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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 
 

ப ொருளடக்கம்  
 

எண் ப ொருள்  க்கம் 

 வாய்ம ாழி சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி  1 - 3 

1 இயங்கலை வகுப்பு (Home Base Learning) 4 - 10 

2 பகுேி தேர தவலை (Part-time Job) 11 - 17 

3 ஆடம்பர வாழ்க்லக (Luxury Lifestyle) 18 - 24 

4 வாழ்ோள் கல்வி (Lifelong Learning) 25 - 32 

5 தகளிக்லக ேிகழ்வுகள் (Entertainment Events) 33 - 39 

6 விலளயாட்டுத் துலறக்குப் பள்ளி மகாடுக்கும் முக்கியத்துவம்  

(Importance Given by School to Sports) 

40 - 46 

7  ாணவர் பரி ாற்றத் ேிட்டம்  

(Student Exchange Programme) 

47 - 53 

8 சமூக  ன்றங்கள் (Community Clubs) 54 - 60 

9 உணவுகளின் மசார்க்கம் சிங்கப்பூர்  

(Singapore - Food Paradise) 

61 - 67 

10 பணிப்மபண்கள் (Domestic Helpers) 68 - 74 

11 தேசிய ேினக் மகாண்டாட்டம் (National Day Celebration) 75 - 81 

12 மோழிற்கல்வி (Technical Education) 82 - 88 

13 தேர ேிட்ட ிடல் (Time Management) 89 - 95 

14  ருத்துவச் தசலவகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு (Medical Service 

and its Awareness) 

96 - 102 

15 மவளிோட்டிற்குச் மசன்று படித்ேல்  

(Studying Abroad) 

103 - 110 

 விடைத்தாள்கள் 111 - 125   
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வாய்ம ாழிச் சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி 

 

கருப்ம ாருளும் மசால்வளமும் 

 முேைில் கருப்மபாருலளக் கண்டறிய தவண்டும். 

 பின் கருப்மபாருள் சார்ந்ே மசால்வளங்கலள ஊகிக்க தவண்டும். 

 

தகள்விகளுக்கு எவ்வாறு  ேிைளிப் து? 

 உங்களுலடய கருத்துகலள P, S, G - உடன் மோடர்புபடுத்ே தவண்டும் 

a) P - PERSONAL - மசாந்ே கருத்துகள் / அனுபவங்கள்,  

b) S - SCHOOL   - பள்ளி சார்ந்ே கருத்துகள் / அனுபவங்கள்   

c) G - GOVERNMENT  - அரசாங்கச் மசயல்பாடுகள் / மகாள்லககள்  

 P, S, G – உடன் மோடர்புபடுத்ேிய கருத்துகலள விவரிக்க (Elaborate) உங்களுக்கு E, C, S - களின் 
துலண தவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E – Evidence         ஆோரங்கள்  
(என்ன? எப்படி? எேனால்?)   

       What? Why? How? 

C – Consequence பாேிப்புகள், விலளவுகள்  
ேன்ல , ேீல  
Advantage / Disadvantage 

S – Solution / Suggestion ேீர்வுகள் / ஆதைாசலனகள் 
(எவ்வாறு?)  
How? 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO 

PROTECT COPYRIGHTS 

 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 



 
                                                                                                     

                                            WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - TAMIL COACHING CENTRE  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  னநிலை சார்ந்ே தகள்விகள் தகட்கும் மபாழுது, பேிைில் இருக்க தவண்டியலவ 

 

 

 

 

 

 

 அச்சூழைில் நீ என்ன மசய்வாய் என்ற தகள்விகள் தகட்கும் மபாழுது, பேிைில் இருக்க 
தவண்டியலவ 

 

 

 

 

 

கருத்து  

 

   Personal / மசாந்ே 
அனு வம் / கருத்து  

 

Evidence / ஆோரங்கள் 

WHAT? WHY? HOW? 

