Vocabulary Size Test1

a.

Circle the letter a-d with the closest meaning to the key
word in the question.

b.

1.

SEE: They saw it.
a. வெட்டினார்கள்
b.
c.
d.

2.

c.
d.
3.

c.
d.
4.

c.
d.

c.
d.

c.
d.

c.
d.

c.
d.

வசயல்

புத்தகம்

இைம்

சமயம்
எண்

மகிழ்ச்சியாக உணருகின்ந ாம்
ஈடுபாட்டுைன் இருக்கிந ாம்

கடினமாக உடைக்க ெிரும்பெில்டை

கற்றுக் வகாள்கி ார்

பந்துகடை ெசுகி
ீ
ார்

சீருந்து டகயாள்கி ார்

பூமியிைிருந்து துள்ைி எழும்புதல்

சீருந்டத சாடைநயாரத்தில் ேிறுத்துதல்
நெகமாக ேகர்தல்

உன் பணத்டத டெக்குமிைம்
ேீ எழுத பயன்படுத்துபெது
ேீ காைில் அணிெது

STANDARD: Her standards are very
high.
a. காைனியின் அடிபாகத்தில் பின்னால்
b.
c.
d.

10.

சமயம்

SHOE: Where is your shoe?
a. உன்டன பார்த்துக்வகாள்பெர்
b.

9.

ேண்பர்கள்

JUMP: She tried to jump.
a. ேீரின் நமல் படுத்தல்
b.

8.

நேரம்

DRIVE: He drives fast.
a. ேீந்துகின் ார்
b.

7.

உணவு

POOR: We are poor.
a. பணமில்டை
b.

6.

ஆரம்பித்தார்கள்

FIGURE: Is this the right figure?
a. ெிடை
b.

5.

பார்த்தார்கள்

PERIOD: It was a difficult period.
a. நகள்ெி
b.

d.

ஓய்ெிைம்

அடுத்த அடி

முதன்டமயான பகுதி

காத்திருந்தார்கள்

TIME: They have a lot of time.
a. பணம்
b.

c.

ெிடை

இருக்கும் சிறு துண்டு

பள்ைியில் எடுக்கும் மதிப்வபண்கள்
அெள் நகட்கும் பணம்

எதிலும் அெள் எட்டும் ேிடை

BASIS: This was used as the basis.

1

The test is created by Paul Nation, Victoria
University of Wellington, and found at
http://www.lextutor.ca/. This test is freely
available and can be used by teachers and
researchers for a variety of purposes.

Second 1000
1.
MAINTAIN: Can they maintain it?
a. அப்படிநய டெத்திருத்தல்
b.
c.
d.
2.

c.
d.

c.
d.

c.
d.

d.

இடத ெிை சி ந்தடத அடைதல்
வபறுதல்

7.

c.

தடரயில் இருக்கும் மிருதுொன

d.

வபாருள்

மரத்தின் பாகம்

8.

c.
d.

பணக்காரன்

மகிழ்ச்சியாக இல்டை

9.

c.
d.

c.

வபாருட்கடைக் குைிர்ச்சியாக டெக்கும்

d.

அைமாரி

ேம்பிக்டக இல்டை

எது ேியாயமானது என்று வதரியாது

NIL: His mark for that question was nil.

ேடுத்தரமானது

நபசிக்வகாண்டிருக்கும் இைம்
பணத்டதப் பாதுகாக்குமிைம்

பை கடைகள் இருக்கும் கட்டிைம்
ேீந்துெதற்கான இைம்

உள்நை ஒன்றுமில்ைாத இைம்
ெட்ை ெடிெம்
வபரிய துடை

ஒைிடயப் வபரிதாக்கும் கருெி

வபாருட்கடைப் வபரிதாகக் காண்பிக்கும்
கருெி

டகயில் எடுத்து வசல்ைக்கூடிய சி ிய
வதாடைநபசி

ெிைங்குகைின் ெசிப்பிைம்

ஓய்வு நேரம் இல்டை

மிக ேன்று

MICROPONE: Please use the microphone.
a. உணடெச் சூைாக்கும் கருெி
b.

சீருந்துகள் ேிறுத்துமிைம்

ஒன்றுமில்டை

CIRCLE: Make a circle.
a. வசப்பமற் பைம்
b.

பிரபைமாக இருக்கிந ன்

மிக நமாசம்

PUB: They went to the pub.
a. மக்கள் மது அருந்தும் மற்றும்
b.

ஒரு ெடக ோற்காைி

PATIENCE: He has no patience.
a. மகிழ்ச்சியுைன் காத்திருக்க மாட்ைான்
b.

6.

வபரிதாக்குதல்

DRAWER: The drawer was empty.
a. வசருகிடை வபட்டி
b.

5.

c.

UPSET: I am upset.
a. கடைப்பாக இருக்கிந ன்
b.

4.

b.

STONE: He sat on a stone.
a. கடினமான வபாருள்
b.

3.

a.

10.

PRO: He's a pro.
a. முக்கிய ரகசியங்கடை
b.
c.
d.

கண்டுபிடிக்க அமர்த்தப்படுபெர்
முட்ைாள்

பத்திரிடகக்கு எழுதுபெர்

ெிடையாடுெதற்காகப் பணம்
வபறுபெர்

Third 1000
1.
SOLDIER: He is a soldier.
a. ெணிகர்
b.
c.
d.
2.

c.
d.
3.

c.
d.

c.
d.
5.

c.
d.

c.
d.

புதுப்பிக்கப்பட்ைது

வகாள்கைன்

முட சாரா ெிொதம்
மிருதுொன வதாப்பி
வெடிக்கும் ஆயுதம்

வசதுக்குகி ார்
சரிவசய்கி ார்

தூய்டமப்படுத்துெதற்காக
அழுத்தித் நதய்க்கி ார்

எைிய ஓெியங்கைாக ெடரகி ார்

சி குகள் உடைய குள்ை மனிதர்கள்
அனல் மூச்சு ெிடும் மிகப்வபரிய
ெிைங்குகள்

வேடுங்காைம் முன்பு ொழ்ந்த

நமல்மூடி

ஆைமில்ைாத உணவுக்கிண்ணம்
வபாருட்கடை

துண்டுப் பட்டை
7.

c.
d.
8.

