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STANDARD IV

குரங்கும் குல்லாய் வியாபாரி
அ)குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி ககாடிட்ட இடங்களை
நிரப்புக:
( களைப்பு மிகுதியால்,திடுக்கிட்டார்,குல்லாய் வியாபாரி,
குல்லாய்களைக்,மரத்தின் கீ ழ்,குரங்குகள் )
1.ஓர் ஊரில் ஒரு __________________ இருந்தார்.
2.வழியிலிருந்த __________________ அமர்ந்தார்.
3.____________________ அப்படிகய படுத்து உறங்கிவிட்டார்.
4.மரத்தின் கமகல சில ____________ இருந்தன.
5.கூளடயில் இருந்த _______________ காணவில்ளல.
6.குரங்குகைின் தளலயில் குல்லாய்களைக் கண்டு
_____________

ஆ)சரியா (

) தவறா (

) என்று குறியிட்டுக்

காட்டுக:

1.ஓர் ஊரில் ஒரு பபாம்ளம வியாபாரி இருந்தார். (

)

2.அவர் பக்கத்து ஊருக்கு குல்லாய்களை விற்கச்
பசன்றார். ( )
3.வழியிலிருந்த மளலயின் அடியில் அமர்ந்தார்.
4.மரத்தின் கமகல சில கிைிகள் இருந்தன. (

(

)

)

5.தன் தளலயிலிருந்த குல்லாளய எடுத்து மரத்தின்
கமகல வசினார்.(
ீ
)

இ)வினாக்களுக்கு விளட எழுதுக:
1.குல்லாய் வியாபாரி எங்குச் பசன்றார்?
2.குல்லாய் வியாபாரி பக்கத்துக் கிராமத்திற்குச் பசன்றது
எதற்காக?
3.குல்லாய் வியாபாரி எங்கு ஓய்பவடுத்தார்?
4.கூளடயில் என்ன இருந்தது?
5.கண்விழித்த வியாபாரி திடுக்கிட்டது ஏன்?

ஈ)பபாருத்தமான ஓபரழுத்துச் பசால்ளல எடுத்து எழுதுக:
1.மணக்கும் எழுத்து = ________
2.சுடும் எழுத்து

= ________

3.பறக்கும் எழுத்து

= ________

4.ககட்கும் எழுத்து

= ________

5.பகாடுக்கும் எழுத்து = _______

காட்டுக்குகை பகாண்டாட்டம்

அ)ககாடிடப்பட்ட பசாற்கள் விளடயாக வருமாறு
வினாக்கள் அளமத்து எழுதுக.
(ஏன்,யார்,எங்கக,என்ன,எப்படி)
1.என் பபயர் பூங்குழலி.
___________________________________
2.மணியன், கடற்களரக்குச் பசன்றான்.
_______________________________________
3.தாத்தா புத்தாளட வாங்கித் தந்தார்.
___________________________________________

4.பரிசு கிளடத்த்தால் அருள் மகிழ்ந்தான்.
____________________________________________
5.குதிளர விளரவாக ஓடியது.
_____________________________________________

ஆ)ப ொருத்துக:
1.மரத்தில் எத்தளன பறளவகள் உள்ைன?

2.சாளலயில் நிற்பவர் யார்?

3.யாளன என்ன பசய்கிறது?

4.வானூர்தி எங்கக பறக்கிறது?

நீ ல நிற நரி
அ)விளடயைி:
1.பசிகயாடு இருந்த நரி என்ன பசய்தது?
2.நரியின் நிறம் நீ லமாக மாறியது எப்படி?

3.நரிளயக் கண்ட காட்டு விலங்குகள் அஞ்சியது ஏன்?
4.நரியின் நீ ல நிறம் பவளுத்தது எவ்வாறு?

ஆ)பசாற்களைப் படித்து ஒருளம,பன்ளமளய எடுத்து
எழுதுக.
( குருவிகள்,பகாக்குகள்,நத்ளத,மான்கள்,புலி,குரங்குகள்,அணில்,
பறளவ,மீ ன்கள்,பழங்கள்,முயல்,மரம்)

ஒருளம

பன்ளம

இ)ஒருளமக்ககற்ற பன்ளமச் பசால்ளல எழுதுக.

பசடி

-

____________________

சட்ளட

- ___________________

கமளச

- _____________________

குரங்கு - ___________________

வடு
ீ

- ______________________

இளல

- ___________________

நாற்காலி - _____________________

காய்

வளையல் - ____________________

பறளவ - __________________

விண்மீ ன்

வண்டி

- _________________

வழி

- ___________________

- ____________________

மிதிவண்டி - ___________________

- ___________________

பச்ளசக் கிைிகய
அ) ஒத்த ஓளசயில் பதாடங்கும் பசாற்களை
அட்டவளணப் படுத்துக:
( மான்,ஆறு,பால்,ஆடு,ஆளம,பாடு,மாளல,மாடு,பாளற,பாளத,
மாடி,ஆணி)

ஆடு

மான்

பால்

ஆ) ஒத்த ஓளசயில் முடியும் பசாற்களை
அட்டவளணப்படுத்துக:
(ஆடு,சிளல,வடு,வளல,வடி,கூடு,தளல,படி,மளல,பசடி,காடு,பகாடி
ீ
)

ஆடு

பசடி

சிளல

வடபமாழி ஒலிப்புகளுக்கான எழுத்துகள்

அ)விடுபட்ட எழுத்துக்களை நிரப்புக:
எவபர _____ட்

சுபா _____ சந்திர கபா____

கநதா ______

சர்க்க _____

கிறி _____ தும _____

பெய்______ந்த்

கா _____ மீ ர்

_____ன்சிராணி

கரா ______

ஆக ______ டு

மாறுபட்ட எழுத்ளத வட்டமிடுக:
ஊ

ஊ

ஷா

ஊ

ஊ

ஊ

ள்

ள்

ள்

ள்

ள்

ஸ்

ஐ

ஐ

ஐ

ெ

ஐ

ஐ

ஹா

றா

றா

றா

றா

றீ

றீ

ஸ்ரீ

றீ

றீ

உலக நீ தி ( 1 – 5 )

மனப்பாடம் பசய்தல்

பபாருள் எழுதுக:
1.ஓதாமல்

-

2.பபால்லாங்கு

-

3.மாதா

-

4.வஞ்சளண

-

5.இணங்க கவண்டாம் –
6.இடந்தனிகல

-

எண்களை எழுத்தால் எழுதுக ( 50 – 100 )

