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S.S.L.C. GOVT. PUBLIC EXAMINATION – MAY /2022 
SCIENCE – TENTATIVE KEY ANSWER 

Q.No. Answer Marks 
பகுதி  - I (மதிப்பபண்கள் 12) 

1 (இ) 2f 1 
2 (இ) ஒத்த அணு மூலக்கூறு 1 
3 (அ) 2 1 
4 (இ) 2.4A 1 
5 (அ) 95.5% 1 
6 (ஆ) தண்டு 1 
7 (இ) 2 1 
8 (அ) உற்பத்தி செல் 1 
9 (ஆ) பிட்யூட்டரி சுரப்பி 1 
10 (ஈ) க ோதுமை 1 
11 (ஆ) (1) – (iii), (2) – (iv), (3) – (i) , (4) – (ii) 1 
12 (M) வோல்கடயர் - குகரோகைோகெோம் ள் 1 

பகுதி – II 

 (எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு மட்டும் - மதிப்பபண்கள் 7x2=14) 

13 

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி. 

➢ சபோருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விமெயோனது அப்சபோருளின் உந்த ைோறுபோட்டு 

வீதத்திற்கு கேர்த்த வில் அமையும்.  

➢ கைலும் இந்த உந்த ைோறுபோடு விமெயின் திமெயிகலகய அமையும். 

2 

14 

எதிபராலியின் பேன்கள். (ஏயேனும் இரண்டு) 

➢ சில விலங்கு ள் சவகு சதோமலவில் உள்ளகபோது தங் ளுக்குள் சதோடர்பு 

ச ோள்ளவும், ஒலி ெமிக்மை மள அனுப்பி அதிலிருந்து வரும் எதிசரோலி மூலம் 

எதிரிலுள்ள சபோருட் மளக்  ண்டறிய பயன்படுகின்றன. 

➢ எதிசரோலித் தத்துவம் ை ப்கபறியல் துமறயில் அல்ட்ரோ கெோகனோ கிரோபி  ருவியில் 

பயன்படுகிறது. 

➢ இமதப் பயன்படுத்தி தோயின்  ருப்மபயில் உள்ள  ருவின் வளர்ச்சியிமன 

ஆரோய்ந்தறியப் பயன்படுகிறது. 

➢ இந்தக்  ருவி மி வும் போது ோப்போனது ஏசனனில் இதில் தீங்கு விமளவிக்கும் 

 திர் ள் எதுவும் பயன்படுத்தப்படுவதில்மல. 

➢ ஊட ங் ளில் ஒலியின் திமெகவ த்மதக்  ண்டறியவும் எதிசரோலி 

பயன்படுகிறது,. 

1 
1 
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பாயில் விதி. 

➢ ைோறோ சவப்பநிமலயில், ஒரு குறிப்பிட்ட நிமறயுமடய வோயுவின் அழுத்தம் 

அவ்வோயுவின் பருைனுக்கு எதிர்த்த வில் அமையும். 

➢ P α1/V அதோவது   PV = ைோறிலி 

2 

16 

யேர்மம் விவன பேேல் போகுதி பின்பனாட்டு 

ஆல் ஹோல் - OH ஆல் 

ஆல்டிமஹடு - CHO ஏல் 

கீட்கடோன் -C=O ஓன் 

 ோர்பக்சிலிக் அமிலம் -COOH ஆயிக் அமிலம் 
 

4X1/2=
2 
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மவைநீர் யேமிப்பின் முக்கிேத்துைங்கள். (எவையேனும் இரண்டு) 

➢ ைமைநீர் கெ ரிப்பு மி  கவ ைோ க் குமறந்துவரும் நிலத்தடி நீர் ைட்டத்மத 

அதி ரிக் ப் பயன்படுகிறது. 

➢ சபருகிவரும் நீர்த் கதமவ மள ெைோளிக் ப் பயன்படுகிறது. 

➢ சபரு சவள்ளம் ைற்றும் ைண் அரிப்மபத் தடுக் ப் பயன்படுகிறது. 

➢ நிலத்தடியில் கெ ரிக் ப்படும் நீர் ைனித ைற்றும் விலங்கு  ழிவு ளோல் 

ைோெமடவதில்மல. எனகவ இதமன குடிநீரோ ப் பயன்படுத்த முடியம். 

2 

18 

 

4X1/2=
2 
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A – க ப்சூல்   B-  ோர்சடக்ஸ்   C – சைடுல்லோ  D – இரத்த குைல் ள் 

19 

பரிணாமம். 

