பயிற்சிப் புத்தகம்
Tamil Assessment Book

P4

பபயர் :________________________
வகுப்பு :________________________
பள்ளி :____________________________

COPYRIGHT© 2016 TamilCube Learning Centre
First Edition 2016
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior written permission.

Phone: 66186567
Contact Email : hitamil@tamilcube.com
Website: http://tamilcube.com

ச ொற்பட்டியல்
ச ொற்கள்

சபொருள் / meaning

1

வாழ்ந்து வந்தது

வசித்து வந்தது

2

அற்புதம்

பிரமாதம்

3

மிருகங்கள்

விலங்குகள்

4

வலிமம

பலம்

5

நிமைத்தது

எண்ணியது

6

சந்ததாசம்

மகிழ்ச்சி

7

ஆவல்

ஆமச

8

இரக்கம்

பரிவு

9

களிப்பு

மகிழ்ச்சி

10

கமளப்பு

தசார்வு

11

தயாசமை

சிந்தமை

12

மமய்

உண்மம

13

களவாடி

திருடி

14

துரிதமாக

தவகமாக

15

கவர்ந்த

பிடித்த

16

வழங்கிைார்

மகாடுத்தார்

17

அறிவித்தல்

மதரிவித்தல்

18

அன்பளிப்பு

பரிசு

19

உறக்கம்

தூக்கம்

20

புகுந்தது

நுமழந்தது

21

ததான்றியது

வந்தது

22

துரத்தியது

விரட்டியது

23

நமகத்தைர்

சிரித்தைர்

24

இமர

தீைி

25

ஆமச

விருப்பம்

26

மகிழ்ச்சி

ஆைந்தம்

27

உற்சாகம்

புத்துணர்சி

28

வஞ்சமை

சூழ்ச்சி

29

லட்சியம்

குறிக்தகாள்

30

திகழ்ந்தார்

விளங்கிைார்

31

ததாற்றம்

உருவம்

32

ஏளைம்

தகலி

33

வைப்பு

எழில்/ அழகு

34

மிஞ்சிய

அதிகமாை

ககொடிட்ட இடங்களை சபொருத்தமொன ச ொற்களைக் சகொண்டு
நிரப்புக : பயிற் ி 1
1.

மாலா

மகவிமைப் மபாருள்கள் _________________________

பழக்கம்

உமையவள். அவள் இப்தபாது _________________________ மகவிமைப்
மபாருள்கமளக் மகாண்டு வட்மை
ீ
அலங்கரிப்பாள். ( மசய்யும்
2.

மசய்கிற )

மாலாவின் அம்மா _________________________ பலகாரங்கள் சுமவயாக
இருக்கும். அவர் _________________________ பலகாரங்கமள
வட்ைாரிைம்
ீ

3.

-

மகாடுத்தார்.

மாலாவின்

( சுட்ை -

அண்மை

சுடும் )

அம்மா _________________________ பலகாரத்மத

பாலன்

மபற்றுக்மகாண்ைான். மதரியாதவர்கள் _________________________
மபாருமளயும்

4. வட்மை
ீ

அவன் வாங்கமாட்ைான். ( மகாடுத்த

-

எந்தப்

மகாடுக்கும் )

_________________________ தந்மத கமளப்புைன் இருந்தார். அவர்

வட்மை
ீ
_________________________ தபாமதல்லாம் மாலாவும் அவருக்கு
உதவுவாள்.

(

அலங்கரித்த

- அலங்கரிக்கும் )

5. மசன்ற ஆண்டு தீபாவளிமயக் _________________________ தன் நண்பர்களுக்கு
மாலா வாழ்த்துக் கூறிைாள். இன்றும் தீபாவளி _________________________ தன்
நண்பர்களுக்கு அவள் வாழ்த்து கூறுகிறாள். ( மகாண்ைாடிய
மகாண்ைாடும் )

-

ககொடிட்ட இடங்களை சபொருத்தமொன ச ொற்களைக் சகொண்டு நிரப்புக :
பயிற் ி 2
1.

மாணவர்கள் ததர்வு
ததர்வுத்தாள்கமள

2.

_________________________ முடித்தார்கள். ஆசிரியர்
_________________________

மகாடுத்தார். ( திருத்தி,

பூமை சுவரின் தமல் _________________________ ஏறியது.
கிளிமய _________________________ முயன்றது. ( தாவி,

3.

ராணி

துமவத்த

துணிகமள

அது அங்கிருந்த

பிடிக்க )

மவயிலில் ________________________

மவத்தாள். பின் அவற்மற _________________________ மடித்து
(
4.

காய,

மவத்தாள்.

ததய்த்து )

வாகைம் சாமலதயாரத்தில் வந்து _________________________. அதிலிருந்து
இருவர் _________________________ வந்தார்கள்.

5.

எழுதி )

ராமு

விட்ை பட்ைம்

(

இறங்கி, நின்றது )

மரத்தில் _________________________.

