
SEC 1 HIGHER TAMIL WORKSHEETS (PAPER 2) 

உயர்நிலை 1 உயர்தமிழ் ததர்வுப் பயிற்சித்தாள் (தாள் 2) 
பபாருளடக்கம்  

எண் பபாருள் பக்கம் 
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‘அ’ பிரிவு 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் (10 மதிப்பெண்கள்)   

ெின்வரும் ெகுதியில் ககோடிட்ட இடங்களில் மிகப் பெோருத்தமோன ப ோற்களளக் 
பகோண்டு நிரப்ெவும்.  

ஆர ோக்கிய வோழ்க்ககக்கோன பழக்க வழக்கங்ககை ரேற்ககோள்ளுேோறு 
அடிக்கடி வலியுறுத்தப்படுகிறது. உடல் நலத்கதப் கெணுகின்ற வழிககைப் 

பின்பற்றினோல் பல ரநோய்ககைத் தவிர்க்கலோம், (Q1) _____________________________ 

ரநோயின் வலிகேகயக் குகறக்கலோம். ரநோகயப்ரபோக்கிக் ககோள்வகதவிட 

ரநோய்வ ோேல் (Q2) _____________________________ ககோள்ை ரவண்டும் என்பதில்  

ஐயேில்கல. 
“நோம் உண்ணும் உணவு ேட்டும் நம்கே ரநோயோைி ஆக்கவில்கல. நோம் 

எண்ணும் எண்ணமும் நம்கேக் பகடுக்கின்றது” என்று சிங்கப்பூர் ேருத்துவர் ஒருவர் 

சிந்தகனகயத் தூண்டும் (Q3) _____________________________ ஒரு பத்திரிககக்கு எழுதிய 

கடிதத்தில் கருத்துக த்துள்ைோர்.  
ஒருவர் ஆர ோக்கியேோக  வோழ  ரவண்டும்  என்றோல்  நம்பிக்கக,  அன்பு,  

ேன அகேதி (Q4) _____________________________ வோழ ரவண்டும். ஆர ோக்கியேோன 

வோழ்க்கக, உடற்பயிற்சியின் மூலம் ேட்டும் (Q5) _____________________________. நம் 

வடீுகைில், பள்ைிக்கூடங்கைில், ரவகல கசய்யுேிடங்கைில் ஒருவருக்ககோருவர் 
பழகுகின்ற விதம், நோம் ககடப்பிடிக்கும் ரபோக்கு, கபறுகின்ற ேனநிகறவு 
ஆகியவற்கறயும் கபோறுத்திருக்கிறது.  

 
 
 
 
 

 

 

 

தேர்வுத்ோள் 1 

1. ப ோன்றவை   6.  ோர்த்து          11. ைிதமோன 

2. எண்ணத்வத  7. நவைப றோது  12. நிவறந்து 

3. அல்லது   8. சிகிச்வச          13. ஆனோல் 

4. எதிர்த்து   9. ைவகயில்   14. ஏற் ைோது 

5. குவறந்து   10. அதனோல்   15. சோத்தியமோகோது 
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ெிளை திருத்தம் (10 மதிப்பெண்கள்) 

கீழ்க்கோணும் ெகுதியின் இடப்ெக்கத்தில் ஐந்து வினோக்களின் எண்கள் 
இடம்பெற்றுள்ளன. ஒவ்பவோரு வினோவிற்கும் எதிரிலுள்ள வரியில் 
த ாடிடப்பட்டுள்ள ச ால் பிழையா  உள்ளது. அந்த ெிளையோன ப ோற்களளத் 
திருத்தி அச்ப ோற்களின்  ரியோன வடிவத்ளத எழுதவும். 
 