ஒருங்கிடணக்கும்

PAVE: It was paved.
a. வசல்ெதிைிருந்து தடுக்கப்பட்ைது
b.

பங்கிைப்பட்ைது

தங்க ெிைிம்புகள் தரப்பட்ைது

கடின தைத்தினால் மூைப்பட்ைது

DASH: They dashed over it.
a. நெகமாக ேகர்ந்தார்கள்
b.
c.
d.

சங்கீ த

கடினமாக உடைப்பது

c.

வகாடுக்கப்பட்ைது

STRAP: He broke the strap.
a. ொக்குறுதி
b.

எழுப்புெது

மூடியபடி

ெிடை குட ொகக்

வகாடுக்கப்பட்ைது

வமதுொக ேகர்ந்தார்கள்
சண்டை நபாட்ைார்கள்

உைனடியாகப் பார்த்தார்கள்

10.

உதடுகடை

LONESOME: He felt lonesome.
a. ேன் ிவகட்ைெனாக

ெிைங்குகள்
6.

d.

சுற்றுப் பயணம் வசய்ெது

இன்வனாருெற்குக்

DINOSAUR: The children were pretending
to be dinosaurs.
a. கைற்வகாள்டையர்கள்
b.

c.

ராணுெத்தில் இருப்பெர்

SCRUB: He is scrubbing it.
a. நமநைாட்ைமாகக் நகாடுகள்
b.

ROVE: He couldn't stop roving.
a. மது அருந்துெது
b.

உநைாகத்டத பயன்படுத்துபெர்

JUG: He was holding a jug.
a. திரெப் வபாருடை ஊற்றுெதற்கான
b.

4.

மாணெர்

RESTORE: It has been restored.
a. மீ ண்டும் வசால்ைப்பட்ைது
b.

9.

b.
d.

மிகவும் கடைப்பாக
தனிடமயாக

ஆற் ல் மிக்கெனாக

ஓடச

Fourth 1000
1.
COMPOUND: They made a
new compound.
a. ஒப்பந்தம்
b.

d.

பூச்சிகள்
8.

இரண்டு அல்ைது அதற்கு

நமற்பட்ை பகுதிகைால் ஆன
c.
d.

2.

c.
d.

c.
d.

இறுதியில் இருப்பது
ெிடை

இரக்கம் காட்டு

இரண்டு பக்கத்திற்கும்
ேியாயமாக இரு

ேீ உண்டமயில் ேிடனப்படத
வசால்

TUMMY: Look at my tummy.
a. தடைடய மூடும் துணி
b.
c.
d.

5.

ெயிறு

வமன்மயிருடைய சி ிய
ெிைங்கு

கட்டை ெிரல்

QUIZ: We made a quiz.
a. அம்பு ாக்கூடு
b.
c.
d.

கடும் தெறு

நகள்ெித் வதாகுப்பு
ப டெகள் கூடு

கட்டுெதற்கான வபட்டி
6.

INPUT: We need more input.
a. ஏதாெது ஒன் ின் உள்நை
டெக்கப்பட்ை தகெல்,

b.
c.

தி ன் முதைியடெ
பணியாைர்கள்
மரத்திலுள்ை

துடைடய

அடைப்பதற்கான
d.
7.

9.

வசயற்டகப் வபாருள்
பணம்

CRAB: Do you like crabs?
a. பக்கொட்டில் ேகரும்
b.
c.

c.
d.

கைல்ொழ் உயிரினம்

மிக வமல்ைிய சி ிய நகக்
இறுக்கமான, கடினமான
கழுத்துப்பட்டை

10.

தி ன்

பணம்

துப்பாக்கிகள்

REMEDY: We found a good remedy.
a. சிக்கடை சரி வசய்யும் முட
b.

வகாடுக்கப்பட்ை காரணம்

CANDID: Please be candid.
a. கெனமாக இரு
b.

4.

d.

கைந்த காை அனுபெத்தின்

LATTER: I agree with the latter.
a. நதொையத்தில் இருப்பென்
b.

3.

c.

கூட்டு ெணிகர்கள்

அனுமானம்

VOCABULARY: You will need more
vocabulary.
a. ொர்த்டதகள்
b.

வபாருள்

அடிப்படையிைான

இரெில் பாடும் வபரிய கருப்பு ேி

வபாது உணெகம்

உணவு தயாரிக்கும் முட

எண்கள் பற் ிய ெிதிமுட

ALLEGE: They alleged it.
a. சான்று இல்ைாமல் உரிடம
b.
c.
d.

நகாரினார்கள்

மற்வ ாருெரின் கருத்துகடைத்
திருடினார்கள்

ேிரூபிப்பதற்கான தகெல்கடை
அைித்தார்கள்

அடத ஆதரித்த தகெல்களுக்கு
எதிராக ொதாடினார்கள்

Fifth 1000
1.
DEFICIT: The company had a large
deficit.
a. சம்பாதித்தடத ெிை அதிகம்
b.
c.

c.
d.
9.

வசைொனது

மதிப்பு மிகவும் குட ந்தது

c.

வசைெைிப்பதற்கான ஒரு
d.

d.

திட்ைம் இருந்தது

10.

ெங்கியில் அதிகப் பணம்
இருந்தது

2.

b.
c.
d.
3.

அழுதார்

c.

கெடைப்பட்ைார்

d.

காைமானார்

c.
d.

வமல்ைிய உயிரினம்
நமாசமான ெிபத்து

கட்டுப்பாடுடைய இட

ொழ்க்டக ொழும் வபண்

ஆகாயத்தில் ெிைக்க இயைாத
ஒைி வெள்ைம்

4.

