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போடர்கள்  

55 - 63 

 
9 
 

MARABU THODARGAL - 25 ITEMS WITH MEANING, SENTENCES 
& EXERCISES  
 ரபுத் மதொைர்கள் – ம ொத்தம் 25 – விளக்கத்துைன் வொக்கியங்கள் 
 ற்றும் பயிற்சிகள் 

64 - 69 
 

 
10 

 

VOCABULARY - 25 IMPORTANT EXAM TOPICS LISTING AND 
EXERCISES 
மசொல்வளம் - 25 முக்கிய ததர்வுக்குரிய தடைப்புகளின் 
மசொல்வளப் பட்டியல்  ற்றும் பயிற்சிகள் 
 

70 - 120 
 

D MOZHI VALAM (தமொழி வளம்) 

 
11 

 

PORUL (TAMIL TO TAMIL) - 500 WORDS 
பொருள் (ேமிழ் - ேமிழ்) - 500 பசாற்கள் 

121 - 133 
 

 
12 

 

SORPORUL (TAMIL TO ENGLISH) - 280 WORDS 
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P5 & P6 - EXAM FORMAT - MT AND HMT (DURATIONS AND MARKS) 

P5 & P6 தேர்வு விவர அட்டவணை - ேமிழ் மற்றும் உயர் ேமிழ் (கால அளவு & 
மேிப்பெண்கள்) 

 
SKILLS ASSESSED 

• Oral (Reading Aloud, Video Conversation) 

• Listening 

• Writing  

• Language Use 

 
 

EXAM PAPER FORMAT (STANDARD MT) 

Component Duration Marks 

Oral 10 min - silent reading & watch video  50 m 

Listening Comprehension Approx 30 min 20 m 

Paper 1 (Compo) 50 min 40 m 

Paper 2 (Language Use) 1 h 40 min 90 m 

Total 200 m 

 

EXAM PAPER FORMAT (HIGHER MT) 

Component Duration Marks 

Paper 1 (Compo) 50 min 40 m 

Paper 2 (Language Use) 1 h 20 min 60 m 

Total 100 m 

 
 
 
 
 

A1 
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STANDARD MOTHER TONGUE (MT) - GRADING SYSTEM 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIGHER MOTHER TONGUE (100 MARKS) 

 
➢ PAPER 1 (COMPOSITION WRITING) - 40 marks 

• Choose and write any one (150 words) 

Q1 - Compo writing based on given question 

Q2 - Continue the story 

 
➢ PAPER 2 (LANGUAGE USE) - 60 marks 

• பிமழ திருத்தம் (5 x 2m = 10m) 

• ேொக்கியங்கமள முடித்சதழுதுதல் (5 x 2m = 10m) 

• கருத்தறிதல் 1 (3 x 4m = 16m) 

• கருத்தறிதல் 2 (20m) 

• சபொருள் எழுதுக (2 x 2m = 4m) 

 
HIGHER MOTHER TONGUE (HMT) - GRADING SYSTEM 

 
Distinction 80 % and above 

Merit 65 % to 79 % 

Pass 50 % to 64 % 

Ungraded Below 50 % 

 

GRADE PERCENTAGE 

AL 1 90% and above 

AL 2 85% to 89% 

AL 3 80% to 84% 

AL 4 75% to 79% 

AL 5 65% to 74% 

AL 6 45% to 64% 

AL 7 20% to 44% 

AL 8 Below 20% 
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TIPS FOR RIGHT APPROACH TO ANSWER THE QUESTIONS IN ALL                 
SECTIONS (MT AND HMT) 

 
பல்வேறு பிரிவுகளில் ேினாக்களள அணுகுேதற்கான ஆவ ாசளனகள் (தமிழ் 
மற்றும் உயர்தமிழ்) 

 
STANDARD TAMIL 
  
A1. வேற்றுளம  

1. Read the sentences with the blanks in them. 

2. Go through the four options. 

3. Eliminate the wrong answers. 

4. Select the answer and fill in the blank, then read to confirm the final correct answer. 

 

A2. சசய்யுள் / பழசமாழி 

1. Based on memory, select the answer. 

2. Choices may be close, so be careful in selecting the right answer. 

 
A3. அளைசமாழி / எச்சம் 

1. Read the sentences with the blanks in them. 

2. Go through the four options. 

3. Eliminate the wrong answers. 

4. Select the answer and fill in the blank, then read to confirm the final correct answer. 

 

A4. முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் 
1. Write the meaning of helping words first. 

2. Read the passage and identify clues for the answers in the passage. Find the 2 

closest answers, and fit both and check for the most appropriate answer. 
 

B5. சதரிவுேிளைக் கருத்தறிதல் 
1. Read the questions and underline keywords. 

