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

விடுமுகைக் கால விகேட முன்கனாடிப் பாீட்கச
வினாத்தாள் II

ஒரு மணித்தியாலம் 15 நிமிடம்

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

சப்பிரகமுவ கல்வி திகணக்களத்தின் ஆரம்பப்பிாிவின் ககயளிப்பு
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.
விகசட அைிவித்தல்கள் (கவனத்திற்கு)
பாடசாகல அதிபர்களுக்கானது..
⁕ இவ் வினாத்தாளிகன அச்சிட்டு அல்லது பிரதி எடுத்து

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

(2021-09-07) பசப்படம்பர் மாதம் 7ம் 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.

விடுமுகை வழங்கப்பட்டுள்ளன..

⁕ வீடுகளில் இருக்கும் தரம் 5 மாணவர்களுக்காக சிசு
சவிய முன்கனாடி பாீட்கச வினாத்தாள்ககள
வழங்குகின்கைாம்.
⁕ சகல பிள்களகளும் (2021-09-07)பசப்படம்பர் 07ம்
திகதி இவ்வினாப்பத்திரத்திற்கு வீட்டில் இருந்கத
விகடயளிப்பீர்கள் என எதிர்பார்க்கிகைாம்.

⁕ கநர அட்டவகண கீகழ தரப்பட்டுள்ளது.
பகுதி I
1 மணித்தியாலயம்

பகுதி II
1 மணி 15 நிமிடங்கள்

⁕ 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
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(மறு பக்கம் பார்க்க)

