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'அ' �ிரிவு

A1 தவறறுடை

Q1 முேல் Q5 வடையுள்ள த்கொடிடட இடங்கடள நிைப்புவேறகு ைி்கப் ப�ொருதேைொன 

தவறறுடை உருபு ஏற்ற பசொல்டலைக ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் பசொற்களிலைிருந்து 

தேர்ந்பேடுதது அேன் எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் எழுது. (10 ைே ிப்ப�ண்்கள்)

Q1.  முன்னிட்டுச் சிராங்கூன சாலையில் ஒளனியூட்டு 

நிகழச்சி ககாைாகைமாக நலைபெற்றது. 

(1) தீொவளனிலய   (3) தீொவளனியின

(2) தீொவளனிக்கு (4) தீொவளனியிைம் ( )

Q2.  வாழக்லகயில் பவற்றிப் பெ்ற கடி்  மிக 
அவசியம். 

(1) உலைப்ெின   (3) உலைப்ொல்

(2) உலைப்புக்கு (4) உலைப்பு (  )

Q3.  “பவகு கநரமாக ஏகதா  ஆழ்நதிருப்ெது கொல் 
பதரிகி்றது", எனறு நணெ்னிைம் கண்ணன பசான்ான.

(1) சி்நதல்யில் (3) சி்நதல்யால்

(2) சி்நதல்லய   (4) சி்நதல்கயாடு ( )

Q4.  தன ெ்ணப்லெலய எடுத்துக்பகாணடு அம்மா 
பு்றப்ெட்ைார். 

(1) வடீ்டில் (3) வடீ்டி்து

(2) வடீ்டிைிரு்நது (4) வடீ்கைாடு ( )

Q5.  க்நதன வடீ்டுக்குச் பசல்லும் விரு்நதி்ர்களுக்கு அவன அம்மா 

 �ழைசமும் ெரிமாறுவார். 

(1) உ்ணவில் (3) உ்ணகவாடு

(2) உ்ணவின (4) உ்ணலவ ( )
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A2  பசய்யுள்/�ழபைொழி

Q6 முேல் Q10 வடையுள்ள பசய்யுள் / �ழபைொழிடை நிட்றவு பசய்வேறகு ஏற்ற 

பசொல்டலைக ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் பசொற்களிலைிருந்து தேர்ந்பேடுதது அேன் 

எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் எழுது. (10 ைேிப்ப�ண்்கள்)

Q6.  ஈன்ற பொழுதின பெரிதுவக்கும் தனமகல்ச் 

சானக்றான எ்க்ககட்ை .

(1) அனல்   (3) மாதா 

(2) தாய் (4) அம்மா ( )

Q7. தன  த்க்குத் பதரியாது.

(1) வால் (3) முதுகு

(2) கால் (4) பு்றம் ( )

Q8. தான ெிடித்த  மூனக்ற கால்.

(1) கழுகுக்கு (3) காக்காக்கு

(2) மயிலுக்கு (4) முயலுக்கு ( )

Q9. அளவுக்கு  அமுேமும் நஞ்சு.

(1) பகஞ்சி்ால் (3) மிஞ்சி்ால்

(2) மீ்றி்ால் (4) பகாஞ்சி்ால் ( )

Q10.  ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் 

கசாகாப்ெர் பசால்ைிழுக்குப் ெட்டு.

(1) வாகாவா (3) சாகாவா

(2) யாகாவா (4) யாவாகா ( )

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 



தேர்வுதேொள் 1

WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 3Page

A3  அடடபைொழி / எசசம்

Q11 முேல் Q15 வடையுள்ள அடடபைொழி / எசசதடே நிட்றவு பசய்வேறகு ஏற்ற 

பசொல்டலைக ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் பசொற்களிலைிருந்து தேர்ந்பேடுதது அேன் 

எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் எழுது. (10 ைேிப்ப�ண்்கள்)

Q11.  நமது நாட்லை ஜப்ொ்னியர்கள் ஆண்டகொது அவர்கலள 
 ெைர் கொராடி்ார்கள்.

