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7 தேர்வுத்ோள் 7  61 - 70 
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     ’அ’ பிரிவு 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் (10 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் பகுதியில் ககாடிட்ட இடங்களள மிகப்பபாருத்தமான பசாற்களளக் பகாண்டு 
நிரப்பவும். 

 நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம்பிள்டை துடிப்பு மிக்க பாைல்கடை எழுேி ேமிழகத்ேிற்கு 

அறிமுகமானவர். இவர் ஒரு தே ியக்கவிஞர். இந்ேிய  விடுேடலக்காகத் ேம் பாட்டுத் ேிறடன 

(Q1) ____________________________________ பண்பாைர். காந்ேியக் கருத்துகடை இனிய கவிகைால் 

பாடியவர். ேமிழகத்ேின் முேல் அர டவக் கவிஞராகப் பணியாற்றியவர். ேமிழன் இேயம் 

ேமிழ்த்தேன், மடலக்கள்ைன் (Q2) ____________________________________ அருந்ேமிழ் நூல்கடை 

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

பாைலின் கருத்ேிடனக் கீதழ காண்தபாம். 

 கல்விக்கண் ேிறந்து டவக்கும் ஆ ிரியர்கைிைத்து மாணவர்கள் (Q3) ______________________ 

டவக்காே காரணத்ோல் பள்ைிகைில் குழப்பம் உண்ைாவடேக் காண்கின்தறாம். அரும்சபரும் 

கருத்துகடை அள்ைி வழங்கும் ஆ ிரியர்கடை (Q4) ____________________________________ ேவறாகப் 

தபசுகின்றனர். பள்ைியில் ஒழுக்கத்ளதயும் கல்விடயயும் கற்றுக்சகாள்வதே மாணவர்கைின் 

கைடமயாகும். ஆனால்,  மாணவர்கள் ேங்கைது கைடமயான படிப்படே விட்டு உரிடமக்காக 

(Q5) ____________________________________. பாைங்கடைக் கற்படேவிை ஒழுக்கத்டேக் கற்பதே 

 ிறந்ேது என்ற உண்டம மாணவர்கள் உணரதவண்டும்.  தமலும் அவர்கள் நல்சலாழுக்கத்டே 

உயிர்தபாலக் கருேி அேடன வைர்க்க தவண்டும் என்ற தமலான கருத்ேிடன நாமக்கல் கவிஞர் 

ேம் பாைலில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.  
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A2 பிளைத்திருத்தம் (10 மதிப்பபண்கள்) 

கீழ்க்காணும் பகுதியின் இடப்பக்கத்தில் ஐந்து வினாக்களின் எண்கள் இடம்                       
பபற்றுள்ளன. ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் எதிரிலுள்ள வரியில் ஒரு பிளையான பசால் 
உள்ளது. அந்த ஐந்து வரிகளிலும் உள்ள பிளையான பசாற்களளத் திருத்தி அச்பசாற்களின் 
சரியான வடிவத்ளத எழுதவும். 

 

Q6 _______________________________  

Q7 _______________________________  

Q8 _______________________________  

Q9 _______________________________  

Q10 _______________________________ 

 

 

 

 

Q6 

 

 

Q7 

 

 

Q8 

 

Q9 

 

Q10 

 

தவடல வாய்ப்புக் கிடைக்கும் என்றால் ேமிழில் படிப்பவர் எண்ணிக்டக கூடும். 

மைளலயர் பள்ைிகடைத் ேமிழில் நைத்ேதவண்டும். ேமிழில் தகாப்புகடையும்  

குறிப்புகடையும் எழுதும் அலுவலர்கடையும் அலுவல ஊழியர்கடை ஊக்கப்படுத்ே 

தவண்டும். ேமிழ்க் குழந்டேகளுக்குத் ேமிழ்சமாழி மூலம் அறிவியல் கற்பித்ோல் 

ஜப்பான், ரஷ்யா, சஜர்மனி தபான்ற நாடுகைின் உள்ை குழந்டேகடைப் தபால 

முன்தனறுவர். வைசமாழிக் கலப்பின்றித் தூய ேமிழில் தப தவண்டும், எழுே 

தவண்டும் என்று வழியுறுத்ேிய மடறமடலயடிகடைப் தபால, ஆங்கிலக் கலப்பின்றிப் 

தப , எழுேச் ச ய்யதவண்டும். தூய ேமிழ்ச் ச ாற்கடைப் பயன்படுத்ேிப் தபசும், 

எழுதும், பழகும் முடறடய மாணவர்கைிடைதய நாகரிகமாகக் கருேப்பை தவண்டும். 