2. Read the passage (Start identifying the answers). 

3. Re-read the question and underline answers from the passage. 

4. Eliminate and select the appropriate answer. 

5. Sometimes it may be confusing to make a choice between 2 similar answers. Don’t 

overthink. Apply logic and select the correct answer. 

A2 
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வாசிப்புப் பகுதி 1 

சிங்கப்பூர் பல இன மக்கள் சசர்ந்து வாழும் ஒரு நாடாகும். இங்கு சீனர், 
மலாய்க்காரர், இந்தியர், ஆங்கிசலயர் எனப் பல இனத்தவர்கள் வாழ்கிறார்கள். இவர்களின் 
பண்பாடும் கலாச்சாரமும் வவவ்சவறாக இருக்கின்றன. சீனர்கள் சீனப்புத்தாண்டடக் 
வகாண்டாடுகிறார்கள். மலாய்க்காரர்கள் சநான்புப் வபருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜிப் வபருநாடளக் 
வகாண்டாடுகிறார்கள். இந்தியர்கள் தீபாவளி, வபாங்கல் சபான்ற விழாக்கடளக் 
வகாண்டாடுகிறார்கள் 

பண்பாடும் கலாச்சாரமும் வவவ்சவறாக இருந்த சபாதிலும் ஒவ்வவாருவரும் 
மற்றவர்களின் வகாண்டாட்டங்களில் கலந்து வகாள்ள தவறுவதில்டல. அவரவர் 
நம்பிக்டககடளயும் வழிபாடுகடளயும் மதிக்கத் தவறுவதில்டல. அசதாடு மட்டுமில்லாமல் 
நாம் அடனவரும் ஒன்று சசர்ந்து சதசிய நாள், இன நல்லிணக்க நாள், அடனத்துலக 
நண்பர்கள் நாள் சபான்ற தினங்கடளக் சகாலாகலமாகக் வகாண்டாடுகிசறாம். இதுசவ, 
சிங்கப்பூரர்களான நம்டம மற்ற நாட்டவர்களிடமிருந்து தனித்துக் காட்டுகிறது. 
சவற்றுடமயில் ஒற்றுடம காணும் நாடாக நம்டமத் திகழ டவக்கிறது. 

வாசிப்புப் பகுதி 2 

ஒற்றை அடி பாடத வழியாக ஒரு வபண்மணி இரு குடங்களில் தண்ணரீ் சுமந்து 
நடந்து வருவது வழக்கம். அதில் ஒரு குடத்தில் இசலசாகக் கீறல் விழுந்திருந்தது. 
வபண்மணி நடந்து வரும் இடவமல்லாம் அதிலிருந்து நீர் ஒழுகிவகாண்சட இருக்கும். 
இடதக் கண்ட மற்வறாரு குடம் உடடந்த குடத்டதப் பார்த்து எப்சபாதும் சகலி 
வசய்துவகாண்சட வந்தது. “ஏய்! உடடந்த குடசம! என்டனப் பார். இன்னும் பளபளப்பு 
மாறாமல், உடம்பில் எந்தவித ஓட்டட உடடசல் இல்லாமல் இருக்கிசறன். உன்டனயும் 
பார். உன்டன வாங்கிய சில நாள்களிசலசய இப்படிக் கீறல் விழுந்து அலங்சகாலமாகக் 
காட்சியளிக்கிறாய், உன்னால் யாருக்குசம பயனில்டல” என்று ஏளனமாகப் சபசியது. 
அதற்கு உடடந்த குடம் ஏதும் சபசாமல் அடமதியாகசவ வந்தது.  

சில வாரங்கள் கழித்து, இரு குடங்களும் எப்சபாதும் வரும் பாடத வழிசய 
அழகான பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கியிருந்தன. “என்ன அழகான மலர்கள்!” என்று உடடயாத 
குடம் ஆச்சரியப்பட்டது. அதற்குப் பூக்கள், “இந்த உடடந்த குடத்தின் வழி வழிந்த நீரால் 
நாங்கள் அழகாகப் பூத்திருக்கிசறாம்” என்றன. அடதக் சகட்ட உடடயாத குடம் குற்ற 
உணர்வுடன் தன் நண்படன சநாக்கியது. அப்சபாதும் உடடந்த குடம் சபசாமசல இருந்தது.  
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5. உேவும் குணம் 

பசொல்வளம்:  

இரக்கம், கனிவு, புரிந்துணர்வு, விட்டுக் பகாடுத்தல், நல்ல பச ல், பாராட்டு, 

விழுைி ங்கள் (Values), சிைந்த குணம், பழக்கம், ஊனமுற்ைவர்கள், வறுமை ில் 

வாடுபவர்கள், வடீ்டிலிருந்து பதாடங்குதல், பள்ளி ில் கற்பிக்கிைார்கள், உதவும் 

ைனப்பான்மை, பதளிந்த சிந்தமன, ைனத்திருப்தி, பபாதுவுமடமை யநாக்கு, மூத்யதார், 

வ தானவர்கள், கண் பார்மவ ற்யைார், சிைி  உதவிகள், காலம் ைற்றும் யதமவ ைிந்து 

உதவிக்கரம் நீட்டுவது. 

