Njh;T vz;

No of Printed pages: 4

jpwd;tsu; Mrpupau; kd;wk; kw;Wk; ntw;wpf;F top

khjpupg; nghJj;NjHT – [dtup 2017
jkpo; Kjy; jhs;
(nra;As;> ciueil)

fhyk;. 2.30 kzp

nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 100

mwpTiu :

Fwpg;G

(1) midj;J tpdhf;fSk; rupahf mr;Rg;gjpthfp cs;sjh vd;gjid
rupghHj;Jf; nfhs;sTk;. mr;Rg;gjptpy; FiwapUg;gpd;>
miwf;fz;fhzpg;ghsuplk; cldbahfj; njhptpf;fTk;.
(2) ePyk; my;yJ fUg;G ikapid kl;LNk vOJtjw;Fg; gad;gLj;j Ntz;Lk;.
: (i) tpilfs; njspthfTk; Fwpj;j mstpdjhfTk;> nrhe;j eilapYk; mikjy;
Ntz;Lk;.
(ii) tpdhvz; 49-f;fhd tpil kl;Lk; nra;As; tbtpy; mikjy; Ntz;Lk;.
gpupT–I (kjpg;ngz; : 20)
gFjp-1
6x1=6

I. cupatpiliaj; NjHe;njLj;J vOJf.
1. jpUf;if tof;fk; ………… ,aw;wpa E}y;fSs; xd;W.
m) fk;gh;
M) xl;lf;$j;jh;
,) GfNoe;jp
2. Kjypyhh;f;F ………… ,y;iy.
m) el;G
M) Cjpak;
,) gif
3. Nkjp vd;gjd; nghUs; …………
m) vUik
M) Gyp
,) gd;wp
4. fztid ,oe;Njhh; kWkzk; nra;J nfhs;tjpy; jPq;fpy;iy vd;wth; ……
m) mk;Ngj;fh;
M) nghpahh;
,) mz;zh
5. ‘gz;nzhL jkpnohg;gha;’ vdj; njhlq;Fk; ghly; ,lk;ngWk; E}y; …………
m) jpUthrfk;
M) jpUf;Fws;
,) Njthuk;
6. ‘kf^c’ vd;gjd; nghUs; …………
m) Mz;
M) ngz;;
,) Foe;ij
gFjp - 2
Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf
7. rjfk;; vd;gJ …….. ghly;fisf; nfhz;l E}iyf; Fwpf;Fk;.
8. cyfk;> caph;> flTs; Mfpa %d;iwAk; xUq;Nf fhl;Lk; fhtpak; ………..
9. jpUehTf;furupd; ,aw;ngah; ………..
10. ‘,e;jpahtpd; Njrpa gq;FtPjk;‟ vd;Dk; E}ypd; Mrphpah; ………….
11. ,aq;FUg; glq;fs; ghh;g;gjw;F ……… ,Uf;Fk;.
12. gjpndz; rpj;jh;fs; tsh;j;j kUj;Jtk; ………. Mapw;W.

6x1=6
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gFjp - 3
nghUj;Jf.
13. gz;G
14. md;G
15. mwpT
16. nrwpT

4x1=4
-

m. $wpaJ kwhmik
M. Ngijahh; nrhy; Nehd;wy;;
,. jd;fpis nrwh mik
<. ghlwpe;J xOfy;
gFjp - 4

tpilf;Nfw;w tpdh mikf;f.
17. rq;f ,yf;fpaq;fs; ,dk;> nkhop> kjk; fle;jit.
18. mwj;jpd; mbg;gilapy; njhlq;fpaJ goe;jkpoh; tho;T.
19. ,uhkypq;fh; jkpo;nkhopNa ,wthj epiy jUk; vd;W fUjpdhh;.
20. rq;f fhyj;jpy; ngz;fs; fly; fle;J nry;yf;$lhJ.

