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நகாைாட்டம் - நிறங்கள் தீட்டப்பட்ட கழிகளைத் 
தாைத்துக்கும் இளைக்கும் ஏற்ப ஒன்றுடன் ஒன்று 
தட்டிக்ககாண்டு ஆடும் ஒரு நாட்டார் களை 

மயிைாட்டம் - மயிைின் ததாளகளய 
உளடயுடன் தைர்த்து, ஒடுக்கியும் விரித்தும் 
ஆடக்கூடியவாறு ளதக்கப்பட்டிருக்கும் 

உளடளய அணிந்து மயிைின் ஆட்டத்ளத 
அல்ைது அளைவுகளை ஒத்து ஆடும் ஆட்டம் 

ஒயிைாட்டம் - ஒதே நிறத் துணிளயத் 
தளையில் கட்டிக்ககாண்டு, ளகயில் 
ஒதே நிறத்திைான துண்டு ஒன்ளற 
ளவத்துக்ககாண்டு இளைக்தகற்பத் 

துண்டுகளை வைீி ஆடும் குழு ஆட்டம் 

பபாய்க்கால் குதிலரயாட்டம் - 
குதிளேக் கூடு அணிந்து அதன் தமல் 

ைவாரி கைய்வது தபால் பாங்கு 
கைய்து ஆடப்படும் ஆட்டம் 

 

வில்லுப்பாட்டு - வில்ைின் 
துளணககாண்டு பாடப்படும் பாட்டு 

கபாங்கல் ளவத்தல், ததாேணம் பின்னுதல், 
கரும்பு கடித்தல்  

நுலைவு இைவசம் 
மூவின மக்களையும் வருக வருக  

என வேதவற்கிதறாம்! 
ஏற்பாடு : ைிகேம் களைக் கைாைாேக் குழு 
கதாடர்புக்கு : திரு.கைல்வம் +65 9333 8888 

 

பபாங்கல் தினச் சிறப்பு நிகழ்ச்சி 
பபாங்கநைா பபாங்கல்! 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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Q30 முதல் Q33 வலர இடம்பபற்றுள்ள வினாக்களுக்கு உரிய மிகப் பபாருத்தமான 
விலடலயத் நதர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்லண அலடப்புக்குறிக்குள் எழுது. சுயவிலட 
வினாவிற்கு விளம்பரத்திைிருந்து விலடலயக் கண்டறிந்து எழுது. (10 மதிப்பபண்கள்) 

Q30   இந்த நிகழ்ச்ைியின் தநாக்கம் என்ன?       

 (1) தபாட்டியில் கைந்துககாண்டு பரிசு கபறுவதற்கு 
 (2) பாேம்பரியக் களைகளைக் கற்றுக்ககாள்வதற்கு 
 (3) கபாங்கல் ளவப்பளதக் கற்றுக்ககாள்வதற்கு  
 (4) கபாங்கல் தினத்ளதக் ககாண்டாடுவதற்கு   (              ) 
 
Q31     இந்நிகழ்ச்ைிக்கான கட்டணம் எவ்வைவு?     

 (1) 25 கவள்ைி 
 (2) 10 கவள்ைி 
 (3) இைவைம்  
 (4) 5 கவள்ைி   (              ) 

 
Q32     இந்நிகழ்ச்ைி ஏன் மற்ற நிகழ்ச்ைியிைிருந்து தவறுபட்டிருக்கிறது?   

 (1) மூவின மக்கள் கைந்துககாள்வதால் 
 (2) பாேம்பரிய நிகழ்ச்ைிகள் நடத்தப்படுவதால் 
 (3) நுளழவு இைவைம் என்பதால் 
 (4) அதிக தநேம் நடத்தப்படுவதால்  (              )

  
Q33  நீ பங்குகபற்ற கபாங்கல் ககாண்டாட்டத்ளதப் பற்றி உன் நண்பருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது.                                 

(4 மதிப்கபண்கள்) 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
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பின்வரும் கட்டுடைப் பகுதிடயக் கருத்தூன்றிப் படி. 

