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‘அ பிரிவு’ 

 

A1  வேற்றுமை 

 
Q1 முதல் Q6 வரையுள்ள ககோடிட்ட இடங்கரள நிைப்புவதற்கு மிகப் ப ோருத்தமோன கவற்றுரம 
உருபு ஏற்ற ப ோல்ரைக் பகோடுக்கப் ட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து கதர்ந்பதடுத்து அரடப்புக்குள் 
எழுதுக. (12 ைதிப்பபண்கள்) 
 

''கோைம் ப ோன் க ோன்றது. கடரம கண் க ோன்றது’’ என்று கூறுவோர்கள். ஆனோல், 

ப ோன்ரனவிடக் கோைம் கமைோனது. நோம் இழந்த (Q1) ______________________ மீண்டும் ப ற 

முடியும். ஆனோல் கடந்த கோைத்ரத மீண்டும் ப ற முடியோது. க ோன கநைம் க ோனதுதோன்.  

 கடந்துவிட்ட கோைத்ரத எண்ணி நோம் கவரைப் டக் கூடோது. அரத (Q2) 

________________________ இனி ப ற முடியோது. ஆனோல் கடந்த (Q3) _______________________ நோம் 

கற்ற  டிப் ிரனகரள மறக்கக்கூடோது.  ணத்ரத நோம் எவ்வோறு திட்டமிட்டுச் 

ப ைவிடுகிகறோகமோ அதுக ோைகவ ப ோன்ரனவிட கமைோன கோைத்ரதயும் நோம் திட்டமிட்டுச் 

ப ைவழிக்க கவண்டும்.  எரதயும் நோரள நோரள என்று தள்ளிப்க ோடோமல் ப ய்ய கவண்டிய 

அன்ரறய கவரைகரள அன்கற ப ய்து (Q4)  ________________________ மறுநோள் ப ய்ய கவண்டிய 

கவரைரயயும் திட்டமிட்டு ரவத்துக்பகோண்டோல் நமக்கு நிரறய ஓய்வு கநைம் கிரடக்கும். 

 ிைர் எதற்பகடுத்தோலும் “கநைமில்ரை கநைமில்ரை” என்கற புைம்புவோர்கள். (Q5) 

_____________________ தங்கள் கநைத்ரத முரறயோக வகுத்துக்பகோள்ளத் பதரியவில்ரை 

என் துதோன் உண்ரம.  நம் எல்ைோருக்கும் நோபளோன்றுக்கு இரு த்து நோன்கு மணிகநைம் 

மட்டுகம கிரடக்கிறது. இதில் ஒரு  ிைருக்கு மட்டும் எவ்வோறு அதிக ஓய்வு கிரடக்கிறது? 

எனகவ, (Q6) _______________________________ அருரமரய உணர்ந்து அரதத் திட்டமிட்டுச் 

ப ைவழித்கதோமோனோல் நோம் கநைமின்ரமயிைிருந்து தப் ிக்கைோம். 
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Q1. 1) ப ோன்னோல் 

 2) ப ோன்னுக்கு 

 3) ப ோன்னில் 

 4) ப ோன்ரன        ( ) 

 

Q2. 1) நம்மோல் 

 2) நமக்கு 

 3) நம்மின் 

 4) நம்ரம         ( )  

 

Q3. 1) கோைத்ரத 

 2) கோைத்கதோடு 

 3) கோைத்திைிருந்து 

 4) கோைத்தோல்        ( ) 

           

Q4. 1) முடிப் தில் 

 2) முடிப் துடன் 

 3) முடிப் ரத  

 4) முடிப் தோல்        ( ) 

       

Q5. 1) இவர்களோல் 

 2) இவர்கரள 

 3) இவர்களில் 

 4) இவர்களுக்கு        ( ) 

    

Q6. 1) கோைத்தினது 

 2) கோைத்தில் 

 3) கோைத்துடன் 

 4) கோைத்திற்கு        ( )  
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A2  பெய்யுள் / பழபைொழி  

Q7 முதல் Q12 வரையுள்ள ப ய்யுள்/ ழபமோழிரய நிரறவு ப ய்வதற்கு ஏற்ற ப ோல்ரைக் 
பகோடுக்கப் ட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து கதர்ந்பதடு. அதன்  ின்னர் விரடயின் எண்ரண 
அரடப்புக்குள் எழுதுக. (12 ைதிப்பபண்கள்) 

 
Q7. பதோட்டரனத்து ஊறும் மணற்ககணி _______________________ 
      கற்றரனத் தூறும் அறிவு. 
  

