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த ொடக்கப்பள்ரி 

ொ ிரித் த ர்வுத் ொள் 

உர் ிழ் 

த ொடக்கநிலய 5  

 ொள் 2 

 

                               ிப்தபண்கள்:  

 

 

 

தபர்:  

லகுப்பு நொள், தநம்:  

த  ி:  

லகுப்பு ஆசிரிர்:  

தபற்தமொர் லகதொப்பம்:  

 

தொத்  த ர்வு தநம்:  

 1          20        

 

 

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 

Follow all instructions carefully. 
Answer all questions. 

 

 

DOTTED DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
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 DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 

‘அ’ பிரிவு 
 

A1 பிலற  ிருத் ம் (10  ிப்தபண்கள்) 

பின்லரும் பகு ிில் தகொடிட்ட தசொற்கள் பிலறொனலல. அலற்லமத்  ிருத் ி 
அச்தசொற்கரின் சரிொன லடிலத்ல க் கீதற தகொடுக்கப்பட்டுள்ர கட்டத் ில் எழுது. 

 

 பன்ன ொரு சமயம் னென் இந்ெியொவில் சசர, சசொழ, பொண்டிய (Q1) நொடு இருந்ெ . 

மதுரரரயத் ெரலநகரொகக் னகொண்ட பொண்டிய நொட்ரட ஒரு பொண்டிய அரசன் ஆண்டு 

வந்ெொன். அவன் ஒவ்னவொரு நொள் இரவும்____________________________________________________ 

மக்களின் (Q2)நலண்கரளப் பற்றித் னெரிந்து னகொள்வொன். 

 ஓர் இரவு அவ்வொறு சசொெர  சமற்னகொள்ளும் சபொது ஒரு வடீ்டில் ஓர் ரழக் 

குடியொ வன் ென் (Q3) மர வியின் _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

னசன்று னபொருளடீ்டி வருகிசறன்,”  ன்று குடியொ வன் ென் மர வியிடம் கூறி ொன். 

அெற்கு அவள், “(Q5) நொங்கள் னசன்றுவிட்டொல் யொர் ன்ர க் கொப்பொற்றுவொர்?” ன்று 

சகட்டொள். “நம்ரமனயல்லொம் கொப்பொற்றத்ெொன் நம் அரசர் இருக்கிறொசர,” ன்று 

னபருரமயொகக் கூறி ொன் குடியொ வன். 

      விரட            வி ொ 

          Q1  

          Q2  

          Q3  

          Q4  
 

          Q5  
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DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
A2 லொக்கிங்கலர முடித்து எழுது ல் (10  ிப்தபண்கள்) 

பின்லரும் லொக்கிங்கலரப் தபொருத் ொன தசொல்லய அல்யது தசொற்கலரக் தகொண்டு 
முடித்துக் கொட்டுக. அவ்லொறு முடிக்கப்தபறும் லொக்கிங்கள் ஒவ்தலொன்றும் அ ற்கு 
முந் ி லொக்கித் ின் கருத்ல த தகொண்டிருக்க தலண்டும். 

 

Q6 வரீமணி ஆங்கில நொடகத்ரெ ழுெி நடித்துக்கொட்டி ொர். 

ஆங்கில நொடகம் வரீமணியொல் ழுெி_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Q7 TO Q9 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 

Q10 ஒரு னசயலில் இரடவிடொமல் பயன்று உரழப்பவன் விெிரயபம் னவன்றுவிடுவொன்.  

விெிரய னவல்ல சவண்டுமொ ொல் ஒரு னசயலில்___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

‘ஆ’ பிரிவு 

 
B3 கருத் மி ல்  (16  ிப்தபண்கள்) 

 
பின்லரும் கல லக் கருத்தூன்மிப் படித்து, அ ன் கீழ்க்கொணும் லினொக்களுக்கு லிலட 
எழு வும். 

