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பயிற்சி 1 

 சரியான விடைடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுது. 

1.    சுறா மீன் _________________________ நீந்தும் ஆற்றல் உடையது. 

               (   வேகமாக,  தாமதமாக  )          

2.    தியா  _________________________ தன் பிறந்தநாள் பரிடை திறந்தாள். 

           (  கேடையாக,   ஆடையாக  )          

3.   கபிைன்  பள்ளியிைிருந்து  _________________________ ேடீு திரும்பினான். 

               (   ஒற்றுடமயாக,     தாமதமாக  )       

4. எறும்பு ________________________ மிட்ைாடய இழுத்துச் சைன்றது. 

               (  சுறுசுறுப்பாக,   சமதுோக  )        

5. குரங்கு சைய்த குறும்புகள் ________________________ இருந்தன. 

               ( சதால்டையாக,  வேடிக்டகயாக )      
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பயிற்சி 2 

 

1. வேற்றுலக மனிதன் ________________________ வதோற்றம்  ககோண்டிருந்தோன். 

              ( பயங்கரமோன,     அழகோன ) 

2. அேனுடைய கண்கள் ________________________ இருந்தன. 

           (  கூரட்மயோக,     கனிேோக ) 

3.  அேனது கோதுகள் ________________________  இருந்தன. 

              (  கபரிதோக,    பரைட்ையோக ) 

4. அேனுக்கு ________________________  டகவிரல்கள் இருந்தன. 

              ( அகலமோன,    நீளமோன ) 

5. அேன் தடல ________________________  இருந்தது. 

              (  கமோைட்ையோக,    அழுக்கோக) 

6. அேனுக்கு கடற படிந்த ________________________ பற்கள் இருந்தன. 

              (  கபரிதோன,    குைட்ையோன)      
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தவற்றுடம 

 

பயிற்சி 3 

1.  நோன் ____________________________ கைற்கடரக்குச ்கசன்வறன். 

     1) விடுமுடறடய          2) விடுமுடறயில்                 
(       ) 

 

2. சுந்தரி ____________________________ கேை்டினோள். 

        1) வகக்டக                 2 ) வகக்கினது                          
(       )           

 

3.  திரு மவனோகரன்  ____________________________  படித்தோர.் 

       1) அறிவிப்டப              2 ) அறிவிப்புைன்                 
(        ) 

 

4.  நோங்கள் ____________________________   எழுந்வதோம். 

        1) கோடலயில்             2) கோடலயிலிருந்து             
(       ) 

 

5.  நோன் பள்ளியில் நைன ____________________________ போரத்்வதன். 

        1) நிகழ்சச்ியில்           2 )  நிகழ்சச்ிடய                  
(       ) 
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பயிற்சி 4 

1. ரவியும்  ரகுவும் உணவு ____________________________ சோப்பிை்ைனர.் 

 1) கடைடய                2) கடையில்       (     )                                    

 

2. நோன் ஒரு அழகோன வமடச ____________________________ ேோங்கிவனன். 

 1)  துணிடய              2) துணிக்கு         (     )                                       

3. டதயல்கோரர ்டதயல் ____________________________ கசய்து முடித்தோர.் 

  1) வேடலக்கு            2) வேடலடய       (     )                                    

4. நோன் ____________________________ கசன்று ககோண்டிருந்வதன். 

  1) பள்ளியிைம்           2) பள்ளிக்கு         (      )                                         

5. அேன்  தினமும் ____________________________ வசரந்்து விடளயோடுேோன். 

  1)  என்னோல்            2) என்னுைன்        (      )                                                                    
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முன்னுணரவ்ுக் கருத்தறிதல் 

பயிற்சி 5 

வகோடிை்ை  இைங்கடள  நிரப்பு. 

   போரதியின் தோயோர ்சந்டதக்குப் வபோனோர.் அங்வக அேர,் மீன், 
இடறசச்ி, (1) _____________________________  ஆகியேற்டற ேோங்கினோர.் 
அேற்டற ஒரு                  (2) _____________________________  
டேத்தோர.் பின்னர ்அேர ்வபருந்துக்கோகக் கோத்துக் ககோண்டிருந்தோர.் 
அேர ்கூடைடயத் தன் (3) __________________________ டேதத்ிருந்தோர.் ஒரு 
பூடன ேந்து மீடன (4) _____________________________. போரதியின் தோயோர ்(5) 
_____________________________ விரை்டினோர.் பின்னர,் மறுபடியும் சந்டதக்குச ்
கசன்று மீன் ேோங்கினோர.் 

 

         

 