 

Consequence 
விலளவுகள் 

 

Solution / Suggestion- HOW? 

ேரீ்வுகள் / ஆதைாசலனகள் 
எவ்வாறு? 

(
எ
வ்
வா
று
?
)
 
H

O

W

? 
 

(
எ
வ்
வா
று
?
)
 
H

O

W

? 

 

 

Advantage 

நன்ல  

 

 
Disadvantage 

ேலீ  

 

 

மோடர்புபடுத்துேல் விவரித்ேல் / விளக்குேல் 

        School 

 ள்ளி அனு வம் 
 

  Government 

/ அரசாங்கம் 

 

1 

 

2 

 

3 

 

உணர்ச்சியின் மவளிப் ாடு 
Emotions கருத்து  

 

Is that OK or 

NOT? Is that 

GOOD or BAD? 

ஏன்? 
Why? 
 

என்ன மசய்ய தவண்டும்? 
What should do? 

 

உன் மசயல் என்ன? 
Action? கருத்து  

 

Points with Evidence 

and Examples 

 

ஏன்? 
Why? 
 

மசயல் மூைம் மவளிப் டும்  ண்பு என்ன? 
What values you get from the action you do? 

 

ஒப் ீட்டுக் கூறுேல் 
Compare above situation 

and explain? 

 

P 

 

S 

 

G 

 

 

 

 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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    11. தேசிய ேினக் மகாண்டாட்டம் (National Day Celebration) 

 

மசால்வளம் 

1. ோட்டுப் பண் National Anthem 

2. தேசியக் மகாடி National Flag 

3. அதிபர்  President  

4. தேசிய ோள் அணிவகுப்பு National Day Parade  

5. சுேந்ேிரம் Independence  

6. ோட்டுப்பற்று Patriotism 

7. இராணுவ அணிவகுப்புகள் Military Contingents  

8. பல்லின ேிகழ்ச்சிகள் Multicultural Performances  

9. வாண வவடிக்டக Firework  

10. காவல் அேிகாரிகள் Police Officers  

11. அரசாங்கத் ேிட்டங்கள் Government Plans 

12. தேசிய ோள் தபரணி National Day Rally 

13. வரைாறு History  

14.  க்கள் கூட்டம் Crowd  

15. தேச ஒற்றுல  National Unity  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                                     

                                            WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - TAMIL COACHING CENTRE  

ககள்விகள் 
 
1. ந து கேசிய ேினம் வருடொ வருடம் ஏன் விமரிசசயொகக் (Grand) பகொண்டொடப் டுகிறது என்று 

நீ நிசனக்கிறொய்? 
 
 

 

 

Evidence / ஆேொரங்கள் 

What? Why? How? 

 நாடு 1. _____________________________ பபற்ற நாடை எந்நாளும் 

மறவாமல் நிடனவில் டவத்துக் பகாள்ளும் வண்ணம் 

அந்நாள், நாட்டு மக்கைால் விமரிடையாகக் பகாண்ைாைப்பை 

வவண்டும். 

 நாடு சுதந்திரம் பபற்ற ைரித்திரத்டதயும் (History), வரலாற்றுப் 

பின்னணிடயயும் (Background) இக்காலத் 

தடலமுடறயினருக்குத் பதரியப்படுத்த தேசிய ேினக் 

மகாண்டாட்டம் அவசியம். 

 நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காகப் வபாராடிய வரீர்கடைக் 

நிடனவுகூறும் (Recall) வடகயில் வதைிய தின               

2. ____________________ வகாலாகலமாக இருக்க வவண்டும். 

 சுதந்திரம் ஒவ்பவாரு நாட்டு 3. ________________________ 

எவ்வைவு முக்கியம் என்படத உணர்த்துவதற்கு அந்நாள் பல 

கலாச்ைார பின்னணியிலிருந்து வந்துள்ை மக்கவைாடு 

ஒன்றிடணந்து பகாண்ைாைப்பை வவண்டும். 