 
கொபணொளி வடிவம்: 

 ைாணவர் - பள்ளி உணவகம் - தனிமை ில் - உணவு உண்ணாைல் - பண உதவி - 

சாப்பாடு வாங்கிக் பகாடுத்தல் - வடீு திரும்பும் யபாது - பநரிசல் ைிகுந்த யபாக்குவரத்துச் 

சாமல ில் - கண் பார்மவ ற்ை - நிற்பது - சாமலம க் கடக்க - உதவுதல் - வ தானவர் 

- யபரங்காடி ிலிருந்து வாங்கி  வடீ்டிற்குத் யதமவ ானப் பபாருட்கமள ைின்தூக்கி வமர 

தூக்கிச் பசல்ல முடி ாைல் - வடீு வமர எடுத்துச் பசன்று பகாடுப்பது - நல்ல பண்புகள். 

 

தகள்வி: 

1.  ற்றவருக்கு உேவிய உன் அனுபவத்ரேப் பற்றி கூறு? 
 

பசன்ை ைாதம் என் வகுப்புத் யதாழன் ஒருவன் பள்ளி முடிந்து வடீு திரும்ப யபருந்து 

நிறுத்தம் வந்து, பணப்மபம த் யதட அது புத்தகப்மப ில் இல்லாதமத அைிந்து 

திடுக்கிட்டு அழத் பதாடங்கி விட்டான். அவன் துமணப்பாட வகுப்பிற்குச் பசல்ல 

யநரைாகி விட்டதால் ைீண்டும் பள்ளிக்குச் பசன்று யதட வாய்ப்பில்மல என்று 

கூைி வாயை அழுதான். அவன் யபருந்துப் ப ணச் பசலவிற்காகும் சில்லமைக் 

காசுகமளக் பகாடுக்க நான் உடயன முடிபவடுத்யதன். நண்பன்  காலைைிந்து நான் 

பசய்த உதவிக்கு நன்ைி கூைினான். பின் யபருந்தில் ப ணித்து உரி  யநரத்தில் 

இடத்மத அமடந்ததாக எனக்குக் மகப்யபசி ில் குறுந்தகவல் அனுப்பினான். பசய்தி 

அைிந்து நான் ைிகவும் ைகிழ்ந்யதன். 
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பனுவல் 3 
Q3. சுற்றுப்பயணிகள் சசன்ற சரியோன வைிறயக் கோட்டும் படம் எது?  
(1) 

 

(2) 
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திருக்குறள் & பழமமொழி 

1. Theft – திருட்டு 

குறள் : உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதத பிறன்பபாருளளக்  
கள்ளத்தால் கள்தே பெனல் 

மபொருள் : பிறர் பபாருளள அேர் அறியாத ேளகயில் ேஞ்சித்து எடுத்துக் 
பகாள்தோம் என்று உள்ளத்தால் எண்ணுேது கூட குற்றொகும்.  

பழமமொழி : ➢ ேஞ்சகம் ோழ்ளேக் பகடுக்கும். 
➢ தன் ேிளன தன்ளனச் சுடும்.  
➢ ேிளன ேிளதத்தேன் ேிளன அறுப்பான், திளன ேிளதத்தேன் 

திளன அறுப்பான்.  

 

2. Hospitality – விருந்ததொம்பல் 

குறள் : தொப்பக் குளையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து 
த ாக்கக் குளையும் ேிருந்து 

மபொருள் : அனிச்சம் எனப்படும் பூ முகர்ந்தவுடன் ோடிேிடக் கூடியது. அதுதபால் 
சற்று முகங்தகாணி ேரதேற்றாதே ேிருந்தினர் ோடிேிடுேர். 

பழமமொழி : ➢ ேருந்தி உபசரிக்காதேர்கள் ேடீ்டில் உண்ணாதது தகாடிப் 
பபருளெ. 

➢ ெருந்தத ஆயினும் ேிருந்ததாடு உண். 
➢ ெருந்தும் ேிருந்தும் மூன்று தேளள. 

