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   சிசு சயின  2021   

          5ம் தப நாணயர்களுக்கா ககக்ககார்ப்பு 

                    ந்தாம் தப நாணயர்களுக்காக டாத்தப்டும் நாதிாி ாீட்கச  

                                                               சப்ிபகபய நாகாணம் 

         யிடுபகக் கா யிகரட பன்காடிப் ாீட்கச  
    யிாத்தாள்  II                                                        எபை நணித்தினாம் 15  ிநிடம் 

பனர் :………………………………………………………………………………… 

 
        ாீட்சார்த்திக்கா அிவுபொத்தல், 

 உங்களுகடன  ாீட்கச சுட்படண்கண  கநக  உள்  புள்ிக்ககாட்டில்  ழுதுக. 

 அது கான்பொ பன்ாம் க்கத்திலும்  உங்களுகடன ாீட்கச சுட்படண்கண ழுதுக. 

 இவ்யிாத்தாில்  61  யிாக்கள் உள்.  ல்ா யிாக்களுக்கும் இத்தாிக யிகட ழுதுக.  

 பகாடுக்கப்ட்டுள் யிாக்களுக்குப் பாபைத்தநா யிகடகன பதாிவு பசய்க. 

 யிகட  ழுத கயண்டின யிாக்கின் யிகடகனப் புள்ிக்ககாட்டின் நீது ழுதுக. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சப்ிபகபய கல்யி திகணக்கத்தின் ஆபம்ப்ிாியின் ககனிப்பு 

யிகசட அியித்தல்கள் (கயத்திற்கு) 

ாடசாக அதிர்களுக்காது.. 
⁕ இவ் யிாத்தாிக அச்சிட்டு அல்து ிபதி டுத்து  

   (2021-10-10) எக்கடார் நாதம் 10ம் திகதிக்கு பன்க  

   தங்கள் ாடசாகனில் தபம் 5ல் கல்யி கற்கும் சக  

   நாணயர்களுக்கும் யமங்குயதற்கு டயடிக்கக   

    டுக்கவும். 

⁕ யிாப்த்திபம் பதாடர்ாக சந்கதகங்கள்,  

   ிபச்சிககள் இபைப்ின், தங்கது ககாட்டத்திற்குப்  

   பாபொப்ா ஆபம்க்கல்யி ஆசிாின ஆகாசகர்,  

   யனத்தின் ஆபம்க்கல்யிப் ணிப்ார் அல்து  

   நாகாண கல்யித் திகணக்கத்தின்  ஆபம் ிாியிற்கு  

   அகமத்து  ஆகாசக பவும். 

⁕ புள்ிகக பதாககசி பம் பற்பொ அிக்ககப் 

   டுத்த ஆயண பசய்பெங்கள்.  

⁕ யிகடகள் பதாடர்ாக பற்கார்களுக்கு  

   சந்கதகங்கள் இபைப்ின் யகுப்பு பாபொப்ாசினாின்  

     உதயிகனப் பற்பொக் பகாடுக்கவும். 

⁕ கயபொ நாகாணம், யனங்ககச் கசர்ந்த  

   நாணயர்கானினும் யிாப்த்திபத்கத யமங்குங்கள். 

⁕ இவ்கயகத்திட்டம் பதாடர்ா தங்கின்  

   எத்துகமப்ிற்கும், அர்ப்ணிப்ிற்கும் யாழ்த்துக்கள். 

 

 

அன்ா பற்கார்கக ! ிள்ககக ! 
⁕ பகாயிட் -19பதாற்பொ கானால் ாடசாகக்கு   

    யிடுபக யமங்கப்ட்டுள்.. 

⁕ வீடுகில் இபைக்கும் தபம் 5 நாணயர்களுக்காக சிசு  

    சயின பன்காடி ாீட்கச யிாத்தாள்கக  

     யமங்குகின்காம். 

⁕ சக ிள்ககளும் (2021-10-10) எக்கடார் 10ம் திகதி 

இவ்யிாப்த்திபத்திற்கு வீட்டில் இபைந்கத  

    யிகடனிப்பீர்கள்  திர்ார்க்கிகாம். 