4x1=4

gpupT–II (kjpg;ngz; : 20)
gFjp-1
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; Ie;jDf;F %d;W tupfSf;F kpfhky; tpilaspf;f . 5 x 2 = 10
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

nfhf;if ctikahff; fhl;b ts;Sth; tpsf;Fk; fUj;J ahJ?
fk;guhkhazj;jpd; fhz;lq;fs; ahit?
ghtpdq;fs; ahit?
gifik ,Uisg; Nghf;FtJ vJntd ts;Sth; $Wfpwhh;?
ePjpKiwik vdg;gLtJ ahJ?
“,g;NghJ ,q;ftd; cjthd;” – ahu; ahuplk; $wpaJ?
gopapy;yh kd;ddha; tho;gtdpd; gz;Gfshff; fzpNkjhtpahu; $Wtd ahit?

gFjp - 2
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; Ie;jDf;F %d;W tupfSf;F kpfhky; tpilaspf;f. 5 x 2 = 10

28. jkpo;nkhopapd; jdpj;jd;ikfis
29.
30.
31.
32.
33.
34.

vOJf.

nra;jpg;glk; vd;gJ ahJ?
,aypir ehlff; fiyQh;fs; ahth;?
Neha; tUtjw;fhd fhuzk; gw;wp ts;Sth; $Wtnjd;d?
fhe;jpabfs; vjidg; ghtk; vd;fpwhH?
rj;jpajUkr;rhiyapy; ts;syhH nra;j njhz;L ahJ?
jkpopy; tphpj;njOJf. B.Lit B.A

gpupT–III (kjpg;ngz; : 24)
gFjp-1
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; %d;wDf;F MW tupfSf;F kpfhky; tpilaspf;f . 3 x 4 = 12
35.
36.
37.
38.
39.

nre;jkpior; nrOe;jkpoha;r; nra;tjw;Fg; ghujpjhrd; $Wk; toptiffs; ahit?
rPij> ,yf;Ftd; MfpNahhplk; Ffidg; gw;wp ,uhkd; $wpanjd;d?
rhd;NwhH el;Gf;F ctikahff; $wg;gLtd ahit?
Gypapd; nfhLQ;nray;fs; gw;wp ckWg;Gyth; $Wtd ahit?
„epw;fNeukpy;iy‟ vd;W rhiy ,se;jpiuad; $wf; fhuzk; ahJ?
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gFjp-2
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; %d;wDf;F MW tupfSf;F kpfhky; tpilaspf;f. 3 x 4 = 12
40. ngz;Zhpikia tpsf;Ff.
41. mk;Ngj;fH ngw;w fy;tpj;jFjpfs; ahit?
42. Ngr;rpid Kbf;Fk; Kiwfs; rpytw;iw vOJf.
43. coTj;njhopy; Fwpj;J vOJf.
44. kdpj Neak; Fwpj;Jf; fhe;jpabfs; $wpaJ ahJ?

gpupT–IV (kjpg;ngz;fs; : 10)
5

fPo;f;fhZk; ghliyg; gbj;J tpdhf;fSf;F tpilaspf;f
45.

ey;Nyhp dhy;nra;As; ehw;fuzj; Njh;G+l;br;
nrhy;Nyh; coth; njhFj;jPz;b ey;ynewp
ehNy tpijah edptpijj;J ehw;nghUSk;
NkNy gad;ngwr;nra; tpf;Fehs;.
i) ,g;ghly; thpfs; ,lk; ngw;w E}y; vJ?
ii) ehw;fuzk; tphpj;J vOJf.
iii) ,g;ghlypy; ,lk; ngw;Ws;s mb vJiffis vOJ.
iv) ehw;nghUs; - gpupj;njOJf.
v) ehy;tif ed;ndwpfs; ahit?

46. fPo;f;fhZk; ciug;gFjpiag; gbj;J tpdhf;fSf;F tpilaspf;f.

