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I. Circle the correct British spelling for the given words:
1. Jumper

Jamper

Jumpar

2. Holiday

Holyday

Holeday

3. Carovan

Caravon

Caravan

4. Bonet

Bonnet

Bonnat

III. Write the idiom for the given sentences using clues given in the
box.
Piece of cake
Once in a blue moon
To catch someone’s eye
To go bananas

II. Match the actions with a purpose
1. Can I buy a fish?

-

Used to compare

2. Six is more than two

-

also or a lot

3. That is your bike

-

to pay money for something

4. You’re late

-

Something belongs to you

5. I have a cat too

-

Contraction for you are

On cloud nine.
1. He is crazy to drive his car so fast.
2. She was wearing a very attractive designer hat.
3. She is very happy by seeing her grandparents after so many
years.
4. Creating graph is something easy on the computer.
5. We go for a vacation very rarely.
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க

ளை

ளப

4. நளமனின் வொது யருயது ____________________________.

ளை

ரி

ைி

நி

I. ககொடுக்கப்ட்டுள் ழுத்துகளப் னன்டுத்தி யிளை
கொண்க.

(5)

1. வயண்ைொத கைடிகள _______________________________.
2. ொர்க்க உதவும் உறுப்பு ______________________________.
3. ைர்க்களப தண்ண ீரில் _________________________________.
4. கருப்ள அளணத்தொல் கிளைப்து ___________________.
ஆற்ின் ஓபம் இருப்து __________________________.

5. ந்தனத்தில் ீ ____________________________________.
III. கொருத்துக:

யு

5.

1. ஆளைனில் டியது __________________________________.

3. பதம் ஒரு ொட்டினக் __________________________________.

ள
ண்

5x1=5

2. அிவு ன்து ____________________________________.

டு

ம்

II. ிபப்புக:

5x1=5

1. கொகம்

-

கொள

2. னொளனின் வயறு கனர்

-

கிி

3. ி யொழும் இைம்

-

களபயும்

4. வசும் ளய

-

யள

5. யண்டி இழுப்து

-

கரி

IV. ைரினொ யிளைளன வதர்ந்கதடுத்து ழுதுக:
1. நீ ன் ிடிக்க உதவுயது ___________. (யள / யள)
2. கட்ளை வகொமினின் கனர் _________. (அகு / அகு)
3. யிங்குகளுக்கு இருப்து _______. (யொள்/ யொல்)
4. சுயரில் ஊர்யது _________. (ல்ி / ள்ி)
5. கதளய ீ _______ (ஆளை/ அளை)

5x1=5
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