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A1. மூவிடப்பெயரும் வினையும் 

Q1 முேல் Q5 வனையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கனள நிைப்புவேற்கு மிகப் 
பொருத்ேமாை ப ால்னைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து 
தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்னை அனடப்ெினுள் எழுது. (10 மேிப்பெண்கள்) 
  
Q1.   குந்ேைா காட்டில் கைிகனளப் ெறிக்கச்  ______________________. 
 

(1) ப ன்றான்   (3) ப ன்றாள் 

(2) ப ன்றார்    (4) ப ய்கிதறன்              (    )  

                                                                     

 

Q2. ___________________ விைங்கியல் தோட்டத்னேச் சுற்றிப் ொர்த்தோம். 
 

(1) நீங்கள்               (3) அவர்கள் 

(2) நாங்கள்                   (4) மாைவர்கள்           (     )
                          

Q3 to Q4 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 
Q5. ஆ ிரியர் ொடம் ப ய்யாே மாைவனைத் ______________________. 
 

(1) ேிட்டிைார்     (3) ேிட்டுவார் 
(2) ேிட்டிைான்          (4) ேிட்டிைார்                 (      )     

  
 

 

A2. ப ய்யுள்   

Q6 முேல் Q10 வனையுள்ள ப ய்யுள்/ெழபமாழினய நினறவு ப ய்வேற்கு 
ஏற்ற ப ால்னைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து 
தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்னை அனடப்ெினுள் எழுது. (10 மேிப்பெண்கள்) 
  
Q6. உனடயது ________________________. 
  

1) வினளதயல் 

2) னகவிதடல் 

3) நினைதயல் 

4) விளம்தெல்                                                                              (       )      
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Q7 .  ___________________ ப ய விரும்பு. 
  

1) மறம் 

2) அறம்  

3) நன்னம 

4) ேர்மம்                                (          )      

  
 
Q8 to Q9 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

Q10 . ____________________  ிைம். 
 

1) விரும்புவது 

2) ஓதுவது 

3) ஆறுவது 

4) ஈவது                                                              (         )  

 

 

A3. காைங்கள்  

Q11 முேல் Q15 வனையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கனள நிைப்புவேற்கு மிகப் 
பொருத்ேமாை ப ால்னைக் பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து 
தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்னை அனடப்ெினுள் எழுது. (5 மேிப்பெண்கள்) 
 
 

Q11. தநற்று அம்மா  ந்னேக்குச் __________________________. 

1) ப ன்றார்  

2) ப ல்கிறார்  

3) ப ல்வார்                                         (       )  

 

 

Q12. இப்தொது நாய் பூனைனயத் __________________________. 

1) துைத்தும்  

2) துைத்துகிறது 

3) துைத்ேியது                                     (          )  

    

Q13 to Q14 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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Q15. அடுத்ே வாைம் என் ெள்ளியில் ஓட்டப்ெந்ேயம் _________________________. 

1) நனடபெறுகிறது 

2) நனடபெற்றது 

3) நனடபெறும்                                 (          )  

 

 
 

A4. அனடபமாழி / எச் ம்   

 

Q16 முேல் Q20 வனையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கனள நிைப்புவேற்கு மிகப் 
பொருத்ேமாை அனடபமாழி/எச் ம் ஏற்ற ப ால்னைக் 
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் 
எண்னை அனடப்ெினுள் எழுது. (5 மேிப்பெண்கள்) 

 

Q16.  பூங்கா ___________________ இருக்கிறது.  

 

 (1) கூட்டமாக                

(2) கூட்டமாை                          (     )  

 

Q13 to Q14 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

Q20. குமார் ேிைமும் ெள்ளிக்குச் _________________  ரீுனடனய அைிந்து வருவான். 

 

 )1) சுத்ேமாக      

(2) சுத்ேமாை                           (      )  
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A5. முன்னுைர்வுக் கருத்ேறிேல்  

Q21 முேல் Q25 வனையுள்ள முன்னுைர்வுக் கருத்ேறிேைில் உள்ள 
தகாடிட்ட இடங்கனள நினறவு ப ய்வேற்குப் பொருத்ேமாை ப ால்னைக் 
பகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அனடப்ெினுள் 
எழுது. (5 மேிப்பெண்கள்) 
 

அன்று ைாமுவும் அவன் நண்ெர்களும் காற்ெந்து 

வினளயாடிைார்கள். அவர்கள் தொட்டி தொட்டுக் பகாண்டு 

காற்ெந்து வினளயாடிைார்கள். 

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

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

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

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

 

           ைாமுவும் அவன் நண்ெர்களும் அவரிடம் 

Q25._____________ தகட்டார்கள். அனேக் தகட்ட 

ேிரு.தகாொல் மைமிைங்கி அவர்கனள மன்ைித்து,“ இைிதமல் 

கவைமாக வினளயாடுங்கள்,” என்று அறிவுனை கூறிச் 

ப ன்றார்.  

 

 

 

Q21. (           ) 

 

 

Q22. (           ) 

 

 

Q23. (           ) 

 

 

Q24. (           ) 

 

 

Q25. (           ) 

  
DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

  

(1)  ேிட்டிைார்  

(3)  தவகமாக  

(5)  கண்ைாடினய  

 

(2)  மன்ைிப்பு 

(4)  வடீ்டுக்கு 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

A5. சுயவினடக் கருத்ேறிேல்  
  

ெின்வரும் கட்டுனைப் ெகுேினயக் கருத்தூன்றிப் ெடி.  
 

 
 
ேிருமேி கைா  ிைாங்கூன் வட்டாைத்ேில் குடி இருந்ோர். ஒரு நாள் 

அவருனடய வடீ்டில் ஒரு பெரிய எைி புகுந்து விட்டது. எைியின் போந்ேைவு 
ோங்க முடியாமல் அவர் கவனைப்ெட்டார்.  

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

எைிக்கு வனடயின் வா னை மூக்னகத் துனளத்ேது. அது 
கவைமாக வனட மாட்டியிருந்ே கம்ெியின் மீது குறி னவத்து கல்னை 
வ ீியது. அேைால், வனட பவளிதய விழுந்ேது. உடதை எைி வனடனயத் 
தூக்கிக்  பகாண்டு மனறந்ேது.  

 

 

Q26 முேல் Q30 வனையிலுள்ள விைாக்களுக்கு தமற்கண்ட 
ெகுேியிைிருந்து வினடனயக் கண்டறிந்து எழுது. (10 மேிப்பெண்கள்) 
 
 

Q26.  ேிருமேி கைா எங்தக குடி இருந்ோர்? (2 மேிப்பெண்கள்) 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Q29. எப்தொது எைி பொறியில்  ிக்கிக் பகாள்ளும் என்று அவர் நினைத்ோர்?   
(2 மேிப்பெண்கள்) 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Q30. எேைால் வனட பவளிதய விழுந்ேது? (2 மேிப்பெண்கள்) 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

* ிறப்புத் தேர்ச் ிக்காை ெயிற் ிகள்* 

A6 வாக்கியம் அனமத்ேல் 
 

Q31 முேல் Q35 வனையிலுள்ள ப ால்னைக் பகாண்டு வாக்கியம் 
அனமக்கவும் . (5 மேிப்பெண்கள்) 
 

Q31.  ெயந்ேது 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Q32 to Q34 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q35. அன்ொக  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