 

3. Jealousy - மபொறொலம 

குறள் : அழுக்காறு உளடயார்கு அதுசாலும் ஒன்னார் 
ேழுக்கியும் தகடுஈன் பது  

மபொருள் : பபாறாளெ உளடயேர்க்கு தேறு பளக தேண்டாம். அந்த குணம் 
ஒன்தற தபாதும். பளகேர் தீங்குபசய்யத் தேறினாலும், பபாறாளெக் 
குணதெ அேர்களுக்கு தகட்ளட ேிளளேித்துேிடும்.   

பழமமொழி : ➢ ப ொறொமை என்றும் ைனிதமனச் பெழிப்பூட்டியது இல்மை. 
➢  ிறமைச் சுட முயலும் ப ொறொமை தன்மனயய 

சுட்டுக்ப ொள்ளும். 
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IRATTAIKILAVIGAL - 30 ITEMS WITH MEANING, SENTENCES & EXERCISES  

இரட்டைக்கிளவிகள் – ம ொத்தம் 30 - விளக்கத்துடன் வாக்கியங்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் 

 
இரட்டைக்கிளவி என்றொல் என்ன? 

 
‘கிளவி’ என்றால் ச ால் என்று அர்த்தம். ச ாருள் இல்லாத ஒரே ச ால் இருமுறற 
அடுக்கி (repeated two times) இேட்றைச் ச ாற்களாக வருவதற்கு இரட்டைக்கிளவி என்று 
ச யர். இறதப்  ிரித்துப்  ார்த்தால் ச ாருள் வோது. இேண்டு ச ாற்களும் இறைந்து 

வந்தால்தான் ச ாருள் உண்டு. 
 
எண் இரட்டடக்கிளவி விளக்கம் / எடுத்துக்காட்டு வாக்கியம் 

1. கலகல வாய்விட்டு  ிரிக்கும் ஒலி (cheerful) 
 
 ிறுவன் தன் கலகல ர ச் ால் சுற்றியிருந்த 
அறைவறேயும் கவர்ந்தான். 

2. கிடுகிடு அதிர்வு / நடுக்கம் (vibration / trembling) 

 

நிலநடுக்கத்தால் கட்ைைங்கள் எல்லாம் கிடுகிடு எை 
ஆடிை. 

 விறேவு - விறல (fast - price)  
 

 ால் விறல கிடுகிடு என்று  ரிந்தது. 
3. கட கட வண்டி சத்தம் (vehicles sound)   

 

அப்பாவின் பழைய ம ாட்டார் வண்டி கைகை என்ற 
 த்தத்துைன் ஓடியது.   

4. க  க  நறுமைம் / வா றை (good smell)  

 

அம்மா  றமத்த  ாம் ாரின் மைம் க க  எை வடீு 
முழுவதும் வ ீியது.           

5. குடு குடு விறேவாக ஓடுதல் (run fast) 

 

உைவகப்  ைிப்ச ண் குடுகுடு என்று ஓடியாடி ரவறல 
ச ய்தாள். 

6. குபு குபு ேத்தம் ஓடுதல் (fast bleeding) 
 
காயத்திலிருந்து குபுகுபு என்று இேத்தம் வழிந்தழதப் 
பார்த்து தம்பி அழுதான்.    

C7 
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பயிற்சி 1 
ககொடிட்ை இைங்கடளச் சரியொன விடைடயக் மகொண்டு நிரப்புக. 
 
1. கதாழலக் ாட்சியில் நழ ச்சுழவழயப் பார்த்ததும் கு ார் __________________ எைச் 

சிரித்தான். 
 

2.  ரடு முரடாை சாழலயில் கசல்லும் மபாது ரவியின் வா ைம் __________________ எை 

ஒலி எழுப்பியது.  
 

3. கமலா  றமத்த ரகாழி குழம் ின் வா ம் __________________ எை இருந்ததால் 

வடீ்டிலிருந்த அழைவருக்கும் பசி எடுத்தது.  
 

4. சீதா வடீ்டு மவழல ழள __________________ எை ஓடியாடிச் கசய்தழதப் பார்த்த அம் ா 

அவழளப் பாராட்டிைார். 
 

5. சாழல விபத்தில் சிக் ிய ராமுவின் தழலயிலிருந்து ரத்தம் __________________ எை 

வைிந்தது.  
 

6. கபருநாள்  ாலங் ளின்  ளிழ  கபாருட் ளின் விழல __________________ எை 

உயர்ந்தழதக்  ண்ட அம் ா அதிர்ச்சியழடந்தார்.  
   

7. __________________ குைந்ழதழயக்  ண்ட வி லாவிற்கு அதனுடன் விழளயாட 

மவண்டும் என்ற ஆர்வம் மதான்றியது. 
 

8. குணா ம ாபத்தில் __________________ எை எறிந்து விழுந்தான்.  
 

