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ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020 

 

 

 

அரையாண்டுப் பைட்ீரை 2020  
 

ஆண்டு: 3         திகதி: 20/06/2020 

 

நேைம்: 2  மணித்தியாலங்கள் 

 

ஆசிைியை:்  திருமதி ேிைம்லா தயாளன் 

 

 

மாணவை ்பபயை:் ______________________________________________________________ 

 

வினாக்கள் 
வினா 

புள்ளி 

பபற்ற 

புள்ளி 

வினா 1 15  

வினா 2 10  

வினா 3 20  

வினா 4 10  

வினா 5 10  

வினா 6 15  

வினா  20  

ப ாத்தப் புள்ளிகள் 100  
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வினா இல 1 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 2 
 

பின்வரு ் பந்திரய வாசித்து கீழ்வரு ் வினாக்களுக்கு விரட 

தருக. 

பெரிய சிறிய உருவங்கள் 

யாரன ஒன்று காடட்ுக்குள் சுதே்திைமாக திைிே்து பகாண்டிருே்தது. 

அப்நபாது எறும்புப் பரட ஒன்று வைிரையாக நபாய்க் 

பகாண்டிருப்பரதப் பாைத்்து எவ்வளவு சின்னப்பிைாணி என்று ஏளனம் 

பைய்தது. ஒரு காலினால் எறும்புகரள மிதித்துவிடட்ு கைவ்த்துடன் 

பைன்றது.  

திடீபைன்று காதுக்குள் சுளீை ்என்று வலித்தது. யாரன முறம் நபான்ற 

தன் காதுகரள ஆட்டி ஆட்டிப் பாைத்்தது. வலி குரறயநவ இல்ரல. 

காதுக்குள் இருே்து நபைச்ுக்குைல் நகட்டது. ோன் தான் எறும்பு 

நபசுகிநறன், ோன் மிகமிகை ்சிறியவன், இவ்வளவு பபைிய உன்ரனயும் 

அலற ரவக்க முடியும் என்றது.  

யாரனக்கு இப்நபாது எல்லாநம புைிே்தது.  

"யாரையும் ோம் குரறத்து மதிப்பிடக்கூடாது". 

1. யாரன எவற்ரற காலால் மிதித்தது? 

___________________________________________________________________________ 

2. யாரன காதுகரள ஏன் ஆட்டியது? 

___________________________________________________________________________ 

3. யாரனயின் காது எப்படி இருக்கிறது? 

___________________________________________________________________________ 

4. இக்கரதயில் வரும் பிைாணிகள் எரவ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. இக்கரதயிலிருே்து என்ன அறிகிறீைக்ள்? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5x3 = 15 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 3 

 

இைண்டு பைாற்கரளக் கண்டுபிடியுங்கள். 

1. பாதுகாப்பு 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. நமாப்பைக்தி 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ேீைய்ாரன  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. ேடவடிக்ரக  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. பயணம் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5 x 2 = 10 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 3 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 4 

 

வைன ாக ஒழுங்குபடுத்தி எழுதுக 

 

1. பைன்றது மகிழ்ைச்ியாக அது பறே்து 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. திரும்பினாை ்எடட்ு மணிக்கு இைவு அப்பா வீடு 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. விடுவாை ்நதங்காரய ஒருவை ்உருட்டி 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. வாணி ோன் பைான்னாள் நகடக் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. பேருங்கியது புறப்படும் ையில் நேைம் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5 x 4 = 20 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 5 

 

பபாருத்த ான எதிை ்பைாற்கரளை ்சைைக்்கவு ் 

 

1 காரல  தூக்கம் 

2 துன்பம்  மாரல 

3 ேிரனவு  நைாம்பல் 

4 மூடு  குடர்ட 

5 விழிப்பு  இன்பம் 

6 உற்ைாகம்  திற 

7 ஆம்  மறதி 

8 காய்  எதிைி 

9 உயைம்  இல்ரல 

10 ேண்பன்  கனி 

 

(10 x 1 = 10 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 5 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 6 

 

பின்வரு ் பைாற்கரளக்பகாண்டு சகாடிட்ட இடங்கரள நிைப்புக. 

 

தாத்தா, சித்தப்பா, அக்கா,  ா ா, அ ்  ் ா 

 

1.  அம்மாவின் தம்பி _____________________________________________________ 

2. உமது தே்ரதயின் தே்ரத _____________________________________________ 

3. அம்மாவின் அம்மா ____________________________________________________ 

4. உமது மூத்தைநகாதைி _________________________________________________ 

5. அப்பாவின் தம்பி ______________________________________________________ 

(5 x 2 = 10 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 6 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 7 
 

உங்களுரடய நண்பன்/நண்பிக்கு அடுத்த விடுமுரறக்கு உங்கள் 

வீட்டிற்கு வரு ்படி கடித ் எழுதுக. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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வினா இல 7 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 8 
 

பின்வருவனவற்றுள் ஏசதனு ் ஒன்ரறத் சதை்வு பைய்து                                 

5 வைனங்கள் எழுதுக. 

1. ோன் (என்ரனப்பற்றி) 

2. அன்ரனயை ்தினம் 

3. உடல் உறுப்புகள் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