நடைமுடறயில் பயிலும் ஆங்கிலச் ச ாற்களுக்கு ஏற்ற தூய ேமிழ்ச் ச ாற்கடை 

அரிந்துசகாள்ளுேல் தவண்டும். ஆங்கிலத்ேில் எழுதுவது ஒன்றும், ஒலிப்பது 

ஒன்றுமாக இருக்கும். இருப்பினும்  ஆங்கிலத்டே வருந்ேிக்கற்று, அறிவும் 

ஆற்றடலயும் சபறுவர். ோய்சமாழியாகிய ேமிடழக் கற்க முன்வருவேில்டல. 

சபற்தறார்களும் ஆ ிரியர்களும் முடனந்து ேங்கள் பிள்டைகடைத் ேமிழ் கற்க 

ஊக்கப்படுத்ே தவண்டும். அவ்வாறு ச ய்ோல் ேமிழ் வாழும் சமாழியாக நிடலத்து 

நிற்கும் என்பேில் ஐயமில்ளல.  
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`ஆ` பிரிவு 

B3 பசாற்புணர்ச்சி (10 மதிப்பபண்கள்)  

 பின்வரும் பசாற்களளப் பிரித்து எழுதவும்.  
 
Q11 பனிப்பாடற  =   _____________________ + _____________________ 

Q12    ச ால்லழகு  =   _____________________ + _____________________ 

Q13 கைதலாரம்       =   _____________________ + _____________________ 

Q14    பூவிேழ்   =   _____________________ + _____________________ 

Q15    பாய்மரம்  =   _____________________ + _____________________ 

`இ` பிரிவு 

C4 கருத்தறிதல் (22 மதிப்பபண்கள்) 

பின்வரும் கட்டுளரளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியிற்காணும் வினாக்களுக்கு உனது 
பசாந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  

 இன்று உலகம் முழுவடேயும் ஆட்டிப்படைக்கும் ஒரு சகாள்டை தநாய் க ொவிட்19 

எனப்படும் சகாதரானா கிருமித்சோற்றாகும். பல நாடுகைில் இக்கிருமி ேனது 

ககாரதாண்டவத்ளத நைத்ேிக்காட்டியுள்ைது. குறிப்பாக ஐதராப்பா, அசமரிக்கா தபான்ற 

பலபகுேிகடைச் த ர்ந்ே நாடுகைில் இக்கிருமித்சோற்றினால் அேிக அைவு பாேிப்புகள் 

ஏற்பட்டுள்ைன. இவற்டறக் கட்டுப்படுத்ே உலக சுகாோர நிறுவனம் பலமுயற் ிகடை 

எடுத்துவருகிறது. எச்ஐவி கிருமிடயப் தபான்று சகாதரானா கிருமியும் உலகில் நீண்ைகாலம் 

வாழக் கூடிய அபாயம் நிலவுவோகவும், அக்கிருமித்சோற்டற உலகில் இருந்து அடிதயாடு 

ஒழிக்கமுடியாமல் தபாகலாம் எனவும் உலக சுகாோர நிறுவனத்ேின் அவ ரகால நிபுணர்      

ேிரு. டமக் ராயன் எச்சரித்துள்ளார்.   

 காசணாைிக் காட் ிவழி ச ய்ேியாைர்  ந்ேிப்பில் தப ிய ேிரு. டமக் ராயன், சகாதரானா 

கிருமித்சோற்று எவ்வைவு காலம் நீடிக்கும் என நிபுணர்கள் பலர் கூறும் கருத்துகைின் நம்பகத் 

ேன்டமடய உறுேிப்படுத்ே முடியாது என்று ச ான்னார். எனினும் உலகநாடுகள் பலவும் 

கிருமித்சோற்டற ஓரைவுக்குக் கட்டுக்குள் சகாண்டு வந்ேிருப்படேச் சுட்டிக்காட்டிய ைாக்ைர் 
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டமக் ராயன், கிருமித்சோற்றுத் ேடுப்புமருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ைாலும், கிருமித்சோற்டறக் 

கட்டுப்படுத்தும் சபரிய அைவிலான முயற் ிகள் சோைரதவண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்ேினார்.  

