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இனிய சதகாடர்ள்

� மைசிழ்ச்சியில �சிகளதக�ன்

� மடடறை இன்பம்

� விருப்பதக�ொடு ைரஙதைொடுத�ொன்

� உ்ச்சிககுளிர ர்சிதக�ன்

� குதூைைம் அகட்ந�ொள்

� ஆன்ந�க ைளிப்பு

� ்்நக�ொ்த�சில மூழைசினொன்

� உள்ளத�சில பூரிப்பு

� ஆரவம் கமகைொஙைசியது

� உற்ொை வரிைள் ஊகைமளிதது

� உவகையொல �சிககுமுகைொடினொன்

� ஆவகைத தூண்டியது

� உள்ளகைளிப்புடன் விகர்ந�ொன்

� தபருமசி�ம் தைொள்ைசிகைன்

� தபருமைசிழவு உண்டொனது

� ஆன்ந�த�சில துள்ளிககு�சித�ொன்

� மன�சிருப்�சியில புன்னகைத�ொன்

இன்பம் விருப்பம் உ்ச்சிககுளிர�ல குதூைைம்

ைளிப்பு ்்நக�ொ்ம் பூரிப்பு ஆரவம்

உற்ொைம் உவகை ஆவல உள்ளகைளிப்பு

தபருமசி�ம் தபருமைசிழவு ஆன்ந�ம் மன�சிருப்�சி

ம்ிழ்்சசி - இனிய சதகாடர்ள்

5 TO 12 WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

9 PHRASES HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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1. இன்பம் ஏகைம் ்்நக�ொ்ம் வியப்பு ஆறைல

2. வருத�ம் அைட்சியம் பரிவு ப�றைம் துயரம்

3. விகரொ�ம் பகை விருப்பம் பூரிப்பு  தவைசியூடடல

4. �கைககுனிவு வருத�ம்  �ன்னம்பிககை  அவமொனம் அ�சிரவு 

5. அ்ச்ம் மயகைம் பயம் மசிடுககு  ்ைசிப்பு

6. க�ரியம் துணிவு  தபருமசி�ம் மூரகைம் மனத�சிருப்�சி

7. பொதுைொப்பு �சிரு்நது�ல  ைவனம்   ்ீறைம் எ்ச்ரிககை

8. அன்பு பரொமரிப்பு பொ்ம் குழப்பம்  �சிகைப்பு 

9. ஆ்ச்ரியம் அனுகூைம் �சிடுககுறைல வியப்பு ஆக்

10. ஆவல விருப்பம் தபருமைசிழவு ஆரவமசின்கம வருத�ம் 

11. ்சினம் குகரொ�ம் ்்நக�ைம்  கைொபம்   ்சிைப்பின்கம

12. க்ொரவு தபருமைசிழவு ம�சிப்பின்கம க்ொைம் ைகளப்பு 

13. நடுகைம் ைளிப்பு தபொைொகம ப�றைம் ஆத�சிரம் 

14. நம்பிககை நம்பைத�ன்கம த�ளிவின்கம ப�ீசி ைொ�ல 

15. க�ொழகம ைசிளர்ச்சி ஆன்ந�ம் நடபு இனிகம

16. ைருகண ப்ந�ம் பரிவு �சிைசில உள்ளகைளிப்பு

பின்வரும் த்ொறைகளப் படிதது, த்ொறபடடியைசில தைொடுகைப்படடுள்ள ்ரியொன ஒதர 

சபகாருடள (Synonyms) க�ர்நத�டுகைவும்.

பயிறசி 2

WORDS 4 TO 13 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS



பண்புைள்

Page           WORDSMITH  LEARNING  HUB  -  TAMIL  COACHING  CENTRE24

இனிய சதகாடர்ள்

� இரகைக குணம் நசிகை்ந�வள்

� ைனிவொைப் கப்சி மனபொரதக�க குகைத�ொன்

� அன்பொை அரவகணத�ொன்

� பரிகவொடு கநொகைசினொள்

� மொணவரைளுககு்ச ் மு�ொய அகைகை கவண்டும்

� ைருகண உள்ளம் தைொண்ட மனி�ர

� இரகைக குணத�ொல அனு�ொபம் ைொடடினொன்

� பணிவன்புடன் நட்நது தைொண்டொன்

இரக்ம் - இனிய சதகாடர்ள்

அக்டற

்ருடண

அனுதகாபம்

பணி்வன்பு

பரிவு

அன்பு

்னிவு

3 TO 6 PHRASES HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS
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25. _________________

26. _________________

27. _________________

28. _________________

29. _________________

30. _________________

ஆறு�ல

அணி

தைொடு

நீ�சி

ைவனககுகைவு

�சிடடமசிடல

படங்டளக தைொண்டு பண்பு்டளத க�ரவு த்யை.

