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A1. மூவிடப் பெயரும் வினையும்   

Q1 முதல் Q5 வனையுள்ள ககோடிட்ட இடங்கனள நிைப்புவதற்கு மிகப் பெோருத்தமோை 
ெதினைக் ககோடிட்ட இடத்தில் எழுது. (10 மதிப்பெண்கள்) 
 
Q1. நான் அழகாக ஆடிதேன் 
 ____________________ அழகாக ஆடிதோம். 
 
Q2. சிவாவும் அமுேனும் அமர்ந்து படித்ேேர். 
 அவன் மட்டும் அமர்ந்து ____________________. 
 

Q3 to Q4 – HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

Q5. அம்மா சமமத்ே உணமவ உண்டார். 
 நாய் சமமத்ே உணமவ ____________________. 
 

A2.பெய்யுள்/ெழபமோழி   

Q6 முதல் Q9 வனையுள்ள பெய்யுள்/ெழபமோழினய நினைவு பெய்வதற்கு ஏற்ை 
பெோல்னைக் பகோடுக்கப்ெட்டிருக்கும் பெோற்களிைிருந்து கதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்னை அனடப்ெினுள் எழுது. (8 மதிப்பெண்கள்) 
 

Q6. ேந்மே ோய் _________________. 
 

1) தபண் 
2) தபன் 
3) தபணு 
4) காண்        (          ) 

 

Q7 TO Q8 HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q9. கீதழார் ஆயினும் ோழ _________________. 
 

1) உமை 
2) தகள் 
3) சசால் 
4) தபசு         (          )          

 

கதர்வுத்தோள் 1 
 

                   45    

50
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A3. முன்னுைர்வுக் கருத்தைிதல் 
Q10 முதல் Q13 வனையுள்ள முன்னுைர்வுக் கருத்தைிதைில் உள்ள ககோடிட்ட 
இடங்கனள நினைவு பெய்வதற்குப் பெோருத்தமோை பெோல்னைக் 
பகோடுக்கப்ெட்டிருக்கும் பெோற்களிைிருந்து கதர்ந்பதடுத்து அனடப்ெினுள் எழுது.  
(8 மதிப்பெண்கள்) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அன்று விமலா மிகவும் குதூகலமாகக் காணப்பட்டாள். 
அவள் அம்மா அவமைத் தேசிய ேிேக் சகாண்டாட்டத்மேக் 
காண அமழத்துச் சசல்வோகக் கூறியதே அேற்குக் 
காைணமாகும். விமலா ேன் Q10.______________________ மாமல 
நான்கு மணிக்குக் காலாங் அைங்கத்ேிற்குப் புறப்பட்டுச் 
சசன்றாள். 
 
 அங்கு கூட்டம் Q11.________________________ ேிைண்டு 
இருந்ேது. இமேப்பார்த்ே விமலா ேன் அம்மாவின் மகமய 
இறுக்கப் பிடித்துக்சகாண்டாள். பின் அவர்கள் ஓர் இடத்ேில் 
அமர்ந்ோர்கள். விண்ணிலிருந்து வான்குமட வைீர்கள் ேமை 
Q12.______________________  . தேசிய ேிே ----------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------பிறகு ஒரு இேிய விழாவில் பங்தகற்றமே 
நிமேத்து மேநிமறவுடன் வடீு ேிரும்பிோள். 

 

 

 

Q10.(           ) 

 

 

 

 

 

Q11. (          ) 

 

 

 

Q12. (          ) 

 

 

 

Q13. (          ) 

 

 

 

 

  

1.உறவிேருடன்  

3. நிமறந்து  

5. சவள்ைசமே  

7. குேித்ோர்கள் 

 

2.குடும்பத்ோருடன் 

4. பைவசம் 

6. இறங்கிோர்கள் 

8. கலவைம் 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

A4. பதரிவுவினடக் கருத்தைிதல்  

ெின்வரும் ெகுதினயக் கருத்தூன்ைிப் ெடி. (10 மதிப்பெண்கள்) 

  சுகந்ேியும் அவள் ோத்ோவும் நூலகத்துக்குச் சசன்றார்கள். நூலகம் 
வழக்கம்தபால் கூட்டமாக இருந்ேது. அவர்கள் ேமிழ்ப் புத்ேகங்கள் இருக்கும் 
பகுேிக்குப் தபாோர்கள். அங்தக மலர் ஒரு நல்ல கமேப் புத்ேகத்மேத் 
எடுத்ோள். அவளுமடய ோத்ோவும் ஒரு புத்ேகத்மே எடுத்துக்சகாண்டார். 
பிறகு, ோத்ோ ஒரு இருக்மகயில் அமர்ந்துசகாண்டார். சுகந்ேி அவருக்கு 
அருகில் கீதழ அமர்ந்துசகாண்டாள்.  

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

இமேப் பார்த்ே மற்ற சிறுவர்களும் ோத்ோவின் அருகில் வந்ோர்கள். 
ோத்ோ அவர்ககும் வாசித்துக் காட்டிோர். கமே முடிந்ேதும் சிறுவர்கள் 
ோத்ோவுக்கு நன்றி கூறிோர்கள். ோத்ோவுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக 
இருந்ேது. இேி வாைந்தோறும் நூலகத்ேிற்கு  வைதவண்டும் என்று மேத்ேில் 
நிமேத்துக்சகாண்டார்.  

