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Instructions to candidates

yy Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
yy Choose one task. Each task is worth [25 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Choisissez une tâche. Chaque tâche vaut [25 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

yy No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
yy Elija una tarea. Cada tarea vale [25 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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பின்வரும் தலைப்புகளில் ஏததனும் ஒன்றினைப்பற்றி 250 ச�ொறகளுக்குக் 
குல்யொமலும் 400 ச�ொறகளுக்கு மறிகொமலும் ்விலை எழுதுக.

1. பணபபாட்டு வேற்றுனை

எதறிர்வரும் பளளிப் சபொதுப் பொரல்வயிடும் நொலள முன்ிட்டுப் பளளியில் 
த�ர ்விரும்பும் மொண்வரகளிைமும் அ்வரதம் சபறத்ொரிைமும் பளளி 
கு்றித்து அ்றிமுகப்படுத்துமொறு பணிக்கப்பட்டிருக்கறி்ொய். உன உலர 
பல்ைறி்ப் பணபொட்டுச் �மூகமொக ்விளங்கும் உன பளளி கு்றித்துக் தகட்தபொர 
ர�றிக்கும்படியொக இருக்க த்வணடுசம்ப் பளளி முதல்்வர தகட்டுளளொர. அநத 
உலரயின �ொரத்லத எழுதுக.

2. ைரபும் பழக்கேழக்கங்களும்

அணலமயில் ஒரு தத�றிய �ஞ�றிலகயில் ஒரு ச�ய்தறிக் கட்டுலரலயப் படித்தொய். 
அதறில் அநதக் கட்டுலரயொ�றிரியர ந்வநொகரிக உலையைங்கொரம் இலளயர மீது 
எதறிரமல்யொ் தொக்கத்லத ்விலளப்பதொகக் கூ்றியிருநதொர. இது கு்றித்து உன 
எணணங்கலளயும் ்விளக்கறிச் �ஞ�றிலக ஆ�றிரியருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுக.

3. உடல்நலம்

ஆதரொக்கறியமொ் ்வொழக்லகமுல்லயப் பினபற் த்வணடுசம்ப் புத்தொணடுத் 
தீரமொ்ங்கலள நொம் தமறசகொள்வதுணடு. ஆ்ொல், பல்த்வறு கொரணங்களி்ொல் 
பைரும் அ்வறல் நறில்த்வறறு்வதறில்லை. ஆ்ொல், நீ உன தீரமொ்ங்கலள 
ச்வற்றிகரமொய்ச் ச�யறபடுத்தறி ்வரு்வததொடு மற்்வரகளுக்கு உத்வவும் 
எணணுகறி்ொய். ச்வற்றி சபறு்வதறகு நீ தமறசகொணை முயற�றிகலள ்விளக்கறி 
உன ்வலைப்பக்கப் பதறில்வ எழுதுக.

4. பபபாழுதுவபபாககு

“மறிதறி்வணடிகளுக்கும் நகரத்தறில் நைமொடும் உரிலம உணடு” எனனும் 
இயக்கத்லத நீயும் உன ்வகுப்பும் ஏறபொடு ச�ய்கறி்ரீகள. இநத இயக்கத்லதக் 
கு்றித்த தக்வலையும் அதன தநொக்கங்கலளயும் கு்றித்து ஒரு சுற்்றிக்லகலயத் 
தயொரிக்கும் சபொறுப்லப நீ ஏறறுளளொய். அநதச் சுற்்றிக்லகக்குத் ததல்வயொ் 
்வி்வரத்லத எழுதுக.
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5. அ்றிேியலும் ப�பாழறிலநுட்பமும்

உன பளளியில் ஒரு புது மொண்வர சதொலைதூரக் கல்்வித்தறிட்ைத்தறின்வழறி 
அயல்நொட்டு சமொழறிலயக் கறறுளளொர. உன பளளிச் ச�ய்தறித்தொள நறிருபர 
எனனும் நறிலையில், அம்மொண்வரின சமொழறி கற்ல் அனுப்வத்லத அ்றிய 
அ்வலர தநரகொணல் கொணகறி்ொய். அநத தநரகொணைறின அடிப்பலையில் ஓர 
அ்றிக்லகலய எழுதுக.
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