
 

த்தாம் யகுப்பு – தநிழ் 

னிற்சித் தாள்கள் 

 

நதிப்ிற்குரின ஆசிரினர்களுக்கு,  
 

 

 

க்கம். இத்துடன் எவ்வரன தரடவளபிலும் ளக்கவண்டி வர்வு திற்சறத்ரளப 
இளத்துள்வபன். 
 

1. இவ்ிணரத்ரளப எவ்வரன தரடவளபிலும் ளத்துத் றனத்றத் னரம். இள 
ரர்கள் ப்வதரழுதும் ளத்துக்வகரண்டு திற்சற வசய்னேம் ிணரத்ரபரகத் ரனங்கள். என 
ிணரத்ரளப ீங்கள் ளத்துக் வகரள்லங்கள் 

 

2. றழ் னல் ரள் 20 (என றப்வதண் ட்டும்) றப்வதண்ிற்கும், இண்டரம் ரபில் 70 
றப்வதண்ிற்கும் (என றப்வதண்,  ற்ந திற்சறகள்) திற்சற அபிப்தன்னெனம் ரர் 
நத்ர 50 றப்வதண்ிற்குவல் வதறுது உறுற.  

 

3. இப்திற்சறத்ரபின் தின்னநம் ழு ளக்கனரம்.  

 
4. எவ்வரன ரள் வர்வுக்கு னன்தரகக் கற்நல் குளநரண ரர்கலக்கு ிணரத்ரளப 

னன்வத வகரடுத்து டீ்டில் திற்சற வசய் உவுங்கள்.  

 
5. எவ்வரன கற்நல் குளநரண ரர்கலக்கரண திற்சறத்ரளபக் வகரப்தரக ளத்துக் 

வகரள்பங்கள். 
 

ங்கள் ரர்கள் அளணனம் வர்ச்சற அளட ரழ்த்துகள். 
 
 

அன்புடன் 

 

இர. ரவரன், அ.வ.ற.தள்பி, வனட்டூர் 614 301. 
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உரின யிடடடனத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 
(யிா எண் 1-6) (6 நதிப்பண்) 

 

1. றனக்குநளபப் வதரற்நறப்தரடும் தல் ………………………………… 

2. றனக்குநள் ………………வண்தரக்கபரல் ஆணது. 
3. இளில்ளன னப்தரலுக்கு இந்றனத்வ ணப் தரடிர் ………………………. 

4. னரற …………………. என்று  

5. கிவரிரரின் கரனம். ……………………. 

6. னந்துப் வதரனள்கபின் வதரில் அளந் இன தல்கள்  ……………………… 

7. இபங்வகரடிகள் ………. ரட்ளடச் வசர்ந்ர். 
8. வஞ்ளச அள்லம் சறனப்தறகரம் ன்று தரடிர் ………………. 

9. குடும்த ிபக்கு ……………..தளடப்னகலள் என்று. 
10. தரறரசணரர் ………………… ண அளக்கப்தடுகறநரர். 
11. கம்தரரம் …………… கரண்டங்களபக் வகரண்ட தல் 

12. சசுற அந்ரற …………..இற்நற தல்கலள் என்று. 
13. கம்தளப் னந்ர் ……………………. 

14. ல் ன்னு அளடவரற வதற்ந தல் …………………. 

15. ற்நறளளத் வரகுப்தித்ர் ………………….. 

16. ற்நறள …………….. தல்களபச் சரர்ந்து. 
17. வசக்கறரர் வதனரன் அனபிது …………… 

18. ம் டீ்டிலுள்ப அளணத்துப் வதரனள்கலக்கும் றனரவுக்கசர் ணப் வதர் சூட்டிர் …….. 

19. தக்றச் சுளணி வசரட்டச் வசரட்டப் தரடி கின ணப் தரடிர் ……………….. 

20. றநணநறந்து வர்ந்து வகரள்ப வண்டிர் ………………… 

21. அரிற்றுள் ல்னரம் அரிது ………… வதித் ரக் வகரபல். 
22. னனறனரர்க்கு ………….. இல்ளன. 
23. றனரவுக்கசர் கரனம்  ………….. ஆம் தற்நரண்டு. 
24. ரரர்க்கும் குடில்வனரம் ன்னும் தரடல் ………… அச்சறல்ளன அச்சறல்ளன ணப் தரடத் தூண்டிது. 
25. சலநரப்னரம் …………..கரண்டங்களப உளடது. 
26. “வகல்“ ன்தன் வதரனள் …………… 

27. கனறத்வரளக …………..தல்கலள் என்று. 
28. வய்ல்கனறளப் தரடிர் …………….. 

29. வதரற்நரளப் வதரறுத்ல் ன்தது …………. ணப்தடும். 
30. வதனரள் றனவரறில் …………… தரசுங்கள் உள்பண. 
31. குனவசக ஆழ்ரர் தரடல் ……………. உள்பது. 
32. தறணரறு வசவ்ில் ன்ளகளபக் வகரண்டது வசம்வரற ணக் கூநறர் ………… 

33. இன்ளந துளில் …………… றழ்ச்சங்கம் இனந்து. 
34. அசறன் அளணத்துத் துளநகபிலும் வதண்கள் திரற்றும்வதரது ம் சனரத்றல் னட்சற 

ற்தடும் ன்நர் ……………….. 

35. வதண் அடிள ஆணற்கு உரி கரங்கலள் என்று ……………. 

36. னம்ளதில் அம்வதத்கர் சறநறது கரனம் ……………வதரசறரிரகப் திரற்நறணரர். 
37. அம்வதத்கனக்கு இந்ற அசு ங்கற ினது …………….. 

38. தண்ி தல் தன கற்நர்க்வக அளந் அரி களன …………….. 

39. றழ்த்வன்நல் ணச் சறநப்திக்கப்தடுதர் …………………. 

40. தண்வரடு றவரப்தரய் ணத் வரடங்கும் தரடல் இடம்வதறும் தல் ……………… 

41. உனகம் ன்னும் றழ்ச்வசரல் …………….ன்னும் வசரல்னறன் அடிரகப் திநந்து. 
42. றர்கள் றனத்ள …………… ளகரகப் திரித்துக் கரட்டிினக்கறநரர்கள். 
43. கரந்றடிகள் ………….. ரடகத்ளப் தரர்த்து உண்ளவ வதசவண்டும் ன்று உறுற னண்டரர். 
44. தளகணிடம் அன்ன கரட்டு ணக் கூநற தல் ……………. 

45. அநவநறரகப் வதரற்நப்தடவண்டிள  ………………….. 

46. உனவகனரம் உர்ந்து ஏற்கரின் ணத் வரடங்கும் தரடல் இடம் வதற்றுள்ப தல் ….. 

47. ள்பனரரின் இற்வதர் …………… 

48. வதனம்தரனரண திகலக்கு அடிப்தளடத் குற ………………… 

49. ில்கள் தத்தும் னெனணம் ன்னும் தரடனறன் ஆசறரிர் ……………………… 
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தகாடிட்ட இடத்டத ிபப்புக. 
(யிா எண் 7-12) 

(6 நதிப்பண்) 
 

1. ரிக்கரசகர் திநந் ஊர்  ……………. 

