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மல்ய கற்பபோருக்கோன லினோ-லங்கி 
ற்றும் 

பேர்ச்சி அடை ேபலண்டி பகுேிகள் 

பத்ேோம் லகுப்பு – ேிழ் 

 

ேிழ் முேல் ேோள் 
 

குறுலினோக்கள் (2ேிப்மபண்) 
 

1. கைபகநப் பதொருள்ைபொைக் குைன் பைொண்டு பென்நண எக?  ொருக்குக் பைொண்டு 
பென்நொன்? 

2. குைன் இொகணக் ைண்டு எவ்ொறு திந்து ங்ைிணொன்? 
3. குைணின் வண்டுவைொள் ொது? 

4. அன்புப இணி ொம்ஒர் ஐர்ைள் உபொவணொம் – ொர், ொரிடம் கூநிது? 

5. னின் ப்புைபொைக் கூநப்தடுண ொக? 
6. ல் ரும் ிகபவுைபொைத் ிழ்ிடுதூது கூறுண ொக? 
7. வதொனிப்புனர்ைகபத் ண்டிப்வதொர் ொர்? 
8. ஆற்றுல் என்தது ொது? 

9. தண்பு எணப்தடுது  ொது? 

10. அநிவு எணப்தடுது ொது? 

11. ைனம்தை தல்ைளுள் பல்தல் எது? 

12. ைனம்தை உறுப்புைள் ொன்ைகண எழுதுை. 
13. ந்ிக் ைனம்தைம் ொர்ீது தொடப்பதற்நது? 

14. ந்ிர்ன் ீம் எத்கைது? 
15. ஆழ்ொர்ைள் தொடி தொடல்ைபின் பொகுப்தின் பதர் என்ண? 

16. குனவெைர் எவ்பம் பொிைபில் ல்னர்? 
17. பொிொற்நம் என்நொல் என்ண? 

18. ைல்ிப்தடங்ைள் ொினொை ொம் அநிண ொக? 
19. ிகப்தடச்சுருள் தற்நி ீிர் அநிண ொக? 
20. பைொடுங்ைடனொல் பைொள்பப்தட்ட ிைப் தகுிைள் ொக? 

21. ஏற்றுி, இநக்குி குநித்துக் கூறும் தல்ைள் ொக? 
22. ஞொனம் – பதர்க்ைொம் கூறுை. 
23. ைண்ிடத்து அப்திர் ொர்? இில் கூநப்தடும் பெய்ி ொது? 
24. இொனிங்ைர் எங்கு, எப்வதொது திநந்ொர்? 

25. ள்பனொரின் பக்ைம் ொது? 

26. ெத்ி ருச்ெொகனில் ள்பனொர் பெய் பொண்டு ொது? 
27. வ்பொருரும் குகநந்து எக்ைல்ித் குிிகணப் பதறுல்வண்டும்? 
28. ற்வதொது பர்ந்து ரும் இண்டு பொில்தட்தத் துகநைள் ொக? 
29. தட்டப்தடிப்புைபில் எகவனும் ொன்ைகண எழுதுை. 
30. இகடிகனொெிரிர் திற்ெி குநித்து எழுதுை. 

 

சிறுலினோக்கள் (4 ேிப்மபண்)  

