
ஏழாம் வ�ப்� 
தமிழ்  

இரண்டாம் ப�வம் – வ�னாக்கள் 
கலங்கைர வ�ளக்கம் 

ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 
1. ேவயாமாடம் எனப்ப�வ� ……….. 

அ) ைவக்ேகாலால் ேவயப்ப�வ�     ஆ) சாந்தினால் �சப்ப�வ� 
இ) ஓைலயால் ேவயப்ப�வ�                      ஈ) �ண�யால் �டப்ப�வ� 

2. உர�ந�ர் அ�வம் – இத்ெதாட�ல் அ�க்ேகா�ட்ட ெசால்லின் ெபா�ள் 
அ) காற்�  ஆ) வானம் இ) கடல் ஈ) மைல 

3. கடலில் �ைற அறியாமல் கலங்�வன ……. 
அ) ம�ன்கள் ஆ) மரக்கலங்கள் இ) �ண்கள்  ஈ) மாடங்கள் 

4. 4.�ண் என்�ம் ெபா�ள் த�ம் ெசால் ….. 
அ) ெஞகிழி  ஆ) ெசன்ன�  இ) ஏண� ஈ) மதைல 

 
��வ�னா 

5. மரக்கலங்கைளத் �ைற ேநாக்கி அைழப்ப� எ�? 
6. கலங்கைர வ�ளக்கில் எந்ேநரத்தில் வ�ளக்� ஏற்றப்ப�ம்? 

 
சி�வ�னா 

7. கலங்கைர வ�ளக்கம் பற்றிப் ெப�ம்பாணாற்�ப்பைட ��ம் க�த்�கைள எ��க. 
 

கவ�ன்மி� கப்பல் 
ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

1. இயற்ைக வங்�ழ் ஆட்ட – அ�க்ேகா�ட்ட ெசால்லின் ெபா�ள் 
அ) நிலம் ஆ) ந�ர்  இ) காற்� ஈ) ெந�ப்� 

2. மக்கள் ………………….. ஏறி ெவள�நா�க�க்�ச் ெசன்றனர். 
அ) கடலில் ஆ) காற்றில்  இ) கழன�ய�ல் ஈ) வங்கத்தில் 

3. �லால் நாற்றம் உைடயதாக அகநா�� ��வ� ………………. 
அ) காற்� ஆ) நாவாய்  இ) கடல் ஈ) மணல் 

4. ‘ெப�ங்கடல்’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� 
அ) ெப� + கடல் ஆ) ெப�ைம + கடல் இ) ெப�ய + கடல் ஈ) ெப�ங் + கடல் 

5. இன்� + ஆகி என்பதைனச் ேசர்த்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் ……. 
அ) இன்� ஆகி ஆ) இன்றி ஆகி இ) இன்றாகி  ஈ) இன்றா ஆகி 

6. எ�ைக இடம்ெபறாத இைண ……….. 
அ) இர� – இயற்ைக   ஆ) வங்கம் – சங்கம் இ) உல� – �ல� ஈ) அைச� – இைச� 

 
ெபா�த்�க 

7. வங்கம் – பகல் 
8. ந�கான் – கப்பல் 
9. எல் – கலங்கைர வ�ளக்கம் 
10. மாட ஒள்ெள� – நாவாய் ஓட்�பவன் 

 
��வ�னா 

11. நாவாய�ன் ேதாற்றம் எவ்வா� இ�ந்ததாக அகநா�� ��கிற�? 
12. நாவாய் ஓட்�க�க்�க் காற்� எவ்வா� �ைண ெசய்கிற�? 

 
சி�வ�னா 

13. கடலில் கப்பல் ெசல்�ம் காட்சிைய அகநா�� எவ்வா� வ�ளக்�கிற�? 
 
