
WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

 

 
வேர்ட்ஸ்மித் சிகரம்  

 

 

 
 

 

ப ொருளடக்கம் 

எண் தலைப்பு    கருப்ப ொருள்  க்கம் 

பதொகுதி 1 
1 

 

ராகவனும் ம ாகனும் ஒமர வகுப்பில் பயின்று வரும் 
நல்ல நண்பர்கள். ராகவனுக்கு வகுப்புத் தலலவனாக 
ஆக மவண்டும் என்ற மபராலை வவகு நாட்களாக 
இருந்தது. தலலவனாக இருந்தால்தான் எல்மலாரும் 
தனக்கு  ரியாலத வைலுத்துவார்கள் என்று 
 னக்மகாட்லைக் கட்டினான். . . . . 

வகுப்புத் தலலவனாக 
மபராலை – 
கற்றுணர்ந்த பாைம் 

 

 

1 - 3 

2 நீ ம ற்வகாண்டுவரும் ஒரு வபாழுதுமபாக்கினால் 
விலளந்த நன்ல கலளப் பற்றி விளக்கி எழுதவும்.  

வபாழுதுமபாக்கினால் 
அலைந்த நன்ல  

4 - 7 

3 “அப்பா, தாத்தாவும் பாட்டியும் நம்முைமன 
இருக்கட்டும ! அவர்கள் இந்தியாவில் தன்னந்தனியாக 
எப்படி வாழ்வார்கள்?” என்று மகட்கும்மபாது என்லன 
அறியா மல கண்கள் குள ாகின. அவர்களுைன் கழிந்த 
இந்த ஒரு  ாத கால விடுமுலறதான் என் 
வாழ்க்லகயிமலமய இனில யான தருணங்கள் 
எனலாம். . . .  

தாத்தா பாட்டியின் 
 கில  

7 - 8 

பதொகுதி 2 
4 

 

 

 

.“இங்கு எதற்கு இவ்வளவு மபர் கூடியிருக்கிறார்கள்? நீ 
எதற்காக என்லன இங்கு அலழத்து வந்தாய் ைிவா?” 
என்று கூட்ைத்தின்  ீது வைலுத்திய பார்லவலய 
விலக்கா மல மகள்விகலளத் வதாடுத்தவாறு 
வநருங்கினான் ரம ஷ். அமத வினா என்னுலைய ைக 
நண்பர்களுக்கும் தத்தம்  னதில் எழுந்து அவர்களின் 
முகபாவத்தின் மூலம் வவளிப்பட்ைது. . . . . 
 

மபச்சுப் மபாட்டி – 
அபார வவற்றி 
 

9 - 11 

5 

 

உனக்கு  ிகவும் பிடித்த பிரபலத்லத மநரில் கண்ை 
அனுபவத்லதயும் உனக்கு ஏற்பட்ை உணர்லவயும் 
விவரித்து எழுதுக. 

திரு ரஜினிகாந்லத 
மநரில் கண்ை 
அனுபவம் 

12 - 16 

6 
 

ஒரு  ாணவருக்குச் சுய ஒழுக்கம்  ிகவும் முக்கியம் 
என்பலத உனக்கு உணர லவத்த ைம்பவத்லத 
விவரித்து எழுதுக. 

சுய ஒழுக்கம் – 
உணர்ந்த ைம்பவம் 
 

16 - 18 

SECONDARY 2 -  BEST MODEL COMPO & EMAIL WRITING PRACTISE TO JUMP GRADE 

உயர்நிலை 2   - சிறப்புத் வதர்ச்சிக்கொன வதர்வுத் தலைப்ல பயொட்டிய கட்டுலர &  
                   மின்னஞ்சல் மொதிரிகவளொடு  யிற்சிகள் 

 

 



WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

 

 

 

 

24 "ைிங்கப்பூர் வைல்லும் அலனத்து வி ானங்களும் ரத்துச் 
வைய்யப்பட்ைன" என்ற அறிவிப்லபக் மகட்ைதும் எங்கள் 
தலலயில் இடி விழுந்தாற்மபால் இருந்தது. 

இனில யான சுற்றுப்பயணத்தின் இறுதியில் 
இப்படிவயாரு துன்பம் நிகழுவ ன கனவில்கூை 
நிலனத்துப் பார்க்கவில்லல. எங்களின் முகத்தில் 
குழப்பம் நிழலாடியது. . . . . 

சுற்றுப்பயணத்தில் 
நிகழ்ந்த துன்பம் 

 

 

 

73 - 74 

பதொகுதி 9 
25 

 

வகாவிட்-19 சூழலால் உன் கல்வியில் ஏற்பட்ை திடீர் 
 ாற்றங்கலளப் பற்றிய அனுபவத்லத விவரித்து 
எழுதுக. 

வகாவிட் – 19 – 
கல்வியில் ஏற்பட்ை 
 ாற்றம் 

75 - 77 

26 உனக்கு 24  ணி மநரம் சுதந்திரம் வகாடுத்தால் நீ 
என்வனன்ன வைய்ய விரும்புவாய் என்பலத விவரித்து 
எழுதுக. 

24  ணி மநரம் – 
வைய்ய விரும்பும் 
வையல் 

78 - 81 

27 உறவினர் வடீ்டு நிகழ்வுக்குச் வைன்ற மபாது உனக்கு 
ஏற்பட்ை  றக்க முடியாத ைம்பவத்லதப் பற்றி 
விவரித்து எழுதுக. 

உறவினர் வடீ்டில் 
 றக்க முடியாத 
ைம்பவம் 

82 - 83 

பதொகுதி 10 
28 

 

 

பள்ளி முடிந்து  ாணவர்கள் துள்ளிமயாடும் 
புள்ளி ான்கள்மபால  கிழ்ச்ைியுைன் வடீ்டிற்குக் 
கிளம்பினர். நானும் விலரவாக வடீ்டிற்குச் வைன்று 
உலைகலள  ாற்றி திைலுக்குச் வைல்லலாம் என்று 
என்ணியவாமற ைிங்கநலை மபாட்டு வடீ்டிற்கு 
நைந்மதன். ஆனால், நான் நிலனத்தது ஒன்றாய் 
நைந்தது மவவறான்றாய்ப் மபானது. . . . . 
 

