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ருக்குன் செகாைா 
 

உÚ¾¢Âாக, ெம் ை§ைº¢Â ொ¼¡ÉÐ À¢ýÅÕÅÉÅü¨È «¨¼Â þÄðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ: 
அலனத்துச் ºமூகங்களுக்க¢லடÂ¢ல் அÏக்கைான ஒற்Úலை¨Â ²üÀÎòÐ¾ø; 

ஒ§ை ஜனொÂக வாழ்க்லக முலைலÂப் §ேÏ¾ல்; 
ொட்டின் சுபிட்ºத்ல¾ ¿¢Â¡ÂÁ¡¸×õ ¿Î¿¢¨ÄÂ¡¸×õ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÙõ 

ºமு¾ாÂத்ல¾ உருவாக்கு¾ல்; 
ேல்Ä¢ன ைக்கள¢ன் ேல்வ¢¾ ோைம்ேை¢Âமும் ேண்ோÎõ Í¾ó¾¢ÃÁ¡¸ô 

பின்ேற்ைப்ேÎவல¾ உÚதி சºய்¾ல்; 
அறிவிÂலையும் ெவீன ச¾ாழில்நுட்ேத்ல¾யும் ேÂன்ேÎத்தும் Óü§À¡ì¸¡É 

ºமு¾ாÂத்ல¾ உருவாக்கு¾ல்; 
 

ஆலகÂால், ை§ைசிÂ ைக்களாகிÂ ொங்கள், §ைற்Üை¢Â இைட்சிÂங்கலள அலடÂ À¢ýÅÕõ 
§காட்ோÎகளின் அடிப்ேலடயில் எங்கள¢ன் முழுச் ºக்திலÂயும் முÂற்சிலÂயும் ஒருí¸¢¨½òÐî 

சºÂல்ேÎ§வாம் என உÚ¾¢ப் பிைைாணம் சºய்கி§ைாம்: 
 

இலைவன் மீது ெம்பிக்லக லவத்¾ல் 
§ேைைºருக்கும் ொட்Îக்கும் விசுவாºம் சºலுத்து¾ல் 

அைசிÂைலைப்புச் ºட்டத்ல¾ உÚதிÂாகக் கலடப்பிடித்¾ல் 
ºட்டமுலைப்ேடி ஆட்சி ெடத்து¾ல் 

ென்னடத்ல¾லÂயும் ஒழுக்கத்ல¾யும் §ேÏ¾ல் 
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FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
 

 

 
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih 

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, 

rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan  

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara 

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, 

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 

memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, 

masyarakat dan negara” 

 

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 
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§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅõ 
 

 

 
“Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢Â¡ÉÐ þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø 

«È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ¢¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý¿¢¨ÄÔõ 

þ¨ÂÒõ ¦ÀÈò ¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬üÈ¨Ä ÓØ¨ÁÂ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ           

´Õ ¦¾¡¼÷ ÓÂüº¢Â¡Ìõ. þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, 

¦À¡ÚôÒ½÷îº¢, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÚõ ¬üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì                      

ÌÎõÀò¾¢üÌõ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ 

¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ” 

 

        ãÄõ: ¸øÅ¢î ºð¼õ 1996 (ºð¼õ 550) 
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DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 

 

3. Kurikulum Kebangsaan 

(1)   Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk 

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, 

kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu 

perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, 

mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral 

yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. 

 

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 

[PU(A)531/97.] 
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§¾சிÂக் கலைத்திட்ட வலைÂலை 
 

3.  §¾சிÂக் கலைத்திட்டம் 

(1)  §¾சிÂக் கலைத்திட்டம் என்ேது அறிவு, திைன், செறிமுலை, ேண்பு,     

கைாச்ºாைக் ÜÚகள், ெம்பிக்லக ஆகிÂவற்லை உள்ளடக்கிÂ கலைத்திட்ட ைற்Úம் 

புைப்ோட ெடவடிக்லகக்கான ஒரு கல்வித்திட்டைாகும். இத்திட்டம் ைாணவர்கள் உடல், 

ஆன்மிகம், அறிவு, உள்ளம் ஆகிÂவற்றின் வளர்ச்சிலÂ முழுலைÂாகப் சேற்றிருக்க   

வலக சºய்வ§¾ாÎ ைாணவர்களுக்கு §வண்டிÂ ேண்புகலள வில¾த்து அவற்லை 

§ைம்ேÎத்¾வும் அவர்கள் அறிலவப் சேைவும் வழிவகுக்கிைது. 

