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                                 State Purpose of Worksheet – மாதிரி வினாத்தாள்  1[2019 – 2020] 

[KG Class work/Home Assignment/Alternate Class work/ Revision Test/Internal Assessment/Formative Assessment/ Summative Assessment/Preboard] 

  

    அ) ப ாருளுணர்ந்து விடை தருக                           

                  புறநானூறு என்னும் நூலில் அறப்பபார ் குறித்த செய்திகள் இடம் 

சபற்றுள்ளன. அரென் ஒருவன் மற்சறாரு நாடட்ு அரென் மீது பபார ் சதாடுக்கும் 

முன்பு பசுக்களளயும், அறபவாளரயும், சபண்களளயும், பிணியாளரக்ளளயும் 

பபார ் நிகழும் இடத்ளத விடட்ுப் புறத்பத பபாய் விடும்படி எெெ்ரித்த பின்னபர 

பளடசயடுப்பு நிகழும். இெச்ெய்தி முதுகுடுமிப் சபருவழுதியிடம் 

அளமந்திருந்ததாக சநட்டிளமயார ் என்னும் புலவர ் பாராடட்ுகிறார.் பமலும், 

பளடசயடுத்து வரும் பளகவன் மீது, மளறந்து நின்று அம்பு எய்தும் நிளலயங்கள் 

‘ஞாயில்கள்’ என்று அளைக்கப்பட்டன.  

வினாக்கள்: 

1. இப்பத்தியில் இடம்சபற்றுள்ள நூலின் சபயர ்என்ன?      [1] 

2. சநட்டிளமயாரால் பாராட்டப்படும் அரெர ்யார?்                 [1] 

3. ‘ஞாயில்கள்’ என்றால் என்ன?                    [1] 

4. ‘பளகவன்’ இெச்ொல்லுக்கு உரிய எதிரெ்ச்ொல் என்ன?               [1] 

5. ‘பிணி’ என்பதன் சபாருள் என்ன?         [1] 

 

ஆ) அடிக்ககாடிை்ை ப ாற்களுக்கு உரிய ப ாருளிடனத் கதர்வு ப ய்க   [5×1=5] 

1. ;வான்’ என்னும் சொல்லின் சபாருள்___________ 

         அ) நிலம்             ஆ) வானம்                 இ) பூமி              ஈ)  கடல் 
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2. ‘பார’் இெச்ொல்லின் சபாருள் _____________ 

           அ) மளல              ஆ) மாதம்                இ) உலகம்                ஈ) கண்டம் 

3. ‘இல்லார’்  இெச்ொல்லின் சபாருள் _____________ 

          அ) செல்வர ்           ஆ) முதலாளி            இ) இல்லாதவர ்        ஈ) 

பணம்பளடத்தவர ்

4.  ‘பமன்ளம’ இெச்ொல்லின் சபாருள் ___________ 

           அ) தாை்வு               ஆ) வீை்ெச்ி                  இ) உயரவ்ு                      ஈ) வீை்தல் 

 5.  ‘தீரப்்பு’ இெச்ொல்லின் சபாருள் _____________ 

      அ) வாதம்                ஆ) முடிவு                  இ) ெண்ளட              ஈ) வைக்கு 

 

இ) அடிக்ககாடிை்ை ப ாற்களுக்கு உரிய எதிர ்ப் ால்டல எழுதுக   [3×½=1½] 

   1.  பளைளம இெச்ொல்லின் எதிரெ்ச்ொல் __________ 

        அ) கடுளம             ஆ) பளையது             இ) புதுளம                 ஈ) பதுளம 

   2.  இம்ளம இெச்ொல்லின் எதிரெ்ச்ொல் ________________ 

       அ) இப்பிறப்பு             ஆ) உலகம்                 இ) மறுளம               ஈ) இயலாளம 

  3. நன்ளம இெச்ொல்லின் எதிரெ்ச்ொல் ____________ 

      அ)  நன்றி                ஆ) தீளம                  இ) நல்வழி             ஈ) நன்றிக்கடன் 

 

ஈ) பின்வரும் உயிரினங்களுக்கு உரிய ஒலிகடள எழுதுக.               [4×½=2] 

  1. அணில்  ____________ 

 2. நரி          ____________ 

 3. சிங்கம்  ____________ 

 4. கழுளத _____________ 

உ) பிறபமாழி  ்ப ாற்கடள நீக்கி தமிழில் எழுதுக                 [3×1=3] 

  1. பபாட்டில் பயணம் செய்தால் மிகவும் ஹப்பி ஆக இருக்கும்   

  2. பநற்று என் டாடியுடன் வாக்கிங் சென்பறன் 

  3. ஹாரப்ரில் ளலட்ஹவுஸ்  இருக்கும் 



PRSWS-01/01/July2013 

ஊ) ப ாருத்துக          [5×½=2½] 

   1. நீர ்                                        பறித்தான் 

   2. முறுக்கு                               எய்தான் 

  3. உணவு                                  குடித்தான்   

  4. அம்பு                                     தின்றான் 

 5. பூ                                             உண்டான்   

  

எ) பின்வரும் ப ாற்கடள வாக்கியத்தில் எழுதுக                 [4×1=4] 

 1. தங்கம்        2. அளமதி      3. முைக்கம்                4. கூட்டமாக 

 

ஏ) முடற மாறியுள்ள ப ாற்கடள முடற ் டுத்தி எழுதுக                           [4×1=4] 

  1. கற்றிட பவண்டும் கல்விளயக் கெடற 

  2. தந்ளதயும் சதய்வம் அன்ளனயும் 

  3. மனுநீதிெ ்பொைன் மன்னன் பொைமன்னரக்ளுள் புகை் வாய்ந்த 

  4. காற்சிலம்பு உளடயது கண்ணகியின் மாணிக்கப் பரல்கள் 

 

ஐ) உன் ஊரில்  ாடல வ தி கவண்டி ஊராை்சி மன்றத் தடலவருக்குக் கடிதம் 

எழுதுக.  [5] 

 

ஒ) பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக       [4×2=8] 

   1. மரபு என்றால் என்ன? 

   2. பண்பால் சிறந்தவரக்ளாக மதிசயாளி எவளரசயல்லாம் குறிப்பிடுகிறாள்? 

   3. கள்வரால் கவரந்்து செல்லக் கூடியது எது? 

   4. ‘கல்விெச்ெல்பம சிறந்த செல்வம்’ என்பதற்கு மலரவ்ிழி கூறிய காரணங்களள 

எழுதுக                               

    

 


