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தேர்வுத்ோள் – 1

மரபுத்தோடர்கள் / இலைதமாழிகள்

1. எதற்கெடுத்தாலும் ___________________________________ பேசும் ெலாவை
அைளது

தாயார் ெண்டித்தார்.

2. மாணைர்ெள் கைறும் _____________________________ இல்லாமல் கைளி
உலெ அறிபைாடு இருத்தல் அைசியம்.
3. திருமணமான தம்ேதிெள் கேரிபயார்ெளின் ____________________________
ஆசி கேற்றனர்.
4. பொபு ோபுைின் பேனாவைத் கதாவலத்ததால் அதவன __________________
இரண்டு கைள்ளி கொடுத்தான்.
5. மாணைர்ெள் __________________________________ ேடிக்ொமல்
புரிந்துக்கொண்டு ேடிக்ெ பைண்டும்

1. ொலில் ைிழுந்து

2. குருட்டுப் ோடம்

3. வெ கூடியது

4. வெ கொடுத்தான்

5. புத்தெப்புழுைாெ

6. ஏட்டிக்குப் போட்டியாெ

7. ஈடுெட்ட

8. ெட்டுக்ெவத

9. ேம்ேரமாெச் சுழன்று

10. கசைி சாய்த்த
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வாக்கியங்கலை முடித்தேழுதுேல்

6. நாம் பதர்ைில் சிறந்து ைிளங்ெ பைண்டுகமன்றால், தினமும் ேயிற்சியில் ஈடுேட
பைண்டும்.
நாம் தினமும் ேயிற்சியில் ஈடுேட்டால், ____________________________________
_____________________________________________________________________________
7. அதிெம் கசலைழித்துச் கசய்யும் ொரியங்ெபள சிறப்ோெ அவமயும் என்று
சிலர் தைறாெ நிவனெிறார்ெள்.
அதிெம் கசலைழித்துச் கசய்யும் ொரியங்ெபள சிறப்ோெ அவமயும்
என்ேது ______________________________________________________.
8. கதாவலக்ொட்சிவய அதிெம் ோர்ப்ேைர்ெள் ேடிப்ேில் சிறந்து ைிளங்ெ
முடியாது.
ேடிப்ேில் சிறந்து ைிளங்ெ பைண்டுகமன்றால் ______________________________
________________________________________________________________________________
9. தங்ெம் ைிவல குவறய பைண்டுகமன்றால் மக்ெளுக்கு அதன் பமல்
இருக்கும் பமாெம் குவறய பைண்டும்.
மக்ெளுக்கு தங்ெத்தின் பமல் உள்ள பமாெம் குவறந்தாகலாழிய
__________________________________________________________________________.
10. ஒலிம்ேிக் போட்டியில் தங்ெத்வத கைன்ற ப ாசப் ஸ்கூலிங்வெ
அவனைரும் ோராட்டினார்ெள்.
ஒலிம்ேிக் போட்டியில் தங்ெத்வத கைன்ற ப ாசப் ஸ்கூலிங்,
__________________________________________________________.
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அலமப்புச்த ாற்கள்
அதிெப்ேடியான

உணவு

Q11.

________________________,

குவறந்த

உடல்

உவழப்பு,

மரேியல் ொரணிெள், உடல் நலன் ேிரச்வனெள், மனநிவலக் ொரணிெள், புவெ
ேிடித்தல், ையது, போதிய தூக்ெமின்வம போன்ற ொரணங்ெளால் உடல் ேருமன்
ேிரச்வன ஏற்ேடுெிறது. ஒற்வறத் தவலைலி, மன அழுத்தம், தூக்ெத்தில் ஏற்ேடும்
மூச்சுத் திணறல், அதிெ கொழுப்பு, ஆஸ்துமா, உயர் இரத்த அழுத்தம், எதுக்ெளிப்பு,
ெல்லீரல் கொழுப்புப் ேடிவு, ைளர் சிவத பநாய்ெள், சிவனப்வேக் ெட்டிெள், சிறுநீர்
ெட்டுப்ோடின்வம,

சர்க்ெவர

பநாய்,

ரத்த

நாள பநாய்ெள்,

மூட்டுத் பதய்மானம்

ஆெியவை உடல் ேருமன் ேிரச்வனயால் ஏற்ேடக்கூடிய Q12. _______________________.
உலெ நாடுெள் அவனத்திலும் மனிதர்ெளின் ைாழ்க்வெ முவறயில், பைவலெளில்,
குழந்வதெளின்
முவறெளில்,

தற்ொல

Q13.

ெல்ைி

முவறயில்,

__________________________

போக்குைரத்தில்,

என

கோழுதுபோக்கு

அவனத்திலும்

மிெக்

குவறந்த

உடல் உவழப்பே பதவைப்ேடுெிறது. உணவுப் ேழக்ெைழக்ெங்ெளில் ஏற்ேட்ட மிெ
கேரிய மாற்றங்ெள், துரித உணவுக் ெலாச்சாரம் என அவனத்தும் உடல் ேருமனுக்கு
Q14. __________________________.
ஆபராக்ெியமான உணவுப் ேழக்ெைழக்ெங்ெள், உடல் ேயிற்சி, உடல் எவட குவறப்பு
மருந்துெள்

ஆெியைற்றின்

மூலம்

உடல்

ேருமவனக்

குவறக்ெலாம்.

உணவுக்

ெட்டுப்ோடு மற்றும் உடற்ேயிற்சி மூலம் குவறக்ெப்ேட்ட எவடவய நிரந்தரமாெ
Q15.___________________________

கேரும்ோலானைர்ெளுக்கு

மிெவும்

ெடினமாெ

இருக்கும்.
1. சாப்ேிடுதல்

6. ேராமரிப்ேது

2.

7. இயந்திரமயமாதல்

ேட்டினியாய் இருத்தல்

3. மிதமான

8. ைழிைகுக்குெிறது

4. கமதுபைாட்டம்

9. கமலிந்து

5. ைிவளவுெளாகும்.

10. உணவுமுவற
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தேரிவுவிலடக் கருத்ேறிேல்
இது

வெத்கதாவலபேசியின்

யுெம்

என்று

கசால்ைது

மிவெபய

அல்ல.