_________________________.

( கிழிந்தது, சிக்கியது )

அதைால் பட்ைம்

கேற்றுளம
பயிற் ி 3
1. மலர்

_________________________

( குப்மபமய,

3. மணியன்

தன்

மசன்றது.

_________________________ பூங்காவில் மமதுதவாட்ைம்

தான் வளர்க்கும்

_________________________ இமர தபாடுகிறாள்.
(

(

காற்றில் பறந்துச்

( பிள்மளகமள, பிள்மளகளுைன் )

5.
6. ரகுமான்

தபாட்ைாள்.

முதியவரின் )

ஓடிைார்.
4. அைிதா

குப்மபக்கூமையில்

குப்மபயில் )

2. _________________________ மதாப்பி
( முதியவமர,

தூக்கி

மீ ன்கமள,

மீ ன்களுக்கு )

_________________________ தபைாமவ எடுக்கிறான்.

மபட்டியுைன் ,

மபட்டியிலிருந்து )

பயிற் ி 4

1.

விஷ்ணு

அதிகம்

மிட்ைாய்

_________________________
(
2.

(
3.

வலியுைன் )

நிம்மதியாக

அவைால்,

விஷ்ணுவின்

பல்

துடித்தான்.

வலியால்,

_________________________

சாப்பிட்ைதால்

இருக்க முடியவில்மல

அவனுக்கு)

அம்மா அவமை பல் _________________________

அமழத்துச் மசன்றார்.
(
4.

மருத்துவரிைம்,

மருத்துவர் அவன் _________________________ தசாதித்தார்.
(

5.

மருத்துவமர )

பற்களுைன்,

பற்கமள )

விஷ்ணுவின் ப ல் _________________________ இருந்ததால் அமத

மருத்துவர்

பிடிங்கிைார்.
(

மசாத்மதயாக,

மசாத்மதயின் )

முன்னுணர்வுக்

கருத்தறிதல்

பயிற் ி 5

தகாடிட்ை இைங்கமள மபாருத்தமாை மசாற்கமளக் மகாண்டு

திருமதி

மெயந்தி தம் பிள்மளகளாை

நித்யாமவயும்,

நிரப்புக :

அகிலமையும்

கூப்பிட்ைார். அவர், “ இன்று சமூக மன்றத்தில் தகாலம் தபாடும் தபாட்டி
நமைமபறுகிறது

அல்லவா? அதில் _____________________________

தயாராகுங்கள்”, என்று

கூறிைார். சற்று தநரத்தில் நித்யாவும்,

தம் தாயாருைன் _____________________________ மசன்றார்கள்.

அகிலனும்

அவர்கள் சமூக

மன்றத்மத அமைந்தப் தபாது அங்தக _____________________________ இருந்தது.
“ மபாங்கல் திருநாள்” என்றத் தமலப்பில்

சிறுவர்கள் அமைவரும்

தமரயில் தகாலம் தபாைத் மதாைங்கிைார்கள். நித்யாவும்,

அகிலனும்

விமரவில் தகாலத்மத வமரந்து அழகாக _____________________________
தீட்டிைார்கள்.

தபாட்டியின்

இறுதியில் நடுவர்கள் தகாலங்கமளப்

பார்த்தார்கள்.

பிறகு, _____________________________ அறிவிக்கப்பட்ைை.

நித்யாவிற்கு முதல் பரிசுக் கிமைத்தது.

அகிலனுக்கு ஆறுதல் பரிசுக்

கிமைத்தது. திருமதி மெயந்தி மிகவும் மகிழ்ச்சி அமைந்தார்.

வண்ணம்
தபாக

கலந்துக்மகாள்ள

கிளம்பி

முடிவுகள்

கூட்ைமாக
விமைகள்

பயிற் ி 6
ககொடிட்ட இடங்களை சபொருத்தமொன ச ொற்களைக் சகொண்டு நிரப்புக :
ஒரு நாள் தபகன் என்ற அரசர் காட்டுவழியாக நைந்து மசன்றான்.
அப்தபாது

அவன்

காட்சிகமளக்

பல

கண்டு

(1)

மகிழ்ந்தான்.

____________________________
அரசன்

ஒரு

சமயத்தில்

இைத்தில்

தூரத்தில்

____________________________

மமழ

அப்தபாது
மபய்யத்

திடீமரன்று

மதாைங்கியது.

(3) ____________________________

மயில்

அகவும்

சத்தத்மதச் மசவியுற்றான். அவன்

(4)

இயற்மகக்
(2)

அதைால்,

நின்றான். அந்தச்

____________________________

சத்தம் வந்த திமசமய தநாக்கி (5)

____________________________

நைந்தான்.

அங்கு

ஒரு

மயில்

தன்

(6)

____________________________

ததாமகமய விரித்து ஆடியது. மயில் குளிரால்

நடுங்குகிறது என்று தபகன் நிமைத்தான். அதைால், அவன் தன்னுமைய
சால்மவமய எடுத்து அதன் மீ து தபார்த்திைான்.

