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ப ொருளடக்கம்  

எண்  ப ொருள் 

A 

 

GENERAL (ப ொது)  

 

1 

 

 
P5 & P6 EXAM PAPER FORMAT – MT AND HMT (DURATION AND MARKS)   
 

P5 & P6 தேர்வு விவர அட்டவணை – ேமிழ் மற்றும் உயர்ேமிழ் (கால 
அளவு & மேிப்பெண்கள்)  

 

 
2 
 

 

TIPS FOR APPROACHING EXAM QUESTIONS (MT AND HMT)    
 

தேர்வு வினாக்கணள அணுகுவேற்கான ஆதலாசணனகள் (ேமிழ் மற்றும் 
உயர்ேமிழ்) 

 

 
3 

 

 
ADVANTAGE OF TAKING HIGHER MOTHER TONGUE IN PRIMARY 5  

 

போடக்கநிணல 5 ஆம் வகுப்ெில் உயர்ேமிழ் எடுப்ெோல் உள்ள நன்ணமகள்    

 

 
4 

 

 

TIPS TO PREPARE FOR P6 PSLE EXAM   
    

போடக்கநிணல 6 இறுேி தேர்வுக்குத் ேயாராக நல்ல ஆதலாசணனகள்       

 

B 

 

ORAL AND LISTENING (வொய்பமொழி மற்றும் ககட்டல் கருத்தறிதல்)  

 

 
5 

 

 
READING ALOUD – GUIDELINES AND MODEL EXERCISES 
 

வாய்விட்டு வாசித்ேல் - வழிகாட்டும் குறிப்புகள் மற்றும் மாேிரி ெயிற்சிகள்  

 

 
6 

 

 

PICTURE DISCUSSION AND CONVERSATION - GUIDELINES AND MODEL 
EXERCISES 
 

ெட உணரயாடல் - வழிகாட்டும் குறிப்புகள் மற்றும் மாேிரி ெயிற்சிகள்    
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7 

 

 

LISTENING COMPREHENSION - MODEL EXERCISES  
 

தகட்டல் கருத்ேறிேல் – மாேிரி ெயிற்சிகள்     

 

C 

 
TO USE IN COMPOSITION AND PICTURE DISCUSSION  

(கட்டுரையிலும்  ட உரையொடலிலும்  யன் டுத்த)   

 

 
8 
 

 

THIRUKKURAL AND PALAMOZHIGAL  - 30 BEST EXAM TOPICS 
 

ேிருக்குறள் மற்றும் ெழபமாழிகள் – 30 சிறந்ே தேர்வுக்குரிய ேணலப்புகள்  

 

 

 
9 

 

 

IRATTAIKILAVIGAL  - 50 ITEMS WITH SAMPLE SENTENCES  
 

இரட்ணடக்கிளவிகள் – பமாத்ேம் 50 - எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்களுடன்                                           

 

 
10 

 

 
INIYA SORTRODARGAL   - 32 EXCELLENT PHRASES   

 

இனிய பசாற்பறாடர்கள் – 32 மிகச்சிறந்ே போடர்கள்     

 

 
11 

 

 
MARABU THODARGAL   - 100 ITEMS WITH SAMPLE SENTENCES  

 

மரபுத் போடர்கள் - பமாத்ேம் 100 - எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்களுடன்        

 

 
12 

 

 

PICTURE DISCUSSION – VOCABULARY   -  25 IMPORTANT EXAM TOPICS 
 

ெட உணரயாடல் - பசால்வளம்  - 25 முக்கிய தேர்வுக்குரிய ேணலப்புகள்    

 

D 

 

MOZHI VALAM (பமொழி வளம்)  

 

 
13 

 

 
PORUL (TAMIL TO TAMIL)  - 500 WORDS  

    

பொருள் (ேமிழ் – ேமிழ்) – 500 பசாற்கள்      

 

