
 

State Purpose of Worksheet – மாதிரி வினாத்தாள்  [2019 – 2020] 

[KG Class work/Home Assignment/Alternate Class work/ Revision Test/Internal Assessment/Formative Assessment/ Summative Assessment/Preboard] 

 

I. ப ாருளுணர்ந்து விடை தருக.                                                          

உப்பு, புளி, மிளகாய் மூன்றும் எப்பபாதும் ஒன்றாகபே இருக்கும். 

ஒருநாள், “குழம்பிற்கு யார ் முக்கியம்? நீயா! நானா!” என்று சண்டை 

பபாை்ைன. மூன்று பபரும் தனிதனியாகச ் சசன்று குழம்பில் பசரலாம் 

என்று முடிவு சசய்தன. முதல் நாள், உப்பு மைட்ும் குழம்பில் பசரந்்து 

சகாண்ைது. “ஆ! ஒபர உப்பு! ோயில் டேக்க முடியவில்டல!” என்று 

எல்பலாரும் கத்தினாரக்ள். 

மறுநாள் புளி, “என் திறடமடய பற்றி இன்று நீங்கள் சதரிந்து 

சகாள்ளுங்கள்” என்று சசால்லியது. சகாதிக்கும் குழம்பில் பபாய் 

பாய்ந்தது. சாப்பிை்ைேரக்ள் அடனேரும் “சீ!” என்று கத்தியபடி குழம்டபக் 

சகாை்டி விை்ைாரக்ள். 

மூன்றாம் நாள் மிளகாய், “நான் யார ் என்று உங்களுக்கு 

காைட்ுகிபறன்” என்று சசால்லிவிை்டு குழம்புசச்ை்டிக்குள் குதித்தது. 

சநடுபநரம் நீசச்ல் அடித்தது. சாப்பிை்ைேரக்ள் கண்களில் சேள்ளம். 

அன்றும் குழம்பு வீணாகியது. மூன்று பதாழரக்ளும் தேடற உணரந்்தன. 

இனி பிரிய மாை்பைாம் என முடிவு எடுத்தன. 

பகள்விகள்: 

1. எடே மூன்றும் எப்பபாதும் ஒன்றாகபே இருக்கும்?                                     [1] 

2. முதல் நாள் குழம்பில் பசரந்்தது யார?்                                                                [1] 

3.  மிளகாயின் சுடே என்ன?                                                                                     [1] 

4. ஏன் மூன்றும் பிரிய மாை்பைாம் என முடிவு எடுத்தன?                                 [2] 
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II. ப ாற்பறாைரில் அடிககாடிை்டுள்ள வார்த்டதக்கு 

எதிர் ப் ால்   எழுதுக.                                                                     [5] 

1. ஆடம சமதுோக நகரும். 

முயல் __________________ ஓடும். 

2. எப்சபாழுதும் உண்டம பபச பேண்டும். 

____________________ பபசக் கூைாது. 

3.சூரியன் பகலில் ேரும். 

சந்திரன் ______________________ ேரும். 

4.பபருந்தில் பின்புறமாக ஏறி  _________________________ இறங்க 

பேண்டும். 

5.புலிக்கு நான்கு கால்கள் உண்டு ; நான்கு தடல __________________ 

III.  ரி , தவறு   எd;gij vLj;J vOJf.                                                             [5×½=2½] 

1. பமகம்  நீல நிறம்.                                                                      __________ 

2.குடரக்கின்ற நாய் கடிக்காது.                                                             ______________    

3. விஜய நாை்டிற்க்கு ேருடக தந்த மன்னனின் சபயர ்விஜயசுந்தரர ்  _______ 

4.சதனாலிராமன் ஏழு இறக்டகக்சகாண்ை பறடேடய கண்டுப் 

பிடித்தார ்        _____________ 

5.முயல் ோழ்ந்த காை்டை பல்லாண்டு காலமாக ஆை்சி சசய்தது ஒரு 

சிங்கம்                                                                                                           _____________ 

IV. அடிககாடிை்டுள்ள ப ாற்களுக்கு ஏற்ற ப ாருளிடனத் கதர்வு 

 ப ய்க.                                                                                                       [3×½=1 ½] 

1. சில ோரத்்டதகளுக்கு இன்றும் அதிக வல்லடம இருக்கிறது. 

அ.ேலிடம    ஆ.எளிடம       இ.இனிடம       ஈ.புதுடம 

2. என் தாத்தா பாை்டி எனக்கு ஆசி ேழங்கினாரக்ள். 

அ.புகழ்ந்து    ஆ.மகிழ்ந்து     இ.இகழ்ந்து     ஈ.ோழ்த்து 

3. ஆலும், பேலும் பல்லுக்குறுதி. 

அ.பேலமரம்    ஆ.ஆலமரம்    இ.அரசமரம்   ஈ.பேப்பமரம் 



V. nfhLf;fg;gl;Ls;s ப ாற்கடள பிரித்து எழுதுக.                   [3×½=1½] 

 

1. gpwg;ngLj;Njd; _______________________ 

2.  kwe;Jd;id     ________________________ 

3. mq;nfy;yhk;        ________________________ 

 

VI.  புதிய ப ால் உருவாக்குக.                                          [7×½=3½] 

 

       1. படு           -          _________________________ 

       2. சடை       -         _________________________ 

       3. புல்           -          _________________________ 

       4.விடத      -           _________________________ 

       5. தடை       -           __________________________ 

       6. மடல      -           __________________________ 

       7. எது           -           __________________________ 

 

VII. க  ச்ு வழக்கு  ்ப ாற்கடள எழுத்து வழக்கு  ்ப ாற்களாக 

மாற்றுதல்.                                                                                                       [6]             

1.   குடிசச்ான்                             _________________________________ 

2.   பநாம்பு                                   _________________________________ 

3.   சுேற்றில்                               __________________________________ 

4.   பதை்ைம்                                 __________________________________ 

5.   நாை்கள்                                 ___________________________________ 

6.   பகாயில்                                ____________________________________ 

 



 

 

VIII.ககை்க ் ை்டுள்ள காலத்திற்கு ஏற்றவாறு பதாைர்கடள 

மாற்றி எழுதுக.                                                                                    [4]                                                             

1. நான் ேங்கியில் பணம் பசமித்பதன்.  

_____________________________________________________________ (நிகழ் காலம்) 

 

2. சுதா பாைடல பகை்கிறாள்.   

____________________________________________________________ (இறந்த காலம்) 

_____________________________________ (எதிர ்காலம்) 

 

3. பநற்று பாை்டி ேந்தாள். (இறந்த காலம்) 

_______________________________  ( நிகழ் காலம்) 

________________________________ (எதிர ்காலம்) 

 

4.நாடள மடழ சபய்யும்.  (எதிர ்காலம்) 

________________________________  ( நிகழ் காலம்) 

________________________________  (இறந்த காலம்) 

 

IX. உைல்நிடல  ரியில்லாத காரணத்தால் விடு ்புக்ககை்டு உன் 

வகு ் ாசிரியருக்கு விடுமுடற விண்ண ் ம் வடரக.                          [5]                      

X. வினா-விடை 

1.புலிடய மன்னித்து விைட்ுவிை முயல் கூறிய நிபந்தடன என்ன?            [2] 

2.’ஆசநய்’  ‘பூசநய்’ ஆகியன எேற்டறக் குறிக்கின்றன?                              [2] 

3.விஜயேரத்்தன அரசர ்எப்படிப்பைை் குருவிடயக் சகாண்டு ேரும்படி 

பகை்ைார?்                                                                                                                      [2] 


