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   சிசு சவிய  2021   

          5ம் தர மாணவர்களுக்கான ககக்ககார்ப்பு 

                    ஐந்தாம் தர மாணவர்களுக்காக நடாத்தப்படும் மாதிாி பாீட்கச  

                                                               சப்பிரகமுவ மாகாணம் 

         விடுமுகைக் கால விகேட முன்கனாடிப் பாீட்கச  

    வினாத்தாள்  I                                                                  ஒரு மணித்தியாலம் 

பபயர் :………………………………………………………………………………… 

 
        பாீட்சார்த்திக்கான அைிவுறுத்தல், 

 உங்களுகடய  பாீட்கச சுட்படண்கண  கமகல  உள்ள  புள்ளிக்ககாட்டில்  எழுதுக. 

 அது கபான்று மூன்ைாம் பக்கத்திலும்  உங்களுகடய பாீட்கச சுட்படண்கண எழுதுக. 

 இவ்வினாத்தாளில்  40  வினாக்கள் உள்ளன.  எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிகல விகட எழுதுக.  

 பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்குப் பபாருத்தமான விகடகய பதாிவு பசய்க. 

 விகட  எழுத கவண்டிய வினாக்களின் விகடகயப் புள்ளிக்ககாட்டின் மீது எழுதுக. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சப்பிரகமுவ மாகாணக் கல்வி திகணக்களத்தின் ஆரம்பப்பிாிவின் ககயளிப்பு 

விகசட அைிவித்தல்கள் (கவனத்திற்கு) 

பாடசாகல அதிபர்களுக்கானது.. 
⁕ இவ் வினாத்தாளிகன அச்சிட்டு அல்லது பிரதி எடுத்து  

   (2021-06-15) ஜுன் மாதம் 15ம் திகதிக்கு முன்கப  

   தங்கள் பாடசாகலயில் தரம் 5ல் கல்வி கற்கும் சகல  

   மாணவர்களுக்கும் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கக   

    எடுக்கவும். 

⁕ வினாப்பத்திரம் பதாடர்பாக சந்கதகங்கள்,  

   பிரச்சிகனகள் இருப்பின், தங்களது ககாட்டத்திற்குப்  

   பபாறுப்பான ஆரம்பக்கல்வி ஆசிாிய ஆகலாசகர்,  

   வலயத்தின் ஆரம்பக்கல்விப் பணிப்பாளர் அல்லது  

   மாகாண கல்வித் திகணக்களத்தின்  ஆரம்ப பிாிவிற்கு  

   அகழத்து  ஆகலாசகன பபைவும். 

⁕ புள்ளிககள பதாகலகபசி மூலம் பபற்று அைிக்ககப் 

   படுத்த ஆவண பசய்யுங்கள்.  

⁕ விகடகள் பதாடர்பாக பபற்கைார்களுக்கு  

   சந்கதகங்கள் இருப்பின் வகுப்பு பபாறுப்பாசியாின்  

     உதவிகயப் பபற்றுக் பகாடுக்கவும். 

⁕ கவறு மாகாணம், வலயங்ககளச் கசர்ந்த  

   மாணவர்களாயினும் வினாப்பத்திரத்கத வழங்குங்கள். 

⁕ இவ்கவகலத்திட்டம் பதாடர்பான தங்களின்  

   ஒத்துகழப்பிற்கும், அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துக்கள். 

 

அன்பான பபற்கைார்ககள ! பிள்களககள ! 
⁕ பகாவிட் -19பதாற்று கநாயால் பாடசாகலக்கு   

    விடுமுகை வழங்கப்பட்டுள்ளன.. 

⁕ வீடுகளில் இருக்கும் தரம் 5 மாணவர்களுக்காக சிசு  

    சவிய முன்கனாடி பாீட்கச வினாத்தாள்ககள  

     வழங்குகின்கைாம். 

⁕ சகல பிள்களகளும் (2021-06-15) ஜுன் 15ம் திகதி  

   இவ்வினாப்பத்திரத்திற்கு வீட்டில் இருந்கத  

    விகடயளிப்பீர்கள் என எதிர்பார்க்கிகைாம். 

⁕ கநர அட்டவகண கீகழ தரப்பட்டுள்ளது. 

          பகுதி I                                   பகுதி II 

  மு.ப 9.30 – மு.ப 10.30         மு.ப 10.45 – பி.ப 12.00 

 

⁕ வீட்டில் தகுந்த இடத்கத பதாிவுபசய்து  

  வினாத்தாள்களுக்கு விகடயளிக்க சந்தர்ப்பத்கத    

    ஏற்படுத்திக் பகாடுக்கவும். 

⁕ எவ்விதமான இகடயூறுகள், அழுத்தங்கள் பகாடுக்காது,  

  சுயமாக வினாப்பத்திரத்திற்கு விகடயளிக்க உதவுங்கள். 

⁕ குைிப்பிட்ட தினத்தில் கமற்பகாள்ள இயலாதுவிடின்   

   கவபைாரு நாளில் விகடயளிக்க சந்தர்ப்பம் வழங்குக. 

⁕ மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும், விகநாதமாகவும் விகடளிக்க  

   ஆற்ைல் கிகடக்க கவண்டும் எனப் பிராத்திக்கிகைாம். 

 

சப்பிரகமுவ மாகாணக் கல்வித் திகணக்களத்தின் ஆரம்பப்பிாிவு 

                  (மறு பக்கம் பார்க்க) 
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 மிகவும் பநருங்கிய பதாடர்பு உள்ள உருச் கசாடிகயத் பதாிவு பசய்க. 

 

1).    

 

 

   

 

 

2).   

  

 

 

 

 

 வினா இலக்கம் 3, 4 இல் இரண்டு உருவங்களில் ஒத்த இயல்புகள் 

காணப்படுகின்ைன. வித்தியாசமான உருகவத் பதாிவு பசய்க. 

 

3).   

i).      ii).    iii).  

