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குதி – ன்று 

அ. எவையனனும் த்து ைிாக்களுக்கு நட்டும் ரிரு ைரிகில் ைிவை 
எழுதுக           10x1=10 

1. இறநன் 

2. வள்பிீிார் 

3. றைாறு ைருான் 

4. பச்சு ைாற்று சூடுதட்டால் 

5. குபிர் ில் 

6. அபத்ிற்கு 

7. இண்டு 

8. ணிற்கு எவ்ா இறச்சல் 

9. ண், ழுத்து  

10. புல்னாங்குல், ாசும், ாற, வைாம்பு 

11. குப்புசாி 
12. குருபர்த்ி 
13. கைாதம் 

14. திவட், தண்ணு 

15. ைாட்டு ாஜா 

 

குதி – இபண்டு 
அ. எவையனனும் ான்கு ைிாக்களுக்கு நட்டும் இபண்டு அல்து 
மூன்று ைரிகில் ைிவை எழுதுக        4x2=8 

16. ம்ிடம் உள்ப வதாருள், புைழ்  

17. ாற ன் ஊருக்கு ந்து வைபிற்று ீறண உண்டு ிட்டு வசல்துகதால் 
ன் ைன் ன்றண றைிட்டுத் ிக்ை ிட்டதுகதான இருக்ைிநது. 
18. ஆசிரிர் இல்னா ஊர். பத்கார் இல்னா அறக்ைபம். தைிர்ந்து 
உண்ா குடிப்திநப்பு 

19. ைறநைள் இல்னா றைறநைள், ஆில்னா அதறனைள் ீது 
அக்ைறந வைாண்ட றைறநைள். 



20. ம் ண்ில் கரூன்நி ைிறபைறபப் தப்திக் வைாண்டுள்பது. கலும், 
பூவும், திஞ்சும், ைாபம், ைணிபாைி குடும்தத்துடன் றனிிர்த்து ிற்ைிநது. 
21. ம்வதரும் ைாப்திங்ைபில் என்று. ச ைடவுபாைி பலும் படிவும் 
இல்னா அருை கறண பவுனைத்காரும் கர்ைலம் ாழ்த்துைின்நணர். 
 

ஆ. எவையனனும் மூன்று ைிாக்களுக்கு நட்டும் இபண்டு அல்து 
மூன்று ைரிகில் ைிவை எழுதுக       3x2=6 

 

22. ஆண் வதண் உள்பத்ில் வபிரும் ஊற்று. சந்ர்ப்தத்ிலும் 
ிர்தந்த்ிலும் ைனந்துரும் தருத்ின் உந்துல். 
23. ைிணி பனாை சாறனில் அறந்துள்ப கடுதள்பங்ைபின் ன்ற, 
கதாக்குத்து வரிசல், ாணிறன ாற்நங்ைபால் இறச்சறன 
குறநக்ைனாம். 
24. ல்றனற்ந அனுதக்கூடம், தார்த்துப் தார்த்துப் தட்டுத் கநி, ாசு 
றுவுைள் அற்றுப் தக்கும் தகும் தள்பிச்சாறன 

25. கர்கைாடு, றபந் கைாடு, கைாக்கைாடு இற்நால் சிப்பு ஞ்சள் 
ீனம் பனி ிநங்ைபில் ஏிங்ைள் றப்தடுைின்நண. 
26. தால்கதாபி, தால்கைாா அல்னது குல் குல் தசந்த் 

 

இ. எவையனனும் மூன்று ைிாக்களுக்கு நட்டும் இபண்டு அல்து 
மூன்று ைரிகில் ைிவை எழுதுக       3x2=6 

27. ந்ற அடி உம், குபிற டுக்ை ைம்தபி கைாட்டு, ைால்சட்றட 
ைழுத்துப்தட்டி அிந்து டுப்தாை இருந்ார். 
28. வதருற கதச்சு, பனாபி வதரி ணிாணற்கு ான்ான் ைாம் 
ன்று வசான்ணது 

29. தச்சிறனக்ைட்டு, இறன இடிக்கும் ைல்லுல், ருந்து அறக்கும் ைலும் 

30. தடம் ரிலீசு ஆணது. றனர் தடம். ைறடக்வைல்னாம் கதாைபடிாது 

31. வசறன ிநத்ில் ைாட்டு ாஜா ன்ந ாய். அந்ாய் புரில் அறசபம் 
அறசற ைண்டு குறத்ல், சின கத்ில் பறனப் திடித்து ந்து ரும். 
 

