
P5 / PSLE தேர்வுத்ோள் (2017 - NEW FORMAT) 
 

NO PHOTOCOPY / REPRODUCE / NOT FOR CIRCULATION P a g e  | 1 
COPYRIGHTS RESERVED FOR WORDSMITH EDU GROUP  

தேர்வுத்ோள் 1  
‘அ’ பிரிவு  

A1 தேற்றுமை 

Q1 முேல் Q5 ேமையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேேற்கு ைிகப் பபாருத்ேைான  
தேற்றுமை உருபு ஏற்ற ப ால்மைக் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து  
தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைேிப்பபண்கள்) 

Q1   வேடனின் ____________________ புறப்பட்ட அம்பு மானின் உடம்பில் பாய்ந்தது. 

 (1) ேில்லுடன் 

   (2)   ேில்லிலிருந்து 

   (3)  ேில்லால்  

     (4)  ேில்லல 

            (         ) 

Q2   கல்பனா தன் ____________________  லம பூசினாள்.  

 (1) கண்லை 

   (2)   கண்ணுடன் 

   (3)  கண்ணுக்கு 

     (4)  கண்ைிலிருந்து       (         ) 

Q3 TO Q4 - DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

 

Q5   ேருகிற ேிடுமுலறயில் நாங்கள்  ____________________ சுற்றுப்பயைம் சசல்ல    
   திட்டமிட்டுள்வ ாம்.   

 (1) மவலசியாேில் 

   (2)   மவலசியாேிலிருந்து 

   (3)  மவலசியாேிற்கு  
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    (4)  மவலசியாவோடு        (         ) 

 

A2  ப ய்யுள் / பழபைாழி 

Q6 முேல் Q10 ேமையுள்ள ப ய்யுள்/பழபைாழிமை நிமறவு ப ய்ேேற்கு ஏற்ற ப ால்மைக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைேிப்பபண்கள்) 

 
Q6. எண்ைித் துைிக கருமம் துைிந்தபின்  

எண்ணுேம் என்பது ___________________________ . 
 

1) சிறப்பு   3) இழுக்கு 
2) அழுக்கு  4) மதிப்பு     (         )  
 

Q7. __________________________ புல்லும் ஆயுதம்.  

 
1) நல்லேனுக்கு  3) மன்னேனுக்கு 
2) சபால்லாதேனுக்கு 4) ேல்லேனுக்கு    (         ) 

 

Q8. குைம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அேற்றுள் 
 _________________________ மிக்க சகா ல். 
 

1) மிலகநாடி  3) பலகநாடி 
2) நலகநாடி  4) உலடநாடி    (         ) 

 

 
Q9. சபாறுத்தார் __________________________ ஆள்ோர். 
 

1) உலகம்   3) அகிலம் 
 2) பூமி   4) நாடு     (         ) 
 
Q10. இன்னார்சசய் தாலை ஒறுத்தல் அேர்நாை 
 __________________________ சசய்து ேிடல் 
 
 1) இன்னல்  3) நன்னயம் 
 2) இன்பம்   4) சபான்னல்ல    (         ) 
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A3  அமடபைாழி / எச் ம் 

Q11 முேல் Q15 ேமையுள்ள அமடபைாழி/எச் த்மே நிமறவு ப ய்ேேற்கு ஏற்ற ப ால்மைக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைேிப்பபண்கள்) 

 
Q11. நூலகத்திற்குச் சசன்ற மாலன் அங்குள்  புத்தகங்கல  ______________________ 
 பார்த்தான். 
  
 1) ேிைட்டி    2) புைட்டி 
 3) மிைட்டி    4) எழுதி    (         ) 
 
 
Q12. TO   Q14 DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

       
 
Q15. இக்கால சபற்வறார்கள் தங்கள் பிள்ல கள் எல்லாப் பாடங்க ிலும் 
 ______________________  வதர்ச்சி சபற வேண்டும் என்வற ேிரும்புகிறார்கள்.  
 