ஒரு வனத்தில் தீய குணம் க ொண்ட தேள் ஒன்று வசித்து வந்ேது. ஒரு நொள், தேள் 
இக்கரையில் இருந்து அக்கரைக்குப் த ோக தவண்டி இருந்ேது. அக்கரைக்குப் த ோவேற்கோக அந்ே 
நீதைோரையில் இருக்கும் ப ரிய மீன்கள், நண்டு, ேவரை த ோன்றவற்றிைம் தேள் உேவி தகட்ைது. 
ஆனோல், அந்தப் பபொல்லொத தேள் தம்மை பகோட்டிவிடும் என்று அரவ மறுத்து விட்ைன. 

அந்த நநரத்தில், அவ்வழிநய வந்த ஆமை ஒன்றிடம் நதள் உதவி ந ட்டது. ஆமையும் 
அக் மரக்குச் கெல்வதொல் நதளுக்கு உதவி கெய்ய முற்பட்டது. தேள் ஆரமயின் முதுகில் 
ஏறிக்பகோண்ைது. ஆரம நீரில் நீந்ேிச்பெல்ல ஆைம் ித்ேது. ெிறிது தூைம்ேோன் ஆரம 
பென்றிருக்கும். அேற்குள் தேளுக்கு ஒரு சிந்தடன வந்ேது. “நோன்  ல த ரைக் 
பகோட்டியிருக்கிதறன். அவர்கள் வலியோல் துடித்தடதயும்  ோர்த்ேிருக்கிதறன். ஆனொல் நோன் ஒரு 
நோளும் ஆரமமயக்  பகோட்டியதில்ரல. இந்ே ஆரமரயக் பகோட்டினோல் எப் டித் துடிக்கும்? 
இரே விட்ைோல் தவறு சந்தர்ப்பம் கிரைக்கோது” என்று ஆரமமயக் பகோட்டிப்  ோர்க்க நிரனத்ேது 
தேள். ஆரமயின் முதுகில் பகோட்டியது. ஆனோல், ஆரம த ெோமல் த ோய்க்பகோண்டிருந்ேது. 
உைதன, தேள் ஆரமரயப்  ோர்த்து, “ஆரமயோதை! உமது முதுகு கடினமோக இருக்கிறதே. உமது 

உைம் ில் வலிதய வருவேில்ரலயோ?” என்று தகட்ைது. 

தேைின் பகட்ை எண்ணத்ரேப் புரிந்துபகோள்ைோே ஆரம, “எனது முதுகு கடினமோன 
ஓட்டினோல் மூைப் ட்டுள்ைது. அேனோல், எனக்கு அந்ே இைத்ேில் வலிதய வருவேில்ரல. ஆனோல் 
எனது கழுத்துப் க்கம் பமன்டமயொக இருக்கும். இேில்ேோன் எனக்கு கோயங்களும் வலிகளும் 
ஏற் டும்” என்று பெோன்னது ஆரம.  

“ஓதகோ! அப் டியோ?” என்று தகட்ை தேள், பமதுவோக ஆரமயின் கழுத்துப்  குேிரய தநோக்கிச் 
பென்றது. கழுத்ேில் இருந்து ேரலப் குேிக்குச் பென்ற தேள் ஆரமமயக் பகோட்ை ஆைம் ித்ேது. 
ேரலயில் ஏதேோ குத்ேியேோல் ஆரம விடுக்பகன்று ேரலரயத் ேண்ணரீுக்கு உள்தை இழுத்துக் 
பகோண்ைது. தேள் நீதைோரையில் விழுந்துவிட்ைது. ேனக்கு உேவி பெய்ே ஆரமக்குக் ககடு 
விடைவிக்க நிரனத்ே தேள் ேண்ணரீில் மூழ்கி இறந்ேது. ஆரம கரைரய தநோக்கி நீந்ேிச் 
பென்றது. 

‘பகடுவோன் தகடு நிரனப் ோன்’ என்ற  ழபமோழியின் டி நொம்  ிறருக்குத் ேீங்கு விரைவிக்க 
எண்ணம் பகோண்ைோல் நமக்தக ேீங்கு விரையும் என் ேில் எள்ைைவும் ஐயமில்ரல.  ஒருவர் 
எவ்விே  லரனயும் எேிர் ோைோமல் நமக்கு உேவி கெய்தொல், அவர் பெய்ே உேவிரய நோம் 
வோழ்நோைில் என்றுதம மறக்கலோகோது. அவருக்கு நோம் எப்த ோதும் நன்றியுரையவைோக இருக்க 
தவண்டும். 
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Q34 முதல் Q40 வரையுள்ள வினாக்களுக்கு மேற்கண்ட பகுதியிலிருந்து விரடகரளக் 
கண்டறிந்து எழுது. (22 ேதிப்பபண்கள்) 

