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1. ஆ்சிரியர் __________________ எழு்தசினொர்.

1. கம்தமய 2. கம்தயின்  ( )

2. __________________ ்தைசிழ்ப புத்தகம் எஙவக?

1. உன்னொல் 2. உன்னுமடய ( )

3. __________________ ைைத்தசில் ஏற முடியும்.

1. என்னொல் 2. என்வனொடு ( )

4. கசிளி __________________ விரும்�ித் தின்னும்.

1. பழஙகளின் 2. பழஙகமள ( )

5. முைளி __________________ மூன்று ்ேள்ளி ்கொடுத்தொன். 

1. ்தம்பியிடம் 2. ்தம்பிவயொடு ( )

வேற்றுமை

�யிற்ி 1 

வேற்றுமை

QUESTIONS 3 AND 4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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மூவிடபப�யர், அலடபமொழி, எ்ச்ம்

�யிற்ி 1 

மூேிடப்பயர், அமட்ைொழசி, எச்ம்

1. நீஙகள் ைைத்தசில் __________________.

1. ஏறசினரீ்கள் 2. ஏறசினொர்கள் ( )

2. ைொமு வ்தர்ேில் நல்ை ை்தசிப்பணகமளப __________________.

1. ்பற்றொன் 2. ்பற்றொள் (         )

3. ையில்கள் அழகொக நடனம் __________________.

1. ஆடியது 2. ஆடின ( ) 

4. __________________ ைகசிழ்ச்சியொக கமடயில் உணவு

உணகசிறொர்கள்.

1. நீஙகள் 2. அேர்கள் ( )

5. __________________ மு்தல் மதிபப�ண் ்பற்வறன்.

1. நொஙகள் 2. நொன் ( )

QUESTIONS 3 AND 4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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ப்ொறப�ொருள்

�யிற்ி 1 

்்ொற்்பொருள்

1. நடிகன் இறபபது வபொை பொேமன கொட்டினொன். 

1. அடிதது 2. நடிதது ( )

2.  தலைலமயொ்ிரியர் ்ேற்றசியொளர்களுக்குப பரிசுகள்

ேழஙகசினொர்.

1. ்கொடுத்தொர் 2. வ்ர்த்தொர் ( )

3. உணவு சுமேயொக இருந்த்தொல் வேகைொக ்ொபபிட்டு

முடித்தொன்.

1. ்ீக்கசிைைொக 2. ்ைதுேொக ( )

4. வபொட்டியில் ்ேற்றசி ்பற்ற ைொறனின் ்பயர் வைமடயில்

அறிவிக்கப�ட்டது.

1. கத்தபபட்டது 2. ்்தரிேிக்கபபட்டது ( )

5. கைொ ்தன் வ்தொட்டத்தசில் உள்ள ்்டிகமள நன்றொக

்கவனித்துக் ்கொணடொள்.

1. பொர்த்தொள் 2. பைொைரித்தொள் ( )

QUESTIONS 3 AND 4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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முன்னுணர்வுக ்கருத்தறிதல்

�யிற்ி 1 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறசி்தல்

எடுதது நூை்கத்துககு பகு்தசிக்கு

ஆஙகசிை இைேல்

அன்று பள்ளி ேிடுமுமற. வ்தேியின் பொட்டி அேமள 

1.( ) அமழததுச ்்ன்றொர். வ்தேி ்சிறுேர்கள் 

பிரிவுக்குச ் ்ன்றொள். அஙகு அேள் ் சிை 2.( ), 

்தைசிழ்ப புத்தகஙகமளத சதர்நபதடுத்தொள். அேளது பொட்டி 

்தைசிழ்ப புத்தகஙகள் இருந்த 3.( ) ்்ன்றொர். 

அேர் ்சிை ்தைசிழ்ப புத்தகஙகமள 4.( ) 

ேந்தொர். பின் இருேரும் ்தொஙகள் வ்தர்ந்்தடுத்த புத்தகஙகமள  

5.( ) ேொஙக நூைகரிடம் ்்ன்றனர். பின் 

அேர்கள் ்தஙகள் புத்தகஙகளுடன் ேடீு ்தசிரும்பினர்.

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS



WORDSMITH LEARNING HUB  -  TAMIL COACHING CENTRE Page 49

சுயவிலடக ்கருத்தறிதல்

�யிற்ி 1 

சுயேிமடக் கருத்தறசி்தல்

கணணன் ஒரு ேிறகு ்ேட்டி. அேன் ்தசினநவ்தொறும் 

கொட்டிற்குச ் ்ன்று அஙகு உள்ள கொய்ந்த ைைஙகமள ் ேட்டுேொன். 