 வரலாறு மறக்கப்பைாமலும் மீண்டும் நிகழாமலும் இருக்க 

நாட்டு மக்கள் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த நாடை 

ஒற்றுடமயுைன் பகாண்ைாடி நாட்டின் மீது டவத்திருக்கும் 

மரியாடதடய பவைிக்காட்ை வவண்டும். 

Consequences / விசளவுகள் 

கேசிய நொள் பகொண்டொடப் 

 டுவேொல் /  

Advantages 

  

 மக்கைிடைவய நாட்டுப்பற்று (Patriotism) பபருகுவதுைன் தம் 

நாட்டின் மீது டவத்திருக்கும் மரியாடதயும் விசுவாசமும் 

(Loyalty) அதிகரிக்கும். 

 தம் 4. _______________________ முக்கியத்துவத்டத அறிந்து 

பகாள்வவதாடு அேன் 5. ______________________________ 

பாடுபடுவார்கள். 

 சுதந்திரம் எவ்வைவு முக்கியம் என்படத ஒவ்பவாரு 

வமற்கண்ை வகள்வியில் வதைிய தினம் ஏன் விமரிடையாகக் பகாண்ைாைப்படுகிறது என்று 
வகட்கப்பட்டுள்ைதால் – சுய கருத்து, சுய அனு வத்சேக் பகாண்டு கருத்துகள் கூற வவண்டும். 
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ஆண்டும் பகாண்ைாைப்படும் வதைிய நாைன்று நன்கு அறிந்து 

பகாள்வர். 

 சுதந்திர சுவாைத்டத நமக்கு அைித்த நம் முன்வனார்கைின் 

தியாகத்டத (Sacrifice) எண்ணிப் பார்க்கும் ஒரு நாைாகத் 

திகழும். 

 அடுத்து வரக்கூடிய தடலமுடற (Generation) நாட்டின் 

சுதந்திரம் எவ்வாறு கிடைக்கப்பபற்றது என்படதத் பதரிந்து 

பகாள்ை வதைிய நாள் பகாண்ைாட்ைம் ஆண்டுவதாறும் 

பதாைர்ச்ைியாக நைத்தப்பை வவண்டும். 

 நாட்டுப்பற்டற 6. ______________________ முடியும். 

தேசிய நாள் 

மகாண்டாடப் டா ல் 

இருந்ோல் /  

Disadvantages 
 

 மக்கைிடைவய நாட்டுப்பற்று ைற்றுக் குடறயத் பதாைங்கும். 

 நாடு சுதந்திரம் அடைந்த வரலாற்டறத் பதரிந்து பகாள்ை 

முடியாமல் காலப்வபாக்கில் மறந்துவிைக் கூடும். 

 நாட்டின் 7. ________________________ அறியாமல் அடுத்த 

தடலமுடறயினர் சுயநலமாகச் (Selfish) ைிந்திக்கத் பதாைங்கி 

தன்னலத்டத முன்நிறுத்துவர். 

 சுயநலமாகச் பையல்படும் மக்கள் நாட்டின் நலன் கருதாமல் 

சுயலாபத்திற்காக நாட்டை மதிக்காமல் பல தீய 

பையல்கடைச் பைய்ய முற்படுவர். 

Solution / Suggestion - How? 

ேரீ்வுகள் / ஆக ொசசனகள் - எவ்வொறு? 

 நாட்டுப்பற்று ஒவ்பவாரு குடிமகனுக்கும் இருக்க வவண்டிய ஒன்றாகும். 

 வதைிய நாடை மறவாமல் பகாண்ைாடுவதால் நாட்டின் மீது நாம் அடனவரும் 

டவத்திருக்கும் அக்கடறடயக் காண முடியும். 

