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FORMATIVE ASSESSMENT – 2
Marks-75
Std-VI (FN)
TAMIL-II
Time:1½Hrs
I. ப ொருள் கூறுக:
6x1=6
1. தேசம் 2. பெறி 3. ொர் 4. ண் 5. ெட்டல் 6.தேதேகள் II. ிரித்து எழுதுக:
6x1=6
7. ேொசற
8. தூற்றும் டி
9. ென்றியறிேல்
10. ேேிழ்ச்தசொதை 11. இடபேல்ைொம்
III. தசர்த்து எழுதுக:
13. சிறப்பு + உதடயொர்

14.

12. ேிதையிதச

ை + ஆண்டு

6x1=6

15. வொதை + இதை

16. குடி + ேக்கள்
17. தக + ப ொருள் 18. இதவ + எட்டும்
IV. எேிர்ச்பசொல்:
6x1=6
19. கற்றவர் x
20. புகழ் x
21. இன்பசொல் x
22. ெல்பைொழுக்கம் x
23. பவற்றி x
24. உள்ெொடு x
V. எதவதயனும் மூன்று பசொற்கதை வொக்கியத்ேில் அதேத்து எழுதுக:
3x2=6
25.சீருதட
26. உயர்கல்வி
27. ப ொங்கல்
28. பசல்வம்
VI. கீ ழ்க்கொணும் வினொக்களுள் எதவதயனும் ெொன்கனுக்கு ேட்டும்
விதடயைி:
4x3=12
29. உயர் எழுத்துகைின் இன எழுத்துகள் யொதவ?
30. இதடயின எழுத்துகதை குறிப் ிடுக.
31. இன எழுத்துகள் என்றொல் என்ன?
32. ஆய்ே எழுத்துக்கு இன எழுத்து உண்டொ?
33. பேல்ைின பேய் எழுத்ேிற்கு இதையொன வல்ைின பேய் எழுத்துகள்
இடம் ப ரும் பசொற்கதை எழுதுக.

VII. கீ ழ்க்கொணும் ேேிைொக்கங்களுள் எதவதயனும் மூன்றனுக்கு ேட்டும்
விதடயைி:
:
3x2=6
34. Diamonds cut diamonds.
35. Distance lends enchantment to the view.
36. Blessed are the mek, for they shall inherit the earth.
37. A good name keeps its luster in dark.
38. Anger is sworn enemy.
VIII. சரியொன விதடதயத் தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக:
4x1=4
அ.(குைந்தேகள் ெொள், ேொைவர் ெொள், ஆசிரியர் ெொள், கல்வி வைர்ச்சி ெொள்)

39. கொேைொசர்

ிறந்ே ெொள் _____________

40. டொக்டர் எஸ். இைொேொகிருஷ்ைன்

ிறந்ே ெொள் _______________.

41. அப்துல்கைொம்

ிறந்ே ெொள் _______________.

42. ஜவஹர்ைொல் தெரு
ஆ.

ிறந்ே ெொள் _______________________.

4x1=4

ின்வரும் பசொற்கதைத் ேிருத்ேி எழுதுக:
ிதையொன பசொல்

43.
44.
45.
46.

ேிருத்ேம்

பேண்றல்

__________

ென்ரி

__________

கண்டம்

__________

ேன்ட ம்

__________

4x½=2

இ. புேிய பசொற்கதை உருவொக்குக.

47. கல்விக்கண் ேிறந்ே கொேைொசர்.

_________________, ______________, ______________, _________________

IX. அ. கீ ழ்க்கொணும் விைம் ைத்தேப்

டித்து வினொக்களுக்கு விதடயைி:

5x1=5

அன்தன இனிப் கம்
இங்கு எல்ைொ வதகயொன இனிப்பு வதககளும் கொைங்களும் கிதடக்கும்
ஆர்டரின் மூைம் பசய்து ேைப் டும். பேொதைத சி எண்:

9846996014

வொங்க ! அன்தன இனிப்பு வொங்க
………………………………
ேீ ொவைி சலுதக:

5% விதை குதறவு.

இச்சலுதக 4 ெொட்களுக்கு ேட்டும்
வினொக்கள்:

48. இனிப் கத்ேின் ப யர் என்ன?
49. இந்ே இனிப் கத்ேில் என்பனன்ன கிதடக்கும்?
50. ேீ ொவைி சலுதகயொக எத்ேதன சேவேம்
ீ
விதை குதறவு?
51. எத்ேதன ெொட்களுக்கு ேீ ொவைி சலுதக?
52. ெீங்கள் ஆர்டர் பசய்ய தவண்டிய பேொதைத சி எண்?
X. த ொக்குவைத்து வசேி தவண்டி தேைொண்தே இயக்குெருக்கு ஒரு கடிேம்
வதைக:

1x6=6

XI. துதைப் ொடம்:

1x6=6

53. அண்ைொ நூற்றொண்டு நூைகத்தேப்

ற்றி சுருக்கேொக எழுதுக.

