
 WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE  

PSLE TAMIL EXAM REVISION WORKSHEETS (PAPER 2) - LEVEL 1 
PSLE தமிழ்த் ததர்வு பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) - நிலை 1 

 
 

பபாருளடக்கம் 

எண் பபாருள் பக்கம் 

1 ததர்வுத்தாள் 1 1 - 13 

2 ததர்வுத்தாள் 2 14 - 26 

3 ததர்வுத்தாள் 3 27 - 39 

4 ததர்வுத்தாள் 4 40 - 52 

5 ததர்வுத்தாள் 5 53 - 65 

6 ததர்வுத்தாள் 6 66 - 78 

7 ததர்வுத்தாள் 7 79 - 91 

8 ததர்வுத்தாள் 8   92 - 104 

9 ததர்வுத்தாள் 9  105 - 117 

10 ததர்வுத்தாள் 10 118 - 130 

11 ததர்வுத்தாள் 11 131 - 143 

12 ததர்வுத்தாள் 12 144 - 156 

13 அருஞ்பசாற்பபாருள் (ததர்வுத்தாள் 1 - 12) 157 - 165 

14 விலடத்தாள் 166 - 177 

 

 



 WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 1 

 
                        

 
‘அ’ பிரிவு 

A1 வேற்றுமை 
Q1 முதல் Q5 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேதற்கு ைிகப் பபோருத்தைோன 
வேற்றுமை உருபு ஏற்ற ப ோல்மைத் வதர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

Q1. அகிலன் தன் வேலலயாட்களிடம் உடவே ________________ ததாடங்கச் 
த ான்ோர். 

 1)   வேலலலய 3)  வேலலயின் 
 2)   வேலலக்கு 4)  வேலலயிடம் (        ) 
 

Q2. போேி வதாட்டத்தில் நட்ட ________________ உரம் வபாட்டாள். 

 1)   பூச்த டிக்கு 3)  பூச்த டியிேது 
 2)   பூச்த டியின்      4)  பூச்த டியில் (        ) 

 

Q3.  அருணன் பிறந்தநாள்  ேிழாேிலிருந்து ________________  ேடீு திரும்பிோன்.  

 1)   மேநிலறவுக்கு 3)  மேநிலறோல் 
  2)   மேநிலறேிடம் 4)  மேநிலறவுடன் (        ) 
 

Q4. அேன் தபாய்யாே தகேல் கூறி இக்கட்டான ________________ மாட்டிக் 
தகாண்டான். 

 1)   சூழலுக்கு 3)  சூழலல 
 2)   சூழலுடன்  4)  சூழலில் (        ) 
 

Q5. வபரும் புகழும் தபற்று ோழ்ந்த அந்தக் கலலஞர் இறந்த பிறகும் மக்கள் 
________________ ோழ்ந்து தகாண்டிருக்கிறார். 

 1)   மேவதாடு 3)  மேதுக்கு 
 2)   மேதில் 4)  மேதுடன் (      ) 
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A2  ப ய்யுள் / பழபைோழி 
Q6 முதல் Q10 ேமையுள்ள ப ய்யுள்/பழபைோழிமை நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற 
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

Q6. ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாலள இன்பம் தபாறுத்தார்க்குப் 
 தபான்றுந் துலணயும் ________________ 

 1) புகழ் 3)  ிறப்பு 
 2) கீர்த்தி 4) மாண்பு (      )  
 
Q7. தான் பிடித்த முயலுக்கு ________________ கால்   

 1) நான்வக 3) இரண்வட    

 2) மூன்வற 4) ஒன்வற (      ) 
 
Q8. வகடில் ேிழுச்த ல்ேம் ________________ ஒருேற்கு 
 மாடல்ல மற்லற யலே 

 1) கல்ேி 3) மணற்வகணி 
 2) அன்பின் 4) ஒருலமக்கண் (      ) 
 
Q9. நிழலின் அருலம ________________ ததரியும்  

 1) குளிரில் 3) தேயிலில் 
 2) மலழயில் 4) பேியில் (      ) 
 
Q10. ேல்லேனுக்கு ________________ ஆயுதம் 

 1) புல்லும் 3) கல்லும் 
 2) கத்தியும் 4) பல்லும்  (      ) 
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A3  அமடபைோழி / எச் ம் 

Q11 முதல் Q15 ேமையுள்ள அமடபைோழி/எச் த்மத நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற      
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q11. இேிலமயாே பாடலல ________________ பாடிய அேளுக்குப் பரிசு கிலடத்தது. 