குதி – மூன்று 
அ. எவையனனும் இபண்டிற்கு இைம் சுட்டிப் பாருள் ைிக்கம் தருக  2x3=6 

32.   இடம் : இறநாழ்த்து, ாக்ைல் ைிஞர் இானிங்ைம் திள்றப 
வதாருள் : ைல்னார் ணில் இருப்தர் 

ிபக்ைம் : ல்னா உிர்ைபிலும் ைருற டிில் இருப்தர் ைடவுள் 

33.   இடம் : ங்குறுநூறு, அம்பணார் 



வதாருள் : ான்ைள் ாைத்ிற்ைாை ண்ரீ் குடிக்ைிநது 

ிபக்ைம் : வதாருள் கடச் வசன்ந றனன் ாட்டில் ண்ரீ் 
சுறாை உள்பது. ஞ்சி ீற ான்ைள் குடிக்ைிநது. 
34.   இடம் : ிருக்குநள், ிருள்லர் 

வதாருள் : ணின் வைாண்ட ஊக்ைத்ின் அபற குநிக்கும். 
ிபக்ைம் : பற்சிபடன் ணில் பர்ில்னால் வசய்பம் வசல் 

ஊக்ைத்ின்  உர்வுக்கு ிகுக்கும் 

35.   இடம் : தறடீு, ைிஞர் அப்துல் குான் 

வதாருள் :  குபில் அறநக்கு ைில்றன 

ிபக்ைம் : தறடீு ப்தடி இருந்ால் ன்ண அற்கு ற்நார் கதால் 
ாழ்து னம். 
36.   இடம் : சீை சிந்ாி, ிருத்க்ை கர் 

வதாருள் : கர்ைலக்வைல்னாம் கன் 

ிபக்ைம் : அருை கறணப் கதாற்றும்கதாது கர்ைலக்கு ல்னாம் 
கணாை ிபங்குதன். 
 

 

ஆ. எவையனனும் ன்ிற்கு இைம் சுட்டிப் பாருள் ைிக்கம் தருக  1x3=3  

37.   இடம் : ைிற ைிக்கும் கற்கும், ை.த.அநான் 

வதாருள் : ல்ன ைிறைள் ன்றும் சாில்றன. 
ிபக்ைம் : ைிஞன் இநந்ாலும் அர்ைள் ழுி ல்ன ைிறைள் 

உனைம் ாழும்ற கதாற்றும். 
38.   இடம் : வதண் ைல்ி, த.ஜீாணந்ம் 

வதாருள் : கக்ஸ்திர் எரு ைானத்ிற்கு ட்டும் உரின் அல்ன. 
ிபக்ைம் : வதன் ஜான்சன் ன்ந ஆங்ைின அநிஞன் கக்ஸ்திறப் 

தற்நி புைழ்ந்து கூநி ார்த்ற. 
39.   இடம் : ைர்ாடைத்ில் தக்ி இக்ைம், சினிங்ைம் 

வதாருள் : து உடம்கத கைாில் வசய்பம் வசகன றைனாசம் 

ிபக்ைம் : இங்ைாத் ைண்ட்டணகுண்கட அர்ைள் ழுி தாடனில் 
வசால்னப்தட்ட ைருத்து 
 

 

இ. எவையனனும் ன்ிற்கு இைம் சுட்டிப் பாருள் ைிக்கம் தருக  1x3=3  

40.   இடம் : காிைி, ி.ஜாணைிான் 

வதாருள் : ீங்ைள் ஜப்தானுக்கு ந்து. இந் புத்ைத்ற உங்ைலக்கு 
வைாடுத்து. 