 
 

 
Q6 

 

 

 
Q7 

Q8 

Q9 

 

 

Q10 

தபோல் தகல ரசகரித்தல் பலருக்கு ஒரு நல்ல கபோழுதுரபோக்கோக 
விைங்குகிறது. தபோல் தகலககை அவற்றின் விகலக்கோக ேட்டும் 
ரசகரிப்பு இல்கல. தபோல் தகலகைின் வடிவகேப்பு, அகவ கூறும் 
ககதகள் ரபோன்றன ேக்ககைப் கபரிதும் கவர்கின்றன. தபோல் 
தயோரிப்பின்ரபோது இடம்கபற்ற சில நிகழ்ச்சிககை நிகனவுகூறும் 
கபோருட்டு ேக்கள் தபோல் தகலககைச் ரசகரிக்கின்றனர். தபோல் தகலகள் 
ஒரு நோடு போ ம்பரியத்கதக் கடல் கடந்து வோழும் ேக்களுக்குத் 
கதரிவிக்கின்றன. ரேலும் அது நோட்டின் வ லோறு, ககல, இயற்கக, 
அறிவியல், ககவிகனத் திறன் ரபோன்றன எல்லோ கூறுககையும் 
பிரிதிபலிக்கின்றன. இன்று தபோல் தகல ரசகரிப்பது ஒரு சோதோ ண 
கபோழுதுரபோக்கோக  இல்கல. அது ஆழ்ந்து பயிலக்கூடிய  ஓர் அறிவோர்ந்த 
ககலயோக விைங்குகிறது. தபோல் தகலககை ஆர்வத்ரதோடு ஆ ோய்பவர்கள் 
ேற்ற நோடுகைின் புவியியல், வ லோறு, இயற்கக சூழ்நிகலகள் 
ஆகியவற்கறப் பற்றிய புலகே கிகடக்கும்.  

 

 

Q6 _______________________________  

Q7 _______________________________  

Q8 _______________________________  

Q9 _______________________________  

Q10 _______________________________  
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‘ஆ’ ெிரிவு 

  B2 கருத்தறிதல் 1 (20 மதிப்பெண்கள்)  

ெின்வரும் கட்டுளரப்ெகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உனது ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  

 உலகச் சிரிப்பு தினம் ஆண்டுரதோறும் ரே ேோதம் முதல் ஞோயிற்றுக்கிழகே 
அன்று ககோண்டோடப்படுகிறது. சிரிப்பின் வோயிலோக உலகில் அகேதிகய 
ஏற்படுத்தரவண்டும் என்பது இந்தத் தினத்தின் ரநோக்கேோகும். இது ரவடிக்ககயோகவும் 
விந்கதயோகவும் ரதோன்றினோலும் இது  ோத்தியம் என்பகத அறிவியல் உண்கேகள் 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. ‘ேனிதன் சிரித்தோல் ேனித ேனம் ேோறும், ேனிதன் ேனம் 
ேோறினோல் அவகனச் சுற்றியுள்ை உலகம் ேோறும்’ என்பதுதோன் இத்தினத்தின் 
அடிப்பகடக் ரகோட்போடு.  

ேன இறுக்கத்ளதக் குகறக்க, நட்கப வைர்க்க, ஒருவருக்ககோருவர் 
கநருக்கேோகப் பழக, இகடகவைிகயக் குகறக்க, ேனத்கதைிவு கபற துகணநிற்பது 
சிரிப்பு. ‘வோய்விட்டுச் சிரித்தோல் ரநோய்விட்டுப் ரபோகும்’ என்போர்கள். சிரிக்கும்ரபோது 
ேனத்தில் ஒருவித ேகிழ்ச்சியோன உணர்வு ஏற்படுகிறது. இதனோல், உடலில் 
ஆர ோக்கியேோன ரவதிப்கபோருட்கள் உற்ெத்தியோவதோல் ரநோகயத் தீர்க்கும் 
ேருந்தோகிறது. சிரித்து ேகிழ்வதோல் ரநோய்கள் வ ோேல் தடுக்கப்படுவதுடன் வந்த 
ரநோய்களும் விக வில் குணேோவதோக ஆ ோய்ச்சி உண்கேகள் கதரிவிக்கின்றன.  

