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EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
SUMMATIVE ASSESSMENT-2
Time:2½hrs
Tamil-II
Marks: 80
தகுி – I

I.பதொருள் கூறுக:
1. தசம் -

5. அணிச்சம் -

6x1=6

2. பநி -

3. தொர் -

6. தண் -

4. தொப்தம்

-

VI கீ ழ்க்கொணும் இனக்க ிணொக்களுள் எசதனும் ஆறு
ிணொக்களுக்கு ட்டும் ிசடபி.
6x2=12
33. இண எழுத்துகள் என்நொல் என்ண?
34. ஆய் எழுத்துக்கு இண எழுத்து உண்டொ?
35. இசடிண எழுத்துகசப குநிப்திடுக.
36. ங்பகொனிகள் என்நொல் என்ண?
37. , , ண – ஆகி எழுத்துகசப எவ்ொறு உச்சரிக்க தண்டும்?
38. சுட்டு எழுத்துகள் என்நொல் என்ண?

II. திரித்து எழுதுக:

7x1=7

39. அண்ச சுட்டு என்நொல் என்ண?
40. தசய்சச்சுட்டு என்நொல் என்ண?

7. ொசந=

41. உிர் எழுத்துகபின் இண எழுத்துகள் ொச?.

8. தூற்றும்தடி =

9. எவ்வுிருக்கும் =
10. இசசப்தொடல்கள் =

VII. ிபம்தம்:

11. ருந்பணினும் =

III
5x1=5

“தொி”

12. கிர்ச்சுடர் =

புத்கக்கண்கொட்சி

13. தள்பிக்கூடம் =

III. தசர்த்து எழுதுக:

7x1=7

14. சீர் + தூக்கின் =

சிநப்பு சலுசக:
இண்டு புத்கங்களுக்கு
தல் ொங்குதருக்கு

15. சக + பதொருள் =

“ஒரு க்கன்று” இனசம்.

16 அநிவு + உசடச =
17 குடி + க்கள் =

தூில்சன
அநிச தம்தடுத்ி

பொட்டுிடனொம்

உருொக்குதொம்

ிருக்குநள்

தசுச இந்ிொச

சடப்பதறும் ொள் : 20-12-19

18. தன் + உசட =

முகரி எண் – 10, கொந்ி பரு,

19. தணி + மூட்டம் =

அக்ணி

சிநகுகள்

ிரு.ி.க. கர்.

20. ிண் + ீ ன்கள்

IV. எிர்ச்பசொல் ருக:21. கற்நர் x
22. பற்நி x
24. ன்ச x
25. உர்வு x
தகுி

7x1=7
23. இன்தம் x
26. புகழ் x
27. பண்ச
– II

V. எசதனும் மூன்நனுக்கு ொக்கித்ில் அசத்து எழுதுக:
3x1=3
28. குப்பு
29. பதொங்கல்
30. உர்க்கல்ி
31. பசல்ம்

தகுி-

32. கடல்

ிணொக்கள்:

42. புத்கக் கண்கொட்சிின் பதர் என்ண?
43. இக்கண்கொட்சிில் __________ புத்கம் கிசடக்கும்.
அ. தூம் இல்சன பொட்டுிடனொம் ஆ. சசல் குநிப்பு புத்கம்
இ. அகு குநிப்பு புத்கம்.
44. சிநப்பு சலுசகொக இண்டு புத்கங்களுக்கு தல் ொங்குதருக்கு
__________ இனசம்.

45. கண்கொட்சி சடப்பதறும் ொள் ொது?
ஆ. கீ த பகொடுக்கப்தட்டுள்ப சனர்கபின் திநந் ொள் எந்

46. இக்கண்கொட்சிின் முகரிச குநிப்திடுக.

ொபொகக் பகொண்டொடப்தடுகிநது.

VIII. கீ ழ்க்கொணும் ிொக்கங்களுள் எசதனும் ொன்கனுக்கு [4]
ட்டும் ிசடபி:-

47. A good name keeps its luster in dark.

4χ2=8

[குந்சகள் ொள், ொர்கள் ொள், ஆசிரிர் ொள், தசி இசபஞர்
ொள், கல்ி பர்ச்சி ொள்]

48. Diamonds cut diamonds.

63. கொொசர் திநந் ொள் __________.

49. Live and let live.

64. டொக்டர் எஸ். இொகிருஷ்ன் திநந் ொள் _______

50. Empty Vessels make the more noise.

65. அப்துல்கனொம் திநந் ொள் __________.

51. A friend in need is a friend in deed.
52. Anger is Sworn enemy.

66. ிதகொணந்ர் திநந் ொள் _______.

53. Distance lends enchantment to the view.

67. ஜஹர்னொல் தரு திநந் ொள் __________.

தகுி-IV

IX. கடிம்: -

[5]

54. அ. ததொக்குத்து சி தண்டி தனொண்ச இக்குருக்கு ஒரு
கடிம் சக.

71. என் டு
ீ _____ உள்பது. [அது/அங்தக]

ொகொட்சிருக்கு ஒருகடிம் சக.

X. கீ ழ்க்கொணும் துசப்தொடங்களுள் ஏதனும் ஒன்றுக்கு [1] ட்டும்
ிசடபி: -

[5]

56. நூனகம் தொக்கி.
57. ணம் கரும் ொல்னபும்.
58. உசப்தத மூனணம்.
அ. தின்ரும் பசொற்கசபத் ிருத்ி எழுதுக.
திசொண பசொல்

ிருத்ம்.

60.

கன்டம்

_________

62.

ன்டதம்

_________

61.

பண்நல்
ன்ரி

68. சிம் என்தது ______ [சன/சப]

70. குந்சகள் ______ ிசபொடிணர். [தந்து/தன்து]

55. ஆ. உன் பருில் பகொசு ருந்து பபிக்க தண்டி

59.

இ. சரிொண ிசடசத் தர்ந்படுத்து எழுதுக.

69. தநச ொணில் _______ [தநந்து/தந்து].

[அல்னது]

XI. புத்கப்திற்சி:-

_________
_________

5χ1=5

4χ1=4

72. உன் டு
ீ _______ அசந்துள்பது. [எங்தக/என்ண]
73. ம்தி ________ ொ. [இர்/இங்தக]

6χ1=6