 1) அழகாக 3) கடிேமாக  
 2) அழகாே 4) கடிேமாே   (      ) 
 
Q12. வகாகிலா ேடீ்டுப் பாடங்கலள முலறயாக ________________ முடிப்பாள். 

 1) த ய்ய 3) த ய்து                   
 2) த ய்கிற 4) த ய்   (      ) 
 
Q13. வகாமதி தன் உடலல ________________ பேணி ேருகிறாள். 

 1) முலறயாக 3) ேலிலமயாக    
 2) முலறயாே 4) ேலிலமயாே  (      ) 
 
Q14. பரணி ஒரு புதிய ததாழிற் ாலலலய அலமத்து அதற்குத் தகுதியாே 

நிர்ோகிலய ________________ பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார். 

 1) வதடும் 3) வதடிய 
  2) வதட 4) வதடு (        ) 
 
Q15. ________________ கணிதத்லத ேிலரோகச் த ய்து முடித்தான் ராமானுஜம். 

 1) எளிலமயாே 3) குழப்பமாே 
 2) எளிலமயாக 4) குழப்பமாக (        ) 
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A4  முன்னுைர்வுக் கருத்தறிதல் 
Q16 முதல் Q20 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடத்மத நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற 
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்)  

 

 

பல நாட்களாக இங்கிலாந்திற்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற Q16. _______________. 
ஆனால், அப்பாேின் வேலல பளு காரணமாக அதிக நாட்கள் ேிடுமுலற எடுக்க 
முடியாது. அப்பாவும் நான்   வகட்கும்   வபாசதல்லாம்  எதாேது  கூறி   ஒவ்சோரு  
நாளும் அதலன Q17. ____________________ கழித்துக் சகாண்வே இருந்தார். இதனால் 
எனக்கும் அப்பாவுக்கும் ேோக்குேோதமாகவே இருக்கும். 

எனக்கு இங்கிலாந்து என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். என்னுலேய உற்றார் 
உறேினர்கள் அங்குதான் Q18.__________________. ஒரு நாள் என்னுலேய 
அக்காவுக்குத் சதாேர்பு சகாண்ே வபாது இங்கிலாந்தின் ெிறப்பு ோய்ந்த ஒரு ெில 
இேங்கலளப் பற்றிக் கூறினார். ஒவ்சோரு இேங்கலளப் பற்றி மிக அழகாக 
ேர்ைித்தோர். எனக்கு எப்படியாேது அந்த நாட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆலெ 
Q19.__________________ சகாண்வே வபானது. ஆனால் அலதப் பற்றி நிலனக்கும் 
வபாவதல்லாம் அப்பா மீது சேறுப்பு ேரும். 

ஒவ்சோரு நாளும் இங்கிலாந்லதப் பற்றிய கனவோடு ோழ்ந்து 
சகாண்டிருந்வதன். அலத நிலனத்துக் சகாண்வே உறங்கச் சென்வறன். ஒரு நாள் 
அப்பா திடீசரன்று என்லன எழுப்பி எனக்கு மிகவும் பிடித்த மிட்ோய் ோங்கி 
 மாதாேப்படுத்திோர். அதன் பிறகு, “எதிலும் வகாபம் சகாள்ளாவத,                
Q20. _______________________ இருந்தால் ஒரு நாள் நீ வகட்ேது கிலேக்கும்” என்று அப்பா 
அன்பாகக் கூறினார். நானும் அலதப் புரிந்து சகாண்டு மன்னிப்புக் வகட்வேன். 

Q16.  1)  ஆலெ  3) பாெம் 
 2)  சேட்கம் 4)  வேெம் (      ) 

  
Q17. 1) சகாட்டி 3) தட்டி 

2) சொல்லி 4) வபெி (      ) 
 
Q18.  1) உலாவுகிறார்கள் 3) ேெிக்கிறார்கள் 
 2) செல்கிறார்கள் 4) குடிவயறுகிறார்கள் (        ) 
 
Q19. 1) உயரமாகி 3) தாழ்ோகி 
 2) அதிகமாகி 4) சபாறாலமயாகி (        ) 
 
