Everwin Matric. Hr. Sec. School
Formative Assessment-3

10.02.2020

ிழ் முல் ாள்

Std: VI (FN)

Marks:75
Time: 2½hrs

I.க ாடிட்ட இடத்த ிப்த :-

6X1=6

IV. அடிாநால் ழுது :

[6]

19. அன்தண ாட்டின் ....... ணத் பாடங்கும் தாம் அன்தந
ாற்நங் ால் தாடதன அடி ாநால் ழுது .
V.

ீ ழ்க் ாணும் குறுிணாக் ளுள் தகனும் ான் னுக்கு ிதடபி:

1. ாந்ிடி ள்______ ஆம் ஆண்டு ிழ் ாட்டிற்கு ந்ார்.
2. ாிடி பின்

4X2=8

ருத்ாய்வுக் கூட்டம் ____ ட்டில்
ீ
தடப்பதற்நது.

3. ______ அற்ந சமுாம் ன கண்டும் ன்று

ாந்ிடி ள் உறுி

20. ாாதாிின் தாடனில் குநிப்திடும்

ிஞர் பின் பதர் தப

ழுது .

ப ாண்டார்.

21. ாருக்குத் பாண்டு பசய் கண்டும்?

4. ிக தன ______  தச் கசர்ந்ர்.

22. உதக்கும் கதாது ன்ணா

5. உவு ப ாடுத்ர் _____ ப ாடுத்ர் ஆார்.

23. இந்ிாின் கற்கு,

6. _______ உிர் ளுக்கு ஆாா

ிபங்கு ிநது.

ாட்டும்

II.உரி ிதடத கர்ந்படுத்து ழுது :
7.

ாந்ிடி தபக்

அ. சினப்தி ாம்.

6X1=6

ிக்கு ஆ ி ிதச தப இதத்துக்

VI.

ஆ. ிருக்குநள். இ. தபாதி

ாட்சித ழுது .

ீ ழ்க் ாணும் சிறுிணாக் ளுள் தகனும் இண்டு ிணாக் ளுக்கு

ிதடபி:

2X3=6

8. அமு சுதி கான்றும் ிங் ள் _______

25. ாாதாி தாடனின்

அ. ஆணி

26. தாதக்

இ. த ாசி

ருத்தச் சுருக் ி ழுது .

ண்ிில் ாயுாணர் கூறுண ாத?

9. ிக தனிடம் உதாடிர் _______

27. ீங் ள் ல்னர் ன்னும் இப்தாடல் ிபக்கும்

அ. ீினத

பாகுத்து ழுது .

ஆ.

ண் ி இ. ஆித

10. ஆங் ின அசு _____ ன்னும்

டுதாண சட்டத்த

VII.

ருத்து தபத்

ீ ழ்க் ாணும் குறுிணாக் ளுள் தகனும் ான் னுக்கு ிதடபி:

தடமுதநப்தடுத்ிது.
அ. பபனட் சட்டம்

4X2=8

ஆ. பள்தபகண பபிகறு

28.

ாந்ிடி ள் துத ீ ணாட்சி அம்ன் க ாிலுக்குள் முனில் ன்

இ. சிப்தாய் ன ம்.

நுதில்தன?

11.

29.

ாந்ிடி பிடம் உதட அிில் ாற்நத்த ற்தடுத்ி ஊர் ___.

அ. ஞ்சாவூர் ஆ. துத
12. ாழ்ில் உ
அ. கதச

இ. க ாத

டிணா

ாந்ிடி ளுக்குத் ிழ்

ற்கும் ஆர்த்த ற்தடுத்ி ி ழ்தக்

கூறு .

__________ கண்டும்.

ஆ. உதக்

30. அமு சுதிின் சிநப்பு ாது?

இ. டக்

31. ிக தன ன்ணரிடம் கண்டிது ாது?

III. பதாருத்து :

6X1=6

32. ிக தன பதற்ந அமு சுதி முனில் ாரிடம் இருந்து?

13. இனக் ி ாாடு

-

பய்ம்

14. ிழ் ாட்டுக்

-

அரி த

15. க ாமு ி

-

ாி  ள்

33.

16. ிக தன

-

பதாய்த

ழுது .

17. அமுசுதி

-

தாிார்

34.

18. ிக னா

-

பசன்தண

35. க ாமு ி ன்தன் பதாருள் ாது?

ிஞர்

ிஞர்

24. இன்த ிதன ப்கதாது ந்து கசரும்?

ர்ந் நூல் _____.

ஆ. புட்டாசி

ஆ ிகநாம்?

