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A1. வலற்றும   
 

Q1 முதல் Q4 லமயுள்ர வகோடிட்ட இடங்கமர நிப்புலதற்கு ிகப் 
பபோருத்தோன வலற்றும உருபு ஏற்ம ப ோல்மயக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் 
ப ோற்கரியிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்பினுள் எழுது.  
(8 திப்பபண்கள்) 
  
Q1. ாப தந்த எடுக்க ____________ குறுக்கக ஓடிணான். 
  

 1) சாதன 

 2) சாதனில் 

 3) சாதனின் 

 4) சாதனால்                                           (      )  

 

Q2 TO Q5 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

 

 

A2. ப ய்யுள்/பறபோறி   
 

Q5 முதல் Q9 லமயுள்ர ப ய்யுள்/பறபோறிம நிமமவு ப ய்லதற்கு ஏற்ம 
ப ோல்மயக் பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்கரியிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அதன் 
எண்மை அமடப்பினுள் எழுது. (10 திப்பபண்கள்) 
 

Q5. ந்த ாய் ____________. 

 

 1) கதண் 

 2) கதன் 

 3) கதணு 

 4) காண்                                      (      ) 
 

Q6. ____________ சிறுதபம் ான்  ருக. 
 

 1) பதருதபம் 

 2) பதாறுதபம் 

 3) பதாநாதபம் 

 4) கல்னாதபம்                                         (      ) 
 

Q7 TO Q8 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
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Q9. ____________ அடி சறுக்கும். 
 

 1) ீனுக்கும் 

 2) ஆதணக்கும் 

 3) கசதணக்கும் 

 4) புத்ிானுக்கும்                                   (      ) 
 

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

A3. முன்னுைர்வுக் கருத்தமிதல்.  

Q10 முதல் Q14 லமயுள்ர முன்னுைர்வுக் கருத்தமிதயில் உள்ர வகோடிட்ட 
இடங்கமர நிமமவு ப ய்லதற்கு பபோருத்தோன ப ோல்மயக் 
பகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் ப ோற்கரியிருந்து வதர்ந்பதடுத்து அமடப்பினுள் 
எழுது. (10 திப்பபண்கள்) 
 
 அன்று ினா ிகவும் குதுகனாகக் காப்தட்டாள். 

ஏபணன்நால்,அள் அம்ா அதபத் கசி ிணக் 

பகாண்டாட்டத்தக் கா அதத்துச் பசல்ாகக் கூநிணார். 

ினா ன் Q10.______________________ ாதன ான்கு ிக்குக் 

கானாங் அங்கத்ிற்கு புநப்தட்டுச் பசன்நள். 

____________________________________________________________________________ 

ிண்ினிருந்து ாண்குதட ீர்கள் த 

Q12._________________________. கசி ிண அிகுப்புத் பாடங்கிது. 

ினா ஒவ்பாரு துதநிணரும் அிகுத்து ருதக் கண்டு 

ிகவும் Q13.____________________ அதடந்ாள். திநகு கண்தக் 

கரும் டணங்கதபக் கண்டு அள் கிழ்ச்சிபற்நாள். இறுி 

அங்காக ாண கடிக்தககதபப் தார்த்து எல்தனில்னா 

சந்காத்துடன் தகட்டி Q14.________________________ பசய்ாள். 

திநகு ஒரு இணி ிாில் தங்ககற்நத ிதணத்து 

ணிதநவுடன் டீு ிரும்திணாள். 

 

Q10. (          ) 

 

 

 

Q11. (          ) 

 

 

 

 

 

Q12. (          ) 

 

 

Q13. (          ) 

 

 

 

 

 

Q14. (          ) 

  
 

  

1. உநிணருடன்  

3. ிதநந்து  

5. பள்பபண  

7. குித்ார்கள் 

 

2. குடும்தத்ாருடன் 

4. தசம்  

6. இநங்கிணார்கள்  

8. ஆாம் 
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A4. கருத்து லிரக்கப்படக் கருத்தமிதல்  

பின்லரும் லிரம்பத்மதக் கருத்தூன்மிப் படி. (10 திப்பபண்கள்) 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                       லோ ிப்புப் பறக்கத்மத ஏற்படுத்த     
புத்தகக் கண்கோட் ி    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

போரி புத்தக நிமயம்  

ஏற்போட்டில் நடக்கும் புத்தகக் கண்கோட் ி 

இடம்: ாி ஹால் 

நோள்: 01.06.2016 பல் 13.06.2016 

கம்: காதன 10:00 ி பல் 
இவு 9:00 ி த 

 

 சிநார்களுக்குச் சிறுர் கத நூல்கள், தகச் சுதப் 
புத்கங்கள், ர்க் கதகள் 

 பதண்களுக்கு அதச/ தச சதல், அகுக் கதன, 
ருாி, ககானம். ற்றும் கறுதன புத்கங்களும் உண்டு. 

 ருாி, அகுக் கதன இண்தடபம் ாங்கிணால் 10% 
ள்ளுதடி உண்டு    

பன்று சிறுர் நூல்கள் ாங்கிணால் ஒரு தகடக்க ிழ் 
அகாி  இனசம். சிநப்புச் சலுதக பல் இண்டு ாட்கள் 
ட்டுக!    
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Q15 முதல் Q19 லமயுள்ர லினோக்கள் வற்கண்ட லிரம்பத்மதபோட்டி 
அமந்துள்ரன. பின்லரும் லினோக்களுக்கு ிகப் பபோருத்தோன  
லிமடமத் வதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்மை அமடப்பினுள் எழுது.  

