
ஞா.செல்வகுமார் ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி திருப்புட்குழி காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி திருப்புட்குழி காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

 

 

 

 

5-ஆம் வகுப்பு மு ல் பருவம்  -  மிழ் 

 

வளரறி மதிப்பீடு-ஆ 

& 

அலகுத்த ர்வு 

 

 

 

ஆக்கம்: 

 

ஞா.செல்வகுமார்  

இ.நி.ஆசிரியர்  

ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி,திருப்புட்குழி  

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம். 
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ஐந் ாம் வகுப்பு வளரறி மதிப்பீடு (ஆ ) –  மிழ் 

மாணவர் சபயர் : 

வகுப்பு   : 5 

பிரிவு   : 

 

வ.எண் த தி பாடத் லலப்பு மதிப்சபண் குறிப்பு 

1  1.தமிழின் இனிமை   

2  2.அறிவா?பண்பா?   

3  3.என்ன சத்தம்?   

4  4.ைரபுச்சசாற்கள்   

5  5.மூதுமர   

6  6.கல்விச்சசல்வமும் 

சபாருட்சசல்வமும் 

  

7  7.வறுமையிலும் நேர்மை   

8  8.சபயர்ச்சசால், 

விமனச்சசால் 

  

9  9.கடல்   

10  10.படம் இங்நக பழசைாழி 

எங்நக 

  

11  11.தப்பிப்பிமழத்த ைான்   

12  12.சசாற்ச ாடர் அமைப்பு 

மும  
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1.பாடல் –  மிழின் இனிலம 

1.தமிழின் இனிமை பாடலின் ஆசிரியர் சபயர் _____________ 

2.பாரதிதாசன் இயற்சபயர் ______________ 

3.கனி என்பதன் சபாருள் ___________ 

4.பாரதிதாசனின் யாரின் மீது சகாண்ட அன்பால் தன்சபயமர 

ைாற்றிக்சகாண்டார்? ___________ 

5.ேல்கிய என்  சசால்லின் சபாருள் __________ 
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2.அறிவா? பண்பா? பட்டிமன்றம் 

 

1.நபசுதல் என்பது அடிப்பமடத்தி ன் எனில் நபச்சாற் ல் என்பது 

______________________ தி ன். 

2.பாரதியார் தன் முதல் கவிமதமய சவளியிட்ட நபாது அவர் வயது 

______________ 

3.ேற் மிழ் – இச்சசால்மைப் பிரித்து எழுதக்கிமடப்பது 

______________ 

4.உைகம் என்னும் சபாருமைக்குறிக்காத சசால் _____________ 

 1.வானம் 2.அண்டம் 3.சசகம்  4.அகிைம் 

5.அறிவு + ஆயுதம் = __________________ 

6.புகழ் – இதன் எதிர்ச்சசால் ______________ 

7.சவளிச்சம் – இச்சசால்மைக்குறிக்காத சசால் _____________ 

 1.ஒளி  2.சதளிவு  3.விைக்கு  4.இருள் 

8. பிரித்து எழுதுக – சசந்தமிழ் = ______________________ 

9. பிரித்து எழுதுக – கவியரங்கம் = ____________________ 

10. இப்பட்டிைன் த்தின் இறுதியில் ேன்றியுமர கூறிய ைாணவரின் 

சபயர் _____________________ 
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3.என்ன ெத் ம் 

1.சபாருத்துக – ஒலிமரபுச் சொற்கள் 

1. குரங்கு  - குமரக்கும்  _______________ 

2. குயில்  - கர்ச்சிக்கும்  _______________ 

3. ஆடு  - கூவும்   _______________ 

4. சிங்கம்  - அைப்பும்  _______________ 

5. ோய்  - கத்தும்   _______________ 

6.புலி  - சீறும்   _______________ 

7.ையில்  - பிளிறும்  _______________ 

8. ஆந்மத - அகவும்   _______________ 

9.ையில்  - உறுமும்  _______________ 

10. பாம்பு - அைறும்  _______________ 

2.விலங்குகளின் இளலமப் சபயர் மரபுச் சொற்கள். 