 

                       மூைம்: கல்வி விதிமுலைகள் (§¾சிÂக் கலைத்திட்டம்) 1997        

[PU(A)531/97.] 
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KATA PENGANTAR 

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang 

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan 

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 

yang mula dilaksanakan pada tahun 1989.  KSSM digubal bagi 

memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan 

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum 

yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan 

standard antarabangsa.  Kurikulum berasaskan standard yang 

menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM 

menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan 

Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang 

mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan 

Standard Prestasi. 

 
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen 

kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum 

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan 

Kebangsaan.  Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan  

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata 

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan 

bagi mempertingkatkan pencapaian murid. 

 

 

 

DSKP yang dihasilkan telah menyepadukan enam tunjang 

Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan 

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).  Penyepaduan 

tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis 

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan 

Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 

 
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan 

pembelajaran guru perlu memberi penekanan  kepada KBAT 

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran 

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya 

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad 

ke-21. 

 
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

terlibat dalam penggubalan KSSM.  Semoga pelaksanaan KSSM 

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. 

 
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL 
Pengarah 
Bahagian Pembangunan Kurikulum 
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ÓýÛ¨Ã                 

ை§ைசிÂக் கல்வி §ைம்ோட்Îத் திட்டத்திற்§கற்ேவும்         

(PPPM 2013-2025) ச¾ாடக்கப்ேள்ளிக்கான §க.எஸ்.எஸ்.ஆர். 

கலைத்திட்டத்தின் ச¾ாடர்ச்சிÂாகவும் இலடநிலைப்ேள்ளிக்கான 

§க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்திட்டம் வடிவலைக்கப்ேட்டிருக்கிைது. 

ைாணவர்களின் கற்ைலையும் அலடவுநிலைலÂயும் அடிப்ேலடÂாகக் 

சகாண்ட இத்திட்டம் அலனத்துைக ரீதியில் அவர்கள் §À¡ðÊÂ¢Îõ 

¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚம் வலகயில் அறிவு, சிந்¾லனத் திைன், 

¾லைலைத்துவத் திைன், இருசைாழி ஆற்ைல், ேண்பும் ஆன்மிகமும், 

§¾சிÂ அலடÂாளம்  ஆகிÂ ஆÚ அம்ºங்கலள வலியுÚத்துகின்ைது. 

Á¡½Å÷¸û 21ஆம் நூற்ைாண்டின் ºவால்கலள எதிர்சகாள்Ç×õ 

குÎம்ேõ, ºÓ¾ாÂõ, ொÎ ¬¸¢ÂÅüÚìÌî சிைந்¾ச¾ாரு 

ேங்களிக்கவும் இந்¾ ஆÚ அம்ºங்கள் முக்கிÂைாகக் 

கரு¾ப்ேÎகின்ைன. இ¾ன் காைணைாக, இலடநிலைப்ேள்ளிக்கான 

கலைத்திட்டம் ை§ைசிÂக் கல்வி §ைம்ோட்Îத் திட்டத்தின் 

எதிர்ோர்ப்லே நிலைவு சºய்யும் வலகயில் இருப்ேது 

குறிப்பிடத்¾க்கது. 

 

§ÁÖõ, இக்கலைத்திட்டம் இனங்களுக்கிலடயிைான 

ஒற்ÚலைலÂயும் ெல்லிணக்கத்ல¾யும் வளர்க்கும் ÜÚகலளக் 

கவனத்தில் சகாண்Îள்ளது. இ¾ன்வழி, ைாணவர் பிைலைப் ேற்றித்  

 

ச¾ரிந்து சகாள்வ§¾ாÎ பிைருக்கு ைதிப்ேளிக்¸×ம் ¾னிைனி¾ 

§வற்ÚலைலÂ ஏற்Úக்சகாள்ளவும் வலக சºய்கிைது. 

 
þì¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ýÅÆ¢ þÉõ, Á¾õ, ºã¸õ, ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ø §À¾õ þøÄ¡Áø ொட்டின்மீது ேற்Úம் ை§ைசிÂக் 

குடிைகன் என்ை சேருலையும் ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸û 

¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎÅ÷. §ைலும், þì¸¨Äò¾¢ð¼õ ைாணவர்களிலட§Â 

ொட்Îப்ேற்லை வளர்ப்ே§¾ாÎ ேன்முகத்¾ன்லைலÂப் புரிந்து 

சகாள்ளவும் ஏற்Úக்சகாள்ளவும் உய்த்துணைவும் ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ. 

 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ  

¿õ ¿¡ðÊý ¸øÅ¢ì ¦¸¡û¨¸ì§¸üÀ þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢Â¢ø 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ´Õ ÜÎ¾ø ¦Á¡Æ¢ôÀ¡¼Á¡¸ì ¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. 

