EVERWIN MATRIC HR. SEC.SCHOOL
FORMATIVE ASSESSMENT-3
TIME – 2½hrs
TAMIL-I
Marks-75

07.02.2020
STD-V (AN)

குதி

- I

2. யல்யில் ஓரி

5. பு ோர்

6. சிி

3. அபசரு

8.ஆ. ன்றுதபத்தல்

10. இ. னோத

4.

VII.

9. ஆ. தோன் +

ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் ளுள் தயகனனும் ோன் னுக்கு நட்டும்

ோசு

29. த ோல்ி நத த ோற்யோ

11. இ. யம் + அதத 12. ஆ. நோணிக் ம்

த ோதடத் தித்தின் க ோந க ன்று யோழ்த்திோர்.
30. யபத்திலும்,
ீ
த ோடத்தித்திலும் சிந்தயர் ன்கத யல்யில் ஓரினின்

6x1=6

சிந்த ண்பு ஆகும்.

ோட்டல்

31. ஆபோனோநல் ீதி யமங் ினதநக் ோ
32. தன்

டன்

33. * ஒரு புோவுக் ோ

IV. நப்ோடம்:

*

1x5=5

ன்த ட்கேர் ோிிட்டுக் த ோண் தன் ந தமம்

 போகும்.

ோல்யப்புச் தசல்ோதந

VIII.

ண்யப்பு இத்துதணனோம் ன்றுதபத்தல் – ண்யப்புக்
க ட்டோர் ன் தன்ல்

ீ ழ்க் ோணும் சிறுயிோக் ளுள் தயகனனும் இபண்டனுக்கு நட்டும்

Refer NOL

யோட்டோன் ன் தன்ல் யப்பு.
ீ ழ்க் ோணும் குறுயிோக் ளுள் தயகனனும் ோன் னுக்கு நட்டும்

4x2=8

யிதடனி:

20. ண்ணுக்கு அமகு இபக் ம் த ோள்ளுதல் ஆகும்.

குதி

IX.

ல்யிதனக் குற்ம் ீங்

ற்

கயண்டும்?

ல்யி.

– IV

ீ ழ்க் ோணும் தருயிோக் ளுள் கதனும் ஒன்னுக்கு நட்டும்

1x4=4

யிதடனி:

21. இதசக்கு அமகு, அததக் க ட்கோர் ன்று ச் தசோல்லுதல் ஆகும்.
23.

3x2=6

யிதடனி:

ிர்கயந்தன் தன்ோடு

22. தோன்தமம், நண்தணமம் யிடச் சிந்தது

உடதகன தந்த சிி நன்னும்,

அகதகதர்க் ோிிட்டுக் த ோன் நனுீதிச் கசோமன் யோழ்ந்த ஊகப பு ோர்

சிறுஞ்சமூம்
ண்கணோட்டம்

ணயத இமந்தகத

ண்ண ிக்கு ற்ட்ட துன்நோகும்.

– II தசய்மள்

19.

ணயோ க ோயன் தசய்னோதகுற்த்திற்கு, நன்ர் தீர்ப்பு

அித்ததோல் க ோயன் த ோல்ப்ட்டோன்.

18. தட்டி
குதி

தயிதமத்த ோண்டின

நன்னுன் தயண்த ோற்க் குதட யழ்ந்தது.
ீ

17. க ட்யர் ன்று ன்று தசோல்லுதல்

V.

4x2=8

28. ோணின் குமந்தத ள் யறுதநனிோல் சினோல் யோடிர்.

15. நதம

ண்யப்புக்

3x2=6

– III (உதபதட)

யிதடனி:

6x1=6

14. ோட்டு நக் த யருத்தோதந
16.

VI. ீ ழ்க் ோணும் சிறுயிோக் ளுக்கு யிதடனி:
குதி

ோரினோசோன்

III. தோருத்து :
13. இபக் ம்

25. அபசனுக்கு அமகு, தன் ோட்டு நக் த அயதப் பு ழ்ந்து கூறுதல்.

6x1=6

II. சரினோ யிதடதனத் கதர்ந்ததடுத்து ழுது :
7.இ. அமகு

ோலுக்கு அமகு, ிரிடம் தோருள் கயண்டிச் தசல்ோதந ஆகும்.

26 & 27 Refer NOL

I. க ோடிட்ட இடத்தத ிபப்பு :
1. இபக் ம்

24.

Refer NOL
X.

ீ ழ்க் ோணும் ோடதப் டித்து யிோக் ளுக்கு யிதடனி:

41. தநிழ்கும்நி

5x1=5

42. தருஞ்சித்திபோர்
43. இங்க ோததனதப
44. தசந்தநிமின்
45. ட்டுத் திதசனிலும்

XI.

-

ீ ழ்க் ோணும் த்திதனப் டித்து யிோக் ளுக்கு யிதடனி:

5x1=5

45. இங்க ோயடி ள்
46. கசப நபதச்
47. சிப்தி ோபம்.
48. முத்தநிழ்க்
49.

ோப்ினம், குடிநக் ள்

ி. ி. இபண்டோம் நூற்ோண்டு

அ. ிதநோமிச் தசோற் ள்

ோயினம்

XII. புத்த ப்னிற்சி:

யோநல் ழுது :

3x1=3

50. ோன் திகனோதக் ோட்சினில் தசய்தி ோர்த்கதன்.
51. ோன் தின்ண்டங் ள் சோப்ிட்டோன்.
52. ன்னுதடன புத்த ம் கநதசனில் உள்து.

3x1=3

ஆ. திர்ச்தசோல் தரு :

53. இருள்

54. இ ழ்

55. நதமம்

இ. ஒன்றுகோல் யரும் தசோற் தப் ோடிிருந்து ழுது :
முததழுத்து

இபண்டோம் ழுத்து

அன்தமம்

அன்தமம்

அிந்திட

தோன்தமம்

4x1=4