2. ரிக்கரசகர் தரடல்கள் ……………..றனனளநில் இடம்வதற்றுள்பண. 
3. ரிக்கரசகர் கட்டி வகரில் ………………உள்பது. 
4. ரிக்கரசகர் ………………… ளனளளச்சரகப் திரற்நறணரர் 

5. ஜற.னே.வதரப் றனரசகத்ள ………………… வரறில் வரறவதர்த்ரர். 
6. றனரசகத்றற்கு உனகரர் ………….உனகரர். 
7. ளகரன் வகற ிவடன். இறல் வகற ன்தது …………ன்னும் வதரனபில் ந்துள்பது. 
8. இறுள கரின் ………….. ளன 

9. ணனறளனேளடவரர் ன்னும் வதரனள் னம் வசரல் ……………. 

10. இட்ளடக் கரப்திம் ன்தண சறனப்தறகரனம் ………………..ஆகும்.. 
11. ற்நறள என்தடிச் சறற்வநல்ளனனேம் ……………….. வதவல்ளனனேம் வகரண்ட தல். 
12. அரி ன்னும் வசரல்னறன் வதரனள் …………………. 

13. கண்கணரர் ………………..அளக்கபப் னனர்கலள் எனர். 
14. னநரனூறு …………… தல்கலள் என்று. 
15. வதரனறப்னனர்கள் ளனில் குட்டுதர் ………………. 

16. ரல்ளகப் தரக்கலம் லுக்கு ………………….அளந்துள்பண. 
17. இல்னரள ……………….. ள்லர். 
18. அநணனீும் இன்தனம் ஈனும் …………………. ீறன்நற ந் வதரனள்.. 
19. றனரவுக்கசரின் க்ளகரர் ………………….ஆரர். 
20. றனரவுக்கசர் அனபி தரடல்கள் ……………… ண ங்கப்தடுகறநது. 
21. ரண்டகவந்ர் ண அளக்கப்தடுதர் …………….. 

22. சலநரப்னரத்ள இற்நறர் ……………………….. 

23. உறுப்னனள ஆரித் ள்பல் ………………………. 

24. கனம்தகம் …………………ளகச் சறற்நறனக்கறங்கபில் என்று. 
25. தள ன்னும் வசரல்னறன் வதரனள் ………………… 

26. ரர்வந்ன் வகரல் வரக்கற ரழும் ………………… வதரன்நறனந்வவண. 
27. ரனரித் றவ்ிப் திதந்த்றல் …………………….. குனவசகர் தரடிரகும். 
28. றர் ணி ரழ்ள ……………….. ணப் திரித்ணர். 
29. குரிக் கண்டத்றல் வரன்நற னல் ணின் வதசறவரற ……………… 

30. 2004 ஆம் ஆண்டு ……………றங்கபில் றழ்வரறளச் வசம்வரறரக டுசு  அநறித்து. 
31. றழ் றகவும் தண்தட்ட வரறவணக் கூநற வரறில் அநறஞர் ……………. 

32. றர்கபிடம் இன்று தினேள்ள் …………..என்று உண்டு. 
33. வதரிரர் சனெக னண்களபனேம் …………………………..றர்த்ர். 
34. வறும் வதச்சுக்கும் …………….வதச்சுக்கும் வறுதரடு உண்டு. 
35. வதச்சு னடிில் …………… கூநறக் கனத்றளண றளனரட்டி னடித்ல் வண்டும். 
36. டிப்தரற்நல் றக்களனேம் டிப்ளதக் கற்றுத் னதளனேம் ……………..ண அளப்தர். 
37. தடப்திடிப்னக் கனிள ………………… வதரனத்துதும் உண்டு. 
38. இங்குனப் தடங்கள் தரர்ப்தற்கு …………………. இனக்கும். 
39. இவனனெரிரள ………………ரகரிகத் வரட்டில் ன்தர். 
40. ணக்குளில்னர என ………………. றழ் இணம். 
41. கரந்றடிகள் ……………ன்னும் ரடக தளனப் தடித்ரர். 
42. இன்ணர வசய்ரர்க்கும் ன்னும் றனக்குநளப வரறவதர்த் உனசற அநறஞர் …………. 

43. இரனறங்கர் சத்ற னசரளனள றறுி இடம் …………….. 

44. இரனறங்கர் றழ் வரறவ …………… னம் ன்று கனறணரர். 
45. சங்க கரனத்றல் வதண்கள் …………..கடந்து வசல்னக்கூடரது. 
46. ரள்வரறும் கல்ிில் …………… உனரகறக் வகரண்டினக்கறன்நண. 
47. கரனர், இரடம் வதரன்ந திகலக்கு உடற்கூறு வர்வும் ……………….வர்வும் உண்டு. 
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பாருத்துக 

(யிா எண் 13-16) 
(4 நதிப்பண்) 

 

1.        ிள  - பருகி 
கல்  - உடல் 

தும்தி  - அணிகன் 

வய்  - நணம் 

 

2.   இடர்  - தடயன் 

ரரய்  - ிவு 

இளந  - துன்ம் 

இந்து  - டகு 

 

3.   வசறு  - யிடத 

ித்து  - டதனாடப்பட்டி 

ரர்  - யனல் 

ட்டி  - புதுயருயாய் 

 

4.   வற  - சியன் 

சந்ம்  - குற்நில்ாத 

வகரறல்  - எருடந 

அங்கர் - அமகு 

 

5.   கரன்  - சிங்கம் 

உழுள - கபடி 

டங்கன - காடு 

ண்கு  - புி 
 

 

6.   தண்ன  - கூினது நாஅடந 

அன்ன  - தடதனார் பசால் தான்ல் 

அநறவு  -  ாடிந்து ஒழுகல் 

வசநறவு  - தன்கிட பசாஅடந 

 

7.   ஈஸ்ட்வன்  - கருத்துப்டம் 

டிசன்   - இனக்கப்டம் 

ட்ர்ட் ளதிரிடச - ஒருயர் நட்டும் ார்க்கும் டக்கருயி 
ரல்ட் டிஸ்ணி  - டச்சுருள் 

 

8.   சத்றவசரளண  - கிித்தய சநன நூல் 

தகத் கலள  - இந்து சநன நூல் 

றனக்குநள்  - காந்தினடிகள் 

ளததிள்   - திருயள்யர் 

 

9.   ிளணவ ஆடர்க்கு உிர்    - திருபர் 

னந்ீர் க்கம் கடூஉவர டில்ளன  - பதால்காப்ினம் 

உடம்ளத பர்த்வன் உிர் பர்த்வன்  - தாபாாபதி 
ில்கள் தத்தும் னெனணம்   - குறுந்பதாடக 
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யிடடக்தகற் யிா அடநக்க  

(யிா எண் 17-20) 
(4 நதிப்பண்) 

 

1. வதண்கள் உரிளப் வதற்றுப் னது உனளகப் தளடக்கவண்டும் ன்று ினம்திர் வதரிரர். 
 