 வதைிய நாடைப் புறக்கணிக்காமல் (Without Ignoring) நாட்டுப்பற்வறாடும், வதை 

ஒற்றுடமயுைனும் பகாண்ைாடுவது பின்னாைில் நாட்டின் மகிழ்ச்ைி ைீர்குடலயாமல் 

(Demolish) 8. ____________________ உறுதி பைய்யைாம்.  

 

   (இருவழிக் கலந்துடரயாைலுக்கான வினா மாணவர்கள் வபசுவதிலிருந்து வகட்கப்படும்) 

2. சற்று முன் நீங்கள் கேசிய நொள் பகொண்டொட்டம் எவ்வளவு அவசியம் என் சேக் 
கூறியிருந்ேரீ்கள். நொட்சட அவமேிக்கும் ஒருவசரப்  ொர்த்ேொல் நீங்கள் அவருக்கு என்ன 
அறிவுசர கூறுவரீ்கள்? 

 

 

வமற்கண்ை வகள்வியில் நாட்டை அவமதித்தால் என்ன உணர்வு ஏற்படும் என்று 
வகட்கப்பட்டுள்ைதால் – மனநிச  சொர்ந்ே கருத்துகசளக் கூற வவண்டும். 
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உணர்ச்சியின் பவளிப் ொடு  
/ Emotions 

முதலில் கடும் தகாபம் வரும். ோட்டின்  ீது அக்கலறயில்ைா ல், 

தேச உணர்வு இல்ைா ல் ோட்டுக் குடி கன் என்று  ட்டும் கூறும் 

அவர்களின் அறியால யின் (Ignorance) உச்சேிலைலயக் கண்டு 

 னம் வருந்துதவன்.  

ஏன்? Why? ோட்டுப்பற்று என்பது ோட்டில் வாழும் ஒவ்மவாரு குடி கனுக்கும் 

இருக்க தவண்டியது அத்ேியாவசிய ாகும். 

 ோடு சுேந்ேிரம் மபற்ற வரைாற்லற அறிந்து மகாள்வேன் 

மூைம் தேசப்பற்லற த லும் அேிகரித்துக் மகாள்ளைாம். 

 ஒரு ோடு சுேந்ேிரம் மபறுவது அவ்வளவு சுைப ான காரியம் 

அன்று. அேற்காக இரவும் பகலும் பாராது, அயராது உலழத்ே 

ே து 9. _________________________ ேிலனவில் மகாண்டு 

அவர்களின் 10. _______________________ ேன்றி மசலுத்தும் 

வண்ண ாக தேசிய ோலள  க்கள் ஒற்றுல தயாடு 

மகாண்டாட தவண்டும். 

 ேம் ோட்டு  க்களின் ஒற்றுல லயக் கண்டு பிற ோடுகளும் 

அேலன உோரண ாகக் மகாள்ள தவண்டும்.   

என்ன பசய்ய கவண்டும்? 

What should do? 

 

 நாடுதான் ஒவ்பவாரு குடிமகனின் கண்ணாடி. அதனால், நாம் 

பைய்யும் அடனத்து பையல்களும் நமது நாட்டைப் 

பிரதிபலிக்கும் (Reflect) என்படத எந்நாளும் மறவாமல் 

இருக்க வவண்டும்.  

 நாட்டை இழிவுபடுத்தும் (Insulting) எந்தக் காரியத்திற்கும் 

துடண வபாகாமல், நாட்டின் 11. ____________________ 

முன்னிறுத்த வவண்டும்.  

 நாட்டுப்பற்று எவ்வைவு முக்கியம் என்படத வருங்கால 

தடலமுடறக்குத் பதரியப்படுத்தும் வண்ணமாக நாம் ஒரு 

நல்ல குடிமகனாகத் திகழ வவண்டும்.  

 
3. சிங்கப்பூர் மக்கள் கேசிய ேினக் பகொண்டொட்டத்சே எவ்வொறு ஆேரிக்கிறொர்கள் (Support) என்று 

நீ நிசனக்கிறொய்? 
 