Q20.  1) வகாபத்துேன் 3) இன்பத்துேன் 
 2) மாற்றத்துேன் 4) சபாறுலமயுேன் (        ) 
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B5 பதரிவுேிமடக் கருத்தறிதல் 
பின்ேரும் பகுதிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 

 ெிோ, காெி இருேரும் அண்ணன் தம்பிகள். மீன்பிடித்து ோழ்க்லக நேத்தி 
ேந்தனர். ஒருநாள் நண்பகல் வநரம், அேர்கள் இருேரும் ேடீ்டில் ொப்பிட்டுக் 
சகாண்டிருந்தனர். அப்வபாது பிச்லெக்காரன் ஒருேன் அங்வக ேந்தான். எலும்பும் 
வதாலுமாக இருந்த அேலனப் பார்க்கவே பரிதோபைோக இருந்தது. 

 அந்தப் பிச்லெக்காரன் அேர்களிேம் உணவுத் தரச் சொல்லிக் சகஞ்ெினான். 
இரக்கப்பட்ே ெிோ அேனுக்கு உணவு தந்தான். காெிவயா, தனது அண்ணலன 
அவ்ோறு செய்ேதிலிருந்து தடுத்தான். பிச்லெகாரர்கள் தங்களது வொம்பல் 
குணத்தினால்தான் பிச்லெ எடுகிறார்கள் என்றும், அேர்களுக்கு என்றும் நாம் இரக்கம் 
காட்ேக் கூோது என்றும் கூறினான். ஆனால் ெிோ, காெியின் வபச்லெக் வகளாமல் 
அப்பிச்லெக்காரனுக்கு உணேழித்தான்.  

 மீண்டும் மறுநாள் அப்பிச்லெக்காரன் உணவுக்காக அங்வக ேந்தான். ெிோ, 
அப்பிச்லெக்காரனுக்கு மீண்டும் உணவு தந்தான். அப்பிச்லெக்காரன் சதாேர்ந்து 
ேடீ்டிற்கு ேந்து பிச்லெ எடுப்பலத ேிரும்பாத காெி, ேடீ்டிலிருந்த தூண்டில் ஒன்லற 
எடுத்துக் சகாண்ோன். பிறகு, அப்பிச்லெக்காரலன அேன் தரதரசேன்று இழுத்துக் 
சகாண்டு ஏரிக்கலரக்கு ேந்தான். அங்வக அேனுக்கு மீன் பிடிக்கக் கற்றுத் தந்துேிட்டு, 
அலத லேத்துப் பணம் ெம்பாதித்துக் சகாள்ள கூறினான். அன்றிலிருந்து அந்தப் 
பிச்லெக்காரன் அேர்கள் ேடீ்டிற்கு ேருேவத இல்லல. 

 பல ஆண்டுகள் சென்றன. ப ல்ேந்தர் ஒருேர் அழகிய குதிலரகள் 
பூட்ேப்பட்ே ேண்டியில் அங்வக ேந்தார். அேர் லகயில் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ே 
ெிறிய தூண்டில் ஒன்று இருந்தது. ெிோவும் காெியும் அேலரப் பார்த்தனர். தங்கத் 
தூண்டிலலக் காெியிேம் தந்தார் அேர். “என் அன்பளிப்பாக இலத லேத்துக் 
சகாள்ளுங்கள்!” என்றார். அச்செல்ேந்தர் தன் ேடீ்டிற்கு ேந்த பிச்லெக்காரன் தான் 
என்பலத உணர்ந்தான் ெிோ. 

 வகாபத்தால் துடித்த ெிோ, அேன் பிச்லெக்காரனாக ேடீ்டிற்கு உணவுத் வதடி 
ேந்த சபாழுது உதேியது அேன்தான் என்றும் அந்தத் தங்கத் தூண்டிலுக்கு உரியேன் 
தான்தான் என்றும் கூறினான். ஆனால், அேவரா, “இது உங்கள் தம்பிக்குத்தான் 
உரியது!” என்று உறுதியாகச் சொன்னார். இலத ெிோ ஏற்றுக் சகாள்ளேில்லல. 
ேழக்மக நீதிமன்றத்திற்குக் சகாண்டு சென்றான். நேந்தலத எல்லாம் ேிொரித்தார் 
நீதிபதி. 