01). பின்வரும் பந்திகய நன்ைாக வாசியுங்கள்.
நான் யார் பதாியுமா கதாழர்ககள! நான்தான் கதனீ! நான் உருவாக்கும் அற்புதமான
மருந்துவக் குணமுள்ள பானம் தான் கதன். எங்கள் குடும்பம் இராணித் கதனீயின்
கட்டகளப்படிகய பசயற்படும். எங்களுக்கு கவகலகள் பகிரப்பட்டுள்ளன. அதனால் எங்கள்
குடும்பத்கதச் சிைந்த கூட்டுக் குடும்பத்திற்கு முன்னுதாரணமாகக் கூறுவார்கள். நாங்கள்
அதிகாகலயிகலகய எமது கவகலககள ஆரம்பித்து விடுகவாம். விடாமுயற்சிகய எமது
பலம். பதாட்டகனத்தூறும் மணற்ககணி கபால எமது முயற்சிகயக் ககவிடுவதில்கல.
 பந்திகயத் துகணயாகக் பகாண்டு வினாக்களுக்கு விகட எழுதுக.
i). இப்பந்தியில் குைிப்பிடப்படும் உயிாினம் எது?
....................................
ii). கதனீ உருவாக்கும் அதி விகசடமான மருந்து யாது?
....................................
iii). கதனீயின் குடும்பம் எதற்கு முன்னுதாரணமாகக் கூைப்படுகின்ைது? ..........................
iv). பந்தியில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள உவமானம் யாது?
...........................
v). கதனீக்களின் பலம் யாது?
.....................................
vi). கதாழிககள! என்ை பசால்லின் ஆண்பாற் பசால்கலத் பதாிந்து எழுதுக. ........................
02). தரப்பட்டுள்ள பசாற்ககள ஒழுங்குபடுத்திக் கருத்துள்ள வாக்கியமாக எழுதுக.
சந்ததியினாின் / கருதி / ஈடுபடுகவாம் / நன்கமக் / எதிர்கால / மரவளர்ப்பில்
..............................................................................................................................................
03). உயர்திகண இைந்தகால ஒருகம விகனச் பசால்கலத் பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க் ககாடுடிக.
i). நாட்டினான்.
ii). கமய்ந்தது.
iii). கபணுகிகைாம்.
04). பின்வரும் ஒவ்பவாரு வாக்கியத்திலும் எழுவாய் பயனிகலத் பதாடர்பு சாியாயின் சாி (√)
எனவும், பிகழயாயின் பிகழ (x) எனவும் எதிகர உள்ள அகடப்புக்குைிக்குள் அகடயாளம்
இடுக.
i). பட்டம் வானில் ஆடியாடிப் பைந்தது.
( )
ii). முற்ைத்து மல்லிகக மணம் பரப்பியது.
( )
iii). குழந்கத பமல்ல பமல்லத் தவழ்வார்கள்.
( )
iv). பாடசாகல விடுமுகையில் வீட்டுத்கதாட்டம் பசய்கதன்.
( )
05). பபாருத்தமான நிறுத்தக்குைிககள இடுக.
அரகச என்கன உன்பகாகட உன்கன எப்படிப் புகழ்வது
06). i). பின்வரும் பழபமாழிகபப் பூர்த்தி பசய்யப் பபாருத்தமான பசால்கலக் கீைிட்ட இடத்தில்
எழுதுக.
ஐந்தில் வகளயாதது .................................... வகளயுமா?
ii). பின்வரும் சந்தர்ப்பத்திற்குப் பபாருத்தமான பழபமாழிகயப் புள்ளிக் ககாட்டில் எழுதுக.
உடல் வலிகம அவசியம் - ........................................................................................
07). பின்வரும் ஒவ்பவாரு வாக்கியத்திலும் உள்ள சாியான எழுத்துக்கூட்டல் உள்ள பசால்கல
அகடப்புக்குைியினுள் இருந்து பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க் ககாடிடுக.
i). சிறுவர் ( நாளிதழிலுள்ள / நாழிதலிலுள்ள) புதிர்ககள வாசித்கதன்.
ii). பதால்பபாருள்கள் அகனத்தும் (அகல்வாராய்ச்சியின் / அகழ்வாராய்ச்சியின்) கபாது
கண்படக்கப்பட்டகவகள்.
iii). யாகன (பாரம் / பாைம்) தூக்குவதற்குத் தும்பிக்கக மிகவும் உதவியாக இருந்தது.
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08). பின்வரும் ஆத்திச்சூடிக்குப் பபாருத்தமான பபாருகளப் புள்ளிக் ககாட்டில் எழுதுக.
கநர்பட ஒழுகு - ....................................................................................................
09). ககாடிடப்பட்ட எழுத்துக்களின் உயிர்க்குைிகளின் பபயர்ககளப் புள்ளிக்ககாட்டில் எழுதுக.
i). கபாத்தல் - ...........................
ii). கருகண - ............................
10). கீகழ தரப்பட்டுள்ள பசாற்பைாடருக்குாிய தனிச் பசால்கலப் புள்ளிக்ககாட்டின் மீது எழுதுக.
நடக்க இருப்பவற்கை முன்னகர கூறுபவன் - ........................................
11). i). கீகழ தரப்பட்டுள்ள பாடலில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள உவமானத்கதத் பதாிந்து அதன்
கீழ்க்ககாடிடுக.
சின்னஞ் சிறுவில்லாய்க் கண்டதம்மா - பின்னர்
பசம்பபாற் குடம் கபாகல கதான்றுதம்மா
என்ன அதிசயம் பாராயம்மா - ஈகதார்
இந்திர சாலகமா கூைாயம்மா
ii). பபண்பால் பசால்கல எழுதுக.
பண்டிதன் - ..............................
12). தரப்பட்டுள்ள ஒவ்பவாரு படத்திற்கும் பபாருத்தமான ஆங்கிலச் பசால்கல ஆங்கில
எழுத்துக்களில் எழுதுக.
i).
ii).