þ¾üÌÃ¢Â ¸¨Äò¾¢ð¼õ ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ò ¾Á¢úì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ÅÇ÷îº¢Â¡¸ Å¢Ã¢Å¨¼¸¢ÈÐ. 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢Â¢ø ¦ÀüÈ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Ä §ÁÖõ 

ÅÇôÀÎòÐÅ§¾¡Î §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅò¾¢ü¸¢½í¸  

Á¡½Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ¢¸õ, ¯¼ø, ¯ûÇõ ¬¸¢Â 

ÜÚ¸Ç¢Öõ ºÁý¿¢¨Ä ÅÇ÷îº¢ «¨¼Å¨¾ þì¸¨Äò¾¢ð¼õ 

ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ÈÐ.  
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¾ை¢ழ் வÆங்கும் ொÎகளுக்க¢லட§Â ºமூகம், ேண்ோÎ, வண¢கம் 

ºார்ந்¾ ¦¾¡¼÷Ò¸¨Ç ²üÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ×õ ¿ðÒÈ¨Å 

ÅÇ÷òÐì¦¸¡ûÇ×õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÅ¾üÌ 

þì¸¨Äò¾¢ð¼õ ÅÆ¢¸¡ñ¸¢ÈÐ. þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢Â¢ø 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂ¢Öõ Á¡½Å÷¸û ¦À¡Ð §¿¡ì¸Óõ ÀÃó¾ 

«È¢×õ ¦ÀüÈÅ÷¸Ç¡¸ò ¾õ¨Á ÅÇ÷òÐì¦¸¡ûÇ §ÅñÎ¦ÁÉ 

±¾¢÷À¡÷ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. áÄÈ¢×, ¿ý¦ÉÈ¢Ô½÷×, º¢ó¾¨Éò¾¢Èý, 

¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò ¾¢Èý ¬¸¢Â ÜÚ¸Ùõ 

ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

 
þó¾ ¬Å½õ, þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢¸Ç¢ø ¸üÀ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂ  

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸¡É  ÓØ¨ÁÂ¡É  ¾Ã ைற்Úம் ைதிப்பீட்Î  

¬Å½Á¡Ìõ.  Á¡½Å÷¸û «¨¼Â  §ÅñÊÂ  ÌÈ¢Â¢ÄìÌ,  

§¿¡ì¸õ,  கலைத்திட்டக் குவிவு, ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ, ¸üÈø ¾Ãõ, 

¾Ã «¨¼× ஆகிÂவற்§ைாÎ வலைÂÚக்கப்ேட்ட இைக்கணமும் 

சºய்யுளும் சைாழிÂணியும்  இதில் இடம்சேற்Úள்ளன. 

ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

இலடநிலைப்ேள்ளிக்கான ¾மிழ்சைாழிக் ¸¨Äò¾¢ð¼õ ºÓ¾¡Âò 

¦¾¡¼÷À¢¨É §ÁõÀÎò¾×õ ¾¸Åø¸¨Çப் சேற்Ú முலைÂாகக் 

¨¸Â¡Ç×õ ÀøÅ¨¸ப் ÀÛÅø¸¨Ç Å¡º¢òÐ ¯öòÐ½Ã×õ 

§¾¨ÅôÀÎõ ¿øÄ ¾Á¢ÆÈ¢¨Åô ¦ÀÚÅ¨¾ì ÌÈ¢Â¢Äì¸¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. §ÁÖõ, ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் 

ஏைணச்சிந்¾லன§ÂாÎ விலளேÂன்மிக்க வலகயில் ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾×õ 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢¨Éô §À¡üÈ¢ô §À½×õ þÐ ÅÆ¢ÅÌì¸¢ÈÐ. 

 

§¿¡ì¸õ 

¾மிழ்சைாழிக் கற்ைல்கற்பித்¾ல்வழி, þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ þÚ¾¢Â¢ø 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å:  

 
1. சºவிைÎத்¾வற்லைப் புரிந்து சகாண்Î அவற்றிலுள்ள 

கருத்துகலளச் சீர்தூக்கிப் ோர்த்¾ல்; ேகுத்¾ாய்¾ல்;      

ெல்ை சைாழிலÂப் ேÂன்ேÎத்திக் கருத்துகலளப் ேண்புடன் 

சவளிப்ேÎத்து¾ல்.   

2. À¢ÈÕ¼ý விலளேÂன்மிக்க வலகயில் ¸ÕòÐô ÀÃ¢Á¡üÈõ 

¦ºö¾ø; ஆய்வு, ஆக்கச் சிந்¾லன§ÂாÎ ஏடல்கலளயும் 

கருத்துகலளயும் திைம்ேடப் §ேசு¾ல்.  
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3. அறிலவயும் கருத்ல¾யும் சேÚவ¾ற்குப் Àø§ÅÚ மூைங்கலள 

வாசித்துக் கருத்துணர்¾ல். 