  

 

 

 

4).   

i).      ii).     iii).  

 

 

 பின்வரும் எண் ககாலங்களில் பவற்றுக்கட்டத்தில் வர கவண்டிய எண்கணத் 

பதாிவு பசய்க. 

   

5).   

 

 

 

 

 

 

i). 10    ii). 5    iii). 2 
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6).    

                                        i). 16             ii). 20   iii). 8 

 

 

 

 கீழ்வரும் திருக்குைகள வாசித்து 7ம் , 8ம் வினாக்களுக்குாிய விகடகயத் பதாிவு 

பசய்க. 

 

    “ உள்ளத்தால் பபாய்யா பதாழுகின் உலகத்தார்  

        உள்ளத்து பளல்லாம் உளன்.” 

 

7). இக்குைள் மூலம் உணர்த்தும் நற்பண்பாகக் கருதப்படுவது, 

i). உண்கமயின் உயர்வு.  

ii). நன்ைி மைவாகம.  

iii). பபாறுகமகய ககடப்பிடித்தல். 

 

8). வாய்கம தவைாகம எனும் ஒழுக்கத்திகன ககடப்பிடித்த மன்னன், 

i). கர்ணன்   ii).தருமன்    iii). அாிச்சந்திரன் 

 

9). கீகழ தரப்பட்டிருக்கும் உருவத்திகன சதுரமாக்குவதற்கு இன்னும் 

கதகவயான சிைிய கட்டங்களின் எண்ணிக்கக. 

                                    i). 16   ii). 10   iii). 6 

 

  

 

 

 10ஆம், 11ஆம் வினாக்களுக்குப் பபாருத்தமான பசால்கலத் பதாிவு பசய்க. 

 

10). விரலுக்கு – தீத்தாள் கபால ஊசிக்கு ................... 

i). குண்டூசி   ii). துணி    iii). நூற்பந்து 

 

11). ஆசிாியருக்கு – பாடசாகல எனின் உழவனுக்கு ................. 

i). வயல்   ii). வீடு    iii). நிலம் 

 

6 4 4 

10 25 5 

9 9 6 

12  8 
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12). நாகள பவள்ளிக்கிழகமயாகும். இன்று சாந்தி கவத்தியசாகலயில் 

அனுமதிக்கப்பட்டாள். சாந்தி சுகவீனமகடந்தது கநற்கைய தினமாகும். 

எனின் சாந்தி சுகவீனமகடந்த கிழகம யாது? 

i). புதன்கிழகம  ii). வியாழக்கிழகம  iii). திங்கட்கிழகம 

 

13). இலக்கம் 6 பதாடக்கம் 14 வகர ஒழுங்குமுகையாக எழுதப்பட்ட எண் 

பதாடாில் சாி மத்தியில் வரும் எண்ணிலிருந்து முன்னால் வரும் மூன்ைாவது 

எண் யாது? 

i). 10    ii). 7     iii). 13 

 

14). மாலதியின் அம்மா பார்வதி. பூரணி பார்வதியின் தாயாராவார். அருண் 

மாலதியின் தம்பியாவார் எனின் மாலதி பூரணிக்கு யார்? 

i). கபர்த்தி   ii). மகள்    iii). பாட்டி 

 

15). பண்கணபயான்ைில் ககாழிகளும், ஆடுகளுமாக 10 உள்ளன. அவற்ைின் 

கால்களின் பமாத்த எண்ணிக்கக 32 ஆகும். எனின் பண்கணயிலுள்ள 

ஆடுகளினதும் ககாழிகளினதும் எண்ணிக்கக முகைகய, 

i). 6 , 4    ii). 4 , 6    iii). 5 , 5  

 

16). 10 இலிருந்து 20 வகர எழுதும் கபாது இலக்கம் 1 வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள், 

i). 11    ii). 10     iii). 9 

 

17). 2021ஆம் ஆண்டு எத்தகனயாம் நூற்ைாண்டுக்குாியதாகும். 

i). 20 ஆம்   ii).19 ஆம்    iii).21 ஆம் 

 

18). நான் பாடசாகலயிலிருந்து மாகல கவகள வீட்டுக்குத் திரும்பி வரும் கபாது 

எனது நிழல் என்கனப் பின் பதாடர்ந்து வந்ததாயின், நான் எந்த திகசகய 

கநாக்கி நடந்து பகாண்டிருந்கதன். 

i). பதற்கு   ii). கமற்கு    iii). கிழக்கு 

 

19). வசந்திகய விட சுகந்தி உயரமானவள். சாந்தி வசந்திகய விட உயரம் 

குகைவானவள். எனின் உயரம் கூடியவர், 

i). வசந்தி   ii). சுகந்தி    iii). சாந்தி 
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 கீகழ தரப்பட்டுள்ள விடயத்கத நன்கு வாசித்து 20ஆம், 21 ஆம் வினாக்களுக்குப் 

பபாருத்தமான விகடகயத் பதாிவு பசய்க. 

 

இந்துமதி பாடசாகலக்கு வருவதற்கு முன்கப பிாியா வந்துவிட்டாள். 

பிாியாவிற்கு முன்கப பாத்திமா வந்து விட்டாள். சுமதி இந்துமதிக்குப் பின்கப 

பாடசாகலக்கு வருகக தந்தாள்.  

 

20). இதன்படி பாடசாகலக்கு முதலாவதாக வந்த பிள்கள, 

i). பாத்திமா   ii). பிாியா    iii). இந்துமதி 

 

21). இவர்களில் பாடசாகலக்கு ககடசியாக வந்த பிள்கள, 

i). இந்துமதி   ii). சுமதி    iii). பிாியா   

 

22). எவ்வித ஊனமுமற்ை யாகனகளின் கால்களினதும், தந்தங்களினதும் 

கூட்டுத்பதாகக 54 ஆகும். எனின் அங்குள்ள யாகனகளின் எண்ணிக்கக 

யாது? 

i). 8    ii). 9     iii). 12 

 

 23ஆம் , 24ஆம் வினாக்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள அட்டவகணகயத் துகணயாக 

பகாண்டு விகடயளிக்க. விற்பகன பசய்யப்பட்ட நாளிதழ்கள் பற்ைிய விபரம். 