இன்று

எங்கும் எல்லாருவடய வெெளிலும் தைழ்ெிறது இந்த வெத்கதாவலபேசி. இந்த
வெத்கதாவலபேசியினால்

ேல

நன்வமெள்

ெிவடக்ெின்றன

என்ேதில்

சந்பதெம்

இல்வல. சிறந்த, ைிவரைான, எங்கும் எடுத்துச் கசல்லக்கூடிய கதாவலத் கதாடர்பு
சாதனம்

இது.

ைணிெர்ெள்,

ேயணிெள்,

மருத்துைர்ெள்

என

ேல

தரப்ேட்ட

மக்ெளுக்கும் அைசரத் கதாடர்பு ஆதரைாளனாெ வெத்கதாவலபேசி ைிளங்குெிறது.
இருப்ேினும்,
கதாடர்ந்து

வெத்கதாவலபேசியின்
ைிழிப்புணர்வு

ஏற்ேடுத்தி

ஆேத்துெள்

ேற்றியும்,

ைருெின்றனர்

தீவமெள்

ேற்றியும்

அறிைியலாளரும்,

சமூெ

ஆர்ைலர்ெளும். வெத்கதாவலபேசியினால் ெிவடக்கும் நன்வமெவளைிட, ஏற்ேடும்
ஆேத்துெபள அதிெம் என்று இைர்ெள் எச்சரிக்ெின்றனர்.
வெத்கதாவலபேசிவய

அதிெம்

ேயன்ேடுத்துைது

உயிருக்பெ

உவல

வைக்கும்

என்றால் நம்புைதற்கு கொஞ்சம் ெடினம்தான். ஆனால், அது உண்வமதான். ஷீலா
ப்வரஸ் என்னும் அகமரிக்ெப் கேண்மணி தான் பைவல கசய்யும் அலுைலெத்தில்
கதாடர்ந்து வெத்கதாவலபேசிவயப் ேயன்ேடுத்தியதால் மூவளப் புற்றுபநாய்க்குப்
ேலியானார்.
இன்று வெத்கதாவலபேசிக் பொபுரங்ெள் ஏராளம் நிறுைப்ேட்டுள்ளன. இவை மூலம்
ேரவும் மின்ொந்த அவலெள் சுற்றுச் சூழலுக்குப் கேரிய ோதிப்வே ஏற்ேடுத்துெின்றன
என்று சுற்றுசூழல் ஆய்ைாளர்ெள் கூறுெின்றனர். ேறவை இனங்ெள், சிறு பூச்சிெள்,
ைண்டுெள் போன்றவை இந்த மின் ொந்த அவலெளால் தாக்ெப்ேடுெின்றன என்று
அைர்ெள் சுட்டிக்ொட்டுெின்றனர்.
அறிைியல் தளத்திலிருந்து, சமூெத் தளத்திற்கு ைந்தால், இன்னும் ேல தீவமெவளச்
சந்திக்ெிபறாம்.

இைற்றுக்கு

ஆய்வுெபளா,

அறிக்வெெபளா

பதவையில்வல.

நம்

அன்றாட அனுேைங்ெபள இைற்வற உறுதிப்ேடுத்துெின்றன. வெத்கதாவலபேசியின்
ைரவுக்குப்

ேிறகு

ஏராளமான
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ோர்க்ெிபறாம்.
பநரத்வத

குறிப்ோெ,

இவளஞர்ெள்,

வெத்கதாவலபேசியில்

ைணாக்குெிறார்ெள்.
ீ

மாணைர்ெள்

உவரயாடியும்,

அைசியமான

ேயன்ேடுத்தப்ேடுைவதைிட,

தங்ெளின்

கோன்னான

குறுஞ்கசய்திெள்

அனுப்ேியும்

ேணிெளுக்கு

கோழுதுபோக்ெிற்கு

வெத்கதாவலபேசி

இன்று

அதிெ

பநரம்

நரம்புெவளப்

ோதித்து,

ெைனம்

வெத்கதாவலபேசியில் கசலைாெிறது.
வெத்கதாவலபேசிப்

ேயன்ோடு

மூவளயின்

கசலுத்தும் ஆற்றவலக் குவறக்ெிறது, நிவனைாற்றவலப் ோதிக்ெிறது என்ேவதயும்
மருத்துைர்ெள் சுட்டிக்ொட்டுெின்றனர்.
அத்தியாைசியத்

பதவையாெிப்போன

ேயன்ேடுத்தல்,

ேயன்ேடுத்தும்

வெத்கதாவலபேசிவய

பநரத்வத

குவறத்தல்,

பதவைக்கு

அதிெ

பநரம்

வெகதாவலப்பேசியில் உவரயாடுைவதத் தைிர்த்தல் முதலிய நடைடிக்வெெவள
பமற்கொண்டால் அதன் ஆேத்தில் இருந்து நம்வம நாபம ொப்ோற்றிக் கொள்ளலாம்.
வினாக்கள்
16. வெத்கதாவலபேசியின் நன்வமெள் என்ன?
1. சிறந்த, ைிவரைான, எங்கும் எடுத்துச் கசல்லக்கூடிய கதாவலத்

கதாடர்பு

சாதனம்.
2. சிறந்த , கமதுைான , எங்கும் எடுத்துச் கசல்லக்கூடிய கதாவலத்

கதாடர்பு

சாதனம்.
3.

ைிவலயுயர்ந்த,

ைிவரைான,

எங்கும்

எடுத்துச்

கசல்லக்கூடிய

கதாவலத்

கதாடர்பு சாதனம்.
4.

ைிவலமலிைான

,

ைிவரைான,

எங்கும்

எடுத்துச்

கசல்லக்கூடிய

கதாவலத்

கதாடர்பு சாதனம்.
17. ஷீலா ப்வரஸின் மரணத்திற்கு ொரணம் என்ன?
1.

கதாடர்ந்து

வெத்கதாவலபேசிவயப்

ேயன்ேடுத்தியதால்

மன

அழுத்தத்திற்கு

ஆளாெி ேலியானார்.
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2.