சிரிப்பில் அசட்டுச்சிரிப்பு, ஆணவச்சிரிப்பு, ஏளனச் ிரிப்பு, சோகசச்சிரிப்பு, 
கநயோண்டிச் சிரிப்பு எனப் பலவகககள் உண்டு. ரேகலநோடுகைில் ேருத்துவர்கள் 
ரநோயோைிகளுக்குச் சிரிப்பு ஒைிக்கோட்சிகயப் போர்க்குேோறு ெரிந்துளர கசய்கிறோர்கள். 
சிரிக்கும்ரபோது உடலில் முந்நூறு தகசகள் அகசகின்றன. அதன் வோயிலோக 
உடலிலும் ேனத்திலும் உள்ை அழுத்தங்களும் கவகலகளும் கவைிரயறுகின்றன.  

  சிரிக்கும் உணர்வு இருந்தோல் எத்தககய ககோடிய துன்பத்கதயும் து த்த 
முடியும். பழம்கபரும் நடிகர் என்.எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள், ஒருமுகற கவைியூர் 
கசன்றிருந்த சேயம் அவர் வோகனம் ே த்தில் ரேோதி விபத்துக்குள்ைோகியது. ரவகறோரு 
வோகனத்திற்கோக அவர் கோத்திருந்தரபோது, அந்த வழியோக வந்த விவசோயிகள் விபத்து 
குறித்துக் ரகட்டனர். அப்கபோழுது, “வோகனத்துக்குக் ககோஞ்சம் ஓய்வு ரதகவப்பட்டது. 
அதனோல், அகத ே த்தில் சோய்த்து கவத்திருக்கிரறன்” என்றோ ோம். 
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நோம் சிரித்தோல் உலகம் நம்முடன் ரசர்ந்து சிரிக்கும். அழுதோல் நோம் ஒருவர  
தனியோக அழுதுககோண்டிருக்க ரநரிடும். “ேகிழ்ச்சியோக இருக்கும் ரந த்தில் ேட்டுரே 
உங்கள் வடீ்கட விட்டு கவைிரய வோருங்கள்,” என்கிறோர் சுவோேி விரவகோனந்தர். 
“ரசோக அளலகளள, துக்கச் சுவடுகளள, கவகல எண்ணங்ககை வடீ்டில் 
புகதயுங்கள்; கவைி உலகில் வந்து ப ப்போதீர்கள்,” என அறிவுறுத்துகிறோர். சிரிப்பு 
அகலகள் பிறக  நம்ேிடம் ஈர்க்கச் கசய்யும்; கவகல அகலகள் பிறக  நம்கே 
விட்டு விலகச் கசய்துவிடும்.  

 
வினோக்கள்  

ெின்வரும் வினோக்களுக்கு நோன்கு பதரிவுகள் பகோடுக்கப்ெட்டுள்ளன. அவற்றுள் 
மிகப் பெோருத்தமோன விளடளயத் கதர்ந்பதடுத்து அதன் எண்ளண மட்டும் 
அளடப்புக்குள் எழுதவும்.  

 

Q11 உலகம் எப்ரபோது ேோற்றேகடயும்? (2 ேதிப்கபண்கள்) 

1.   அகேதி ஏற்படும்ரபோது  

2.   சிரிப்பு தினம் ககோண்டோடும்ரபோது  

3.   விந்கதயும் ரவடிக்ககயும் ேோறும்ரபோது  

4.   சிரிப்போல் ேனிதனின் ேனம் ேோறும்ரபோது                        (        ) 
 

Q12 சிரிப்பு எதனோல் ரநோய் தீர்க்கும் ேருந்தோகிறது? (2 ேதிப்கபண்கள்) 

1.   ேன அழுத்தங்களும் கவகலகளும் அகலுவதோல்  

2.   சிரிக்கும்ரபோது ேகிழ்ச்சியோன உணர்வு ஏற்படுவதோல் 

3.   வோய்விட்டுச் சிரித்தோல் ரநோய்விட்டுப் ரபோகும் என்பதோல்  

4.   சிரிக்கும்ரபோது ரதகத்தில் ஆர ோக்கியேோன ரவதிப்கபோருட்கள் ஏற்படுவதோல்     
 (        ) 
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ெின்வரும் வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும்.  
 