(1) எதிர்த்து (3) வரீமாக

(2) ஒழிதது (4) உறுதியாக ( )

Q12.  அத்லத தான  மாங்காய்கலளக் பகாணடு 
ஊறுகாய் பசய்தார்.

(1) வாங்கும் (3) வாங்கிய

(2) வாங்க    (4) வாங்குகி்ற ( )

Q13.  சிங்கப்பூரின  ொதுகாப்புக்கு நமது ராணுவகம
கார்ணம்.

(1) பெருலமயாக (3) வைிலமயாக

(2) வைிலமயா்   (4) பெருலமயா் ( )

Q14.  கவிஞர் வாைி தமது ொைல்களனில் இயறலகலயயும் 

 ொடியுள்ளார்.

(1) இல்ணத்து (3) இல்ணயும்

(2) இல்ண்நது (4) இல்ணக்கி்ற  ( )

Q15.  கவை்னின  தூக்கத்லதப் புைி  விட்ைது. 

(1) கலைக்க   (3) கலைய

(2) கலைக்கி்ற   (4) கலைத்து ( )
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A4  முன்னுணைர்வுக ்கருதே்றிேல்

Q16 முேல் Q20 வடையுள்ள த்கொடிடட இடங்கடள நிட்றவு பசய்வேறகு ஏற்ற 

பசொல்டலைக ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் பசொற்களிலைிருந்து தேர்ந்பேடுதது அேன் 

எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் எழுது. (10 ைேிப்ப�ண்்கள்)

நான எவவளவு  தூரம் ஓடிக்ன எனெது எ்க்கக பதரியாது. எ்க்கு கமல்மூச்சு 

Q(16)  வாங்கியது. அ்நத உருவம் எனல் ெின பதாைருகி்றதா 

எனறு மீணடும் ஒருமுல்ற திரும்ெி ொர்த்கதன.

்கண்ணுகப்கடடிை தூரம் வலர Q(17)  கா்ணவில்லை. 

“அப்ொைா" எனறு நிம்மதியாக ஒரு பெருமூச்சுவிட்கைன. தாகத்தால் நாக்கு  

Q(18)  அ்நதப் ெயங்கரமா் உருவத்தின கணகளனில் அ்கப்�டொைல் 

எங்ககயாவது பசனறு ஒளனி்நது பகாள்ளகவணடும் எனறு எண்ணிக்ன. சுறறும் 

முறறும் ொர்த்கதன.

தூரத்தில் ஒரு வடீு இருப்ெதுகொை Q(19)  கவகமாக அ்நத வடீ்லை

கநாக்கி ஓடிக்ன. அ்நதப் பெரிய வடீ்டினமுன நான Q(20)  நினக்றன. 

‘ம ன்ித நைமாட்ைம் இல்ைாத இ்நத அடர்ந்ே காட்டிறகுள் இவவளவு பெரிய வைீா? இ்நத

வடீ்டிறகுள் வசிப்ெவர் யார்?" என்ற ச்நகதகத்துைன கதலவத் தட்டிக்ன.

Q16. (1) கீழமூச்சு (2) பெருமூச்சு

(3) முழுமூச்சு (4) ெனமூச்சு ( )

Q17. (1) யாலரயும் (2) எல்கைாலரயும்

(3) ம்னிதர்கலளயும் (4) பொருட்கலளயும் ( )

Q18. (1) கசி்நதது (2) ஊற்றியது

(3) வ்றணைது (4) காய்்நதது ( )

Q19. (1) மல்ற்நதது (2) உதித்தது

(3) கணைது   (4) கதான்றியது ( )

Q20. (1) தயங்கி   (2) மயங்கி

(3) கு்னி்நது (4) வரீத்கதாடு ( )
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B5  பேரிவுவிடடக ்கருதே்றிேல்

�ின்வரும் �குேிடைக ்கருததூன்்றிப் �டி.

ஒருநாள், ஓரிைத்தில், அ்றிவற்ற வாைிெர்கள் மூவர் ச்நதித்துப் கெசிக் பகாணடிரு்நத்ர். 

