INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL , RIYADH
SA I TAMIL WORKSHEET FOR - VI (2016 – 2017)
ானடிார்
1.பதாருள் எழுதுக:
1.துணயும் –
2.சேய்

-

3.பேய்

-

4.அணணார் –
5.பகாபல்

-

2.திரித்து எழுதுக:
1.ன்கிார்

=

2.ட்பதன்ணாம்

=

3.எிர்ச்போல் எழுதுக:
1.பருங்கி
2.தூம்
3.ட்பு
4.அி
5.ேினர்

4.சகாடிட்ட இடங்கணப ிப்புக:
1.ானடிார்...............................நூல்களுள் ஒன்று.
2.ானடிார்................................எணவும் அணக்கப்பதறும்.
3.ேங்க நூல்கள் எணப்தடுதண..........................., ............................

5.ிணட எழுதுக:
1.ானடிார் – ேிறுகுநிப்பு ணக.
2.ஈக்கால் எற்கு உணாய்க் கூநப்தட்டது?
3.ானடிார் தாடனின் கருத்து ாது?
4.ானடிார் கருத்துப்தடி ன்ண பேய்சார் எணப் சதான்சநார்?
5.எர் ட்பு தனுணடது அன்று?

ிருக்குநள்
1.பதாருள் எழுதுக:
1.என்பு

-

2.க்கு

-

3.ஈனும்

-

4.ண்பு

-

5.ணகம்

-

6.நம்

-

7.அன்தினது

-

8.ற்நல் ம் –

2.திரித்து எழுதுக:
1.அன்தினார்

=

2.அன்புணடார் =
3.ஆருிர்

=

4.க்குரிர்

=

5.என்தினணண =

3.சேர்த்து எழுதுக:
1.அன்பு + ஈனும்

=

2.அன்சதாடு + இணந் =
3.அன்தகத்து + இல்னா

=

4.என்பும் + உரிர்

=

5.எய்தும் + ேிநப்பு

=

4.எிர்ச்போல் எழுதுக:
1.க்கு
2.ண்பு
3.அநம்
4.இன்புற்நார்
5.ற்நல்

5.ிணட எழுதுக:
1.அன்தினார் எவ்ாறு ாழ்ார்?
2.அன்புணடார் இல்பு ாது?
3.அநத்ிற்கும் நத்ிற்கும் அன்பு துணாது எவ்ாறு?
4.எற்நிற்கு அன்பு துணாகும்?
5.அன்தில்னா ாழ்க்ணக ணக்காது – எணப் சதான?
6.அன்பு எணத் ரும் என்று ிருக்குநள் கூறுகிநது?

தாசேம்
1.பதாருள் எழுதுக:
-

1.ண்ண
2.ஞ னம்

-

3.சனர்

-

4.கீ ர்

-

5.சகாி

-

2.பிரித்து எழுதுக:
1.பாினணணத்தும்

=

2.கல்ிச்ோணன

=

3.இண்படாி

=

4.அிழ்பன்சதாம் =
5.சநில்ணன

=

3.விடை எழுதுக:
1.ோி இண்படாி சநில்ணன என்நர் ார்?
2.தாிார் எக்கணனகணப பர்ப்சதாம் என்நார்?
3.எண அிழ்ம் எண ஏற்சதாம் எணப் தாி கூநிணார்?

4.ாக்கித்ில் அணத்து எழுதுக:
1.கல்

2.கால்

3.குணட

4.கூணட

இபணில் பதரிார் சகட்ட ிணா
1.சகாடிட்ட இடங்கணப ிப்புக:
1.ஈ.ப.ா.வுக்கு ாய்ார்............................எனும் தட்டம் ங்கிணர்.
2.பதரிார் சாற்றுித் ேங்கம்.....................................
3.ணக்கம் ர்
ீ
என்நணக்கப்தட்டர்..............................
4.ஈ.ப.ா.ின் ிரிாக்கம்........................................
5.கீ ழ் ோி, சல் ோி எனும் சறுதாடுகணப அகற்நி க்கள்
அணணரும்.................................என்நார்.

2.ிணட எழுதுக:
1.பதண் ிடுணனக்கு பல்தடிாணது எது?
2.இபணில் ஈ.ப.ா எத்ணகாய் இருந்ார்?
3.பதரிாரின் பதருணக்குக் காாணண எண?
4.இந்ி டுண் அசு பதரிாண எப்தடிச் ேிநப்தித்து?
5.சகபத்ில் டந் சதாாட்டத்ில் பதரிாருக்குக் கிணடத்
ேிநப்புப் தட்டம் என்ண?

3.பதருிணாக்கள்:
1.பதரிாரும் பதண் ிடுணனயும் – தற்நி எழுதுக.

இனக்கம்
(போற்கள்)
1.ிணட எழுதுக:
1.போற்கள் எத்ணண ணகப்தடும்?அண ாண?
2.பதர்ச்போல் என்தது ாது? எ-கா ருக.
3.ிணணச்போல் என்தது ாது? எ-கா ருக.

2.கீ ழ்க்காணும் போற்பநாடர்கபில் பதணயும்
ிணணணயும் எடுத்து எழுதுக.
1.ம் ஆடிது ..................... , ..............................
2.இருர் தாடிணர்....................... , ..........................
3.பேய்ி தவும்.......................... , ............................
4.குன் ருகிநான்.......................... , ............................

(திணின்நித் ிழ் எழுதுசாம்)

1.ிணட எழுதுக.
1.ஒற்றுப்திண என்தது ாது? எ-கா ருக.

2.ஒற்பநழுத்ணச் சேர்த்து எழுதுக.
1.தாடணன + போன்சணன் =.......................................
2.கடவுணப + கண்சடன்=............................................
3.தத்ண + ின்சநன்=..............................................
4.கண்னுக்கு + பகாடுத்சன்=...............................................
5.துணக்கு + பேல்சாம்=.................................................

3.ேரிாண போற்கணபத் சர்ந்படுத்து போற்பநாடண
ிப்புக.
1.ல்னிணக.........................ேிது.
ீ
( ணம் , ம் )
2.பூிண........................ருசன். ( னம் , பம் )
3. ........................ததுங்கிப் தாயும். ( புனி , புபி )
4.பகத்ில்......................பறுல் சண்டும். ( புன் , புண் )
5.ாய்.....................ிிாது. ( ால் , ாள் )