 
 பல்லொ நசுருெின் சிறந்ெ அறிவொளி; சொதுரியமொக ந்ெ ஒரு னசயரலபம் னசய்துவிடும் 

ெிறரமசொலி. கொலத்ெிற்கும், சமயத்ெிற்கும் ற்றவொறு வியொபொரம் னசய்து நல்ல லொபம்       

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

. ஒருசமயம், ஒரு சகொணிப்ரப நிரறய ரவக்சகொரல நிரப்பி டுத்துக் னகொண்டு, 

வியொபொரம் னசய்ய கழுரெயின் மீது அமர்ந்து,  கிசரக்க நொட்டிற்குச் னசன்றொர். நொட்டு 

ல்ரலயில் இருந்ெ கொவல் அெிகொரிகள், வியொபொரிகள் ன்  டுத்துச் னசல்கிறொர்கள்? ன்று 
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அறிய சசொெர  னசய்வது வழக்கமொகும். பல்லொ ஒவ்னவொருபரறபம் கிசரக்க நொட்டுக்குள் 

வியொபொரம் னசய்ய தரழபம் சபொது ச்சரிக்ரகபடன் சசொெர  னசய்ெ ர். ரவக்சகொரலத் 

ெவிர ஒன்றும் கிரடக்கவில்ரல. அவர் ந்ெப னபொருரளசயொ  நமக்குத் னெரியொமல் 

டுத்துச்னசல்கிறொன் ன்று கொவல் அெிகொரி உறுெியொக நம்பி ொசர ஒழிய, அது ன்  ன்று 

அவரல் கண்டறிய இயலவில்ரல. புரியொெ புெிரொகசவ இருந்ெது. 

 சில கொலத்ெிற்குப் பின் அந்ெக் கொவல் அெிகொரி பணி ஓய்வு னபற்றொர். ஒருநொள் நொடகம் 

பொர்த்துவிட்டு வரும் வழியில் அவர் பல்லொரவச் சந்ெித்ெொர். "நசுருெின் அவர்கசள! இப்சபொது 

நொன் அெிகொரி இல்ரல_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

ரெபசம டுத்துச் னசல்லவில்ரலயொ? நீங்கள் செொ ஒரு னபொருரளக் னகொண்டு சபொகிறரீ்கள் 

ன்று உள்ளுணர்வு கூறியது. ஆ ொல் அரெ ங்களொல் கண்டுபிடிக்க இயலவில்ரல. நீங்கசள 

கூறிவிடுங்கள் ெரலசய னவடித்துவிடும் சபொல் இருக்கிறது" ன்றொர். 

 பல்லொ நரகத்துக் னகொண்சட, " நொன் ந்ெப் னபொருரளயொவது மரறத்துக் னகொண்டு 

னசன்றொல்ெொச  உங்களொல் கண்டுபிடிக்கபடிபம். நொன் உங்கள் கண் பன் ொல் ெொச  

கடத்ெிச ன்" ன்றொர். அெிகொரி________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

"ங்கள் ஊரில் கழுரெயின் விரல குரறவு, உங்கள் ஊரில் விரல அெிகம். அெ ொல் 

ஒவ்னவொரு பரறபம் கழுரெ மீசெறிச் னசன்று விற்றுவிட்டு வருசவன். உங்கள் கவ ம் 

கழுரெமீது விழக்கூடொது ன்பெற்கொகத்ெொன் சகொணிப்ரபயில் ரவக்சகொரல 

டுத்துச்னசன்சறன். நொன் நிர த்ெபடிசய உங்கள் கவ ம் கழுரெ மீெிருந்ெ ரபயில்ெொன் 

னசன்றசெ ெவிர, கழுரெரயக் கவ ிக்கொமல் விட்டுவிட்டீர்கள். இன்ன ொன்ரறபம் நீங்கள் 

கவ ிக்கவில்ரல"  ன்று  கூறி நிறுத்ெி ொர். அெிகொரி "இன்ன ொன்றொ? ன்று ெிரகத்ெொர். 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

பல்லொ சொதுரியமொக, கழுரெ வியொபொரம் னசய்ெரெ அறிந்ெ அெிகொரிக்கு ற்பட்ட வியப்பு 

அடங்க னவகுசநரமொயிற்று. பல்லொ அெற்குள் னவகுதூரம் னசன்று விட்டொர் . 
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DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
பின்லரும் லினொக்களுக்கு லிலட எழு வும். 