Q13 நடிகர் என்.எஸ். கிருஷ்ணன் நககச்சுகவ நிகறந்தவர் என்பகத எதன்வழி 

அறியலோம்? (6 ேதிப்கபண்கள்) 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Q14 சுவோேி விரவகோனந்தரின் கருத்து என்ன? (6 ேதிப்கபண்கள்) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Q15  ின்ைரும் பசோற்கள் பமற்கண்ை  குதியில் இைம்ப ற்றுள்ளன. அச்பசோற்களின் 

கபோருகை எழுதவும்.  (4 ேதிப்கபண்கள்) 

 
 அ) வோயிலோக - _______________________________ 

 ஆ) தீர்க்கும்  - _______________________________ 
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கருத்தறிதல் 2 (12 மதிப்பெண்கள்) 

ெின்வரும் கட்டுளரப்ெகுதிளயக் கருத்தூன்றிப் ெடித்து, அதனடியில் கோணும் 
வினோக்களுக்கு உன் ப ோந்த நளடயில் விளட எழுதவும். 
 

 ேக்கள் தங்ககை அழகு கசய்துககோள்ை நவேணிகள் பதித்த அணிகலன்ககை 
அணிந்து வருகின்றனர். ஒன்பது வகக ேணிககை ‘நவேணிகள்’ என்றகழப்பர். 
நவேணிகைில் முத்கதயும் பவைத்கதயும் தவி  ேற்றகவ எல்லோம் பூமியிலிருந்து 
கிகடக்கின்றன.  

இன்று நம் கபண்கள் கபரிதும் விரும்பி அணியும் ஆப ணங்களுள் ஒன்று முத்து 
ஆப ணேோகும். முத்து, முத்துச்சிப்பியிலிருந்து உருவோகிறது. முத்துச்சிப்பி கடலில் 
வோழ்கிறது. அதன் உடலில்  ேணல் ரபோன்ற ஏரதனும் ஒரு சிறு கபோருள் கதக்கும் 
ரபோது அது அப்படிரய தங்கிவிடுகிறது. முத்துச்சிப்பியின் உடலில் அது 
இருக்கும்ரபோது சுண்ணோம்பு கலந்த நீர் கவைியோகி அந்தப் கபோருகைச் சுற்றிப் ெடிந்து 
உறுதியோகி விடுகின்றது. இவ்வோறு வைர்ந்த கபோருள் முத்து எனப்படுகிறது. முத்து 
முழு வைர்ச்சியகடய ஏறக்குகறய நோன்கு ஆண்டுகள் ஆகின்றன.  

கடலுக்கடியில் கசன்று முத்துச்சிப்பிககை எடுத்து வருரவோக  நோம் 
முத்துக்குைிப்ரபோர்  என அகழக்கிரறோம். அவர்கள் கடலுக்கடியில் கசன்று சிப்பிககை 
எடுத்து வருகின்றனர். இவ்வோறு கசய்யும்ரபோது முத்துக்குைிப்பவர் நீரினுள் கநடுரந ம் 
இருக்க ரநர்ந்தோல் அவர்கள் மூச்சுத்திணறி இறந்துவிடுவதும் உண்டு. கடலில் 
வோழும் கபரிய சுறோ ேீன்கள் முத்துக்குைிப்ரபோக த் தோக்கிக் ககோன்றுவிடுவதும் 
உண்டு.  

கிகடப்பதற்கு அரிய முத்து விகலயுயர்ந்த கபோருைோகரவ இருந்து வருகிறது. 
பல நோட்டு மோதர்கள் முத்கத அணிய விரும்புகின்றனர். இகதயுணர்ந்த 
‘ேிகிரேோட்ரடோ’ என்ற ஜப்போனியர் கசயற்கக முகறயில் முத்து வைர்க்கும் 
கதோழிகலத் ரதோற்றுவித்தோர். அவர் முத்துப் பண்கணகய அளமத்தோர். அதில் 
முத்துச்சிப்பிககை வைர்த்து முத்துககை எடுத்தோர். அகவ கதோற்றத்தில் இயற்கக 
முத்திகன ஒத்திருந்த ரபோதிலும் அவற்றின் அழகும் ஒைியும் இயற்கக முத்துக்கு 
ஈடோக இருப்பதில்கல. எனினும், விகலயுயர்ந்த இயற்கக முத்திகன வோங்க 
இயலோதவர்கள் இவ்வகக முத்திகன வோங்கி அணிவதற்கு அவரின் கண்டுபிடிப்பு 
உதவியது. 
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வினோக்கள்    

