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EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
FORMATIVE ASSESSMENT – 1 Marks: 75
தநிழ்

STD: V(FN)

Time :2 hrs

I. க ோடிட்ட இடத்தத ிபப்பு :-

6x1=6

1. அ ிமநல்ோம் ________ நணக்கும்.
2. அிவு தோன் முன்கற்த்தின் ______.
3. ிகனோர்க்கு உதயி மெய்தயர் ______.
4. ________ ோர்க்கும் கோது நின்ெோபம் கோய் யிட்டது.

6x1=6

தம இச்மெோல்ின் மோருள் _______.
அ.

ரும்பு

ஆ.

றுப்பு

இ.

ருப்பு

ஈ.

றும்பு

2. உ ம் ன்னும் மோருதக் குிக் ோத மெோல் ______
அ. மெ ம்

ஆ. அ ிம்

இ. யோம்

ஈ. அண்டம்

3. பு ழ் இச்மெோல்ின் திர்ச்மெோல் ______.
அ. ந ிழ்

ஆ. இ ழ்

5x1=5

ோம்

-

த்தும் ந்து கோகும்

2. அதின நோன்

-

த்தும் மெய்மம்

3. இதநனில்

-

மல்ிக் ி

4. ணம்

-

5. ெியந்திட

-

ல்யி

இ. தி ழ்

4. நதட + தத ன்ததச் கெர்த்து ளதக்

ஈ. ெிநிழ்
ிதடக்கும் மெோல்

அ. நதடதத

ஆ. நடதத

இ. நடத்தத

ஈ.நதடத்தத

5. மோருள் + மெல்யம் ன்ததச் கெர்த்து ளதக் இதடக்கும்
மெோல்.

அக்ி வு தண.

ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் ளுக்கு தயகனனும் ோன் னுக்கு
4x2=8

1. ோபதிதோென் தநிதம உனிர் ன் ிோர். உங் ளுக்கு தநிழ் து
கோன்து?
2. ோபதிதோென் தத ன் உனிர் ன்று கூறு ிோர்?
3. னோதப அியில்ோதயர்  ண்ணி யிடக் கூடோது  ஔதயனோர்
குிப்ிடு ிோர்?
4.

ோபதிதோென் யற்தமனல்ம் இின ன்று கூறு ிோர்?

5. ம ோக்கு ங்கு

ோத்திருக் ிது?

6. ம ோக்கு தற் ோ க்

ோத்திருக் ிது?

7. இம் மூதுதப ோடலுக்கு ற் திருக்குத ளது ?
V.

ீ ழ்க் ோணும் ெிறுயிோக் ளுக்கு தயகனனும் மூன்னுக்கு

யிதடனி:

ஆ. மோருள்ச்மெல்யம்

2. மூதுதப நூற்குிப்பு ளது

இ. மோருட்மெல்யம்

ஈ. மோருட்ச்மெல்யம்

3. தநிமின் இிதந இப்ோடின்

6. இம்தந ன் மெோல் குிக்கும் மோருள் ________.
ஆ. நறுிப்பு

இ. ிப்பு

ஈ. முற்ிப்பு

3x3=9

1. ோபதிதோென் ற்ி குிப்பு யதப :

அ. மோருள்மெல்யம்

அ. இப்ிப்பு

ல்

யிதடனி:-

ல்யினின் ெிப்தக் கூினயர் ________

II. உரின யிதடதன கதர்ந்மதளது :
1.

1. அப்துல்

IV.

5. ணம் ______ மெய்மம்.
6.

III.மோருத்து :

ருத்து தச் சுருக் ி ளது :

4. மூதுதப – இப்ோடின் மோருதச் சுருக் ி ளது :

VI.

ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் ளுக்கு தயகனனும் ோன் னுக்கு

யிதடனி:

4x2=8

1. அியோல் உனர்ந்தயர் ோ
2. உனிர்

X.

இன்சுதய னோர் னோதபக் குிப்ிடு ிோர்?

ோக்கும் மல்ிக் ிதன னோர் னோருக்கு ம ோடுத்தோர்?

ீ ழ்க் ோணும் ோடதப் டித்து யிோக் ளூக்கு யிதடனி: 5x1=5
அியினல் ெிந்தத ம ோள்
ஆய்யில் மூழ்கு
இனன்யதப புரிந்தும ோள்
ஈடுோட்டுடன் அணுகு

3. டுயர் கூின தீர்ப்த உன் மெோந்த தடனில் கூறு ?

உண்தந

4.

ஊக் ம் மயற்ி தரும்.

ர் ித்துக்கு எப்ோயோர் – னோர்?

5. மோருட்மெல்யகந நி வும் அயெினம் ன்தற்கு தநிமபெி கூின
ோபணங் த ளது
6.

ள்யபோல்

:-

VII.

- மல்த சு. முத்து.
யிோக் ள்:1. தில் ெிந்தத ம ோள் கயண்டும்?
2. யற்ில் மூழ்

யர்ந்து மெோல்க் கூடினது து?