 
Q34 நதள் அக் மரக்குச் கெல்ல யொரிடம் முதலில் உதவி ந ட்டது? (2 ை)    

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Q35 ைற்ற விலங்கு ள் நதளுக்கு உதவி கெய்யொததன்  ொரணம் என்ன? (3 ை) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Q36 நதள் ஆமைமயக் க ொட்டியதன்  ொரணம் என்ன? (3 ை) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Q37  நதள் க ொட்டும் நபொது ஆமை எவ்வொறு தன்மனப் பொது ொத்துக் க ொண்டது? (3 ை) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
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Q38   நதள் எவ்வொறு இறந்தது? (4 ை) 

  _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Q39  ‘பகடுவொன் ககடு நிடனப்பொன்’ என்ற  ழபமோழி எதமன உணர்த்து ிறது? (3 ை) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Q40 நைக்கு நன்மை கெய்பவர் ளுக்கு நொம் தீமை கெய்வமதப் பற்றி உன் நதொழிக்கு ஒரு 
குறிப்பு எழுது. (4 ை) 

 

 
அன்புள்ள ெீதொ  
 
நைக்கு நன்மை கெய்பவர் ளுக்கு _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

இப்படிக்கு 
உன் நதொழி 
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அருஞ்ச ொற்ச ொருள் - சுயவிடைக் கருத்தறிதல்  
 
சுயவிடைக் கருத்தறிதல் 1 

1. வனத்தில்    -   காட்டில் (Jungle / Forest) 
2. வசித்து    - தங்கி (Living) 
3. ப ொல்லொத   -    தீய (Bad) 
4. மறுத்து    -    தவிர்த்து (Denied) 
5. சிந்தனன    - ய ொசனை (Thought) 
6. துடித்தனத   - கஷ்டப்படுவனத (Struggle) 
7. சந்தர்ப் ம்    - வாய்ப்பு (Opportunity) 
8. பமன்னம ொக   - இலேசாக (Soft) 
9. யகடு     - தீங்கு (Harm) 
10. வினைவிக்க   - ஏற்படுத்த (Causing) 

சுயவிடைக் கருத்தறிதல் 2 

1.  கண்டதும்    - பார்த்ததும் (Saw) 

2.  வலினம ொைவன்   - பேமானவன் (Strong person) 
3.  துனைத்து    - லதாண்டி (Dig) 
4.  வணீ்    - லதனவயற்ற (Unnecessary) 

5.  வழீ்த்தி ிருக்கியேன்  - லதாற்கடித்துள்லைன் (Defeated) 
6.  தம் ட்டம் அடித்து   - தற்பபருனமயாக லபசி (Blow one’s own trumpet) 
7.  கடப் து    - தாண்டுவது (Cross) 
8.  எைிதாக    - சுேபமாக (Easy) 
9.  நிச்ச ம்    - உறுதி (Definitely) 

சுயவிடைக் கருத்தறிதல் 3 

1. நிராகரித்து     - மறுத்து (Rejected)   
2. இனையதடி    - உணவு லதடி (Finding Food) 
3. எள்ைி நனகத்தது   - லகேி பசய்தது (Deride) 
4. வாடி     - லசார்ந்து (Tired) 
5. யசொம் லில்லொமல்  - சுறுசுறுப் ொக (Actively) 
6. ஆலோசனன   - அேிவுனை (Advice) 
7. தூற்ேிக்பகொள்    -   ன் டுத்திக்பகொள் (Using) 

8. மடனம    - புத்திக்கூர்னமயில்ோனம (Foolishness)  

 

 

 

 

சதொைக்கநிடை 5 & 6  ிறப்புத் ததர்ச் ிக்கொன                   
கருத்து விளக்கப்படக் கருத்தறிதல் & சுயவிடைக் கருத்தறிதல்  
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விடைகள் – கருத்து விளக்கப்பைக் கருத்தறிதல் 

 

கருத்து விளக்கப்பைக் கருத்தறிதல் 1 – ப ொங்கல் தினம்  

30. 4 
31. 3 
32. 1 
33. என் பள்ளியில் நடைபபற்ற பபொங்கல் பகொண்ைொட்ைத்தில் நொன் பங்குபபற்றறன். அதில் பபொங்கல் 
டைக்கும் றபொட்டி, கரும்பு உண்ணும் றபொட்டி, றதொரணம் கட்டும் றபொட்டி றபொன்றடை நடைபபற்றன. கலந்து 
பகொண்ை அடனைரும் பொரம்பரிய உடையணிந்து ைந்திருந்தனர். றபொட்டிகளில் பைற்றி பபற்ற 
அடனைருக்கும் நற்சொன்றிதழ்கள் பகொடுக்கப்பட்ைன.  
  

