க்ற் விளைுக் (தமி்)
வு்ு 5
திற்
கே்ட்

க்ற் ுறியீு
1. லிறி்ுண்ு் ேதைேதர்
கே்ு் ுி்ு கேொ்ுை்

க்ற் விளைு
1. ந்ய ப்ுேதர் கபமு், ைீதேதர்

* இ் 1, 2, 3

ைலி்்ேு் உைு் ேதைேதர் கே்ு்

* ுதண் பொட்
* 4, 5, 7, 8
கெ்ு்

ுி்ுகேொ்டன்.
2. ேய்ுதொடதய்
கே்ு் ுி்ுகேொ்ுை்
3. நொடே்தை் கே்ு் ுி்ு
கேொ்ுை்
கபுை்

1. இ்பொே உதொுை்

2. நொடே்ேரி் ப்கே்ு நி்ை்

2. ்மல்ே் ஒுலகொு ஒுல் கபுலதை்
கே்ு அை் ேு்தை் ுி்ு கேொ்டன்.
3. கலரிிு் ப்ரிிு் நொடே்ேதர்
பொ்்ு அல்மி் ேு்ு்ேதர ந்ு ுி்ு
கேொ்டன்

இ் - 7
* இ் 8
உதநதட
* இ் 1, 2, 3

கலரி்புொு ஈுபொ்ுட் பிமுட்

ுதண் பொட்

உதொி ேி்்ைன்

இ் 7 உ.ந

2. ப்ரிிு் லு்பிு் நட்ு்

* இ் 8

நொட்ேரி் ப்கே்ு ்ம லென்ேதர்

உதநதட

3. ை்ு் ூம்ப்ட ரி ைதய்பி் அை்
ேு்ு்ே் ந்ு கலரி்புொு கைரிலொே்
கபெின்

4. உி ஒயி்ுட் கபுை்

* ுதண் பொட்

1. ைு ்ண்ே் இ்பொே

கபெின்
3. ுமி்ை ைதய்பி் கபுை்

பாட்புதி

4. ை்ே ஒயிந் ொமொ் அதனலுடு்
கபெின்

* இ் 1
உதநதட
* இ் 4
உதநதட

க்ற் விளைுக் (தமி்)
வு்ு 5
திற்
பி்ை்

க்ற் ுறியீு

க்ற் விளைு

பாட்புதி

1. அதற்பிை்ே்/நிே்்ெி

1. பொட் புைிி் இு்ைல்தமு் ப்ரிிு்

* இ் 8

அமிலி்ுே்/ ு்ு

கலரிிு் ேிதட்ை அதற்பிை்ே், நிே்்ெி

உதநதட

கலரிீுே் பி்ை்

அமிலி்ுே், ு்ு

பி்ெிே்

கலரிீுே்

ுையில்தமு் உண்்ு பி்ைமி்ைன்.
2. ணி கந், நொ் ்ணி்தே ஆேில்தம்

ுுை்

2. ரி ் லில்ேதர்

ப்மி் பி்ைமி்ைன்

பி்ை்

3. நொகருேரி் லு் ைதய்ு் கெ்ைிேதரு்

3. கெ்ைி்ைொ் பி்ை்

ுு் கெ்ைிேதரு் கைிமி்ு பி்ைன்

4. நொடே்ேதர் ு் ்ம்

4. ரி நொடே்ேதர, உண்்ெி்ு் ைு்ை

ைொ்ுட் பி்ை்

்ம் ைொ்ுட் பி்ைன்

1. கபொுுண்ு்கே்ப

1. ிே் கைரிலொே் கபொு் கலரி்புொு

இதடகலரிலி்ு ுுை்

* இ் 6
உதநதட
* இ் 6 பி்ெி
* இ் 8 பி்ெி
* அதன்ு்

கைதலொன, ுதமொன இதடகலரி லி்ு
ுைி் பறேின்.

2. ப்ைித் பி்ு
லினொ்ேு்ு லிதட ுுை்
3. உமுுதம் ேிை்
ுுை்/ நொ்ுமி்ு ுுை்

2. ப்ைிொே அத்ை பொட் புைி

* பி்ெி

ுையில்தம் பி்ு் கபொுுண்்ு
லினொ்ேு்ு உி லிதடேதர ுைின்.
3. உமலின்ேு்ு் ுு்ப லிறொ்ே்,
நிேற்ெிேதர் ுமி்ு் ேிை் ுைின்.ை்
நிதனலி் கேொ்ர் ை்ே அ்மொட நிே்்ெிேதர
நொ்ுமிகப்ி் அ்யு ுலிேரி் ுு்
பற்ே்தை க்கேொ்டன்.

