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HOW TO GET FULL SCORE IN TAMIL ORAL - SEC 1 / 2 

வாய்ம ாழி சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான உத்ேிகள் - உயர்நிலை 1 / 2  

 
ப ொருளடக்கம்  

 

எண்  தலைப்பு  க்கம் 

1 மபாது உலைல கலைப் பாதுகாத்ேல் (Protecting Public Belongings) 1 - 5 

2 சமூகச் தசலவகைில் ஈடுபடுேல் (Engage in Social Service) 6 - 10 

3 நட்லபப் தபணுேல் (Friendship) 11 - 15 

4 தகைி வலே (Bullying) 16 - 20 

5 சாலை பாதுகாப்பு (Road Safety) 21 - 25 

6 இந்ேியர்  ரபுலைல  நிலையம் (Indian Heritage Centre) 26 - 30 

7 உைல் ஆதராக்கியம் (Healthy Lifestyle) 31 - 35 

8 நூைகத்ேின் பயன்பாடு (Benefits of Library) 36 - 40 

9 தகாவிட் – 19 (COVID-19)  41 - 45 

10 பூ ி மவப்ப ய ாேல் (Global Warming) 46 - 50 

11 முன்  ாேிரி  ாணவன் (Model Student) 51 - 55 

12 உயர்நிலைப் பள்ைியில் ஆசிரியர்  ாணவர் உறவு  
(Teacher - Student Relationship in High School) 

56 - 60 

13 குழுவாகப் படித்ேல் (Group Study) 61 - 65 

14 
பேின்  வயேினரும் முலறதகைான மசயல்களும்  
(Teenagers and Their Unethical Actions) 

66 - 70 

15 சிங்கப்பூர் கண்கவர் இடங்கள் (Fascinationg Places in Singapore) 71 - 75 

16 இலைய  ொதுகொப் ின் அவசியம் (Importance of Cyber Security) 76 - 80 

17 தமிழ் பமொழி விழொ (Tamil Language Festival)  81 - 85  

18 இயந்திர வொழ்க்லக முலை (Mechanical Lifestyle) 86 - 90 

19 விடுமுலறலயக் கழிக்க மவைியூர் பயணம்  
(Holiday Vacation Experience) 

91 - 95 

20 குடி க்களுக்கான அரசாங்கச் சலுலககள் 
(Government Concession for Citizens) 

96 - 100 
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ச ொல்வளம் 

1. சமுதோய இடைவவளி Social Distance 

2. மு க் வசம் Face mask 

3. ட ச்சுத்தி ரிப்போன் Hand Sanitizer 

4. இயங் டை வகுப்பு ள் Online Classes 

5. வடீ்டிைிருந்து படித்தல் Home Base Learning (HBL) 

6. சி ிச்டச Treatment 

7. வதோற்றுத் தடைக் ோப்பு Quarantine 

8. வடீ்டிைிருந்து கவடை வசய்தல் Work from Home 

9. வதோற்று Infect 

10. முைக்கு ஆடை Lockdown  

11. அரசு சோர்பற்ற இயக் ம் Non-Government Organization (NGO) 

12. சு ோதோர அடைச்சு  Ministry of Health 

13. சத்துைவு Healthy Food 

14. க ோய் எதிர்ப்புச் சக்தி Immunity 

15. முதன்டை பைியோளர் ள் Front Liners 

 

 

      

 
 
 
 
 

10. க ொவிட்-19 (COVID-19) 
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க ள்வி ள் 
 
1. க ொவிட்-19 கநொய்  ிருமி பரவொமல் இருக்  நீயும் உன் குடும்பத்தினரும் என்சனன்ன 

பொது ொப்பு வழிமுறை றளக்  றைப்பிடிக் ிைரீ் ள்? 

• வடீு எப்வபோழுதும் சுத்தைோ  டவத்திருப்படத உறுதி வசய் ின்கறோம். 
• அடிக் டி ட  டளக்  ழுவும் பழக் த்டத ஏற்படுத்திக் வ ோள் ிகறோம். 
• வவளியில் வசல்லும் வபோழுது மு க் வசத்டதக்  ட்ைோயம் அைி ிகறோம். 
• ட ச்சுத்தி ரிப்போடைப் பயன்படுத்தும் பழக் த்டத ஏற்படுத்திக்வ ோண்கைோம். 
• ஆகரோக் ியைோை வோழ்க்ட  முடறடயப் பின்பற்றிகைோம் – உைற்பயிற்சி, சத்துைவு டள 

உட்வ ோள்ளுதல் - பழங் ள்,  ோய் றி ள், க ோய் எதிர்ப்புச் சக்தி வ ோண்ை உைவு ள்  
• வவளியில்  ைைோடுவடதத் தவிர்க் ிகறோம் – கதடவ ள் இருப்பின் ஒகர சையத்தில் எல்ைோ வவளி 

கவடை டளயும் முடித்துக் வ ோள் ிகறோம்.   
• வபோது இைங் ள் சமுதோய இடைவவளிடயக்  டைப்பிடிக் ிகறோம். 