9. க ாட்டும் நீர்வழீ்ச்சியின் __________________ சத்தம் அழைவரின் கசவி ளுக்கும் 

இத ா ியது.  
 

10. கடும் மறழயில் நைந்து வந்த நிமலைின் காலைி __________________ எை ஈர ா  

இருந்தது.  

 

 

 
 
 
 

ச ாத ச ாத                   ிடு  ிடு                    ல  ல 
 

             சகாழு சகாழு                கை கை  

 

கம கம           குபு குபு             கிடு கிடு 

  கல கல                     குடு குடு  
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இனிய த ொடர்கள் 

1. வெயில் நேரம் / காலை 

• சூரியன் தன் பணியயச் செய்ய உதித்தான்.  
• காயைப் சபாழுது மனத்திற்கு இன்பத்யத நல்கியது. 
• நிைவு மயைந்து பகைவன் தூங்கி எழுந்தான். 
• கதிரவன் தன் சபாற்கரங்கயை நீட்டி உைகிற்கு ஒைி தந்து 
சகாண்டிருக்கும் வவயை. 

• குைிர்ந்த காற்றும், கதகதப்பான வெயிலும் மனதிற்கு வதம்பூட்டின. 
• கதிரவன் தன் கதிர்கயை உைகம் முழுவதும் பரப்பினான். 
• சூரிய ஒைி என்யனத் தட்டி எழுப்பியது. 
• பகைென் சமல்ை சமல்ைப் பூமியய எட்டிப் பார்த்தான். 

. 

2. இரவு நேரம் / மாலை   

• மாயை மங்கி இவைொன இருள் வகௌவத் சதாடங்கியது. 
• நட்ெத்திரங்கள் மின்மினிப் பூச்ெிகயைப் வபாை பைிச்ெிட்டன. 
• மின்ொர விைக்குகைின் ஒைியில் அந்த இடம் பகல் வபாை 

பிரகாசித்தது. 
• சூரியன் தன் கடயமகயைச் செவ்வவன முடித்துவிட்டு 
உைங்கச் சென்று சகாண்டிருந்தான். 

• கீழ்த்தியெயில் இைம்ெிவப்பு வண்ணம் பரவியது. 
• நட்ெத்திரங்கள் என்யனப் பார்த்து கண் ெிமிட்டிக் சகாண்டிருந்தன. 
• கதிரவன் தன் பணியயப் பூர்த்தி செய்துவிட்டுச் ெற்று வமற்வக ஓய்வு எடுக்கச் 
சென்று சகாண்டிருந்தான். 

• சூரிய வவந்தன் கிழக்கிைிருந்து வமற்கிற்குப் புைப்பட்டான். 
 

3. மலை 

• வானத்யதக் கார் வமகங்கள் சூழ்ந்து சகாண்டன.  
• இவைொகத் தூறல் வபாடத் சதாடங்கியது. 
• ெட்சடன்று வானம் திடீர் மயழக்கு ஆயத்தமாய் இருட்டிக் 
சகாண்டிருந்தது.  

• ெின்ன ெின்ன ொரல் துைிகள் விழத் சதாடங்கின. 
• ொனம் மப்பும் மந்தாரமுமாய் இருந்தது.  
• நமகங்கள் கதிரெலன மலறக்கத் வதாடங்கின.   
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MARABU THODARGAL - 25  ITEMS WITH MEANING, SENTENCES & EXERCISES  

மரபுத் த ொடர்கள் – ம ொத்தம் 25 – விளக்கத்துடன் வொக்கியங்கள்  ற்றும் பயிற்சிகள் 
 

 

எண் த ொடர் விளக்கம் / எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் 
1 அறக்கப்பறக்க அவசரம் அவசரமாக (in a hurry) 

 
பள்ளிக்கு நேரமாகிவிட்டதால் கண்ணன் 
அறக்கப்பறக்க குளித்து முடித்தான். 

2 அருமம பபருமம மதிப்பும் சிறப்பும் (greatness) 
 
என் தாய் இறந்த பிறகுதான் அவரின் அருமம 
தபருமமமை ோன் உணர்ந்நதன். 

3 அமரகுமற முழுமம பபறாத அல்லது முடிவு பபறாத நவமல 
(incomplete work) 
 
அந்த ஊழிைரின் அமரகுமறைான நவமலமைக் 
கண்ட முதலாளி சினம் பகாண்டார். 

4 அல்லும் பகலும் இரவும் பகலும் (day and night) 
 
கந்தனின் தந்மத அல்லும் பகலும் அைராது 
உமழத்து அவமனப் படிக்க மவத்தார். 