நாள் நாளிதழ்கள் 

திங்கட் கிழகம புதன் கிழகமயின் இருமடங்கு 

புதன் கிழகம 30 

பவள்ளிக்கிழகம திங்கட் கிழகமயின் ¼ பங்கு 

 

23). திங்கட்கிழகம விற்பகனயான நாளிதழ்களின் எண்ணிக்கக, 

i). 60    ii). 30     iii). 25 

 

24). மூன்று தினங்களிலும் விற்பகனயான நாளிதழ்களின் எண்ணிக்கக, 

i). 100    ii). 105    iii). 200 

 

25). கநாய்வாய்பட்டிருந்த எனது தாத்தாகவ நீண்ட நாட்களுக்குப் பின்னர் 

பார்த்ததில் ....................................... மலர்ச்சியகடந்கதன். 

i). சூாியகனக் கண்ட தாமகர கபால 

ii). சூாியகனக் கண்ட பனி கபால 

iii). சூாியன் முன் மின்மினி கபால 
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26). எங்கள் வீட்டுத்கதாட்டத்திலுள்ள மரங்களில் அதிகமானகவ 

பழமரங்களாகும். எல்லாப் பழமரங்களிலும் காய்கள் காணப்பட்டன. 

காய்கள் உள்ள மரங்களில் சில பழமரங்கள் அல்லாதனவாகும். 

இவ்விவரங்களின் படி சாியான கூற்று, 

i). பழ மரங்கள் அல்லாத மரங்கள் சிலவற்ைில் காய்கள் உண்டு. 

ii). எல்லா மரங்களிலும் காய்கள் இருக்கின்ைன. 

iii). பழமரங்களிலும் காய்கள் காய்க்கின்ைன. 

 

27). இரு பகுதிகளும் சமமாக இருக்கும் நிகரகயத் பதாிவு பசய்க. 

i). 4 6 8 O க B S  - 4 6 8 க ட B S 

ii). N M L 7 6 ய வ   - N M L 7 6 ய வ 

iii). வ 2 ச ம 7 6 B   - வ 2 ச ம 7 6 S 

 

28). கீகழ தரப்பட்டிருக்கும் உருவினுள் உள்ள பசங்ககாணங்களின்  

 எண்ணிக்கக? 

                                 i). 5                      ii). 28                     iii). 20 

  

  

 

 

  

29). கீழ் தரப்பட்டுள்ள பசாற்கள் எழுதப்பட்டுள்ள முகைகய விளங்கி 

பவற்ைிடத்திற்குப் பபாருத்தமான பசால்கலத் பதாிவு பசய்க. 

                   பாிதி , திக்கு , கும்பி  ............. 

i). பிஞ்சு   ii). குைள்    iii). சுத்தி  

 

 

30).  சிறுவன் ஒரு பூப்பாத்திகய அகமப்பதற்கு ஓர் இடத்திலிருந்து வடக்கு 

கநாக்கி 15 மீற்ைருக்கும், அவ்விடத்திலிருந்து கிழக்கு கநாக்கி 5 மீற்ைருக்கும், 

அவ்விடத்திலிருந்து பதற்கு கநாக்கி 5 மீற்ைருக்கும், அவ்விடத்திலிருந்து 

பதாடங்கிய இடத்திற்கும் ஒரு கயிற்கை இழுத்துத் தகரயில் 

அகடயாளமிட்டான். அப்பூப்பாத்தியின் வடிவத்கத பதாிவு பசய்க. 

i).     ii).      iii). 
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31). சிவப்பு, நீலம், மஞ்சள், பச்கச எனும் ஒழுங்கில் நிை மின்விளக்குகள் 

ஏாியவிடப்பட்ட கதாரணத்தில் 57வது மின்விளக்கின் நிைம் யாது? 

i). நீலம்   ii). மஞ்சள்    iii). சிவப்பு 

 

32). ஒரு கடதாசியில் வட்டம் ஒன்கை வகரந்து பவட்டிபயடுத்து அதகன 

நான்காக மடித்து அதில் சில துவாரங்கள் துகளக்கப்பட்டுள்ள விதம் 

உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. வட்டத்கத விாிக்கும் கபாது கதான்றும் உரு, 

 

  

    

 

 

  

 

 

i).     ii).      iii). 

 

 

 

 

33). முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியின் முன் ஆங்கில எழுத்துக்ககள பார்க்கும் 

கபாது மாற்ைமின்ைித் பதாியும் எழுத்துக்ககளத் பதாிக. 

                C  H  S  V  N  O 

 

i). C யும் H உம்  ii). H உம் O வும்    iii). N உம் S உம் 

 

 சாியான பசாற்ககள பதாிவு பசய்து 34 , 35ஆம் வினாக்களுக்கு விகடயளிக்க. 