சிந்தைன வ�னா 

14. தைரவழிப் பயணம், கடல்வழிப் பயணம் ஆகியவற்�ள் ந�ங்கள் வ��ம்�வ� எ�? ஏன்? 
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தமிழ�ன் கப்பற்கைல 

ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 
1. தமிழர்கள் சிறிய ந�ர்நிைலகைளக் கடக்கப் பயன்ப�த்திய� …….. 

அ) கலம் ஆ) வங்கம் இ) நாவாய் ஈ) ஓடம் 
2. ெதால்காப்ப�யம் கடற்பயணத்ைத …………………….. வழக்கம் என்� ��கிற�. 

அ) நன்ன �ர்  ஆ) தண்ண �ர்  இ) �ந்ந�ர் ஈ) கண்ண �ர் 
3. கப்பைல உ�ய திைசய�ல் தி�ப்�வதற்�ப் பயன்ப�ம் க�வ� ………………. 

அ) �க்கான்  ஆ) நங்�ரம்  இ) கண்ணைட ஈ) ச�க்� 
 
ேகா�ட்ட இடங்கைள நிரப்�க 

4. கப்பல் கட்�வதற்�ப் பயன்ப�ம் மர ஆண�கள் ……….. …….. என அைழக்கப்ப�ம். 
5. கப்பல் ஓ�டத்தில் நிைலயாக நிற்க உத�வ� ………. 
6. இைழத்த மரத்தில் காணப்ப�ம் உ�வங்கள் .............. எனக் �றிப்ப�டப்ப�ம். 

 
ெபா�த்�க 

7. எரா – திைசகாட்�ம் க�வ� 
8. ப�மல் – அ�மரம் 
9. ம�காமன் – ��க்� மரம் 
10. காந்த ஊசி – கப்பைலச் ெச�த்�பவர

 
ெதாடர்கள�ல் அைமத்� எ��க 

11. ந�ேராட்டம் 
12. காற்றின் திைச 

13. வான�யல் அறி� 
14. ஏற்�மதி 

 
��வ�னா 

15. ேதாண� என்�ம் ெசால்லின் ெபயர்க்காரணத்ைதக் ��க. 
16. கப்பல் கட்�ம்ேபா� மரப்பலைகக�க்� இைடேய ேதங்காய் நார் அல்ல� பஞ்� 

ைவப்பதன் ேநாக்கம் என்ன? 
17. கப்பல் உ�ப்�கள் சிலவற்றின் ெபயர்கைளக் ��க. 

 
சி�வ�னா 

18. சிறிய ந�ர்நிைலகைள�ம் கடல்கைள�ம் கடக்கத் தமிழர்கள் பயன்ப�த்திய ஊர்திகள�ன் 
ெபயர்கைள எ��க. 

19. பண்ைடத் தமிழ�ன் கப்பல் ெச�த்�ம் �ைற பற்றி எ��க. 
20. கப்பல் பா�காப்பானதாக அைமயத் தமிழர்கள் ைகயாண்ட வழி�ைறகள் யாைவ? 

 
சிந்தைன வ�னா 

21. இக்காலத்தில் மக்கள் ெவள�நா�க�க்�ச் ெசல்வதற்� கடற்பயணத்ைதப் ெப��ம் 
ேமற்ெகாள்ளாத� ஏன் எனச் சிந்தித்� எ��க. 

 
ஆழ்கடலின் அ�ய�ல் 

1. ஆழ்கடலில் அ�ய�ல்’ கைதையச் ��க்கி எ��க. 
 

