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‘அ’ பிரிவு  
A1 வேற்றுமை 
Q1 முதல் Q5 ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேதற்கு ைிகப் பபோருத்தைோன 
வேற்றுமை உருபு ஏற்ற ப ோல்மைத் வதர்ந்பதடுத்து, அதன் எண்மை அமடப்புக் 
குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

Q1   வேடனின் ____________________ புறப்பட்ட அம்பு ைோனின் உடம்பில் போய்ந்தது. 

   1) ேில்லுடன்         3)  ேில்ைோல்      
   2)   ேில்ைிைிருந்து  4)  ேில்மை    (         ) 

     
Q2   கல்பனோ தன் ____________________  மை பூ ினோள்.  

   1) கண்மை   3)  கண்ணுக்கு 
   2)   கண்ணுடன்       4)  கண்ைிைிருந்து        (         ) 
    

Q3   ைோதேன் தன் தோயோர் பகோடுக்கும் ____________________ ைிச் ப்படுத்தி தன் 
நண்பனுக்குப் பிறந்தநோள் பரிம  ேோங்கினோன்.  

   1) பைத்மத   3)  பைத்தோல்  
    2)   பைத்தின்    4)  பைத்துடன்          (         ) 

 
Q4   தங்கச் ங்கிைிமயத் ____________________ பறிபகோடுத்த மூதோட்டி ப ய்ேதறியோது 

திமகத்து நின்றோர்.  

   1) திருடமன   3)  திருடனுக்கு 
   2)   திருடனோல்     4)  திருடனிடம்    (         ) 

      
Q5   ேருகிற ேிடுமுமறயில் நோங்கள் ____________________ சுற்றுப்பயைம் ப ல்ை  

திட்டைிட்டுள்வளோம்.   
 

   1) ைவை ியோேிடம்  3)  ைவை ியோேிற்கு  
   2)   ைவை ியோேிைிருந்து  4)  ைவை ியோவேோடு       (         ) 

 

 

வதர்வுத்தோள் 
1 
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A2  ப ய்யுள் / பழபைோழி 

Q6 முதல் Q10 ேமையுள்ள ப ய்யுள்/பழபைோழிமய நிமறவு ப ய்ேதற்கு ஏற்ற 
ப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை 
அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 ைதிப்பபண்கள்) 

 
Q6 ஈன்ற ப ாழுேின் ப ரிதுவக்கும் ேன்மகனைச்  

________________________ எைக்தகட்ட ோய்.. 
 

       1) சாணக்கியன்         3) சான்தறான் 
2) நல்லவன்          4) சாது            (         )  
 

Q7 ________________________ இருந்ோல் ஆகாேதும் ஆகும்.  

1)  ண்பு     3) அழகு 
2)  யம்            4) அன்பு     (         ) 

 

Q8 நன்றி மறப் து நன்றன்று நன்றல்லது 
 அன்தற மறப் து _________________________ . 
 

1) நன்று     3) நல்லது 
2) சிறப்பு      4) நல்லேல்ல    (         ) 

 

Q9 ஒருவர் ப ானற __________________________ நட்பு. 
 

1) ஒருவர்                3) மூவர் 
 2) இருவர்    4)     நால்வர்     (         ) 
 
 
Q10 இன்னோப ய் தோமை ஒறுத்தல் அேர்நோை 
 ________________________ ப ய்து ேிடல். 

 
1) இன்னல்   3) நன்னயம் 
2) இன்பம்    4) நோையம்    (         ) 
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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 நூைகத்திற்குச் ப ன்ற போைன் அங்குள்ள புத்தகங்கமள _________________________ 
 போர்த்தோன். 
  
 1) ேிைட்டி      3) ைிைட்டி  

2) புைட்டி      4) எழுதி       (         ) 

 
Q12 பள்ளி முகோைில் ______________________  ம்பேங்கமளச் சுதோ தன் தோயோரிடம் 

கூறினோள்.   
 