மமல்லிய
கைத்த
ஒதுங்கி
மபரிய

பசுமமயாை
தவகமாக
சிறந்த
கவர்ச்சியாை

ஒலி

கேறுபொட்டுச் ச ொற்கள்

பயிற் ி 7

1.

தகளிக்மகச் சந்மதயில்

தசாளப் ___________________________ விற்கப்பட்ைது.

அமதத் தயாரிக்க ஒரு ___________________________ பயன்படுத்தப்பட்ைது.

(
2.

மபாறி,

மபாரி )

முன்மைய காலங்களில் அடுப்பு ___________________________

உணவுச்

சமமக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ைது. அமதப் பயன்படுத்தி மபண்கள் அருமமயாக
___________________________ சமமப்பார்கள்.

(
3.

கறி,

கரி )

பலமகயிைால் கட்ைப்பட்ை அக்கால ___________________________ சுவற்றில்
நிமறய ___________________________

(
4.

பள்ளிகள்,

இருந்தை.

பல்லிகள் )

தீபாவளிமய முன்ைிட்டு லிட்டில் இந்தியா பகுதி முழுவதும் வண்ண
விளக்குகளால் ___________________________
பாைல்களின் ___________________________

(ஒலி,
5.

நிமறந்து காணப்பட்ைை. அங்கு

காதுகமளப் பிளந்தது.

ஒளி)

___________________________ ஒன்று விலங்கியல் ததாட்ைத்திலிருந்து தப்பிச்
மசன்றது.

(புலி,

புளி)

பயிற் ி 8

1.

அம்மா _________________________________ நிற ஆமைமய விரும்பி அணிவார்.
(நீல,

2.

கிளியின் _________________________________ கூர்மமயாக இருக்கிறது.

(அலகு,

3.

அழகு)

அம்மா மீ ன் குழம்பு மவக்க _________________________________ கமரத்தார்.

(புலி,

4.

புளி)

கைல் _________________________________ தமல் எழுவமதப் பார்க்க எைக்கு
பிடிக்கும்.

(அமழ,

5.

நீள)

அமல)

வரன்
ீ
_________________________________ எடுத்துக்மகாண்டு தபாருக்குச்
மசன்றான்.

(வாமள,

வாமல)

பயிற் ி 9
கேற்றுளம
ககொடிட்ட இடங்களை நிரப்புேதற்குப் சபொருத்தமொன கேற்றுளம உருபு
ஏற்ற

ச ொல்ளலக்

சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்

ச ொற்கைிலிருந்து

கதர்ந்சதடு. அதன் எண்ளண அளடப்புக்குறிக்குள் எழுது.

ராமன் அன்பாைவன். அவன் ஐந்தாம் (1)__________

படிக்கிறான். (2)__________ ஒரு

மசல்லப்பிராணி இருக்கிறது. அது ஒரு பூமைக்குட்டி. ராமன் மாமல தநரங்களில்
(3)__________
மகாடுப்பான்.

விமளயாடுவான்.
பூமைக்குட்டி

அவன்

(4)__________

அதற்குத்

தண்ண ீரும்,

விரும்பிச்

பாலும்,

மீ னும்

சாப்பிடும்.

இரவில்

(

)

(

)

தமரயில் தூங்கும்.

1.

2.

(1)

வகுப்பில்

(2)

வகுப்பால்

(3)

வகுப்பிற்கு

(4)

வகுப்மப

(1)

அவைிைம்

(2)

அவமை

(3)

அவைால்

(4)

அவைில்

அது

3.

(1)

பூமைக்குட்டிக்கு

(2)

பூமைக்குட்டியால்

(3)

பூமைக்குட்டியுைன்

(4)

4.

பூமைக்குட்டிமய

(1)

மீ ைால்

(2)

மீ ைில்

(3)

மீ மை

(4)

மீ ைின்

(

(

)

)

பயிற் ி 10
கேற்றுளம
ககொடிட்ட இடங்களை நிரப்புேதற்குப் சபொருத்தமொன கேற்றுளம உருபு
ஏற்ற

ச ொல்ளலக்

சகொடுக்கப்பட்டிருக்கும்

ச ொற்கைிலிருந்து

கதர்ந்சதடு. அதன் எண்ளண அளடப்புக் குறிக்குள் எழுது.

ஒரு நாள் குமரன் நூலகத்துக்குச் மசல்ல முடிவு மசய்தான். அவன்
(Q1) ___________ அனுமதி தகட்டுச் மசன்றான். குமரன் வழியில் தன் உயிர்
(Q2)

___________

மசன்றார்கள்.

சந்தித்தான்.
அவர்கள்

இருவரும்

அமமதியாை

தசர்ந்து
(Q4)

(Q3)

___________

___________
அமர்ந்தைர்.

இருவரும் புத்தகங்கமள ஆர்வத்துைன் வாசித்தைர்.
Q1.

Q2.

Q3.

