முகவுரை
உயர்நிலை

மாணவர்களுக்காக

2

உருவாக்கப்பட்ட

இந்த

வாய்மமாழி

சிறப்புத்

ததர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி நூல் என்னும் புத்தகம், மாணவர்களுக்கு எளிய முலறயில்
வாய்மமாழி

ததர்விலனச்

சிறப்பாக

தமற்மகாள்வதற்கு

உதவ

தவண்டும்

எனும்

தநாக்கத்தில் சிகரத்தால் மவளியிடப்பட்டுள்ளது. உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கான (MOE)
தமிழ்மமாழிப் பாடத்திட்டத்லதத் தழுவி இந்தப் புத்தகம் அலமந்துள்ளது.
இந்தப் புத்தகத்தில் வாய்மமாழித் ததர்வுக்கான 15 முக்கியத் தலைப்புகள் மதாடர்பான
மசால்வளங்கள்
வழிகாட்டல்கள்

இடம்மபற்றுள்ளது.
எளிய

சிறப்பான

முலறயில்

முலறயில்

பதிைளிக்க

அலமக்கப்பட்டுள்ளது.

ததலவயான

தலைப்புகள்

ஒட்டிய

கூடுதல் தகவல்களும் இதில் இலணக்கப்பட்டுள்ளன. அலனத்து நிலை மாணவர்களும்
புரிந்து

மகாள்ளும்

வலகயில்

சிை

மசால்வளங்கள்

ஆங்கிை

மமாழியாக்கம்

மசய்யப்பட்டுள்ளன.
வாய்மமாழி சிறப்புத் ததர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி நூல் என்ற புத்தகத்தின் வாயிைாகத்,
ததர்லவ எதிர்தநாக்கும் உயர்நிலை மாணவர்கள் முக்கியத் தலைப்புகலளக் மகாண்டு
உத்திகளின் வழி மாதிரி வினாக்களுக்கு உகந்த பதிைளிக்கும் திறலன தமம்படுத்திக்
மகாள்ளைாம்.

இப்புத்தகத்லதப்

பயன்படுத்தி

சிறந்த

மதிப்மபண்கலளப்

மபறுவதற்கு

தவர்ட்ஸ்மித் சிகரம் வாழ்த்துகிறது!
நன்றி

பதிப்பாளர் குழு
தவர்ட்ஸ்மித் சிகரம் கல்வி நிறுவனம்
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SEC 2 - HOW TO GET FULL SCORE IN ORAL EXAM - REVISION GUIDE
உயர்நிலை 2 வாய்ம ாழித் தேர்வு சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி நூல்

ப ொருளடக்கம்
எண்

ப ொருள்

1

இணையப் பாதுகாப்பின் அவசியம் (Importance of Cyber Security)

2

தமிழ் மமாழி விழா (Tamil Language Festival)

3

இயந்திர வாழ்க்ணக முணை (Mechanical Lifestyle)

4
5
6

விடுமுணைணயக் களிக்க மவளியூர் பயைம்

(Holiday Vacation Experience)
குடிமக்களுக்கான அரசாங்கச் சலுணககள்

(Governments Concession for Citizens)

மாைவர்களும் நன்மகாணை பண்புகளும்

(Students and Donating Values)

க்கம்
1-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
25 - 30
31 - 36

7

மபாழுதுபபாக்கு நைவடிக்ணககள் (Hobbies)

37 - 42

8

உைணவ வைாக்குதல்
ீ
(Food Wastage)

43 - 48

9

லிட்டில் இந்தியாவின் சிைப்புகள் (Specialities of Little India)

49 - 54

10

மதாணலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் (Television Shows)

55 - 60

11

நல்ல நட்பின் அவசியம் (Importance of Good Friendship)

61 - 66

12

வாசிப்புப் பழக்கம் (Reading Habit)

67 - 72

13
14
15

பிை மமாழி கற்பதன் அவசியம்

(Importance of Learning Other Language)
சிங்கப்பூரின் கல்விமுணை (Education System of Singapore)
மவளியூர் பயைங்களும் சிக்கல்களும்

(Outstation Journeys and Problems)
விடைத்தாள்கள்
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73 - 78
79 - 84
85 - 90
91 - 95

2. தமிழ் மமொழி விழொ (Tamil Language Festival)

ம ொல்வளம்

1.