4. Å¡º¢ôÒ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢த் ¾கவல்கலளத் 

திைட்Î¾ல்; வலகப்ேÎத்து¾ல்; ைதிப்பிÎ¾ல்; முடிவுக்கு வரு¾ல்.   

5. ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Ç ¿øÄ À¨¼ôÀ¡üÈÖ¼Ûõ 

Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢Öõ À¨¼ò¾ø. 

6. சºய்யுலளயும் சைாÆ¢Âண¢லÂயும் அை¢ந்து உய்த்துணர்¾ல்; 

ேÂன்ேÎத்து¾ல்.  

7. þÄì¸½ «È¢¨Åô ¦ÀüÚî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐ¾ø.  

8. ¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒ, þ½ì¸ô§À¡ìÌ, ¿¡ðÎôÀüÚ 

¬¸¢ÂÅü¨È ¯öòÐ½÷óÐ «¾ýÀÊ ¿¼ò¾ø. 

 

 

 

 

 

 

 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾øÅÆ¢, ÀÊÅõ மூன்Ú þÚ¾¢Â¢ø 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 
1. சºவிைÎத்¾வற்றிலுள்ள கருத்துகலள ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் 

ÜÚ¾ø. 

2. கருத்துகலள விவரித்துக் ÜÚ¾ல்; உலை நிகழ்த்து¾ல்; வா¾ம் 

சºய்¾ல். 

3. வாசிப்புப் ேகுதியிலுள்ள முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 

அலடÂாளங்கண்Î ஒப்பிÎ¾ல்; வலகப்ேÎத்து¾ல்.  

4. Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Ç Å¡º¢ò¾ø; 

கருத்துணர்¾ல். 

5. ேல்வலக எழுத்துப் ேடிவங்கலளப் ேலடத்¾ல். 

6. சºய்யுலளயும் சைாÆ¢Âண¢லÂயும் அை¢ந்து உய்த்துணர்¾ல்; 

ÀÂýÀÎòது¾ø. 

7. þÄì¸½ «È¢¨Åô ¦ÀüÚî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐ¾ø.  
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§க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்¾¢ட்ட அலைப்பு 

§க.எஸ்.எஸ்.எம். ¸¨Äò¾¢ð¼õ கீழ்க்கண்ட ஆÚ உத்திைங்கலள 

அடிப்ேலடÂாகக் சகாண்Î உருவாக்கப்ேட்Îள்ளது: 

(i) ச¾ாடர்பு 

(ii) ஆன்மிகம், ெடத்ல¾, ேண்பு 

(iii) ைனி¾விÂல் 

(iv) சுÂ ºால்புலடலை 

(v) உடல்வளர்ச்சியும் முருகுணர்ச்சியும் 

(vi) அறிவிÂலும் ச¾ாழில்நுட்ேமும் 

 

இலடநிலைப்ேள்ளிக்கு வலைÂÚக்கப்ேட்ட ஒவ்§Å¡÷ உத்திைமும் 

ச¾ாடக்கப்ேள்ளியில் கற்ை அறிவு, திைன், ேண்பு ஆகிÂவற்றின் 

ச¾ாடர்ச்சிÂாகும். §ைலும், இக்கலைத்திட்டம் §க.பி.எஸ்.எம். 

கலைத்திட்டத்தின் §காட்ோÎகலளயும் நிலைநிÚத்தியுள்ளது.  

 
ஒவ்§Å¡÷ உத்திைத்திலும் வலைÂÚக்கப்ேட்Îள்ள அறிவு, திைன், ேண்பு 

ஆகிÂவற்றின் ÜÚகள் ோடங்கள், இலணப்ோடங்கள்வழி 

சவளிப்ேÎத்¾ப்ேÎகின்ைன. இஃது ஆய்வு, ஆக்கப் புத்¾ாக்கச் 

சிந்¾லனயுள்ள ºைன்நிலை ைாந்¾ர் உருவாக்கத்ல¾ வலியுÚத்தும் 

கல்வியின் þÄì¨¸ அலடÂ ¯¾×¸¢ÈÐ (விளக்கப்ேடம் 1). 
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வ¢ளக்கப்ேடம் 1: §க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்¾¢ட்ட அலைப்பு 

 

 

ºÁý¿¢¨Ä 
Á¡ó¾÷ 

 

Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ Å¨¸Â¢Öõ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äì 
¨¸ÅÃôசேÚ¾ல். இ¾ன்வழி, «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø 
À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûளவும் ¦¾¡Æ¢üÐ¨ÈìÌத் 
§¾¨ÅôÀÎõ திைலனயும் ¦ÀÚ¾ø. 

