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5ம் தர மாணவர்களுக்கான ககக்ககார்ப்பு
ஐந்தாம் தர மாணவர்களுக்காக நடாத்தப்படும் மாதிாி பாீட்கச
சப்பிரகமுவ மாகாணம்

விடுமுகைக் கால விகேட முன்கனாடிப் பாீட்கச
வினாத்தாள் I

1 மணித்தியாலம்

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

சப்பிரகமுவ கல்வி திகணக்களத்தின் ஆரம்பப்பிாிவின் ககயளிப்பு
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.
விகசட அைிவித்தல்கள் (கவனத்திற்கு)
பாடசாகல அதிபர்களுக்கானது..

அன்பான பபற்கைார்ககள ! பிள்களககள !

⁕ இவ் வினாத்தாளிகன அச்சிட்டு அல்லது பிரதி எடுத்து

⁕ பகாவிட் -19 பதாற்று கநாயால் பாடசாகலக்கு

(2021-07-14) ஜூகல மாதம் 14ம் திகதிக்கு முன்கப
தங்கள் பாடசாகலயில் தரம் 5ல் கல்வி கற்கும் சகல
மாணவர்களுக்கும் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கக
எடுக்கவும்.

விடுமுகை வழங்கப்பட்டுள்ளன..

⁕ வீடுகளில் இருக்கும் தரம் 5 மாணவர்களுக்காக சிசு
சவிய முன்கனாடி பாீட்கச வினாத்தாள்ககள
வழங்குகின்கைாம்.

⁕ வினாப்பத்திரம் பதாடர்பாக சந்கதகங்கள்,

⁕ சகல பிள்களகளும் (2021-07-14) ஜூகல 14ம் திகதி

பிரச்சிகனகள் இருப்பின், தங்களது ககாட்டத்திற்குப்
பபாறுப்பான ஆரம்பக்கல்வி ஆசிாிய ஆகலாசகர்,
வலயத்தின் ஆரம்பக்கல்விப் பணிப்பாளர் அல்லது
மாகாண கல்வித் திகணக்களத்தின் ஆரம்ப பிாிவிற்கு
அகழத்து ஆகலாசகன பபைவும்.

இவ்வினாப்பத்திரத்திற்கு வீட்டில் இருந்கத
விகடயளிப்பீர்கள் என எதிர்பார்க்கிகைாம்.

⁕ அட்டவகண கீகழ தரப்பட்டுள்ளது.
பகுதி I

மு.ப 9.30 – மு.ப 10.30

⁕ புள்ளிககள பதாகலகபசி மூலம் பபற்று அைிக்ககப்

பகுதி II

மு.ப 11.00 – பி.ப 12.15

⁕ வீட்டில் தகுந்த இடத்கத பதாிவு பசய்து

படுத்த ஆவண பசய்யுங்கள்.

வினாத்தாள்களுக்கு விகடயளிக்க சந்தர்ப்பத்கத
ஏற்படுத்திக் பகாடுக்கவும்.

⁕ விகடகள் பதாடர்பாக பபற்கைார்களுக்கு

சந்கதகங்கள் இருப்பின் வகுப்பு பபாறுப்பாசியாின்
உதவிகயப் பபற்றுக் பகாடுக்கவும்.

⁕ எவ்விதமான இகடயூறுகள், அழுத்தங்கள் பகாடுக்காது,
சுயமாக வினாப்பத்திரத்திற்கு விகடயளிக்க உதவுங்கள்.

⁕ கவறு மாகாணம், வலயங்ககளச் கசர்ந்த

⁕ குைிப்பிட்ட தினத்தில் கமற்பகாள்ள இயலாதுவிடின்

மாணவர்களாயினும் வினாப்பத்திரத்கத வழங்குங்கள்.

கவபைாரு நாளில் விகடயளிக்க சந்தர்ப்பம் வழங்குக.

⁕ இவ்கவகலத்திட்டம் பதாடர்பான தங்களின்

⁕ மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும், விகநாதமாகவும் விகடளிக்க

ஒத்துகழப்பிற்கும், அர்ப்பணிப்பிற்கும் வாழ்த்துக்கள்.