 கனால் 
வபருல யுற்ற 
வபற்மறார்கள் 

84 - 86 

29 

 

 

உனக்குள்  லறந்துகிைந்த திறலனக் வவளிக்வகாண்டு 
வர உனக்வகாரு வாய்ப்புக் கிலைத்தது. அது எவ்வாறு 
நைந்தது என்றும் அதன்மூலம் உனக்குக் கிலைத்த 
அனுபவத்லதயும்  னநிலலலயயும் விவரித்து எழுதுக 

திறலன 
வவளிப்படுத்திய 
அனுபவம் 

87 - 91 

30 உன் உயிர் மதாழனுக்கு ஏற்பட்ை பாதிப்பால் நீ 
அலைந்த வபருந்துயரத்லதப் பற்றிய அனுபவத்லத 
விவரித்து எழுதுக. 

நண்பனுக்கு விபத்து – 
வபருந்துயரம் 
அலைதல் 

92 -93 



WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE 

 
வேர்ட்ஸ்மித் சிகரம் 

ப ொருளடக்கம் – மின்னஞ்சல் 

 யிற்சி 
ேினொ மின்னஞ்சல் ேலக தலைப்பு  க்கம் 

1  அறிவுலர கூறுதல் வபாதுப் மபாக்குவரத்து 94 

2  வழிகாட்டுதல் வவளிநாட்டு  ாணவர் வருலக 94 

3  அலழப்பு விடுத்தல் வவள்ள நிவாரணத்திற்கு நன்வகாலை 95 

4  தகவல் வதரிவித்தல் பசுல  தினம் 95 

5  நன்றி வதரிவித்தல் நீச்ைல் மபாட்டியில் வவற்றி 96 

6  பகிர்தல் லகவிைப்பட்ை பிராணிகளுக்கான காப்பகம் 96 

7  ஆமலாைலன மகட்ைல்  ாணவர் தலலவன் 97 

8  அறிவுலர கூறுதல் தம்பியின்  ீது வபாறால  98 

9   ன்னிப்புக் மகட்ைல் முன்னாள்  ாணவர் ைந்திப்பு 98 

10  பாராட்டுத் வதரிவித்தல் திருக்குறள்  னனப் மபாட்டி 99 

11  தகவல் வதரிவித்தல் ைிங்கப்பூரில் வகாவிட்-19 தடுப்பு முலற 100 

12  பகிர்ந்து வகாள்ளுதல் வகுப்பலற அலங்காரம் 101 

13  வழிகாட்டுதல் மை ிப்பு 102 

14   ன்னிப்புக் மகட்ைல்  ீன்வதாட்டி உலைதல் 102 

15  அறிவுலர கூறுதல் உைல் பரு ன்  103 

ேிலடத்தொள் 

1  ாதிரிக் கட்டுலர விலைத்தாள் 104 - 114 

2  ின்னஞ்ைல் விலைகள் 115 - 137 

 



 

                                       WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE                               1                                    

 

 
 

 
மாதிரிக் கட்டுரை   (Model Compo) 1 

கீழ்க்காணும் வினாவில் த ாடக்கவரிகளைப் பயன்படுத் ி கள ளய முடித்த ழுதுக. 
 

1. ராகவனும் மமாகனும் ஒமர வகுப்பில் பயின்று வரும் நல்ல நண்பர்கள். ராகவனுக்கு 
வகுப்புத்  ளலவனாக ஆக மவண்டும் என்ற மபராளை தவகு நாட்கைாக இருந் து.  ளலவனாக 
இருந் ால்தான் எல்மலாரும்  னக்கு மரியாள  தைலுத்துவார்கள் என்று மனக்மகாட்ளடக் 
கட்டினான். . . . .  
 ராகவனும் ம ாகனும் ஒமர வகுப்பில் பயின்று வரும் நல்ல நண்பர்கள். ராகவனுக்கு வகுப்புத் 
தலலவனாக ஆக மவண்டும் என்ற மபராலை வவகு நாட்களாக இருந்தது. தலலவனாக 
இருந்தால்தான் எல்மலாரும் தனக்கு  ரியாலத வைலுத்துவார்கள் என்று  னக்மகாட்லைக் கட்டினான். 
அதற்காகத் தன்னுைன் பயிலும் ைக  ாணவர்கலளத் தன் வைம் ஈர்த்துக் வகாள்வதற்குப் பல 
திட்ைங்கலளத் தீட்டினான். 
 எல்மலாரிைமும் அன்பாகப் பழகுவலதப் மபால பாைாங்கு வைய்து  ாணவர்கள் 
அலனவலரயும் தன் வலலயில் விழ லவத்தான். தன்னுலைய மபச்சுத்திறல யால் உள்வளான்று 
லவத்துப் புறம் ஒன்று மபைி வகுப்பு  ாணவர்கலள  யக்கினான். ம லும், வகுப்பு  ாணவர்களுக்கு 
அவ்வப்மபாது தின்பண்ைங்கலளயும் துரித உணவுகளையும் வாங்கி வகாடுத்துத் தன் வைம் ஈர்த்தான். 
வகுப்புத் தலலவனாகத் தன்லனத் மதர்ந்வதடுத்தால் இமத மபான்று அன்றாைம் வாங்கி தருவதாக 
ஆலை காட்டி எல்மலாலரயும் நம்பலவத்தான். ராகவன் தளைளை பதவிக்குச் சற்றும் 
பபாருத்தைில்ைாதவன் என்ற உண்ளைளை அவர்கள் அப்பபாது அறிைவில்ளை. பவளுத்தபதல்ைாம் 
பால் என்று அவனுளைை வார்த்ளதகளை நம்பி அவளை வகுப்புத் தளைவைாகத் பதர்ந்பதடுக்க 
முடிவு பசய்தைர்.  