HAUNT: The house is haunted.
a. அணிகைன்கள் ேிட ந்திருக்கி து
b.
c.
d.

5.

c.
d.
6.

காைியாக உள்ைது
நபய்கள் உள்ைன

ேன் ாக இருப்பதர்க்கு உதெி

கல்லும் மண்ணும் ஒன் ாய் ஒட்டிக்வகாண்டு
உருொகும் ஒரு கடினப் வபாருள்
அழுகிய தாெரப் வபாருள்

CUBE: I need one more cube.
a. வபாருட்கடை இடணக்கும் கூரான கருெி
b.
c.
d.

7.

ொைடகக்கு ெிைப்பட்ைது

COMPOST: We need some compost.
a. உறுதியான ஆதரவு
b.

திைமான சதுர ெடிெ பாைம்

தட்டு இன் ி இருக்கும் உயரமான நகாப்டப

இரண்ைாக மடிக்கப்பட்ை வகட்டியான காகிதம்

MINIATURE: It is a miniature.
a. ஒரு வபாருைின் நுண் பதிப்பு
b.
c.
d.

சி ிய

கருெி

வபாருட்கடைப்

பார்ப்பதற்கு

நுண்ணிய உயிரினம்

டகவயழுத்திலுள்ை எழுத்துக்கடை
இடணக்கும் சிறு நகாடு

8.

PEEL: Shall I peel it?
a. ேீரில் அதிக நேரம் அமிழ்த்திருத்தல்
b.

நதாடை உரித்தல்

உயரம் குட ொன நமற்சட்டை
அபூர்ெமான ஆபரணம்

ஆரஞ்சு அல்ைது சிெப்பு ேி ப் பூக்கடை
உடைய வசடி

தன் முதுகில் தண்ணடர
ீ
சுமக்கும்
ெிைங்கு

திருைப்பட்டுக், கடையில் ெிற்கப்பட்ை
வபாருள்

NUN: We saw a nun.
a. ேிைத்தில் ொழும் ஒரு ேீண்ை
b.

சி ிய துண்டு

BACTERIUM: They didn't find a
single bacterium.
a. நோய்க்கிருமி
b.

WEEP: He wept.
a. படிப்டப முடித்தார்

வமல்ைிய துண்ைங்கைாக ேறுக்குதல்

FRACTURE: They found a fracture.
a. மு ிவு
b.

அதிகப் பணம்

வெளுப்பாக்குதல்

உதவும்

a.

Sixth 1000
1.
DEVIOUS: Your plans are devious.
a. சூழ்ச்சிகரமானடெ
b.
c.
d.
2.

c.

ேன்கு நமம்படுத்தப்பட்ைடெ

d.

ேன்கு திட்ைமிைப்பைெில்டை

நதடெக்கு அதிகமாக வசைெனமானடெ
ீ

PREMIER: The premier spoke for an
hour.
a. ேீதிமன் த்தில் பணிபுரிபெர்
b.
c.
d.

3.

b.

பல்கடைக்கைக ஆசிரியர்
தீரச் வசயல் புரிபெர்

c.
d.

மரங்கடை அறுக்கும் கருெி
பிரத்திநயக ஆசிரியர்

ெட்டின்
ீ
அடித்தைத்தில் இருக்கும்

ACCESSORY: They gave us some accessories.
a. ஒரு ோட்டினுள் நுடைய அனுமதிக்கும்
b.
c.
d.

5.

c.
d.
6.

c.
d.

c.
d.

நமைதிகத் துடணப்வபாருட்கள்

ஒரு மாற் ம் ஏற்படும் புள்ைி அல்ைது
வதாைக்கம்

ெட்டின்
ீ
உட்கூடர

கைன் ொங்குெதற்கான வசைவுத் வதாடக

எழுதப்பட்ை ேீண்ை கருத்தாய்வு
ெைக்கு

ெிசாரடண

அைிக்கும் உடர

முடிெில்

ேீதிபதி

முதைாமாண்டு ஆசிரியப்பணி
ேீடிக்கப்பட்ை மருத்துெ சிகிச்டச

அெளுக்குத் நதடெயான அடனத்டதயும்
வகாடுத்தார்

பைெந்தமாக இழுத்துச் வசன் ார்
மிகவும் பாராட்டினார்

CAVALIER: He treated her in a cavalier manner.
a. தீய
b.
c.
d.

9.

வதரிந்வதடுப்பதற்கான கருத்துக்கள்

STRANGLE: He strangled her.
a. கழுத்டத வேரித்துக் வகான் ார்
b.

8.

அரசாங்க உத்தரவு

THESIS: She has completed her thesis.
a. பல்கடைக் கைகப் பட்ைம் வபறுெதற்கு
b.

7.

பத்திரம்

THRESHOLD: They raised the threshold.
a. வகாடி
b.

சீர்நகைான

ஒரு சநகாதரன் மாதிரியான

b.
c.

வசன் து

குலுங்கிக்வகாண்டு வசன் து
அதிக ஓடச எழுப்பியது

சக்கரங்கள் சுைைாமல் ஒரு பக்கமாய்
சறுக்கிச் வசன் து

அரசாங்கத்தின் தடைெர்

குைிர்ச்சியான இருட்ைட
4.

கண்ணியமான

VEER: The car veered.
a. திடீவரன்று இன்வனாரு திடசயில்

d.

BUTLER: They have a butler.
a. ஆண் நெடையாள்
b.

10.

கெடையற்

ேல்ை

முக்கியமான

இரகசியமான

MALIGN: His malign influence is still felt.

Seventh 1000
1.
OLIVE: We bought olives.
a. எண்வணய்ப் படசயுள்ை பைம்
b.
c.
d.
2.

c.
d.
3.

c.
d.

c.
d.
5.

c.
d.
6.