அப்பொழுது, அவவைிகய சவ ஊர்வைம் ஒனறு பசன்றது. அலதக் கணை அவர்களனின 

எண்ணம் மர்ணத்லதப் ெற்றிச் சி்நதித்தது. மர்ணம் எப்பொழுது யாருக்கு வரும் எனெலதப் 

ெற்றி யாரும் அ்றி்நததில்லை. நாம் ஏன அ்நத மர்ணத்லதக் கணடு கெசி வரக்கூைாது 

எனறு எண்ணி, மர்ணத்லதக் கணடுவர முடிவு பசய்து மூவரும் பு்றப்ெட்ை்ர்.

அவர்கள் சி்றிது தூரம் பசன்றதும் எதிகர முதியவர் ஒருவர் வருவலதக் கணை்ர். 

அவர்கள் அவலர அணு்கி, “மர்ணத்லத எங்கக ச்நதிக்கைாம்? அது பசய்யும் 

ப்கொடுடை்கடளப் ெற்றி உ்ணர விரும்புகிக்றாம். மர்ணம் எங்கக இருக்கும் எனறு கூ்ற 

முடியுமா? என்ற்ர். இவவிலளஞர்கள் மூைர்கள் எனெலத அ்றி்நது பகாணை அ்நத 

முதியவர், “இலளஞர்ககள, நீங்கள் பசய்யப்கொகும் பசயல் ொராட்டுதலுக்குரியது. 

இங்கிரு்நது கநர் வைிகய பசன்றால் மா்நகதாப்லெச் பசன்றலைவரீ்கள். அத்கதாப்ெிறகு 

மர்ணம் அடிக்கடி வ்நதுகொகும் எனறு ககள்விப்ெட்டிருக்கிக்றன. நீங்கள் அங்கு பசனறு 

ொருங்கள்" எனறு கூ்றி்ார்.

அம்மூவரும் சி்றிது கநரத்தில் மா்நகதாப்லெ அலை்நத்ர். ஒரு மாமரத்தின அடியில் 

ஒரு  கமட்லைக் கணை்ர். அங்கக கிை்நத மணபவட்டி, கைப்ொல்ற ஆகியவறல்றக் 

பகாணடு கமட்லைத் ே்கர்தேனர். அங்கக புலதயல் ஒனல்றக் கணை்ர். இ்னிகமல் 

தங்கள் ஆயுட்காைம் முழுவதும் அலதக் பகாணடு இனெமாக வாைைாம் எ்ப் கெசிக் 

பகாணை்ர். மர்ணத்லதத் கதைகவணடும் என்ற எண்ணம் அவர்கள் ம்த்லதவிட்டு 

ஓடிவிட்ைது. 

இப்புலதயலை எப்ெடி தங்கள் வடீ்டிறகுக் பகாணடுகொவது எனறு ஆதலைொசிதேனர். 

சி்றிது கநரத்தில் அவர்களுக்குப் ெசித்ததால், அவர்களனில் ஒருவன �ொனமும் உ்ணவும் 

வாங்கி வரச் பசன்றான. ஒவபவாருவரும் அப்புலதயல் முழுவலதயும் தாம் ஒருவகர 

அலைய கவணடும் எனறு எண்ணியதால் அதறகா் உ�ொைதடே கயாசித்த்ர்.

உ்ணவும் ொ்மும் வாங்கியவன அவற்றில் நஞ்லசக் கை்நது வ்நது பகாடுத்தான. 

அவறல்றப் பெறறுக் பகாணைதும் அ்நத இருவரும் அவல்க் பகானறுவிட்டு அவன 

பகாணடு வ்நத உ்ணலவ உணடு இ்ற்நத்ர். முதியவரின வொககுப்�டி அம்மூவரும் 

மா்நகதாப்ெில் மர்ணத்லதக் கணை்ர்.
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Q21 முேல் Q24 வடையுள்ள வினொக்கள் தைற்கண்ட �குேிடைபைொடடி அடைந்துள்ளன. 

ஒவபவொரு வினொவிறகும் உரிை ைி்கப் ப�ொருதேைொன விடடடைத தேர்ந்பேடுதது 

அேன் எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் எழுது. (8 ைேிப்ப�ண்்கள்)

Q21. இலளஞர்கள் ஏன மர்ணத்லதப் ெற்றி கெசி்ர்?

