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Iv Mk; kl;lk ; 

 

gFjp 01 

,g; gFjp midj;Jg; ghPl;rhh;j;jpfSf;Fk; nghJthdJ 

 

01. உங்களப் ற்ி அிபகப்டுத்துங்கள் ( .ர்னப ,ர்ப ,யனது 
ிகின ற்ி) 
 

02.  

1. யாபத்தில் பன்று ாட்கள ர்னரிடுங்கள். 

    2. யருடத்தில் ான்கு நாதங்களச் ர் ால்லுங்கள். 

    3. 1 இல் இருந்து 10 யளபனிா இக்கங்கள ஒழுங்காக 
குிப்ிடுங்கள். 

    4. இப்ர்ாழுது நபம் என்? 

    5. உங்களுளடன ிந்த ாள் எப்நாது? ( நாதம் நற்றும் திகதி ) 

 



 

 

gFjp 02 

,t;thwhd rpy vspa tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; Ntz;Lk;. 

 

 

01.1.  அப்ினா ப் புத்தகர்நான்ின் யிள என் ? 

2. உங்களுக்கு இங்ளகனில் நாயதற்கு யிருப்நா இடம் எது? 

 3. உங்களுக்கு யிருப்நா  ிம் என்? 

   4. இன்று என்திகதி ? 

5. இங்ளக காணப்டுகின் பன்று ர்ாருட்கின்ர்னளபக் 
குிப்ிடுங்கள். 

 

02. 1. ஒரு நள என் யிள? 

  2. உங்களுக்கு யிருப்நா மம் என் ? 

    3. உங்களுக்கு யிருப்நா  ிம் என்? 

    4. உங்களுளடன ண்ினின் ர்னப என் ? 

    5.காரினான நநள னின் நநல் இருக்கும் பன்று 
ர்ாருட்களர்னரிடுங்கள். 

 

 

03.1. ஒரு நதங்காய் என் யிள? 

   2. உங்களுக்கு யிருப்நா நபக்கி யளக என் ? 

   3. உங்களுக்கு யிருப்நா  ிம் என் ? 

   4. உங்களுளடன ிறுயத் தளயரின் ர்னப என்? 

   5. காரினானத்தில் காணப்டுகின் பன்று ர்ாருட்கள 
ர்னரிடுங்கள். 

 



 

 

 

04. 1. ஒரு கிநா  ீி என் யிள? 

   2. உங்களுக்கு யிருப்நா பூ என்? 

   3. உங்களுக்கு யிருப்நா  ிம் என்? 

   4. ஒரு நாதத்தில் எத்தள யாபங்கள் இருக்கின்? 

5. யடீ்டில் காணப்டுகின் பன்று ர்ாருட்கின் ர்னபகளக் 
குிப்ிடுங்கள் 

 

05. 1. ஒரு ர்ன் ில் என் யிள? 

      2. இன்று எத்தளனாம்  திகதி ? 

   3.உங்களுக்கு யிருப்நா கீளப யளக என் ?  

   4. உங்களுக்கு  நகாதப  நகாதரிகள் எத்தள நப 
இருக்கின்ாபகள்? 

   5. நநாட்டாப யண்டினில் காணப்டுகின் பன்று  ாகங்கள 
ர்னரிடுங்கள். 

 

 

06.1. ஒரு கிநா அரி ி என் யிள? 

   2. ஒரு யாபத்திற்கு எத்தள  ாட்கள் இருக்கின்? 

   3. உங்களுக்கு யிருப்நா பூ என் ? 

   4. ீங்கள் திபம் யா ிக்கி  ஒரு த்திரிளகனின் ர்னளபச் 
ர் ால்லுங்கள். 

5. ர்ாது நக்களுக்கு ந ளயகளப் ர்ற்றுக்ர்காள்க்கூடின 
பன்று அப  ிறுயங்கள ர்னரிடுங்கள்.  



 

 

 

07. 1. ஒரு கிநா ருப்பு என் யிள? 

   2. உங்களுளடன தாய்ர்நாமி என்?  

   3. உங்களுக்கு யிருப்நா மம் என்? 

   4. உங்களுளடன ண்ரின் ிந்த ாளக்கு யாழ்த்துக் கூறுயது 
எப்டி? 

5. தால் காரினானர்நான்ில் காணப்டக்கூடின பன்று 
ர்ாருட்களப்  ர்னரிடுங்கள் 

 

08.  1.  ஒரு கடித உள என் யிள? 

    2. ழுத்த தக்காிப் மம் என் ிம் ? 

    3 . உங்களுக்கு யிருப்நா ிளட என்? 

    4.  ந்ளதனில் யாங்கக் கூடின நபக்கி யளகர்னான்ி 
ர்னளபச்ர் ால்லுங்கள். 

5. உங்களுக்கு ர்தரிந்த  பன்று த்திரிளககின் ர்னளபச் 
ர் ால்லுங்கள். 

 

09. 1. ஒரு கிநா நா என் யிள? 

   2. கிி என் ிம்? 

   3. உங்களுக்கு யிருப்நா  ாப்ாடு என்? 

   4. உங்களுளடன ண்ரின்  அல்து  ண்ினின் ர்னப என்? 

   5. பன்று  புளகனிபத  ிளனங்கின் ர்னபகள 
குிப்ிடுங்கள். 

 



 

 

 

10.1. ஒரு இhj;தல் ாண் என் யிள? 

2.  ந்ளதனில் யாங்கக் கூடின மயளகர்னான்ின் ர்னளபச் 
ர் ால்லுங்கள். 

   3. காகம் என் ிம் ? 

   4. உங்களுக்கு யிருப்நா ாணயளக ஒன்ள கூறுங்கள்? 

   5. யடீ்டில் காணப்டுகின் பன்று நின் உகபணங்கின் 
ர்னபகளக்குிப்ிடுங்கள் 

. 
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