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     ’அ’ பிரிவு 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் (10 மதிப்பெண்கள்) 

ெின்வரும் ெகுதியில் ககோடிட்ட இடங்களை மிகப்பெோருத்தமோன ப ோற்களைக் பகோண்டு 
நிரப்ெவும். 

 நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம்பிள்ளை துடிப்பு மிக்க பாடல்களை எழுதி தமிழகத்திற்கு 

அறிமுகமானவர். இவர் ஒரு ததசியக்கவிஞர். இந்திய  விடுதளலக்காகத் தம் பாட்டுத் திறளன 

(Q1) ____________________________________ பண்பாைர். காந்தியக் கருத்துகளை இனிய கவிகைால் 

பாடியவர். தமிழகத்தின் முதல் அரசளவக் கவிஞராகப் பணியாற்றியவர். தமிழன் இதயம் 

தமிழ்த்ததன், மளலக்கள்ைன் (Q2) ____________________________________ அருந்தமிழ் நூல்களை 

இயற்றியவர். அவர் பல எைிய இனிய பாடல்களை இயற்றியுள்ைார். அவர் இயற்றிய ஒரு 

பாடலின் கருத்திளனக் கீதழ காண்தபாம். 

 கல்விக்கண் திறந்து ளவக்கும் ஆசிரியர்கைிடத்து மாணவர்கள் (Q3) ______________________ 

ளவக்காத காரணத்தால் பள்ைிகைில் குழப்பம் உண்டாவளதக் காண்கின்தறாம். அரும்பபரும் 

கருத்துகளை அள்ைி வழங்கும் ஆசிரியர்களை (Q4) ____________________________________ தவறாகப் 

தபசுகின்றனர். பள்ைியில் ஒழுக்கத்ளதயும் கல்விளயயும் கற்றுக்பகாள்வதத மாணவர்கைின் 

கடளமயாகும். ஆனால்,  மாணவர்கள் தங்கைது கடளமயான படிப்பளத விட்டு உரிளமக்காக 

(Q5) ____________________________________. பாடங்களைக் கற்பளதவிட ஒழுக்கத்ளதக் கற்பதத 

சிறந்தது என்ற உண்ளம மாணவர்கள் உணரதவண்டும்.  தமலும் அவர்கள் நல்பலாழுக்கத்ளத 

உயிர்தபாலக் கருதி அதளன வைர்க்க தவண்டும் என்ற தமலான கருத்திளன நாமக்கல் கவிஞர் 

தம் பாடலில் வலியுறுத்தியுள்ைோர்.  
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A2 ெிளைத்திருத்தம் (10 மதிப்பெண்கள்) 

கீழ்க்கோணும் ெகுதியின் இடப்ெக்கத்தில் ஐந்து வினோக்கைின் எண்கள் இடம்                       
பெற்றுள்ைன. ஒவ்பவோரு வினோவிற்கும் எதிரிலுள்ை வரியில் ஒரு ெிளையோன ப ோல் 
உள்ைது. அந்த ஐந்து வரிகைிலும் உள்ை ெிளையோன ப ோற்களைத் திருத்தி அச்ப ோற்கைின் 
 ரியோன வடிவத்ளத எழுதவும். 

 

 

Q6 _______________________________  

Q7 _______________________________  

Q8 _______________________________  

Q9 _______________________________  

Q10 _______________________________ 
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Q7 

 

 

Q8 

 

Q9 

 

Q10 

 