 ேற்தபாது உலசகங்கும் சகாதரானா கிருமித்சோற்டற எேிர்சகாள்வேற்கான நூற்றுக்கும் 

அேிகமான ேடுப்பூ ிகடைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற் ிகள் ேீவிரப்படுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. 

ஆனால் அவற்றுள் மிகவும் சவற்றிகரமான ேடுப்பூ ிடயத் ேயாரிப்பது சிரமமானது என்று 

நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். உோரணமாக ேட்ைம்டம உள்ைிட்ை பல சகாள்டைதநாய்களுக்கு 

எேிரான ேடுப்பூ ிகள் இருப்படே ைாக்ைர் ராயன் சுட்டிக்காட்டினார். எனினும் அத்ேடகய 

தநாய்கள் இன்னும் உலகில் பூரணமாக ஒைிக்கப்படவில்ளல.  

 சகாதரானா கிருமித்சோற்று அபாயத்டேக் குடறக்க, கிருமித்சோற்டறக் 

கட்டுப்படுத்துவேில் குறிப்பிைத்ேக்க முன்தனற்றம் தேடவ என்றார் ைாக்ைர் டமக் ராயன். 

தமலும் தே ிய, வட்ைார, உலகைவில் ேற்தபாடேய அபாயநிடல உச்சத்தில் இருப்போக அவர் 

ச ான்னார். சகாதரானா கிருமித்சோற்டறக் கட்டுக்குள் டவத்ேிருக்கும் அதே தவடையில், 

சபாருைியல் நைவடிக்டககடை எப்படித் சோைர்வது என்பது குறித்து உலசகங்கும் பல 

அர ாங்கங்கள் ேிணறிவருகின்றன. 

 உலசகங்கும் சகாதரானா கிருமித்சோற்றால் கிட்ைேட்ை 4.3 மில்லியன் தபர் 

பாேிக்கப்பட்டுள்ைனர். கிருமித்சோற்றுப் பாதிப்பால் உயிரிழந்ேவர்கைின் எண்ணிக்டக 291,000 

ஐத்ோண்டிவிட்ைது. முைக்கநிடலயில் இருந்து நாடுகடை மீட்டுப், சபாருைியல் 

நைவடிக்டககடைப் படிப்படியாகத் சோைரும் அதே தநரத்ேில் இரண்ைாவது கிருமித்சோற்று 

அடல எழுவேற்கு எேிராக நம்டமப் பாதுகாத்துக் சகாள்ைதவண்டும் என நிபுணர்கள் 

எச் ரித்துள்ைனர். எனதவ நமது வாழ்க்டக இயல்புநிளலக்குத் ேிரும்ப நீண்ைகாலம் எடுக்கலாம்.  
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வினாக்கள் 

பின்வரும் வினாக்கள் ஒவ்பவான்றுக்கும் நான்கு பதரிவுகள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அவற்றுள் மிகப்பபாருத்தமான விளடளயத் கதர்ந்ததடுத்து  அதன் எண்ளண எழுதவும்.  

Q16 உலக சுகாோர நிறுவனம் எேடனக் கட்டுக்குள் சகாண்டுவர முயற் ி ச ய்கிறது?  
      (2 மேிப்சபண்கள்) 
 

1.  உலகம் முழுவடேயும் ஆட்டிப்படைக்கும் ஒரு தநாடய  

2.  தகாவிட் 19 எனப்படும் சகாதரானாடவ  

3.  தநாயால் பாேிக்கப்பட்ை நாடுகள்  

4.  சகாள்டை தநாயின் ேீவிரத்டே                  (       ) 

 

Q17  ைாக்ைர் ராயன் வலியுறுத்ேிக்கூறும் ச ய்ேி யாது? (2 மேிப்சபண்கள்)                                              

1.  கிருமித்சோற்டற அடிதயாடு ஒழிக்கமுடியாது என்பது  

2.  கிருமித்சோற்டற எப்தபாது ஒழிக்கமுடியும் என்படேக் கூற முடியாது   

3.  கிருமித்சோற்டறத் சோைர்ந்து கட்டுப்படுத்ே முயலதவண்டும் என்பது  

4.  ேடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்ேதும் கிருமித்சோற்று மடறந்துவிடும் என்பது  (       ) 

