INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL,RIYADH.
HALF YEARLY EXAM WORKSHEET - (2017 - 2018)
SUBJECT: TAMIL
STD:VI
நாலடியார்
1.ப ாருள் எழுதுக:
1.துணையும் –
2.சேய்

-

3.பேய்

-

4.அணையார் –
5.பகாளல்

-

2. ிரித்து எழுதுக:
1.நன்கைியார்

=

2.நட்ப ன்ைாம்

=

3.எதிர்ச்போல் எழுதுக:
1.பநருங்கி
2.தூரம்
3.நட்பு
4.அைி
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5.ேிலர்

4.சகாடிட்ட இடங்கணள நிரப்புக:
1.நாலடியார்...............................நூல்களுள் ஒன்று.
2.நாலடியார்................................எைவும் அணைக்கப்ப றும்.
3.ேங்க நூல்கள் எைப் டு ணை..........................., ............................

5.ைிணட எழுதுக:
1.நாலடியார் – ேிறுகுறிப்பு ைணரக.
2.ஈக்கால் எதற்கு உைணையாய்க் கூறப் ட்டது?
3.நாலடியார் கருத்துப் டி நன்ணை பேய்சைார் எணதப் ச ான்சறார்?
4.எைர் நட்பு

யனுணடயது அன்று?

திருக்குறள்
1.ப ாருள் எழுதுக:
1.என்பு

-

2.ைைக்கு

-

3.ஈனும்

-

4.நண்பு

-

5.ணையகம்
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6.ைறம்
7.அன் ிலது

-

8.ைற்றல் ைரம் –

2. ிரித்து எழுதுக:
1.அன் ிலார்

=

2.அன்புணடயார் =
3.ஆருயிர்

=

4.தைக்குரியர்

=

5.என் ிலதணை =

3.சேர்த்து எழுதுக:
1.அன்பு + ஈனும்

=

2.அன்ச ாடு + இணயந்த =
3.அன் கத்து + இல்லா

=

4.என்பும் + உரியர்

=

5.எய்தும் + ேிறப்பு

=

4.எதிர்ச்போல் எழுதுக:
1.தைக்கு
2.நண்பு
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3.அறம்
4.இன்புற்றார்
5.ைற்றல்

5.ைிணட எழுதுக:
1.அன் ிலார் எவ்ைாறு ைாழ்ைார்?
2.அன்புணடயார் இயல்பு யாது?
3.அறத்திற்கும் ைறத்திற்கும் அன்பு துணையாைது எவ்ைாறு?
4.எைற்றிற்கு அன்பு துணையாகும்?
5.அன் ில்லாத ைாழ்க்ணக தணைக்காது – எணதப் ச ால?
6.அன்பு எணதத் தரும் என்று திருக்குறள் கூறுகிறது?

ாரதசதேம்
1.ப ாருள் எழுதுக:
-

1.வண்மை
2.ஞாலம்

-

3.மைலவர்

-

4.கீ ழவர்

-

5.மகோணி
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2.பிரித்து எழுதுக:
1.த ோழிலமைத்தும்

=

2.கல்விச்சோமல

=

3.இரண்த ோழிய

=

4.அைிழ் தைன்ம ோம் =
5.மவறில்மல

=

3.விடை எழுதுக:
1.சோ ி இரண்த ோழிய மவறில்மல என்றவர் யோர்?
2. ோர ியோர் எக்கமலகமை வைர்ப்ம ோம் என்றோர்?
3.எம

அைிழ் ம் எை ஏற்ம ோம் எைப்

றமவகள்

ோர ி கூறிைோர்?

லவி ம்

I.சகாடிட்ட இடங்கணள நிரப்புக:
1. ட்டாசு பைடிக்காத ஊர் __________________.
2. றணைகள் இடம்ைிட்டு இடம் ப யர்ைது ___________________.
3.தைிழ்நாட்டில் உள்ள பைாத்த

றணைகளின் ைணககள் ____________.

4.ேைபைளி ைரங்களில் ைாழும்

றணை __________________.

5.நீர்நிணலகளில் ைாழும்
6.ைணலகளி ைாழும்

றணை ___________________.