2. வதரிரர் வதண்டரிளக்கு ஊறு ிளபிக்கும் தள ம்திக்ளககளப ற்க றுத்ரர். 
 

3. வசய்றப் தடங்கபின் ரினரக றகழ்வுகளப ம் இனப்திடத்றவனவ கண்டு கபிக்கனரம் 
 

4. றளங்குகபில் றளப்தடம் கரட்ட எபி எனறப் தடக்கனி தன்தடுகறநது. 
 

5. றர்கள் அன ரட்டுடனும் ண ரட்டுடனும் ரிகத் வரடர்னவகரண்டினந்ரர்கள் 
 

6. கரந்றடிகள் தனவகரடி க்கபின் தட்டிணிளப் வதரக்கும் ரழ்ரரம் கர் ன்று கனறணரர் 
 

7. இளபஞர்கபின் உள்பத்றல் ரட்டுப் தற்றும் வரறப்தற்றும் வய்ப்தற்றும் பனம் ளகில்  
கல்ி அளல்வண்டும். 

 

8. இபங்களனப் தட்டம் வதற்நர்கள் இபங்களனக் கல்ிில் தட்டம் வதற்நறனந்ரல் தட்டரரி 
ஆசறரிர் திில் வசனரம். 

 

பாதுத்ததர்வு யிாக்கள் 
 

9. றர் ணி ரழ்ள அகம், னநம் ணப் திரித்ணர். 
10. வளடப் வதச்சு றகுந் தளணத் ல்னது. 
11. இரனறங்கர் சத்ற னச்சரளனள றறுி இடம் டலூர். 

 

12. வரடக்கம், இளடப்தகுற, னடிவு வதச்சறன் னக்கூறுகள் 
 

13. உனக இனக்கறங்கபில் னன்ள வதற்நள சங்க இனக்கறங்கள் 
 

14. இவனனெரிரள ணி ரகரிகத் வரட்டில் ன்தர் 
 

15. இளடறளன ஆசறரிர் திற்சற ஈரண்டுகள் ஆகும். 
 

16. க்குக் கறளடத் இனக்க தல்கலள் றகப் தளரணது வரல்கரப்திம். 
 

17. ஆசறரிர் ன்தர் அநறவுக் கடனரக ட்டுறன்நற, அநத்றன் ஆறரகவும் ிபங்க வண்டும். 
 

18. இனக்கறக் கூறுகள் ன்தள னந்றன் வனறட்ட இணிப்னப் வதரன்நள. 
19. றனக்குநளப வரறவதர்த் உனசற அநறஞர் ரல்சுரய் 

 

20. ள்பனரர் அனபி றகளபக் களடப்திடித்து எழுகறணரல் ணிவம் னனம். 
 

21. அநறவு அற்நம் கரக்கும் கனி ன்நரர் றனள்லர் 
 
 

22. இனக்கம் குத்தின்வத இனக்கறம் வரன்நறது 
 

23. றழ் வரறவ இநரறளன னம் ன்று ள்பனரர் கூநறணரர். 
 

24. வரறல்தட்தப்தினகத்றல் தில்வரர்க்கு றளந வளனரய்ப்னகள் உள்பண. 
 

25. றர்கள் றனத்ள ஆறுளகரகப் திரித்துக் கரட்டிினக்கறநரர்கள். 
 

26. தரிறரற்களனஞர் வசம்வரறக்கு இனக்கம் குத்துள்பரர். 
 

27. 1918இல் னம்ளதில் அம்வதத்கர் சறநறது கரனம் வதரனபில் வதரசறரிரகப் திரற்நறணரர். 
28. ள்பனரரின் இற்வதர் ரனறங்கம். 

 

29. வதனம்தரனரண திகலக்கு அடிப்தளடத் குற வணிளனக்கல்ித் வர்ச்சற ஆகும். 
 

30. தண்ி தல் தன கற்நர்க்வக அளந் அரி களன வதச்சுக்களன 
 

31. இரனறங்கர் இளநனள் வதற்ந றனக்குந்ள ன்று தரரட்டப்தட்டரர் 
 

32. உனகறல் ஆநரித்றற்கும் வற்தட்ட வரறகள் உள்பண. 
 

33. டிப்னக் களனளனேம் அசறளனனேம் ம் இன கண்கபரக்க் கனறணரர் ம்.ஜற.ரச்சந்றன். 
 

34. றளப்தடம் டுப்தளணிடச் வசய்றப்தடம் டுப்தது கடிணரகும். 
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ஒரு நதிப்பண் யிா-யிடடகள்  

(யிா எண் 1-10) 
(10 நதிப்பண்) 

உரின யிடடடனத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக 

1. இபகன் ந்ரன்.  இது ………….வரடர்.  

2. ரடு ன்னும் வசரல் ………………  ஆகும். 

3. ரடு கன்ளந ஈன்நது. இத்வரடரில் ரடு ன்தது ………..குநறக்கும் 

4. டக்கு ன்னும் றளசப்வதவரடு திந றளசகள் ந்து வசனம்வதரது ……………. 

5. வற்கு ரடு ன்தது …………… ணச் வசனம். 

6. கனள  குற  ன்தது ……………. னும் ிறகபின் தடி  னனம். 

7. வதரனபினக்கம் ……………. ளகப்தடும். 

8. அகத்றளகள். ………….ளகப்தடும். 

9. ரர்கற, ள ஆகற இண்டும் ………….. கரனத்றற்குரிண. 

10. னறனத்றற்குரி வய்ம் ……………… 

11. தரளன றனத்றற்குரி தநளகள் ………………..  

12. னநத்றளகள் …………….. ளகப்தடும். 

13. ண்ரளசக் கனறப் வதரனக்குச் வசல்து ……………….. 

14. தரடரண்றள ன்தது ……………..  கூறுது 

15. என ளனக்கரம் ன்தது ………….. 

16. ன் ரட்ளடக் ளகப்தற்ந ந் ரற்நசவணரடு றர்த்துப் வதரரிடுது …………… .ஆகும். 

17. உனகு ன்னும் வசரல் வண்தரில் ஈற்நடிின் ஈற்றுச் சலரின் அன் ரய்தரடு ………….. 

18. ல்னள – இச்வசரல் அனகறட்டரல் …………ணப் திரினேம். 

19. வரிளசரசறரிப்தரின் ஈற்நனடி ………….னம் 

20. ஆசறரிப்தரின் ஈற்றுச்சலர்  …………… னடிது சறநப்ன 

 

கூடுதல் யிாக்கள்      (பாதுத்ததர்வு யிாக்கள்) 

21. கலழ்னணற்றுள் வரடர்வரற ................. 
22. கலழ்னணற்றுள் வதவச்சத் வரடள டுத்து ழுதுக .............. கல்ிற 
23. கலழ்னணற்றுள் இணங்குநறத்ல் வசரல்ளன டுத்து ழுதுக ................... 

24. றர்கரன இளட றளன அளந் ிளணனற்று ................ 

25. ணிவரறளத் வர்ந்வடு .................. 