Q16 நவேணிகள் கிகடக்கும் இடங்கள் யோகவ? அவற்றின் பயன் யோது?          
(2 ேதிப்கபண்கள்)  

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Q17 முத்து எவ்வோறு உருவோகிறது? (3 ேதிப்கபண்கள்)    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Q18 முத்துக்குைிப்ரபோர் எவற்றோல் போதிக்கப்படுகிறோர்கள்? (3 ேதிப்கபண்கள்)   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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Q19 ேிகிரேோட்ரடோ என்ன கசய்தோர்? அதனோல் விகைந்த நன்கே என்ன?          
(4 ேதிப்கபண்கள்)  

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 
சுருக்கி வளரதல் (8 மதிப்பெண்கள்)  
 
Q20 கருத்தறிதல் 2இல், முத்கதப் பற்றி கூறப்பட்டுள்ை கசய்திககைப் கபோருள் 

பிறழோது உன் கசோந்த நகடயில் 40 கசோற்கைில் சுருக்கி எழுதவும்.  

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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தேர்வுத்ோள் 1 

1. பேணுகின்ற   - ோதுகாக்கின்ற (Take care)   

2. ககடுக்கின்றது           -  துன்புறுத்துகிறது (Spoil) 

3. விதம்       - முறற (Way) 

4. சாத்தியம்   - இயலக்கூடியது (Possible) 

5. இறுக்கத்றத        - அழுத்தத்றத (Tightness) 

6. உற்ேத்தியாவதால்  - உண்டாவதால் (Produce) 

7. ஏளனச்சிரிப்பு  - பகலிச்சிரிப்பு (Mockery laugh) 

8. ேரிந்துறை   - சிோரிசு (Recommend) 

9. குறித்து   - ேற்றி (About something) 

10. அறலகறள  - எண்ணங்களை (Waves / Thoughts) 

11. சுவடுகறள  - அறடயாளங்கறள (Traces) 

12. பூமியிலிருந்து  - நிலத்திலிருந்து (From earth) 

13. உருவாகிறது  - உண்டாகுகிறது (Create) 

14. தங்கிவிடுகிறது  - இருந்துவிடுகிறது (To stay) 

15. ேடிந்து   - ஒட்டி (Stuck) 

16. மூச்சுத்திணறி  - சுவாசிக்க முடியாமல் (Breathless) 

17. மாதர்கள்   - கேண்கள் (Ladies) 

18. அறமத்தார்  - ஏற்ேடுத்தினார் (Set up) 

19. பதாற்றத்தில்         - அறமப்ேில் (Appearance)         

20. ஒத்திருந்த            - போன்றிருந்த (Being similar)      

21. ஈடாக                - சமமாக (Equal to)           

 

தேர்வுத்ோள் 2 

1. ேைாமரிப்றே  - கவனிப்ளை (Maintenance / Care)  

2. ேட்டியலிட்டு  - கதாகுத்து (Listed) 

3. ேலன்கறள  - நன்றமகறள (Benefits) 

4. உடறலயும்  - பதகத்றதயும் (Body) 

5. புத்துணர்ச்சிபயாடு  - எழுச்சிய ோடு (Freshness) 

6. தரிசு   - விறளச்சல் இல்லாத நிலம் (Fallow land) 

7. வறண்ட   - காய்ந்த (Drought) 

8. இனப்கேருக்கம்  - இனவிருத்தி (Reproduction) 

அருஞ்ச ாற்ச ாருள் 
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தேர்வுத்ோள் 1 

A1 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் பிழை ேிருத்ேம்  
Q1  அல்லது             (3) Q6 சேகரிப்பது 
Q2  பார்த்து              (6) Q7  நாட்டின் 
Q3  வககயில்           (9) Q8  அவை 
Q4  நிகைந்து            (12)  Q9 சபான்ை 
Q5  ோத்தியமாகாது      (15) Q10    ஆராய்பவர்களுக்கு 
 
