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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

UPPER PRIMARY SECTIONS 

MIDTERM EXAM REVISION WORKSHEET (2022-23) 

 

SUBJECT: TAMIL                                             CLASS:  IV 

 

NAME: ____________________     SEC: ______  ROLL NO: _____ 

________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க  

   1.  பத்தொன்பது என்படெ குறிக்கும் எண் 

        1. 20              2. 13              3. 11              4. 19 

 

   2. அைர்ந்ெ காடு __________ கரடியிைம் தசால்லாதெ 

       1. இருண்ைதென்று   2. இருந்ெதென்று     3. பறடையிைம்      4.   தசால்லாதெ 

 

  3. மரம் ஏறுதைன் 

      1. ைண்டு             2. நத்டெ                3. மயில்             4. குரங்கு  

 

 4. அை அழகாய் இருக்தக என்று மல்லி எடெ கூறினாள் 

     1. குப்டபத்தொட்டி      2. உணவு தமடச            3. ஊஞ்சல்           5. பூ 

 

5. எழில் ெம்பி என்று எழிடல அடழப்பைர் 

    1. எழில் ொத்ொ             2. எழில் பாட்டி              3. அம்மா               5. அப்பா 
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II. விடுபட்ை இைத்டெ எழுதுக 

    1. அ    __   ப்பார்கள்  

    2.தபாறுடம  ___  ைன்  

    3. வீ  ___  க்காதீர் 

    4. விடையாட்  ___ 

    5. புல் ___டர 

 

III. தபாருள் எழுது 

    1. இடறக்காமல்    -  ____________ 

2. வியப்பு      -  ____________ 

3. அப்பாவின் அக்கா       -  ____________   

4. அப்பாவின் ெம்பி   -  ____________ 

5. பாழாகும்             -  ____________ 

 

IV. எதிர்ச்தசால் எழுது 

     

    1. மூடி          X       ________________ 

    2. கனவு          X   ________________ 

    3. முெலில்         X   ________________ 

    4. மகிழ்ச்சி         X   ________________ 

    5. நிடறய         X       ________________ 
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 V. பிரித்து எழுதுக 

      1. சுற்றிச்சுற்றி    =   ______________________ 

      2. தபாறுடமயுைன்  =   ______________________ 

      3. குப்டபத்தொட்டி  =   ______________________ 

      4. புல்ெடர     =   ______________________ 

      5. குட்டித்ெங்டக   =   ______________________ 

 

VI. தபாருத்துக 

 

     1. குழந்டெகள்               -   மற்றைருக்கும் ைாய்ப்பு அளிப்பீர் (     )  

     2. பறடை                      -   பதினான்கு  (     ) 

     3. ஊஞ்சல்                     -   நன்றாகப் பாடுைார்  (     )                                                   

     4. எழிலின் பாட்டி          -   ைானத்தின் தொடலவு (     ) 

     5. 14                             -   கற்றுக்தகாள்ளுெல் (     ) 

 

 

VII. சரியா / ெைறா 

 

      1. 20 டய இறுபது என்று எழுெலாம் (       ) 

      2. எழிலுக்கு கால்பந்து விடையாைத் தெரியும் (       ) 

      3. குப்டபடய குப்டபத்தொட்டியில் தபாடுெல் தகட்ைது (       ) 

      4. தபரிய கைல் ஆழம் என்று கரடியிைம் தசால்லாதெ (       ) 

      5. படிகளில் பயணம் தசய்யாதீர் (       ) 
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VIII. நிரப்புக 

    

    1. மல்லி கண்ைது _____________ 

    2. நீலைானம் ___________ பறடையிைம் தசால்லாதெ 

    3. ___________ நிடறய கடெகள் தசால்ைார் 

    4. 15 என்பெற்கான எண் தபயர் ___________ 

    5. ______________ எப்தபாது வீட்டுக்கு ைந்ொலும் எனக்கு மகிழ்ச்சிொன் 

       

 

 

IX. ைாக்கியத்தில் அடமத்து எழுதுக 

 

 1.மகிழ்ச்சி   - _________________________________________ 

                   

                      _________________________________________ 

                       

     2. ெண்ணீர்  -  _________________________________________ 

 

                          _________________________________________ 

 

            

X .முெல் எழுத்டெ மாற்றி எழுதுக 

 

  1. பால்     ______,    ________ 

  2. படை    ______,    ________ 
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XI. குறிப்புகடை பயன்படுத்தி தொைர் உருைாக்குக 

 

     
சறுக்கு நின்று தகட்பார் 
ைரிடசயில் கால்பந்து சரக்தகல்லாம் 
அம்மா  பாடுைாள் 

எழில் மரத்தில் விடையாடுைான் 

 தபாறுடமயுைன் தசல்வீர் 

 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

 

 

XII. விடை எழுது 

 

1. எழிலுக்கு யார் கடெகள் தசால்ைார் ? 

   

    _____________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________ 

 

2. எழில் யாருைன் தசர்ந்து பாைல்கள் பாடுைான் ? 

 

     

  

 ___________________________________________ 
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3. எழிடல எவ்ைாதறல்லாம் அடழக்கிறார்கள் ? 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 
 

4. உணடை கீதழ இறக்க கூைாது ஏன் ? 
 

 

 

 

 

XIII. நீ விரும்பும் விலங்கு /பறடை ைடரக. அடெ எப்படி அடழப்பாய் என்று      

எழுதுக? 

 

 

 


