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 உயர்ந்த எண்ணங்க�ம் உய�ய �றிக்ேகாள்க�ம் ெவற்றிய�ன் �தல் ப� 

 ச�க அறிவ�யல் பாடத்தில் 100 மதிப்ெபண்கள் எ�க்க ��யா� என்� பல�ம் நிைனக்கிறார்கள். 

அேதேநரம், அலட்சியத்தால் பல�ம் ேதர்ச்சி ெபறத் தவ�வ�ம் ச�க அறிவ�யலில் தான். 

 ச�க அறிவ�யல் வ�னாத்தாள் அைமப்ைப �தலில் நன்� ��ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் 

ஒ� மதிப்ெபண் வ�னாக்க�க்� �க்கியத்�வம் ெகா�க்க ேவண்�ம். ஏெனன�ல் ச�க அறிவ�யல் 

ெபா�த்ேதர்ைவ ெபா�த்தவைர 52 மதிப்ெபண்கள் ஒ� மதிப்ெபண்கேள. 

 

வ�னா வ�ைச எண் வ�னா வைககள் மதிப்ெபண்கள் 

1 லி�ந்� 14 வைர ச�யான வ�ைட 14 

15 ெபா�த்�க 10 

44 லி�ந்� 47 வைர தைலப்� வ�னா 8 

52 காலக்ேகா� 5 

53 வரலா� வைரபடம் 5 

54 �வ�ய�யல் வைரபடம் 10 

ெமாத்த மதிப்ெபண்கள் 52 

 

ஒ� மதிப்ெபண் வ�னாக்கைள எதிர்ெகாள்வ� எப்ப�? 

 ச�யான வ�ைட ப�திய�ல் 1 அல்ல� 2 ேகள்வ�கள் பாடத்தின் உட்ப�திகள�லி�ந்� ேகட்கப்ப�ம். �தல் 

14 வ�னாக்கள�ல் வரலா� 4, ��ைமய�யல் - 3, �வ�ய�யல் - 4, ெபா�ள�யல் - 3 ப�திய�ல் இ�ந்� 

ேகட்கப்ப�ம். வரலா�, �வ�ய�யல், ��ைமய�யல் மற்�ம் ெபா�ள�யலில் வ�ம் அைனத்� ஒ� 

மதிப்ெபண் வ�னா வ�ைடைய�ம் ப�க்க ேவண்�ம். �க்கியமாக, �த்தகத்தில் உள்ள பய�ற்சி வ�னாக்கைள 

��ைமயாக ப�த்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 

 வரலா� மற்�ம் �வ�ய�யல் பாடங்கள�ல் உள்ேள சிவப்� அ�க்ேகா�ட்ட ப�திகள் மற்�ம் பச்ைச 

வண்ணத்தில் வ�ம் ெபட்� ெசய்திகைள �ர்ந்� ப�க்க ேவண்�ம். 

 ேகள்வ� எண் 15-ல் ேகட்கப்ப�ம் ெபா�த்�க 10 மதிப்ெபண்க�க்� ேகட்கப்ப�ம். அைவ இரண்டாக 

ப��க்கப்பட்� "அ" ப��வ�ல் 5 மதிப்ெபண்கள் வரலா� மற்�ம் "ஆ" ப��வ�ல் 5 மதிப்ெபண்கள் �வ�ய�யல் 

ப�திய�லி�ந்�ம் ேகட்கப்ப�ம்.  

  �த்தகத்தில் உள்ள பய�ற்சி வ�னாக்கைள தரவாக ைவத்தி�ப்ப� அவசியம். ேகள்வ�க�க்� எதிேர 

பய�ற்சிவ�னா�க்� நிகராக பதில்கள் தரப்படலாம்.சில ேகள்வ�கள் கீழ்க்கண்ட �ைறய��ம் உள்ள��ந்� 

ேகட்கப்படலாம். 