1) மோனிடர்க்கு  3) மோந்தர்க்கு 

2) மனிதர்க்கு  4) மக்களுக்கு    ( ) 

         

Q8.  ிறு துளி ப ரு  ______________________________ . 
 
 1) மரழ  3) ப ல்வம் 

 2) பவள்ளம் 4) கடல்      ( ) 

             

Q9.  பகடுப் தூஉம் ___________________________  ோர்வோய்மற் றோங்கக 
       எடுப் தூஉம் எல்ைோம் மரழ. 
  
 1) மற்றோர்க்கு  3) தீயோர்க்கு 

 2) நல்ைோர்க்கு  4) பகட்டோர்க்கு    ( )  

 
Q10. ப ோறுத்தோர் ___________________________ ஆள்வோர். 
 
 1) உைகம்   3) வடீு 

 2) பூமி    4) அகிைம்   ( ) 
   

Q11. ____________________________ ஆயிைம் ப ோன் தரும். 

 1) அடக்கம்  3) அரமதி 

 2) அன்பு   4) அக்கரற    ( ) 
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Q12. அடோது _________________________  டோது  டுவர். 

 1) புரி வர்  3) நிரனப் வர் 

 2) விரும்பு வர்  4) ப ய் வர்    ( ) 

    

B3  பதரிவுேிமைக் கருத்தறிதல் 
 
 ின்வரும்  குதிரயக் கருத்தூன்றிப்  டி. 
 
 புத்த ப ருமோன் ஒரு நோள் தன்  ீடர்களுடன் கோட்டு வழிகய  யணம் ப ய்து 

பகோண்டிருந்தோர். கோட்டுவழிபயங்கும் கல்லும் மண்ணும் முட்களும் நிரறந்திருந்தும் அவற்ரறப் 

பபொருட்படுத்தொைல் அரமதியோக நடந்து ப ன்றோர். அவர்  ின்னோல் வந்த  ீடர்ககளோ, ''ஐகயோ, 

அம்மோ, குத்துகிறகத, கோல் வைிக்கிறகத,'' என்று வைி தோங்க முடியோமல் கதறிக்பகோண்கட 

வந்தோர்கள். அச் ீடர்களில் ஒருவன், ''குருகவ, உங்களோல் மட்டும் எப் டி எந்த வைியும் 

இல்ைோமல் நடக்க முடிகிறது?'' என்று வினவினோன். அதற்குப் புத்தர், ''மனத்ரத ஒருமுகப் டுத்து, 

மனத்தில் எந்தச்  ைனமும் பகோள்ளோகத, உன்னோலும் முடியும்,'' என்று  திலுரைத்தோர். 

  ிறிது கநைத்திற்பகல்ைோம்  ீடர்களுக்குக் கரளப்பு மிகுதியோனது. எனகவ அவர்கள் 

புத்தரிடம், ''குருகவ, நோம்  ற்று கநைம் கரளப்புத் தீை இந்த மைத்து நிழைில் இரளப் ோறிவிட்டுச் 

ப ல்கவோமோ, நோம் நம் குடிரை அரடய இன்னும் பவகுதூைம் இருக்கிறது'' என்று தயங்கித் 

தயங்கிக் ககட்டோர்கள். அவர்கரளப்  ோர்த்து புன்னரகத்த புத்தர், ''உங்கள் விருப் ம்க ோல் 

ஆகட்டும்,'' என்று கூறினோர். புத்தரின்  ம்மதத்ரதப் ப ற்ற  ீடர்கள் மறுகணகம, தோங்கள் 

பகோண்டுவந்திருந்த  ோரய விரித்து மைத்தின் நிழைில் அமர்ந்தோர்கள். ப ம்புகளில் 

பகோண்டுவந்திருந்த தண்ணரீை அருந்திவிட்டு அங்கககய  ற்று கநைம் தரை ோய்த்தோர்கள். 

புத்தரும் கண்கரளமூடி தியோனத்தில் ஆழ்ந்தொர். 