 

பின்வரும் வினாக்களுக்கு உன் பசாந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 

Q18 ‘அத்ேடகய தநாய்கள் இன்னும் உலகில் பூரணமாக ஒழிக்கப்பைவில்டல’ என்னும் 
 சோைர் மூலம் கட்டுடரயா ிரியர் எேடன உணர்த்ே விரும்புகிறார்? (6 மேிப்சபண்கள்)  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Q19    எப்தபாது மனிே வாழ்க்டக இயல்புநிடலக்குத் ேிரும்பும் என்று நீ நிடனக்கின்றாய்?  
       (6 மேிப்சபண்கள்) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Q20  பின்வரும் க ொற் ள் மேற் ண்ட பகுதியில் இடம்கபற்றுள்ளன. அச்க ொற் ளின் சபாருடை        
      எழுேவும். (6 மேிப்சபண்கள்) 

 
  அ) நீடிக்கும் - ____________________________________ 

  ஆ) பூரணமாக  - ____________________________________ 

  இ) பாேிப்பால்  - ____________________________________ 
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C5 கருத்தறிதல் 2 (16 மதிப்பபண்கள்)  
 
பின்வரும் கட்டுளரப் பகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் படித்து, அதனடியிற்காணும் வினாக்களுக்கு  
உம் பசாந்த நளடயில்  விளடதருக. 
 

ஆேிமனிேன் நாதைாடியாகக் காடுகைில் அடலந்து ேிரிந்ோன்; விலங்குகடை 

தவட்டையாடி அேன் மாமிசத்ளத உண்டு வாழ்ந்து வந்ோன். காலப்தபாக்கில் அவன் 

ஆற்றங்கடர ஓரமாகத் ேங்கி நிடலயாக வாழத் ேடலப்பட்ைான். அப்தபாது அவன் 

தவட்டையாடுேடல விட்டுப் பயிரிைக் கற்றுக்பகாண்டான். இவ்வாறு தோன்றியதுோன் 

ஆற்றுசவைி நாகரிகமாகும். மனிேன் பயிரிட்டு வாழத் சோைங்கியதுமுேல் இன்றுவடர 

தவைாண்டம மனிே வாழ்வில் ஓர் இன்றியடமயாே கூறாகத் ேிகழ்கிறது. பல நூறாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மனிேன்  தவைாண்டமத் சோழிலில் ஈடுபைத் சோைங்கிய தபாது கல் 

தகாைாரிகடை மரம்சவட்ைவும் கூர்டமயான குச் ிகடை நிலத்டேக்கீறி விடே விடேக்கவும் 

பயன்படுத்ேிக் சகாண்ைான். பிறகு அவன் வாழ்ந்ே காலச்சூழலின் ேன்டமக்கு ஏற்ப அவ்வப்தபாது  

தவைாண்டமத் சோழிலில்  ில மாற்றங்கடைச் ச ய்துசகாண்ைான். இருப்பினும் அவன்ேன் 

முன்தனார்கைிைமிருந்து கற்றுக்சகாண்ை விடே விடேத்ேல், பயிர் பாதுகாப்பு, அறுவடை 

முேலிய தவைாண்டம முடறகடைத் ேடலமுடற ேடலமுடறயாகக் கடைப்பிடித்து 

வருகிறான். 

 நீரின்று அடமயாது உலகம் என்றார் வள்ளுவர். மனிேனின் உயிர் வாழ்வுக்கு உணவு 

எப்படி இன்றியடமயாேதோ அதுதபால தவைாண்டமக்கு நீர் இன்றியடமயாேது. 

தவைாண்டமக்கு அடிப்படையான நீடர அன்று ேவறாது சபய்ே பருவமளை அவனுக்குக் 

சகாடுத்ேது. மடழநீடர ஆறு, குைம், ஏரிகைில் தேக்கி டவத்துத் ேன் தேடவக்கு ஏற்பப் 

பயன்படுத்ேினான். காலப்தபாக்கில் பருவநிடல மாறுேல்கைால் மடழவைம் குடறந்ேது. 

