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12 மோழிற்கல்வி (Technical Education) 82 - 88 

13 தேரத் ேிட்ட ிடல் (Time Management) 89 - 95 

14  ருத்துவச் தசலவகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு  
(Awareness about Medical Services) 

96 - 102 
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   1. இயங்கலை வகுப்பு (Home-Based Learning) 

 

ச ொல்வளம் 

 
1. இணையவழிக் கல்வி Online Education 

2. த ொழில்நுட்பம் Technology 

3.  கவல் பரிமொற்றம் Exchange of Information 

4. தமன்தபொருள் Software 

5. கொதைொளி Video 

6. வழிகொட்டல் Guidance 

7. ஐயம் Doubt 

8.  ிறன்பபசி Smartphone 

9.  ணைணமத்துவம் Leadership 

10. அணுகுமுணற Approach 

11. ப ிபவற்றம் Upload 

12. ப ிவிறக்கம் Download 

13. நட்புறவு Friendliness 

14. கற்றல் கற்பித் ல் Learning and Teaching 

15. கவனச்சிதறல் Distraction 
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ககள்விகள் 
 
1. இன்லைய சூழைில் ஆசிரியர்கள் இயங்கலை வகுப்புகளின் வழி கற்ைல் கற்பித்தல் 

நடவடிக்லககலள கேற்ககொள்கின்ைனர். உங்களுக்கு இயங்கலை வகுப்பில் கைந்து ககொண்ட 
அனுபவம் உண்டொ? 

 
 

 
 

 

Evidences / ஆதொரங்கள் 

What? Why? How? 

உண்டு. 

• ககொவிட்-19 சூழலொல் பள்ளிக்கூடங்களுக்குச் கசல்ல 
முடியொத தருணத்தில், ஆசிரியர்கள் இயங்கலல வகுப்புகலள 
நடத்தினொர்கள்.   

• நொன் வடீ்டில் இருந்து ககொண்டட திறன்டபசி அல்லது 

மடிக்கணினியின் வொயிலொக 1. _________________________ 

வகுப்பில் பங்ககடுத்டதன்.  

• வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் 2. ______________________ முன்னடர 

கதரிவிக்கப்படுவதொல், நொன் குறிப்பிட்ட டநரத்தில் வகுப்பில் 
இலணந்து விடுடவன். 

• என் நண்பர்களும் இலணயம் வொயிலொக வகுப்பில் 
பங்ககடுப்பொர்கள்.   

• ஆசிரியர் கசொல்லிக் ககொடுப்பலதக் கவனித்துக் 

குறிப்கபடுத்துக் (Take Notes) ககொள்டவன்.  

Consequences / விலளவுகள் 

இயங்கலை வகுப்பில் 

பங்ககற்ைொல் /  

Advantages 
  

• வடீ்டிைிருந்து இணையம்வழிக் கற்ப ொல், பள்ளிக்குச் 
தசல்வ ற்கொக அ ிகொணையில் எழுவது, வொகன கநரிசலில் 

(Traffic Jam) சிக்குவது பபொன்ற அணைச்சல்கணளத்  விர்க்க 

3. ______________________. 

• பொடக்குறிப்புகள் (Study Material) எங்களுக்கு முன்கூட்டிபய 
வழங்கப்படுவ ொல்,  யொர் நிணையில் இருக்கைொம்.  

• பொடத் ிற்குத் ப ணவயொன கூடு ல்  கவல்கணளயும் 

பயிற்சிகணளயும் 4. ______________________ ப டலொம்.  

• ஆசிரியர் பபொ ிக்கும் கொகணொளிலயப் பலமுலற பொர்த்து, 

பொடம் குறித்த புரிதலல (Understanding) டமம்படுத்தி 

(Improve) 5. _______________________.  

• கதொழில்நுட்பத்லதக் லகயொள்வதொல் (Handle) புதிய 
சிந்தலனகள், டயொசலனகள் உதிக்கும்.  

• டதர்வில் 6. _________________________ மதிப்கபண்கலளப் 

கபறுவதற்கு இயங்கலல வகுப்புகள் பயனுள்ளதொக 
அலமயும்.  

பமற்கண்ட பகள்வியில் இயங்கணை வகுப்பில் கைந்து தகொண்ட அனுபவம் பற்றிக் 
பகட்கப்பட்டுள்ள ொல் – கசொந்தக் கருத்து, கசொந்த அனுபவத்லதக் தகொண்டு கருத்துகணளக் கூற 
பவண்டும். 