(1) மூவரும் ச்நதித்துக் பகாணைதால்

(2) ெி்ணம் ஒனல்றக் கணைதால்

(3) ெி்ணம் ஒனறு தூக்கிச் பசல்ைப்ெடுவலதக் கணைதால்

(4) யார் மர்ணம் அலைவார்கள் எ் அ்றிய ( )

Q22. மூவரும் முதியவரிைம் என் ககட்ை்ர்? 

(1) மா்நகதாப்பு எங்கிருக்கி்றது எனறு ககட்ை்ர்

(2) மர்ணத்தின வைி எங்கிருக்கி்றது எனறு ககட்ை்ர்

(3) மர்ணம் எத்ால் வரும் எனறு ககட்ை்ர்

(4) மர்ணம் எப்ெடி இருக்கும் எனறு ககட்ை்ர் ( )

Q23. அவர்கள் எப்கொது மர்ணத்லத ம்ற்நதார்கள்?

(1) சி்றிய கமட்லைப் ொர்த்தகொது

(2) மர்ணத்லதப் ொர்க்க முடியாததால்

(3) கமட்லைத் தகர்த்ததால்

(4) புலதயலைப் ொர்த்த ெினபு ( )

Q24. அவர்கள் எவவாறு மர்ணத்லதக் கணை்ர்?

(1) உ்ணவு வாங்கியவல்க் பகான்றதால்

(2) இருவர் நஞ்சுணடு இ்ற்நததால்

(3) மூவரும் இ்ற்நததால்

(4) ஒருவருக்பகாருவர் துகராகம் பசய்ததால் (  )

பசொறப�ொருள்

வினொ Q25-இல் இடம்ப�றறுள்ள பசொல்லைின் ப�ொருடள உணைர்ததும் சரிைொன 

பசொல்டலைக ப்கொடுக்கப்�டடிருககும் பசொற்களிலைிருந்து தேர்ந்பேடுதது அேன் 

எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் எழுது. (2 ைேிப்ப�ண்்கள்)

Q25. உொயத்லத

(1) வைிலய   (3) உத்திலய

(2)  ெைிலய   (4) துனெத்லத ( )
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‘ஆ’ �ிரிவு

C6  ஒலைி தவறு�ொடடுச பசொற்கள்

�ின்வரும் �குேிைில் Q26 முேல் Q29 வடையுள்ள த்கொடிடட இடங்கடள நிைப்புவேறகுப் 

ப�ொருதேைொன விடடடைத தேர்ந்பேடுதது அேன் எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் 

எழுது. (8 ைேிப்ப�ண்்கள்)

Q26.  பவயில் அதிகமாக இரு்நததால், எ்க்குத் தாகமாக இரு்நதது.

குளனிர்ொ்ம் அருந்ேிைதும் என தாகம் .
Q26. (    )

Q27.  ஆசிரியர் மணைெத்தில் மா்ணவர்களுக்கு 

ஆற்றினொர். மா்ணவர்கள் அலதக் கவ்னித்துக் ககட்ை்ர்.

Q27. (    )

Q28.  திரு. குமார் ஒரு விலையுயர்்நத கெ்ா வாங்கி்ார். 

அவர் கலைக்காரரிைம் தன பெயலர அதில் 

தரச் பசான்ார்.

Q28. (    )

Q29.  கெரங்காடியில் பொருட்கலள வாங்கிய என அம்மா 

லெலயத் தூக்கிக் பகாணடு  வடீ்டிறகு 

வ்நது கசர்்நதார்.