 1) நடந்து      3) நடந்த  
 2) நடந்தது     4) நடந்ததோல்    (         ) 

 
Q13 பறமே ஒன்று பநடுவநைைோக இமை வதடி ______________________ திரிந்தது.  
 
 1) நடந்து      3) குதித்து    
 2) ஓடி       4) பறந்து     (         ) 

 
Q14 ேடீ்டில் ______________________ உைமே நீண்ட வநைம் ஆறமேத்து உண்பது 

உடல் நைத்திற்கு வகடுகமள ேிமளேிக்கும்.   
 
 1)  மைத்த     3)  மைக்கோத   
 2) பபோரிக்கோத     4) ேோங்கிய    (         ) 
      
  
Q15 இக்கோை பபற்வறோர்கள் தங்கள் பிள்மளகள் எல்ைோப் போடங்களிலும்  

__________________ வதர்ச் ி பபற வேண்டும் என்வற ேிரும்புகிறோர்கள்.  
 
 1) குமறந்த     3) ஓைளவு  

2)  ிறப்பு      4) வபோதுைோன    (         ) 
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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)  
 
        நீச் ல் ஒரு  ிறந்த உடற்பயிற் ி ஆகும். அது நம் உடைில் ஏற்படும் பைேித 
வநோய்கமள (16) _______________________. அது ைட்டுைின்றி, நம் மககளுக்கும் 
கோல்களுக்கும் அதிக பயிற் ிமய அளித்து நம் உடலினை ேலுேமடயச் ப ய்யும்.                  
(17) _______________________ நோம்  ிறு ேயதிைிருந்வத கற்பது  ிறந்ததோகும். அதற்கு 
கோைைம், நோம்  ிறுேர்களோக இருக்கும்வபோது நம் தம கள் அதிக ேமளந்து 
பகோடுக்கும் தன்மைமயப் பபற்றிருக்கும்  (18) _______________________ நம் மககளுக்கும் 
கோல்களுக்கும் நீச் ல் பயிற் ிமய வைற்பகோள்ேதில் எவ்ேித  ிைமும் இருக்கோது. 
வைலும் பபரியேர்கமளேிடச்  ிறுேர்களுக்வக நீருக்குள் இறங்கும் பயம்  
குமறேோகும். 

 தற்வபோது நீச் ல் பயிற் ி ைோைேர்களுக்கு இன்றியமையோதது என்பமத 
உைர்ந்து  ிை பள்ளிகள் அப்பயிற் ிமயத் தத்தம் பள்ளிகளிவைவய ேழங்குகின்றன. 
அத்தமகய (19) _______________________ இல்ைோத பள்ளியில் பயிலும் ைோைேர்கள் 
அேர்கள் குடியிருக்கும் சுற்று ேட்டோைத்தில் அமைக்கப்பட்ட நீச் ல் குளங்களுக்குச் 
ப ன்று நீச் ல் பயிற் ிமயப் பபற்றுக்பகோள்ளைோம். அங்கிருக்கும் மகவதர்ந்த 
பயிற்றுநர்கள் முமறயோன நீச் ல் பயிற் ிமய அேர்களுக்கு (20) _______________________. 
நீச் ல் ஓர் அரிய ேோழ்மகத் திறன். எனவே, நோம் அமத முமறயோகக் கற்றுப் பயன் 
அமடவேோம். 

 

  Q16  1) நீங்கும்    
    2)   தீர்க்கும்       
 3)  ேிைட்டும் 
 4)  அழிக்கும்         (         ) 

  
  Q17  1) போடத்மத   

 2)   பயிற் ிமய        
 3)  நீச் மை  

   4) கல்ேிமய         (         ) 
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                            WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE                     5 

Q18  1) எனினும்    
     2)   என்றோல்       
  3)  என்றும் 
  4)  என்பதோல்         (         ) 
  
Q19  1) பைம்    
     2)   ே தி       
  3)  இடம்  
   4)  ேோய்ப்பு         (         ) 
 
Q20   1) ேழங்குேோர்கள்    
     2)   ேிற்போர்கள்       
  3)  ேோங்குேோர்கள்  
  4)  பபறுேோர்கள்         (         ) 
   

  

  B5  பதரிவுேிமடக் கருத்தறிதல் 

 பின்ேரும் பகுதிமயக் கருத்தூன்றிப் படி. 