வெத்கதாவலபேசி

ேயன்ேடுத்திக்

கொண்பட

ைாெனபமாட்டியதால்

ைிேத்துகுள்ளாெி மரணமவடந்தார்.
3.

கதாடர்ந்து

வெத்கதாவலபேசிவயப்

ேயன்ேடுத்தியதால்

மூவளப்

புற்றுபநாய்க்குப் ேலியானார்.
4. வெத்கதாவலபேசிவய கதாவலத்து ைிட்ட மனக்ெைவலயால்

உயிரிழந்தார்.

18. வெத்கதாவலபேசியினால் சுற்றுசூழலுக்கு எவ்ைாறு ோதிப்பு ஏற்ேடுெிறது?
1. மின் ொந்த அவலெளால் சுற்றுசூழல் மாசவடெிறது.
2. மின் ொந்த அவலெளால் சிறு உயிரிங்ெள் தாக்ெப்ேடுெின்றன.
3. மின் ொந்த அவலெளால் ஓபசான் ேடலத்தில் ஓட்வட ஏற்ேடுெிறது.
4. மின் ொந்த அவலெளால் பூமி கைப்ேமவடெிறது.
19.

வெத்கதாவலபேசிவய

எதற்கு

அதிெம்

ேயன்ேடுத்துைதாெ

குற்றஞ்சாட்டப்ேடுெிறது?
1. ைிவளயாடுைதற்கு அதிெ பநரம் கசலைிடப்ேடுெிறது
2. கோழுதுபோக்ெிற்கு

அதிெ பநரம் கசலைிடப்ேடுெிறது

3. ேதிைிறக்ெம் கசய்ய அதிெ பநரம் கசலைிடப்ேடுெிறது
4. கசயலிெவளப் புதுப்ேிக்ெ அதிெ பநரம் கசலைிடப்ேடுெிறது
20. வெத்கதாவலபேசி ேயன்ேடுத்துைதால் ஏற்ேடும் ஆேத்திலிருந்து நம்வம
நாபம ொப்ோற்றிக்கொள்ள என்ன கசய்ய பைண்டும்?
1. வெத்கதாவலபேசிபய ேயன்ேடுத்தக் கூடாது.
2. வெத்கதாவலபேசிவய பதவைக்கு மட்டும் ேயன்ேடுத்த பைண்டும்.
3. வெத்கதாவலபேசிபய ைாங்ெக் கூடாது.
4. வெத்கதாவலபேசியில் ைிவளயாடக் கூடாது.
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சுயவிலடக் கருத்ேறிேல்
ஐக்ெிய நாடுெள், அல்லது ஐநா அல்லது யூஎன், என்ேது, ேல நாடுெவளக் கொண்ட
ஒரு

ேன்னாட்டு

உறுப்ேினராெ

அவமப்பு.

ெிட்டத்தட்ட

இருக்ெின்றன.

உலெின்

இரண்டாம்

அவனத்து

உலெப்போர்

நாடுெளும்

நடக்ொமல்

இதில்

தடுக்ெத்

தைறியதால் ைலிவம மிக்ெ ஒரு புதிய அவமப்புக்ொன பதவை எழுந்தது. பமலும்
இரண்டாம்
கூடாது

உலெப்போர்

என

மக்ெள்

முடிைில்

அஞ்சத்

மற்கறாரு

கதாடங்ெினர்.

உலெப்போர்
அவ்ைாறு

நவடகேற்றுைிடக்

மீ ண்டும்

ஒரு

போர்

மூண்டால் மனிதகுலம் தாங்ொது எனக்ெருதியதால் ைலிவமயான ஒரு அவமப்பு
பதவைப்ேட்டது.

ஐக்ெிய

நாடுெள்

ைார்த்வத முன்னால் அகமரிக்ெ

அல்லது

ஒருங்கிலைந்ே

நாடுெள்

என்ற

னாதிேதி ேிராங்க்ளின் டி. ரூஸ்கைல்டால் 1939

ஆம் ஆண்டு முதலில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. ஐக்ெிய நாடுெள் என்ற ைார்த்வத 1942
ஆம் ஆண்டு
1943

னைரி முதல் பததியில் அதிெரப்பூர்ைமாெ ேயன்ோட்டுக்கு ைந்தது.

அக்படாேரில்

அகமரிக்ொ,

சீ னா,

ேிரித்தானியா,

ரஷ்யா,

ஆெிய

நாடுெள்

மாஸ்பொைில் ஒன்றுகூடி, உலெில் அவமதிவய ஏற்ேடுத்த ஒரு தனி நிறுைனம்
அவமக்ெபைண்டும்

என்று

முடிவு

கசய்தனர்.

அதன்

ைிவளைாெ

1945

இல்

சான்ேிரான்சிஸ்பொ மாநாடு நவடகேற்றது. இதில் 50 நாடுெள் ெலந்துகொண்டன.
அக்படாேர் 24-ஆம் நாள் ஐக்ெிய நாடுெளின் நிறுைனம் நிறுைப்ேட்டது. இதற்கென
தனி

சாசனம்

ைவரயப்ேட்டது.

அவமக்ெப்ேட்ட

சவேெள்,

கூறப்ேட்டன.

இதன்

நடைடிக்வெெளின்
சட்டங்ெளின்ேடி
அவமதிவய

அைற்றின்

மூலம்

ைவரயறுக்ெப்

ஏற்ேடும்

மக்ெளின்

சம

மனிதனின்

பநாக்ெம்,

ஆெியனேற்றித்

ஆக்கிரமிப்புெவள

நாடுெளுக்ெிவடபய

மதித்தல்,

நிறுைனத்தின்

கசயல்ெள்

பநாக்ெங்ெளாெ

ஏற்ேடுத்துதல்,

உரிவமெவளயும்

அதில்

கதளிைாெக்

ேட்டவை,

ஒடுக்குதல்,

தெராறுெவளத்

கூட்டு

ேன்னாட்டுச்
தீர்த்து

உரிவமெவளயும்
உரிவமெவளயும்

அதில்

உலெ

சுயநிர்ணய
அடிப்ேவட

சுதந்திரங்ெவளயும் ொத்து, இன கமாழி அல்லது சமய பைறுோடுெவள நீக்ெிப்
ேன்னாடுெளின்

சமுதாய

கோருளாதார,

ேண்ோட்டுப்

ேிரச்சிவனெவளத்

தீர்த்து

வைத்தல் முதலியவை ஆகும்.
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இந்நிறுைனத்தின்

உறுப்ேினர்ெள்

அவனைரும்

சமமானைர்ெள்.