1. ( சை்டைகள் ,        கோய்கறிகள் ) 

  2.   ( கூடையில் ,       துணியில்  ) 

    3.   ( முன்னோல்,            பக்கதத்ில் ) 

        4.   ( தின்றுவிை்ைது,       வபோை்டுவிை்ைது ) 

     5.  ( பூடனடய,             மீடன )  
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பயிற்சி 6 

             

 

                  கோைட்ுக்கு அரசன் சிங்கம்.  அது ஒரு நோள் 
மிகவும்  

(1) _________________________   இருந்தது.  அதனோல் அது                                        
(2) _________________________ கரஜ்ிதத்து.  மற்ற விலங்குகள் எல்லோம்        
(3) ___________________________ ஓடி ஒளிந்தன. அப்வபோது சிங்கம் மோன் 
ஒன்டறக் கண்ைது.   அது  மோடன                                                (4) 
___________________________.  அப்வபோது முள் ஒன்று சிங்கத்தின் 
கோலில் குத்தியது.  மோன் வேகமோக ஓடி                                                       
(5)  ___________________________ . ேழியில் ஒரு எலி ேந்தது. சிறிய 
எலி, கபரிய சிங்கத்தின் கோலில் குதத்ிய முள்டள எடுத்தது. 

 

 

           வேகமோக      பயங்கரமோக               துரத்தியது   

                     பசியோக            தப்பியது   
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பயிற்சி 7 

ேோக்கியங்களில் அடிக்வகோடிை்ை ஒருடமச ்கசோற்கடளப் பன்டம  
கசோற்களோக மோற்றி எழுது 

1.  கசடியில்  ேண்ண  மலர்   பூத்திருந்தது.                                       

   கசடியில் ேண்ண_______________________  பூத்திருக்கின்றன.       

2. கிளி   பழத்டதக்  ககோத்தி  தின்றது.                                              

_________________   பழத்டதக்  ககோத்தி  தின்றன.                         

3. பை்ைம்  உயரப் பறந்தது.                                                                  

     ___________________________ உயரப் பறந்தன.                                                      

  

4.  புத்தகம் கீவழ விழுந்தது.                                                                                                                   

     _____________________________  கீவழ  விழுந்தன.                                 

 

5. பம்பரம்   அழகோகச ்சுற்றுகிறது.                                                        

     _______________________________ அழகோகச ்சுற்றுகின்றன.                   
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பயிற்சி 8    

  6.   மரத்தில் மாங்காய்    கதோங்குகிறது.                                                    

   மரத்தில்_______________________  கதோங்குகின்றன.                      

7.     பறடவ    மரத்தில் கூடு கைட்ுகிறது.                                              

_____________________________   மரத்தில் கூடு கைட்ுகின்றன.          

8.   மாணவன்    போைம் படிக்கிறோன்.                                                                                                              

        ___________________________    போைம் படிக்கிறோரக்ள்.                

   9.   மரம்   கோற்றில் அடசகிறது .                                                                                                           

     _____________________________  கோற்றில் அடசகின்றன.                        

10. இேன் என்   நண்பன்.                                            

   இேரக்ள் என் ___________________________________.               
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பயிற்சி 9 

தகாடிை்ை இைங்களில் பபாருத்தமான விடைகடளத் 
ததர்ந்பதடுத்து எழுது. 

1. ேோகனம் ___________________________________ கசல்கிறது ?             

 

               ( என்ன,    எங்வக ) 

2.  ஆசிரியர ் ___________________________________  கசய்கிறோர?்            

 

                      ( ஏன்,   என்ன ) 

3. உன்  வீடு    ___________________________________  இருக்கிறது ?           

 

                (  எங்வக,      எது ) 

4. மோணேரக்ள் ___________________________________  ஓடுகிறோரக்ள் ?  

 

                    (  என்ன,        எங்வக) 

5. மீன் கதோை்டியில் ___________________________________  இருக்கிறது ?    

 (  என்ன,    ஏன் ) 
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பசய்யுள் 

பயிற்சி 10 

1. அறம் கசய  _______________________________. 

                            ( விரும்பு, நிடன ) 

2  ஆறுேது  _______________________________. 

                     ( மனம்,  சினம் ) 

3.  ஈேது             _______________________________. 

                   ( விலக்வகல், ஒழிவயல் ) 

   4. இயல்ேது _______________________________. 

                       ( விலக்வகல், கரவேல் ) 

    5.  உடையது _______________________________. 