தவளல வோய்ப்புக் கிளடக்கும் என்றால் தமிழில் படிப்பவர் எண்ணிக்ளக கூடும். 
மைளலயர் பள்ைிகளைத் தமிழில் நடத்ததவண்டும். தமிழில் தகாப்புகளையும்  
குறிப்புகளையும் எழுதும் அலுவலர்களையும் அலுவல ஊழியர்களை ஊக்கப்படுத்த 
தவண்டும். தமிழ்க் குழந்ளதகளுக்குத் தமிழ்பமாழி மூலம் அறிவியல் கற்பித்தால் 
ஜப்பான், ரஷ்யா, பஜர்மனி தபான்ற நாடுகைின் உள்ை குழந்ளதகளைப் தபால 
முன்தனறுவர். வடபமாழிக் கலப்பின்றித் தூய தமிழில் தபசதவண்டும், எழுத 
தவண்டும் என்று வழியுறுத்திய மளறமளலயடிகளைப் தபால, ஆங்கிலக் கலப்பின்றிப் 
தபச, எழுதச் பசய்யதவண்டும். தூய தமிழ்ச் பசாற்களைப் பயன்படுத்திப் தபசும், 
எழுதும், பழகும் முளறளய மாணவர்கைிளடதய நாகரிகமாகக் கருதப்பட தவண்டும். 
நளடமுளறயில் பயிலும் ஆங்கிலச் பசாற்களுக்கு ஏற்ற தூய தமிழ்ச் பசாற்களை 
அரிந்துபகாள்ளுதல் தவண்டும். ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது ஒன்றும், ஒலிப்பது 
ஒன்றுமாக இருக்கும். இருப்பினும்  ஆங்கிலத்ளத வருந்திக்கற்று, அறிவும் 
ஆற்றளலயும் பபறுவர். தாய்பமாழியாகிய தமிளழக் கற்க முன்வருவதில்ளல. 
பபற்தறார்களும் ஆசிரியர்களும் முளனந்து தங்கள் பிள்ளைகளைத் தமிழ் கற்க 
ஊக்கப்படுத்த தவண்டும். அவ்வாறு பசய்தால் தமிழ் வாழும் பமாழியாக நிளலத்து 
நிற்கும் என்பதில் ஐயமில்ளல.  



 
 
                                                                                                                                                  தேர்வுத்ோள் 1
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`ஆ` ெிரிவு 

B3 ப ோற்புணர்ச் ி (10 மதிப்பெண்கள்)  

 ெின்வரும் ப ோற்களைப் ெிரித்து எழுதவும்.  
 
Q11 பனிப்பாளற  =   _____________________ + _____________________ 

Q12    பசால்லழகு  =   _____________________ + _____________________ 

Q13 கடதலாரம்       =   _____________________ + _____________________ 

Q14    பூவிதழ்   =   _____________________ + _____________________ 

Q15    பாய்மரம்  =   _____________________ + _____________________ 

 

`இ` ெிரிவு 

C4 கருத்தறிதல் (22 மதிப்பெண்கள்) 

ெின்வரும் கட்டுளரளயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியிற்கோணும் வினோக்களுக்கு உனது 
ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  

 இன்று உலகம் முழுவளதயும் ஆட்டிப்பளடக்கும் ஒரு பகாள்ளை தநாய் க ாவிட்19 

எனப்படும் பகாதரானா கிருமித்பதாற்றாகும். பல நாடுகைில் இக்கிருமி தனது 

ககோரதோண்டவத்ளத நடத்திக்காட்டியுள்ைது. குறிப்பாக ஐதராப்பா, அபமரிக்கா தபான்ற 

பலபகுதிகளைச் தசர்ந்த நாடுகைில் இக்கிருமித்பதாற்றினால் அதிக அைவு பாதிப்புகள் 

ஏற்பட்டுள்ைன. இவற்ளறக் கட்டுப்படுத்த உலக சுகாதார நிறுவனம் பலமுயற்சிகளை 

எடுத்துவருகிறது. எச்ஐவி கிருமிளயப் தபான்று பகாதரானா கிருமியும் உலகில் நீண்டகாலம் 

வாழக் கூடிய அபாயம் நிலவுவதாகவும், அக்கிருமித்பதாற்ளற உலகில் இருந்து அடிதயாடு 

ஒழிக்கமுடியாமல் தபாகலாம் எனவும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அவசரகால நிபுணர்      

திரு. ளமக் ராயன் எச் ரித்துள்ைோர்.   