ஓர் ஊரில் இமளஞன் ஒருேன் ேோழ்ந்து ேந்தோன். அேன் தன் தோய்ைீது 
உயிமைவய மேத்திருந்தோன். அேன் ஒரு பச்ம க்கிளிமயயும் ேளர்த்து ேந்தோன். தன் 
தோய்ைீது மேத்திருந்த அன்பு வபோைவே அந்தக் கிளி ைீதும் போ ம் மேத்திருந்தோன். 
ஓய்வு கிமடக்கும் வநைபைல்ைோம் அந்தக் கிளியுடன் பகோஞ் ி ேிமளயோடுேோன். 

 திடீபைன்று ஒரு நோள் இமளஞனின் தோய் வநோய்ேோய்ப்பட்டோர். படுத்த 
படுக்மகயோகக் கிடக்கும் தன் தோயின் நிமைமயக் கண்டு இமளஞன் பநோந்து 
வபோனோன். அேருமடய வதமேகமள எல்ைோம் உடனுக்குடன் பூர்த்தி ப ய்து அேமைக் 
கண்ணும் கருத்துைோகக் கேனித்து ேந்தோன். 

 தன் தோய்க்குச்  ிகிச்ம  அளித்த ைருத்துேர் அேர் நன்றோக ஓய்வு எடுக்க 
வேண்டும் என்றும், அப்வபோதுதோன் அேரின் உடல்நிமை ேிமைேில் வதறும் என்றும் 
கூறினோர். இமதச் ப ேியுற்ற இமளஞன் தன் தோய் நன்றோக உறங்க வேண்டும் என்று 
எண்ைினோன். ஆனோல், அேமை நிம்ைதியோகத் தூங்க ேிடோைல் தன் பச்ம க்கிளி 
அவ்ேப்வபோது “கிக்கீ, கிக்கீ” என்று கத்திக்பகோண்டிருப்பமத அேனோல் பபோறுத்துக் 
பகோள்ள முடியேில்மை. உடவன அந்தக் கிளிமய அப்புறப்படுத்திேிட 
முடிபேடுத்தோன். 
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ைறுநோள் இமளஞன் கிளிமயக் கூண்வடோடு தூக்கினோன். தன் நண்பன் 
ஒருேனிடம் அமத ஒப்பமடத்தோன். அமதக் கண்ணும் கருத்துைோகப் போர்த்துக் 
பகோள்ளும்படிச் ப ோல்ைிேிட்டுச் ப ன்றோன். இமளஞன் தன் இல்ைத்மத அமடந்ததும், 
''ைகவன, இங்கிருந்த நம் கிளி எங்வக?‘‘ என்று தோயோர் ேினேினோர். அதற்கு இமளஞன், 
''இல்மை அம்ைோ, இந்தக் கிளி உங்கமளத் தூங்க ேிடோைல் கத்திக்பகோண்வட 
இருந்தது. அதனோல், அமத என் நண்பன் ேடீ்டில் ேிட்டுேிட்வடன். எனக்கு உங்கள் 
உடல்நைம்தோன் முக்கியம் அம்ைோ. இனி நீங்கள் நன்றோகத் தூங்கைோம்,‘‘ என்று பதில் 
அளித்தோன்.  

''ைகவன, ஒரு குடும்பம் என்றோல் அதில் பை உறுப்பினர்கள் இருப்போர்கள். 
ஒவ்பேோருேரும் ஒவ்பேோரு ேிதைோகத்தோன் நடந்துபகோள்ேோர்கள். நோம்தோன் 
பபோறுத்துப் வபோகவேண்டுவை தேிை, அேர்கமள நோம் ேிைட்டக்கூடோது. இந்தக் கிளி 
நம் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒன்று. அது எப்வபோதுவை எனக்குத் பதோந்தைேோக 
இருந்தது இல்மை. முதைில், அமத இங்வக பகோண்டு ேோ,‘‘ என்று தோயோர் அன்புடன் 
கூறினோர்.  ற்று வநைத்தில் இமளஞன் முகைைர்ச் ியுடன் ேடீு திரும்பினோன். அேன் 
மகயில் பச்ம க்கிளி இருந்தது. 