Q11 மு ல் பத் ிின் லறி க ொசிரிர் லொசகர்களுக்கு உணர்த்  லிரும்பும் முக்கிக்

 கருத்து ொது? பின்லருலனலற்றுள் சரிொன லிலடலத் த ர்ந்த டுத்து  அ ற்குப் 

 புட்குமி (✓) இடவும். உன் லிலடக்கொன கொணங்கலரக் கல ின்  துலணதகொண்டு 

 எழு வும். (4  ிப்தபண்கள்) 

 

பல்லொவிற்கு வியொபொரத்ெிறரம சிறிதும் கிரடயொது  

பல்லொவிற்கு வியொபொரத்ெில் ெிறரம இல்லொெெொல் நஷ்டம்  
அரடவொர்  

 

பல்லொ வியொபொரத்ெில் நல்ல லொபம் அரடவொர்  

 

Q12-Q13  கல ல அடிப்பலடொகக் தகொண்டு பின்லரும் ஒவ்தலொரு லொக்கிமும் 

  சரிொ,  லமொ என்று எழு வும். பின்னர், உன் லிலடக்கொன கொணத்ல  

  எழு வும். (4  ிப்தபண்கள்) 

 

 

 

லொக்கிம் சரி/ 

 லறு 

கொணம் 

 

Q12 

 

 

கிசரக்க அெிகொரிகளொல் 

பல்லொ னசய்பம் வியொபொரப் 

னபொருள் து ன்று 

கண்டுபிடிக்க படியவில்ரல. 
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Q13 

 

 

 

பல்லொ கிசரக்க நொட்டில் 
ந்ெ வியொபொரபம் 
னசய்யவில்ரல. 

  

 

Q14 பின்லரும்  லயப்புகரில் எந் த்  லயப்பு இக்கல க்கு ிகப் தபொருத் ொக 
 இருக்கும்? அ ற்குப் புட்குமி (  ) இடவும்.  உன்  லிலடக்கொன  கொணங்கலர
 எழு வும். (4  ிப்தபண்கள்) 

 

 

 

பல்லொவின் 

சொதுரியம் 

  பல்லொவும் அெிகொரிபம்   

 
 
 
 
Q15 இண்டொம் பத் ிில், ‘ தநற்பிரின் உயர்ந்   ொள்’ என்பல  எந் ச்தசொல் 
 உணர்த்துகிமது. அல க் கண்டமிந்து எழு வும். (2  ிப்தபண்கள் ) 
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Q16 மூன்மொம் பத் ிில் ‘னம் அமி ல்’ என்னும் தபொருலர உணர்த்தும் தசொல்  
இடம்தபற்றுள்ரது. அல க் கண்டமிந்து எழு வும். ( 2  ிப்தபண்கள் ) 
 

 
 

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 

 
C4 சுலிலடக் கருத் மி ல் (24  ிப்தபண்கள்) 

 
பின்லரும் பகு ிலக் கருத்தூன்மிப் படித்து, அ னடிிற் கொணும் லினொக்களுக்கு உன் 
தசொந்  நலடில் லிலட எழுது. 
 

"ஓடி விரளயொடு பொப்பொ" ன்ற பொரெியொரின் பொடரல நீங்கள் சகட்டிருப்பரீ்கள். வளரும் 

குழந்ரெகள் நன்கு ஓடியொடி விரளயொட சவண்டும். இப்படி விரளயொடுவசெ நல்ல 

உடற்பயிற்சியொகும். 

நொம் உடற்பயிற்சி னசய்பம் சபொது உடலில் உள்ள ெரசகள் சுருங்கிவிரிகின்ற . 

இவ்வொறு ெரசகள் சுருங்கி விரிபம்சபொது நமது சுவொசம், இரத்ெ ஓட்டம், சீரணம் பெலியரவ 

சீரொக இயங்கும். இவற்சறொடு நம் உடலில் உள்ள  உறுப்புகளும் பரறயொகச் னசயல்படுகின்ற . 