அேனால் தவைாண்டமத் சோழில் பாேிப்பு ஏற்பட்ைது. இேடனச்  ரிகட்ை நிலத்தடிநீளர 

சவைிக்சகாணரப் பல்தவறு முயற் ிகள் தமற்சகாள்ைப்பட்ைன. அவற்றுள் ஒன்றுோன் கிணறு 

தோண்டி நீடரப் சபறும் முடற.  
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 உலக நாகரிகத்ேின் சோட்டில் எனக் கருேப்படுபடவ மண்ணில் புளதயுண்டு தபான 

சமாகஞ் ோதரா, ஹரப்பா ஆகிய நகரங்கள் ஆகும். இந்நகடர ஆய்வு ச ய்ே சோல்லியல் 

நிபுணர்கள் அங்குப் பல கிணறுகடைக் கண்டுபிடித்ேனர். இடவ அந்நகர மக்கள் நிலத்ேடி நீடர 

சவைிக்சகாணர்ந்து பயன்படுத்தும் முடறடய அறிந்ேிருந்ேனர் என்பேற்குச்  ான்றாகும்.  

 மடழவைம் இல்லாமல்  பயிர்த்சோழில் பாேிக்கப்படும்தபாது நிலத்ேடி நீர்வைத்டேக் 

கண்ைறிய தவண்டிய அவ ியம் ஏற்பட்ைது. அக்கால உழவர்கள் ேங்கள் அனுபவம், பட்ைறிவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்  நீர்சபற தமற்சகாண்ை முயற் ிதய நம்பிக்டக  ார்ந்ே முடற 

எனப்படும். மாறாகக் கருவிகடைப் பயன்படுத்ேி நீர்சபறும் முடற அறிவியல்  ார்ந்ே முடற 

என்றடழக்கப்படுகிறது. இக்காலத்ேில் உழவுத்சோழில் அறிவியல்  ார்ந்ே முடறடயதய அேிகம் 

நம்பியிருக்கிறது.  

                              
 
வினாக்கள் 
 
Q21    ஆற்றுச்  மசவைி நாகரிகம் எப்தபாது தோன்றியது? (4 மேிப்சபண்கள்)    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 



WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

 

 

 

Q22  நீரின்றி அடமயாே உலகு என்னும் சோைர் மூலம் வள்ளுவர் எக்கருத்ேிடன      
 சவைிப்படுத்துகின்றார்? (3 மேிப்சபண்கள்)   
 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Q23    மனிேன் எேற்காக நிலத்ேடி நீடரப்சபற முயன்றான்? (5 மேிப்சபண்கள்) 

 
 
 

        _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 
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Q24   நம்பிக்டக  ார்ந்ே முடறக்கும் அறிவியல்  ார்ந்ே முடறக்குமுள்ை தவறுபாட்டிடன      
 எழுதுக. (4 மேிப்சபண்கள்) 

 

   _________________________________________________________________________________________________      

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________ 

`ஈ` பிரிவு  
 

D6 சுருக்கி வளரதல் (12 மதிப்பபண்கள்)  
 
Q25 கருத்ேறிேல் 2-ல் கட்டுடரயா ிரியர் பயிர்த் சோழிலுக்குத் ேண்ணரீ் அவ ியம் என்று 

கூறப்பட்டுள்ை கருத்துகடைப் சபாருள் மாறாமல் 40 ச ாற்கைில் சுருக்கி எழுேவும்.    

 

____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 



WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

 

 

ததர்வுத்தாள் 1 

1. இயற்றியவர்  -  எழுேியவர் (writer) 

2. ஒழுக்கத்டே             -  நைத்டேடய (good conduct)  

3. வலியுறுத்ேியுள்ைார்        - வற்புறுத்ேியுள்ைார் (emphasize)  

4. வாய்ப்பு           -       ந்ேர்ப்பம் (chance) 

5. மழடலயர்                - இைம் பாலகர்கள் (child    /   nursery)  

6. ஐயமில்டல               -  ந்தேகமில்டல (no doubt)    

7. தகாரோண்ைவத்டே      -  மிகுந்ே  ினத்டே (very angry) 

8. எச் ரித்துள்ைார்         - முன்கூட்டிதய அறிவித்துள்ைார் (warning)                                              

9.  ிரமமானது             -  கஷ்ைமானது (difficulty) 