* இ் 3
உதநதட
பி்ெி

க்ற் விளைுக் (தமி்)
வு்ு 5
திற்
ுுை்

க்ற் ுறியீு

க்ற் விளைு

4. ே்ுத உதொட்

4. ெிமி ே்ுதேதர் ப்ைி பிி்ு்

ுுை்

உதொட்ேதர் கபுகலொ் கே்கபொ் ன்

பாட்புதி
* இ் 4, 5

பிி்ு் ுைின்
பதட்பொ்ம்

1. பொட் ுுை்

1. ு் ேலிதை, ுு் ேலிதை லிலி்

* இ் 3, 5, 8

அத்ை, ைு பொட்ேதர பிம் பி்ு
ேிுொு ுைி் பறேின்
2. அதற்பிை் உுலொ்ுை்

2. லு,
ீ
ப்ரி ஆேில்மி் நிே்்ெிே்,
லிறொ்ேு்ேொன அதற்பிை்ேதர ுைி்

* இ் 2

பறேின்
3. ைனி நி்ு

3. கைு் ஓ் நிே்்ெித, ேொ்ெித
கலரி்பு்ுலை்ு ்ம லதேி் ைொ்

* இ் 8 பி்ெி

ஒுலக நி்ு்ேொ்ின்
4. பட்தை நிதமு கெ்ை்
5. உுல்ேதர் கெ்ை்
6. கெ்ைி்ட்

4. அதமுதமொே லத்ப்ட பட்ேரி்
லிுப்ட புைிேதர லத்ு நிதமு கெ்ைன்
5. ைொ், ேரி ், லணொன
ீ
ெி.ி
ுையில்தம் கேொ்ு

ப்கலு

உுல்ேதர் கெ்ைன்
6. ப்ரிிு், ஊிு் உ்ர ்ேரி்
கப்ேதர அமி்ு அல்மி் ப்ே்
ுையில்தம ுைின்

* இ் 7
பி்ெி
* இ் 9 பி்ெி
* இ் 4, 8, 9
பி்ெி

க்ற் விளைுக் (தமி்)
திற்

க்ற் ுறியீு

வு்ு 5
க்ற் விளைு

பாட்புதி

நதடுதம

1. இதண்ு் கெொ்ேதர

1. ்ு், கு், னகல ுையி இதண்ு்

* இ் 3, 5

இய்ேண்

அமி்ு ப்பு்ுை்

கெொ்ேதர லொ்ேி்ேரி் ப்பு்ைி ுை்

பி்ெி

பி்ெி கப்மன்.
2. ு் கைொட்ேதர
அமிை்
3. இதண் கெொ்ேதர
அமிை்
4. கப்ு் ைி், ைிு்ைி
ைி் அமி்ு கேொ்கலொ்

2. ு் கைொட்ே் உண்்ு் கபொுதர் ெிொே
அமி்ைன்
3. இதண் கெொ்ேரி் கபொு் ப்பொ்தட
அமி்ைன்

* இ் 2, 5
பி்ெி
* இ் 3 பி்ெி

4. கபு் கபொு கெொ்ே் ெிதைலதைு் லில்

* இ் 4

ொுலதைு் அமி்ு அல்தம் ைிு்ைி் ூம்

பி்ெி

பறேின்

5. கெொ்கமொட் அத்ு

5. கெொ்கமொட்ேரி் உ்ர ுலொ், பனிதய,

ுதம அமிை்

கெ்புகபொு் ஆேில்மி் கலுபொுேதர

* இ் 8 பி்ெி

அமி்ைன்
ைொகன ே்ம்

1. ெிுெிு ேதைேதர்

1. ை் லைி்ு ்ம, ெிமி ேதைேதர் பி்ு

* ுதண் பொட்

பி்ை்

ேி்்ைன்

அதன்ு்

2. ுற்தைே்

2. ேதய்ேர்ெி்தை் ப்பு்ைி அல்மி்

* இ் 9

ேதய்ேர்ெி்தை்

உ்ர ேு்ு்ேதர் பி்ு அமி்ு ேி்ைன்.