 
Q21 முதல் Q24 ேமையுள்ள ேினோக்கள் வைற்கண்ட பகுதிமயபயோட்டி அமைந்துள்ளன. 
ஒவ்பேோரு ேினோேிற்கும் உரிய ைிகப் பபோருத்தைோன ேிமடமயத் 
வதர்ந்பதடுத்துஅதன் எண்மை அமடப்புக்குறிக்குள் எழுது.             (8 
ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q21 இமளஞன் யோர்ைீது அதிக போ ம் மேத்திருந்தோன்? 

1) தன் தோய்ைீது ைட்டும் அதிக போ ம் மேத்திருந்தோன் 
2) தன் கிளிைீது ைட்டும் அதிக போ ம் மேத்திருந்தோன் 
3) தன் தோய்ைீதும் கிளிைீதும் அதிக போ ம் மேத்திருந்தோன் 
4) தன் கிளிமய ேிடத் தோய்ைீது அதிக போ ம் மேத்திருந்தோன்   (         ) 

 
Q22 இமளஞன் பநோந்து வபோகக் கோைைம் என்ன? 
 

1) தன் தோய்க்கு உடல் நைைில்ைோைல் வபோனதோல் 
2) தன் தோயின் வதமேகமளக் கேனிக்க வேண்டி இருந்ததோல் 
3) தன் கிளியுடன் பகோஞ் ிப் வப  வநைம் கிமடக்கோததோல் 
4) தன் தோய் எப்வபோதும் படுத்துக் பகோண்வட இருந்ததோல்    (         ) 
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                            WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE                     7 

Q23 தோயின் உடல்நிமை எப்வபோது ேிமைேில் குைைமடயும் என்று ைருத்துேர் 
கூறினோர்?  

1) கிளி கத்துேமத நிறுத்தும்வபோது 
2) தோய் நன்றோகத் தூங்கும்வபோது 
3) ைருத்துேர்  ிகிச்ம  அளிக்கும்வபோது 
4) தோய் நன்றோக ஓய்வு எடுக்கும்வபோது      (         ) 

 
Q24 இமளஞன் ஏன் கிளிமயத் தன் நண்பன் ேடீ்டில் ேிட்டோன்? 

1) அது தன் தோய்க்கு வநோமய உண்டோக்கியதோல் 
2) அது 'கிக்கீ, கிக்கீ‘ என்று கத்தியதோல் 
3) அது கத்தி தன் தோமயத் தூங்கேிடோைல் ப ய்ததோல் 
4) தன் நண்பன் அதமன நன்றோகக் கேனிப்போன் என்பதோல்    (         ) 

  

 ப ோற்பபோருள்  

ேினோ Q25-இல் இடம்பபற்றுள்ள ப ோல்ைின் பபோருமள உைர்த்தும் 
 ரியோனப ோல்மைக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்களிைிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்புக் குறிக்குள் எழுது. (2 ைதிப்பபண்கள்) 

Q25 ப ேியுற்ற 
  

 1) வகட்ட       3) அறிந்த   
    2) ைறுத்த      4) ேிரும்பிய    (         ) 
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 ‘ஆ’ பிரிவு 

 C6  ஒைி வேறுபோட்டுச் ப ோற்கள்  

பின்ேரும் பகுதியில் Q26 முதல் Q29  ேமையுள்ள வகோடிட்ட இடங்கமள நிைப்புேதற்குப் 
பபோருத்தைோன ேிமடமயத் வதர்ந்பதடு. அதன் எண்மை அமடப்புக் குறிக்குள் எழுது. 
(8 ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q26 ேடீ்டில் தனியோகயிருந்த போலு கதவு ைைி ஒைித்ததும் யோபைன்று போர்க்கக் 