PICTURES 26 TO 29 HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PRODUCT
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ன்ர, ண்ர த்வறுபகாடு

.

(Estimate)

(Fruit)

ைணி

ைனி

(Arrow)

(Neigh)

ைகண

ைகன

(Cool)

(Self)

�ண்

�ன்

(Arrow)

(Drink)

பொணம்

பொனம்

(Thread)

(I)

நொண்

நொன்

13.

14.

15.

17.

16.

PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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16. (பலைி, பள்ளி)

• ைலவி ைறகும் இடம் / School : _________________________________

• சுவறைசில இருககும் ஓர உயிரினம் / Lizard : _________________________________

17. (உரி, உறி)

• பழத�சின் க�ொகை்ச ் ீவு�ல / Peel : _________________________________

• த�ொஙகும் ் டடி / Hanging pot : _________________________________

18. (அரி, அறி)

• த�ரி�ல / Know : _________________________________

• தவடடு�ல / Cut : _________________________________

19. (புல, புள்)

• பைகவ / Bird : _________________________________

• க�கவயறை �ொவரம்; ைகள / Grass : _________________________________

20. (ச்வலைம், ச்வள்ளம்)

• மசி�மசிஞ்சிய நீர தபருககு / Flood : _________________________________

• இனிப்புகைடடி / Sweet : _________________________________

பின்வரும் ஒைசி கவறுபொடடு்ச த்ொறைளில, ்ரியொன விளகைத�சிறகைறை த்ொலகைத

க�ர்நத�டுகைவும்.

QUESTIONS 17 TO 19 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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1. குமொர ______________ கவகளயில �ன் �ொயுடன் ்்நக�ககு்ச த்ன்ைொன்.

(1) ைொகை (2) ைொகள

(3) ைகை (4) ைகள (   )

2. ______________யின் அைகு வகள்நது இருககும்.

(1) ைசிைசி (2) குளி

(3) ைசிளி (4) குழசி  (   )

3. 20.95% உயிர______________ பூமசிகய்ச சூழ்நதுள்ளது.

(1) விளி (2) வளி

(3) விழசி (4) வழசி  (   )

4. அவரைள் இருவரும் ______________யும் பொம்பும் கபொை எ்நகநரமும் ்ண்கடயிடடு தைொண்கட 

இரு்ந�னர.

(1) ைீரி (2) ைீைசி

(3) ைைசி (4) ைரி  (   )

5. அம்மொ ்கமத� மீன் குழம்பின் ______________ வடீகடகய ஆடதைொண்டது.

(1) மனம் (2) மணம்

(3) மொனம் (4) மொணம்  (   )

ஒைசி கவறுபொடடு த்ொறைகள நசிகைவு த்யவ�றகு ஏறை த்ொலகைக தைொடுகைப்படடிருககும் 

த்ொறைளிைசிரு்நது க�ர்நத�டுதது அ�ன் எண்கண அகடப்புககுைசிககுள் எழுதுை.

பயிறசி 4

QUESTIONS 2 TO 4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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சிகரம்  |  A / A* தமிழ் - சிறப்பு ததர்சசிகககான சசகால்வளப் பயிறசி நூல

அருஞசசகாறசபகாருள்

எண். சசகால சபகாருள் ஆங்ிைம் / English

1 அைப்படடு மொடடிகதைொண்டு Trapped

2 அைன்ைொன்
அவவிடதக�விடடு 

த்லலு�ல
Moved out of the place

3 அஙைம் பகு�சி Part

4 அ்ச்ததுடன் பயததுடன், அஞ்சி With fear

5 அஞ்ல�கை �பொல�கை Stamp

6 அஞ்விலகை பயப்படவிலகை Brave

7 அகடகைைம் நொடி வரும் இடம் Refuge

8 அடடைொ்ம் அருகம, ஆரப்பொடடம் Excellent, uproar

9 அணிவது
உகடகய

மொடடிகதைொள்வது
To wear

10 அணுைசி அருைசில த்லலு�ல Getting nearer

11 அண்கமயில அருைசில Near

12 அ�டடி
அடிப்பக�ப்கபொல

பொவகன த்யது
Threaten

13 அ�சிருப்�சி
கவகையில நசிகைவு 

இலகை
Not satisfied

14 அத�ருணம் அ்ந� நசிமசிடம் That movement

15 அத�சியொவ்சியம் இன்ைசியகமயொ� Very essential

16 அநீ�சி நசியொயமறை Injustice

17 அபரொ�ம்
�வறு த்ய��றைொன 

ைடடணம்
Fine

18 அபிப்பிரொயம் எண்ணம் Opinion

19 அமலபடுததும் த்யலபடுததும் Execute

20 அம்்மொை பகு�சி A part

21 அரி்நது தவடடி Cut

22 அரிய விகைம�சிப்புள்ள Rare

23 அரு்ந�சி குடிதது Drink

24 அரும்பொடுபடடு மசிைவும் முயற்சி த்யது Hard work

25 அைட்சியப்படுதது�ல உ�ொ்சினப்படுதது�ல Slightly taken

அருஞசசகாறசபகாருள் படடியல

WORDS 6 TO 19 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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1. அ்ச்ம் - _________________________