B2 கருத்ேறிேல் 1 
Q11  4 

Q12  4 

Q13 என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் ஒருமுகை வவளியூர் வேன்ைிருந்த ேமயம் அவருகைய வாகனம் 
மரத்தில் சமாதி விபத்துக்குள்ளாகியது. அப்சபாது அவ்வழியாக வந்த விவோயிகள் 
விபத்து குைித்துக் சகட்ைனர். அதற்கு என்.எஸ்.கிருஷ்ணன்  வாகனத்துக்குக் வகாஞ்ேம் 
ஓய்வு சதகவப்பட்ைது. அதனால் மரத்தில் ோய்த்து கவத்திருக்கிசைன் என்ைார். இதன் 
வழி அவர் நககச்ேசுகவ நிவைந்தைர் என்பகத அைியலாம். 

Q14 சுவாமி விசவகானந்தா சோக அகலககளயும் துக்கச் சுைடுகவையும் அவ்விைத்திலேசய 
விட்டு விட்டு வேல்லும்படியும் அதவை வைைிலே வகொண்டுைர லைண்டொம் என்பவதயும் 
கூைிைொர். மகிழ்ச்ேிதான் கவகலகய மைக்கச் வேய்யும். எனசவ கவகல என்ை 
எண்ணத்வத வடீ்டில் புகதத்து விடுங்கள். மகிழ்ச்சிேொக இருக்கும்லபொது மட்டும் 
வைைிலே ைொருங்கள் என்பலத சுவாமி விசவகானந்தரின் கருத்து.  

Q15 அ) வழியாக 
 ஆ)  நீக்கும், சபாக்கும் 
 
கருத்ேறிேல் 2 
Q16 நவமணிகள் கைல், பூமி ஆகிய இடங்கைில் கிகைக்கின்ைன. இவற்கை மக்கள் பல 

நிகழ்வுகளில் தங்ககள அலங்கரித்துக் வகாள்வதற்கு அணிகின்ைனர். சமலும் 
வகௌரவத்கத வவளிப்படுத்திக் வகாள்வதற்கும் நவமணிகள் பயன்படுகின்ைன. 

Q17 முத்துச்ேிற்பியின் உைலில் மணல் சபான்ை ஏசதனும் ஒரு ேிைிய வபாருள் கதக்கும். 
அப்சபாது அது அங்சகலே தங்கிவிடுகிைது. சமலும் சுண்ணாம்பு கலந்த நீர் வவளியாகி, 
அந்தப் வபாருகளச் சுற்ைி படிந்து விடுகிைது. பின் இவ்வாறு வளர்ந்த வபாருள்தான் 
நாளகைவில் முத்தாக உருைொகிைது. 

Q18 முத்துக்குளிப்சபார் கைலுக்கடியில் வேன்று முத்துச்ேிற்பிககள எடுப்பர். அப்சபாது நீண்ை 
சநரம் நீரினுள் இருக்க சநரும். அத்தருணத்தில் மூச்சுத்திணைல் ஏற்படும். அந்த 
நிகலயில் கைலில் வாழும் வபரிய சுைாமீன்களுக்கு இகரயாகி விடுவார்கள். 
இவ்வாவைல்லாம் முத்துக்குளிப்சபார் பாதிக்கப்படுகிைார்கள்.   

Q19 மிகிசமாட்சைா வேயற்கக முகையில் முத்து வளர்க்கும் முகைகயத் சதாற்றுவித்தார். 
இதன்வழி முத்துககள அதிகமாக உற்பத்தி வேய்ய முடிந்தது. லமலும், விகலயுயர்ந்த 

சிகரம் உயர்நிழை 1 உயர்ேமிழ் விழைத்ோள் 



   

உேர்நிவே 1  உேர்தமிழ் ைிவடத்தொள் 
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வேயற்கக முத்திகன வாங்க இயலாதவர்கள் இகத வாங்கி அணிந்தனர். இதுசவ 
மிகிலமொட்லடொ வசேேொல் விகழந்த நன்கம ஆகும். 