 அந்கநைத்தில் திருடபனோருவன் புத்தரும் அவரின்  ீடர்களும் மைத்தடி நிழைில் 

இரளப் ோறிக் பகோண்டிருப் ரதக் கண்டோன். அவர்களின் அருகில் இருந்த பவண்கைச் ப ம்புகள் 

அவன் கண்கரள உறுத்தின. __________________________________________________________________________ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Q13 முதல் Q17 வரையுள்ள வினோக்கள் கமற்கண்ட கருத்தறிதல்  குதிரயபயோட்டி 
அரமந்துள்ளன. ஒவ்பவோரு வினோவிற்கும் உரிய மிகப் ப ோருத்தமோன விரடரயத் கதர்ந்பதடு. 
அதன்  ின்னர் அந்த விரடயின் எண்ரண அரடப்புக்குள் எழுதுக. (10 ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q13. கோைில் வைி ஏற் டோமல் இருக்க புத்தர்  ீடர்கரள என்ன ப ய்யச் ப ோன்னோர்? 

1) புைம் ிக்பகோண்டு வை கவண்டோம் என்று ப ோன்னோர் 

2) அரமதியோக நடந்துவரும் டிச் ப ோன்னோர் 

 3) மனத்ரத ஒருமுகப் டுத்தும் டிச் ப ோன்னோர் 

 4) முயன்றோல் உன்னோலும் முடியும் என்று ப ோன்னோர்   (      ) 

  

Q14.  ீடர்கள் ஏன் கரளப் ோற எண்ணினோர்கள்? 

 1) அவர்களுக்கு அதிக கரளப்பு ஏற் ட்டதோல் 

 2) அவர்கள் கல்ைிலும் முள்ளிலும் நடந்து வந்ததோல் 

 3) அவர்களின் குடில் பவகு தூைத்தில் இருந்ததோல் 

 4) அவர்கள் மைத்தடி நிழரைக் கண்டதோல்     ( ) 

 

Q15.  ீடர்கள் எப்க ோது திருடரன விைட்ட ஆைம் ித்தோர்கள்? 

 1) திருடன் ப ம்ர த் திருடியக ோது 

 2) திருடன் ப ம்ர  எடுத்துக்பகோண்டு ஒடியக ோது 

 3)  ீடர்களில் ஒருவன் கண்விழித்துக்பகோண்டக ோது 

 4)  ீடன் 'திருடன், திருடன்' என்று கத்தியக ோது    ( ) 
 
 
Q16. திருடன் புத்தரிடம் மன்றோடக் கோைணம் என்ன? 

1) அவன் முதல் முரறயோகத் திருடியதோல் 

2) அவன் வறுரமயின் கோைணமோக திருடியதோல் 

3) அவன் புத்தர் தன்ரனத் தண்டித்து விடுவோர் என்று  யந்ததோல் 

4)  ீடர்கள் அவரனப் புத்தரின் முன் நிறுத்தியதோல்    ( ) 
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Q17. புத்தர் எவ்வழியில் திருடரனத் திருத்தினோர்? 
 
 1) திருடனுக்குத் தண்டரன பகோடுக்கோததன் வழி 

 2) திருடனுக்கு நன்ரம ப ய்ததன் வழி 

 3) தன் ப ம்ர த் திருடனுக்குக் பகோடுத்ததன் வழி 

 4) தீரம ப ய்கதோருக்கு நன்ரம ப ய்ததன் வழி    ( ) 

 

B4  பெொற்பபொருள்  
 
Q18 முதல் Q20 வரையுள்ள ப ோற்கள் கமற்கண்ட கருத்தறிதல்  குதியில் இடம்ப ற்றரவ. 
அவற்றின் ப ோருரள உணர்த்தும்  ரியோன ப ோல்ரைக் பகோடுக்கப் ட்டிருக்கும் 
ப ோற்களிைிருந்து கதர்ந்பதடு.  ின்னர் அரடப்புக்குள் அந்த விரடயின் எண்ரண எழுதுக. (6 
ைதிப்பபண்கள்) 
 
 
Q18. ப ோருட் டுத்தோமல் 
  
 1) அைட் ியப் டுத்தி 

 2) ப ரிது டுத்தோமல் 

 3)  ோர்க்கோமல் 

 4) ப ோறுக்கோமல்         ( ) 

 
Q19. ஆழ்ந்தோர் 

 1) தூங்கினோர் 

 2) நுரழந்தோர் 

 3) மூழ்கினோர் 

 4) மயங்கினோர்         ( ) 

 

Q20. மன்றோடினோன் 

 1) அழுதோன் 

 2) ககட்டுக்பகோண்டோன் 

 3) புைம் ினோன் 

 4) பகஞ் ினோன்         ( ) 
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B5  கருத்து ேிளக்கப்பைக் கருத்தறிதல் 
 
 ின்வரும் விளம் ைத்ரதக் கருத்தூன்றிப்  டி. 
 