52 

www.nammakalvi.org
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1.  ப�ரான்ஸ்- பா�காப்� ஏற்ப�த்�தல் (ப�ரான்ஸ்) 

2. ஃப்ரர் - தைலவர் (ஹிட்லர்) 

3. ரத்� ெசய்�ம் உ�ைம - எதிர்வாக்� (வ �ட்ேடா) 

4. அதிக மைழ ெப�ம் ப�தி - ெமௗன்சின்ராம் (ஷில்லாங் ப�ட�மி) 

5. ப�வ மைழ ெவ�ப்� - ஜூன் �தல் ெசப்டம்பர் (ெதன் ேமற்� ப�வகாற்�) 

6.  வட கிழக்� ப�வ காற்� –  

          அக்ேடாபர் �தல் நவம்பர் வைர (வங்காள வ���டா- �யல்) 

7. க�சல் மண் - ப�த்தி பய�ர் (மகாராஷ்�ரம், �ஜராத், தக்காண ப�ட�மி) 

8. மாங்�ேராவ் கா�கள் - �ந்தரவனம்  

         (ச�ப்�நிலக்கா�கள்,கடல் ஓதங்கள், எ�ெபா�ள்கள்) 

9. சணல் - ேமற்� வங்கம் (தங்க இைழப்பய�ர், கங்ைக-ப�ரம்ம�த்திரா சமெவள�) 

10. க�ம்�- உத்திரப�ரேதசம் (ப�ேரசில்) 
 

 வரலா� தைலப்� வ�னாக்கள் 8 மதிப்ெபண்கைளக் ெகாண்ட�. ேகள்வ� எண் 44 லி�ந்� 47 வைர 

ேகட்கப்ப�ம். நான்� ேகள்வ� ெகா�க்கப்பட்� ஏேத�ம் 2 ேகள்வ�கள் எ�த ேவண்�ம். வரலா� 

பாடங்கள் 1,2,4,5,9,10-ல் உள்ள தைலப்� வ�னாக்கள் �க்கியமான�. பாடத்தின் உட்ப�திய��ம் 

தற்ெபா�� 2 வ�னாக்கள் ேகட்கப்ப�கிற� 
 

 ேகள்வ� எண் 52 - காலக்ேகா� 5 மதிப்ெபண்கைள ெகாண்ட�. கீேழ ெகா�க்கப்பட்ட �ைறய�ல் 

ப�த்தால் எள�தாக இ�க்�ம். 

வரலாற்�ப் பாடப் ப�திய�ல் ஐந்� நிகழ்�கைள ஆண்�க�டன் நிகழ்ந்த �றிப்�கைளக் 

காலக்ேகாட்�ல் �றித்� ஐந்� மதிப்ெபண்கள் ெபறலாம். 1885-1919, 1900-1920, 1920-1940, 1930-1950, 

1910-1930 ேபான்ற ப�திய�ல் ஐந்� �றிப்�கைள ஆண்�கேளா� ம�ண்�ம் ம�ண்�ம் எ�திப் பார்க்க 

ேவண்�ம். இவற்�க்� எள�ைமயான ஏ� �றிப்�கைள நிைனவ�ல் ெகாண்டால் எந்தப் ப�திக்�ம் ஐந்� 

நிகழ்�கைள எ�திவ�டலாம். அைவ வ�மா�: 

1. 1905 வங்கப் ப��வ�ைன, 1911 வங்கப் ப��வ�ைன ந�க்கம் 

2. 1914 �தல் உலகப் ேபார் �வக்கம், 1918 �தல் உலகப் ேபார் ��� 

3. 1920 ஒத்�ைழயாைம இயக்கம் ெதாடக்கம்,  

  1922 ஒத்�ைழயாைம இயக்கம் ைகவ�டல் 

4. 1927 ைசமன் �� அைமத்தல், 1928 ைசமன் �� இந்தியா வ�ைக 

5. 1930 �தல் வட்ட ேமைச மாநா�, 1931 - இரண்டாம் வட்ட ேமைச மாநா�,    

   1932 �ன்றாம் வட்ட ேமைச மாநா� 

6. 1939 இரண்டாம் உலகப் ேபார் ெதாடக்கம்,  

   1945 இரண்டாம் உலகப் ேபார் ��� 

7. 1947 இந்தியா வ��தைல, 1950 - இந்தியா ��யரசாதல் 
 

 காலக்ேகா� (தின�ம் 5 ஆண்�கள் பய�ற்சி ெசய்ய ேவண்�ம்) 