 ெிோலேப் பார்த்து அேர், ”நீ இேருக்கு உணவு அளித்துக் காப்பாற்றியது 
உண்லமதான். நீ செய்த உதேி இேர் ோழ்க்லகயில் எந்த மாற்றத்லதயும் 
ஏற்படுத்தேில்லல. உன் தம்பிவயா இேர் ோழ்ேதற்கு ேழி காட்டினார். அலதப் 
பயன்படுத்தி இேர் இந்த நிலலக்கு உயர்ந்துள்ளார். நிலலயான உதேி செய்த காெிக்கு 
இேர் தூண்டிலல அன்பளிப்பாகக் சகாடுத்தது ெரிவய. இந்தத் தங்கத் தூண்டில் 
காெிக்வக உரியது. இதுவே என் தீர்ப்பு!” என்றார். 
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Q21 முதல் Q24 ேமையுள்ள ேினோக்கள் வைற்கண்ட பகுதிமைபைோட்டி 
அமைந்துள்ளன. ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிை ைிகப் பபோருத்தைோன 
ேிமடமைத் வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது.           
(8 ைதிப்பபண்கள்) 

Q21. காெி ஏன் தன் அண்ணலணப் பிச்லெக்காரனுக்கு உதேி செய்ேதிலிருந்து 
தடுத்தான்? 

1) அேர்களிேம் வபாதிய உணவு இல்லாததால் 
2) பிச்லெக்காரலனக் காெிக்குப் பிடிக்காததால் 
3) பிச்லெக்காரன் உணேிடும்படி சகஞ்ெியதால் 
4) பிச்லெக்காரனின் வொம்பல் குணத்லதப் பிடிக்காததால்           (        ) 

 
Q22. பிச்லெக்காரன் எத்தலன நாள் சதாேர்ந்து ெிோ மற்றும் காெியின் ேடீ்டிற்கு 

உணவுக் வகட்டுச் சென்றான்? 

1) ஒன்று 3) இரண்டு 
2) மூன்று 4) நான்கு   (        ) 

 

Q23. காெி பிச்லெக்காரலன ஏரிக்கலரக்கு அலழத்துச் சென்றதன் காரணம் என்ன? 

1) தன் ேடீ்டிற்கு மீண்டும் அப்பிச்லெக்காரன் ேரக்கூோது என்பதற்காக 
2) அப்பிச்லெக்காரனுக்கு மீன் பிடிக்கக் கற்றுத் தருேதற்காக 
3) அப்பிச்லெக்காரலன அடித்து துன்புறுத்துேதற்காக 
4) அப்பிச்லெக்காரனுக்குப் பாேம் புகட்டுேதற்காக            (        ) 

 

Q24. செல்ேந்தராக ேந்த பிச்லெக்காரன் என்ன செய்தான்? 

1) காெிலயயும் ெிோலேயும் குறு குறுசேனப் பார்த்தான் 
2) காெிலய அலழத்து நன்றி கூறினான் 
3) காெிக்கு ஒரு தங்கத் தூண்டிலலக் சகாடுத்தான் 
4) ெிோேிற்குத் தங்கத் தூண்டில் ஒன்லறப் பரிொக அளித்தான்     (        ) 

 

ப ோற்பபோருள்  

ேினோ Q25-இல் இடம்பபற்றுள்ள ப ோல்ைின் பபோருமள உைர்த்தும்  ரிைோன 
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (2 ைதிப்பபண்கள்) 
Q25. பரிதாபமாக 

1) இரக்கமாக 3) இழிோக  
2) சபாறாலமயாக 4) பயமாக (      ) 
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‘ஆ’ பிரிவு 
 

 C6 ஒைி வேறுபோட்டுச் ப ோற்கள்  
பின்ேரும் பகுதிைில் Q26  முதல் Q29  ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள 
நிைப்புேதற்குப் பபோருத்தைோன ேிமடமைத் வதர்ந்பதடு. அதன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (8 ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q26. மவல ியா இயற்லக ________________ நிலறந்த ஒரு நாடாகும். (      ) 
   

Q27.   ிங்கப்பூர் பூ மலலயில் உள்ள தடாகத்தில் அழகிய ________________ நீந்துகிறது.
 (   )
  

Q28.  நடே ________________ மீது மிகவும் ஆர்ேமுலடய  ித்ரா அரங்வகற்றத்தின் 
வபாது அலேேராலும் போற்றப்பட்டாள். (    )
  

Q29. என் அக்கா மார்கழி மாதம் முழுேதும் ோ லில் திேமும் அழகிய ______________ 
ேலரோள். (        )            (       )          (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. ேளம்   2. வகாலம்  

   3. அன்ேம் 4. கலள  

   5. வகாளம் 6. அண்ணம் 

   7. கலல 8. ேலம் 
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D7 கருத்து விளக்கப்ேடக் கருத்தறிதல் 
ேின்வரும் விளம்ேரத்ததக் கருத்தூன்றிப் ேடி. (10 மதிப்பேண்கள்) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பமாழிமை ேளர்ப்வபோம்! 