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

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

13). தரப்பட்டுள்ள ஆங்கிலச் பசாற்களுக்குாிய தமிழ்ச் பசாற்ககள எழுதுக.
i). Rabbit - …………………
ii). Waterfall - …………………..
14). கீகழ தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் உள்ள பவற்ைிடங்களுக்குப் பபாருத்தமான
பசால்கல அகடப்புக்குள் இருந்து பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க் ககாடிடுக.
i). I am …………………. (eat / eating) a mango.
ii). This ………………… (is / are) my pen.
15). i). கீகழ தரப்பட்டுள்ள சிங்களச் பசால்லின் கருத்கதத் தமிழில் எழுதுக.
பயஹலிய - ..........................
ii). பின்வரும் வாக்கியம் சிங்களத்தில் கூைப்படும் விதத்கதத் தமிழில் எழுதுக.
எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிைார். - ..................................................................................
 தரப்பட்டுள்ள பவற்ைிடங்களில் விகடககள எழுதுக.
16). i). நாற்பதாயிரத்து ஐந்து எனும் எண்கண இலக்கத்தில் எழுதுக.
........................
ii). 6 2 3 6 4 கட்டமிடப்பட்டுள்ள இலக்கத்தின் இடப்பபறுமானத்கத எழுதுக. ......................
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17). தரப்பட்டுள்ள எண்ககள இைங்குவாிகசயில் எழுதுக.
4978, 4789, 4879, 4897 - ..............................................................................
18). கட்டத்தில் தரப்பட்டுள்ள எல்லா எண்ககளயும் பகாண்டு பபாது வித்தியாசம் 6 ஆக
வரக்கூடிய எண்ககாலபமான்கைக் கட்டிபயழுப்புக.
100
94
88
82
82 , ......... , .......... , ......... , ..........
106
தரப்பட்டுள்ள உருவில்,
i). நிழற்ைப்பட்ட பகுதிகய பின்னமாக எழுதுக. .................
ii). நிழற்ைப்படாத பகுதிகய தசம எண்ணாக எழுதுக. ...............

19).

20). i). தரப்பட்டுள்ள உருவில் ¾ பங்கக நிைந்தீட்டுக.

ii). 84 மாங்காய்களின் அகரப் பங்கில் (½) உள்ள மாங்காய்களின் எண்ணிக்கக யாது? .........
21). 878 புத்தகங்கள் 5 சமனான பபாதிகளில் இடப்பட்டது.
i). ஒரு பபாதியிலுள்ள புத்தகங்களின் எண்ணிக்கக யாது? .........................................
ii). மீதியாக இருக்கும் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கக யாது? ..........................................
22). கபருந்து ஒன்று பகாழும்பிலிருந்து முற்பகல் 10.45க்குப் புைப்பட்டு பிற்பகல் 5.35ற்கு
பபாலனறுகவகய அகடந்தது.
i). கபருந்து பபாலனறுகவகய அகடந்த கநரத்கத 24 மணித்தியாலக் கடிகார கநரத்தில்
எழுதுக.
.............................
ii). இப்பயணத்திற்காக பசலவிப்பட்ட கநரம் எவ்வளவு? ........................
23).

i). இத் திண்மத்தின் பபயர் யாது?
.............................
ii). இத்திண்மப் பபாருளிலுள்ள விளிம்புகள் எத்தகன? ........................
iii). இத்திண்மப் பபாருளின் முகங்களின் எண்ணிக்கக யாது? ...............

24). தரப்பட்டுள்ள உகராம எண்குைிக்கு முன்னரும், பின்னரும் வரும் உகராம எண்குைிகய
எழுதுக. .............. , VIII , ...........
25). சில நகரங்களுக்கிகடகய உள்ள தூரங்கள் கீகழ தரப்பட்டுள்ளது.
76 km
புத்தளம்

60 km
சிலாபம்

35 km
நீர்பகாழும்பு

0 km

பகாழும்பு

i). நீர்பகாழும்பிலிருந்து புத்தளம் வகரயிலான தூரம் எவ்வளவு? .........................
ii). பகாழும்பிலிருந்து சிலாபம் வகர பசன்று, மீண்டும் பகாழும்பிற்கு வருவதற்கு பசல்ல
கவண்டிய தூரம் எவ்வளவு?
..............................
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26). அண்ணாவின் நிகை 56kg 250g / தம்பியின் நிகை 32kg 750g
i). அண்ணாவினதும், தம்பியினதும் பமாத்த நிகை யாது? ...........................
ii). தம்பிகய விட அண்ணாவின் நிகை எவ்வளவு அதிகம் ? .........................
27). கீழ்வரும் விகலப்பட்டியகல நிரப்புக.
i).
பபாருள்
சீனி
கிழங்கு
பருப்பு