⁕ கப அட்டயகண கீகம தபப்ட்டுள்து. 

          குதி I                                   குதி II 

   1 நணித்தினானம்          1 நணி 15 ிநிடங்கள் 

 

⁕ வீட்டில் தகுந்த இடத்கத பதாிவுபசய்து  

  யிாத்தாள்களுக்கு யிகடனிக்க சந்தர்ப்த்கத    

    ற்டுத்திக் பகாடுக்கவும். 

⁕ வ்யிதநா இகடபேபொகள், அழுத்தங்கள் பகாடுக்காது,  

  சுனநாக யிாப்த்திபத்திற்கு யிகடனிக்க உதவுங்கள். 

⁕ குிப்ிட்ட தித்தில் கநற்பகாள் இனாதுயிடின்   

   கயபாபை ாில் யிகடனிக்க சந்தர்ப்ம் யமங்குக. 

⁕ நிகவும் நகிழ்ச்சினாகவும், யிகாதநாகவும்  

    யிகடனிக்க ஆற்ல் கிகடக்க கயண்டும் ப்  

     ிபாத்திக்கிகாம். 

 

சப்ிபகபய நாகாணக் கல்யித் திகணக்கத்தின் ஆபம்ப்ிாிவு 

                  (நபொ க்கம் ார்க்க) 
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01). ின்யபைம் ந்திகன ன்ாக யாசிபெங்கள். 

 

புபாத நக்கால் கட்டப்ட்ட கட்டடங்கள், யணக்கத்தங்கள், சிற்ங்கள், 

உகபணங்கள், சின்ங்கள் கான் பதால்பாபைள்கள் கணிப் ாதுகாக்கப்ட 

கயண்டினபதான்ாகும். இகய நது கதசின பசாத்துக்கள். நது ண்கடன காச் 

சிப்புக்கக திர்கா சந்ததினிபா ாம் அிந்து பகாள்யதற்காகவும், நகம பயனில் 

இனற்கக அர்த்தங்கில் இபைந்து அமியகடனாது இபைக்கவும், பதால்பாபைள் ஆபாச்சி 

திகணக்கத்தால், கண்கண இகநக்காப்து கா இப்பபொநதி நிக்க பசாத்துக்ககப் 

கணிப் ாதுகாத்து யபைகின்ர். 

 

 ந்திகனத் துகணனாகக் பகாண்டு யிாக்களுக்கு யிகட ழுதுக.  

i). ந்தினில் கூப்ட்டுள் பதால்பாபைள்கில் இபண்கட ழுதுக. 

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

ii). வீ ன் பசால்லின் திர்ப்தத்கத ழுதுக. ........................................................ 

iii). பதால்பாபைள்கக ன் ாதுகாக்க கயண்டும்? ....................................................... 

iv). இப் ந்தினில் யந்துள் உயநாம் னாது?.................................................................. 

v). பசனற்கக ன் பசால்லின் திர் கபைத்துச் பசால்க ழுதுக. 

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

vi). பதால்பாபைள்ககப் ாதுகாக்கும் அகநப்பு து? 

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

 

02). கீழ் தபப்ட்டுள் பசாற்கக எழுங்குப்டுத்திக் கபைத்துள் யாக்கினநாக ழுதுக. 

டித்து / ீ / ன்ாகப் / சிப்ாகச் / ாீட்கசனில் / து / யாழ்த்துக்கள்  

/ சித்தினகடன 

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

 

03). ின்யபைம் எவ்பயாபை யாக்கினத்திலும் ழுயாய், னிக பதாடர்பு சாினானின் (√) 

வும், ிகமனானின் (X) வும் அகடப்புக்குிக்குள் அகடனாநிடுக. 

i). ான் அடுத்த நாதம் கல்யிச் சுற்பொா பசல் உள்கன்.   (    ) 

ii). ாங்கள் யனல்பயிகனக் கண்டு இபசிக்க யந்கதாம்.    (    ) 

iii). சிபொயர்கள், சிபொயர் தித்தன்பொ குதூகநாக இபைந்தார்.   (    ) 

iv). பற்கார் ம்கந ல்யமிப்டுத்துயர்காயர்.    (    )  
 

04). பாபைத்தநா ிபொத்தக்குிகக இடுக. 

