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 ‘அ’ ப���  

A1 ப�ைழத்தி�த்தம் (10 மதிப்ெபண்கள்) 

 

ப�ன்வ�ம் ப�திய�ல் ேகா�ட்ட ெசாற்கள் ப�ைழயானைவ. அவற்ைறத் தி�த்தி 

அச்ெசாற்கள�ன் ச�யான வ�வத்ைதக் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள கட்டத்தில் எ��. 

 

�ன்ெனா� சமயம் ெதன்ன�ந்தியாவ�ல் ேசர, ேசாழ, பாண்�ய Q1. நா� 

இ�ந்தன. ம�ைரையத் தைலநகராகக் ெகாண்ட பாண்�ய நாட்ைட ஒ� பாண்�ய 

அரசன் ஆண்� வந்தான். அவன் ஒவ்ெவா� இர�ம் மா� ேவடத்தில் ெசன்� நகைரச் 

ேசாதைன ெசய்� மக்கள் Q2. நலைணப் பற்றித் ெத�ந்� ெகாள்வான். 

ஓர் இர� அவ்வா� அவன் ேசாதைன ேமற்ெகாள்�ம் ேபா� ஒ� வ �ட்�ல் ஓர் 

ஏைழக் ��யானவன் தன் Q3. மைனவ�ய�ன் ேப�வ� அரசன�ன் காதில் வ��ந்த�. 

“நாம் எத்தைன நாட்க�க்�த்தான் ெபா�ள�ன்றி Q4. ஏள்ைமய�ல் வ�ந்�வ�? ஆகேவ 

நான் ெவள��ர் ெசன்� ெபா�ள �ட்� வ�கிேறன்” என்� ��யானவன் தன் 

மைனவ�ய�டம் �றினான். அதற்� அவள் “Q5. நாங்கள் ெசன்�வ�ட்டால் யார் என்ைனக் 

காப்பாற்�வார்?” என்� ேகட்டாள். “நம்ைமெயல்லாம் காப்பாற்றத்தான் நம் அரசர் 

இ�க்கிறாேர” என்� ெப�ைமயாகக் �றினான் ��யானவன். 

       

வ�னா வ�ைட 

Q1  

Q2  

Q3  

ேதர்�த்தாள் 

 

1 
60 
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A2 வாக்கியங்கைள ��த்ெத��தல் (10 மதிப்ெபண்கள்) 

 

ப�ன்வ�ம் வாக்கியங்கைளப் ெபா�த்தமான ெசாற்கைளக் ெகாண்� ��த்� எ�த�ம். 

அவ்வா� ��க்கப்ெப�ம் வாக்கியங்கள் ஒவ்ெவான்�ம் அதற்� �ந்திய 

வாக்கியத்தின் க�த்ைதேய ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

 

 

Q6 வ �ரமண� ஆங்கில நாடகத்ைத எ�தி ந�த்�க்காட்�னார். 

 

ஆங்கில நாடகம் வ �ரமண�யால் எ�தி  ___________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Q7 அரசன் சின�ற்� ேசவகன� தைலைய ெவட்� வ �ழ்த்தினான். 

 

சின�ற்ற அரசனால் ேசவகன� தைல __________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Q8 மக்கள�ன் பா�பட்ட உைழப்ப�னால் நா� �ன்ேனற்றம் கண்ட�. 

Q4  

Q5  
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நா� �ன்ேனற்றம் காண்பதற்� மக்கள�ன் பா�பட்ட உைழப்ேப ________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Q9 பாகிஸ்தான�ல் நிகழ்ந்த நிலந�க்கத்தில் பலர் உய�ர் இழந்தனர்.  

 

பாகிஸ்தான�ல் நிகழ்ந்த நிலந�க்கம் பல _________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Q10 ஒ� ெசயலில் இைடவ�டாமல் �யன்� உைழப்பவன் வ�திைய�ம் 

ெவல்லலாம். 

 

வ�திைய ெவல்ல ேவண்�மானால் ஒ� ெசயலில் ______________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 ‘ஆ’ ப���  

B3 க�த்தறிதல் 1 (16 மதிப்ெபண்கள்) 

 

ப�ன்வ�ம் கைதையக் க�த்�ன்றிப் ப�த்� அதன் கீழ்க்கா�ம் வ�னாக்க�க்� வ�ைட 

எ�த�ம். 