உறுதியான ஒப்பந்தம்

தடித்த கதகதப்பான படுக்டக உட
இ குப் நபனா

அெர்கைின் நகாரிக்டககளுக்கு

இணங்கும்ெடர ஒருெடர துன்புறுத்தி

உச்ச கட்ைப் வபாறுப்புைன் ஓடசயின் ி
ரகசியமாக ேகர்ந்து

சந்தித்தப் பிரச்டனகடைப் பு க்கணித்து

கீ நை ெிைெிருந்தான்
ேடுங்கினான்

உ க்கக் கூெினான்

சி ிய தடித்த உநராமங்கள்
மைக்குப் படுக்டக

காைணிகள் அடிப்பு ங்கள்

BLOC: They have joined this bloc.
a. இடசக்குழு
b.
c.
d.

திருைர்கைின் கூட்ைம்

மற் ெர்களுக்கு முன்னால் அனுப்பப்படும்
படைெரர்கைின்
ீ
ஒரு சிறு பிரிவு

ஒநர நோக்கத்நதாடு வசயல்படும்
ோடுகைின் கூட்ைடமப்பு

7.

DEMOGRAPHY: This book is about demography.
a. ேிைப் பயன்பாடு ெடககள் பற் ிய படிப்பு
b.
c.
d.

8.

எண்கடைப் பற் ிய ெிைக்கப் பைங்கைின்
பிரநயாகம் பற் ிய படிப்பு

ேீரின் சைனம் பற் ிய படிப்பு

மக்கள் வதாடக பற் ிய படிப்பு

GIMMICK: That's a good gimmick.
a. தடரமட்ைத்திற்கு
நமநை
நெடை
b.
c.
d.

c.

கடை எடுக்கும் கருெிகள்

BRISTLE: The bristles are too hard.
a. நகள்ெிகள்
b.

b.

ஆண்கைின் ேீச்சலுடை

SHUDDER: The boy shuddered.
a. சன்னமான குரைில் நபசினான்
b.

AZALEA: This azalea is very pretty.
a. புதராக ெைரும் அநேக மைர்கடைக்

ொசடனப் பூக்கள்

STEALTH: They did it by stealth.
a. அதிகப் பணம் வசைெைித்து
b.

4.

சிெப்பு அல்ைது இைஞ்சிெப்பு ேி

QUILT: They made a quilt.
a. உயில்
b.

9.

வசய்ய உதவும் உபகரணம்

பணம் டெக்கும் சி ிய டபகடைக்
வகாண்ை வபாருள்

பி ர் கெனத்டத ஈர்க்கும் வசயல்
அல்ைது வபாருள்

நுட்பமான திட்ைம் அல்ைது சூழ்ச்சி

d.
10.

வகாண்ை சி ிய மரம்

இயற்டக இடைகைாைான
வமல்ைிய வபாருள்

இந்திய வபண்கள் அணியும்
ேீைமான ஆடை

ெிசி ி ெடிெிைான கைல் சங்கு

YOGHURT: This yoghurt is disgusting.
a. ஆறுகைின் அடியில் காணப்படும் பழுப்பு
b.
c.
d.

ேி

சகதி

ஆநராக்கியமற்

தி ந்த காயம்

இனிப்பும் சுடெயும் ஊட்ைப்பட்ை
வகட்டியான புைித்த பால்

மிருதுொன சடதப்பற்றுள்ை ஊதா ேி
வபரிய பைம்

Eighth 1000
1.
ERRATIC: He was erratic.
a. குற் மில்ைாதென்
b.
c.
d.
2.

c.
d.

c.
d.
4.

மிகப் பணிொனென்

c.

உறுதியான ேிடை அற் ென்

d.

உணெருந்தும் ஆடச

7.

இைடமயான நதாைி

உதெியாக இல்டை

c.
d.

8.

வசய்யும் வசயல்

d.

9.

பள்ைியில் நசருமுன் சிறு

குைந்டதகள் பயிலும் இைம்

c.

உறுதியான டப

d.

புத்தகங்கடை இரெல் ொங்கும்

வபாருடை தண்ண ீரில் எ ியும்நபாது எழும்

வகாடை வசய்ெது

சூரியன் ஒரு நகாைால் மட க்கப்படுபெது

கட்டுப்பாட்டுக் கருெி
ஊதிய உயர்வு

ஊதியம் வப ாத ஊைியர்கள்
அடசெம் உண்ணாதெர்கள்

ெண்ணம் பைிச்சிடும் காட்டு மைர்கள்

அதிக இடரச்சைாக
பைடமயானது

பாடைெனம் நபான் து

ஓெியம்

ஆைல் பாைல் ேிகழ்ச்சி

சி ிய ஊரும் ெடகப் பூச்சி
பாதி

மீ னாகவும்

உள்ை ேபர்
10.

பாதி

வபண்ணாகவும்

MUMBLE: He started to mumble.
a. ஆழ்ந்து சிந்திக்க
b.
c.

பைத்த ஓடச

அதிக எண்ணிக்டகயில் மக்கடைக்

ெிமானத்டத ெைி ேைத்தும்

CABARET: We saw the cabaret.
a. சுெர் முழுெடதயும் மட க்கும்
b.

முதுகில் சுமக்கும் ஆழ்ந்த

ECLIPSE: There was an eclipse.
a. பைத்த காற்று

c.

b.
d.

ம க்கச்

டமயப் பகுதி

AUTHENTIC: It is authentic.
a. உண்டம
c.

இைம்

b.

d.

ேீடித்து ேிற்பது

KINDERGARTEN: This is a good
kindergarten.
a. உங்கள்
கெடைகடை
b.

5.

c.

ெிடைநெதும் ஏற்படுத்தெில்டை

எலும்பினுள் இருக்கும் மிருதுொன

LOCUST: There were hundreds of locusts.
a. சி குள்ை பூச்சிகள்
b.

ஓெியரின் ெண்ணம் குடைக்கும் தட்டு

NULL: His influence was null.
a. ேல்ை ெிடைவுகடை ஏற்படுத்துெது
b.

