SEC 1 & 2 ONE STOP TAMIL GUIDE
1 & 2 தமிழ் வழிகாட்டி நூல்

உயர்நிலை
எண்

A

ப ொருள்

க்கம்

PAPER 1 - ESSAY WRITING AND EMAIL
தொள் 1 - கட்டுரை மற்றும் மின்னஞ்சல்

TYPES OF EMAILS, FORMAT AND TIPS ON HOW TO

1

APPROACH THEM FOR BEST RESULTS

மின்னஞ்சல் வகைைள், அகமப்புமுகை மற்றும் அவற்ைில் சிைப்புத்

1-2

தேர்ச்சிக்ைான அணுகுமுகைைள்

2

TYPES OF ESSAYS AND ITS EXPLANATIONS
ைட்டுகை வகைைளும் அவற்றுக்ைான விளக்ைங்ைளும்

3-4

STRUCTURE AND TIPS ON ESSAY WRITING

3

B

ைட்டுகை எழுதுவேற்ைான அகமப்பு முகை மற்றும் உேவிக்
குைிப்புைள்

5-8

PAPER 2 COMPREHENSION AND USAGE OF LANGUAGE
தொள்

2 (கருத்தறிதல் மற்றும் பமொழி மைபும் யன் ொடும்)

OPEN - ENDED COMPREHENSION - QUESTIONS ASKED IN

EXAM FORMAT, TYPES, EXPLANATIONS AND APPROACHES

4

WITH EXERCISES

9 - 14

சுயவிகைக் ைருத்ேைிேல் - தேர்வுமுகையில் அகமக்ைப்பெற்ை
வினா வகைைள் - அவற்கை அணுகுவேற்ைான வழிமுகைைள்
எடுத்துக்ைாட்டுைளுைன் ெயிற்சிைள்

5

ERROR CORRECTION GUIDELINES AND EXERCISES

15 - 19

ெிகழ ேிருத்ேம் குைிப்புைள் மற்றும் ெயிற்சிைள்

C

ORAL AND LISTENING (வொய்பமொழி மற்றும் ககட்டல் கருத்தறிதல்)
READING ALOUD - GUIDELINES AND MODEL EXERCISES

6

வாய்விட்டு வாசித்ேல் - வழிைாட்டுக் குைிப்புைள் மற்றும் மாேிரிப்

20 - 24

ெயிற்சிைள்

ORAL TOPIC DISCUSSION / LISTENING COMPREHENSION -

7

GUIDELINES

25 - 26

ேகைப்கெபயாட்டிய வாய்பமாழி ைைந்துகையாைல் / தைட்ைல்
ைருத்ேைிேல் - வழிைாட்டுக் குைிப்புைள்
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D

8

E

HIGHER TAMIL (உயர் தமிழ்)
SUMMARY WRITING GUIDELINES AND EXERCISES
சுருக்ைி வகைேல் வழிைாட்டுக் குைிப்புைள் மற்றும் ெயிற்சிைள்

27 - 34

TO USE IN COMPOSITION AND ORAL DISCUSSION

(கட்டுரையிலும் உரையொடலிலும் யன் டுத்த)
30 BEST EXAM TOPICS THIRUKKURAL AND PALAMOZHI WITH
9

EXERCISES

35 - 54

தேர்வுக்குரிய 30 சிைந்ே ேகைப்புைளில் ேிருக்குைள் மற்றும்
ெழபமாழிைதளாடு ெயிற்சிைள்

50 USEFUL BEST QUOTES AND PROVERBS WITH EXERCISES
10

ெயனுள்ள

50 சிைந்ே தமற்தைாள்ைள் & பொன்பமாழிைதளாடு

55 - 68

ெயிற்சிைள்

100 IMPORTANT EXAM BASED INIYA THODARGAL WITH
11

EXERCISES

69 - 82

தேர்வுக்கு உேவும் 100 முக்ைிய இனிய போைர்ைதளாடு ெயிற்சிைள்

50 MARABHUTHODARGAL, 40 INAIMOZHIGAL, 20

UVAMAITHODARGAL WITH MEANING, SENTENCES AND

12

EXERCISES TO EXCEL IN COMPO
ைட்டுகைகயச் சிைப்ெிக்ை உேவும்
இகைபமாழிைள்,

83 - 106

50 மைபுத்போைர்ைள், 40

20 உவகமத்போைர்ைள் - மாேிரி

வாக்ைியங்ைதளாடு பொருள்ைளும் ெயிற்சிைளும்

F

பமொழிவளம் (VOCABULARY)

400 BEST WORDS WITH MEANING (TAMIL – TAMIL - ENGLISH)
13

AND EXERCISES

107 - 138

400 சிைந்ே பசாற்பொருள்ைள் (ேமிழ் - ேமிழ் - ஆங்ைிைம்) மற்றும்
ெயிற்சிைள்
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15 BEST EXAM BASED ORAL TOPIC DISCUSSION AND ESSAY

WRITING (CONTENT VOCABULARY) - (ENGLISH TO TAMIL) WITH

14

EXERCISES

139 - 181

15 சிைந்ே தேர்வுக்குரிய ேகைப்புைளில் ைருப்பொருள் சார்ந்ே
பசால்வளம் - வாய்பமாழிக் ைைந்துகையாைல் மற்றும் ைட்டுகையில்
ெயன்ெடுத்ேக்கூடியகவ (ஆங்ைிைம் - ேமிழ்) ெயிற்சிைளுைன்
50 BEST WORDS - USED TO EXPLAIN THE SAME MEANING IN
15

