EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
FORMATIVE ASSESSMENT – 1 Marks:75
Tamil -I
Time 2 hrs
பகுதி - 1
I. உரி லிடைட ததர்வு செய்க:
6x1=6
1. ற்மத் தாழ்லற்ம _______ அட தலண்டும்.
23.07.19
STD: VI(AN)

அ. ெமூகம்

ஆ. நாடு

இ. லடு
ீ

2. ‘செந்திழ்’ன்னும் சொல்டயப் பிரித்து ழுதக் கிடைப்பது __________.
அ. செந் + திழ்

ஆ. செம் + திழ்

3. ‚திழ்சாறி தபால் இனிதாலது ங்கும் காத
ஆ. கண்

தாென்

ஆ. பாதிார்

இ. செம்ட +

திழ்

ாம் ன்று பாடிலர்
இ. லா

ிதாென்

4. ‘சதான்ட’ ன்னும் சொல்யின் சபாருள் _______
அ. புதுட

ஆ. பறட

பகுதி -2

IV. னப்பாைம் – ‚திழுக்கும் அமுசதன்று தபர் !‛ னத் சதாைங்கும்
இன்பத்திழ் பாைடய ழுதுக:

1X5=5

V.கீ ழ்க்காணும் லினாக்களுள் டலதனும் நான்கனுக்கு ட்டும்
லிடைரி:

4X2=8

19. பாதிதாென் திழுக்கு சுட்டிமள்ர சபர்கள் ாடல?
20.திழ் சாறி த்தடன ஆண்டுகடரக் கண்ைது?
21. ெியப்பதிகாத்டத இற்மிலர் ார்?
22. பாதிார் இற்டகின் ீ து சகாண்டுள்ர லிருப்பம் குமித்து
ழுதுக?

இ. ெீர்ட

5. கதிலனின் ற்சமாரு சபர் __________.

23. நீங்கள் திடற ததனாடு எப்பிடுலர்கள்?
ீ

6. ‘ெித்தம்’ ன்பதன் சபாருள் ____________

25. கா

அ. புதன்

அ. உள்ரம்

ஆ. ஞாிறு
ஆ. 

ம்

24. முற்மம் அறிாத சாறி ாது?

இ. ெந்தின்
இ. லனம்

VI. கீ ழ்க்காணும் ெிறுலினாக்களுள் டலதனும் முன்மனுக்கு

II.தகாடிட்ை இைத்டத நிப்புக:

6x1=6

7. நாம் ெிந்திக்கவும் ெிந்தித்த்டத சலரிப்படுத்தவும் உதவுலது

லிடைரி:

3X3=9

26. இன்பத்திழ் – பாையில் உங்களுக்கு பிடித்த அடிகள் இண்டிடன

____________.

ழுதுக?

8.திழுக்கு ___________ ன்னும் ெிமப்புப் சபரும் உண்டு.

27. திழ்க்கும்ி பாையின் கருத்துகடரச் சுருக்கி ழுதுக?

9. ிக நீண்ை சதாடயவு பமக்கும் பமடல _____________.

28. இற்டக தபாற்மத்தக்கது ன்?

10. பமடலகள் இைம்சபர்லதற்கு ____________ ன்று சபர்.
11. பமடலகள் லயடெ தபாகக் கா

ி நியம் பாையில் பாதிார் தலண்டுலன ாடல?

ங்களுள் என்று _____.

29. ெியப்பதிகா பாையின் சபாருடர ழுதுக?

12. ________ உள்ரத்டத கிழ்லிக்கும்.

30. லிடரவுக்கும், நீருக்கும் உள்ர சதாைர்பு ாது?

III.சபாருத்துக:

6x1=613.

13. சதால்காப்பிம்

-

ஆர்னித்தாயஜி

14. திருக்குமள்

-

இயக்க

15. பாகற்காய்

-

அமநூல்

16. பமடல பற்மி படிப்பு

-

ார்ச் 20

17. உயக ெிட்டுக்குருலிகள் நாள்

-

22,000 கி.ீ

18. ஆர்டிக் ஆயா

-

பாகு+அல்+காய்

நூல்

பகுதி -3 (உடநடை)

VII. கீ ழ்க்காணும் லினாக்களுள் டலதனும் நான்கனுக்கு ட்டும்
லிடைரி:

4X2=8

31. திழ் மூத்தசாறி னப்படுலது தனால்?
32. நீங்கள் அமிந்த திழ் காப்பிங்கரின் சபர்கடர ழுதுக?
33. ெிட்டுக்குருலிகரின் அறிவுக்குக் கா

ங்கள் இண்டை ழுதுக?