இலக்கியவைகச் ெசாற்கள் 
ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

1. எல்லார்க்�ம் எள�தில் ெபா�ள் வ�ளங்�ம் ெசால் …………….. 
அ) இயற்ெசால் ஆ) தி�ெசால் இ) திைசச்ெசால் ஈ) வடெசால் 

2. பலெபா�ள் த�ம் ஒ� ெசால் என்ப� …………………….. 
அ) இயற்ெசால் ஆ) தி�ெசால் இ) திைசச்ெசால் ஈ) வடெசால் 
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3. வடெமாழி என்� அைழக்கப்ப�ம் ெமாழி ………………………….. 
அ) மைலயாளம் ஆ) கன்னடம் இ) சமஸ்கி�தம் ஈ) ெத�ங்� 

 
ெபா�த்�க 

4. இயற்ெசால் – ெபற்றம் 
5. தி�ெசால் – இரத்தம் 
6. திைசச்ெசால் – அ�வம் 
7. வடெசால் – ேசா�

��வ�னா 
8. மண், ெபான் என்பன எவ்வைகச் ெசாற்கள்? 
9. இயற்ெசால்லின் நான்� வைககள் யாைவ? 
10. �ங்�மம், கமலம் என்பன எவ்வைக வடெசாற்கள்? 

 
சி�வ�னா 

11. இலக்கிய வைகச் ெசாற்கள் எத்தைன வைகப்ப�ம்? அைவ யாைவ? 
12. தி�ெசால்லின் வைககள் �றித்� வ�ளக்�க. 
13. பண்�ைக, ேகண� என்பன எவ்வைகச் ெசாற்கள்? வ�ளக்�க. 

 
ெபா�த்தமான காலம் அைம�மா� தி�த்தி எ��க 

14. அ�தன் ேநற்� வ �ட்�க்� வ�வான். 
15. கண்மண� நாைள பாடம் ப�த்தாள். 
16. மா�கள் இப்ெபா�� �ல் ேம�ம் 
17. ஆசி�யர் நாைள சி�ேதர்� நடத்தினார். 
18. நாங்கள் ேநற்�க் கடற்கைரக்�ச் ெசல்கிேறாம். 

 
கட்�ைர எ��க 

19. பயணங்கள் பலவைக 
�ன்�ைர – பயணத்தின் ேதைவ – தைரவழிப்பயணம் – கடல்வழிப்  பயணம் – வான்வழிப் 
பயணம் – ���ைர 

 
 

இன்பத்தமிழ்க் கல்வ� 
ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

1. ெபண்க �க்� நிகராகப் பாரதிதாசன் ��வ� …… 
அ) மய�ல் ஆ) �ய�ல் இ) கிள� ஈ) அன்னம் 

2. ப�ன்வ�வனவற்�ள் மைல’ ையக் �றிக்�ம் ெசால் 
அ) ெவற்� ஆ) கா� இ) கழன� ஈ) �வ� 

3. ‘ஏெட�த்ேதன்’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� …. 
அ) ஏெட� + ேதன் ஆ) ஏட்� + எ�த்ேதன்  இ) ஏ� + எ�த்ேதன் ஈ) ஏ + ெட�த்ேதன் 

4. ‘�ய�ன்றி�ந்தார்’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� …. 
அ) �ய�ன்� + இ�ந்தார் ஆ) �ய�ல் + இ�ந்தார் இ) �ய�ன்றி + இ�ந்தார் 
ஈ) �ய�ன் + இ�ந்தார் 

5. என்� + உைரக்�ம் என்பதைனச் ேசர்த்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் ….. 
அ) என்� உைரக்�ம் ஆ) என்றிைரக்�ம் இ) என்றைரக்�ம் ஈ) என்�ைரக்�ம் 

 
ெபா�த்�க 

6. கழன� – கதிரவன் 
7. நிகர் – ேமகம் 
8. ப�தி – சமம் 
9. �கில் – வயல்
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��வ�னா 
10. பாரதிதாசன�ன் மனத்ைதக் கவர �யன்ற இயற்ைகப் ெபா�ள்கள் யாைவ? 
11. தமிழ்ெமாழிக் கல்வ� பய�ல்வதால் உண்டா�ம் நன்ைமகள் எைவெயனப் பாரதிதாசன் 

�றிப்ப��கிறார்? 
சி�வ�னா 

12. ‘இன்பத்தமிழ்க் கல்வ�’ – பாடலின் ைமயக்க�த்ைத உங்கள் ெசாந்த நைடய�ல் எ��க. 
 