➢ பரிணோைம் என்பது  ோல ைோற்றத்திற்கு ஏற்ப உயிரினங் ளில் படிப்படியோ த் 

கதோன்றிய ைோற்றங் ள் ஆகும். 

பரிணாமக் யகாட்பாடுகவை முன்பமாழிந்ேைர்கள். 

➢ டோர்வின் – இயற்ம த் கதர்வுக் க ோட்போடு 

➢ ஜீன் போப்டிஸ்ட லோைோர்க் – பயன்போடு ைற்றும் பயன்படுத்தோமை க ோட்போடு. 

1 
1 

20 

வைசின் அமியனா அமிைம் பேறிந்ே மக்காச்யோைங்கள். (இரண்டு) 

➢ புகரோட்டினோ,  

➢ ெக்தி ைற்றும்  

➢ ரத்னோ 

1 
1 
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இேே ைால்வுகளின் முக்கிேத்துைம். 

➢ இதய வோல்வு ள் தமெயோல் ஆன சிறு ைடிப்பு ள் ஆகும். இமவ இரத்த ஓட்டத்மத 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு உதவுகின்றன. 

➢ இரத்தைோனது ஒகர திமெயில் செல்வமதயும் ைற்றும் பின்கனோக்கி வருவமதத் 

தடுக் வும் உதவுகிறது. 

1 
1 
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 ட்டோய வினோ. 

பகாடுக்கப்பட்டவை. 

கிட்டப்போர்மவ குமறபோட்டினோல்  ோண இயலும் தூரம் (x) = 4மீ 

 ோண விரும்பும் தூரம் (y) = 20மீ 

க ட் ப்பட்டமவ. 

பயன்படுத்தப்படகவண்டிய குழி சலன்சின் குவியத் சதோமலவு f = ? 

தீர்வு. 

f = xy/x-y 

= 4x20 / 4-20  = 80 /-16  = -5மீ 

1 
1 

பகுதி - III 

(எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு மட்டும் - மதிப்பபண்கள் 7x4=28 ) 

23 

நிவை மற்றும் எவட யைறுபாடு 

epiw vil 
➢ nghUspy; mlq;fpAs;s 

gUg;nghUspd; msT. 
➢ ,jd; myF fpNyhfpuhk;. 
➢ ,lj;jpw;F ,lk; khWgLk; 
➢ tpy;juhirf; nfhz;L msf;fyhk; 

➢ nghUspd;kPJ nray;gLk; 
GtpaPHg;G tpirapd; kjpg;G 

➢ ,jd; myF epA+l;ld; 
➢ ,lj;jpw;F ,lk; khWglhJ 
➢ ,aw;gpay; juhR nfhz;L 

msf;fg;gLk;. 
 

1 
1 
1 
1 
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ஒளியின் பண்பு ள். (எமவகயனும் ேோன்கு) 

➢ xsp vd;gJ xUtif Mw;wy; 
➢ xsp vg;NghJk; NeHNfhl;by; nry;fpwJ. 
➢ xsp guTtjw;F Clfk; Njitapy;iy. ntw;wplj;jpy; $l xsp guTk;. 
➢ fhw;wpy; my;yJ ntw;wplj;jpy; xspapd; jpirNtfk; C = 3X108kP/tp 

➢ xspahdJ miytbtj;jpy; nry;tjhy; mJ> miyePsk;> mjpHntz; Nghd;w 
gz;Gfisg; ngw;wpUf;Fk;. 

➢ xspapd; ntt;NtW epwq;fs; ntt;NtW miyePyq;fisg; ngw;wpUf;Fk;. 
➢ fz;zpw;F njupAk; xspapy; Cjhepwk; Fiwe;j miyePsj;ijAk; rptg;G 

epwk; mjpf miyePyj;ijAk; ngw;wpUf;Fk;. 
➢ xsp ,UNtW Clfq;fspd; ,ilKfg;ig milAk;NghJ gFjpasT 

vjpnuhspf;Fk>; gFjpasT tpyfy; milAk;. 

1 
1 
1 
1 
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இவேேரங்கங்களின் யமற்கூவர – ைவைைாக இருப்பது. 

➢ வமளவோன பரப்புக் ளில் ஒலி எதிசரோலிக்கும்கபோது அதன் செறிவில் ைோற்றம் 

ஏற்படும். 