5

jkpopdk; jdf;FTikapy;yh xU jdp ,dk;. jkpoh; ehfhpfk; jd;dfhpy;yh edp ehfhpfk;.
jkpoh; czT> cil> tpUe;J> <if> nghiw> eLTepiyik> mUs; Mfpa gz;Gfshy;
rpwe;jpUe;jdh;; coitAk; njhopiyAk; kjpj;jpUe;jdh;; tpidia Mlth; capuhff; fUjpdh;;
rhd;NwhdhjNy fy;tpapd; Kbntdg; Nghw;wpdh; ; tpUe;njjph; nfhz;L tho;e;jdh;; Gfnodpy;
capiuAk; nfhLf;f Kide;jdh;; gopnadpy; cyifg; ngwTk; kWj;jdh;; <e;J cte;J
,d;gk; fz;ldh;. ,j;jifa ehfhpfKk; gz;ghLk; kpf;ftuhfj; jkpoh; tho;e;jdh;.
i) jkpoh;fspd; ehfhpfk; vj;jifaJ?
ii) jkpoh;fspd; rpwe;j gz;Gfs; ahit?
iii) fy;tpapd; KbT vJ?
iv) Gfo;> gop Fwpj;J ,g;gj;jpapy; $wg;gLtd ahit?
v) ,t;Tiug; gFjpf;Fg; nghUj;jkhd jiyg;Gj; jUf.
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gpupT–V(kjpg;ngz;fs; : 26)
gFjp -1
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSf;F gj;J tupfSf;F kpfhky; tpilaspf;f.
47. m) fhykwpjiy ts;Sth; topepd;W tpsf;Ff.

2 x 8 = 16

(my;yJ)
M) Gyp trdpj;j glyj;jpd; fUj;Jfisj; njhFj;J vOJf.
48. m) jpiug;glk; vLj;jYf;Fj; Njitahd Maj;jg; gzpfis njhFj;J vOJf.
(my;yJ)
M) jkpoh; ,irf;fiy Fwpj;Jj; njhFj;njOJf.
gFjp–2
49. nra;As; tbtpy; tpil
m) „mOf;fhW‟
M) „jpy;‟
,) „Jd;Gs‟
<) „jpUkiwNahh;‟

jUf.
- vdj; njhlq;Fk; Fws;.
- vd KbAk; Fws;.
- vdj; njhlq;Fk; fk;guhkhazg;ghly;.
- vdj; njhlq;Fk; ngupaGuhzg;ghly;.

2+2+3+3=10
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Njh;T vz;

No of Printed pages: 4

jpwd;tsH MrpupaH kd;wk; kw;Wk; ntw;wpf;F top
khjpupg; nghJj;NjHT – [dtup 2017.
jkpo; ,uz;lhk; jhs;
(,yf;fzk;> Jizg;ghlk;> fbjk;> fl;Liu> nkhopg;gapw;rp)
nkhj;jkjpg;ngz;fs; : 100

Neuk;.2½kzp
அநிவுர

:

1.

அரணத்து ிணாக்லம் சரிா அச்சுப்திாி உள்பா ன்தரணச் சரிதார்த்துக்காள்பவும்.
அச்சுப்திில் குரநிபேப்தின், அரநக்ண்ாிப்தாபரிடம் உடணடிாத் கரிிக்வும்.

குநிப்பு

:

2.

ீனம் அல்னது பேப்புரிரண ட்டும ழுதுற்குப் தன்தடுத் மண்டும்.

1.

இவ்ிணாத்ாள் ான்கு திரிவுரபக் காண்டது.

2.

ிரடள் கபிாவும் குநித் அபிணாவும் கசாந் ரடிலும் அரல் மண்டும்.

3.

ிணா ண் 38க்கு உரி தடிங்ள் ிரடத்ாலடன் இரக்ப்தட்டுள்பண. அரணப் பூர்த்ி கசய்வும்.

gpupT–I (kjpg;ngz;fs;); : 20
midj;Jtpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;f.
gFjp-1
cupatpiliaj; NjHe;njLj;J vOJf.
1.