கதமேத் திறந்தோன். ஆனோல் அங்கு யோரும் இல்ைோதமதக் கண்டதும் 
அேனுக்கு _________________________ ஏற்பட்டது.             (         )  

 

Q27  என் தோயோர் இந்தியோேிைிருக்கும் என் போட்டிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினோர். பிறகு 
அமத ஓர் _________________________ மேத்து  என்மன அஞ் ல் பபட்டியில் 
வபோட்டுேிடும்படிக் கூறினோர்.        (         ) 

 

Q28  முகிைனுக்கு இைண்டு தினங்களோகக் கோய்ச் ல் அதிகைோக இருந்தது. அதனோல், 
அேன் _________________________ ஓய்வு எடுத்துக்பகோண்டோன்.    (         ) 

 

Q29 ப ல்ைப்பிைோைி ேளர்க்கவேண்டும் என்பது ைோைியின் நீண்ட நோள் ஆம . 
எனவே, தன் பிறந்தநோள் பரி ோக என்ன வேண்டும் என்று அம்ைோ வகட்டவபோது 
தனக்கு _________________________ ஒன்மற ேோங்கித் தரும்படிச் ப ோன்னோள்.  

                                                                        (       )
   
 
 

 

 

 

 
 
 

 
1) பைியிைிருந்து 

 

 
2) உமறயில் 

3) கிைி 
 

4) பைமே 

5) பனியிைிருந்து 
 

6) உமையில் 

7) பறமே 
 

8) கிழி 
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D7 கருத்து ேிளக்கப்படக் கருத்தறிதல் 

பின்ேரும் ேிளம்பைத்மதக் கருத்தூன்றிப் படி. 

 

ேந்துேிட்டது !!! 
 

ப ம்போேோங் குழுத் பதோகுதி நற்பைி ைன்றத்தின் 
 ேோல் கிண்ைம் 2019 

இப்வபோட்டியில் பதோடக்கநிமை 4 முதல் 6 ேமை 
பயிலும் ைோைேர்கள் கைந்துபகோள்ளைோம். 

 
• போட்டுப் வபோட்டி 
• நடிப்புப் வபோட்டி 
• திருக்குறள் வபோட்டி 
• வபச்சுப் வபோட்டி 

 
ஆகிய வபோட்டிகளில் கைந்துபகோள்ள பள்ளிகள் தங்கள் ைோைேர்கமளப் பதிவு 
ப ய்யைோம். அமனத்துப் பள்ளிகளுக்கும் ேோய்ப்பளிக்க ஒரு பள்ளி குமறந்தது      

10 ைோைேர்கமள ைட்டுவை அனுப்பைோம். திருக்குறள் வபோட்டிக்குத் பதோடக்கநிமை    
6-இல் படிக்கும் ைோைேர்கள் ைட்டுவை பங்பகடுக்க முடியும். 

 
பேற்றியோளர்களுக்குக் கோத்திருக்கும் பரிசுகள் (அமனத்துப் வபோட்டிகளுக்கும்) 

 
 முதல் பரிசு     - $50 புத்தகப் பற்றுச் ீட்டு 
இைண்டோம் பரிசு - $30 புத்தகப் பற்று ீட்டு 
மூன்றோம் பரிசு  - $20 புத்தகப் பற்று ீட்டு 

 
குமறந்தது 3 வபோட்டிகளில் பேல்லும் பள்ளிக்குச்  ேோல் கிண்ைத்மதத் 
தட்டிச் ப ல்லும் ேோய்ப்புண்டு. 
 

தோைதிக்கோதீர்கள் ! 
இன்வற பதிவு ப ய்யுங்கள் - www.savaalkinam2019.com என்ற இமைய 
முகேரியில் பதிவு ப ய்ய வேண்டிய இறுதி நோள் 31.01.2019. 
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Q30 முேல் Q33 வனை இடம்ப ற்றுள்ள விைாவிற்கும் உரிய மிகப் ப ாருத்ேமாை 
வினடனயத் தேர்ந்பேடுத்து, அேன் எண்னண அனடப்புக்குறிக்குள் எழுது. சுயவினட 
விைாவிற்கு விளம் ைத்ேிலிருந்து வினடனயக் கண்டறிந்து எழுது. (10 மேிப்ப ண்கள்) 
 
Q30 திருக்குறள் வபோட்டி யோருக்கோக நடத்தப்படுகிறது?  
 
