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3 தேர்வுத்ோள் 3  19 - 27 
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9 தேர்வுத்ோள் 9  73 - 81 
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‘அ’ பிரிவு 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்  (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் பகுதியில் ககோடிட்ட இடங்களை மிகப் பபோருத்தமோன ப ோற்களைக் 
பகோண்டு நிரப்பவும். 

 
இந்தியா வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த நாடுகளுள் ஒன்று. இங்கிருக்கும் 

ககாயில்கள், கதவோலயங்கள் Q1. ________________________________ நூற்றோண்டுகைின் 
வரலாற்றினைக் ககாண்டனவ. அக்காலத்தில் வாழ்ந்த கசர, கசாழ, பாண்டிய 
மன்ைர்கள், நாயக்க மன்ைர்கள், பல்லவர்கள் ஆகிகயாரின்                             

Q2. ____________________________________ அனமந்த ககாயில்களும் கதவாலயங்களும் 
வித்தியாசமாை கட்டனமப்பில் அனமந்திருக்கின்றை. இனவயனைத்தும் 
கனலயம்சத்திலும், வடிவத்திலும் காண்கபானரக் கிறங்க னவக்கின்றை. இக்கனலக் 

கட்டடங்கள் Q3. _________________________________ பின்ைால் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் 

மனறந்திருக்கின்றை.  
இந்தியாவின் கட்டடக் கனலனயக் காண்பதற்கு ஆயிரக்கணக்காை மக்கள் 

கவவ்கவறு கத ங்கைிலிருந்து ஆண்டுகதாறும் Q4. _______________________________ 

வருனக புரிகிறார்கள். பள்ளி மாணவர்களும் இங்கு கல்விச் சுற்றுலாவிற்கு அடிக்கடி 

வருகிறார்கள் Q5. __________________________________ படித்த கனலக்ககாயில்கனளயும் 

கதவாலயங்கனளயும் கநரில் காணும்கபாது இவர்கள் மளலக்கத் தவறுவதில்னல!  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

கதர்வுத்தோள் 1 

1. திரளாக   6. ககவண்ணத்தில்  11. ஒட்டும ாத்தம் 

2. ஆகியகவ   7. அகைத்கதயும்  12. எண்ணத்தில் 

3. எல்லாகரயும்  8. முதலிய          13. ஒவ்மவான்றிற்கும் 

4. பகைப்பிற்காக  9. பபான்ற   14. ஏட்டில் 

5. உருவாக்கத்துைன்  10. கூட்ைத்தில்  15. அனுபவத்தில் 
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பிளை திருத்தம் (10 மதிப்பபண்கள்) 

கீழ்க்கோணும் பகுதியின் இடப்பக்கத்தில் ஐந்து வினோக்கைின் எண்கள் 
இடம்பபற்றுள்ைன. ஒவ்பவோரு வினோவிற்கும் எதிரிலுள்ை வரியில் 
க ோடிடப்பட்டுள்ள ஒரு பிளையோன ப ோல் உள்ைது. அந்த ஐந்து வரிகைிலும் உள்ை 
பிளையோன ப ோற்களைத் திருத்தி, அச்ப ோற்கைின்  ரியோன வடிவத்ளத எழுதவும்.  

 

 

Q6 _______________________________  

Q7 _______________________________  

Q8 _______________________________  

Q9 _______________________________  

Q10 _______________________________  
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Q8 
 
 

Q9 
 
 
 
 
 
 

