INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL,RIYADH.
FINAL TERM WORKSHEET 2017 - 2018
STD:VI

SUBJECT:TAMIL
புறநானூறு

ப ாருள் எழுதுக:
1.அவல்

2.மிசை

3.நல்சை

4.ஆடவர்

5.நிைனே

ிரித்து எழுதுக:
1.நாடாகு

2.மிசையாகு

3.காடாகு

4.எவ்வழி

எதிர்ச்ப ால் எழுதுக:
1.நாடு

2.அவல்

3.நல்ைவர்

வினா-விடை:
1.புறநானூறு – ைிறுகுறிப்பு வசைக.
2.ஔசவயார் பாடைின் கருத்து யாது?
3.எங்கு நிைம் நல்ைதாக இருக்கும்?
4.ஔசவயார் பாடைில் அவல் என்பதன் பபாருள் என்ே?
5.ஔசவயார் பாடல் இடம் பபற்ற நூைின் பபயர் என்ே?
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திருக்குறள்
ப ாருள் எழுதுக:
1.இன்பைால்
8.னதய

2.ஈைம்

9.ஈன்று

14.அல்ைசவ

3.அகன்

4.முகன்

10.வன்பைால்

15.ைிறுசம

5.துவ்வாசம

11.நன்றி

16.மறுசம

12.அமர்ந்து

17.கவர்தல்

6.அணி

7.நாடி

13.யார்மாட்டும்

18.அற்று

எதிர்ச்பைால்:
1.அகம்
7.இேிய

2.இன்பைால்
8.கேி

3.அறம்

4.அல்ைசவ

5.துன்பம்

6.னதய

9.விரும்பி

ிரித்து எழுதுக:
1.பைம்பபாருள்
5.பணிவுசடயன்

2.அகேமர்ந்து
6.அணியல்ை

3.முகேமர்ந்து

4.அமர்ந்திேிது

7.கவர்ந்தற்று

விடை எழுதுக:
1.’துவ்வாசம’ என்ற பைால்ைின் பபாருள் யாது?
2.எப்னபாது அறம் பபருகும்?
3.உள்ளம் விரும்பிக் பகாடுப்பசத விட எது ைிறந்தது? ஒருவருக்கு
உண்சமயாே அணிகைன்களாகத் திகழ்வே யாசவ?
4.ஏன் இன்பைால் னபை னவண்டும்?
5.இன் பைால் னபசுனவாரிடம் வறுசம அணுகாது, உண்சமயா?
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வினா அடை:
1.பணிவு

2.கடுஞ்பைால்

3.கேவு

4.கல்

இளடையில் ப ரியார் ககட்ை வினா
நிரப்புக:
1.ஈ.னவ.ைா வுக்கு தாய்மார்கள் _____________ எனும் பட்டம் வழங்கிேர்.
2.பபரியார் னதாற்றுவித்த ைங்கம் _________________
3.சவக்கம் வைர்
ீ
என்றசழக்கப்பட்டவர் _____________________
4.ஈ.பவ.ைா வின் விரிவாக்கம் ____________________
5.கீ ழ்ைாதி,னமல்ைாதி எனும் னவறுபாடுகசள அகற்றி மக்கள்
அசேவரும் ________________________

விடைஎழுதுக:
1.இளசமயில் ஈபவ.ைா எத்தசகயவைாய் இருந்தார்?
2.பபரியாரின் பபருசமக்குக் காைணமாேசவ எசவ?
3.பபண்விடுதசைக்கு முதல்படியாேது எது?

கத ியம் காத்த ப ம்ைல்
ப ாருள் எழுதுக:
1.அந்நியர்
7.னமன்சம

2.பைந்நீர்

3.வண்டி

4.உண்டி

8.இன்ேல்
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5.மிகுதி

6.னவட்சக

ிரித்து எழுதுக:
1.பைன்றாரிைர்

2.னகள்வியறிவு

3.கற்றறிந்தார்

4.வைமில்ைாத
ீ

வினா – விடை:
1.அடிசமத்தசள நீங்கத் தமிழகத்தில் பாடுபட்ட பிற தசைவர்கள் யார்?
2.முத்துைாமைிங்கத்னதவர் தம் இளம் பருவத்தில் எக்கசைகசளக்
கற்றறிந்தார்?
3.இறப்சபப் பற்றி முத்துைாமைிங்கத் னதவர் கூறியது யாது?
4.குற்றப்பைம்பசைச் ைட்டமும் முத்துைாமைிங்கத் னதவர் னபாைாட்டமும்
குறித்து எழுதுக.
5.முத்துைாமைிங்கத் னதவர் பிறந்த ஊர் எது?

