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திழ் முதல் தாள் 

 
 

கீம உள்ப ிணாத்ாள்கபில் ாது மூன்று ிணாத்ாள்கபில் 
மர்வுகள் சத்து 2 மர்வு ிப்தடீ்சடப் திமட்டில் குநிக்கனாம். 
 

வினாத்தாள்  1 
 

1. ிருக்குநள் ணப்தாடப் தகுிகசப ழுதுக    5 2  10  

 

வினாத்தாள் 2 
 

1. ன்ணரி ணத் மாடங்கும் இட்சி ாத்ிரிகப்   5  

தாடசன அடிாநால் ழுதுக     

2. ினத்ினும் – ணத் மாடங்கும் குறுந்மாசகப்   5 

தாடசன ழுதுக. 
 

வினாத்தாள் 3 
 

1. மதண்சின் குங்கபாக இானிங்கணால் கூறுண 

ாச?       5  

2. மசல்த்துப்தமண ஈல் ன்தசப் னநானூற்நின்ி 
ின்று ிபக்குக.      5  

 

வினாத்தாள் 4       5 X2 =  10 

 

1. சான்மநார் சணத் ம் கடசாகக் மகாள்ர்? 
2. சான்நாண்சசத் ாங்கும் தூண்கள் ாச? 
3. சான்நாண்சச அநி உவு உசகல் து? 
4. றுச ஒரு குசநாகாது, ப்மதாது? 
5. ாக்கல் கிஞர் இானிங்கணார் தற்நிக் குநிப்ன ழுதுக. 

 

வினாத்தாள் 5       5X2 =  10 

 

 

1. மதண்சின் தன்முகங்கள் ாச? 
2. ாின் இணி தண்னகள் ாச? 

3. இட்சி ாத்ிரிகம் – மதாருள் ழுதுக 

4. ச்..கிருட்டிணணார் ழுி மறு நூல்கள் ாச? 
5. னறுானூறு – குநிப்ன சக. 
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வினாத்தாள் 6      5X2 =  10 

 

1. க்கீர் இற்நி மறு நூல்கள் ாச? 
2. உண்தது உடுப்தது தற்நிப் னநானூறு கூறும் கருத்து ாது?. 
3. மசல்த்ின் தன் ாது? 

4. குறுந்மாசக – சிறு குநிப்ன சக. 
5. குறுந்மாசக ாினாக ீிர் அநிண ாச? 

 

வினாத்தாள் 7      5X2 =  10 

 

1. ில்சனாடி ள்பிம்ச ங்கு, ப்மதாது திநந்ார்?. 
2. வ்ள்பிம்ச இபசிமனம அநப்மதாரில் ஈடுதடக் காாக 

அசந்து து? 

3. காந்ிடிகள், ள்பிம்சச சந்ித் ிகழ்சக் கூறுக. 
4. காந்ிடிகள், ள்பிம்சசக் குநித்துக் கூநி கருத்து ாது? 
5. ள்பிம்சின் ிசணசப் மதாற்ந அசு மசய் சிநப்னகள் 

ாச? 

 
வினாத்தாள் 7      5X2 =  10 

 

1. ாமணானி உசச்சித்ிம் ன்நால் ன்ண? 
2. க்கபின் ணங்கபில் மதருிம் மதாங்கக் காம் ன்ண? 
3. மதாங்கல் ிாச ிர் ிருாள் ணப் மதாற்றுது ன்? 
4. காடம் மதாங்கல் – மதர்க்காம் கூறுக. 
5. ினக்மகாபத்ச உிர்க்மகாபம் ண அசப்தமன்? 

 

வினாத்தாள் 7      2X5 =  10 

 

1. இமசுாரின் அருள் ிநசண ழுதுக. 
2. மசல்த்துப் தமண ஈல்  - ன்தசணப் னநானூற்நின் 

ிின்று ிபக்குக. 
 

வினாத்தாள் 8      2X5 =  10 

 

1. மப்தால் ிபக்குக.. 
2. உிர்க்மகாபத்சப் தாதுகாக்கும் ிமுசநகள் ாச? 

 

 
 
 

வினாத்தாள் 9            2 X5 =  10 

 

1. மதாங்கல் மகாண்டாடும் முசநச ிபக்குக. 
2. றுழுவுல்  தற்நி ழுதுக. 

 

வினாத்தாள் 10            2 X5 =  10 

 

1. ாட்டுப் மதாங்கல் வ்ாறு மகாண்டாடப்தடுகிநது? 

2. ினக்மகாபத்ில் இன்று ற்தட்டுள்ப ாற்நங்கள் தற்நி ழுதுக. 
 

