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35. இவணப்புச் பசொற்களுள் ொன்கு எழுதுக.

SUMMATIVE ASSESSMENT-2

STD:V

Marks-80

Tamil-II

Time-2½hrs

I. பொருள் எழுதுக:

6×1=6

1. சந்திபன்

2. யிண்நீ ன்

3. ஆன்

4. ன்ொல்

5. வயனகம்

6. நொய்யது

II. ிரித்து எழுதுக:-

7×1=7
8. யொயில்

9. நக்கட்ண்பு

10. நண்ணொகி

11. பல்ொம்

12. இவ்யிபண்டும்

அவடபநொ?
VII. எவயரனனும் ொன்கனுக்கு நட்டும் தநிமொக்கம் தருக: 4×2=8

41. Work is worship
42. Do well what you have to do.

III. ரசர்த்து எழுதுக: 14. யிண் + நீ ன்

7×1=7
15. நின் + நிி

17. உணவு + பொருள்

16. கூர்வந + ஆ

18. இபத்தம் + இன்ி

43. You must walk before you run.
44. Time is Gold.
45. An artist lives everywhere.
VIII. கீ ழ்க்கொணும் யிம்பத்வதப் டித்து யிொக்களுக்கு யிவடனி:

20. கடல் + அவ

IV. எதிர்ச்பசொல் தருக:-

25. இன்ம் ×

38. பதொடர்கவ இவணப்தற்கு எந்தச் பசொற்கள் னன்டுகின்?

40. No pain no gain.

13. கண்டிந்தொல்

21. ரநவத ×

37. இபட்வடக்கியி, அடுக்குத்பதொடர் ரயறுடுத்துக.

39. ஒருவநனிலும், ன்வநனிலும் பயிடப் பனர்கள் நொற்ம்

7. ரபொஜொப்பூ

19. னன் + ஓடு

36. அடுக்குத் பதொடர் என்ொல் என்?

5×1=5

7×1=7

22. யிண் ×

23. ன்வந ×

26. யொம் ×

உணயித்திருயிமொ

24. உனர்ந்த ×

வடப்பறும் இடம் : ொபதிதொசன் குடினிருப்பு

27. எிது ×

வடப்பறும் ொள்:

V. கீ ழ்க்கொணும் பசொற்கவ யொக்கினத்தில் அவநத்து எழுதுக:
(எவயரனனும் பன்னுக்கு நட்டும்):
28. வய

29. பயற்ி

30. உமவுத்பதொமில்

அவயரும் யொரீர் ………..

3×1=3
31. யிநொம்

VI. கீ ழ்க்கொணும் யிொக்களுள் ஏரதனும் ஆனுக்கு நட்டும் யிவடனி:
6×2=12
32. பயிடப்பனர்கவ எழுதுக.
33. தன்வந (எ.கொ) தந்து யிக்குக.
34. இவணப்புச் பசொற்கள் எதற்குப் னன்டுகின்?
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ொபம்ரின உணவயப் ொரீர்
கம்பு

:

புபதச்சத்து நிகுந்தது.

ரசொம்

:

உனிர்ச்சத்து ‘ஏ’ நிகுந்தது.

ரகழ்யபகு

:

உடல் யர்ச்சிக்கு ரதவயனொது.

கீ வபகள்

:

கண் ொர்வயக்கு உதவுகிது.

நயொதீர் ொபம்ரின உணவய.

யிொக்கள்:
46. இவ்யிம்பத்தின் தவப்பு னொது?

XII. பதொவகச்பசொற்கவ யிரித்து எழுதுக:

47. உணவுத் திருயிமொ எங்கு வடபறுகிது?

62. பத்தநிழ் ____________, ______________, __________________

48. கம்பு என் சத்து நிகுந்தது?

63. ொற்ிவச ____________, ______________, __________________

49. கீ வபகள் எதற்கு உதவுகிது?

XIII. புதின பசொற்கவ உருயொக்குக:

50. உனிர்ச்சத்து ‘ஏ’ நிகுந்தது எது?

64. ல்கவக்கமகம் ____________, ______________, ______________

IX. கீ ழ்க்கொணும் கடிதங்களுள் ஏரதனும் ஒன்வ நட்டும் எழுதுக:

65. கயிவதத்திபட்டு _____________, _____________, _______________
1×5=5

51. சுற்றுொ பசல் அனுநதி ரயண்டி தந்வதக்கு கடிதம் எழுதுக.

எழுதுக.
X. கீ ழ்க்கொணும் துவணப்ொடம் ஏரதனும் ஒன்னுக்கு நட்டும் எழுதுக:1×5=5
53. ொனும் க்கப் ரொகிரன்.
54. கங்வக பகொண்ட ரசொமபுபம்.
55. ரர்வந ிவந்த தீர்ப்பு.
6×1=6

56. தன்வநப் பனர்

-

அயர்கள்

57. பன்ிவப் பனர்

-

ொங்கள்

58. டர்க்வக பனர்

-

ீங்கள்

59. ககபய

-

யிவபவுக் குிப்பு

60. பய

-

ஒிக் குிப்பு

61. தடதடபய

-

சிக்குிப்பு

2×2=4

1×2=2

66. யொயில்ில் உள் ிங்கள் எத்தவ? அவய னொவய?

52. ிர்ொ ரகொபங்கத்வதச் சுற்ிப் ொர்க்க அனுநதி ரயண்டி கடிதம்

XI. பொருத்துக:

XIV. நுண்ணிவு யிொ:

2×1½=3