MARROW: This is the marrow.
a. ஒரு குழுெின் அதிர்ஷ்ைச் சின்னம்
b.

மிக நமாசமானென்

PALETTE: He lost his palette.
a. மீ ன் கூடை
b.

3.

6.

d.

கட்டுப்பாடின் ி குலுங்க

மற் ெர்களுக்குப் பின்னால் நமலும்
இருக்க

வதைிெற்

முட யில் நபச

Ninth 1000
1.
HALLMARK: Does it have a hallmark?
a. எப்வபாழுது பயன்படுத்தைாம் எனக்
b.
c.

d.

b.
c.

காட்டும் முத்திடர

d.

தர முத்திடர

அரசக் குடும்பத்தால்

9.

c.
d.
3.

c.
d.

c.

கண்டிப்பான அ க்நகாட்பாடு
ேைமாடும் ெடு
ீ உடையெர்

பணம் வசைெைிப்படத ெிரும்பாதெர்

மூக்குக் கண்ணாடி

குறுக்கீ டு இல்ைாத ேீண்ை நபச்சு
சர்ெ ெல்ைடம வகாண்ை பதெி
எழுத்துக்கடை சுொரசியமான
உருொக்கும் பைங்கள்

WEIR: We looked at the weir.
a. ெிநனாதமான ேைெடிக்டக
b.
c.
d.

உடையெர்

ேீர்தாெரங்கள் இருக்கும் சகதி

ஊதிொசிக்கும் படைய உநைாக
இடசக் கருெி

ேீர்ப்வபருக்டகத்

தடுக்க

குறுக்நக கட்ைப்படுெது
5.

c.
d.
6.

c.
d.

இைக்கு இல்ைாத ெிநனாதமான
கருத்துகள்
சிெப்பு ேி

வகாப்புைங்கள்

கெடைப்பட்நைன்

மிகவும் குைப்பமடைந்நதன்
மிகவும் ேடனந்நதன்

REGENT: They chose a regent.
a. வபாறுப்பற் மனிதர்
b.
c.
d.

8.

வபண் குதிடரகள்

PERTURB: I was perturbed.
a. ஒத்துக்வகாள்ைச் வசய்யப்பட்நைன்
b.

7.

ஆற் ின்

WHIM: He had lots of whims.
a. படைய தங்க ோணயங்கள்
b.

கூட்ைத்டத சி ிது நேரம் ேைத்துபெர்
அரசருக்கு பதிைாக அரசாள்பெர்
பிரதிேிதி

OCTOPUS: They saw an octopus.
a. இரெில் நெட்டையாடும் வபரிய
ப டெ

d.
10.

சிை மரங்கநை உள்ை நமட்டுப்பகுதி

ேகரத்தில் உள்ை தரக்குட ொன ெடுகைின்
ீ
வதாகுப்பு

வெகு காைத்திற்கு முன்பு

LINTEL: He painted the lintel.
a. ஜன்னல் அல்ைது கதெின் நமலுள்ை உத்தரம்
b.

உடையெர்

ெைிகைில் இடணத்து

4.

எட்டு கால்கடை உடைய கைல்ொழ் உயிரினம்

ேகல் எடுப்படதத் தடுக்கும் கட

b.

அடையாைம்

MONOLOGUE: Now he has a monologue.
a. ேன் ாகப் பார்க்க உதவும் ஒற்ட
b.

இயந்திரம்

FEN: The story is set in the fens.
a. ேீரால் மூைப்பட்ை தாழ்ொன ேிைப்பரப்பு

PURITAN: He is a puritan.
a. பி ர் கெனத்டத ெிரும்புபெர்
b.

ெிசி ியின் சுைற்சியால் உயரப் ப க்கும்

ஏற்கப்பட்டுள்ைது எனக்காட்டும்

அல்ைது அடையாைம்
2.

ேீருக்கடியில் வசல்ைக்கூடிய கப்பல்

c.
d.

வபரிய பைகிைிருந்து தடரயி ங்க பயன்படும்
சி ிய பைகு
பச்டச ேி

பைங்கடையும் அைர்ந்து ெிரிந்த

கிடைகடையும் வகாண்ை அைகான மரம்

திடரயரங்கில் இருக்கும் காட்சிப் பைடக

Tenth 1000
1.
AWE: They looked at the mountain with
awe.
a. கெடை
b.
c.
d.
2.

c.
d.
3.

c.
d.

c.
d.

ஆச்சர்யம்

மரியாடத

7.

ஆையம்

வதாைிைதிபர்கைின்
சங்கம்

a

lot

for

the

b.

வபாழுதுநபாக்கு

d.
8.

ஏடை ெிெசாயிகள்

மாற் த்டத வெறுக்கும்

ேீதிமன் த்தில் அடிக்கடி ேீதி நகட்கும்

b.
c.
d.
9.

தன்னிைம் நெடை வசய்யும்

b.
c.

அெரிைம் தனிப்பட்ை சக்தி அல்ைது
தி டம உள்ைதாக மற் ெர்கடை

c.
d.
5.

c.
d.
6.

மணம்புரிந்த

அெரின் நெறு ஒரு காதைி
நமலுதட்டின் மீ துள்ை முடி

ேன் ாக

புண்பட்டு

குைப்பமாக

CRANNY: We found it in the cranny!

வபரிய மரப்வபட்டி

ஆடையின் பின் தெழும் ேீைமான துணி
சி ிய வகாத்துக்கைாகத் வதாங்கும்

இைஞ்சிெப்பு மைர்கடை உடைய வசடி
காதைர்

கைி

புடனவபயர்

நதாைில் துடை நபாடும் கூரான கருெி
நைசான உநைாகத்தாைான டகத்தடி

குைிவு

தள்ளுமுள்ளு

சிை பந்து ெிடையாட்டுகைில்

பந்டத சுற் ிச் சூழும் ெரர்
ீ குழு

பனிமூடிய டமதானத்தின் ஊநை
ேைத்தப்படும் ெிடையாட்டுப்

ேிடையில்

UPBEAT: I'm feeling really upbeat about it.
a. ேிடைகுடைந்து
b.

d.