 

 
 

த ற்கண்ட தகள்வியில் சிங்கப்பூர்  க்கள் தேசிய ேினக் மகாண்டாட்டத்லே எவ்வாறு 
ஆதரிக்கிறார்கள் என்று தகட்கப்பட்டுள்ளோல் –  க்கள் என்மனன்ன மசய்கிறார்கள் என்ற 
கருத்துகடைக் கூற தவண்டும். 
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 ேில் : மக்கள்  ல்தவறு நடவடிக்லககள் வாயிைாக ஆேரவு மேரிவிக்கின்றனர். 

ஆேொரங்கள் / Evidences  

Why? How? 
 ைிங்கப்பூர் மக்கள் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 9 ஆகஸ்ட்டில்    

12. ____________________ மகிழ்ச்ைிவயாடு பகாண்ைாடுவர். 

 1965-இல் மவலைியாவிலிருந்து ைிங்கப்பூர் சுதந்திரம் 

பபற்றடத நிடனவுகூறும் வநாக்கில் வதைிய தினம் 

ஆண்டுவதாறும் ைிங்கப்பூர் 13. _________________________ 

விமரிடையாகக் பகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 வதைிய நாைன்று மக்கள் அடலகைலாய்த் திரண்டு அன்று 

நடைபபறும் வதைிய நாள் அணிவகுப்புகடையும் (Parades), 

ைிங்கப்பூர் நாட்டின் 14. ____________________ மற்றும் 

மக்கைின் அன்றாை வாழ்க்டகடயப் பிரதிபலிக்கும் 

கண்கவரும் நைனங்கடையும் கண்டு கைித்து ஆதரவு 

வழங்குவார்கள். 

 அன்டறய பபாழுது மாண்புமிகு பிரதமர் வழங்கவிருக்கும் 

வதைிய நாள் பைய்திடய அறிந்து பகாள்ை ஆர்வமாகக் 

காத்துக் பகாண்டிருப்பர்.  

 ஒவ்தவார் ஆண்டும் பதிவு பைய்யப்படும் பைய்தியில் 

ைிங்கப்பூர் பிரதமர், உள்நாட்டு மற்றும் உலகைாவிய 

முன்வனற்றங்கடை ஆராய்வதுைன், பபாருைாதார 

பையல்திறன் (Economic Performance) மற்றும் வதைிய 

முன்னுரிடமகடைக் (Priorities) வகாடிட்டுக் காட்டுவார். 

 அரைாங்கத்தின் பையல்பாடுகடை மக்களுைன் பகிர்ந்து 

பகாண்டு, ைிங்கப்பூர் நாட்டை வமம்படுத்த மக்கைின் 

ஒருமித்த ைிந்தடனயின் முக்கியத்துவத்டதச் 

சுட்டிக்காட்டுவார். 

Consequences / விசளவுகள் 

 க்கள் தேசிய ேினத்லே 

ஆேரிக்கிறார்கள் என்றால் 

/ Advantages 

  

 ைிங்கப்பூர் மக்கள் வதைிய தினத்டத ஆதரிப்பதால் 

நாட்டுப்பற்று அதிகரிப்பதுைன் வதைிய உணர்வு என்றும் 

அழியாமல் இருக்கும். 

 வதைிய நாைில் நைத்தப்படும் கண்கவர் நைனங்கைின் மூலம் 

பவவ்வவறு இனத்தவர்கைின் பாரம்பரியத்டதச் 

குழந்டதகளுக்குச் பைால்லிக் பகாடுக்கலாம். 