 

    A - நாம்  B – பதாற்ைிலிருந்து C - பகாகரானா  D – பபறுவீர்  

    E - பாதுகாப்பு F – இகைவனிடம்  G – பசய்கவாம்   H – பிரார்த்தகன 

 

34). விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தும் விகடயாக அகமவது, 

i). A C F G   ii). C B E D    iii). G F B H 

 

35). கவண்டுதலாக அகமயும் பசாற்பைாடர் குைிப்பது, 

i). F A G H   ii). A F H G    iii).A B G H 
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36). அம்மா பகாண்டு வந்த இனிப்புகளில் எனக்கு தந்தகத விட இருமடங்கு 

தம்பிக்கும், மூன்று மடங்கு தங்ககக்கும் பகாடுத்தார். தங்ககக்கு கிகடத்த 

இனிப்புகள் 12 எனின், அம்மா பகாண்டு வந்த இனிப்புகளின் எண்ணிக்கக? 

i). 30    ii). 24     iii). 28 

 

37). கயிற்ைின் நீளம் 3m 20cm ஆகும். இதனில் 20cm நீளம் பகாண்ட துண்டுகள் 

எத்தகன பவட்ட முடியும்? 

i). 16    ii). 10     iii). 15 

 

38). 10 உடன் இரண்கடக் கூட்டிவரும் விகடகய, இரண்டால் பபருக்கி, 

நான்கக கழிக்கும் கபாது கிகடக்கும் விகடகயத் பதாிவு பசய்க. 

i). 12    ii). 24     iii). 20 

 

39). ஓடம் ஒன்ைில் ஒரு தடகவ 5 நபர்கள் பயணிக்க முடியும், 12 நபர்கள் 

பசல்வதற்கு எத்தகன தடகவகள் ஓடத்திகன பசலுத்த கவண்டும். 

i). 2    ii). 3     iii). 4 

 

40). பின்வரும் உருவத்தில் நிழற்ைப்படாத பகுதிகய தசம எண்ணாக 

எழுதப்பட்டுள்ள விகடகயத் பதாிக.  

i). 0.4  ii). 0.6  iii). 0.2 
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   சிசு சவிய  2021   

          5ம் தர மாணவர்களுக்கான ககக்ககார்ப்பு 

                    ஐந்தாம் தர மாணவர்களுக்காக நடாத்தப்படும் மாதிாி பாீட்கச  

                                                               சப்பிரகமுவ மாகாணம் 

         விடுமுகைக் கால விகேட முன்கனாடிப் பாீட்கச  

    வினாத்தாள்  II                                                        ஒரு மணித்தியாலம் 15  நிமிடம் 

பபயர் :………………………………………………………………………………… 

 
        பாீட்சார்த்திக்கான அைிவுறுத்தல், 

 உங்களுகடய  பாீட்கச சுட்படண்கண  கமகல  உள்ள  புள்ளிக்ககாட்டில்  எழுதுக. 

 அது கபான்று மூன்ைாம் பக்கத்திலும்  உங்களுகடய பாீட்கச சுட்படண்கண எழுதுக. 

 இவ்வினாத்தாளில்  60  வினாக்கள் உள்ளன.  எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிகல விகட எழுதுக.  

 பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்குப் பபாருத்தமான விகடகய பதாிவு பசய்க. 

 விகட  எழுத கவண்டிய வினாக்களின் விகடகயப் புள்ளிக்ககாட்டின் மீது எழுதுக. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      சப்பிரகமுவ மாகாணக் கல்வி திகணக்களத்தின் ஆரம்பப்பிாிவின் ககயளிப்பு 

விகசட அைிவித்தல்கள் (கவனத்திற்கு) 

பாடசாகல அதிபர்களுக்கானது.. 
⁕ இவ் வினாத்தாளிகன அச்சிட்டு அல்லது பிரதி எடுத்து  

   (2021-06-15) ஜுன் மாதம் 15ம் திகதிக்கு முன்கப  

   தங்கள் பாடசாகலயில் தரம் 5ல் கல்வி கற்கும் சகல  

   மாணவர்களுக்கும் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கக   

    எடுக்கவும். 

⁕ வினாப்பத்திரம் பதாடர்பாக சந்கதகங்கள்,  

   பிரச்சிகனகள் இருப்பின், தங்களது ககாட்டத்திற்குப்  

   பபாறுப்பான ஆரம்பக்கல்வி ஆசிாிய ஆகலாசகர்,  

   வலயத்தின் ஆரம்பக்கல்விப் பணிப்பாளர் அல்லது  

   மாகாண கல்வித் திகணக்களத்தின்  ஆரம்ப பிாிவிற்கு  

   அகழத்து  ஆகலாசகன பபைவும். 

⁕ புள்ளிககள பதாகலகபசி மூலம் பபற்று அைிக்ககப் 

   படுத்த ஆவண பசய்யுங்கள்.  

⁕ விகடகள் பதாடர்பாக பபற்கைார்களுக்கு  

   சந்கதகங்கள் இருப்பின் வகுப்பு பபாறுப்பாசியாின்  

     உதவிகயப் பபற்றுக் பகாடுக்கவும். 

⁕ கவறு மாகாணம், வலயங்ககளச் கசர்ந்த  

   மாணவர்களாயினும் வினாப்பத்திரத்கத வழங்குங்கள். 

⁕ இவ்கவகலத்திட்டம் பதாடர்பான தங்களின்  

   ஒத்துகழப்பிற்கும், அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துக்கள். 

 

அன்பான பபற்கைார்ககள ! பிள்களககள ! 
⁕ பகாவிட் -19பதாற்று கநாயால் பாடசாகலக்கு   

    விடுமுகை வழங்கப்பட்டுள்ளன.. 

⁕ வீடுகளில் இருக்கும் தரம் 5 மாணவர்களுக்காக சிசு  

    சவிய முன்கனாடி பாீட்கச வினாத்தாள்ககள  

     வழங்குகின்கைாம். 

⁕ சகல பிள்களகளும் (2021-06-15) ஜுன் 15ம் திகதி  

   இவ்வினாப்பத்திரத்திற்கு வீட்டில் இருந்கத  

    விகடயளிப்பீர்கள் என எதிர்பார்க்கிகைாம். 

⁕ கநர அட்டவகண கீகழ தரப்பட்டுள்ளது. 

          பகுதி I                                   பகுதி II 

  மு.ப 9.30 – மு.ப 10.30         மு.ப 10.45 – பி.ப 12.00 

 

⁕ வீட்டில் தகுந்த இடத்கத பதாிவுபசய்து  

  வினாத்தாள்களுக்கு விகடயளிக்க சந்தர்ப்பத்கத    

    ஏற்படுத்திக் பகாடுக்கவும். 