(1)

அம்மாவுக்கு

(2)

அம்மாமவ

(3)

அம்மாவிைம்

(4)

அம்மா

(1)

நண்பமை

(2)

நண்பைால்

(3)

நண்பைிைம்

(4)

நண்பனுக்கு

(1)

நூலகத்தில்

(

)

(

)

Q4.

(2)

நூலகத்துக்கு

(3)

நூலகத்ததாடு

(4)

நூலகத்தின்

(1)

இைத்துக்கு

(2)

இைத்மத

(3)

இைம்

(4)

இைத்தில்

(

)

(

)

சதரிவுேிளடப் பயிற் ிகள்
பயிற் ி 11
மதரிவுவிமை விைா 4
மாணவர்கள் பகுதிமயப் படித்து விைா 4 க்கு விமை அளிக்கவும்.
அன்பனுக்குச்
வயிறு

நிமறயச்

சாப்பிை

மிகவும்

சாப்பிடுவான்,

பிடிக்கும்.

ஒரு

முமற

அவன்

எப்தபாதும்

பணக்காரர்

ஒருவர்

அவமை விருந்துக்கு அமழத்தார். அன்பனும் அமழப்மப ஏற்று அவர்
வட்டுக்குச்
ீ
அன்பன்

மசன்றான்.

வயிறு

பலவமகயாை

நிமறயச்

சாப்பிட்டு

உணவுகள்
ஏப்பம்

பரிமாறப்பட்ைை.

விட்ைான்.

பணக்காரர்

“இன்னும் ஏதாவது தவண்டுமா?’’ என்று அன்பைிைன் தகட்ைார். அவன்
“தபாதும்,

என்

வயிறு

நிமறந்துவிட்ைது”,

என்றான்.

அப்தபாது

பணக்காரரின் பணியாள் ஒரு தட்டு நிமறய மாம்பழங்கமள எடுத்து
வந்தான்.
வயிற்றில்

அமதப்

பார்த்த

இைம்

மாம்பழங்கமள
பணக்காரருக்கு

அன்பனுக்கு

இல்மல

எடுத்து

என்று

சுமவத்து

வாயில்
மசான்ை

உண்ைான்.

எச்சில்

ஊறியது.

அவன்

உைதை

அமதப்

பார்த்த

ஆச்சரியமாக இருந்தது.

4. அன்பன், பணக்காரருக்கு ஆச்சரியம் ஏற்படும்படி என்ை மசய்தான்
என்பமத நீ உன் ததாழனுக்கு விளக்கி எழுது.

அன்புள்ள ரவி,
அன்பன் பணக்காரர் வட்டில்
ீ
வயிறு புமைக்கச் சாப்பிட்ைான். அப்தபாது
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
இப்படிக்கு

பயிற் ி 12
மாணவர்கள் பகுதிமயப் படித்து விைா 4 க்கு விமை அளிக்கவும்.
இரண்டு தபர் ஒரு மவர தமாதிரம் தம்முமையது என்று

வாக்குவாதம்

மசய்தைர். பிரச்சமைமயத் தீர்த்து மவக்க அந்த ஊரின் நீதிபதியுமைய
உதவிமய நாடிைர். நீதிபதி இருவர் கூறுவமதயும் கவைமாக தகட்ைார்.
பின்ைர், தமாதிரத்மத வாங்கிப் பார்த்துக்மகாண்தை, இந்தச் சிக்கலாை
வழக்கிற்கு என்ை தீர்ப்பு வழங்குவது என்று தயாசித்தார். சட்மைன்று அவருக்கு
ஒரு தயாசமைத் ததான்றியது. உைதை, இருவமரயும் பார்த்து,” இந்த தமாதிரம்
என்னுமையதாயிற்தற! மசன்ற வாரம் என் தமாதிரத்மத சந்மதயில்
மதாமலத்துவிட்தைன். உங்களில் ஒருவர் தான் அந்த தமாதிரத்மத
எடுத்திருக்க தவண்டும். உண்மமமயச் மசால்லுங்கள் ! இல்லாவிட்ைால்
உங்கள் இருவமரயிம் சிமறயில் அமைக்க ஆமணயிடுதவன்!” என்று
சிைத்துைன் கூறிைார். இமதக் தகட்ைதும் ஒருவன் அந்த தமாதிரம்
தன்னுமையது என்று மபாய் கூறிதைன் என்று கூறி அங்கிருந்து ஓடிவிட்ைான்.
நீதிபதி தமாதிரத்மத மற்றவரிைம் ஒப்பமைத்தார்.
4. நீதிபதி

இந்த

சிக்கலாை வழக்மக எப்படி தீர்த்தார் என்பமத நீ உன்

ததாழனுக்கு விளக்கி எழுது.

இருவர் கூறுவமதயும் கவைமாக தகட்ை நீதிபதி, தமாதிரத்மத வாங்கிப் பார்த்த
பின்

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________
இப்படிக்கு

பயிற் ி

13

கருத்து ேிைக்கப்படக் கருத்தறிதல்
பின்வரும் விளம்பரத்மதப் கவைமாகப் படித்து ,தகள்விகளுக்குப் பதில்
அளிக்கவும்.
கொவ்யொ

ள ே / அள ே உணேகம்

திறந்திருக்கும் தநரம் :
திங்கள் முதல் மவள்ளி வமர
காமல 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வமர
வார இறுதியிலும் விடுமுமற நாட்களிலும்
காமல 10 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணி வமர.

