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5ஆம் வகுப்பு - மு ல் பருவம் 

 

வளரறி மதிப்பீடு – (அ) வினாக்கள். 

ஞா.செல்வகுமார் 

ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி 

திருப்புட்குழி 

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

அலைபபசி-9943587673 
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வளரறி மதிப்பீடு – (அ) வினாக்கள் –  மிழ் 

 மிழின் இனிலம 

 பாடலை அழகாக ஓலையுடன் பாடுதல் 

 தன் கருத்லத கவிலதயாக கூறுதல் 

 பாரதிதாைன் படத்திலை வலரந்து அவலரப்பற்றி எழுதுதல் 

 தமிழ் ம ாழி மதாடர்பாக கவிலதயிலை கூறிதல். 

 பாடலின் கருத்திலை தன் மைாந்த நலடயில் கூறுதல். 
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அறிவா? பண்பா? பட்டிமன்றம் 

 பாடத்திலை தன் குழுவவாடு பட்டி ன்றம் வபால் 

நடித்துக்காட்டுதல். 

 ஏவதனும் ஒரு தலைப்பிலை மகாடுத்து அதலைப் பற்றி 

வபைச்மைய்தல். 

 தமிழின் சிறப்புகலைக் கூறுதல். 

 தமிழ் ம ாழியின் வரைாற்லறக் கூறும் கல்மவட்டுகளின் 

புலகப்படத்திலை வைகரித்தல். 

 அறிவு பற்றிய திருக்குறள்கலை மதாகுத்தல், 

 பண்பு பற்றிய திருக்குறள்கலை மதாகுத்தல். 
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 பாடத்தில் வரும் அறிவியல் அறிஞர்களின் வாழ்க்லக 

வரைாற்லற வைகரித்தல். 

 வகுப்பலறயில் நாட்டின் வைர்ச்சிக்கு அறிவு முக்கிய ா, 

அல்ைது பண்பு முக்கிய ா எை வபைச்மைய்தல். 

என்ன ெத் ம். 

  ாணவர்கள் தங்களுக்குத் மதரிந்த கலதகலை கூறுதல். 

 என்ை ைத்தம் என்ற கலதயிலை தன் மைாந்த நலடயில் கூறுதல். 

 விைங்குகள் , பறலவகளின் ஓலைகலை மைால்லுதல். 

மூதுலர. 

 பாடலை உரிய ஓலையுடன் பாடுதல். 
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 ஔலவயாரின் புலகப்படத்திலை ஒட்டி அவலரப் பற்றிய 

தகவல்கலை எழுதுதல். 

 ஔலவயாரின் பிற பாடல்கலை மதாகுத்தல். 

 கல்வியின் சிறப்பிலை உணர்த்தும் பிற பாடல்கலை எழுதுதல். 

 

கல்விச்செல்வமும் சபாருட்செல்வமும் 

 கலதயில் வரும் குழந்லதகள் வபால் கலதயிலை வகுப்பில் 

நடித்துக் காட்டுதல். 

 கல்விச்மைல்வத்தின் சிறப்புகலைக் கூறுதல். 

 மபாருட்மைல்வத்தின் சிறப்புகலைக் கூறுதல். 

 கல்வியால் முன்வைறிய சிைலர பற்றி அறிந்துவருதல். 
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 கல்விச்மைல்வத்தின் சிறப்பிலை பற்றி திருவள்ளுவர் கூறிய 

திருக்குறலை மதாகுத்து வருதல். 

 பணத்தின் மபருல லயப்பற்றி முன்வைார்கள் கூறிய 

பழம ாழிகலை எழுதிவருதல். 

 பாடத்திலை வகுப்பலறயில் பட்டி ன்ற ாக 

நடித்துக்காட்டுதல். 

  க்களிடம் அறியால லய நீக்க என்ை மைய்யைாம் எை கூறுதல். 

 மபாருளில்ைாருக்கு இவ்வுைகம் இல்லை, இலதப்பற்றிய 

கருத்திலைக் கூறுதல். 

 கல்வியால் சிறந்தவர்கள், மபாருைால் சிறந்தவர்கள் – யாரால் 

நாடு முன்வைரும்? வகுப்பலறயில் விவாதம் மைய்தல். 
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வறுலமயிலும் பேர்லம 

  ாணவர்கள் தங்களுக்குத் மதரிந்த கலதகலைக் கூறுதல். 

 வறுல யிலும் வநர்ல  கலதயிலை நடித்துக் காட்டுதல். 

 சிறு சிறு கலதகலை உரிய ஓலையுடன் படித்தல் 

பாடல் – கடல் 

 கடலின் அழலகப் பற்றி வருணித்துக் கூறுதல். 

 கடலை அழகாக வலரந்து வண்ணம் தீட்டுதல். 

 பாடலை உரிய ஓலையுடன் பாடிக்காட்டுதல். 

 கவி ணி வதசிக விநாயகத்தின் படம் வலரந்து/ஒட்டி அவலரப் 

பற்றி எழுதி வருதல். 
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 பாட்ல் மபாருலை தன் மைாந்த நலடயில் கூறுதல். 

 கடலைப் பற்றி இப்பாடலில் அறிந்தலதக் கூறுதல். 

 கடலைப் பற்றி தன் மைாந்த நலடயில் பாடல் ஒன்று பாடுதல். 

 

படம் இங்பக ! பழசமாழி எங்பக? 

 சிை படங்கலை காண்பித்து அது மதாடர்பாை பழம ாழிலயக் 

வகட்டல். 