ஒரு நாள் வகுப்பாசிரிைர் வகுப்புத் தளைவளரத் பதர்ந்பதடுக்கும் தருணம் வந்துவிட்ைது 
என்று அறிவித்தார். ஆசிரிைர் வகுப்புத் தளைவராக பைாகளை முன்ம ாழிந்தார். பைாகன் எல்ைா 
வடீ்டுப்பாைங்களையும் பபாறுப்புைன் சரிவரச் பசய்து முடிப்பதைாலும் எல்பைாரிைத்திலும் 
ஒழுக்கைாகவும் பண்பாகவும் பழகுவதால் இந்தத் தளைளை பதவிக்கு பைாகன் சிறந்த பதர்வு என்று 
அவர் கூறிைார். பின்ைர், வகுப்பு ைாணவர்கைின் எண்ணத்ளதத் பதரிந்து பகாள்ை அவர்கைின் 
பரிந்துரைளைக் பகட்கைாைார். ராகவைின் ஆளச வளைைில் சிக்குண்ை ைாணவர்கள் ராகவபை 
வகுப்புத் தளைவராக பவண்டும் என்று ஆம ாதித்தனர். இன்னும் சிைர் பைாகளைத் 
பதர்ந்பதடுத்தப்படிைால் ஆசிரிைர் ஓட்டு முரைளை அறிமுகப்படுத்திைார். ஓட்டு விகிதத்தில் 
ராகவன் பவற்றி பபற்றதால் தளைளை பபாறுப்பு ராகவனுக்குக் கிட்டிைது.  
 ராகவன் வகுப்பு தளைவைாைதும் அவன் பசய்வதாய் கூறிைளவ அளைத்தும் நீர் பைல் 
எழுத்து பபாை ஆகிை. பதவி கிளைத்ததும் சக ைாணவர்களை அதட்டுவதும் கட்ைளைைிடுவதுைாக 
இருந்தான். தைக்கு வழங்கப்படும் பவளைகளைத் தன்னுளைை நண்பர்கைின் தளைைில் கட்டிவிட்டு 
விளைைாை பசன்றுவிடுவான். ைாணவர்கள் அவன் ைீது ைிகுந்த பகாபம் பகாண்டிருந்தைர். இதைால், 
தளைளை பபாறுப்புகள் முளறைாக நளைபபறாைல் தங்கு தளைப்பட்டு நின்றை. இளத எல்ைாம் 
கண்காணித்த பைாகன் ஆசிரிைரிைம் நைப்பவற்லறத் பதரிவித்தான். 
 
 

த ாகு ி 1 
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 ஆசிரிைர் ராகவன் இவ்வாறு ஏபைா தாபைாபவன்று இருந்தளத பநரில் கண்ைார். ளகயும் 
கைவுைாய் அகப்பட்ட ராகவன் இைி இவ்வாறு பசய்ை ைாட்பைன் என்று நீலிக்கண்ணரீ் வடித்தான். 
அவன்ைீது நம்பிக்ளக இழந்த ஆசிரிைர் ைீண்டும் ஒரு வாக்மகடுப்ரபத் தளைளை பதவிக்காக 
நைத்திைார்.  

கைவினும் இன்ைாது ைன்பைா விளைபவறு 
பசால்பவறு பட்ைார் பதாைர்பு 
 

என்னும் வள்ளுவரின் வாய்பைாழிக்பகற்ப பசய்யும் பசைலும் பசான்ை பசால்லும் பவறாக அளைந்த 
ராகவைின் பபாக்கால் அவன்ைீதிருந்த நட்பும் நம்பிக்ளகயும் இழந்த அளைத்து ைாணவர்களும் 
பைாகளைத் பதர்ந்பதடுத்து ராகவன் முகத்தில் கரி பூசிைர்.  
 பதவிைின் ைீது பகாண்ை பபராளசைால் தன்னுளைை நண்பர்கபை தன்ளை ஒதுக்கி 
ளவத்துவிட்ைைபர என்று ைைவருத்ததிற்கு ஆைாைான். ‘ஒப்புக்குச் பசய்தால் உள்ைதும் பகடும்’ என்ற 
பழபைாழிக்பகற்ப ைைைில்ைாைல் ஒரு பவளைளைச் பசய்தால், அது இருப்பளத விை பைாசைாகபவ 
அளையும் என்று ஆசிரிைர் கற்பித்தது நிளைவிற்கு வந்தது. தளைளை பபாறுப்ளபச் சுைப்பது 
அவ்வைவு எைிளைைாை காரிைைல்ை; அதற்காை உத்தைவாதத்மதாடும்  னமுவந்தவாறும் 
கைளைைாற்ற பவண்டும்; இல்ளைபைன்றால் இவ்வாறு சங்கடத்திற்கு ஆைாக பநரிடும் என்று புரிந்து 
பகாண்ைான். தன் தவற்ளற உணர்ந்த ராகவன் அளைவர் முன்ைிளைைில் தளைகுைிந்தவாறு 
ைன்ைிப்புக் பகட்ைான்.  
   

கட்டுளர ைிறக்க உ வும் வரிகள் :  

➢ பபராளச பபரும் விைாதி. இந்த உண்ளைளை உணர்ந்தவன் வாழ்வில் சுகம் அளைவான் – 
பகௌதை புத்தர் 

➢ தடுைாற்றம், சிைம், கவளை, பபராளச நான்கும் வாழ்க்ளகக்கு நன்ளை தரும் வழிகளை 
அளைத்துவிடுகின்றை – பவதாத்திரி ைகரிஷி 

➢ கடுளைைாை கஞ்சத்தைம், தகுதிைற்ற தற்பபருளை, எல்ளைைற்ற பபராளச ஆகிை மூன்றும் 
ைைிதளை வணீாக்கும் – நபிகள் நாைகம் 

➢ இந்த உைகில் ைைிதைின் பதளவக்குப் பபாதுைாை அைவு வைம் உள்ைது. அவைின் பபராளச 
அைவுக்கு வைங்கள் இங்கில்ளை – ைகாத்ைா காந்தி 

➢ பபராளச பபருநஷ்ைம்  
➢ இன்பம் இளைைறா தீண்டும் அவாபவன்னும் 

துன்பத்துள் துன்பங் பகடின் 
பபாருள் : பபருந்துன்பம் தரக்கூடிை பபராளச ஒழிந்தால் வாழ்வில் இன்பம் விைாைல் 
பதாைரும் 
 

➢ கைன்என்ப நல்ைளவ எல்ைாம் கைன்அறிந்து 

சான்றாண்ளை பைற்பகாள் பவர்க்கு 
பபாருள் : கைளை இளவ என்று அறிந்து சான்றான்ளை பைற்பகாண்டு நைப்பவர்க்கு நல்ைளவ 
எல்ைாம் இைல்பாை கைளை என்று கூறுவர் 
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அருஞ்மசாற்மபாருள் 

எண்  அருஞ்தைால் தபாருள் English Meaning 
1. பாைாங்கு நாைகைாடுதல் Pretend 
2. துரிதம் (துரித) விளரவு  Fast  
3. முன்பைாழிதல் (முன்பைாழி) முதைில் எடுத்துக் கூறுதல் Propose 

4. பரிந்துளர ஆபைாசளை Suggestion 
5. ஆபைாதித்தல் 

(ஆபைாதித்தைர்) 
ஒப்புக்பகாள்ளுதல் Endorsement  

6. ஓட்டு முளற         - Vote system 
7. ஓட்டு விகிதம்  

(ஓட்டு விகிதத்தில்) 
ஓட்டு சதவிகிதம் Voting ratio 

8. அதட்டு பைமுறுத்து Frighten 
9. கண்காணிப்பு (கண்காணித்த) கவைிப்பு Monitor 

10. அகப்படுதல் (அகப்பட்ை) பிடிப்படுதல் Caught 
11. நீைிக்கண்ணரீ் பபாய்ைாை அழுளக Fake tears 

12. வாக்பகடுப்பு (வாக்பகடுப்ளப)       - Referendum 
13. உத்தரவாதம் 

(உத்தரவாதத்பதாடு) 
பபாறுப்பு Guarantee  

14. ைைமுவந்து 
(ைைமுவந்தவாறு) 

முழுைைபதாடு Wholehearted 

15. சங்கைம் (சங்கைத்திற்கு) கஷ்ைம் Embarrassment 
 

 

மதாகுதி 1 - பயிற்சி 1 
 

கீழ்க்கண்ட அருஞ்மசாற்மபாருள்களுக்குச் சரியான மபாருரை எழுதுக. 