ேிடனக்க டெக்கும் ரகசியம்
ஒருெடர

நசமித்து டெக்குமிைம்

நமற்பு த்துக்கும் ேடுெிலுள்ை

MYSTIQUE: He has lost his mystique.
a. அெரது ஆநராக்கியமான உைல்
b.

ெட்டின்
ீ
நமற்கூடரயில் கீ ழ் வபாருட்கடை

RUCK: He got hurt in the ruck.
a. ெயிற்றுக்கும் காைின்

அடனெடரயும் சமமாக ேைத்தும்
4.

குறுகைான துொரம்

CROWBAR: He used a crowbar.
a. ெடைந்த முடனயுடைய கனமான இரும்புக்

is

தகெல்கடை மக்களுக்கு அைிக்காது

கைிக்கப்பட்ை வபாருட்கைின் ெிற்படன

PIGTAIL: Does she have a pigtail?
a. கயிறு நபால் முறுக்கிப் பின்னப்படும் முடி
c.

EGALITARIAN:
This
organization
egalitarian.
a. தன்டனப்பற் ிய நபாதுமான
b.

b.

ஆர்ெம்

PEASANTRY: He did
peasantry.
a. உள்ளூர் மக்கள்
b.

a.

நபாட்டி
10.

LECTERN: He stood at the lectern.
a. படிப்பதற்கு ஏதுொகப் புத்தகத்டதத் தாங்கும்
b.
c.
d.

நமடச

நதொைய பைிபீைம்

ேீங்கள் பானங்கள் ொங்குமிைம்
ெிைிம்பு

Eleventh 1000
1.
EXCRETE: This was excreted recently.
a. வெைிநயற் ப்பட்ைது
b.
c.
d.

a.

ஊன் ிக்வகாண்டு படுக்க ஏதுொன

வதைிொக்கப்பட்ைது

b.

அ ிெியல் ஆராய்ச்சியால்

c.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது

சட்ைெிநராத வபாருட்கைின் பட்டியைில்

d.

டெக்கப்பட்ைது
2.

MUSSEL: They bought mussels.
a. ஒரு ெிடையாட்டு ெிடையாடுெதற்கான
b.
c.
d.

8.

b.

வபரிய ஊதா ேி ப்பூக்கள்

சாப்பிடும்நபாது உடைடய சுத்தமாக

c.

துண்டுகள்

b.
c.

d.
9.

டகநெடை

உள்ைத்துக்கும் உைலுக்குமான
ஒருெடகப் பயிற்சி

c.

ெிடையாட்டு

கிைக்கு ோடுகைில் ஆைப்படும் ஒரு ெடக

COUNTERCLAIM: They made a counterclaim.
a. சட்ைப் பிரச்சடனயில் ஒரு பக்கத்தினர்

d.

b.

குட பாடுள்ை வபாருட்கடை

c.

d.
5.

c.
d.

நெடைப்பரிமாற் த்துக்கான ஒப்பந்தம்
படுக்டக ெிரிப்பு

வெப்பமான ெ ண்ை ோடுகைிலுள்ை
மரெடக

தன் பாடதயிலுள்ை அடனத்டதயும்
உ ிஞ்சும் பைத்த கற்று
வபரிய காட்டுப்பூடன

PALLOR: His pallor caused them concern.
a. ெைக்கத்திற்கு மா ான அதிக உைல்
b.
c.
d.

7.

இரண்டு ேிறுெனங்கைிடைநய

PUMA: They saw a puma.
a. மண் ெடு
ீ
b.

6.

நகட்டுக்வகாள்ளுதல்

வெப்பேிடை

எதிலும் ஆர்ெமில்ைாத ேிடை
ேண்பர்கள் குைாம்

நதாைின் வெைி ிய ேி ம்

APERITIF: She had an aperitif.

உணவுக்கு முன் அருந்தும் பானம்

ஒரு வபாருள்

சீருந்தின் பின்பு ம் சாமான்கள்
டெக்குமிைம்

மிதிெண்டியில் சக்கரத்தின்

ேடுெிைிருக்கும் உநைாகத்துண்டு
சிறு மிருகங்களுக்கான கூண்டு

வகாண்ை ப டெ

கிைக்கத்திய ோடுகைில் மற் ெர்கைின்
வபண்

மத்திய

கிைக்கு

ோடுகைின்

வபாருந்திய தடைெர்

ெல்ைடம

பனிக்கட்டிகைால் ஆன ெடு
ீ

HESSIAN: She bought some hessian.
a. ெைெைப்பான வெைிர் சிெப்பு
b.

திரும்பப்வபறுமாறு ஒரு கடைடய
c.

10.

நகாரிக்டகக்கு ஈைாக மறு பக்கத்தினர்
டெக்கும் பதில் நகாரிக்டக

வதாப்பி

குைந்டதகடைப் பார்த்துக்வகாள்ளும்

இரு ஆட்ைக்காரர்கைிடைநய அடித்து

ேைனம்
4.

ேீண்ை இ குகடைக்வகாண்ை வபரிய

EMIR: We saw the emir.
a. ேீண்ை ெடைந்த ொைி குகடைக்
b.

ெிடையாைப்படும் இ குப்பந்து
d.

பிரத்திநயக பாட்டு ொத்தியார்

புகுெடதத் தடுக்கும் கம்பிகைாைான

சிப்பி ேண்டின ேீர்ொழ் உயிரி

YOGA: She has started yoga.
a. இடையில் முடிச்சு நபாட்டு வசய்யப்படும்

ேீண்ை ோற்காைி

HUTCH: Please clean the hutch.
a. தண்ண ீர்க் குைாய்கைில் மாசு

சிறு கண்ணாடி நகாைங்கள்

டெக்க உதவும் வமல்ைிய காகித

3.

ஒரு டகடய மட்டும்

d.

