
1

இரண்டாம் பருவத் தேர்வு - 2022

தேடாகுத்ேறி மதிப்பீடு - ேமிழ்

வகுப்பு  :  4 மதிப்தபண  : 60

விட்க்குறிப்புகள்

I. சரியடான தசடாலடலைத் தேரிவு தசய்து எழுதுக. 3 x 1 = 3
1. (அ) நாளும்
2. (ஆ) விசிறி
3. (அ) ஓடியது

II. தசடால உருவடாக்குக 5 x 1 = 5
4. குருவி 
5. குடம்
6. குதிரை
7. குழாய் 
8. குளவி / குளம்

III. தபடாருத்துக. 5 x 1 = 5
9. இனியச�ால்
10. மன்னர்
11. ச�ாறுரம
12. உணரமயா்ன ச�ாருள்
13. கடுஞச�ால்

IV. தசடாறகடை அட்வடையில வடகப்படுத்துக.  3 x 1 = 3

14. நான உணவு உண்டன. 

நான உணவு உணகி்ேன. 

நான உணவு உண்�ன.

V. நிரப்புக 4 x 1 = 4

15. மணம் 

16. ம்னம்

17. காரள

18. காரை

VI. விட்யளிக்க 10 x 2 = 20
19. �ார்னகள் கீ்ழ விழுந்து உரடந்துவிடட்ன.

20. வாரழயின பூ, காய், கனி, தணடு ஆகிய �குதிகள் உணவாகப் �யன�டுகினே்ன.
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21. நான வரைந்்தன.  
நான ்நற்று வரைந்்தன. 
நான ்நற்று �டம் வரைந்்தன.

22. பூவின ச�யர் என்ன?
23. (அ ) காகம் 

(ஆ) �ங்கு 
(இ) சவங்காயம் 
(ஈ) கரும்பு

24. நீதி: ஆத்திைககாைனுககுப் புத்தி மடடு.
25. உய்ை �ேககும் �டடம்

வணண வணணப் �டடம் 
இது்�ானறு மாணவர்கள் எழுதும் ச�ாருத்தமா்ன, இைணடு ச�ாற்சோடர்களுககு 
ஏற்� மதிப்ச�ண அளிககவும்.

26. (அ) �ேரவ கூடுகடடும்.

(ஆ) இது கூடடில் முடரட இடும்.
இது்�ானறு மாணவர்கள் எழுதும்ச�ாருத்தமா்ன, இைணடு ச�ாற்சோடர்களுககு 
ஏற்�  மதிப்ச�ண அளிககவும்.

27. சநல், ்வலி -இரவ ்�ானே ச�ாற்கள்.
28.  (அ) சநல், கம்பு, ்கழவைகு ்�ானேரவ தானியங்கள். 

(ஆ) உடலுககு நல்ைது எது?

VII. நிரப்புக. 2 x 4 = 8

29. இனச�ாைால் அனறி இருநீர் வியனுைகம்

 வனச�ாைால் எனறும் மகிழா்த-ச�ானச�ய்

 அதிர்வரளயாய் ச�ாங்கா (து) அழல்கதிைால் தணசணன

 கதிர்வைவால் ச�ாங்கும் கடல்.

30. ச�ாருள்:  எப்ச�ாருரள யார் யாரிடம் ்கடடாலும், ்கடடவா்ே எடுத்துக 
சகாள்ளாமல் அப்ச�ாருளின சமய்யா்ன ச�ாருரளக காண�்த 
அறிவாகும்.

VIII. விட்யளிக்க. 2 x 6 = 12

31. மகிழச்சி, மாதம், மிளகு, மீன, முறுககு, மூடரட, சமத்ரத, ்மகம், ரமதா்னம், 
சமாழி, ்மாப்�ம், சமளவல்.

32. ்தாடு, ஆடு, �ாடு, காடு, நாடு, எடு, ஏடு, மாடு, ்தடு, ஈடு, ஓடு, சகாடு, சதாடு, வீடு, விடு- 

இரவ ்�ானே ச�ாற்கள்.
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