உறுப்பு

நாடுெள்

தங்ெளுக்ெிவடபய ஏற்ேடும் ேிரச்சிவனெவள உலெ அவமதிக்கும் ோதுொப்ேிற்கும்
ஆேத்து ஏற்ேடாத ைவெயில் சமாதான முவறயில் தீர்த்துக் கொள்ள பைண்டும்.
உறுப்பு

நாடுெள்

எக்ொரணம்

கொண்டும்

ேிற

நாட்டின்

உள்

ைிைொரத்தில்

தவலயிடக் கூடாது.
ஐக்ெிய நாடுெள் முவறவம 1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் ேின்ைரும் 6 முதன்வம
அவமப்புெவளக் கொண்டிருந்தது. அவை ஐக்ெிய நாடுெள் கோதுச் சவே, ஐக்ெிய
நாடுெள் ோதுொப்புச் சவே, ஐக்ெிய நாடுெள் கோருளாதார மற்றும் சமூெச் சவே,
ஐக்ெிய

நாடுெள்

கோறுப்ோட்சி

மன்றம்,

ஐக்ெிய

நாடுெள்

கசயலெம்

மற்றும்

அவனத்துலெ நீதிமன்றம் ஆெியவை ஆகும்
1994-ஆம் ஆண்டில், ஐக்ெிய நாடுெள் அவையின் ெவடசிப் கோறுப்ோட்சிப் ேகுதியான
ேபலா (Palau) சுதந்திரம் கேற்ற ேின்னர் ஐக்ெிய நாடுெள் கோறுப்ோட்சி மன்றம்
கசயலற்றுப் போனது. இப்போது ஏவனய ஐந்து அவமப்புக்ெள் மட்டுபம உள்ளன.
இந்த

ஐந்து

அவமப்புக்ெளுள்

நான்கு

ஆட்சிப்ேகுதியுள்

அவமந்திருக்கும்

இயங்குெின்றன.

அவனத்துலெ

நியூ

ஐக்ெிய

யார்க்

நெரில்

நாடுெள்

நீதிமன்றம்

உள்ள அவனத்துலெ

தவலவமச்

பேக்

கசயலெத்தில்

நெரில்

உள்ளது.

பமற்குறிப்ேிட்டவை தைிர்ந்த பமலும் சில முக்ெியமான அவமப்புக்ெள் க ன ீைா,
வநபராேி போன்ற நெரங்ெளில் இருந்து இயங்ெி ைருெின்றன. ஐக்ெிய நாடுெள்
அவையுடன்

கதாடர்புவடய

பமலும்

ேல

அவமப்புக்ெள்

உலெின்

ேல்பைறு

இடங்ெளில் உள்ளன.
கோதுச் சவேபய ஐக்ெிய நாடுெள் அவையின் முதன்வமயான ெலந்தாராய்வு அவை
ஆகும். எல்லா உறுப்பு நாடுெவளயும் உள்ளடக்ெிய கோதுச் சவே, ஆண்டுக்கு ஒரு
முவற,

உறுப்பு

தவலவமயில்

நாடுெளிலிருந்து
கூடுெிறது.

ெட்டுப்ேடுத்தக்கூடிய
தீர்மானங்ெள்,

கதரிவு

ோதுொப்புச்

ேீர்மானங்கலை

ஐக்ெிய
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அறியப்ேடுெின்றன.

ஐக்ெிய

நாடுெள்

கசயலெம்,

கோதுச்

கசயலாளரின்

தவலவமயில், ேல்பைறு நாடுெவளச் பசர்ந்த குடிசார் அலுைலர்ெளின் துவணயுடன்
இயங்குெின்றது.

இது

ஐக்ெிய

நாடுெள்

அவையின்

அவமப்புக்ெளின்

கூட்டங்ெளுக்குத் பதவையான ஆய்வுெவள முன்கனடுப்ேதுடன், தெைல்ெவளயும்,
ேிற ைசதிெவளயும் ைழங்குெிறது. அத்துடன், ஐநா ோதுொப்புச் சவே, ஐநா கோதுச்
சவே, ஐநா கோருளாதார, சமூெ அவை ஆெியவையும் ேிற ஐநா அவமப்புக்ெளும்
ைழங்கும் பைவலெவளயும் ஐக்ெிய நாடுெள் கசயலெம் நிவறபைற்றுெின்றது.
தகள்விகள்
1. ஐக்ெிய நாடுெள் சவே என்றால் என்ன? ஏன் உருைாக்ெப்ேட்டது? (5 மதிப்கேண்ெள்)
2. ஐக்ெிய நாடுெள் உருைாக்ெப்ேட்டபோது, அதன் பநாக்ெங்ெளாெ ைவரயறுக்ெப்
ேட்டவை யாவை?

(6 மதிப்கேண்ெள்)

3. ஐக்ெிய நாடுெள் சவேயின் முதன்வம அவமப்புெள் என்கனன்ன? ேின்னர்
கசய்யப்ேட்ட மாற்றம் என்ன? ஏன்?
4.

கோதுச்

சவே

மற்றும்

(4 மதிப்கேண்ெள்)

ோதுொப்புச்

சவேயின்

கோறுப்புெள்

என்ன?

(5

மதிப்கேண்ெள்)
5. ஐக்ெிய நாட்டு கசயலெத்தின் ேங்கு என்ன?

(5 மதிப்கேண்ெள்)

த ாற்த ாருள்
1. மூண்டால்

-

2. ஒருங்ெிவணந்த

-

3. கூட்டு

-

4. ஆக்ெிரமிப்பு

-

5. தீர்மானங்ெள்
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தேர்வுத்ோள் -2
மரபுத்தோடர்கள் / இலைதமாழிகள்

1. _________________________________ெண்டுகொண்டிருந்த சீ தா, ஆசிரியர்
கசான்ன

ோடங்ெவள ெைனிக்ெைில்வல.