DIFFERENT CONTEXT WITH EXERCISES
தேர்வுக்குரிய ேகைப்புைளில்

182 - 197

50 சிைந்ே ஒதை பொருகள விளக்கும்

சூழலுக்தைற்ை பசாற்ைதளாடு ெயிற்சிைள்
விலைத்தாள்

198 - 219
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உறவுமுரற மின்னஞ்சல் எழுதும்க ொது கவனிக்க கவண்டியரவ :

அலமப்பு முலை

விளக்கம்

த ொடக்க அமைப்பு முமை

அனுப்புநர் ைின்னஞ்சல் முகவரி
தெறுநர் ைின்னஞ்சல் முகவரி
தெொருள் – சுருக்கைொக
நொள் – த

த ொடக்க வரி

ி

அன்புள்ள

மு CONTENT
ல் ெத் ி

HIDDEN INTENTIONALLY
TO
PROTECT
COPYRIGHTS
நலம்
விசொரித்
ல்

கருத்து

கருத்து

1, 2, 3

விமடதெறு ல்

அடுத்

ைின்னஞ்சமலப் ெற்ைி

முடிவு அமைப்பு முமை

இப்ெடிக்கு,
………………………………………………………
(தெயர்)

A3

STRUCTURE AND TIPS ON ESSAY WRITING
கட்டுரை எழுதுவதற்கொன அரமப்பு முரற மற்றும் உதவிக் குறிப்புகள்

அரமப்பு முரற – நிகழ்வுக் கட்டுலை (சம் வம் / சூழல்)

1.

முன்னுகை

ெத்ேி

1

2.

நிைழ்ச்சி

1

ெத்ேி

2

3.

நிைழ்ச்சி

2

ெத்ேி

3

4.

உச்சக்ைட்ைம்

ெத்ேி

4

5.

முடிவுகை

ெத்ேி

5

3
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முன்னுரை அரமக்க உதவிக் குறிப்புகள்

1. உரையொடல் முன்னுரை
ைட்டுகையின் ைருப்பொருகள கவத்து இருவர் தெசிக்பைாள்வதுதொல் உகையாைல்
அகமத்து முன்னுகை எழுதுேல். உகையாைகை மிை நீளமாை எழுேக் கூைாது.
எடுத்துக்கொட்டு
தலைப்பு

நீ உன் ெள்ளி இகசக்குழுகவப் ெிைேிநிேித்து பவளியூர் ெயைம்
பசன்ைிருந் தொது ஏற்ெட்ை ஒரு மைக்ை முடியாே சம்ெவத்கே விவரித்து
எழுதுை.

முன்னுலை

“நைது ெள்ளி அமனத்துலக இமசப் தெொட்டியில் த ர்வொகியிருப்ெ ொல்
நொம் அகனவரும் ஜப்ொனிற்குச் பசல்ைப் தொைிதைாம்’’ என்று ெள்ளி
இகச ஆசிரியர் ேிருமேி எமி முைத்ேில் புன்முறுவலுைன் கூைிக்பைாண்தை
இகச வகுப்ெிற்குள் நுகழந்ோர். அகேக் தைட்ை நான் சற்று என்கனக்

CONTENT HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT
COPYRIGHTS

ைிள்ளிப் ொர்த்துக்பைாண்தைன். நான் தைட்ைது ைனவா நனவா? என்

ைாதுைகள என்னாதைதய நம்ெ முடியவில்கை! அகே உறுேிப்ெடுத்ேிக்
பைாள்ள, “ஆசிரியர், என்ன பசான்ன ீர்ைள்?” என்று மீ ண்டும் தைட்தைன்.
அவர் சிரித்துக்பைாண்தை என்கன தநாக்ைி நைந்து வந்ோர்.

ERROR CORRECTION GUIDELINES AND EXERCISES

B5

ிரழ திருத்தம் குறிப்புகள் மற்றும்

யிற்சிகள்

ெிகழ ேிருத்ேம் ைீ ழ்க்ைாைப்ெடும் பமாழிக்கூறுைளில் இைம்பெைைாம். அகவ

எண்

மமாழிக்கூறுகள்

எடுத்துக்காட்டு

1

எழுத்துப் ெிகழைள்

ஒலி தவறுெொட்டுச் தசொற்கள், குைில் - தநடில், எகர –
ஒகர, ஏகொர – ஓகொர தசொற்கள்

6

இகைப்புச் பசாற்ைள்

ஆனொல், ஆமகயொல், ஏதனன்ைொல் தெொன்ைமவ
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ைீ ழ்க்ைாணும் ெகுேியின் இைப்ெக்ைத்ேில் ஐந்து வினாக்ைளின் எண்ைள் இைம்பெற்றுள்ளன.
ஒவ்பவாரு வினாவிற்கும் எேிரிலுள்ள வரியில் தகொடிடப்ெட்டுள்ள தசொல் ெிமையொக
உள்ளது. அந்ேப் ெிகழயான பசாற்ைகளத் ேிருத்ேி அச்பசாற்ைளின் சரியான வடிவத்கே
எழுேவும்.
யிற்சி 1

ஆதைாக்ைியமான வாழ்க்கை முகை என்ெது உைைால் மட்டும் உறுேியாைவும்,
வளமாைவும், இருப்ெது அல்ை, மனத்ேளவும் மைிழ்ச்சியாைவும் நிம்மேியாைவும்