 1) அமனத்துத் பதோடக்கப் பள்ளி ைோைேர்களுக்கோக 
 2) பதோடக்கநிமை 6-இல் பயிலும் ைோைேர்களுக்கோக 
 3) பதோடக்கநிமை 4-இல் பயிலும் ைோைேர்களுக்கோக    

4) பசம் ாவாங் பதோடக்கநிமை பள்ளி ைோைேர்களுக்கோக    (         ) 
 
Q31 ஒரு பள்ளி ஏன் 10 ைோைேர்கமள ைட்டுவை வபோட்டிகளுக்கு அனுப்ப முடியும்? 
 

1) அப்வபோதுதோன் எல்ைோப் பள்ளிகளுக்கும் பங்பகடுக்க ேோய்ப்புக் கிமடக்கும் 
 2) அப்வபோதுதோன் எல்ைோ ைோைேர்களுக்கும் பங்பகடுக்க ேோய்ப்புக் கிமடக்கும் 
 3) அப்வபோதுதோன் எல்ைோ ைோைேர்களுக்கும் பரிசு கிமடக்கும் 
 4) அப்வபோதுதோன் எல்லாப் பள்ளிகளுக்கும்  ரிசு கினடக்கும்   (         ) 
 
Q32  ேோல் கிண்ைத்மத ஒரு பள்ளி தட்டிச் ப ல்ை எப்வபோது ேோய்ப்பு 

ேழங்கப்படும்?  
 
 1) மூன்று வபோட்டிகளில் பங்பகடுக்கும்வபோது 
 2) மூன்று வபோட்டிகளுக்கு வைல் பேல்லும்வபோது 
 3) மூன்று வபோட்டிகளில் குமறந்தது பேல்லும்வபோது 
 4) மூன்று வபோட்டிகளில் குனறந்ேது  ங்பகடுக்கும்த ாது    (         ) 
 
 
Q33  ேோல் கிண்ைத்மதத் தட்டிச் ப ல்ேதற்கு ஒரு பள்ளி என்ன ப ய்ய   

வேண்டும்? (4 ைதிப்பபண்கள்)  
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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D8  சுயேிமடக் கருத்தறிதல்  
 
பின்ேரும் கட்டுமைப் பகுதிமயக் கருத்தூன்றிப் படி. 
 
 ஒரு கோட்டில் நிமறய ைைங்கள் இருந்தன. ைைங்கள் யோவும் வநைோகவும் 
உயைைோகவும் ேளர்ந்து அந்தக் கோட்மட அைங்கரித்திருந்தன. ைைங்கள் யோவும் 
கம்பைீைோக நின்று தங்களின் ேளர்ச் ிமய நிமனத்துப் பபருமைப்பட்டுக் 
பகோண்டிருந்தன.  

 அேற்றுள் ஒவை ஒரு ைைம் ைட்டும் ேமளந்து ேமளந்து ேளர்ந்து 
குட்மடயோகக் கோட் ி அளித்தது. இதனோல், அந்த ைைம் ைற்ற ைைங்கமளப் போர்த்து 
தோனும் அமே வபோல் இல்மைவய என்று ைனத்திற்குள் ஏங்கியது. 