7. “ ல்யிச் மெல்யகந நி வும் ெிந்த மெல்யம்” ன்தற்கு நர்யிமி
கூின

ண்டி

ோபணங் த ளது ,

3. ததக்

கயண்டும்?

ண்டின கயண்டும்?

4. மயற்ி தருயது து?
5. இப்ோடத இனற்ினயர் னோர்?
XI. ீ ழ்க் ோணும் உதபப்த்திதனப் டித்து யிோக் ளுக்கு யிதடனி:5

ீ ழ்க் ோணும் ெிறுயிோக் ளுக்கு தயகனனும் மூன்னுக்கு

யிதடனி:

3x3=9

1. தநிளக்கு முத்தநிழ் ன்னும் ெிப்பு மனரும் உண்டு. இனல் தநிழ்

1. ம்மோி ள் ற்ி ளது :

ண்ணத்தத மயிப்டுத்தும் இதெத்தநிழ் உள்த்தத ந ிழ்யிக்கும்.

2. தநிதமச் ெிப்ிக்கும் மனர் தப் ோடப்குதிிருந்து ளது :

ோட த்தநிழ் உணர்யில்

ந்து யோழ்யின் ித குத தச்

3. மோருட்மெல்யம் – ற்ி ளது :

சுட்டிக் ோட்டும். தநிமில்

ோந்கதோறும்  யத னோ இக் ின

4. அிதயப் ற்ிமம், , ண்தப் ற்ிமம் இபண்டு யரி ில் மெோந்த

யடியங் ள் புதிது புதிதோ

யிதத, மெய்மள் கோன் தநிழ்க்

தடனில் ளது :
VIII.

யிதடனி:

2.

1x7=7
ருத்து த ளது :

ல்யி, மெல்யம், யபம்
ீ
– இயற்றுள் து ெிந்தது?

யிதத யடியங் ள் ஆகும்.

யிோக் ள்:-

ீ ழ் ோணும் மருயிோக் ளுள் கதனும் என்றுக்கு நட்டும்

1. தநிமின் – இிதந ற்ிக்

உருயோ ி யரு ின் துிப்ோ, புதுக் யிதத,

1. தநிமின் ெிப்பு மனர் னோது?
2. இதெத் தநிழ் தத ந ிழ்யிக்கும்?
3. ோட த் தநிழ் யற்ில்
4. தநிமின்

ந்து இருக்கும்?

யிதத யடியங் ள் னோதய?

IX. நப்ோடம் – அடக் ம் உதடனோர்- த் மதோடங்கும் மூதுதபப்

5. இவ்வுதபப் த்திக்கு ற்த் ததப்த ளது ?

ோடத ளது

XII. நுண்தின் யிோக் ள் (2-நட்டும்)

1x5=5

2x1=2

Auto, Fan, Blackboard- இயற்ின் தநிழ்ச்மெோற் த ளது

Answer Key
I. 1. தநிழ்

2. ஆணிகயர்

4. மதோதக் ோட்ெி
II. 1.

ரும்பு

3. அன்த மதபெோ

5. த்தும்

2. யோம்

6. திருயள்ளூயர்

3. இ ழ்

5. மோருட்மெல்யம்

6. இப்ிப்பு

III. 1. அக்ி வு தண

2. மல்ிக் ி

4. த்தும் மெய்மம்

4. நதத்தத
3.

ல்யி

ல்

5. த்தும் ந்து கோகும்.

IV.யிதடனி
1. தநிதம

ண் ள் கோன்று

ருது ிகோம்

2. ோபதிதோென் தநிதம தன் உனிர் ன்று கூறு ிோர் .
3. தநக்குரின

ோம் யரும் யதப ெிர் அடங் ினிருப்ர். அயர் த

அியில்ோதயர்  ண்ணியிடக் கூடோது ன் ஔதயனோர்
குிப்ிடு ிோர்.
4.

ி,

ரும்பு,கதன்,

ோய்ச்ெின ோகு, ோல். இீர்.

5. ம ோக்கு நதடத்ததனில்

ோத்திருக் ிது.

6. ம ோக்கு மரின நீ ங் ள் யரும் யதப அதெயின்ிக்
7. ம ோக் ம ோக்
V.ெிறுயிோ: (

ோத்திருக் ிது.

கூம்பும் ருயத்து நற்ற்தன் குத்மதோக்

ெரித்த இடத்து.

NOL ம ோடுக் ப்ட்டுள்து).

VI.1. அக்ி தந்த அப்துல்

ோம் னோவும் ஆனிபம்

ண்டுிடிப்த யமங் ின தோநஸ் ஆல்யோ டிெனும் ஆயர்.
2.உனிர்

ோக்கும் மல்ிக் ிதன அதினநோன் ஔதயனோருக்கு

ம ோடுத்தோர்.
3.

ண்ணுக்கு இருயிமினோ வும்

இருப்தய அிவும் ண்புநோகும்.
4.

ல்யினின் கர்யிமினோ வும்