5 அவசரக்குடுக்மக விமளமவப் பற்றி சிந்திக்காமல் அவசரமாக 
பசைல்படுபவர் (do things in rush) 
 
ஆசிரிைர் நகள்வி நகட்கும் முன்நப 
அவசரக்குடுக்மக நபால் பதில் பசால்லும் 
சுமதிமை வகுப்பில் ைாருக்கும் பிடிக்காது.  

6 அன்னேமட அடி நமல் அடி மவத்து பமதுவாக ேடப்பது (walk 
slowly - step by step) 
 
வகுப்பிலிருந்து அன்னநமட நபாட்டு வந்த மாலா 
பள்ளிப் நபருந்மதத் தவறவிட்டாள்.  

7 ஆற அமர பரபரப்பு இல்லாமல் (do things slow and steady)  
 
ோன் நகட்ட நகள்விக்கு ேீ ஆற அமர நைாசித்துப் 
பதில் பசால்.  

8 ஈவிரக்கம் கருமண, பரிவு (kindness, sympathy) 
 
பசந்தில் பிராணிமை ஈவிரக்கம் இல்லாமல் 
வமத பசய்தான். 

C9 
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1. அறிவியல் நிலையம் - Science Centre 
1.  கண்காட்சி Exhibition 

2.  தகவல் முகப்பு  Information Counter 

3.  ஆராய்ச்சிக்கூடம் Research Centre 

4.  ஆய்வுக்கூடம் Laboratory 

5.  சரி ொர்த்தல் Checking 

6.  ெரிசசாதித்தல்  Testing  

7.  ஆராய்ச்சியாளர்  Researcher  

8.  கண்டு ிடிப்புகள்  Findings  

9.  ப ளைிகம் Physics  

10.  உயிரியல் Biology  

11.  வான் ப ாக்குவரத்து Air Transportation  

12.  சூரிய சக்ைி  Solar Energy  

13.  ைகவல் கருவூைம் Source Of Information 

14.   டவில்லைகள்  Slide Show  

15.  ைிலசக்காட்டி  Compass  

2. நூைகம் - Library 

1.  நூைகர் Librarian 

2.  அறிவிப்புகள் Notices 

3.  கணினி Computer 

4.  அறிவிப்புப்  ைலக Notice Board 

5.  நூைக அட்லட Library Card 

6.  முத்ைிலர Seal 

7.  பசால்வளக் லகபயடு Glossary 

8.  நடவடிக்லககள் Activities 
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 யிற்சி 1  
பகாடுக்கப் ட்டுள்ள பசாற்கலளக் பகாண்டு சரியான  டங்கலளக் கண்டு ிடித்து 
இலைக்கவும். 
 
1. வரிக்பகாட்டுப்  ாலை 

⚫  ⚫ 

 
2. பமம் ாைம் 

⚫  ⚫ 

 
3. ப ாக்குவரத்து 

பநரிசல் 
⚫  ⚫ 

 
4. ப ாக்குவரத்து 

விளக்குகள் 
⚫  ⚫ 

 
5. சுரங்கப் ாலை 

⚫  ⚫ 

 

 
 

சாலை ப ாக்குவரத்து 
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 யிற்சி 2  
வாக்கியங்களுக்கு ஏற்ற மிகப் ப ாருத்ைமான  ைிலைக் பகாடிடவும். 

 
1. (வாகனபமாட்டிகள், வரிக்பகாட்டுப்  ாலை) சாலைலயப்  யன் டுத்தும் ப ாழுது சாலை 

விைிமுலறகலளக் கலடப் ிடிக்க பவண்டும். 

2. ப ருந்ைில்  யணிக்கும் ப ாழுது (ஓட்டுநர்கள்,  யணிகள்) ைங்களின் ப ாருட்கலளப் 

 ாதுகாப் ாக லவத்ைிருக்க பவண்டும். 

3. காலையில் பவலைக்குச் பசல் வர்கள் ( ர ரப் ான சாலையில், நலடப் ாலையில்) 

கவனமாகப்  யணிக்க பவண்டும். 

4.  ள்ளி மாணவர்கள் சாலைலயப்  ாதுகாப் ாகக் கடப் ைற்காக அரசாங்கம்  ள்ளிக்கு 

அருகில் (வரிக்பகாட்டுப்  ாலைலய, சுரங்கப் ாலைலய) ஏற் ாடு பசய்துள்ளது. 

5. (ப ாக்குவரத்து விளக்குகள், விளக்குக் கம் ங்கள்) சாலையில் ஏற் டும் வி த்துகலளக் 

குலறப் ைற்குப் ப ரிதும் உைவுகின்றது. 

6. ப ருநாள் காைங்களில் சாலையில் (ப ாக்குவரத்து பநரிசலை, ப ாக்குவரத்து 

விளக்குகலள) அைிகம் காணைாம். 