 

¦¾¡¼÷Ò 

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

 ஆன்மி¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ §À¡ýÈÅü¨È 
¯öòÐ½÷óÐ Å¡úì¨¸Â¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

 «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø. 
 §¿÷¨Á, ¿ýÉ¼ò¨¾, ¬üÈø ¦¸¡ñ¼ Á¡ó¾¨Ã 

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 

ÁÉ¢¾Å¢Âø 

 21¬õ áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ 
ÌÊÁì¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 «È¢¨ÅÔõ ¸ÕòÐÕÅ¡ì¸ò ¾¢È¨ÉÔõ ¨¸ÅÃô 
¦ÀÚ¾ø. 

 «È¢Å¡üÈ¨Ä §ÁõÀÎòÐ¾ø. 
 ÌÊÂ¡ðº¢Â¢ý «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸¨Ç ¯öòÐ½÷¾ø.  
 «È¢×ôâ÷ÅÁ¡¸ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ º¢ì¸¨Äì ¸¨ÇÂ×õ 

§¾¨ÅôÀÎõ ¾¢È¨É ÅÇ÷ò¾ø. 
சுÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

 ¸¨Äò¾¢ð¼õ, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸ 
¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ ¾¨Ä¨ÁòÐÅò¨¾Ôõ 
¿üÀñ¨ÀÔõ ÅÖôÀÎòÐ¾ø. 

 ¾ýÉõÀ¢ì¨¸¨ÂÔõ ¾ýÁ¾¢ô¨ÀÔõ ¯½÷óÐ 
§À¡üÚ¾ø.  

 ¬üÈ¨ÄÔõ ¬ì¸Ó¨¼¨Á¨ÂÔõ  
 ¦ÅÇ¢ì¦¸¡½÷¾ø. 
 ¾ன¢ெேர், ºமு¾ாÂத் ¦¾¡¼÷¨À §ÁõÀÎòÐ¾ø. 

 

 ¾É¢ ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ ¯¼üÜ¨ÈÔõ 
Í¸¡¾¡Ãò¨¾Ôõ º¡÷ó¾ «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ 
¬¸¢ÂÅü¨È «ÁøÀÎòÐ¾ø. 

 À¨¼ôÒ¸Ç¢ø ¾¢Èõ, ¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ, 
Òò¾¡ì¸õ, §À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

 

உடல் வளர்ச்சியும் ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ 

 

 அை¢வ¢Âல், கண¢¾, ச¾ாÆ¢ல்நுட்ே அறிலவப் சேÚ¾ல். 
 «È¢Å¢Âø, ¸½¢¾, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨Å «ýÈ¡¼ 

Å¡úì¨¸Â¢ø ¦À¡ÚôÒ½÷§Å¡Îõ ÀñÒ¼Ûõ 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

 

அை¢வ¢Âலும் ¦¾¡Æ¢øÑட்ேமும் 
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கலைத்திட்டக் ÌÅ¢× 

ைாணவர்கள் இலடநிலைப்ேள்ளியில் ேடிவம் 1-3 வலை,  ேல்§வÚ 

சூÆல்களில் ¾ைைான சைாழிலÂப் ேÂன்ேÎத்¾வும் வாசிப்புப் 

ேÆக்கத்ல¾ ஊக்குவிக்கவும் ¾ைைான ேலடப்பிற்கு அடிப்ேலட 

சைாழித்திைன்களின் ஆளுலைலÂச் சºம்லைப்ேÎத்துவ¾ற்கும் 

முக்கிÂத்துவம் வÆங்கப்ேட்Îள்ளது. ேடிவம் 4-5 வலை சைாழி 

ஆளுலைலÂப் சேைவும் விலளேÂன்மிக்க வலகயில் ச¾ாடர்பு 

சகாள்ளவும் வாசித்து உய்த்துணைவும் ேலடப்ோற்ைலை 

§ைம்ேÎத்துவ¾ற்கும் கவனம் சºலுத்¾ப்ேட்Îள்ளது. §ைலும், 

¾மிழ்சைாழியின் சிைப்பிற்§கற்ேக் கற்ைல்கற்பித்¾லைச் 

சºம்லைப்ேÎத்தும் §ொக்கில் சோதுவறிவு, ெற்ேண்பு, குடிலை, 

ºமு¾ாÂப் ேண்ோட்Î செறிமுலைகள் ஆகிÂலவயும் ¾மிழ்சைாழிக் 

கலைத்திட்டத்தில் இடம்சேற்Úள்ளன. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ 

þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý 

Óì¸¢Â §¿¡ì¸í¸Ùû ´ýÚ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ¾¢Èý¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ. ÌÈ¢ôÀ¡¸ச் 

º¢ó¾¢ôÀ¾¢Öõ Å¡úÅ¢Âø ¾¢ÈÉ¢Öõ ¦¾¡Æ¢ø ¾÷Áò¾¢Öõ 

§ÁõÀ¡¼¨¼ó¾ Á¡½Å÷¸û ¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ.  þÐ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ 

¨¸ÅÃô¦ÀÈ §ÅñÊÂ ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ «ð¼Å¨½ 1þø 

Å¢ÅÃ¢ì¸ôÀðÎûÇ Á¡½ÅÃ¢ý ÍÂÅ¢ÅÃò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ.  

