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12 தேர்வுத்ோள் 12 100 - 108 

13 அருஞ்ச ாற்ச ாருள் (தேர்வுத்ோள் 1 - 12) 109 - 118 
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 ‘அ’ பிரிவு  

A1  பிழைத்திருத்தம் (10 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் பகுதியில் ககோடிட்ட ச ோற்கள் பிழையோனழவ. அவற்ழைத் திருத்தி 
அச்ச ோற்களின்  ரியோன வடிவத்ழதக் கீகை சகோடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டத்தில் எழுது. 
 

முன்னனொரு சமயம் னென்னிந்ெியொவில் சசர, சசொழ, பொண்டிய Q1. நொடு 
இருந்ென. மதுரரரயத் ெரைநகரொகக் னகொண்ட பொண்டிய நொட்ரட ஒரு பொண்டிய 
அரசன் ஆண்டு வந்ெொன். அவன் ஒவ்சவொர் இரவும் மொறுசவடத்ெில் னசன்று நகரரச் 

சசொெரன னசய்து மக்கள் Q2. நைரைப் பற்றித் னெரிந்து னகொள்வொன். 

ஓர் இரவு அவ்வொறு அவன் சசொெரன சமற்னகொள்ளும் சபொது, ஒரு வடீ்டில் 

ஓர் ஏரழக் குடியொனவன் ென் Q3. மரனவியின் சபசுவது அரசனின் கொெில் 

விழுந்ெது. “நொம் எத்ெரன நொட்களுக்குத்ெொன் னபொருளின்றி Q4. ஏள்ரமயில் 

வருந்துவது? ஆகசவ, நொன் னவளியூர் னசன்று சபோருளடீ்டி வருகிசறன்” என்று 

குடியொனவன் ென் மரனவியிடம் கூறினொன். அெற்கு அவள், Q5. “நொங்கள் 

னசன்றுவிட்டொல் யொர் என்ரனக் கொப்பொற்றுவொர்?” என்று சகட்டொள். “நம்ரமனயல்ைொம் 
கொப்பொற்றத்ெொன் நம் அரசர் இருக்கிறொசர” என்று னபருரமயொகக் கூறினொன் 
குடியொனவன்.  
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A2  வோக்கியங்கழள முடித்சதழுதுதல் (10 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் வோக்கியங்கழளப் சபோருத்தமோன ச ோற்கழளக் சகோண்டு முடித்து 
எழுதவும். அவ்வோறு முடிக்கப்சபறும் வோக்கியங்கள் ஒவ்சவோன்றும் அதற்கு 
முந்திய வோக்கியத்தின் கருத்ழதகய சகோண்டிருக்க கவண்டும். 

 
Q6 வரீமைி ஆங்கிை நொடகத்ரெ எழுெி நடித்துக்கொட்டினொர். 

ஆங்கிை நொடகம் வரீமைியொல் எழுெி  ___________________________________________                            

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q7 அரசன் சினமுற்று சசவகனது ெரைரய னவட்டி வழீ்த்தினோன். 

சினமுற்ற அரசனொல் சசவகனது ெரை ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q8 மக்களின் போடுபட்ட உரழப்பினொல் நொடு முன்கனற்ைம் கண்டது. 

நொடு முன்சனற்றம் கொண்பெற்கு மக்களின் பொடுபட்ட உரழப்சப ________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q9 பொகிஸ்ெொனில் நிகழ்ந்ெ நிலநடுக்கத்தில் பைர் உயிர் இழந்ெனர்.  

பொகிஸ்ெொனில் நிகழ்ந்ெ நிைநடுக்கம் பை _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q10 ஒரு னசயைில் இரடவிடொமல் முயன்று உரழப்பவன் விதிரயயும் 
னவல்ைைொம். 

விெிரய னவல்ைசவண்டுமொனொல் ஒரு னசயைில் ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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‘ஆ’ பிரிவு 

B3   கருத்தறிதல் 1 (16 மதிப்பபண்கள்) 
 
பின்வரும் கழதழயக் கருத்தூன்ைிப் படித்து அதன் கீழ்க்கோணும் வினோக்களுக்கு 
விழட எழுதவும். 
 
