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THE SCHRAM ACADEMY 
CHENNAI 

 TERM END EXAMINATION -2, 2019-20 

WORKSHEET 

 

NAME: …………….      DATE : 

CLASS & SEC: VII               SUBJECT: TAMIL(L3) 
I. பத்தியப் படித்து வியைரி.  
   ில் ிக அறகானப் பமவல. இது ககாறி இனத்வைச் சார்ந்ைது. அைன் 
உடல் பருத்தும், ைவய சிறுத்தும், கழுத்து நீண்டும் இருக்கும். ஆண் 
ிலுக்குத் கைாவக உண்டு. ில் புழு, பூச்சி, ைானிங்கள் இலற்வமத் 
ைின்னும். வற ககத்வைக் கண்டவுடன் ைன்கைாவகவ அறகாக லிரித்து 
நடனம் ஆடும். ில் நது கைசிப் பமவல. 
1. நது கைசி பமவல ________________ 
2. ில் __________இனத்வைச் சார்ந்ைது. 
3. பபண் ிலுக்கு __________________உண்டு. 
4. ில் கைாவகவ லிரித்து _______________ஆடும். 
5. ில் ___________________________உண்ணும். 
II. சரிான ஓயசால் நிப்புக. 
1. புயி _________________ (உருபம்/ உறுபம்) 
2. ககாறி _______________ (பகாக்கரிக்கும்/ பகாக்கமிக்கும்) 
3. பசு __________________ (அவறக்கும்/ அவயக்கும்) 
4. காகம் _______________ (கவபம்/கவமபம்)  
III. ஓர் எழுத்யதச் சசர்த்து புதி சசால் உருவாக்குக. 
1. கம் ____________           
2. வ _____________ 
3. நாய் ____________           
3. பால் ______________ 
IV. விடுபட்ை எழுத்யத எழுதுக. 
1. கிமி______துஸ்           
2. _____ன்சிாணி 
3. பெய்______ந்த்                
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4. சுபா______சந்ைிகபா______ 
V. தகுந்த வாக்கித்யத சபாருத்துக. 
1. ஏலா க்கள்              – இருக்க கலண்டாம்  
2. ஓைால் ஒருநாளும்      – ைிலிம் கைடு  
3. பசய்ை நன்மி ஒருநாளும்  - பன்னமி பைய்லம் 
4. ைிவகடல் ஓடிபம்        – மக்க கலண்டாம்  
5. அன்வனபம் பிைாவும்     – பலா ருந்து  
 
VI. இண்ைாம் எழுத்யத நீக்கிப் புதி சசால் உருவாக்குக. 
1. லிட்டம் = _______________   2. பறக்கம் = _________________ 
3. சாரம் = ________________                  4. நாக்கு  =  _________________ 
VII. சரிான வியனச்சசால்யால் நிப்புக. 
  (முயைந்தான், தின்மான், பார்த்தான், பருகினான்) 
1. பால் ___________________      2. பறுக்கு __________________ 
3. படம் ___________________      3. கூவட ___________________ 
VIII. சரிான சபாருயர எழுதுக. 
  (பண்பு, சப்தம், சசயசசன்று, குரிர், நீர்நியய, சவரிச்சம்) 
1. ஏரி - __________        2. ைன்வ - _____________     3. ஒயி - _____________ 
  ஏமி - __________    ைண்வ - _____________   ஒரி - ______________ 
IX. எதிர்ச்சசால் எழுதுக. 
1. உர்வு x ____________         2. லிவலாக x ____________ 
3. குனிந்து x _____________       4. பைாடங்கிது x _____________ 
X. சரிான சசால்யய எழுதுக. 
1. லானத்ைின் நிமம்________________ (நீரம்/நீயம்) 
2. குங்குக்கு _______________உண்டு. (லால்/லாள்) 
3. சுலரில் இடுப்பது _______________ (பள்ரி/பல்யி) 
XI. சபாருத்தான சசால்யய எழுதுக. 
1. பனிக்கட்டி _________________ இருக்கிமது. 
  கைநீர் __________________ இருக்கிமது. (குரிர்ச்சிாக/சூடாக) 
2. ஒட்டகச்சிலிங்கி __________________இருக்கும். 
  பல் ______________இருக்கும். (உாக/குள்ராக) 
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XII. சபர்ச்சசால்யய எழுதுக.          
1. ல்யிகா ஆடினாள்  -  _____________________ 

2. சாந்ைி படித்ைாள்     -  _____________________  

3. பல் ஓடிது     - ______________________  

XIII. த,தா வரியசில் சசாற்கயர எழுதுக.           

 (ைீ, துணி, ைங்கம், தூள், வை, பைாங்கல், பைன்வன, கைனி, ைாள், ைிங்கள், 
கைாட்டி,பைௌயத்கான்) 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

XIV. தகுந்த இட்யைக் கிரவி சசால்யயக் சகாண்டு நிப்புக. 

1. சிறுலன் __________________என ஓடினான். 

2. பானு ____________________ என சிரித்ைான். 

3. பட்டாசு ________________ என பலடித்ைது. 

4. ைங்கம் _____________ என பொயித்ைது. 

XV. வினா-வியை 
1. ஆங்கிய ாைங்கள் எத்ைவன? 
 ____________________________________________________________________________________ 
2. கிரிின் நிமம் என்ன? 
  ___________________________________________________________________________________ 
3. லாத்ைின் நாட்கள் எத்ைவன? 
  ___________________________________________________________________________________ 
4. ஆத்ைிசூடி பாடிலர் ார்? 
  ___________________________________________________________________________________ 
5. குமிஞ்சி யர் எப்கபாது பூக்கும்? 
  ___________________________________________________________________________________ 