 1) குலறந்த   2) சிறப்பு 
 3) ஒை வு    4) வபாதுமான   (         ) 
 
        
A4  முன்னுைர்வுக் கருத்ேறிேல் 

Q16 முேல் Q20 ேமையுள்ள தகாடிட்ட நிமறவு ப ய்ேேற்கு ஏற்ற ப ால்மைக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைேிப்பபண்கள்)  
 
        நீச்சல் ஒரு சிறந்த உடற்பயிற்சி ஆகும். அது நம் உடலில் ஏற்படும் பலேித வநாய்கல  

(16) _______________________. அவதாடுமட்டும் இல்லாமல், நம் லககளுக்கும் கால்களுக்கும் அதிக 

பயிற்சிலய அ ித்து ேலுேலடயச் சசய்யும். (17) _______________________ நாம் சிறு ேயதிலிருந்வத 

கற்பது சிறந்ததாகும்.  ஏசனன்றால், நாம் சிறுேர்க ாக இருக்கும்வபாது நம் தலசகள் அதிக 

ேல ந்து சகாடுக்கும் தன்லமலயப் சபற்றிருக்கும் (18) _______________________ நம் லககளுக்கும் 
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கால்களுக்கும் நீச்சல் பயிற்சிலய வமற்சகாள்ேதில் எவ்ேித சிைமும் இருக்காது. வமலும் 

சபரியேர்கல ேிடச் சிறுேர்களுக்வக நீருக்குள் இறங்கும் பயம்  குலறோகும். 

 தற்வபாது நீச்சல் பயிற்சி மாைேர்களுக்கு இன்றியலமயாதது என்பலத உைர்ந்து சில 

பள் ிகள் அப்பயிற்சிலயத் தத்தம் பள் ிக ிவலவய ேழங்குகின்றன. அத்தலகய  

(19) _______________________ இல்லாத பள் ியில் பயிலும் மாைேர்கள் அேர்கள் சுற்று 

ேட்டாைத்தில் அலமக்கப் சபற்றிருக்கும் நீச்சல் கு ங்களுக்குச் சசன்று நீச்சல் பயிற்சிலயப் 

சபற்றுக்சகாள் லாம். அங்கிருக்கும் லகவதர்ந்த பயிற்றுநர்கள் முலறயான நீச்சல் பயிற்சிலய 

அேர்களுக்கு (20) _______________________ . நீச்சல் ஓர் அரிய கலல. எனவே, அலத முலறயாகக் 

கற்று பயன் அலடவோமாக. 

Q16  (1) நீக்கும் 

   (2)   தீர்க்கும் 

   (3)  ேிைட்டும் 

     (4)  அழிக்கும்        (         ) 

 
Q17 TO Q19 DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

Q20  (1) ேழங்குோர்கள் 

   (2)   ேிற்பார்கள் 

   (3)  ோங்குோர்கள்  

     (4)  சபறுோர்கள்       (         ) 
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DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

B5  பேரிவுேிமடக் கருத்ேறிேல் 

பின்ேரும் பகுேிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 
 

ஓர் ஊரில் இல ஞன் ஒருேன் ோழ்ந்து ேந்தான். அேன் தன் தாய்மீது உயிலைவய 

லேத்திருந்தான். அேன் ஒரு பச்லசக்கி ிலயயும் ே ர்த்து ேந்தான். தன் தாய்மீது லேத்திருந்த 

அன்பு வபாலவே அந்தக் கி ிமீதும் லேத்திருந்தான். ஓய்வு கிலடக்கும் வநைசமல்லாம் அந்தக் 

கி ியுடன் சகாஞ்சி ேில யாடுோன். 

 திடீசைன்று ஒரு நாள் இல ஞனின் தாய் வநாய்ோய்ப்பட்டார். படுத்த படுக்லகயாகக் 

கிடக்கும் தன் தாயின் நிலலலயக் கண்டு இல ஞன் சநாந்து வபானான். அேருலடய வதலேகல  

எல்லாம் உடனுக்குடன் பூர்த்தி சசய்து அேலைக் கண்ணும் கருத்துமாகக் கேனித்து ேந்தான். 