வாங்கிய அளவு

1kg இன் விகல

ரூபாய்
சதம்
250g
220 00
(ii). ................
280 00
500g
(iii). ......... .......
பமாத்தப் பணம்

பசலுத்த கவண்டிய
பணம்
ரூபாய்
சதம்
(i). ............. ........
140 00
175 00
(iv). ............. .........

ii). இப் பபாருள்ககள வாங்கிய ஒருவர் 1000 ரூபாகவக் பகாடுத்தால் கிகடக்கும்
மீதிப் பணம் எவ்வளவு?
.............................
28). ஒரு கபாத்தலில் 350ml எண்பணய் உள்ளது. ஒரு லீற்ைர் பூரணமாவதற்கு கமலும் எத்தகன
மில்லிலீற்ைர் எண்பணய் கதகவப்படும்?
.............................
29). பின்வரும் உருக்களில் வகரயக்கூடிய சமச்சீரச்சுக்களின் எண்ணிக்கககய எழுதுக.
i).
ii).

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

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

 இலக்கம் 30 பதாடக்கம் 59 வகரயுள்ள ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் பபாருத்தமான
விகடகயத் தரப்பட்டுள்ள விகடகளிலிருந்து பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க்ககாடிடுக.
30). “ நான் எனது குடும்பத்திற்கும், வீட்டிற்கும் நற்பண்புள்ள ஒரு நல்ல பிள்களயாகவன்.” இந்த
எண்ணம் மனகத ஒருநிகலப்படுத்தும் பசயற்பாடில் எந்தப் படிமுகைக்கு உாியது?
i). பிரார்த்தகன
ii). திடசித்தம் (மனவுறுதி )
iii). மலர்வு (உதிப்பு)
31). தினமும் நீர் அருந்துவதால் கிகடக்கும் அனுகூலமானது,
i). சிறுநீர் கழித்தல் இலகுவாதல்.
ii). சிறுநீரகப்கப பாதுகாக்கப்படுதல்.
iii). சருமம் பவளிர்தன்கமயாதல்.
32). “ பதான்புள்கள பவதராகள” என அகழக்கப்படுபவர்.
i). பமானரவில பகப்பட்டிப் பபால திசாவ
ii). வீரபுர அப்பு
iii). பகாங்காகல பகாட பண்டா
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33). இலங்ககயின் அரச இலட்சிகனயில் நிகை குடத்தினால் உணர்த்தப்படுவது.
i). பசௌபாக்கியம்
ii). தன்னிகைவும் பசழிப்பும்
iii). நிகலத்திருத்தல்
34). இலங்ககயின் கதசிய மலர் மற்றும் கதசிய பிராணி முகைகய,
i). நீகலாற்பலம், மர அணில்
ii). அல்லி, மரஅணில்
iii). நீகலாற்பலம், காட்டுக்ககாழி
35). அகனத்தும் உண்ணி எனப்படுவது,
i). விலங்குககள மாத்திரம் உணவாக உட்பகாள்ளும் பிராணிகள்
ii). தாவரங்ககள மாத்திரம் உணவாக உட்பகாள்ளும் பிராணிகள்
iii). தாவரம் மற்றும் விலங்குணவு இரண்டிகனயும் உணவாக உட்பகாள்ளும் பிராணிகள்
36). இப்பாிகசாதகனயின் மூலம் விளங்கக்கூடியது,
i). காந்தத்தினால் கவரப்படும் தன்கம.
ii). காந்தங்களின் அகசவுத் தன்கம.
iii). காந்தத்தின் ஈர்ப்பு மற்றும் அகசயும் தன்கம.
37). கீகழ தரப்பட்டுள்ள உருவங்கள் ஊசித்துகளக் கமரா மூலம் பாரக்கும் கபாது புலப்படும்
விதம்,
i).
ii).
iii).

