
அமெரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 
நிலை 2 - மூன்றாம் பருவத்ததர்வு 2015-16 

 
               ொணவர் மபயர் :                                          பள்ளி :  

மொத்த ெதிப்மபண்கள்………100;                              காை அளவு …… 1 ெணி தேரம்; 
வாய்மொழித் ததர்வு (40 ெதிப்மபண்கள்);                         எழுத்துத் ததர்வு (60 ெதிப்மபண்கள்) 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

வாய்மொழித் ததர்வு (40 ெதிப்மபண்கள்) 

I) பாடப்பகுதியிலிருந்து ஏதாவது இரண்டு குறள்கலள அவற்றின் மபாருளுடன் விளக்கிச் ம ால்ைவும். 

 Recite any two Thirukkurals from your lessons with meaning. (5 marks). 
 

II) பாடப்பகுதியிலிருந்து ஏதாவது இரண்டு ஆத்திசூடி வரிகலள அவற்றின் மபாருளுடன் விளக்கிச் 
ம ால்ைவும்.   Recite any 2 Aathichoodis from your lessons with meaning. (5 marks). 

 
III) கீதழ ஆங்கிைத்தில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மபயர்ம ாற்கலள / விலைச்ம ாற்கலளத் தமிழில் 

மொழிமபயர்த்துக் கூறவும். Translate and say the following nouns / verbs in Tamil. (5 marks) 
 
 

IV) கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அறுசுலவகள் / பறலவ ெற்றும் விைங்குகளின் ஒலிகள் / தில கலளத் 
தமிழில் கூறவும். Say the following Tastes / sounds of Animals & Birds / Directions in Tamil (5 marks). 

 

V) கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கலளத் தமிழில் கூறவும். Say the following numbers in Tamil. (5 marks). 
 
 

VI) கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 2 பாடல்களில் ஏததனும் ஒன்லறப் பாடவும் / கூறவும். Recite any one song 
from below. (5 Marks) 
 

 
VII)  கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 3 கலதகளில் ஏததனும் ஒன்லறத் தமிழில் கூறவும். Narrate any one from the 

following stories in Tamil. (10 Marks) 
 

எழுத்துத் ததர்வு (60 ெதிப்மபண்கள்) 

I) மெய்மயழுத்லதயும் உயிமரழுத்லதயும் பிரித்து எழுதுக. (5 marks) 

 
II) மெய்மயழுத்லதயும் உயிமரழுத்லதயும் த ர்த்து எழுதுக. (5 marks) 

 

III) விடுபட்ட எழுத்துக்கலள நிரப்புக.    Fill in the missing letters for the following Nouns. (5 marks) 
 

IV) தமிழில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மபயர்ச்ம ாற்கள் / விலைச்ம ாற்கலள  ரியாை ஆங்கிைச்ம ால்லுடன் 
இலணக்கவும். Match the Tamil Nouns/ Verbs with right English words. (5 marks) 

 
 

V) கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள ம ாற்கலளத் தமிழில் மொழிமபயர்க்கவும். Translate the following words to 
Tamil (10 marks) 
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               ொணவர் மபயர் :                                          பள்ளி :  

VI) கீதழ உள்ள விலைச்ம ாற்கலளத் தமிழில் மொழிமபயர்த்து எழுதவும்.  Translate the following Verbs to 
Tamil (10 marks) 
 

VII)  கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கலளத் தமிழில் மொழிமபயர்க்கவும். Translate the following 
sentences to Tamil (10 marks) 
 

VIII) கீதழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களுக்கு இலணயாை ஆங்கிை ெற்றும் தமிழ்ச் ம ாற்கலள எழுதுக. 
For the pictures given below, write the corresponding names in English and in Tamil. (10 marks) 
 
   
 

 