ஆற்ைல் கிகடக்க கவண்டும் எனப் பிரார்த்திக்கிகைாம்.

சப்பிரகமுவ மாகாணக் கல்வித் திகணக்களத்தின் ஆரம்பப்பிாிவு
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(மறு பக்கம் பார்க்க)

 fPOs;s 1k; 2k; tpdhf;fSf;F ,ilntspf;F tu Ntz;ba rupahd cUitj;
njupT nra;f.
01.

02.
(1)

(2)

(3)

 KjyhtJ cs;s cUtpw;F gpujpaplf; $ba cUtpid njupT nra;f.
03.

04.
 fPNo jug;gl;Ls;s thf;fpaj;jpw;F kpfTk; nghUj;jkhd ,iznkhopiaj; njupT
nra;f.
05. vkJ tPl;bw;F tUk; midtiuAk; ..................... ,d;wp ftdpg;gJ mk;khtpd;
ew;gz;ghFk;.
1. ,d;gJd;gk;

2. Xb Xb

3. cau;T jho;T

06. tpLKiw ehl;fspy; mf;fh tPl;il ..................... Mf ftdpg;ghu;.
1. cau;T jho;T

2. fz;Zk; fUj;Jk;
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3. mf;fk; gf;fk;

 jug;gl;Ls;s nrhy; ml;ilfspd; Nfhyj;jpid
nghUj;jkhd nrhy;iyj; njupT nra;f.
07.

Me;ij

<ry;

1. Vw;wk;
08.

flTs;

Cf;fk;

,dq;fz;L
Xlk;

2.xg;gk;
fpsp

,ilntspf;F

3. Iak;

Flk;

1. nfLjp
2. cil
3. fhyk;
 fPo;tUk; ghlypd; Clhf 9k;> 10k; tpdhf;fSf;F tpiliaj; njupT nra;f.
xU kuNkDk; ehd;el;L - vd;
capiug; Nghy NgzpLNtd;!
xUtu;f; NfDk; rpWcjtp - ehd;
cs;sd;NghL nra;jpLNtd;!
09. ,g;ghlypy; cs;sd;NghL nra;a epidg;gJ vjid?
1. kuq;fis eLjy;
2. ghlq;fs;
3. cjtpfs;;
10. 'nra;jpLNtd;" vd;gJ fhl;Lk; fhyk;,
1. ,we;j fhyk;

2.

vjpu;fhyk;

3. epfo;fhyk;

11. xNu ghlrhiyapy; xd;whfg; gbj;jtd; vd;w njhlu;nkhopf;Fupa xU nkhop
1. Raeythjp
2. rfghb
3. Ntl;ghsu;
12. “%j;Njhiug; Nghd;W my;y ehk;> vkJ tajpw;F nghUj;jkhd nraw;ghLfspy;
<Lgl Ntz;Lk;. fy;tp fw;wypy; Mrpupaupd;> ngw;Nwhupd; nrhy;iy kjpj;J
elf;f Ntz;Lk;. mg;gb ,y;yh tpl;lhy; ehk; gy rpf;fyhd tplaq;fSf;F
Kfk; nfhLf;f Neuplyhk;.” ,e; epfo;Tf;F nghUj;jkhd $w;W.
1. xU nrhy; jtwhJ.
2. tpuYf;F Vw;w tPf;fk;.
3. fQ;rpg;ghid Nghd;W.
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13. fPo;tUk; vz;fspd; Nfhyj;jpid ,dq;fz;L ,ilntspf;Fg; nghUj;jkhd
vz;iz njupT nra;f.
8

> 9

> 27 > 16 > 64 > ..............

1. 25

2. 125

3. 35

14.
1. 5
2. 25
3. 34
15. m\hdpd; jq;if m\hdp Mthu;. mtSf;F rNfhju;fs; %tu;> rNfhjupfs;
,Utu; cs;sdu;. m\hDf;F cs;s rNfhju rNfhjupfspd; vz;zpf;if
KiwNa>
1. 3 rNfhjupfs; 2 rNfhjuu;
2. 3 rNfhjuu; 3 rNfhjupfs;
3. 2 rNfhjuu; 3 rNfhjupfs;
16.