 
 

1. �ல்லா ந��தின் சிறந்த அறிவாள�. சா��யமாக எந்த ஒ� ெசயைல�ம் 

ெசய்�வ��ம் திறைமசாலி. காலத்திற்�ம் ஆ�க்�ம் ஏற்றவா� வ�யாபாரம் ெசய்� 

நல்ல லாபம் ெபற்�வ��வார். அவர் எைதச் ெசய்தா�ம் அைத ஏன் ெசய்தார் என்� 

அவ�க்� மட்�ம் ெத��ேம தவ�ர எவரா�ம் அதன் உள்ேநாக்கத்ைதக் கண்�ப��க்க 

��யா�. 
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2. ஒ�சமயம் ஒ� ேகாண�ப்ைப நிைறய ைவக்ேகாைல நிரப்ப� எ�த்�க் ெகாண்�, 

வ�யாபாரம் ெசய்யக் க�ைதய�ன் ம�� அமர்ந்� �ல்லா கிேரக்க நாட்�ற்�ச் ெசன்றார். 

நாட்� எல்ைலய�ல் இ�ந்த காவல் அதிகா�கள், வ�யாபா�கள் என்ன எ�த்�ச் 

ெசல்கிறார்கள் என்� அறிய ேசாதைன ெசய்வ� வழக்கமா�ம். �ல்லா 

ஒவ்ெவா��ைற�ம் கிேரக்க நாட்�க்�ள் வ�யாபாரம் ெசய்ய �ைழ�ம் ேபா� 

அதிகா�கள் எச்ச�க்ைக�டன் ேசாதைன ெசய்தனர். ைவக்ேகாைலத் தவ�ர ஒன்�ம் 

கிைடக்கவ�ல்ைல. அவர் எந்தப் ெபா�ைளேயா நமக்�த் ெத�யாமல் 

எ�த்�ச்ெசல்கிறான் என்� காவல் அதிகா� உ�தியாக நம்ப�னாேர ஒழிய, அ� என்ன 

என்� அவரால் கண்டறிய இயலவ�ல்ைல. அ� அவ�க்�ப் ��யாத �திராகேவ 

இ�ந்த�. 

3. சில காலத்திற்�ப் ப�ன் அந்தக் காவல் அதிகா� பண� ஓய்� ெபற்றார். ஒ�நாள் 

நாடகம் பார்த்�வ�ட்� வ�ம் வழிய�ல் அவர் �ல்லாைவச் சந்தித்தார். "ந��தின் 

அவர்கேள! இப்ேபா� நான் அதிகா� இல்ைல. உண்ைமையக் ��ங்கள். நான் உங்கள் 

ம�� எந்த நடவ�க்ைக�ம் எ�க்க ��யா�. உங்கைளக் காட்�க் ெகா�க்க�ம் 

மாட்ேடன். ந�ங்கள் ைவக்ேகாைலத் தவ�ர எைத�ேம எ�த்�ச் ெசல்லவ�ல்ைலயா? 

ந�ங்கள் ஏேதா ஒ� ெபா�ைளக் ெகாண்� ேபாகிற�ர்கள் என்� என் உள்�ணர்� 

�றிய�. ஆனால் அைத எங்களால் கண்�ப��க்க இயலவ�ல்ைல. ந�ங்கேள 

�றிவ��ங்கள். என் தைலேய ெவ�த்�வ��ம் ேபால் இ�க்கிற�" என்றார். 

4. �ல்லா நைகத்�க் ெகாண்ேட "நான் எந்தப் ெபா�ைளயாவ� மைறத்�க் 

ெகாண்� ெசன்றால்தாேன உங்களால் கண்�ப��க்க���ம். நான் உங்கள் கண் 

�ன்னால்தாேன கடத்திேனன்" என்றார். அதிகா� "கண் �ன்ேனயா? ைவக்ேகாைலத் 

தவ�ர எ��மில்ைலேய? ���ம்ப� ��ங்கள்" என்றார். "எங்கள் ஊ�ல் க�ைதய�ன் 

வ�ைல �ைற�, உங்கள் ஊ�ல் வ�ைல அதிகம். அதனால் ஒவ்ெவா� �ைற�ம் 

க�ைத ம�ேதறிச் ெசன்� வ�ற்�வ�ட்� வ�ேவன். உங்கள் கவனம் க�ைதம�� 

வ�ழக்�டா� என்பதற்காகத்தான் ேகாண�ப்ைபய�ல் ைவக்ேகாைல எ�த்�ச் ெசன்ேறன். 