⁕ எவ்விதமான இகடயூறுகள், அழுத்தங்கள் பகாடுக்காது,  

  சுயமாக வினாப்பத்திரத்திற்கு விகடயளிக்க உதவுங்கள். 

⁕ குைிப்பிட்ட தினத்தில் கமற்பகாள்ள இயலாதுவிடின்   

   கவபைாரு நாளில் விகடயளிக்க சந்தர்ப்பம் வழங்குக. 

⁕ மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும், விகநாதமாகவும் விகடளிக்க  

   ஆற்ைல் கிகடக்க கவண்டும் எனப் பிராத்திக்கிகைாம். 

 

சப்பிரகமுவ மாகாணக் கல்வித் திகணக்களத்தின் ஆரம்பப்பிாிவு 

                  (மறு பக்கம் பார்க்க) 
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1).  பின்வரும் பந்திகய வாசியுங்கள். 

இன்று உலகளாவிய ாீதியில் அதீத பபாலித்தீன், பிளாஸ்டிக் பாவகன 

அதிகாித்துள்ளது.பநகிழி என்று கூைப்படும் பிளாஸ்டிக் பன்முகப் பயன்பாடுகடயகவ. 

இவற்ைின் பாவகனயால் நிலம், நீர், வளி, ஆகாயம் கபான்ை அகனத்துகம 

பாதிப்பகடகின்ைன. இதனால் எம்கமப் கபாலகவ விலங்குகளும் தாவரங்களும் அழிவுககள 

எதிர் பகாள்கின்ைன. இயற்கககயாடு இகணந்த பபாருள்ககளப் பயன்படுத்துவதால், 

அகவ உக்கி நிலத்திற்குப் பசகளயாகின்ைன. எனகவ பபாலித்தீன், பிளாஸ்டிக் 

பாவகனகய இயலுமானவகர தவிர்த்துக் பகாள்வதில் விழிப்பாய் இருப்கபாம். 

  

 பந்திகய மாத்திரம் துகணயாகக் பகாண்டு விகடயளிக்குக. 

 

i). இன்று உலகளாவிய சூழல் பிரச்சிகனகளில் முதன்கம இடம் பபறுவது யாது எனக் 

கூைப்படுகின்ைது. .................................................................... 

ii). பிளாஸ்டிக்ககத் தமிழில் எவ்வாறு அகழப்பர். .......................................... 

iii). பிளாஸ்டிக், பபாலித்தீன் பாவகனயால் பாதிப்பகடவன எகவ? 

................................................................................................................... 

iv). அழிவுககள எதிர் பகாள்வன எகவ எனக் கூைப்படுகின்ைது? 

................................................................................................................... 

v). இயற்ககப் பபாருள்ககளப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நன்கம யாது? 

................................................................................................................... 

vi). பின்வரும் பசாற்களின் எதிர்ச் பசாற்ககள எழுதுக. 

        ஆக்கம் - ...........................                 பசயற்கக -    .......................... 

vii). கண்ணாயிருத்தல் என்பதன் மரபுத்பதாடகர எழுதுக. ................................ 

 

2). பின்வரும் பசாற்களில் சாியாக எழுத்துக் கூட்டப்பட்ட பசால்கலத் பதாிந்து அதன் கீழ்க் 

ககாடிடுக. 

i). ககாலாகளம், ககாலாகலம், ககாலாகழம் 

ii). ஆைாத்துயரம், ஆராத்துயரம், ஆைாதுயரம் 

 

3). பின்வரும் வாக்கியங்களில் பபாருத்தமான நிறுத்தக்குைிககள இடுக. 

i). வாருங்கள் வாருங்கள் எல்கலாரும் விகளயாடச் பசல்கவாம் 

ii). என்ன அரகச இது பதாியவில்கலயா வாருங்கள் நம் குதிகரப்பகடகயப் பார்ப்கபாம் 

 

4). பின்வரும் வாக்கியங்களுக்குப் பபாருத்தமான விகனச் பசால்கலத் பதாிவு பசய்க. 

i). மரங்கள் சாிந்து ................................ (விழுந்தது / விழுந்தன) 

ii). அந்திவானம் பசந்நிைமாகக் .................. (காட்சியளித்தது / காட்சியளித்தன) 

 

5). பின்வரும் வாக்கியங்களில் தடித்த எழுத்துக்களில் இருக்கும் பசாற்களின் கருத்கதப் புள்ளிக் 

ககாட்டின் மீது எழுதுக. 

i). தக்க சமயத்தில் எனக்கு நண்பனின் உதவி கிகடத்தது. ............................... 

ii). பதன்னாலி இராமன் சாதுாியமாகப் பதிலளித்தான். .................................... 
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6). கீகழ தரப்பட்டுள்ள பசாற்களுக்கான பபண்பாற் பசாற்ககள எழுதுக. 

 i). குதிகர - .......................   ii). தபுதாரன் - .......................... 

 

7). கீகழ தரப்பட்டுள்ள பாடகல வாசித்து, ககட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்குாிய விகடகயப் 

புள்ளிக் ககாட்டில் எழுதுக. 

               வாழ்கவக் பகடுப்பது ககாபம் – உயிர் 

               வகத பசய்வது பாவம், 

               பாபப் பலன்பாி நாசம் – ஊர்  

               கபசுவதும் பாிகாசம். 

 

i). எமது வாழ்கவக் பகடுப்பது எது எனக் குைிப்பிடப்படுகின்ைது? ..................... 

ii). எதகனப் பாவம் என்கிைார் பாடலாசிாியர்                          ..............................  

 

8). பின்வரும்  பதாடர்களால் உணர்த்தப்படும் கருத்திகன எழுதுக. 

i).மாதவன் கண்ட கனவு ஆகாயத்தில் ககாட்கட கட்டினாற் கபாலானது. 