சிந்தைன வ�னா 

13. தமிழ்ெமாழிக் கல்வ� பய�ல்வதால் ஏற்ப�ம் நன்ைமகளாக ந�ங்கள் க��வனவற்ைறத் 
ெதா�த்� எ��க. 

 
அழியாச் ெசல்வம் 

ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 
1. ஒ�வர் தம் �ழந்ைதக�க்�ச் ேசர்த்� ைவக்க ேவண்�ய ெசல்வம் 

அ) வ �� ஆ) கல்வ� இ) ெபா�ள் ஈ) அண�கலன் 
2. கல்வ�ையப் ேபால் , ……………….. ெசல்லாத ெசல்வம் ேவறில்ைல . 

அ) வ�ைலய�ல்லாத  ஆ) ேக�ல்லாத இ) உயர்வ�ல்லாத ஈ) தவறில்லாத 
3. ‘வாய்த்திய�ன்’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� ……………….. 

அ) வாய்த்�+ஈய�ன் ஆ) வாய்+த�ய�ன் இ) வாய்த்�+த�ய�ன் ஈ) வாய்+ஈய�ன் 
4. ேக�ல்ைல’ என்�ம் ெகால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� …….. 

அ) ேக�+இல்ைல  ஆ) ேக+இல்ைல இ) ேகள்வ�+இல்ைல ஈ) ேக�+இல்ைல 
5. எவன் + ஒ�வன் என்பதைனச் ேசர்த்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் ………….. 

அ) எவன் ஒ�வன் ஆ) எவன்ெனா�வன் இ) எவெனா�வன் ஈ) ஏன்ெனா�வன் 
 
��வ�னா 

6. கல்வ�ச் ெசல்வத்தின் இயல்�களாக நால�யார் ��ம் ெசய்திகைள எ��க. 
 
சி�வ�னா 

7. கல்வ�ச் ெசல்வம் �றித்� நால�யார் ��ம் க�த்�கைளத் ெதா�த்� எ��க. 
 
சிந்தைன வ�னா 

8. கல்வ�ச் ெசல்வம் அழியாதக் ெசல்வம் எனப்ப�வ� ஏன்? சிந்தித்� எ��க. 
 

வாழ்வ�க்�ம் கல்வ� 
ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

1. காலத்தின் அ�ைமையக் ��ம் தி�க்�றள் அதிகாரம் … 
அ) கல்வ� ஆ) காலம் அறிதல்  இ) வ�ைனயறிதல் ஈ) ம�ய�ன்ைம 

2. கல்வ�ய�ல்லாத நா� ……………………… வ ��. 
அ) வ�ளக்கில்லாத ஆ) ெபா�ள�ல்லாத  இ) கதவ�ல்லாத ஈ) வாசலில்லாத 

3. பள்ள�த் தலமைனத்�ம் ேகாய�ல் ெசய்�ேவாம்’ என்� பா�யவர் …………. 
அ) தி�க்�றளார் ஆ) தி�வள்�வர் இ) பாரதியார் ஈ) பாரதிதாசன் 

4. ‘உயர்வைடேவாம்’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� … …… 
அ) உயர் + வைடேவாம் ஆ) உயர் + அைடேவாம் இ) உயர்� + வைடேவாம் 
ஈ) உயர்� + அைடேவாம் 

5. இைவ + எல்லாம் என்பதைனச் ேசர்த்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் ………………. 
அ) இைவ எல்லாம்  ஆ) இைவெயல்லாம இ) இ�ெயல்லாம் ஈ) இவெயல்லாம் 

 
ெசாற்ெறாட�ல் அைமத்� எ��க 

6. ெசல்வம் _   7. இளைமப்ப�வம் _  8. ேதர்ந்ெத�த்� _ 
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��வ�னா 
9. மன�தப் ப�றவ�க்�ம் ப�ற உய��னங்க�க்�ம் இைடேய உள்ள ேவ�பா� யா�? 
10. கல்வ� அறி� இல்லாதவர்கள் பற்றி வள்�வர் ��வ� யா�? 
11. �ல்கைள எவ்வா� ப�க்க ேவண்�ம்? 