 
 

Q14 முதல் Q16 வனையுள்ள விைோக்கள் கமற்கண்ட ெகுதினயபயோட்டி 
அனமந்துள்ளை .ெின்வரும் விைோக்களுக்கு மிகப் பெோருத்தமோை  வினடனயத் 
கதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்னை அனடப்ெினுள் எழுது. 

 

Q14. சுகந்ேியும் அவள் ோத்ோவும் எங்குச் சசன்றேர்? 

(1)  தகாவிலுக்கு 
(2)  பள்ைிக்கு 
(3)  நூலகத்ேிற்கு 
(4)  கமடக்கு           (      ) 

 
Q15 HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

Q16. சுகந்ேி ஏன் புத்ேகத்மேப் படிக்கவில்மல 

(1) அவளுக்குப் ேமிழ்ப் புத்ேகம் படிக்கத் சேரியவில்மல 
(2) அவளுக்குப் ேமிழ்ப் புத்ேகம் படிக்கப் பிடிக்கவில்மல  
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(3) அவளுக்குப் புத்ேகம் படிக்கப் பிடிக்கவில்மல  
(4) அவளுக்குப் புத்ேகம் படிக்கத் சேரியவில்மல     (      ) 

 
விைோ 17 கமற்கண்ட கருத்தைிதல் ெகுதினயபயோட்டி அனமந்துள்ளது. 
அதற்கோை வினடனயக் கண்டைிந்து பகோடுக்கப்ெட்டிருக்கும் கட்டத்தினுள் 
எழுது. (4 மதிப்பெண்கள்) 
 

Q17. மற்ற சிறுவர்களுள் ஒருவைாக உன்மேக் கற்பமே சசய்துசகாள். 
சுகந்ேியின் ோத்ோ சசான்ே கமேமய நீயும் தகட்டுள்ைாய். உன் 
அனுபவத்மேப்பற்றி உன் நண்பனுக்கு ஒரு சிறு மின்ேஞ்சல் எழுது.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

அன்புள்ை நண்பனுக்கு, 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ _____  

இப்படிக்கு, 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



       

     தேர்வுத்ோள் 1 
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DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

A5.சுயவினடக் கருத்தைிதல் 
 

ெின்வரும் கட்டுனைப் ெகுதினயக் கருத்தூன்ைிப்ெடி . 
 

ஒரு நாள் ைவி தபருந்ேில் பயணம் சசய்துசகாண்டிருந்ோன் .அவன் 
இருக்மகக்குப் பக்கத்து இருக்மகயில் முேியவர் ஒருவர் வந்து அமர்ந்ோர் .

முேியவர் இறங்க தவண்டிய இடம் வந்ேோல், அவர் எழுந்து சசன்றுவிட்டார் .

ைவி, அவர் அமர்ந்ேிருந்ே இருக்மகயில் ஒரு பணப்மப கிடப்பமேக் கண்டான் .

ைவி அமேக் காவலரிடம் ஒப்பமடக்கலாமா என்று தயாசித்ோன் .பிறகு அவன் 
ஒரு முடிவுக்கு வந்ோன். 

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------- அவர் உடதே 
பணப்மபமய வாங்கிசகாண்டு அவமேத் ேட்டிக் சகாடுத்ோர் .அவர் 
அவனுக்குத் ேன் நன்றிமயத் சேரிவிக்க, இருபது சவள்ைிமய எடுத்துக் 
சகாடுத்ோர் .ைவி அேமே வாங்க மறுத்துவிட்டான் . 

 
 

Q18 முதல் Q22 வனையிலுள்ள விைோக்களுக்கு கமற்கண்ட ெகுதியிைிருந்து 
வினடனயக் கண்டைிந்து எழுது.  

 

Q18. ைவி எேில் பயணம் சசய்ோன்? (1 மேிப்சபண்) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Q19 TO Q21 HIDED INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

Q22. சபரியவர் ேன் நன்றிமய எப்படி சேரிவிக்க நிமேத்ோர்?(2 மேிப்சபண்கள்) 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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WORDSMITH LEARNING HUB - TAMIL COACHING CENTER   Page 6 

1) பழம்         2) அமற          3) அன்ேம்    4) தவமையில்    5) தவமலயில்             

6) பலம்         7) மணம்       8) அமை      9) மேம்       10) அண்ணம்  

DOTTED LINES ARE INTENTIONALLY DONE TO PROTECT COPYRIGHTS 

*ெிைப்புத் கதர்ச்ெிக்கோை ெயிற்ெிகள்* 

A6 ஒைி கவறுெோடு 

ெின்வரும் ெகுதியில் Q23  முதல் Q27  வனையுள்ள ககோடிட்ட இடங்கனள 
நிைப்புவதற்குப் பெோருத்தமோை வினடனயத் கதர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்னை 
அனடப்புக்குைிக்குள் எழுது.  

 

Q23. ( ) 

      

   Q24. ( ) 

 

 

   Q25. ( ) 

 

   Q26. ( ) 

  

   Q27. ( ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Q23. தவமல முடிந்து வடீு ேிரும்பிய அம்மா ேன்   
சமமயல்  ___________________ அசுத்ேமாக 
இருப்பமேக் கண்டார். 

Q24.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 
Q25. பலாப் ___________________ இேிப்பாக இருந்ேது. 
 
Q26. என் அப்பா மேிய _________________ வடீு 

ேிரும்புவார். 
 
 
 
 
 
 

Q27. குைத்ேில் அழகாே ஓர் _________________ நீந்ேியது. 
 


