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FORMATIVE ASSESSMENT-3

STD-VI (FN)

TAMIL-II

Marks-75

I. பொருள் கூறுக:
1. ொடு

7x1=7

2. ஆறு

5. குிக்மகொல்

TIME – 2½hrs

3. மநொ பொரும

6. கிடைக்கும்

4. ஆற்ல்

7. உண்டந

II. ிரித்து ழுதுக:

7x1=7

8. கட + கூைம்

9. பொன் + கொம்

10. இன்ம் + ிட

11. தொன் + ன்று

12. புயி + அபசு

13. யிமிப்பு+ உணர்ச்சி

14. டக + தடி
III. மசர்த்து ழுதுக:

அ. பனர்ச்பசொல்

ஆ. யிடச்பசொல்

இ. இடைச்பசொல்

ஈ. உரிச்பசொல்

34. எரு ழுத்து தித்து ின்மொ அல்து என்றுக்கு மநற்ட்ை
ழுத்துகள் பதொைர்ந்து யந்மதொ பொருள் தருநொனின் அது பசொல்
ப்டும்.

35. பனர்ச்பசொல் ஆறு யடகப்டும். அடய 1. பொருட்பனர்
2. இைப்பனர்

3. கொப்பனர்

5. ண்புப்பனர்

6. பதொமிற்பனர்.

4. சிடப்பனர்

36. ம் பன்மொர்கள் சி பொருள்களுக்குக் கொபணம் கருதொநல்
பனரிட்டு யமங்கின பனர்கள் இடுக்குிப் பனர்கள் ஆகும்.

7x1=7

சொன்று: நண், நபம், கொற்று.

15. புல்பயி

16. அபதசுபி

17. தம்பனிர்

37. கொபணப்பனர் இபண்டு யடகப்டும். அடய கொபணப் பொது பனர்,

18. கடைப்ிடித்து

19. அனல்ொடு

20. நிட

கொபணச் சிப்புப் பனர்.

21. அயமி

38. இடுகுிப்பனர் இபண்டு யடகப்டும். அடய .

IV. திர்ச்பசொல் தருக:

7x1=7

22. மடந

23. பசனற்டகயம்

24. சுறுசுறுப்பு

25. துன்ம்

26. பயிொடு

27. உடமப்ின்டந

28. குடவு

2. இடுகுிச் சிப்புப்பனர்.

39. பனடபபம், யிடடனபம் சொர்ந்து யரும் பசொற்கட இடைச்பசொல்
ங்கிமொம். இது தித்து இனங்கொது.

V. யொக்கினத்தில் அடநத்து ழுதுக (டயமனனும் பன்னுக்கு நட்டும்
யிடைனி):

1. இடுகுிப் பொதுப்பனர்

.கொ:  – திருக்குட

3x1=3

நற்று – நற்பொருயர்

பசொந்த டைனில் ழுதுக

உம் – தந்டதபம் தபம்.

VI. கீ ழ்க்கொணும் இக்கண யிொக்களுள் டயமனனும் ந்தனுக்கு
நட்டும் யிடைனி:

33. பசொல் ொன்கு யடகப்டும். அடய.

5x2=10

VII. கடிதம்
Refer NOL

5

VIII. கீ ழ்க்கொணும் துடணப்ொை யிொக்களுக்கு மதனும் என்னுக்கு
நட்டும் யிடைனி:

1x5=5

X. யிம்பம்:
56.

Refer NOL
IX. தநிமொக்கம்: (டயமனனும் பன்று நட்டும்) யிடைனி):

* கடி
* கொல்ந்து

3x2=6

* நட்டைப்ந்து

43. பசய்ய திருந்தச் பசய்.

* பூப்ந்து

44. அன்ட யிடக்கு யொங்க படினொது.

57. யிடனொட்டுகடக் கற்க நொதக் கட்ைணம் ரூொய் 1500/- நட்டும்.

45. புனலுக்கு ின்ம அடநதி.

58. அண்ணொ யிடனொட்டு டநதொம்.

46. ஊக்கபம் கயபம் உனர்வு தரும்.

பசன்ட.

47. உண்ணுயதற்கொக யொமொமத, யொழ்யதற்கொக உண்..
X. அ. பொருத்துக:

59. எரு நொதக் கட்ைணம் இல்ொநல் கற்ிக்கப்டும்.
5x1=5

48. யிடனொடுமயொம்

யடப.

49. யணங்குமயொம்
50. கற்மொம்
51. பசய்மயொம்
52. ழுமயொம்
ஆ. பசொல்யடகடன அிந்து பொருந்தொச் பசொல்ட யட்ைநிடுக:

3x1=3

53. அ. டித்தொள்
54. இ. சித்தடப
55. அ. நொ
இ. அகப யரிடசப்டுத்துக:

1x5=5

மங்கள், ொபதம், , ின்ிபவு, ீி, புதுடந, பூநி, பண்கள், மருந்து,
டனன், பொதுக்கூட்ைம், மொக்குயபத்து, பயம்.

60. நொணயர்களுக்கொ கொமபம் – கொட 9 நணி பதல் 11 நணி

