
 

 

ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020 

 

 

 

அரையாண்டுப் பைட்ீரை 2021  
 

ஆண்டு: 3         திகதி: 12/06/2021 

 

நேைம்: 2  மணித்தியாலங்கள் 

 

ஆசிைியை:்  திருமதி ேிைம்லா தயாளன் 

  திருமதி தாரணி சஞ்சீவன் 

 

மாணவை ்பபயை:் ______________________________________________________________ 

 

வினாக்கள் 
வினா 

புள்ளி 

பபற்ற 

புள்ளி 

வினா 1 15  

வினா 2 15  

வினா 3 10  

வினா 4 15  

வினா 5 10  

வினா 6 15  

வினா  20  

ப ாத்தப் புள்ளிகள் 100  
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- BLANK PAGE  - 
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வினா இல 1 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 3 
 

பின்வரு ் பந்திரய வாசித்து கீழ்வரு ் வினாக்களுக்கு விரட 

தருக. 

சுத்தம் சுகம் தரும் என்பதத நாம் யாவரும் அறிந்த விடயமாகும்.  நாம் 

சுகமாக வாழ உணவு, சூழல், நீர,் உதட அதனத்தும் தூயனவாக 

இருப்பது மிக முக்கியமாகும்.  நாம் எம்தம நநாயிலிருந்தும் பாதுகாக்க 

நவண்டும். அதற்காக நாம் எவ்வதகயான வழிமுதறகதை தகயாை 

நவண்டும் என்பதத நாம் அவசியம் அறிந்திருக்க நவண்டும். தினமும் 

காதலயில் குைிப்பது, உண்பதற்கு முன் தககதை கழுவுவது, 

நகங்கதை வவடட்ுவது, இதவவயல்லாம் சுத்தத்துக்கு வழிகாடட்ும் 

நற்பழக்கங்கைாகும். கூழானாலும் குைித்துக்குடி, கந்ததயானாலும் 

கசக்கிக்கடட்ு, நநாயற்ற வாழ்நவ குதறவற்ற வசல்வம். 

இதவவயல்லாம் சுத்தத்துக்கும் சுகத்துக்கும் வழிவசால்லும் 

பழவமாழிகைாகும். ஆதகயால் குதறவில்லாத வசல்வமான 

நநாயில்லாத வாழ்தவ கழிப்பதற்கு நாம் அதனவரும் சுத்தத்தத 

நபணுநவாம்! சுகமாக வாழ்நவாம். 

1. நாம் சுகமாக வாழ எதவ தூயனவாக இருப்பது மிக முக்கியமாகும்? 

___________________________________________________________________________ 

2. சுகமாக வாழ நவண்டுமாயின், என்ன வசய்ய நவண்டும்? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. நாம் எம்தம எதிலிருந்து பாதுகாக்க நவண்டும்? 

___________________________________________________________________________ 

4. சுத்தத்துக்கு வழிகாடட்ும் நற்பழக்கங்கை் எதவ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. இக் கடட்ுதரயில் தரப்பட்ட பழவமாழிகதை எழுதுக. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5x3 = 15 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 4 

  

உறவுமுறறகறை எழுதுக. 

1. அம்மாவின் அண்ணா 

___________________________________________________________________________ 

2. அப்பாவின் அக்கா 

___________________________________________________________________________ 

3. மூத்த சநகாதரி 

___________________________________________________________________________ 

4. இதைய சநகாதரன் 

___________________________________________________________________________ 

5. அப்பாவின் அம்மா 

___________________________________________________________________________ 

(5 x 3 = 15 புள்ளிகள்) 

 

வினா இல 3 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 4 

  

பன்றைறை எழுதுக. 

1. குதரத்தது 

___________________________________________________________________________ 

2. பறந்தது 

___________________________________________________________________________ 

3. பழம் 

___________________________________________________________________________ 

4. கதிதர 

___________________________________________________________________________ 

5. படித்தார ்

___________________________________________________________________________ 

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

 

சேோடி சேரக்்க  

 

1 அறம் வசய  சினம் 

2 ஆறுவது  விரும்பு 

3 உதடயது  விலக்நகல் 

4 இயல்வது  விைம்நபல் 

5 ஈவது  கரநவல் 

(5 x 2 = 10 புள்ளிகள்) 

 

வினா இல 5 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 5 

 

இரண்டு சேோற்கறை கண்டு பிடியுங்கை் 

 

1 கால்வாய்   

2 பாவாதட   

3 ஆதடகை்   

4 ததலவலி   

5 பாரத்வ   

(5 x 3 = 15 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 6 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 6 
 

உங்கை்  நண்பன்/ நண்பிக்கு  நீங்கை் எப்படி அன்றனைர் தினை் 

சகோண்டோடினீரக்ை் என கடிதை் எழுதுங்கை். 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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வினா இல 7 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 7 
 

பின்வருவனவற்றில் ஒன்றறப்பற்றி 5 வைனங்கள் எழுதுக. 

1. ோன் / எனது குடும்பம்  

2. எனது வசல்லப்பிராணி 

3. உடல் உறுப்புகளும் பயன்பாடும் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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