Q(1)

இருப்ெது குைிக்கும். நாம் உைற்ெயிற்சி பசய்து உைகைத் ேிைப்ெடுத்ேிக்
பைாள்வதுதொல் மனேிற்கும் ெயிற்சிைள் ேை தவண்டும். மனகே ஆதைாக்ைியமாை
கவத்துக்பைாள்வேற்குச் சிரிப்புச் சிைந்ே ெயிற்சியாைிைது. இேகன தமற்பைாள்ள

CONTENT HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
Q(2)

நாம் நல்ை நகைச்சுகவப் ெைங்ைகளப் ொர்க்ைைாம். அேனால் நகைச்சுகவ

உைர்வு மிகுந்ே நண்ெர்ைளிைம் உகையாடிவிட்டு வைைாம். ேியானம், தயாைப்

Q(3)

ெயிற்சி தொன்ைகவயும் மனநிகைகய அகமேிப்ெடுத்ேி நாம் சிந்ேகனைகள
ஒருமுைப்ெடுத்துைிைது. இேற்கும் தமல் ‘உள்ளுவபேல்ைாம் உயர்வுள்ளல்’

Q(4)

என்ை வள்ளுவரின் வாக்குப்ெடி நல்ை எண்ைங்ைகளயும் ெற்ைி மட்டுதம நாம்
எப்தொதும் நிகனக்ை தவண்டும். இவ்வாபைல்ைாம் பசய்வேன்வழி

Q(5)

நிகைவகைந்ே ஆதைாக்ைியத்கே நாம் பெை முடியாது.

விகைைள்

Q(1)
Q(2)
Q(3)
Q(4)
Q(5)
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SUMMARY WRITING GUIDELINES AND EXERCISES

D8

சுருக்கி வரைதல் வழிகொட்டுக் குறிப்புகள் மற்றும்

யிற்சிகள்

சுருக்ைி வகைேைில் சிை உத்ேிமுகைைகள நிகனவில் பைாள்ள தவண்டும். அகவ:

மெய்யக்கூடியலவ

மெய்யக்கூைாதலவ

(Do)

(Don’t)

•

ெனுவமலக் கவனைொக வொசித் ல்

•

தசொந்

•

கருத்துகமளப் புரிந்து தகொள்ளு ல்

•

நீண்ட வொக்கியங்கள் எழு க்கூடொது

•

முக்கிய தசொற்கமள – அமடயொளம்

•

தசய்யுள், ெைதைொைிகள், வர்ைமன,

•

கருத்துகள் தசர்க்கக்கூடொது

கொணு ல் (அடிக்தகொடிடு ல்)

அைகிய த ொடர் தெொன்ைவற்மை

சிறு சிறு வொக்கியங்களொக எழு

இமைக்கக் கூடொது

CONTENT HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
தவண்டும் - இ னொல் எழுத்துப் ெிமை
உண்டொவது குமையும்
•

முக்கிய தசொற்கமளச் தசொந்
நமடயில் எழு வும்

•

ெனுவலில் இருக்கும் கருத்துகமள
ைட்டும் எழு

•

தவண்டும்

இமைப்புச் தசொற்கமளப்
ெயன்ெடுத் வும் (ஆனொல், ஆமகயொல்,
தைலும்)

•

தசொற்கமளச் தசர்த்து எழு

தவண்டும்

(தசய்வது அைியொது - தசய்வ ைியொது)
•

தசொற்களின் எண்ைிக்மகமயக்
குைிப்ெிடவும்

யிற்சி

2
ைின்னியல் வைிகம் என்ெது நொம் இமையத் ில் தசய்யும் வைிகம் எனப்ெடும்.

இன்மைய இருெத்து ஒன்ைொம் நூற்ைொண்டில் நம் நொட்டில் ைட்டுைல்லொைல் இன்னும் ெல
நொடுகளில் ைின்னியல் வைிகம் நொளுக்கு நொள் வளர்ச்சியமடந்து வருகிைது என்ெ ில்
சிைிதும் ஐயைில்மல. ஆமகயொல், இமையம் வைியொக தைற்தகொள்ளப்ெடும் ைின்னியல்
வைிகத் ொல் ெல நன்மைகள் உள்ளன…………….
….ெயன ீட்டொளர்கள்
ைின்னியல்
வைிகத் ில் TO
ஈடுெடும்தெொது
ித்துச் தசயல்ெட
CONTENT
HIDDEN
INTENTIONALLY
PROTECTசிந்
COPYRIGHTS
தவண்டும்.
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னுவலில் மின்னியல் வணிகத்தொல் ஏற் டும் நன்ரமகள்
பசய்திகரளப் ப ொருள்

ிறழொது உன் பசொந்த நரடயில்

ற்றி கூறப் ட்டுள்ள

40 பசொற்களில் சுருக்கி

எழுதவும்.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

30 BEST EXAM TOPICS THIRUKKURAL AND PALAMOZHI WITH
EXERCISES

E9

கதர்வுக்குரிய 30 சிறந்த தரலப்புகளில் திருக்குறள் மற்றும்
ழபமொழிககளொடு யிற்சிகள்

எண்

பொருள்

1
30

ைாைம்
பொருள் ேிருட்டு

திருக்குறள் &

ழபமொழி

1. கொலம்
குைள்

ஞாைம் ைருேினும் கைகூடும் ைாைம்
ைருேி யிைத்ோற் பசயின்

பொருள்

ஒரு பசயகைச் பசய்வேற்குரிய ைாைத்கேயும் இைத்கேயும் அைிந்து
பசய்யும்தொது
ஒருவனுக்கு
இந்ே
உைைம்
தொற்றும்
பவற்ைி
ைிகைக்கும்.