10. ஒழிக்கப்பைவில்டல       -  அழிக்கப்பைவில்டல  (has not been destroyed)  

11. உச் த்ேில்               - ேீவிரத்ேில் (extreme point) 

12. இயல்புநிடலக்கு          - வழக்கநிடலக்கு (usual)   

13. மாமி த்டே              - இடறச் ிடய (meat)         

14. கற்றுக்சகாண்ைான்     -  சேரிந்துசகாண்ைான் (to know)  

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

16. பருவமடழ           -  பருவக்காற்று உேவியால் சபய்யும் மடழ (monsoon)  

17. நிலத்ேடி நீடர           - நிலத்ேிற்கு அடியிலுள்ை நீடர (ground water)  

18. புடேயுண்டு            - பூமிக்குள் அமிழ்ந்து (buried)     

கதர்வுத்தாள் 2 

1 தநான்பு            - விரேம் (fasting)  

2 த ார்வு            - அயர்ச் ி /  க்ேியற்றநிடல  (fatigue  /  fell tired)  

3  பணியில்          - தவடலயில் (work) 

4  த ாம்பலுக்கும்      - அ ேிக்கும் / சுறுசுறுப்பில்லாே நிடலக்கும்  (laziness)  

5  சுேந்ேிரம்          - விடுேடல  (freedom   /   liberty)  

6   ீர்ேிருத்ேம்        - புதுடம/ மாற்றம்  (reform)  

7  கருதுகின்றனர்     - எண்ணுகின்றனர் (regard   /   consideration)  

8  பண்டு             - முன்பு (ancient)   

 

 

அருஞ்த ாற்தபாருள் 
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ததர்வுத்தாள் 1 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் A2 பிலைத்திருத்தம்  

Q1  பயன்படுத்ேிய  Q6 ஊழியர்கடையும்  
Q2  முேலிய  Q7  நாடுகைில்  
Q3  மேிப்பு  Q8  வலியுறுத்ேிய  
Q4  பற்றி  Q9 முடற   
Q5  தபாராடுகின்றனர்  Q10    அறிந்துசகாள்ளுேல்  
 
B3 த ாற்புணர்ச் ி  
Q11  பனி +   பாடற  
Q12 ச ால் +   அழகு   
Q13 கைல்  +   ஓரம்   
Q14 பூ +   இேழ்  
Q15 பாய்  +   மரம்   
 
C4 கருத்தறிதல் 1 

Q16  2 

Q17  3 

Q18  “அத்ேடகய தநாய்கள் இன்னும் பூரணமாக ஒழிக்கப்பைவில்டல” என்னும் சோைர்மூலம்,  
 ேட்ைம்டம உள்ைிட்ை பல சகாடிய தநாய்களுக்குத் ேடுப்பூ ிகள் இருந்ோலும் இன்னும் 
 அதுதபான்ற சகாடிய தநாய்கள் உலகில் பல இைங்கைில் இருந்துசகாண்டுோன் 
 இருக்கின்றன. அவற்டற முற்றிலும் ஒழிக்க முடியவில்டல. அதுதபால, ேற்தபாது 
 உலடகப்பாேித்து வரும் தகாவிட் 19 தநாய்க்கும் ேடுப்பூ ி கண்டுபிடிக்கப்பட்ைாலும் 
 அேன் மூலம் தநாய்ப் பரவடலக் கட்டுப்படுத்ேலாதம ஒழிய முற்றிலுமாக 
 அழித்துவிைமுடியாது. ஏசனன்றால், அந்தநாய்க்கிருமிடய முற்றிலும் அழிக்கும் மிகவும் 
 சவற்றிகரமான ேடுப்பூ ிடயக் கண்டுபிடித்துத் ேயாரிப்பது  ிரமமானது என்று 
 நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர் என்ற கருத்டேதய கட்டுடரயா ிரியர் உணர்த்ே 
 விரும்புகிறார். 

