
  

     

 

தொகுி 9 –  ஞொணொண ொடிக்கைொபர்   தெற்தொட்டுத் ொள் 9-1 ொடிக்கைொபர் ிணொடிிணொ 

ீங்ைள் எப்தடிொண ொடிக்கைொபர்? உங்ைள் திகன ட்டிடவும்.  

2. தகற்நகைகப ொங்ைிிடொிருக்ை தனெக்கு ொங்ைச் தெல்லும்ததொது தட்டிலிட்டுச் தெல்தன். 

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்   இ) ஒருததொதும் இல்கன  

 3. ைகடின் ிரும்தக்தைொடுத்து தத்க ீப்ததறும் தைொள்கைக ொங்குமுன் தொிந்துதைொள்தன்.  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

4. கூப்தன்ைகப உததொைிப்ததன், தெல் ததொடப்தட்டுள்பொ எண  ொங்குமுன் தொிந்துதைொள்தன்.  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

6. ங்ைி ததொருபில் ிருப்ிற்நிருந்ொல் அக ிரும்தக்தைொடுத்து ொற்றுதன் அல்னது தம் ததறுதன்.  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

7. லிொை இருப்தற்ைொை உவு ொங்கும்ததொது அபகயும் ிகனகயும் ஒப்திட்டுப் தொர்ப்ததன்.  

5. தெல்ததொடும்ததொது அல்னது தொத் ிொதொக் ைகடில் அிைொை ொங்ைி தெர்த்து கப்ததன்.  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

 

8. ெிந்ித்துப் தொர்க்ைொல் ொங்குகயும், “ ொன் ொங்ைத் குிொணன்”  என்று உர்ச்ெி 

ெப்தட்டு ொங்குக ிர்க்ை முற்ெிதெய்தன்.  

 

9. குகநந் ிகனக ிர்ித்துக்தைொள்ப, ொங்குமுன் ததொருட்ைகப ஒப்திட்டுப் தொர்ப்ததன்   

 

10. ஒரு ததொருகபப் தற்நி தைள்ிிருந்ொல், எணக்கு தில் ைிகடக்கும்க ிற்தகணொபர் ஒருொிடம் 

அதுதற்நி தைட்ததன்.  

 

11.என்ண ொங்ைிதணன் என்தகக் ைணிப்தற்ைொைவும், ிருப்திக்தைொடுக்ை தண்டி னொம் என்தொலும் 

ெீதுைகப கத்ிருப்ததன். 

 

12. தர்ந்தடுக்கும் ததொது தம் திொண்ட் ததொருட்ைகபத்ொன் ொங்ை தண்டுதன்தில்கன.   

எதுொை இருந்ொலும் ொணொைவும் லிொணொைவும் தொர்த்து ொங்குதன்.  

ைதணடின் தென்டர் ஃததொர் ஃதிணொன்ஸில் லிட்டெி  

1. ததறுி கூடி ஒன்கந ொங்குமுன், ததொருகபப்தற்நியும் அகத் ொொிக்கும் ைம்தணிதற்நியும் 

ஆய்வுதெய்தன்,  அக ொங்ைிர்ைபின் ைருத்துக்ைகப அநிந்துதைொள்தன்.  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

அ) எப்ததொதும்  ஆ) ெினதகபைபில்  இ) ஒருததொதும் இல்கன  

Module 9 -The Wise Consumer  



 

 

   ததரும்தொன்கொணற்நிற்கு ீங்ைள்  ‘ ஆ’ எண  தினபித்ிருந்ொல்: 

 

 

ததரும்தொன்கொணற்நிற்கு ீங்ைள்  ‘ இ’ எண  தினபித்ிருந்ொல்: 

 

 

 

 

 

ைதணடின் தென்டர் ஃததொர் ஃதிணொன்ஸில் லிட்டெி  

 

ீங்ைள் ட்டிட்ட  அ, ஆ  ற்றும்  இ  ஆைிற்கந எண்ணுங்ைள்  

 

ததரும்தொன்கொணற்நிற்கு ீங்ைள்  ‘ அ’ எண  தினபித்ிருந்ொல்:  

தொகுி 9 –  ஞொணொண ொடிக்கைொபர்      தெற்தொட்டுத் ொள் 9-1, தொடர்ைிநது…  

ீங்ைள் ெொர்த்ிொண ொடிக்கைொபர்.  ீங்ைள் ெிந்ித்து ததொருட்ைகபப் தற்நி தொிந்துதைொண்டு 

அற்கந ொங்குைிநீர்ைள்.  தைொஞ்ெம் தெனித்துப் தொர்ப்ததொம் என்தற்ைொை ீங்ைள் ததொருட்ைகப 

ொங்குில்கன.  உங்ைள் தத்ிற்கு ிகந ொங்ைத ீங்ைள் ஆகெப்தடுைிநீர்ைள்.  

ொடிக்கைொபொை உங்ைள் உொிகைள் எகதண உங்ைளுக்குத் தொியும்.  ொரும் உங்ைகப 

ஏொற்நொதடி ைணொை இருக்ைின்நீைள் .  இந் குப்தில் ைற்திக்ைப்தடுதக ஏற்தைணத 

உங்ைளுக்குத் தொிந்ிருந்ொலும் ொம் எல்தனொரும் தொடர்ந்து முன்தணநனொம்.  

தொகுி 9 –  ஞொணொண ொடிக்கைொபர்  

ீங்ைள் ஒரு ெொர்த்ிொண ொடிக்கைொபர்.  ஆணொல், ீங்ைள் தெனிக்கும் ித்ிற்கு தைொஞ்ெம் 

ைணம் தெலுத்ிணொல் இன்னும் அிை தம் தெிக்ைனொம்.  ொடிக்கைொபொின் உொிகைள் தற்நி 

ீங்ைள் தலும் ைற்றுக்தைொள்பதண்டும்.  ீங்ைள் தெனிக்கும் ித்க தலும் அொணிக்ை 

தண்டும்.  ஒரு ொடிக்கைொபொை ீங்ைள் முன்தணற்நம் தெய்தண்டி ிடங்ைள்தற்நி இந் 

குப்பு ெின ல்ன ஆதனொெகணைகப உங்ைளுக்கு ங்கும்.    

இந் குப்பு உங்ைளுக்கு ிகநத தனணபிக்கும்!  ீங்ைள் தெனிக்கும் ித்கயும் ைகடைளுக்குச் 

தெல்லும் ித்கயும் ொற்றுகப்தற்நி ெற்று ெிந்ியுங்ைள்.  தைொள்ணவு தெய்ற்கு முன் 

ஆொய்ற்கு தம் எடுத்துக்தைொண்டொல் தத்க ிச்ெம்திடிக்ைனொம்.  ீங்ைள் ஏொந்து ததொைொல் 

இருப்தற்ைொை ொடிக்கைொபொை உங்ைளுக்ைிருக்கும் உொிகைகபப்தற்நி தலும் தொிந்துதைொள்து 

தனணபிக்கும்.  இந் எல்னொ ிடங்ைபிலும் ீங்ைள் முன்தணற்நம் தெய் உவும் குநிப்புைள் இந் 

குப்தில் ைிகடக்கும்.    


