EVERWIN MATRIC HR.SEC.SCHOOL
06.11.19
FORMATIVE ASSESSMENT – 2
Marks-75
Std-V (AN)
TAMIL-II
Time:1½Hrs
குதி –I
அ. பொருள் கூறுக:
6x1=6
1. சந்திபன்
2. ஞொனிறு
3. ன்ி
4. னன்
5. ன்ொல்
6. யிண்நீ ன்
ஆ. ிரித்து ழுதுக:
6x1=6
7. ரபொஜொப்பூ 8. யொயில் 9. நக்கட்ண்பு
10. நண்ணொகி
11. ண்புடைடந
12. கண்ைிந்தொல்
இ. ரசர்த்து ழுதுக:
6x1=6
13. யிண் + நீ ன்
14. நின் + நிி
15. னன் + ஏடு
16. கூர்டந + ஆ 17. இதனம் + துடிப்பு 18. சடநனல் + அட
ஈ. திர்ச்பசொல் தருக:
6x1=6
19. ரநடத x 20. உதிரும் x 21. ன்டந x 22. யினயர் x
23. யிரும்ி x
24. யிண் x
குதி - II

குதி –

IV

இன்ச் சுற்றுொ

பதன்ரநற்கு ருய

அருயினில்
குிக்க
ஆடசனொ?

நடம கொபணநொக

அதிகரித்துள்து. ரய
யொங்க !

புப்டும் இைம்: ரகொனம்ரடு ரருந்து ிடனம்.
கட்ைணம்: ரூ.5000/- நட்டும்.
ொள் :

31-10-2019 பதல் 5-11-2019 யடப.

சிப்பு சலுடக: சுற்றுொ யருயர்களுக்கு தங்கும் யசதி, உணவு
இயசம் !.
யிொக்கள்:

ஊ. கீ ழ்க்கொணும் யிொக்களுள் டயபனனும் ந்தனுக்கு நட்டும்

29. பயிைப் பனர்கட ழுதுக?
30. பன்ிட (.கொ) தந்து யிக்குக?
31. எருடநனிலும் ன்டநனிலும் பயிைப் பனர்கள் நொற்ம்

43.
44.
45.
46.

Time is Gold.
Do well what you have to do.
An artist lives everywhere.
You must walk before you run.

25. டய

26. பனற்சி

27. நின்நிி

28. யொயில்
5x3=15

யிடைனி:

அடைபநொ?

32.
33.
34.
35.

பதொைர்கட இடணப்தற்கு ந்தச் பசொற்கள் னன்டுகின்?
இடணப்புச் பசொற்கள் தற்குப் னன்டுகின்?

இச்சுற்றுொயின் கட்ைணம் வ்யவு?
இச்சுற்றுொ புப்டும் இைம் து?

3x2=6

எ. தநிமொக்கம் தருக: (பன்று நட்டும்)

1x6=6

ொனும் க்கப் ரொகிரன்.

36. டயகின் உைடநப்டப் ற்ி குிப்பு யடபக:

அ. சரினொ பசொல்டத் ரதர்வு பசய்து ழுதுக:

1x6=6

37. ிர்ொ ரகொபங்கத்டதச் சுற்ிப் ொர்க்க அனுநதி ரயண்டிக் கடிதம்

2x1=2

47. பசடினில் பூக்கள் பூத்திருந்த. ________ அமகொக இருந்த.
ஆ. அடய

48. ___________ ங்குச் பசன்ீர்கள்?

III

. துடணப்ொைம்:

என்று யடபக?

சுற்றுொ யருயர்களுக்கு _____________, _________ இயசம்.

அ. அது

இடணப்புச் பசொற்களுள் ொன்கு ழுதுக?

. கடிதம்:

இவ்யிம்பத்தில் குிப்ிட்டுள் அருயினின் பனர் ன்?

ஏ. புத்தகப்னிற்சி:

தன்டந (.கொ) தந்து யிக்குக?

குதி –

யொங்க !

அருயினில் குிக்கொம்

இவ்யிம்பத்தின் தடப்பு னொது?

3x2=6

குற்ொம்

அருயினில் ீர்யபத்து

38.
39.
40.
41.
42.

உ. யொக்கினத்தில் அடநத்து ழுதுக: (பன்னுக்கு நட்டும் யிடைனி)

5x1=5

. கீ ழ்க்கொணும் யிம்பத்டதப் டித்து யிொக்களுக்கு யிடைனி:

ஆ. பொருத்துக:

49. தன்டநப் பனர்
50. பன்ிடப் பனர்
51. ைர்க்டகப் பனர்

இ. அயள்
அ. ீ

-

அயர்கள்

-

ொங்கள்

-

ஆ. ொங்கள்

இ. ீங்கள்

3x1=3

ீங்கள்

இ. பதொைர்கிலுள் பனர்பசொற்கடத் தன்டந, பன்ிட, ைர்க்டக 
யடகப்டுத்துக:

52. குமி ைம் யடபந்தொள்.
53. ீங்கள் ங்குச் பசன்ீர்கள்?

2x1=2