        ................................................................................................................... 

ii). நண்பன் பசய்த உதவி காலத்திற் பபய்த மகழ கபாலகமந்தது. 

        ................................................................................................................... 

 

9). பின்வரும் பழபமாழிகளின் கருத்கத எழுதுக. 

  i). இரக்கப்கபானாலும் சிைக்க கபா - ..................................................... 

  ii). இளங்கன்று பயமைியாது - .................................................................  

 

10). கீழ் தரப்பட்டுள்ள பசாற்கள் சிங்களத்தில் கூைப்படும் விதத்கதத் தமிழ் எழுத்துக்களில் 

எழுதுக. 

i). மாணவன் - ..............................      ii). கவத்தியசாகல - .......................... 

 

11). பின்வரும் வாக்கியம் தமிழில் கூைப்படும் விதத்கத தமிழ் எழுத்துக்களில் எழுதுக. 

       சுப  நத்தலக்  கவவா ! - ........................................................................ 

 

12). பின்வரும் ஒவ்பவாரு படத்திற்கும் பபாருத்தமான ஆங்கிலச் பசால்கல  ஆங்கில 

எழுத்துக்களில் எழுதுக. 

i).       ii). 

 

 

 

 

 ............................................               .......................................... 

  

13). பின்வரும் பசாற்ககளச் சாியாக ஒழுங்குபடுத்தி கருத்துள்ள ஒரு வாக்கியமாக எழுதுக. 

 i). like / I / flower - ……………………………………………… 

ii). is / This / pen / my - …………………………………………. 
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 தரப்பட்டுள்ள பவற்ைிடங்களில் விகடகய எழுதுக. 

 

14).                                            தரப்படிருக்கும் எண் சட்டத்தில் குைிக்கப்பட்டுள்ள எண்களுள்  

அம்புக்குைியிடப்பட்டுள்ள எண் அகமந்துள்ள  

இடப்பபறுமானத்கதயும், வகக குைிக்கப்படும்  

பபறுமானத்கதயும் எழுதுக. .......................  ,  ........................ 

 

 

 

15). தரப்பட்டிருக்கும் ககாலத்திற்கு அகமய அடுத்து வர கவண்டிய உகராமன் இலக்கங்ககள 

எழுதுக.           

                                I , III , V, ...... , ......... 

16). உருவில் நிழற்ைப்பட்டுள்ள பகுதி முழு உருவத்தின் என்ன பின்னமாகும். 

  

                                              ...................................... 

17). இகமோ மு.ப 11.00 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து புைப்பட்டு 30 நிமிடத்தில் நூலகத்கதச் 

பசன்ைகடந்தாள். நூலகத்தில் இருந்து பி.ப 2.30 மணிக்கு பவளிகயைினாள். எனின் அவள் 

நூலகத்தில் இருந்த காலம் எவ்வளவு? .......................... 

18). பழப்பாகு கபாத்தல் ஒன்ைிலுள்ள பானம் 5 பிள்களகளுக்குப் கபாதுமானதாகும். 23 

பிள்களகளுக்குப் கபாதுமான பழப்பாகு  கபாத்தல்கள் எத்தகன? .......................... 

19). கணிதச் பசய்கக மூலம் பவற்ைிடத்தில் விகடகய எழுதுக.           kg      g 

                                                                                          1     50 

                                                                                      +  2     75  

 

 

20). கடிகாரம் A இன் முகத்தில் காணப்படும்  கநரத்கதக் கடிகாரம் Bயின் முகத்தில் காட்டுவதற்கு 

அதில் மணித்தியால, நிமிட முட்ககள வகரக. 

 

 

 

                                                                            

 

                       ( A )                                               ( B ) 

21). தரப்பட்டிருக்கும் பபாருள் சிட்கடகயப் பூரணப்படுத்துக. 

 
பபாருள் 

வாங்கிய 

அளவு 

1 கிகலாகிராமின் விகல 

        ரூபாய்    சதம் 

பபறுமதி 

    ரூபாய்       சதம் 

அாிசி       2kg      120  00 ................... ...... 

உருகளக் கிழங்கு 1kg 500g      200 00 ................... ...... 

கடகல 500g      300 00 ................... ...... 

பமாத்தப் பணம் .................. ...... 

ஆ நூ ப ஒ 
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22). ருகுணு குமாாி புககயிரத்தில் பயணம் பசய்கதார் 2413 கபராவர். உடரட்ட பமனிக்கக 

புககயிரதத்தில் பயணம் பசய்கதார் 1497 கபராவர். இரண்டு புககயிரதங்களிலும் பயணம் 

பசய்கதாாின் எண்ணிக்கக யாது? .................. 

23). உருவிலுள்ள பசங்ககாணங்களின் எண்ணிக்கக யாது? 

 

                                                ................................... 

 

24). 1 லீற்ைர் 200 மில்லிலீற்ைர்  பகாள்ளளவுகடய பாத்திரம் ஒன்கை நிரப்புவதற்கு  150 

மில்லிலீற்ைர் பகாள்ளும் பாத்திரத்கத எத்தகன தடகவகள் பயன்படுத்த கவண்டும்? ........... 

25). தரப்பட்டுள்ள வீதி விபரங்ககள அவதானித்து விகட தருக. 

                                                        i). ஹம்பந்கதாட்கடயிலிருந்து ஹாலிஎல வகரக்குமான  

                                                            தூரம் எவ்வளவு? ......................... 

                                                       ii). பவள்ளவாயவிலிருந்து ஹாலிஎல வகரக்குமான   

                                                             தூரம் எவ்வளவு? .......................... 

  

 

 

 

 

  

26). 14kg 5gஐ கிராமில் எழுதுக. ............................ 