 காபணாைிக் காட்சிவழி பசய்தியாைர் சந்திப்பில் தபசிய திரு. ளமக் ராயன், பகாதரானா 

கிருமித்பதாற்று எவ்வைவு காலம் நீடிக்கும் என நிபுணர்கள் பலர் கூறும் கருத்துகைின் நம்பகத் 

தன்ளமளய உறுதிப்படுத்த முடியாது என்று பசான்னார். எனினும் உலகநாடுகள் பலவும் 

கிருமித்பதாற்ளற ஓரைவுக்குக் கட்டுக்குள் பகாண்டு வந்திருப்பளதச் சுட்டிக்காட்டிய டாக்டர் 

ளமக் ராயன், கிருமித்பதாற்றுத் தடுப்புமருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும், கிருமித்பதாற்ளறக் 

கட்டுப்படுத்தும் பபரிய அைவிலான முயற்சிகள் பதாடரதவண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.  
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 தற்தபாது உலபகங்கும் பகாதரானா கிருமித்பதாற்ளற எதிர்பகாள்வதற்கான நூற்றுக்கும் 

அதிகமான தடுப்பூசிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

ஆனால் அவற்றுள் மிகவும் பவற்றிகரமான தடுப்பூசிளயத் தயாரிப்பது  ிரமமோனது என்று 

நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். உதாரணமாக தட்டம்ளம உள்ைிட்ட பல பகாள்ளைதநாய்களுக்கு 

எதிரான தடுப்பூசிகள் இருப்பளத டாக்டர் ராயன் சுட்டிக்காட்டினார். எனினும் அத்தளகய 

தநாய்கள் இன்னும் உலகில் பூரணமோக ஒைிக்கப்ெடவில்ளல.  

 பகாதரானா கிருமித்பதாற்று அபாயத்ளதக் குளறக்க, கிருமித்பதாற்ளறக் 

கட்டுப்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றம் ததளவ என்றார் டாக்டர் ளமக் ராயன். 

தமலும் ததசிய, வட்டார, உலகைவில் தற்தபாளதய அபாயநிளல உச் த்தில் இருப்பதாக அவர் 

பசான்னார். பகாதரானா கிருமித்பதாற்ளறக் கட்டுக்குள் ளவத்திருக்கும் அதத தவளையில், 

பபாருைியல் நடவடிக்ளககளை எப்படித் பதாடர்வது என்பது குறித்து உலபகங்கும் பல 

அரசாங்கங்கள் திணறிவருகின்றன. 

 உலபகங்கும் பகாதரானா கிருமித்பதாற்றால் கிட்டதட்ட 4.3 மில்லியன் தபர் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். கிருமித்பதாற்றுப் ெோதிப்ெோல் உயிரிழந்தவர்கைின் எண்ணிக்ளக 291,000 

ஐத்தாண்டிவிட்டது. முடக்கநிளலயில் இருந்து நாடுகளை மீட்டுப், பபாருைியல் 

நடவடிக்ளககளைப் படிப்படியாகத் பதாடரும் அதத தநரத்தில் இரண்டாவது கிருமித்பதாற்று 

அளல எழுவதற்கு எதிராக நம்ளமப் பாதுகாத்துக் பகாள்ைதவண்டும் என நிபுணர்கள் 

எச்சரித்துள்ைனர். எனதவ நமது வாழ்க்ளக இயல்புநிளலக்குத் திரும்ப நீண்டகாலம் எடுக்கலாம்.  

 

வினோக்கள் 

ெின்வரும் வினோக்கள் ஒவ்பவோன்றுக்கும் நோன்கு பதரிவுகள் பகோடுக்கப்ெட்டுள்ைன. 
அவற்றுள் மிகப்பெோருத்தமோன விளடளயத் கதர்ந்தேடுத்து  அதன் எண்ளண எழுதவும்.  

Q16 உலக சுகாதார நிறுவனம் எதளனக் கட்டுக்குள் பகாண்டுவர முயற்சி பசய்கிறது?  
      (2 மதிப்பபண்கள்) 
 

1.  உலகம் முழுவளதயும் ஆட்டிப்பளடக்கும் ஒரு தநாளய  

2.  தகாவிட் 19 எனப்படும் பகாதரானாளவ  

3.  தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள்  

4.  பகாள்ளை தநாயின் தீவிரத்ளத                  (       ) 
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Q17  டாக்டர் ராயன் வலியுறுத்திக்கூறும் பசய்தி யாது? (2 மதிப்பபண்கள்)                                              