 குள்ள ைைத்மதப் போர்த்து ைற்ற ைைங்கள் ஏளனைோகச்  ிரித்தன. ''ஏய் ைைவை,நீ 
ைட்டும் ேமளந்து ேளர்ந்து போர்ப்பதற்கு எவ்ேளவு அேைட் ைைோக இருக்கிறோய். 
எங்கமளப் போர், எவ்ேளவு உயைைோக, கோண்பேர் கண்களுக்கு எவ்ேளவு கேர்ச் ியோக 
இருக்கிவறோம். உன் பக்கத்தில் நிற்பதற்வக ைிகவும் அேைோனைோக இருக்கிறது,‘‘ என்று 
 ிறிதளவுக்கூட ைனத்தில் ஈைைில்ைோைல் கூறின. இமதக் வகட்ட குள்ள ைைத்தின் 
ைனம் வைலும் புண்ைோகியது. ஏன் தன்மன ைட்டும் இமறேன் இவ்ேோறு பமடத்தோன் 
என்று கடவுமள பநோந்துபகோண்டது. 

 ஒரு நோள் அந்தக் கோனகத்திற்கு நிமறய ைைபேட்டிகள் ேந்தோர்கள். கோட்டில் 
நிமறய உயைைோன ைைங்கள் இருப்பமதக் கண்டு ைகிழ்ந்தோர்கள். இமே தங்களுக்கு 
உறுதியோன, வநைோன பைமகமயக் பகோடுக்கும் என்பதோல் அங்கிருந்த உயைைோன 
ைைங்கமள எல்ைோம் வகோடரியோல் பேட்டி ேழீ்த்தத் பதோடங்கினோர்கள். உயைைோன 
ைைங்கள் ஒவ்பேோன்றோகச்  ோய்ந்து ேழீ்ேமதக் கண்ட குள்ள ைைம் தனக்கும் இந்தக் 
கதிதோன் ஏற்படப் வபோகிறது என்று எண்ைி பதீியமடந்தது. உயர்ந்து நின்ற ைிடுக்கோன 
ைைங்கள் யோவும் ைைபேட்டிகளோல் ஒவ்பேோன்றோக பேட்டப்பட்டன.  

 ைைபேட்டிகள் குள்ள ைைத்தின் பக்கம் திரும்பினோர்கள். குள்ள ைைம் 
பேடபேடுத்துப் வபோனது. ைைபேட்டிகளில் ஒருேன் குள்ள ைைத்மத பேட்ட ேந்தோன். 
அமதக் கண்ணுற்ற ைற்பறோருேன், ''நிறுத்து! இந்த ைைம் ைிகவும் ேமளந்து 
இருக்கிறது. இமத பேட்டுேதன் மூைம் வநைோன பைமக எதுவும் நைக்குக் 
கிமடக்கோது. இது பயனற்றது. எனவே, இமத பேட்ட வேண்டோம்,‘‘ என்று பேட்ட 
ேந்தேமனத் தடுத்தோன். பின் ைைபேட்டிகள் யோேரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டோர்கள். 
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குள்ள ைைம் தன் அேைட் ைைோன வதோற்றவை தன்மனக் கோப்போற்றியது என்று 
எண்ைி எல்மையில்ைோ ஆனந்தம் அமடந்தது. உயர்ந்திருந்த ைைங்கள் யோவும் 
 ோய்ந்து கீவழ கிடக்கும் பரிதோப நிமைமயப் போர்த்து ேருத்தம் அமடந்தது. 

 
Q34  முதல் Q40 ேமையுள்ள ேினோக்களுக்கு வைற்கண்ட பகுதியிைிருந்து ேிமடகமளக் 
கண்டறிந்து எழுது. (22 ைதிப்பபண்கள்) 
 
Q34  கோட்டில் இருந்த ைைங்கள் எவ்ேோறு கோட் ியளித்தன? (2 ை) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Q35 கோட்டில் இருந்த ஒரு ைைம் ைட்டும் எவ்ேோறு இருந்தது? எதற்கோக 
ேருத்தப்பட்டது?(3 ை) 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Q36  குள்ள ைைம் வைலும் துன்பம் அமடந்ததற்குக் கோைைம் என்ன? (3 ை)  
 
 

 ________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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Q37  குள்ள ைைத்திற்கு எது பயத்மத ஏற்படுத்தியது? (3 ை) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Q38  ைைபேட்டிகள் ஏன் குள்ளைைத்மத பேட்டேில்மை? (4 ை) 
 
  

________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Q39  குள்ள ைைத்மத ைைபேட்டிகள் பேட்டோதவபோதும் அது ஏன் ேருத்தைமடந்தது?   