 
 

இயங்கணை வகுப்பு 

6                                         WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE  

இயங்கலை வகுப்பில் 

பங்ககற்கொவிட்டொல் / 

Disadvantages 
 

• மொணவர்கள் கதொழில்நுட்பப் பயன்பொட்டிலும் கல்வியிலும் 

பின்தங்கி (Lag Behind) விடலொம். 

• பொடத்திருப்பம் (Revision) கசய்யொததொல் இதுவலர 

படித்தலத 7. ____________________ டபொகலொம். 

• டநரத்லதப் பயனற்ற வழியில் கசலவிட வொய்ப்பு உண்டு. 

• கல்வியில் நொட்டம் (Interest) 8. _____________________.  

• வடீ்டிலிருந்து இயங்கலல வகுப்பில் பங்டகற்கும்டபொது 

கவனச்சிதறல் (Distraction) ஏற்படும்.  
• டநரப் பற்றொக்குலற  கொரணமொக இயங்கலல வகுப்பில் 

கலந்துலரயொடல் (Interaction) குலறவொக இருக்கும். 

Solutions / Suggestions - How? 

தீர்வுகள் / ஆகைொசலனகள் - எவ்வொறு? 

• கல்வி வளர்ச்சியில் இயங்கலல வகுப்பும் இடம் பிடித்துள்ளதொல், நொம் பின்தங்கிவிடொமல் 
இருக்க அதலன வழக்கப்படுத்திக்ககொள்ள டவண்டும். 

• இயங்கணை வகுப்பு மொைவர்களின் நைனுக்கொகபவ நடத் ப்படுகின்றது. 
• மொைவர்கள் பநரத்ண  விரயம் தசய்யொமல் கட்தடொழுங்குடன் இருக்க இயங்கணை வகுப்பு 

உ வும். 

• இயங்கலல வகுப்பின் குலறபொடுகலள (Defects) மொணவர்கள் உடனுக்குடன் ஆசிரியரிடம் 
கதரிவித்தொல் அவற்றுக்கொன தீர்வுகள் கிலடக்கும்.  

   (இருவழிக் கைந்துணரயொடலுக்கொன வினொக்கள் மொைவர்கள் பபசுவ ிைிருந்து பகட்கப்படும்). 

2. இயங்கலை வகுப்பு குைிப்பிட்ட கநரம் ேட்டுகே நலடகபறுவதொல் கைந்துலரயொடல்கள் அதிகம் 
நிகழ்வதில்லை என்றுக் கூைினரீ்கள். இதனொல் என்கனன்ன சிக்கல்கள் ஏற்படும்? 

 

 
 
 

இயங்கலை வகுப்பில் குலைவொன கைந்துலரயொடல் நிகழ்வதொல் ஏற்படும் சிக்கல்கள் 

கசயல்கள் / Actions • டநரடி வகுப்பில் (Physical Class) நிகழும் கைந்துணரயொடல்கள் 

இயங்கணை 9. _____________________ நணடதபறுவ ில்ணை. 

• ஆசிரியர் பபொ ிக்கும்பபொது எழும் ஐயங்கலள (Doubts) 

உடனடியொக 10. ____________________ இயைொது. 

• குழு உணரயொடல், குழு நடவடிக்ணக நணடதபறுவ ில்ணை.  
• ஆசிரியர் ஒவ்தவொரு மொைவரிடமும் குறிப்பிட்ட பநரம் 

மட்டுபம உணரயொடுவொர். 
• கைந்துணரயொடல் இன்றி மொைவர்களுக்குச் சைிப்பு ஏற்பட்டு 

இ ர டகளிக்லககளொல் (Entertainment) ஈர்க்கப்படுகிறொர்கள்.  
• ஆசிரியரொல் மொைவரின் கல்வி முன்பனற்றத்ண  மட்டுபம 

கவனிக்க இயலும். மொைவரின்  மனநிணை, உைர்வு, 

குணறபொடுகள் பபொன்றவற்ணற 11. _______________________ 

முடியவில்ணை.    

பமற்கண்ட பகள்விக்கு இயங்கலை வகுப்பில் குலைவொன கைந்துலரயொடல் நிகழ்வதொல் 
ஏற்படும் சிக்கல்கலளப் பற்ைிக் கூற பவண்டும்.  
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ஏன்? Why? • அணனத்துப் பொடங்களும் இயங்கணை வகுப்பு வொயிைொக 
நணடதபறுவ ொல், பநரப் பற்றொக்குணற ஏற்படுகிறது. 