> திருமணம் மற்றும் விதசஷ நிகழ்ச்சிகளுக்கு 200 தபர்களுக்கு தமல் அமர
குளுகுளு வசதி மகாண்ை அமற இலவசமாக அளிக்கப்படும்.
> இலவச கார் நிறுத்தும் வசதியும் உண்டு
> ஐந்து வயதிற்கும் குமறவாை பிள்மளகள் பாதி விமலயில் உண்ணலாம்.
விைாக்கள்

1. காவ்யா உணவகத்தில் _________________ மற்றும் ___________________
உணவுகள் விற்கப்படுகின்றை.

2. விடுமுமற நாட்களில் _______________________________________________
__________________________ திறந்திருக்கும்.

3. _______________________________________________________________________
பாதி விமலயில் உண்ணலாம்.

4. இங்கு இலவச ____________________________________________________ வசதி
உண்டு.

5.

விதசஷ நிகழ்ச்சிகளுக்கு __________________________________________

தபர்களுக்கு தமல் அமர இலவச அமற வழங்கப்படும்.

கட்டுளர பயிற் ி 1

அழகாை
1.

மசாற்தறாைர்களும்

ரவியும், ரகுவும்

நகமும்

வாக்கியங்களும்
ளதயும் கபொல்

இமணப்பிரியாத

நண்பர்கள்.
2.
3.

அவர்களுக்கு பட்ைம் விமளயாை மிகவும் பிடிக்கும்.
விடுமுமற நாட்களில் இருவரும்

பூங்காவில் பட்ைம்

விமளயாடுவார்கள்.
4. அன்று பள்ளி விடுமுமற. இருவரும் வழக்கம்தபால் பட்ைம்
விமளயாை பூங்காவுக்குச் மசன்றைர்.
5.

மாமலதநரம், மதன்றல் இதமாக வசியது.
ீ

6. அவர்கள்

உற் ொகத்கதொடு பட்ைத்மதப் பறக்க விட்டு

மகிழ்ந்தார்கள்.
7.

பட்ைம் வாைில் பறந்தது.

அவர்கள் மகிழ்ச் ிக் கடலில் மூழ்கினொர்கள்.

1. திடீமரன்று

ரவியின் பட்ைம் மரத்தில் மாட்டிக் மகாண்ைது.

2. அமதப் பார்த்து இருவரும் ஒருகணம் திளகத்து நின்றனர்.
3. உைதை ரவி பட்ைத்மத எடுக்க மின்னல் கேகத்தில் மரத்தில்
ஏறிைான்.
4.

ரகு மரத்தில் ஏற தவண்ைாம் என்று கத்திைான்.

5. ஆைால், அது ச ேிடன் கொதில் ஊதிய

1. தீடீமரன்று ரவி கால் தவறி
2.

ங்கு தபால் ஆைது.

கீ தழ மபாத் என்று விழுந்தான்.

அவன் மகயிலிருந்து ரத்தம் அருேிப் கபொல் ஓடியது.

3. அவன் வலி தாங்கமுடியாமல் அனலில் கபொட்ட புழுப் தபால்
துடித்தான்.
4. அமதக் கண்ை ரகுவிற்கு ளகயும் ஓடேில்ளல,கொலும்
ஓடேில்ளல.
5. அவன் மகயைக்கத் மதாமலப்தபசி மூலம் மருத்துவ வண்டிமய
அமழத்தான்.
6. கண்ணிளமக்கும் கநரத்தில் மருத்துவ வண்டி அங்தக வந்தது.

7. மருத்துவர்கள் ரவிக்கு முதலுதவி மசய்தார்கள்.
8. ரவிமய

மருத்துவமமைக்கு மகாண்டுச் மசன்றார்கள்.

9. ரகு ரவியின் மபற்தறாரிைம் நைந்மத ‘மள மள’ என்று கூறிைான்.
10. அவர்கள்

அமைவரும் மருத்துவமமைக்கு சிட்ைாய் பறந்தார்கள்.

1. ரவி அவசரப் பிரிவில் தசர்க்கப்பட்ைான்.
2. அவனுமைய மக எலும்பு முறிந்து விட்ைது.
3. மருத்துவர் சிகிச்மச அளித்து மகயில் கட்டுப்தபாட்ைார்.
4. ஒருவாரம் ரவி மருத்துவமமையில் இருந்தான்.
5. அவனுமைய நண்பர்கள்

அவமைப் பார்க்க வந்தார்கள்.