 

1. முல்ைொ நசுருெின் சிறந்ெ அறிவொளி.  ோதுரியமோக எந்ெ ஒரு னசயரையும் 
னசய்துவிடும் திைழம ோலி. கொைத்ெிற்கும் ஆளுக்கும் ஏற்றவொறு வியொபொரம் னசய்து 
நல்ை ைொபம் னபற்றுவிடுவொர். அவர் எரெச் னசய்ெொலும் அரெ ஏன் னசய்ெொர் என்று 
அவருக்கு மட்டும் னெரியுசம ெவிர எவரொலும் அென் உள்சநொக்கத்ரெக் கண்டுபிடிக்க 
முடியொது. 

2. ஒரு சமயம் ஒரு சகொைிப்ரப நிரறய ரவக்சகொரை நிரப்பி எடுத்துக் 
னகொண்டு, வியொபொரம் னசய்யக் கழுரெயின் மீது அமர்ந்து முல்ைொ கிசரக்க 
நொட்டிற்குச் னசன்றொர். நொட்டு எல்ரையில் இருந்ெ கொவல் அெிகொரிகள், வியொபொரிகள் 
என்ன எடுத்துச் னசல்கிறொர்கள் என்று அறிய சசொெரன னசய்வது வழக்கமொகும். 
முல்ைொ ஒவ்னவொரு முரறயும் கிசரக்க நொட்டுக்குள் வியொபொரம் னசய்ய நுரழயும் 
சபொது அெிகொரிகள் எச் ரிக்ழகயுடன் சசொெரன னசய்ெனர். ரவக்சகொரைத் ெவிர 
ஒன்றும் கிரடக்கவில்ரை. அவர் எந்ெப் னபொருரளசயொ நமக்குத் னெரியொமல் 
எடுத்துச் னசல்கிறொன் என்று கொவல் அெிகொரி உறுெியொக நம்பினொசர ஒழிய, அது 
என்ன என்று அவரொல் கண்டறிய இயைவில்ரை. அது அவருக்குப் புரியொெ 
புதிரோகசவ இருந்ெது. 

3. சிை கொைத்ெிற்குப் பின், அந்ெக் கொவல் அெிகொரி பைி ஓய்வு னபற்றொர். 
ஒருநொள் நொடகம் பொர்த்துவிட்டு வரும் வழியில் அவர் முல்ைொரவச் சந்ெித்ெொர். 

"நசுருெின் அவர்கசள! இப்சபொது நொன் அெிகொரி இல்ரை. உண்ரமரயக் கூறுங்கள். 

நொன் உங்கள் மீது எந்ெ நடவடிக்ழகயும் எடுக்க முடியொது. உங்கரளக் கொட்டிக் 
னகொடுக்கவும் மொட்சடன். நீங்கள் ரவக்சகொரைத் ெவிர எரெயுசம எடுத்துச் 

னசல்ைவில்ரையொ? நீங்கள் ஏசெொ ஒரு னபொருரளக் னகொண்டு சபொகிறரீ்கள் என்று 
என் உள்ளுைர்வு கூறியது. ஆனொல், அரெ எங்களொல் கண்டுபிடிக்க இயைவில்ரை. 
நீங்கசள கூறிவிடுங்கள். என் ெரைசய னவடித்துவிடும் சபொல் இருக்கிறது" என்றொர். 

4. முல்ைொ நழகத்துக் னகொண்சட, "நொன் எந்ெப் னபொருரளயொவது மரறத்துக் 

னகொண்டு னசன்றொல்ெொசன உங்களொல் கண்டுபிடிக்க முடியும். நொன் உங்கள் கண் 

முன்னொல்ெொசன கடத்ெிசனன்" என்றொர். அெிகொரி "கண் முன்சனயொ? ரவக்சகொரைத் 

ெவிர எதுவுமில்ரைசய? புரியும்படி கூறுங்கள்" என்றொர். "எங்கள் ஊரில் கழுரெயின் 
விரை குரறவு, உங்கள் ஊரில் விரை அெிகம். அெனொல் ஒவ்னவொரு முரறயும் 
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கழுரெ மீசெறிச் னசன்று விற்றுவிட்டு வருசவன். உங்கள் கவனம் கழுரெமீது 
விழக்கூடொது என்பெற்கொகத்ெொன் சகொைிப்ரபயில் ரவக்சகொரை எடுத்துச் னசன்சறன். 
நொன் நிரனத்ெபடிசய உங்கள் கவனம் கழுரெ மீெிருந்ெ ரபயில்ெொன் னசன்றசெ 
ெவிர, கழுரெரயக் கவனிக்கொமல் விட்டுவிட்டீர்கள். இன்னனொன்ரறயும் நீங்கள் 

கவனிக்கவில்ரை" என்று கூறி நிறுத்ெினொர் முல்ைொ. அெிகொரி "இன்னனொன்றொ?" என்று 

ெிரகத்ெொர். முல்ைொ "கழுரெ மீது ஏறிச்னசன்ற நொன் நடந்துெொன் ெிரும்பி வருசவன். 