 
சி�வ�னா 

12. கல்வ�ேய அழியாத ெசல்வம் என்பைத வ�ளக்�க. 
13. கல்வ�ைய�ம் வ�ளக்ைக�ம் தி�க்�றளார் எவ்வா� ஒப்ப��கிறார்? 

 
பள்ள� ம�திறப்� 

1. மதிவாணன் பள்ள�க்�ச் ெசல்ல ��ெவ�த்த நிகழ்ைவச் ��க்கி எ��க. 
 

 
ஒெர�த்� ஒ�ெமாழி, ப�பதம், பகாப்பதம் 

 
ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

1. நன்�லின்ப� தமிழி�ள்ள ஓெர�த்� ஒ� ெமாழிகள�ன் எண்ண�க்ைக ………….. 
அ) 40  ஆ) 42  இ) 44  ஈ) 46 

2. எ�தினான்’ என்ப� ……………….. 
அ) ெபயர்ப் ப�பதம் ஆ) வ�ைனப் ப�பதம்  இ) ெபயர்ப் பகாப்பதம் ஈ) வ�ைனப் 
பகாப்பதம் 

3. ெபயர்ப்ப �பதம் ……………… வைகப்ப�ம். 
அ) நான்� ஆ) ஐந்� இ) ஆ� ஈ) ஏ� 

4. காலத்ைதக் காட்�ம் ப�பத உ�ப்� ………………. 
அ) ப�தி ஆ) வ��தி இ) இைடநிைல ஈ) சந்தி 

 
ெபா�த்�க 

5. ெபயர்ப் ப�பதம் – வாழ்ந்தான் 
6. வ�ைனப் ப�பதம் – மன் 
7. இைடப் பகாப்பதம் – நன� 
8. உ�ப் பகாப்பதம் – ெப�யார் 

ச�யான ப�பத உ�ப்ைப எ��க 
9. ேபாவாள் – ேபா + வ் + ஆள் 

ேபா -------- வ் – ---------- ஆள் –------------- 
10. நடக்கின்றான் – நட + க் + கின்� + ஆன் 

நட – ----------- க் – ---------- கின்� – ------------ ஆன் – ---------- 
 
ப�ன்வ�ம் ெசாற்கைளப் ப��த்�ப் ப�பத உ�ப்�கைள எ��க 

11. பார்த்தான் – 12. பா�வார் – 
 
��வ�னா 

13. ஓெர�த்� ஒ�ெமாழி என்றால் என்ன? 
14. பதத்தின் இ� வைககள் யாைவ? 
15. ப�பத உ�ப்�கள் எத்தைன வைகப்ப�ம்? 

 
சி�வ�னா 

16. வ��தி எவற்ைறக் காட்�ம்? 
17. வ�காரம் என்ப� யா�? எ�த்�க்காட்�டன் வ�ளக்�க. 
18. ெபயர்ப்ப�பதம் எத்தைன வைகப்ப�ம்? அைவ யாைவ? 
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ச�யான ெசால்ைலக் ெகாண்� நிரப்�க 
(அ�, ந�, அவர்கள், அைவகள், அைவ, நாம், உன்) 

19. ……… ெபயர் என்ன? 
20. ஏழாம் வ�ப்� மாணவர்கள். 
21. ………….. எப்ப� ஓ�ம்? 

22. ………என்ன ெசய்� ெகாண்��க்கிறாய்? 
23. …..... வந்� ெகாண்� இ�க்கிறார்கள். 