2. பொேத்தில் முடிவு எடுக்ொமல் சற்று ______________________________
நன்று.
3. ைிடுதியில் இருந்து ைந்த மெனுக்கு ____________________________
சவமத்துக் கொடுத்தாள் ோர்ைதி.
4. எவ்ைளவு கேரிய ________________________________ ெிவடத்தாலும், ேண்பு
இல்லாைிட்டால் ேயனில்வல.
5. இரட்வடச் சபொதரர்ெளான பொகுலும் பொோலும் ஒருைவர ஒருைர்
_______________________________போல் இருந்தார்ெள்.

1. ொர சாரமாெ

2. ேட்டமும் ேதைியும்

3. ேெற்ெனவு

4. ஆறப் போடுதல்

5. உரித்து வைத்தாற்

6. ேட்டமும் ேதைியும்

7. சட்ட திட்டம்

8. தப்பும் தைறுமாய்

9. பநாட்டம் ோர்ப்ேது

10. முதவலக் ெண்ண ீர்

© Tamilcube Learning Centre

10

http://tamilcube.com

வாக்கியங்கலை முடித்தேழுதுேல்
6. அவனத்து நாடுெளின் உணவு ைவெெவளயும் சிங்ெப்பூரில் உண்டு
மெிழலாம்.
சிங்ெப்பூரில் ______________________________________________________
___________________________________________________.
7.

நம் நாட்டிற்கு ைரும் சுற்றுப்ேயணிெவள ெைரப் ேல ேரிசுத்
திட்டங்ெவள நமது அரசாங்ெம் நவடமுவறப்ேடுத்தி ைருெிறது.
நம் நாட்டிற்கு ைரும் சுற்றுப்ேயணிெவள ெைர நமது அரசாங்ெம்,
_______________________________________________________________________.

8. மாணைர்ெள் அதிெ பநரம் சமூெ ைவலதளங்ெளில் கசலைழிப்ேதால்
ெைனச் சிதறல் ேிரச்சவனெளுக்கு உள்ளாெின்றனர்.
மாணைர்ெளின் ெைனச் சிதறல் ேிரச்சவனெளுக்கு, _______________________
______________________________________________________________________________.
9. இவடைிடாத ேயிற்சியும், தளராத முயற்சியும் இருந்தால் நாம் எந்தச்
கசயலில் ஈடுேட்டாலும் கைற்றிவய ைசப்ேடுத்தலாம்.
கைற்றிவய ைசப்ேடுத்த நாம் ஈடுேடும் கசயலில் _________________________
_______________________________________________________________.
10. நம் முன்பனார்ெள் ெட்டிடக் ெவலயில் சிறந்து ைிளங்ெியதற்கு
ஆதாரமாெ ேல புெழ்கேற்ற ெட்டிடங்ெவளக் குறிப்ேிடலாம்.
ேல புெழ்கேற்ற ெட்டிடங்ெள், நம் முன்பனார்ெள் _________________________
______________________________________________________________________________
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அலமப்புச் த ாற்கள்
கசாந்தேந்தங்ெவள மறந்து துறைிெளாெ ைாழும் சந்நியாசிெளுக்கு கசாந்த ைடு
ீ
என்று எதுவும் இல்லாதவதப் போல, மன்னார் ைவளகுடாக் ெடலில் மிெ அதிெமாெ
ைாழும்

இந்த

கூடுெளுக்குள்

அரியைவெ
தங்ெி

உயிரினமும்

உயிர்

கசாந்தைடு
ீ

ைாழ்ெின்றது.

இல்லாமல்

இவ்ைவெ

சங்குெளின்

நண்டுெவள

சந்நியாசி

நண்டுெள் என்று அவழக்ெிறார்ெள். ோகுராய்பட என்ற ைிலங்ெியல் கேயருவடய
இச்சிற்றினங்ெளில்

கமாத்தம்

1100

ைவெெள்

இருப்ேதாெ

ெணக்ெிடப்ேட்டுள்ளது.

நிரந்தரமாெ ஒபர இடத்தில் ைசிக்ொமல் Q11._______________________________ இறப்பு
ைவர தன் ைளர்ச்சிக்பெற்றைாறு, இறந்து கைறும் கூடுெளாெ மட்டுபம இருக்ெக்
கூடிய சங்குெளின் Q12. __________________________ தன் உடவல நுவழத்துக்கொண்டு
தவலவய மட்டும் கைளியில் நீட்டியைாறு இருக்கும். எதிரிெள் ைருைது கதரிந்தால்
தவலவய Q13. ___________________________ கொள்ளும். தன் உருைத்துக்பெற்றைாறு
சங்குெளின் ஓடுெள் அவமயாதபோது எதிரிெளிடம் மாட்டிக் கொள்ெின்றன.
புத்திசாலியாெ

இருக்கும்

சில

சந்நியாசி

நண்டுெபளா

சின்னஞ்சிறு

ெடல்

தாமவரெவள சங்கு ஓடுெளின் பமற்புறத்தில் ஒட்டி வைத்துக் கொள்ளும். எதிரிெள்
இந்த நண்டுெவளப் ேிடிக்ெ ைரும்போது ெடல் தாமவரெள் ஆடுைவதப் ோர்த்து
Q14._________________________. சந்நியாசி நண்டுெள் சாப்ேிட்டுைிட்டுப் போட்ட புழுக்ெள்,
பூச்சிெளின்

மிச்சத்வத

ெடல்

தாமவரெள்

சாப்ேிட்டுக்

கொள்ெின்றன.

நண்டின்

பமற்புற ஓடுெளில் ஓட்டிக் கொண்டு அதற்கு ோதுொப்ோெவும் ெடல் தாமவரெள்
இருக்ெின்றன. இப்ேடியாெ இரண்டும் Q15. _____________________________ உதைி கசய்து
கொண்டு ெடலுக்குள் உயிர் ைாழ்ெின்றன.
1. ேிறப்ேிலிருந்து

6.

2.