ெழபமாழி

●

ைாற்றுள்ளதொதே தூற்ைிக்பைாள்.

●

ெருவத்தே ெயிர்பசய்.
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திருக்குைள் & பழமமாழி பயிற்ெிகள்
கீ ழ்க்காணும் பனுவலுக்கு ஏற்ை திருக்குைள், பழமமாழிகலளக் மகாண்டு பூர்த்தி மெய்க.

1. காைம்
இன்மைய

இமளஞர்கள்

கொத் ிருக்கிைொர்கள்.
தவமலமய
அரி ொக

நைக்குப்

ஏற்றுக்தகொள்வத

(Rare)

ெிடித்
ெிடித்

தவமல

கிமடக்கும்

தவமலக்கொகக்

புத் ிசொலித் னம்.

வமர

கொத் ிருப்ெம விட,

தவமல

வொய்ப்புகள்

தவறுைதன
கிமடக்கும்
அமைவத

இருக்கும் இந்நிமலயில், நைக்கு நொதை கட்டுப்ெொடுகமள வி ித்துக்

தகொள்ளக்கூடொது.
கொற்றுள்ள
எனும் ெைதைொைிக்கு ஏற்ெ, வொய்ப்பு நம்மைத் த டி வரும் தெொழுத

அம

ெற்ைிக்தகொள்ள

அடித் ளைொகப்

தவண்டும்.

ெயன்ெடுத் ிக்தகொண்டு,

அ ன்

மு லில்
மூலம்

கிமடக்கும்
ிைன்கமள

தவமலமய

தைருதகற்ைிக்தகொள்ள

இறுகப்

(Enrich /

CONTENT HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

Polish)

தவண்டும்.

சூத் ிரத்ம ச்

1.
50.

ெிடித்

தவமலக்கொக

முயற்சி

தசய்யலொம்.

இந் ச்

(Formula) தசயல்ெடுத் ினொல் இமளஞர்களின் வொழ்க்மக ெிரகொசிக்கும்.

50 USEFUL BEST QUOTES AND PROVERBS WITH EXERCISES
50 ெிைந்த மமற்மகாள்கள் & மபான்மமாழிகமளாடு பயிற்ெிகள்

E10

எண்

ெின்னர்,

பயனுள்ள

பொருள்
குடும்ெம்
தைாெம்

1. குடும் ம்
1.

நல்ைபோரு குடும்ெம் ெல்ைகைக்ைழைம்.

4.

அன்கனயும் ெிோவும் முன்னைி பேய்வம்.

5.

அன்கெ உள்தள கவத்துக்பைாண்டு எேிரிகயப் தொல் பேன்ெடும் ஓர்
உைவுோன் அப்ொ.
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1. நல்ைபோரு
என்ெது தொை குடும்ெம் என்ெது ோய், ேந்கே, அண்ைன், அக்ைா, ேம்ெி, ேங்கை
என
அரிய

ெைர்

ெல்தவறு

ேிைகமைளும்

ொைசாகையில்

குைநைன்ைதளாடு
ெண்புைளும்

இன்ெம்,

துன்ெம்,

இருப்ொர்ைள்.

இருக்கும்.
ைவகை,

இவர்ைளிகைதய

அவற்ைில்
வியப்பு,

குடும்ெம்

தைாெம்,

என

ெற்ெை
என்னும்

ெல்தவறு

CONTENT HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

உைர்ச்சிைள் பவளிப்ெட்ைாலும், அவற்கைச் சமாளித்து அேகன ஒருங்ைிகைத்து
ஒதை நூைில் இயங்கும் ெட்ைமாை ஒற்றுகமதயாடு வழிநைத்துெவதை பெற்தைார்ைள்.

2. ோயிற்
என்ெகே

குமார்

உைர்ந்ே

நாள்

அது.

ேன்

ோய்

ேந்கேயின்

ைருத்துைளுக்குச்

CONTENT HIDDEN
INTENTIONALLY
TO பைாண்ைான்.
PROTECT COPYRIGHTS
பசவிசாய்க்ைாமல்
மரியாகேயின்கமயுைன்
நைந்து
இன்று அேற்ைான
ெைகனயும் அனுெவித்துக் பைாண்டிருக்ைிைான். அன்தை அவர்ைளின் பசால்லுக்குக்
ைட்டுப்ெட்டு

நைந்ேிருந்ோல்

இன்று

சிகை

வாழ்க்கைகய

அனுெவித்ேிருக்ை

தவண்டியேில்கைதய என்ெகே எண்ைி ைண்ைைங்குைிைான்.
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100 IMPORTANT EXAM BASED INIYA THODARGAL WITH EXERCISES

E11

கதர்வுக்கு உதவும்

எண்

100 முக்கிய இனிய பதொடர்ககளொடு

யிற்சிகள்

பொருள்
நல்ல ெைக்கம்

1

கல்வி

20

1. நல்ை பழக்கம்
1.

