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NIVEAU : FIN DE 3e

கீழகண்ட விபரஙகளை படிககவும்:

அது உலகின் மிக அழகான ஓர் இரவு; அந்த கருளமயான இருைில் சந்திரனும் 
நடசத்திரஙகளும் மிகவும் பிரகாசமாக ஒைிர்ந்தன. காற்று இல்லா்த்தால் 
மரத்தின் இளலகள் அளசயவில்ளல. அந்த சீத்தாஷ்ணம் மிகவும் ரம்மியமாகவும் 
அளம்தியாகவும் இருந்தது.
அவள் அவனின் முழஙளகயின் மீது சாயந்திருந்தாள். அவைின் கணகள் வாளன 
தநாககின; நான் அவைின் மீது சாயந்தவாறு அவள் கனவு காணபள்தக கணத்டன்.
உ்டதன என்னுள்டய கணகளை உயர்த்திப் பார்தத்தன்; எஙகளை உ்டலு்ணர்வு 
மகிழவித்தது. நாஙகள் இருவரும் ஒன்்ாக சுவாசிதத்தாம். தகாடி பந்தலில்* இருநது 
வவப்பமான காற்று வவைிவந்தது; நாஙகள் பின்வ்தா்டர்நது வவகுதூரம் வசன்த்ாம். 
அந்த சந்திரன் வகாடுத்த பால் வவள்ளை ஒைி அவளு்டன் வ்தா்டர்நது வசன்று ஒரு 
வசஸடனட மரத்தின் அருகில் அவைது கரு நிழளல விடடுச் வசன்்து. ஒரு நாள் 
நான் அந்த அழகிய வானின் மிகப்வபரும் வவற்்ி்டதள்த மனககசப்பு்டன் பார்த்தள்த 
நிளனவுகூர்நத்தன்; இப்தபாது எல்லாம் மனநிள்வாக உள்ைது! […]

நான் என்னுள்டய அன்பான வபண்ணின் ளகயிளன தகார்தத்தன்; அவள் மிகவும் 
மிருதுவாக ்திரும்பினாள்; அவைது கணகள் முழுவது கண்ணீர் வழிந்தது. அவைது 
உ்டல் நா்ணல் தபால வளைந்தது, அவைது சி்ி்தைதவ ்தி்ந்த உ்தடுகள் என்ளன 
கணடு ்தள்ைாடியது, உலகதம ம்நது தபானது.
* தகாடி பந்தல்: வவட்டப்பட்ட மரஙகள் தசர்நது ஒருவாககும் நள்டபாள்த, பு்தர் தவலி.

ஆல்ஃப்வரட ்த முஸவசத, நூற்்ாணடுக குழநள்தயின் ஒப்பு்தல் வாககுள், 1836.

குடும்பப்வபயர்: மு்தல் வபயர்:
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சாியான ப்திளல(களை) வட்டமி்டவும்

1
இந்த உளரயில் எத்தளன மனி்தர்கள் உள்ைார்கள்?

• 1  • 2 • 3

MI MF MS TBM

2
இந்த கள்த எஙகு எப்தபாது ந்டந்தது?

• ஒரு அடுககுமாடி குடியிருப்பில் • வவைியில்

• உ்தய தநரத்தில் • அஸ்தமன தநரத்தில்

MI MF MS TBM

3
இந்த சாராம்சத்திற்கு வ்தா்டர்புள்டயளவ:

• ஒரு த்தாழளமயான (நடபுாீ்தியான) சந்திப்பு • ஒரு பு்திய சந்திப்பு  • ஒரு கனவு  

• ஒரு கா்தல் சந்திப்பு  • ஒரு பிாிவு

MI MF MS TBM



EANA - TEST DE LECTURE / COMPRÉHENSION - CYCLE 4 - FIN DE 3E 

4LANGUE D’ORIGINE : TAMOUL

4
இந்த நிளலளம என்பது:

• வருத்தமானது • கா்தல்மயமானது  • அபாயகரமானது 

• அளம்தியானது  • நமககு வ்தாியாது

5
இ்தில் 1 மு்தல் 4 வளரயிலான நிகழவுகளை தகார்ளவயாக வளகப்படுதது:

.......  பாத்திர்தாரர்கள் ்தழுவிக வகாண்டார்கள்.

.......  பாத்திர்தாரர்கள் இயற்ளகக காடசியிளன பார்ததுக வகாணடிருந்தார்கள்.

.......  இைம்வபண அழுது வகாணடிருந்தாள்.

.......  வசால்பவர் ஒரு வலிமிகுந்த கனவிளன கணடுவகாணடிருந்தார்.

6
இ்டதுபகக வார்தள்தகளையும் மற்றும் வலதுபகக வார்தள்தகளுககு தகாடுடடு 
இள்ணககவும்:

சுகந்தமானது •
• பளழய நிளனவுகள்

• ம்ணமுள்டயது

சிற்்ின்பமானது •
• மகிழச்சியானது

• வாசளனயில்லா்தது

துககமானது •
• அருவருப்பானது

• ஆனந்தமானது

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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7
உஙகளை வபாறுத்தவளர ஏன் இந்த இைம்வபண அழுது வகாணடிருந்தாள்?
(இந்த உளரயிலிருநது சாியான ப்திளல(களை) வட்டமி்டவும்) 

• அவள் இந்த வர்்ணளனயாைரால்  • அவள் பயப்படுகி்ாள்
  கற்பழிககப்பட்ட்தற்காக வருநதுகி்ாள்

• அவள் மகிழச்சியாக இருககி்ாள் • அவள் தநாயவாயப்படடு
   இருககி்ாள்

8
வர்்ணளனயாைாின் மீது இந்த கா்தலுககு என்ன ்தாககஙகள் இருந்தன?
(சாியானவற்்ிளன வட்டமி்டவும்)

- கா்தல் அவளர உலளக ம்ககச் வசய்தது. • சாி  • ்தவறு  • நமககு வ்தாியாது

- அது அவளர துன்பத்திற்குள்ைாககியது. • சாி  • ்தவறு  • நமககு வ்தாியாது

- அவருககு உலகத்தின் அணுகுள்ளய மாற்்ியது.  • சாி  • ்தவறு  • நமககு வ்தாியாது

- அவர் இருப்ப்தற்கான (வாழவ்தின்) • சாி  • ்தவறு  • நமககு வ்தாியாது
  அர்த்தத்திளன ்திருப்பிக வகாடுத்தது.

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