7. உள்ளிழுத்து

ெடல்ைாழ்

3. ஓடுெளுக்குள்
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4. ேயந்பதாடிைிடும்

9. ஒன்றுக்கொன்று

5. உயிரினங்ெளுள்

10. உதைிகசய்து

தேரிவுவிலடக் கருத்ேறிேல்
ெனடா உலெின் இரண்டாைது கேரிய நாடு. ைடஅகமரிக்ெக் ெண்டத்தின்

ந்தில்

இரண்டு ேங்ெிவன இந்த நாடு கொண்டுள்ளது.
ெனடாைின் ெிழக்கெல்வலயான அட்லாண்டிக் ெடற்ெவரக்கும் பமற்கெல்வலயான
ேசுேிக் ெடற்ெவரக்கும் இவடயில் உள்ள பநர ைித்தியாசம் 5 மணிபநரம் என்ேதில்
இருந்து

ெனடா

எவ்ைளவு

கேரிய

நாடு

என்ேவதத்

கதளிைாெத்

கதரிந்து

கொள்ளலாம். ெனடா ெிழக்ெில் இருந்து பமற்பெ சுமார் 5,380 ெிபலா மீ ட்டர் ைவர
நீண்டும் ைடக்ெில் இருந்து கதற்பெ சுமார் 4600 ெிபலா மீ ட்டர் அென்றும் இருக்ெிறது.
ெனடாைின் ைடக்பெ துருைப் கேருங்ெடல், கதற்பெ
அட்லாண்டிக்

கேருங்ெடல்,

பமற்பெ

ேசுேிக்

க்ெிய அகமரிக்ொ, ெிழக்பெ

கேருங்ெடலும்

க்ெிய

அகமரிக்ெ

மாநிலமான அலாஸ்ொவும் இதன் எல்வலெளாெ அவமந்துள்ளன.
இரண்டாைது உலெப் போர் ஆரம்ேமாைதற்குமுன் ெனடா ைந்த குடிைரைாளர்ெளில்
கேரும்ோலனைர்ெள்

ேிரித்தானியா

அல்லது

ைந்தார்ெள். 1945-ஆம் ஆண்டின் ேின் கதற்கு

ெிழக்கு

பராப்ோைில்

இருந்பத

பராப்ோ, ஆசியா, கதன் அகமரிக்ொ,

ெரிேியன் தீவுெளில் இருந்து அதிெ எண்ணிக்வெயில் குடிைரைாளர்ெள் ெனடா ைர
ஆரம்ேித்தார்ெள்.
ெனடா ஒரு இவளய நாடுதான். ஆனால் அது ேழவமயில் பைர் ஊன்றியுள்ளது.
ெனடா என்ற கேயர் இந்த நாட்டில் ஆயிரக்ெணக்ொன ஆண்டுெளாெ ைாழ்ந்து ைரும்
பூர்ைிெக்

குடிெளில்

இருந்து

கேறப்ேட்டதாெ

ஆராய்ச்சியாளர்ெளில்

ேலர்

ெருதுெின்றார்ெள். 1535 – 36 ொலப் ேகுதியில் ேிகரஞ்சுக்ொரரான ஐக்குயிஸ் ொர்டியர்
என்ேைர் கசன்ட் லாரன்ஸ் நதிக்கு ைடக்பெ இருந்த ேிரபதசத்திற்குச் சூட்டிய கேயர்
ென்னட்டா.

அந்தப்

ேகுதியில்

ைாழ்ந்த

பூர்ை

குடிெள்

சிலரிடம்

அைர்ெளின்

இருப்ேிடத்வதக் ொட்டும்ேடி ொர்டியர் பெட்டுள்ளார். அைர்ெளுவடய கமாழியில்
ெிராமம் என்ேவத ென்னட்டா என்று அவழப்ேது ைழக்ெம். கதாவலைில் இருந்த
தங்ெள் ெிராமத்வத அைர்ெள் சுட்டிக்ொட்டி அதுதான் தங்ெள் ென்னட்டா என்று
கூறியவத தைறாெப் புரிந்து கொண்ட ொர்டியர் அந்தப் ேிரபதசம் முழுைதற்கும்
ென்னட்டா என்று கேயரிட்டுைிட்டார்.

பராப்ேிய பதச ேட ைவரஞர்ெள் ென்னட்டா

என்று அவழக்ெப்ேட்டு ைந்த நாட்வட ெனடா என குறிப்ேிட ஆரம்ேித்தார்ெள்.
வினாக்கள்
1. இரண்டாைது கேரிய நாடான ெனடா ைடஅகமரிக்ெக் ெண்டத்தின்
எத்தவன ேங்ொெ இருக்ெிறது?
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1. நான்ெில் ஒரு ேங்ொெ
2.

ந்தில் இரண்டு ேங்ொெ

3. மூன்றில் இரண்டு ேங்ொெ
4. ஐந்தில் மூன்று ேங்ொெ
2. அட்லாண்டிக் ெடற்ெவரக்கும் ேசுேிக் ெடற்ெவரக்கும் இவடயில் உள்ள
பநர ைித்தியாசம் எவ்ைளவு?
1. 2 மணிபநரம்
2. 8 மணிபநரம்
3. 9 மணிபநரம்
4. 5 மணிபநரம்
3. ெனடாைின் எல்வலெளாெ எந்கதந்தக் ெடல்ெள் அவமந்துள்ளன?
1. துருைக் ெடல், ேசிேிக் ெடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் ெடல்
2. துருைக் ெடல், ேசிேிக் ெடல் மற்றும் கேருங்ெடல்
3. ெரிேியன் ெடல், ேசிேிக் ெடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் ெடல்
4. துருைக் ெடல், ேசிேிக் ெடல், அட்லாண்டிக் ெடல் மற்றும் ெரிேியன்
ெடல்
4. ென்னட்டா என்று அந்நாட்டிற்கு கேயர் சூட்டியைர் யார்?
1. ேிரித்தானியா அல்லது ெிழக்கு

பராப்ோைில் இருந்து ைந்த

குடிைரைாளர்ெள்.
2. கதற்கு

பராப்ோ, ஆசியா, கதன் அகமரிக்ொ, ெரிேியன்

தீவுெளிலிருந்து ைந்து குடிபயறியைர்ெள்
3. ேிகரஞ்சுக்ொரரான ஐக்குயிஸ் ொர்டியர் என்ேைர்
4. ென்னட்டா என்னும் ெிராமத்தில் ைசிப்போர்ெள்
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5. ென்னட்டா என்ற கேயர் யாரால் ெனடா என்று மாற்றப்ேட்டது?
1.