ெண்ெட்ட சமு ொயத் ிற்கு அடிதகொலும்

4

வொழ்மவ தநைிப்ெடுத்தும் நற்ெண்புகள் துளிர்விடும்

5

இளமை ெைக்கம் முதுமை வமரக்குைொக

இனிய பதொடர்கள்
ின்வரும்

னுவலுக்குப் ப ொருந்தும் இனிய பதொடர்கரளக் ககொடிட்ட இடத்தில் எழுதி

நிரறவுச் பசய்க.

நல்ல

ழக்கம்

அன்று வகுப்ெில் ஆசிரியர்
ைொைவர்களிடம்

கலந்துமரயொடினொர்.

கமடப்ெிடித்து சமு ொயத் ில்
என்று

ஆசிரியர்

ிருக்குைளில் கூைப்ெட்டுள்ள நல்ல ெைக்கங்கள் குைித்து
சிறு

வய ிலிருந்த

நல்ல

ெைக்கங்கமளக்

1. _____________________________________________________ தவண்டும்

ைொைவர்களின்

ைன ில்

விம த் ொர்.

நல்ல

ெைக்கங்கமள

வளர்த்துக்

தகொள்வ ற்கு புத் கங்கள் துமை புரிகின்ைன என்று அவர் சில புத் கங்கமள தைற்தகொள்

CONTENT
HIDDENநல்ல
INTENTIONALLY
TO PROTECTநைது
COPYRIGHTS
கொட்டினொர்.
புத் கங்கள்
வொசிப்ெ னொல்
சிந் மனயிலும்

(Reference)
ைன ிலும்

2. _______________________________________________________ அடிப்ெமடயொக இருக்கும்

என்ெம

அவர்

ைொைவர்களுக்கு

புத் கங்கமள வொசிப்ெ னொல் நம்

அைிவுறுத் ினொர்.

நல்ல

கருத்துகமள

வைங்கும்

3. ____________________________________________________________

என்று அவர் ைொைவர்களிடம் ஆைித் ரைொகக்

(Confidently) கூைினொர்.
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E12

50 MARABHUTHODARGAL, 40 INAIMOZHIGAL, 20 UVAMAI
THODARGAL WITH MEANING, SENTENCES AND EXERCISES TO
EXCEL IN COMPO
கட்டுலைலயச் ெிைப்பிக்க உதவும்
இரணபமொழிகள்,
ப ொருள்களும்

50 மைபுத்பதொடர்கள், 40

20 உவரமத்பதொடர்கள் - மொதிரி வொக்கியங்ககளொடு

யிற்சிகளும்

50 மைபுத்பதொடர்கள்
எண்

1.

மைபுத்பதொடர்
மூக்கை நுகழத்ேல்

ப ொருள்

வொக்கியம்

அடுத்ேவர்
ெிைச்சகனயில்
தேகவயில்ைாமல்
ைைந்துபைாள்வது

சிைர் தேகவயில்ைாமல்
அடுத்ேவரின் குடும்ெப்
ெிைச்சகனைளில் மூக்ரக
நுரழப் ர்.

(Interfere in others
work)
2.

நகைப்ெிைம்
CONTENT

HIDDENஎந்ேவிே உைர்வும்
இல்ைாமல் இருப்ெது
INTENTIONALLY TO
PROTECT
(Without any
COPYRIGHTS
emotions)

ேன் ைைவரின் மகைவிற்குப்
ெிைகு ைமைா ஒரு
நரடப் ிணம் தொல்ோன்
வாழ்க்கை நைத்ேி வருைிைாள்.

40 இரணபமொழிகள்

எண்

1.

இரணபமொழி
சூதுவாது

ப ொருள்
ஏமாற்றும் குைம்

(Cheating)

2.

சுற்றும் முற்றும்

சுற்ைி இருக்கும்

(Surrounding)

வொக்கியம்
சூதுவொது அைியாே
குழந்கேைகள நல்வழியில்
வளர்த்து ஆளாக்குவது
பெற்தைார்ைளின் ைைகமயாகும்.

CONTENT
HIDDEN
ைள்வர்ைள் சுற்றும்
முற்றும்
ொர்த்ே
ெிைகு
அைண்மகனக்குள்
INTENTIONALLY TO
ேிருை முற்ெட்ைார்ைள்.
PROTECT
COPYRIGHTS
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20 உவரமத்பதொடர்கள்

எண்

உவரமத்பதொடர்

ப ொருள்

1.

குன்ைின் தமைிட்ை

அகனவைாலும்

மருத்துவர் ைதைசன் ஏகழ

(Someone’s talent
which known by
everyone)

புைழ் குன்றின் கமலிட்ட

மிைவும் தசாைமான

தேர்வு முடிவுைகளக் ைண்ை

(Sad)

ெள்ளி அகையிதைதய மயங்ைி

விளக்குப் தொை

2.

இடி விழுந்ே மைம்
தொல்

மைபுத்பதொடர்

வொக்கியம்

CONTENT HIDDENமக்ைளுக்கு
INTENTIONALLY
TO
இைவசமாய்
PROTECT
COPYRIGHTS
ஒருவரின்
ேிைகம
மருத்துவம் ொர்த்ேோல் அவரின்
அைியப்ெட்ை

நிகைகம

விளக்குப் க ொல் தொற்ைப்ெட்ைது.

ைாேிைா இடி விழுந்த மைம்க ொல்
விழுந்ோள்.