நொன் ஏறிச்னசன்ற கழுரெ எங்சக? அது என்னவொயிற்று? என்று கூட உங்களில் 

யொரும் சகட்கவில்ரை" என்றொர். முல்ைொ சொதுரியமொக இப்படி கழுரெ வியொபொரம் 
னசய்ெரெ அறிந்ெ அெிகொரிக்கு ஏற்பட்ட வியப்பு அடங்க னவகுசநரமொயிற்று. முல்ைொ 
அெற்குள் னவகுதூரம் னசன்று விட்டொர். 
 

பின்வரும் வினோக்களுக்கு விழட எழுதவும். 
 
Q11 முெல் பத்ெியின் வழி கெொசிரியர் வொசகர்களுக்கு உைர்த்ெ விரும்பும் 

முக்கியக் கருத்து யொது? பின்வருவனவற்றுள் சரியொன விரடரயத் 
செர்ந்னெடுத்து அெற்குப் புட்குறி (✓) இடவும். உன் விரடக்கொன 
கொரைங்கரளக் கரெயின் துரைக்னகொண்டு எழுெவும். (4 மெிப்னபண்கள்) 

 
 

முல்லாவிற்கு வியாபாரத்திறமை சிறிதும் கிமையாது. 
 

 

முல்லாவிற்கு வியாபாரத்தில் திறமை இல்லாததால் நஷ்ைம்  
அமைவார்.  

 

முல்லா வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் அமைவார். 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Q12 - Q13 கரெரய அடிப்பரடயொகக் னகொண்டு பின்வரும் ஒவ்னவொரு வொக்கியமும் 
சரியொ, ெவறொ என்று எழுெவும். பின்னர், உன் விரடக்கொன கொரைத்ரெ எழுெவும்.    
(4 மெிப்னபண்கள்) 
 
 
 

வாக்கியம் சரி / 
தவறு 

காரணம் 
 

Q12 

 

 

கிரரக்க அதிகாரிகளால் 
முல்லாவின் வியாபாரப் 
பபாருள் எது என்று 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல. 

  

Q13 

 

 

 

முல்லா கிரரக்க நாட்டில் 
எந்த வியாபாரமும் 
பசய்யவில்மல. 

  

 
 
Q14 பின்வரும் ெரைப்புகளில் எந்ெத் ெரைப்பு இக்கரெக்கு மிகப் னபொருத்ெமொக 

இருக்கும்? அெற்குப் புட்குறி (✓) இடவும். உன் விரடக்கொன கொரைங்கரள 
எழுெவும். (4 மெிப்னபண்கள்) 

 

முல்லாவின் சாதுரியம்   முல்லாவும் அதிகாரியும்  

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Q15 இரண்டொம் பத்ெியில், ‘னநற்பயிரின் உைர்ந்ெ ெொள்’ என்பரெ எந்ெச் னசொல் 
 உைர்த்துகிறது. அரெக் கண்டறிந்து எழுெவும். (2 மெிப்னபண்கள்) 

 

 

 
 
Q16 மூன்றொம் பத்ெியில் ‘மனம் அறிெல்’ என்னும் னபொருரள உைர்த்தும் னசொல்  

இடம்னபற்றுள்ளது. அரெக் கண்டறிந்து எழுெவும். ( 2 மெிப்னபண்கள் ) 
 
 

 

 
 
 

C4  சுயவிழைக் கருத்தறிதல் (24 மதிப்பபண்கள்) 
பின்வரும் பகுதிழயக் கருத்தூன்றிப் படித்து அதனடியிற் காணும் வினாக்களுக்கு 
உன் பசாந்த நழையில் விழை எழுது. 
 