 

கருத்து விளக்கப்பைக் கருத்தறிதல் 2 – இலவச மருத்துவ முகொம் 

30. 1 
31. 2 
32. 1 
33. இம்முகொமில் கலந்து பகொண்டு நொன் நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம் இரண்டிற்குமொன பரிறசொதடனகடள 
றமற்பகொள்ளப் றபொகிறறன். என் குடும்பத்தில் சிலருக்கு இந்றநொய்கள் இருப்பதொல் முன்பனச்சரிக்டகயொக 
இப்பரிறசொதடனகடள றமற்பகொள்ள ைிரும்புகிறறன்.  
 
 
கருத்து விளக்கப்பைக் கருத்தறிதல் 3 – இளம் அறிவியலொளர் ப ொட்டி  
 
30. 2 
31. 3 
32. 4 
33. நொங்கள் இப்றபொட்டியில் 5 றபர் பகொண்ை ஒரு குழுைொக பங்கு பபற்றறொம். முதலில் நொங்கள் எங்களின் 
குழுடைப் பதிவு பசய்றதொம். அதன் பிறகு எங்களுடைய கண்டுபிடிப்டபக் கொட்சிக்கு டைத்து ைந்திருந்த 
பிரமுகர்களுக்கு 10 நிமிைங்களுக்குள் ைிளக்கிறனொம். எங்கள் குழு பைற்றி பபற்று எங்களுக்குப் பரிசும் 
கிடைத்தது.  
 
 
கருத்து விளக்கப்பைக் கருத்தறிதல் 4 – இலவச பகொலப்  யிற்சி 
 
30. 2 
31. 3 
32. 3 
33. இவ்ைகுப்பில் கலந்து பகொள்ைதொல் றகொலம் றபொடும் ஆற்றடலப் பபறுறைன். அதுமட்டுமின்றி, எனக்கு 
றகொலம் றபொடுைதில் நொட்ைம் அதிகம் உண்டு. ஆடகயொல், இதில் கலந்து பகொண்டு என்னுடைய றகொலம் 
றபொடும் கடலடயச் பசம்டமப் படுத்திக் பகொள்ள முடியும். நொன் என் நண்பர்கடளயும் இதில் கலந்து பகொள்ள 
டைத்து நம் கலொச்சொரத்டத ைளர்க்க முயல்றைன். இடைறய இவ்ைகுப்பில் கலந்து பகொள்ைதொல் கிடைக்கும் 
நன்டமகளொகும்.  
 
 
 
 
 
 

P5 & P6 BEST COMPANION TO SCORE HIGH IN COMPREHENSIONS 

பதொடக்கநிலல 5 & 6 சிறப்புத் பதர்ச்சிக்கொன கருத்து விளக்கப் டக் கருத்தறிதல் & 
சுயவிலடக் கருத்தறிதல்  யிற்சித்தொள் 
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சுயவிடைக் கருத்தறிதல் 1  
Q34 பெரிய மீன்கள், நண்டு, தவளை 

பெோன்றளவகைிடம் அக்கரைக்குச் செல்ல பதள் 
முதலில் உதவி பகட்டது. 

Q35 பெோல்லோத பதள் தம்ரைக் பகோட்டிவிடும் 
என்பதனால் ைற்ற விலங்குகள் ததளுக்கு 
உதவவில்ரல. 

Q36 ததள் இதற்கு முன் ஆரைரைக் 
சகாட்டிைதில்ரல. ஆதலால் கிரைத்த 
ெந்தர்ப்பத்ரதப் பைன்படுத்தி ஆரைரைக் 
சகாட்டி அது துன்புறுவரதக் காண விரும்பிைதத 
ததள் ஆரைரைக் சகாட்டிைதன் காைணம் ஆகும்.  

