
 

THE SCHRAM ACADEMY 
CHENNAI 

     அகுத்தர்வு-4 
       ்ிழ் ௌிற்சித்ாள் 
பௌர்:__________________________                  குப்பு:VI, ௌிரிவு:______ 
 
I. பின்வரும் பத்தியப் படித்து வினாக்களுக்கு வியைரிக்க. 

      பித்தாற்ௐம் ப ாண்டு ஒருர அிடுல் ௐாோது. அரின் 
உள்ப் ௌண்ரௌக் ப ாண்தே அிடுல் தண்டும். ௌாப்ௌம் முள்தாடு 
தாற்ௐ்ிக்கும். ஆோால் உள்த சுர ்ிகுந் ௌங் தாடு 
 ாட்சிிக் ிௐது. ரீை த ாைா  இருப்ௌினும் இோி இரச 
பிப்ௌடு ிௐது. எட்டிப்ௌம் ௌௌபோ இருந்ாலும் பாட்ோத 
 சக்கும். ொாற்ௌம்  ருர்,ஆோால் சுர இோிர். ௌாம்புக்குட்டி 
ௌௌபோ இருக்கும் ஆோால் ப ாடி ொஞ்ரசக்  க்கும். ஆ த 
எரயும் உருவு  ண்டு எள்ார் தண்டும் என் ிௐார் ள்ளுர்.  

ிோாக் ள். 

1. உருவு  ண்டு ________________தண்டும். 
  அ)ாழ்த்துல்     ஆ)எள்ார்      இ)சிரித்ல் 
2. ரீை __________________இருக்கும். 
  அ)த ாைா        ஆ)தொா        இ)சாய்ா  
3. எட்டிப்ௌத்ின் சுர _____________ 
  அ)இோிப்பு      ஆ) ார்ப்பு        இ) சப்பு 
4. எரயும் உருவு  ண்டு எள்ார் தண்டும் என்று கூௐிர் _________ 
  அ)ௌாிார்      ஆ)ிருள்ளுர்       இ) ம்ௌர் 
5. ொஞ்சு என்ௌன் பௌாருள்_________________ 
  அ)அன்பு      ஆ)ிம்        இ)அகு 
 
 



 
II. த ாடிட்ே இேத்ர ொிப்பு . 

1. பௌர்ச்பசால் ________________ர ப்ௌடும். 

2. ஒன்ௐன் பௌரக் குௐிக்கும்பசால் ______________ 

3. பௌாருரக் குௐிக்கும் பௌர் _______________ ஆகும். 

4. ஓர் இேத்ின் பௌரக் குௐிக்கும் பௌர்____________ 

5.  ாத்ரக் குௐிக்கும் பௌர் ______________ 

6. பௌாருின் உறுப்ரௌக் குௐிக்கும் பௌர் ____________ 

7. பாிரக் குௐிக்கும் பௌர் ______________ 

8. பௌாருின் ௌண்ரௌக் குௐிக்கும் பௌர் ________________ 

9. பௌர்ச்பசால்ின் ர  ள் _________, ________, _______, ______, ______, ______,  

10. ொம் முன்தோார் பௌர்ச்பசாற் ர அர ங்கும் அடிப்ௌரேில் 
__________________, ____________________ எோ ர ப்ௌடுத்ிோர். 

11. சி பௌாருள் ளுக்குக்  ாைம்  ருி இட்ே பௌர் _________________ 

12. இடுகுௐிப்பௌர் _________ ர ௌடும். அர _______________________________ 

13. ஓர் இடுகுௐிப்பௌர் அத்ன்ரோ உரே எல்ாப் பௌாருள் ரயும் 
பௌாதுா க் குௐிப்ௌது _________________________ஆகும். 

14. ொம் முன்தோார் சி பௌாருள் ளுக்குக்  ாைம்  ருா்ல் பௌரிட்ே 
பௌர் ________________________ 

15. ஓர் இடுகுௐிப்பௌர் குௐிப்ௌா  ஒரு பௌாருர ்ட்டும் குௐிப்ௌது 
______________________ எோப்ௌடும். 

