EVERWIN MATRIC HR. SEC.SCHOOL
12.02.2020

FORMATIVE ASSESSMENT-3

STD-V (FN)

TAMIL-II

TIME – 2½hrs
Marks-75

I. பொருள் கூறுக:
1. யப்பு -

33. இதணச்பெொற்கொள் பதொடர்கில் யரும் வொது வெர்ந்வத இருக்குநொ?

5x1=5

2. ண் -

3. வயந்தன் - 4. யிஞ்சும் –

6. கள்யல்ன் =
9. கெட =

6x1=6
7. பெங்வகொல் =

10. பதியின்ி =

8. ன்பன்ல் =

11. தன்ொடு =

III. வெர்த்து ழுதுக:
12. அ + ஊர் =

6x1=6
13. கண் + யப்பு =

15. யம் + ப = 16. நம் + வொய் =
IV. திர்ச்பெொல் தருக:
18. ன்தந x

19. புகழ் x

22. பயிச்ெம் x

23. இபக்கம் x

28. உண்தந -

நூல் ிதனம் அதநக்க வயண்டி ஊர்ப்பொது நக்கின் கூட்டு
யிண்ணப்ம் யதபக:

VIII. கீ ழ்க்கொணும் துதணப்ொட யிொக்களுக்கு தயவனனும்
பன்னுக்கு நட்டும் யிதடனி:

3x2=6

37. வயம்ன் தற்கொகப் தப ொடிச் பென்று பொருளுதயி பற்ொர்?

17. ண்தட + தநிழ் =

39. ெிந்த ிருயொகி  ஊர்த்ததயர் னொதப அியித்தொர்?
40. “கொணொநல் வொ ணப்த” – இக்கததனின் பம் ீ அிபம் ீதி
ன்?

41. பெந்தூர் நக்களுக்குப் ொன் நீ து ம்ிக்தக ற்டக் கொபணம்

V. தயவனனும் பன்னுக்கு யிதடனிக்க:

27. ஆனிபம் -
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38. ஊர்த்ததயர் அியித்த இபண்டொயது வொட்டி ன்?

20. பயற்ி x 21. யிருப்பு x

25. ஆபொய்ச்ெி -

36. நனங்பகொி ிதம ன்ொல் ன்? டுத்துக்கொட்டுடன் யிக்குக.

14. யம் + அதத =

6x1=6

24. திதநெொி -

35. நனங்பகொி ழுத்துகள் னொதய?

VII. கடிதம்

5. ஊறும் II. ிரித்து ழுதுக:

34. “ நனங்பகொி” ன்ொல் ன்?

3x1=3

26. யொன்புகழ் -

VI. கீ ழ்க்கொணும் இக்கண யிொக்களுக்கு தயவனனும் ந்தனுக்கு
நட்டும் யிதடனி:

5x2=10

ன்?

IX. தநிமொக்கம்: (தயவனனும் பன்று நட்டும்):
42. A good reputation is a fair estate.
43. Pride goeth before a fall.

29. இதணச் பெொற்கள் ன்ொல் ன்?

44. Perseverance kills the game.

30. இதணச்பெொற்கள் த்தத யதகப்டும்? அதய னொதய?

45. Honour thy Father and Mother.

31. வரிதணக்கு டுத்துக்கொட்டு தருக:

46. A young calf knows no fear.

32. இதணச்பெொற்கள் தற்கு துதணபுரிகின்?

3x2=6

X. யிம்பம்:
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55. யொழ்யில் _____ உண்டு அததக் கண்டு ொம் வெொர்யதடனக்கூடொது.

“தநிமன்” இதெனிற்ெி தநனம்
அதயரும் யருக! யருக!
இதெ னில்வயொம்

யியபம்
புல்ொங்குமல்
யதண,
ீ
தொ

வபம்: நொத

5 நணிபதல்

8 நணி யதப

54. வதர்யில் ______ டித்ததொல், ொன் யகுப்ில் பதொயதொக யந்வதன்.

யனது யபம்பு

56. நன் யிமொக்கில் ங்கள் ஆெிரினரின் வச்சு _______ இருக்கும்.

5 யனதுக்கு

ஆ. பொருத்தநொ பெொல்த ிபப்புக:

வநற்ட்ட

57. டம் ன்து, எரு _________ ( கத /கத/ கதம)

அதயரும்

58. வெொம் ன்து, எரு _________ (தித / திதண)

வெபொம்

59. பட்வபொல் ன்து, எரு __________ (ரிபொருள் / ிபொருள்)

5x1=5

60. எட்டகம் ன்து, எரு __________ (யிங்கு / யிங்கு)
பகயரி: ண் –

10, வதயகி கர்,

61. பதன்த ன்து, எரு __________ (ம் / நபம்)

பகொத்தூர், பென்த.

இ. பொருத்தநொ பெொற்கதக் பகொண்டு, பதொடதப பழுதநனொக்குக::

5x1=5

யிொக்கள்:

(ொணர், ஊர்த்ததயர், யல்யில் ஏரி, பூ யண்ணன், ொன்)

47. இவ்யிம்பம் தத ற்ினது?

62. பகொதடத்தித்தில் ெிந்தயர் __________

48. னிற்ெி தநனத்தின் பனர் னொது?

63. நக்களுக்கு அறுசுதய யிருந்தித்தயர் ___________

49. வ்யித இதெக்கருயிகள் பகொண்டு னிற்ெி அிக்கப்டுகின்?

64. திதநெொிகதத் வதர்ந்பதடுத்தயர் _____________

50. இதெப்னிற்ெி தநனத்தின் பகயரி னொது?

65. இதெப் ொடல்கதப் ொடுயர் _____________

51. னிற்றுயிக்கப்டும் வபம் 5 நணி பதல் ______________________.

66. பதொட்டி வொல் வயடநிட்டயர் ___________

XI. புத்தகப்னிற்ெி:

ஈ. பகொடுக்கப்ட்ட பெொற்கதபம், குிப்புகதபம் பகொண்டு புதின பெொல்

அ. கீ ழ்க்கொணும் பதொடர்கில் பொருத்தநொ இதணச்பெொற்கதத்

உருயொக்குக.

வதர்ந்பதடுத்து ழுதுக:

5x1=5

(ஈடும்டுப்புநொக, கண்ணுங்கருத்துநொக, அடுக்கடுக்கொக, இன்பம்
துன்பம், கீ ரிபம் ொம்பும்)

52. ொதகள் _________________ தயக்கப்ட்டிருந்த.
53. வற்றுயதப __________ வொல் இருந்தயர்கள் இன்று ட்புடன்
மகுகிொர்கள்.

67. திருபல்வயி

-

னிர்கதப் ொதுகொக்கும் ___________________

68. இநன நத

-

உண்கம் _________________________.