கணணன் ்தசினமும் ைைம் ் ேட்டுேம்தத சதவலத பொர்த்தது. அது 

கணணனிடம் “இந்தக் கொட்டில் நசிமறய அழகொன பசுமையொன 

ைைஙகள் உள்ளன. நீ ஏன் நல்ை ைைஙகமள ்ேட்டொைல் 

கொய்நது வபொன ைைஙகமள ்ேட்டுகசிறொய்?’’ என்று வகட்டது. 

அ்தற்கு கணணன், “நொன் ைைஙகமள பதயவமொ்க ை்தசிக்கசிவறன். 

பசுமையொன ைைஙகமள உயிர் உள்ள ைனி்தர்கமளப வபொல் 

ை்தசிக்கசிவறன். அ்தனொல் ்தொன் கொய்ந்த ைைஙகமள ் ேட்டுகசிவறன்,’’ 

என்று கூறசினொன்.

வ்தேம்த கணணன் கூறசியம்தக் வகட்டு ைசிகவும் ைகசிழ்ச்சி 

அமடந்தது. ைைஙகமளக் கூட ைனி்தர்களுக்குச ்ைைொக 

ை்தசிக்கும் கணணனின் நல்ை குணதம்தப பொைொட்டியது. வ்தேம்த

கணணனுக்குத ்தன் ்தஙக வைொ்தசிைதம்தப பரி்ொகக் ்கொடுத்த து. 

ஆனொல் கணணன் அம்த ேொஙகேில்மை. அேன் வ்தேம்தமயப

பொர்தது, “என்மன ைன்னிக்கவும் வ்தேம்தவய! நொன் கடினைொக 

உமழதது ்ம்பொ்தசிக்க ேிரும்புகசிவறன். நீ ்கொடுக்கும் ்தஙக 

வைொ்தசிைம் எனக்கு வேணடொம். உன் ஆ்ரீ்வொதம் ைட்டும் வபொதும்’’ 

என்று கூறசினொன். கணணன் கூறசியம்தக் வகட்டுத வ்தேம்த 

ஆச்ரியம் அமடந்தது. அது கணணமன ேொழ்த்தசியது. அது 

அேனுக்கு ஆசரொக்கியதம்தயும் உமழக்கும் ்க்்தசிமயயும் 

்கொடுத்தது.

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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சுயேிமடக் கருத்தறசி்தல்

1. கணணன் எ்தற்கொகக் கொட்டிற்குச ்்ல்ேொன்?

கணணன் ____________________________________________________________

கொட்டிற்குச ்்ல்ேொன்.

2. வ்தேம்தயின் ைகசிழ்ச்சிக்கு என்ன கொைணம்?

கணணன் ைைஙகமள __________________________________________________

பசுமையொன ைைஙகமள ______________________________________________

ை்தசிபப்தொகவும் கூறசியவ்த வ்தேம்தயின் ைகசிழ்ச்சிக்குக்

கொைணைொகும்.

3. வ்தேம்த ஏன் கணணனுக்குத ்தஙக வைொ்தசிைதம்தக்

்கொடுத்தது?

ைைஙகமளக் கூட ைனி்தர்களுக்குச ்மமொ்க ை்தசிக்கும்

கணணனின் _______________________________________ வ்தேம்த ்தஙக

வைொ்தசிைதம்தக் ்கொடுத்தது.

4. கணணன் எம்தச ்்ய்ய ேி ரும்பினொன்?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. இறு்தசியில் கணணனுக்கு எமே கசிமடத்தன?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

QUESTIONS 3 AND 4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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கீழ்கணட ேொக்கசியஙகளுக்கு உ்தேிச்்ொற்கள் ் கொடுக்கபபட்டுள்ளன. 

அேற்றசின் துமண்கொணடு ேொக்கசியஙகமளப படத்தசிற்கு ஏற்ப 

்ரியொன உ்தேிச ்்ொல்மைக்்கொணடு நசிமறவு ்்ய்யவும். 

இறு்தசியொக, கட்டுமைமயப பிமழயின்றசி எழு்தசிப பழகவும்.

�யிற்ி 2 

கட்டுமை எழு்தசிப பழகு

PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY 
TO PROTECT COPYRIGHTS
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ைேி ஒரு பள்ளி ைொணேன். ஒரு நொள் அேன் 

1.( ) ்்ன்று்கொணடிருந்தொன். வபொகும் 

2.( ) அேன் ஒரு 3.( ) 

கடந்தொன். அபவபொது ்தமையில் ஏவ்தொ இருபபம்தக் கணடொன். 