 
14 

 
SORPORUL (TAMIL TO ENGLISH) – 280 WORDS  
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பசாற்பொருள் (ேமிழ் - ஆங்கிலம்) – 280 பசாற்கள்     

 

E OTHERS (மற்றரவ) 

 
15 

 

 
OLI VERUPADU WORDS (MEANING, SENTENCES & EXERCISES) – 100 WORDS 
 

ஒலி தவறுொட்டுச் பசாற்கள் (பொருள், வாக்கியங்கள் & ெயிற்சிகள்) – 100 

பசாற்கள் 

 
 

  

 
 
 

2. Tips for right approach to answer the questions in all sections (MT AND 
HMT) 
 
STANDARD TAMIL 
 
A1. கவற்றுரம உருபுகள் 
 

1. Read the passage fully to understand the story. 
2. Read the sentences with the blanks in them. 
3. Go through the four options. 
4. Eliminate the wrong answers. 
5. Select the answer and fill in the blank, then read to confirm the final correct 

answer. 
 
A2. பெய்யுள் /  ழபமொழி 
 

1. Based on memory, select the answer. 
2. Choices may be close, so be careful in selecting the right answer. 
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B3. பதரிவுவிரடக் 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. 
B4. பெொற்ப ொருள் 
 

1. Read the sentence in the passage, which has that word. 
2. If you’re not sure of the meaning, eliminate the wrong answer that   definitely 

does not fit, and come to 2 close choices. 
Fit the answer back into the passage and read to confirm that it gives the same meaning to 
the sentence, then select the final answer. To see the balance Buy the PSLE guide book. 

திருக்குறள் &  ழபமொழி 
 

1 Fraud – கமொெடி 2 
2 Hospitality – விருந்கதொம் ல் 2 
3 Jealousy - ப ொறொரம 3 
4 Truthfulness  - வொய்ரம (ப ொய் க ெொரம) 3 
5 Living a good life - இல்வொழ்க்ரக 4 
6 Ability to think, reason and  understand - அறிவுரடரம 4 
7 Greed - க ைொரெ 5 
8 Good Behaviour  - ஒழுக்கம் உரடரம 5 
9 Anger - ககொ ம் 6 
10 Compassion – இைக்கம் /  ரிவு 6 
11 Poverty - வறுரம 7 
12 Thinking before acting - ெிந்தித்து பெயல் டு 7 
13 Laziness - கெொம் ல் 8 
14 Courage - துணிவு 8 
15 Friendship - நட்பு/கதொழரம 9 
16 Humbleness -  ணிவு /அடக்கம் உரடம 9 
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17 Determination - மன உறுதி     10 
18 Patience - ப ொறுரம 10 
19 Gratitude - நன்றி 11 
20 Education - கல்வி 11 
21 Kindness – அன்பு 12 
22 Mother's Pride - தொய்க்கு ப ருரம 12 
23 Bad Friendship - தயீ நட்பு 13 
24 Father's Pride - தந்ரதக்குப் ப ருரம 13 
25 Show kindness in return - இன்னொ பெய்யொரம 14 
26 Effort – முயற்ெி 14 
27 Precaution - முன் எச்ெரிக்ரக 15 
28 Theft - களவு/திருட்டு 15 
29 Inquiring mind - ககள்வி 16 
30 Bad Behaviour  - தயீ நடத்ரத  17 

 
 
 

திருக்குறள் &  ழபமொழி 
 
 

 
1. Fraud – கமொெடி 

 
குறள் : உள்ளத்ோல் உள்ளலுந் ேீதே ெிறன்பொருணளக்  

கள்ளத்ோல் கள்தவ பமனல். 
 

ப ொருள் : ெிறர் பொருணள அவர் அறியாே வணகயில் வஞ்சித்து எடுத்துக் 
பகாள்தவாம் என்று உள்ளத்ோல் எண்ணுவது கூட குற்றமாகும் . 