 

எண் English Meaning அருஞ்மசால் 
3.  முன்பைாழிதல் 

5.  ஆபைாதித்தல்  

8.  அதட்டு 

10.  அகப்படுதல் 

11.  நீைிக்கண்ணரீ் 

13.  உத்தரவாதம் 

15.  சங்கைம் 

7.  ஓட்டு விகிதம் 
9.  கண்காணிப்பு 
2.  துரிதம் 
1.  பாைாங்கு 
6.  ஓட்டு முளற 
4.  பரிந்துளர 

12.  வாக்பகடுப்பு 
14.  ைைமுவந்து 
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பயிற்ைி வினா 2  
 

 

கீழ்க்காணும் கருத்துகளை முளறயாக விரிவுப்படுத் ி கட்டுளர எழு வும்.  

2.  நீ ம ற்மகாண்டுவரும் ஒரு மபாழுதுமபாக்கினால் விரைந்த நன்ர கரைப் பற்ைி விைக்கி     
எழுதவும்.  

 
 

முன்னுளர 

மபாழுதுமபாக்கு என்பது நாம் நம் மநைத்ரதப் பயனுள்ை வழியில் கழிக்கும் நடவடிக்ரக 

Point 1 :   அன்றாைம் பசய்யும் இயந்திை மவரலகைில் இருந்து ைாறுபட்ைது 

•                      காளை முதல் ைாளை வளர பசய்யும் பவளைக்குச் சற்று ைாறுபட்டு இருத்தல்.  

•                       தினைரி மவளைப்பளுவில் இருந்து ஒரு  ாற்ற ாக அல யும். 

Point 2 :   பைவளக உண்டு 

•                       பபாழுதுபபாக்குப் பைவளக உண்டு. எடுத்துக்காட்ைாக, ஓவிைம் வளரதல், புத்தகம்  
                      படித்தல்,  பாைல் பகட்ைல் பபான்றலவ ஆகும். 
 
 

 

Point 3 :   நாம் விரும்பிச் பசய்யும் ஒன்று 
 

•                      பவளைகள் பை நைக்குப் பிடிக்காைல் இருக்கைாம்.  
•                       ஆைால், பபாழுதுபபாக்கு ைட்டுபை நைக்குப் பிடித்த பசைைாக இருக்கும். 

Point 4 :   ைைத்திற்கு ைகிழ்ச்சிளைக் பகாடுக்கும் 
•                       ந க்குப் பிடித்தவற்லறச் வைய்யும்மபாது ஒருவித  னத்திருப்தி உண்ைாகும்.  

 

Point 5 :    ன உரைச்சரலக் குளறக்கும் 
•                       பள்ளியின் பாைச்சுல யிலிருந்து ஓய்வாக அல யும்.  

 

Point 6 :   எல்மலாருக்கும் பபாழுதுபபாக்கு என்பது கட்ைாைம் பதளவ 

•        _______________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________ 

கருத்து 1 

ரகவிரனப் மபாருட்கள் மசய்வதுதான் எனது தபாழுதுமபாக்கு 

Point 1 :   இளணைத்தின்வழிப் பார்த்பதன் 

•                                     ரகவிரனப் பபாருட்கள் பசய்வதன் வழிமுளறகளை வரலமயாைிைில் நிளறை  
             கற்றுக்பகாண்பைன்.  

 

Point 2 :   ஆர்வம் ஏற்பட்ைது 

•                               வளைபைாைிைில் எண்ணிலடங்கா ளகவிளைப் பபாருட்கள் பசய்வளதக் கண்ைது  
                     ைிகுந்த ஆர்வத்ளதத் தூண்டிைது. 
•                வளைபைாைி வழி பைவிதைாை ளகவிளைப் பபாருட்களைச் பசய்ைக் கற்றுக்     
        பகாண்பைன். 
 

Point 3 :      புத்தகக் குைியீடுகள், சிறு பபாம்ளைகள், ளகவளைைல்கள், பைளச அைங்காரப்  
          பபாருள்கள்  பபான்றவற்ளறச் பசய்பவன் 

•                       அவற்லற இலணயம் வாயிலாக விற்றுப் பணம் ஈட்டிமனன். 
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Point 4 :   புதுப்புது பபாருட்கள் பசய்வதற்கு ஆர்வம் ம லிட்டது 

•        _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

 

கருத்து 2 

பயனுள்ை தபாழுதுமபாக்கால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் 

Point 1 :   பநரம் பைனுள்ை வழிைில் கழிந்தது 

•                      லகவிலனப் வபாருட்கலளச் வைய்யும்மபாது பநரத்ளதப் பைனுள்ை வழிைில் கழிக்க  
       முடிந்தது. 

•                      மதலவயில்லாத பழக்கங்கலளக் குலறத்துக்வகாண்டு மநரத்லத நல்ல வழியில் வைலவு      
                   வைய்மதன். 
 

Point 2 :   ரகயடக்கப்மபசிைில் பநரம் பசைவழிப்பது குளறந்தது 

•                      எந்பநரமும் ளகைைக்கப்பபசிைிபைபை பநரத்ளதக் கழிப்பளதக் பகாஞ்சம் பகாஞ்சைாகக்  
                     குளறத்துக் பகாண்பைன். 

 
Point 3 :   நண்பர்களுைன் வணீாகச் சுற்றுவதும், அரட்லை அடிப்பதும் குளறந்தது 
 

•          _______________________________________________________________________ 

                      _______________________________________________________________________ 

 

கருத்து 3 

திைன்கரைக் கற்றுக் மகாள்ை முடிந்தது 

Point 1 :      புதிை திறன்களைக் கற்றுக்பகாண்பைன் 

•                      இந்த அருளைைாை பபாழுதுபபாக்கின் வழி புதிை திறன்களைக் ளகைாை வழிமகாலாக  
               அளைந்தது. 
 