 

27). நகரபமான்ைில் கபருந்து நிகலயம் மணிக்கூட்டு ககாபுரத்திற்கு 50m கமற்கிலும், தபால் 

நிகலயம் மணிக்கூட்டு ககாபுரத்திற்கு 60m வடக்கிலும், பாடசாகல தபால் 

நிகலயத்திலிருந்து 50m கமற்கிலும் உள்ளகதாடு, பாடசாகலக்கு 10m பதற்கில் 

கவத்தியசாகல அகமந்துள்ளது. இந்நகரத்தில் பாடசாகல கவத்தியசாகலக்கு 

எத்திகசயில் அகமந்துள்ளது? ........................... 

 

28). மிகப் பபாிய எண்கணத் பதாிவு பசய்து பவற்ைிடத்தில் எழுதுக. 

             2 , 0.5 , iv , ½ , 7     - ................. 

 

29). 24871, 21478, 24718 என்னும் எண்களில், 

i). மிகப்பபாிய, மிகச் சிைிய எண்ககள எழுதுக.              ......................       ........................  

ii). இம் மூன்று எண்ககளயும் ஏறுவாிகசயில் எழுதுக. ........................................................ 

 

 இலக்கம் 30 பதாடக்கம் 59 வகரயிலான ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் பபாருத்தமான விகடகயத் 

தரப்பட்டுள்ள விகடகளிலிருந்து பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க் ககாடிடுக. 

 

30). எமது அன்ைாட கதகவககள ஒழுங்காகவும், முகையாகவும் பசய்வதற்கு எமக்கு உதவியாக 

அகமவது, 

i). பபாது வாகனம்  ii). கமாட்டார் கசக்கிள் iii). கநரசூசி 

31). பபாது இடமல்லாதது, 

i). வீடு    ii). பாடசாகல  iii). கவத்தியசாகல 

பதுகள 

ஹாலிஎல 

எல்ல 

பவள்ளவாய 

தனமல்வில 

வீரவில 

ஹம்பந்கதாட்கட 
0 km 

25 km 

48 km 

80 km 

28 km 

45 km 

53 km 

w
w
w
.lk

ed
u.

lk



6 
 

32). “எனது உள்ளம் அடக்கமாக உள்ளது. எனது உள்ளத்தால் உணரப்படும் நிம்மதிகய 

நண்பர்களுக்கும் இப்கபாது என்னால் பகிர முடியும்.” இவ் எண்ணம் மனகத ஒரு 

நிகலப்படுத்தும் பசயற்பாட்டில் எந்தப் படிமுகைக்கு உாியது. 

i). மனவுறுதி   ii). பிரார்த்தகன  iii). மலர்வு (உதிப்பு) 

33). சடங்கு என்ைகழக்கப்படுவது, 

i). எம்மால் ககடபிடிக்கமுடியாத விடயங்கள். 

ii). எம்மால் ககடபிடிக்க கவண்டிய விடயங்கள். 

iii). சித்திகர புத்தாண்டின் கபாது பசய்ய கவண்டிய விடயங்கள். 

34). கபாதுமானளவு நீகர அருந்துவதால் ஏற்படக்கூடிய நன்கம, 

i). சிறுநீாின் நிைம் கடும் மஞ்சளாக பவளிகயறுதல். 

ii). சருமம் உலர்ந்து கபாதல். 

iii). பவளிகயற்று பசயற்பாடுகள் இலகுவாதல். 

35). இலங்ககயின் கதசிய சின்னமாவது, 

i). அலாி    ii). நீகலாற்பலம்  iii). அரச மரம் 

36). எமது பாரம்பாியத்கத உணர்த்தும் விடயங்களுள் ஒன்ைாவது, 

i). பண்கடய கட்டடங்கள், சிற்பங்கள், ஓவியங்கள், கற்பசதுக்கல்கள். 

ii). திாிபிடகம், பதாழில்நுட்ப சாதனங்கள், ககாட்கடகள், கல்பவட்டுகள் 

iii). சந்திர வட்டக்கல், கிராமியப் பாடல்கள், வாத்தியக் கருவிகள், பதால்பபாருட்கள் 

37). கதிர்காமக் பகாடிகயற்ை உற்சவம், ஆண்டுத்கதாறும் பகாண்டாடப்படுவது, 

i). ஜனவாி மாதத்தில்  ii). ஜுன் மாதத்தில்  iii). ஜூகல மாதத்தில் 

38). மருதாணி இட்டு அலங்காரம் பசய்து பகாள்பவர்கள், 

i). ஆதிவாசிகள்   ii). தமிழ்ப் பபண்கள்  iii). முஸ்லிம் பபண்கள் 

39). தாவர கவர்களின் பதாழிற்பாடு அல்லாதது, 

i). தன் இனத்கதப் பபருக்குதல். 

ii). பசடி, காய், பூ என்பவற்கை தாங்கிக் பகாண்டிருத்தல். 

iii). தாவரத்கத மண்கணாடு தக்க கவத்தல். 

40). தாவரங்களில் தன் கூட்கட அகமத்துக் பகாள்ளும் பைகவ அல்லாதது, 

i). காகம்    ii). கதன்சிட்டு  iii). குயில் 

41). “நல்ல காற்கை நமக்காக நாளும் தருகின்ை - நல்ல மரங்கள்  

இல்கலபயன்று ஆவதனால் எங்கும் பசுகம அழிகிைதாம்”   இப்பாடல் மூலம் விளக்குவது, 

i). காடுககள அழித்தல். 

ii). குப்கபக் கூளங்கள் பபருகுதல். 

iii). தூய்கமயான காற்று இல்லாமல் கபாதல். 

42). பல்லியிடம் காணப்படும் விகசட இயல்பு, 

i). முட்கடயிடுதல். 

ii). வால் அறுதல். 

iii). கவண்டிய இடத்திற்கு நகருதல். 

 

 

 

 

w
w
w
.lk

ed
u.

lk



7 
 

43). வண்ணத்துப்பூச்சியின் வாழ்க்கக வட்டம் பதாடர்பான படிமுகைகள் தரப்பட்டுள்ளன. 

அவற்கை ஒழுங்குமுகைப்படுத்தும் விகடகய பதாிவு பசய்க. 