  
• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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2. க ொவிட் – 19  ிருமியொல் படிப்பு பொதிக் ொமல் இருப்பதற்கும் மொணவர் ளின் 
உைல்நலம் பொதிக் ொமல் இருப்பதற்கும் பள்ளி ள் என்சனன்ன முன்சனச் ரிக்ற  
நைவடிக்ற  றள கமற்ச ொள் ின்ைன? 

• க ோவிட்-19  ிருைித்வதோற்று பரவத் வதோைங் ிய ஆரம்ப  ிடை ளில் ைோைவர் ள்  ட்ைோயம் 
மு க் வசம் அைிந்து பள்ளிக்கு வருவடத உறுதிப்படுத்திை. 

• உைற்பயிற்சி (PE) அல்ைது புறப்போை க ரங் ளில் (CCA) – வகுப்பிகைகய எளிய பயிற்சி 

முடற டள   கைற்வ ோண்கைோம். 
• ைோைவர் ளுக்கு க ோவிட்-19 பற்றிய விழிப்புைர்வு சுவவரோட்டி டள வழங் ியது. 

• பள்ளி ள் முைக் ப்பட்ைவுைன் (lockdown) உைைடியோ  வடீ்டிைிருந்து  ல்வி பயிலும் சூழடை 

(Home Base Learning) அரசோங் ம் ஏற்படுத்தியது – பள்ளி ளும் அதற் ோை சூழடை 

ைோைவர் ளுக்கு விளக் ி – வடீ்டிைிருந்து படிக்கும் திட்ைத்டத ஏற்போடு வசய்தது. 

• ைோைவர் ள் சூம், கூ ல் வகுப்பு, கபோன்ற இயங் டை வகுப்பு ள் (Online classes) மூைம்  ல்வி  

 ற்றைர் 
• ஆசிரியர் ள் இயங் டை வகுப்புப் போைங் ளின் மூைம் ைோைவர் ளுக்கு  ைவடிக்ட  வ ோடுத்தைர்.  
• ைோைவர் ள் ஒப்படைப்பு டள இடையத்தின் வழி பள்ளி ளுக்கு அனுப்புவோர் ள் 
• பள்ளி ைீண்டும் திறக் ப்பட்ைதும், பள்ளி ளிலும், பள்ளி உைவ ங் ளிலும் சமுதோய 

இடைவவளிடயக்  டைப்பிடிக் ின்றது.  
 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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3. க ொவிட்-19  ிருமியின் அபொயத்றதப் பற்ைி  ிங் ப்பூரர் ள் விழிப்புணர்வுைன் 
இருக் ிைொர் ளொ? 
 

• ஆம் 
• சமுதோய இடைவவளி டளப் பின்பற்று ின்றைர் 
• வபோது இைங் ளில் மு க் வசம் அைி ின்றைர் 
• உைல்  ிடை போதிப்பு ஏற்பட்ைோல், உைைடியோ  ைருத்துவரிைம் சி ிச்டச அல்ைது ைருத்துவடர 

அணு ி சு ோதோர அகைோசடை டளப் வபற்றுக்வ ோண்ைைர் 
• வபரிய அளவிைோை ஒன்றுக்கூைல் டளயும் ைக் ள் கூட்ைம்  ிடறந்த இைங் டளயும் 

தவிர்த்தைர். 
• சு ோதோரத்டதப் கபைி  ோத்தைர் 
• அரசு விதித்த சட்ைத்திட்ைங் டள ஏற்று பின்பற்று ின்றைர் - முைக்  ஆடைடயப் பின்பற்றுதல், 

மு க் வசத்டத அைிந்து வவளிகய வசல்லுதல். 
• வடீ்டிைிருந்து கவடை வசய்யும் சூழடை ஏற்படுத்திக் வ ோண்ைைர்.. 
• க ோவிட் – 19 பற்றிய சு ோதோர அடைச்சு ைற்றும் அரசோங் த்தின் த வல் டளயும் விவரங் டள 

வதரிந்துக் வ ோள் ின்றைர் – த வல் ஊை ம் மூைைோ .  
 
• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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க ொவிட்-19 சதொைர்பொன த வல் ள் 
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