7. வாகனபமாட்டிகள் சாலையில்  யணிக்கும் ப ாழுது ( ாைசாரிகளின், ஓட்டுநரின்) 

 ாதுகாப்ல க் கருத்ைில் பகாள்ள பவண்டும். 

8. ப ாக்குவரத்து விளக்குகள் சிவப்பு நிறத்லைக் காட்டும் ப ாழுது வாகனத்லை நிறுத்ைாை 

(ஓட்டுநர்களுக்கு,  ாைசாரிகளுக்கு) அ ராைம் விைிக்கப் டுகின்றது. 

9. ைீ ா (நலடப் ாலையில், சுரங்கப் ாலையில்) ைவறி விழுந்ை முைியவருக்கு உைவி 

பசய்ைாள்.  

10.  ர ரப் ான சாலைலயக் கடப் ைற்கு குமுைா (பமம் ாைத்லை, சுரங்கப் ாலைலய) 
 யன் டுத்ைினாள். 
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ரவி ைினமும் அவனுலடய ைந்லையுடன் 

 ள்ளிக்குச் பசல்வான். அவனுலடய ைந்லை 

அலுவைகத்ைிற்குச் பசல்லும் முன் ரவிலயப் 

 ள்ளியின் அருகில் இறக்கி விடுவார். 

காலையில் அைிகமாசனார் பவலைக்குச் 

பசல்வதால் சாலையில் 1.__________________________ அைிகமாக இருக்கும். சிை 

2._____________________________ சாலையின் விைிமுலறகலளக் கலடப் ிடிக்க மாட்டார்கள். 

அவசர அவசரமாக பவலைக்குச் பசல்லும் சிைர் 3.___________________________ சிவப்பு 

வண்ணத்லைக் காட்டும் ப ாழுது வாகனத்லை நிறுத்ை மாட்டார்கள். ரவி  ள்ளி முடிந்ை 

 ின் 4.___________________________ துலணயுடன் சாலைலயக் கடந்து அங்கிருக்கும் ப ருந்து 

நிலையத்ைிற்குச் பசல்வான். ப ருந்து நிலையத்ைில் நிலறய 5._______________________________ 

ப ருந்ைிற்காகக் காத்ைிருப் ார்கள். ரவி ைன்னுலடய ைந்லையின் வருலகக்காகக் 

காத்ைிருப் ான். ைன் ைந்லை வந்ைவுடன் ரவி வடீ்டிற்குப் புறப் டுவான். 

 

 யணிகள்  ாைசாரிகள் இருக்லக 

ப ாக்குவரத்து விளக்குகள் வாகனபமாட்டிகள் ப ாக்குவரத்து பநரிசல் 

பமம் ாைத்ைின் சுரங்கப் ாலை  

 
 
 
 
 

1. சாலை ப ாக்குவரத்து 
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474.  வாடக நவற்றி 
475.  வானம் ஆகாயம் 
476.  வானவியல் விண்நவளியியல்  
477.  விசுவாெம் ெம்பிக்டக 
478.  விஞ்ஞானம் அறிவியல் 
479.  விண்நவளி வானநவளி 
480.  வித்டத ொகெம் 
481.  விடையமாக்கி வணீாக்கி 
482.  விடைவு தவகம், துரிதம் 
483.  விதைாதி படகவன் 
484.  விலகி அகன்று 
485.  விடலவாெி நபாருள்களின் விடல ெிலவைம் 
486.  விவாதம் வாக்குவாதம் 
487.  விழா பண்டிடக 
488.  விடளந்த வளர்ந்த 
489.  வினவினார் தகட்டார் 
490.  வசீ்ெில் ஓங்கி 
491.  வதீி நதரு 
492.  நவகுமதி பரிசு / ென்மானம் 
493.  நவப்பம் சூடு 
494.  நவற்றிக் கிண்ணம் பரிசுக் தகாப்டப 
495.  தவதடன கவடல 
496.  தவந்தன் அைென், மன்னன் 
497.  தவழம் யாடன 
498.  தவளாண்டம விவொயம் 
499.  டவகடற விடியற்காடல 
500.  டவைாக்கியம் மன உறுதி 
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259.  மின்ைியல் ைாகல ைட்டணம் Electronic Road Pricing 