VIII.
தாத்ிம்.

ீ ழ்க் ாணும் சிறுிணாக் ளுள் தகனும் இண்டு ிணாக் ளுக்கு

ிதடபி:
ாந்ிடி பின் உதட ாற்நத்ிற்குக்

2X3=6
ாாண ி ழ்தப் தற்நி

ாந்ிடி ளுக்கும், ிழுக்கும் உள்ப பாடர்தத ழுது :

IX.

ீ ழ்க் ாணும் பதருிணாக் ளுள் தகனும் இண்டு ிணாக் ளுக்கு

ிதடபி:

2X4=8

ிணாக் ள்:44. ீ ன் ள் ங்கு துள்பிண?

36. ம் ாட்டின் முன்கணற்நத்ிற்கு ார் ள் பசய் கண்டித

45.

தற்நிச் சிந்ித்து ழுது .

46. தனத பட்டிது து?

37.

47. ீ ன் ற்கு ன்நி கூநிது?

ாந்ிடி பிடம்

ாப்தடும் உர்ந் தண்பு ள் ாத?

38. அநச் பசல் ள் ன்று ற்தநபல்னாம்
X.

ருனாம்?

48. இப்தடாலுக்க ற்ந தனப்தத ழுது .

ீ ழ்க் ாணும் உதப்தத்ிதப் தடித்து ிணாக் ளுக்கு ிதடபி:
5X1=5
ிரின் த்தப்
ீ
ததநசாற்றும் ிதபாட்டு ளுள் ஒன்று,

றுழுவுல். று ன்தது
ன்தது

டனில் தன கதாட்டன் ார்?

ாதப ாட்தடக் குநிக்கும். று ழுவுல்

ாதபதத் ழுி அன் த்த
ீ
அடக்குாகும். பாண

XII. சரிாண ிதடதத் கர்ந்படுத்து ழுது :
49. ம் + உிர் ன்ததணச் கசர்த்து ழுக்
அ. ம்முிர் ஆ துிர்

5X1=5

ிதடக்கும் பசால்____

இ. ம் உிர்

50. ‘ாபணன்று’ ன்னும் பசால்தனப் திரித்து ழுக்
அ. ாபண+ன்று

ஆ. ான்+ன்று

ிதடக்கும் பசால்___

இ. ா+ பணன்று

புல்பம் ப ாண்ட முல்தன ினக று ழுவுலுக்கு உ ந் ினா

51. ிக னா பய்ம் ிக தனத அதத்துச் பசன்ந ீவு __.

ிபங் ிது. பதாங் ல் ிருிா ப ாண்டாடப்தடும் ாள் பில்

அ. ானத் ீவு

றுழுவுல் ன்னும் இவ்ிதபாட்டு டத்ப்தடு ிநது. ஊரிலுள்ப

52. நூனாதட ன்னும் பசால்தனப் திரித்து ழுக்

இதபஞர் ள்

அ.. நூல் + ஆதட

ாதப தப அடக் ித் ங் ள் த்த
ீ

ஆ. ிதல்னத்ீவு

பபிப்தடுத்து ின்நணர்.

53.

ிணாக் ள்:-

ன்று ிரும்திணார்.

39. த்தப்
ீ
ததநசாற்றும் ிதபாட்டு ாது?

அ. ாக் ல்

40. று ன்தது தக் குநிக்கும்?
41. று ழுவுலுக்கு உ ந் ினம் ாது?
42. பதாங் ல் ிருிா ப ாண்டாடப்தடும் ாள் பில் ___________ ன்னும்
இவ்ிதபாட்டு டத்ப்தடு ிநது.
43.

ாதப தப அடக்குது ாருதட த்த
ீ
பபிதடுத்து ின்நண?

XI.

ீ ழ் ாணும் தாடதனப் தடித்து ிணாக் ளுக்கு ிதடபி:

துள்பி குிக்கும் ீ ன்

டனிகன

பள்பித ாணத்ில் தார்த்க
ீ ணன் தன கதாட்டாகண
தனில் சிக் ி ீ னுக
பபிகந முற்சி பசய்க
ண்டு ண்தன் ந்க
தனத பட்டி ிட்டக
ீ ன் ன்நி பசால்னி பசன்நக!

5X1=5

ஆ. நூல்+னாதட

இ. இனட்சத் ீவு
ிதடப்தது_______

இ. நூனா+ஆட

ாந்ிடி ள் ______ அடி ினில் இருந்து ிழ்
ிஞர்

ஆ. தாிாசன்

ற்

கண்டும்

இ. உ.க. சாிார்.