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

உடற்பயிற்சி னசய்வது நமக்கு நன்ரம ெரும். ஆ ொல், உடற்பயிற்சி னசய்யத் 

னெொடங்குவெற்கு பன் ஒவ்னவொருவரும் ெங்களின் உடலின் அரமப்பிற்கு ற்ப உடற்பயிற்சி 

னசய்ய சவண்டும். நொள்செொறும் கொரலயில் 10 பெல் 15 நிமிடங்கள் வரர உடற்பயிற்சி 

னசய்யலொம். கொரலயில் உறங்கி  ழுந்ெபின் உடற்பயிற்சி னசய்வது சிறந்ெது ன்று 

கூறப்படுகிறது. நொம் உறங்கும் சபொது நம் உடல் நல்ல ஓய்ரவப் னபறுகிறது. உறக்கம் தசொர்வு 

அரடந்ெ உடலுக்குப் புத்துணர்ச்சி ஊட்டுகிறது.________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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னமதுசவொட்டம் சபொன்ற உடற்பயிற்சிகளில் ஆர்வம் இல்லொசெொர் நண்பர்களுடன் கூடி 

ெங்களுக்குப் பிடித்ெ விரளயொட்டுகளொ  கொற்பந்து, பூப்பந்து, கூரடப்பந்து சபொன்ற 

விரளயொட்டுகளில் ஈடுபடலொம்; மற்றும் சிலர் சயொகொச ம், நீச்சல் சபொன்ற உடற்பயிற்சிகளிலும் 

ஈடுபடலொம். இப்பயிற்சிகள் உடலுக்கு  உறு ி அளிப்பசெொடு ம ச்சசொர்ரவக் குரறத்து 

மகிழ்ச்சிபடன் னசயல்பட உறுதுரண புரிகின்ற . 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 சவ, கல்வியில் சிறந்து விளங்குவெற்குப பொடுபட்டு படிப்பசெொடு ஆசரொக்கியமொ  உடலும் 

உள்ளபம் செரவ ன்பரெ நொம் அர வரும் உணர சவண்டும்.   

 

 

Q17 நமது ெரசகள் சுருங்கி விரிபம்சபொது ரவ சீரொக இயங்குகின்ற ? (3 மெிப்னபண்கள்) 
  

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Q18 உடற்பயிற்சி னசய்வெி ொல் நம் உடல் னபறும் பன்று நன்ரமகரளக் குறிப்பிடவும்.   
 (4 மெிப்னபண்கள்) 
 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



         1 - P5 / PSLE Higher (A) - New Syllabus (2017) 
 

NO PHOTOCOPY – REPRODUCE  / NOT FOR CIRCULATION  
COPYRIGHTS RESERVED FOR WORDSMITH EDU GROUP – SIGARAM TAMIL TUTION 

 
 

 
DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 
Q19 உடற்பயிற்சிரயச் னசய்யத் னெொடங்குவெற்கு பன் நொம் ரெ நிர வில் னகொள்ள 
 சவண்டும்? (3 மெிப்னபண்கள்)         
  

_______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Q20 உடற்பயிற்சி னசய்வெற்குக் கொரல சநரம் ன் சிறந்ெது   கூறப்படுகின்றது?  
 (4 மெிப்னபண்கள்)          
  

_______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Q21 சயொகொச ம் சபொன்ற பயிற்சிகள் வற்றிற்கு உறுதுரண புரிகின்ற ?  
    (3 மெிப்னபண்கள்) 
 

_______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ 
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Q22 பள்ளிகளில் உடற்பயிற்சிக்கு பக்கியத்துவம் னகொடுப்பெற்குக் கொரணம்  ன் ?   
 (3 மெிப்னபண்கள்)  
 

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Q23 னபொருள் ழுது (4 மெிப்னபண்கள்) 

பின்வரும் னசொற்கள் சமற்கண்ட கருத்ெறிெல் பகுெியில் இடம்னபற்றுள்ள . அவற்றின் 
னபொருரள உணர்த்தும் வரகயில் சவனறொரு னசொல்ரலக் சகொட்டில் ழுது. 

அ. சசொர்வு   -  _______________________  (2 மெிப்னபண்கள்) 

ஆ. உறுெி   -  _______________________  (2 மெிப்னபண்கள்) 

 

 

- பற்றும் –  
 
அருஞ்தசொற்தபொருள் 

 
1. னபொருளடீ்டி   - பணம்  சசர்த்து 
2. வழீ்த்ெி ொன்    - னகொன்று சொய்த்ெொன் 
3. பொடுபட்ட   - கடி மொ   

POINT 4 TO 18 – DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 

19. உறுதுரண   - உெவி  
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         1  

1.        