றணை _________________.
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தைிழ்த்தாத்தா உ.சை.ோ
I. ிரித்து எழுதுக:
1.அருந்தைிழ்

2.ஆடிப்ப ருக்கு

3.அன்றிரவு

4.சைபறாரு

5.ஓணலச்சுைடி

II.சேர்த்து எழுதுக:
1.குறிஞ்ேி +

ாட்டு

2.அருணை + தைிழ்

3.ைிடியல் + காணல

4.ஓய்வு + இல்லாைல் 5.எழுத்து + ஆைி

III.சகாடிட்ட இடங்கணள நிரப்புக:
1.உ.சை.ோ அைர்களின் இயற்ப யர் ______________________.
2.உ.சை.ோ அைர்களி ைாழ்க்ணக ைரலாற்ணற __________________ இதைில்
பதாடராக எழுதிைர்.
3.உ.சை.ோ அைர்களின் ைாழ்க்ணக ைரலாறு ______________ என்னும்
ப யரில் பைளிைந்தது.
4.எழுத்தாைி பகாண்டு எழுதப் டும் ஓணலக்கு ________________ என்று
ப யர்.
5.உ.சை.ோ

திப் ித்த நூல்கள் _______________,_______________.

IV.ைிணட எழுதுக:
1.உ.சை.ோ என் தன் ைிரிவு யாது?
2.உ.சை.ோ

திப் ித்த காப் ியங்கள் யாணை?

3.தைிழ்த்தாத்தாைின் ைாழ்க்ணக ைரலாற்று நூலின் ப யர் என்ை?
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ைகள் இந்திராவுக்கு சநரு எழுதிய கடிதம்
I.ஓரிரு போற்களில் ைிணட எழுதுக:
1.சநரு ைிரும் ிப்

டித்த நூல்கள் எந்த பைாைியில் இருந்தை?

(இந்தி , ஆங்கிலம் , தைிழ்)

________________

2.சநரு ைகளுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எதணைப்

ற்றி கூறுகிறார்?

(உைவு , உடல் நலம் , நூல்கள்) ________________
3.உலகின் ைிகச் ேிறந்த நாைல்களில் ஒன்று எை சநரு குறிப் ிடுைது
எதணை? _______________________
4.ோகுந்தலம் என்னும் நாடகத்தின் ஆேிரியர் யார்? _________________

II.ைிணட எழுதுக:
1.ைகுப் ணறயில் கற் தணைைிட எது ேிறந்தது எங்கிறார் சநரு?
2.சநரு தன் ைகளிடம்

டிக்கச் போல்லிப்

ரிந்துணரத்த நூல்கள் எணை?

3.நூல்கணள நாம் ஏன் ைாேித்தல் சைண்டும்?

இலக்கைம்
(போற்கள்)
1.ைிணட எழுதுக:
1.போற்கள் எத்தணை ைணகப் டும்?அணை யாணை?
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2.ப யர்ச்போல் என் து யாது? எ-கா தருக.
3.ைிணைச்போல் என் து யாது? எ-கா தருக.

2.கீ ழ்க்காணும் போற்பறாடர்களில் ப யணரயும்
ைிணைணயயும் எடுத்து எழுதுக.
1.ைரம் ஆடியது ..................... , ..............................
2.இருைர்

ாடிைர்....................... , ..........................

3.பேய்தி

ரவும்.......................... , ............................

4.குைரன் ைருகிறான்.......................... , ............................

( ிணையின்றித் தைிழ் எழுதுசைாம்)

1.ைிணட எழுதுக.
1.ஒற்றுப் ிணை என் து யாது? எ-கா தருக.

2.ஒற்பறழுத்ணதச் சேர்த்து எழுதுக.
1. ாடணல + போன்சைன் =.......................................
2.கடவுணள + கண்சடன்=............................................
3. ைத்ணத + தின்சறன்=..............................................
4.கண்ைனுக்கு + பகாடுத்சதன்=...............................................
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5.ைதுணரக்கு + பேல்சைாம்=.................................................

3.ேரியாை போற்கணளத் சதர்ந்பதடுத்து போற்பறாடணர
நிரப்புக.
1.ைல்லிணக.........................ைேியது.
ீ
( ைைம் , ைைம் )
2.பூைிணய........................ைருசைன். ( ைலம் , ைளம் )
3. ........................ துங்கிப்

ாயும். ( புலி , புளி )

4.முகத்தில்......................முறுைல் சைண்டும். ( புன் , புண் )
5.நாய்.....................நிைிராது. ( ைால் , ைாள் )

4.கீ ழுள்ள போற்கள்

ிணையாைணை அைற்ணறத் திருத்தி

எழுதுக:
1.கிைரில் ச ாட்சடன் _____________________
2.சுைற்றில் ைணரந்சதன் ___________________
3.ையிர்

ேிக்கிறது _____________________

PREPARED BY
A.HEMALATHA ANANTH
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