Q20 முத்து நவமணிகளுள் ஒன்று. கைலில் வாழ்கின்ை ேிப்பியின் வயிற்ைில் தங்கும் மண் 
நாள்பை முத்தாக மாறுகிைது. இகத முத்துக்குளிப்பாளர்கள் எடுக்கும்சபாது பல 
ஆபத்துககளச் ேந்திப்பார்கள். இதனால்தான் முத்து  அரிதாகவும்  விகல 
உயர்ந்ததாகவும் இருக்கின்ைது. ஜப்பானியர்கள் வேயற்கக முகையில் முத்வத 
உருவாக்குகிைார்கள். இதைொல், பல நாட்டுப் வபண்களுக்கு  முத்கத விருப்பத்துைன் 
அணிகின்ை வாய்ப்பு கிகைத்துள்ளது. 

தேர்வுத்ோள் 2 
A1 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல் பிழை ேிருத்ேம்  
Q1  கருத்தில்            (2) Q6 வாய்வமாழியாக 
Q2  நைவடிக்ககயாக     (4) Q7  வவவ்சவறு 
Q3  ஆயினும்            (8) Q8  அன்கபயும் 
Q4  வதாைர்ந்து           (10) Q9 உரேிக்வகாள்வார்கள் 
Q5  இகணந்து           (12) Q10    ேந்திக்கும்சபாது 
 
B2 கருத்ேறிேல் 1 
Q11  2 
Q12  3 
Q13 வநல்லிக்காய் ஊறுகாய் மட்டுமல்லாமல் ேட்னி துகவயல், குழம்பு, பழச்ோறு 

சபான்ைகவச் வேய்ய பயன்படுகிைது. ேத்துக்கவை வணீொக்காமல் இருக்க குளிர்ச்ோதனப் 
வபட்டியில் கவத்து நீண்ை நாட்கள் பாதுகாக்கலாம். அடுத்து உப்பில் இட்டு காற்றுப் 
புகாதவாறு ஒரு புட்டியில் சபாட்டு மூடிகவத்துச் ேிைிது நாட்கள் கழித்து சநரடியாக 
உண்ணலாம். 

Q14 உைல் வவப்பத்கதக் குகைத்தல், ேிறுநீகரப் வபருக்குதல், கபத்கத நீக்குதல், நுவரயரீல் 
சபான்ைகவசயாடு உைவே வலுப்படுத்துதல், பேிகயத் தூண்டுதல் பித்தத்கதத் 
தணித்தல் ேிரத்கதச் சுத்தம் வேய்தல் மற்றும் மலச்ேிக்ககலப் சபாக்குதல் 
சபான்ைைற்ைொல் வநல்லிக்கனியில் அளவிை முடியாத நன்கமகள் உள்ைதொகக் 
கூைப்படுகிைது. 

Q15 அ) முதிர்ந்த  
ஆ) திங்கைில்  

 
கருத்ேறிேல் 2 
Q16 ோன்சைார்கள் கூைிே அன்பும், அருளும், உண்கமயும், நன்ைி உணர்ச்ேியும் ைொழ்க்வகக்கு 

சவண்டும் என்பவத  நீதி நூல்கள் ைொேிேொக நொம் அைிேேொம்.  
 
Q17 அைிவியகல வியப்சபாடு சகட்டு நம்புகிைவர்கள் அைவநைிக்குப் பணிந்து நைக்கின்ை 

மனம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிைார்கள். அவர்களிைம் அருளின் ேிைப்கபயும் 
உண்கமயின் வபருகமகயயும் அைிவியலால் விளக்க இயலாது.    

 
Q18 மறு உலகிற்கு உதவும் புண்ணிய வழிகள் என்று கூைப்படும் வபாய் வோல்லாமல் 

இருத்தல், நன்ைி மைக்காமல் இருத்தல், நன்கம பயக்கும் இன்வோல் சபசுதல் 
சபான்ைகவ இந்த உலகத்தில் மக்கள் வாழ்வதற்குத் சதகவயானகவ ஆகும்.   

Q19 ேமுதாயத்தில் வபாய்யர்களும் நன்ைியில்லாதவர்களும் உள்ள சபாதும், ஒருவகரயும் 
எளிதில் நம்ப முடியாத, உள்ளம் கலந்து பழக முடியாத நிகல வபரும்பான்கமயாக 
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