
அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம் 

நிலை 4 - மூன்றாம் பருவத்ததர்வு 2015-2016 

      ொணாக்கர் மபயர்:                                                                     பள்ளி:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ம ொத்த  திப்மெண்கள்………100                                        கொல அளவு …… இரண்டு  ணி நேரம் 

                     எழுத்துத்நதர்வு ---(75  திப்மெண்கள் ) 

I. ெின்வரும் நகள்விகளுக்கு, மகொடுக்கப்ெட்டுள்ள ெதில்களில் சொியொன ெதிலல 

கண்டுெிடியுங்கள் (Pick the suitable answer)(5 x 1 = 5 திப்மெண்கள்) 

1. She made the food. 

 அவள்  உணலவ மசய்தொள்  

 அவன் உணலவ மசய்தொள். 

 அவள்  உணலவ மசய்தொன் 

II. நகொடிட்ட இடத்லத ேிரப்புங்கள். (Fill in the blanks with a suitable word from 

parenthesis). (5 x 1 = 5  திப்மெண்கள்) 

1. ஒருவருக்கு ந ற்ெட்டவர்கலளக் குறிப்ெிட _______________________ எனச் 

மசொல்லலொம். 

III. சுட்டுப்மெயர் /  ொற்றுப்மெயர் விலனச்மசொல் மெொருந்த இறந்தகொலம்  ற்றும் 

எதிர்கொலத்தில் எழுதவும். Fill in with past and future verb conjugations in the blanks.                

(20 x 1 =20  திப்மெண்கள்) 

 

  இறந்த கொலம் எதிர் கொலம் 

ேொன்  (வொங்கு)   

 

IV. த ிழில் ம ொழிமெயர்க்கவும்   (Translate).                (5 x 2 = 10 திப்மெண்கள்) 

1. She plucked the fruits. 

V. கீநழ உள்ள விலனச் மசொற்கலள ஆங்கிலத்தில் எழுதவும்.Write the English equivalent 

of the following verbs:                           (10 x 1 = 10  திப்மெண்கள்)  

 

விலன VERB 

வொங்கு   

VI. கீநழ மகொடுக்கப்ெட்ட ெத்திலய வொசித்து ெின்வரும் நகள்விக்கு ெதில் எழுதவும்.Read 

the following passage and answer the questions.           (5 x 3 = 15 திப்மெண்கள்) 

Passage and questions will be given from the book from lessona 18-25. 
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VII. ெின்வரும் ஆங்கிலச் மசொற்களுக்கு இலணயொன த ிழ்ச் மசொற்கலள எழுதவும். For 

the given Engilsh words write equivalent Tamil words (5 x 1 = 5  திப்மெண்கள்) 

1. Angry   _______________________ 

 

VIII. ஆங்கிலத்தில் ம ொழிமெயர்க்கவும். Translate to English  (5 x 1 = 5  திப்மெண்கள்) 

 

1. எனக்குப் ெழங்கள் எல்லொம் ெிடிக்கொது. 

______________________________________________________________________________ 

 

வொய்வழித் நதர்வு ---(25  திப்மெண்கள்) 

IX. ெொடப்ெகுதியிலிருந்து ஏதொவது1 குறலள அவற்றின் மெொருளுடன் 

விளக்கிச் மசொல்லவும் (5  திப்மெண்கள்).  Recite any 1 Thirukkurals with meaning from 

your lessons (1 x 5 =5 marks). 

 

X. கீழ்க்கொணும் ெகுதிலயப் ெடித்துக்கொட்டவும். அதன் ெின் நதர்வொளர் நகட்கும் 

நகள்விகளுக்கு ெதில் அளிக்கவும்.(10  திப்மெண்கள்) 

XI. கீழ்க்கொணும் தலலப்ெில் எமதனும் ஒன்லறப்ெற்றி இரண்டு ேி ிடம் நெசவும்.  

(1 X 10 = 10 marks) 

  