 
 

  

 
 

 ிங்கப்பூரின் ப ோன்விழோரவ முன்னிட்டு 
தமிழர்  ண் ோட்டுக் கழகம்  

நடத்தும் கரைத்திறன் க ோட்டி 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ஏைொற்றத்மதத் தேிர்க்க இன்வற பதிவு 
பெய்யுங்கள் 

 
 
 
 

உங்களோல் உங்களோல் 
முடியுமோமுடியுமோ?? 

உங்களுக்கு ஆடத் பதரியுமோ, 
 ோடத் பதரியுமோ, நடிக்கத் 
பதரியுமோ,  ித்திைம் வரையத் 
பதரியுமோ, அல்ைது வரீண 
வோ ிக்கத் பதரியுமோ? 

இப் டி எந்த ஒரு கரையில் 
நீங்கள் ரககதர்ந்தவைோக 
இருந்தோலும் இந்தக் 
கரைத்திறன்  க ோட்டியில் 
நீங்கள் கைந்துபகோள்ளைோம். 

 ிங்கப்பூைர் அல்ைது 
நிைந்தைவோ ிகள் இந்தப் 
க ோட்டியில் கைந்துபகோள்ளைோம். 

பவளிநோட்டு ஊழியர்கள் 
இவர்களுக்கு வழிவிடுமோறு 
அன்புடன் ககட்டுக் பகோள்கிகறோம். 

க ோட்டிக்கு முன் திவு அவ ியம். 

 திவுக்கு www.ungalukutheryuma.com 
என்ற இரணயப் க்கத்திற்குச் 
ப ல்ைவும்.  திவுக்கோன கட்டணம் 
$5 தோன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ungalukutheryuma.com/
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Q21 முதல் Q23 வரையுள்ள வினோக்கள் முன் க்கத்தில் தைப் ட்டுள்ள விளம் ைத்ரத 
அடிப் ரடயோகக்பகோண்டு அரமந்துள்ளன. ஒவ்பவோரு வினோவிற்கும் உரிய மிகப் ப ோருத்தமோன 
விரடரயத் கதர்ந்பதடு. அதன்  ின்னர் அந்த விரடயின் எண்ரண அரடப்புக்குள் எழுதுக. (6 
ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q21. “உங்களோல் முடியுமோ’ என்றக் கரைத்திறன் க ோட்டி எதற்கோகக் பகோண்டோடப் டுகிறது?  
 
 1)  ிங்கப்பூரின் ப ோன்விழோரவக் பகோண்டோட 
 2) கரைத்திறன் உள்ளவர்கரள அனு ரிக்க 
 3) தமிழர்  ண் ோட்டுக் கழகத்தினருக்கோக    (   )                                 
            
 
Q22. யோர் இப்க ோட்டியில் கைந்துபகோள்ள முடியோது?  
 
 1) பவளிநோட்டு ஊழியர்கள் 
 2) கரைகளில் கதர்ச் ி ப றோதவர்கள் 
 3)  ிங்கப்பூர் நிைந்தைவோ ிகள்       (       ) 
 
           
Q23. முன் திவு ப ய்யோதவர்கள் எவ்வோறு ஏமோற்றம் அரடவோர்கள்?  
 