1 
1 
1 
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➢ உட்புறம் குழிவோன பகுதி ளில் எதிசரோலிக்கும்கபோது செறிவு அதி ரிக்கும். 

➢ இமெயரங் ங் ளில் கூமர ள் வமளவோ  இருப்பதோல்  

➢ இவற்றில் எதிசரோலிக்கும் ஒலியோனது சுவரில் எங்கு கைோதினோலும் ஒரு 

புள்ளியிலிருந்து ைற்சறோரு புள்ளியில் குவிக் ப்படுகிறது. 

➢ இதனோல் இதனுள் அைர்ந்து ஒருவர் சைல்லிய குரலில் கபசினோலும், மீண்டும் 

மீண்டும் எதிசரோலித்து அரங் த்தில் அைர்ந்திருக்கும் அமனவரின் செவிமயயும் 

அமடயும். 

1 

26 

அ) உயைாகக் கைவை 

➢ இரண்டு அல்லது அதற்கு கைற்பட்ட உகலோ ங் ள் அல்லது உகலோ ங் ளும் , 

அகலோ ங் ளும் கெர்ந்த ஒருபடித்தோன  லமவகய உகலோ க்  லமவ ஆகும். 

ஆ) உயைாகக் கைவை உருைாக்குைேற்கான காரணங்கள். 

➢ நிறம் ைற்றும் வடிவங் மள ைோற்றியமைக்  

➢ கவதிப்பண்பு மள ைோற்றியமைக்  

➢ உருகுநிமலமயக் குமறக்  

➢  டினத் தன்மை ைற்றும் இழுவிமெமய அதி ரிக்  

➢ மின்தமடமய அதி ரிக்  

2 
2 

27 

 1 
1 
1 
1 

28 

அ) சுைாே ஈவு 

சுவோசித்தலின்கபோது சவளிகயற்றப்பட்ட  ோர்பன் மட ஆக்மைடின் அளவிற்கும் 

எடுத்துக்ச ோள்ளப்பட்ட ஆக்ஸிஜன் அளவிற்கும் இமடகயயுள்ள விகிதகை சுவோெ ஈவு 

எனப்படும். 

சுவோெ ஈவு =  சவளியிடப்படும் CO2 அளவு / எடுத்துக்ச ோள்ளப்படும் O2 அளவு 

ஆ) ஒளிச்யேர்க்வகயின் ஒட்டுபமாத்ே ேமன்பாடு. 

 

2 
2 
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அ) நீராவிப்யபாக்கு நவடபபறும் நிகழ்வு. 

 
ஆ) துகள்களுவடே பேல்கள் 

 

2 
2 
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அ) உயிரினங்களின் யோற்ைம் பற்றிே யகாட்பாடுகள். 

➢ சிறப்புத் கதோற்றக் க ோட்போடு 

➢ சுய பமடப்புக் க ோட்போடு 

➢ உயிர்ப் பிறப்புக் க ோட்போடு 

➢ கவற்றுக் கிர  அல்லது  ோஸ்மிக் கதோற்றம் 

ஆ) ைட்டார இன ோைரவிேல் – அறிமுகப்படுத்திேைர் 

➢ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள தோவரங் ள் அப்பகுதியில் உள்ள ைக் ளுக்கு வழி 

வழியோ  எவ்வோறு பயன்படுகிறது என்பமதப் பற்றி அறிவதோகும். 

➢ வட்டோர இன தோவரவியல் என்னும் செோல்மல J.W.ஹோர்ஸ்சபர் ர்  

2 
2 
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அறிமு ப்படுத்தினோர்.  

31 

மருத்துைத் துவையில் உயிர் போழில் நுட்பவிேலின் முக்கிேத்துைம். 

டி.என்.ஏ ைோற்றுத் சதோழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவோக் ப்பட்டுள்ள ைருத்துவப் 

சபோருட் ள் 

➢ இரத்த ெர்க் மர கேோய் சிகிச்மெக் ோன இன்சுலின் 

➢ வளர்ச்சி குமறபோடுள்ள குைந்மத ளின் குமறபோட்டிமன நீக்கும் ைனித வளர்ச்சி 

ஹோர்கைோன் 

➢ ஹீகைோஃபிலியோ என்ற இரத்த உமறதல் குமறபோட்டு கேோய்க்  ட்டுப்போட்டிற் ோன 

இரத்த உமறதல்  ோரணி ள் 

➢ திசு பிளோஸ்மிகனோஜன் தூண்டி, இரத்தக்  ட்டி மளக்  மரத்து இதய அமடப்மபத் 

தவிர்க்  உதவுகிறது. 