"ஓடி விமளயாடு பாப்பா" என்ற பாரதியாரின் பாைமல நீங்கள் ரகட்டிருப்பரீ்கள். 
வளரும் குழந்மதகள் நன்கு ஓடியாடி விமளயாை ரவண்டும். இப்படி விமளயாடுவரத 
நல்ல உைற்பயிற்சியாகும். 

நாம் உைற்பயிற்சி பசய்யும் ரபாது உைலில் உள்ள தழசகள் சுருங்கி 
விரிகின்றன. இவ்வாறு தமசகள் சுருங்கி விரியும்ரபாது நைது சுவாசம், இரத்த 
ஓட்ைம், சரீணம் முதலியமவ சரீாக இயங்கும். இவற்ரறாடு நம் உைலில் உள்ள 
உறுப்புகளும் முமறயாகச் பசயல்படுகின்றன. எனரவ, ஒவ்பவாரு நாளும் 
உைற்பயிற்சி பசய்வதால் நைது உைல் உரம் பபறும். அறிவு கூர்மை அமையும். 
உள்ளச்ரசார்வு நீங்கும்.   

உைற்பயிற்சி பசய்வது நைக்கு நன்மை தரும். ஆனால், உைற்பயிற்சி பசய்யத் 
பதாைங்குவதற்கு முன் ஒவ்பவாருவரும் தங்களின் உைலின் அமைப்பிற்கு ஏற்ப 

உைற்பயிற்சி பசய்ய ரவண்டும். நாள்ரதாறும் காமலயில் 10 முதல் 15 நிைிைங்கள் 
வமர உைற்பயிற்சி பசய்யலாம். காமலயில் உறங்கி எழுந்தபின் உைற்பயிற்சி 
பசய்வது சிறந்தது என்று கூறப்படுகிறது. நாம் உறங்கும் ரபாது நம் உைல் நல்ல 
ஓய்மவப் பபறுகிறது. உறக்கம், தசார்வு அமைந்த உைலுக்குப் புத்துணர்ச்சி 
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ஊட்டுகிறது. ஆமகயால், அந்தப் புத்துணர்ச்சியுைன் உைற்பயிற்சி பசய்வது 
சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. 

பைதுரவாட்ைம் ரபான்ற உைற்பயிற்சிகளில் ஆர்வம் இல்லாரதார் 
நண்பர்களுைன் கூடித் தங்களுக்குப் பிடித்த காற்பந்து, பூப்பந்து, கூமைப்பந்து ரபான்ற 
விமளயாட்டுகளில் ஈடுபைலாம்; அல்லது ரயாகாசனம், நீச்சல் ரபான்ற 
உைற்பயிற்சிகளிலும் ஈடுபைலாம். இப்பயிற்சிகள் உைலுக்கு உறுதி அளிப்பரதாடு 
ைனச்ரசார்மவக் குமறத்து ைகிழ்ச்சியுைன் பசயல்பை உறுதுழண புரிகின்றன. 

இளமையிலிருந்ரத உைற்பயிற்சி பசய்வதன் பலன் நம் ைாணவர்களுக்குக் 
கிமைக்க ரவண்டும் என்பதற்காகப் பள்ளிகளில் உைற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் 
பகாடுக்கப்படுகிறது. எனரவ, கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதற்கு அறிரவாடு 
ஆரராக்கியைான உைலும் உள்ளமும் ரதமவ என்பமத நாம் அமனவரும் உணர 
ரவண்டும்.  

 

Q17 நமது ெரசகள் சுருங்கி விரியும்சபொது எரவ சீரொக இயங்குகின்றன?  
    (3 மெிப்னபண்கள்)  

 
 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Q18 உடற்பயிற்சி னசய்வெினொல் நம் உடல் னபறும் மூன்று நன்ரமகரளக் 
குறிப்பிடவும். (4 மெிப்னபண்கள்) 

 
 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 
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Q19 உடற்பயிற்சிரயச் னசய்யத் னெொடங்குவெற்கு முன் நொம் எரெ நிரனவில்   
னகொள்ள சவண்டும்? (3 மெிப்னபண்கள்)  

 
 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Q20  உடற்பயிற்சி னசய்வெற்குக் கொரை சநரம் ஏன் சிறந்ெது எனக் 
 கூறப்படுகின்றது? (4 மெிப்னபண்கள்) 

  
 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Q21 சயொகொசனம் சபொன்ற பயிற்சிகள் எவற்றிற்கு உறுதுரை புரிகின்றன?  
        (3 மெிப்னபண்கள்) 

 
 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 
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Q22 பள்ளிகளில் உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் னகொடுப்பெற்குக் கொரைம் என்ன? 