Point 2 :      கற்பளைைாற்றலும், சிந்திக்கும் திறனும் வைர்ந்தது 

•                       ளகவிளைப் பபாருட்கள் பசய்யும் பபாது என்னுளைை கற்பரனயாற்ைலும் சிந்திக்கும்  
                   திறனும் வைரத் பதாைங்கிைது. 
 

Point 3 :      என் நண்பர்களையும் ஊக்கப்படுத்திபைன் 

•                       நான் பசய்த ளகவிளைப் பபாருட்களை என் நண்பர்கைிைம் காட்டி அவர்களையும்  
                   ஊக்கப்படுத்திபைன். 
 

Point 4 :   என் குடும்ப உறுப்பிைர்கள் எைக்கு உற்சாகம் பகாடுத்தார்கள் 

•          _______________________________________________________________________ 

                     _______________________________________________________________________ 
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முடிவுரை 

காலம் மபான் மபான்ைது, மபானால் திரும்ப வைாது 

Point 1 :      எைபவ, பநரத்ளதப் பைனுள்ை வழிைில் பசைவிடுவது ைிகவும் முக்கிைம் 

•                      ஒருமுளற காைத்ளத வணீடித்தால் அலதத் திரும்ப பபறமுடிைாது. 
•                      நாம் காைத்ளத வணீடிக்கக் கூைாது என்றால் சிறந்த பபாழுதுபபாக்ளக பைற்பகாள்வது  

                அவசிைம் 
 

Point 2 :       பபாழுதுபபாக்மக சிைருக்கு வாழ்க்ளக பதாழிைாக அளைந்துவிடுவதும் உண்டு 

•                      இன்று பிரபல ாகத் திகழும் வதாழிலதிபர்கள் முன்வனாரு காலத்தில்  வபாழுது  
        மபாக்குக்காகச் ைிறுைிறு வணிகம் வைய்தவர்கமள. 
 

Point 3 :      பபாழுதுபபாக்ளக பைற்பகாள்வது நம் எதிர்காைத்ளத ஒைி ய ாக்கும் என்பது திண்ணம் 
 

•                       _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 
 

 

    மதாகுதி 1 - பயிற்ைி 2 
      

ைரியான வாக்கியத்ள த் ம ர்வுதைய்து மமற்காணும் மகாடிட்ட பகு ிகளை நிரப்பவும்.  
 

1. கூைா நட்பு  ற்றும் பயனற்றச் வையல்களின் பிடியில் ைிக்க வாய்ப்பில்லல. 

2. வபாழுதுமபாக்கு ந து வாழ்க்லக வதாழிலாகக் கூை உருவவடுக்கலாம். 

3. ஓய்வு மநரத்லதப் வபாறுத்து ஒவ்வவாருவருலைய வபாழுதுமபாக்கும் மவறுபடும். 

4. மதைல்கலள அதிகப்படுத்தி எனது திறல லய வ ருகூட்டிக்வகாண்மைன். 

5. அலனவரிைமும் இருந்து கிலைத்த மபராதரவால் புத்துணர்ச்ைி ஏற்பட்ைது. 
 

 

 

 

கட்டுளர ைிறக்க உ வும் வரிகள் :  
➢ ளகப்மபசிைிபைபை மூழ்கி இருக்கிறார்கள் – இன்லறய இளம் தலலமுலறயினர் 

லகப்மபைியிமலமய மூழ்கி இருக்கிறார்கள். ஒரு  ணி மநரம்கூை லகப்மபைி இன்றி வாழ 
முடியாது எனக் கூறும் அளவுக்கு அடில யாகி விட்ைார்கள். இதில் நான்  ட்டும் 
விதிவிலக்கா? ஆனால், எனக்வகன்று ஒரு வபாழுதுமபாக்லக வழக்க ாக்கிய பின்னர் நான் 
அதன் ம ாகத்திலிருந்து விடுபட்மைன். 
 

➢ காளை எழுந்தவுைன் படிப்பு 
பின்பு கைிவு பகாடுக்கும் நல்ை பாட்டு 
ைாளை முழுதும் விளைைாட்டு 
என்று வழக்கப்படுத்திக்பகாள்ளு பாப்பா  
 

➢ ளகத்பதாழில் ஒன்ளறக் கற்றுக்பகாள், கவளை உைக்கில்ளை ஒத்துக்பகாள் 

➢ ஊக்கம் உளைளை ஆக்கத்திற்கு அழகு – விைாமுைற்சிபைாடு பசைல்படுவது வாழ்க்ளகளை 
வைப்படுத்தும். 

➢ குன்றின்பைல் இருக்கும் தீபம்பபால் - ______________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________________________________ 
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அருஞ்மசாற்மபாருள் 

எண் அருஞ்தைால் தபாருள் English Meaning 
1. இயந்திர மவலல உணர்ச்ைி இல்லா ல் 

வைய்யப்படும் மவலல 
Machinery Work 

2.  ன உலளச்ைல்  
( ன உலளச்ைளை) 

 ன அழுத்தம் Stress 

3. லகவிலன லகயால் வைய்யப்படும் 
வபாருள் 

Handcraft 

4. வலலவயாளி காவணாளி அகப்பக்கம் Youtube 
5. எண்ணிலைங்கா எண்ண முடியாத அளவு Uncountable 
6. புத்தகக் குறியடீு - Bookmark 
7. ம லிடுதல் (ம லிட்ைது) அதிக ானது Increased 
8. லகயைக்கப்மபைி லகமபைி Handphone 
9. வழிமகால் (வழிமகாலாக) வழிகாட்டி Guidance 
10. கற்பலனயாற்றல் 

(கற்பலனயாற்றலும்) 
மயாைிக்கும் திறன் Imagination skill 

11. ஒைிைைம் 
(ஒளி ய ாக்கும்) 

பிரகாைம் Shine 

 

பயிற்ைி வினா 3  

கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு உ வி குறிப்புக்கட்டுளரயின் (Hint Compo) துளைமயாடு கட்டுளர 
எழு வும்.  
 
3. “அப்பா, தாத்தாவும் பாட்டியும் நம்முடமன இருக்கட்டும ! அவர்கள் இந்தியாவில் 
தன்னந்தனியாக எப்படி வாழ்வார்கள்?” என்று மகட்கும்மபாது என்ளன அறியாமமல கண்கள் 
குை ாகின. அவர்களுடன் கழிந்த இந்  ஒரு  ாத கால விடுமுளற ான் என் வாழ்க்ரகயிமலமய 
இனிர யான தருணங்கள் எனலாம். . . . . 
 