ேி முடைய மீ ன்
மனத்டதக்

குதூகைிக்கச்

ெடகப் வபாருள்

வசய்யும்

முரட்டுத் துணி

உணெிற்கு மணமூட்டும் கடும்
சுடெயுள்ை ஒரு நெர் ெடக

ஒரு

Twelfth 1000
1.
HAZE: We looked through the haze.
a. கப்பைில் உள்ை சி ிய ெட்ை ெடிெ
b.
c.
d.
2.

c.
d.

மாசுபட்ை காற்று

c.

ஜன்னடை மட க்கும், பிைாஸ்டிக்

d.

அல்ைது மரப்பட்டைகள்
வபயர்ப் பட்டியல்

c.
d.

7.

கைிவு ேீர்க் குைாய்

c.

சுயமரியாடத

d.
8.

கருத்து வச ிவுள்ை சி ிய பைவமாைி

c.
d.

c.

ோைகத்தில் ஒருெர் தனக்குத் தாநன

d.
9.

கடின பு த்நதாற் முடைய, குைிர்
இரத்தப்பிராணி

b.

ெிற்பெர்

c.

ெட்டின்
ீ
கதடெத்தட்டி, வபாருட்கடை

d.

பை ெண்ணமுடைய சிறு துண்டுகடை

ALUM: This contains alum.
a. சாதாரண ஒரு வசடியிைிருந்து
b.
c.
d.

வசயற்டக இடைகைினால் வசய்யப்பட்ை
ஒரு மிருதுொன வபாருள்
வபாதுொக

அலுமினியம்

ரசாயன கூட்டுப்வபாருள்

b.
d.

ஒரு

எடுக்கப்படும் இடை

தெ ான கருத்துக்கள்

கிைர்ச்சியூட்டும் ஒரு வபாருள்

சிட யில் அடைக்கப்பட்ைார்

கூர்டமயான ஆயுதத்தால் குத்திக்
கழுநெற் ப்பட்ைார்

ொக்குொதத்தில் ஈடுபட்ைார்

பணியாைர்களுக்நக
ேிறுெனம்

ஒரு ரகசிய குழு
கட்டுப்பாைான,

வசாந்தமான

இட ொழ்க்டக

ஒரு

ொழும்

TRILL: He practised the trill.
a. இடசயின்
அைடக
வெைிக்வகாணரும்

c.
கைந்த

கடினமான இடைகைிைிருந்து

கி ித்துெ வபண்கைின் சமூகம்
10.

கிடைக்கும் ஒரு ேச்சுப்வபாருள்

மூக்குப்வபாடி

வசடிகடை ெைர்ப்பதற்கானக் கண்ணாடி

COVEN: She is the leader of a coven.
a. ஒரு சி ிய இடசக்குழு

ஒன் ாக ஒட்டித் தயாரிக்கப்பட்ை பைம்
5.

பை மனிதர்கள் படுக்கும் அட

IMPALE: He nearly got impaled.
a. கடும் குற் ச்சாட்டுக்கு ஆைானெர்
b.

வபாழுதுநபாக்குக்கான ஒைி ஒைிக் காட்சி

REPTILE: She looked at the reptile.
a. படைய டகவயழுத்துப்பிரதி
b.

டகவயழுத்திடும் அலுெைகம்

CAFFEINE: This contains a lot of caffeine.
a. தூக்கத்டத ெரெடைக்கும் ஒரு வபாருள்
b.

ெயிற் ின் அருகிலுள்ை உறுப்பு

நபசிக்வகாள்ெது
4.

சட்ைரீதியிைான காகிதங்கைில்

அட

SOLILOQUY: That was an excellent soliloquy!
a. ஆறு ேபர்களுக்கான பாைல்
b.

REFECTORY: We met in the refectory.
a. உணவு உண்ணும் அட
b.

ஜன்னல்

SPLEEN: His spleen was damaged.
a. முைங்கால் எலும்பு
b.

3.

6.

ஒரு உத்தி

ஒருெடக தந்திக்கருெி
பந்டத எ ியும் முட

முன்னங்கால்கைில் ேின்றுவகாண்டு
நெகமாகச் சுைலும் ேைனப்பாங்கு

Thirteenth 1000
1.
UBIQUITOUS: Many weeds are ubiquitous.
a. ெிைக்குெதற்கு கடினமானடெ
b.
c.
d.
2.

c.
d.

BEAGLE: He owns two beagles.
a. கீ நை மடிந்துவகாள்ளும் கூடரகடை
உடைய நெகமாகச் வசல்லும்

ேீண்ை ெலுொன நெர்கடைக் வகாண்ைடெ
வபரும்பாைான ோடுகைில்

b.

குைிர்காைத்தில் அைிபடெ

c.

காணப்படுகின் ன

TALON: Just look at those talons!
a. மடைகைின் உயர்ந்த சிகரங்கள்
b.

8.

நெட்டையாடும்

ப டெயின்

d.

ஆயுதத்திைிருந்து
அங்கிகள்

காப்பாற்றும்

உநைாக

9.

d.

b.

c.
d.
5.

b.

ரஷ்ய ோட்டுப் பணம்

c.

அ ம் சார்ந்த அல்ைது மற் ெித மனக்

c.
d.
6.

அதிகாரபூர்ெ அ ிக்டக

PLANKTON: We saw a lot of plankton.
a. மிக நெகமாகப் பரவும் ேச்சுக் கடைகள்
b.
c.
d.

ேீரில் காணப்படும் மிகச் சி ிய பிராணிகள்
அல்ைது வசடிகள்

உறுதியான மரக்கட்டை வகாடுக்கும்
மரங்கள்

ேிடைச் சரிடெ அடிக்கடி ஏற்படுத்தும்
சாம்பல் ேி க் கைிமண்

7.

SKYLARK: We watched a skylark.
a. பை ெடிெடமப்புகைில் ஆகாயெிமானங்கள்
b.
c.
d.

d.

