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I. ஒ�   வரி   அள�ல்   �ைட   எ��க:               10X1=10   

  
1. எண்ணத்�ற்�   எடட்ாதவர ்  யார?்   
2. நால்வைக   மத�ம்   உற�   ெகாண்டா�ம்   நா�   எ�?   
3. வஞ்�   மாநகரில்   யா�க்�   ேகா�ல்   எ�ப்பப்பட�்   இ�ந்த�?     
4. ��ம்ப�ளக்�ல்   தாய்   �ழந்ைதைய   எவ்வா�   �ளிப்பாட�்னாள்?   
5. �யாபாரிகள்   தங்கள்   ெதா��க்�த்   �ைணயாக   யாைரச ்  ேசரத்்�க்   
ெகாண்டனர?்   

6. இந்�யா�ல்   ேத�ய   எ�ச�்   எப்ேபா�   ஏற்படட்�?   
7. தந்ைத   ெபரியார ்  எந்த   ஆண்�   �றந்தார?்   
8. ��யா   பாரக்்�ல்   ம�யம்   ஆ�ஸ்   இைடேவைள�ல்   எவ்வள�   ேபர ்  �பன்   
சாப்��வாரக்ள்?   

9. �யநலம்   ��கைத�ல்   ேவலப்பன்   கைட   ��க்�   ெசன்�   வாங்�   வ�வன   
யாைவ?   

10.ெவ�நாடக்ளாக   ேவலப்பனின்   ேவைலைய   கவனித்�   வந்த�   யார?்     
  
  

II.         இரண்�   அல்ல�   �ன்�   வரிகளில்   �ைட   எ��க:                           5X2=10     
  

1. �லவர ்  �ழந்ைத   அவரக்ள்   த�ழ்த்தா�ன்   அணிகலன்கள்   என்�   ��ம்   
�ல்கள்   யாைவ?   

2. கண்ண�   �ற்றம்   ெகாண்�   ெசய்த   ெசயைல   எ��க?   
3. �ைத   ��ல்   ��ந்தைத   கம்பர ்  எவ்வா�   வ�ணிக்�றார?்   
4. காதல்   எதனால்   �றக்�ற�   என்�றார ்  �டஸ்்?     
5. ேயா���ன்   நைகச�்ைவையப்   பற்�   எ��க?   

  
    

III. எைவேய�ம்   �ன்�   �னாக்க�க்�   இடம்   �ட�்   ெபா�ள்   �ளக்கம்   
எ��க:                                                                                                                      3X2=6  

    
1.   “எண்ணாத   எண்ணெமல்லாம்   எண்ணி�ம்   எடட்   �ல்ைல’’   
2. ‘’�ளத்�   நீரில்   ��க்�ம்   ெகண்ைட   �ன்’’   
3. ‘’தண்ணீரில்   ெபயர ்  எ�தப்படட்   ஒ�   க�ஞன்   இங்ேக   �ைதக்கப்பட�்   
இ�க்�றான்’’   

4. ‘’ஐ��க்�ம்   ேமற்படட்   ெதன்ைன   மரங்கைள   ெவட�்   அ�த்�   �டட்ார’்’   



5. ‘’நீ�ம்   ஜப்பான்   காரியாகத்தான்   இ�க்�றாய்   என்�   என்னால்   
ெசால்லாமல்   இ�க்க   ��ய�ல்ைல’’   

6. ‘’அப்ப�ேய   ஆகட�்ம்   சா�’’    என்�   ஆமாம்   ேபாட�்   �டட்ான்.’’     
      

IV.        எைவேய�ம்   �ன்�   �னாக்க�க்�   �ரிவான   �ைட   எ��க:           3X5=15 
    

  
1. த�ழ்   ெமா��ன்   �றப்�கைளப்   �லவர ்  �ழந்ைத   எவ்வா�   �கழ்�றார?்  
2. இராமன்   �ைதையக்    க�ந்�ைரத்தைவ   யாைவ?   
3. இஸெபல்லா   கன�   கண்ட   �ன்   அவள�   அன்றாடப்   பழக்கங்கள்   எவ்வா�   
இ�ந்தன   என்பைத   எ��க:   

4. அம்ேபத்கர ்  கல்�   கற்ற   �வரங்கைள   எ��க:   
5. எந்ெதந்த   �ஷயங்கைள   ஜான�ராமனிடம்   ேபசக்�டா�   என்�   ேயா��   
ேஹாடட்ல்   பணிப்ெபண்ணிடம்   ����ந்தார?்   

6. ேவலப்பன்   தன்   ேவைல   நீக்கத்ைத   �தலாளி   மாதவராயரிடம்   �கார ்  
ெசய்த   �ற�   நிகழ்ந்தவற்ைற   எ��க:     

  
  
  

V.          ��ள்ள   ேகள்�க�க்�   சரியாக   �ைட   எ��க   
    

      அ).   �ரித்ெத��க:   1X2=2   
  

1. அரனரி   
2. அறக்க�ர ்    

  
       ஆ).   ேசரத்்ெத��க:                                                                                                   1X2=2   
  

1. �ந்தாத    +      மணி     
2. �               +    ெபா�ல்   

  
        இ).    எ�ரச்ெ்சால்   எ��க:                                                                                         1X2=2   
  

1. அ��        X   
2. �ன்பம்     X   

  
       ஈ)   வாக்�யத்�ல்   அைமத்�   எ��க:                                                                     1X3=3  
  

1. காவல்   ெதய்வம்     
2. இளந்ெதன்றல்     
3. மனிதப்    ப�வங்கள்     