 

சிறுவர்களுக்கான தமிழ் பமாழி வகுப்பு 

10  பம 2021 ஆரம்ேமாகுகிறது 

• 5 ேயது முதல் 10 ேயது நிரம்பிய  ிறுேர்களுக்காே ேகுப்பு 
• பதிவு  கட்டணம் $100 மற்றும் மாதக் கட்டணம் $50 மட்டுவம 
• தபயர் பதியும்வபாது ேதிவு கட்டணமும் முதல் மாதக் கட்டணமும் 

உடன் த லுத்த வேண்டும் 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ஆர்வமுள்பளார் பதாடர்புக்பகாள்ள பவண்டிய எண்: 

திருைதி.கைைோ : +65 9111 3434  
 

• தமிழ் எழுத்து அறிமுகம் 
• பதாடர்ோடல் திறலே 

வமம்படுத்துதல் 
• தமிழ் தமாழி ோ ிப்புத் 

திறதன வமம்படுத்துதல் 
• இலக்கணம் / பழசமாழி 

செய்யுள் பயன்பாடு கற்றல் 
• எளிய முலறயில் தமிலழக் 

கற்கலாம் 

ெிறப்புக் கழிவுகள் 

o முதல் 50 மாணேர்களுக்கு இலேெப் 
பயிற்ெி புத்தகம் கிலேக்கும் 

o மாதிரி கட்டுலர புத்தகமும் 
இலேெமாகக் சகாடுக்கப்படும் 
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Q30 முதல் Q33 வதர இடம்பேற்றுள்ள வினாவிற்கும் உரிய மிகப் போருத்தமான 
விதடதயத் பதர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்தண அதடப்புக்குறிக்குள் எழுது. 
சுயவிதட வினாவிற்கு விளம்ேரத்திலிருந்து விதடதயக் கண்டறிந்து எழுது.    
(10 மதிப்பேண்கள்) 
 

Q30. யாதரல்லாம் இந்தத் தமிழ் தமாழி ேகுப்பில் கலந்துதகாள்ள தகுதியாேேர்கள்?  

1)  முதியேர்கள்  

2)  ெிறுேர்கள் 

3)  ஆெிரியர்கள் 

4)  சபாது மக்கள்    (          ) 
 

Q31. தமிழ் சமாழி ேகுப்பிற்குக் சகாடுக்கப்படும் ெிறப்புக் கழிவுகள் என்ன? 

1)  முதல் 50 வபருக்குச் ெிறப்புக் கழிவு உண்டு   
2)  முதல் 50 வபருக்கு இலேெப் புத்தகமும் கட்டுலர புத்தகமும் உண்டு 
3)  முதல் 50 வபருக்கு இலேெக் கட்டுலர புத்தகம் உள்ளது 
4)   முதல்  50 வபருக்கு இலேெப் பயிற்ெி புத்தகமும் மாதிரி கட்டுலர 

புத்தகமும் ேழங்கப்படும்.  (               ) 
  

Q32. திரு.குமரன் தேது இரண்டு மகள்கலள இவ்ேகுப்பில் வ ர்த்து ேிட ஆர்ேம் 
தகாள்கிறார். எேவே, திரு. குமரன் த லுத்த வேண்டிய கட்டணம் எவ்ேளவு? 

1)  $150 

2)  $100 

3)  $300 
4)  $400 (               ) 

 

Q33. இந்தத் தமிழ் தமாழி ேகுப்பில் பங்சகடுக்கும் மாணேர்கள் தபறக்கூடிய     
நன்லமகள் யாலே? (4 மதிப்சபண்கள்)  

 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
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D8  சுைேிமடக் கருத்தறிதல்  
பின்ேரும் கட்டுமைப் பகுதிமைக் கருத்தூன்றிப் படி. 