 
 
க�தம் எ��க 

24. உங்கள் ப�திய�ல் �லகம் ஒன்� அைமத்�த் தர ேவண்� �லக ஆைணய�க்�க் க�தம் 
எ��க. 

 
ஓர் எ�த்�ச் ெசாற்களால் நிரப்�க 

25. …………………… �ல்ைல ேம�ம். 
26. ……………………… ��ம். 
27. ……………….. ேப�ம். 

28. …………………… பறக்�ம். 
29. …………….. மணம் வ ��ம் 

 
ப�ன்வ�ம் எ�த்�க�க்�ப் ெபா�ள் எ��க 

(எ.கா.) தா – ெகா� 
30. த� –  
31. பா –  
32. ைத –  

33. ைவ –  
34. ைம – 

 
 
ப�ன்வ�ம் ெசாற்கைள இ�ெபா�ள் த�மா� ெதாட�ல் அைமத்� எ��க 

(ஆ�, வ�ளக்�, ப�, ெசால், கல், மாைல, இ�) 
35. வ�ளக்� :  
36. ப� :  
37. ெசால் :  

38. கல் :  
39. மாைல :  
40. இ� : 

 
ஒ� ேவண்�ேகாள் 

ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 
1. மய��ம் மா�ம் வனத்திற்� ………………………… த�கின்ற ன. 

அ) கைளப்� ஆ) வனப்� இ) மைலப்� ஈ) உைழப்� 
2. மிளகாய் வற்றலின் ……………… �ம்மைல வரவைழக்�ம். 

அ) ெந� ஆ) காட்சி இ) மணம் ஈ) ஓைச 
3. அன்ைன தான் ெபற்ற ………….. ….. சி�ப்ப�ல் மகிழ்ச்சி அைடகிறார். 

அ) தங்ைகய�ன் ஆ) தம்ப�ய�ன் இ) மழைலய�ன் ஈ) கணவன�ன் 
4. வனப்ப�ல்ைல ‘ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� ………………… 

அ) வனம்+இல்ைல   ஆ) வனப்�+இல்ைல இ) வனப்�+ய�ல்ைல  ஈ) வனப்+ப�ல்ைல 
5. வார்ப்� + என�ல்’ என்பதைனச் ேசர்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் 

அ) வார்ப்என�ல் ஆ) வார்ப்ப�ன�ல் இ) வார்ப்ெபன�ல் ஈ) வார்ப்� என�ல் 
 
நயம் அறிக 

6. ஒேர எ�த்திேலா ஓைசய�ேலா ���ம் இைய�ச் ெசாற்கைளப் பாடலில் இ�ந்� எ�த்� 
எ��க. 

 
��வ�னா 

7. தாய்ைமய�ன் ஓவ�யத்தில் நிைறந்தி�க்க ேவண்�யைவ யாைவ? 
8. ஒ� கைல எப்ெபா�� உய�ர்ப்�ைடயதாக அைம�ம்? 
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சி�வ�னா 

9. சிற்பங்க�ம் ஓவ�யங்க�ம் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம் என்� கவ�ஞர் ��கிறார்? 
 
சிந்தைன வ�னா 

10. ந�ங்கள் ஒ� கைலஞராக இ�ந்தால் எத்தைகய பைடப்�கைள உ�வாக்�வ �ர்கள்? 
 

கீைரப்பாத்தி�ம் �திைர�ம் 
ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

1. ‘ஏறப் ப�யா�ேம’ என்�ம் ெதாட�ல் ப�’ என்பதன் ெபா�ள் …………………… 
அ) யாைன ஆ) �திைர இ) மான் ஈ) மா� 

2. ெபா�ந்தாத ஓைச உைடய ெசால் ……………………. 
அ) பாய்ைகயால் ஆ) ேமன்ைமயால் இ) தி�ம்�ைகய�ல் ஈ) அ�க்ைகயால் 

