
 

 

 

 

 

 

 

ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை 2019 

 

ஆண்டு: 3                              திகதி:   23.11.2019      
நேரம்: 2 மணித்தியாலங்கள் 

 

ஆசிரியர்: திருமதி. ேிர்மலா தயாளன் 
   

 

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

வினாக்கள்  பெற்ற புள்ளிகள்; 

வினா 1  

வினா 2  

வினா 3  

வினா 4  

வினா 5  

வினா 6  

வினா 7  

வினா 8  

வினா 9  

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 15 ெக்கம் 2 

 
ெின்வரும் கவிலதலய வாசித்து கீழ்வரும் விலைகளுக்கு விலை அளிக்குக. 
 
நதன் நபால் இனியன சைால்ல நவண்டும் 

சதன்சன நபால் ேன்றி காட்ட நவண்டும் 

மான் நபால் மானம் உணர நவண்டும் 

மாடு நபால என்றும் உசைக்க நவண்டும் 

 

காகம் நபால் கூடி வாை நவண்டும் 

கன்று நபால் துள்ளி ஓட நவண்டும் 

நமகம் நபால் எங்கும் சைல்ல நவண்டும் 

மசை நபால் சபாைிய நவண்டும் 

 

1. ோம் யாசரப் நபால உசைக்க நவண்டும் ? 
 
_________________________________________________________________________________ 

2. ோம் யாசரப் நபால மானம் காக்க நவண்டும் ? 
 

_________________________________________________________________________________ 

3. ோம் யாசரப் நபால ேன்றி காட்ட நவண்டும் ? 
 

_________________________________________________________________________________ 

4. இதில் வரும் பறசவயின் சபயர் எது ? 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
5. இதில் வரும் மிருகங்களின் சபயர்கள் எசவ? 

 
__________________________________________________________________________________ 
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வினா இை 2 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 3 
 

பொருத்தமான முலறயில் விலனச் பசால்லை எழுதுக. 

 

1. ோன் நேற்று  ___________________________ ( விசளயாடு) 
 

2. தம்பி அடுத்த ஆண்டு பாடைாசல __________________________ (நபா) 
 

3. அவன் ோசள இங்கு _________________________ (வா) 
 

4. மாலா நபான கிைசம என்னுடன் ___________________________ ( கசத) 
 

5. ோன் இன்று வடீ்டு நவசல __________________________ (சைய்) 
 

 

 

 

வினா இை 3 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 8 
 

ெின்வரும் பசாற்கலள ஹசர்த்து எழுதுக. 
 

1. புசக + வண்டி = _______________________________________________________ 

2. நகாசட+ காலம் = _____________________________________________________ 

3. கல்+ வடீு = _____________________________________________________________ 

4. ைிறிது + நேரம் = ________________________________________________________ 

5. ேீலம் + வானம் =________________________________________________________ 
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வினா இை 4 புள்ளிகள் 5 ெக்கம் 4 
 

பொருத்தமற்ற பசால்ைின் கீழ் ஹகாடிடுங்கள்.  
 

1. மாதா,  பிதா,  குரு,  சவத்தியர் 

2. மா,  பலா,  வாசை,  சகாய்யா 

3. வடீு,  இல்லம்,  மசன,  அரங்கம் 

4. இயல்,  கூத்து,  ோடகம்,  இசை 

5. அத்சத,  ைித்தி,  சபரியம்மா,  தாதி 

 

 

வினா இை 5 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 12 

 

ெின்வரும் வசனங்கலள, கீஹே தரப்ெட்ை  பொருத்தமான பசாற்பதாைலரத் 
பதரிவு  பசய்து எழுதவும். 
 

இகழ்ச்ைி,             பகவன் முதற்நற உலகு,      ேிற்க அதற்குத் தக,  
ைினம்,         விலக்நகல் 
 

1. அகர முதல எழுத்சதல்லாம் ஆதி ____________________________________________ 

2. கற்க கைடறக் கற்பசவ கற்றபின் ____________________________________________ 

3. ஆறுவது _______________________________________________________________________ 

4. ஈவது ___________________________________________________________________________ 

5. ஏற்பது ________________________________________________________________________ 
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வினா இை 6 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 5 
 

ெின்வருவனவற்றில் ஏஹதனும் ஒன்றிலனத் ஹதர்வு பசய்து 5 வசனங்கள் 
எழுதுக. 
 

1. தீபாவளி பண்டிசக/ ேத்தார் / பிறந்த ோள் பண்டிசக 

2. உடல் உறுப்பும் அவற்றின் சையற்பாடுகள்  

3. பாடைாசலயில் உள்ள சபாருட்கள் 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இை 7 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 6 

 

ெின்வரும் பசாற்கலள பகாண்டு வாக்கியம் அலமக்க 

1. தா  

2. அறி  

3. ஆறு  

4. ஆடு  

5. அசர  
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வினா இை 8 புள்ளிகள் 10 ெக்கம் 7 
 

எழுவாய் பசாற்கலள ஹதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

ோங்கள்,            அவன்,      மாலா,      ோன்,       மாணவர்கள் 
 

1.__________________________ பாடம் படிப்நபன். 

2.__________________________ உடற்பயிற்ைி சைய்நதாம் 

3.__________________________ பாடைாசலக்கு சைன்றாள் 

4.__________________________ கல்விச் சுற்றுலா சைன்றனர் 

5.__________________________ மரத்திலிருந்து விழுந்தான் 

 

வினா இை 6 புள்ளிகள் 20 ெக்கம் 7 
 

உங்கள் நண்ெனுக்கு உங்கள் ொைசாலையில் நைந்த வாணி விோலவப் 
ெற்றி கடிதம் எழுதுக. 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 