யிற்சிகள்

கீ ழ்க்கொணும் வொக்கியங்களுக்கு ஏற்ற மைபுத்பதொடரைக் ககொடிட்ட இடத்தில் எழுதுக.

1.

சாகை ஓைத்ேில் நைந்ே ேைைாைில் தேகவயில்ைாமல் _________________________________
(மூக்கை நுகழத்ே, பசால்ைிக்ைாட்டிய) குமாகை அவனது நண்ெர்ைள் ேிட்டினார்ைள்.

2.

ேந்கேகய இழந்து _________________________________ (பமய் மைந்து, நகைப்ெிைமாய்)
வாழ்ந்து வந்ே அமைகன அவனது அண்ைன் ஆறுேல் கூைி மாற்ை முயற்சித்ோர்.

இரணபமொழி

யிற்சிகள்

கீ ழ்க்கொணும் வொக்கியங்களுக்கு ஏற்ற இலைமமாழிலயக் கண்டறிந்து அதற்கு (✔)
குறியிடவும்.

3.

_________________________________ த ரியொ
நகுலுக்குத் க்க ண்டமன கிமடத் து.

குைொமர தவகு நொட்களொக ஏைொற்ைி வந்

சூதுவொது
சுற்றும் முற்றும்
உவரமத்பதொடர்

யிற்சிகள்

சரியொன உவரமத்பதொடரைக் பகொண்டு ககொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக.

1.

ேிைைன் ேனது நற்குைத்ோல் _______________________________________________ புைழ்பெற்று
ேிைழ்ந்ோன்.
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400 BEST WORDS WITH MEANING (TAMIL - TAMIL - ENGLISH) AND
EXERCISES
400 ெிைந்த மொற்மபாருள்கள் (தமிழ் - தமிழ் - ஆங்கிைம்) மற்றும்

F13

பயிற்ெிகள்

எண்

மொல்

மபாருள்

ஆங்கிைம்

அக்கினி

தநருப்பு

Fire

399.

மவயகம்

உலகம்

World

400.

த ொசியர்

1.

யிற்சி

ொ கம் ெொர்ப்ெவர்

1

ின்வரும் பசொற்கரளப்
டித்து,
ப ொருரளத் கதர்ந்பதடுக்கவும்.

1.

அக்ைினி

ஆதவன்

2.

ைருவகை

கருவூலம்

பயிற்ெி

பசொற் ட்டியலில்

நெருப் பு

மமயப்பகுதி

சரியொன

ஒளிமயமான

கனல்

சமாதி

2

கடல் ெடுக்மகயில்

உருப்மபற்று

சிைப்புப்தெற்று

1.
2.

மொல்லைத்

மதர்வு

மெய்து

அதன்

ிடீதரன ஏற்ெடும் ைொற்ைத் ினொல் கடல் நீர் ஆைிப்தெரமலயொக

உலகின்

ஏற்ெடுத்துகிைது.

பயிற்ெி

பகொடுக்கப் ட்டுள்ள

உழன் று

மகாடிைப்பட்டுள்ள மொல்லுக்கு மிகச் ெரியான
எண்லை அலைப்புக்குைிக்குள் எழுதுக.

1.

Astrologer

வடிவம்தெற்று

நிலப்ெகு ியில்

3.
4.

‘சுனொைி’

எனும்

இயற்மக

சீற்ைத்ம

தசைிப்புப்தெற்று
தவற்ைிப்தெற்று

(

)

3

கீ ழ்க்காணும் மொற்கலளக் மகாண்டு வாக்கியம் அலமத்திடுக

1.

ெட்ட ொரி

-

நியைனம்

______________________________________________________________________________________________
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15 BEST EXAM BASED ORAL TOPIC DISCUSSION AND ESSAY
WRITING (CONTENT VOCABULARY) - (ENGLISH TO TAMIL) WITH
EXERCISES

F14

15 சிறந்த கதர்வுக்குரிய தரலப்புகளில் கருப்ப ொருள் சொர்ந்த

பசொல்வளம் - வொய்பமொழிக் கலந்துரையொடல் மற்றும் கட்டுரையில்
யன் டுத்தக்கூடியரவ (ஆங்கிலம் – தமிழ்) யிற்சிகளுடன்
எண்

ப ொருள்

Values & Characteristics / நற்ெண்புைள்

1
11.

Covid - 19 / தகொவிட் - 19

15

Road Rules and Regulations / சொமல வி ிமுமைகள்
11. Covid-19 / மகாவிட்-19
தெருந்த ொற்று

1

Pandemic

17

Personal Protective Equipment
(PPE)

னிநெர் ெொதுகொப்புச் சொ னம்

19

Vaccine

டுப்பூசி

20

Essential Services

அத் ியொவசிய தசமவகள்

பகொவிட் - 19
பயிற்ெி

1

வாக்கியங்களுக்கு ஏற்ை மிகப் மபாருத்தமான பதிலைக் மகாடிைவும்.

1.

கமடக்குச்

தசன்று

வந்

விைல்

(மகயுமை,

மக

சுத் ிகரிப்ெொன்)

ெயன்ெடுத் ி

தசயலொக்க

நமடமுமை,

மககமள சுத் ம் தசய் ொன்.

2.

ைக்கள்

நலனிற்கொக

ஊரடங்கு

தநரத் ிலும்

(வைக்கைொன

அத் ியொவசிய தசமவகள்) நமடதெற்ைன.
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பயிற்ெி

2

மகாடிட்ை இைத்தில் மிகப் மபாருத்தமான பதிலை எழுதவும்.