 1) அவர்கள் க ோட்டியில் பவற்றி ப ற மோட்டோர்கள் 
 2) அவர்கள் க ோட்டியில் கைந்துபகோள்ள மோட்டோர்கள்  
 3) அவர்கரளப் க ோட்டியில் க ர்த்துக்பகோள்ள மோட்டோர்கள்  (  ) 
            

 
‘ஆ’ பிரிவு 

C6  ஒலி வேறுபொட்டுச் பெொற்கள் 
 
 ின்வரும்  குதியில் Q24 முதல் Q28 வரையுள்ள ககோடிட்ட இடங்கரள நிைப்புவதற்கு மிகப் 
ப ோருத்தமோன ஒைி கவறு ோட்டுச் ப ோற்கள் இப் குதியின் அடியில் பகோடுக்கப் ட்டுள்ளன. 
அவற்றிைிருந்து ஒவ்பவோரு ககோடிட்ட இடத்ரதயும் நிைப்புவதற்கு ஏற்ற மிகச்  ரியோன 
விரடரயத் கதர்ந்பதடு.  ின்னர் அதன் எண்ரண அரடப்புக்குள் எழுதுக.   (10 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q24.  ____________________________  ோதிக்கப் ட்ட மக்களுக்குச் ப ஞ் ிலுரவச்  ங்கம் உதவிக்கைம் 

நீட்டத் தவறுவதில்ரை.         ( ) 

    

Q25. மோட்டுப் ப ோங்கைன்று ________________________ மோடுகரள அைங்கரித்து மஞ்சு விைட்டு 

என்னும் வைீ விரளயோட்டுக்குத் தயோர்ப் டுத்துவோர்கள்.    ( ) 
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Q26. மனிதனுக்கு அடிப் ரட கதரவகளோன, இருக்க வடீு, உடுக்க உரட, உண்ண 

__________________________ ஆகியரவ இல்ைோமல் கூட  ிை நோடுகள் இருக்கின்றன. ( )

   

Q27. கோவைர்கள் கூட்டத்ரத ___________________________________ வி த்து நடந்த இடத்திற்குள்  

        நுரழந்து ப ன்றோர்கள்.        ( ) 

     

Q28. அம்மோ     எனக்குப்       புதிதோக     வோங்கிக்பகோடுத்த     ரகப்ர யின்       வோர்  

         _______________________________ .        ( ) 

   
(1) ஊன்   (2) ஊண் 

 (3) பவள்ளத்தோல்  (4) விைக்கிவிட்டு 

 (5) விளக்கிவிட்டு  (6) அருந்துவிட்டது 

 (7) அறுந்துவிட்டது (8) கோரள 

 (9) கோரை   (10) பவல்ைத்தோல் 

 

D7  முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்  

 ின்வரும்  குதியில் Q29 முதல் Q35 வரையுள்ள ககோடிட்ட இடங்கரள நிைப்புவதற்கு மிகப் 
ப ோருத்தமோன ப ோற்கள் இப் குதியின் அடியில் பகோடுக்கப் ட்டுள்ளன. அவற்றிைிருந்து 
ஒவ்பவோரு ககோடிட்ட இடத்ரதயும் நிைப்புவதற்கு ஏற்ற மிகச்  ரியோன விரடரயத் கதர்ந்பதடு. 
 ின்னர் அதன் எண்ரண அரடப்புக் குறிக்குள் எழுதுக. (14 ைதிப்பபண்கள்) 
 
          ப் ோத்திக் கள்ளி எனப் டும் ஒரு வரக ப டி மரழ 

ப ய்யோவிட்டோலும் அதிக நோள் வோழக்கூடியது. இதரன ஆங்கிைத்தில் 

'ககக்டஸ்' (cactus) என்று அரழப் ோர்கள். இரவ (Q29) __________________ 

தனக்குக் கிரடக்கும் தண்ணரீை மிகவும் திறரமயோகப்  ோதுகோத்து 

ரவத்துக்பகோள்கிறது. 

  ோதோைண சூழ்நிரையில் வளரும் ப டிகள் ப ரும் அளவில் 

தண்ணரீை  வணீோக்குகின்றன --------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Q29.(      ) 
 
 
Q30.(      ) 
 
 
Q31.(      ) 
 
 
Q32.(      ) 
 
 
Q33.(      ) 
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(1) உறிஞ் ி   (2) ஆயுதமோக  (3) கதரவக்கு 

(4)  டோது    (5) எப்க ோதும்  (6) விழோது 

(7)  ிழிந்து    (8) எப்க ோதோவது  (9) குடிக்கோத 

(10) உருவோக்குகிறோர்கள்  (11) கிரடக்கோத  12)   தயோரிக்கிறோர்கள் 

 
 
D8 சுயேிமைக் கருத்தறிதல் 
 
 ின்வரும்  குதிரயக் கருத்தூன்றிப்  டி. 
 
