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சமூக அக்கறை 

 

சசொல்வளம் : 

சமூகம், சமுதாயம், குமுகாயம், பூங்கா, பட்டம், சீருடட, மெதுநடட, முதல் 

உதவி, பயிரிடுதல், வளம், சுகாதாரம், உடல் குடைவுற்றைார், ஆதவற்றைார், 

சமூகநல பணி, பசுடெ,  

WORDS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

சுற்றுப்பயணிகள், டதயல் இயந்திரம், சிடல, தங்கும் விடுதி, வங்கி, 

தன்னார்வாளர் 

 

கொச ொளி வடிவம் :  

பட்டம் விடுதல் – குடும்பத்துடன் பூங்காவில் – புனித ற ான் சீருடட – கழுத்து 

கம்பளி – பல்லினம் - சிறுவர்கள் வட்டெிட்டு ஒன்ைாய் விடளயாடுதல் – 

ெகிழ்வாக – இன்பொன சூழல் - மசடி நடுதல்  

WORDS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

ொற்ைத்டத ஏற்படுத்துதல் – நன்மகாடட வழங்குதல் – ஒற்றுடெயாக இடணந்து 

ொற்ைத்டத உருவாக்குதல்  
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ககள்வி 

1. காமணாளியிலிருந்து சமூக அக்கடைடய உணர்த்தும் 2 நடவடிக்டககடளப் 

பற்ைிக் கூறு.  

ANSWERS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

2. நீ கலந்துமகாண்ட ஒரு சமூக பணியின் அனுபவத்டதப் பற்ைிக் கூறு.  

ANSWERS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

3. உன் அனுபவத்திலிருந்து நீ கற்றுக் மகாண்ட விழுெியங்கடளப் பற்ைிக் கூறு.  

ANSWERS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No Reproduce / Copy and Not for Circulation. 

Copyrights reserved by Wordsmith Learning Hub Pte Ltd - Tamil Coaching Centre 

விதிமுறைகறைக் கறைப்பிடித்தல் 

 

ச ொல்வைம் : 

விதிமுறைகள் (rules), சட்ட திட்டம் (Law and Regulations), சட்டம், ஒழுங்கு, 
ஒழுக்கம் (Good Character), அைிவிப்புப் பலறக (banner), கறடப்பிடித்தல், 
பின்பற்றுதல் (Follow), பபணுதல், அலட்சியம் (careless), வசீுதல், சாறல,  

WORDS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

சாறல விபத்து, வறலவு, வகுப்பறை, மாணவர்கள், மூக்குக்கண்ணாடி, 
கிழித்தல், வசீுதல், பேர சசலவு 

 

கொச ொைி வடிவம் :  

இங்பக குப்றபகறைப் பபாடக் கூடாது – அைிவிப்புப் பலறக (banner) – 
அருகில் – சுற்ைிலும் -  குப்றபகள் – ஒருவர் அைிவிப்புப் பலறக பார்த்தும் – 
குப்றபறய அங்பக வசீுதல் – சிறுவர்கள் பந்து விறையாடுதல் -  சாறல 
ேடுவில் – வாகனங்கள் சாறலயில்  

WORDS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

மக்கைிறடபய ஒழுக்கத்றதப் புகட்ட – பாதுகாப்றப உறுதி சசய்ய– 
விதிமுறைகறைப் பின்பற்ைாவிட்டால் – பமாசமான விறைவுகள் பேரிடும் – 
விதிமுறைகறைப் பின்பற்ை பவண்டும் -  
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ககள்வி 

1. காசணாைியிலிருந்து விதிமுறைகறைப் பின்பற்ைாத 2 
ேடவடிக்றககறைப் பற்ைிக் கூறு.  

ANSWERS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 
2. ேீ விதிமுறைகறைப் பின்பற்ை தவைிய ஓர் அனுபவத்றதயும் அதனால் 

உனக்கு ேிகழ்ந்த விறைறவயும் பற்ைி கூறு.  

ANSWERS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 
3. ேீ கூைிய அனுபவத்திலிருந்து எவ்வறக விழுமியங்கறைக் கற்றுக் 

சகாண்டாய்?  

ANSWERS ARE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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