6. அவன் மகிழ்ச்சிக்கைலில் மூழ்கிைான்.
7. அவனுக்கு அவர்கள் ஆறுதல் கூறிைார்கள்.
8. ஒரு வாரம் கழித்து ரவி வடு
ீ திரும்பிைான்.
9. மருத்துவர் அவனுக்கு ஒருவாரம் மருத்துவ விடுப்புக் மகாடுத்து
இருந்தார்.
10. அவன் நண்பர்கள் அவனுமைய பள்ளி பாைத்மதச் மசய்ய
உதவிபுரிந்தார்கள்.

கதர்வுப்பயிற் ி 1
1. கேற்றுளம உருபு
1

முதல்

4

ேளர

உள்ை

ஒவ்சேொரு

ேினொேிற்கும்

உரிய

மிகப்

சபொருத்தமொன ேிளடளயத் கதர்ந்சதடு. (8 மதிப்சபண்கள்)
கந்தபுரி என்ற நாட்டில் மவர வியாபாரி ஒருவன் இருந்தான்.
________

அவன் (Q1)

வியாபாரம் வளர அயராது உமழத்தான். அவன் வியாபாரத்தில் மிகவும்

கவைமாக

இருப்பான்.

அவன்

(Q2)

________

கவைமாகப்

பார்த்து

வாங்குவான்.

மவரக்கல் இதலசாக (Q3) ________ அமத வாங்க மறுத்திடுவான். இதைால், அவன்
வியாபாரம் மபருகியது. பலர் (Q4) ________ வியாபாரம் மசய்ய வந்தார்கள். அவன்
மிகப்மபரிய பணக்காரன் ஆைான்.
Q1

(1) தன்தைாடு
(2) தைக்கு
(3) தைது
(4) தன்ைால்

Q2

(

)

(1) மவரக்கற்களுக்கு
(2) மவரக்கற்களின்
(3) மவரக்கற்களில்
(4) மவரக்கற்கமள

Q3

(

)

(1) உமைந்திருந்தால்
(2) உமைந்திருந்தமத
(3) உமைந்திருந்து
(4) உைந்திருந்ததுைன்

(

)

Q4

(1) அவனுக்கு
(2) அவைிைம்
(3) அவைிலிருந்து
(4) அவனுைன்

(

)

2. ச ய்யுள் / பழசமொழி
5

முதல்

9

ேளர

உள்ை

ஒவ்சேொரு

ேினொேிற்கும்

உரிய

சபொருத்தமொன ேிளடளயத் கதர்ந்சதடு. (10 மதிப்சபண்கள்)
Q5 ஏற்பது _____________
(1) மகிழ்ச்சி
(2) இகழ்ச்சி
(3) புகழ்ச்சி
(4) கவர்ச்சி

(

)

(

)

(

)

Q6 ததைாது _____________ பாைாய் முடியும்.
(1) அழுக்கின்
(2) இழுக்கின்
(3) அழிக்கின்
(4) விழிக்கின்
Q7 ஆழம் அறியாமல் காமல _____________.
(1) விைாதத
(2) இைாதத
(3) மதாைாதத
(4) தபாைாதத

மிகப்

Q8. _____________ சிறுமமயும் தான் தர வருதம.
(1) மபறுவதும்
(2) மபருந்தன்மமயும்
(3) மபாறாமமயும்
(4) மபருமமயும்

(

)

(

)

Q9. உண்டிக்கு அழகு _______________ உண்ைல்.
(1) இைிப்தபாடு
(2) உணதவாடு

(3) விருந்ததாடு
(4) இமலதயாடு

3. சதரிவுேிளடக் கருத்தறிதல்
பின்ேரும் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படி.

ராமன் என்ற சிறுவனுக்கு இரண்டு இமளய சதகாதரர்கள் இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள்

மூவரும்

ஒதர

பள்ளியில்

படிக்கிறார்கள்.

ராமைின்

சதகாதரர்கள்

மிகவும் புத்திசாலிகள். ஒரு முமற அவர்களது பள்ளியில், மின்சாரத்மதப் பற்றி
ஓர் உமர நைத்தப்பட்ைது. அதில், மின்சாரத்மத எவ்வாறு சிறந்த முமறயில்
பயன்படுத்துவது, மின்சாரத்மதச் தசமிப்பது தபான்ற தகவல்கள் விளக்கப்பட்ைை.
அன்றிலிருந்து

ராமுவுமைய

பயன்படுத்திைார்கள்.
சாதைங்கமளப்

கணிைி,

மின்விசிறி,

ததமவயாை தநரங்களில்

அவைது

அளதவாடு

வாமைாலி

தபான்ற

மின்சார மபாத்தான்கமளப்

அமைத்தத

குளிர்ச்சாதைப்மபட்டி

தபான்றவற்மறத்

பயன்படுத்துவார்கள். ஆைால், ராமன் அவர்கமளப்

மசயல்படுவதில்மல.

இயக்கிவிட்டு,

மின்சாரத்மத

மதாமலக்காட்சி,

பயன்படுத்தாததபாது,

மவத்திருப்பார்கள்.