26. எனவதரனட் தன்வரறளத் வர்ந்வடு  .................... 

27. டக்கு கறக்கு வ்ளகப் னர்ச்சற ன்று கூறுக ................... 

28. ளனன் – இச்வசரல்னறல் தின்று னம் குறுக்கம் ................. 

29. என வதரனட்தன்வரறளத் வர்ந்வடு – ....................கரப்தடுகறன்நண. 

30. றர்கரன இளடறளன அளந் ிளணனற்று ............... 

31. ஈற்நறல் கரம் குளநந்து னம் வசரல் ................. 

32. வதரதுவரறளத் வர்ந்வடு – ................... 

33. என வதரனட்தன்வரறக்கு டுத்துக்கரட்டு – ................... 

34. குநறஞ்சற றனத்துப் தநளகள் ................... 

35. னம் ண்டி – இச்வசரற்கபில் னம் குறுக்கம் ................ 

36. கனர கனகனவணச் சறரித்ரள் இறல் கன கன ன்தது ................. 

37. சறநப்ன ன்னும் வசரல் வண்தரின் ஈற்நடிின் ஈற்றுச் சலரின் அன் ரய்தரடு ............ஆகும். 
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தகாடிட்ட இடங்கட ிபப்புக 

1. னங்குனற வதரம்ள வசய்ரள். இத்வரடளச் வசப்தரட்டு ிளணரக ரற்றும்வதரது, .............  ண 

னம். 

2. அகன் தரடம் ழுதுகறநரன்.  இத்வரடரில், ஏர் ழுரய் என தணிளனளக் வகரண்டு னடிந்ரல் 

....... வரடர் ஆகும். 

3. அன்தசன் றனக்குநளபக் கற்நரன்.  இத்வரடர் திநிளணரக ரறும்வதரது, அன்தசன் ......... ண 

னம். 

4. என வசரல் ணித்து றன்று வதரனள் னது ........... 

5. வரறளனக் குநறக்கும் வசரல் ............ 

6. ிளணனற்று  ......... ண இனளகப்தடும். 

7. ஏர் ச்ச ிளண ........... வகரண்டு னடிந்ரல், அது வதவச்சம் ணப்தடும். 

8. என வதரனள் குநறத்துனம் வசரற்களபவ .................. .ன்தர். 

9. இது வசய்ரர ன்னும் ிணரிற்கு ிறு னறக்கும் ணக் கூறுது ............. ிளட. 

10. ஆடத் வரினேர ன்னும் ிணரிற்குப் தரடத் வரினேம் ணக் கூறுது ............. ிளட. 

11. ன்னூல் கறளடக்குர ணக் களடக்கரரிடம் வகட்தது ............. ிணர. 

12. அகம், னநம் ஆகற இண்டும் ..........இனக்கம் ஆகும். 

13. குநறஞ்சற, னல்ளன னனற ந்தும்  ............... ணப்தடும் 

14. வய்ல் றளக்குரி றனப்தகுற ................தகுறரகும். 

15. ரம் ன்தது இவு 10 ினல் ................. ஆகும். 

16. னம், வய்ல் ஆகற இண்டனுக்கும் ..............வதனம்வதரழுதுகலம் னம். 

17. றனரல் ............ றனத்றற்குரி வய்ம். 

18. னர, வல்னரிகறள ஆகற இண்டும் ..................றளக்குரி தளநகள். 

19. வய்ல் றளக்குரி வரறல் ......................... .ஆகும். 

20. இண்டரம் அடிில் ணிச்வசரல் வதற்றுப் தன ிகற்தத்ரனும் னது .............. .ஆகும். 

21. வண்தரின் ஏளச ............... ஆகும். 

22. ஆசறரிப்தரின் வறு வதர் ............. ஆகும். 

23. ஆசறரிப்தரின் ஏளச ................ஆகும் 
 

 

கூடுதல் யிாக்கள் (பாதுத்ததர்வு யிாக்கள்)  

24. வர் ன்தது .............. ஆகும். 

25. வய்னளவரள் – உ உனன ............ 

26. ண்தகல் ன்தது ............. றளக்குரி வதரழுது ஆகும். 

27. வரறறழ்து – இவ்வுனகத்றற்கரண உள ................ 

28. வௌரல் – இச்வசரல்னறல் தின்று னம் குறுக்கம் ................. 

29. கறபிவதரனப் வதசறணரள் – இச்வசரல்னறல் அளந் உ உனன  .............. 

30. ரளன ன்தது ................ றளக்குரி சறறுவதரழுது ஆகும். 

31. டி – இச்வசரல்னறல் அளந்துள்ப னர்ச்சற .................. ஆகும். 

32. இது வசய்ரர? ன்ந ிணரிற்கு, ீவ வசய் ன்தது ..............ிளட 

33. வன்வதரன்ந வரற – இறல் உள்ப உ உனன ................... 

34. னஃடீது – இச்வசரல்னறல் தின்று னம் குறுக்கம் ........................ 

35. தடித்து ந்ரன் – இறல் தடித்து ன்தது .................. ஆகும். 

36. னவு உநழ் டக்ளக – இறல் உள்ப உ உனன ................... 

37. இந்றன் ...................றனத்றற்குரி வய்ம். 

38. வசம்வரற .................. ஆகும். 

39. றள கர்ல் ......... ன்னும் னநத்றளக்குரிது. 

40. உளளக் கூநறப் வதரனளபப் வதந ளப்தது ................. ஆகும். 

41. ிளட .............ளகப்தடும். 

42. னன்ண வசடி – இறல் அளந்துள்ப உ உனன ............... 

43. அி ன்னும் வசரல்லுக்கு .............. ன்தது வதரனள் 

44. ரன் அநறர என வதரனளப அநறந்து வகரள்ற்கரகக் வகட்கும் ிணர ................. 

45. னகழ்துவதரன தறப்ததும், தறப்தது வதரன னகழ்தும் ................ ஆகும். 

 

(குநறப்ன – வகரடிட்ட இடத்றல் உள்பள ிளடவர்க-ிலும், ிளட வர்க-ில் உள்ப ிணரக்கள் வகரடிட்ட 

இடத்றலும் ரற்நறனேம் வகட்கப்தடுகறன்நண). 
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சுருக்கநாக யிடடனிக்க 

(யிா எண் 11-20) (நதிப்பண் 10) 

பதாடடப நாற்ி அடநக்க 

1. றனக்குநளப  அளணனம் அநறர்  -  ிணரத்வரடரக ரற்றுக. 

2. இளன றகவும் உரணது  -  உர்ச்சறத் வரடரக ரற்றுக. 

3. கறபி கல்னரல் அடிதட்டது – உர்ச்சறத் வரடரக ரற்றுக. 

4. ரரிரர், “குந்ரய்!  ரள்வரறும் றனரசகம் தடிக்கவண்டும்’’ ன்நரர் – அற்கூற்நரக்குக. 

5. வற்று னல் சீறது. ங்கள் சரய்ந்ண – கனளத்வரடரக ரற்றுக. 

சந்திப்ிடமனற் பதாடபாக நாற்றுக. 