(3 ை) 
 
  

________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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Q40 குள்ள ைைம் ைற்றேர்கள்ைீது அன்பு பகோண்டது என்பமத உைர்த்தும்            
 ம்பேத்மதச் சுட்டிக்கோட்டி உன் நண்பனுக்குக் குறிப்பு எழுது. (4 ை) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

அன்புள்ள நண் னுக்கு 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
இப் டிக்கு 
உன் தோழன் 
 
 



 
சிகரம் P5 / PSLE தமிழ் பயிற்சித் ததர்வுத்தாள் (தாள் 2) 

விடைத்தாள்கள் 
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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  

 

33.  முேலில், ஒரு பள்ளி குறிப்பிட்ட தேேிக்குள் எல்லா தபாட்டிகளிலும் பங்ககடுக்க 10 
மாணவர்களள மட்டும் பேிவு கெய்யதவண்டும். பின் ேிருக்குறள் தபாட்டிக்குத் 
கோடக்கநிளல 6’யில் பயிலும் மாணவர்களள மட்டும்ோன் அனுப்ப தவண்டும். 
இறுேியாக, குளறந்ேது மூன்று தபாட்டிகளில் ஒரு பள்ளி கவன்றால்ோன் ெவால் 
கிண்ணத்ளே  அந்ேப் பள்ளி ேட்டிச் கெல்ல முடியும். 

 
34.  காட்டிலிருந்ே மரங்கள் தநராகவும் உயரமாகவும் வளர்ந்து அழகாக காட்ெியளித்ேன. 
 
35.  காட்டிலிருந்ே ஒரு மரம் மட்டும் வளளந்து குள்ளமாக இருந்ேது. அது ோன் மற்ற 

மரங்களளப் தபால இல்லாேேற்கு வருத்ேப்பட்டது. 
 
36.  காட்டில் இருந்ே மற்ற மரங்கள் குள்ள மரம் பார்ப்பேற்கு அவலட்ெணமாக 

இருப்பதாகவும் அேன் பக்கத்ேில் அளவ நிற்பேற்கு அவமானமாக இருப்போகவும் 
கூறியதே குள்ள மரம் தமலும் துன்பம் அளடந்ேேற்குக் காரணமாகும். 

 
37.  மரகவட்டிகள் உயரமான மரங்களள கவட்டி வழீ்த்ேியோல் அளவ ஒவ்கவான்றாகச் 

ொய்ந்து கீதழ விழுந்ேன. இந்ே நிளலோன் ேனக்கும் ஏற்படப் தபாகிறது என்று 
எண்ணியது குள்ள மரத்ேிற்குப் பயத்ளே ஏற்படுத்ேியது. 

 
38.  குள்ள மரம் மிகவும் வளளந்ேிருப்போலும் அளே கவட்டினால்கூட தநரான 

பலளகளயக் ககாடுக்காது என்போலும் அது ஒரு பயனற்ற மரம் என்று கருேி 
மரகவட்டிகள் அளே கவட்டவில்ளல. 

 
39.  குள்ள மரம் மரகவட்டிகள் ேன்ளன கவட்டாேதபாதும் மற்ற உயரமான மரங்கள் 

கவட்டப்பட்டுச் ொய்ந்து கிடந்ேோல் வருத்ேமளடந்ேது. 
 
40.  இக்களேயில் குள்ள மரத்ளே மற்ற மரங்கள் தகலி கெய்து தபெியதபாதும் அது 

அவற்ளறப் கபாருட்படுத்ேவில்ளல. மாறாக, மற்ற மரங்களள மரகவட்டிகள் கவட்டிச் 
ொய்த்ேதபாது அவற்றின் நிளலளயக் கண்டு அது வருத்ேம் அளடந்ேது. இேன்மூலம் 
குள்ள மரம் மற்றவர்கள்மீது அன்பு ககாண்டது என்பளே நான் அறிந்துககாண்தடன். 
நன்றி. 
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