காிக்கு பனில் ட்டும் பேம் குறுக்ம் _________
அ) ஆய்க்குறுக்ம்

2.

ஆ) க்குறுக்ம்

மசாறு உண்டான் - ன்தது _________
அ) குநிப்பு

ஆ) இணங்குநித்ல்

தின்பேம் கசாற்பில் கதாதுகாி ________

4.

மர் – இச்கசால்னில் அரந்துள்ப புர்ச்சி _________

அ) ண்

இ) ாக்குறுக்ம்

ஈ) ஐாக்குறுக்ம்

இ) கபிப்தரட

ஈ) துவுில்ரன

இ) ிழ்ாடு

ஈ) தடம்

காடர் ஆகும்.

3.

5.

5x1=5

ஆ) தடம்தார்த்ான்

அ) ிரசப்கதர் புர்ச்சி

ஆ)  ஈற்றுப் புர்ச்சி

இ) தண்புப்கதர் புர்ச்சி

ஈ) உிரீற்றுப் புர்ச்சி

அத்ிரள் _________ ரப்தடும்
அ) ந்து

ஆ) ழு

இ) தன்ணிண்டு

ஈ) இண்டு

gFjp-2
5x1=5

Nfhbl;l ,lj;ijepug;Gf.
6.

எபே ிரணபற்று ச்சப்கதாபேபில் ந்து ற்கநாபே ிரணபற்ரநக் காண்டு
படிந்ால் அது

_________

ணப்தடும்

7.

ரடக்குச்கசல்ாா? ன்ந ிணாிற்கு, ‚கசல்மனன்‛ ன்று ிரடபிப்தது_________ ிரட.

8.

ண்ாரச பேிப் மதாபேக்குச் கசல்து__________ிர.

9.

‚உனகு‛ ன்தது ிபேக்குநபின் ஈற்றுச்சீர் ணில் அன் ாய்தாடு

________ஆகும்.

10. உரரக் கூநிப் கதாபேரபப் கதந ரப்தது_________அி.

gFjp-3
10 x 1 = 10

RUf;fkhftpilasp.
11. சுட்கடழுத்ின் தின் பேம் ல்னிணம்________(ிகும்/ ிகாது)
12. ிபி ல்னால் அடிதட்டது. இது எவ்லககத்த ாடர்?
13. கீ ழ்க்காணும் த ாடரிலுள்ர ஒருக பன்கப் பிகறககர நீக்கி எழுதுக.
இனக்ிக்கூறுள் ன்தர பேந்ின் மனிட்ட இணிப்புப்

_________(மதான்நர /

மதான்நது).
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14. தபாய் - லிரியுலகாக ாற்று.
15. ட்டுச் சுரக்ாய் நிக்கு உாது. இப்பறதாறிில் உள்ர புத்த ாடக எடுத்து எழுதுக.
16. கீ ழ்க்காணும் த ாடருக்குப் தபாருத் ான நிறுத் ற் குமிிட்டு எழுதுக.
சட்டத்ர ிப்மதாம் குற்நம் ரபந் ாழ்ர ாழ்மாம் சட்டம் ம்ரக் ாக்கும்

17. கீ ழ்க்காணும் த ாடரில் உள்ர பிமதாறிச் த ாற்களுக்கு உரி

ிழ்ச் த ாற்ககர எழுதுக.

மனன் சுகாினில் அி இனாதம் ஈட்டிணான்.

18. கீ ழ்க்காணும் த ாடரிலுள்ர

ந் ிப் பிகறககர நீ க்கி எழுதுக.

அரணத்து துரநபிலும் ஆண்ரப மதானம கதண்லக்கும் அசு தி காடுக் மண்டும்.

19. ‘ாரன’ - இருதபாருள் ருக
20. த ாககச்த ால்கய லிரித்த ழுதுக. - பமந்ர்

gpupT- II(kjpg;ngz;) 10
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; Ie;jDf;F %d;WtupfSf;Fkpfhky; tpilaspf;f.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

5 x 2 = 10

ஐாக்குறுக்த்ர டுத்துக்ாட்டுடன் ிபக்கு.
பற்கநச்சம் ன்நால் ன்ண?

