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சிங்கப்பூரின் அதிவேக ேளரச்ச்ி 
சசொல்ேளம் 

1. முதலாம் தர  (first world country)  2. சடட் பாதுகாப்பு 3. பபாருளாதாரம் 

(economy) 4. மக்கள் வளம் 5. பதாழில்நுடப் வளரச்ச்ி 6. நிலலயான 

அரசாங்கம் 7. பல இன சமுதாயம் 8. சகிப்புதத்ன்லம (tolerance) 9. ஒற்றுலம 

10. ஏற்றுக்பகாள்ளும் மனப்பான்லம (acceptance) 
  
WORDS HIDDEN IINTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS – FROM POINT 11 TO 20  
 

21. குடிலமத ்தற்காப்பு (civil defence) 22. முன்பனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககள் 

23. வருமுன் காப்பது 24. நல்லுறவு 25. பவளிநாடட்ுத ்திறன் (foreign talent) 
 

எழுதத்ு ேடிேம் 
 
சிறநத் தலலலமதத்ுவ நிரவ்ாகம் – வவற்றுலமயில் ஒற்றுலம காண்பது 
(unity in diversity)– இருபமாழிக் பகாள்லக (bilingual policy) – அண்லட நாடுகளுடன் 
நல்ல உறலவ வமம்படுதத்ுதல்  
 
MANY WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS 
 
 அடிப்பலட வசதிகள் அலமதத்ல் – வமம்படட் மருதத்ுவ வசதிகள் / 
வசலவகள் – வளரந்த்ுவரும் பதாழில்நுடப்ம் – சுற்றுப்பயணிகளின் 
வருலக – பபாருளாதார வமம்பாடு 
 
வகள்வி 
 
1. சிங்கப்பூரின் அதிவவக வளரச்ச்ிக்கு முக்கியக் காரணங்கள் என்ன 

என்று நீங்கள் நிலனக்கிறீரக்ள்?  
 
ஏற்புடைய விடைகள் 
 
ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS  
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2. மாணவரக்ள் எவ்வாறு சிங்கப்பூரின் வளரச்ச்ிக்குத ்துலணபுரியலாம்? 
 
ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT THE COPYRIGHTS  
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இலக்குகளின் அவசியம் 

ச ொல்வளம் 

1. குறிக்ககோள்கள் 2. திட்டமிடுதல் 3. கோல நிரவ்ோகம் (time-management) 4. கநரத்தத 

வகுத்துக்ககோள்ளுதல் 5. இலக்குகதள நிரண்யித்தல் (target setting) 6. கண்கோணித்தல் 7. 

தீரம்ோனங்கள் 8. கெயலோக்கம் (take action) 9. மதிப்கபண்கள் 10. வதரயறுத்தல் (classify)  

 

Words are hided intentionally to protect the copyrights – FROM POINT 11 TO 20 

21. கவனெ ்சிததவு 22. எளிதில் கெோரவ்தடதல் 23. அடிக்கடி மோற்றுதல் 24. ஈகடறும் 25. 

கல்விப் பயணம் 

  

எழுத்து வடிவம் 

 

புத்தோண்டுத் தீரம்ோனங்கதள இலட்சியங்களோக எடுத்தல் – கெயல்களுக்கு முன்னுரிதம 

வழங்குதல் (set priorities) – கோல அட்டவதணதயக் கதடப்பிடித்தல் – கததவக்ககற்ற 

மோற்றம் கெய்யலோம் – போடங்களில் சிறப்புத் கதரெ்ச்ி கபறுவது – கனவு கோண கவண்டும் – 

 

Many Words here are hided intentionally to protect the copyrights 

இலக்குகதள அதமப்பதற்குப் பள்ளியில் கற்றுக்ககோடுக்கிறோரக்ள் – திட்டமிடுதல் நமக்கு 

இருக்க கவண்டிய முக்கியத் திறன்  

 

ககள்வி 

 

1. உங்களுக்கு இலக்கு இருக்கிறதோ? அதத நிதறகவற்ற என்கனன்ன 

வழிமுதறகதளக் கதடப்பிடிக்கிறீரக்ள்? 

 

ஏற்புடைய விடைகள் 

Answers hided intentionally to protect the copyrights 

 

(இருவழிக் கலந்துடையொைலுக்கொன வினொ. மொணவைக்ள் கேசுவதிலிருந்து இவ்வினொ 

ககை்கே்ேை கவண்டும்) 

 

Answers hided intentionally to protect the copyrights 

2. இலக்குகள் ஒருவரின் எதிரக்ோலம் சிறப்பதடய நிெெ்யம் கததவ என்று நீ 

நிதனக்கிறோயோ? 

 

Answers hided intentionally to protect the copyrights 
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