 தன் தாய்க்குச் சிகிச்லச அ ித்த மருத்துேர் அேர் நன்றாக ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் 

என்றும், அப்வபாதுதான் அேரின் உடல்நிலல…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………உடவன அந்தக் கி ிலய அப்புறப்படுத்திேிட முடிசேடுத்தான். 

மறுநாள் இல ஞன் கி ிலயக் கூண்வடாடு தூக்கினான். தன் நண்பன் ஒருேனிடம் அலத 

ஒப்பலடத்தான். அலதக் கண்ணும் கருத்துமாகப் பார்த்துக் சகாள்ளும்படிச் சசால்லிேிட்டுச் 

சசன்றான். இல ஞன் தன் இல்லத்லத அலடந்ததும், ''மகவன, இங்கிருந்த நம் கி ி எங்வக?‘‘ என்று 

தாயார் ேினேினார். அதற்கு இல ஞன், ''இல்லல அம்மா,…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

. ஒவ்சோருேரும் ஒவ்சோரு ேிதமாகத்தான் நடந்துசகாள்ோர்கள். நாம்தான் சபாறுத்துப் 

வபாகவேண்டுவம தேிை, அேர்கல  நாம் ேிைட்டக் கூடாது. இந்தக் கி ி நம் குடும்ப 

உறுப்பினர்க ில் ஒன்று. அது எப்வபாதுவம எனக்குத் சதாந்தைோக இருந்தது இல்லல. முதலில் 

அலத இங்வக சகாண்டு ோ,‘‘ என்று தாயார் அன்புடன் கூறினார். சற்று வநைத்தில் இல ஞன் 

முகமலர்ச்சியுடன் ேடீு திரும்பினான். அேன் லகயில் பச்லசக்கி ி இருந்தது. 
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Q21 முேல் Q24 ேமையுள்ள ேினாக்கள் தைற்கண்ட பகுேிமைபைாட்டி 
அமைந்துள்ளன. ஒவ்போரு ேினாேிற்கும் உரிை ைிகப் பபாருத்ேைான 
ேிமடமைத் தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (8 ைேிப்பபண்கள்) 

Q21. இல ஞன் யார்மீது அதிக பாசம் லேத்திருந்தான்? 

 1) தன் தாய்மீது மட்டும் அதிக பாசம் லேத்திருந்தான் 
 2) தன் கி ிமீது மட்டும் அதிக பாசம் லேத்திருந்தான் 
 3) தன் தாய்மீதும் கி ிமீதும் அதிக பாசம் லேத்திருந்தான் 

4) தன் கி ிலய ேிடத் தாய்மீது அதிக பாசம் லேத்திருந்தான்  (        ) 
 

Q22. இல ஞன் சநாந்து வபாகக் காைைம் என்ன? 
 1) தன் தாய்க்கு உடல் நலமில்லாமல் வபானதால் 
 2) தன் தாயின் வதலேகல க் கேனிக்க வேண்டி இருந்ததால் 
 3) தன் கி ியுடன் சகாஞ்சிப் வபச வநைம் கிலடக்காததால் 

4) தன் தாய் எப்வபாதும் படுத்துக் சகாண்வட இருந்ததால்   (        ) 
 

Q23. தாயின் உடல்நிலல எப்வபாது ேிலைேில் குைமலடயும் என்று மருத்துேர் கூறினார்?  

 1) கி ி கத்துேலத நிறுத்தும்வபாது 
 2) தாய் நன்றாகத் தூங்கும்வபாது 
 3) மருத்துேர் சிகிச்லச அ ிக்கும்வபாது 

4) தாய் நன்றாக ஓய்வு எடுக்கும்வபாது     (        ) 
 

Q24. இல ஞன் ஏன் கி ிலயத் தன் நண்பன் ேடீ்டில் ேிட்டான்? 
 