(3 மெிப்னபண்கள்)  

 
 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Q23 னபொருள் எழுது (4 மெிப்னபண்கள்) 

 
பின்வரும் னசொற்கள் சமற்கண்ட கருத்ெறிெல் பகுெியில் இடம்னபற்றுள்ளன. 
அவற்றின் னபொருரள உைர்த்தும் வரகயில் சவனறொரு னசொல்ரைக் சகொட்டில் 
எழுது. 
 

அ. சசொர்வு   -  _______________________  (2 மெிப்னபண்கள்) 
 

ஆ. உறுெி   -  _______________________  (2 மெிப்னபண்கள்) 
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P5 HIGHER TAMIL WORKSHEETS (PAPER 2) 

P5 உயர்தமிழ்ப் பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) 
 
 
 

 
 

 
 

ததர்வுத்தாள் 1 

எண் அருஞ்சசால் சபாருள் English Meaning 

1. ப ொருளடீ்டி  ணம் சம் ொதித்து Earn money 

2. வழீ்த்தினொன் சொய்த்தொன் Defeated 

3.  ொடு ட்ட கடினமொக உழைத்த Worked hard 

4. முன்னனற்றம் வளர்ச்சி Development 

5. நிலநடுக்கத்தில் பூமி அதிர்வில் Earthquake 

6. விதி விதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கக Fate 

7. சொதுரியமொக புத்திசாலித்தனமாக Cleverly 

8. திறழமசொலி ஆற்றல் நிகறந்தவன் Talented 

9. எச்சரிக்கக  முன்னறிவிப்பு Caution 

10. புதிராக விகட ததரியாத Puzzle 

11. நடவடிக்கக தசயல்பாடு Action 

12. நககத்து சிரித்து Smiled 

13. வியப்பு ஆச்சரியம் Surprise 

14. தகசகள்  உடலின் உள் சகதகள் Muscles 

15. சுவாசம்  மூச்சு Breath 

16. சீரணம்  தசரிமானம் Digestion 

17. சீராக  முகறயாக Properly 

18. உரம்  வலிகம Strength 

19. உறுதுகண  உதவி  Help 

    

    

    

அருஞ்சசாற்சபாருள் 
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 P5 HIGHER TAMIL WORKSHEETS (PAPER 2)  

P5 உயர்தமிழ்ப் பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) 
 

 

விடைத்தாள்  
                    

 

1 நாடுகள் 
2 நலனை 
3 மனைவியுடன் 
4 ஏழ்னமயில் 
5 நீங்கள் 
6 நடித்துக்காட்டப்பட்டது. 
7 வவட்டி வழீ்த்தப்பட்டது. 
8 காரணம் ஆகும். 
9 உயிர்கனை இழக்கக் காரணமாைது. 
10 இனடவிடாமல் முயன்று உனழக்க வவண்டும். 
 
Q11 

முல்லா வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் அனடவார்.   √ 

 
முல்லா சிறந்த அறிவாைி. எந்த ஒரு வசயனலயும் சாதுரியமாகச் வசய்துவிடும் 
திறனம இருந்ததால் அவர் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு வியாபாரம் வசய்வார். அதைால் 
அவர் நல்ல லாபம் அனடந்து விடுவார்.  
 
Q12-13 

 
 

வாக்கியம் சரி / 
தவறு 

காரணம் 
 

Q12 

 

 

கிவரக்க அதிகாரிகைால் 
முல்லாவின் வியாபாரப் 
வபாருள் எது என்று 
கண்டுபிடிக்க 
முடியவில்னல. 

சரி அதிகாரிகைின் கவைம் 
முல்லாவின் னகயில் இருந்த 
வகாணிப்னபயில் என்ை 
இருக்கிறது என்பதில் தான் 
இருந்தது. வசாதனையில் 
முல்லா னபயில் 

ததர்வுத்தாள் 1 
 



   
 
P5 HMT வினடத்தாள் 
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னவக்வகானலத் தவிர வவறு 
எனதயும் எடுத்துச் 
வசல்லவில்னல என்று 
அறிந்தைர். எைவவ, அவர்கைால் 
முல்லா வசய்யும் வியாபாரப் 
வபாருள் எது என்று 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்னல. 