Q37 ஆரைைின் முதுகு கடினமோன ஓட்டினோல் 
மூடப்ெட்டுள்ைது. அதனோல் ததள் ஆரைரைக் 
சகாட்டும் தபாது ஆரைக்கு வலிக்கவில்ரல. 
இவ்வாறு ததள் சகாட்டும்தபாது ஆரை 
தன்ரனப் பாதுகாத்துக் சகாண்ைது.  

Q38 ததள் ஆரைைின் கழுத்துப் பகுதிைில் 
சகாட்டிைது. தளலயில் ஏபதோ குத்தியதோல் 
ஆளம விடுக்பகன்று தளலளயத் தண்ணரீின் 
உள்பை இழுத்துக் பகோண்டது. இதனால் 
ஆரைைின் முதுகில் அைர்ந்திருந்த ததள் 
நீப ோளடயில் விழுந்து இறந்தது. 

Q39 பகடுவோன் பகடு நிளனப்ெோன் என்ற ெழபமோழி, 
ெிறருக்குத் தீங்கு விளைவிக்க எண்ணம் 
பகோண்டோல் நமக்பக தீங்கு விளையும் என்பரத 
உணர்த்துகிறது.  

Q40 நைக்கு நன்ரை செய்பவர்களுக்கு நாம் என்றும் 
உண்ரைைானவைாக நைந்து சகாள்ள தவண்டும். 
அவர்களுக்குத் தீங்கு நிரனத்தால் நைக்தக 
அந்தத் தீங்கு வந்து தெரும். முடிந்தவரை நைக்கு 
நன்ரை செய்பவருக்குத் திரும்ப நல்லரதச் 
செய்ை முைற்ெி செய்ை தவண்டும். அவர்களுக்கு 
நாம் தீங்கு எண்ணும் தபாது அது பல ைைங்காக 
நம்ைிைதை வந்து தெரும். (அல்லது ஏற்புரைை 
பதில்கள்) 

 

சுயவிடைக் கருத்தறிதல் 2  
Q34 ைாடு காட்டுப்பகுதிைில் புல் தைய்ந்து 

சகாண்டிருந்த தபாது ஒரு சபாந்தில் வெித்த 
வந்த எலியுைன் தபெ ஆைம்பித்தது. எலியும் 
ைாடும் பழகிைதுைன் ெிறந்த நண்பர்கள் ஆைின. . 

Q35 தான்தான் ைாட்ரை வழி நைத்திச் செல்ல 
தவண்டும் என்றும் பல ெண்ரைகளில் பலரை 
வழீ்த்திைிருப்பதாகவும் எலி ைாட்டிைம் தம்பட்ைம் 
அடித்துக் சகாண்ைது.  

Q36 எலிைின் கண்ணுக்கு எதிதை ஆறு சதன்பட்ைதால் 
அரதக் கைப்பது கடினம் என்பதால் திடீசைன்று 
நின்றுவிட்ைது.  

Q37 எலிைின் கண்ணுக்குக் கால்வாய் நதிரைப் 
தபான்று சவள்ளப்சபருக்குரைைதாகத் 
சதரிந்ததாலும் அரதத் தன்னால் கைக்க 
முடிைாது என்பதால் எலி ைாட்டின் உதவிரை 
நாடிைது. 

Q38 எலிைின் உருவம் ெிறிைதாக இருப்பதால் 
கால்வாரைக் கைக்கும்தபாது அந்தக் கால்வாய் 
அதற்கு பார்ப்பதற்கு ைிகப்சபரிைதாக இருக்கிறது. 
எனதவ 'எனக்கு' என்னும் சொல் உருவத்தில் 
ெிறிைதான எலிரை குறிக்கிறது.   

 

Q39 ைாடு கால்வாைில் நின்றதபாது நீதைாட்ைத்தின் 
அளவு அதன் முழங்கால் அளவு கூை இல்ரல.  
அரதக் கண்ைதபாதுதான் எலி தன் கர்வத்ரத 
உணர்ந்தது. 