• கைந்துணரயொடல் அ ிகம் நிகழ்ந் ொல் பொடத் ிட்டத்ண  
முடிக்க இயைொது. 

• மொைவர்களின் ஆடரொக்கியம் (Health) கரு ி குறிப்பிட்ட 
பநரம் மட்டுபம இயங்கணை வகுப்பு நடத் ப்படுகிறது.  

• நண்பர்களுடன் கலந்துலரயொட வொய்ப்பளித்தொல் பொடத்தில் 

கவனம் 12. ____________________.  

• ஆசிரியர் டபொதிக்கும்டபொது இலடயூறுகலளத் (Disturbance) 

தவிர்க்க மொணவர்கள் வகுப்பின் இறுதியில் டகள்வி டகட்க 
அனுமதிக்கப்படுகிறொர்கள்.   

என்ன கசய்ய கவண்டும்? 

What should be done? 

 

• மின்னஞ்சல் /  ிறன்பபசி வழி சிக்கல்கணள ஆசிரியரிடம் 
உடனடியொகத் த ரிவிக்க பவண்டும். 

• மொைவர்கள் வகுப்பிற்குப் பின்னர்  ங்கள் நண்பர்களுடன் 
பொடம் குறித்துக் கைந்துணரயொடைொம்.    

• கபற்டறொர்கள் கல்வி கற்க உகந்த 13. ____________________ 

வடீ்டில் ஏற்படுத்தித் தர டவண்டும்.  
• மொணவர்களின் கவனம் சிதறொமல் இருக்க கபற்டறொர் 

அவர்களின் நடவடிக்லககலளக் கண்கொணிக்க டவண்டும்.  
• புதிய பொடத்லதத் கதொடங்குவதற்கு முன்பு, கடந்த வகுப்பில் 

மொணவர்களுக்கு எழுந்த ஐயத்லதத் தீர்த்து லவக்க 
டவண்டும்.  

 
3. இயங்கலை வகுப்பில் பிள்லளகள் கைந்து ககொள்ள கபற்கைொர்கள் எவ்வொறு 

ஊக்குவிக்கின்ைனர்? 
 

 

 
 

பதில் : பிள்லளகள் இயங்கலை வகுப்பில் கைந்து ககொள்ள கபற்கைொர்கள் நன்கு 
ஊக்குவிக்கிைொர்கள்.   
Evidences / ஆதொரங்கள் 

Why? How? 
• கபற்டறொர்கள் தங்களின் பிள்லளகள் கல்விமொன்களொக மிளிர 

(Shine) டவண்டும் என்று அக்கலற கொட்டுகின்றனர். 

• இலணயம், திறன்டபசி, கணினி, அச்சுப்கபொறி (Printer), 

நொற்கொலி, டமலச ஆகிய வசதிகலள வடீ்டில் பிள்லளகளுக்கு 
ஏற்படுத்தித் தருகிறொர்கள்.  

• இயங்கலல வகுப்பின் கொல 14. _______________________ 

தயொரித்துக் ககொடுக்கிறொர்கள்.  
• பிள்லளகள் டநரம் தவறொமல் வகுப்பில் கலந்து ககொள்வலத 

உறுதிப்படுத்துகிறொர்கள். 

• 15. ________________________ கதொடர்பு ககொண்டு கூடுதல் 

பமற்கண்ட பகள்வியில் இயங்கணை வகுப்பில் பிள்ணளகள் கைந்து தகொள்ள தபற்பறொர்கள் 
எவ்வொறு ஊக்குவிக்கின்றனர் என்று பகட்கப்பட்டுள்ள ொல் – பிள்லளகளின் கல்வி நைனில் 
கபற்கைொர்கள் ககொண்டுள்ள அக்கலைலயக் குைித்த கருத்துகணளக் கூற பவண்டும்.  
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பயிற்சி நூல்கலளப் பிள்லளகளுக்கு வொங்கித் தருகிறொர்கள். 

• கூடுதல் பயிற்சிகலள அச்சிட்டு 16. ____________________. 

• பிள்லளகளின் கவனம் சிதறொமல் (Distract) இருக்க 
கதொலலக்கொட்சி, வொகனொலி பயன்பொட்லடத் தவிர்க்கிறொர்கள். 