Q10 

நமது இந்தியப் பாரம்பரியத்தில் கவகுகாலமாக இருந்து வரும் ஓர் இனல 
கவற்றினல. இதனை பாக்கு, சுண்ணாம்பு ஆகியவற்றுடன் சுருட்டி 
வயதாைவர்கள் வாயில்கபாட்டு கமள்வனத நாம் பார்த்திருப்கபாம். ஆைால், 
இந்த கவற்றினலயில் அபோரமோன மருத்துவக் குணங்கள் இருக்கின்றை 
என்பனத நாம் அறிந்திருப்கபாமா? கவற்றினலயின் கால்சியம், இரும்புச் 
சத்து அதிகம் உண்டு. இதனைக் ககாதிக்க னவத்து, கதங்காய் எண்கணயுடன் 
கசர்த்து புண்,  ிரங்குகள்மீது கதய்த்து வந்தால் நாளனடவில் அனவ 
குணமனடந்துவிடும். வயிற்றுக் ககாலாறுகள் உள்ளவர்களும் தீராத 
தனலவலியால் அவதிப்படுபவர்களும் கவற்றினலனய கவறு சில 
பாரம்பரியப் கபாருள்களுைன் கசர்ந்து மருந்தாக உட்ககாள்ளலாம். கதள் 
கடிபட்டவர்களுக்கும் கவற்றினல அருமருந்தாகப் பயன்படுகிறது. நீரிழிவு 
கநாயால் அல்லலுறுபவர்களும் இந்த கவற்றினலனய கவப்பினல, 
அருகம்புல் ஆகியவற்றுடன் கசர்த்து, ககாதிக்க னவத்து அந்த நீனரப் 
பருகிைால் நீரிழிவு கநாய் குனரயும் என்று கூறப்படுகிறது. 
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‘ஆ’ பிரிவு 
 

B2 கருத்தறிதல் 1 (20 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உனது ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 

 
‘ககடில் விழுச்கசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு  
மாடல்ல மற்னற யனவ’  

என்று கல்வியின் சிறப்பினைத் திருவள்ளுவர் இயம்புகிறார். கல்விகய எல்லாச் 
கசல்வங்களிலும் தளலயோயது. கல்விச்கசல்வம் ஒருவரிடம் குடிககாண்டிருப்பது 
அவருக்கு  மற்ற எல்லாச்  கசல்வங்களும் இருப்பதற்கு  நிகரோகும்.   கல்வினயக்  
கற்பது  அத்தியாவசியம்  என்றால்  அது  நமக்குக் கற்பித்தவற்னறப் பிளையற 
கமற்ககாள்வது அனதக் காட்டிலும் இன்றியனமயாதது. நாம் அனைவரும் நம் 
கல்விப்பயணத்னதச் சிறுவயதில் கதாடங்குகிகறாம். கணிதம், அறிவியல், புவியியல் 
எைப் பாடங்ககளாடு விழுமியங்கனளயும் படிக்கிகறாம். படித்த பாடங்கள் பணம் 
சம்பாதிக்கப் பயன்படுகிறது என்றால், கற்றுக்ககாண்ட பண்புகள் நாம் வாழ்க்னகயில் 
நல்ல மைிதர்களாக உருகவடுக்கத் துனணபுரிகின்றை. 