 



16.  ாைமுரே எல்ாப் பௌாருள் ரயும் பௌாதுா க் குௐித்ால் அது 
________________________ ஆகும். 

17.  ாைமுரே எல்ாப் பௌாருள் ளுள் ஒன்ரௐ ்ட்டும் சிௐப்ௌா க் 
குௐிப்ௌது __________________________ ஆகும். 

III. சான்று தருக. 
1. பௌாருட்பௌர் ___________ 
  அ)ௌாடுல்    ஆ)சித்ிர     இ) ்ில் 
2. இேப்பௌர்  ______________ 
  அ)்ில்    ஆ)ிராட்டு அங் ம்  இ) சதும் 
3.  ாப்பௌர் ________________ 
  அ)்ார் ி    ஆ)இர     இ)சதும் 
4. சிரோப்பௌர் _________________ 
  அ)பசன்ரோ  ஆ) ர   இ)எழுதுல் 
5. ௌண்புப்பௌர்  _________________ 
  அ) ாம்   ஆ) ருர்    இ) ிர 
6. பாிற்பௌர் _________________ 
  அ)சாப்ௌிடுல் ஆ)ௌௐர   இ) ாற்று 
 
IV. கூமிவாறு சசய்க. 
1. இடுகுௐிப்பௌாதுப்பௌர ட்ே்ிடு . 
  அ)்ர    ஆ)ிருண்ைா்ர    இ)்ா்ம் 
2.  ாைப்பௌரக்  ண்ேௐி . 
  அ)முக் ாி     ஆ) ாற்று     இ)ௌள்ி 
3. தன் காயயில் ௌள்ிக்கு ந்ான். –அடிக்த ாடிட்ே பசால் எவ்ர    
பௌபோ எழுது . 
  அ) ௌண்புப்பௌர்   ஆ) சிரோப்பௌர்   இ) ாப்பௌர் 
 
 
 
 



 
 
V. சரிான சசாற்சமாையத் ததர்வு சசய்க. 
1. அ)பௌாருரக் குௐிக்கும் பௌர்  ாப்பௌர். 
  ஆ)பௌாருரக் குௐிக்கும் பௌர் பௌாருட்பௌர். 
  இ)பௌாருரக் குௐிக்கும் பௌர் இேப்பௌர். 
2. அ) ாைம்  ருி ரத் பௌர்  ாைப்பௌர். 
  ஆ) ாைம்  ருி ரத் பௌர்  ாைச்சிௐப்புப்பௌர் 
  இ) ாைம்  ருி ரத் பௌர்  ாைப்பௌாதுப்பௌர்.  
3. அ)பௌாருின் உறுப்ரௌக் குௐிக்கும் பௌர் ௌண்புப்பௌர். 
  ஆ)பௌாருின் உறுப்ரௌக் குௐிக்கும் பௌர் சிரோப்பௌர். 
  இ)பௌாருின் உறுப்ரௌக் குௐிக்கும் பௌர் பௌாருட்பௌர். 
4. அ)பௌாருின் ௌண்ரௌக் குௐிக்கும் பௌர் ௌண்புப்பௌர். 
  ஆ)பௌாருின் உறுப்ரௌக் குௐிக்கும் பௌர் ௌண்புப்பௌர். 
  இ)பௌாருின் பௌரக் குௐிக்கும் பௌர் ௌண்புப்பௌர். 
 
VII. விடுபட்ை சரீ்கயர நிப்புக. 
1. ௌகுத்துண்டு _______________ஓம்புல் நூதார் 
 _________________எல்ாம் ர. 
2. இன்ோா பசய்ார__________அர் ொாை 
  ொன்ோம்______________ிேல் 
 
VI. வாக்கித்தில் அயத்து எழுதுக. 
  அ)ொல்ௐம்      ஆ)அமுசுௌி 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