2.         

3.           

4.          

5.        

6.                 

7.                  

8.            

9.                        . 

10.                      . 

 

Q11 

                                .   √ 

                  .                                          

                                        .                    

            . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         1 - P5 / PSLE Higher (A) - New Syllabus (2017) 
 

NO PHOTOCOPY – REPRODUCE  / NOT FOR CIRCULATION  
COPYRIGHTS RESERVED FOR WORDSMITH EDU GROUP – SIGARAM TAMIL TUTION 

 
 

DOTTED LINES – are hided intentionally to protect the copyrights 
 

Q12-13 

 

Q14 

பல்லொவின் சொதுரியம் √ 

அெிகொரிகளின் கவ ம் வியொபொரப் னபொருளொ  கழுரெ மீது படக்கூடொது ன்பெற்கொக, 
அவர்கரள ெிரச ெிருப்ப பல்லொ ரவக்சகொல் ரப டுத்துச் னசல்வொர். பல்லொ 
நிர த்ெபடிெொன் சசொெர  நடந்ெது. அெ ொல் இந்ெத் ெரலப்பு னபொருத்ெபரடயெொகும். 

 

  

லொக்கிம் 

 

சரி/ லறு 

 

கொணம் 

Q12 

 

கிசரக்க அெிகொரிகளொல் பல்லொ 

னசய்பம் வியொபொரப் னபொருள் து 

ன்று கண்டுபிடிக்க 

படியவில்ரல. 

 

சரி 

அெிகொரிகளின் கவ ம் பல்லொவின் 

ரகயில் இருந்ெ சகொணிப்ரபயில் 

ன்  இருக்கிறது ன்பெில் ெொன் 

இருந்ெது. சசொெர யில் பல்லொ 

ரபயில் ரவக்சகொரலத் ெவிர 

சவறு ரெபம் டுத்துச் 

னசல்லவில்ரல ன்று அறிந்ெ ர். 

 சவ அவர்களொல் பல்லொ 

னசய்பம் வியொபொரப் னபொருள் து 

ன்று கண்டுபிடிக்க படியவில்ரல. 

Q13 

 

 

 

பல்லொ கிசரக்க நொட்டில் ந்ெ 

வியொபொரபம் னசய்யவில்ரல. 

 

 லறு 

பல்லொ கிசரக்க நொட்டில் கழுரெ 

வியொபொரம் னசய்ெொர். கழுரெயின் 

மீது றி ஊருக்கு உள்சள னசல்லும் 

பல்லொ அரெ நல்ல விரலக்கு 

விற்றுவிட்டுத் ெிரும்பி வரும்சபொது 

நடந்து வருவொர்.  
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Q15 ரவக்சகொல்     

Q16  உள்ளுணர்வு 

Q17                                      ,           
                       .  

Q18             .                              .       
      . 

 Q19 நொம் உடற்பயிற்சிரயச் னசய்ய  னெொடங்குவெற்கு பன் ெங்கள் உடலின் 
 அரமப்பிற்கு 

  ற்ற உடற்பயிற்சிரய  னசய்ய சவண்டும்  ன்பரெ  நிர வில்   ரவத்துக் 
னகொள்ள சவண்டும்.  

Q20 நொம் உறங்கும் சபொது நம் உடல் நல்ல ஓய்ரவப் னபறுகிறது. அெ ொல் உறக்கம், 
சசொர்வு அரடந்ெ உடலுக்குப் புத்துணர்ச்சி ஊட்டுகிறது.           ப் 
                                        ெ     
          .    

Q21 சயொகொச ம் நம் உடலிற்கு உறுெி அளிப்பசெொடு ம ச்சசொர்ரவக்  குரறத்து 
மகிழ்ச்சிபடன் னசயல்பட  உறுதுரண புரிகின்ற . 

 
Q22 இளரமயிலிருந்செ உடற்பயிற்சி னசய்வென் பலன் நம் மொணவர்களுக்குக் 

கிரடக்க சவண்டும் ன்பெற்கொக  பள்ளிகளில் உடற்பயிற்சிக்கு பக்கியத்துவம் 
னகொடுக்கிறொர்கள்.  

Q23 அ. கரளப்பு 

     ஆ . பலம் 

 

 

 

 

 

 