 அதிர் ம்கந ார்த்து ிள்ககக நகிழ்ச்சிபெடன் பசன்பொ யாபைங்கள்  யாழ்த்திார் 

 

05). ின்யபைம் சந்தர்ப்ங்களுக்குப் பாபைத்தநா மபநாமிகக புள்ிக்ககாட்டில் ழுதுக. 

i). எபை யிடனத்கத ன்கு ஆபானாது அதில் ஈடுடாகாது. 

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

ii). ல்க கடந்த ஆகச துன்ந்தபைம் 

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

 

06). ின்யபைம் எவ்பயாபை யாக்கினத்திலும் உள் சாினா ழுத்துக்கூட்டல் உள் பசால்க 

அகடப்புக்குினினுள் இபைந்து பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க் ககாடிடுக. 

i). யாய்க்கால் யமிகன ............. ( குத்து ீகப / குத்து ீகப ) யனல்களுக்குப் 

ாய்ச்சுயர். 
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ii). ித்கதப் .............( ண்டுத்துயதன் / ன்டுத்துயதன் ) பம் அதிக 

யிகச்சகப் ப படிபெம்.  

iii). ஆத்திச்சூடி ாம் சிப்புடன் யாம யமிகாட்டும் ......................... ( அபக்கபைத்துக்ககத் 

/ அக்கபைத்துக்ககத் ) தபைகின்து.  

 

07). ின்யபைம் நபபுத்பதாடாின் கபைத்கதப் புள்ிக் ககாட்டில் ழுதுக. 

தட்டிக் பகாடுத்தல்    - ............................................................................ 

 

08). ின்யபைம் பதாடர்பநாமிக்குப் பாபைத்தநா திச்பசால்க ழுதுக. 

கக ிகழ்ச்சிகக கநகடகனற்பொயதற்கு பன் சாி ிகம ார்க்கும் ிகழ்வு - ..................... 

 

09). பண்ால் பசால்க ழுதுக. 

     i). கடா - ...................................           ii). ண்ன் - ............................ 

 

10). ின்யபைம் யாக்கினத்கத ழுத்து பநாமினில் ழுதுக. 

பட்கட யித்த காகசப் கனில் பயப்கன் - ........................................................................ 

 

11). நபபுாீதினா கடிதத்தின் நாதிாி யடியகநப்பு தபப்ட்டுள்து. பயற்ிடத்தில் யபகயண்டின 

குதிகக ழுதுக. 

 

பகயாி 

திகதி 

                                       1. ..................................  

   2. ..........................................  

படிப்பு 

எப்ம் 

 

12). ின்யபைம் யாக்கினத்தில் உனர்திகண ஆண்ால் இந்தகா யிகச் பசால்லின் கீழ்க் 

ககாடிடுக. 

                    இபாந ாநத்கதப் ாடின டி ஏடத்கதச் பசலுத்திான். 

 

13). i). எத்தக்கபைத்துச் பசால்க ழுதுக. 

          யிசும்பு - ....................................... 

ii). திர் கபைத்துச் பசால்க ழுதுக. 

          க்கினம் - .................................... 

 

14). தபப்ட்டுள் எவ்பயாபை டத்திற்கும் பாபைத்தநா ஆங்கிச் பசால்க ஆங்கி  

ழுத்துக்கில் ழுதுக. 

i).              ii). 

 

 

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

15). கீகம தபப்ட்டுள் பசாற்ககச் சாினாக எழுங்குப்டுத்தி கபைத்துள் யாக்கினநாக்கி 

ழுதுக. 

      i). is / This / house / my - ………………………………............................... 

      ii). pet / Do / have / you / a / ? - ..................................................................  
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16). கீகம தபப்ட்டுள் ஆங்கி யாக்கினங்கில் உள் பயற்ிடங்களுக்குப் பாபைத்தநா  

பசால்க அகடப்புக்குள் இபைந்து பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க் ககாடிடுக. 

i). He …………………. ( have / has ) a red shirt . 

ii). These ………………… ( are / is ) animals. 