Q13 

 

 

 

முல்லா கிவரக்க நாட்டில் 
எந்த வியாபாரமும் 
வசய்யவில்னல. 

தவறு முல்லா கிரேக்க நாட்டில் 
கழுனை வியாபாேம் செய்ைார். 
கழுனையின் மீது ஏறி ஊருக்கு 
உள்ரே செல்லும் முல்லா 
அனை அங்ரக நல்ல வினலக்கு 
விற்றுவிட்டுத் ைிரும்பி 
வரும்ரபாது நடந்து வருவார். 

 
Q14 

முல்லாவின் சாதுரியம்  √ 

 
அதிகாரிகைின் கவைம் வியாபாரப் வபாருைாை கழுனத மீது விழக்கூடாது 
என்பதற்காக, அவர்கனைத் தினச திருப்ப முல்லா னவக்வகால் னப எடுத்துச் 
வசன்றார். முல்லா நினைத்தபடிதான் வசாதனை நடந்தது. அதைால் இந்தத் தனலப்பு 
வபாருத்தமுனடயதாகும். 

Q15 னவக்வகால்     
Q16  உள்ளுணர்வு 
Q17 ைனெகள் சுருங்கி விரியும்ரபாது நமது சுவாெம், ெீேணம், இேத்ை ஓட்டம் 

ஆகியனவ ெீோக இயங்குகின்றை.  
Q18 நமது உடல் பலம் சபறும். அறிவு கூர்னம அனடயும். உள்ேச்ரொர்வு நீங்கும். 
 இனவரய உடற்பயிற்ெி செய்வைிைால் நம் உடல் சபறும் நன்னமகள் ஆகும். 
Q19 நாம் உடற்பயிற்சினயச் வசய்யத் வதாடங்குவதற்கு முன் நம் உடலின் 

அனமப்பிற்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சினயச் வசய்ய வவண்டும் என்பனத  
நினைவில் னவத்துக் வகாள்ை வவண்டும்.  

Q20 நாம் உறங்கும் வபாது நம் உடல் நல்ல ஓய்னவப் வபறுகிறது. வசார்வு 
அனடந்த உடலுக்கு உறக்கம், புத்துணர்ச்சினய வழங்குகிறது. ஆனகயால், 
அந்ைப் புத்துணர்ச்ெியுடன் கானலயில் உடற்பயிற்ெி செய்வது ெிறந்தது எைக் 
கூறப்படுகின்றது.    
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Q21 வயாகாசைம் நம் உடலுக்கு உறுதி அைிப்பவதாடு மைச்வசார்னவக்  குனறத்து 
மகிழ்ச்சியுடன் வசயல்பட உறுதுனண புரிகின்றது. 

Q22 இைனமயிலிருந்வத உடற்பயிற்சி வசய்வதன் பலனை மாணவர்கள் அனடய 
வவண்டும் என்பதற்காகப் பள்ைிகைில் உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் 
வகாடுக்கிறார்கள்.  

Q23 அ. கனைப்பு 
     ஆ.  பலம் 

 

 

 

 

1 இருந்தவதல்லாம் 
2 காணப்பட்டார் 
3 தன்ைிடம் 
4 குைிரால் 
5 துணினய 
6 முன்வைற முடியும். 
7 திறனமசாலி. 
8 வாசிக்க வவண்டும். 
9 நன்றாக இயங்காது. 
10 பாராட்டப்பட்டார்கள். 
 
Q11 

வருமாைம் வபாதானமயாலும் வறுனமயாலும் நண்பர்கள்  
வவறுநாட்டுக்குச் வசன்றைர். 

   
   √ 

எந்த வவனல வசய்தாலும் வருமாைம் குனறவாகவவ இருந்தது. பக்கத்து ஊர்களுக்குச் 
வசன்றும் அதிக  ஊதியம்  கினடக்கவில்னல.  வறுனம வாட்டியது. எைவவ, 
நால்வரும் வவறுநாட்டுக்குப்  பினழப்பு வதடிச் வசன்றைர். 
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