38). வீட்டுத்கதாட்டப் பயிர்ச் பசய்ககயில் இகடயிகடகய
வளர்ப்பதற்கான கநாக்கம்,
i). வீட்டுத் கதாட்டத்கத அலங்காிப்பதற்காக
ii). பயிர்ககள கசதப்படுத்தும் பிராணிககள துரத்துவதற்காக
iii). வாசகனக்காவும் அழகிற்காகவும்

சாமந்திப்

பூக்கன்றுககள

39). பின்வருவனவற்ைில் உலகப் பாரம்பாிய வரலாற்று முக்கியத்துவம் உள்ள
அைிவிக்கப்பட்டது,
i). சிங்கராஜ வனம்
ii). யால சரணாலயம்
iii). கபரபதனிய தாவரவியல் பூங்கா
40). நீர்ச்சக்கரத்தின் சுழற்சி கவகத்கத அதிகாிக்க பசய்ய கவண்டியது,
i). நீகராட்டத்தின் கவகத்கத அதிகாித்தல்.
ii). நீகராட்டத்தின் கவகத்கத குகைத்தல்.
iii). நீர்ச்சக்கரத்தின் இதழ்களின் எண்ணிக்கககய அதிகாித்தல்.
41). கீகழ தரப்பட்டுள்ள உருவின் பபயர் யாது?
i). காற்றுகவகமானி
ii). காற்றுத் திகசகாட்டி
iii). காற்றுத்தட்கட
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இடமாக

42). குடிப்பதற்கான பானபமான்கை தயாாித்துக் பகாள்வதற்குாிய பதாகுதியாவது,
i). பவரலிக்காய், பகக்காி, பநல்லிக்காய்
ii). வில்வம், பபான்னாவரசு, நன்னாாி
iii). கதாடம்பழம், முடக் பகாத்தான், சாத்தாவாாி
43). நீகர அதிகளவு கடலுக்குள் கசர்க்கும் நதி, அது கடலுடன் கலக்கும் மாகாணம் முகைகய,
i). ஜின் கங்கக - பதன் மாகாணம்
ii). மகாவலி கங்கக - மத்திய மாகாணம்
iii). களுகங்கக - கமல்மாகாணம்
44). இவ்வுபகரணங்ககளப் பயன்படுத்துபவர்கள் முகைகய,

i). பகாத்தன் - தச்சன்

ii). பகால்லன் - விவசாயி

iii). விவசாயி - தச்சன்

45). பயிாிடுதலில் பயன்படுத்தப்படும் 3R திட்டம் எனப்படுவது,
i). பயன்பாட்கடக் குகைத்தல், மீள் உபகயாகித்தல், மீள்சுழற்சி
ii). அகற்றுதல், கட்டுப்படுத்தல், மீள்சுழற்சி
iii). எாித்தல், பகாள்கலனிடல், மீள்சுழற்சி
46). இலங்ககயின் முதலாவது குளம், அதகனக் கட்டுவித்த மன்னன் முகைகய,
i). பசவக் குளம் - பண்டுகாபயன் மன்னன்
ii). அபயவாவி - துட்டககமுனு மன்னன்
iii). மின்கனாியா - மகாகசன மன்னன்
47). பயிர்களுக்கு
தீங்கு
விகளவிக்கும்
பைகவககள,
பயன்படுத்தப்படும் உபாயமாவது,
i). குளவிச் சக்கரம்
ii). நீர்ச்சக்கரம்