ிபக்ைம் :காை ிறன ன்நால் ணற சிறனில் 
றத்துவைாள்து. துன்தம் ந்ால் கசார்ந்து டிகா கூடாது. 
41.   இடம் : சுனம், ிந்ன் 

வதாருள் : வட்ைத்ின் சூட்சத்ற டுத்து வசால்து 

ிபக்ைம் : பனாபி கூறும்  ந்ித்ால் பருைாி வட்ைத்ால் 
டத்தும் வசறன வசால்து. 
42.   இடம் : ாத்ிற, ஆண்டாள் திரிர்ிணி 

வதாருள் : ாத்ிற ன்நால் சிரிப்பும் எரு ி ாத்ிறான் 

ிபக்ைம் : குந்ற கைட்கும் கைள்ிக்கு சசு சிரிப்புடன் 
டுத்துவசால்லும் வசறன ிபக்குைிநது. 
 

 

குதி – ான்கு 
அ. எவையனனும் மூன்று ைிாக்களுக்கு நட்டும் ஐந்து அல்து அல்து 
ைரிகில் ைிவை எழுதுக         3x5=15 

43. உனைத்ில் பத்ள், கதச்சற்நனில் சிநந்ள், ைானத்ற வன்நள், 
இபபறகாடு இருப்தள், சிந்ாி குலுங்ை, ைனப்தைத்காடு டணம் 
புரிதள். 
44. றனன் திரிந்து ாடும் றனி, றனி ஊருக்கு ந்ிருக்கும் 
ாறிடம் கதசும் வசய்ிற வசால்து. ீன் சாதி ந்ிருக்கும் ாறக 
றனணிடம் ான் ருந்துற கூநிணாா ன்ந க்ைத்ற 
வபிப்தடுத்துது. 
45.  உனை க்ைபின் இல்றத எப்பு அநிந்து ாழ்ல். 
 ற ப்கதாதும் றைாறு ைருாது.  

 திநருக்கு உி ாழும் எப்புவு கதான்ந ற்வசல்ைறபத் கர் 
உனைில் வதறுல் அரிாகும். 
 எப்புற அநிந்து திநருக்கு உவுதகண உிர்ாழ்ான். 
 எப்புாபன் வதற்ந வசல்ம், ஊர் க்ைள் அருந்தும் குபம் கதான்று 
ிறநந்ிருக்கும். 
 எப்புாபன் வசல்ம் ஊர் டுக உள்ப தன்த்ில் தங்ைள் 
தழுத்த்றப் கதான்நது.. 
 எப்புறக் ைடறாைக் வைாண்டு ாழும் அநிவு உறடர் ம்ிடம் 
வசல்ம் இல்னா ைானத்ிலும் உிவசய்ர். 
46. றை றபல்ைள் ைிணுைிணுங்ை ைறனைள் ாசனில் றைலம் 
றைலம் ிழ்க்கைானம் கதாடுைிநார்ைள். அந் கத்ில் ைண்ற 
இறுக்ைி ைட்டி, ைால் ன்னும் வாக்கு ன, தச்றச றபல் 



தபிச்சிட, வதான்றண உருக்ைிது கதான்று புி உம் ன்னும் வதாங்ைல் 
ருைிநது. 
47. சின்ணஞ் சிறுர்ைகப ைல்லுறடக்ை ந்ீர்ைபா. உங்ை ைப்தன் வதறும் 
கூனி அரிசி, தருப்பு கதான்ந வதாருட்ைள் ாங்ைப் கதாில்றனா. உங்ை 
ாின் கூனி அம்ிில் றத்து அறக்கும் வதாருட்ைள் ாங்ை 
கதாில்றனா. இபறில் ைல் ன்று கூநின் ார் கூப்திடுங்ை. 
இபறிறனக ைல்றன உறடத்து, ஆறசைள் ிறநகநாறால் ன் 
ணம் ங்குைின்நது. 
48. ைருற ைடனாை ிபங்குதன். அந் ைடனில் அபாை இருப்தன். 
அவ்பத்த்ில் சுற கதான்நன். சுற காடு தன்கதான்நன். சுற 
ரும் ணித் சிநந் சுைாை இருப்தன். தச்றச ிந தபறனாை 
இருப்தன்.  