 வரலா� வைரபடம் (ேகள்வ� எண் 53) 
 ஆசிய வைரபடம் (அ) ஐேராப்ப�ய வைரபடம் இவற்றில் ஏதாவ� ஒன்�ம், இந்திய வைரபட�ம் 

வழங்கப்ப�ம். இதில் ஆசியா மற்�ம் இந்தியா வைரபடத்தில் பய�ற்சி அள�த்தால் எள�தாய் இ�க்�ம்.  
 

 ஆசியா மற்�ம் இந்தியாவ�ன் வைரபடத்தில் ஏேத�ம் ஒ� வ�னாைவத் ேதர்ந்ெத�த்�க் 

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ஐந்� இடங்கைள உ�ய வைரபடத்தில் �றித்தால் ஐந்� மதிப்ெபண்கைளப் 

ெபறலாம். 
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ஆசியா வைரபடத்தில் அேரப�யா, பர்மா, ஜப்பான், ஹாங்காங், பசிப�க் ெப�ங்கடல், பார்ேமாசா, 

ெகா�யா, ெபய்ஜிங், மங்ேகாலியா, ெசங்கடல், சீனா, காண்டன், சாகலின் த��கள், நான்கிங், 

மஞ்��யா,மேலசியா,சிங்கப்�ர் ப�திகைள மட்�ம் நன்� பய�ற்சி ெசய்தால் �� மதிப்ெபண்கள் 

அள்ளலாம் 
 

 இந்தியா வைரபடத்தில் 1857 �ரட்சி நைடெபற்ற இடங்க�ம், வ��தைலப் ேபாராட்ட நிகழ்�கள் 

நைடெபற்ற இடங்கைள�ம் பய�ற்சி ெசய்ய ேவண்�ம். 

 

�வ�ய�யல் வைரபடம் (ேகள்வ� எண் 54) 

 இந்தியா வைரபடத்தில் மைலகள், ஆ�கள், ப�ட�மிகள், கடற்கைர சமெவள�, வைள�டா, ந�ர்ச்சந்தி, 

கா�கள், மண், ேவளாண் பய�ர்கள், பணப் பய�ர், ெமன்ெபா�ள் ெதாழிலகம், இ�ம்�த் ெதாழிலகம், 

�ைற�கம், த��கள், காற்� வ ��ம் திைச, மைழ ெப�ம் ப�தி, பாைலவனம், சிகரம் ேபான்ற ப�திகைள 

நன்� பய�ற்சி ெசய்தால் �� மதிப்ெபண்கள் கிைடக்�ம். 

 ேபாக்�வரத்� வ�னாக்கைளத் தவ�ர்ப்ப� நல்ல�. ஏெனன�ல், உதாரணமாக ெசன்ைன-ெகால்கத்தா ரய�ல் 

பாைத வ�னாவ�ல் ெசன்ைன, ெகால்கத்தா, ரய�ல் பாைத ஆகிய �ன்ைற�ம் ச�யாகக் �றித்தால்தான் 

ஒ� மதிப்ெபண் ெபற ���ம். ஏேத�ம் ஒ� இடம் தவறானால்�ட மதிப்ெபண்ைண இழக்க ேந��ம். 

எள�ைமயான ப�திகைள மட்�ம் ெபன்சிலில் �றித்�ம், அம்� �றிய�ட்�ம், நிழலிட்�ம், ேபனாவ�ல் 

எ�த�ம். நன்� ெத�ந்தால் ஒன்� அல்ல� இரண்� ப�திகைள அதிகமாகக்�ட எ�தினால் ெமாத்தம் 

10 மதிப்ெபண் கிைடக்�ம். 