6. கிற்றுகட்டினறல் ன்ளண நந்து உநங்கறணரன் 

ஒருடந ன்டந ிடம ீக்குக. 

7. அன் கிஞன் அல்ன. 

ிபநாமி பசால்ற் பதாடபாக்குக. 

8. அர்கபினர்க்கும் இளடவ ிரம் டந்து. 

யழுஉச் பசால்ற் பதாடர் ஆக்குக. 

9. னதுதக்கச் சுற்நறல் ழுரவ. 

10. ண்வ ின அறகரகறிட்டது. 

11. இன்ணக்கற என கறவனர அக்கர ரங்கற ந்வன். 

12. க ரப்தரள் வதரட நந்துட்வடன் 

பதாடகச் பசாற்கட யிரித்பதழுதுக. 

13. இனிளண,னத்றழ், னெவந்ர், ரணினம், ந்றள, னக்கணி, இனறள, ரற்நறளச 

உரின தயற்றுடந உருட இடணத்து எழுதுக. 

14. ரன் (கு) ளில் ளணது திடிக்கும். 

15. அண்ன், ம்தி டீு (கு) வசன்நரர் 

16. ரர்கள் () ட்டரக உட்கரச் வசய்க. 

17. ரன் (கு) றனக்குநபில் ஆர்ம் றகுற. 
18. வல்ிற றனக்குநள் () தடித்ரள். 

இடநப் பனர்கடப் பாருத்துக 

19. ஆடு  - கன்று 

20. ரன்  - திள்ளப 

21. கலரி  - குட்டி 

22. சறங்கம்  - குஞ்சு 

23. வகரற  - குனளப 

ிறுத்தற்குி இடுக. 

24. சட்டத்ள றப்வதரம் குற்நம் களபந் ரழ்ள ரழ்வரம்;சட்டம் ம்ள கரக்கும். 

25. அம்வதத்கர்  ஏர் இனட்சற சனெகம் சுந்றம் சத்தும் சவகரத்தும் ஆகறற்ளந 

அடிப்தளடரகக் வகரண்டது ன்நரர். 

26. வரளனக்கரட்சற, குபினொட்டும் கனி  வசல்வதசற கிணி  னனறற்ளநப் தழுதுதரர்க்கும் தடிப்னகலம் 

உள்பண. 

27. ஏட்டுர்  டத்துர் னனரண திகலக்கும் உடற்கூறுத் குறனேளடர்கள் ட்டுவ வச இலும். 

ிபநாமிச்பசாற்களுக்குரின தநிழ்ச்பசாற்கட எழுதுக. 

28. வத்றங்கள்வரறும் வசன்று ிக்கறகங்களப றதடுக.. 

29. இம்ரர்க்கத்றல் ரத்றள வசல்லுங்கள். 

30. இந் ர்ட் றகவும் கரஸ்ட்னறரணது. 

31. ரளப டக்கினக்கும் வட்சறல் இந்றர கண்டிப்தரக ின் வசய்னேம். 

32. ரன் இந்க் கரவனஜறன் ஏல்ட் ஸ்டுடண்ட்.  

33. வனன் சுவரறனறல் அறக இனரதம் ஈட்டிணரன் 

34. அந் ிஞ்ஞரணிின் கண்டுதிடிப்ன றகவும் னதுளரணது. 

35. அளணளனேம் உண்ரிப் வதரரட்டத்றல் கனந்து வகரள்லரறு ளனர் அளப்ன ிடுத்ரர்.. 

36. அர் உடற்கூறு னத்துத்றல் றகச் சறநந் றனர் 

37. அனங்கரித்துக் வகரள்றல் வதனினப்னக் வகரண்டினந்ரள் றனற. 
38. இளநளண வரக்கற ரத்றள வசல்னல் தக்னக்கரண ரர்க்கம்.. 

39. ல்னர ஸ்டூடன்சும் தஸ்மறல் நற ஸ்கூலுக்குப் வதரணரர்கள். 
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உயடநகடச் பசாற்பாடரில் அடநக்க 

1. சுநபத்தாணிதா  

2. குன்ின்  தநிட்ட யிக்குப்தா,  

3. அிடடப்ட்ட புழுடயப்தா 

4. கடில் கடபந்த பருங்கானம் தா 

5. இவு காத்த கிி தா  

6. அடினற் நபம்தா  

7. நடடதிந்த பயள்ம்தா  

8. கல்தநல் எழுத்துதா  

9. அத்திப் பூத்தாற்தா  

10. நடமகாணாப் னிர்தா  

11. நரும் நணபம்தா  

12. தயிதன னிடப தநய்ந்ததுதா 

13. கீரிபம் ாம்பும்தா  

14. உள்ங்டக பல்ிக்கிதா. 

15. கிணற்றுத்தயடதா 

16. ிவும் யாபம் தா  

 

உயந உருபுகடக் கண்டு எழுதுக 

17. கறபிவதரனப் வதசறணரள்   -  

18. வய்னள வரள்   -  

19. ரவரப்தப் வதசும் கள்.  -  

20. னவு உநழ் டக்ளக   -  

21. னன்ண வசடி   -  

உயடநடன உருயகநாக நாற்றுக. 

22. றனகம் -  

23. தபரய் -  

24. னடி  -  

25. னத்துப்தல் -  

26. னர்ப்தரம் -  

நபபுத் பதாடர் பாருிக 

27. ஆிங்கரனத்துப் திர் -  

28. னளனக் கண்ரீ்  -  

29. அசக் குடுக்ளக -  

30. ஆகரத்ரள  -  

31. குட்டிச் சுர்  -  

32. சலட்டுக் கறறந்துிட்டது -  

33. கிறு றரித்ல்   -  

34. வகரட்டி அபத்ல் -  

35. தஞ்சரப் தநத்ல் -  

36. இபங்வகரின் குடும்தத்றணர் ரளடி ரளரக வபரண்ளத் வரறல் வசய்து னகறன்நணர். 

37. ம்.ஜற.ரச்சந்றன் றளரணில் வகரடிகட்டிப் தநந்ரர். 
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ஒருடந ன்டந ீக்குக 

1. றளங்குகபில் றளப்தடம் கரட்ட எபி எனறப்தடக்கனி ன்ந கனி தன்தடுகறன்நண. 

2. து சனரத்றல் அநறிலும் வரறல்தட்தனம் ஆங்கரங்கு எபிதப்னம் றன் ிபக்குகள் வதரல் 

இனக்கறன்நது. 

3. இன்று வதனந்துகள் ஏடரது.  

4. ஏர் அில் த்றல் நறண.  

5. ரன் ரங்கற தல் இது அல்ன.  

6. வதண்கள் வதந வண்டிது வதண்கல்ி, வதண்டரிள, வசரத்துரிள. 

7. றர்கபின் ரழ்ில் இளச சறநந் இடத்ளப் வதற்நறனந்ண. 

8. ஏர் இபம் வதண் தவனரன்ளந ினம்திப் தடித்துக் வகரண்டினந்ரர்கள். 