                        ( விளம்வபல், வபவசல் ) 
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ஒலி தவறுபாடு 

பயிற்சி 11 

1.  அண்ணனுக்கு  _____________ ஏறத் கதரியும்                       

 

      1) மறம்                      2) மரம்                                                                                       

2.  _______________ பலமோக கபய்கிறது.                                

 

      1) மடழ                     2) மடல 

3.  என் தோத்தோ ேோடழ __________________ பறித்தோர.்             

 

        1) இடள                     2) இடல 

4. ________________ புத்தகப் டப எங்வக இருக்கிறது ?             

 

      1) உண்                      2) உன் 

5.   ______________   நீல நிறம்.  

                                                                                                           

    

       1)  ேோணம்                 2) ேோனம்   
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பயிற்சி 12 

1.  சூரியன் நமக்கு  __________ ககோடுக்கும். 

  1) ஒளி             2) ஒலி                                                   

 

2.  தீபனுக்கு கோல் _______________ ஏற்பை்ைது. 

  1) ேலி            2) ேழி                                                    

 

3.  நோயின் _________________ ேடளந்து இருக்கும். 

 1) ேோள்             2) ேோல்                                             

 

4.   வீரன் _________________ எடுதத்ு சண்டைப் வபோை்ைோன். 

  1) ேோள்             2) ேோல்                                           

 

5.  அப்போ ______________  கசய்யும் வபோது கோலில் அடிப்பை்ைது. 

  1) வேடள          2) வேடல                                   
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கைட்ுடர 

 பயிற்சி 13 

வாக்கியங்கடள சரியாக  வரிடசப்படுத்தி கைட்ுடரயாக 
எழுதவும். 

1. ஒரு நோள் குரங்கோை்டி வேடிக்டக கோை்டிக் ககோண்டு இருந்தோன்.                                                                                                                                                                                             
2. குரங்குகள் ஆை்ைத்டத நிறுத்தின. 
3. அேன் அேற்றுக்குப் பல வித்டதகள் கற்றுக்ககோடுத்தோன். 
4. ஒரு ஊரில் குரங்கோை்டி ஒருேன் இருந்தோன். அேன் சில குரங்குகடள 
ேளரத்்து ேந்தோன். 

5. அப்வபோது குரங்குகள் நைனம் ஆடின. மக்கள் அடதப் போரத்்து 
மகிழ்ந்தோரக்ள். 

6. அடே பழத்டத எடுக்கச ்சண்டைப் வபோை்ைன. 
7. அடதப் போரத்்து மக்கள் சிரித்தோரக்ள். 
8. சிலர ்டகதை்டினோரக்ள். கூை்ைத்தில் ஒரு சிறுேன் ேோடழப் பழத்டதக் 
குரங்குகளுக்கு முன்னோல் வீசினோன்.  
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1____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 

2____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 

3____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 

4____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 

5____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 

6____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 

7____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 

8____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________. 
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ததரவ்ு பயிற்சி 1   

1. தகாடிை்ை  இைங்கடள  நிரப்பு. 

 (5 மதிப்பபண்கள் ) 

 

1. நோய் திருைடனப் போரத்்து ________________. 

1) குடரக்கிறது 

                                                      2) குடரக்கின்றது                  
(    ) 

2. கசடி ககோடிகள் கோற்றில் ________________. 

1) அடசகிறது 

                                 2) அடசகின்றன                  
(        ) 

3. மோடுகளுக்கு நோன்கு கோல்கள் _________________. 

1) இருக்கின்றன 

                              2) இருக்கிறது                        
(        ) 

4. போம்பு ஊரந்்து  ________________. 

      1) கசல்கிறது 

                             2) கசல்கின்றன                        
(        ) 

5. குதிடரகள் வேகமோக _________________. 

      1) ஓடுகிறது 

2) ஓடுகின்றன                       
(          ) 
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2. பசய்யுள் ( 5 மதிப்கபண்கள் ) 

 

6. _________________________ விளம்வபல். 

 

7. அறம்  _________________________ விரும்பு. 

 

8. _________________________ கரவேல். 

 

9.  ஈேது _________________________. 
 
 

10. ஆறுேது _________________________. 

 

 

சினம்             உடையது                விலக்வகல் 

 

கசய                    மறவேல்           இயல்ேது 
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3. முன்னுணரவ்ுக் கருத்தறிதல்  (10 மதிப்கபண்கள் ) 

                        குள்ளன் ஒருேன் மரத்தடியில் உைக்ோரந்்து  

ககோண்டிருந்தோன். அப்வபோது, அங்வக ஒரு (11) __________________  

ேந்தது.  அது (12) ________________  போரத்்தது. குள்ளன்   பயந்து 

(13) ________________ மூடினோன். வதேடத அேடன (14) 
________________ 

கதோை்ைது.  குள்ளன் பயத்தில்  (16) ___________________ கீவழ 
விழுந்தோன்.  