 

 

17). i). ின்யபைம் யாக்கினம் தநிமில் கூப்டும் யிதத்கத தநிழ் ழுத்துக்கில் ழுதுக. 

     நட்ட பா(த்)த பதன் - .......................... 

 

ii). ின்யபைம் யாக்கினம் சிங்கத்தில் கூப்டும் யிதத்கதத் தநிழ் ழுத்துக்கில் ழுதுக. 

       கசாபொ சாப்ிட யாபைங்கள் - .................................................................................. 

 

 தபப்ட்டுள் பயற்ிடங்கில் யிகடகக ழுதுக. 

 

18). i).  40100  கட்டத்தினுள் தபப்ட்டிபைக்கும் ண்ணிற்கு பந்தின ண்ணின் ண் பனகப  

   ழுதுக. .....................................................................................................................  

ii). 8 4 1 3 5 யட்டநிடப்ட்டுள் ண்ணிால் யகக குிக்கப்டும் பபொநாம். 

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

 

19). தபப்ட்டுள் ண்கக பொயாிகசனில் ழுதுக. 

6785 , 6875 , 6578 , 6587 - .............................................................................. 

 

20).      தபப்ட்டுள் உபையில்,  

i). 0.4 ிமற்ிக்காட்டுக. 

ii). ிமற்ப்டாத குதிகன ின்நாக ழுதுக. ................. 

              iii). 36 பகாய்னாப்மங்கின் ¾ ங்கில் த்தகக் பகாய்னாப்மங்கள் உள்? 

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

 

21).     i). இத்திண்நத்தின் பனர் னாது?  ............................................... 

ii). இதன் யிிம்புகின் ண்ணிக்கக னாது? ............................. 

iii). இத்திண்நத்தின் உச்சிகிதும், பகங்கிதும் கூட்டுத்பதாகக  

       னாது? ....................... 

 

22). ாடசாகபனான்ில் உள் பண் ிள்ககின் ண்ணிக்கக 1438 ஆகும். ஆண் 

ிள்ககின் ண்ணிக்கக 1605 ஆகும்.  

i). இப்ாடசாகனில் உள் ிள்ககின் பநாத்த ண்ணிக்கக னாது? ......................... 

ii). இப்ாடசாகனில் பண் ிள்ககக யிட ஆண் ிள்ககள் த்தகப் கர்  

     அதிகநாக உள்ர்? .......................................... 

 

23).      i). நீன்பதாட்டினில் உள் நீன்கின் ண்ணிக்கககன உகபாந  

                                             ண்குினில் ழுதுக.   ............................. 

 

 

 

ii). கட்டத்தில் உள் உகபாந ண்குிகன இந்து - அபாின  

      ண்குினில் ழுதுக.  ............................. 
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24). கட்டத்தினுள் தபப்ட்டிபைக்கும் ண்கில் 9இன் நடங்குகக நட்டும்  பதாிந்து 

எழுங்குபகனில் ழுதுக. 

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

25). 707 புத்தகங்கக, எபை பாதினில் 6 புத்தகங்கள் வீதம்  பாதிகாகக் கட்டிர். 

i). 6 புத்தகங்கள் வீதம் த்தக பாதிகள் உள்? ............................... 

ii). ஞ்சிபெள் புத்தகங்கின் ண்ணிக்கக னாது? ............................... 

 

 

26). i). ின்யபைம் யிகப்ட்டினக ிபப்புக.  

பாபைள் யாங்கின அவு 
1kg இன் யிக 

பசலுத்த கயண்டின 

ணம் 

பாய் சதம் பாய் சதம் 

நிகாய் 750g 600 00 .................... ........ 

பைப்பு           500g 156 00 .................... ........ 

பநாத்தப் ணம் .................... ......... 

 

ii). இப் பாபைள்கக யாங்கின எபையர் 1000 பாகயக் பகாடுத்தால் கிகடக்கும்  

     நீதிப் ணம் வ்யவு?    ............................. 