,t; milahsq;fisg; gad;gLj;jp tpflftp vd;w nrhy;
vOjg;gl;bUe;jJ.
mjd;gb

,t; milahsq;fs; Fwpf;Fk; nrhy;

1. ftpij

2. fliy

3. fly;

17. cU xd;wpy; cs;s Kf;Nfhzpia Gs;spf;Nfhl;bd; topNa kbj;J ,uz;lhtJ
cUtpy; cs;s Gs;spf; Nfhl;bd; topNa ntl;b Ntwhf;fp gpupj;Jg; ghu;f;Fk;
nghOJ ngwg;gLk; Kf;NfhzpfspdJk;> ehw;gf;fs;fspdJk; vz;zpf;if ahJ?
cU 01

cU 02

1. 3> 3
2. 1> 1
3. 1> 2
18. fPo;tUk; rJuKfpapd; midj;J gf;fq;fSk; rptg;G epwk; G+rg;gl;Ls;sJ. xU
gf;fNkDk; epwk; G+rg;glhj rpwpa rJuKfpfspd; vz;zpf;if ahJ?
1. 4
2. 8
3. 6
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19. ftpijapd; tupfs; khwpAs;sd.
𝐴 - ,aw;ifAzT cz;bl;lhy;
𝐵 - ,dpa tho;T kyu;e;jpLNk!
𝐶 - Rfhjhuk; Ngzpl;lhy;
𝐷 - Rftho;T mike;jpLNk!
nghUYs;s ftpijahf tupfis vOjpdhy; tUk; tpil.
1. A D C B
2. C D A B
3. C D B A
20. ePsk;> mfyk;> cauk; 9𝑐𝑚 nfhz;l fdf;Fw;wp xd;iw ePsk;> mfyk;>
cauk; 2𝑐𝑚 Mf mikAk; tz;zk; vj;jid rpwpa fdf;Fw;wpfshf
ntl;lyhk;?
4. 54

2. 64

3. 30

21. ,t;TUtpy; fhzg;gLk; Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if

1. 7
2. 6
3. 8
22. fPNo jug;gl;Ls;s rJuKfpapd; ,yf;fk; 1w;F vjpu;gf;fj;jpd; ,yf;fk; ahJ?

1.

5

2. 6

3. 4

23. rupahd $w;iwj; njupT nra;f.
1. kpfTk; rpwpa rpy;iy mtd; cUl;l Muk;gpj;jhd;.
2. mtd; kpfTk; rpwpa rpy;iy cUl;l Muk;gpj;jhd;
3. Muk;gpj;jhd; kpfTk; rpwpa rpy;iy cUl;l mtd;
24. epiuapy; 20 khztu;fs; cs;sdu;. mjpy; rhkpdp Muk;gj;jpypUe;J 8tjhf
epw;fpd;whu;. ,WjpapypUe;J 3tjhf rhDfp epw;fpd;whu;. rhkpdpaplkpUe;J rhDfp
tiu vj;jid khztu;fs; epw;fpd;wdu;.
1. 10

2. 11

3. 9
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25. 14k; jpfjp Gjd;fpoik Muk;gkhfpa G+Q;nrb fz;fhl;rpahdJ 10 ehl;fs;
eilngWfpd;wJ. QhapW> mur tpLkiw jpdq;fspy; ,J %lg;gl;bUf;Fk;. 21k;
jpfjp Gjd; fpoik NghahjpdkhFk;. fz;fhl;rp KbTWk; jpfjp> fpoik ahJ?
1. 25k; Qhapw;Wf;fpoik
2. 26k; jpfjp jpq;fl;fpoik
3. 27k; jpfjp nrt;tha;f;fpoik
26. yPg; tUlky;yhj xU tUlj;jpy; [dtup 01 k; jpfjp nts;spf;fpoikahFk;.
Nk 31 jpfjpf;F ,uz;L ehl;fspd; gpd;du; tUk; ehs; ahJ?
1. jpq;fl;fpoik

2. tpahof;fpoik

3. Gjd;fpoik

1

27. mk;kh 3 2 Njq;fha;fs; JUTk; NghJ mz;zh 7 Njq;fha;fs; JUTthu;.
,UtUk; 24 Njq;fha;fs; JUtpdhu;fs; vdpd; mk;kh JUtpa Njq;fha;fspd;
vz;zpf;if ahJ?
1. 2