1. க்ொர்நது

2. கைைசியொை

3. மகழ

4. அழசி்ந�

5. அடிகயொடு

6. முழுகமயொை

7. பயம்

8. ைடடுப்பொடு

2. கவகரொடு - _________________________

3. ஏளனமொை - _________________________

4. நசிப்ந�கன - _________________________

5. மொரி - _________________________

6. ்சிக�்ந� - _________________________

7. பூரணமொை - _________________________

8. துவண்டு - _________________________

9. ்சிரமஙைள் - _________________________

9. உண்கம

10. மொடடிக

தைொள்ளு�ல

11. துன்பஙைள்

12. பரொமரிதது

13. கைதயழுதது

14. கவைமொை

15. ைொத�ல

16. கபொ�சிதது

10. அைப்படடு - _________________________

11. புைடடி - _________________________

12. பைமொை - _________________________

13. கநரகம - _________________________

14. கைதயொப்பம் - _________________________

15. ஓம்பு�ல - _________________________

16. கபணி - _________________________

பின்வரும் த்ொறைளுககு சரியகான சசகாலடைத ததர்நசதடுகைவும்.

பயிறசி 1

QUESTIONS 4 TO 7 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

QUESTIONS 11 TO 15 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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முன்னுணரவுக  ்ருததறிதைில தைொடுகைப்படடுள்ள த்ொறபடடியகைக தைொண்டு மசிைப் 

தபொருத�மொன விகடகய எழு�வும்.

பனு்வல 11

க�ொலவிகய தவறைசியின் மு�றபடி’. 1.______________________________பைர த்ொலை கைடடிருப்கபொம். 

ஆனொல, அ�ன் உடதபொருகள நம்மசில எத�கன கபர ்ரியொைப் புரி்நது தைொண்டிருகைசிகைொம்? 

க�ொலவியகட்ந� அடுத� தநொடிகய மனம் 2.______________________________கபொைசிகைொம். த�ொடர 

முயற ச்ிககு க�ொலவி 3.______________________________அகமவக� நொம் புரி்நது தைொள்ள கவண்டும். 

அக�த �விரதது க�ொலவி என்பது ்சிை்ந� 4.______________________________இரு்நது இைககை 

கநொகைசிப் பயணிகை 5.______________________________. 

�்சிைப்பிதது    இவவொ்ைதக� துவண்டு    இகைவிக�கய 

துகணபுரிைசிைது     ைொரணியொய    படடைசிவொைவும்

பனு்வல 12

‘வரைொறகைப் பறைசிய அைசிவு இலைொ�வன், கைடப�றகு 1.______________________________

பொரப்ப�றகு 2.______________________________ இலைொ��றகு்ச ்மம் என்று கூறுைசிைொர ஹசிடைர. 

வரைொறு என்பது நட்நது முடி்ந� நசிைழவுைளின் த�ொகுப்பு மடடுமசின்ைசி எ�சிரைொைத�சில நொம் 

த்யய கவண்டியகவககும் �விரகை கவண்டியகவககும் ் சிை்ந� 3.______________________________

அதுமடடுமலைொது, வரைொறு என்பது நம் 4.______________________________ நமகைொை விடடு்ச த்ன்ை   

படடைசிவு எனும் த்ொத�ொகும். வரைொறு அைசிவ�சின் அவ்சியதக� 5.______________________________

இன்று அகனதது நொடடுக ைலவி முகையிலும் வரைொறு ைடடொயப்பொடமொை அகமைசிைது.  

அைசி்நக� விழசிைளும்    முன்கனொரைள்   பிர�சிபைசிதக�

த்விைளும்     அஙைீைொரமொகும்    வழசிைொடடியொகும்   

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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புத�சி்ொைசி
அைசிவொளி

புத�சிமொன்தைடடிகைொரர

்ொமொரத�சியவொ�சி

�சிைகம்ொைசி
அப்கபொது

அ்நகநரம் அன்று

அத�ருணம்அ்ச்மயம்

அப்தபொழுது

உகட்ந�து
துண்டொனது

பிள்ந�து

்சி�ைசியதுமுைசி்ந�து

தநொறுஙைசியது

உ�வினொன்

க�ொள் 

தைொடுத�ொன்

துகண

புரி்ந�ொன்

உ�வி ைரம் 

நீடடினொன்

கைக 

தைொடுத�ொன்

உ�வி 

புரி்ந�ொன்

பூக்ளில மகாறறு்ச சசகாற்ளின் படடியல

WORDS ON PETALS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

WORDS ON PETALS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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