நிகழ்ச்சிகள்

Programmes

2.

ஈடுபாடு

Involvement

3.

சசாற்பபார்

Debate

4.

பபாட்டி விளையாட்டு

Competition

5.

இயக்கங்கள்

Associations

6.

பழக்க வழக்கம்

Habit

7.

பண்பாடு

Culture

8.

நாகரிகம்

Civilization

9.

தனிப்பண்பு

Unique Character

10.

சுயத்திறளை

Self-Talent

11.

பைளை நாைகம்

Stage Drama

12.

சைாழி வைம்

Language Resource

13.

இன ஒற்றுளை

Racial Unity

14.

ஆதரவு

Support

15.

பங்பகற்பாைர்

Participant
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தமிழ் மமொழி விழொ

கொம

ொளி சூழல்

தமிழ் மமொழி விழொ – ஆரம்பம் – பள்ளியைப் பிரதிநிதித்து

(Representing) – ம ொற்பபொர்

- பங்கு மபறுதல் – குழுவின் மபைர் – ‘ ிங்யைத் தமிழர்’ - முதல் சுற்று – தயைப்பு –
ஒட்டி / மவட்டி

(Constructive / Rebuttal) பபசுதல் – மவற்றி மபறுதல் – அடுத்த

சுற்றுைள் – துடிப்பொன பபச்சு – மதளிவொன ைருத்து – மதொனி
பொவயன

(Action) – ையைச்ம ொற்ைள் (Vocabulary) - யைத்தட்ைல் – அயனவயரயும்

ைவர்தல் – இறுதிச் சுற்று – பபொட்டித்தன்யம
உறுதி

(Tone) – நயை (Style),

–

யதரிைமொை

பபசுதல்

–

(Competitive) – திறயமைொன குழு – மன

நயைச்சுயவ

உத்தி

–

அரங்ைத்தில்

ிரிப்மபொைி

(Laughter) – ம ொற்பபொர் முடிவுறுதல் – பரி ளிப்பு விழொ – பதட்ைம் – வொயை (Victory)
சூடுதல்

–

நீதிபதி

மைௌரவிப்பு

–

பொரொட்டு

–

மைிழ்ச் ி

–

மறக்ை

முடிைொத

நொள்

–

பள்ளிைில்

(Honoured) – தயையமைொ ிரிைர் பொரொட்டு

வினொக்களுக்கு விடையளிக்கும் உத்தி

1. கொம

ொளி வடிவத்தின் வொயிலொக தமிழ் மமொழி விழொவில் கலந்து மகொண்ை

அனுபவம் பற்றி உன் கருத்டதக் கூறுக.

EVIDENCES /

•

ம ொற்பபொர் பபொட்டிைில் ைைந்து மைொண்பைன்.

EXPLANATIONS /
ஆதொரங்கள் /

தமிழ் மமொழி விழொவில் பள்ளியைப் பிரதிநிதித்து

•

விளக்கங்கள்

மதொனி,

நயை,

பொவயனயுைன்

பப ி

அயனவயரயும் ைவர்ந்பதன்.
•

•

ஒரு

தயைப்யபப்

வொதொடிபனன்

(Argue).

பபொட்டிைில்

மவற்றிப்

பற்றி

ஒட்டி

மபற்றதொல்

/

மவட்டி

அயனவரும்

1. _______________________.
CONSEQUENCES /

•

விடளவுகள்

நியறை ையைச்ம ொற்ையள அறிைைொம்.

•

எதிரொளியைக்
யதரிைமொை

•

(Opponent)

ைண்டு

பைப்பைொமல்

2. _______________________.