பண்புகள் என்பனவ கல்விகயாடு இளயந்தளவ. அவற்னறப் பிரித்துப் பார்ப்பது 
அரிது. கல்வி கற்ற ஒருவன் நற்பண்புகள் இல்லாதவைாக இருந்தால் அவன் 
கல்லோதவனோககவ கருதப்படுகிறான். கநர்முகத் கதர்வில், தான் படித்தவன் என்ற 
அகந்ளதளயக் காட்டும் ஒருவனுக்கு யாரும் கவனல வழங்குவதில்னல. படிப்பில் 
சிறந்தவைாக இல்லாதிருப்பினும் பணிவன்புடன் நடந்துககாள்பவனைகய எல்லாரும் 
விரும்புவார்கள். ‘கற்றது னகமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு’ என்கிறது பழகமாழி. 
படிப்பிற்கு எல்ளலகயது? எைகவ, ஒருவன் தைக்கு எல்லாம் கதரியும் என்று ‘படித்த 
திமிருடன்’ நடந்துககாள்வது முட்டாள்தைம்.   
 படிப்பில் நல்ல கதர்ச்சி கபற்றிருந்தும், மக்கள் பண்புகளில் குனறயாது, 
மற்றவர்கனளயும் மதிப்பவர்ககள ‘உண்னமயாகப் படித்தவர்கள்’ எைக் 
கருதப்படுகிறார்கள். இவர்கள் தங்களுக்குத் கதரிந்தனதகயல்லாம் ககாட்டித் தீர்க்க 
மாட்டார்கள், மாறாக, தங்கனளவிடப் படிப்பில் குனறந்த கதர்ச்சி கபற்றிருப்பவர்களின் 
ஆகலாசனைகனளயும் கசவிசாய்ப்பார்கள். உயர்வு தாழ்வு பாராமல் எல்லாரிடமும் 
 கஜமோகப் பழகுவார்கள். அவர்களின் நினலயில் தங்கனள நிறுத்திச் சிந்தித்துப் 
பார்ப்பார்கள். நினறகுடத்தில் உள்ள நீர் எவ்வாறு தளும்பாகதா அதுகபான்று 
இவர்களின் அறிவாற்றல் ஒருகபாதும் தற்கபருனமயாக மாறாது. 
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 கல்வி ஒருகபாதும் நமக்குத் தீயைவற்னறக் கற்பிப்பதில்னல. 
நல்கலாழுக்கத்னத மட்டுகம கபாதிக்கிறது. பிள்னளகள் படிக்கும் காலத்திகலகய 
அவர்களுக்கு அறகநறிக் கல்வி கற்றுக்ககாடுக்கப்படுகின்றது. அறகநறிக்கல்வி 
கதர்வில் கசாதிக்கப்படாவிட்டாலும் அதற்கு முக்கியத்துவம் ககாடுத்து 
மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கற்றுக்ககாடுக்க கவண்டியது இன்றியனமயானம. மற்ற 
பாடங்கள் கதர்வுப் பாடங்கள் என்றால், அறகநறிக்கல்வி வாழ்க்னகப் பாடம். அதனை 
ஒருநாளும் புறக்கணிக்கலோகோது. இளனமயில் கற்றுக்ககாள்ளும் அறகநறிக்கல்வி 
மாணவர்களின் மைத்தில் ஆழப் பதிந்து அவர்கனள நல்ல மைிதர்களாக உருவாக்கும் 
என்பது திண்ணம்.  
 
வினோக்கள் 
 
பின்வரும் வினோக்களுக்கு நோன்கு பதரிவுகள் பகோடுக்கப்பட்டுள்ைன. அவற்றுள் 
மிகப் பபோருத்தமோன விளடளயத் கதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்ளண மட்டுகம 
அளடப்புக்குள் எழுதவும். 
 

Q11  கல்வியின் சிறப்னபப் பற்றித் திருக்குறள் என்ை கூறுகிறது? (2 மதிப்கபண்கள்) 

1.  கல்வினய ஒருவர் கற்க கவண்டியது மிகவும் அவசியம் 

2.  கல்வி என்பது மாடல்ல, அது ஒருவனக கசல்வம் 

3.  கல்வி மற்ற எல்லாச் கசல்வங்கனளயும் கபற்றுத் தரும் 

4.  கல்வினயப் பினழயின்றிக் கற்றுக்ககாள்ள கவண்டும்    (     )
  

Q12 கநர்முகத் கதர்வில் எத்தனகயவர்களுக்கு கவனல வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது?  
(2 மதிப்கபண்கள்) 

1.  படித்திருந்தும் பண்பாக நடந்துககாள்பவர்களுக்கு 

2.  நினறய படித்திருப்பவர்களுக்கு 

3.  கல்வியின் எல்னலனய அனடந்தவர்களுக்கு 

4.  எல்லாம் கதரிந்த ஒருவருக்கு        (        ) 
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பின்வரும் வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 
 