34.லயடெின் தபாது பமடலகரின் உையில் ற்படும் ாற்மங்கள்
ாடல?
35. பமடலகள் க்கா

ங்களுக்காக இைம் சபர்கின்மன?

VIII. கீ ழ்க்காணும் ெிறுலினாக்களுக்கு லிடைரி:
36. அஃமிட

3X3=9

, பாகற்காய் ன்னும் சொற்கரின் சபாருள் ெிற்பபு ாது?

37. ெிட்டுக் குருலிின் லாழ்க்டக பற்மிச் ெிறு குமிப்பு ழுதுக?
39. திழ் இனி சாறி ன்பதற்கான கா

திழ் ன்னும் சொல்லுக்கு இனிட ன்பது சபாருள். நம்

ம் தருக?

தாய்சாறிாம் திழ் காயத்தால் முந்டதது ட்டுன்று. உயகின்

பகுதி - 4
IX. சபருலினா : ( ததனும் என்றுக்கு ட்டும் லிடைரி )

1X6=6

40. இன்பத் திடற பாதிதாென் வ்லாறு ெிமப்பிக்கிமார்?

42. பமடலினங்கடரக் காப்பாற்ம நாம் செய் தலண்டிடல ாடல?

5X1=5
திழ்சாறி

ாமிந்த சாறிகரிதய திழ்சாறி தபால்
இனிதாலது ங்கும் காத

ாம்

பாாய் லியங்குகராய் உயகடனத்தும்
இகழ்ச்ெிசொல்ப் பான்ட தகட்டு

ம் ழுத்து, சொல், சபாருள்,

ி ன ந்துபிரிவுகடரத் தன்னகத்தத சகாண்டு திகழ்கிமது.

‘ாதும் ஊத ாலரும் தகரிர்’ ன்ம உரி தத்துலத்டத உயகுக்கு
உ

ர்த்திது, நம் திழ்ப்பண்பாடு.

லினாக்கள்:
48. திழ் ன்னும் சொல்யின் சபாருள் ாது?
49. உமலினர் ன்னும் சபாருள் தரும் சொல்டய பத்திியிருந்து
டுத்சதழுதுக?

50. திழ்சாறிில் ன்சனன்ன இயக்க

XI. நுண்

தததுத் திதறாடெ உயகசல்யாம்

ப் பிரிவுகள் உள்ரன?

ர்த்தி உரி தத்துலம் ாது?

மிவு லினா:

1X2=2

1. உங்கடர கலர்ந்த அமிலில் ொதனங்கள் நான்கிடன ழுதுக?

பவும் லடக செய்தல் தலண்டும்.
பாதிார்.
லினாக்கள்:
43. துதபால் இனிதாலது ங்கும் காத

ம் லகுத்த சபருட

52. இவ்வுடப்பத்திக்கு ற்ம தடயப்பு தருக?

லாழ்ந்திடுதல் நன்தமா? சொல்லர்ீ

ாம்?

44. நாது ___________ சகாண்டிங்கு லாழ்ந்திடுதல் நன்தமா?
45. டத பவும் லடக செய்தல் தலண்டும்?
47. இப்பாையின் ஆெிரிர் ார்?

நம் திழ்சாறிக்தக உண்டு. திறியக்க

51. திழ்ப் பண்பாடு உயகுக்கு உ

நாது திறசனக் சகாண்டிங்கு

46. இப்பாையின் தடயப்பு ாது?

முதன்சாறிமம் ஆகும். லாழ்க்டகக்கு இயக்க

ாப்பு, அ

41. பாதிாட பற்மி குமிப்பு லடக?

X.அ) பாைல் லினா:

5X1=5

ஆ) உடப்பத்தி:-

