ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020

அரையாண்டுப் பைீடர
் ை 2021
ஆண்டு: 6

திகதி: 12/06/2021

நேைம் : 2 மணித்தியாலங் கள்

ஆசிைியை்: திருமதி. நதவைதி குலைாஜா

மாணவை் பபயை்: ______________________________________________________________

வினாக்கள்

வினா
புள் ளி

வினா 1

20

வினா 2

10

வினா 3

15

வினா 4

10

வினா 5

15

வினா 6

10

வினா 7

20

ப ாத்தப் புள் ளிகள்

100

பபற் ற
புள் ளி

வினா இல

1

புள் ளிகள்

30

பக்க ்

1.1 பின்வரும் உரைப் பகுதிரை கவனமாக
வினாக்களுக்கு பூைண விரை எழுதுக.

2

வாசித்து

கீழேயுள் ள

விைாமுைற் சி
ஒரு செயலில் செற் றி செறவெண்டுமாயின் அதற் கு முயற் சி வதவெ. எடுத்த
முயற் சிவய இவையிவல நிறுத்திவிைாது, சதாைர்ந்து செய் து முடிெ்ெவத
விைா முயற் சி எனெ்ெடும் . 'முயற் சி திருவிவனயாக்கும் ' என் றார் ெள் ளுெர்.
'எதவனயும் நான் திடீசரன் று கண்டு பிடிக்கவில் வல.

ெல் லாண்டுகள்

ஊண் உறக்கமின் றி உவைக்க உதவி செய் தது எனது விைாமுயற் சி தான் '
என் று வதாமஸ் அல் ொஎடிென் கூறுகிறார்.

மனெலிவமயுைன் நாம் ஒரு

காரியத்வதெ்

அதில்

செய் ய

முவனயும் வொது

நாம்

செற் றிவயக்

காணலாம் . இதவன உணர்த்தவெ ஒளவெயார் 'ஊக்கமது வகவிவைல் '
என் றார்.
சறாவெை் புரூஸ் என் ெென் ஸ்சகாை்லாந்து வதெத்து அரென் .

அென் ஒரு

முவற அயல் நாை்டு மன் னனுைன் வொர் செய் ய வநரிை்ைது. வொரில் அென்
வதாற் றுவிை்ைான் . அென் விைாமுயற் சி அெவனத் சதாைர்ந்து வொர் செய் ய
உதவியது. அென் இெ் ொறு ஆறு முவற வொர் செய் து ஆறு முவறயும்
வதாற் றுவிை்ைான் .
மிகுந்த
எெ் ொறு

கெவலயுைன்
செற் றி

தன்

இருக்வகயில்

சகாள் ளலாம்

என

அமர்ந்து

தனது

மூவளவயக்

எதிரிவய
குைெ்பிக்

சகாண்டிருந்தான் . அெ் வெவளயில் ஒரு சிலந்தி தனது கூை்வை அவமக்க
முயன் றவதக் கெனித்துக் சகாண்டிருந்தான் . சிலந்தி ஆறுமுவற ொய் ந்து
ொய் ந்து

சிலந்திக்

கூை்வை

அவமக்க

முயன் று

சகாண்டிருந்தது.

ஆறுமுவறயும் அது வதால் வியவைந்தது.
ஏைாெது முவற அது முயற் சித்தவொது அது கூை்வைக் கை்ை முடிந்தது.
சறாவெை் புரூஸ் உற் ொகம் அவைந்தான் . ஏைாம் முவறயும் வொருக்குெ்
சென் றான் , எதிரிவயத் வதாற் கடித்து செற் றி செற் றான் .

பக்கம்
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1. விைாமுயற் சி என் றால் என் ன?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. விைாமுயற் சிவய ெலியுறுத்தும் ெள் ளுெர் ொக்கு என் ன?
_______________________________________________________________________________
3. வதாமஸ் அல் ொ எடிென் என் ன கூறினார்?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ஊக்கமது வகவிவைல் என் று கூறியெர் யார்?
_______________________________________________________________________________
5. சறாவெை் புரூஸ் எந்த நாை்டு அரென் ?
_______________________________________________________________________________
6. அென் எத்தவன முவற வொரில் வதால் வியவைந்தான் ?
_______________________________________________________________________________
7. சறாவெை் புரூஸ் ஏைாெது முவற வொரில் செற் றிசெற காரணமாக
அவமந்தது என் ன?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(7 x 2 = 14 புள் ளிகள் )

1.2 எதிை்சச
் சால் தருக.
1. செற் றி :______________________________________________________
2. கெவல :______________________________________________________
3. எதிரி

:______________________________________________________

4. உறக்கம் :______________________________________________________
5. இரவு

:______________________________________________________

6. குளிர்

:______________________________________________________
(6 x 1 = 6 புள் ளிகள் )