 

«ð¼Å¨½ 1: Á¡½ÅÃ¢ý ÍÂÅ¢ÅÃõ 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

¾¡íÌõ ÅÄ¢¨Á þ¼÷¸¨ÇÔõ ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ «È¢×¼Ûõ 
¿õÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ º¸¢ôÒò¾ý¨ÁÔ¼Ûõ 
ÀÃ¢×¼Ûõ ±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¦ÅøÖõ ¾¢Èý 
¦¸¡ñÊÕôÀ÷. 
 

¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙõ  
¾¢Èý 

 

ÀøÅ¨¸ °¼¸í¸¨ÇÔõ 
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾Ôõ ÀÂýÀÎò¾¢î 
º¢ó¾¨É, ²¼ø, ¾¸Åø ¬¸¢ÂÅü¨Èò 
¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ 
§ÀîÍ, ±ØòÐ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. 
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Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ 

 

¬ö×, ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É 
¯¨¼ÂÅ÷; º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇóÐ 
¿¢Â¡ÂÁ¡É ÓÊ¦ÅÎôÀÅ÷; Á¡½Å÷ 
¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢ýÚ ¸üÈ¨Äî º¢ó¾¢ôÀÅ÷; 
¾É¢ÁÉ¢¾÷ ÁüÚõ ºÓ¾¡Âò¾¢ý 
§¿¡ìÌ¿¢¨Ä, ÀñÀ¡Î, ÀÆì¸ÅÆì¸õ 
¬¸¢ÂÅü¨Èò ¾¢Èó¾ ÁÉò§¾¡Î 
À¡÷ôÀÅ÷; ¾ýÉõÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ 
¬ì¸ò§¾¡Îõ Ò¾¢Â¨¾ì ¸üÚì 
¦¸¡ûÀÅ÷.  

ÌØÅ¡¸î 
¦ºÂøÀÎ¾ø 
 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢Öõ Íã¸Á¡¸×õ 
À¢ÈÕ¼ý ´òÐ¨ÆôÀ÷; ÌØ ¯ÚôÀ¢É÷ 
´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý Àí¸Ç¢ô¨À Á¾¢ôÀ§¾¡Î 
ÌØ§Å¡Î §º÷óÐ ¦À¡Úô¨À ²üÚì 
¦¸¡ûÀÅ÷; ´Õí¸¢¨½óÐ 
¦ºÂøÀÎÅ¾ýÅÆ¢ À¢ÈÃ¢¨¼ò¦¾¡¼÷Òò 
¾¢È¨Éô ¦ÀÚ¾ø. þ¾ýÅÆ¢ º¢Èó¾ 
¾¨ÄÅÃ¡¸×õ ÌØ ¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸×õ 
þÕìÌõ ¾Ì¾¢¨Âô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷. 

«È¢Ôõ ¬÷Åõ Ò¾¢Â «ÏÌÓ¨È¨ÂÔõ ²¼ø¸¨ÇÔõ  
¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌ ¬÷Åò¨¾ 
²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÀÅ÷. ¬ö× 
§Áü¦¸¡ûÇò §¾¨ÅÂ¡É ¾¢Èý¸¨Çì 
¸üÀ§¾¡Î ÍÂÁ¡¸×õ ¸ü¸ì ÜÊÂÅ÷. 
Å¡ú¿¡û ¸üÈø «ÛÀÅí¸¨Çò 
¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ Ñ¸÷óÐ Á¸¢úÅ÷. 

 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷ ¾ன¢ெேர் ைற்Úம் ºமூகத்¾¢ன் ¾ன்ைானத்ல¾ 
ை¾¢ப்ே§¾ாÎ ொணÂம், §¿÷¨Á, ºÁòÐÅõ, 
¿£¾¢ ¬¸¢Â ÀñÒ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕôÀ÷. 
¾í¸Ç¢ý ÓÊ×¸ÙìÌõ §Áü¦¸¡ûÙõ 
¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý Å¢¨Ç×¸ÙìÌõ 
¦À¡Úô§ÀüÀ÷. 