 ஒரு காட்டில் நரி ஒன்று இருந்தது. அந்தக் நரி தன்லன சேல்ல யாராலும் 
முடியாது என்று கர்ேத்துேன் இருந்தது. அது அந்தக் காட்டில் இருந்த ஆடுகலள 
எல்லாம் பிடித்துத் தின்று ேந்தது. அதனால், ஆடுகள் அலனத்தும் மிகவும் பயந்தன. 
அதுமட்டுமின்றி, நரியின் சதால்லலயினால் எங்கும் சேளியில் செல்ல முடியாமல் 
மிகவும் கஷ்ேப்பட்ேன. நரியின் தீராத பெியினால் ஆடுகளின் எண்ணிக்லகயும் 
குலறந்து சகாண்வே வபானது. இதற்கு என்ன ேழி என்று சதரியாமல் ஆடுகளின் 
தலலேன் ஒரு கூட்ேத்லதக் கூட்டியது. ஆடுகள் தங்கள் நிலலலய எண்ணி 
புைம்பின. 

 உேவன அந்த ஆட்டுத் தலலேன் நரிலய ேிரட்ே தீேிரமாக வயாெித்தது. மற்ற 
ஆடுகளும் நரிலய ேிரட்ே நிலறய வயாெலனகலளக் கூறின. ஆனால், தலலேன் 
ஆட்டுக்கு எதுவுவம ெரியாகப்பேேில்லல. உேவன, ஆற்று நீலரப் பார்த்ததும் ஒரு 
வயாெலன வதான்றியது. அந்த வயாெலன கட்ோயம் நரிலய ேிரட்ே உதவும் என்று 
நிலனத்தது. ஆடுகளின் தலலேன், “ேருத்தம் வேண்ோம் ஆடுகவள! நாம் ஏன் ஒரு 
தந்திைம் செய்து நரிலய ேிரட்ே கூோது? நரியுேன் ஒரு வபாட்டி லேக்கலாம். நாம் 
வதாற்றத்தில் ஒவர மாதிரி இருப்பதால் நரியினால் நம் தந்திரத்லதக் கண்டுப்பிடிக்க 
முடியாது” என்றது. தலலேன் ஆடு அந்த வயாெலனலயக் கூறியதும் பிற ஆடுகள் 
மகிழ்ச்ெியில் இருந்தன. 

 அலனத்து ஆடுகளும் நரியிேம் சென்றன. தலலேன் ஆடு நரியிேம், “நரி 
ராஜா அேர்கவள நமக்குள் ஒரு வபாட்டி லேக்கலாமா?” என்றது. நரி அலட்ெியமாக 
“என்ன வபாட்டி?” என்று வகட்ேது. தலலேன் ஆடு சொன்னது, “நான் நீருக்குள் மூச்லெ 
அேக்கிக் சகாண்டு இருப்வபன். அதுவபால நீங்களும் என்னுேன் வெர்ந்து நீருக்குள் 
மூச்லெ அேக்கிக் சகாள்ள வேண்டும். யார் அதிக வநரம் தோக்குப்பிடிக்கிறார்கவளா 
அேர்கவள சேற்றி சபற்றேர்கள். வதாற்பேர் இந்தக் காட்லே ேிட்டுப் வபாய்ேிே 
வேண்டும்” என்றது.  

 நரி ஆடுகலள ஏளனமாகப் பார்த்துச் ெிரித்தது. என்லன பேல்ை யாராலும் 
முடியாது என்றது. “என்லன ேிே உங்களுக்குப் பலம் சகாஞ்ெம் குலறவுதான். 
எப்படியும் என்லன ேழீ்த்த முடியாது என்று சதரிந்தும் வபாட்டிக்குக் 
அலழக்கிறரீ்களா?” என்று கர்ேத்வதாடு ஆடுகலளப் பார்த்துக் வகட்ேது. பிறகு, நரி 
வபாட்டிக்கும் ஒப்புக்சகாண்ேது. 