 
1. ைம்தொொம் – ெிறுகுநிப்த கை. 
2. ெீக, இனக்குன் ஆைிவொரிடம் குைகணப்தற்நி இொன் கூநிபன்ண? 
3. ிருத்ொக வொக்ைி இொன் கூநிக ொக? 
4. ெீநொப்புொம் குநிப்பு எழுதுை. 
5. புனிின் பைொடுஞ்பெல்ைள் தற்நி உறுப்புனர் கூறுண ொக? 
6. திைள் ொைத்கக் ைண்ட புனிின் ிகனக எழுதுை. 
7. ெொகணப் பூக்ைள் என்று எற்கந இபந்ிகன் சுட்டுைிநொர்? 
8. பதண்ைல்ி குநித்துப் பதரிொர் கூறும் ைருத்துைள் ொக? 
9. பதண்ணுரிகக ிபக்குை. 
10. க்பைொகட குநித்துப் பதரிொர் கூறுண ொக? 
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11. வதச்ெின் பொடக்ைம் எவ்ொறு அகல் வண்டும்? 
12. வதச்ெிகண படிக்கும் பகநைள் ெினற்கந எழுதுை. 
13. வதச்சுக்ைகனில் பொிபம் பகநபம் எவ்ொறு அகல் வண்டும்? 
14. ைடல் ொிைம் குநித்து  எழுதுை. 
15. உவுத் பொில் குநித்து எழுதுை. 

 

ேிழ் இண்ைோம் ேோள் 
 

1. ைடிங்ைள் (13 ைடிங்ைள்) 
2. ைட்டுகைள் (ைொனத்க பல்லும் ைிணி, கீர்வெைரிப்த, சுற்றுச்சூல் தொதுைொப்பு, 

ெிக்ைணபம் வெிப்பும்) 
3. தொம் தொொட்டுல் தகுி 
4. அி 
5. சூல் ிணொ ிகடப் தகுிைள் 

6. ஆங்ைினச் பெொற்ைகப அநிந்து எதுல் 

7. ங்ைிப் தடிம் 

8. ரு ிப்பதண் ிணொ ிகட  

9. ைிக எழுதுல் 

10. அபு – ிழ் எண் 

 

அன்புகட ஆெிரிர்ைளுக்கு, 
க்ைம். கற்மல் குடமந்ே ோணலடன எரிேில் பேர்ச்சிடை சிய பகுேிகள் இருக்கின்மன.  

 

ேிழ் முேல் ேோள் (மசய்யுளும் உடநடையும்) 
 

1. ரு ிப்பதண் ிணொ-ிகட    20 ிப்பதண்  

2. குறுிணொ      20 ிப்பதண்  

3. ணப்தொடம்      10 ிப்பதண்  

4. தொடல் ற்றும் உககட ிணொ-ிகட   10 ிப்பதண்  

 

ேிழ் இண்ைோம் ேோள் 

 

1. ைடிம் (புத்ைத்ில் உள்ப 13 திற்ெி)   10 ிப்பதண்  

2. அி        5 ிப்பதண்  

3. தொ ம் தொொட்டுல்      5 ிப்பதண்  

4. சூல் ிணொ – ிகட      5 ிப்பதண்  

5. ங்ைிப் தடிம் ிப்புல்     5 ிப்பதண்  

6. ஆங்ைினச் பெொற்ைகப அநிந்து எழுதுல்    5 ிப்பதண்  

7. ரு ிப்பதண் ிணொ – ிகட    20 ிப்பதண்  

8. ைிக எழுதுல்      5 ிப்பதண்  

9. அபு – ிழ் எண் எழுதுல்           2 ிப்பதண்  

10. ைட்டுக (பன்னுக – ைருத்துக – படிவுக ட்டு)  3 ிப்பதண்  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



www.Padasalai.Net                                                                                                             www.TrbTnpsc.com  

முேல்ேோரில் பிற்சி அரிக்கும் லறி 
 
 

இப்தகுிைபில் ீண்டும் ீண்டும் வர்வு கபங்ைள்.  ரு ிப்பதண் பதொருத்க 
அருைில் அர்ந்து வைள்ிைகபக் வைளுங்ைள். திகனச் பெொல்ன கபங்ைள். திநகு ொகக் 
ைரும்தனகைில் எழுிக் ைொட்டச் பெொல்லுங்ைள். ைகடெிொைத் வர்வு கபங்ைள்.  
 