¾¸Åø ¿¢¨Èó¾Å÷ 

 

Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ «È¢Å¢¨Éô ¦ÀüÚ 
«¾¨É ¬ÆÁ¡¸×õ Å¢Ã¢Å¡¸×õ ÒÃ¢óÐ 
¦¸¡ûÅ÷. ¯û¿¡ðÎ, «¨ÉòÐÄ¸ 
Å¢Å¸¡Ãí¸¨Çò ¾¢È¨ÁÂ¡¸×õ 
Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢Öõ  ¬Ã¡öÅ÷.  
¸¢¨¼ì¸ô¦ÀüÈ ¾¸Åø¸û ¦¾¡¼÷À¡É 
¿ý¦ÉÈ¢ /ºð¼î º¢ì¸ø¸¨Çô 
ÒÃ¢ó¾¢ÕôÀ÷. 

«ýÀ¡ÉÅ÷/ 
ÀÃ¢×ûÇÅ÷ 

 

À¢È÷ §¾¨Å¨ÂÔõ ¯½÷¨ÅÔõ ÒÃ¢óÐ 
¦¸¡ñÎ Á¾¢ôÒõ ÀÃ¢×õ þÃì¸Óõ 
¸¡ðÎÅ÷. ºÓ¾¡Âî §º¨ÅÂ¢ø ¾í¸¨Ç 
Ó¨ÉôÒ¼ý ®ÎÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÅ÷. 
ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Â ¯Ú¾¢ 
¦ºöÅ÷. 

¿¡ðÎôÀüÚ 

 

¿¡ðÊý Á£Ð «ý¨ÀÔõ ÁÃ¢Â¡¨¾¨ÂÔõ 
¬¾Ã¨ÅÔõ ¸¡ðÎÅ÷. 
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¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢È¨Éî 

ºÃ¢Â¡¸ô ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨É¨Â 

Ó¨ÈôÀÎòÐõ Å¨¸Â¢ø «Ð ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ¦¾Ã¢¿¢¨ÄÂ¢ø 

±Ø¾ôÀðÎûÇÐ. «ð¼Å¨½ 2þø ¯Â÷¿¢¨Äî 

º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¢ý ¿¡ýÌ º¢ó¾¨Éô ÀÊ¿¢¨Ä¸û 

Å¢Çì¸ôÀðÎûÇÉ. 

 

«ð¼Å¨½ 2:  ̄ Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èனுக்கான சிந்¾லனப் 
ேடிநிலைகள் 

º¢ó¾¨Éô 
ÀÊ¿¢¨Ä¸û 

Å¢Çì¸õ 

ÀÂýÀÎòÐ¾ø «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àø§ÅÚ 
ÝÆø¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ ´ý¨Èî ¦ºö¾ø. 

ÀÌò¾¡ö¾ø ¾¸Å¨Äî º¢Ú º¢Ú ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ 
«Åü¨È ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ§¾¡Î 
«ÅüÚì¸¢¨¼Â¢Ä¡É ¦¾¡¼÷¨ÀÔõ «È¢¾ø. 

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø «È¢×, «ÛÀÅõ, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì 
¦¸¡ñÎ ÀÃ¢º£Ä¨É ¦ºö¾ø; ÓÊ¦ÅÎò¾ø; 
¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø. 

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ò ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼ 
¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 

 

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢î º£÷àì¸¢ô 

À¡÷òÐ, Á£ðÎ½÷óÐ º¢ì¸ø ¸¨ÇÂ×õ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ 

Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ´ý¨È ¯ÕÅ¡ì¸×õ ÀÂýÀÎ¸¢ýÈ 

º¢ó¾¨É ¬üÈ§Ä ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¡¸ì 

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. உÂர்ெ¢லைச் º¢ந்¾லனத்¾¢ைன் ஆய்வுச் சிந்¾லன, 

¬ì¸î º¢ó¾¨É, º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, º¢ó¾¨É Å¢ä¸õ 

¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.  

 
¬ö×î º¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¾ì¸ì ¸¡Ã½í¸¨ÇÔõ 

º¡ýÚ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ²Ã½Á¡¸î 

º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÔõ ¬üÈÄ¡Ìõ.  

 
¬ì¸î º¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ 

À¡ÃõÀÃ¢Â Ó¨ÈÂ¢ø þøÄ¡Áø Á¡ÚÀð¼ §¸¡½ò¾¢ø 

Á¾¢ôÒÂ÷×Á¢ì¸ Ò¾¢Â ´ýÈ¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

 
º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø ±ýÀÐ ²Ã½Á¡É Ó¨ÈÂ¢ø ÀÃ¢º£Ä¨É 

¦ºöÂ×õ Á¾¢ôÀ¢¼×õ ÜÊÂ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

 
º¢ó¾¨É Å¢ä¸õ ±ýÀÐ º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷×¸¡Ïõ Å¨¸Â¢ø  

¸ð¼¨ÁôÀ¢¨Éì ¦¸¡ñ¼ ¾£÷ì¸Á¡É º¢ó¾¨ÉÂ¡Ìõ. 
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º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, ¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, º¢ì¸ÖìÌò 

¾£÷×¸¡Ï¾ø, ¦ºÂø¾¢ð¼õ ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸ûÅÆ¢ 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ì¸Ä¡õ. 

