EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
26.07.19
FORMATIVE ASSESSMENT – 1
Marks: 75
STD: VI(FN)
தநிழ்-II
Time- 2 hrs
குதி-I

அ. பொருள் கூறுக:

1. அசதி

2. சமுகம்

3. சித்தம்

ஆ. திர்ச்பசொல் தருக:

4. ககணி

குதி

– II

உ. யொக்கினத்தில் அகநத்து ழுதுக:

5x1=5

(கயகனனும் மூன்றுனுக்கு நட்டும் யிகடனி)

5. திங்கள்

21. ொள்கதொறும்

22. யொழ்ொள்

23. தநிழ்பநொமி

24. பசனற்கக.

5x1=5

6. உனர்வு

x

ஊ. தநிமொக்கம் தருக: (மூன்று நட்டும்)

7. அமிமம்

x

25. A thief knows a thief.

8. குிர்

x

26. Money blinds all eyes.

9. நொிகக

x

27. Bend the tree while it is young.

10. எி

x

3x2=6

28. Little drops make an ocean.

இ. ிரித்து ழுதுக:

5x1=5

. கீ ழ்க்கொணும் யிம்பத்கத டித்து யிொக்களுக்கு யிகடனி:

5x1=5

11. சுடர்தந்த -

பசன்க ஆகடனகம்

12. கிச்சொறு 13. புபட்சிக்கயி

-

14. முத்துச்சுடர்

-

50% ஆடித்

யிமொக்

தள்ளுடி

கொச்

சிறுயர், சிறுநினர் ஆகடகள்

5x1=5

ஈ. கசர்த்து ழுதுக:

கொன் அகத்து யககனொ

-

17. ட்டு + திகச
18. மூன்று + தநிழ் 19. தொழ்வு + அற்

-

20. பண் + கல்யி

-

சலுகக
ட்டு கசககள், சுடிதொர், கட்டி,

15. நொநகம -

16. கொணி + ிம்

3x2=6

ஆகடகளும் கிகடக்கும்.
ொள்:

15-07-19 முதல் 30-07-19 யகப

இடம்: “யின்” நஹொல், பசன்க தீவுத்திடல்
கபம்: கொக

10 நணி முதல் இபவு 8 நணி யகப.

குிப்பு:

2000 ரூொய்க்கு கநல் ஆகட யொங்குயருக்கு எரு ொள்

சுற்றுொ பசல் யொய்ப்பு !

1x7=7

. கடிதம்:-

41. நும் ஊரில் உள் நின்யிக்ககப் ழுது ொர்த்துத் தருநொறு புகொர்க்

அகயரும் யொரீர் ! னன் பறுயர்ீ !

கடிதம் என்று யகபக:

யிொக்கள்:

1x7=7

எ. துகணப்ொடம்: (என்று நட்டும்)

29. இவ்யிம்பத்தின் தகப்பு னொது?

42. கவு ித்தது: அத்கதனின் கடிதக் கருத்துககச் சுருக்கி ழுதுக?

30. இவ்யிம்பத்தில் ______ % ஆடித் த்ள்ளுடி.

43. கிமயனும் கடலும் ககதகன சுருக்கி ழுதுக:

31. பசன்க ஆகடனகம் அகநந்துள் இடம் னொது?

குதி-

IV

32. பசன்க ஆகடனகத்தில் ந்பதந்தயககனொ ஆகடகள்

ஏ. புத்தகப் னிற்சி:

கிகடக்கும்?

ஆ. கீ ழ்க்கொணும் பசொற்கில் உள் ழுத்துககக் பகொண்டு புதின

33. இவ்யிம்பத்தில் பகொடுக்கப்ட்டுள் குிப்பு னொது?

பசொற்கக உருயொக்குக:

குதி

44. கயிகத - __________, ___________, __________.

– III

. கீ ழ்க்கொணும் இக்கண யிொக்களுக்கு ஆறு நட்டும் யிகடனி:

6x3=18
34. தநிழ் பநொமினின் இக்கண யகககக குிப்ிடுக:
35. பநய் ழுத்துக்கள் வ்யொறு ிக்கின்?
36 ஆய்த ழுத்திற்கு யமங்கும் கயறு பனர்கக குிப்ிடுக:
37. முதல் ழுத்துகள் ன்கய னொகய? அகய தொல் அவ்யொறு
அகமக்கப்டுகின்?

38. உனிர் பநய் ழுத்துகள் வ்யொறு கதொன்றும்?
39. சொர்பழுத்துகள் த்தக யககப்டும்? அகய னொகய?
40. நொத்திகப ன்ொல் ன்?

2x1=2

45. ரிொடல் - _________, ___________, _________.
ஆ. இபண்டு பசொற்கக இகணத்து புதின பசொற்கக உருயொக்குக
( இபண்டு நட்டும்)

2x1=2

நூல், பநொமி, ககொல், ீதி, தநிழ், ழுது, நணி, கண், நொக.
இ. பொருத்தநொன் பசொல்கத் கதர்ந்பதடுத்து ழுதுக:

2x1=2

46. முத்து தம் ___________ கொபணநொக ஊருக்குச் பசன்ொர். (ி / ணி)
47. கயகள் ____________ கதடி (இகப / இக)

