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EVERWIN MATRIC.HR.SEC.SCHOOL
SUMMATIVE ASSESSMENT-2
Tamil-I

I. க ோடிட்ட இடம் ிப்பு :

Marks-80
Time-2½hrs
6×1=6

1. ஆப்திள்.

27. உவுத்தோினோல் க்கு உவு, உடட, தசல்ம் ஆ ிட
ிடடக் ின்நண.
28. அன்புடடோ
VI.

இருத்ல், உர்ந் குடிில் திநந்ிருத்ல்.

ீ ழ்க் ோணும் சிறுிணோக் ளுள் எடகனும் இண்டனுக்கு

ிடடபி:

2. னி

2×3=6

3. ஏறுழுவுல்
4. னிம்திக்
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5. ம்

VII.

ீ ழ்க் ோணும் குறுிணோக் ளுள் எடகனும் ோன் னுக்கு ிடடபி.

6. உற்சோ ம்.
II. உரி ிடடடத் கர்ந்தழுது :
7.

6×1=6

ஆ. ிடோ

4×2=8
33. ணிணின் சிந்டணோல் அநிில் பத் தோடங் ிது.
34. புி ஈர்ப்பு சக்ிடக்

8. அ. அநிில் + அநிஞர்

ண்டநிந்ர் சர் ஐசக் ியூட்டன்.

35. ஏறு ழுவுல், சினம்தோட்டம்.

9. அ. உர்ந்

36. ிடத்ிருிோிற்கு அடத்துச் தசல்ோ த் டனடோசிரிர்

10. இ. தண்பு + உடடட

கூநிணோர்.

11. ஆ. ஏறுழுவுல்

37. தல், க ோதுட, தோசிப்திறு, துட, தோச்டச.

12. இ. ற் ோப்பு
III. ததோருத்து :

6×1=6

13. புிீர்ப்பு ிடச

38. ஏறுழுல் என்தது,
அடக்குோகும்.
VIII.

14. ஸ்தடஸ்க ோப்

ீ ழ்க் ோணும் சிறுிணோக் ளுள் எடகனும் இண்டனுக்கு

15. ஆச்சரிம்

ிடடபி:

16.

Refer NOL

ம்பு

ோடபடத் ழுி அன் த்ட
ீ

2×3=6

17. ன்தது
18. ஆகோக் ிம்
IV. ணப்தோடம்:

2×3=6

அ. அம்கதோலும் கூர்ட கனும் ம் கதோல்ர்

ீ ழ்க் ோனும் ததருிணோக் ளுள் எடகனும் இண்டனுக்கு

ிடடபி:

2×4=8
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க் ட்தண்பு இல்னோ ர்.

X. தோடல் ிணோ:

ஆ. அன்புடடட ஆன்ந குடிப்திநத்ல் இவ்ிண்டும்

5×1=5
.

தண்புடடட என்னும் க்கு.

V.

IX.

ீ ழ்க் ோணும் குறுிணோக் ளுள் எடகனும் ோன் னுக்கு ிடடபி.
4×2=8

ிணோக் ள்:
47. நூடனப் தடிக்

ிரும்த கண்டும்.

23. ின்ணிநக் த்ோல்ின்ணல் ின்னு ிநது.

48.

24. ல்ன தசல் போல் இவ்வுன ம் இங்கு ிநது.

49. அ. உறுிோ

25. அநம், ததோருள் இன்தம் என்னும்

50. அரும்தோய் இருக்கும் தருத்ிகன அநிட பர்க்

முப்திரிவு ள் ஆகும்.

26. அடணரும் இன்தமுடன் ோ ி குப்தது ஏர்த்தோிகன.

ரும்டதப்

51. இப்தோடனில் டனப்பு புத் ம்.

கண்டும்?

XI. தத்ி ிணோ:

5×1=5

ிணோக் ள்:
52. குன் ததோங் ல் ிோ த ோண்டோட ோத்ோ ட்டிற்கு
ீ
தசன்நோன்.
53.

ோடபின் ததர் த ோம்தன்.

54. க் ம்.
55. இ.

ோய் நி ள்

56. ததோங் ல் ிோ,

ோடப.

XII. புத் ப் திற்சி ள்:
அ. ததோருத்து :

5×1=5

57. பிரும்
58. சிக்கும்
59.

றுத்ிருக்கும்

60. உிரும்
61.

தநக்கும்

ஆ. தோடனில் முல் எழுத்து ன்றுகதோல் ரும் தசோற் டப எழுது .
3×1=3
“உக,உண்டு,உடப்கத
இ. நுண்நி ிணோ:
ஒபடோர், க்கூர் ோசோத்ிோர், டமுத்து,

(2)
ண்ோசன்.