260.  மின்ைஞ்ைல் E-mail 

261.  இமணப்ொட நடவடிக்கைைள் Co-Curricular Activities 

262.  பதாகலப் பிரதி ைாதைம் Fax Machine 

263.  பபண்ைள் ைாரணர் பகட Girls Guide 

264.  ைாப்புறுதி Insurance 

265.  இகணயம் Internet 

266.  விகைப்பலகை Keyboard 

267.  ைிறு நீரை பநாயாளி பராமரிப்பு 
நிகலயம் 

Kidney Dialysis Centre 

268.  விரிவுகரயாளர் Lecturer 

269.  நுண்ணகல அடுப்பு Microwave Oven 

270.  ைடற்பகட Naval Force / Navy 

271.  பதாமலவு Far  

272.  நைல் எடுக்கும் இயந்திரம் / நைல் 
எடுப்பான் 

Photocopy Machine 

273.  பதாகல பிரதி Tele-fax 

274.  பதாகல அச்சு Tele-printer 

275.  பதாகல வாைைம் Tele-text 

276.  பதாகலத் தைவல் ைாட்ைி Tele-view 

277.  வங்ைி பணம் பபாறுப்பாளர் Teller 

278.  தாைியக்ை வங்ைி இயந்திரம் Automated Teller Machine 

279.  பயிலரங்கு Workshop 

280.  உலை வர்த்தை கமயம் World Trade Centre 
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ைிலங்கு 
Animal 

ேிலங்குகதள துன்புறுத்துவது தவறான 
கசயலாகும். 

 Handcuff 
காைலர்கள் குற்றைாைிக்கு ேிலங்கு பூட்டி 
அளேத்துச் கசன்றைர். 

 ைிைங்கு Become  
அருண் பள்ைியில் முதல் மாணைைாக 
ேிளங்கிைான். 

96 ைிலா Rib Bone அைன் என்ளை ேிலாைில் எட்டி உளதத்தான்.  

 ைிோ Festival 
தமிேர் ககாண்டாடும் முக்கியமாை ேிழாக்கைில் 
ஒன்று ளதப்கபாங்கல். 

97 ைிளல Price இந்த ஆளடயின் ேிரல என்ை?   

 ைிளை Grow பயிர் ேிரளைதற்குத் தண்ணரீ் அைசியம். 

 ைிளே Like நான் களத எழுத ேிரழந்ததன். 

98 ைிைி Call 
நான் உரத்த குறைில் ேிளிப்பது உைக்கு 
தகட்கைில்ளலயா? 

 ைிேி Eyes அைன் ேிழிகள் சிைந்துக்  காணப்பட்டை. 

99 கைல்லம் Sweet சர்க்களரப் கபாங்கலில் சேல்லம் அதிகம்.  

 கைள்ைம் Flood சேள்ளம் கநல் கதிர்களை மூழ்கடித்தது. 

100 தைளல Work 

பல்களலக்கேகம் முடித்து பல ைருடங்கள் 
ஆகியும் அண்ணனுக்கு இன்னும் வேரல 
கிளடக்கைில்ளல. 

 தைளை Time 
காளல வேரளயில் என் ைடீு பரபரப்பாக 
இருக்கும். 
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     சிகரம் -  P5 / PSLE  தமிழ் வழிகாட்டி நூல் விடைகள் 
 
 

B5 ககட்ைல் கருத்தறிதல் – மாதிரி பயிற்சிகள்  
 

பயிற்சி 1 
 

பனுவல்  
1 

பனுவல் 
2 

பனுவல் 
3 

பனுவல் 
4 

பனுவல் 
5 

பனுவல் 
6 

பனுவல் 
7 

Q1. 3 Q2. 2 Q3. 1 Q4. 2 

Q5. 1 

Q6.2 Q7. 2 

Q8. 1 

Q9. 2 

Q10. 3 

 
பயிற்சி 2 
 

பனுவல் 
1 

பனுவல் 
2 

பனுவல் 
3 

பனுவல் 
4 

பனுவல் 
5 

பனுவல் 
6 

பனுவல் 
7 

Q1. 1 Q2. 2 Q3. 3 Q4. 1 

Q5. 2 

Q6. 2 Q7. 2 

Q8. 3 

Q9. 1 

Q10. 2 
 
 
 

C7 இரட்டைக்கிளவிகள் 

பயிற்சி 1 பயிற்சி 2 பயிற்சி 3 

1. கல கல 

2. கட கட  

3. கம கம  

4. குடு குடு  

5. குபு குபு  

6. கிடு கிடு  

7. ககொழு ககொழு  

8. சிடு சிடு  

9. சல சல 

10. கசொத கசொத 

1. குளு குளு  

2. சட சட  

3. சர சர 

4. தக தக  

5. தர தர  

6. தட தட 

7. திரு திரு  

8. துறு துறு  

9. கதொள கதொள  

10. நற நற 

1. திடு திடு  

2. திமு திமு  

3. நச நச  

4. மச மச  

5. மள மள  

6. மட மட  

7. வழ வழ  

8. விறு விறு  

9. கவட கவட  

10. சிலு சிலு 
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