Q13 ‘உண்னமயாகப் படித்தவர்’ என்று எப்கபாது ஒருவர் கபாற்றப்படுகிறார்? 
 (6 மதிப்கபண்கள்) 

 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 

 

Q14 அறகநறிக்கல்வியின் முக்கியத்துவம் என்ை? (6 மதிப்கபண்கள்) 

 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 

 

Q15 பின்வரும் கசாற்கள் கமற்கண்ட பகுதியில் இடம்கபற்றுள்ளை. 
 அச்கசாற்களின் கபாருனள எழுதவும். (4 மதிப்கபண்கள்) 
 

அ) பினழயற  - ______________________________  

ஆ) கல்லாதவைாககவ - ______________________________  
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கருத்தறிதல் 2 (12 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  

 
னகயடக்கத் கதானலகபசி வளர்ச்சியனடந்த நாடுகளில் ஓர் இன்றியனமயாத 

இடத்னதப் கபற்றுவிட்டது. இது இல்னலகயைில் வோழ்க்ளக நகருமோ? என்ற 
விைாவிற்கு இடமளித்துவிட்டது. உண்னமதான். இன்று நம்மில் எத்தனை கபரால் 
னகயடக்கத் கதானலகபசி இல்லாமல் இயங்கமுடிகிறது? அனத மறந்து வடீ்டில் 
னவத்துவிட்கடாம் என்றால், அந்த நாள் முழுதும் உடலில் ஏகதா குனறபாடு 
இருப்பதுகபாலகவ கதான்றும். அந்தளவிற்கு இத்கதானலகபசிகளின் பயன்பாட்டால் 
நாம் கபரும் பாதிப்பனடந்திருக்கிகறாம் என்று கூறிைால் அது மினகயாது. 

னகயடக்கத் கதானலகபசி முதன்முதலில் கபச்சுவழித் கதாடர்பிற்காககவ 
உருவாக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்பனடப் பயன்பாடும் அதுதான். காலப்கபாக்கில் 
கதாழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி னகயடக்கத் கதானலகபசினயயும் விட்டுனவக்கவில்னல. 
குறுஞ்கசய்தி அனுப்புதல், இனணய வசதி, புனகப்படம் எடுத்தல், காகணாளிகனள 
உருவாக்குதல், வினளயாட்டுகள், கபான்ற பற்பல வசதிகள் அதில் கபாருத்தப்பட்டை. 
னகயடக்கத் கதானலகபசிகளில் இனணய வசதி இருப்பதைால் ஒருவர்  
இனணயத்தளங்களில் வலம் வர முடியும். இரயில் கசனவக்காககவா, கபருந்து 
கசனவக்காககவா காத்திருக்கும் கவனளகளில், தங்கள் பணிகனள கநாடிப்கபாழுதில் 
முடித்துவிடலாம்.  

ப யலிகைின் உருவாக்கத்திைால் னகயடக்கத் கதானலகபசிகளின் கசனவகள் 
அபாரத்னதயும் தாண்டியுள்ளது. வங்கிக் கணக்குகள், உந்துவண்டிகனள முன்பதிவு 
கசய்தல் கபான்ற பல அத்தியாவசியங்கனள நாம் அந்தச் சிறு னகயடக்கக் 
.கருவியிைால் கசய்து முடித்துவிட முடியும். இது பன்மடங்கு கநரத்னதயும், வணீ் 
அனலச்சனலயும் மிச்சப்படுத்துகிறது. புதிதாக ஓர் இடத்னதத் கதடி வரும் ஒருவரிடம் 
னகயடக்கத் கதானலகபசியிருந்தால் கபாதுமாைது. அதில் இருக்கும் கபாக்குவரத்துச் 
கசனவயின்மூலம் அவரால் தாைாககவ அவ்விடத்திற்கு வந்து கசர்ந்துவிட முடியும். 
இத்தனகய, நமக்குத் கதனவப்படும் அன்றாடச் கசனவகனளயும் வழங்குவதால் 
னகயடக்கத் கதானலகபசி ‘மக்களின் நண்பன்’ என்று கூறிைாலும் தகும். 

