
அப��ப�ராய� �றி�த ஆ�� – ேலப��க����
ப��னா�

பாலின� ஆ� ெப� ம�றவ� �றி�ப�ட
வ���பவ��ைல

வய�

நகர�

ேததி

க�வ��த�தி ஆர�ப� ப�ள� (1-5) ேம�நிைல� க�வ�
(6-10) உய�நிைல� க�வ� (11-12)
இளநிைல� ப�ட� ப�ட�ப���
��நிைல� ப�ட� ம��� அத�� ேம�

ெதாழி�

வ�ட வ�மான�

ப�ளா��� பய�பா� ம��� அத� தா�க�க� �றி�தஅப��ப�ராய�

1. ப�ளா��� கழி� ஆேரா�கிய�தி��� �����ழ����ஒ� ப�ர�சைன
எ�� ந��க� நிைன�கிற��களா?

a. ஆ�
b. இ�ைல
c. ெத�யா�

2. ப�ளா���ைக ம��ழ�சி ெச�ய ���� எ�� ந��க�
நிைன�கிற��களா?

a. ஆ�
b. இ�ைல
c. ெத�யா�/உ�தியாக ெத�யா�

3. எ�லா வைகயான ப�ளா���ைக�� நா� ம��ழ�சி ெச�ய����
எ�� ந��க� நிைன�கிற��களா?

a. ஆ�
b. இ�ைல

[�றி��: ேக.2-�� அ�த நப� ஆ� எ�� பதி� ெசா�னா� ேக.3 ேக�க�பட
ேவ���]

4. ந��க� ஏ� ப�ளா��� ெபா�ைள(�கைள) பய�ப���கிற��க�?
ெபா���� அைன�ைத�� �� ெச���க�.

a. அைவ மலிவானைவ
b. அைவ எைட �ைற�தைவ
c. அைவ ந��டகால� ந�����
d. அைவ எள�தாக� கிைட�கி�றன
e. அவ���கான மா��� ெபா��க� இ�ைம
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f. ேம��றிய அைன���
g. ம�றைவ:

5. 0 – 5வைர��ள ஒ� அள�ேகாலி� [0-அதிக ப�ர�சைனயான�,
5-சிற�பாக ைகயாள�ப�கிற�], உ�கள� நக�� ஏ�ப�� ப�ளா���
மா�பா�ைட எ�வா� மதி�ப��வ ��க�?

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

வ�ழி��ண��

6. ந��க� ப�ளா��� �றி�த தகவைல� ேத�கிற��களா?
a. ஆ�
b. இ�ைல

7. ெபா�வாக ப�ளா��� �றி�� தகவ��� ந��க� எ�ேக பா��ப��க�?
ெபா���� அைன�ைத�� ேத�� ெச���க�

a. அர�� க���பா�� அைம��க�
b. இைணயதள�
c. ெதா�� நி�வன�க�
d. ந�ப�க� ம��� ���ப�தின�

[�றி��: ேக.6-�� அ�த நப� ஆ� எ�� பதி� ெசா�னா� ேக.7 ேக�க�பட
ேவ���]

8. உண�� ெபா�ைள ேப� ெச�ய� பய�ப��த�ப�� ப�ளா���ைக�
ப�றிய தகவ� அைன�� உண�� தயா���கள�� ேலப��கள���இட�
ெப�வதாக ந��க� நிைன�கிற��களா?

a. ஆ�
b. இ�ைல
c. ெத�யா�

9. உண�� தயா���கைள ேப� ெச�ய பய�ப��த�ப�� ப�ளா���
ேப��க� ம�� அ�சிட�ப���ள ம��ழ�சி எ�க� [1-7] ப�றி
உ�க���� ெத��மா?

a. ஆ�
b. இ�ைல

10.எ�த வைகயான ப�ளா��� [1-7]உ�கள� ப�திய�� ம��ழ�சி
ெச�ய�ப�கிற� எ�� உ�க���� ெத��மா?

a. ஆ�
b. இ�ைல
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11. ஆ� எ�றா�, எ�தவைகயான ப�ளா��� ம��ழ�சி ெச�ய�ப�கிற�
எ�� ந��க� ப��யலிட ���மா?

12.தயா���கைளவா��வத�� ��னா� அவ�றி� உ�ள ம��ழ�சி
ேலப��கைள ச�பா���� பழ�க� உ�க��� உ�ளதா?

a. ஆ�
b. இ�ைல
c. சிலேநர�கள��

[�றி��: ேக.12-�� அ�த நப� ஆ� அ�ல� சிலேநர�கள�� எ�� பதி�
ெசா�னா� ேக.13, ேக.14 ேக�க�பட ேவ���]

13.இ�த ேலப�லி� ந��க� எ�ன தகவைல� பா��ப��க�? [எ.கா:
பய�ப��த�ப�ட ப�ளா��� வைக, �����ழ��� ஏ�ற�, ம��ழ�சி
ெச�ய�க�த�க�]

14. ேப� ம���ள ம��ழ�சி ேலப�ைல வாசி�ப� எ�வள� �லபமாக
உ�ள�?

a. மிக�� க�ன�
b. க�ன�
c. சிறி� க�ன�
d. எள��
e. மிக�� எள��

[�றி��: ேக.12-�� அ�த நப� இ�ைல அ�ல� சிலேநர�கள�� எ��
பதி� ெசா�னா� ேக. 15 ேக�க�பட ேவ���]

15.ம��ழ�சி ேலப�ைல ந��க� ச�பா��காத ��நிைலகைள/ சமய�கைள
ந��க� �றி�ப�ட ���மா?

a. �றி�ப��ட ப�ரா��க�
b. ேநரமி�ைல
c. ேலப�ைல� ����ெகா�ள ��யவ��ைல
d. அ�தைகய ேலப�� இ��கிற� எ�� ெத�யா�
e. ம�றைவ (வ�வர�கைள வழ�க��)
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ஆேலாசைன வழ�க�ப�ட த���க�:

16.அர� ஒ� �திய ம��ழ�சி ேலப�ைல� க�டாயமா�கினா�,அதி�
எ�ெத�த தகவ� க�டாய� இ��க ேவ��� எ�� எதி�பா��கிற��க�?
ெபா���� அைன�ைத�� ேத��ெச�ய��.

a. ம��ழ�சி எ�
b. ம��ழ�சி க�டைம�� வசதிய���த�
c. ேப��கைள எ�வா� ��ைபய�� ேபாட ேவ��� (எ.கா. அைத
��ைப� ெதா��ய�� ேபா�வத�� ��னா� ��த� ெச�த�)

d. வா��ைதகள�� அத� வ�வர�க�
e. பட வ�வ�� அ�த வ�வர�க�
f. ம�றைவ

17.ம��ழ�சி ேலப�� ந�றாக ெத��� வைகய�� எ�ப� ெச�ய ����?
a. நிற�
b. அள�
c. இட�
d. ம�றைவ

18. ேம��றிய தகவ� ச�யாக வழ�க�ப�டா�, ேம�ப�ட தகவ�ட�
��ய ��� எ��க ந��க� அைத� பய�ப���வ ��களா?

a. ஆ�
b. இ�ைல