 

27). எபை நணித்தினாத்தில் வீதினில் னணித்த யாகங்கின் ண்ணிக்கக பதாடர்ா 

யிபம் ிபல் யகபில் காட்டப்ட்டுள்து. 

i). வீதினில் னணித்த பச்சக்கபயண்டிகின் ண்ணிக்கக,  

     கபைந்துகின் ண்ணிக்ககனின் அகபப்ங்காகும்.  

     அதக யகபில் யகபந்து காட்டுக. 

ii). எபை நணித்தினாத்தில் வீதினில் னணித்த பநாத்த  

     யாகங்கின் ண்ணிக்கக னாது? ......................... 

 

 

 

28). சநன ிகழ்பயான்பொ ப. 10.30இற்கு ஆபம்ிக்கப்ட்டு ி. 5.10இற்கு படியகடந்தது. 

i). அந்ிகழ்வுக்கு பசயா காம் வ்யவு? .............................. 

ii). அந்ிகழ்வு படியகடந்த கபத்கத 24 நணித்தினாக் கடிகாப கபத்தில் 

ழுதுக................ 

 

29). சநநா ீங்கக பகாண்ட 5 கம்ிகள் உள். எபை கம்ினின் ீம் 260m 20cm ஆகும். 

ின் 5 கம்ிகிதும் பநாத்த ீம் வ்யவு?    ................................ 
 

30). i). 28050 m கிகாநீற்ர், நீற்ாில் தபைக. ............................................. 

ii). 17km 60m நீற்ாில் தபைக.         ............................................. 

   

 இக்கம் 31 பதாடக்கம் 60 யகபபெள்  எவ்பயாபை யிாயிற்கும் பாபைத்தநா 

யிகடகனத் தபப்ட்டுள் யிகடகிலிபைந்து பதாிவு பசய்து அதன் கீழ்க்ககாடிடுக. 

31). “பத்கதார் பசால் யார்த்கதகக நக்ககயண்டாம்” ன் உக ீதி அடினின் கபைத்தாயது, 

i). ப்காதும் உண்கந கச கயண்டும்.    

கபைந்து பாாி கசக்கிள் பச்சக்கபயண்டி 

யாகங்கள் 


ண்

ண
ிக்

க
க

 

0 
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ii). பத்கதார் யார்த்கதகக நக்கக்கூடாது.    

iii). பசய் ன்ி நக்கக்கூடாது.   

 

32). யபாத்திாி யிமாகயக் பகாண்டாடுயர்கள், 

i). இந்துக்கள்   ii). கிிஸ்தயர்கள்  iii). இஸ்ாநினர்கள்  

 

33). கதசின பகாடினில் சியப்பு ிம் குிப்து, 

i). தநிழ் நக்கக       

ii). சிங்க நக்கக  

iii). எற்பொகநபெம் பழுகநப்ாட்கடபெம் 

 

34). இங்ககனின் அபச இட்சிகனில் பற்கதிாிால் உணர்த்தப்டுயது. 

i). பசௌாக்கினபம், பழுகநபெம்   

ii). ிகப்ாடு    

iii). தன்ிகவும் , பசமிப்பும் 

 

35). சந்கதனில் பகாள்யவு பசய்பெம் குடிாபநான்ில் சீினின் அகயக் குகயாகக் 

காட்டும் ிநாயது, 

i). சியப்பு    ii). ச்கச   iii). நஞ்சள் 

 

36). அதிக ீகப கசநித்து கயத்துக் பகாள்ளும் நபம், 

i). பதன்க நபம்   ii). இப்ர் நபம்          iii). ாநபம் 

 

37). வீதி சநிக்கை யிக்கில் சியப்பு ி யிக்கு ாிபெம் காது, 

i). யாகத்கத ிபொத்த கயண்டும். 

ii). யாகத்கத பசலுத்த கயண்டும். 

iii). யாகத்கத பசலுத்த தனாபாக கயண்டும். 