A – கூடு பவடித்தது. 

B – சவ்வு கழன்ைது. 

C – முட்கடயிலிருந்து புழு பவளி வந்தது. 

D – வண்ணத்துப்பூச்சி பவளிகய வந்தது. 

E – புழு இகல உண்ணத் பதாடங்கியது. 

F – புழு, கூட்கட அகமத்தது. 

 

i). CEFABD   ii).CEBFAD   iii).CEFBAD 

44). பைகவ இனம் அல்லாதது, 

i). ஆந்கத   ii). தீக்ககாழி   iii). பவளவால் 

45). நாம் அன்ைாடம் பயன்படுத்தும் பாவகனப் பபாருள்கள் சிலவற்கைக் கட்ட (முடிச்சிட) 

கநர்வதுண்டு. அதன்படி முடிச்சிட கவண்டிய சந்தர்ப்பம் அல்லாதது, 

i). கபயிகன முதுகில் அணிதல். 

ii). கழுத்துப்பட்டி (Tie) அணிதல். 

iii). உணவுப் பபட்டிகயக் கட்டுதல்.  

46). சுவாின் நிகலக்குத்தியல்கபப் கபண பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம், 

i). தூக்குக் குண்டு  ii). கயிறு   iii). மூகலவிட்டம் 

47). கநாயிலிருந்து எம்கமப் பாதுகாக்கும் கபாசகணப் பதார்த்தம் அல்லாதது, 

i). விற்ைமின்கள்  ii). புரதம்   iii). கனியுப்புக்கள் 

48). பிடியுடன் கூடிய ககாப்கப எதற்குப் பபாருத்தமானது,  

i). பழச்சாறு வழங்குவதற்கு 

ii). நீர் வழங்குவதற்கு 

iii). சூடான பானம் வழங்குவதற்கு 

49). “கதன்வகத எடுப்கபாம்.” என்பது, 

i). விகனாத விகளயாட்டு. 

ii). பிராணிகள் கபாலச் பசய்தல். 

iii). உபகரணங்களுடனான விகளயாட்டு. 

50). எமது உணகவ சுகவயூட்டுவதற்கு பயன்படுத்தும் மாசி, கருவாடு கபான்ைன, 

i). தாவர உணவாகும். ii). விலங்குணவாகும்   iii). உலர் உணவாகும். 

51). முதலுதவி எனப்படுவது, 

i).கநாயுற்ைவகர கவத்தியசாகலக்கு பகாண்டு பசன்ைபின் வழங்கப்படும் சிகிச்கசயாகும். 

ii). கவத்திய சிகிச்கசக்கு முன்னர் தற்காலிகமாக வழங்கப்படும் சிகிச்கசயாகும். 

iii). அதி தீவிர சிகிச்கசப் பிாிவில் அனுமதித்து வழங்கப்படும் சிகிச்கசயாகும். 

52). மின்னல் தாக்கத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய  சந்தர்ப்பமாவது, 

i). இரவில் நித்திகர பசய்யும்  கபாது 

ii). கமதானத்தில் விகளயாடும் கபாது 

iii). வாகனத்தில் பயணிக்கும் கபாது 
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53). நீாின் பிரதான இயல்பு அல்லாதது, 

i). நிைமற்ைது. 

ii). மணமற்ைது. 

iii). வடிவமும், சுகவயும் உகடயது. 

54). பாதசாாி ஒருவர் வீதிகய கடக்கும் கபாது அவதானிக்க கவண்டியன, 

i). வாகன சமிக்கை விளக்கில் மஞ்சள் நிைம் ஒளிரும் கபாது கடத்தல். 

ii). பாதசாாிகள் சமிக்கை விளக்கில் சிவப்பு நிைம் ஒளிரும் கபாது கடத்தல். 

iii). பாதசாாிகள் சமிக்கை விளக்கில் பச்கச நிை மனிதன் பதன்படும் கபாது கடத்தல். 

55). முன்மாதிாியான வீட்டுத்கதாட்டபமான்ைில் பயிாிடக் கூடியது. 

i). பழ மரக்கன்றுகள்  ii). பூக்கன்றுகள்  iii). காய்கைிகள் 

56). மூன்ைாந் தரத்தில் நாம் உருவாக்கிய காற்ைாடிகய ஆக்குவதற்கு அவசியமற்ை பபாருளாவது, 

i). குண்டூசி   ii). ஆணி   iii). உயரமான கண்ணாடிப் கபாத்தல் 

57). மின் காந்தத்கத உருவாக்குவதற்கு அவசியமானது, 

i). LED மின்குமிழ்  ii). பசப்புக் கம்பி  iii).மின்சூழ் 

58). இலங்ககயின் பபாிதும் பகழகம வாய்ந்த வரலாற்று முக்கியத்துவமான ஒன்ைாவது, 

i). ஹம்பாந்கதாட்கட துகைமுகம் 

ii). கபலித்தாகவ புளியமரம் 

iii). விக்கடாாியா அகணக்கட்டு 

59). பதாகலவிலிருக்கும் நண்பர் ஒருவருக்கு விகரவாக படபமான்கை அனுப்புவதற்கு 

பபாருத்தமான வழி, 

i). புலனம் (Whats app) ii). தந்தி(Telegram)  iii). குறுஞ்பசய்தி (sms) 

 

60). “ நாம் வாழும் சூழகலப் கபணிப் பாதுகாப்கபாம்.” என்பகதத் தகலப்பாகக் பகாண்டு மூன்று 

வாக்கியங்கள் எழுதுக. ( ஒவ்பவாரு வாக்கியத்திலும் ஐந்து பசாற்களுக்கு கமல் இடம்பபை 

கவண்டும். எழுவாய் பயனிகலத் பதாடர்புகளும், எழுத்துக் கூட்டலும் சாியாக இருத்தல் 

கவண்டும்.) 

i). ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

ii). ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

iii). ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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