➢ சஹப்போடிடிஸ் B ைற்றும் சவறிேோய்  டி கேோமயத் தடுக்கும் தடுப்பூசி ள். 

4x1=4 
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 A என்ற நீல நிற படி  உப்மப சவப்பப்படுத்தும்கபோது  நீமர இைந்து  B ஆ  ைோறுகிறது. 

CuSO4.5H2O → CuSO4 + 5H2O 
B யில் நீமரச் கெர்க்கும்கபோது   B  மீண்டும்  A  ஆ  ைோறுகிறது. 

CuSO4 + 5H2O → CuSO4 .5H2O 
எனகவ  - A  என்பது காப்பர் ேல்யபட் பபன்டாவைட்யரட்    
B  என்பது நீரற்ை காப்பர் ேல்யபட் 

 

2 
2 
 

 
பகுதி – IV 

(அவனத்து வினாக்களுக்கும் விவடேளி க்கவும் 3x7=21) 
 

33 (அ) 

(i) மின்யனாட்டம் 

➢ உயர் மின்னழுத்தத்திலிருந்து தோழ் மின்னழுத்தத்திற்கு போயும் எலக்ட்ரோன் ளின் 

ஓட்டகை மின்கனோட்டம் ஆகும். 

(ii) மின்யனாட்டத்தின் அைகு. 

➢ மின்கனோட்டத்தின் அலகு ஆம்பியர் ஆகும். இது I என்ற எழுத்தோல் 

குறிக் ப்படுகிறது. 

ைவரேவை. 

➢ ஒரு கூலூம் மின்னூட்டம் ஒரு வினோடி கேரத்தில்  டத்தியின் ஏதோவது ஒர 

குறுக்குசவட்டுப் பகுதி வழியோ   டந்து செல்லும்கபோது அக் டத்தியில் போயும் 

மின்கனோட்டம் ஒரு ஆம்பியர் (A) ஆகும். 

(iii)  

➢ மின்கனோட்டத்மத அளக்  அம்மீட்டர் பயன்படுகிறது. 

➢ அம்மீட்டமர மின்சுற்றில் சதோடரிமணப்பில் இமணக்  கவண்டும். 

2 
3 
2 

ஆ) 

(i) இேற்வகக் கதிரிேக்கத்வேக் கண்டறிந்ேைர். 

➢ இயற்ம க்  திரியக் த்மதக்  ண்டறிந்தவர் சஹன்றி சபக்ச ோரல். 

(ii)  

இேற்வக கதிரிேக்கம் பேேற்வகக் கதிரிேக்கம் 

அணுக் ருவின் தன்னிச்மெயோன சிமதவு 

நி ழ்வோகும். 

ஆல்போ, பீட்டோ ைற்றும்  ோைோக்  திர் ள் 

உமிைப்படுகின்றன. 

இது தன்னிச்மெயோன நி ழ்வு 

இமவ சபோதுவோ  83 ஐ விட அதி  அணு 

எண் ச ோண்ட தனிைங் ளில் 

ேமடசபறுகிறது. 

இதமனக்  ட்டுப்படுத்த முடியோது 

இது அணுக் ருவின் தூண்டப்பட்ட 

சிமதவு நி ழ்வோகும் 

சபரும்போலும் அடிப்பமடத் த ள் ளோன 

நியூட்ரோன், போசிட்ரோன் கபோன்ற து ள் ள் 

உமிைப்படுகின்றன. 

இது தூண்டப்பட்ட நி ழ்வு 

இமவ சபோதுவோ  83ஐ விட குமறவோன 

அணு எண் ச ோண்ட தனிைங் ளில் 

ேமடசபறுகிறது. 

இதமனக்  ட்டுப்படுத்த முடியும். 

(iii) யைைாண்வமத் துவையில் கதிரிேக்க ஐயோயடாப்புக்களின் பேன்கள். 

➢  திரிக்  போஸ்பரஸ் P
32

  பயிர் ளின் உற்பத்திமய அதி ரிக்  பயன்படுகிறது. 

➢ பயிர் ள் உட் வர்ந்துள்ள போஸ்பரசின் அளமவ அறிய உதவுகிறது. 

➢  திரிக்  ஐகெோகடோப்பு ள்,கவளோண் விமளசபோருட் ளில் பூச்சி ள் ைற்றும் 

ஒட்டுண்ணி ளோல் போதிக் ப்படோைல் போது ோக்கின்றன. 