நான் நிைனத்தப�ேய உங்கள் கவனம் க�ைத ம�தி�ந்த ைபய�ல்தான் ெசன்றேத தவ�ர, 
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க�ைதையக் கவன�க்காமல் வ�ட்�வ�ட்�ர்கள். இன்ெனான்ைற�ம் ந�ங்கள் 

கவன�க்கவ�ல்ைல" என்� �றி நி�த்தினார் �ல்லா. அதிகா� "இன்ெனான்றா? என்� 

திைகத்தார். �ல்லா "க�ைத ம�� ஏறிச்ெசன்ற நான் நடந்�தான் தி�ம்ப� வ�ேவன். 

நான் ஏறிச்ெசன்ற க�ைத எங்ேக? அ� என்னவாய�ற்�? என்� �ட உங்கள�ல் யா�ம் 

ேகட்கவ�ல்ைல" என்றார். �ல்லா சா��யமாக இப்ப� க�ைத வ�யாபாரம் ெசய்தைத 

அறிந்த அதிகா�க்� ஏற்பட்ட வ�யப்� அடங்க ெவ�ேநரமாய�ற்�. �ல்லா அதற்�ள் 

ெவ��ரம் ெசன்� வ�ட்டார். 

 

ப�ன்வ�ம் வ�னாக்க�க்� வ�ைட எ�த�ம். 

 

Q11 �தல் பத்திய�ன் வழி கதாசி�யர் வாசகர்க�க்� உணர்த்த வ��ம்�ம் �க்கியக் 

க�த்� யா�? ப�ன்வ�வனவற்�ள் ச�யான வ�ைடையத் ேதர்ந்ெத�த்� 

அதற்�ப் �ட்�றி (✓) இட�ம். உன் வ�ைடக்கான காரணங்கைளக் கைதய�ன் 

�ைணெகாண்� எ�த�ம். (4 மதிப்ெபண்கள்) 
 
 

�ல்லாவ�ற்� வ�யாபாரத்திறைம சிறி�ம் கிைடயா�  

�ல்லாவ�ற்� வ�யாபாரத்தில் திறைம இல்லாததால் நஷ்டம்  

அைடவார்  

 

�ல்லா வ�யாபாரத்தில் நல்ல லாபம் அைடவார்  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Q12 - Q13 கைதைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� ப�ன்வ�ம் ஒவ்ெவா� வாக்கிய�ம் 

ச�யா, தவறா என்� எ�த�ம். ப�ன்னர், உன் வ�ைடக்கான காரணத்ைத எ�த�ம்.    (4 
மதிப்ெபண்கள்) 
 

 

 

வாக்கியம் ச� / 

தவ� 

காரணம் 

 

Q12 

 

 

கிேரக்க அதிகா�களால் 

�ல்லாவ�ன் வ�யாபாரப் 

ெபா�ள் எ� என்� 

கண்�ப��க்க ��யவ�ல்ைல. 

  

Q13 

 

 

 

�ல்லா கிேரக்க நாட்�ல் 

எந்த வ�யாபார�ம் 

ெசய்யவ�ல்ைல. 

  

 

 

Q14 ப�ன்வ�ம் தைலப்�கள�ல் எந்தத் தைலப்� இக்கைதக்� மிகப் ெபா�த்தமாக 

இ�க்�ம்? அதற்�ப் �ட்�றி ( ✓ ) இட�ம். உன் வ�ைடக்கான காரணங்கைள 

எ�த�ம். (4 மதிப்ெபண்கள்) 
 

 �ல்லாவ�ன் சா��யம்   �ல்லா�ம் அதிகா��ம்   

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Q15 இரண்டாம் பத்திய�ல், ‘ெநற்பய��ன் உலர்ந்த தாள்’ என்பைத எந்தச்ெசால் 

 உணர்த்�கிற�. அைதக் கண்டறிந்� எ�த�ம். (2 மதிப்ெபண்கள்) 
 

   

 

 

Q16 �ன்றாம் பத்திய�ல் ‘மனம் அறிதல்’ என்�ம் ெபா�ைள உணர்த்�ம் ெசால்  

இடம்ெபற்�ள்ள�. அைதக் கண்டறிந்� எ�த�ம். ( 2 மதிப்ெபண்கள் ) 
 

 

   

 
 
 

C4 �யவ�ைடக் க�த்தறிதல் (24 மதிப்ெபண்கள்) 

ப�ன்வ�ம் ப�திையக் க�த்�ன்றிப் ப�த்� அதன�ய�ற் கா�ம் வ�னாக்க�க்� உன் 

ெசாந்த நைடய�ல் வ�ைட எ��. 

