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FORMATIVE ASSESSMENT-3

STD-V (FN)

TAMIL-II

5x1=5

2. இசை

3. அைன் -

4. ிகும்

II. பிரித்து ழுதுக:

5. சுக்கம்
6x1=6

6. கள்லன் + அல்யன்
8. நன்று + ன்மல்

TIME – 2½hrs

10. பெரிவு + இன்மி

11. ென் + நொடு
III. கைர்த்து ழுதுக:

6x1=6

12. அவ்வூர்

13. கண்லனப்பு

15. லரம்பபம

16. னகநொய்

14. லரசெ
17. பண்சைத்ெிழ்

IV. ெிர்ச்பைொல் ெருக:

6x1=6

18. ெீச

19. இகழ்

22. இருட்டு

23. இக்கற்ம

* பைமிலிசண

31.

* கண்ணுங்கருத்தும்
* லொடிலெங்கி
* ஈடும் டுப்பும்

7. பைம்ச + ககொல்

9. கைடு + அம

* ெிரிசண

Marks-75

I. பபொருள் கூறுக:
1. அறகு

* கநரிசண

20. கெொல்லி 21. பலருப்பு

V. சலகனும் பன்மனுக்கு லிசைரிக்க:

3x1=3

பைொந்ெ நசைில் ழுதுெல்

VI. கீ ழ்க்கொணும் இயக்கண லினொக்களுக்கு சலகனும் ந்ெனுக்கு
ட்டும் லிசைரி:

5x2=10

29. ைிமி + ைிமி = ைின்னஞ்ைிமி

32. இசணச்பைொற்கள் பைொற்கரஞ்ைித்செப் பபருக்குலெற்கு
துசணபுரிகின்மன.

33. இசணச்பைொற்கொள் பெொைர்கரில் லரும் கபொது கைர்ந்கெ இருக்கும்.
34. “ ங்பகொயி” ன்பது ழுத்துகள் பிமக்கும் இைம், உச்ைரிக்கும் எயி
என்று கபொல் அசலது ங்பகொயி ங்கிகமொம்.

35. ங்பகொயி ழுத்துகள் ண, ந, ன, , ம, லரற கபொன்மசலொகும்.
36. நொம் கபசும் கபொதும் ழுதும் கபொது ற்படுகின்ம எயிப்புப் பிசறகள்
ெொன் ங்பகொயி பிசறொகும்.
(.கொ) எயி – எரி
எயி – ைத்ெம்

எரி - பலரிச்ைம்

VII. கடிெம்
Refer C W

VIII. கீ ழ்க்கொணும் துசணப்பொை லினொக்களுக்கு சலகனும்
பன்மனுக்கு ட்டும் லிசைரி:

இவு + பகல் = இவுபகல்

Refer NOL

இசலகபொன்று இசணொகச் பைொற்கள் லருகின்மன் இலற்சம

IX. ெிறொக்கம்: (சலகனும் பன்று ட்டும்):

இசணச்பைொற்கள் அல்யது இசணபொறிகள் னயொம்.

5

42. நற்குணக ைிமந்ெ பைல்லம்.

3x2=6

3x2=6

43. ஆணலம் அறிவு.

59. ரிபபொருள்
60. லியங்கு

44. ஊக்கது சகலிகைல்

61. ம்

45. அன்சனபம் பிெொவும் பன்னமி பெய்லம்

இ. பபொருத்ெொன பைொற்கசரக் பகொண்டு, பெொைச பழுசொக்குக::

5x1=5

46. இரங்கன்று பமிது.
X. லிரம்பம்:

5

62. லல்லில் ஏரி
63. பொயன்

47. இசைபிற்ைி சம் பற்மிது

64. பூ லண்ணன்

48. ெிறன்

65. பொணர்

49. புல்யொங்குறல், லசண,
ீ
ெபயொ

66. ஊர்த்ெசயலர்
ஈ. பகொடுக்கப்பட்ை பைொற்கசரபம், குமிப்புகசரபம் பகொண்டு புெி பைொல்

50. இசைப்பிற்ைி சத்ெின் பகலரி ொது?

உருலொக்குக.

51. பிற்றுலிக்கப்படும் கநம் 5 ணி பெல் ______________________.

67. கலயி

XI. புத்ெகப்பிற்ைி:

68. இசய

அ. கீ ழ்க்கொணும் பெொைர்கரில் பபொருத்ெொன இசணச்பைொற்கசரத்
கெர்ந்பெடுத்து ழுதுக:

5x1=5

52. அடுக்கடுக்கொக
53. கீ ரிபம் பொம்பும்
54. கண்ணுங்கருத்துொக
55. இன்பபம் துன்பபம்.
56. ஈடும்டுப்புொக
ஆ. பபொருத்ெொன பைொல்சய நிப்புக:

57. கசய
58. ெிசன

5x1=5

