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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 
UPPER PRIMARY SECTIONS 

ANNUAL EXAM REVISION WORKSHEET (2022-23) 
 

SUBJECT: TAMIL                                             CLASS:  V 
 

NAME: __________________    SEC: ______  ROLL NO: ______ 
______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                        

 I. விடுபட்ட இடத்ைத எழுதுக 

    1. பாது  ___  ப்பாக 

    2. புற ___  தாக்கதிர்கள் 

    3. உதவி   ___   ெதாைக 

    4. புதி  ___  வர்கள்   

    5. வறு ___ 

 

II. ெபாருள் எழுதுக 

    1. கதிரவன்    -  ____________ 

2. முயற்சி    -  ____________ 

3. ெநறிப்படுத்துதல் -  ____________   

4. சுதந்திரம்        -  ____________ 

5. தபால்         -  ____________ 

 
III. எதிர்ச்ெசால் எழுதுக 

    1. ேவகமாக    X       ________________ 
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    2. தீைமகள்    X   ________________ 

    3. இயலாத    X   ________________ 

    4. ேசார்வு         X   ________________ 

    5. ெதரியாது    X       ________________ 

   

 IV. பிரித்து எழுதுக 

    1. இன்ெசால்    =   ______________________ 
    2. ஒலிெயழுப்பி       =   ______________________ 
    3. வசதியில்லாமல்       =   ______________________ 
    4. ைவத்திருந்தனர்           =   ______________________ 
    5. அந்நாளும்        =   ______________________ 
 
V. ேசர்த்து எழுதுக 
     1. ெசல்  +  ேபசி    =   ______________________ 
     2. அமர்ந்து  + இருந்த      =   ______________________ 
     3. துன்பம்  +  படுகிேறன் =   ______________________ 
     4. அைழத்து  +  ெசல்   =   ______________________ 
     5. எடுத்து  +  உைரத்தார்  =   ______________________ 
 

 VI. ெபாருத்துக 
     1. ஒட்டகச்சிவிங்கி                   -    விரியூர்                                 (     )
  2. மட்கும் குப்ைப                   -     உயரமானது                          (     ) 

     3. கிராம சைப கூட்டம்            -    .                                          (     )                                                   
     4. அன்ெபனும் அருங்குணம்      -   இைல                                    (     ) 
     5. முற்றுப்புள்ளி                      -   அன்புைடைம                        (     ) 
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VII. ெபாருத்தமான ெசால்ைல எடுத்து நிரப்புக 

      1. ேமரி   __________________   குதித்து ஓடிவந்தாள்.      

          (மகிழ்ேவாடு /மகிள்ேவாடு) 

      2. சணல் ைப என்பது  __________________.   (எளிதானது /       

          எலிதானது) 

      3. மீைனப் பிடிப்பது  ______________.  (வைல / வைள) 

      4. ெபாழுைதக் குறிப்பது  ____________. (ேவைல / ேவைள) 

      5. ஆசிரியர்  மாணவைன பள்ளிக்குப் ெதாடர்ந்து அனுப்புமாறு   

          ____________   (அரிவுைர / அறிவுைர) கூறினார்.  
 
VIII. சரி அல்லது தவறு என்று எழுதுக 

      1. ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்ைட இழந்த ேபருந்து பக்கத்தில் இருந்த   

         கம்பத்தில் ேமாதியது.                                                                              (       ) 

      2. கண்ணன் ெபரியவருக்குச் சாைலைய கடக்க உதவினான்.      (       ) 

      3. கண்ணாடித் துண்டு மட்கும் குப்ைப.                                   (       ) 

      4. திருக்குறளில் ெமாத்தம் 1333 குறட்பாக்கள் உள்ளன.           (       ) 

      5. ஓநாய் சுதந்திரமாக வாழ ஆைசப்படவில்ைல.                      (       ) 

 
IX. ேகாடிட்ட இடத்ைத நிரப்புக 

    1. வாழ்க்ைகைய ெநறிப்படுத்த உதவுவது _____________. 

    2. ெநகிழி என்பது ___________ வீசி எறிந்தால் விஷமானது. 

    3. உண்ைமயான அணிகலன்கள் கைதைய உணர்த்தும் அதிகாரம்  

           ___________. 

    4. வீட்டுக்காரர்கள் நாைய  ___________ வருடிக்ெகாடுப்பார்கள். 
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    5. ெபான்வண்ணன்  ______________ பழுது பார்க்கும் கைட 

          ைவத்திருந்தார்.     

    6. ஞாலம் கருதினும் _____________ காலம் 
        கருதி இடத்தாற் ெசயின்.   

 
X. வாக்கியத்தில் அைமத்து எழுதுக 
     1. சுதந்திரம்   -   _______________________________________ 

                   
                        _______________________________________ 
                       

     2. ெநகிழி    -   ________________________________________ 
 
                           ________________________________________ 
 
XI . ெபாருள் ேவறுபாடு அறிக 

      1. பள்ளி   -    _________________________________ 

      2. பல்லி   -     ________________________________ 

      3. கைர     -   _________________________________ 

      4. கைற     -   _________________________________ 

      5. மைல    -   _________________________________ 

      6. மைழ     -   _________________________________ 

XII. ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள வரிகளுக்கான சரியான விைடைய எழுதுக 

     1. நண்பா, நீ எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாய்! 

         யார் யாரிடம் கூறியது? 

         _________________________________________________ 
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     2. நல்ல குடிப்பிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும் 
        இல்ைலஎன மாட்டார் இைசந்து 

        இப்பாடல் இடம் ெபற்றுள்ள நூல் யாைவ? 

        __________________________________________________ 

 
      
XIII . ெபாருத்தமான நிறுத்த குறியீடுக 

      1. நான் என்ன ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் 

      2. நல்ல உணவு உனக்கும் கிைடக்கும் என்று ெசான்னது 

 
XIV. விைட எழுது 

     1. பள்ளி ெசல்லும் வழியில் கண்ணன் யாைரப் பார்த்தான்? 

         ________________________________________________ 

         ________________________________________________ 

 

                  
      2. ேமரி இனி யாருடன் விைளயாடப் ேபாவதாகக் கூறினாள்? 

         ________________________________________________ 

         ________________________________________________ 

 

     3. ெபான்வண்ணனுக்கு உதவித்ெதாைக ஏன் கிைடக்கவில்ைல? 

         ________________________________________________ 

         ________________________________________________ 
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     4. நாயின் கழுத்தில் என்ன இருந்தது? 

         ________________________________________________ 

         ________________________________________________ 

          

     5. ஊற்று நீைரக் ெகாடுப்பது எது? 

         ________________________________________________ 

         ________________________________________________ 
         


