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FORMATIVE ASSESSMENT-3

STD-VI (FN)

TAMIL-II

34. பசொல் என்றொல் என்ெ?
TIME – 2½hrs
Marks-75

I. ப ொருள் கூறுக:

7x1=7

1. தேசம் -

2. நேி -

3.

5. இலக்கு -

6. எய்தும்

7. பேய்

ரொ ரதே

-

II. ிரித்து எழுதுக:

4. சக்ேி –

7x1=7

8. கலலக்கூடம் =

9. ப ொற்கொலம் =

10. இன் நிலல =

11. ேொபென்று =

12. புவியரசு =

13. விழிப்புணர்ச்சி =

14. லகத்ேடி =
III. தசர்த்து எழுதுக:

7x1=7

35. ப யர்ச்பசொல் எத்ேலெ வலகப் டும்? அலவ யொலவ?
36. இடுகுறிப்ப யர் என்றொல் என்ெ? சொன்று ேருக.
37. கொரணப்ப யர் எத்ேலெ வலகப் டும்? அலவ யொலவ?
38. இடுகுறிப்ப யர் எத்ேலெ வலகப் டும்? அலவ யொலவ?
39. ப யலரபம், விலெலயபம் சொர்ந்து வரும் பசொற்கலள எவ்வொறு
வழங்குகிதறொம்? சொன்று ேருக.

VII. கடிேம்
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40.உெக்குத் தேலவயொெ நூல்கள் தவண்டிப்

ேிப் கத்ேொர்க்குக் கடிேம்

எழுதுக.

VIII. கீ ழ்க்கொணும் துலணப் ொட விெொக்களுக்கு ஏதேனும் ன்றனுக்கு

15. புல் + பவளி

16. அபேம் + சுர ி

17. ேம் + உயிர்

ேட்டும் விலடயளி:

18. கலட +

19. அயல் + நொடு

20. ேெம் + நிலல

41. தவலுநொச்சியொர் சிவகங்லகலய ேீ ட்ட நிகழ்லவச் சுருக்கேொக எழுதுக.

ிடித்து

21. அறம் + வழி

42.

IV. எேிர்ச்பசொல் ேருக:

7x1=7

22. புதுலே x

23. இயற்லகவளம்

25. இன் ம் x

26. உள்நொடு x

x

24. தசொம் ல் x

27. உலழப்பு x

1x5=5

ொேம் கலேலய சுருக்கி எழுதுக.

IX. ேேிழொக்கம்: (எலவதயனும் பன்று ேட்டும்) விலடயளி):
43. Do well what you have to do.
44. Kindness cannot be bought.

28. ேிகுேி x

45. Calm after the storm.

V. வொக்கியத்ேில் அலேத்து எழுதுக (எலவதயனும் பன்றனுக்கு ேட்டும்

46. Care on diligence bring luck.

3x1=3

விலடயளி):

29. ஆதலொசலெ 30.

ொதுகொக்க

31. ேொற்றம்

32. அபேசுர ி

VI. கீ ழ்க்கொணும் இலக்கண விெொக்களுள் எலவதயனும் ஐந்ேனுக்கு
ேட்டும் விலடயளி:

33. பசொல் எத்ேலெ வலகப் டும்? அலவ யொலவ?

5x2=10

3x2=6

47. Live not to eat. But eat to live.
X. அ. ப ொருத்துக:

5x1=5

48. ேொலலயில்

-

எழுதவொம்

49. ப ரிதயொலர

-

கற்த ொம்

50. நூல்

-

பசய்தவொம்

ல

51. உடற் யிற்சி

-

விலளயொடுதவொம்

52. அேிகொலலயில்

-

வணங்குதவொம்

கொலம் : ேொணவர் – கொலல 9 ேணி பேல் 11 ேணி வலர.
ேொணவியர் – கொலல 11 ேணி பேல் 12 ேணி வலர.

ஆ. பசொல்வலகலய அறிந்து ப ொருந்ேொச் பசொல்லல வட்டேிடுக:

53. அ.

3x1=3

விெொக்கள்:

ஆ. ஐ

இ. ேற்று

ஈ. கு

56. இவ்விளம் ரத்ேில் என்பென்ெ விலளயொட்டுகள்

54. அ. பசன்றொள்

ஆ. வந்ே

இ. சித்ேலர

ஈ. நடந்து

கற் ிக்கப் டுகின்றெ?

55. அ. ேொ

ஆ. ஐ

இ. உம்

ஈ. ேற்று

57. விலளயொட்டிற்கொெ ேொேக் கட்டணம் எவ்வளவு?

டித்ேொள்

1x5=5

இ. அகர வரிலசப் டுத்துக:
ப ண்கள்,

ொரேம், புதுலே,

ல யன், த ொக்குவரத்து,

ல
ீ ி, த ருந்து, பூேி,

ழ்ங்கள், ப ொதுக்கூட்டம்,
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விலளயொட்டு ேன்றம்

அலெத்துப்

ள்ளி ேொணவ, ேொணவிகளுக்கும் ரு நற்பசய்ேி

28-02-2020 – க்குள் தசர் வர்களுக்கு சலுலகயொக ரு ேொேக்
கட்டணம் இல்லொேல் கற் ிக்கப் டும்.
இங்கு * க டி
* கொல் ந்து
* ேட்லடப் ந்து
* பூப் ந்து
த ொன்ற விலளயொட்டுகள் கற் ிக்கப் டும்.
த ொட்டியில் சிறந்து விளங்கு வர்கலள ேொநில அளவில் நடக்கும்
த ொட்டிகளில் கலந்துக் பகொள்ள ஏற் ொடு பசய்யப் டும்.
ேொேக்கட்டணம்:

ரூ ொய் 1500/- ேட்டும்.

இடம்: அண்ணொ விலளயொட்டு லேேொெம்.
பசன்லெ.

59. 28-02-2020 க்குள் தசர் வர்களுக்கு என்ெ சலுலகயொக வழ்ங்கப் ட்டது?
60. ேொணவர்களுக்கொெ விலளயொட்டு கொல தநரத்லேக் குறிப் ிடுக.

ின்ெிரவு, ப ளவம்.

X. விளம் ரம்:

58. விளம் ரத்ேில் உள்ள விலளயொட்டு லேேொெம் எங்குள்ளது?