 

"ஓ� வ�ைளயா� பாப்பா" என்ற பாரதியா�ன் பாடைல ந�ங்கள் ேகட்��ப்ப�ர்கள். 

வள�ம் �ழந்ைதகள் நன்� ஓ�யா� வ�ைளயாட ேவண்�ம். இப்ப� வ�ைளயா�வேத 

நல்ல உடற்பய�ற்சியா�ம். 

நாம் உடற்பய�ற்சி ெசய்�ம் ேபா� உடலில் உள்ள தைசகள் ��ங்கி 

வ��கின்றன. இவ்வா� தைசகள் ��ங்கி வ���ம்ேபா� நம� �வாசம், இரத்த ஓட்டம், 

சீரணம் �தலியைவ சீராக இயங்�ம். இவற்ேறா� நம் உடலில் உள்ள உ�ப்�க�ம் 

�ைறயாகச் ெசயல்ப�கின்றன. எனேவ ஒவ்ெவா� நா�ம் உடற்பய�ற்சி ெசய்வதால் 

நம� உடல் உரம் ெப�ம். அறி� �ர்ைம அைட�ம். உள்ளச் ேசார்� ந�ங்�ம்.   
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உடற்பய�ற்சி ெசய்வ� நமக்� நன்ைம த�ம். ஆனால் உடற்பய�ற்சி ெசய்யத் 

ெதாடங்�வதற்� �ன் ஒவ்ெவா�வ�ம் தங்கள�ன் உடலின் அைமப்ப�ற்� ஏற்ப 

உடற்பய�ற்சி ெசய்ய ேவண்�ம். நாள்ேதா�ம் காைலய�ல் 10 �தல் 15 நிமிடங்கள் வைர 

உடற்பய�ற்சி ெசய்யலாம். காைலய�ல் உறங்கி எ�ந்தப�ன் உடற்பய�ற்சி ெசய்வ� 

சிறந்த� என்� �றப்ப�கிற�. நாம் உறங்�ம் ேபா� நம் உடல் நல்ல ஓய்ைவப் 

ெப�கிற�. உறக்கம் ேசார்� அைடந்த உட�க்�ப் �த்�ணர்ச்சி ஊட்�கிற�. ஆைகயால் 

அந்தப் �த்�ணர்ச்சி�டன் உடற்பய�ற்சி ெசய்வ� சிறந்ததாகக் க�தப்ப�கிற�. 

ெம�ேவாட்டம் ேபான்ற உடற்பய�ற்சிகள�ல் ஆர்வம் இல்லாேதார் 

நண்பர்க�டன் ��த் தங்க�க்�ப் ப��த்த காற்பந்�, �ப்பந்�, �ைடப்பந்� ேபான்ற 

வ�ைளயாட்�கள�ல் ஈ�படலாம். அல்ல� ேயாகாசனம், ந�ச்சல் ேபான்ற 

உடற்பய�ற்சிகள��ம் ஈ�படலாம். இப்பய�ற்சிகள் உட�க்� உ�தி அள�ப்பேதா� 

மனச்ேசார்ைவக் �ைறத்� மகிழ்ச்சி�டன் ெசயல்பட உ��ைண ��கின்றன. 

இளைமய�லி�ந்ேத உடற்பய�ற்சி ெசய்வதன் பலன் நம் மாணவர்க�க்�க் 

கிைடக்க ேவண்�ம் என்பதற்காகப் பள்ள�கள�ல் உடற்பய�ற்சிக்� �க்கியத்�வம் 

ெகா�க்கப்ப�கிற�. எனேவ, கல்வ�ய�ல் சிறந்� வ�ளங்�வதற்� அறிேவா� 

ஆேராக்கியமான உட�ம் உள்ள�ம் ேதைவ என்பைத நாம் அைனவ�ம் உணர 

ேவண்�ம்.  