வதேடத அேடன தூக்கிச ்கசன்றது. 

 

கண்கடள               மயங்கி         கமதுேோக 

 

அரக்கிடய              வதேடத     குள்ளடன 

 

                                               



 
 

© Tamilcube Learning Centre    18  http://tamilcube.com 

 4.       ஒலி தவறுபாடு  ( 5 மதிப்கபண்கள் ) 

 

16.  அம்மோ  ேோடழ ___________________ ேோங்கினோர.் 

  1) இடள                   2) இடல 

 

17.  இரவில் நிலோ  ___________________   தரும். 

  1) ஒளி                      2) ஒலி 

 

18.  ___________________ கபயர ்என்ன ? 

  1) உண்                    2) உன் 

 

19.  ___________________ பலமோக  கபய்தது. 

  1) மடல                    2) மடழ 

 

20.  குரங்கின் ___________________  நீளமோனது. 

  1) ேோள்                    2) ேோல் 

              க்  
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5. கருத்துவிளக்கப்பைக் கருத்தறிதல் ( 5 மதிப்கபண்கள் ) 

 விளம்பரத்டதப் படி !   

                                 கடத கசோல்லும் வபோை்டி    

 

             

>நோள் : மோரச் ்10 ந் வததி    >தடலப்பு: “கதன்னோலிரோமன் கடதகள் 

>வநரம் :கோடல 8 மணியிலிருந்து  

மோடல  4 மணி ேடர      >கடதடய ஐந்து  நிமிைத்திற்குள்  

                            கசோல்லி முடிக்க வேண்டும். 

>இைம் :  பள்ளி நூலகம்              > வபோை்டி மூன்றோம், நோன்கோம் ேகுப்பு  
மோணேரக்ளுக்கு மைட்ும்  நடைகபறும்.                                        

                                                                     

  

  கபற்வறோரக்ள் வபோை்டிடயக் கோண ேரலோம்.         

அடனேருக்கும் இலேச உணவு ேழங்கப்படும். 

அடரமணி வநரம் இடைவேடளத் தரப்படும். 

கேற்றி கபறுபேரக்ளுக்குப்  பரிசுகள் உண்டு!!! 

 

முதல் பரிசு :    30 கேள்ளி புத்தக பற்றுசீைட்ு 

   இரண்ைோம் பரிசு :   20 கேள்ளி புத்தக பற்றுசீைட்ு 

     மூன்றோம் பரிசு :      10 கேள்ளி புத்தக பற்றுசீைட்ு 

பரிசுக்வகோப்டபயும் தரப்படும்!!!  
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தகாடிை்ை இைங்கடள நிரப்புக  

21. மோரச் ்10 ம் வததி ________________________________________ 
நடைகபறும். 

 

22. வபோை்டி  ______________________________________________ 
நடைப்கபறும். 

 

23. வபோை்டியில் ____________________________________________ ேகுப்புகள் 
கலந்துக்ககோள்ளலோம். 
 
 

24. கேற்றிப் கபறுபேரக்ளுக்குப்  _____________________________________  
தரப்படும்.  

 
 

25. _____________________________________  வபோை்டிடயப் போரக்்க ேர 
முடியும். 
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26. சுயவிடைக் கருத்தறிதல்  ( 10 மதிப்கபண்கள் ) 

பின்ேரும் பகுதிடயக் கேனமோகப் படிக்கவும். 

 

         ஒரு கோை்டில் சிங்கம் ஒன்று ேோழ்ந்து ேந்தது. 
அது மற்ற மிருகங்கடளக் ககோன்று தின்று ககோழுத்து 
இருந்தது. மற்ற  கோைட்ு மிருகங்கள் சிங்கத்டதக் கண்டு 
பயந்து ஓடின. 

      ஒரு நோள் சிங்கம் தண்ணீர ்குடிக்க ஆற்றுக்குச ்
கசன்றது. அப்வபோது ஒரு கோைட்ுப் பன்றியும் தண்ணீர ்
குடிக்க ஆற்றுக்கு ேந்தது. இரணடுக்கும் சிறிது வநரத்தில் 
சண்டை ஏற்பைை்து.  சிங்கமும் பன்றியும் நீண்ை வநரம் 
சண்டை இைை்ன. 