 

ரு ொப் தொடவகபில் குறுிணொக்ைகப (ரு தொடவகபில் 5 ிணொக்ைள்) 
படித்துிடவும். அடுத் ொத்ிற்குள் ெிறுிணொக்ைகப (ரு தொடவகபக்கு இண்டு, பன்நொை) 
படித்துிடவும்.  ணப்தொடத்கப் பதொறுத்க ொர்ைகப ப்திக்ை கக்ைவும். திநகு எழு 
கக்ைனொம். நொணொல் நில்கன. தொடல், உககடப் தகுிைகபத் ந்து ிணொக்ைகப 
உருொக்ைச் பெய்வும். 
 

இண்ைோம் ேோரில் பிற்சி அரிக்கும் லறி 
 

 இப்தகுிில் ைடிங்ைகப பழுதுொை ொெிக்ை கபங்ைள். ீங்ைள் அருைில் 
அர்ந்ிருக்ைவண்டும். ைடி உறுப்புைபின் ிப்பதண்க ொருக்குச் பெொல்னி ிபக்குங்ைள். 
ரு ைடித்க எழுிக் ைொட்டிப் பதொருகபபம் பதறுர் பைரிகபம் ொற்நித் ந்து எழு 
கபங்ைள்.  

 

 தொ த்ில் எதுகை, வொகண, இகபு, ெந் ம், தொ கை ைண்டநிந்து ைொட்டுங்ைள். திநகு 
ரு தொடகனக் பைொடுத்துக் ைண்டுதிடித்துக் ைொட்ட ிகவும். 
 

 தொடகனக் பைொடுத்து. பதொருள் கூநி, அந் அிின் கைகக் கூறுங்ைள். அன் 
உறுப்புைகப எழு கபங்ைள். (அி சுட்டல், ிபக்ைம், பதொருத்ம் இப்தடி) 
 

 சூகனக் ைகொைச் பெொல்னி ிணொக்ைள் பொடுக்ைவும். ொர் ைண்டிப்தொை ிகட 
ருொர். அக எழுச் பெொல்னித் ிருத்ித் ொருங்ைள். 
 

 3  தடிங்ைகப ிப்திக் ைொட்டுங்ைள். அற்ைொண ைொத்கக் கூறுங்ைள். புி 
தடிங்ைகபக் பைொடுத்து, அக ிப்த உவுங்ைள் வதொதும். 
 

 ஆங்ைினச் பெொற்ைள் எது, ிழ்ச்பெொல் எது என்று அகடொபம் ைொட்டி, ிகட கூநிப் தின்பு, 
அர்ைகப ிகடகூநச் பெய்பங்ைள். 
 

 5 கனப்திற்ைொண ைிகைகப எழுச் பெய்பங்ைள். அல்னது ொிரிைகபத் ந்து, ணணம் 
பெய்து எழு கபங்ைள். 
 

 அபு எண்ைகப எழுித் ிழ் எண்ைகப எழுச் பெய்பங்ைள். அர்ைபின் வர்வு 
எண்ிற்ைொண ிழ் எண்ைகப எழுச் பெய்ின் பனம் 2 ிப்பதண் ைிகடக்ை ி இருக்ைிநது. 
 

 வ்பொரு ைட்டுகின் பன்னுக, ைருத்துக, படிவுக, ெின உட்கனப்தில் ருெின 
ைருத்துைகப எழு கபங்ைள். ஒபவு ிப்பதண் பதந ொய்ப்திருக்ைிநது. 
 
 

ற்றும் 

 

ொகனவகப, ொ ிடுபகந ொட்ைபில் கடபதறும் ெிநப்பு குப்புைளுக்குக் ைற்நல் குகநந் 
ொர்ைகப ட்டும் கத்துப் திற்ெி அபிபங்ைள். பற்நி ிச்ெம் ொன். ஏ4 ொபில் 
அல்னது ணி திற்ெி ஏட்டில், ொள் எழு கத்துப் திற்ெி அபிபங்ைள். பொகுத்து ொர்ைபிடம் 
ொருங்ைள். 
 

லோழ்த்துகளுைன் 
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