கபிப்தரட ிரடள் ார?
பற்கதாபேள் - ன்தது ாது?

டக்கு ன்னும் ிரசப்கதபேடன் திந ிரசள் மசபேம்மதாது வ்ாறு புபேம்?
இணங்குநித்ல் ன்நால் ன்ண? சான்றுடன் ிபக்கு.
த ரிந்த ார் – தகுத உறுப்தினக்ம் பே

gpupT - III(kjpg;ngz;): 50
குறிப்பு : பகுதி 3-ல் வினா எண் 35-ல் காதுககளாத ாணவர்களுக்கு ட்டும் ாற்றுவினா வழங்கப்பட்டுள்ளது .
gFjp-1
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; ,uz;lDf;F tpilaspf;f.
28. கண்தாின் இனக்ம் ாது?
29. தநடும்புனலுள் தலல்லும் ப கய அடும்புனயின்
நீங்கின் அ கனப் பிம. - இில் தின்று ந்துள்ப அிர ிபக்கு.

2x 5 = 10

(my;y
; J)

ற்குநிப்மதற்ந அிரச் சான்றுடன் ிபக்கு.

30.

gpd;tUk; Fwl;ghtpid myfpl;L tha;;ghL jUf.
அரிலற்றுள் எல்யாம் அரித
தபணித்

தபரிாகப்

ாக் தகாரல்.

gFjp-2
fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; vitNaDk; ,uz;bw;F xt;nthd;wpw;Fk; miug;gf;fmstpy; tpilaspf;f.2x 5 = 10
31. ‘தல்யதல்ய ம’ ன்னும் சிறுரில்

னான் வ்ா று ணம்

ிபேந்ிணான்

ன்தரச்

சுபேக்ி ர.

32. அன்நாட ாழ்ில் தன்தடும் சட்டங்பில் இண்டிரணக் குநித்து ழுது.
33. இனின்ட்ிகணின் தண்புனன்ள் தற்நி எபே ட்டுர ர.

gFjp-3

34.

3+2=5

fPo;f;fhZk; gj;jpapy; mike;Js;s Mq;fpyr; nrhw;fisj; jkpohf;fk; nra;f

(அ) குன் டூட்டி படிந்து ஆதீசில் இபேந்து ட்டிற்கு
ீ
ந்துகாண்டிபேந்ார். பேம் ிில் ஏர் .டி.ம்ின்

பன் ன் டூனர
ீ
ிறுத்ிணார் . கெல்கட்ரட ற்நி ண்டிின் ண்ாடிில் காங்ிட்டார் .
தம் டுப்தற்ா  .டி.ம் பன்ணால் க்ள் ீண்ட ிபெில் ாத்ிபேந்ணர்
ிபெில் ஜாய்ன்ட் தண்ிணார் .

.

குனும் அந்

ன்பரந ந்தும் அர் உள்மப தரந்து தத்ர டுத்ார்

உடணடிா அது கசல்மதானுக்கு கமசஜ் ந்து. அரச்சரிதார்த்து ிட்டு ட்டிற்குக்
ீ
ிபம்திணார்.

(M) fPo; cs;s muGvz;fisj; jkpnoz;fshfkhw;wp vOJf.
157, 369, 28, 406
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.

3+2=5

35. fPo;f;fhZk; Mq;fpy ciug; gFjpiaj; jkpohf;fk; nra;f

(m) The television is one of the wonders of modern India. Many useful programs on education,

health, agriculture and family planning are specially prepared for rural viewers. Interesting
dramas and films are shown at regular intervals. The Television is also used for commercial
advertisements.
M) fPo;f;fhZk; Mq;fpyg; gonkhopfspy; vitNaDk; ,uz;lDf;F ,izahd jkpo;g;gonkhopfis
vOJf.