1.  கிருமித்பதாற்ளற அடிதயாடு ஒழிக்கமுடியாது என்பது  

2.  கிருமித்பதாற்ளற எப்தபாது ஒழிக்கமுடியும் என்பளதக் கூற முடியாது   

3.  கிருமித்பதாற்ளறத் பதாடர்ந்து கட்டுப்படுத்த முயலதவண்டும் என்பது  

4.  தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்ததும் கிருமித்பதாற்று மளறந்துவிடும் என்பது  (       ) 

 

ெின்வரும் வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 

Q18  ‘அத்தளகய தநாய்கள் இன்னும் உலகில் பூரணமாக ஒழிக்கப்படவில்ளல’ என்னும் 
 பதாடர் மூலம் கட்டுளரயாசிரியர் எதளன உணர்த்த விரும்புகிறார்? (6 மதிப்பபண்கள்)  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Q19    எப்தபாது மனித வாழ்க்ளக இயல்புநிளலக்குத் திரும்பும் என்று நீ நிளனக்கின்றாய்?  
       (6 மதிப்பபண்கள்) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Q20  பின்வரும் க ாற் ள் தேற் ண்ட பகுேியில் இடம்கபற்றுள்ளன. அச்க ாற் ளின் பபாருளை        
      எழுதவும். (6 மதிப்பபண்கள்) 
 

  அ) நீடிக்கும் - ____________________________________ 

  ஆ) பூரணமாக  - ____________________________________ 

  இ) பாதிப்பால்  - ____________________________________ 

C5 கருத்தறிதல் 2 (16 மதிப்பெண்கள்)  
 
ெின்வரும் கட்டுளரப் ெகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியிற்கோணும் வினாக்களுக்கு  
உம் ப ோந்த நளடயில்  விளடதருக. 
 

ஆதிமனிதன் நாதடாடியாகக் காடுகைில் அளலந்து திரிந்தான்; விலங்குகளை 

தவட்ளடயாடி அதன் மோமி த்ளத உண்டு வாழ்ந்து வந்தான். காலப்தபாக்கில் அவன் 

ஆற்றங்களர ஓரமாகத் தங்கி நிளலயாக வாழத் தளலப்பட்டான். அப்தபாது அவன் 

தவட்ளடயாடுதளல விட்டுப் பயிரிடக் கற்றுக்பகோண்டோன். இவ்வாறு ததான்றியதுதான் 

ஆற்றுபவைி நாகரிகமாகும். மனிதன் பயிரிட்டு வாழத் பதாடங்கியதுமுதல் இன்றுவளர 

தவைாண்ளம மனித வாழ்வில் ஓர் இன்றியளமயாத கூறோகத் திகழ்கிறது. பல நூறாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மனிதன்  தவைாண்ளமத் பதாழிலில் ஈடுபடத் பதாடங்கிய தபாது கல் 

தகாடாரிகளை மரம்பவட்டவும் கூர்ளமயான குச்சிகளை நிலத்ளதக்கீறி விளத விளதக்கவும் 

பயன்படுத்திக் பகாண்டான். பிறகு அவன் வாழ்ந்த காலச்சூழலின் தன்ளமக்கு ஏற்ப அவ்வப்தபாது  

தவைாண்ளமத் பதாழிலில் சில மாற்றங்களைச் பசய்துபகாண்டான். இருப்பினும் அவன்தன் 

முன்தனார்கைிடமிருந்து கற்றுக்பகாண்ட விளத விளதத்தல், பயிர் பாதுகாப்பு, அறுவளட 

முதலிய தவைாண்ளம முளறகளைத் தளலமுளற தளலமுளறயாகக் களடப்பிடித்து 

வருகிறான். 

 நீரின்று அளமயாது உலகம் என்றார் வள்ளுவர். மனிதனின் உயிர் வாழ்வுக்கு உணவு 

எப்படி இன்றியளமயாதததா அதுதபால தவைாண்ளமக்கு நீர் இன்றியளமயாதது. 

தவைாண்ளமக்கு அடிப்பளடயான நீளர அன்று தவறாது பபய்த ெருவமளை அவனுக்குக் 

பகாடுத்தது. மளழநீளர ஆறு, குைம், ஏரிகைில் ததக்கி ளவத்துத் தன் ததளவக்கு ஏற்பப் 

பயன்படுத்தினான். காலப்தபாக்கில் பருவநிளல மாறுதல்கைால் மளழவைம் குளறந்தது. 