பராப்ேிய பதச ேட ைவரஞர்ெள்

2. ேிகரஞ்சுக்ொரரான ஐக்குயிஸ் ொர்டியர் என்ேைர்
3. ென்னட்டா என்னும் ெிராமத்தில் ைசிப்போர்ெள்
4. ைட அகமரிக்ொைிலிருந்து ைந்து குடிபயறியைர்ெள்

சுயவிலடக் கருத்ேறிேல்
ைிபைெமில்லாத பைெம் ெடிைாளமில்லாத குதிவரவயப் போன்றது.

ஒரு தனி

மனிதன் அல்லது ஒரு நிறுைனத்தின் கைற்றிவய இன்வறய போட்டிெள் நிவறந்த
உலெில் நிர்ையிக்கும் முக்ெியமான அம்சங்ெளில் ஒன்று ைிபைெத்துடன் கூடிய
பைெம்தான்.
கைற்றிப்

ேடிக்ெட்டுெளில்

சாதவனெவள

சாதிக்ெ

பைெமாெ

முடியும்.

ஏறினால்தான்

உலெம்

இன்று

நிவறபைற்ற
ஒரு

ைிரும்பும்

குக்கிராமம்

ஆெக்

ொட்சியளிக்ெிறது. சுருங்ெி ைிட்ட உலெில் பூதகாைம் என்ேது சரித்திரமாெி ைிட்டது.
எல்லாம்

தெைல்

கதாழில்நுட்ே

புரட்சியால்

ைந்த

ைிவளவு.

எந்தைிதப்

போட்டியானாலும் அது உள்ளூர் அல்லது உள்நாடு சம்ேந்தப்ேட்டதாெ இனியும்
இருக்ெ ைாய்ப்ேில்வல.
அது உலெளைில் உள்ள போட்டியாெத்தான் இருக்ெ முடியும். ஒவ்கைாருைரின்
அல்லது

ஒவ்கைாரு

நிறுைனத்தின்

போட்டியாளர்

உலெில்

எந்த

மூவலயிலும்

உருகைடுக்ெலாம். ைிபைெம் என்ற கசால்லுக்கு ரத்தினச் சுருக்ெமான அர்த்தம்
என்னகைன்றால், “அடுத்து என்ன கசய்ைது?” என்று எல்லாக் ொலெட்டங்ெளிலும்
கதளிைாெ அறிந்து இருப்ேதுதான். ைாழ்ைில் எந்த அளைிற்கு நவடமுவற அறிவு
முக்ெியபமா அந்த அளவுக்கு கசயல் பைெமும் முக்ெியம். கேரும்ோலாபனாருக்கு
ேிரச்சிவன அறியாவமயன்றி, கசயல்ோடற்று இருப்ேதுதான்.
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பைெம் இல்லாத ைளர்ச்சியில் மலர்ச்சி இருக்ொது. ைிபைெம் இல்லாத பைெத்தில்
கைற்றி இருக்ொது. இது ஒரு தனி மனிதனுக்கும், ஒரு நிறுைனத்துக்கும், ஏன், ஒரு
நாட்டிற்பெ கோருந்தும்.
க ன் துறைி ஒருைர் கேரிய மடாையத்ேில் சீ டர்ெள் சிலருக்கு ெல்ைி போதித்து
ைந்தார். அைர் எப்போதும் தன்னிடம் சீ டனாெ பசர்ப்ேைர்ெவள ேரிபசாதித்துத்தான்
பசர்ப்ோர். அது போல் ஒரு நாள் மூன்று பேர் ைந்து, அந்த துறைிவயச் சந்தித்து
அைரது

சீ டர்ெளாெ

ஆவசேடுெிபறாம்

என்று

கூறினார்ெள்.

அந்த

துறைியும்

அைர்ெவள மறுநாள் ைந்து ோர்க்குமாறு கூறினார்.
அைர்ெளும் "சரி!" என்று கசால்லிச் கசன்று ைிட்டனர். ேின் துறைி தன் சீ டன்
ஒருைனிடம் "மறுநாள் அைர்ெள் ைரும் போது எனது ொதில் ஓணான் புகுந்து
இறந்துைிட்டாதாெச் கசால்," என்று கசான்னார். அந்த மூைரும் மறுநாள் ைந்தபோது,
துறைியின் சீ டனும் அைர்ெளிடம் துறைி கசான்ன மாதிரிபய கசான்னான்.
அதற்கு

முதலாமைன்,

நடந்திருக்ெலாம்!"
"துறைி போன

என்று

"துறைியின்

ாதெப்ேடி

ைருத்தத்துடன்

சனிதவச

கசால்லிச்

என்ேதால்

கசன்றான்.

இப்ேடி

இரண்டாமைன்,

ன்மத்தில் கசய்த ோைத்தால் இவ்ைாறு ஆெியிருக்கும்!" என்று

ெைவலயுடன் கசன்றான். ஆனால் மூன்றாமைன், அந்தச் சீ டனின் முெத்வத உற்றுப்
ோர்த்து, துறைி நிச்சயம் இறக்ெைில்வல என்று அடித்துக் கூறினான். அதுைவர
மடாலயத்திற்குள் இருந்த துறைி கைளிபய ைந்து "எப்ேடிச் சரியாெச் கசான்னாய்?"
என்று பெட்டார்.
"குருபை! உங்ெள் இறப்ேினால் ைரக்கூடிடய ைருத்தம் உங்ெள் சீ டனின் முெத்தில்
சிறிது கூடத் கதன்ேடைில்வல. அதிலும் ஒருைரின் ொதுக்குள் ஓணான் நுவழைது
என்ேது சாத்தியபம இல்வல. ஆெபைதான் நான் உறுதியுடன் கசான்பனன்," என்று
கூறினான். அைனது ைிபைெத்வதக் ெண்டு திவெத்துப்போன துறைி, அன்று முதல்
அைவன தனது சீ டனாெ ஏற்றுக்கொண்டார்.
ஆெபை ஒருைனிடம் பைெம் இருக்ெலாம். ஆனால் அபத பநரம் ைிபைெம் நிச்சயம்
பைண்டும் என்ேவத இந்தக் ெவத நன்கு கூறியுள்ளது.
தீர்க்ெமாெ சிந்தித்து நன்றாெ தீட்டிய திட்டத்வத கசயல்ேடுத்த நல்ல தருணம் எது
என்று பெட்டால் அது அடுத்த கநாடியல்ல, இந்த கநாடி தான். இவத யார் கசய்ைது?
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என்ற பெள்ைிக்கு நான் என்று ேதில் ைர பைண்டும். எப்போது? என்ற பெள்ைிக்கு
இப்போது என்று ேதில் ைர பைண்டும். எங்கு? என்ற பெள்ைிக்கு இங்கு என்று ேதில்
ைர

பைண்டும்.