ஒரு நாணயத்திற்கு இருபக்கங்கள் இருப்பதுகபால், னகயடக்கத் 
கதானலகபசிகளிைால் பாதிப்புகளும் இருக்கின்றை. கபாதுவாககவ, எந்தப் 
கபாருனளயும் அளவிற்குமீறிப் பயன்படுத்திைால் அனவ எதிர்மோறோன வினளவுகனள 
ஏற்படுத்தும். அதுகபான்று, இக்கருவிகனள அதிகமாகப் பயன்படுத்தும்கபாது 
தனலவலி, உடல்கநாவு, கண்பார்னவ பாதிப்பு கபான்ற கநாய்கள் வர 
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வாய்ப்பிருக்கின்றை. நம் அன்றாடத் கதனவகளுக்கு இதனை நம்பியிருப்பதால் அது 
இல்லாமல்கபாகும்கபாது மைஉனளச்சல் வருவதற்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது. எனதயும் 
அளவுடன் பயன்படுத்தப் பழகிக்ககாள்ளும்கபாது அதைால் வினளயும் நன்னமகள் 
மட்டுகம நமக்குக் கினடக்கும். இதனை உணர்ந்து ஒவ்கவாருவரும் னகயடக்கத் 
கதானலகபசிகனளப் பயன்படுத்துகவாம்.  
 
வினோக்கள்  
 
Q16 னகயடக்கத் கதானலகபசிகளிைால் நாம் எவ்வாறு பாதிப்பனடந்துள்களாம்?    

(3 மதிப்கபண்கள்) 
 
 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 

 
Q17 னகயடக்கத் கதானலகபசியில் தற்கபாது எத்தனகய வசதிகள் இருக்கின்றை?
 (3 மதிப்கபண்கள்) 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 
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Q18 னகயடக்கத் கதானலகபசி ‘மக்களின் நண்பன்’ என்று ஏன் கூறப்படுகிறது?     
(3 மதிப்கபண்கள்) 

 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 

 

Q19 னகயடக்கத் கதானலகபசியிைால் ஏற்படும் ‘எதிர்மாறாை வினளவுகள்’ என்று 
கட்டுனரயாசிரியர் எவற்னறக் குறிப்பிடுகிறார்? (3 மதிப்கபண்கள்) 

 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________  
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சுருக்கி வளரதல் (8 மதிப்பபண்கள்) 

 

Q20 கருத்தறிதல் 2-இல் னகயடக்கத் கதானலகபசியிைால் ஏற்படும் நன்னமகனளப் 
பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துகனளப் கபாருள் பிறழாது உன் கசாந்த 
நனடயில் 40 கசாற்களில் சுருக்கி எழுதவும்.  

 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ 
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தேர்வுத்ோள் 1 

எண் அருஞ்ச ால் ச ாருள் English Meaning  

1. தேவாலயங்கள் - Church 

2. நூற்றாண்டுகளின்        நூறு வருடங்கள் 100 Years 

3. கிறங்க மயங்க To faint 

4. தேசங்களிலிருந்து        நாடுகளிலிருந்து From countries 

5. மலலக்க               அேிசயிக்க To surprise 

6. அபாரமான மிகச் சிறப்பான Very great 

7. சிரங்குகள் தோலில் ஏற்படும் அரிப்பு Skin disease 

8. ேலலயாயது         உயர்ந்ேது Very high 

9. நிகராகும்             சமமாகும் Equal 

10. புவியியல்              பூதலாவியல் Geography 

11. இலயந்ேலவ              தசர்ந்ேலவ Together 

12. அகந்லேலய          ேற்பபருலமலய Self-praise 

13. எல்லல வரம்பு Limit 

14. சகஜமாக              இயல்பாக Normally 

15. புறக்கணிக்கலாகாது     அலட்சியப்படுத்ேலாகாது To ignore 

16. வாழ்க்லக நகருமா      வாழ்க்லகலய நடத்ே 
முடியுமா? 