 வபாட்டி நாள் ேந்தது. தலலேன் ஆடு நீருக்குள் மூச்லெ அேக்கிக் மூழ்க 
சதாேங்கியது. நரியும் அதனுேன் வெர்ந்து நீருக்குள் மூழ்கிைது. தலலேன் ஆடு 
கமளப்பு அலேந்ததும் அடுத்த ஆடு மூழ்க சதாேங்கியது. ஆடுகள் மாறி மாறி 
மூழ்கின. ஆடுகளின் தந்திரம் நரியினால் கண்டுப்பிடிக்க முடியேில்லல. 
ஆடுகலளேிே நரியினால் நீண்ேவநரம் மூழ்க முடியேில்லல. நரி வதால்ேி 
கண்ேதால் காட்லே ேிட்டு சேளிவயறியது. அதற்குப் பிறகு ஆடுகள் மகிழ்ச்ெியாக 
அந்தக் காட்டில் ோழ்ந்தன.   
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Q34  முதல் Q40 ேமையுள்ள ேினோக்களுக்கு வைற்கண்ட பகுதிைிைிருந்து 
ேிமடகமளக் கண்டறிந்து எழுது. (22 ைதிப்பபண்கள்) 
 

Q34. ஆடுகள் எதனால் நரிலயப் பார்த்துப் பயப்படுகின்றன? (2 ம) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

 

Q35. தலலேன் ஆடு ஏன் கூட்ேம் கூட்டியது? (3 ம) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Q36. நரிலய ேிரட்டுேதற்காகத் தலலேன் ஆட்டின் தந்திரம் என்ன? (3 ம) 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Q37. நரி வபாட்டிக்கு ஏன் ஒப்புக் சகாண்ேது? (3 ம) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Q38. நரி வதாற்றுப் வபானதுக்குக் காரணம் என்ன? (3 ம) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Q39.  இறுதியில் நரியும் ஆடுகளும் என்ன ஆனது? (3 ம) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Q40. இக்கலதயில் ஆடுகளின் தந்திரம் ெரியானதா என்பலத ேிளக்கி உன்  

நண்பனுக்கு ஒரு குறிப்பு எழுது. (4 ம) 
 

  

 அன்புள்ள நண்பனுக்கு 

இக்கலதயில் ஆடுகளின் தந்திரம் _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 இப்படிக்கு  
 உன் வதாழன்  
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1. உரம் - செடிகள் செழிப்பாக வளர பபாடுவது (Fertilizer) 

2. இக்கட்டான - ெிக்கலான நிலலலை (Critical Situation)  

3. பபணி -    பாதுகாத்தல் (Preservation) 

4. பளு -  சுலை (Load)  
5. வாக்குவாதம்  -  ெண்லட (Fight) 
6. வர்ணித்தார் -  ஒன்லைப் பற்ைி கூறுவது (Explain) 
7. செல்வந்தர் -  பணக்காரர் (Rich) 

8. வழக்லக           -  நீதிைன்ை குற்ைத்லத (Case) 
9. தடாகம் -   குளம் (Pond) 

10. பபாற்ை -   பாராட்ட (Appreciate) 

11. பதிவு கட்டணம் -  Registration Fees 
12. ததொடர்பொடல் -  பபசுதல் (Communication) 
13. திறனை -  ஆற்ைலல (Skill) 
14. கர்வம்  –  திைிர்  (Arrogant) 

15. புலம்பின   –  ைனக்கவலலலைப் பகிர்ந்தன (Lamentation) 

16. தந்திரம்  –  ஏைாற்ைச் செய்வது (Trick) 
17. தாக்குப்பிடி  –  சபாறுலைைாக இரு (Keep Calm) 
18. சவல்ல -  சவற்ைிசபை (To Success) 
19. மூழ்கிைது –  தண்ணரீுக்குள் இருப்பது (Drowning) 

20. கலளப்பு –  பொர்வு (Tired) 
 

 
 

 

1. புண்படுத்து –  காைப்படுத்து (Hurting) 

2. குைிைாக - முழு கவனைாக (More Concentrate) 

3. எதிர்ைலை    -  எதிர்ைாைாக இருப்பது (Opposite) 
4. நச்ெில் -  லவரஸ் (Virus) 

அருஞ்ச ொற்ச ொருள் 
 

 

தேர்வுத்ேொள் 1 
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PSLE TAMIL EXAM REVISION WORKSHEETS (PAPER 2) - LEVEL 1 
PSLE தமிழ்த் ததர்வு பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) - நிலை 1 

 
 

விலைத்தாள்  
                    

 

1. 1 9. 3 17. 3 25. 1 

2. 1  10. 1 18. 3 26. 1 

3. 4  11. 1 19. 2 27. 3 

4. 4  12. 3 20. 4 28. 7 
5. 2  13. 1 21. 4 29. 2   

6. 1  14. 1 22. 2 30. 2 

7. 2  15. 1 23. 2 31. 4 

8. 1  16. 1 24. 3 32. 3     
 

Q33. இந்தத் தமிழ் மமொழி வகுப்பில் பங்மெடுக்கும் மொணவர்ெள் தமிழ் எழுத்துக்ெளை 
அறிந்துக்மெொள்வர். மமலும், தமிழ் மமொழியில் சரைமொெத் மதொடர்பொடவும் வொசிக்ெவும் 
முடியும். மமலும், தமிழ் மமொழிளய எைிய முளறயில் ெற்ெவும் இலக்ெணம் பழமமொழி 
மசய்யுள் மபொன்றவற்றின் பயன்பொட்ளடயும் ெற்றுக் மெொள்ைலொம். 