 

38). இங்ககனின் நிக உனபநா நக நற்பொம் ீர் வீழ்ச்சினிக குிக்கும் யிகட பககன, 

i). கிபகல் பாத்த , ம்பகந்த     

ii). ம்பகந்த , தினலுந      

iii). ிதுபைதாகக , ம்பகந்த  

 

39). காற்ின் பம் பயடித்தல் நற்பொம் ீாின் பம் பம்கடக்கூடின யித்துக்கள் பககன, 

i). பைக்கக, இப்ர், கதங்காய் 

ii). பைக்கக , கடல் நாங்காய் , கதங்காய் 

iii). கயங்கக, கதங்காய் , பைக்கக 

 

40). னிர்கக ாதுகாக்க பசய்னக்கூடின இனற்கக யமிபகபனான்பொ, 

i). பூஞ்சணத்கத ீக்க சயர்க்காப ீகபப் னன்டுத்துதல். 

ii). பசண்கங்கள் பம் த்கதகக உண்ணச் பசய்தல். 

iii). கயப் யித்துக்கக இடித்து, ீாில் கந்து பதித்தல். 

 

41). உர்த்துதல், நணலில் புகதத்தல் பம் ாதுகாக்கக்கூடின உணவு, 

i).ழுநிச்கச   ii). ிிங்காய்  iii). புி 

 

42). “கட்டுநபத் கதாணினிக ககா சா” இப்ாடல், 

i). நீயப்ாடல்  ii). கசகக்காத்தல் ாடல்  iii). அபொயகடப் ாடல் 
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43). இங்ககனில் ஆபம்ிக்கப்ட்ட பதாயது அதிகயகப் ாகத, 

i). கட்டுானக்கா அதிகயகப் ாகத 

ii). பதற்கு அதிகயகப் ாகத 

iii). பகாழும்பு - கண்டி அதிகயகப் ாகத 

 

44). காற்காட்டநா சூமலில் யாழும் ிபாணிகக உள்டக்கின யிகடனாயது, 

i). கதீ , யண்ணத்துப்பூச்சி , குபையி 

ii). ஈ , கதீ , அணில் 

iii). குபையி , நீன் , னாக 

 

45). பாது யாகத்தில் ிபனாணம் பசய்பெம் காது காண படினாத தாககபனான்பொ, 

i). கர்ப்ிணிப் பண்களுக்காக எதுக்கப்ட்டுள்து.   

ii). அங்கவீர்களுக்காக எதுக்கப்ட்டுள்து   

iii). சிபொ ிள்ககளுக்காக எதுக்கப்ட்டுள்து. 

 

46). அழுகின, காய்ந்த இக, குகம, தாயபப் குதிகள் நற்பொம் சாணத்கதப் னன்டுத்தி 

தனாாிக்கப்டுகின் சகனாயது, 

i). கசதப் சக   ii). இபசானப் சக  iii). போினா 

 

47). பாின ீர்கதக்கங்கில் அடிப்குதினின் அகம் அதிகாிப்தற்கா காபணம், 

 i). அகணனின் அடிப்குதினில் ீாின் அபக்கம் குகயாக 

இபைப்தால் 

 ii). அகணனின் அடிப்குதினில் ீாின் அபக்கம் கூடுதாக 

இபைப்தால் 

 iii). அகணனின் அடிப்குதினிக அமகுடுத்துயதற்காக  

 

 

48). பயிச்சம் அதிகநாக கிகடக்கக்கூடினது, 

 

 

 

 

 

 

 

 i). A     ii).  B     iii). C 

 

49). யகபடபநான்ில் ாகதகக அியதற்கு ஊதா, சியப்பு நற்பொம் கபொப்பு ிங்கால் 

னன்டுத்தப்டுகின் குிபடுகள் பககன, 

i). புககனிபதப் ாகத, பபைந்பதபை , அதிகயகப் ாகத 

ii). அதிகயகப் ாகத, பபைந்பதபை , புககனிபதப் ாகத 

iii). அதிகயகப் ாகத, புககனிபதப் ாகத, பபைந்பதபை 

 

50). “தீக்குடிகச அகநத்தல்” ன்தால் கபைதப்டுயது, 

i). யிகதப்புச் பசய்து பயிகனபொம் ான்பொ அகநக்கும் குடிகச. 

ii).பதய்யத்திற்குப் பூகச பசய்தல். 

iii). புித ீர் பதித்தல். 