➢  திரியக் த்மத பயன்படுத்துவதோல் கெமிக் ப்படும் தோனியங் ள் புதுத்தன்மையுடன் 

 ோக் ப்படுகிறது. 

1 
3 
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➢ சவங் ோயம் உருமளக் கிைங்கு ஆகியவற்மற அழுகிப்கபோ ோைல் போது ோக்கிறது. 

➢ பருப்பு வம த் தோனியங் ள் கெமிப்புக்  ோலத்தில் முமளவிடோைல் போது ோக்கிறது 

34 (அ) 

(i) அணுக்கட்டு எண் 

➢ ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக் ளின் எண்ணிக்ம கய அதன் அணுக் ட்டு எண் 

எனப்படும். 

➢ எ. ோ. ஆக்சிஜன் மூலக்கூறில் (O2)  இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக் ள் உள்ளன எனகவ 

ஆக்சிஜனின் அணுக் ட்டு எண் இரண்டு 

(ii) அணுக்கள் மற்றும் மூைக்கூறுகளுக்கிவடயே உள்ை யைறுபாடு. 

அணுக்கள் மூைக்கூறுகள் 

➢ ஒரு தனிைத்தின் மி ச்சிறிய பகுதி 

அணு ஆகும். 

➢ ைந்த வோயுக் மளத் தவிர ஏமனய 

அணுக் ள் தனித்த நிமலயில் 

இருப்பதில்மல 

➢ ைந்த வோயுக் மளத் தவிர ஏமனய 

அணுக் ள் விமனத்திறன் 

மிக் மவ. 

➢ அணுக் ளில் கவதிப் 

பிமணப்பு ள் இல்மல 

➢ தனிைம் அல்லது கெர்ைத்தின் மி ச் 

சிறிய பகுதி மூலக்கூறு ஆகும். 

➢ மூலக்கூறு ள் தனித்த நிமலயில் 

இருக்கும்  

➢ மூலக்கூறு ள் விமனத்திறன் 

குமறந்தமவ 

➢ மூலக்கூறு ளில் கவதிப் 

பிமணப்பு ள் உள்ளன 

 

2 
5 

34 (ஆ) 

(i)  யேர்க்வக விவன 

➢ இரண்டு அல்லது அதற்கு கைற்பட்ட விமனபடு சபோருள் ள் இமணந்து ஒரு 

கெர்ைம் உருவோகும் விமன கெர்க்ம  விமன எனப்படும். 

(ii) யேர்க்வக விவன – எடுத்துக்காட்டு 

➢ மஹட்ரஜன் வோயு குகளோரினுடன் விமனபுரிந்து மஹட்ரஜன் குகளோமரடு 

வோயுமவத் தரும். 

➢ H2  +  Cl2 → 2HCl 

(iii)  மீள் மற்றும் மீைா விவனகள். 

மீள் விவன மீைா விவனகள் 

➢ மீள்விமன ள என்பமவ மீண்டும் 

நி ைக்கூடிய விமன ள் ஆகும். 

அதோவது விமனவிமள சபோருள் மள 

விமனபடு சபோருள் ளோ  ைோற்ற 

முடியும். 

➢ இது முன்கனோக்கு ைற்றும் 

பின்கனோக்கு ஆகிய இரண்டு 

திமெ ளிலும் ேமடசபறும். 

➢ எ. ோ.  PCl5 → PCl3 + Cl2  

➢ ஒரு விமனயில் விமனபடு 

சபோருள் மள மீண்டும் சபற 

இயலோத விமன “மீளோ விமன“ 

எனப்படும்.  

➢ எ. ோ. C + O2  → CO2  

➢ இவ்விமனயில் உருவோன 

 ோர்பன்மட ஆக்மெடு, மீண்டும் 

நிலக் ரியோ  ைோற இயலோது. எனகவ 

இது மீளோ விமன எனப்படும். 
 

2 
2 
3 

35 (அ) 

(i) பேேற்வக ஆக்சின்கள். 

➢ ஆக்சின் மள ஒத்த பண்பு மளக் ச ோண்ட செயற்ம யோ த் தயோரிக் ப்படும் 

ஆக்சின் ள் செயற்ம  ஆக்சின் ள் எனப்படும். 