திழ் இண்டாம் தாள் 

 

கீம உள்ப ிணாத்ாள்கபில் ாது மூன்று ிணாத்ாள்கபில் 
மர்வுகள் சத்து 2 மர்வு ிப்தடீ்சடப் திமட்டில் குநிக்கனாம். 
 

வினாத்தாள்  1 
 

1. ண்தசண ஊர்த்ிருிாிற்கு ருாறு கடிம் ழுது    10 
 

வினாத்தாள்  2             10  

 

கீம காடம் குநிப்னகசபக் மகாண்டு ிர் ிருாள் குநித்துக் 
கட்டுச சக 

  

முன்னுச-ிர் ிருாள் மதருச – மதாகி – சப் மதாங்கல் – 
ாட்டுப்மதாங்கல் – ருதுிடும் ிா – காடம் மதாங்கல் – முடிவுச. 
 

வினாத்தாள்  3             10  

 

கீம காடம் குநிப்னகசபக் மகாண்டு சுற்றுச் சூல் தாதுகாப்ன 
குநித்துக் கட்டுச சக 

 

முன்னுச-சுற்றுச்சூல்-ாசுகள் – காங்கள் – தாதுகாக்கும் முசநகள்- 
முடிவுச 
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வினாத்தாள் 4       5X2 =  10 

 

 

1. மற்றுச உருனகள் ாச? 
2. மூிடப் மதர்கள் ாச? 

3. னர்ச்சி ன்நால் ன்ண? த்சண சக? 
4. ிகாப் னர்ச்சி ன்நால் ன்ண? த்சண சக? 
5. ன்ச ஒருசப் மதர் மற்றுச உருனகசப ற்கும்மதாது 

வ்ாநாகத் ிரிமம்? 

 

வினாத்தாள்  5              10  

 

கீம காடம் ஆங்கினப் தமாிகசபத் ிில் ழுதுக. 
 

1. One flower makes no garlands 
2. Look before you leap 
3. There is danger in  men’s smiles. 
4. Like hand and glove 
5. Wealth is best known by want 
6. A wolf in sheep’s a clothing. 
7. Union is strength 
8. No smoke without fire. 
9. Might is right 
10. Many things fall between the cup and the lip. 

 

வினாத்தாள் 6                       10 

 

கீம காடம் அன ண்களுக்கு இசாண ிழ் ண்கசப ழுதுக 

 

1. 120 
2. 480 
3. 412 
4. 611 
5. 279 
6. 360 
7. 415 
8. 520 
9. 999 
10. 821 

 

வினாத்தாள்  7        2 X5 =  10 

 

1. கமச உருக அிசச் சான்றுடன் ிபக்குக 

2. ில்ிசந அி வ்ாறு ரும்? சான்று ருக. 
வினாத்தாள் 8              10  

 

1. ான் ன்னும் ன்ச ஒருசப் மதர் மற்றுச உருசத 
ற்கும்மதாது.........................ணத் ிரிமம். 

2. ான், ான் ன்தச..................மதர்கள். 
3. ாசம் ன்தது...............னர்ச்சி 
4. அசப ன்தன் மதாருள்................ 
5. மசால்சனமம் மதாருசபமம் ரிசசாக ிறுத்ி , மாகப் 

மதாருள் மகாள்து...........அிாகும். 
6. ீ + ஆல் =  ------------------- 
ிழ்ச் மசால் ருக. 
7.  இனாகா 

8. உத்ிமாகஸ்ர் 

9. திபசர் கார் 

10. ிஞ்ஞாணம் 

11.  

வினாத்தாள் 9       2X5 =  10 

 

கீம காடம் ஆங்கினப் தத்ிசத் ிில் மாிமதர்க்கவும். 
 

1. There is a beauty in nature.  The pathless woods give us pleasure. We sit under 
the green trees.  We enjoy the beauty of multi-coloured  flowers. The songs of the 
birds fill the air with sweet music. Squirrels keep running about.  They leap from 
tree to tree. How brisk they are! The forest is alive with different kinds of animals. 

 
2. Bamboo is one of the  world’s fastest growing plants. It can grow as much as 3 feet 

in day. One type of bamboo  grows to a height of 120 feet.  Its stem is tough and 
hallow.  Bamboo is actually a kind of grass.  But unlike other grasses, Most 
bamboos grow very tall.  We use bamboo to make poles and furniture.  Tender 
bamboo shoots are eaten as vegetables. 
 
 

வினாத்தாள் 10       5X2 =  10 

1. அடி த்சண சகப்தடும்? 

2. சிந்டி ன்நால் ன்ண? சான்று ருக. 
3. அபடி ன்நால் ன்ண? சான்று ருக. 
4. மடினடிச ிபக்குக. 
5. மாசட ிகற்தம் ன்நால் ன்ண? 