1.

கமடயில்

அமனவரும்

___________________________

கட்டமளமயப்

ெின்ெற்ைி

ஒரு

ைீ ட்டர் இமடதவளியில் நின்ைனர்.

2.

சரணுக்கு தகொவிட்-19 அைிகுைி இருப்ெ ொல்

14 நொட்கள் ___________________________

இருந் ொன்.

1. அத் ியொவசிய தசமவகள்
ஊரடங்கு

5.
பயிற்ெி

8.
9.

தெருந்த ொற்ைொல்
னிநெர் ெொதுகொப்பு சொ னம்

3

மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாைக்க வரிகலளக் மகாண்டு வாக்கியங்கலள முடித்மதழுதுக.

1.

தகொவிட்-19 மபருந்மதாற்று கொலத் ில் நொட்டில் ________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2.

முகக்கவெம் அைியொைல் உள்தள வர தவண்டொம் என ________________________________
_____________________________________________________________________________________________

பயிற்ெி

4

மகாடிட்ை இைங்களுக்குச் ெரியான பதிலைக் மகாண்டு நிைப்பவும்.

1. நற்பண்புகள்

இமைப்ெொட
தசொ ிக்க

எண்ைிய

எவ்வொறு

அவர்கள்

கவனித் ொர்.

CONTENT
அமனவரும்
3.

நடவடிக்மகயின்தெொது
ஆசிரியர்

சண்மடயின்ைி

ைொைவர்களும்

2.

ைிகுந்

ிட்டப்ெைி

ஒன்கைக்

_____________________
ஆர்வத்த ொடு

1.

_________________________
தகொடுத் ொர்.

தசய்கிைொர்கள்

ெங்தகடுத் ொர்கள்.

அ மன

என்ெம க்
ைொைவர்கள்

HIDDEN
INTENTIONALLY
TOபுரிந்துதகொண்ட
PROTECT COPYRIGHTS
ஒருவமர
ஒருவர்
ொல்
அவர்களிமடதய

_________________________

முடித் ொர்கள்.

ிரு.ெொர ி

ைொைவர்களின்

அ மன

குழுதவமலயில்

தவளிப்ெட்டு

வகுப்ெில்

ைொைவர்களின்

4.

தகொடுக்கப்ெட்ட

ெைிமயச்

சிைப்ெொகச்

____________________________________

நற்ெண்புகமளப்

5. _________________________ வரும்ெடி ஆசிரியர்

ெொரொட்டி

தசய்து

ெமடத் ொர்கள்.

அ மன

என்றும்

ிரு.ெொர ி அைிவுறுத் ினொர்.
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50 BEST WORDS - USED TO EXPLAIN THE SAME MEANING IN

F15

DIFFERENT CONTEXT WITH EXERCISES
கதர்வுக்குரிய தரலப்புகளில்

சூழலுக்ககற்ற பசொற்ககளொடு

1

பசான்னான்

2

சாப்ெிட்ைான்

49

ெடித்ோன்

50

தொட்ைான்

50 சிறந்த ஒகை ப ொருரள விளக்கும்
யிற்சிகள்

1. பசொன்னொன்
ெிேற்ைினான்

ைத்ேினான்

எச்சரித்ோன்
CONTENT

HIDDENமுணுமுணுத்ோன்
INTENTIONALLY
TO PROTECT COPYRIGHTS

ொைாட்டினான்

மிைட்டினான்

முகையிட்ைான்

ெேிைளித்ோன்

2. சொப் ிட்டொன்
உண்ைான்

சுகவத்ோன்
பமன்ைான்
CONTENT HIDDEN
INTENTIONALLY
TO
PROTECT COPYRIGHTS
விழுங்ைினான்
ைடித்ோன்
ருசித்ோன்

மகாடுக்கப்பட்டுள்ள
மொற்கலளக்
மகாண்டு
மகாடிைப்பட்டுள்ள இைத்தில் நிலைவு மெய்க.

1.
2.

ேின்ைான்
புசித்ோன்

மிகப்

மபாருத்தமான

மொல்லை

அம்ைொ மசவ ெிரியொைி தசய்வ ற்கொகக் கொய்கைிகமள ____________________________.
ம்ெி
அலைொரிமயச்
ம் தசய்யும்தெொது TO
ெொடப்புத்
கம், COPYRIGHTS
கம ப்புத் கம் என
CONTENT
HIDDENசுத்INTENTIONALLY
PROTECT
இரண்டொக ____________________________.

3.

விைகு

தவட்டி

கொட்டில்

இருந்

ைரங்கமள

இரண்டொக

__________________________

4. முகுந் ன் நொய்களுக்கு உைவளிப்ெ ற்கொக, சந்ம யில் வொங்கி வந்

இமைச்சிமய

ஒரு ைரக்கட்மடைீ து மவத்து ____________________________.
துண்டொக்கினொன்

நறுக்கினொர்

அரிந் ொன்

கூறுதெொட்டொன்

ெிளந் ொர்

ெிரித் ொன்

வகுந் ொன்

ெகுத் ொள்
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விலைத்தாள்

SEC 1 & 2 ONE STOP TAMIL GUIDE
உயர்நிலை 1 & 2 தமிழ் வழிகாட்டி நூல்
B4 வினா வலக
1.