 
 ழபமொழி 

: 
 வஞ்சகம் வாழ்ணவக் பகடுக்கும். 
 ேன் விணன ேன்ணனச் சுடும்.  
 விணன விணேத்ேவன் விணன அறுப்ொன், ேிணன 

விணேத்ேவன் ேிணன அறுப்ொன்.  
 

 
 
 To see 2 to 49 Buy the PSLE guide book to get all the listing 
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50. Bad Behaviour  - தயீ நடத்ரத  
 

குறள் : நன்றிக்கு வித்ோகும் நல்பலாழுக்கம் ேீபயாழுக்கம்  
என்றும் இடும்ணெ ேரும். 
  

ப ொருள் : நல்பலாழுக்கம் இன்ெமான நல்வாழ்க்ணகக்குக் காரைமாக 
இருக்கும் .ேீபயாழுக்கம் எப்தொதும் துன்ெத்ணேக் பகாடுக்கும்.. 

  
 ழபமொழி 

: 
 பகடுவான் தகடு நிணனப்ொன் 
 

 
IRATTAIKILAVIGAL  - 50 ITEMS WITH SAMPLE SENTENCES  
இைட்ரடக்கிளவிகள் – பமொத்தம் 50  - எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியக்கத்டன்                                           
 
இைட்ரடக்கிளவி என்றொல் என்ன? 
 
கிளவி என்றால் பசால் என்று அர்த்ேம். பொருள் இல்லாே ஒதர பசால் இருமுணற அடுக்கி 

இரட்ணடச் பசாற்களாக வருவேற்கு இைட்ரடக்கிளவி என்று பெயர்.  

 
எடுத்துக்காட்டுகள்: 

 
1. என் உடம்பெல்லாம் கெகெ என்று வியர்க்கிறது. 

   
2. வண்டி கடகட என்ற சத்ேத்துடன் ஓடியது.   

 
3. அம்மா சணமத்ே சாம்ொர் கமகம என மைம் வசீுகிறது.  

 
4. மாறன் கைகை குரலில் ொடிய ொடல் அருணமயாக இருந்ேது. 

 
5. ெிறுவன் தன் கலகல தெச்சால் அணனவணரயும் கவர்ந்ோன் 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

49. அத்ணே பசய்ே அல்வா  ிசு ிசு என்று இருந்ேது.  

50. நான் ெள்ளிணய அணடந்ேதொது ப ொலப ொல என்று விடிந்ேது. 
 
Buy the PSLE guide book to get all the listing 
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8. INIYA SORTRODARGAL - 32 EXAM TOPIC BASED EXCELLENT PHRASES   
 

இனிய பெொற்பறொடர்கள் – 32 கதர்வு தரலப்புக்குரிய மிகச்ெிறந்த 
போடர்கள்   

 
எண்  பொருள்   ெக்கம் 
1 பவயில் தநரம் / காணல  
2 இரவு தநரம் / மாணல  
3 மணழ  
4 கடல் / அணல  
5 ெயம்  
6 கவணல / துக்கம்  
7 மகிழ்ச்சி  
8 குரல் \ தெச்சு  
9 தவகம்  
10 ேீ   
11 சாணல விெத்து  
12 ேிருட்டு  
13 ெிரியாவிணட  
14 தகாெம்  
15 மனம் ேிருந்துேல்   
16 ெசி  
17 தநரம்  
18 உறவு  
19 சத்ேம் \ அணமேி  
20 நணட  
21 கற்ெணன \ சிந்ேணன  
22 எண்ைம்  
23 ெணக  
24 வியப்பு  
25 கூட்டம்  
26 அேிர்ச்சி  
27 கணளப்பு  
28 நண்ெர்கள்  
29 அவமானம்  
30 கற்ெித்ேல்  
31 எரிச்சல்  
32 அழகு பசாற்பறாடர்கள்  

Buy the PSLE guide book to get all the listing 
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 மைபுத் பதொடர்கள் 

 
 

                        3 TO 98 – ORDER BOOKS ONLINE OR EMAIL us - info@wordsmith-edu.com 
 
 
99 பவள்ணளக்பகாடி காட்டு சமாோனமாகப் ெைிந்துதொேல். 