முன்னுரை   

➢ தாத்தா, பாட்டி வரவால் இயல்பு வாழ்க்லகயில் இனில யான  ாற்றம் 
➢ பாை லழலயப் தபாழிந் ார்கள் 
➢ எல்லலயில்லா அன்பும் அக்கலறயும் புதிய உறவால் கிலைத்தது 
 

இரடயுரை 

➢  றக்க முடியாத  ருைம் என்றால் ைிங்லகயில் நலைவபற்ற ஓவியப் மபாட்டியில் நான் முதல் 
பரிசு தவன்றது 

➢ ஓவிய வித் கரான என் தாத்தாவிைைிருந்து ஓவியம் கற்றுக் வகாண்மைன்  
➢ எனக்கு முதல் பரிசு கிலைத்தது 
➢ முதல் பரிலை வவன்றதால் பாட்டி எனக்குப் பிடித்த ான ஆகாரத்ள ச் வைய்து வகாடுத்தார் 
➢ பாட்டி வைய்த ஆகாரங்கலள எல்லாம் இதுவலர ைிங்லகயில் சுலவத்தது இல்லல 
➢ நான் பாட்டியிைம் ைல யலின் தைய்முளற இரகைியத்லதக் மகட்மைன் 
➢ மதாட்ைத்தில் பயிரிட்ட காய்கறிகலளக் வகாண்டு ைல த்ததாகக் கூறினார் 
➢ இதுமபான்ற உணவுகலள நானும் இங்குத் வதாைர்ந்து ைாப்பிை மவண்டும் என்றால் என்ன வைய்ய 

மவண்டும் என்று பாட்டியிைம் மகட்மைன் 
➢ சுய ாகக் காய்கறிகலளப் பயிரிட்ைால் இரைாயன கலப்படம் இல்லா ல் காய்கறிகள் சுலவயாக 

இருக்கும்; ைல யலும் சுலவக்கும் என்றார் 
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➢ பாட்டி வைால்லலத் தட்ைாமத 
➢ எங்கள் இல்லத்தில் இருந்த மதாட்ைத்தில் கத்திரிக்காய், தக்காளி, குளடமிைகாய் மபான்ற 

வைடிகலளப் பயிரிட்மைாம் 
➢ நானும் தாத்தா பாட்டிமயாடு மைர்ந்து காய்கறிகலளப் பயிரிைக் கற்றுக் வகாண்மைன் 
➢ அவர்கமளாடு மைர்ந்து ஒன்றாக உணவுகலளயும் ைல த்மதன் 
➢ இதுவலர நான் கற்காத பல திறன்கலளத் தாத்தா பாட்டி மூலம் கற்மறன் 
➢ அவர்கள்  ீண்டும் இந்தியாவிற்குச் வைல்வதில் எனக்குத் துயரம் 
➢ ஆனால், தாத்தா பாட்டிமயா அவர்கள் பிறந்து வளர்ந்த ஊலர விட்டு இங்குத் தங்குவது ைிர ம் 

என்றனர் 
➢ கனத்த  னதுைன் வழியனுப்பிமனன் 
➢ அடுத்த விடுமுலறக்காக வழி ம ல் விழி லவத்து காத்துக் வகாண்டு இருக்கிமறன் 
 
 

முடிவுளர 

➢ தாத்தா பாட்டி உறவு தாைளர இளை தண்ணரீ் பபாை ஒட்ைாைல் பபாைதால்தான் இன்ளறை 
இலளஞர்களுக்குப் பல வநறிகள் வதரியா ல் இருக்கிறது 

➢ வைாந்த பந்தங்கள் இன்றி தனி  ர ாக வாழ்கிறார்கள் 

➢ தாத்தா பாட்டி உறவின் மகிளமலய உணர்ந்திை தவறுகிறார்கள் 
 

கட்டுளர ைிறக்க உ வும் வரிகள் :  

➢ மநரத்திற்குப் பின்னால் ஓடுகிறார்கள் - நாம் அலனவரும் மநரத்திற்குப் பின்னால் ஓடுவதிமலமய 
 ட்டும் குறியாக இருப்பதால்தான் தாத்தா பாட்டிமயாடு மநரத்லதச் வைலவிடுவலத  றந்து 
விடுகிமறாம். 
 

➢ கால்களில் ைக்கரம் கட்டியது மபால - பபாருள்: விலரவாக 

➢ சுற்றத்திற்கு அழகு சூழ இருத்தல் – பபாருள்: உறவிைபராடு கூடி வாழ்வபத சிறப்பாகும். 

➢ நகமும் சளதயும் பபாை – பபாருள்: ைிகவும் பநருக்கைாக, இளணப் பிரிைாைல் இருப்பது 

➢  கிழ்ச்ைி வவள்ளத்தில்  ிளைத்ம ன் - ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

அருஞ்மசாற்மபாருள் 
 

  எண் அருஞ்தைால் தபாருள் English Meaning 
    1. வபாழிதல் (வபாழிந்தார்) வகாட்டுதல் Shower 

2. தருணம் மநரம் Moment 
3. வவல்லுதல் (வவன்றது) வவற்றி வபறுதல் Won 
4. வித்தகர் (வித்தகராை) திறல ைாலி Talented 
5. ஆகாரம் (ஆகாரத்லத) உணவு Food 
6. வைய்முலற பைற்பகாள்ளும் முளற Method 

7. பயிரிட்ை நட்ை Planted 
8. இரைாயன    - Chemical 
9. கலப்பைம்    - Admixture 
10. குலை ிளகாய் ஒரு வளக காய்கறி Capsicum 
11.  கில  அருளை Greatness 
12. திளைத்தல் (திலளத்மதன்) மூழ்குதல் Soaked 
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மின்னஞ்சல் 1  
 

அறிவுரை கூறுதல் - ப ொதுப் ப ொக்குவரத்து  
 
 

 

பின்வரும் தரைப்ரபப் படித்து அதற்கேற்ற பதிரை மின்னஞ்சைாே எழுதவும். 
 

விரைவு இையில் மூன்று நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்தரடந்ததால் பள்ளிக்குக் குறித்த நநைத்தில் 
வைமுடியவில்ரையயன உனது நதாழி குரறப்பட்டுக்யகாள்கிறாள். தாமதமாக நிரையத்ரத 
வந்தரடந்துவிட்டு யபாதுப் நபாக்குவைத்ரத நம்பநவ முடியவில்ரை எனத் நதாழி குரறக் கூறியரத 
உன்னால் ஏற்றுக்யகாள்ள முடியவில்ரை. சிங்கப்பூர் யபாதுப் நபாக்குவைத்து வசதிகளின் மகிரமரய 
விவரித்து, அறிவுரை கூறி உனது நதாழிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புக. 