1) அது தன் தாய்க்கு வநாலய உண்டாக்கியதால் 
2) அது 'கிக்கீ, கிக்கீ‘ என்று கத்தியதால் 
3) அது கத்தி தன் தாலயத் தூங்கேிடாமல் சசய்ததால் 
4) தன் நண்பன் அதலன நன்றாகக் கேனிப்பான் என்பதால்   (        ) 

ப ாற்பபாருள்  

ேினா Q25-இல் இடம்பபற்றுள்ள ப ால்ைின் பபாருமள உைர்த்தும்  ரிைான ப ால்மைக் 
பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ாற்களிைிருந்து தேர்ந்பேடுத்து அேன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (2 ைேிப்பபண்கள்) 

Q25. சசேியுற்ற 
  
 1) வகட்ட   2) மறுத்த 
 3) அறிந்த   4) ேிரும்பிய     (        ) 
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‘ஆ’ பிரிவு 

C6  ஒைி தேறுபாட்டுச் ப ாற்கள்  

பின்ேரும் பகுேிைில் Q26 முேல் Q29 ேமையுள்ள தகாடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேேற்குப் 
பபாருத்ேைான ஒைி தேறுபாட்டுச் ப ாற்கள் இப்பகுேிைின் அடிைில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அேற்றிைிருந்து ஒவ்போரு தகாடிட்ட இடத்மேயும் நிைப்புேேற்கு ஏற்ற ைிகச்  ரிைான 
ேிமடமைத் தேர்ந்பேடு. அேன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (8 ைேிப்பபண்கள்) 

 

 

 

Q26    ேடீ்டில்   தனியாகயிருந்த   பாலு  கதவு  மைி     
       ஒலித்ததும்  யாசைன்று  பார்க்கக் கதலேத் திறந்தான்.  
       ஆனால் அங்கு யாரும் இல்லாதலதக் கண்டதும் அேனுக்கு
 ___________________ ஏற்பட்டது. 
   

Q27    TO    Q28     DOTTED LINES – are hided intentionally to 
protect the copyrights 

 
 
Q29.   சசல்லப்பிைாைி ே ர்க்கவேண்டும் என்பது ைாைியின் நீண்ட   
      நாள் ஆலச. எனவே தன் பிறந்தநாள் பரிசாக என்ன வேண்டும்    
      என்று அம்மா வகட்டவபாது தனக்கு ___________________    
      ஒன்லற ோங்கித் தரும்படிச் சசான்னாள்.  
 

(1) பைியிலிருந்து 
 

(2) உலறயில் 

(3) கிலி 
 

(4) பைலே 

(5) பனியிலிருந்து 
 

(6) உலையில் 

(7) பறலே 
 

(8) கிழி 

                               

 

Q26 (       ) 

 

 

Q27 (       ) 

 

 

Q28 (       ) 

 

 

Q29 (       ) 
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D7 கருத்து ேிளக்கப்படக் கருத்ேறிேல் 

பின்ேரும் ேி ம்பைத்லதக் கருத்தூன்றிப் படி. 
 
 
 

 
 

ேந்துேிட்டது !!! 
 

ப ம்பாோங் குழுத் போகுேி நற்பைி ைன்றத்ேின் 
சோல்கிண்ைம் 2015 

இப்வபாட்டியில் சதாடக்கநிலல 4 முதல் 6 பயிலும் மாைேர்கள் 
கலந்துசகாள் லாம். 

 
 பாட்டுப்வபாட்டி 
 நடிப்புப் வபாட்டி 
 திருக்குறள் வபாட்டி 
 வபச்சுப்வபாட்டி 

 
ஆகிய வபாட்டிக ில் கலந்துசகாள்  பள் ிகள் தங்கள் மாைேர்கல ப் பதிவு சசய்யலாம். 
அலனத்துப் பள் ிகளுக்கும் ோய்ப்ப ிக்க ஒரு பள் ி குலறந்தது 10 மாைேர்கல  
மட்டுவம அனுப்பலாம். திருக்குறள் வபாட்டிக்குத் சதாடக்கநிலல 6-இல் படிக்கும் 
மாைேர்கள் மட்டுவம பங்சகடுக்க முடியும். 