அதனால் தவைாண்ளமத் பதாழில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதளனச் சரிகட்ட நிலத்தடிநீளர 
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பவைிக்பகாணரப் பல்தவறு முயற்சிகள் தமற்பகாள்ைப்பட்டன. அவற்றுள் ஒன்றுதான் கிணறு 

ததாண்டி நீளரப் பபறும் முளற.  

 உலக நாகரிகத்தின் பதாட்டில் எனக் கருதப்படுபளவ மண்ணில் புளதயுண்டு தபான 

பமாகஞ்சதாதரா, ஹரப்பா ஆகிய நகரங்கள் ஆகும். இந்நகளர ஆய்வு பசய்த பதால்லியல் 

நிபுணர்கள் அங்குப் பல கிணறுகளைக் கண்டுபிடித்தனர். இளவ அந்நகர மக்கள் நிலத்தடி நீளர 

பவைிக்பகாணர்ந்து பயன்படுத்தும் முளறளய அறிந்திருந்தனர் என்பதற்குச் சான்றாகும்.  

 மளழவைம் இல்லாமல்  பயிர்த்பதாழில் பாதிக்கப்படும்தபாது நிலத்தடி நீர்வைத்ளதக் 

கண்டறிய தவண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. அக்கால உழவர்கள் தங்கள் அனுபவம், பட்டறிவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில்  நீர்பபற தமற்பகாண்ட முயற்சிதய நம்பிக்ளக சார்ந்த முளற 

எனப்படும். மாறாகக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி நீர்பபறும் முளற அறிவியல் சார்ந்த முளற 

என்றளழக்கப்படுகிறது. இக்காலத்தில் உழவுத்பதாழில் அறிவியல் சார்ந்த முளறளயதய அதிகம் 

நம்பியிருக்கிறது.  

                              
 
 
வினோக்கள் 
 
Q21    ஆற்றுச் சமபவைி நாகரிகம் எப்தபாது ததான்றியது? (4 மதிப்பபண்கள்)    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Q22  நீரின்றி அளமயாத உலகு என்னும் பதாடர் மூலம் வள்ளுவர் எக்கருத்திளன      
 பவைிப்படுத்துகின்றார்? (3 மதிப்பபண்கள்)   
 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Q23    மனிதன் எதற்காக நிலத்தடி நீளரப்பபற முயன்றான்? (5 மதிப்பபண்கள்) 

 

        _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 
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Q24   நம்பிக்ளக சார்ந்த முளறக்கும் அறிவியல் சார்ந்த முளறக்குமுள்ை தவறுபாட்டிளன      
 எழுதுக. (4 மதிப்பபண்கள்) 

 

   _________________________________________________________________________________________________      

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

 
 

`ஈ` ெிரிவு  
 
D6 சுருக்கி வளரதல் (12 மதிப்பெண்கள்)  
 
Q25 கருத்தறிதல் 2-ல் கட்டுளரயாசிரியர் பயிர்த் பதாழிலுக்குத் தண்ணரீ் அவசியம் என்று 

கூறப்பட்டுள்ை கருத்துகளைப் பபாருள் மாறாமல் 40 பசாற்கைில் சுருக்கி எழுதவும்.    

 

_____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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தேர்வுத்ோள் 1 

1. இயற்றியவர்  -  எழுதியவர் (writer) 

2. ஒழுக்கத்தத             -  நடத்தததய (good conduct)  

3. வலியுறுத்தியுள்ளார்        - வற்புறுத்தியுள்ளார் (emphasize)  

4. வாய்ப்பு           -      சந்தர்ப்பம் (chance) 

5. மழதலயர்                - இளம் பாலகர்கள் (child    /   nursery)  

6. ஐயமில்தல               - சந்ததகமில்தல (no doubt)    

7. தகாரதாண்டவத்தத      -  மிகுந்த சினத்தத (very angry) 

8. எச்சரித்துள்ளார்         - முன்கூட்டிதய அறிவித்துள்ளார் (warning)                                              

9. சிரமமானது             -  கஷ்டமானது (difficulty) 