 �வ�ய�யல் வைரபடத்ைத ெபா�த்தவைர 1,4,5,7 பாடங்கள�ல் உள்ள இந்திய வைரபடங்கள�ன் இடங்கைள 

பய�ற்சி அள�த்தால் மிக எள�தாக 10 மதிப்ெபண் ெபற ���ம். 

48 
வ�னா வ�ைச எண் வ�னா வைககள் மதிப்ெபண்கள் 

16 to 35 �� வ�னாக்கள் 20 

36 to 43 ேவ�பா�கள் 8 

48 to 51 வ��வான வ�னாக்கள்  20 

ெமாத்தம் 48 
 

 2 மதிப்ெபண்கள் 
 வரலா� பாடத்தில் 1 �தல் 8 வைர�ள்ள அைனத்� பாடங்கள�ல் வ�ம் 2 மதிப்ெபண் வ�னாக்கைள�ம் 

CHOICE  இன்றி ப�க்க ேவண்�ம். (அல்ல�) 9 �தல் 14 வைர�ள்ள அைனத்� பாடங்கள�ல் வ�ம் 

வ�னா வ�ைடைய CHOICE இன்றி ப�க்க ேவண்�ம். 

 �வ�ய�யலில் 3, 4, 5, 6 பாடங்க�ம், ெபா�ள�யலில் இரண்டாம் பாட�ம், ��ைமய�யலில் �தல் 

பாடத்தி�ம் உள்ள ப�திகள�ல் எள�ைமயான வ�னாக்கள் அைமந்தி�ப்பதால் அவற்ைற மட்�ம் 

ப�த்தாேல �� மதிப்ெபண்கள் ெபற வாய்ப்�ள்ள�. 
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ேவ�ப�த்�க 

 �வ�ய�யல் பாடப் ப�திய�ல் 1, 3, 4, 5, 6, 7 ஆகியவற்றிலி�ந்� வ�ம் வ�னாக்கள் எள�ைமயாக 

அைமந்தி�ப்பதால், அவற்றி�ள்ள அைனத்� ேவ�பா� வ�னாக்கைள�ம் ப�த்தால் �� 

மதிப்ெபண்கள் ெபறலாம். 

ஐந்� மதிப்ெபண் வ�னா 

 ஐந்� மதிப்ெபண்கள் ப�திய�ல் வரலா�ப் பாடத்தில் காரணங்கள், சாதைனகள், வ�ைள�கள், 

�க்கியத்�வம் ேபான்ற �றிப்�கைளக் ெகாண்� ேகட்கப்ப�ம் வ�னாக்கைளத் ேதர்ந்ெத�த்தால் 

ேபா�மான�. 

 �வ�ய�யல் பாடத்தில் கா�கள், மைழந�ர் ேசக�ப்�, இயற்ைக வளப் பா�காப்�, ேவளாண்ைம ப�ரச்சிைன, 

இமயமைல, அமில மைழ ேபான்ற ப�திகள�லி�ந்� இ�ந்� ேகள்வ�கள் வர வாய்ப்� உள்ள�. 

 �தல் பாடம் (அ) 2 ஆம் பாடம் ஏேத�ம் ஒன்றிைன ேதர்� ெசய்� அைனத்� வ�னாக்கைள�ம் ப�க்க 

ேவண்�ம். ெதாடர்ந்� ப�த்�, பய�ற்சி ெசய்தால் 100% நிச்சயம். 