தநரடி வினொ
‘ேமிழ்’ என்னும் பசால் உைர்த்தும் பொருள் இனிகம, எளிகம, நீர்கம என்ெோகும்.

2.

சூழல் வினா
மறுசுழற்சி பசய்வோல் இப்பொருட்ைள் ைழிவிற்குச் பசல்வது ேடுக்ைப்ெடுைிைது. இது
சூழல் மாசகைவகேத் ேவிர்க்ை உேவுைிைது. இதே பொருட்ைகளப் புேிோை ஆக்ைத்
தேகவப்ெடும் மூை வளங்ைளும் ஆற்ைலும் தெைப்ெடுைின்ைன. இதுதவ மறுசுழற்சி
பசய்வோல் ஏற்ெடும் ெயன்ைளாகும்.

CONTENT HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

3.

ஒப்ெீட்டு வினா

நீரின் அளமவப் தெொருத்த
ொைமரயின்
ண்டு வளரும். அம ப் தெொன்று
நம்முமடய ைனத் ில் ஊக்கத்ம
தெொறுத்த
நம்முமடய தசயல் அமையும்.
இவ்வொைொக
‘தவள்ளத் மனய
ைலர்
நீட்டம்’
ைனத் ின்
ஊக்கத் ிற்கு
ஒப்ெிடப்ெடுகிைது.

4.

போைர் விளக்ை வினா
ைற்ைவர்களின் ைனத்ம ப் புண்ெடுத் ொது அமனவருக்கும் நன்மைதய ெயக்கும்
வண்ைம் இைக்கைொக இருந் ொல் நொம் ைகிழ்ச்சிதயொடு இருப்ெத ொடு அமனவமரயும்
ைகிழ்ச்சிப்ெடுத்தும். இம தய ‘தநர்ைமை ஆற்ைல்' என்னும் தசொல் உைர்த்தும்
கருத் ொகும்.

B5 பிலழ திருத்தம்
யிற்சி

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

இருப்ெகே
அல்ைது

நமது / நம்

எண்ைங்ைகள
முடியும்

யிற்சி

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

1

3
ெைிப்பெண்ைள்
ஆைிதயாகை

குகைொடுைள்
உெைாைச்
நாம்

யிற்சி

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
யிற்சி

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

2
அைிவுறுத்ேி
எத்ேகன

அவர்ைளால்

அவ்வாறு / அப்ெடி
விை

4
சாோைை

அவற்ைின்
தவண்டும்
இவற்கை

விரும்புைிைார்ைள்
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F14 மதர்வுக்குரிய தலைப்புகளில் மொல்வளம்
பகொவிட் - 19
யிற்சி 1

யிற்சி 2

1.

மக சுத் ிகரிப்ெொன்

1.

2.

அத் ியொவசிய தசமவகள்

2.

மடக்கொப்ெில்

(8)

3.

முகக்கவசம்

3.

தெருந்த ொற்ைொல்

(9)

4.

டுப்பூசிமய

4.

முகக்கவசம்

(1)

5.

னிநெர் ெொதுகொப்புச் சொ னம்

5.

ஊரடங்கு

(5)

சமூக இமடதவளி

(3)

6.

மு ன்மை ெைியொளர்கள்

6.

அைிகுைியற்ை

(7)

7.

தெருந்த ொற்று

7.

இமையவைிக் கல்வி

(2)

8.

தநொய்க்கிருைியில்

8.

9.

சமூக இமடதவளி

9.

அத் ியொவசிய தசமவகள்

(10)
(4)

10. மக சுத் ிகரிப்ெொன்

10. வட்டில்
ீ
இருப்ெ ற்கொன உத் ரவு

யிற்சி

னிநெர் ெொதுகொப்பு சொ னம்

(6)

3

1. தகொவிட்-19

மபருந்மதாற்று

கொலத் ில்

நொட்டில்

அமனத்துப்

ெள்ளிகளும்

மூடப்ெட்டிருந் ன.

2. முகக்கவெம்

அைியொைல்

உள்தள

வர

தவண்டொம்

என

அலுவலக

வொசலில்

அைிவிப்பு ஒட்டப்ெட்டிருந் து.

3. தகொவிட்-19

தெருந்த ொற்று

கொலத் ில்

நொட்டிலுள்ள

கமடகளில்

லகயுலைகள்

அ ிகளவில் விற்ெமன தசய்யப்ெட்டன.

4. தநற்று நமடதெற்ை ஒன்றுகூடலில் அமனவரும் ெமூக இலைமவளிலயப் தெைி
ெொதுகொப்ெொன முமையில் நடந்துதகொண்டனர்.

5. எந் வி

தநொய்

அைிகுைியற்ை

ைொலொவிற்கு

தநற்று

தைற்தகொள்ளப்ெட்ட

ெரிதசொ மனயில் தகொவிட்-19 உறு ி தசய்யப்ெட்டது.

6. தடுப்பூெி ெற்ைிய விைிப்புைர்வு இல்லொ

ொல் சிலர்

டுப்பூசி தெை ைறுக்கிைொர்கள்.

7. ஊைைங்கு தநரத் ில் தவளியில் தசன்ை ைக்கமள கொவலர்கள் எச்சரித்து

ண்டமன

வைங்கினர்.

8. கடந்

14 நொட்களொகத் தலைக்காப்பில் இருந்

தநற்று

நந் ன்

பூரைைொகக்

அலுவலகம் வந் ொன்.

WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE

குைைொகி

