
 

 

 

 

 

 

 

ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை 2019 

 

ஆண்டு: 2                              திகதி:   23.11.2019      
நேரம்: 2 மணித்தியாலம் 

 

ஆசிரியர்: திருமதி. கனநகஸ்வரி வனநதவா 
  திருமதி. மங்கயக்கரைி விஜயகுமார் 

 

மாணவர் பெயர்:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

வினாக்கள்  புள்ளிகள்; 

வினா 1  

வினா 2  

வினா 3  

வினா 4  

வினா 5  

வினா 6  

வினா 7  

பமாத்தப் புள்ளிகள்  

 
 
 
 

 

 

 

தமிழ்க் கல்வி நிலையம், ஹ ாம்புஷ் 

Tamil Study Centre, Homebush Inc. 
Postal Address: P O Box 4019, Homebush NSW 2140 

www.tsch.org.au                                info@tsch.org.au 

http://www.tsch.org.au/
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வினா இை 1 புள்ளிகள் 20 ெக்கம் 2 

 
ெின்வரும் கலதலய வாசித்து கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விலை எழுதுக 

 

இரவல் புத்தகம் 

 

முன்னாள் அமமரிக்க ஜனாதிபதி ஆபிரகாம் லிங்கன் தனது 15 ஆவது 
வயதில்தான் கல்வி கற்கத் மதாடங்கினார். அப்நபாது அவனிடம் கடதாைி 
இருக்கவில்சல. எனநவ ஒரு மரப்மபட்டியின் மூடியில் கரித் துண்டினால் 
எழுதிப் படித்து வந்தார். 
 

பணம் இல்லாத காரணத்தால் பல புத்தகங்கசை இரவலாக வாங்கிப் படித்து 
வந்தார் லிங்கன். ஒரு முசை இரவலாகக் மகாண்டு வந்த புத்தகம் மசையில் 
ேசனந்து கிைிந்து விட்டது. அதனால் அந்த நூலுக்கு உரியவனின் ேிலத்தில் 
மூன்று ோட்கள் நவசல மைய்து புத்தகத்துக்கான பணத்சதக் மகாடுத்தார். 
அவநர பிற்காலத்தில் உலகம் நபாற்ைிய ஜனாதிபதியாக அமமரிக்காசவ 
ஆண்டார்;. 
 

1. இக்கசத யாசரப் பற்ைிக் கூறுகிைது? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ஆபிரகாம் லிங்கன் எந்த ோட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்தார்? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ஆபிரகாம் லிங்கன் தனது கல்விசய எத்தசனயாவது வயதில் 
மதாடங்கினார். 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. எதசன இரவலாக வாங்கிப் படித்தார்? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. எதற்காக ேிலத்தில் மூன்று ோட்கள் நவசல மைய்தார்? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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வினா இை 2 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 3 
 

ஒழுங்கின்றிக் கிைக்கும் பசாற்கலள ஒழுங்குெடுத்தி வாக்கியம் 
அலமயுங்கள் 

 

1. காகம் / கட்டியது / மரத்தில் / கூடு 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. பல / வாைித்நதன் / புத்தகங்கள் / ோன் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. உதிக்கும் / சூரியன் / காசலயில் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. தந்திரம் / மிருகம் / ேரி / உள்ை 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. பல் துலக்குநவாம் / மாசலயும் / ோம் / காசலயும் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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வினா இை 3 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 4 
 

ெைங்கலளப் ெயன்ெடுத்திக் கட்ைங்கலளப் பூர்த்தி பசய்யுங்கள் 

 

 

 

1. மசை காலங்கைி;ல் வானில் நதான்றும் 

2. காற்ைில் பைக்கும் விசையாட்டுப் மபாருள் 

3. மரக்கைிகள் / பைங்கள் பயிரிடும் இடம் 

4. பகலில் ஒைி தருவது 

5. ஆங்கிலத்தில் இதசன Spider என்று கூறுநவாம் 

 

1 
 ன வி  

2 ப   ம் 

3 நதா  ட  

4 
  ய ன் 

5 ைி  ந்  
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வினா இை 4 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 5 
 

கீஹே தரப்ெட்டுள்ள ஹகள்விகளுக்கான விலைலய ெைத்தில் இருந்து தருக 

 

 

1. படத்தில் காணுகின்ை இரண்டின் மபயசரக் கூறுக? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. இசவ எங்கு அசமந்துள்ைது? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. பாய்மரக் கப்பல் நபால காணப்படுவசத எவ்வாறு அசைப்பரீ்? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. கப்பல்கள் ேிற்குமிடத்சத எவ்வாறு அசைப்பரீ்? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Centrepoint இதசன தமிைில் எவ்வாறு கூறுவரீ் 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Page 6 of 8 
 

வினா இை 5 புள்ளிகள் 15 ெக்கம் 6 
 

பசயைட்லைலய நிரப்புக 

 

1. எனது அப்பாவின் மபயர் 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. எனக்குப் பிடித்த மமாைி 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. எனக்குப் பிடித்த பாடம் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. எனக்குப் பிடித்த மைல்லப்பிராணி 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. எனக்குப் பிடித்த உணவு 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

வினா இை 6 புள்ளிகள் 15 ெக்கம்
  

6 

 

கீழுள்ள வினாக்களுக்கு விலை தருக 

 

1. ஐம்மபாைிகள் எசவ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. முக்கனி தருக 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ைிட்னி எந்த ோட்டில் அசமந்துள்ைது? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. மார்கைி (டிைம்பர்) மாதத்தில் வரும் பண்டிசகயின் மபயர் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. திருக்குைசை எழுதியவர் யார்? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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வினா இை 7 புள்ளிகள் 20 ெக்கம் 7 
 

ெின் வருவனவற்றில் எதாவது ஒன்லறப் ெற்றி 5 வசனங்கள் எழுதுக 

 

1. ோன் 

2. எனது குடும்பம் 

3. மைல்லப்பிராணி 

4. ோன் கண்டு வியந்த ைிட்னி ேகரம் 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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