ாதடனப் ப ண்ைணி கைரிகியூரி
வினா-விடை:
1.கியூரி அம்சமயார் எந்த நாட்சடச் னைர்ந்தவர்?
2.கியூரி அம்சமயார் தன் கணவருடன் னைர்ந்து முதைில் கண்டுபிடித்த
பபாருளின் பபயர்?
3.கியூரி அம்சமயார் குடும்பம் எத்தசே னநாபல் பரிசுகசளப் பபற்றது?
4.னைடியத்தின் உதவியால் மேித குைத்திற்குக் கிசடத்த பயன் என்ே?
5.கியூரி அம்சமயாரின் ைாதசேகள் யாசவ?
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இலக்கணம்
திடண, ால்,இைம்,எண்,ைாத்திடர
1.திசண எத்தசே வசகப்படும்? அசவ யாசவ?
2.பால் என்றால் என்ே?
3.பால் எத்தசே வசகப்படும்? எ-கா தருக.
4.மாத்திசை என்றால் என்ே?
5.தமிழ் எழுத்துகளுக்காே மாத்திசையின் அளவு யாது?
6.எண் எத்தசே வசகப்படும்? அசவ யாசவ?
7.இடம் எத்தசே வசகப்படும்? அசவ யாசவ?

யிற் ிகள்:
1.மேிதர் அல்ைாத உயிருள்ளசவயும், உயிைற்றசவயும் _____________
ஆகும். ( அஃறிசண)
2.ஒன்சறக் குறிப்பது _______________ ( ஒருசம )
3.பபயர் ஒருசமயில் இருந்தால் விசே முடிபும் ________________
இருக்க னவண்டும். ( ஒருசமயினைனய )
4.தன்சமக்குரிய விசேமுற்றுகள் தைப்பட்டுள்ளே.முன்ேிசை,
படர்க்சகக்குரிய விசேமுற்றுகசள எழுதுக:
1.நான் பைன்னறன்.
நீ ...............................

அவன் .....................................

2.நாங்கள் உண்னடாம்.
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நீங்கள் ................................

அவர்கள் .................................

3.நான் விழுந்னதன்.
நீ .................................

அ. கீ ழுள்ள

அவள் .....................................

த்தியில் உயர்திடணப் ப யர்ச்ப ாற்கடளயும்,

அஃறிடணப் ப யர்ச்ப ாற்கடளயும்

ிரித்து எழுதுக:

“அர ன் னவட்சடயாடுவதற்குக் காடு பைன்றான். அவனுடன்
வரர்களும்
ீ
பைன்றேர்;

ணியாள்கள் ைிைரும் பைன்றேர். காட்டில்

ைான்கள் ஓடிே; ைடலப் ாம்பு ஊர்ந்தது. திடீபைன்று காற்று
கடுசமயாக வைியது;
ீ
ைரங்கள் முரிந்தே. அசதப் பார்த்துக்
குரங்குகள் அச்ைம் பகாண்டே; ஆந்டதகள் அைறிே. அைண்மசேயில்
அர ி கவசையுடன் இருந்தாள். அடைச் ர், தள தி ஆகினயாரும்
கவசையுடன் இருந்தேர்.”

ஆ.கீ ழுள்ள

த்தியில் உள்ள

ிடைகடள திருத்தி எழுதுக:

“னதாட்டத்தில் பூக்கள் பூத்து இருந்தது. பறிப்பதற்குக் கமைா
வந்தாள். கூடனவ இைாணியும் னவணியும் வந்தாள்.

அப்னபாது

னதாட்டத்தில் ஒரு பாம்பு ஓடிே. கமைா கத்திோள். இைாணி மட்டும்
பயமின்றிப் பாம்சப பநருங்கிோள்.”

ப ய்யும் பதாைிகல பதய்வம்
விடை-எழுதுக:
1.பைய்யும் பதாழினை பதய்வம் பாடைின் ஆைிரியர் யார்?
2.பைய்யும் பதாழினை பதய்வம் பாடைின் ஆைிரியர் குறிப்பு வசைக.
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3.எது நமக்குப் பதவி?
4.எது நமது பைல்வம்?
5.எப்படி வாழ னவண்டும் எே கல்யாணசுந்தைம் கூறுகிறார்?

இசையமுது
பபாருள் எழுதுக:
1.வாேப்புேல்

2.புேல்

3.சவயம்

4.தசழ

6.தசழக்கவும்

விசட எழுதுக:
1.பாைதிதாைன் ைிறுகுறிப்பு வசைக.
2.பாைதிதாைன் இயற்றிய நூல்கள் யாசவ?
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5.தசழயா பவப்பம்