2. 4

3. 8


35.00

60.00

40.00

28. xU khk;goj;jpdJk; xU Njhlk;goj;jpdJk; tpiy ahJ?
1. 20.00

2. 25.00

3. 30.00

29. gg;ghrpg;gonkhd;wpd;; tpiy ahJ?
1. 8.00

2. 10.00

3. 15.00

30. jf;rpyh Nuh[h> ky;ypif G+it tpUk;gpdhYk; myupg;G+it tpUk;gtpy;iy.
Mjpj;jpah ky;ypifia khj;jpuk; tpUk;gpdhYk; nrt;tuj;ij, muypg;G+f;fis
tpUk;gtpy;iy. ghf;fpah ee;jpahtl;il> Nuh[hit tpUk;gpa NghJk;
ky;ypifia tpUk;ghjtuy;y. mjd; gb %tUk; tpUk;Gk; kyu;?
1. Nuh[h
2. myup
3. ky;ypif
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31.

gps;is G+tpid nrd;wila vj;jid Kiw ,lg;gf;fk; jpUk;g Ntz;Lk;?
1. 8

2. 6

3. 5

32. fPOs;s cUtk; fljhrp fPyj;jpid kbj;Nj ngwg;gl;Ls;sJ. ,t;TUtpid
ngw cgNahfpj;j fPyk; vJ?
1.
2.
3.
33. khztu; tpLjp xd;wpy; 10 khztu;fSf;F 4 ehl;fSf;F NghJkhd
czTs;sJ. 8 khztu;fSf;F mt;TzT vj;jid ehl;fSf;F NghJkhdJ
1. 5

2. 7

3. 8

34. ghijapy; ,uz;L kpd;fk;gq;fSf;F ,ilapy; 2 nfhbfs; tPjk; myq;fupf;f
jPu;khdpf;fg;gl;lJ. ghijapy; xU gf;fk; 8 kpd; fk;gq;fSk; mLj;j gf;fk;
mjw;F rkdhf kpd; fk;gq;fSk; cs;sd. ghijapd; ,uz;L gf;fq;fisAk;
myq;fupg;gpw;F Njitahd nfhbfs; vj;jid?
1. 14

2. 28

3. 27

35. xU gps;is 35 cm ePskhd Jzpf;fPynkhd;iw rkkhd Jz;Lfs;
fpilf;FkhW 6 ,lq;fspy; ntl;bdhd;.ntl;lg;gl;l rpwpa Jz;nlhd;wpd; ePsk;
vt;tsT?
1. 5 cm
2. 6 cm
3.7cm
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 fPNo glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ gpuhzpfs;> fhy;eilfs;> Cd; cz;zpfshFk;.

36. 𝐶 vOj;jpdhy; Fwpg;gpLtJ
1. gpuhzpfs;

2. Cd; cz;zpfs;

3. fhy;eilfs;

2. 𝐶

3. 𝐵

37. khDf;F cupa fl;lk; vJ?
1. 𝐴

38. fPOs;s fUj;Jf;fikthd kpfTk; rupahd tpilia njupT nra;f.
mjpfhiyapy; ghlrhiyf;F nry;Yk; Mrpupau;fs; fhw;rl;il mzpe;J
nry;fpd;wdu;.
epky;
fhw;rl;il
mzpe;jtu;.
mjd;gb
mtUk;
Xu;
Mrpupauhthu;.,f;$w;W,
1. gpio

2. rup

3. $wKbahJ.

3

39. xU nghjpapy;; 8 khgps;fSk; ,d;Dk; 25 khgps;fSk; cs;sd. nghjpapy;
cs;s nkhj;j khgps;fspd; vz;zpf;if ahJ?
1.

40

2. 45

3. 35

40.

1> 2> 3> 4 vd;w gFjpfspy; ,Ue;J ngupa ,yf;fq;fisf; nfhz;L vOjf;$ba
kpfg;ngupa vz;iz ,Wjpapy; ,Ue;J KjyhtJ tiu vOjpdhy; tUk; vz;
1. 7889

2. 9887

3. 9878
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