 

Q17    நம� தைசகள் ��ங்கி வ���ம்ேபா� எைவ சீராக இயங்�கின்றன?  

    (3 மதிப்ெபண்கள்)  

  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Q18 உடற்பய�ற்சி ெசய்வதினால் நம் உடல் ெப�ம் �ன்� நன்ைமகைளக் 

�றிப்ப�ட�ம். (4 மதிப்ெபண்கள்) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q19   உடற்பய�ற்சிையச் ெசய்யத் ெதாடங்�வதற்� �ன் நாம் எைத நிைனவ�ல்    

  ெகாள்ள ேவண்�ம்? (3 மதிப்ெபண்கள்)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Q20  உடற்பய�ற்சி ெசய்வதற்�க் காைல ேநரம் ஏன் சிறந்த� என �றப்ப�கின்ற�? 

(4 மதிப்ெபண்கள்)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Q21   ேயாகாசனம் ேபான்ற பய�ற்சிகள் எவற்றிற்� உ��ைண ��கின்றன?  

       (3 மதிப்ெபண்கள்) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q22   பள்ள�கள�ல் உடற்பய�ற்சிக்� �க்கியத்�வம் ெகா�ப்பதற்�க் காரணம் என்ன? 

(3 மதிப்ெபண்கள்)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Q23 ெபா�ள் எ�� (4 மதிப்ெபண்கள்) 
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ப�ன்வ�ம் ெசாற்கள் ேமற்கண்ட க�த்தறிதல் ப�திய�ல் இடம்ெபற்�ள்ளன. அவற்றின் 

ெபா�ைள உணர்த்�ம் வைகய�ல் ேவெறா� ெசால்ைலக் ேகாட்�ல் எ��. 

 

அ. ேசார்�   -  _______________________  (2 மதிப்ெபண்கள்) 

 

ஆ. உ�தி   -  _______________________  (2 மதிப்ெபண்கள்) 
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1. ெபா�ள �ட்�  -  பணம் சம்பாதித்� (Earn money) 

2. வ �ழ்த்தினான்   -  சாய்த்தான் (Defeated) 

3. பா�பட்ட  -  க�னமாக உைழத்த (Slog) 

4. �ன்ேனற்றம்  -  வளர்ச்சி (Development) 

5. நிலந�க்கத்தில்  -  �மி அதிர்ச்சிய�ல் (Earthquake) 

6. வ�தி  -  வ�திக்கப்பட்ட வாழ்க்ைக (Fate) 

7. சா��யமாக  -  �த்திசாலித்தனமாக (Cleverly) 

8. திறைமசாலி  -  ஆற்றல் நிைறந்தவன் (Talented) 

9. எச்ச�க்ைக  -  �ன்னறிவ�ப்� (Caution) 

10. �திராக  -  வ�ைட ெத�யாத (Puzzle) 

11. நடவ�க்ைக  -  ெசயல்பா� (Action) 

12. நைகத்�  -  சி�த்� (Smiled) 

13. வ�யப்�  -  ஆச்ச�யம் (Surprise) 

14. தைசகள்  -  உள் உடலின் சைதகள் (Muscles) 

15. �வாசம்  -  �ச்� (Breathing) 

16. சீரணம்  -  ெச�மானம் (Digestion) 

17. சீராக  -  �ைறயாக (Properly) 

18. உரம்  -  வலிைம (Strength)  

19. உ��ைண  -  உதவ� (Help)  

 

 

 

 
 

1. �ண்ப�த்� –  காயப்ப�த்� (Hurting) 

அ�ஞ்ெசாற்ெபா�ள் 
 

 

ேதர்�த்தாள் 1 

 

ேதர்�த்தாள் 2 
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P5 HMT EXAM REVISION WORKSHEETS (PAPER 2)  
P5 உயர்தமிழ்த் ததர்வு பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) 

 
 

விடைத்தாள்  
                    

 

1.  நாடுகள் 
2.  நலன்களை 
3.  மளைவியுடன் 
4.  ஏழ்ளமயில் 
5.  நீங்கள் 
6.  நடித்துக்காட்டப்பட்டது 
7.  வவட்டி வழீ்த்தப்பட்டது 
8.  காரணம் ஆகும் 
9.  உயிர்களை இழக்கக் காரணமாைது. 
10. இளடவிடாமல் முயன்று உளழக்க வவண்டும். 
 