 

muRj;Nju;Tf;fhd fhy Nkyhz;ik 
(Time Management): 
r%f mwptpay;: 

tpdh vz; tpdhf;fs; v.Nt.tpdhf;fs; kjpg;ngz; epkplq;fs; Neuk; 

1-14 rhpahd tpil 14 14 10 10.00 - 10.10 

15 nghUj;Jf 10 10 10 10.10 - 10.20 

16-35 rpW tpdh 10 20 30 10.20 - 10.50 

36-43 NtWgLj;Jf 4 8 15 10.50 - 11.05 

44-47 jiyg;G tpdh 2 8 10 11.05 - 11.15 

48-51 ngU tpdh 4 20 40 11.15 - 11.55 

52 fhyf;NfhL 5 5 5 11.55 - 12.00 

53 tuyhW - tiuglk; 5 5 5 12.00 - 12.05 

54 Gtpapay; - tiuglk; 10 10 10 12.05 - 12.15 
12.15 Kjy; 12.30 tiu jpUg;Gjy; - mbf;NfhbLjy; - tpil Kbtpy; NfhbLjy; Kjypad 

 

gbf;f Ntz;ba Kiw : 
 ghlk; KOtijAk; Fwpg;ngLj;J gbAq;fs;. Fwpg;Gfis mt;tg;NghJ vLj;J 

ghh;itapl;L mij epidTg;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;. 

 GupjYf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLq;fs;> FUl;L kdg;ghlk; nra;ahjPh;fs;. 

 tpdhj;jhs; tbtikg;gpid ed;F ftdpj;J jpl;lkpl;L jahh; nra;Jnfhs;Sq;fs;. 

 ,Jtiu eilngw;w muRj; Njh;Tfspy; Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;fhd tpilfis 

gbAq;fs;. 

 xU kjpg;ngz; tpdhf;fSf;fhd tpilfs; KOtijAk; Kjy; ,uz;L 

gf;fj;jpNyNa vOjp tpLq;fs;. 

 ,uz;L kjpg;ngz; tpdhf;fSf;F Fiwe;jJ 2 Kjy; 4 tiu Fwpg;Gfs; 

nfhLq;fs;. 
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 ,uz;L kjpg;ngz; tpdhf;fspy; rhpahf 10 tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilaspAq;fs;. 

vf;fhuzk; nfhz;Lk; cq;fSf;F njupAk; vd;gjw;fhf $Ljyhf vOjhjPh;fs;. 

 Ie;J kjpg;ngz; tpdhf;fSf;F Fiwe;jJ 5 cl;jiyg;Gfspy; gjpy; mspAq;fs;. 

 nfhQ;rk; jpl;lkpl;L jahupj;jhy; epr;rak; r%f mwptpay; ghlj;jpy; E}w;Wf;F 

E}W ngw;WtpLtPh;fs;.  ePq;fs; ‘E}w;Wf;F E}W’ ntd;nwLf;f tho;j;JfpNwhk;. 
 

  

Nju;T vOj Ntz;ba Kiw  (Presentation):  
• ப�தி எண், வ�னா எண் கட்டாயம் எ�த ேவண்�ம் 

• 1.5 ெச.ம� இைடெவள� வ�ட்� வ� அைமக்க ேவண்�ம். ஒ� பக்கத்திற்� 12 லி�ந்� 15  

வ� எ�தலாம். வ�ைடகைளப் பக்கம் பக்கமாக எ��வ� மதிப்ெபண் தரா�. ெதள�வான 

வ�ைடதான் மதிப்ெபண்ைணத் த�ம். 

• ேகள்வ� ப�திகள் ேகள்வ� தைலப்�க�க்� அ�க்ேகா�ட ேவண்�ம் 

• க�ப்� அல்ல� ந�ல நிற வண்ண ேபனாக்கைள பயன்ப�த்தினால் ேபா�மான�. 

• ச�யான வ�ைட ப�திய�ல் ஏேத�ம் ஒ� வ�ைட ப�திைய மட்�ம் எ�த�ம். 

• ெபா�த்�க ப�திய�ல் வ�னா�ம் வ�ைடைய�ம் ேநராக எ�த�ம். 

• இரண்� மதிப்ெபண்கள் வ�னா�க்�க் கண்�ப்பாக இரண்� �றிப்�கைள எ�த�ம். 

• ேவ�பா� ப�திய�ல் இரண்� அல்ல� �ன்� �றிப்�கைள ேவ�ப�த்திக் காட்� 

அட்டவைணயாக எ�த ேவண்�ம். எ�த்�காட்�க�டன் எ��வ� நல்ல�. 