 

51). யிற்நின் B  அடங்கின உணவுத் பதாகுதினாயது, 
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i). பல்லி, நபபந்திாிப்மம், சி  

ii). கசானா, காஞ்சி, பயண்டிக்காய் 

iii). சிபொ இால், ிக்கடக , இகச்சி 

 

 

52). பகாழுப்புப் காசகணப் தார்த்தங்கள் உடலுக்கு கதகயனா அவு கிகடக்காத காது 

ற்டக்கூடினது, 

i). சினின்கந    ii). சக்தினின்கந   iii). உடல் பாலியிமத்தல் 

 

 

 

 

53). இப்ாிகசாதகனிலிபைந்து ாம் அயதாிக்கக் கூடினது, 

i). யட திகசகன அிதல். 

ii). ீாில் நிதக்கும் பாபைட்கக அிதல். 

iii). காந்தபநான்பொ நிதப்கத அிதல்  

 

54). னிர்ச்பசய்ககக்கு சாதகநா , ாதகநா யிங்குகள் பககன, 

i). ஏணான் - குயி   ii). ஆந்கத - ஏணான்  iii). பசண்கம் - கம்ிப்பூச்சி 

 

55). நபைந்துககப் பற்பொக் பகாள்ளும் காது கயிக்கப்ட கயண்டின யிடனம் அல்ாதது, 

i). நபைந்துகக பற்பொக் பகாள்ளும் தடகயகள்.    

ii). தான் யிபைம்பும் ந்த நபைத்கதபெம் டுத்தல். 

iii). கயத்தினர் எபையாின் ஆகாசககனப் பல். 

 

56). கிபாந கசயகர் ிகனத்தில்  யாடிக்ககனார் ப்டுயர் , 

i). கிபாந கசயகர்  ii). ிபகதச பசனார்  iii). ஊர் நக்கள் 

 

57). ஊயா , பயல்ஸ்கற ககத்கத கட்டுப்டுத்துயதற்காக ஆங்கிகனர்கால்  

அனுப்ப்ட்டயர், 

i). பகட்ட்டிப்பாப திசாய ii). பகாங்காக பகாட ண்டா iii). வீபபுபன் அப்பு 

 

58). தீயிபநாகப் பவும் பகாகபாாத் பதாற்பொ காகனக் கட்டுப்டுத்தும் பசனற்ாடு என்பொ  

அல்ாதது, 

i). சபக இகடபயிகனப் கணாகந.   

ii). பகக்கயசம் அணிதல்.   

iii). அடிக்கடி சயர்க்காபநிட்டு ககககக் கழுவுதல். 
 

59). கயககன இகுயாக்கும் உகபணங்கள் நட்டும் உள்டங்கின பதாகுதி, 

i). சாய்தம், சாந்தகப்க, சில்லுயண்டி  

ii). சாய்தம், ற்சில்லுகளும் சங்கிலிபெம் , கப்ி 

iii). கப்ி, கநகச, கத்தி 

 

60). துாித உணவு உண்தன் பம் ற்டக்கூடின காய் அிகுிகள், 

i). ீாிமிவு, உனர்குபைதினபக்கம்    

ii). அம்கந, நஞ்சட்காநாக 

iii). யனிற்பொக் ககாாபொ, அசீபணம் 

 

தக்கக 

ீர் 
சட்டகக் காந்தம் 
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61). “ நது ாடசாகனின் பாதுச் பசாத்துக்ககப் கணிப் ாதுகாப்காம்.” ன்கதத் 

தகப்ாகக் பகாண்டு பன்பொ யாக்கினங்கள் ழுதுக. ( எவ்பயாபை யாக்கினத்திலும் ந்து 

பசாற்களுக்கு கநல் இடம்ப கயண்டும். ழுயாய் னிகத் பதாடர்புகளும்,ழுத்துக் 

கூட்டலும் சாினாக இபைத்தல் கயண்டும்.) 

 

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

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

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

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

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

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