Can live? 

17. பசயலிகளின்           - Applications 

18. எேிர்மாறான           விரும்பத்ேகாே Dislike 
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தேர்வுத்ோள் 1 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் பிழைத்ேிருத்ேம்  

Q1  ஆகியவை          (2) Q6 மெல்லுைவை  
Q2  வகைண்ணத்ைில்    (6) Q7  மைற்றிவையில் 
Q3  ஒவ்மைொன்றிற்கும்  (13) Q8  ககொளொறுகள்  
Q4  ைிரளொக             (1) Q9 கேர்த்து   
Q5  ஏட்டில்             (14) Q10    குவறயும் 
 
B2 கருத்ேறிேல் 1 

Q11  3 

Q12  1 

Q13 ஒருைர் படிப்பில் நல்ை கைர்ச்ேி மபற்றிருந்தும் பண்புநைன்களில் ேிறப்புற்று 
 ைிளங்கும்கபொது உண்வெயில் படித்ைைர் என்று கபொற்றப்படுகிறொர். அைர் 
 ைனக்குத் மைரிந்ைைற்வற எல்ைொம் ெற்றைர்களிடம் ைற்மபருவெ 
 அடிக்கெொட்டொர். படிப்பில் குவறந்ை கைர்ச்ேி மபற்றிருப்பைர்களின் 
 ஆகைொேவனகவளயும் ககட்பொர். உயர்வு ைொழ்வு பொரொெல் எல்ைொரிடமும் 
 ேகஜெொகப் பழகுைொர். அைர்களின் நிவையில் ைங்கவள நிறுத்ைிச் ேிந்ைித்துப் 
 பொர்ப்பொர். அைரின் அறிைொற்றவை ஒருகபொதும் ைற்மபருவெயொக ெொற்ற 
 ெொட்டொர். 
Q14 அறமநறிக்கல்ைி ெொணைர்களுக்கு ைொழ்க்வகப் பொடத்வைக் கற்றுக்மகொடுக்கிறது. 

ேிறு ையைிகைகய இப்பொடத்வைக் கற்றுக்மகொடுக்கும்கபொது அது ெொணைர்களின் 
ெனத்ைில் ஆழப் பைிந்து எைிர்கொைத்ைில் அைர்கவள ைிழுெியங்கள் நிவறந்ை 
நல்ை ெனிைர்களொக உருைொக்குகிறது. 

Q15 அ) ைைறில்ைொெல் 
ஆ)  படிக்கொைைனொககை 

 

கருத்ேறிேல் 2 

Q16 வகயடக்கத் மைொவைகபேி இல்ைொெல் நம்ெொல் ைொழ்க்வகவய ெகிழ்ச்ேியொக 
ைொழ முடியொது என்ற நிவை நிைைி ைிட்டது. வகயடக்கத் மைொவைகபேிவயக் 
மகொண்டு மேல்ை ெறந்துைிட்டொல் நெக்கு உடம்பில் ஏகைொ குவறபொடு 
ஏற்பட்டிருப்பதுகபொல் கைொன்றுகிறது. வகயடக்கத் மைொவைகபேியினொல் 
இவ்ைவகயில் நொம் பொைிப்பவடந்துள்களொம். 
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Q17 வகயடக்கத் மைொவைகபேியில் ைற்கபொது குறுஞ்மேய்ைி அனுப்புைல், இவணய 

ைேைி, புவகப்படம் எடுத்ைல், கொமணொளிகவள உருைொக்குைல், ைிவளயொட்டுகள் 
கபொன்ற ைேைிகள் இருக்கின்றன.                   