• தைலப்� வ�னா ப�திய�ல் தைலப்� எ�தி வ�ைட மட்�ம் எ�த�ம். 

• 5 மதிப்ெபண் ப�திய�ல் �ைறந்த� 5 தைலப்�கள�ல் பத்திய�ட�ம். 

 

எனேவ, 100 மதிப்ெபண்கள் ெபற எள�ய வழி �த்தகத்ைதப் ப�ன்பற்�வ�தான். எள�ய 

வ�வ�ல், ெதள�வாக, �றித்த அளவ�ல் எ�தப்ப�ம் வ�ைடக்ேக, �� மதிப்ெபண்கள் 

கிைடக்�ம். நன்� பய�ற்சி ெசய்தால் 100 மதிப்ெபண்கைள எள�தாகப் ெபறலாம். 
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ேதர்வ�ன்ேபா�  வ�னாத்தாள் வாசிக்�ம் ேபா� எதற்� �க்கியத்�வம் 

ெகா�க்க ேவண்�ம்? 

• வ�னாத்தாள் வாங்கிய�டன் ெபா�ைமயாக �தல் ேகள்வ�ய�லி�ந்� கைடசி ேகள்வ� வைர 

வாசிக்க ேவண்�ம்.  

• வ�னாத்தாைள ப�த்த�டன் ேகள்வ�க�க்கான வ�ைட எ��ம் ேநர ேமலாண்ைமக்� 

�க்கியத்�வம் ெகா�க்க ேவண்�ம். 

• ப�க்காத ேகள்வ�கள் ேகட்கப்பட்��ந்தால் அைதப்பற்றி ேயாசித்� ேநரத்ைத வ �ண�க்காமல் 

ப�த்த ேகள்வ�க�க்� �க்கியத்�வம் ெகா�ப்ப� நல்ல�.  

• வ�னாத்தாள் வாசிக்�ம் ேபா� ஒ� மதிப்ெபண் மற்�ம் வைரபடத்திற்� அதிக �க்கியத்�வம் 

ெகா�க்க ேவண்�ம். சற்� கவனக்�ைற� ஏற்பட்டா�ம் 100 மதிப்ெபண் வாய்ப்ைப இழக்க 

ேந��ம். 

 

எ��ம் ேபா� எந்த வ�ைசய�ல் எ�த ேவண்�ம்? 

• �தலில் 52 மதிப்ெபண்கள் ெபறக்��ய 1 மதிப்ெபண்கைள ஆரம்பத்தில் ��த்� வ��வ� நன்�. 

இ�திக்கட்டத்தில் பதற்றத்தில் தவ� இைழக்க ேந��ம். �றிப்பாக வைரபடத்ைத 

ஆரம்பத்திேலேய �றித்�வ�ட்டால் சிறப்�. 

1) ச�யான வ�ைட மற்�ம் ெபா�த்�க  

2) காலக்ேகா� 

3) வைரபடம் 

4) தைலப்� வ�னா 

5) ஐந்� மதிப்ெபண் வ�னாக்கள் 

6) இரண்� மதிப்ெபண் மற்�ம் ேவ�பா�கள் 
 

எத்தைகய ேகள்வ�கைள ெத�� ெசய்ய ேவண்�ம்? 

  நன்� எ�திபார்த்� வ�ப்பைறத்ேதர்�கள�ல் ��மதிப்ெபண்கள் ெபற்ற ேகள்வ�கள் 

ேகட்கப்பட்��ந்தால் அத்தைகய ேகள்வ�கைள ெத�� ெசய்வ� நன்�.  ப�த்� எ�திபார்க்காத 

ேகள்வ�கைள தவ�ர்ப்ப� நல்ல�. 

 

rpwg;ghfr; nray;gl;lhy; ntw;wp cWjp 
muRj;Nju;tpy; 100f;F 100 ngw tho;j;JfpNwhk; 
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