• இயங்கலல வகுப்பு முடியும் வலர பிள்லளகளுடன் அமர்ந்து 
அவர்களின் டதலவலயக் கவனித்துக் ககொள்கிறொர்கள்.  

• பிள்லளகளின் ஐயங்களுக்குப் பதிலளிக்கிறொர்கள்.  

Consequences / விலளவுகள் 
கபற்கைொர்கள் 

ஊக்குவிப்பதொல் / 

Advantages 
  

• பிள்லளகள் ஆர்வத்துடன் இயங்கலல வகுப்பில் 
பங்டகற்பொர்கள். 

• கல்வியில் நொட்டம் (Interest) 17. ____________________. 

• த ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலும் கல்வியிலும் முன்பனற்றம் 
அணடகிறொர்கள்.  

• பிள்ணளகளின் பநர நிர்வொகம், சுய ஒழுக்கம் (Self-Dicipline) 

பமம்படும். 
• ஆசிரியர், மொணவர், கபற்டறொர் ஆகிடயொருக்கு இலடயிலொன 

உறவு சிறப்பொக அலமயும். 

கபற்கைொர்கள் 

ஊக்குவிக்கொவிடில்  / 

Disadvantages  

 

• வகுப்புகளில் பிள்லளகள் கலந்து ககொள்ள மொட்டொர்கள். 
• பிள்லளகள் பொடப்புத்தகங்கலள மட்டுடம படிப்பொர்கள். 
• புதிய கதொழில்நுட்பத்லத அறியொமல் டபொகக்கூடும். 
• கல்வியில் நொட்டம் குலறயும். 
• பிள்லளகள் டநரத்லத விரயம் கசய்வொர்கள்.  

• புரியொத 18. ____________________ கதரிந்துககொள்ள வொய்ப்பு 

இல்லொமல் டபொகும். 
• புத்தகத்தில் உள்ள கருத்துகலளத் தவிர டவறு புதிய 

தகவல்கலள அறிந்து ககொள்ள முடியொது. 
• கற்றலத மறக்கும் நிலல ஏற்படும். 
• புதியவற்லறக் கற்கும் நிலல தலடப்படும். 

Solutions / Suggestions - How? 

தீர்வுகள் / ஆகைொசலனகள் - எவ்வொறு? 

• இக்கொலத்தில் இயங்கலல வகுப்பு அவசியமொனதொக அலமகின்றது. 
• இயங்கணை வகுப்பு மொைவர்களுக்குக் கல்வி புகட்டுவப ொடு த ொழில்நுட்ப வளர்ச்சிணய 

எவ்வொறு ணகயொள பவண்டும் என்றும் கற்றுக் தகொடுக்கின்றது.  

• கபற்டறொரின் ஊக்குவிப்பு இருந்தொல் டநரடிக் கல்விமுலறக்குப் (Direct Education) பழகிய 
மொணவர்கள் இயங்கலல வகுப்பின் சவொல்கலள எளிதொக எதிர்ககொள்வொர்கள். 

• பிள்லளகள் வடீ்டில் இருக்கும் டநரத்லத நல்ல முலறயில் கசலவிட இயங்கலல 
வகுப்லப ஒரு டதர்வொக கபற்டறொர்கள் அறிமுகப்படுத்தலொம்.  
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இயங்கலை வகுப்பு கதொடர்பொன தகவல்கள் 

 

• மொைவர் கற்றல்  ளம் (Student Learning Space) 

• சிகரம் கல்வி நிணையம் (Sigaram Coaching Centre) 

• கல்வி அணமச்சு  (Ministry of Education) 

• ப சிய கல்விக் கழகம் (National Institute of Education) 

• கூகிள் வகுப்பணற (Google Meet Classroom) 

 

 

 

 

 

வொய்ச ொழியில்  ிறப்புத் தேர்ச் ி கபறுவதற்கொன ச ய்யுள்களும் ச ொன்ச ொழிகளும் 

1. இளலமயில் கல்வி சிலல டமல் எழுத்து. (பழகமொழி) 

2. கலட நிலத்டதொ ரொயினும் கற்றறிந்டதொலரத் 
 தலல நிலத்து லவக்கப்படும். (நொலடியொர்) 

3. கதொட்டலனத் தூறும் மணற்டகணி மொந்தர்க்குத் 
 கற்றலனத் தூறும் அறிவு. (திருக்குறள்) 