பக்கம்
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-

BLANK PAGE -

பக்கம்
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வினா இல

2

புள் ளிகள்

10

பக்க ்

5

விரை தருக.
சைிைான ழவற் றுரம உருரப ழசை்த்து இரைசவளிரை நிைப் புக..
1. ஒரு __________________________ (காடு) குடிவெ ஒன் று இருந்தது.
2. காை்டில் வெைன் ஒரு __________________________ (மனிதன் ) ெந்தித்தான் .
3. அந்த மனிதன் __________________________ (வெைன் ) ஆங் கிலத்தில் வெசினான் .
4. அென் வெெ்வெ __________________________ (வெைன் ) புரிந்து சகாள் ள
முடியவில் வல.
5. இருெரும் __________________________ (நகரம் ) வநாக்கி நைந்து சென் றனர்.
6. சிறுமி வெகமாக ஓடினாள் .
இெ் ொக்கியத்தின் எழுொய் என் ன?
___________________________________________________________________________
7. ொணி வீவண மீை்டினாள் .
இதில் செயெ்ெடு சொருள் என் ன?
___________________________________________________________________________
8. வதனீக்கள் பூக்கவளெ் சுற் றிெ் ெறக்கின் றன.
இெ் ொக்கியத்தின் ெயனிவல என் ன?
___________________________________________________________________________
9. வதாைர்கள் உணெகத்திற் கு சென் றனர்.
இதில் எழுொய் என் ன?
___________________________________________________________________________
10. ஆசிரியர் மாணெர்களுக்கு ொைம் கற் பித்தார்.
என் ெதில் செயெ்ெடு சொருள் என் ன?
___________________________________________________________________________
(10 x 1 = 10 புள் ளிகள் )
பக்கம்
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வினா இல

3

புள் ளிகள்

15

பக்க ்

6

பதாடக்கப் பட்ட பின்வரு ் கரதரய உ து கற் பரனயில் எழுதி
முடிக்கவு ் . நீ ை் எழுது ் ஆக்க ் 50 பைாற் களுக்குக் குரறயாது இருத்தல்
வவண்டு ் .
அன்று தமிழ் ப் பாடைாரலயின் நபை்சுப் நபாட்டி ேரடபபறும் ோள் . எனது நபை்ரை
முழுரமயாகப்

பாடமாக்கி

பபற் நறாருக்கு

பைால் லிக்காட்டி

அவை்களின்

பாைாட்ரடப் பபற் நறன் . மதியம் 1:30 மணிக்கு அம் மா, அப் பாவுடன் கலாைாை
உரட அணிே்து புறப் பட்நடாம் . மரழ பபய் துபகாண்டிருே்தது. வீதியில் வாகன
பேைிைல் அதிகமாக இருே்தது. திடீபைன எமது நமாட்டாை் வாகனம் இயங் கமறுத்து
விட்டது,

நேைம்

நபாகிறது.

அப்பாவும்

முயற் சி

பைய் து

பகாண்நட

இருக்கிறாை்.....ம் ம்ம் முடியவில் ரல.......

பக்கம்
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வினா இல

4

புள் ளிகள்

10

பக்க ்

7

சபாருள் விளங் க வசனம் அரமயுங் கள் .
1. மவல

:________________________________________________________________________________

2. கவர

:________________________________________________________________________________

3. அடி

:________________________________________________________________________________

4. ஆணி

:________________________________________________________________________________

5. படி

:________________________________________________________________________________
(5 x 2 = 10 புள் ளிகள் )

பக்கம்

7 / 12

-
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பக்கம்
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வினா இல

5

புள் ளிகள்

15

பக்க ்

9

அவுஸ்திவரலியாவில் உள் ள கங் காரு என்ற மிருகத்வதெ் ெற் றி உமது தாய்
நாை்டில் இருக்கும் உறவினருக்கு 50 சொற் களுக்குக் குவறயாது கடிதம் எழுதுக.

பக்கம்
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வினா இல

6

புள் ளிகள்

10

பக்க ்

10

பின்வரும் ஆங் கில வசனங் கரள தமிழில் எழுதுக.

1. The love of the mother.

2. She worked so hard.

3. The boy went to University.

4. He tripped on the way.

5. He started to cry loudly.
(5 x 2 = 10 புள் ளிகள் )

வினா இல

7

புள் ளிகள்

20

பக்க ்

10

பின்வரும் தரலப் பில் ஒன்ரறத் சதைிவுசசை் து 100 சசாற் களுக்குக்
குரறைாது கை்டுரை எழுதுக.
1. தமிைர்கள் சகாண்ைாடும் ெண்டிவக ஒன் று.
2. அன் ரனயை் தினம் .
3. புலம் செயர்ந்த நாடுகளில் தமிைர்களும் தமிை் சமாழித் வதவெயும் .
4. கல் வி.

பக்கம்
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பக்கம்
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பக்கம்
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