(1) க்மா் (5) த்ணி்நதது

(2) பொ்றித்து (6) க்ணமா்

(3) த்னி்நதது (7) உலர

(4) உல்ற (8) பொரித்து

Q29. (    )

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS 
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D7  ்கருதது விளக்கப்�டக ்கருதே்றிேல் 

�ின்வரும் விளம்�ைதடேக ்கருததூன்்றிப் �டி. (10 ைேிப்ப�ண்்கள்)

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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Q30 முேல் Q33 வடை இடம்ப�றறுள்ள ஒவபவொரு பேரிவுவிடட வினொவிறகும் உரிை 

ைி்கப் ப�ொருதேைொன விடடடைத தேர்ந்பேடுதது, அேன் எண்டணை அடடப்புககு்றிககுள் 

எழுது. சுைவிடட வினொவிறகு விளம்�ைதேிலைிருந்து விடடடைக ்கண்ட்றிந்து எழுது. 

(10 ைேிப்ப�ண்்கள்)

Q30. இ்நநிகழச்சியின சி்றப்பு விரு்நதி்ர் யார்?

(1) ெிஷான சமூகமன்றத் தலைவர் 

(2) இ்நதிய கைாச்சார மன்றத்லதச் கசர்்நத திரு. மதன

(3) ெிஷான குழு பதாகுதித் தலைவர்

(4) கீதா நை்க் குழுவி்ர் ( )

Q31. எ்நத அலமப்புகள் இ்நத நிகழச்சிக்கு ஏறொடு பசய்துள்ள்?

(1) மீ்ா புஷெக்கலையும் இ்நதிய கைாச்சார மன்றமும்

(2) ெிஷான சமூகமன்றமும் ெிஷான குழுத் பதாகுதியும்

(3) இ்நதிய கைாச்சார மன்றமும் ெிஷான சமூக மன்றமும்

(4) ெிஷான குழுத் பதாகுதியும் இ்நதிய கைாச்சார மன்றமும் ( )

Q32. யாருக்கு இைவச சலமயல் பொருட்கள் வைங்கப்ெடும்?

(1) 10 பவள்ளனி கட்ை்ணம் பசலுத்தி ெதிவு பசய்ெவர்களுக்கு

(2) ஜ்வரி 9-ஆம் கததிக்குள் ெதிவு பசய்ெவர்களுக்கு

(3) நால்வர் பகாணை குழுவாகப் ெதிவு பசய்ெவர்களுக்கு

(4)  ெிஷான சமூகமன்றத்தில் ெதிவு பசய்ெவர்களுக்கு ( )

Q33.  பொங்கல் கலைநிகழச்சியின சி்றப்புச் சலுலககளால் ஒருவர் அலையும் 

நனலமகள் யாலவ? (4 மதிப்பெணகள்)
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D8  சுைவிடடக ்கருதே்றிேல்

�ின்வரும் ்கடடுடைப் �குேிடைக ்கருததூன்்றிப் �டி.

ஓர் ஏலைக் குடிைொனவன் தன வயைில் ஒரு ொம்புப் புறட்றக் கணைான. அதில் ஒரு 

ொம்பு இருப்ெலதக் கணடு அவன அதறகுத் தி்மும் ொல் வார்த்து விட்டுப் கொவான. 

அ்நதப் ொம்பும் அ்நதப் ொலைக் குடித்துவிடும். குடியா்வன அலத நாக கதவலத 

எனக்ற நில்த்து வ்நதான. அவனுக்கு தி்மும் அ்நதப் ொம்பு ஒரு ப�ொற்கொடசக் 

பகாடுத்து வ்நதது.

இப்ெடிகய ெை நாட்கள் பசன்ற். ஒருமுல்ற அ்நதக் குடியா்வன கவறு ஊருக்குச் 

பசல்ைகவணடிய நிைிதேம் ஏறெட்ைது. அவன திரும்ெி வருவதறகு பகாஞ்ச நாட்களாகும் 

எனெதால் அவன ொம்ெிறகு தி்மும் ொல் விைகவணடும் எனறு தன மக்னிைம் 

கூ்றி்ான. 

மகக்ா மறுநாள் ொம்லெக் பகானறுவிட்டுப் புற்றில் நில்ற்நது கிை்நத தங்க

நா்ணயங்கலள முழுலமயாக எடுத்துக்பகாள்ள ஆலசப்ெட்ைான. அத்ால் அவன 

ொம்லெக் பகால்ை முயறசி பசய்தான. ொம்கொ அவல் விைாமல் துரத்தி கடித்தது. 

