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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
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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 (         )
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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  (         )
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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.
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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.
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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?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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படஙகளுக்கு ஏற்ப ேொக்கசியஙகமள ேரிம்பபடுதது

குழொலயத் திறநது ஒரு துணிமய நலனத்தொன். 

அேர் ைேிமய அமழதது குழொமய மூடும்படி 

அறசிவுமை கூறசினொர். 

அம்தச சுத்தபபடுத்த ைேி ேிமைேொகச 

்லமயைலறக்குச ்்ன்றொன்.

ைேி ்தன் அம்ைொேிடம் மன்னிபபுக் வகட்டொன். 

்தசிடீ்ைன்று வைம் வைல் இருந்த வபனொ மைமய 

ைேி ்தேறு்தைொகத ்தட்டிேிட்டொன். 

இம்த ைேியின் ்தொயொர் கணடொர். 

வபனொ மை வைம் வைல் ்கொட்டியது.  

அேன் குழொமய மூடிேிட்டு வைம்மயச சுத்தம் 

்்ய்்தொன். 

ைேி ்தன் ேடீ்டுபபொடதம்தச ்்ய்யத ்தயொர் ஆனொன். 1

குழொமய மூடொைல் ேிமைேொகக் கசிளம்பினொன். 

கட்டுமை எழு்தசிப பழகு
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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
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�யிற்ி 5 

ையில் ேணடி  கூட்டம் ்சிறுேர்கள்

உட்கொை இடம்  ்சிறுைசி   உ்தேி

கீழ்கணட படதம்தக் கேனைொகப பொர்க்கவும். பின்னர் 

்கொடுக்கபபட்டிருக்கும் உ்தேிச்்ொற்கமளக் ்கொணடு ஐநது 

ேொக்கசியஙகள் எழு்தவும்.

கட்டுமை எழு்தசிப பழகு
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1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

கட்டுமை எழு்தசிப பழகு
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கட்டுமை எழுது 

அைசிர் ைசிகவும் நல்ை ைொணேன். அேன் ேகுபபில் பொடஙகமள  

நன்கு கேனிபபொன். பிறகு ே ீட்டில் அேற்மறப பயிற்்சி ் ்ய்ேொன். 

அேன் ஆ்சிரியர் ்கொடுக்கும் ேடீ்டுபபொடஙகமளச ்்ய்ேொன். 

இவேொறு ்தசினமும் அைசிர் ்கடுலமயொ்கப படிதது ேந்தொன்.

�டம் 1

 நல்ை ைொணேன்  

 பயிற்்சி ் ்ய்ேொன்

 ேடீ்டுபபொடஙகமளச    

்்ய்ேொன்

�டம் 2

 வ்தர்வு நடந்தது

 சுை�மொ்க இருந்தது

 நன்றொக எழு்தசினொன்

�டம் 3

 முடிவுகமளக் ் கொடுத்தொர்

 முழு ை்தசிப்பணகள்  

    ் பற்றொன்

 அளேில்ைொ்த ைகசிழ்ச்சி

�டம் 4

 ்பற்வறொரிடம் கொட்டினொன்

 பொைொட்டினொர்கள்

 ் பருமைபபட்டொர்கள்

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

கட்டுமை எழு்தசிப பழகு
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விருப�ம் 

1. நொட்டம் ் கொணடொன்

2. ஆேல் ் கொணடொன்

3. ்கொள்மள ஆம்

்ண்லட 

1. ேொய்ச்ணமட மகச்ணமடயொக ைொறசியது

2. ஆத்தசிைக்கொைனுக்குப புத்தசி ைட்டு என்பம்த 

நசிரூபித்தொன்

இனிய ் ்ொற்்றொடர்
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1. ேிரும்பித ்தசின்னும் –  ஆம்யுடன் ் ொபபிடும் (Like to Eat)

2. நீந்தசியது            –  ்தணணரீில் கடநது ் ்ல்ேது (Swim)

3. குளத்தசில்   –  ்தணணரீ் இருக்கும் ஏரியில் (In Lake)

4. வ்கரிதவ்தன்  –  வ்ர்தது மேதவ்தன் (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

அருஞப்ொறப�ொருள்

சவறறுலம �யிற்ி
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விலடத்தொள்  (Answer Sheet)

சவறறுலம

1. கம்தமய  (1)

2. உன்னுமடய (2)

3. என்னொல் (1)

4. பழஙகமள (2)

5. ்தம்பியிடம் (1)

6. கமடயில் (2)

7. பள்ளிக்கு (2)

8. அம்ைொவுடன் (2)

9. குளத்தசில் (1)

10. பொடதம்த (2)

11. பறமேமய (2)

12. ேகுபபுக்கு (2)

13. ்தசிடைசில் (1)

14. ்தஙமகயுடன் (2)

15. ஆ்சிரியரின் (2)

16. வபருந்தசில் (1)

17. நணபனுக்கு (1)

18. என்னுடன் (2)

19. நொமய (2)

20. ்தபொல் 

்தமைகமள (1)

21. அக்கொவுடன் (1)

22. கொதுகமள (1)

23. நூைகத்தசிற்கு (1)

24. இறக்மகமய (2)

25. உடலுக்கு (2)

26. பள்ளிமய (1)

27. கமடக்கு (2)

28. எலும்மப (1)

29. ைைத்தசில் (1)

30. ேொணியுமடய (2)

31. ் நம்தக்கு (2)

32. அேன் (1)

33. ைொமன (1)

34. குழநம்தமய (2)

35. ேிழொவுக்கு (1)

36. கசிைொைததுக்கு (1)

37. ் பட்டியிைசிருநது (1)

38. நூைகததுக்கு (1)

39. ைருததுேரிடம் (1)

40. பொட்டியுடன் (1)

41. என்னுடன் (2)

42. நணபனிடைசிருநது (1)

43. ேடீ்டிற்கு (1)

44. ் சிறுேர்களில் (2)

45. ்தொயுடன் (1)

46. உறேினரின் (1)

47. ைற்றேமை (1)

48. இந்தசியொவுக்கு (2)

49. ைருததுேமை (2)

50. வகள்ேிக்கு (2)

51. நகததுக்கு (2)

52. ் ன்னமை (1)

53. முட்மடகமள (1)

54. பொட்டிக்கு (2)

55. ் ேற்றசிக்வகொபமபகமள 

(1)

56. நசிகழ்ச்சிமய (2)

57. ைைத்தசிைசிருநது (1)

58. படிபபில் (1)

59. ் ேளிநொட்டில் (2)

60. ்தஙமகயுடன் (2)
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