1 – P3 (A) - New Syllabus (2017)

A1. வலற்றும
Q1
ிகப்

முதல்

Q5

லமமள்ர

பபோருத்தோன

வகோடிட்ட

வலற்றும

இடங்கமர

உருபு

ஏற்ம

நிப்புலதற்கு

ப ோல்மயக்

பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்கரியிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை
அமடப்பினுள் எழுது. (10 திப்பபண்கள்)

Q1.

குவும் பாயாவும் ____________ சென்மார்கள்.

1) நூயகத்தை

2) நூயகத்ைில்
3) நூயகத்துக்கு
4) நூயகத்ைின்
Q2.

(

)

(

)

(

)

அங்கக அலர்கள் பயலிை ____________ பார்த்ைார்கள்.

1) புத்ைகங்கதர

2) புத்ைகங்கரில்

3) புத்ைகங்கரின்

4) புத்ைகங்களுக்கு
Q3 TO Q4 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights

Q5.

நூயகர் ____________ லாெிப்புப் பறக்கத்தைப் பாாட்டினார்.

1) அலர்கள்

2) அலர்கரின்

3) அலர்கரிடம்
4) அலர்கதர
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A2. மூலிடப்பபர்
Q6 முதல் Q10 லமமள்ர வகோடிட்ட இடங்கமர நிப்புலதற்கு ிகப்
பபோருத்தோன

ப ோல்மயக்

பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும்

ப ோற்கரியிருந்து

வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்பினுள் எழுது. (10 திப்பபண்கள்)

Q6.

ெகுந்ையா காட்டில் கனிகதரப் பமிக்கச்

____________.

1) சென்மான்
2) சென்மார்

3) சென்மாள்
4) செய்கிகமன்
Q7.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

____________ லியங்கில் கைாட்டத்தைச் சுற்மிப் பார்த்கைாம்.

1) நீங்கள்

2) நாங்கள்

3) அலர்கள்

4) ாணலர்கள்
Q8.

நரிகள் இமந்ை ாதன கடித்து ____________.

1) ைின்கின்மது
2) ைின்மன
3) ைின்மது

4) ைின்மனர்
Q9.

____________ கதடில் ஏமிப் கபெ பந்ைான்.

1) அலள்

2) அலர்கள்
3) ாயைி
4) பாயன்
Q10. ஆெிரிர் பாடம் செய்ாை ாணலதனத் ____________.
1) ைிட்டினார்

2) ைிட்டினான்
3) ைிட்டுலார்

4) ைிட்டினார்கள்
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A3. ப ோற்பபோருள்
Q11

முதல்

உைர்த்தும்

Q15

லமமள்ர

வலபமோரு

அடிக்வகோடிட்ட

ப ோல்மயக்

ப ோல்யின்

பபோருமர

பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும்

ப ோற்கரியிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்பினுள் எழுது.
(10 திப்பபண்கள்)

Q11. ெிலாவும் அலன்

வகோதனும் கபங்காடிக்குச் சென்மனர்.

1) அண்ணனும்
2) நண்பனும்

3) சொந்ைக்கானும்

4) உடன்பிமந்ைலனும்

(

)

Q12 TO Q14 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyright

Q15. வலந்தன் ைன் நாட்டு க்கரின் நயனுக்காக கபாருக்குச் சென்மான்.
1) ைரபைி
2) அதச்ெர்

3) பதடலன்
ீ
4) அென்

(

)

A4. ப ய்மள்
Q6 முதல் Q10 லமமள்ர ப ய்மள்/பறபோறிம நிமமவு ப ய்லதற்கு
ஏற்ம

ப ோல்மயக்

பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும்

ப ோற்கரியிருந்து

வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்பினுள் எழுது. (10 திப்பபண்கள்)

Q16. உதடது ____________.
1) லிதரகல்
2) தகலிகடல்

3) நிதனகல்
4) லிரம்கபல்

(

)
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Q20. ____________ ெினம்.
1) லிரும்புலது
2) ஓதுலது

3) ஆறுலது
4) ஈலது

(

)

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights

A5. முன்னுைர்வுக் கருத்தமிதல்.
Q20 முதல் Q25 லமமள்ர வகோடிட்ட இடங்கமர நிமமவு ப ய்லதற்கு
பபோருத்தோன

ப ோல்மயக்

பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும்

வதர்ந்பதடுத்து அமடப்பினுள் எழுது. (5 திப்பபண்கள்)

ப ோற்கரியிருந்து

அன்று ாமுவும் அலன் நண்பர்களும் காற்பந்து
லிதராடினார்கள்.