 

ஆ. எவையனனும் இபண்டிற்கு ைிாக்களுக்கு நட்டும் ஐந்து அல்து 
அல்து ைரிகில் ைிவை எழுதுக       2x5=10 

49. எரு ருடத்ிற்கு ான்கு தருங்ைள். ணின் ணத்ிலும் ான்கு 
தருங்ைள். பப்ததுக்கு பற்தட்டது ானிதம் – சந் ைானம். பப்ததுக்கு 
கல் கைாறடைானம். 45க்கு கல் இறனபிர் ைானம். அறுததுக்கு கல் 
ாரிக்ைானம். 
50. தி அஞ்சு, தி தாங்ைபில் இநங்ைாக. தி தாங்ைறப ஈட்டாக. 
தகுத்து உண். உணது வசல்த்றப் தனருக்கும் தன்தடும் ித்ில் தகுத்துக் 
வைாடுத்து அனுதி. இணால் சந்ி பரும். க்ைள் குனம் றத்து 
ஏங்கும். ாழ்வுக்கு இண்டு ைண்ைள் கதான்நது. 
51. கால்ைருிைள். இற த்ால் வசய்ப்தட்டு கானால் 
ைட்டப்தட்டற. கதரிறை, தடைம், இடக்றை, உடுக்றை, த்பம் ருைம், 
ண்ணுற, குடபக்கு. 
 துறபக் ைருிைள். இற த்ிணாலும் உகனாைத்ிணாலும் 
வசய்ப்தட்டற. புல்னாங்குல், ாசும், குடி, ாற, வைாம்பு 

 ம்புக் ைருிைள். த்ிணால் வசய்ப்தட்டு ம்புைள் அல்னது 
ைம்திைபால் பூட்டப்தட்டற. ாழ், றீ ம்புா, திடில் 

 ைஞ்சக் ைருிைள். வண்ைனத்ால் வசய்ப்தடுது. ாபம், குண்டு 
ாபம், தி ாபம், ஜானர் 

 ிடறு. ைழுத்து ன்று வதாருள். ைழுத்ினிருந்து எனி ழுப்திப் தடுது. 
ாய்ப்தாட்டு. 



52. அண்ாின் ாப்திள்றப தடத்ிற்கு இாானுஜம், ணதுறணி 
தாக்ைிம், ைள் றினி வசன்நணர். ிறப்தடம் ஏடிக்வைாண்டிருந்த்து. 
என்ணற ரூதாய் குப்தில் ைறடசில் உட்ைார்ந்ிருந்ணர். தின்ணால் 
இண்கட ைால் ரூதாய் குப்தில் இருந் பணுபணுப்பு ழுந்து. தடம் 
றநப்தாைவும் வைாஞ்சம் றனற ள்பிக் வைாள்லம்தடிபம் கைட்டுக் 
வைாள்பக. இாானுஜம் றனறக் ைற்நி ிட்டு ட்டும் ன்று 
கைாதத்துடன் கூநிணார். ண்றட வதரிாை இருக்ைிநக ி உள்கப 
என்றுில்றன ன்று ிறட . க்ஸ்க ைண்ால் ன் ண்றட ிக 
தடம் தாரும் ன்று கைாதத்துடன் வசால்ன. குப்புசாி உட்ைார்ந்ிருந்ான். 
தடம் தார்த்ாலும் உர்ந் ைத்காடு தார்க்ைகண்டும். 
 

இ. எவையனனும் இபண்டிற்கு ைிாக்களுக்கு நட்டும் ஐந்து அல்து 
அல்து ைரிகில் ைிவை எழுதுக       2x5=10 

53.ீபம் ானும் தம்கதாட்டுக் கூட்டாை ஆட்ைள் றத்து கறன 
வசய்னாம். ல்ன கறனப்தாட்டுடன் வசய்து, ைாட்சி அறநில் றத்து, 
ம்றப்கதால் ாரும் ைட்டில் வசய்க் கூடாது ன்ந உத்ிாம் ாங்ைி 
வைாள்காம். ிறந ைிறபைறபத் ிநப்கதாம். இனாதத்ில் சரிதாி.  