 பிற இனத்ேவருடன் ஒன்றிலணந்து வாழ்வேன்  கில லய 

(Greatness) பிள்லளகளுக்கு உணர்த்ேைாம். 
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 மக்கைின் ஆதரடவப் பபாறுத்துதான் வதைிய தினம் 

வகாலாகலமாகக் பகாண்ைாைப்படுகிறது. மக்கள் அதிகைவில் 

ஆதரவு பதரிவித்தால், வதைிய தினம் மிகவும் விமரிடையாகக் 

பகாண்ைாைப்படுவதுைன் பவைிநாட்டுச் சுற்றுப்பயணிகைின்       

15. ____________________ அதிகரிக்க முடியும். 

 சுற்றுப்பயணிகைின் அதிகரிப்பால் நாட்டின் பபாருைாதாரமும் 

வமம்படும். இதனால் மக்கள் வதைிய நாள் 

பகாண்ைாட்ைத்திற்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வவண்டியது 

அவைியமாகும். 

 க்கள் தேசிய ேினத்லே 

ஆேரிக்கவில்லை என்றால் 

/ Disadvantages 

 

 தேசிய ோள்  க்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டால் தேசத்ேின் 

 ீதுள்ள 16. ____________________ ோளுக்கு ோள் குடறயத் 

மோடங்கும். 

 ஒற்றுல  இல்ைாே சூழல் ேிைவும்.  க்கள் சுயேை ாகச் 

மசயல்படத் மோடங்குவர். 

 அரசாங்கத்ேின்  ீது எந்ேப் பற்றும் இல்ைா ல் அரசு 

பிறப்பிக்கும் (Implement) எந்ேத் ேிட்டங்களுக்கும் ேங்கலள 

உட்படுத்ேிக் மகாள்ள  றுப்பர், 

Solution / Suggestion - How? 

ேரீ்வுகள் / ஆக ொசசனகள் - எவ்வொறு? 

ஒவ்மவாரு சிங்கப்பூரரும் ேங்கள் ோட்டின்  ீது லவத்துள்ள  ரியாலேலயயும் பற்லறயும் 

காண்பிக்கத் தேசிய ேினத்ேில் கைந்துமகாண்டு ஆேரலவத் மேரிவிக்க தவண்டும்.  க்களின் 

வருலக  ட்டு ல்ைாது அவர்கள் நாட்டுக்காகச் பைய்யும் சிறு மசயல்களும் ோட்டுப்பற்லறக் 

காட்டும். அலவ: 

 பள்ளி  ாணவர்கள் தேசிய ேினக் மகாண்டாட்டத்ேன்று லகயில் தேசிய                    

17. ____________________ ஏந்ேியவாறு ேம் தேசப்பற்லற மவளிக்காட்டைாம். 

 தேசிய கீேம் 18. ____________________ தபாது  க்கள் ஒன்றுகூடிப் பாடி தேச உணர்லவப் 

பகிர்ந்து மகாள்ளைாம். 

 தேசிய ோளன்று ேலடமபறும் பை கைாச்சார பாடல்களுக்கும் (Cultural Songs) 

ேடனங்களுக்கும் முடிந்ே வலர ஆேரலவ வழங்கைாம்.  
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தேசிய ேினக் மகாண்டாட்டம் சார்ந்ே அரசாங்கத் ேிட்டங்கள் / மசயல் ாடுகள் 

 

 வதைிய தின அணிவகுப்பு (National Day Parade) 

 வதைிய தினச் பைய்தி (National Day Message) 

 வதைிய தினக் கூட்ை உடர (National Day Rally Speech) 

 வாண வவடிக்டக பகாண்ைாட்ைம் (Fireworks Celebrations) 
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வாய்ம ாழி தேர்வு சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான மசய்யுள் & ம ான்ம ாழி  ட்டியல் 

1. அரசன் இல்ைாே ோடு அச்சில்ைாே தேர் (பழம ாழி) 

2. அரசன் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி (பழம ாழி) 

3. ோ அலசய ோடும் அலசயும் (பழம ாழி) 

4. விலனவைியும் ேன்வைியும்  ாற்றான் வைியும் 
துலணவைியும் தூக்கிச் மசயல் (ேிருக்குறள்) 

