ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020

அரையாண்டுப் பைீடர
் ை 2020

ஆண்டு: 4 விசைட வகுப்பு

திகதி: 20/06/2020

சேைம் : 2 மணித்தியாலங் கள்

ஆசிைியை்: திருமதி உஷா ஜவாகை்

மாணவை் பபயை்: ______________________________________________________________

வினாக்கள்

வினா
புள் ளி

வினா 1

25

வினா 2

25

வினா 3

25

வினா 4

25

ப ாத்தப் புள் ளிகள்

பபற் ற
புள் ளி

100

பக்கம்
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வினா இல

1

புள் ளிகள்

25

பக்க ்

2

கைடியு ் நைியு ்
ஒருோள் கைடி ஒன் று, தன் ரனப்பற் றி மிகவும் பபருரமயுடன் ேைியிடம்
சபசியது. "மனிதன் இறே்தாலும் உயிருடன் இருே்தாலும் ோன் அவருக்கு
மைியாரத

காட்டுசவன் .

ஒருசபாதும்

அவமைியாரதயாக

ேடே்து

பகாண்டது இல் ரல" என் று கூறியது.

ேைி கைடியிடம் , "ஆகா என் ன மைியாரத. உன் னுரடய சபை்சு எவ் வளவு
உண்ரமக்கு

மாறானது.

மனிதன்

உயிருடன்

இருக்கும் பபாழுது

அவரன இசதசபால் கருதி, இசதசபால் மைியாரத காட்டினால் உனது
சபை்சில் அை்த்தமிருக்கும் . உன் ரன சேற் று ஒரு மனிதன் உரதத்து
விைட்டியரத ோன் பாை்த்சதசன" என் று கூறியது.

ேீ தி: டம் பப் சபை்சு (வீண்பபருரமப் சபை்சு) சபைக் கூடாது.

பக்கம்

2/4

1. இே்தக் கரதயில் வரும் இைண்டு மிருகங் களின் பபயை்கள் என் ன?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. எே்த மிருகம் தன் ரனப் பற் றி பபருரமயாக சபசியது?
___________________________________________________________________________
3. பபருரமயாகப் சபசிய மிருகம் உண்ரமரயக் கூறியதா?
___________________________________________________________________________
4. மைியாரத என் ற பைால் லின் எதிை்ை்பைால் என் ன?
___________________________________________________________________________
5. இே்தக் கரதயின் ேீ தி என் ன??
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(5 x 5 = 25 புள் ளிகள் )

வினா இல

2

புள் ளிகள்

25

பக்க ்

3

ஒத்த கருத்துள் ள பைால் தருக.
1. மலை் __________________________________________________________________
2. காலம் _________________________________________________________________
3. திங் கள் ________________________________________________________________
4. மகிழ் ைசி
் ______________________________________________________________
5. ேட்பு ___________________________________________________________________
(5 x 5 = 25 புள் ளிகள் )
பக்கம்
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வினா இல

3

புள் ளிகள்

25

பக்க ்

4

பின்வரு ் பைாற் கரளப் பிைித்து எழுதுக.
1. மக்கள் கூட்டம் : _______________________

+

__________________________

2. ஓட்டப்சபாட்டி : _______________________

+

___________________________

3. வகுப்பரற :

_______________________

+

___________________________

4. குறிப்புப்புத்தகம் : ____________________

+

___________________________

5. தகவற் ைாதனம் : ______________________

+

___________________________
(5 x 5 = 25 புள் ளிகள் )

வினா இல

4

புள் ளிகள்

25

பக்க ்

4

பின்வரு ் பைாற் கரளக் பகாண்டு வைன ் அர க்க.
1. கங் காரு ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. குவாலா_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. பிளற் றிபஸ் ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. குக்கபறா _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. பகாக்கட்டூ ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(5 x 5 = 25 புள் ளிகள் )
பக்கம்

4/4