3. ‘வண்கீைர’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� …………………… 
அ) வண் + கீைர ஆ) வண்ண ம் + கீைர இ) வளம் + கீைர ஈ) வண்ைம + கீைர 

4. கட்� + அ�த்தல் என்பதைனச் ேசர்த்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் ……………………. 
அ) கட்�ய��த்தல் ஆ) கட்�ய�த்தல் இ) கட்� அ�த்தல் ஈ) கட்� அ�த்தல் 

 
சி�வ�னா 

5. கீைரப்பாத்தி�ம் �திைர�ம் எக்காரணங்களால் ஒத்தி�க்கின்றன? 
 

ேப�ம் ஓவ�யங்கள் 
ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

1. �ைக ஓவ�யங்கள�ல் வண்ண ம் த�ட்டப் பயன்பட்ட ெபா�ள்கள�ல் ஒன்� …………. 
அ) மண்�கள் ஆ) ந�ர் வண்ணம் இ) எண்ெணய் வண்ணம் ஈ) க�க்ேகால் 

2. நைகச்�ைவ உணர்� ெவள�ப்ப�மா� வைரயப்ப�ம் ஓவ�யம் … 
அ) �ைக ஓவ�யம் ஆ) �வர் ஓவ�யம் இ) கண்ணா� ஓவ�யம் ஈ) ேகலிச்சித்திரம் 

3. ‘ேகாட்ேடாவ�யம்’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� ……………….. 
அ) ேகா�+ஓவ�யம் ஆ) ேகாட்�+ஓவ�யம் இ) ேகாட்+ேடாவ�யம்   ஈ) ேகா�+ஓவ�யம் 

4. ‘ெசப்ேப�’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� ………… 
அ) ெசப்� + ஈ� ஆ) ெசப்� + ஓ� இ) ெசப்� + ஏ� ஈ) ெசப்� + ேய� 

5. எ�த்� + ஆண� என்பதைனச் ேசர்த்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் ……………… 
அ) எ�த்� ஆண� ஆ) எ�த்தாண� இ) எ�த்�தாண� ஈ) எ�தாண� 

 
ேகா�ட்ட இடங்கைள நிரப்�க 

6. க�த்�ப் படங்கைள அறி�கப்ப�த்தியவர் …………….. 
7. கலம்கா� ஓவ�யம் என்� அைழக்கப்ப�வ� …………………… 
8. மன்னர்கள�ன் ஆைணகைள�ம் அர� ஆவணங்கைள�ம் ……………… ம�� ெபாறித்�ப் 

பா�காத்தனர். 
 
��வ�னா 

9. ஓவ�யங்கள�ன் வைககள் யாைவ? 
10. �ைக ஓவ�யங்கள�ல் இ�ந்� நாம் அறி�ம் ெசய்திகள் யாைவ? 
11. தாள் ஒவ�யங்கைள எவற்ைறக் ெகாண்� வைரவர்? 
12. �வர் ஓவ�யங்கள் காணப்ப�ம் இடங்கைளக் ��க. 
13. ெசப்ேபட்� ஓவ�யங்கள�ல் காணப்ப�ம் காட்சிகள் யாைவ? 

 
சி�வ�னா 

14. ேகலி சித்திரம் என்றால் என்ன? 
15. ஓைலச்�வ� ஓவ�யங்கள் �றித்� ந�ங்கள் அறிந்� ெகாண்டவற்ைற எ��க. 

 
தமிழ் ஒள�ர் இடங்கள் 
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1. ந�ங்கள் �ற்�லா வழிகாட்�யாக இ�ந்தால், �ற்�லாக் ைகேய� என்�ம் ப�திய�ல் உள்ள 
இடங்கைளப் பார்ைவய�ட வ�பவர்க�க்� எவ்வா� வ�ளக்கிக் ��வ �ர்கள்? 