1. Eagles never catch flies
3. Familiarity breeds contempt.

2. Little strokes fell great oaks.
4. Self-help is the best help.
5x 1 = 5

35. Fwpg;G : fhJNfshj khztHfSf;fhd khw;W tpdh
கனன்கல்னரின் ண்ள் தாா

;

ாதுள்

மபா;

ாய் மதசாது .

தத்கான்தது ாக்

குந்ரா இபேந்மதாது ற்தட்ட காடி மாய் அது பன்று புனன்ரபபம் தநித்துக் காண்டது.
ஆசிரிர் அன்ணிசல்னிாணின் ீி பற்சிபாலும் திற்சிபாலும்

கனன்கல்னர்

ஆம்தக்ல்ிரக் ற்நார். ல்லூரிிலும் மசர்ந்து இபங்ரனப் தட்டகுப்தில் மர்ச்சி கதற்நார்.

கனன்கல்னர் ணது ாழ்ாரப ண்ிந்மார் ற்றும் ாதுமபாமார்க்ாச் கசனிட்டார் .

உனாடுள் தனற்நிற்கும் கசன்று அர்லக்ாப் தள்பிரபத் ிநந்ார். கனன்கல்னர் ிி ண
என்ரநத் காடங்ி அன் பனம் ிரடத்

என்நரக்மாடி பைதார அப்தள்பிலக்கு ங்ிணார்.

தார்ரற்மநாபேக்ாத் மசிதனம் என்ரநத் காடங்ிணார்.
1.

ந் ில் கனன்கல்னர் ன் பப்புனன்ரபபம் இந்ார்?

2.

அன்ணிசல்னிான் ார்?

3.

கனன்கல்னர் ிிின் பனம் ிரடத்கார வ்பவு?

4.

கனன்கல்னர் ணது ாழ்ாரப ாபேக்ாச் கசனிட்டார்?

5.

கனன்கல்னர் ிி ாபேக்ா உபோக்ப்தட்டது?

gFjp-4
36. fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; xd;wDf;F tpilaspf;f.

1x 5 = 5

(m) fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s fijia epiwTnra;J nghUj;jkhd jiyg;igj; jUf.
ண்ன் தத்ாம் குப்தில் தடிக்ிநான்

.

ாரனில் ந்து ிக்ம

ழுந்துிடுான்.

அனுரட

அம்ாவுக்கு அணால் இன்ந உிரபச் கசய்ான். தின்ணர் ட்டு ிபில் டந்ம தள்பிக்குச்
கசல்ான். எபோள் ஏட்டபம் ரடபா தள்பிக்குச் கசன்று காண்டிபேந்ான் . அப்மதாது சாரனில்
…................................................................................

my;yJ
(M) fPo;f;fhZk; jiyg;gpy; vl;LtupfSf;Ff; Fiwahky; ftpijxd;W vOJf.
பள்ரி அல்யது நட்பு

gFjp-5
37. fPo;f;fhZk; ghlypd; jpuz;l fUj;jpid vOjp> mg;ghlypy; mike;Js;s Vw;Gila eaq;fspy;
VNjDk; Ie;jpid vLj;njOJf.

1x 5 = 5

திநாட்டு ல்னநிஞர் சாத்ிங்ள்

ிழ்காிிற் கதர்த்ல் மண்டும்.

இநா புழுரட புதுதல்ள்

ிழ்காிில் இற்நல் மண்டும்

ரநா க்குள்மப தங்ரள்

கசால்ிமனார் ிர இல்ரன

ிநாண புனரகணில் கபிாட்டார்

அர க்ம் கசய்ல் மண்டும்.
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1x 5 = 5

gFjp-6
38. ரனபன்

ன்தர்

தின்பேம்

ன்

குடும்த

உறுப்திணர்லடன்

ிபேகல்மனிினிபேந்து

கசன்ரண

கசல்ற்ா கல்ரன ிரவுண்டிில் (ண்டி ண்: 12633) இண்டாம் குப்பு தூங்கும் சி காண்ட
கதட்டிில்

02-05-2017

அன்று

தம்

கசய்

உள்பார்.

