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1. பின்வரும் பந் தியை வாசித்து கீழ் வரும் வினாக்களுக்கு வியை தருக. (20
புள் ளிகள் )
சிங் கத்தின் ததோல் ஒன்று ஒரு கழுததக்குக் கிதைத்தது. சிங் கத்ததோதலப்
தபோர்த்திக் ககோண்டு கழுதத கோை்டிற் குள் உலோவியது. அததப் போர்த்த
மிருகங் கள் கழுதததய சிங் கம் என்று நிதனத்து பயந்து ஓடின. கழுதத
இததக்கண்டு சந்ததோஷம் அதைந்தது. பின் பு கிரோமத்திற் குள் கசன்றது.
மனிதர்கள் சிங் கம் வந்ததோகப் பயந்து ஓடினர்.

இப் படி மிருகங் களும்

மனிதர்களும் பயந்து ஓடுவததக் கண்டு கழுததக்கு மகிழ் சசி
்
அதிகமோகதவ
திடீகரன கத்த ஆரம் பித்தது.
நீ ங் கி

கழுததயின் குரதலக் தகை்ை மனிதர்கள் பயம்

கழுததயின் பக்கம் வந்து போர்த்து சிங் கத்ததோதல நீ க்கிவிை்டுக்

கழுதததய தடியோல் பலமோக அடித்துக்

ககோன்றனர்.

நீ தி:--தவஷத்தோல் எல் தலோதரயும் ஏமோற் ற முடியோது.
1.1- இக்கததயில் வரும் மிருகங் கள் எதவ?

1.2- கழுததக்கு என்ன கிதைத்தது?

1.3

கோை்டில் மிருகங் கள் ஏன் கழுதததயப் போர்த்து பயந்தன?

1.4

கழுதத எப் படி இறந்தது?

1.5

இக் கததயில் வரும் நீ தி என்ன?

2. இரு ச ாற் கயைக் கண்டுபிடியுங் கை் (10 புள் ளிகள் )
2.1

அணிவகுப் பு

------------------------

---------------------------------

2.2

ஆசிரியர்

---------------------------

-----------------------------------

2.3

இரும் புப் போதத

--------------------------

----------------------------------
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4

2.4

உதரயோைல்

--------------------------

-----------------------------------

2.5

தோத்தோவும்

---------------------------

-------------------------------------

ரிைான வியைகைின் கீழ் ககாடு இடுக. (10 புள் ளிகள் )
3.1

அங் தக போர் குதிதரகள்

3.2

தநற் று

3.3

நோம் இப் தபோது பரீைத
் ச ( எழுதுகின் தறோம்

எழுதுதவோம்

எழுதிதனோம் )

3.4

தபோன வோரம் அப் போ

தபோகின்றோர்

தபோவோர்)

3.5

தோத்தோ நோதள ( வருவோர்

மதழ

( தமய் ந்தன

( கபய் யும்

தமய் கின்றன

கபய் கிறது

கன்பரோ ( தபோனோர்
வருகிறோர்

4.1

மகிழ் சசி
்

ததோல் வி

4.2

இரவு

தசோம் பல்

4.3

இளதம

துக்கம்

4.4

கவற் றி

பகல்

4.5

உற் சோகம்

முதுதம

கபய் தது )

வந்தோர்)

எதிர் ச
்
ால் யல இயணக்கவும் (10 புள் ளிகள் )

தமயும் )

5. பின் வருவனற் றில் எதாவது ஒன்யறப் பற் றி 5 வ னங் கை் எழுதுக
(25 புள் ளிகள் )
அ)

குடும் பம்

ஆ)

உைல் உறுப் புகள்

இ)

கதல விழோ

ஈ)

வகுப் பதறப் கபோருை்கள்

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

6.1)

வ னமாக ஒழுங் குபடுத்துக

வோணி

என்தன

கசோன்னோள்

தகை்க

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.2) விடுவோர்

ததங் கோதய

ஒருவர்

உருை்டி

6.3)

வந்தது

6.4)

குடித்தது

கோகத்துக்கு

தண்ணீதரக்

தயோசதன

ஒரு

கோகம்

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5)

இருந்தது

தண்ணீர ்

போதனக்குள்

சிறிதளவு

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7)

உங் கை் அப் பா கவண்டிை புதுக் காயரப் பற் றி உங் கை் கதாழி அல் லது

கதாழனுக்கு கடிதம் ஒன்று எழுதுக.

(15 புள் ளிகள் )