பிராணிககள

விரட்டுவதற்கு

iii). காற்றுக்கிலுக்கி

48). தற்காலிகமாக பனிக்கட்டிககள (ஐஸ்கட்டி) பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பபமான்ைாவது,
i). இகல/ கீகர வகககளின் புத்துணர்ச்சிகய பாதுகாப்பதற்கு
ii). மீன் பழுதகடயாமல் பாதுகாப்பதற்கு
iii). உலர் உணவுகள் பழுதகடயாமல் பாதுகாப்பதற்கு
49). காந்தம் கவரக்கூடியபதான்று,
i). பசப்புக்கம்பி

ii). பித்தகளக்கம்பி

iii). இரும்புக்கம்பி

50). மின்காந்தம் ஒன்ைில் காந்த சக்திகய அதிகாிக்க கமற்பகாள்ள கவண்டியது,
i). உலர் மின்கலங்களின் எண்ணிக்ககககள அதிகாித்தல்.
ii). சுருள் கம்பியின் சுற்றுகளின் அளகவ அதிகாித்தல்.
iii). சுருள் கம்பி சுற்றுக்களின் அளகவக் குகைத்தல்.

51). பின்வருவனவற்றுள் கிராமிய நடன வகககளுள் அடங்குபகவ,
i). குச்சுப்புடி, பரதம்
ii). ஒயிலாட்டம், பரதம்
iii). கும்மி , ககாலாட்டம்
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52). உடம்பில் ஏற்படுகின்ை காயங்கள் இலகுவில் குணமகடயாகமக்குக் காரணமாவது,
i). விற்ைமின் A குகைபாடாகும்.
ii). விற்ைமின் C குகைபாடாகும்.
iii). விற்ைமின் D குகைபாடாகும்.
53). இவ்பவற்றுப் பாத்திரத்திற்குள் நீகர நிரப்பியவுடன் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள துகளகள் வழிகய
அதிக தூரத்திற்கு நீர் பாயும் துகள எது?
i). A துகள

ii). B துகள

iii). C துகள

54). கட்புல பசவிப்புலனூடாக தகவல்ககளப் பபற்றுக் பகாள்ளக்கூடிய உபகரணம்,
i). வாபனாலி
ii). பதாகலக்காட்சி
iii). ஒலிபபருக்கி
55). கல்சியம் அடங்கிய உணவுத் பதாகுதியாவது,
i). மீன் , எள்ளு , முட்கட
ii). பலா , ஈரப்பலா , கவர்க்கடகல
iii). வாகழப்பழம் , மாம்மபழம் , பசளி
56). இலங்ககக்கக உாித்தான முகலயூட்டிகள் அடங்கிய பதாகுதியாவது,
i). அழுங்கு , கருங்குரங்கு , மரநாய்
ii). பவௌவால் , மரநாய் , நீர்ப்பாம்பு
iii). கருங்குரங்கு , மூஞ்சுறு, கதகர
57). அசுத்தமான நீகரப் பருகுவதால் ஏற்படக்கூடிய கநாய்,
i). கல்லீரல் வீக்கம்
ii). மஞ்சட்காமாகல

iii).படங்கு

58). பகாழும்பு பதாடக்கம் அவிசாவகள வகரயிலான புககயிரதப் கபாக்குவரத்துப்
பாகதயாவது,
i). உடரட்ட புககயிரதப்பாகத
ii). களனி வழிப் புககயிரதப்பாகத
iii). ககரகயாரப் புககயிரதப்பாகத
59). நாற்று கமகடயிலிருந்து
பதாகுதியானது,
i). கத்தாி , கைி மிளகாய்

கன்றுககளப்

பபற்றுக்பகாள்ளும்

ii). வற்ைாகள, பசளி

பயிர்கள்

அடங்கிய

iii). பவண்டி, கபாஞ்சி

60). “ நான் ஒரு சிட்டுக் குருவியாகவன்.” என்பகதத் தகலப்பாகக் பகாண்டு மூன்று வாக்கியங்கள்
எழுதுக. ( ஒவ்பவாரு வாக்கியத்திலும் ஐந்து பசாற்களுக்கு கமல் இடம்பபை கவண்டும்.
எழுவாய் பயனிகலத் பதாடர்புகளும்,எழுத்துக் கூட்டலும் சாியாக இருத்தல் கவண்டும்.)
i). ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ii). ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
iii). ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8