 
எேிரி நாட்டு அரசன் தோற்கப் தொகும் நிணலயில் 
பவள்ரளக்பகொடி கொட்டினான். 

100 ணவரம் ொய்ந்ே வலுவான உடல் அல்லது உள்ளம். 
 
ராமனின் ரவைம்  ொய்ந்த உடலுக்கு அவர் தமற்பகாள்ளும் 
உைவுப் ெழக்கமும் உடற்ெயிற்சியும் முக்கிய காரைங்கள்  
ஆகும்.  

 
 
 
10. PICTURE DISCUSSION – VOCABULARY - 25 IMPORTANT EXAM TOPICS 
 
 ட உரையொடல் - 25 முக்கிய கதர்வுக்குரிய தரலப்புகள்    
 
 

1 அறிவியல் நிரலயம்  - Science Centre  
2 நூலகம் - Library  
3 ெொரல க ொக்குவைத்து - Road Traffic  
4 பெருவிணரவு ையில் நிரலயம் - MRT Station  
5 கடற்கரை - Beach  
6 ககளிக்ரகச் ெந்ரத - Funfair  

எண் பதொடர் விளக்கம் / எடுத்துக்கொட்டு 
1 அத்ணேொட்டி கணே ேற்காலத்துக்குப்  பொருந்ோே ெழங்கணே அல்லது ெணழய  

கருத்து 
 
பெற்தறார் கூறும் அத்ணேொட்டிக் கணேகணளக்  தகட்க நவனீ 
காலத்து இணளஞர்கள் விரும்புவேில்ணல.  

2 அறக்கப்ெறக்க அவசரம் அவசரமாக 
 
ெள்ளிக்கு தநரமாகிவிட்டோல் கண்ைன் அறக்கப்ெறக்க குளித்து 
முடித்ோன். 
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7 முதிகயொர் இல்லம் - Elderly Home  
8  ள்ளி விழொ - School Festival  
9 விமொன நிரலயம் - Airport  
10 மருத்துவமரன - Hospital  
11 கொர்ப்க ட்ரட - Car park  
12 கொல்வொய் - Drain  
13 க ருந்து நிரலயம் - Bus Interchange  
14 உட்புறம் - Indoors  
15 நீச்ெல் குளம் - Swimming Pool  
16 விரளயொட்டு - Games  
17 கண்கொட்ெி - Exhibition  
18 வடீு - House  
19  றரவப் பூக்கொ - Bird Park  
20 க ைக்கொடி - Supermarket  
21 ப ொது இடக்கள் - Public Places  
22 School -  ள்ளி  
23 Park - பூக்கொ  
24 விழொக்கள் - Festivals  
25 அரசாங்கத் துணற / Govt dept / centre / Academy      

 
13. OLI VERUPADU WORDS (MEANING, SENTENCES & EXERCISES) – 100 WORDS 
 
ஒலி கவறு ொட்டுச் பெொற்கள் )ப ொருள் , வொக்கியக்கள் &  யிற்ெிகள்  (– 100 
பெொற்கள் 
 

எண் பெொல்  ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு வொக்கியம் 

1 அரம் File அைம் என்ெது கத்ேிணயத் ேீட்ட உேவும் 
ஒரு கருவி. 

 அறம் 
 Good 
Deed  

அறம் பசய விரும்பு என்கிறார் 
ஔணவயார்.    

2 அரி Cut அம்மா காய்கறிகணளக் கழுவியெின் 
அரிந்ோர்.  

 அறி Know நாம் நூல்கணளப் ெடித்து நீேி பநறிகணள 
அறியலாம்.  
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3 அருந்து Drink அேிக ேண்ைரீ் அருந்துவது உடலுக்கு 
நல்லது. 