காத்ேிருக்கும் பரிசுகள் (அமனத்துப் தபாட்டிகளுக்கும்) 
 

 முதல் பரிசு - $50 புத்தகப் பற்றுச்சீட்டு 
இைண்டாம் பரிசு - $30 புத்தகப் பற்றுசீட்டு 
மூன்றாம் பரிசு - $20 புத்தகப் பற்றுசீட்டு 

 
குலறந்தது 3 வபாட்டிக ில் சேல்லும் பள் ிக்குச் சோல் கிண்ைத்லதத் தட்டிச்சசல்லும் 
ோய்ப்பும் காத்திருக்கிறது. 

தாமதிக்காதீர்கள் !!! 
  இன்வற பதிவு சசய்யுங்கள் – www.savaalkinam2015.com என்ற இலைய முகேரியில் 
 பதிவு சசய்ய வேண்டிய இறுதி நாள் 31.01.2015. 

 
 

http://www.savaalkinam2015.com/
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Q30 முேல் Q33 ேமை இடம்பபற்றுள்ள ேினாக்கள் முன்பக்கத்ேில் ேைப்பட்டுள்ள 
ேிளம்பைத்மே அடிப்பமடைாகக் பகாண்டு அமைந்துள்ளன. ஒவ்போரு பேரிவுேிமடக்கும் 
ேினாேிற்கும் உரிை ைிகப் பபாருத்ேைான ேிமடமைத் தேர்ந்பேடுத்து, OAS  ேிமடத்ோளில்,  
அந்ே  ேிமடைின்  எண்ணுள்ள  நீள்ேட்டத்மே  நிழைிடு.  சுைேிமட ேினாேிற்கு 
ேிளம்பைத்ேிைிருந்து ேிமடமைக் கண்டறிந்து எழுது.   (10 ைேிப்பபண்கள்) 
 
Q30. திருக்குறள் வபாட்டி யாருக்காக நடத்தப்படுகிறது?  
 
 1) அலனத்துத் சதாடக்கப் பள் ி மாைேர்களுக்காக 
 2) சதாடக்கநிலல 6-இல் பயிலும் மாைேர்களுக்காக 
 3) சதாடக்கநிலல 4-இல் பயிலும் மாைேர்களுக்காக    (        ) 
 
Q31. ஒரு பள் ி ஏன் 10 மாைேர்கல  மட்டுவம வபாட்டிகளுக்கு அனுப்ப முடியும்? 
 

1) அப்வபாதுதான் எல்லாப் பள் ிகளுக்கும் பங்சகடுக்க ோய்ப்புக் கிலடக்கும் 
 2) அப்வபாதுதான் எல்லா மாைேர்களுக்கும் பங்சகடுக்க ோய்ப்புக் கிலடக்கும் 
 3) அப்வபாதுதான் எல்லா மாைேர்களுக்கும் பரிசு கிலடக்கும்   (        ) 
 
Q32. சோல் கிண்ைத்லத ஒரு பள் ி தட்டிச் சசல்ல எப்வபாது ோய்ப்பு ேழங்கப்படும்?  
 
 1) மூன்று வபாட்டிக ில் பங்சகடுக்கும்வபாது 
 2) மூன்று வபாட்டிகளுக்கு வமல் சேல்லும்வபாது 
 3) மூன்று வபாட்டிக ில் குலறந்தது சேல்லும்வபாது    (        ) 
 
Q33   சோல் கிண்ைத்லதத் தட்டிச் சசல்ேதற்கு ஒரு பள் ி என்ன சசய்ய வேண்டும்?  
 (4 மதிப்சபண்கள்) .  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

D8  சுைேிமடக் கருத்ேறிேல்  
 
பின்ேரும் கட்டுமைப் பகுேிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 
 
 ஒரு காட்டில் நிலறய மைங்கள் இருந்தன. மைங்கள் யாவும் வநைாகவும் உயைமாகவும் 

ே ர்ந்து அந்தக் காட்லட அலங்கரித்திருந்தன. மைங்கள் யாவும் கம்பைீமாக நின்று தங்க ின் 

ே ர்ச்சிலய நிலனத்துப் சபருலமப்பட்டுக் சகாண்டிருந்தன.  

