EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
FORMATIVE ASSESSMENT – 1

26.07.19

Marks: 75

தநிழ்-II

STD: V (AN)

குதி-

Time- 2 hrs

I

I. அ. பொருள் எழுதுக:
1. கி

2. அடக்கம்

ிகழ்ச்ேி ிபல்

5x1=5
3. கழம

4. உறுநின்

5. கருதவும்



தநிழ்த்தொய் யொழ்த்து



யபசயற்புழப: து கொயினொ, ஐந்தொம் யகுப்பு



தழழந உழப: ள்ி தொொர்

5x1=5

ஆ. சேர்த்து எழுதுக:

எயர்யின் ள்ி

6. பதன்ழ + நபம் 7. ி + சு 8. நழட + தழ
9. ன்ழந + யமி

பகொத்தூர்

10. பரின + நீ ன்.



5x1=5

இ. ிரித்து எழுதுக:

11. என்னுனிர்

12. ிநர் 13. கினிழட

14. ீதிக்கருத்து

15. அிவுழப

x

19. அிவுழடனொர்

5x1=5
17. நிகுதி
x

x

18. ல்யமி

20. அழேவு
குதி

II.யொக்கினத்தில் அழநத்து எழுதுக:

x

(எழயசனனும் பன்னுக்கு

3x2=6

21.இிழந 22. கல்யி 23. ன்ி

ஆ.

25. யிம்பம்

24. பதன்ழநபம்

இக்கின நன்த் பதொடக்க யிமொ.
ொள்:25-06-19
இடம்: எயர்யின் ள்ி

ன்ி உழப: பத்து ியன்



ொட்டுப் ண்.

யிொக்கள்:

-II

அ.



x

நட்டும்)

பகொத்துர்

இபொ. அன்மகன்
நொயட்ட இனக்குர்.

ஈ. எதிர்ச்பேொல் தருக:

16.இிழந

ேிப்பு உழப: ேிப்பு யிருந்திர்

26. இவ்யிம்பத்தில் என் யிமொ ழடப்பற்து?
27. யபசயற்புழப ிகழ்த்தினயர் னொர்?
28. இக்கின நன்த் பதொடக்க யிமொ எந்த ொில்

5x1=5

ழடப்பற்து?

29. இக்கின நன்த் பதொடக்க யிமொயில் ேிப்புழபனொற்ினயர்
அழயரும்
யொரிர்

னொர்?

30. கொயினொ எந்த யகுப்ில் டிக்கிொள்?

குதி –

III

IV. குிப்புகழப் னன்டுத்தி கட்டங்கழப் பூர்த்தி பேய்க:

III. அ. எழயசனனும் ஐந்து யிொக்களுக்குநட்டும் யிழடனி: 5x3=15

(அன்ழ, அச்ேொணி, ஔழயனொர், ள்ம்,)

31. நபபு என்ொல் என்?

39. ஆத்திசூடி எழுதின பண்ொற் புயர்.

32. ஒிநபிற்கு ொன்கு எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக?

ஔ

4x1=4

ர்

40. உருண்சடொடும் பரின சதழபக் கொப்து அதன் ேிின _______ ஆகும்.

33. பேொல் எத்தழ யழகப்டும்? அழய னொழய?

ச்

34. பனர்ச்பேொல் என்ொல் என்? எடுத்துக் கொட்டு தருக?

ணி

41. அம்நொ- சயறு பேொல்.

35. கீ ழ்க்கொணும் பேொற்கழப் பனர்பேொல், யிழச்பேொல் எ

அ

யழகப்டுத்துக:

ழ

42.எதிர்ச் பேொல் தருக. சநடு.

( ொடிொன், யருணன், யழபந்தொன், இழேயொணி, பனல், ஓடினது )

ள்

36. யிழச்பேொல் என்ொல் என்? எடுத்துக் கொட்டு தருக:

V. பொருத்துக:

ஆ. யிடுப்பு சயண்டி உன் யகுப்பு ஆேிரினருக்கு யிண்ணப்க் கடிதம்

அ.

1x5=5

எழுதுக.
இ.”என் ேத்தம்” என் துழணப்ொடத்தின் யொனிொக பேமினன்

1x5=5

பேய்தயற்ழ யிக்குக.

4x1=4

43. ேிங்கம்

-

அகவும்

44. குபங்கு

-

பமங்கும்

45. நனில்

-

கீ ச்ேிடும்

46. அணில்

-

அப்பும்.

ஆ. எழயசனனும் பன்னுக்கு தநிமொக்கம் தருக:

(அல்து)

47. All is well that ends well.

“யறுழநனிலும் சர்ழந” என் துழணப்ொடத்தின் யொனிொக ேிறுநினின்

48. Self help is the best help.

சர்ழநக்குக் கிழடத்த ரிசு னொது?

49. Birds of the same feathers flock together.

ஈ. யங்கிிருந்து ணம் எடுக்கும் டியத்ழதப் பூர்த்தி பேய்க:

1x5=5

50. Charity begins at home.
51. Efforts never fail.

3x2=6