Q18 வகயடக்கத் மைொவைகபேியில் ைற்கபொது ைங்கிக் கணக்குகவளப் பொர்த்ைல், 
உந்துைண்டிகவள முன்பைிவு மேய்ைல் கபொன்ற பை கேவைகள் 
கிவடக்கின்றன. இது நெது கநரத்வையும் அவைச்ேவையும் ெிச்ேப்படுத்துகிறது. 
கெலும், புைிைொக ஓர் இடத்வைத் கைடி ைருபைருக்குக் வகயடக்கத் 
மைொவைகபேியில் இருக்கும் கபொக்குைரத்துச் கேவை மேயைி அைருக்கு 
ைழிகொட்டுகிறது. இவ்ைொறு நம் அன்றொடத் கைவைகவளயும் வகயடக்கத் 
மைொவைகபேியின்மூைம் பூர்த்ைி மேய்ய முடிைைினொல் இது ‘ெக்களின் நண்பன்’ 
என்று கூறப்படுகிறது.   

Q19 வகயடக்கத் மைொவைகபேிவய அைிக கநரம் பயன்படுத்துைைொல் ைவைைைி, 
உடல்கநொவு, கண்பொர்வை பொைிப்பு கபொன்ற கநொய்கள் ைர ைொய்ப்பிருக்கின்றன. 
கெலும், நொம் நம் அன்றொடத் கைவைகளுக்கு இைவன நம்பியிருக்கும்கபொது 
அது இல்ைொெல்கபொகும்கபொது ெனஉவளச்ேல் ைருைைற்கும் ைொய்ப்பிருக்கிறது. 
இைற்வறகய வகயடக்கத் மைொவைகபேியினொல் ஏற்படும் எைிர்ெொறொன 
ைிவளவுகள் என்று கட்டுவரயொேிரியர் கூறுகிறொர்.  

Q20 வகயடக்கத் மைொவைகபேி நம் ைொழ்க்வகயின் ஓர் அங்கெொகிைிட்டது. அைன் 
மூைம் நொம் ெற்றைர்களுடன் உவரயொடுைது ெட்டுென்றி, குறுஞ்மேய்ைி 
அனுப்புைல், புவகப்படம் எடுத்ைல், கொமணொளி உருைொக்குைல் கபொன்ற 
மேயல்கவளயும் மேய்யைொம். கெலும், அைிைிருக்கும் இவணய ைேைி 
உடனுக்குடன் நம் கைவைகவள முடிக்கத் துவணபுரிகிறது. இைிைிருக்கும் 
மேயைிகள் நம் கைவைகள் அவனத்வையும் பூர்த்ைி மேய்து கநரத்வையும் 
அவைச்ேவையும் ெிச்ேப்படுத்துகிறது.   

  

தேர்வுத்ோள் 2 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் பிழைத்ேிருத்ேம்  

Q1  ெறந்துைிட          (3) Q6 உவழப்பிற்கு 
Q2  நடத்ைப்படுகின்றன      (9) Q7  கொய்கறிகவள 
Q3  ைரைொற்வறயும்           (12) Q8  ைிவளயொடினொர்கள் 
Q4  அனுபைெொக         (6) Q9 இல்ைொைகை   
Q5  ேொத்ைியெொகொது     (15) Q10    அைிகளைில் 
 
B2 கருத்ேறிேல் 1 

Q11  2 

Q12  1 

Q13 மேொற்கவளக் ககொபத்ைில் அள்ளி ைசீுைைொல் எத்ைவனகயொ குடும்பங்கள் 
 உவடந்ைிருக்கின்றன, நட்புகள் முறிந்ைிருக்கின்றன. ககொபத்ைில் அள்ளி 
 ைேீப்படும் மேொற்கள்  ெனத்ைின் ஆழம்ைவர மேன்று பைிந்துைிடும். பிறகு, 
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