 
ெதாழிற்ெபயர் 

ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 
1. ப�ன்வ�வனவற்�ள் வ��தி ெபற்ற ெதாழிற்ெபயர் எ�? 

அ) எ�� ஆ) பா� இ) ப�த்தல் ஈ) ந� 
2. ப�ன்வ�வனவற்�ள் �தன�ைல தி�ந்த ெதாழிற்ெபயர் எ�? 

அ) ஊ� ஆ) ந� இ) வ�� ஈ) எ�தல் 
 
ெபா�த்�க 

3. ஓட்டம் – �தன�ைலத் ெதாழிற்ெபயர் 
4. ப�� – �தன�ைல தி�ந்த ெதாழிற்ெபயர் 
5. �� – வ��தி ெபற்ற ெதாழிற்ெபயர் 

 
சி�வ�னா 

6. வளர்தல், ேப�தல் – இைவ எவ்வைகப் ெபயர்கள்? வ�ளக்கம் த�க. 
7. �தன�ைல தி�ந்த ெதாழிற்ெபயர் என்றால் என்ன? சான்� த�க. 

 
கட்�ைர எ��க 

8. எங்கள் ஊர் 
(�ன்�ைர – அைமவ�டம் – ெபயர்க்காரணம் – ெதாழில்கள் – சிறப்� மி� இடங்கள் – 
தி�வ�ழாக்கள் – மக்கள் ஒற்�ைம – ���ைர ) 

 
தி�க்�றள் 

ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 
1. ………….. த�ைம உண்டா�ம். 

அ) ெசய்யத்த�ந்த ெசயல்கைளச் ெசய்வதால் ஆ) ெசய்யத்தகாத ெசயல்கைளச் 
ெசய்யாமல் இ�ப்பதால் இ) ெசய்யத்த�ந்த ெசயல்கைளச் ெசய்யாமல் இ�ப்பதால் 
ஈ) எ��ம் ெசய்யாமல் இ�ப்பதால் 

2. தன்��ையச் சிறந்த ��யாகச் ெசய்ய வ��ம்�வ�டம் ………. இ�க்கக் �டா�. 
அ) ேசாம்பல்  ஆ) ����ப்� இ) ஏழ்ைம ஈ) ெசல்வம் 

3. ‘எ�த்ெதன்ப என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� ……………………. 
அ) எ�த்�+ெதன்ப ஆ) எ�த்�+என்ப  இ) எ�த்�+இன்ப  ஈ) எ�த்+ெதன் 

4. ‘கைரந்�ண்�ம்’ என்�ம் ெசால்ைலப் ப��த்� எ�தக் கிைடப்ப� … 
அ) கைரந்�+இன்�ம் ஆ) கைர+ �ண்�ம் இ) கைரந்�+உண்�ம் ஈ) கைர+உண்�ம் 

5. கற்றைனத்� + ஊ�ம் என்பதைனச் ேசர்த்ெத�தக் கிைடக்�ம் ெசால் ……….. 
அ) கற்றைனத்��ம் ஆ) கற்றைன��ம் இ) கற்றைனத்த��ம் ஈ) கற்றைனத் ேதா�ம் 

 
ெபா�த்�க 

6. கற்�ம் �ைற – ெசயல் 
7. உய�ர்க்�க் கண்கள் – காகம் 
8. வ��ச்ெசல்வம் – ப�ைழய�ல்லாமல் கற்றல் 
9. எண்ண�த் �ண�க – எண்�ம் எ�த்�ம் 
10. கரவா கைரந்�ண்�ம் – கல்வ� 

��வ�னா 
11. நன்ைம ெசய்வதி�ம் த�ைம உண்டா�ம் எப்ேபா�? 
12. த�ைம உண்டாக்�ம் இரண்� ெசயல்கைள எ��க. 
13. �ன்பத்திற்�த் �ன்பம் உண்டாக்�பவர் யார்? 

ந.தாண்டவ�ர்த்தி MA.,B.Ed., 
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