Q34. ெொட்டில் இருந்த ஆடுெளை எல்லொம் நரி பிடித்துத் தின்றது. நரியின் மதொல்ளலயினொல் 
ஆடுெள் எங்கும் மசல்ல முடியொமல் மபொனதொல் ஆடுெள் நரிளயப் பொர்த்துப் 
பயப்படுெின்றன.  

Q35. ஆடுெள் நரிளய எண்ணி பயந்து மபொய் இருந்தன. நரியின் மதொல்ளலயினொல் 
ஆடுெைின் எண்ணிக்ளெயும் நொளுக்கு நொள் குளறந்து மெொண்மட மபொனது. அதற்கு ஒரு 
தீர்வொெ நரிளய விரட்ட திட்டம் தீட்டுவதற்ெொெத் தளலவன் ஆடு கூட்டம் கூட்டியது.  

Q36. தளலவன் ஆடு நரியுடன் ஒரு மபொட்டி ஒன்ளற நடத்தி அதில் நரியும் தளலவன் 
ஆடும் அதிெ மநரம் நீரில் மூழ்ெ மவண்டும் என்றும் ஆடுெைின் மதொற்றம் ஒமர மொதிரி 
இருப்பதொல் பிற ஆடுெளும் நரிளய ஏமொற்ற நீருக்குள் மொறி மொறி மூழ்ெிக் 
மெொள்வொர்ெள். இதுமவ தளலவன் ஆட்டின் தந்திரம் ஆகும்.  

Q37. தன்ளன யொரொலும் மவல்ல முடியொத என்ற திமிர் நரியிடம் இருந்தது. நரிக்கு, ஆடுெள் 
அளனத்தும் தன்ளனவிட பலம் மெொண்டவர்ெள் இல்ளல என்ற எண்ணத்தொல் 
அவர்ெளை எைிதில் மதொற்றடிக்ெ முடியும் என்று நிளனத்துப் மபொட்டிக்கு ஒப்புக் 
மெொண்டது.  

Q38. ஆடுெைின் தந்திரம் நரிக்குத் மதரியவில்ளல. தளலவன் ஆடு அதிெ மநரம் நீரில் 
மூழ்ெி இருப்பதொெ நிளனத்துக் மெொண்டது. நரியொல் அதிெ மநரம் நீருக்குள் மூழ்ெ 
முடியொததொல் அது தளலவன் ஆட்டிடம் மபொட்டியில் மதொற்றுப் மபொனதற்குக் ெொரணம் 
ஆகும்.  

Q39. இறுதியில் நரி ெொட்ளட விட்டு மவைிமயறியது. ஆடுெளும் நரி மபொட்டியில் மதொற்றுப் 
மபொனளத எண்ணி மெிழ்ச்சியளடந்தன. அதன் பிறகு நரி இல்லொத ெொட்டில் ஆடுெள் 
சந்மதொஷமொெ வொழ்ந்து வந்தன.  

Q40. இக்ெளதயில் ஆடுெைின் தந்திரம் தவறு அல்ல. ெொரணம் ஆடுெள் அளனத்தும் 
தங்ெளைக் ெொப்பொற்றிக் மெொள்ை நிளனத்தன. ஆடுெைின் மெிழ்ச்சிக்கு நரி இளடயூரொெ 
இருந்தது. நரி ஆடுெளுக்கு அதிெமொன மதொல்ளலெள் மெொடுத்தது. எனமவ, ஆடுெள் 
நரிளய விரட்ட தந்திரமொெ மயொசித்து விரட்டியது. ஆெமவ, ஆடுெள் மசய்தது சரி என்று 
உணர்ெிமறன். நன்றி. (அல்லது பிற ஏற்புளடய விளடெள்) 

தேர்வுத்ோள் 1 
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