10. ஒழிக்கப்படவில்தல       -  அழிக்கப்படவில்தல  (has not been destroyed)  

11. உச்சத்தில்               - தீவிரத்தில் (extreme point) 

12. இயல்புநிதலக்கு          - வழக்கநிதலக்கு (usual)   

13. மாமிசத்தத              - இதறச்சிதய (meat)         

14. கற்றுக்ககாண்டான்     -  கதரிந்துககாண்டான் (to know)  

15. கூறாக                   -  அங்கமாக  /  பிரிவாக (part  /  section)    

16. பருவமதழ           -  பருவக்காற்று உதவியால் கபய்யும் மதழ (monsoon)  

17. நிலத்தடி நீதர           - நிலத்திற்கு அடியிலுள்ள நீதர (ground water)  

18. புததயுண்டு            - பூமிக்குள் அமிழ்ந்து (buried)     

தேர்வுத்ோள் 2 

1 தநான்பு            - விரதம் (fasting)  

2 தசார்வு            - அயர்ச்சி / சக்தியற்றநிதல  (fatigue  /  fell tired)  

3  பணியில்          - தவதலயில் (work) 

4  தசாம்பலுக்கும்      - அசதிக்கும் / சுறுசுறுப்பில்லாத நிதலக்கும்  (laziness)  

5  சுதந்திரம்          - விடுததல  (freedom   /   liberty)  

6  சீர்திருத்தம்        - புதுதம/ மாற்றம்  (reform)  

7  கருதுகின்றனர்     - எண்ணுகின்றனர் (regard   /   consideration)  

8  பண்டு             - முன்பு (ancient)   

அருஞ்ச ாற்ச ாருள் 
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தேர்வுத்ோள் 1 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் A2 பிழைத்ேிருத்ேம்  

Q1  பயன்படுத்திய  Q6 ஊழியர்களையும்  
Q2  முதலிய  Q7  நாடுகைில்  
Q3  மதிப்பு  Q8  வலியுறுத்திய  
Q4  பற்றி  Q9 முளற   
Q5  பபாராடுகின்றனர்  Q10    அறிந்துககாள்ளுதல்  
 
B3 சசாற்புணர்ச்சி  
Q11  பனி +   பாளற  
Q12 க ால் +   அழகு   
Q13 கடல்  +   ஓரம்   
Q14 பூ +   இதழ்  
Q15 பாய்  +   மரம்   
 
C4 கருத்ேறிேல் 1 

Q16  2 

Q17  3 

Q18  “அத்தளகய பநாய்கள் இன்னும் பூரணமாக ஒழிக்கப்படவில்ளல” என்னும் கதாடர்மூலம்,  
 தட்டம்ளம உள்ைிட்ட பல ககாடிய பநாய்களுக்குத் தடுப்பூ ிகள் இருந்தாலும் இன்னும் 
 அதுபபான்ற ககாடிய பநாய்கள் உலகில் பல இடங்கைில் இருந்துககாண்டுதான் 
 இருக்கின்றன. அவற்ளற முற்றிலும் ஒழிக்க முடியவில்ளல. அதுபபால, தற்பபாது 
 உலளகப்பாதித்து வரும் பகாவிட் 19 பநாய்க்கும் தடுப்பூ ி கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் 
 அதன் மூலம் பநாய்ப் பரவளலக் கட்டுப்படுத்தலாபம ஒழிய முற்றிலுமாக 
 அழித்துவிடமுடியாது. ஏகனன்றால், அந்பநாய்க்கிருமிளய முற்றிலும் அழிக்கும் மிகவும் 
 கவற்றிகரமான தடுப்பூ ிளயக் கண்டுபிடித்துத் தயாரிப்பது  ிரமமானது என்று 
 நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர் என்ற கருத்ளதபய கட்டுளரயா ிரியர் உணர்த்த 
 விரும்புகிறார். 