Q40 வணீ் சபருரை தபசுவதால் நைக்கு இழிவு 
ஏற்படும். வணீ் சபருரை தபசுபவர்களிைம் 
ைாரும் பழக விரும்பைாட்ைார்கள். தைலும், வணீ் 
சபருரைைில் சபாய் கலந்திருப்பதால் 
நம்பிக்ரகயுைன் ைாரும் நம்ைிைம் பழக 
விரும்பைாட்ைார்கள். (அல்லது ஏற்புரைை பதில்) 

 

சுயவிடைக் கருத்தறிதல் 3 
Q34 அரிசி ஒன்ளற எடுத்துக் பகோண்டு ஒரு எறும்பு 

பசன்று பகோண்டும் ஒரு பவட்டுக்கிைி இங்கும் 
அங்கும் குதித்துப் ெோட்டுப்ெோடி ஆடிக்பகோண்டும் 
இருந்தது. 

Q35 இன்னும் ெில நாட்களில் ைரழக்காலம் 
சதாைங்கினால் சவளிதை செல்ல முடிைாது 
என்பதால் அந்த தநைத்திற்குத் ததரவைான 
உணரவ இப்தபாதத தெகரித்து ரவத்துக் 
சகாள்வதற்காக எறும்பு சவட்டுக்கிளிைின் 
அரழப்ரப நிைாகரித்தது. 

Q36 எறும்பு இரை ததடி செல்லும் தபாசதல்லாம் 
சவட்டுக்கிளி எறும்ரபப் பார்த்து ெிரித்தது. 
வாழ்க்ரகரை வாழ சதரிைாத எறும்பு என்றும் 
தன் நண்பர்களிைமும் கூறிக் தகலி செய்தது. 

 Q37 சவட்டுக்கிளிக்கு உணவு எதுவும் கிரைக்காைல் 
ைரழைில் சுற்றித் திரிந்தும் பெிைில் கடுரைைாக 
வாடியும் எறும்பிைதை உணவு தகட்கும் 
நிரலக்கு வந்துவிட்ைது. இவ்வாறு ைரழக்காலம் 
வந்ததும் சவட்டுக்கிளி கஷ்ைப்பட்ைது. 

Q38 எறும்பு தன்னிைம் இருந்த ெிறிதளவு உணரவ 
சவட்டுக்கிளிைிைம் சகாடுத்து இனி பசோம்ெல் 
இல்லோமல் பவயில் கோலத்திபலபய உணளவச் 
பசகரித்துக் பகோள்ை பவண்டும் என்ற 
அறிவுள ளயயும் கூறி ெசியில் வோடிய 
பவட்டுக்கிைிக்கு உதவியது. 

Q39 எறும்பிைைிருந்து உணவு சபற்ற சவட்டுக்கிளி 
தன்னுரைை முட்ைாள்தனத்ரத எண்ணி ைிகவும் 
வருந்தி, இனி கோலம் பந ம் ெோர்க்கோமல் 
உளழத்தோல்தோன் எதிர்கோலத்தில் மகிழ்ச்சியோக 
வோழ முடியும் என்று எண்ணி மளழக்கோலம் 
முடிந்தவுடன் எறும்புடன் பசர்ந்து உணளவச் 
பசகரிக்கக் கிைம்ெியது.  

Q40     அந்த எறும்பு கூறியளதப் பெோல சவட்டுக்கிளி 
தகட்டு அப்சபாழுதத உணவு தெகரிக்கச் 
சென்றிருந்தால் ைரழக்காலத்தில் பெிைால் 
வாடிைிருந்திருக்காது. உணவு ததடி ைரழைில் 
நரனந்திருக்காது. எறும்பிைம் சென்று உணவு 
தகட்கும் நிரலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்காது. 
(அல்லது ஏற்புரைை பதில்கள்) 
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Q34 நீண்ட நோள் உணவு உண்ணோத ெருந்திற்கு    

புறோக்களைப் ெோர்த்ததும் அவற்ளற உண்ண 
பவண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது. அதனோல், 
ஏபதனும் ஒரு புறோ வருகிறதோ என்ெளத 
எதிர்ெோர்த்து நீண்ட பந மோக மளறந்து நின்றது. 

Q35 புறோக்கள் எப்பெோதும் ஒற்றுளமயோக இருந்ததோல் 
ெருந்துக்கு எதிர்ெோர்த்த வண்ணம் இள  
சிக்கவில்ளல. அதனோல் ெருந்து புறோக்களை 
ஏமோற்றித் தந்தி த்தோல் பவல்ல பவண்டும் 
என்று நிளனத்தது. 
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