9. ணிணின் வரக்கம் உர்ந்த்ரகவும், தூய்ளரணரகவும் இனந்ரல் ட்டும் வதரர. 
 

பதாடருக்கு ஏற் யிா அடநக்க. 

10. றளப்தடம் டுப்தளணிடச் வசய்றப்தடம் டுப்தது கடிணரண திரகும். 

11. டிப்னக் களனளனேம் அசறளனனேம் ம் இனகண்கபரக ம்.ஜற.ரச்சந்றன் கனறணரர். 
 

 

பசாற்களுக்கு இருபாருள் எழுதுக 

12. ஆறு  -  

13. றங்கள்  -  

14. ரளன  -  

15. ளக  -  

16. வய்  -  
 

நிகும், நிகா  இடம் ஒன்னுக்குச் சான்று தருக 

17. ல்னறணம் றகும் இடம் என்நணக்குச் சரன்று னக. 

18. ல்னறணம் றகர இடம் என்நனுக்குச் சரன்று னக 
 

உரின யிடநபபுச் பசால்டத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

19. ங்கள் தள்பிக்குச் சுற்றுச்சுர். ............. (கட்டப்தட்டது, ழுப்ப்தட்டது) 

20. தரறரர் வசய்னேளப ..............  (தரடிணரர், இற்நறணரர்) 

21. வடன்  .............அம்ன ரளணள ழீ்த்றது. (ய், வசலுத்ற) 

22. ரநன் ஏித்ள னளணந்ரன்  ளந்ரன், னளணந்ரன்) 

23. அந்ச் சறற்தம் எவ கல்னறல் ............. .(டிக்கப்தட்டது, வசதுக்கப்தட்டது) 
 

பாருத்துக 

24. ில்  - களனேம் 

25. கூளக  - கத்தும் 

26. ரளண  - குறும் 

27. கரகம்  - அகவும் 

28. ஆடு  - திபிறும் 
 

சந்திப் ிடமகட ீக்கி எழுதுக 

29. றறல் னரற்று கனத்துக்களபனேம், தண்தரட்டு  கூறுகளபனேம் கரனடினேம். 

30. அநறவு எபிவதந அங்கு வசரற ரிசண  னதுளளப் னகுத்றணர். 

31. ளகலக்கு  வதரனள் வதநரல் ரரடி ீற வதற்று  ந்ரர். 

32. ணி இணத்றன் ன  வசல்ரக  றழ்வரற ிபங்குகறன்நது. 
 

யிடபனச்சநாக நாற்றுக 

33. தடி 

பனபபச்சநாக நாற்றுக 

34. திரி  
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அணி 
(யிா எண் 29) 

(5 நதிப்பண்) 
 

கீழ்க்காணும் குட்ாக்கில் னிலும் அணிடனச் சுட்டி யிக்குக 

 
1. வர் அளணர் கர் அனந்ரன் 

வண வசய்வரழுக னரன்  . 

2. வசரல்லுக வசரல்னறற் தனுளட வசரல்னற்க 

வசரல்னறல் தணினரச் வசரல்   

3. ீள ீ தத்னரல் ீள 

ீினும் அஞசப் தடும்.. 
4. வடும்னணலுள் வல்லும் னளன அடும்னணனறன் 

ீங்கறன் அளணப் திந.   

5. தகல் வல்லும் கூளகளக் கரக்ளக இகல்வல்லும் 

வந்ர்க்கு வண்டும் வதரழுது. 
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ஆங்கிச் பசாற்கடத் தநிமாக்கம் பசய்தல் 

(யிா எண் 34 - அ) 

(3 நதிப்பண்) 
 

1. டரடி, ர்ந சண்வட ணக்குப் தர்த்வட, ீங்க இன்னும் ணக்குப் தர்த்வட டிஸ் டுக்கில்ளனவ, 

வரய் டரடி? ன்வணரட திண்ட்ளமவல்னரம் டீ்டுக்கு ச்வசரல்னறக் கரல் தண்ிினக்வகன்.  
 

சண்வட ர்நதுக்கு இன்னும் மறக்ஸ் வடஸ் இனக்கு. வடரன்ட் வரர்ரி, டுரவர ஈிணிங் ரப்திங் 

வதரகனரம். இப்த உணக்கு வயப்திரவண.” 

 

2. சுவஷ் ரட் வயப்தண்ட்? ன் வனட்டர ர்வந?  
 

றிவன எவ டிரதிக் ஜரம்டர, அணரல்ரன் வனட்.  சரி...சரி..தஸ் த்ளண ிக்கு னம்? 

டிக்வகட் கறளடச்சுர?  
 

தஸ் வடன் வர்ட்டிக்கு னம்.  னரஸ்ட் கீ்வக ரிசர்வ் வசய்ரச்சு. 

 
 

3. தள்பிினறனந்து டீ்டிற்குள் ிளந்து தளந் தரரி, ன் ஸ்கூல் வதக்ளகத் தூக்கறப்வதரட்டு ிட்டு 

ம்ற ரட்டர் ன்று குல் வகரடுத்ரன். 
 

தள்பிினறனந்து ந்வுடன் ண்டர இப்தடிக் கத்துகறநரய்? ளக கரல்களப ரஷ் வசய்துவகரண்டு ர.  சூடரக 

உணக்குப் திடித் டிதன் வசய்து ளத்றனக்கறவநன்.  வதரய் னைணிதரம் ரற்நறக்வகரண்டு ர ன்நரள், அள் 

ரய். 
 

வதரம்ர  ன்று கூநறக்வகரண்டு வதளணச் சுனிட்ட தரரி, டிிளப் தரர்த்ரன். 
 

ஸ்கூல்ிட்டு ந்வுடவண ற்கு டிி? வயரம் எர்க் வசய்துிட்டு அப்னநம் தரர்க்கனரம். ன்நரள், அள் 

ரய். 

 

 

 அபபு எண்டணத் தநிமாக்கம் பசய்தல் 

(யிா எண் 34 - ஆ) 

(2 நதிப்பண்) 
 

 

1. 52, 76, 183, 194, 13 , 45, 165, 789, 45, 79, 150, 250, 25, 41, 190 ஆகற களப றழ் ண்ரக ரற்றுக. 
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ஆங்கிப் மபநாமிடனத் தநிமாக்கம் பசய்தல் 

(யிா எண் 35 - ஆ) 

(2 நதிப்பண்) 

1. Old is gold     

2. No pain. No gain    

3. Knowledge is power    

4. Haste Makes waste    

5. Man proposes; god disposes   

6. றளணக்கும். 

