ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020

அரையாண்டுப் பைீடர
் ை 2021

ஆண்டு: 5 விசைட வகுப்பு

திகதி: 12/06/2021

சேைம் : 2 மணித்தியாலங் கள்

ஆசிைியை்: திருமதி உஷா ஜவாகை்

மாணவை் பபயை்: _______________________________________________________________________

வினாக்கள்

வினா
புள் ளி

வினா 1

30

வினா 2

20

வினா 3

25

வினா 4

25

ப ாத்தப் புள் ளிகள்

100

பபற் ற
புள் ளி

வினா இல

1

புள் ளிகள்

30

பக்க ்

2

ஓர் அடிமையுை் ஒரு சிங் கமுை்

ர ோம் நோட்டின் மன் னன் ஒருவனிடம் ஆண்டி ர ோக் கிள் ஸ் என் ற ஒரு
அடிமமயிருந்தோன் . மன் னன் செய் த சகோடுமமகள் தோங் கோமல் ஒரு நோள்
அவன் கோட்டுக்குத் தப்பி ஓடிவிட்டோன் . கோட்டில் ஒரு சிங் கத்மத கண்டு
நடுங் கினோன் . சிங் கம் சநோண்டிக்சகோண்ரட அவன் பக்கத்தில் வந்தது.
சிங் கம் ரவதமனயோல் துன் புறுவமத உண ந
் ்தோன் . அவனிடம் சிங் கம்
தனது போதத்மதத் தூக்கிக் கோட்டியது. சிங் கத்தின் போதத்தில் ஒரு முள்
குத்தியிருந்தது.
முள் மள

ஆண்டி

பிடுங் கி

ர ோக்கிள் ஸ்

எடுத்து

விட்டு

அதன்
தடவிக்

போதத்தில்

குத்தியிருந்த

சகோடுத்தோன் .

சிங் கம்

மகிழ் ெசி
் யுடன் கோட்டுக்குள் ஓடியது.

பக்கம்

2/8

சில நோட்கள் கழித்து அ ெனுமடய வீ

்கள் அடிமமமய மகது செய் து

அ ெனிடம்

அந்நோட்டுெ்

ஒப்பமடத்தன ்.

அ ென்

ெட்டப்படி

தப் பி

ஓடியவனுக்கு ம ண தண்டமன விதித்தோன் .
ர ோம் நோட்டு மக்கள்

முன் போக பல நோள்

பட்டினி ரபோடப்பட்ட ஒரு

சிங் கத்மத அந்த அடிமமயின் ரமல் ஏவி ம ணதண்டமன நிமறரவற் ற
அ ென் ஆமணயிட்டோன் . வீ

்கள் அடிமம மீது சிங் கத்மத ஏவினோ ்கள் .

சகோடூ மோன அந்தெ் சிங் கம் ரவகமோக அடிமமமய ரநோக்கிப் போய் ந்து
வந்தது.

ஆனோல்

அந்தெ்

சிங் கம்

திடீச ன் று

நின் றுவிட்டது.

அந்த

அiடிமமமய தோக்குவதற் கு பதிலோக அவனது கோல் கமள நக்கி பணிந்து
நின் றது. அடிமம சிங் கத்மத தடவி சகோடுத்தோன் . இமதக் கண்ட அ ெனும்
மக்களும் ஆெ்ெ ியப்பட்டன ். கோ ணம் என் னசவன் று அடிமமமய அ ென்
ரகட்டோன் . விப ங் கமள அடிமம செோன் னோன் . அ ென் மகிழ் சி அமடந்து
அடிமமமய

விடுதமல

செய் தும் ,

சிங் கத்மத

கோட்டில்

சகோண்டு

ரபோய் விட்டு விடவும் என் று உத்த விட்டோன் .
நீ தி: நன் மம செய் தவ ்கள் நலம் அமடவோ ்கள் . ஒருவ ் செய் த நன் றிமய
மறக்கக்கூடோது.
1. இே்தக் கரதயில் குறிப்பிடப்படும் அடிமமயின் சபய ் என் ன?
___________________________________________________________________________
2. மன் னன் அந்த அடிமமமய எவ் வோறு நடத்தினோன் ?
___________________________________________________________________________
3. கோட்டில் அந்த அடிமம எந்த மிருகத்மதக் கண்டோன் ?
___________________________________________________________________________
4. ர ோம் நக த்தில் தப்பிரயோடுபவ ்களுக்கு எவ் வித தண்டமன
வழங் கப்படுகிறது?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. மகிழ் ெசி
் என் ற செோல் லின் எதி ்ெ்செோல் என் ன?
___________________________________________________________________________
6. இே்தக் கரதயின் ேீ தி என் ன?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(6 x 5 = 30 புள் ளிகள் )
பக்கம்

3/8

வினா இல

2

புள் ளிகள்

20

பக்க ்

4

சேர்த்து எழுதுக.
1. உலகம் + புகழ் ____________________________________________________________

2. பல + கமல + கழகம் _____________________________________________________

3. கருமம + கல் _____________________________________________________________

4. மூன் று + நூறு _____________________________________________________________

5. எடுத்து + கோட்டு __________________________________________________________

(5 x 4 = 20 புள் ளிகள் )

பக்கம்

4/8

வினா இல

3

புள் ளிகள்

25

பக்க ்

5

பின்வரு ் வாக்கியங் களில் உள் ள எழுவாய் , பயனிமல,
சேயப் படுசபாருள் ஆகியவற் மற கண்டறிந் து கீசே உள் ள கட்டத்தில்
எழுதுங் கள் .
1. நோன் உண்மமமயக் கூறிரனன் .
2. சிறுவன் பந்மத உமதத்தோன் .
3. சிங் கம் மோமனக் கமலத்தது.
4. அம் மோ ரதநீ ில் சீனிமயக் கம த்தோ .்
5. இ ோவணன் கும் பக ்ணமன ரபோருக்கு அனுப்பி மவத்தோன் .

எழுவாய்

பயனிமல

சேயப் படுசபாருள்

1

2

3

4

5

(5 x 5 = 25 புள் ளிகள் )

பக்கம்

5/8

- BLANK PAGE -

பக்கம்

6/8

வினா இல

4

புள் ளிகள்

25

பக்க ்

7

பின்வரு ் ஆண்பால் சோற் கமள சபண்பால் சோற் களாக ைாற் றி
எழுதுக.

1. சிறுவன் ஓடி வந்தோன் .
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. கிழவன் சமல் ல நடந்து சென் றோன் .
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. மீன் கோ ன் ெந்மதயில் நிமறய மீன் கமள விற் றோன் .
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. அண்ணோ போடெோமலக்குெ் சென் றோன் .
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. திருடன் பணத்மதத் திருடினோன் .
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(5 x 5 = 25 புள் ளிகள் )

பக்கம்

7/8

பக்கம்

8/8