     கடைசியில் இரண்டும் கடளத்துப் வபோயின. 
இரண்டு மிருகங்களின் உைலிலும் அதிகம் கோயம் 
ஏற்பைை்தோல் அடே இரண்டும் இறுதியில் இறந்துப் 
வபோயின. 
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பின்ேரும் வகள்விகளுக்கு விடை எழுதுக. 

26.  சிங்கம் எங்தக ேோழ்ந்தது ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________. 

27.  சிங்கம் எவற்டறத் தின்றது ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________. 

28.  சிங்கம் ஏன் ஆற்றுக்குச ்கசன்றது ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 

29. சிங்கமும்  கோைட்ுப்பன்றியும் ஏன் கடளதத்ுவிை்ைன ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________. 

30. சிங்கமும்  கோைட்ுப்பன்றியும் ஏன் இறந்தன ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________.  
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Enjoy the best Tamil tuition in Singapore  

Call 66186567 now, and take FREE trial class! 

Do you want your child to experience the modern, interactive, game based and blended 
learning at Singapore's top and the largest premium private Tamil school? 

 

We are delighted to announce the commencement of 2017 Registration. Take FREE trial class 
at any of our three Centres, and experience how we make learning Tamil FUN & EASY. 

Premium Tamil classes available for all levels, including N2, K1, K2, Primary and Secondary. 

What can you expect? 
* Proven rapid improvement in grade 
* Game based learning 
* Blended learning using the World's first Tamil E-Learning Platform 
* Highly qualified MOE Experienced local teachers 
* Plenty of time slots to choose from 
* Flexibility to take online or face to face classes 
* Choice of small group tuition or one-to-one classes 
* Monitor the progress of your child through our School Managemment System 
* Excellent materials (printed and online) 
* Emphasis on speaking Tamil 
* Three Centres conveniently located very near MRTs 

 

More details available at: 

http://tamilcube.com/tamil-tuition/ 

Book a trial class online: 
http://tamilcube.com/tamil-tuition/trial-class/ 

Register online: 
http://tamilcube.com/tamil-tuition/register/ 

 

Call Tamilcube hotline 66186567 today, and start learning Tamil from the true experts! 

http://tamilcube.com/tamil-tuition/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftamilcube.com%2Ftamil-tuition%2Ftrial-class%2F&h=-AQFsQ4a2AQGENEYyygd_NI_cKeVXsbUz5UPDUELQAzsH-A&enc=AZNuP_plGuYtbKW4NnglHbB-ON4y18jRgF0TmiTBObyrUlmBlb-PWJGNmvQuegF0n-CAINkuszUKHXBWlpI5DUf2dsDY4KmCDj1GVi1srBpJwRC09y7ph6QPg_J7ZjR6YXf3l6R5keUT75i3vZFXPQlrUGEOJysf_Mq90MrXm3Dv1ZTPpj_JnnZbOBYq1019L62KP3Z8lcSBpmvsz8OBqlrs&s=1
http://tamilcube.com/tamil-tuition/register/
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Top Tamil Assessment books & Test papers 

Revised Editions based on latest MOE syllabus. Authored by experienced local teachers. For all levels: 
Nursery, Kindergarten, Primary & Secondary. Order today and enjoy FREE HOME DELIVERY! 

 

Are you buying the right Tamil books for your child? 

 

Learn Tamil from the true experts! Practice with Singapore's top selling Tamilcube Tamil test 
papers and Tamil Assessment Books for all levels, Nursery to Secondary including PSLE and O-
Level. 

 

Based on the latest MOE syllabus, Tamilcube Assessment Books and Guides are authored by 
MOE experienced local teachers and provide you the unfair advantage to ace the Tamil exams! 

 

Our fast selling titles include PSLE Tamil oral guide and PSLE Tamil composition guide. 

FREE HOME DELIVERY within Singapore for a limited period! 

 

Call 66186567 or order online now! 

http://tamilcube.com/publication.aspx 

 
  

http://tamilcube.com/publication.aspx
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Tamil online - Fun & Easy: Tamilcube Academy 

Practice unlimited number of Tamil Exam Questions from anywhere anytime for FREE. Available for 

all levels from Kindergarten to Secondary. 

 

Are you still buying OLD test papers & worksheets and OUTDATED assessment books for 
your DIGITAL AGE child?  
 
 
Experience new age learning through the world's first Tamil E-learning Platform, 
Tamilcube Academy. Tamil Exam practice questions are available for all levels including 
Kindergarten, Primary and Secondary. 
 
 
Learn Tamil from the true experts. Register and grab your free membership today, and, watch 
the rapid progress of your child! 
 
http://academy.tamilcube.com/ 
 
 
 

 

 

 

http://academy.tamilcube.com/