7. Self help is the best help   

8. A friend in need is a friend indeed.  

9. All that glitters is not gold.   

10. Time is  gold.     

11. The Face is the index of the mind  

12. Look before you leap    

13. Live and let live.    

14. Efforts never fail.    

15. Even a pin is good for nothing   

16. Failure is the stepping stone to success.  

17. Work is woship    

18. Health is wealth    

19. Diamond cut diamonds    

20. Little strokes fell Great oaks.  . 
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கயிடத எழுதுதல் 

யிா எண் 36 

(நதிப்பண் 5) 
 

1. கடல்  2. குந்ள 3. ட்ன  4. னற்சற 5. தள்பி ஆகற ளனப்தில் கிள 
ழுதுக 
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ானம் ாபாட்டுதல் 

(யிா எண் 37) 

(5 நதிப்பண்) 

 

1 

     ணிவனரம் அன்னவநற கரண்த ற்கும் 

வணரதரம் ரளணப்வதரல் ிரி ளடந்து 

ணிணித் த்துரம் இனளபப் வதரக்கறச் 

     சக க்கள் என்வநன்த துர் ற்கும் 

இணிறணிரய் ழுந்உர் ண் வல்னரம் 

     இனகுது னனர்ன சுடிச் சரளன 

னணினற்று க்கள்னது ரழ்வு வண்டில் 

     னத்கசர ளனவண்டும் ரட்டில் ரண்டும்   

- தரறரசன் 

 
 

2 

    அப்தரரன் வண்டுல்வகட் டனள்னரில் வண்டும் 

      ஆனிர்க்கட் வகல்னரம்ரன் அன்னவசல் வண்டும் 

ப்தரனம் ப்தனம் ங்கடம்ரன் வசன்வந 
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      ந்ளறண னட்னகள இம்திடல் வண்டும் 

வசப்தர வணிளனவல் சுத்சற ரர்க்கம் 

      றகழ்ந்வரங்க அனட்வசரற வசலுத்றிடல் வண்டும் 

ப்வதது ரன்வசய்ினும் ீவதரறுத்ல் வண்டும் 

      ளனறளணப் திரிரறளனளனேம்வண் டுவண. 

- ள்பனரர் 
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3 

    திநரட்டு ல்னநறஞர் சரத்றங்கள் 

றழ்வரறிற் வதர்த்ல் வண்டும் 

    இநர னகழுளட னதுதல்கள் 

     றழ்வரறில் இற்நல்  வண்டும் 

    ளநரக க்குள்வப தங்களகள் 

     வசரல்றவனரர் கறள இல்ளன 

    றநரண னனளவணில் வபிரட்டரர் 

     அளக்கம் வசய்ல் வண்டும். 

- தரறரர் 

 
 

4 

 

தரளனணம் வசரளனண ரக வண்டும் 

       தசுங்கறபிகள் அங்கறனந்து தரட வண்டும் 

சரளனகபிற் தனவரறலும் வதனக வண்டும் 

       சளதகபிவன றவழுந்து னங்க வண்டும் 

சலளன உளட கனளடரய்த் றக வண்டும் 

       வசதக்ற வசறத்வரங்கற ப வண்டும் 

வளனில்னரத் றண்டரட்டம் எற வண்டும் 

       வற்நறின்வல் வற்நற க்வகய் வண்டும் 

- கிி 
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டியம் ிபப்புதல் 

யிா எண் 38 

(5 நதிப்பண்) 
 

னத்கத்றல் உள்ப தடிங்கள் ற்றும்  வதரதுத்வர்வு ிணரக்கபில் வகட்கப்தட்ட தடிங்களப றப்திப் 
திற்சற வற்வகரள்பனரம். ிவும் வரடர்ண்டி இனக்ளக னன்தறவு - த்து தடித்ளப் 
வதரறுத்ள, ிணரப்தகுறளக் கணித்துத் வர்னக்கரண வதளக் (வர்ர் வதள 
ிணரப்தகுறில் இனக்கும்) கணரக ழுவும். ந்து துக்குட்தட்ட குந்ளகபின் வதர்களப 
அற்குரி கட்டத்றல் குநறப்திடவும்). சரன்றுக்கரண தடிங்கள் களடசறில் ப்தட்டுள்பண. 
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யாழ்யினல் சூமல் யிா யிடட 

யிா எண் 39 

(5 நதிப்பண்) 
 

1. ரநன் தத்ரம் குப்னப் தடிக்கறன்நரன். சறன ரட்கபரக அனுளட வசல்கபில் ரற்நம்  
ற்தட்டினப்தளப் வதற்வநரர் உர்ந்ணர்.  தள்பி வம் னடிந்தும் அன் டீ்டிற்குத் 
ரரக னகறன்நரன்.  கரம் வகட்டரல், உண்ளளச் வசரல்ன றுக்கறன்நரன். டீ்டில் 
அடிக்கடி தம் வகட்டுத் வரந்வு வசய்கறன்நரன். ல்ன ண்தர்கலடன் அன் தகரவ 
இற்குக் கரம் ன்ந வதற்வநரர் றளணக்கறன்நணர். 
 
 

பற்தார் நாடப் ற்ி ிடப்து சரினா? 
ாம் எப்டிப்ட்ட ண்ர்கதாடு ட்புபகாள் தயண்டும்? 
இச்சூமில் னன்டுத்ததயண்டின யாழ்யினல் தின்கள் னாடய? 
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2. வதற்வநரர் றர்தரர ளகில் வபினைர் வசன்றுிடப் னங்குனற ட்டும் டீ்டில் ணிரகப் 
தடித்துக்வகரண்டினந்ரள். னங்குனறின் ந்ளளத் வடி எனர் டீ்டிற்கு னகறநரர். ள 
வபினைர் வசன்நறனக்கறநரர் ன்று னங்குனற கூநறணரலும் அள் அளக் வகட்கரல், அபிடம் 
வதசறக் வகரண்வட இனக்கறநரர். 

 

அந்தச் சூழ்ிடடனப் பூங்குமி எவ்யாறு எதிர்பகாள்யாள்? 
ீங்கள் பூங்குமினாக இருந்தால் என் பசய்யரீ்கள்? 
 

 

3. இனக்கறர தடிப்தில் தடுசுட்டி.  அள்ரன் குப்தில் ப்வதரதும் னனரரக னரள். 
அலளட வரறகள் அலக்வகன்ண களன? அள் அம்ர ஏர் ஆசறரிர். அலக்குப் 
தரடத்றல்  ம் ற்தட்டரலும் உடவண ீர்த்துிடுரர். ணவ, அள் னல் றப்வதண் 
வதறுறல் ிப்வததும் இல்ளன ன்று கூறுர். தள்பிில் ஆண்டுத்வர்வுப் தடிப்தற்கரக 
எனரம் ிடுனளந அபித்ரர்கள். இனக்கறர க்கம்வதரல் தடிப்தறல் கண்டம் கனத்துரக 
இனந்ரள்.  அப்வதரது வரளனவதசற அளப்ன ந்து. அலளட அம்ர றடீவன்று 
க்களடந்துிட்டரர்கள் ன்றும் உடணடிரக னத்துளணில் வசர்த்றனப்தரகவும் 
அம்ரவுடன் திரற்றும் ஆசறரிர் கூநறணரர். இனக்கறர றகுந் ண அழுத்த்றற்கு 
ஆபரணரள்.  
 

இக்கினாயின் பன்தற்த்திற்கு னார் காபணம்? 
இக்கினாயின் அம்நாடய எதற்காக நருத்துயநடனில் தசர்த்துள்ார்கள்?  

அம்நாவுக்கு ஏற்ட்ட ிட கண்டு இக்கினாயின் ிட என்? 
 