தின்

10-05-2017

அன்று

அம

கசன்ரணினிபேந்து ிபேம்புிநார். அபேக்ாக் ீ ழ்க்ாடம் பன்திவுப் தடித்ிரண ிப்பு.
தபர்

பால்

ண்டிில்

லது

55

1.

ரனபன்

ஆண்

2.

அபமி

கதண்

50

3.

அன்புச்கசல்ன்

ஆண்

30

4.

ரனி

கதண்

27

5.

அநின்

ஆண்

03

gFjp-7
39. (m) fPo;f;fhZk; tho;tpay; #oiyg; gbj;J mJFwpj;j tpdhf;fSf;F tpilaspf;f.

3+2=5

ாநன் தத்ாம் குப்புப் தடிக்ிநான். சின ாள்பா அனுரட கசல்பில் ாற்நம் ற்தட்டிபேப்தரப்
கதற்மநார்

உர்ந்ணர்.

தள்பி

மம்

படிந்தும்

அன்

ட்டிற்குத்
ீ

ாா

பேின்நான்.

ாம்

மட்டால், உண்ரரச் கசால்ன றுக்ிநான். ட்டில்
ீ
அடிக்டி தம் மட்டுத் காந்வு கசய்ிநான்.
ல்ன ண்தர்லடன் தாம இற்குக் ாம் ன்று கதற்மநார் ிரணக்ின்நணர்.
1.

தபற்தமார் ாமகனப் பற்மி நிகனப்பது

ரிா?

2.

நாம் எப்படிப்பட்டலர்கதராடு நட்புக் தகாள்ர தலண்டும்?

3.

நீ உன் தபற்தமாரிடம் எவ்லாறு நடந்து தகாள்லாய்?

M) fPo;f;fhZk; #oiyg; gbj;Jtpilaspf;f.
கதற்மநார்

ிர்தாா ரில்

கபிபெர் கசன்றுிட

பூங்குனி

ட்டும்

ணிாப் தடித்துக்

காண்டு

இபேக்ிநாள். பூங்குனிின் ந்ரரத்மடி எபேர் பேிநார். ந்ர கபிபெர் கசன்நிபேக்ிநார் ன்று
பூங்குனி கூநிணாலும் அர் அரணக் மட்ால், அபிடம் மதசிக் காண்மட இபேக்ிநார்.
1.

அந் ச் சூழ்நிகயகப் பூங்குறயி எவ்லாறு எ ிர்தகாள்லாள்?

2.

நீங்கள் பூங்குறயிாக இருந் ால் என்ன த ய்லர்கள்?
ீ

gpupT–IV(kjpg;ngz;) : 20
gFjp-1
40. fPo;f;fhZk; tpdhf;fSs; xd;wDf;F tpilaspf;f.

1x 10 = 10

(அ) குடிீர் சி மண்டி ஊாட்சி என்நி ஆரபேக்கு கூட்டு ிண்ப்தம் ழுது.

(my;yJ)
(ஆ) ீிர் ண்டுபித் இடம் குநித்து உது ண்தனுக்கு எபே டிம் ர.

gFjp-2
41. fPOs;s tpdhf;fSs; VNjDk; xd;wDf;Ff; Fwpg;Gfisf; nfhz;L xUgf;f mstpy; fl;Liu vOJf.
jiyg;G xd;W jUf.
1x 10 = 10
(அ) ிணி - மாற்நம் - பர்ச்சி - இரம் - இரப சி - ிணிிக் ல்ி ிணிின் ித்கு சாரணள் - தன்தடும் துரநள் -உனம் உள்பங்ரில்.

(my;yJ)
(ஆ) தனம் - தனத்ின் மாற்நம் - தனத்ின் தல்மறு கதர்ள் - கதாது தனத்துரந தனத்ின் தன்ள் - தள்பி தனம் - ி தனங்ள்.
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