5.  ன்னர்க்கழகு மசங்தகான் முலறல  (உைக ேீேி) 

6. மசங்தகால் அரசதன மேய்வம் ஆவான் (பழம ாழி)  

7. மகாற்றவன் அறிேல் உற்றிடத்து உேவி (மகான்லற தவந்ேன்) 

 

 

கீகே பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ப ொருளுக்குப் ப ொருத்ேமொன  ட்டிய ில் இருக்கும் பசய்யுள் & 
ப ொன்பமொேிகளின் எண்கசள எழுதுக.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒரு குடும்பத்ேில் அல்ைது ஓர் அணியில் உள்ளவர்களின் பண்பு ேைன்கள் 

அந்ேக் குடும்ப / அணி ேலைவலரச் சார்ந்துள்ளது. 

 

 

மசயல்படுவேற்கான ஆற்றல், ேனக்கு இருக்கும் ஆற்றல், பலகவரின் ஆற்றல், 

துலணயாக அல யும் ஆற்றல், இலவகலள அறிந்து மசயல்பட தவண்டும். 

 

ேீேி ேவறா ல் ோட்லட ஆளும் அரசாட்சிதய மேய்வம் என்பர்.  

 

அரசனின் ேல்ைாட்சி அவன் ோட்லடச் மசழிப்பாக்கும். 

 

 

அச்சில்ைாே தேரானது தபாகும் ேிலசயில் இருந்து ேடம்  ாறுவது தபாை, 

அரசன் இல்ைாே ோடும் சரியான ேிலசலய அலடயாது. 

 

தேலவயிருக்கும் இடம் மசன்று உேவி மசய்ேதை, ஆட்சி மசய்தவார் அறிய 

தவண்டியது ஆகும் 

 

ேீேி முலறதயாடு அரசு புரிேல் அரசருக்கு அழகாகும் 
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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 

 
 

விலடத்ோள் 
 

தேசிய ேினக் மகாண்டாட்டம் 
 
 

1. சுேந்ேிரம் 7. சரித்ேிரம் 13.  க்கதளாடு 

2. மகாண்டாட்டம் 8. இருப்பலே 14. வரைாறு 

3. குடி கனுக்கும் 9. முன்தனார்கலள 15. வரலவயும் 

4. ோட்டின் 10. ேியாகத்ேிற்கு 16.  ரியாலே 

5. முன்தனற்றத்ேிற்காக 11. ேைலன 17. மகாடிலய 

6. வளர்க்க 12. தேசிய ேினத்லே 18. பாடும் 

 
 

 
ஒரு குடும்பத்ேில் அல்ைது ஓர் அணியில் உள்ளவர்களின் பண்பு ேைன்கள் அந்ேக் 
குடும்ப / அணி ேலைவலரச் சார்ந்துள்ளது. 
 

2 

பையல்படுவதற்கான ஆற்றல், தனக்கு இருக்கும் ஆற்றல், படகவரின் ஆற்றல், 
துடணயாக அடமயும் ஆற்றல், இடவகடை அறிந்து பையல்பை வவண்டும். 
 

4 

நீதி தவறாமல் நாட்டை ஆளும் அரைாட்ைிவய பதய்வம் என்பர். 
 
 

6 

அரைனின் நல்லாட்ைி அவன் நாட்டைச் பைழிப்பாக்கும். 
 
 

3 

அச்ைில்லாத வதரானது வபாகும் திடையில் இருந்து தைம் மாறுவது வபால, அரைன் 
இல்லாத நாடும் ைரியான திடைடய அடையாது. 
 

1 

வதடவயிருக்கும் இைம் பைன்று உதவி பைய்தவல, ஆட்ைி பைய்வவார் அறிய 
வவண்டியது ஆகும். 
 

7 

நீதி முடறவயாடு அரசு புரிதல் அரைருக்கு அழகாகும். 
 
 

5 

 