 
 

Q15. புத்கக் கண்காட்சி எப்பதாழுது தடபதறுகிநது? 
 
 1) ஜூன் ாம் 
 2) ஜூதன ாம் 
 3) க ாம்                              (      ) 
 
Q16 TO Q17 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 

Q18. 10% ள்ளுதடி சலுதகதப் பதந எற்தந ாங்ககண்டும்? 
  
 1) ருாி ற்றும் அகுக் கதன 
 2) ருாி ற்றும் ககானம்   
 3) தகச் சுத ற்றும் ர்க்கத     (      )  
 
Q19. புத்கக் கண்காட்சிின் காக்கம் என்ண? 
  
 1) தம் சம்தாிப்தது 
 2) கதடத ிபம்தம் பசய்து 
 3) ாசிப்புப் தக்கத்த ஏற்தடுத்துது      (      ) 
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A5. சுலிமடக் கருத்தமிதல்  
  

பின்லரும் கட்டுமப் பகுதிமக் கருத்தூன்மிப் படி.  
 
  ிகள் ககா.சாங்கதாி ிழ்ாட்டின் ஞ்தச ாட்டத்ில் 
20 ஏப்ல் 1903-ில் திநந்து து 21-ஆம் ில், 1924-ில் சிங்கப்பூருக்கு  

ந்ார். ககா. சாங்கதாி ிகுந் ிழ்ப்தற்று பகாண்டாகவும், ிர் 
னம் ஒன்தநக கனாகக் கருிாகவும் ிகழ்ந்ார். 
 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
  

பாடங்கிர். ிழ் பசு ிாகக எழுத்ாபர் கதத, ார் 
ின்ந னர், ிழ் இதபஞர் ின்நம் ஆகி அதப்புகதப 
உருாக்கிணார். ிர்கபின் னதண ட்டுக கருத்ில் பகாண்டு ிழ் 
பசய்ித்ாதபத் காற்றுித்ர்,  
 

________________________________________________________________________________________ 
னிபறுத்ிர். அிகாத்து பாிகபில் ஒன்நாக ிழ் ிதனத்து ிற்க 
ஆம்த கானங்கபில் அரும்தாடு தட்டர், ககா. சாங்கதாி.  
   

  இர் திரிந்துகிடந் ிழ்ச் சபகத்தத் ிர் ிருாள் 
ி.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 
Q20 முதல் Q24 லமிலுள்ர லினோக்களுக்கு வற்கண்ட பகுதிியிருந்து 
லிமடமக் கண்டமிந்து எழுது. (12 திப்பபண்கள்) 
 
Q20. ிரு ககா. சாங்கதாி எப்பபோழுது சிங்கப்பூருக்கு ந்ார்? (2) 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Q21. ிரு ககா சாங்கதாி எப்படிப்பட்ட குபதடாக இருந்ார்? (2) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Q22 TO Q23 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

 

Q24. ிரு ககா சாங்கதாி ஏன் ிர் ிருாதபத் பாடங்கிணார்? (2) 
  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

 
அருஞ்ப ோற்பபோருள் 
 

ப ோல் பபோருள் 

காண் தார் (See/Watch) 

கசகன் ீன்,திாள் (Soldier) 

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

அிகாத்துபாி ஆட்சி பாி(Official Language / Administrative Language) 
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ோதிரித் வதர்வுத் தோள் 1 (Set 1) 
பதோடக்கநிமய 4  

 

லிமடகள் 

  

A1. வலற்றும A2. ப ய்யுள் / 
பறபோறி 

A3. முன்னுைர்வுக் 
கருத்தமிதல் 

A4. கருத்து 
லிரக்கப்படக் 
கருத்தமிதல் 

Q1 3 Q5 1 Q10 2 Q15 1 

Q2 1 Q6 1 Q11 5 Q16 3 

Q3 2 Q7 2 Q12 6 Q17 2 

Q4 1 Q8 1 Q13 4 Q18 1 

  Q9 2 Q14 8 Q19 3 

 
 
 

A5. சுலிமடக் கருத்தமிதல் 

Q20 ிரு ககா. சாங்கதாி து 21-ஆம் ில் 1924-இல் சிங்கப்பூருக்கு 
ந்ார். 
 

Q21 ககா. சாங்கதாி ிகுந் ிழ்ப்தற்று பகாண்டாகவும், ிர் 
னம் ஒன்தநக கனாகக் கருிாகவும் ிகழ்ந்ார். 
 

Q22 ிரு ககா. சாங்கதாி ிழ் பசு ிாக எழுத்ாபர் கதத, 

ார் ின்ந னர், ிழ் இதபஞர் ின்நம் ஆகி 
அதப்புகதப உருாக்கிணார். 
 

Q23 ககா. சாங்கதாி கல்ி, சபா ிிப்புர்த க்கபிடம் 
பகாண்டு பசன்நார். ிர்களுக்குக் குடிபரித கண்டும் என்று 
னிபறுத்ிணார். அிகாத்து பாிகபில் ஒன்நாக ிழ் ிதனத்து 
ிற்க ஆம்த கானங்கபில் அரும்தாடு தட்டார். இதக, அர் 
ிர்களுக்குச் பசய் கசதகள் ஆகும். 
 

Q24 இர் திரிந்துகிடந் ிழ்ச் சபகத்த ஒன்நிதக்க ிர் 
ிருாதபத் பாடங்கிணார். 
 

 