➢ எ. ோ. 2,4 D (2,4 மட குகளோகரோ பீனோக்சி அசிட்டிக் அமிலம்) 

➢ இன்கடோல் 2 பியூட்ரிக் அமிலம் (IBA)  

➢ ேோப்தலின் அசிட்டிக் அமிலம் (NAA)  

➢ 2,4,5 –T  ( 2,4,5 – ட்மர குகளோகரோ பீனோக்சி அசிட்டிக் அமிலம். 

(ii) மூவிவணவு. 

➢ தோவரங் ளில்  ருவுறுதலின்கபோது ை ரந்தக் குைல் இரண்டு ஆண் க மிட்டு மள 

சூலினுள் செலுத்துகிறது. 

➢ ஒரு ஆண் க மிட் அண்டத்துடன் இமணந்து  ருமவ உண்டோக்குகிறது. 

➢ ைற்சறோரு ஆண் க மிட் இரண்டோம் நிமல உட் ருவுடன் இமணந்து மூன்று 

2 
3 
2 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your answer keys to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

https://www.padasalai.net/


Shaukathul Islam (BMS) Higher Secondary School, Valoothoor 
 

6 
 

உட் ருக் ள் ச ோண்ட  ருவூண் திசுமவ உருவோக்குகிறது.  

➢ இந்த இமணவு மூவிமணவு எனப்படும். 1n + 2n = 3n 

(iii) ஆண்களில் இரண்டாம் நிவை பால் உறுப்புக்கள். 

➢ விந்துக் குைல், எபிடிமடமிஸ் (விந்தணு முதிர்ச்சிப் மப), விந்துப்மப (செமினல் 

சவசிக்கிள்), புரோஸ்கடட் சுரப்பி (முன்னிமலச் சுரப்பி), ஆண்குறி (பீனிஸ்) 

35 (ஆ)  

(i) பமண்டல் ேன் ஆய்விற்கு யோட்டப் பட்டாணிச் பேடிவேத் யேர்ந்பேடுத்ேேன் காரணம். 

➢ இதில் இயற்ம யோ கவ தன்ை ரந்தச் கெர்க்ம  ேமடசபறுவதோல், தூய 

தோவரங் மளப் சபருக் ம் செய்வது எளிது. 

➢ இது ஓரோண்டு தோவரைோ  இருப்பதோல் வோழ்க்ம க்  ோலம் மி க் குறுகியது. எனகவ 

குறுகிய  ோலத்தில் வல தமலமுமற மள விமரவில் அறிந்து ச ோள்ளலோம். 

➢ இதில் அயல் ை ரந்தச்கெர்க்ம  செய்வது மி வும் எளிது. 

➢ ஆைைோ  வமரயறுக் ப்பட்ட பல கவறுபட்ட பண்பு மளக் ச ோண்டுள்ளது. 

➢ ைலர் ள் அமனத்தும் இருபோல் தன்மை ச ோண்டமவ 

(ii)  மது அருந்துபைர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சிவனகவை ேரி பேய்ைேற்கான தீர்வு. 

கல்வி மற்றும் ஆயைாேவன. 

➢  ல்வி ைற்றும் ஆகலோெமன ள், ைது அருந்துபவர் ள் தங் ள் பிரச்சிமன ள் 

ைற்றும் ைன அழுத்தத்மத எதிர்ச ோண்டு அவற்றிலிருந்து விடுபடவும், 

வோழ்க்ம யின் கதோல்வி மள ஏற்றுக்ச ோள்ளவும் உதவும். 

உடல் பேேல்பாடுகள். 

➢ ைறுவோழ்மவ கைற்ச ோள்ளும் ேபர் ள், நூல் ள் வோசித்தல், இமெ, விமளயோட்டு, 

கயோ ோ, ைற்றும் தியோனம் கபோன்ற ேலைோன செயல்போடு மள கைற்ச ோள்ள 

கவண்டும். 

பபற்யைார்கள் மற்றும் ேக மனிேர்களிடம் உேவிவே நாடுேல். 

➢ சபற்கறோர் ள் ைற்றும் ெ  ைனிதர் ளிடம் உதவி ைற்றும் வழி ோட்டுதமல 

சபறுதலோல், பதட்டைோன உணர்வு ள், தவறோன செயல் மளக் குறித்து கபசுவதன் 

மூலம் அத் தவறு மளச் செய்யோைல் தங் மளத் தடுத்துக்ச ோள்ள உதவும். 

 

Prepared By. 
S.Arockiam  B.T.Asst. 

S.I(BMS)H.S.S,Valoothoor, 
Thanjavur Dt. 
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