ப க்கும் காட்சி

பூமிடய சுற் ிெரும் வசயற்டகக்நகாள்

நெடிக்டகயான ெிடையாட்டுத் தந்திரங்கள்
வசய்பெர்

பாடிக்வகாண்நை மிக உயரத்தில் ப க்கும்
சிறு ப டெ

கடைஒெியம்
மாடையில்

வபண்கள்

சி ிய கிரீைம்

வபரும்பாட கள்

ேிட ந்த குறுகைான
பாடதயில் ேதி

ேட்புணர்வு வகாண்ைெர்

ெிைம்பரத்திற்காக அச்சிைப்பட்ை பிரசுரம்

நுண்ணிய

கற்கடைக்வகாண்ை

நெடிக்டகயானெர்

வசாந்தமான பூங்கா

தாழ்ொன தீவு

ெிடையுயர்ந்த

பி டரக்குற் ம் வசால்ை ேிடனப்பெர்

ஒரு சமூகத்தின் பைேபர்களுக்கு

ெிடுமுட த் தைங்கைில்

அணியும்

ேிடையிைிருப்பெர்

அ ிக்டக

சி ிய

வேய்யப்பட்ை

அெர் குடும்பத்தின் தூரத்து உ ெினர்கள்

COMMUNIQUE: I saw their communiqué .
a. ஒரு ேிறுெனத்டதப் பற் ிய ெிமர்சன

உடைய

இடைகைால்

JOVIAL: He was very jovial.
a. சமூக அந்தஸ்தில் தாழ்ந்த
b.

காதுகடை

பெைத்திைான ஒரு

கஷ்ைங்கள்
4.

ோய்கள்

சுற் ியிருக்கும்

ROUBLE: He had a lot of roubles.
a. ெிடையுயர்ந்த சிெப்பு ேி க் கற்கள்
c.

ேீண்ை

ஏரிடயச்

தங்கடைத் தாங்கநை

புரியாமல் வசய்பெர்கள்

b.

தள்ைக்கூடிய வபரிய துப்பாக்கிகள்

ATOLL: The atoll was beautiful.
a. கைல் ேீர் ேிரம்பிய

முட்ைாைாக்கிக்வகாள்கிந ாம் என்று

3.

அநேகடர ெிடரெில் சுட்டுக்

கட்ைப்பட்ை ெடுகள்
ீ

கால்கைில்

உள்ை வகாக்கிநபாை ெடைந்த ேகங்கள்

சீருந்துகள்

பாயுமிைம்
10.

DIDACTIC: The story is very didactic.
a. பாைம் கற்பிக்க கடுடமயாக
b.
c.
d.

முயற்சித்தல்

ேம்புெதற்கு மிகக் கடினம்

ஆர்ெமூட்டும் வசயல்கடைப்
பற் ியது

ொசகருக்கு அர்த்தம் புரியாத

ெடகயில் எழுதப்பட்டிருக்கி து

Fourteenth 1000
1.
CANONICAL: These are canonical
examples.
a. ெைக்கமான ெிதிமுட கடை உடைக்கும்
b.
c.
d.

2.

c.
d.
3.

c.

புனித நூைிைிருந்து எடுக்கப்பட்ை

d.

உதாரணங்கள்

ெைக்கமான, வபரும்பாலும் ஏற்கப்பட்ை

7.

c.
d.

c.
d.

தடுமா ினார்

உறுதியாக இருந்தார்

உதாரணங்கள்

c.

b.

மிக சமீ பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை

d.
8.

ஒரு ரசாயனக் கூட்டுப்வபாருள்

ஒரு தனித்துெமான நபச்சு முட

சருமத்தின் அடியில் ஊசி நபாடுதல்

உச்சியில்

ERYTHROCYTE: It is an erythrocyte.
a. ெைிடயக் குட க்கும் மருந்து

அப்பாலுள்ை பக்கத்தில்

c.

b.

இந்தப் பக்கத்தில்

பை ெருைங்களுக்கு ெைரும் ஒரு வசடி

d.
9.

சூரியடன நோக்கித் திரும்பும்

மைர்கடைக் வகாண்ை ஒரு வசடி

c.

வசய்தல்

d.
10.

வசம்டம

உநைாகம்

கைந்த

வெண்டமயான

திமிங்கை ெடகடயச் நசர்ந்தது

நபார்க்கப்பல்

மடைத்வதாைர்

அரசனின் தடைமகன்

LIMPID: He looked into her limpid eyes.
a. வதைிொன

எதிர்பார்ப்புக்கு உைன்படுத்தல்

b.

வதைிொன, இனிடமயான வதானியில்

d.

ெண்ணம் நெவ ான்றுைன் ஒத்துப்நபானது

இரத்தத்தின் சிெப்பணுக்கள்

CORDILLERA: They were stopped by
the cordillera.
a. பிரத்திநயகச் சட்ைம்
b.

தன் குட்டிகளுக்காக உைைில் டபயுடைய

AUGUR: It augured well.
a. எதிர்காைத்தில் ேன்டம ேைக்கும் என உறுதி
b.

உடையெர்

THESAURUS: She used a thesaurus.
a. ஒரு ெடகயான வசால்ைகராதி

ெிைங்கு
4.

ெடைந்து வகாடுக்கும் தன்டம

உதாரணங்கள்

MARSUPIAL: It is a marsupial.
a. கடினமான பாதங்கள் வகாண்ை ெிைங்கு
b.

GAUCHE: He was gauche.
a. ொயாடுபெர்
b.

உதாரணங்கள்

ATOP: He was atop the hill.
a. அடிொரத்தில்
b.

6.

c.

கண்ண ீர் ததும்பும்

ஆழ்ந்த பழுப்பு ெண்ண
அைகான

மணி அடித்தது
5.

BAWDY: It was very bawdy.
a. எதிர்பாராதது
b.
c.
d.

மகிழ்ச்சிகரமானது

அெசரம் அெசரமாக இருந்தது
ோகரீகமற் து
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