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 கைத்ததொகைப்பேசியின் ேொதிப்புைள் ( Disadvantage of smartphones) 

தசொல்வளம் 

1. த ொழில்நுட்பம் (technology) 2. நவனீம் (modern) 3. சமூக ஊடகம் (social media) 4. 
த ொலைப்பபசியின் வளர்ச்சி (Development Of Telephone) 5. கண்டுப்பிடிப்புகள்  6. 
தசயைிகள் (Application) 7. த ொடும்பைலக (touch screen) 8. லகயடக்கத் 
த ொலைப்பபசி (smartphone) 9. நல்ை  கவல் (good information) 10.  கவல் பகிர்வு 
(sharing information)  
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21. குறுந் கவல் (Messaging) 22. கருவி (Device) 23.  ரவு பசகரிப்பு (Data Collection) 
24. ஆவணம் (document) 25. லகப்பபசி லவப்பகச் பசலவ (Mobile Internet Banking) 

எழுத்து வடிவம். 

த ொழில்நுட்ப வளர்ச்சி – நிலைய நவனீம் - லகத்த ொலைப்பபசி - பயன்பொடு 
அ ிகம் – ப ின்ம வய ினர்கள் – சமூக ஊடகங்கள் - அ ிக ஆர்வம் – மின் 
விலளயொட்டுகள் – லகத்த ொலைப்பபசி நிலைய பொ ிப்பு  

MANY WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

எடுக்க முடியவில்லை – ப லவக்கு ஏற்ப -  பயன்படுத்துவது - சிைப்பு.  

பைள்விைள் 

1. நீ லகத்த ொலைப்பபசிலய ேயன்ேடுத்துவகதப் ேற்றி கூறு 

ஏற்புகைய விகைைள் 

ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 

2. லகத்த ொலைப்பபசியின் பயன்பொட்டொல் என்ன தகீைைள் உள்ளன? 

ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 

3. லகத்த ொலைப்பபசி பயன்பொட்டினொல் என்ன நன்கைைள் உள்ளன? 

ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 
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கலைகளில் ஆர்வம் காட்டுதல்  
ச ொல்வளம் 

1.   இயல் இசை நாடகம்      2.   தற்காப்புக் கசல     3.   சிலம்பாடட்ம்     4.   

பரதநாடட்ியம்     5.   ைங்கீதம் (Music)    6.   ககாலாடட்ம்     7. நாடட்ுப்புறக் 

கசலகள்       8. நடனக்கசல     9.   ஓவியக்கசல   10.    
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21.   அரங்ககற்றம்     22.  தமிழ்மமாழி விழா     23.   பண்பாடு-பாரம்பரியம்    24.   

மெளிநாடட்ுக் கசலகள்     25.  கசலகளுக்கான உபகாரை ்ைம்பளம்  

 

எழுதத்ு வடிவம் 
 
தமிழ்ப் பாரம்பரியக் கசலகள் – மயிலாடட்ம், ககாலாடட்ம், புலியாடட்ம், 

பரதநாடட்ியம், கபான்ற பற்பல கசலகள் – உடலுக்கும் மனதத்ிற்கும் 

புதத்ுணரை்ச்ிசய அளிக்கும்  

MANY WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 

பள்ளிகளில் மாணெரக்ளுக்குை ் சிறப்பு நடெடிக்சககளாக நாடக 

ெகுப்புகள் கற்றுக்மகாடுக்கப்படுகின்றன (speech and drama) 

 

 

 
கேள்விேள்: 
 
1. நீங்கள் கற்றுக்மகாள்ளும் ஒரு கசலசயப் பற்றிக் கூற முடியுமா? 
 
ஏற்புடைய விடைேள் 
ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 

 
பரதநாடட்ியம் ஆடும்கபாது உங்கள் மனநிசல எெ்ொறு இருக்கும்? 
ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 

 

2. நமது சிங்கப்பூர ் அரைாங்கம் கசலகளுக்கு அதிக முக்கியதத்ுெம் 

ெழங்குகிறது என்பசத நீ ஏற்றுக்மகாள்ொயா?  

ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 

 


	SV3.  கைத்தொலைப்பேசியின் பாதிப்புகள் ( Disadvantage of smartphones) (Sample)
	SV3. கலைகளில் ஆர்வம் காட்டுதல் Ans key-Interest in Arts (sample)