 அேற்றுள் ஒவை ஒரு மைம் மட்டும் ேல ந்து ேல ந்து ே ர்ந்து குட்லடயாகக் காட்சி 

அ ித்தது. இதனால், அந்த மைம் மற்ற மைங்கல ப் பார்த்து தானும் அலே வபால் இல்லலவய 

என்று மனத்திற்குள் ஏங்கியது. 

 குள்  மைத்லதப் பார்த்து மற்ற மைங்கள் ஏ னமாகச் சிரித்தன. ''ஏய் மைவம, நீ மட்டும் 

ேல ந்து ே ர்ந்து பார்ப்பதற்கு எவ்ே வு அேலட்சைமாக இருக்கிறாய். எங்கல ப் பார், 

எவ்ே வு உயைமாக,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 ஒரு நாள் அந்தக் கானகத்திற்கு நிலறய மைசேட்டிகள் ேந்தார்கள். காட்டில் நிலறய 

உயைமான மைங்கள் இருப்பலதக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள். இலே தங்களுக்கு உறுதியான, வநைான 

பலலகலகக் சகாடுக்கும் என்பதால் அங்கிருந்த உயைமான மைங்கல  எல்லாம் வகாடரியால் 

சேட்டி ேழீ்த்தத் சதாடங்கினார்கள். உயைமான மைங்கள் ஒவ்சோன்றாகச் சாய்ந்து ேழீ்ேலதக் 

கண்ட குள்  மைம் தனக்கும் இந்த கதிதான் ஏற்படப் வபாகிறது என்று எண்ைி பதீியலடந்தது. 

உயர்ந்து நின்ற மிடுக்கான மைங்கள் யாவும் மைசேட்டிக ால் ஒவ்சோன்றாக சேட்டப்பட்டன.  

 மைசேட்டிகள் குள்  மைத்தின் பக்கம் திரும்பினார்கள். குள்  மைம் சேடசேடுத்துப் வபானது. 

மைசேட்டிக ில் ஒருேன் …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

குள்  மைம் தன் அேலட்சைமான வதாற்றவம தன்லனக் காப்பாற்றியது என்று எண்ைி 

எல்லலயில்லா ஆனந்தம் அலடந்தது. உயர்ந்திருந்த மைங்கள் யாவும் சாய்ந்து கீவழ கிடக்கும் 

பரிதாப நிலலலயப் பார்த்து ேருத்தம் அலடந்தது. 
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Q34 முேல் Q40 ேமையுள்ள ேினாக்களுக்கு தைற்கண்ட பகுேிைிைிருந்து ேிமடகமளக் 
கண்டறிந்து எழுது. (22 ைேிப்பபண்கள்) 
 
Q34. காட்டில் இருந்த மைங்கள் எவ்ோறு காட்சிய ித்தன? (2 ம) 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Q35. காட்டில் இருந்த ஒரு மைம் மட்டும் எவ்ோறு இருந்தது? எதற்காக ேருத்தப்பட்டது? (3 ம) 
   
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
   
 

Q36. குள்  மைம் வமலும் துன்பம் அலடந்ததற்குக் காைைம் என்ன? (3 ம)  
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Q37. குள்  மைத்திற்கு எது பயத்லத ஏற்படுத்தியது? (3 ம) 

  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Q38. மைசேட்டிகள் ஏன் குள் மைத்லத சேட்டேில்லல? (4 ம) 
  
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
 
  
Q39. குள்  மைத்லத மைசேட்டிகள் சேட்டாதவபாதும் அது ஏன் ேருத்தமலடந்தது? (3 ம) 
  
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________ 
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Q40 குள்  மைம் மற்றேர்கள்மீது அன்பு சகாண்டது என்பலத உைர்த்தும் சம்பேத்லதச்     
       சுட்டிக்காட்டி உன் நண்பருக்குக் குறிப்பு எழுது. (4 மதிப்சபண்கள்) 
 
 
 
  

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

  

__________________________________________________________________________ 

 