 

 

 

மின்னஞ்சல் 2  
 

வழிோட்டுதல் - வவளிநாட்டு மாணவர் வருரே 
 

பின்வரும் மின்னஞ்சரைப் படித்து அதற்கு ஏற்ற விரைவெழுதுே. 
 
 

File          Edit          View          Tools          Message          Help 
யபாருள்     :    வழிகாட்டல் நதரவ 

நததி        :    04/01/2022 

அன்புள்ள அருண் 

     நாங்கள் இங்கு நலம். நீயும் உன் குடும்பத்தினரும் எப்படி இருக்கிறரீ்கள்? நாங்கள் சிங்கப்பூரில் 
குடியேறி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது.  

     நண்பா, அடுத்த வாரம் நானும் உன்னுடடே பள்ளிேில் பதிேவிருக்கியறன். பள்ளிேில் 
இடைவதற்கு முன் என்னனன்ன முன்யனற்பாடுகள் யேற்னகாள்ள யவண்டும் என்று பகிர்ந்து 
னகாண்டால் உதவிோக இருக்கும். தேிழ் நாட்டு கல்வி முடறக்கும் சிங்கப்பூர் கல்வி முடறக்கும் 
பல்யவறு யவறுபாடுகள் இருப்படத நான் அறியவன். இங்கு நரடயபறும் அறிமுக வாரம், கட்டாே 
தாய்னோழி பாடம் ேற்றும் இரைப்பாட நடவடிக்ரககரளப் பற்றி சற்று விளக்கிக் கூறினால் 
அதற்யகற்றவாறு நான் என்டனத் தோர்ப்படுத்திக் னகாள்யவன். அடுத்த வாரம் பள்ளிேில் உன்டனச் 
சந்திக்க ஆவலாகக் காத்திருக்கியறன்.  

இப்படிக்கு 

அகிலன் 
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வேர்ட்ஸ்மித் சிகரம் ேிடைத்தாள் 

 

 

 
 

 
 

ததொகுதி 1 - பயிற்சி 1 

எண் English Meaning அருஞ்த ொல் 
3. Propose முன்ம ொழிதல் 

5. Endorsement  ஆம ொதித்தல்  

8. Frighten அதட்டு 

10. Caught அகப்படுதல் 

11. Fake tears நீலிக்கண்ணரீ் 

13. Guarantee உத்தரவொதம் 

15. Embarrassment சங்கடம் 

7. Voting ratio ஓட்டு விகிதம் 
9. Monitor கண்கொணிப்பு 
2. Fast துரிதம் 
1. Pretend பாசாங்கு 
6. Vote system ஓட்டு முறை 
4. Suggestion பரிந்துறர 

12. Referendum வொக்மகடுப்பு 
14. Wholehearted  னமுவந்து 

 

 

ததொகுதி 1 - பயிற்சி 2 

முன்னுறர ஓய்வு நேரத்தைப் பபாறுத்து ஒவ்ப ாரு ருதைய பபாழுதுநபாக்கும் 
ந றுபடும். 

3 

கருத்து 1 நைைல்கதை அைிகப்படுத்ைி எனது ைிறதைதய பைருகூட்டிக்பகாண்நைன். 4 

கருத்து 2 கூைா ேட்பு ைற்றும் பயனற்ற பசயல்கைின் பிடியில் சிக்க  ாய்ப்பில்தை. 1 

கருத்து 3 அதன ரிைமும் இருந்து கிதைத்ை நபராைர ால் புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்ைது. 5 

முடிவுறர பபாழுதுநபாக்கு ேைது  ாழ்க்தக பைாழிைாகக் கூை உருப டுக்கைாம். 2 

 

 

SECONDARY 2 - BEST MODEL COMPO & EMAIL WRITING PRACTISE TO JUMP GRADE 

உயர்நிடை 2 -   ிறப்புத் ததர்ச் ிக்கொன ததர்வுத் தலைப்லைதயொட்டிய கட்டுடர &     
                   மின்னஞ்சல் மொதிரிகத ொடு ையிற் ிகள் 
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மின்னஞ்சல் 1  
 
 

அறிவுரர கூறுதல் - ப ொதுப் ப ொக்குவரத்து  

File          Edit          View          Tools          Message          Help 

ப ொருள்       :    அறிவுரை கூறுதல் 

தததி          :    08/01/2021 

அன்புள்ள புவனாவுக்கு 

     நான் இங்கு நலம். நீ நலமொ? தநற்று நீ தொமதமொகப்  ள்ளிக்கு வந்தரத எண்ணி அதிக மன 

உரளச்சலுடன் காணப்பட்டாய். இரணப் ொட நடவடிக்ரகக்குத் நநரமொகிவிட்டதொல் உன்னிடம் அதிகம் 
த ச இயலவில்ரல. ஆகநவ, உன்னிடம் சில  ற்றியங்களை அறிவுறுத்ததவ இந்த மின்னஞ்சரல 
எழுதுகிதறன். 

     நீ எப்பபாழுதும் உன் தந்ததயுடன் பள்ளிக்கு வருவதால் உனக்கு நம் பபாதுப் நபாக்குவரத்து 

நதடமுதை பற்ைி  ரிச்சயம் ஏற்படவில்தல. நநற்று தண்டவாள நேம்பாட்டுப் பணிகள் (Maintenance) 

நிகழவிருப்பததக் குைித்து முன்நப சிங்கப்பூர் பபாதுப் நபாக்குவரத்து சமூக வதலத்தள பக்கங்களில் 
அைிவிப்பு பசய்யப்பட்டிருந்ததத நீ கவனிக்கத் தவைிவிட்டாய். இங்குள்ள பபருவிதரவு இரயில் 
குைிப்பிட்ட நநரத்திற்குச் சரியாக இயங்கும் தன்தேயுதடயது. மூன்று நிேிடங்களுக்கு ஒரு முதை 
அலாரம் அடித்தது நபால் சரியான நநரத்திற்கு நிறுத்தத்திற்குள் நுதழந்துவிடும். ஆரகயொல், கிணற்றுத் 
தவதளயாக இருந்துவிடாேல் இங்குள்ள பபாதுப் நபாக்குவரத்து நதடமுதைகதளப் பற்ைி அைிந்து 
தவத்துக் பகாள்வது உனக்குப் பயனுள்ளதாக அதேயும். 