 1859 ஆம் ஆண்டு இத்தோைி நோட்டிைிருக்கும் “ ோல் ப ரீகனோ” என்னும் ஊருக்கு அருகில் 

 ிைோன்சுக்கும் ஆஸ்திரியோ நோட்டுக்கும் கடும்க ோர் நடந்து பகோண்டிருந்தது. இரும்புப்  ரட  ைம் 

பகோண்ட  ிைஞ்சு நோட்டு மன்னன் பநப்க ோைியன் ஆஸ்திரியோவின் மன்னன் “ ிைோன் ிஸ் க ோ ப்” 

என் வகனோடு  ண்ரடயிட்டுக்பகோண்டிருந்தோன்.  ிைோன் ிஸ்சும் பநப்க ோைியனுக்குச் 

 ரளத்தவன் அல்ை. பநப்க ோைியனுக்கு நிகைோகப் க ோர் புரிந்து க ோர்க்களத்தில்  ோதரனகரள 

நிகழ்த்திக்பகோண்டிருந்தோன். 

 க ோர் முடிந்தது,  ோல் ப ரீகனோ எங்கும்  ிவப்பு வண்ணமோகக் கோட் ியளித்தது. க ோரில் 

மோண்டுக ோன வைீர்களும், குதிரைகளும் க ோர்க்களபமங்கும் குவிந்து கிடந்தோர்கள். கோல் ரவத்து 

நடக்க முடியோத அளவிற்கு அத்தரன  டைங்கள். ------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Q34.(      ) 
 
 
Q35.(      ) 
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Q36 முதல் Q41 வரையுள்ள வினோக்களுக்கு கமற்கண்ட  குதியிைிருந்து விரடகரளக் 
கண்டறிந்து எழுதுக. (20 ைதிப்பபண்கள்) 
 
 
Q36.  ோல் ப ரீகனோ என்னும் ஊருக்கு அருகில் நரடப ற்ற  ம் வம் என்ன? (2 ம) 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

   
Q37. க ோர் முடிந்ததும்  ோல் ப ரீகனோ எவ்வோறு கோட் ியளித்தது? (3 ம) 
  

_____________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
  
 
Q38. பென்றி துனோண்டுவின் உள்ளம்  ரதப் ரதக்கக் கோைணம் என்ன? (4 ம)  
 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Q39. குற்றுயிரும் குரையுயிருமோகக் கிடந்த வைீர்களுக்கு எப்க ோது நம் ிக்ரக  ிறந்தது? (4 ம) 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Q40. ' ோல்ப ரீகனோ நிரனவுகள்' என்னும் நூரை எழுத பென்றி துனோண்டுரவ  தூண்டியது 

எது? (4 ம) 
  
  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Q41. ப ஞ் ிலுரவச்  ங்கத்தின் கநோக்கம் என்ன?  (3 ம)  
 
 
 _____________________________________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________  
 
 

அருஞ்பெொற்கள்  
 
1.  டிப் ிரனகரள  -  ோடங்கரள 

2. வகுத்து   -  ிரித்து 

3. கநைமின்ரம   - கநை  ற்றோக்குரற 

4. ஒருமுகப் டுத்து  - மனத்ரத  ிதறவிடோமல் நிரைநிறுத்து 

5.  ைனமும்   - அர வும் /  ஞ் ைமும் 

6. குடிரை   - குடிர ரய 

7. தரை ோய்த்தோர்கள்  -  டுத்தோர்கள் 

8. உறுத்தின   - பநருடின 

9. களவோடினோன்   - திருடினோன் 

10. நிைந்தைவோ ிகள்  - ஓரிடத்தில் நிரைத்து இருப் வர்கள் 

11. நிகைோக    -  மமோக  

12. மோண்டுக ோன   - இறந்துக ோன 

13.  டைங்கள்   -  ிணங்கள் 

14. புத்திைர்கள்   - மகன்கள் 

15. குற்றுயிரும்  
குரையுயிருமோய்   -  அடி ட்டு மிக கமோ மோன நிரையில்      
       இருப் து 

 
16.  ரத ரதத்தது  - துடிதுடித்தது 

 
 

முற்றும் 