எங்கு, எப்படி பப

பவண்டும் என்ற நுணுக்ைத்யதக்

(Techniques) ைற்றுக் மைொள்ளைொம்.
•

பமயைைில்

பபசும்பபொது

ஏற்படும்

தவிர்க்ைைொம்.
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பைத்யதத்

தமிழ் மமொழி விழொ

SOLUTIONS / தீர்வுகள்

•

மொணவர்ைளியைபை

Language)

தமிழ்ப்பற்யற

அதிைரிக்ை

(Love Tamil

பள்ளிக்கூைங்ைளில்

ொர்ந்த நைவடிக்யைையள

தமிழ்

3. ____________________

ம ய்ை பவண்டும்.
•

மபற்பறொர்ைள்

தமிழ்

நிைழ்ச் ிைளுக்குப்

பிள்யளையள அயழத்துச் ம ல்ைைொம்.

2. பள்ளிகளில் மொ

வர்கள் தமிழ் மமொழி பொைத்டத ஆர்வமுைன் கற்க என்ன

ம ய்யலொம் என்று நீ நிடனக்கிறொய்?

EVIDENCES /

•

முயறயைப்

பைன்படுத்தி

தமிழ்

மமொழியைப் பபொதிக்ைைொம்.

EXPLANATIONS /
ஆதொரங்கள் /

வியளைொட்டு

•

விளக்கங்கள்

ம ய்யுள்,

பழமமொழி,

பபொன்றவற்யற
ம ொல்ைி

திருக்குறள்,

எடுத்துக்ைொட்டுக்

ையதைள்

ைொட் ிைபளொடு

4. _______________________.

•

மதொழில் நுட்பக் ைருவிையளப் பைன்படுத்தைொம்.

•

பொைல், நயைச்சுயவ, புதிர் பபொன்ற அம் ங்ையளப்

(Features) புகுத்தைொம் (Insert).
CONSEQUENCES /

•

விடளவுகள்

மொணவர்ைளுக்குச்

ைிப்புத்தன்யம

(Boredom)

ஏற்பைொது.
•

மைிழ்ச் ிைொன ைற்றல் ைற்பித்தல் சூழல் ஏற்படும்.

•

தமிழ்

மமொழி

பொைத்தில்

மொணவர்ைளின்

ஈடுபொடு

(Involvement) 5. _______________________.
SOLUTIONS / தீர்வுகள்

•

ஆ ிரிைர்ைள்
ைருவிைள்,

ைொைத்திற்பைற்றவொறு
வியளைொட்டுைள்

மபொருட்ையளப்

மதொழில்நுட்பக்

பபொன்ற

துயணப்

(Supporting Materials) பைன்படுத்த

பவண்டும்.
•

மொணவர்ைளுக்கு
உத்திையளப்

•

ஆர்வம்

ஏற்படும்

வயைைிைொன

(Techniques) பைன்படுத்துவது

ிறப்பு.

மொணவர்ையள

ஈடுபடுத்தும்

நைவடிக்யைைளுக்கு

முக்ைிைத்துவம்

6. ____________________________

பவண்டும்.
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தமிழ் மமொழி விழொ

3. இன்டறய பதின்ம வயதினர் தமிழில் பப

ஆர்வம் கொட்டுவதில்டல என்படத

நீ ஒப்புக் மகொள்கிறொயொ?

பதில் : ஓரளவு ஒப்புக் மகொள்ள முடியும்.

EVIDENCES /

•

பல்ைின

மக்ைள்

EXPLANATIONS /

அதிைமொை

ஆதொரங்கள் /

ஏற்படுைிறது.

விளக்கங்கள்

•

வட்டில்
ீ

வொழும்

நொைொை

ஆங்ைிைத்தில்
குடும்ப

ஆங்ைிைத்தில்

இருப்பதொல்

உயரைொடும்

உறுப்பினர்ைளிைம்

சூழல்

மபருமளவு

7. ______________________ வழக்ைம்

ஏற்பட்டுள்ளது.
•

தொய்மமொழி

வகுப்பு

பநரத்தில்

மட்டுபம

தமிழ்

மமொழிைில் உயரைொடுைிறொர்ைள்.
•

இருப்பினும்,

தமிழ்

மமொழியை

விட்டுக்

மைொடுப்பதில்யை.