 

4. இண்டு ரள் வதய் ளின் கரரக, அன்று தள்பிக்கு ிடுனளந அநறிக்கறநரர்கள். 
தள்பிக்கு ந் ரர்கள் த்ம் டீ்டிற்குத் றனம்னகறநரர்கள். ஆணரல் கறணின் குப்னத் 
வரர்கள், அளணத் றளப்தடம் தரர்க்க னரறு அளக்கறநரர்கள். வதற்வநரனக்குத் 
வரிந்ரல் ன்ளணக் கண்டிப்தரர்கள் ன்று கறனுக்குத் வரினேம்.  றளப்தடத்றற்குச் 
வசல்னரிடில் ண்தர்கள் ன்ளண எதுக்கற ிடுரர்கள் ன்று அன் றளணக்கறநரன். 

 

இந்ிடனில் கதிபயன் தன் நபயழுச்சிகட எவ்யாறு கட்டுப்டுத்துயான்? 
கதிபயன் ிடனில் ீங்கள் இருந்தால் என் பசய்யரீ்கள்? 

. 
 

5. றனசனும் றசனும் வனங்கற ண்தர்கள். றனசனுக்குத் றசன் ட்டுவ ண்தன் 
ஆணரல் றசனுக்வகர குப்தில் ட்டுறன்நற தள்பிிலும் அளணனம் ண்தர்கள். தரர்க்கும் 
ரரிடத்றலும் அன்தரகவும் ட்தரகவும் டந்துவகரள்ரன்.  ன்ணரல் னடிந் உிகலம் 
வசய்ரன். றனனும் ல்ன ரன்ரன். ஆணரல் ரணரகச் வசன்று தகரட்டரன். 
ிணரவுக்கு ட்டுவ ிளட வசரல்ரன்.  றசணிடம் ல்னரனம் வனங்கறப் தகுது 
றனசனுக்கு வளண ந்து. 

 

இயர்கில் னாடபப்தால் இருப்து ல்து? 
தன்ிடம் அடயரும் பருங்கிப் மக எமின் என் பசய்னதயண்டுபநன்று ீ 

ிடக்கிாய்?. 
உங்களுக்கு ண்ர்கள் உண்டா? எத்தட தர்? 
 

 

6. வதனந்றல் தம் வசய்து வகரண்டினக்கறநரீ்கள். உங்கள்வரள்ீது ரவர ளகளப்தரக 
உர்கறநரீ்கள். றனம்திப் தரர்த்ரல் உங்கலக்கு அநறனகரணர்ரன்.  
 

அப்தாது உங்கள் பசனல் எப்டி இருக்கும்? 
இதுதான்பதாரு சூமில் ீ எவ்யாறு பசனல்டுயாய்? 
இதுதான் ிகழ்வு உங்களுக்கு ஏற்ட்டதுண்டா? 
 

7. தறவணரன்நரம் குப்தில் வசர்ந்து சறன ரள் ஆகறநது.  வி அன்று தள்பிக்குப் வதரகரல் 
அழுது வகரண்டினந்ரள். அள் கண்கள் இண்டும் சறந்துிட்டண.  ஆணரல் அள் வதற்வநரர் 
அபின் அழுளகளப் வதரனட்தடுத்ில்ளன.. “ரன்வசரன்ணது வசரன்ணதுரன். ீ தடித்து 
வதரதும். இன்னும் னென்று ரத்றல் உணக்குத் றனம் வசய்வண்டிதுரன்.“ ன்று 
கூநறரறு அலளட ந்ள வபிவ வசன்றுிட்டரர். “அப்தர உணக்கு ல்னதுரன் 
வசய்ரர். அப்தரின் வதச்ளசக் வகள்“ ன்று அம்ரவும் கூநவ, ன்ண வசய்வன்று 
வரிரல் னத்த்துடன் இனந்ரள் வி. 

 

இத்தடகன ிடனில் ததயி எத்தடகன படிபயடுப்ாள்? 
உங்களுக்கு இப்டிபனாரு ிட ஏற்ட்டால் ீங்கள் எப்டி தரீ்வு காண்ீர்கள்? 
இச்சூமில் னன்டுத்ததயண்டின யாழ்யினல் தின்கள் னாடய? 
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8. னங்குனற ல்னரரிடனம் அன்தரகப் தகுரள். அள் டீ்டிற்கு ரர் ந்ரலும் அர்கபிடம் 
ன்ளரகப் வதசுரள். அணரல் அளப ல்னரனக்கும் திடிக்கும். அள் ப்வதரதும் 
னன்னறுவனரடு ளப னரள்.  டீ்டிற்கு னதர்களப ரங்க, ரங்க உட்கரனங்க, 
அம்ர ந்றடுரங்கன்று வற்தரள். அளபப் னன்ணளகப் னங்குனற ன்றுரன் ல்னரனம் 
அளப்தரர்கள்.  அர்கள் அளப அளப்தது சரிரணர, ீங்கவப வசரல்லுங்கள். 

 

பூங்குமினின் ண்ட ீ ஏற்றுக்பகாள்கிானா? 
உங்கள் யடீ்டிற்கு னாபாயது யந்தால், ீ எவ்யாறு யபதயற்ாய்? 
பூங்குமிடனப்தால் ீபம் எல்ாரிடபம் ன்கு மகுகின்ானா? 

 

9. ிறரற்றுத் றநணரபி எனர் சரளனளக் கடப்தற்கரக வடுவரகக் கரத்துக்வகரண்டு 
இனக்கறநரர்.  அந் றரகப் தனனம் கடந்து வசல்கறன்நணர். ஆணரல், அனக்கு உ 
எனனம் னன்ில்ளன. 

 

இதுதான் சூமில் ீ எவ்யாறு பசனல்டுயாய்? 
ிருக்கு உதவுயதால் பயிப்டும் ண்பு னாது? 

 
 

னிற்சித் தாள் 17            காம் 45  ிநிடம்                   நதிப்பண் 20 

 
 

கடிதம் எழுதுதல் 

(யிா எண் 40) 
(நதிப்பண் 10) 

       
1. குடிீர் சற வண்டி  ஊரட்சற என்நற ஆளனக்கு ிண்ப்தம் 

2. தத்ரம் குப்னப் வதரதுத்வர்ில் னல் றப்வதண் வதற்ந உன் ண்தளணப் தரரட்டிக் 

கடிம் ழுதுக. 

3. வதனந்து சற வண்டிப் வதரக்குத்துக் கக வனரண்ள இக்குனக்குக் 

கூட்டுிண்ப்தம் ழுதுக.. 

4. ீ கண்டுகபித் இடம் தற்நற ண்தனுக்குக் கடிம்ழுதுக. 

5. ழுத்ர் தி வண்டி ன் ிப் தட்டில் ரரிக்க. 
6. றன்ிபக்குசற வண்டி றன்ரரித் ளனனக்குக் கடிம். 
7. சரளனளச் வசப்தணிடவண்டி வடுஞ்சரளனத்துளந இக்குனக்குக் கடிம். 
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