தபால

சதகாதரர்கள்

அமறயில்

வட்டுக்கூைத்தில்
ீ

மதாமலக்காட்சிமய

வாமைாலி

மகாண்தை

தகட்டுக்

கணிைி

விமளயாட்டுகமள விமளயாடுவான். இதமைக் கவைித்த அவனுமைய தந்மத,
தகாபம் அமைந்தார். அவன் கணிைி விமளயாட்டு விமளயாடுவமதத் தமை
மசய்தார்.

எவ்வளவு

பயன்படுத்தும்

சூைாக

இருந்தாலும்

அனுமதிமயயும்

அவர்

அவனுக்குக்

வழங்கவில்மல.

குளிர்ச்சாதைத்மதப்
இவ்வாறு

அவைது

உரிமமகள் எடுக்கப்பட்ைதபாது தான் அவனுக்குப் புத்தி வந்து திருந்திைான்.

10

முதல்

13

ேளர

உள்ை

ஒவ்சேொரு

ேினொேிற்கும்

உரிய

மிகப்

சபொருத்தமொன ேிளடளயத் கதர்ந்சதடு. (10 மதிப்சபண்கள்)
Q10. ராமைின் பள்ளியில் எமதப் பற்றி உமர நிகழ்த்தப்பட்ைது?
(1)

பள்ளியில் மதாமலக்காட்சி, வாமைாலிமயப் பற்றி

(2)

பள்ளியில் மின்விசிறிமயப் பற்றி

(3)
(4)

பள்ளியில் மின்சாரத்மதப் பற்றி
பள்ளியில் குளிர்சாதைப் மபட்டிமயப் பற்றி

(

)

Q11. ராமனுமைய சதகாதரர்கள் எமதக் கற்றுக்மகாண்ைார்கள்?
(1)

பயன்படுத்தாத சாதைங்கமள அமைத்து மவப்பமத

(2)

குளிர்ச்சாதைப்மபட்டிமய ததமவயாைதபாது பயன்படுத்துவமத

(3)

கணிைி, வாமைாலிமயப் பயன்படுத்தாததபாது அமைத்து மவப்பது

(4)மின்சாரத்மத எவ்வாறு சிறந்த முமறயில் பயன்படுத்துவது
Q12. ராமனுமைய தந்மத தகாபம் அமையக் காரணம் என்ை ?
(1)

ராமன் மபாறுப்புமிக்கவைாக இருந்ததால்

(2)

ராமன் தைது தந்மத நிமைக்கும்படி நைக்காததால்

(3)

ராமனுமைய சதகாதரர்கள் அவமைவிை புத்திசாலிகளாக இருந்ததால்

(4)

ராமன் சாதைங்கமள வணாகப்
ீ
பயன்படுத்தியதால்

(

)

Q13. ராமனுக்கு எப்தபாது புத்தி வந்தது என்பமத நீ உன் நண்பனுக்கு விளக்கி எழுது?
அன்புள்ள சிவா,
அவனுமை தந்மத தகாபம் அமைந்து,
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________
இப்படிக்கு

4. சதரிவுேிளட முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்
14 முதல் 17 ேளரயுள்ை ஒவ்சேொரு ககொடிட்ட இடத்திற்கும் உரிய மிகப்
சபொருத்தமொன

ேிளடளயத்

கதர்ந்சதடுத்து

அதன்

எண்ளண

அளடப்பினுள் எழுது. ( 8 மதிப்சபண்கள்)

தியாைாவுக்குப் மபாம்மமகள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அவள்
ததர்வுகளில் (Q14)__________ மசய்யும்தபாது

அவளுமைய அம்மா

ஒரு

அளிப்பார்.

மபாம்மமமய

அந்தப்

மபாம்மமகமள

தன்மை
நாளும்

எப்தபாதும்
ஒரு

உற்சாகப்படுத்திக்
எல்லா

பரிசாக

தூண்டுதகாளாக

மகாண்தை

மபாம்மமகமளயும்

அவளும்

(Q15)__________

இருப்பாள்.

ஒவ்மவாரு

(Q16)__________

ஒழுங்காக

அடுக்குவாள். அவற்மறச் சுத்தமாக துமைத்து மவப்பாள். அவள்
அவற்மறப்

பத்திரமாகப்

மபாறுப்புமிக்க
மபருமிதம்

பார்த்துக்

(Q17)__________

மகாள்கின்றைர்.

மகாள்வாள்.

கண்டு
அவள்

அவளுமைய

அவளுமைய

மபற்தறார்

ததர்வுகளுக்கு

இன்னும்

கடுமமயாகப் படிக்க ஆரம்பித்தாள்.

(1) தபமழயில்

(3) மசயல்கமள

(5)

பயன்படுத்தி

(2) எடுத்து

(4) முழுமமயாக

(6)

சிறப்பாக

5.சுயேிளடக் கருத்தறிதல்
பின்ேரும் களதளயக் கருத்தூன்றிப் படி
ஒரு காகம் தன் உைல் கருப்பு நிறத்தில் இருப்பமத எண்ணி தவதமை
பட்ைது. ஒரு நாள், சில மயில் இறகுகள் சிதறிக் கிைப்பமத காகம் கண்ைது. மயில்
இறகுகமள
என்று

உைலில்

காகம்

மசருகிக்மகாண்ைால்,

நிமைத்தது.