CONSEQUENCES /

•

விடளவுகள்

மதொன்யமைொன

தமிழ்

(Oldest)

மமொழிைின்

அருயம மபருயமையள அறிைொமல் பபொைக் கூடும்.

•

பதின்ம

வைதினர்

கூச் ப்படுவொர்ைள்
•

தமிழில்

உயரைொை

(Shy).

அடுத்த தயைமுயற தமிழ் மமொழியைக் ைற்ைொமல்
பபொைைொம்.

•

மமொழி ைைப்பு
மமொழிையள
தமிழ்

(Mixed Languages) ஏற்படுதல் – பை

8. _____________________ பபசுவதொல்

மமொழிைின்

தனித்தன்யம

(Uniqueness)

மைடும்.

SOLUTIONS / தீர்வுகள்

•

9. ________________________ முடிந்தளவு தமிழில்
பபசுவயதப்

மபற்பறொர்ைள்

ஆதரிக்ை

(Encourage)

பவண்டும்.
•

ை இனத்தவபரொடு தமிழில் உயரைொடும் பண்யப
வளர்த்துக் மைொள்ள பவண்டும்.

•

நமது

தொய்மமொழிைொன

தமிழ்

மமொழியைப்

பப

10. ______________________ இருப்பது அவமொனம்
என்பயத உணர பவண்டும்.

10

WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE

தமிழ் மமொழி விழொ

தமிழ் மமொழி விழொ

•

ொர்ந்த தகவல்கள்

வளர்தமிழ் இைக்ைம்

(Tamil Language Council)

•

ிங்யைத் தமிழ்ச்

•

ிங்ைப்பூர் இந்திைர்

•

ிங்ைப்பூர்த் பத ிைப் பல்ையைக்ைழைத் தமிழ்ப் பபரயவ

ங்ைம்

(Singai Tamil Sangam)

ங்ைம்

(Singapore Indian Association)

(Tamil Language Society, National University of Singapore)
•

ைைொச் ொர,

மூை, இயளைர்துயற அயமச்சு

(Ministry for Culture, Community and Youth)

மொ

வர் குறிப்பு :

WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE
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தமிழ் மமொழி விழொ

கீ ழ்காணும் ச ாற்களைக் சகாண்டு வாக்கியம் அளைத்திடுக

1.

நிகழ்ச்சிகள் - ஈடுபாடு

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2.

சைாழி வைம்

- சசாற்பபார்

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3.

சுயத்திறளை

- பைளை நாைகம்

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4.

ஆதரவு

-

பங்பகற்பாைர்

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.

இயக்கங்கள் - இன ஒற்றுளை

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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SEC 2 - HOW TO GET FULL SCORE IN ORAL EXAM - REVISION GUIDE
உயர்நிலை 2 வாய்ம

ாழித் தேர்வு சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி நூல்

விலைத்ோள்
1.

2.

இணையப் பாதுகாப்பின் அவசியம்

1. உதவும்

6. ஏமாறுவது

2. தாக்குவதால்

7. ஆபத்துகளை

3. பாதுகாப்பாக

8. புகார்

4. இழப்பு

9. பபாதிக்க

5. குளையும்

10.செயல்கைில்

தமிழ் மமாழி விழா

1.

3.

பாராட்டினர்

6. வழங்க

2. பபெலாம்

7. உளையாடும்

3. ஏற்பாடு

8. கலந்து

4. க ாடுக் லாம்

9. வட்டில்
ீ

5. அதி ரிக்கும்

10. சதரியாமல்

இயந்திர வாழ்க்ணக முணை

1. ம ிழ்ச்சியா

6. அவெியத்ளத

2. குறைகிைது

7. ளகப்பபெி

3. மீ றுதல்

8. கலந்து

4. தவிர்ப்பர்

9. பிளைப்பின்

5. கதாழில்நுட்ப

10. வைரும்
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