அது ஒரு 4.( ).

அேன் அம்த 5.( ). உணேகத்தசில் 

பைர் 6.( ). அேன் ஒவ்ேொரு வைம்யொக 

7.( ), பணபமப யொருமடயது என்று 

8.( ).

அந்த வநைம், ைற்்றொரு வைம்யில் அைர்ந்தசிருந்த 

9.( ) எம்தவயொ 10.( ) ைேி 

11.( ). அேர் 12.( ) வ்தடுேம்தக் 

கணட ைேி அேமை வநொக்கசினொன். 

ைேி வைம்க்கு அருகசில் 13.( ). அேன் 

அந்த ஆடேரிடம் பணபமபமயக் கொட்டினொன். அந்த ஆடேர் 

14.( ) அமடந்தொர். அது அேருமடய 

பணபமப என்றும், அம்தத்தொன் வ்தடிக்்கொணடிருந்தொர் 

என்றும் ேிளக்கசினொர். ைேி அந்த பணபமபமய அேரிடம் 

15.( ). அேர் ைேியின் சநர்லமக்கொக அேமன 

16.( ). ைேி ்பருமையுடன் பள்ளிக்குப 

புறபபட்டொன். 

கட்டுமை எழு்தசிப பழகு

PARAGRAPH 2 AND 3 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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�டம் 1

 உணேகதம்த

 பணபமப

 ேழசியில்

 பள்ளிக்கு

�டம் 2

 அணு்கி

 ்ொபபிட்டுக்்கொணடிருந்தொர்கள்

 எடுத்தொன்

 வகட்டொன்

�டம் 3

 �ர�ரபபுடன்

 வ்தடுேம்த

 ஓர் ஆடவர்

 கேனித்தொன்

�டம் 4

 ைகசிழ்ச்சி

 ்்ன்றொன்

 பொைொட்டினொர்

 ்கொடுத்தொன்

எழு்தசிப பழகு 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

கட்டுமை எழு்தசிப பழகு

HELPING WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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1. முக்ைல்ைொம் பல்ைொகத ்்தரிந்தது

2. ைகசிழ்ச்சியில் துள்ளிக் கு்தசிதவ்தன்

3. ேயிறு ேைசிக்க ்சிரிதவ்தன்

4. ைகசிழ்ச்சி கடைசில் ைசி்தநவ்தன் / மூழ்கசிவனன்

5. பறமே வபொல் ்சிறகடிததுப பறந்தொன்

6. என் ஆனந்தத்தசிற்கு அளவே இல்மை

7. கை கை என்ற ்சிரிப்பொைசி

8. எல்மையில்ைொ ைகசிழ்ச்சி அமடந்தொர்

9. ்சிரித்த முகததுடன்

10. உச்சி குளிர்ந்தது

11. ைொமனப வபொை துள்ளிக் கு்தசித்தொன்

12. ஆனந்த ்ேள்ளம்

ம்கிழ்ச்ி

1. வ்ொகக்கடைசில் மூழ்கசி இருநவ்தன்

2. உைகம் இருணடு ேிட்டது வபொல் இருந்தது

்கவலை

இனிய ் ்ொற்்றொடர்

PHRASES 4 TO 9 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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1. ேிரும்பித ்தசின்னும் – ஆம்யுடன் ் ொபபிடும் (Like to Eat)

2. நீந்தசியது –  ்தணணரீில் கடநது ் ்ல்ேது (Swim)

3. குளத்தசில் –  ்தணணரீ் இருக்கும் ஏரி (In Lake)

4. வ்கரிதவ்தன் –  வ்ர்தது மேத்தல் (Collected)

5. ்தபொல் ்தமை – Stamp

6. ேிரிதது –  ்சிறகுகமளப பிரிதது (Stretch)

7. இறக்மக   – ்சிறகு (Feather)

8. ்களேியது – பிடித்தது (Catch)

9. குறசிபபொர்தது – Aim

10. கசிைொைததுக்கு – To Village

11. ்நம்த   – கொய்கறசி ேிற்கும் இடம் (Market)

12. இைேல் – Borrow

13. உறேினரின் – ்்ொந்தக்கொைொசின் (To Relations)

14. சுற்றுைொ   – ஊர் சுற்றசிப பொர்த்தல் (Tour)

15. நைைசில்ைொ்த  – ்ரியில்ைொ்த (Not well)

16. ப்தசிைளித்தொர் – கூறசினொர் (Replied)

17. ்ன்னமை – Window

18. ்்ய்்தசித்தொள் – Newspaper

19. ்ேற்றசிக்வகொபமப – Cup / Shield
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