அலர்கள்

கபாட்டிகபாட்டுக்

சகாண்டு

காற்பந்து லிதராடினார்கள்.
________________________________Q21.___________
உதைத்ைான். அந்ைப் பந்து

ைிரு.ககாபாயின் லட்டுச்
ீ
ென்னல்

Q21. (

)

Q22. (

)

Q23. (

)

Q24. (

)

Q25. (

)

Q22.___________சநாறுக்கிது.
_________________________________________________________________.
ெத்ைத்தைக் ககட்டுத் ைிரு.ககாபால் Q23.___________ சலரிக
ஓடி லந்ைார். அலர்
ாமுவும்

Q25.___________

அதனலதமம் Q24.___________.
அலன்

ககட்டார்கள்.

நண்பர்களும்
அதைக்ககட்ட

அலரிடம்
ைிரு.ககாபால்

னிங்கி அலர்கதர ன்னித்து, “இனிகல் கலனாக
லிதராடுங்கள்,” என்று அமிவுத கூமிச் சென்மார்.
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1. ைிட்டினார்

2. ன்னிப்பு

3. கலகாக

4. லட்டுக்கு
ீ

5. கண்ணாடித

A6. சுலிமடக் கருத்தமிதல்
பின்லரும் கட்டுமப் பகுதிமக் கருத்தூன்மிப் படி.

ைிருைி கயா ெிாங்கூன் லட்டாத்ைில் குடி இருந்ைார். ஒரு
நாள் அலருதட லட்டில்
ீ
ஒரு சபரி எயி புகுந்துலிட்டது. எயிின்

சைாந்ைவு ைாங்கமுடிால் அலர் கலதயப்பட்டார்.

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
லதரத்ைில்
லாெத்தை

லதடத்

முகர்ந்து

சபாமிில்

துண்தடச்
லரும்

சொருகி

எயி,

ெிக்கிக்சகாள்ளும்.

அதை

அைன்பின்

தலத்ைார்.

லதடின்

எடுக்க

முலும்கபாது

எயிின்

சைால்தயக

இருக்காது என்று அலர் நிதனத்ைார். _____________________________________.

எயிக்கு

லதடின்

லாெதன

மூக்தகத்

துதரத்ைது.

அது

கலனாக லதட ாட்டிிருந்ை கம்பிின் ீ து குமிதலத்து கல்தய
லெிது.
ீ

அைனால்,

______________________.

உடகன

எயி

லதடதத்

தூக்கிக்சகாண்டு தமந்ைது.

Q26

முதல்

Q30

லமிலுள்ர

லினோக்களுக்கு

வற்கண்ட

பகுதிியிருந்து லிமடமக் கண்டமிந்து எழுது. (10 திப்பபண்கள்)
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Q26. ைிருைி கயா எங்வக குடி இருந்ைார்? (2)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Q27 TO Q28 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights

Q29. எப்வபோது எயி சபாமிில் ெிக்கிக்சகாள்ளும் என்று அலர் நிதனத்ைார்?
(2)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Q30. எதனோல் லதட சலரிக லிழுந்ைது? (2)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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A7. லோக்கிம் அமத்தல்
Q31

முதல்

Q35

லமிலுள்ர

அமக்கவும். (5 திப்பபண்கள்)

ப ோல்மயக்

பகோண்டு

லோக்கிம்

Q31. பந்ைது
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Q32. துத்ைினான்
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Q33 TO Q34 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights

Q35. அன்பாக
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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அருஞ்ப ோற்பபோருள்

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights

/

ோதிரித் வதர்வுத் தோள் 1
பதோடக்கநிமய 3
லிமடகள்

A1.வலற்றும
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

3
1
4
3
2

A2.மூலிடப்பபர்
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

3
2
2
4
1

A3.ப ோற்பபோருள்
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

3
1
3
2
4

A4.ப ய்மள்
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20

4
2
1
2
3
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A5.முன்னுைர்வுக்
கருத்தமிதல்

Q21
Q22
Q23
Q24
Q25

3
5
4
1
2

A6.சுலிமடக் கருத்தமிதல்
Q26

ைிருைி கயா ெிாங்கூன் லட்டாத்ைில் குடி இருந்ைார்.

Q27

அலருதட லட்டில்
ீ
ஒரு சபரி எயி புகுந்துலிட்டது.

Q28

றுநாள் அலர் ஒரு சபாமிதமம் ஒரு லதடதமம் லாங்கி லந்ைார்.

Q29

லதடின் லாெத்தை முகர்ந்து லரும் எயி, அதை எடுக்க

Q30

லதட ாட்டிிருந்ை கம்பிின் ீ து எயி குமிதலத்து கல்தய

முலும்கபாது சபாமிில் ெிக்கிக்சகாள்ளும் என்று அலர் நிதனத்ைார்.

லெிைால்
ீ
லதட சலரிக லிழுந்ைது.

A7.லோக்கிம் அமத்தல்
Q31

முல் ெிங்கத்தைப் பார்த்து பந்ைது.

Q32

லில் ைன் நண்பதனத் துத்ைினான்.

Q33

ஒட்டகச்ெிலிங்கி உாக இருக்கும்.

Q34

கிரி ிகவும் அறகான பமதல.

Q35

சுைி ைன் பிாணித அன்பாக லரர்த்ைாள்.
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