மயில்

மயில்

தபால

இறக்மககமள

அழகாக

இருப்தபன்

உைல்

முழுவதும்

மசருகிக்மகாண்ைது.
காகம்

மயில்கள்

அமையாளம்

கண்டு

அலகுகளால்

மகாத்திை.

விட்ைை.

மகாண்ைை.

காகத்திற்கு

கூட்ைத்திற்கு

வந்தது.

தசர்த்துக்மகாள்ள

கூட்ைத்திற்குச்
மயில்கள்

மயிலிறகுகமளப்

உைமலல்லாம்
காக்மக

மறுத்தை.

ஒரு

மசன்றது.
காகத்தின்

மீ து

பிடுங்கிவிட்டு

காயம்

கூட்ைம்

மயில்கள்

பட்ைது.

வயதாை

காகம்

பாய்ந்து

காகத்மத

அது

காகத்மதத்

காகத்மத
தங்கள்
விரட்டி

காயத்துைன்

தங்கள்
பறந்து

தன்

கூட்ைத்தில்
வந்தது.

அது

காக்மகயிைம் அறிவுமர கூற முட்பட்ைது. காகம் என்றும் உறவிைருைன் வாழ
தவண்டும் என்று மசான்ைது. காகம் திருந்தி வாழ ஆரம்பித்தது.

18 முதல் 22 ேளரயுள்ை ேினொக்களுக்கு கமற்கண்ட பகுதியிலிருந்து
ேிளடகளைக் கண்டறிந்து எழுது. (9 மதிப்சபண்கள்)

Q18. காகம் எமதக் கண்ைது? (1)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Q19. காகம் மயில் இறகுகமள ஏன் தன் உைலில் மசருகிக்மகாண்ைது? (2)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Q20. காகத்திற்கு எவ்வாறு காயங்கள் ஏற்பட்ைை? (2)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Q21. துன்பமமைந்த காகம் எங்தக மசன்றது? (2)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Q22. வயதாை காகம் காகத்திற்குக் கூறிய அறிவுமர என்ை?(2)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

*************முற்றும்**************

Enjoy the best Tamil tuition in Singapore
Call 66186567 now, and take FREE trial class!
Do you want your child to experience the modern, interactive, game based and blended
learning at Singapore's top and the largest premium private Tamil school?
We are delighted to announce the commencement of 2017 Registration. Take FREE trial class
at any of our three Centres, and experience how we make learning Tamil FUN & EASY.
Premium Tamil classes available for all levels, including N2, K1, K2, Primary and Secondary.
What can you expect?
* Proven rapid improvement in grade
* Game based learning
* Blended learning using the World's first Tamil E-Learning Platform
* Highly qualified MOE Experienced local teachers
* Plenty of time slots to choose from
* Flexibility to take online or face to face classes
* Choice of small group tuition or one-to-one classes
* Monitor the progress of your child through our School Managemment System
* Excellent materials (printed and online)
* Emphasis on speaking Tamil
* Three Centres conveniently located very near MRTs
More details available at:
http://tamilcube.com/tamil-tuition/
Book a trial class online:
http://tamilcube.com/tamil-tuition/trial-class/
Register online:
http://tamilcube.com/tamil-tuition/register/
Call Tamilcube hotline 66186567 today, and start learning Tamil from the true experts!

Top Tamil Assessment books & Test papers
Revised Editions based on latest MOE syllabus. Authored by experienced local teachers. For all
levels: Nursery, Kindergarten, Primary & Secondary. Order today and enjoy FREE HOME DELIVERY!
Are you buying the right Tamil books for your child?
Learn Tamil from the true experts! Practice with Singapore's top selling Tamilcube Tamil test
papers and Tamil Assessment Books for all levels, Nursery to Secondary including PSLE and OLevel.
Based on the latest MOE syllabus, Tamilcube Assessment Books and Guides are authored by
MOE experienced local teachers and provide you the unfair advantage to ace the Tamil exams!
Our fast selling titles include PSLE Tamil oral guide and PSLE Tamil composition guide.
FREE HOME DELIVERY within Singapore for a limited period!
Call 66186567 or order online now!
http://tamilcube.com/publication.aspx

Tamil online - Fun & Easy: Tamilcube Academy
Practice unlimited number of Tamil Exam Questions from anywhere anytime for FREE. Available for
all levels from Kindergarten to Secondary.

Are you still buying OLD test papers & worksheets and OUTDATED assessment books for
your DIGITAL AGE child?
Experience new age learning through the world's first Tamil E-learning Platform,
Tamilcube Academy. Tamil Exam practice questions are available for all levels including
Kindergarten, Primary and Secondary.
Learn Tamil from the true experts. Register and grab your free membership today, and,
watch the rapid progress of your child!
http://academy.tamilcube.com/