Q19 ககாபரானா கிருமித்கதாற்று அபாயத்ளதக் குளறக்க, கிருமித்கதாற்ளறக் 
கட்டுப்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்பனற்றம் பதளவ என்ற டாக்டர் ளமக்ராயனின் 
எச் ரிக்ளகளய மனதிற்ககாண்டு, பல நாடுகள் இப்பபாது கிருமித்கதாற்ளற ஓரைவுக்குக் 
கட்டுக்குள் ககாண்டுவந்துள்ைன. அபத  மயத்தில் கபாருைியல் நடவடிக்ளககளை 
எப்படித்கதாடர்வது என்பது குறித்து உலககங்கும் பல அர ாங்கங்கள் திணறிவருகின்றன. 
உலககங்கும் இக்கிருமித்கதாற்றால் பல மில்லியன் கணக்கான மக்கள் 

சிகரம் உயர்நிழை 3 உயர்ேமிழ் விழைத்ோள் 



 
 
  விடைத்தாள் 
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பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். முடக்கநிளலயில் இருந்து நாடுகள் தங்கள் கபாருைியளலப் 
படிப்படியாக மீட்கப் பபாராடும் அபத பநரத்தில் இரண்டாவதுகிருமித்கதாற்று அளல 
பரவுவதற்கு எதிராக நம்ளமப் பாதுகாத்துக் ககாள்ைபவண்டும். அப்பபாது தான் மனித 
வாழ்க்ளக இயல்பு நிளலக்குத் திரும்பும் என்று நான் நிளனக்கின்பறன். 

Q20 அ) கதாடரும் 
 ஆ)  முழுவதுமாக / முற்றிலுமாக 
 இ)  தாக்கத்தால் 
 
C5 கருத்ேறிேல் 2 

Q21 நாபடாடியாகத் திரிந்த ஆதிகால மனிதன் ஆற்றங்களர ஓரமாகத் தங்கி நிளலயாக 
வாழத்தளலப்பட்டான். எப்பபாது அவன் பவட்ளடத்கதாழிளலக் ளகவிட்டுப் பயிரிடக் 
கற்றுக்ககாண்டாபனா அப்பபாது ஆற்றுச் மகவைி நாகரிகம் பதான்றியது.   

 
Q22 மனிதனின் உயிர்வாழ்வுக்கு உணவு இன்றியளமயாதது பபால பவைாண்ளமத் 

கதாழிலுக்கு நீர் இன்றியளமயாதது. பவைாண்ளமக்கு அடிப்பளடயான நீளரப் பருவ 
மளழ ககாடுத்தது. இக்கருத்ளதபய நீரின்றி அளமயாது உலகு என்னும் கதாடர்மூலம் 
வள்ளுவர் கவைிப்படுத்துகின்றார்.                  

        
Q23 பருவநிளல மாறுதல்கைால் மளழவைம் குளறந்தது. ஆறு, ஏரி, குைங்கைில் நீர் வைம் 

குளறந்தது. அதனால் பவைாண்ளமத் கதாழில் பாதிப்பளடந்தது. பவைாண்ளமத் 
கதாழிளலப் பாதுகாக்க, மளழநீர்க் குளறவிளனச்  ரிகட்ட மனிதன் நிலத்தடி நீளரப்கபற 
முயன்றான். 

 
Q24 நம்பிக்ளகச்  ார்ந்த முளற என்பது அக்கால உழவர்கள் தங்கள் அனுபவம், பட்டறிவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் நீர் கபற முயற் ி பமற்ககாண்டளதக் குறிக்கும். அதற்கு 
மாறாகக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி நீர்கபறும் முளறபய அறிவியல்  ார்ந்த முளற 
எனப்படும். இதுபவ இரண்டுக்குமுள்ை பவறுபாடாகும்.          

  
Q25 மனிதன் உயிர்வாழ உணவு பதளவ. பவைாண்ளமக்கு நீர் பதளவ. இந்நீளரப் பருவ 

மளழ மூலம் உழவர்கள் கபற்று ஆறு, குைங்கைில் பதக்கி ளவத்துப் பயன்படுத்தினர். 
பருவ மளழ பெய்த பபாது பவைாண்ளமத் கதாழில் பாதிப்பளடந்தது. பவைாண்ளமளயப் 
பாதுகாக்க மனிதன் நிலத்தடி நீளரப் பயன்டுத்த கிணறு பதாண்டி நீளரப் கபற்றான். 
பளழயநாகரிக மக்கள் கூட இம்முளறளயப் பயன்படுத்தியுள்ைனர். 
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