     தநற்று நீ சற்று தொமதொக எழுந்ததொகக் கூறினொய் அல்லவொ? காலம் நபானால் திரும்பாது 

என்பததயுணர்ந்து நீ சிைிது நநரத்திற்கு முன்நப இரயில் நிறுத்தத்தத அதடந்திருக்க நவண்டும். 
பபாறுதேயுடன் பயணத்திட்டம் தீட்டி நீ சிைிது நநரத்திற்கு முன்நப புைப்பட்டிருந்தால் அப்பபருவிதரவு 
இரயிதலத் தவை விட்டிருக்க ோட்டாய். ஆசிரியரும் உன்ரனக் கண்டித்திருக்க ோட்டார். 

‘ஆடோட்டாதவள் கூடம் நகாணல் என்ைாளாம்’ என்பதுநபால உன்னுதடய தாேதத்தினால் பார் நபாற்றும் 

நேது நபாக்குவரத்துச் நசதவதயக் குதைக்கூறுவது கிஞ்சிற்றும் சரியல்ல. 

     புவனா, நம்முதடய நாடு உயர்தரப் நபாக்குவரத்து நசதவதயக் பகாண்டுள்ளது. பபருவிதரவு 
இரயில், நபருந்து ஆகியவற்ைில் முதல் தரச் நசதவதய நம்முதடய பபாதுப் நபாக்குவரத்துத் துதை 
நல்குகிறது என்ைால் ேிதகயாகாது. நான் பல நாடுகளுக்குச் சுற்றுப்பயணம் நேற்பகாண்டிருக்கிநைன் 
என்பது நீ அைிந்த ஒன்நை. சில நாடுகளில் கதவு, இரண்டடுக்கு தை இருக்ளக வசதி, கட்டணம் 
பசலுத்தும் இயந்திரம் நபான்ை அடிப்பதட கட்டதேப்பு வசதிகள் கூட இல்லாேல் பபாதுப் 
நபாக்குவரத்துகள் இயங்குவதத நான் கண்டிருக்கிநைன். அவ்வதகயில், பல நாடுகளின் நபாக்குவரத்து 
நசதவதய ஒப்பிடுதகயில் நம் அரசாங்கம் வழங்கும் நசதவயானது உயர்தரேிக்கது என்பதத நான் 
பபருேிதத்துடன் கூறுநவன். 

மின்னஞ்சல் ேிரைத்தாள் 
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     நம் நாடு உலகிநலநய சிைந்த நபாக்குவரத்துக் கட்டதேப்தப ஒருங்நக பபற்றுள்ளது. மின்னிலக்கப் 
 யண அட்ளடகள், கண்காணிப்புக் நகேராக்கள், குளிர்சாதனம், மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கொன சலுரககள் 
என்று பபருவிதரவு இரயில் ேட்டுேின்ைி நபருந்து தசரவயும் நவனீ பதாழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப 
நேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நபருந்து நிறுத்தங்களில் த ருந்து வருவதற்கு முன்நன அததப் பற்ைிய 
அைிவிப்புகள் வழங்கப் டுகின்றன. இதற்கொகச் சில பசயலிகளும் தற்த ொது  யன் ொட்டில் உள்ளன. 
அச்பசயலிகளின் இதணப்புகதள உனக்குப் பகிர்கிநைன். அதவ நிச்சயம் உனக்குக் தகக்பகாடுக்கும் என 
நம்புகிநைன். அதுேட்டுேல்ல, நம் நாட்டில் அதிகாதலயில் ஆரம்பித்து நள்ளிரவு வதர இப்பயணச் 

நசதவகள் வழங்கப்படுகின்ைன என் ரதயும் நீ அறிவொய் அல்லவொ? 

     என்னுதடய பகிர்வுகளின் மூலம் நம்முதடய அதிநவனீ ப ொதுப் த ொக்குவைத்துச் தசரவரயப் 
பற்ைிய துல்லியோன பதரிவல்கள் உனக்குப் புலப்பட்டிருக்கும் என்று நம்புகிநைன். நாதள பள்ளிக்கு 
இருவரும் நசர்ந்நத பபருவிதரவு இரயிலில் பயணிக்கலாோ என்பதத ேின்னஞ்சல் வழி பகிர்ந்து பகாள். 
பதில் ேின்னஞ்சலுக்காகக் காத்திருக்கிநைன்.  

இப்படிக்கு  

கலா 
 

அருஞ்சசாற்ச ாருள் 

எண்  அருஞ்சசால் ச ாருள் English Meaning 

1. பற்ைியம் (பற்ைியங்கதள) தகவல்  Information  
2. பரிச்சயம் பதரிந்த ஒன்று Familiarity 
3. நல்குதல் (நல்குகிைது) வழங்குதல்  Fulfil the needs 
4. இரண்டடுக்குத் தள இருக்தக      - Double decker 
5. ேின்னிலக்கப் பயண அட்தட  யணம் பசய்வதற்கொன சலுரக 

அட்ரட 
Ez-link card 
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ேழிகாட்டுதல் - சேளிநாட்டு மாணேர் ேருரக  
 

File          Edit          View          Tools          Message          Help 
ப ொருள்          :         வழிகொட்டுதல் 

தததி           :        05/01/2022 

அன்புள்ள அகிலன் 

     நாங்கள் அதனவரும் நலம். நீ என்னுதடய பள்ளியில் நசர்ந்திருப்பது குைித்து அப்பா என்னிடம் 
பதரிவித்தார். மிக்க மகிழ்ச்சி, நண் ொ. இனிதமல் இரணந்தத  ள்ளிக்குச் பசல்தவொம் என் ரத 
நிரனக்ரகயில் உற்சொகமொக இருக்கிறது. நீ சிங்கப்பூர் கல்வி முரறரயப்  ற்றிய தகவல்கரளக் 
தகட்டிருந்தொய். நொன் கூறும் தகவல்கள் உனக்கு நிச்சயம்  யனளிக்கும் என்று நம்புகிதறன்.  

     சிங்கப்பூர்  ள்ளிகளில் பள்ளிச் சீருதட, புத்தகங்கள் ஆகியதவ நம் பள்ளியிநலநய வழங்கப்படும். 
ோணவர் அைிமுக வாரத்தில் பள்ளியின் பாடத்திட்டம், நதடமுதை, இதணப்பாடம், கட்படாழுங்கு குைித்த 
விரிவான விளக்கம் தரப்படும், அகிலன். அஃது உனக்குப் பள்ளிதயப் பற்ைிய பதள்ளத் பதளிவான சூழதல 
எடுத்துதரப்பது ேட்டுேின்ைி, இச்சூழலுக்குத் தகுந்தவாறு நீ உன்தனப் பழக்கிக் பகாள்ளவும் ஏற்புதடயதாக 
அதேயும் எனப் பபரிதும் எதிர்பார்க்கின்நைன். நண்பா, சிங்கப்பூரின் கல்விமுரற ப ொட்டித்தன்ளம 
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