உதநதட

ப்பு்ுை்

3. கெொ்ே், ு் கைொட், லிுேதை

3. கபொு் அமிகலொ்

ுையில்மி் கபொுதர ந்ு அமி்ைன்;

* அதன்ு்

கலரி்பு்ைின்
கெொ்யொ்ெி்
ைிம்

கெொ்ேர்ெி்
கபு்ுை்

ை் கப்ெிு் ு்ைிு் ைொ் அமி்ை ுைி

* கெ்ு் புைி,

கெொ்ேதர் கபொுரண்்ு ப்பு்ைின்

இ் அதன்ு்

Learning Outcomes (English)
Class V
The learner:
 shares small English songs, poems, games, riddles, stories,
tongue twisters. 

  responds to instructions in English, on games/ sports. 
 replies orally/ in writing to questions based on texts read/ unseen
passage. 

 reads independently in English storybooks, news items/
headlines, advertisements etc. 
 interviews people around e.g. grandparents, teacher, librarian,
gardener etc. 

 uses meaningful sentences to describe, narrate and for framing
questions. 

 reads text with comprehension, locates details and sequence of
events, connects ideas with his/her personal experiences. 

 writes lists, paragraphs, etc. as dictated by teacher. 

 writes short paragraphs in English from verbal, visual clues, with
appropriate punctuation marks and linkers. 

  writes informal letters, messages, etc. 
 writes stories, poems, notices and captions for posters etc.

 reads English in the surroundings (advertisements, directions,
names of places etc) and answers queries related to them. 

 writes and speaks on peace, equality etc suggesting personal
views 

 expresses orally / in writing about the variety in food, dress,
customs and festivals as read in story books/ heard in narratives/
seen in videos, films etc 

Learning Outcomes (Mathematics)
Class V

The learner:








 reads and writes numerals for numbers greater than
1000 
 solves simple daily life problems/situations based on
four operations of numbers beyond 1000 with and
without regrouping. 
 identifies and forms equivalent fractions of a given
fraction and expresses a given fraction 1/2, 1/4, 1/5 in
decimal notation and vice-versa. For example as 0.5,
0.25, 0.2
 classifies angles into right angle, acute angle, obtuse
angle and represents the same by drawing and tracing. 
 relates commonly used larger and smaller units of
length, weight and volume and converts larger units to
smaller units and vice versa. 
 estimates the capacity of a container in known units
like that of a bucket is about 20 times that of a mug. 
 applies the four operations in solving problems
involving money, length, mass, capacity and time
intervals 
 identifies the pattern in triangular number and square
number. 
 collects data related to various daily life situations,
represents it in tabular form and as bar graphs and
interprets. 

Learning Outcomes (EVS)
Class V







The learner:
 explains the super senses and unusual features
(sight, smell, hear, sleep, sound etc.) of animals
and their responses to light, sound, food etc. 
 explains the use of technology and the process of
accessing basic needs (food, water etc.) in our daily
life. 
 explains the role and functions of different
institutions in daily life. (Bank, Panchayat,
cooperatives, police station, etc.) 
 describes the interdependence among animals,
plants and humans.(e.g. communities earning
livelihood from animals, dispersal of seeds etc.). 
 establishes linkages among terrain, climate,
resources (food, water, shelter, livelihood) and
cultural life. (e.g. life in distant/ difficult areas like
hot/ cold deserts). 
 traces the changes in practices, customs, techniques
of past and present through coins, paintings,
monuments, museum etc. and interacting with
elders. 
 groups objects, materials for features such as
shape, taste, colour , texture, sound, traits etc. 
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Learning Outcomes (EVS)
Class V
The
learner:


 guesses (properties, conditions of phenomena),
estimates spatial quantities (distance, time, weight
etc.) in simple standard units and verifies using
simple tools. 

 records observations/ experiences/ information in an
organised manner (e.g. in tables/ sketches/ bar graphs/
pie charts) and predicts patterns to establish relation
between cause and effect for different activities/
phenomena (e.g. floating, sinking, mixing,
evaporation , germination , spoilage). 

 identifies signs, directions, location of different
objects/ landmarks of a locality/ place visited in maps
and predicts directions w.r.t. positions at different
places for a location. 
 creates posters, designs, models , set ups, local dishes,
sketches, maps (of neighbourhood/ different places
visited) using variety of local/ waste material and
writes poems/ slogans/ travelogue etc.
 voices opinion on observed/experienced and relates
practices /happenings to larger issues of society. (E.g.
discrimination for access/ ownership of resources,
migration/ displacement / exclusion, child rights).
 suggests ways for hygiene, health, managing waste,
emergency situations and protecting/ saving resources
(land, fuels, forests, etc.). 
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