இப்ேடிப்ேட்ட

உத்தவகம்

கொண்ட

இவளஞனின்

எதிர்ொலம்

ேிரொசமாெ இருக்கும் என்ேதில் துளியும் ஐயமில்வல.
நம் அவனைரிடத்திலும் நிவறெளும், குவறெளும் இருக்ெின்றன. முவனப்போடு
பைெமாெவும்

ைிபைெமாெவும்

ைளர்த்துக்கொண்டு,

கசயல்ேட்டு

குவறெவளக்

நம்

நிவறெவள

குவறத்துக்கொண்டால்

அதிெமானதாெ
ைாழ்க்வெயில்

கைற்றியின் ரெசியம் நமக்குப் புரிந்து ைிடும். இந்த நாள் இனிய நாள் என்று
ஒவ்கைாரு

நாளும்

மனதார

நம்ேி

திடமான

மனைலிவமபயாடு

சுறுசுறுப்ோெ

கசயல்ேட கதாடங்ெினால் உலெம் நம் ைசப்ேடும். நிவனத்தவத நடத்திக்ொட்ட
முடியும். ேரேரப்ோன இன்வறய உலெில் நமக்கு பதவை சுறுசுறுப்புதான், ேடேடப்பு
அல்ல.

ேதறிய

ொரியம்

சிதறி

ைிடும்,

நன்கு

சிந்தித்துச்

கசயல்ேடும்

ொரியம்

கைற்றிவய நல்கும்.

தகள்விகள்
1. ைிபைெமில்லாத பைெத்தால் ைிவளயக்கூடிய ஆேத்துெள் யாவை?
(5 மதிப்கேண்ெள்)
2. க ன் துறைி ைிபைெமானைவனக் ெண்டுேிடிக்ெ என்ன பசாதவன வைத்தார்?
(4 மதிப்கேண்ெள்)
3. மூன்றாம் சீ டன் கைற்றிகேறக் ொரணமாெ இருந்தது என்ன? எப்ேடி?
(6 மதிப்கேண்ெள்)
4. ஒரு கசயவலச் கசய்ய சரியான பநரம் என்று ைவரயறுக்ெப்ேடுைது எப்போது?
(5 மதிப்கேண்ெள்)
5. நாம் கசய்யும் ஒரு கசயல் எப்போது நமக்கு கைற்றிவய நல்கும்?
(5 மதிப்கேண்ெள்)
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த ாற்த ாருள்
1. நிர்ையிக்கும் –
2. குக்கிராமம்
3. பூதகாைம்

-

4. மடாையத்ேில்
5. உத்தவகம்

-

-
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Enjoy the best Tamil tuition in Singapore
Call 66186567 now, and take FREE trial class!
Do you want your child to experience the modern, interactive, game based and blended learning at
Singapore's top and the largest premium private Tamil school?
We are delighted to announce the commencement of 2017 Registration. Take FREE trial class at any of
our three Centres, and experience how we make learning Tamil FUN & EASY.
Premium Tamil classes available for all levels, including N2, K1, K2, Primary and Secondary.
What can you expect?
* Proven rapid improvement in grade
* Game based learning
* Blended learning using the World's first Tamil E-Learning Platform
* Highly qualified MOE Experienced local teachers
* Plenty of time slots to choose from
* Flexibility to take online or face to face classes
* Choice of small group tuition or one-to-one classes
* Monitor the progress of your child through our School Managemment System
* Excellent materials (printed and online)
* Emphasis on speaking Tamil
* Three Centres conveniently located very near MRTs
More details available at:
http://tamilcube.com/tamil-tuition/
Book a trial class online:
http://tamilcube.com/tamil-tuition/trial-class/
Register online:
http://tamilcube.com/tamil-tuition/register/
Call Tamilcube hotline 66186567 today, and start learning Tamil from the true experts!
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Top Tamil Assessment books & Test papers
Revised Editions based on latest MOE syllabus. Authored by experienced local teachers. For all levels:
Nursery, Kindergarten, Primary & Secondary. Order today and enjoy FREE HOME DELIVERY!
Are you buying the right Tamil books for your child?
Learn Tamil from the true experts! Practice with Singapore's top selling Tamilcube Tamil test papers and
Tamil Assessment Books for all levels, Nursery to Secondary including PSLE and O-Level.
Based on the latest MOE syllabus, Tamilcube Assessment Books and Guides are authored by MOE
experienced local teachers and provide you the unfair advantage to ace the Tamil exams!
Our fast selling titles include PSLE Tamil oral guide and PSLE Tamil composition guide.
FREE HOME DELIVERY within Singapore for a limited period!
Call 66186567 or order online now!
http://tamilcube.com/publication.aspx
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Tamil online - Fun & Easy: Tamilcube Academy
Practice unlimited number of Tamil Exam Questions from anywhere anytime for FREE. Available for
all levels from Kindergarten to Secondary.

Are you still buying OLD test papers & worksheets and OUTDATED assessment books for your
DIGITAL AGE child?

Experience new age learning through the world's first Tamil E-learning Platform, Tamilcube
Academy. Tamil Exam practice questions are available for all levels including Kindergarten, Primary
and Secondary.

Learn Tamil from the true experts. Register and grab your free membership today, and, watch the rapid
progress of your child!
http://academy.tamilcube.com/
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