 வீட்டில் தாத்தா பாட்டியிடம் வகட்டு பழம ாழிகலை 

எழுதிவருதல். 

  ாணவர்கள் தங்களுக்குத் மதரிந்த பழம ாழிகலை 

எழுதிவருதல். 
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 பழம ாழி கூறி அது மதாடர்பாை கலதயிலை கூறுதல். 

 பாடப்பகுதியில் இடம்மபற்றுள்ை புதிர்கலையும் அவற்றின் 

விலடகலையும்  ாணவர்கள் தங்கள் மைாந்த நலடயில் கூறுதல். 

 விடுகலதகலை எழுதிவருதல். 

 ப்பிப் பிலழத்  மான். 

  ாணவர்கள் தங்களுக்குத் மதரிந்த கலதயிலைக் கூறுதல். 

 பாடத்தில் வரும் கலதயிலை நடித்துக்காட்டுதல். 

 கலதயிலை மபாம் ைாட்டம் மூைம் நடித்துக்காட்டுதல். 

 கலதயில் வரும் விைங்குகளின் படங்கலை வலரந்து வருதல். 

 நரியின் தந்திரத்திலைக் கூறும் வவறு கலதகலைக் கூறுதல், 
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 ஆபத்தில் உதவுபவவை உண்ல யாை நண்பன் என்ற 

தலைப்பில் வபசுதல். 

 இக்கலதயின் மூைம்  ாணவர்கள் அறிந்துமகாண்ட கருத்திலை 

தன் மைாந்த நலடயில் கூறுதல். 
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ஆக்கம் 

ஞா.மைல்வகு ார் 

ஊ.ஒ.மதா.பள்ளி திருப்புட்குழி 

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

9943587673 
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ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி திருப்புட்குழி 

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

 

5-ஆம் வகுப்பு – மு ல் பருவம்  

வளரறி மதிப்பீடு – அ 

மாதிரி செயல்பாடுகள் 

MATHS 

SCIENCE 

SOCIAL SCIENCE 
ஆக்கம்; 

ஞா.செல்வகுமார் 

ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி  

திருப்புட்குழி 

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

9943587673 
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வளரறி மதிப்பீடு – அ 

MATHS 

1.GEOMETRY 

 Make the shape of cube, cuboid, 

cylinder and cone using cardboard and 

colour papers. 

 Draw 3D shapes from 2D shapes and 

colour 

 Draw different types of angles 

 Write your classroom objects in 

different shapes. 
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2.NUMBERS: 

 Make a concept map of the numbers 

and the place value. 

 Prepare the shedule of the place value 

 Prepare a model abacus 

 Make a model of comparing numbers 

3.PATTERNS 

 Draw a boat and design your own idea 

 Draw rangoly design and colour it 

 Make a paper buntings 

4.MEASUREMENTS 

 What is your shoulder length ? 

 What is the length of the table? 

 How far is your school from your home 



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

 What is your height? 

 Measure your classroom blackboard 

5.TIME 

 Make a model clock 

 Write your one day schedule in your 

diary 

 Find out the time duration for each of 

your activity. 

6.INFORMATION PROCESSING 

 How many computers are there in your 

classroom 

 How many students like cricket in your class 

room 

 List and tabulate the furniture in your school.  
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வளரறி மதிப்பீடு – அ 

SCIENCE 

1.ORGAN SYSTEM 

 Collect the picture of inner organs and 

paste on the chart 

 Draw a digestive tract 

 Draw the picture of lungs and colour 

them 

 Draw our kidneys 

 Draw the human brain. 

2.MATTER AND MATERIALS 

 Collect the picture of fibres things. 

 Say the solid things in your classroom. 

 Collect the pictures of grains 

 Say some food making from rice 

 Collect the picture of household things. 
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3.ENERGY 

 How do you get energy? 

 Make a model windmill 

 Make a model kite. 

 Collect the pictures get from solar 

energy. Like light, fan..etc 

 Collect the picture get from electric 

energy. Like T.V, computer, … etc. 

4.SCIENCE IN EVERYDAY LIFE 

 Collect the pictures of tamilnadu 

scientist. 

 Collect the picture of Indian scientist  

 Draw any scientist like you. 

 Collect the picture of different types of 

pollutions. 

 Discuss about our national latest 

inventions. 
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வளரறி மதிப்பீடு – அ 

SOCIAL SCIENCE 

1.OUR EARTH 

 Draw solar system and colour it. 

 Collect the picture of seasons. 

 Collect images on various type of 

planets 

 Collect different types of lands, like 

forest , deserts… 

 Make a model earth using a ball 

2.TOWARDS HISTORY 

 Collect the pictures of stone age 

weapons 
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 Draw a cave and colour it 

 Collect the pictures of iron tools. 

 You come across any old, traditional 

objects of historical value try to collect and 

save them 

 Collect our national traditional dress 

pictures 

3.GOOD CITIZEN 

 Draw our national flag and colour it 

 Draw five sens organs 

 Collect the picture of good habbits 

 Collect the pictures of great leaders 

 Draw your favourite human like you 

and colour. 
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4.ATMOSPHERE 

 Make a model earth using a ball and 

draw longitude and latitude. 

 Make a model windmill 

 Collect the picture of different types of 

monsoon 

 Draw the different types of clouds 

 Draw the different types of weathers 
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ஆக்கம் 

ஞா.செல்வகுமார் 

ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி 

திருப்புட்குழி 

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

9943587673 

 

 

 


