EVERWIN MATRIC HR.SEC. SCHOOL
20.01.2020
TAMIL –T.T
STD-VI
I. உரி விடைடத் தேர்வுச் செய்க:
4x1=4

1. தேெம் உடுத்ேி நூயாடை எனக் கவிஞர் குமிப்பிடும் நூல் __________.
அ. ேிருவாெகம்

ஆ. ேிருக்குமள்

இ. ேிரிகடுகம்

அ. காவிரிக்கட

ஆ. டவடகக்கட

இ. கங்டகக்கட

அ. ெிமபக்கூைம்

ஆ. ஓவிக்கூைம்

இ. பள்ரிக்கூைம்

அ. நூல் + ஆடை

ஆ. நூயா +டை

இ. நூல் + யாடை

அ. எேிவிக்க

ஆ. எேிர் ஒயிக்க

இ. எேிசாயிக்க

2. காரிோெனின் தேனிடெப் பாைல்கள் எேிசாயிக்கும் இைம் __________.
3. கடயக்கூைாகக் காட்ெி ேருவது ________.

4. நூயாடை என்னும் சொல்டயப் பிரித்து எழுேக் கிடைப்பது __________.
5. எேிர் + ஒயிக்க எங்கடேச் தெர்த்து எழுேக் கிடைக்கும் சொல் _______.

II. வினா – விடை:

(4)
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II. வினா – விடை:

(4)

1. நம் நாட்டின் முன்தனற்மத்ேிற்கு ாணவர்கள் செய் தவண்டிடவ

1. நம் நாட்டின் முன்தனற்மத்ேிற்கு ாணவர்கள் செய் தவண்டிடவ

III. “அன்டன நாட்டின்” – எனத் சோைங்கும் ெிறுபஞ்ெமூயம் னப்பாை
பாைடய எழுதுக:
(6)
Science
I. Answer in detail:
1x5=5
1. Explain water cycle.
II. Fill in the blanks:
5x1=5
1. By bringing _______ about the bad effects of throwing wastes
into ________.
2. Minimizing the use of chemical _________.
3. Adoption _________ irrigation and sprinkler irrigation.
4. _________ collection and use of rain water.
Answer Key
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பற்மி ெிந்ேித்து எழுதுக?

I. 1. ஆ

2. அ

3. அ

II. Refer C.W
III. Refer the Text book

4. அ

I. Refer C.W
II. Fill:
1. awareness , water bodies
4. Rain water harvesting

5. இ

I. 1. ஆ

2. அ

3. அ

II. Refer C.W
III. Refer the Text book

Science
2. fertilizers

பற்மி ெிந்ேித்து எழுதுக?

3. drip

4. அ

I. Refer C.W
II. Fill:
1. awareness , water bodies
4. Rain water harvesting

5. இ

Science
2. fertilizers

3. drip

