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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

UPPER PRIMARY SECTIONS 

MIDTERM EXAM REVISION WORKSHEET (2022-23) 

 

SUBJECT: TAMIL                                             CLASS:  III 

 

NAME: ____________________     SEC: ______  ROLL NO: _____ 

________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        

 I. Write the missing letters 

1. ண்  +  ஊ   =  _____ 

2. க்   + அ     =  _____ 

3. ர்  +  ஔ   =   _____ 

4. ய்  +  ஆ    =   _____ 

5. ம் +  இ     =   _____ 

 

II. Complete the given series    

    1. ம,  மா,  மி,   ____,  ____, ____,  ____ 

    2. க,  கா,  கி,  கீ,   ____,  ____, ____,  ____ 

    3. தீ,  நீ,  பீ,  ____, ____, ____, _____  

    4. தா, நா, பா, மா, யா,  ____,  ____, ____,  ____ 

    5. பபா, பமா, பயா, ப ா, ____,  ____, ____,  ____ 

   

 III. Write the short vowels 

    1. அ, இ  , ____,  ____, ____ 
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IV. Underline the Vadamozhi letters 

 

     1.  ாஜா 2.ஜூலை 3.ஷாஜஹான் 4. ஷர்மிளா 5. ஸர்ப்பம் 6.ஸ்ருதி    

 

V. Circle the long vowels 

 

      1. ம ம்   2.  ஓடம்  3.  கூடு 4.  உப்பு 5.  ஆடு 6. ஊதல்  7. உழவர் 

 

VI. Tick the short vowel words 

 

      1. எலி 2. கண்ணாடி 3. ஆடு 4. அம்மா 5. தா  6. இலை 7. ஊசி 

 

VII. Write the missing letters 

     1.  ___தில  

     2.  விண்___ன் 

     3.  கா___ன் 

     4.  தண்___ர் 

     5.  எ___ம்பு 

 

VIII. Write in Tamil 

 

     1. Flower  -   __________  

     2. Sun       -   __________       

     3. Lion      -   __________          

     4. Frog     -   __________  

     5. Egg      -   __________     
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 IX. Write in English 

 

    1. தீ            -  __________ 

    2. பால்        -  __________                

    3. பசு          -  __________ 

    4. ததாப்பி   -  __________ 

    5. கிண்ணம்  -  __________ 

 

X. Match the following 

 

   1. Farmer           -   ஊதல்      (     )   

   2. Deer               -   ஆடு        (     )                

   3. Whistle           -   மான்         (     )   

   4. Goat               -   பதள்         (     )   

   5. Nest               -   கூடு           (     )   

   6. Scorpion         -  காளான்    (     )   

 

XI. Arrange the given words into two and three-letter words 

 

ஏணி, முயல், யாழ், இஞ்சி, வாள், பதர், ஆலம, அம்மி அருவி, அம்மா 

   

   1. ___________                         1. ____________ 

   2. ___________                         2. ____________ 

   3. ___________                         3. ____________ 

   4. ___________                         4. ____________ 

   5. ___________                         5. ____________  
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XII Circle the odd one 

 

    1. வா   வாத்து   வாள்  வண்டு 

    2. ம   மைர்   மான்   மணி 

    3. கா   காடு   கடல்   காகம் 

    4. அ   அம்பு   ஆந்லத   அருவி 

    5. ஐ   ஐவர்   ஜவஹர்   ஐந்து                

 

 

XIII. Colour the consonants words 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                         

  

 

 

 

 

 

XIV. Answer the questions 

 

1. உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தலை? 

 

 

2. முதல் இ ண்டு குறில் எழுத்துக்கள் எலவ? 

 

_________________________________________________________ 

 

  

உப்பு கூடு இஞ்சி 

 

ஆடு 

காடு கடல் அம்பு ஆந்லத 
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XV. Answer in detail. 

 

1. தமய்தயழுத்துக்கள் எத்தலை? எழுதுக? 

 

 

 

 

XVI. Identify the given pictures  

 

    

                         

 

 

 

                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                                           

1. ____________                                           2. ____________                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. ____________                                       4. ____________ 
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XVII. Find, draw, and color the correct picture to the words. 

 

 
 

வாள் 
 

 

பட்டம் 

 

தீ 

 

சூரியன் 

  


