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ஆண்டிறுதிப் பரட்ீசை 2021  
 

 

ஆண்டு: 5 விசைட வகுப்பு     திகதி: 20/11/2021 

 

 

சேைம்: 2  மணித்தியாலங்கள் 

 

ஆசிைியை:்  திருமதி உஷா ஜவாகை ்

 

 

மாணவை ்பபயை:் ______________________________________________________________ 

 

வினாக்கள் 
வினா 

புள்ளி 

பெற்ற 

புள்ளி 

வினா 1 30  

வினா 2 25  

வினா 3 25  

வினா 4 20  

ப ாத்தெ் புள்ளிகள் 100  
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வாத்தும் வவட்சட நாயும் 

 

ஒரு குளத்தில் ஒரு வாத்து வசித்துவந்தது. அக்குளத்திலலலே தங்கிவிட்டது. 

வாத்து அந்தக் குளத்தத தனக்லக ச ாந்தம் எனகருதிேது. அதனால் 

குளத்தின் பக்கத்தில் எந்தப் பிராணியும் வரவிடாமல் அட்டகா ம் ச ே்தது. 

அதன் அதிகாரம் அதிகமாகிேது. பன்றிகள், ஆடுகள், லகாழிகள், பூதனகள் 

எதுவானாலும்  ரி, தண்ணீர ் குடிக்க வந்தால் இறக்தகோல் அடித்தும் 

அலகால் சகாத்தியும் விரட்டி வந்தது. 

சபால்லாத வாத்தின் சதால்தலதேக் கண்டு பேந்து லகாதைத்தனமான 

எல்லாப் பிராணிகளும் பறதவகளும் குளத்தின் பக்கம் லபாவது இல்தல. 

வாத்து இப்படி அக்கிரமம் ச ே்து குளத்தில் தன் ஆதிக்கத்தத நிதல 

நாட்டிேது.  

ஒரு நாள் ஒரு லவடத்ட நாே் தண்ணீர ்குடிக்க அந்தக் குளத்திற்கு வந்தது. 

நாயிடம் வாத்து, "இந்தக் குளம் எனக்கு  ் ச ாந்தம். இதில் நீ தண்ணீர ்

குடிக்கக் கூடாது. மரிோததோகப் லபாே்விடு" என்று கூறித் தன் 

தகவரித தேக் காட்டிேது.  

நாே் வாத்தத லநாக்கி, "ஏ முட்டாலள! நான் உன்தன ஒரு சநாடியில் 

சகான்று விடுலவன். ஆனால் உன்தனப் லபான்ற பலமில்லாத, 

ஆயுதசமதுவும் இல்லாத பிராணிதேக் சகால்ல மாட்லடன்" என்று கூறி 

வாத்தத அந்த குளத்திலிருந்லத விரட்டி விட்டது.  

பிறகு குளத்தில் தண்ணீர ் குடித்து விடட்ு நாே் ச ன்றது. மற்றப் 

பிராணிகளும், பறதவகளும் வாத்து சவளிலேற்றப்பட்டதத எண்ணி 

மகிை் ச்ிேதடந்தன. 

நீதி: அகம்பாவம் என்றுலம அழிதவலே ஏற்படுத்தும். 

வினா இல 1 புள்ளிகள் 30 ெக்க ் 2 
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1.  இந்தக் கததயின் ததலப்பு என்ன? 

___________________________________________________________________________ 

2.  வாத்து எது தனக்கு ச ாந்தம் என்று கருதிேது? 

___________________________________________________________________________ 

3.  கததயில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள மிருகங்கள், மற்றும் பறதவகளின் 

சபேரக்தளத் தருக. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4.  வாத்தின் குணம் என்ன? 

___________________________________________________________________________ 

5.  மகிை் ச்ி என்ற ச ால்லின் எதிர ்ச ால் என்ன? 

___________________________________________________________________________ 

6.  இந்தக் கததயின் நீதி என்ன? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(6 x 5 = 30 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 25 ெக்க ் 5 

 

ஒத்த கருத்துள்ள சைாற்கசளத் தருக. 

 

1.  பிள்தள : ________________________________________________________________ 

2.  வனம்  : __________________________________________________________________ 

3.  லவகம்  : _________________________________________________________________ 

4.  சதான்தம : ____________________________________________________________ 

5.  உதடந்தது _______________________________________________________________ 

(5 x 5 = 25 புள்ளிகள்) 

 

 

 

வினா இல 3 புள்ளிகள் 25 ெக்க ் 5 

 

பின்வரும் சைாற்களின் கருத்சத விளக்குக. 

 

1.  உதரோடல் : ____________________________________________________________ 

2.  உறவாடல் :  _____________________________________________________________ 

3.  லபாராடல் :    ____________________________________________________________ 

4.  களவாடல் : ______________________________________________________________ 

5.  ச ால்லாடல் : ___________________________________________________________ 

(5 x 5 = 25 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 20 ெக்க ் 6 

 

பின்வரும் சைாற்கசள சவத்து வைனம் அசமக்கவும். 

 

1.   தமிை் கலா ாரம் 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.  இன்பம் 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.  தரம்ம் 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. சவற்றி 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.  வீரன் 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6.  பணிவு 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. மரிோதத 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8.  புலவன் 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.  அர ன் 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. திருமணம் 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(10 x 2 = 20 புள்ளிகள்) 
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