1) Adopt: Choose and follow.

தத்ததடுக்க, ததர்வு மற்றும் பின்பற்ற
2) Adept: Very skilled person.

திறமமயான.
3) Adapt: Adjust.

ஒரு புதிய பயன்பாடு அல்லது த ாக்கத்திற்கு தபாருத்தமான.
4) Bourgeoisie: Middle Class.

டுத்தர வர்க்கத்தின் பண்பு
5) Bouquet: A bunch of flowers.

கவர்ச்சிகரமான பூச்தெண்டு
6) Bankrupt: Financially ruined.

திவாலான
7) Brimming: Fill something so completely.

நிரம்பி வழிகிற
8) Colloquial: Informal. Casual.

ொதாரண அல்லது ததரிந்த உமரயாடல்
9) Compromise: Settling a dispute by mutual agreement.

பரஸ்பர சலுகை மூலம் ஒரு பிரச்சிகைகை தீர்க்ை.
10) Convoy: A procession of vehicles traveling together.

ஒன்றாக வாகனங்கள் பயணம் தெய்ய.
11) Decorum: Proper manners or conduct.

ல்தலாழுக்கம்
12) Dispensable: Unnecessary.

ததமவயற்ற.
13) Dedition: Surrender.

ெரணமடய.
14) Exquisite: Extreme Beauty.

மிகவும் அழகாக.
15) Erroneous: Containing errors

தவறாை
16) Explicable: Can be explained or solved.

விளக்ை அல்லது தீர்க்ை
17) Fidelity: Being faithful.

உண்கையும் நேர்கைைாை.
18) Feminist: A person who supports feminism.

பபண்ணிைம் ஆதரிக்கும் ஒருவர்.
19) Feminism: The advocacy of women's rights on the ground of the equality of the sexes.

தபண்ணியம்.
20) Gender: State of being either a man or a woman or a transgender.

பாலினம்.
21) Gaunt: Lean and haggard, especially because of suffering, hunger, or age.

ஒல்லியான மற்றும் தளர்வுற்று.

22) Glitch: Suffer a sudden malfunction or fault.

திடீர் தெயலிழப்பு.
23) Hearth: The floor of a fireplace.

ஒரு த ருப்பிடம்.
24) Hawk: A bird of prey with broad rounded wings and a long tail, typically taking prey by

surprise with a short chase.
பருந்து.
25) Hostile: In an unfriendly way.

விநராதப் நபாக்குகைை.

26) Irreverent: Showing a lack of respect for people or things that are generally taken seriously.

ைரிைாகத குகறவாை.
27) Invidious: Likely to arouse anger in others.

தூண்ை அல்லது ைற்றவர்ைகள ைைக்ைசப்பு அல்லது நைாபம் பசய்.
28) Inevitable: Something which cannot be avoided or certain to happen.

தவிர்க்ை முடிைாத.
29) Juvenile: Childish or a young person.

இளம்பருவ இமளஞர்கள் மற்றும் குழந்மதகள்.
30) Jab: A sharp blow especially with fist.

தபரும் தாக்குதல்.
31) Jitter: Act nervously.

தபரும் பதட்டம்.
32) Kudos: Praise and honor received for an achievement.

புகழ்ச்சியும் கனமும்.
33) Kiosk: A small open-fronted machine in which newspapers, tickets, etc. are sold.

தெய்தித்தாள்கள், டிக்தகட், முதலியன, விற்கப்படும் இயந்திரம்.
34) Knead: Massage or squeeze dough with the hands.

ெலிக்கப்பட்ட மாமவயும் நீமரயும் கலந்து மாவாகப் பிமெ.
35) Lisp: A speech defect.

ஒரு தபச்சு குமறபாடு.
36) Languor: The state or feeling, often pleasant, of tiredness or inertia.

பலம் இன்மம உணர்வு.
37) Lurk: Waiting in darkness to ambush or attack something suddenly.

பதுங்கி தாக்குதல்.
38) Malice: Desire to harm.

தீங்கு உருவாக்க.
39) Mend: Repair something that is broken.

தீங்கு உருவாக்க.
40) Negligence: Failure to take proper care of things or ideas.

விஷயங்கமள அலட்சியம் தெய்ய.
41) Nostril: Two external openings of the nasal cavity.

மூக்கு திறப்பு.
42) Optimism: Having confidence and approaching things positively.

எதிலும் ம்பிக்மகக் தகாள்ளும்.
43) Obligation: A duty or a commitment.

கடமம, தபாறுப்பு.
44) Pile: A heap of things.

ஒரு குவியல்.
45) Poach: To hunt illegally.

ெட்ட விதராதமான தவட்மட.
46) Queue: A sequence or line of people or vehicles waiting for their turn.

மக்கள் அல்லது வாகனங்கள் காத்திருக்கும் வரிமெ.
47) Quiver: Slight trembling..

ெற்று டுங்குதல்.
48) Recession: A period of temporary economic decline.

திடீர் தபாருளாதார வீழ்ச்சி.
49) Relevant: Closely connected or appropriate.

த ருக்கமாக ததாடர்புமடய.

50) Suffice: Be enough or adequate.

தபாதுமானதாக.
51) Sovereign: A person who has supreme power or authority.

உச்ெ அதிகாரம்.

52) Tenacity: Able to grip something firmly.

உறுதியாக பிடி.
53) Truism: A statement that is obviously true and universal.

உலகறிந்த உண்மம.
54) Ubiety: Being in a definite place.

குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருத்தல்.
55) Urge: A strong desire or impulse.

ஒரு வலுவான ஆமெ அல்லது உந்துவிமெ.
56) Victim: A person who is harmed.

பாதிக்கப்பட்ட பர்.
57) Verdict: An opinion or a judgement.

தீர்ப்பு.
58) Wage: A fixed regular payment.

ஒரு நிமலயான வழக்கமான கட்டணம்.
59) Wrath: Extreme anger.

தீவிர தகாபம்.
60) Xenophobia: Dislike or prejudice against people from other countries.

தவளி ாட்டவர் மீதான எதிர்ப்பு.
61) Yawn: Involuntarily opening ones mouth out of tiredness.

தகாட்டாவி.
62) Yarn: Thread for knitting.

பின்னல் நூல்.
63) Zeal: Great energy or enthusiasm.

ஆற்றல் அல்லது உற்ொகம்.