ொம்ெின நஞசு தலைக்கக்றியதால் அவன இ்ற்நதான.

குடியா்வன திரும்ெிவ்நது நை்நதலத அ்றி்நது ொலை எடுத்துக் பகாணடு  

ொம்புப் புற்றின அருகக பசன்றான. நாக கதவலதலய எண்ணிக் கூப்ெிட்ைான. அவன 

அங்குச் பசன்ற சி்றிது கநரத்திறபகல்ைாம் ொம்பு அவன முன கதான்றி, “நீயும்  

உன மகல்ப் கொல் கெராலச பகாணைவன. உன மகன இ்ற்நது கொ்லதக் கூை 

ம்ற்நது ொலை எடுத்துக் பகாணடு வ்நதிருக்கி்றாகய!" எ்க்குப் ொல் வார்த்துவிட்டு 

மறுெடியும் பொறகாலசப் பெ்ற நில்க்கி்றாகய! கொ! கொ! இ்னிகமல் உ்க்கு  

ஒனறும் இல்லை. இ்னி என முன நிறகாகத!" எனறு கூ்றிவிட்டு அடுத்த பநாடிகய 

புறறுக்குள் புகு்நதது.

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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Q34 முேல் Q40 வடையுள்ள வினொக்களுககு தைற்கண்ட �குேிைிலைிருந்து விடட்கடளக 

்கண்ட்றிந்து எழுது. (22 ைேிப்ப�ண்்கள்)

Q34. ஏலைக் குடியா்வன ொம்லெ எங்கக கணைான? (2 மதிப்பெணகள்)

Q35.  தி்்நகதாறும் ொம்பு அவனுக்கு என் பகாடுத்தது? (2 மதிப்பெணகள்)

Q36.  கவறு ஊருக்குச் பசல்ைவிரு்நததால் குடியா்வன மக்னிைம் என் கூ்றிச் 

பசன்றான? (3 மதிப்பெணகள்)

Q37.  மகன த்நலத இல்ைாத கநரம் என் பசய்ய எண்ணி்ான? (4 மதிப்பெணகள்)
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Q38.  மகன இ்ற்நதலத ம்ற்நத த்நலதயிைம் ொம்பு என் கூ்றியது? 

(4 மதிப்பெணகள்)

Q39.  “நீயும் உன மகல்ப் கொல் கெராலச பகாணைவன" எனனும் வாக்கியத்தில் 

"கெராலச" எனனும் பசால் எலதக் கு்றிக்கி்றது? (3 மதிப்பெணகள்)

Q40.  கெராலசயால் குடியா்வ்னின மகனுக்கு ஏறெட்ை நிலைலய விளக்கி நீ உன 

நணெருக்குக் கு்றிப்பு எழுது. (4 மதிப்பெணகள்)

அனபுள்ள நணெனுக்கு

இப்ெடிக்கு

உன கதாைன
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அருஞப�ோற்பபோருள

வதரவுததோள 1

1. ஒைளியூட்டு	நதிைழச்�தி -  வவிைக்பைற்றதி	நதிைழச்�திகை	்தாடஙகுவது

(Lighting up ceremony)

2. பழை�ம் - பழச்�ாறு	(Fruit juice)

3. பு்றம் - பவின்பக்ைம்	(Back)

4. அமுதமும் - சுகவமதிக்ை	உணவும்	(Ambrosia / Tasty Food)

5. ஆண்ட - ஆட்�தி்�ய்த	(Rule the country)

6. ஒழதிதது - அழதிதது	(Abolish)

7.	ைண்ணுக்்ைட்டிை -  பார்கவக்குத	்தரியும்	வகை	(As far as the
eye can see)

8. அைபபடாமல் - மாட்டிக்	்ைாள்ைாமல் (Without getting caught)

9. அடர்ந்த - மைஙைள்	்நருஙைதிை (Dense)

10. அணுைதி	 - அருைதில்	்�ன்று,	்நருஙைதி	(Approach)

11.	்ைாடுகமைகை - தீகமைகை	(Evils)