Q19 சகாதரானா கிருமித்சோற்று அபாயத்டேக் குடறக்க, கிருமித்சோற்டறக் 
கட்டுப்படுத்துவேில் குறிப்பிைத்ேக்க முன்தனற்றம் தேடவ என்ற ைாக்ைர் டமக்ராயனின் 
எச் ரிக்டகடய மனேிற்சகாண்டு, பல நாடுகள் இப்தபாது கிருமித்சோற்டற ஓரைவுக்குக் 
கட்டுக்குள் சகாண்டுவந்துள்ைன. அதே  மயத்ேில் சபாருைியல் நைவடிக்டககடை 
எப்படித்சோைர்வது என்பது குறித்து உலசகங்கும் பல அர ாங்கங்கள் ேிணறிவருகின்றன. 
உலசகங்கும் இக்கிருமித்சோற்றால் பல மில்லியன் கணக்கான மக்கள் 
பாேிக்கப்பட்டுள்ைனர். முைக்கநிடலயில் இருந்து நாடுகள் ேங்கள் சபாருைியடலப் 
படிப்படியாக மீட்கப் தபாராடும் அதே தநரத்ேில் இரண்ைாவதுகிருமித்சோற்று அடல 

 ிகரம் உயர்நிலை 3 உயர்தமிழ் விலைத்தாள் 
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பரவுவேற்கு எேிராக நம்டமப் பாதுகாத்துக் சகாள்ைதவண்டும். அப்தபாது ோன் மனிே 
வாழ்க்டக இயல்பு நிடலக்குத் ேிரும்பும் என்று நான் நிடனக்கின்தறன். 

Q20 அ) சோைரும் 
 ஆ)  முழுவதுமாக / முற்றிலுமாக 
 இ)  ோக்கத்ோல் 
 
C5 கருத்தறிதல் 2 

Q21 நாதைாடியாகத் ேிரிந்ே ஆேிகால மனிேன் ஆற்றங்கடர ஓரமாகத் ேங்கி நிடலயாக 
வாழத்ேடலப்பட்ைான். எப்தபாது அவன் தவட்டைத்சோழிடலக் டகவிட்டுப் பயிரிைக் 
கற்றுக்சகாண்ைாதனா அப்தபாது ஆற்றுச் மசவைி நாகரிகம் தோன்றியது.   

 
Q22 மனிேனின் உயிர்வாழ்வுக்கு உணவு இன்றியடமயாேது தபால தவைாண்டமத் 

சோழிலுக்கு நீர் இன்றியடமயாேது. தவைாண்டமக்கு அடிப்படையான நீடரப் பருவ 
மடழ சகாடுத்ேது. இக்கருத்டேதய நீரின்றி அடமயாது உலகு என்னும் சோைர்மூலம் 
வள்ளுவர் சவைிப்படுத்துகின்றார்.                  

        
Q23 பருவநிடல மாறுேல்கைால் மடழவைம் குடறந்ேது. ஆறு, ஏரி, குைங்கைில் நீர் வைம் 

குடறந்ேது. அேனால் தவைாண்டமத் சோழில் பாேிப்படைந்ேது. தவைாண்டமத் 
சோழிடலப் பாதுகாக்க, மடழநீர்க் குடறவிடனச்  ரிகட்ை மனிேன் நிலத்ேடி நீடரப்சபற 
முயன்றான். 

 
Q24 நம்பிக்டகச்  ார்ந்ே முடற என்பது அக்கால உழவர்கள் ேங்கள் அனுபவம், பட்ைறிவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நீர் சபற முயற் ி தமற்சகாண்ைடேக் குறிக்கும். அேற்கு 
மாறாகக் கருவிகடைப் பயன்படுத்ேி நீர்சபறும் முடறதய அறிவியல்  ார்ந்ே முடற 
எனப்படும். இதுதவ இரண்டுக்குமுள்ை தவறுபாைாகும்.          

  
Q25 மனிேன் உயிர்வாழ உணவு தேடவ. தவைாண்டமக்கு நீர் தேடவ. இந்நீடரப் பருவ 

மடழ மூலம் உழவர்கள் சபற்று ஆறு, குைங்கைில் தேக்கி டவத்துப் பயன்படுத்ேினர். 
பருவ மடழ கபய்ே தபாது தவைாண்டமத் சோழில் பாேிப்படைந்ேது. தவைாண்டமடயப் 
பாதுகாக்க மனிேன் நிலத்ேடி நீடரப் பயன்டுத்ே கிணறு தோண்டி நீடரப் சபற்றான். 
படழயநாகரிக மக்கள் கூை இம்முடறடயப் பயன்படுத்ேியுள்ைனர். 

 

 

 

 