54. திங்ைபினிருந்து ழுந் புறை டுற சுடுைாட்டில் ிரிபம் 
வதருாறணப்கதால் குடிறசறச் சுற்நிலும் காட்டத்ில்  
றக்ைப்தட்டிருந் புடக் குிைபில் புறை டுக றத்ிர் சுாிைள் 
டந்துவைாண்டிருந்ார். 
55. சசு அிைாறன ான்குிக்கு ழுந்து இட்னி அித்து அம்ிில் சட்ி 
அறத்துத் ாபித்து டிதன் தாக்சில் றப்தாள். சுடச் சுட பருகைசனுக்கு டீ 
கதாட்டுக் வைாடுப்தாள். ைன் பருகைசனுக்கு வந்ீர் ார் வசய்து 
ைாறன ிப்டுக்கு அனுப்புாள். தின்ணர் தாத்ிம் கய்த்து, துி துறத்து, 
டீு ாசல் வதருக்ைி, குந்றற ழுப்திப் தள்பிக்குச் வசல்ன ாார் 
வசய்ாள். 
56. ஞ்சணாத்ி றனக்குப் தஸ்மில் தம் கதாகும்கதாது அாி 
தானத்றத் ாண்டிவுடன் குபபிற காக்ைிச் வசல்லும் சானில் 
றபவுைள் வாடங்ைி ிடும்.  தம் வசய்பம்கதாது வஞ்சறடத்து, உடல் 
ிறநத்துக் வைாள்லம். றபின் ிபிப்புைபில் ைடக்கும்கதாது உிர் 
ககனநிக் ைீிநங்குறப் கதால் உடல் டுங்ைிிற்கும். 
 

  



குதி – ஐந்து 
அ. கீழ்க் காணும் ாைின் பாருவ எழுதி, அணிவன ைிக்கி எழுதுக 

1x5=5  

57. உறி, ைிஞர் ாம் கூநக் ைருி ைருத்ற கடிாைக் 
கூநால் உ உருபுடன் கவநாருக் கூநித் ாம் கூந ந் ைருத்ற 
வபிவு தடுத்துல் உற அி. தாட்டின் ிபக்ைம் 

அல்னது 

58. உறி, உறி, ைிஞர் ாம் கூநக் ைருி ைருத்ற 
கடிாைக் கூநால் உ உருபுடன் கவநாருக் கூநித் ாம் கூந ந் 
ைருத்ற வபிவு தடுத்துல் உற அி. தாட்டின் ிபக்ைம் 

 

ஆ. எவையனனும் ான்கு ைிாக்களுக்கு நட்டும் ைிவை எழுதுக    4x2=8  

59. கசர்த்வழுதுை 

1. ல்லூர் 

2. வதாருலறடற 

 

60. திரித்வழுதுை 

1. குற்நம்+இல்றன 

2. இடர்+ிகு 

 
61. ிர்ச்வசால் ருை 

1. சிறுற 

2. இருள் 

 

62. ாக்ைித்ில் அறத்வழுதுை 

1. க்ைம் அம்ா. 
2. அருள் ருாய் இறநா. 
 

63.கைாடிட்ட இடங்ைறப ிநப்புை 

1.  உித்ார் 
2. சிற்தக்ைறன 

 

64. ிழ்ச் வசாற்ைறப அநிை 

1. சிற்றுண்டி 

2. ைால் ிறனம் 

 

  



குதி – ஆறு 
அ. கீழ்ைருைைற்றுள் ஏயதனும் ன்ிற்கு கட்டுவப ைவபக  1x5=5 

 

65. றனப்பு, பன்னுற, வதாருபடக்ைம், படிவுற அறப்தில் ைட்டுற 
இருக்ை கண்டும் 

66. றனப்பு, பன்னுற, வதாருபடக்ைம், படிவுற அறப்தில் ைட்டுற 
இருக்ை கண்டும் 

67. றனப்பு, பன்னுற, வதாருபடக்ைம், படிவுற அறப்தில் ைட்டுற 
இருக்ை கண்டும் 

 

அ. கீழ்ைருைைற்றுள் ஏயதனும் ன்ிற்கு கடிதம் ைவபக  1x5=5 

68. கைள்ிக்கைற்ந பறநில் ைடித்ற ைட்டறக்ைகண்டும் 

69. கைள்ிக்கைற்ந பறநில் ைடித்ற ைட்டறக்ைகண்டும் 

70. கைள்ிக்கைற்ந பறநில் ைடித்ற ைட்டறக்ைகண்டும் 

 