12. தைர்ததனர் -  உகடதது	அழதிததனர்	(To demolish)

13. ஆபலா�திததனர் - ைலந்து	பபசுதல்	(Consultation)

14. பானமும் - நீைாைாைமும்	(Water / Drink)

15. வாக்குபபடி - ்�ாறபடி	(As told)

16. அருந்ததிைதும் - குடிதததும்	(Drank)

17. ஆற்றதினார் - பப�தினார்	(Spoken)

18. இகணந்து - ப�ர்ந்து	(Together)

19. குடிைானவன் - உழவன்	(Farmer)

20. புறக்ற -  பாம்புைள்	தஙைதிைவிருக்கும்	இடதகத	 

(Snake pit)

21.	்பாறைாக�	 - தஙை	நாணைதகத	(Gold coin)

22. நதிமதிததம் - சூழநதிகல	(Situation)

23. நஞ்சு - வவிஷம் (Poison)

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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வதரவுததோள 1

1. 1 13. 2 25. 3

2. 4 14. 1 26. 5

3. 1 15. 4 27. 7

4. 2 16. 1 28. 2

5. 3 17. 1 29. 1

6. 2 18. 3 30. 3

7. 3 19. 4 31. 4

8. 4 20. 1 32. 2

9. 2 21. 3

10. 2 22. 2

11. 1 23. 4

12. 3 24. 3

33. 	அவர்	்பாஙைல்	�கமபபதறைான	அகனததுப	்பாருள்ைகையும்	இலவ�மாைப	
்பறுவார்;	பமலும்	அவர்	20%	ைழவு	்பறுவார்.	இகவபை	�தி்றபபுச்	�லுகைைைால்	
ஒருவர்	அகடயும்	நன்கமைள்	ஆகும்.

34. 	ஏகழக்	குடிைானவன்	பாம்கபப	பாம்பு	புற்றதினுள்	ைண்டான்.

35. 	ததினந்பதாறும்	பாம்பு	ஏகழக்	குடிைானவனுக்கு	ஒரு	்பாறைாக�த	தந்தது.

36. 	பவறு	ஊருக்குச்	்�ல்லவவிருந்ததால்	குடிைானவன்	தன்	மைனளிடம்	பாம்பவிறகுத	
ததினமும்	பால்	ஊற்ற	பவண்டும்	என்று	கூ்றதிச்	்�ன்்றான்.

37. 	மைன்	தந்கத	இல்லாத	பநைம்	பாம்கபக்	் ைான்றுவவிட்டு	புற்றதில்	நதிக்றந்து	ைதிடந்த
தஙை	நாணைஙைகை	ஒபைைடிைாை	எடுததுக்்ைாள்ை	எண்ணவினான்.

38. 	மைன்	 இ்றந்தகத	 ம்றந்த	 தந்கதைவிடம்	 பாம்பு	 அவனும்	 அவனது	 மைகனப	
பபால்		பபைாக�க்ைாைன்	என்று	கூ்றதி	இனளிபமல்	்பாறைாசு	்ைாடுக்ை	முடிைாது	
என்று	கூ்றதிைது.

39. 	ஏகழக்	குடிைானவன்	தன்	மைன்	இ்றந்தகதயும்	ம்றந்து,	பாம்பவிறகு	மறுபடியும்
பாகல	வார்ததுப	் பாறைாசுைகைப	் ப்ற	எண்ணவிைது	‘பபைாக�'கைக்	கு்றதிக்ைதி்றது.

40. 	குடிைானவனளின்	மைன்	பாம்கபக்	்ைான்றுவவிட்டுப	புற்றதில்	நதிக்றந்து	ைதிடக்கும்	
தஙைநாணைஙைகை	ஒபைடிைடிைாை	எடுததுக்	் ைாள்ை	ஆக�பபட்டான்.	அதனால்	
அவன்	 பாம்கபக்	 ்ைால்ல	 முைற�தி	 ்�ய்தான்.	 பாம்பபா	 அவகன	 வவிடாமல்	
துைதததிக்	ைடிததது.	அவன்	நஞ்சு	தகலக்பை்றதி	இ்றந்தான்.
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