Q11 

முல்லா வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் அளடவார்   √ 

 

முல்லா சிறந்த அறிவாைி. எந்த ஒரு வசயளலயும் சாதுரியமாகச் வசய்து விடும் 
திறளம இருந்ததால் அவர் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு வியாபாரம் வசய்வார். அதைால் 
அவர் நல்ல லாபம் அளடந்து விடுவார்.  

 

Q12-13 

 

 

வாக்கியம் சரி / 
தவறு 

காரணம் 
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Q12 

 

 

கிவரக்க அதிகாரிகைால் 
முல்லாவின் வியாபாரப் 
வபாருள் எது என்று 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்ளல. 

சரி அதிகாரிகைின் கவைம் 

முல்லாவின் ளகயில் இருந்த 

வகாணிப்ளபயில் என்ை 

இருக்கிறது என்பதில் தான் 

இருந்தது. வசாதளையில் முல்லா 

ளபயில் ளவக்வகாளலத் தவிர 

வவறு எளதயும் எடுத்துச் 

வசல்லவில்ளல என்று அறிந்தைர். 

எைவவ அவர்கைால் முல்லா 

வசய்யும் வியாபாரப் வபாருள் எது 

என்று கண்டுபிடிக்க 

முடியவில்ளல. 

Q13 

 

 

 

முல்லா கிவரக்க நாட்டில் 
எந்த வியாபாரமும் 
வசய்யவில்ளல. 

தவறு முல்லா கிதேக்க நாட்டில் கழுடத 

வியாபாேம் சசய்தார். கழுடதயின் 

மீது ஏறி ஊருக்கு உள்தே 

சசல்லும் முல்லா அடத அங்தக 

நல்ல விடலக்கு விற்றுவிட்டுத் 

திரும்பி வரும்தபாது நைந்து 

வருவார். 

 

Q14 

 முல்லாவின் சாதுரியம்   √ 

 

அதிகாரிகைின் கவைம் வியாபாரப் வபாருைாை கழுளத மீது விழக்கூடாது 
என்பதற்காக அவர்களை திளச திருப்ப முல்லா ளவக்வகால் ளப எடுத்துச் வசன்றார். 
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முல்லா நிளைத்தபடிதான் வசாதளை நடந்தது. அதைால் இந்தத் தளலப்பு 
வபாருத்தமுளடயதாகும். 

Q15 ளவக்வகால்     
Q16  உள்ளுணர்வு 
Q17 தடசகள் சுருங்கி விரியும்தபாது நமது சுவாசம், சீேணம், இேத்த ஓட்ைம் 

முதலியடவ சீோக இயங்குகின்றன.  
Q18 நமது உைல் உேம் சபறும். அறிவு கூர்டம அடையும். உள்ேச் தசார்வு நீங்கும். 

Q19 நாம் உடற்பயிற்சிளயச் வசய்யத் வதாடங்குவதற்கு முன் நம் உடலின் 
அளமப்பிற்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சிளயச் வசய்ய வவண்டும் என்பளத  நிளைவில் 
ளவத்துக் வகாள்ை வவண்டும்.  

Q20 நாம் உறங்கும் வபாது நம் உடல் நல்ல ஓய்ளவப் வபறுகிறது. அதைால் 
உறக்கம், வசார்வு அளடந்த உடலுக்குப் புத்துணர்ச்சி ஊட்டுகிறது. ஆடகயால் 
அந்தப் புத்துணர்ச்சியுைன் காடலயில் உைற்பயிற்சி சசய்வது சிறந்தது எனக் 
கூறப்படுகின்றது.    

Q21 வயாகாசைம் நம் உடலுக்கு உறுதி அைிப்பவதாடு மைச்வசார்ளவக்  குளறத்து 
மகிழ்ச்சியுடன் வசயல்பட உறுதுளண புரிகின்றது. 

Q22 இைளமயிலிருந்வத உடற்பயிற்சி வசய்வதன் பலன் நம் மாணவர்களுக்குக் 
கிளடக்கவவண்டும் என்பதற்காகப் பள்ைிகைில் உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் 
வகாடுக்கிறார்கள்.  

Q23 அ. களைப்பு 

     ஆ . பலம் 
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