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குடும்பப்்பயர்: முதல் ்்பயர்:

NIVEAU : FIN DE 5e

கீழகண்ட வி்பரஙகளை ்படிககவும:

ஜாக கயிற்ிளை மிகவும மாியாளதயு்டன் கூடிய சாநதமாக கயிற்ிளை 
ஏறறுக்காண்டான். இது ஒரு அசாதாரண நிகழவாகும. ஏ்ைைில் அவன் 
மைிதர்களை நமபுகி்ான் மறறும அவர்கள் அவளைவி்ட அ்ிவில் உயர்நதவர்கள் 
எை அள்டயாைம கணடு்காள்கி்ான். ஆைால் கயிற்ின் நுைியிளை அ்ிமுகம 
இல்்ாதவர்கள் ்பிடிததிருநதால் அவன் ்பயமுறுததும வளகயில் உறுமுகி்ான்.
அவன் ்வறுமனை தைது அதிபருதிளய ்வைிப்படுததுகி்ான். ஏ்ைைில் அவன் 
கீழப்படிதன் ன்பாதுமாைது என்ன் கருதுகி்ான். ஆைால் அவைின் ்்பாிய 
ஆசசாியம என்ை்வைில் கயிறு அவைது கழுதளதச சுற்ி இறுககி மறறும அவைின் 
மூசளச அள்டததது. ஒரு எதிர்்பாராத னகா்பதது்டன், அவன் ஓடுவளத நிறுததுகின்் 
மைிதளைப ்பார்தது, ்தாணள்டயிளை கு்ிளவதது தி்ளமயாை ஒரு ்சயள்ச 
்சயதலின் மூ்ம அவளரப ்பின்னுககுத தள்ைிவிட்டான்.
்பின்ைர், கயிறு ்காடூரமாக இறுககப்பட்டது. ஜாக ன்பாராடிைான், னகா்பததிைால்  
ள்பததியம ்பிடிததது ன்பான்று ந்டநது்காண்டான், அவைின் நாககு ்தாஙகி, மூசசு 
விடுவதறகாக ன்பாராடிைான், ஆைால் அவைது முயறசி யாவும வீணாக ன்பாைது. 
அவைது வாழகளகயில் அவன் மிகவும ்காடூரமாக ந்டததப்பட்டது இல்ள் மறறும 
அவைது வாழகளகயில் இவவாறு மிகவும னகா்பமாக இருநததில்ள். அவன் தைது 
வலுவிளை எல்்ாம இழநது, கணகள் ்பைிசசி்ட தைது நைவிளை இழநதான்.

ஜாக ்ண்டன், காடடிலிருநது அளழபபு, 1903.
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1
எநத த்டயஙகள் (கு்ிபபுகள்) உஙகளை ஜாக ஒரு நாய என்று நிளைகக
ளவததது? (சாியாை விள்டகளை வட்டமி்டவும)

• “ஜாக கயிற்ிளை மிகவும சாநதமாக ஏறறுக்காண்டான்”

• “அவன் ்பயமுறுததும வளகயில் உறுமிைான்”

• “அவைது வாழகளகயில் இவவாறு மிகவும னகா்பமாக இருநததில்ள்”

• “அவைின் நாககு ்தாஙகியது”

• “னதளவயாை அைவு ்பணிவு்டன் இருப்பளதனய ்்பருளமயாக கருதுகி்ான்”

• “அவைின் கணகள் ்பைிசசிட்டை”

MI MF MS TBM

2
எநத வார்தளதகள் னமற்சான்ைவற்ில் மைிதளை சி்நத வளகயில்
வர்ணிககி்து? (சாியாை விள்டகளை வட்டமி்டவும)

• அன்்பாைவர் • மிருதுவாைவர் • ்காடுளமயாைவர்  • னநர்ததியாைவர்

• வலுவாைவர் • அ்டககமாைவர் • ்்பாறுளமயாைவர்

MI MF MS TBM
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3
சாியா அல்்து தவ்ா? (சாியாைவற்ிளை வட்டமி்டவும)

ஜாக எபன்பாதும ்காடுளமப்படுததப்பட்டான். • சாி • தவறு

என்ை ந்டககி்்தன்று ஜாககிறகு ்தாியவில்ள். • சாி • தவறு

ஜாக, அதுவளர, தன்ளை ஒரு ்்பாிய ஆைாக நிளைததான். • சாி • தவறு

4
்பின்வரும ்சாறகள் எநத ்்டாளமனு்டன் (கைம) ்தா்டர்புள்டயளவ?
(்தா்டர்புள்டய வார்தளதகளை னகாடி்டவும)

 வலி • • ஒரு உணர்வு

 உறுமல் • • ஒரு எதிர்விளை

 னகா்பம • • ஒரு கிைர்சசி

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5
னமன் ்சால்்ப்பட்ட 1 முதல் 4 வளரயி்ாை நிகழவுகளை வாிளசப்படுததி
கு்ிப்பி்டவும:

.......  ஜாக ஆ்பததிளை உணர்நதான்.

.......  ஜாக மயககமள்டநதான்.

.......  ஜாக நிகழவிளை ந்டககவிட்டான்.

.......  ஜாக எதிர்ததான்.

6
்காடுககப்பட்ட சாராமசததின்்படி கயிற்ின் ்பயன்்பாடு என்ை?
(சாியாை விள்டகளை வட்டமி்டவும)

• ஜாககிளை அடிகக ்பயன்்படும.        

• ஜாககிளை நள்ட்பயிறசிககு அளழதது ்சல்் ்பயன்்படும.    

• அவளை நகராமல் இருகக ளவப்பதறகாக ்பயன்்படும.    

• அவளை இறுககுவதறகாக ்பயன்்படும.

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI = maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