  

__________________________________________________________________________ 

 

  

__________________________________________________________________________ 

 

   
 

 

முற்றும் 

அருச்ப ாற்பபாருள் 
 
1. மிச்சப்படுத்தி   - வசமித்து 

2. பறிசகாடுத்த   - இழந்த 

3. சபால்லாதேனுக்கு  - சகட்டேனுக்கு 

4. TO  15  

16. எல்லலயில்லா  - அ ேில்லா 
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தேர்வுத்ோள் 1 
 
ேிமடத்ோள்கள்  
 

1. 2 13. 4 25. 1 

2. 3 14. 1 26. 3 

3. 1 15. 2 27. 2 

4. 4 16. 2 28. 1 

5. 3 17. 3 29. 7 

6. 3 18. 4 30. 2 

  7. 4 19. 2 31. 1 

8. 1 20. 1 32. 3 

9. 2 21. 3  
 

10. 3 22. 1  

11. 2 23. 4  

  12.  3          24. 3 
 

10. 3 22. 1  

11. 2 23. 4  

  12.  3          24. 3 
 
  33.  பள் ி 10 மாைேர்களுக்கு வமல் அனுப்பக் கூடாது. வமலும் எல்லா வபாட்டிக ிலும்    

    பங்சகடுக்க வேண்டும். அதுமட்டுமன்றி சதாடக்கநிலல 6 பயிலும் மாைேர்கல த் 

 திருக்குறள் வபாட்டிக்கு அனுப்ப வேண்டும். இவ்ோறு சசய்தால் சோல் கிண்ைத்லதப் 

 பள் ி தட்டிச் சசல்ல முடியும். 

34.  காட்டிலிருந்த மைங்கள் வநைாகவும் உயைமாகவும் ே ர்ந்து அழகாக காட்சிய ித்தன. 
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35.  காட்டிலிருந்த ஒரு மைம் மட்டும் ேல ந்து குள் மாக இருந்தது. அது தான் மற்ற    

மைங்கல ப் வபால இல்லாததற்கு ேருத்தப்பட்டது. 

36.  காட்டில் இருந்த மற்ற மைங்கள் குள்  மைம் பார்ப்பதற்கு அேலட்சைமாக 

இருப்பதாகவும் அதன் பக்கத்தில் அலே நிற்பதற்கு அேமானமாக இருப்பதாகவும் கூறியவத 

குள்  மைம் வமலும் துன்பம் அலடந்ததற்குக் காைைமாகும். 

37.  மைசேட்டிகள் உயைமான மைங்கல  சேட்டி ேழீ்த்தியதால் அலே ஒவ்சோன்றாகச் 

சாய்ந்து கீவழ ேிழுந்தன. இந்த நிலலதான் தனக்கும் ஏற்படப் வபாகிறது என்று எண்ைியது குள்  

மைத்திற்குப் பயத்லத ஏற்படுத்தியது. 

38.  குள்  மைம் ேல ந்திருப்பதால் அது வநைான பலலகலயக் சகாடுக்காது என்று நிலனத்த 

மைசேட்டிகள் அலத சேட்டேில்லல. 

39.  குள்  மைம் மைசேட்டிகள் தன்லன சேட்டாதவபாதும் மற்ற உயைமான மைங்கள் 

சேட்டப்பட்டுச் சாய்ந்து கிடந்ததால் ேருத்தமலடந்தது. 

40.  அன்புள்  நண்பா, 

 இக்கலதயில் குள்  மைத்லத மற்ற மைங்கள் வகலி சசய்து வபசியவபாதும் அது அேற்லறப் 

சபாருட்படுத்தேில்லல. மாறாக, மற்ற மைங்கல  மைசேட்டிகள் சேட்டிச் சாய்த்தவபாது 

அேற்றின் நிலலலயக் கண்டு அது ேருத்தம் அலடந்தது. இதன்மூலம் குள்  மைம் 

மற்றேர்கள்மீது அன்பு சகாண்டது என்பலத நான் அறிந்துசகாண்வடன். நன்றி. 