4. ஓதொமல் ஒருநொளும் இருக்க டவண்டொம். (உலகநீதி) 

5. லகப்கபொருள் தன்னில் கமய்ப்கபொருள் கல்வி. (ககொன்லற டவந்தன்) 

6. ஒருலமக்கண் தொன்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு 
 எழுலமயும் ஏமொப் புலடத்து. (திருக்குறள்) 

7. ஊக்கம் உலடலம ஆக்கத்திற்கு அழகு. (ககொன்லற டவந்தன்) 
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கீகழ ககொடுக்கப்பட்டுள்ள கபொருள்கலள, பட்டியைில் இருக்கும் கசய்யுள்கள் ேற்றும் 
கபொன்கேொழிககளொடு கபொருத்தி அவற்ைின் எண்கலள எழுதுக.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விடொமுயற்சிடயொடு கசயல்படுவது வொழ்க்லகலய வளப்படுத்தும்.   
 

படிக்கொமல் ஒரு நொள் கூட இருக்கக் கூடொது. 
 

 

ஒரு பிறப்பில் ஒருவன் கற்ற கல்வியொனது அப்பிறப்பிற்கு மட்டும் அல்லொமல் 
அவனுக்கு ஏழு பிறப்பிலும் உதவும் தன்லம உலடயது.  

 

சொதொரண மக்களொக இருந்தொலும் கற்றவர்கலள உயர்ந்த இடத்தில் லவத்து 
இவ்வுலகம் டபொற்றும். 

 

ஒருவன் லகயில் இருக்கும் கபொருள் கசல்வத்லத விட அவன் கற்ற கல்விடய 
உண்லமயொன கசல்வம். 

 

இளலமக் கொலத்தில் கற்கும் கல்வி, சிலல டமல் கபொறிக்கப்பட்ட எழுத்துப் 
டபொல அழியொமல் மனதில் நிலலத்திருக்கும்.  

 

டதொண்டத் டதொண்ட ஊற்றுநீர் கிலடப்பது டபொலத் கதொடர்ந்து படிக்கப் படிக்க 
அறிவு கபருகிக் ககொண்டட இருக்கும்.  
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SEC 4 / 5 HOW TO GET FULL SCORE IN TAMIL ORAL - REVISION GUIDE 

உயர்நிலை 4 / 5 வாய்ம ாழி சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி நூல் 

 
 

விலைத்ோள் 
 

1. இயங்கலை வகுப்பு 
 
 

1. இயங்கலை  7. மறந்து 13. சூழலை 
2. நேரம்  8. குலறயும் 14. அட்டவலைலய 
3. முடியும்  9. வகுப்பில் 15. ஆசிரியரிடம் 
4. இலையத்தில்  10. ததளிவுதபற 16. தருகிறார்கள் 
5. தகாள்ளைாம்  11. உைர 17. அதிகரிக்கும் 
6. சிறந்த 12. சிதறும் 18. பாடங்கலள 

 
 
 

 

விடாமுயற்சிநயாடு தசயல்படுவது வாழ்க்லகலய வளப்படுத்தும். 
 
 

7 

படிக்காமல் ஒரு ோள் கூட இருக்கக் கூடாது. 
 
 

4 

ஒரு பிறப்பில் ஒருவன் கற்ற கல்வியானது அப்பிறப்பிற்கு மட்டும் அல்ைாமல் 
அவனுக்கு ஏழு பிறப்பிலும் உதவும் தன்லம உலடயது. 
 

6 

சாதாரை மக்களாக இருந்தாலும் கற்றவர்கலள உயர்ந்த இடத்தில் லவத்து 
இவ்வுைகம் நபாற்றும். 
 

2 

ஒருவன் லகயில் இருக்கும் தபாருள் தசல்வத்லத விட அவன் கற்ற கல்விநய 
உண்லமயான தசல்வம். 
 

5 

இளலமக் காைத்தில் கற்கும் கல்வி, சிலை நமல் தபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துப் நபாை 
அழியாமல் மனதில் ேிலைத்திருக்கும். 
 

1 

நதாண்டத் நதாண்ட ஊற்றுேீர் கிலடப்பது நபாைத் ததாடர்ந்து படிக்கப் படிக்க அறிவு 
தபருகிக் தகாண்நட இருக்கும். 
 

3 
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