1. ஆடு  - குஞ்சு   _______________ 

2.நகாழி  - குட்டி   _______________ 

3.யாமன  - ப ழ்   _______________ 

4.புலி  - பிள்மை  _______________ 

5.கீரி  - கன்று   _______________ 
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4.மரபுச்சொற்கள் 
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5.மூதுலர 

அ) ெரியான விலடலய எழுதுக; 

1.பிரித்து எழுதுக – என்ச ண்ணி  __________________________ 

2.மூதுமர பாடலின் ஆசிரியர் சபயர்  ___________________________ 

3.அடக்கம் என்பதன் சபாருள்   ___________________________ 

4. அறிவிைர் என்பதன் சபாருள்   ___________________________ 

5.எண்ணுதல் என்னும் சசால்லின் சபாருள் _____________________ 

ஆ) சபாருத்துக. 

 1.உறுமீன்  - நீர் பாயும் வழி ______________________ 

2.கருதவும்  - பணிவு   ______________________ 

3.அறிவிைர்  - நிமனக்கவும்  ______________________ 

4.ைமடத்தமை - சபரிய மீன்  ______________________ 

5.அடக்கம்  - அறிவு இல்ைாதவர் _____________________ 

இ) விலடயளி: 

1.மூதுமர பாடமை அடிைா ாைல் எழுதுக. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

         _______________________ 
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6.கல்விச்செல்வமும் சபாருட்செல்வமும் 

ஆ. பிரித்து எழுதுக 

1. பணசைன் ால் =  ____________________________ 

2.சதாமைக்காட்சி = ____________________________ 

3.தமிழாசிரியர் = ____________________________ 

இ. தெர்த்து எழுதுக 

1.பமழமை + சைாழி = _____________________________ 

2.ேன்மை + வழி      = _____________________________ 
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7. வறுலமயிலும் தேர்லம 

1. வறுலமயிலும் தேர்லம கல க்கு ஒரு கருத்து வலரபடம் வலரக. 
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8.பாடல் – கடல் 

அ) சபாருள் கூறுக. 

1. அலுப்பு என்பதன் சபாருள்   ________________ 

2.ைகரம் என்பதன் சபாருள்    ________________ 

3.ைகிமை என்பதன் சபாருள்   ________________ 

4.புரவி என்பதன் சபாருள்     ________________ 

5.திமரகள் என்பதன் சபாருள்   ________________ 

ஆ) ெரியான விலடயளி. 

1.நசர்த்து எழுதுக  - சபருமை + கடல் =  _________________ 

2.பிரித்து எழுதுக -  கருங்கடல் =    _________________ 

3.திமர என்  சசால்லின் சபாருள்   _________________ 

4.ைமழ சபய்வதற்குக் காரணைாய் இருப்பது _____________ 

5.கடல் ேைக்கு அளிக்கும் வைங்கள்   ________________ 

இ) விலடயளி. 

1.பாடலின் சபாருமை உம் சசாந்த ேமடயில் எழுதுக 
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9.படம் இங்தக பழசமாழி எங்தக? 

1. மணிதயாலெ = __________________ 

2.த னிலெ  = __________________ 

3.அமர்ந்திருந்  = __________________ 

4.சூலறக்காற்று = __________________ 

5.கண்ணிலமக்கும்= __________________ 
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10. ப்பிப்பிலழத்  மான் 

அ) விலடயளி: 

1.ேரி காகத்திடமிருந்து ஏன் மாலனப்பிரிக்க எண்ணியது? 

 

 

2.ேரிலய ேண்பனாக ஏற்றுக்சகாண்ட மானிடம் காகம் கூறியது 

என்ன? 

 

 

3.ேரி மாலன எங்கு அலழத்துச் சென்றது? 

 

 

4.வலலயில் மாட்டிக்சகாண்ட மாலனக் காகம் எவ்வாறு 

காப்பாறியது? 

 

 

5.இக்கல யின் நீதி என்ன? 
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11.சொற்சறாடர் அலமப்பு முலற. 

அ).ெரியான விலடயளி:     3X2=6 

1.எழுவாய் என்றால் என்ன? 

 

 

2.செயப்படு சபாருள் என்றால் என்ன? 

 

 

3.பயனிலல என்றால் என்ன? 
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ஆக்கம். 

ஞா.செல்வகுமார் 

ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி 

திருப்புட்குழி 

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

9943587673 

 

ேன்றி…ேன்றி…ேன்றி… 

 

 

 