 அறுந்து Snap துைி காயப்தொட்டிருந்ே கயிறு அறுந்து 
போங்கியது.  

4 அணர Half ொப்ொ அரை தோணச சாப்ெிட்டாள். 

  Grind  மாலா இட்லிக்கு மாவு அரைத்ோள்.  

 அணற Room என் ெடுக்ணக அரற அலங்தகாலமாக 
கிடந்ேது.  

  Slap அவணன அரறயலாம் தொல் தகாெம் 
வந்ேது.  

 
 
5 TO 99 - Buy the PSLE guide book to get all the listing 

 
 

100 தவணல Work அண்ைனுக்கு இன்னும் கவரல 
கிணடக்கவில்ணல. 

 தவணள Time காணல கவரளயில் என் வடீு ெரெரப்ொக 
இருக்கும். 

    

 
 
5 exercises - to practice for students seperate 

 
5. LISTENING COMPREHENSION - MODEL EXERCISES  

ககட்டல் கருத்தறிதல் –  
 யிற்ெி 1 

 னுவல் 1 
 
சக்கரவர்த்ேி அக்ெர் ஒரு நாள் ெரீ்ெலுடன் உணரயாடிய பொழுது உருணளக்கிழங்கு நல்லது; 
அணேப் தொன்ற கிழங்கு தவறு எதுவும் இல்ணல என்றார் .“ஆமாம், உருணளக்கிழங்குோன் 
மிகவும் நல்ல கிழங்கு  .உலகில் அேற்கு இணை எதுவும் இல்ணல ” என்றார் ெரீ்ெல். 
 
சில நாட்களுக்குப் ெிறகு ெரீ்ெணலச் தசாேிக்க விரும்ெிய அக்ெர் எனக்கு உருணளக்கிழங்கு சாப்ெிட 
ெிடிப்ெேில்ணல  .அது  மிகவும் ொேகமானது  .அேனால் ெல தநாய்கள் உண்டாகும் என்றார்.  
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“ஆமாம், அணேப் தொல பகடுேலான கிழங்கு தவறு எதுவும் இல்ணல” என்றார் ெரீ்ெல்  .இணேக் 
தகட்ட அக்ெர் சிரித்துக்பகாண்தட ெரீ்ெணல தநாக்கி “உமக்கு ஒரு நாக்கு அல்ல இரண்டு 

நாக்குகள்  .முன்பு ஒரு நாள் , உருணளக்கிழங்கு நல்லது என்றரீ்கள்  .இப்தொது ேீங்கு 
விணளவிக்கும் என்கிறரீ்கதள?” என்று தகட்டார் . 
 
மேி நுட்ெம் உணடய ெரீ்ெல் “அரதச  !நான் உங்களுணடய ெைியாளன். உருணளக்கிழங்கின் 
ெைியாள் அல்லதவ!” என்று ெேிலளித்ோர். 
 

 
 
Q1. அக்ெர் உருணளக்கிழங்கு பகட்டது என்று கூறக் காரைம் என்ன?  

1) அக்ெருக்கு உருணளக்கிழங்கு சாப்ெிட ெிடிக்காேோல் 
2) அக்ெர் ெரீ்ெணலச் தசாேிக்க விரும்ெியோல் 
3) உருணளக்கிழங்கு ெல தநாய்கணள உண்டாக்கும் என்ெோல் 

Q2. உருணளக்கிழங்ணகப் ெற்றிய அக்ெரின் கூற்றுகள் இரண்ணடயும் ெரீ்ெல் ஏன் 
ஒத்துக்பகாண்டார்?  

1) ெரீ்ெலுக்கு இரண்டு நாக்குகள் இருந்ேோல்  
2) ெரீ்ெல் உருணளக்கிழங்கின் ெைியாளாக இருந்ேோல் 
3) ெரீ்ெல் அக்ெரின் ெைியாளாக இருந்ேோல் 

 
 
Sample attached – Book have 5 exercises to practise for students 