º¢ó¾¨ÉÅ¨Ã×, ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ã× §À¡ýÈ º¢ó¾¨Éì¸ÕÅ¢¸¨Çô 

ÀÂýÀÎò¾¢Ôõ ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éì §¸ûÅ¢¸û Å¡Â¢Ä¡¸×õ 

¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÇ÷ì¸Ä¡õ.  

 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È 

«È¢¨ÅÔõ ¾¢Èý¸¨ÇÔõ ¨¸ÅÃô ¦ÀÚÅ¾üÌõ ¿üÀñÒ¸¨Ç 

¯öòÐ½÷Å¾üÌõ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨ÈÂ¡ÉÐ 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬÷Åò¨¾ò àñÎõ Å¨¸Â¢ø «¨Á¾ø §ÅñÎõ. 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø, Á¡½Å÷ ¨ÁÂÁ¡¸ þÕôÀ§¾¡Î 

º¢Èó¾ ¿¼ÅÊì¨¸¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ, 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È Á¡½Å÷¸Ç¢ý «ýÈ¡¼ 

Å¡úì¨¸ìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡¸×õ «÷ò¾ÓûÇ¾¡¸×õ 

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. «§¾¡ÎÁðÎÁøÄ¡Áø, 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÓØ¨ÁÂ¡É 

®ÎÀ¡Îõ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. º¢ÈôÀ¡É 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾§Ä¡Î ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌò ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ, 

¦À¡ÚôÒ½÷×, ¾ý¿¢¨ÄÔ½÷× §À¡ýÈ ÜÚ¸¨Ç ÅÄ¢ÔÚò¾¢க் 

ÌØÅ¢ø ¦ºÂøÀÎÅ¨¾Ôõ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ §ÅñÎõ.  

¸ðÎÅ¢Âõ, ÝÆÄ¨Á×ì ¸üÈø, ¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É 

¸üÈø, ¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø, º¢ì¸ø 

«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø §À¡ýÈ¨Å Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È¸Ç¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. þ¨Å 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÒÃ¢¾¨ÄÔõ ¸üÈ¨ÄÔõ §ÁõÀÎò¾ ÅÆ¢§¸¡Öõ. 

þó¾ «ÏÌÓ¨È¸û ÀüÈ¢Â Å¢Çì¸õ À¢ýÅÕÁ¡Ú:  

 

¸ðÎÅ¢Âõ  

¸ðÎÅ¢Âõ ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸û ÓýÉÈ¢¨ÅÔõ «ÛÀÅò¨¾Ôõ 

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¾í¸Ç¢ý º¢ó¾¨É «øÄÐ  

¸ÕòÐì§¸¡¼¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÙõ ¸üÈø 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ì ¸üÈø «ÏÌÓ¨ÈÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û 

¾¡í¸û ¦ÀÚ¸¢ýÈ ¾¸Å¨ÄÔõ ÓýÉÈ¢¨ÅÔõ þ¨½òÐô 

Ò¾¢Â º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀÚÅ÷. þùÅÏÌÓ¨È¨Â Á¡½Å÷¸û 

º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ô ÀÂý¦ÀÈ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Â÷¿¢¨Äî 

º¢ó¾¨Éì §¸ûÅ¢¸¨Çì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¨¸Â¡ÙÅÐ 

«Åº¢Âõ. 

 

ÝÆÄ¨Á×ì ¸üÈø 

ÝÆÄ¨Á×ì ¸üÈø ±ýÀÐ ¾É¢ÁÉ¢¾, ºã¸, À½¢Â¢¼ 

«ÛÀÅò¨¾Ôõ À¡¼ô¦À¡Õ¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢ì ¸üÌõ 
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«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þùÅÏÌÓ¨È, ¦ºÂø ÁüÚõ º¢ó¾¨Éô 

â÷ÅÁ¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ýÅÆ¢ ¯Ú¾¢Â¡É ¸üÈÖìÌ 

ÅÆ¢ÅÌôÀ§¾¡Î Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ÓýÉÈ¢¨Åô Àø§ÅÚ 

ÝÆÄ¢ø ÀÂýÀÎò¾×õ Ð¨½ÒÃ¢¸¢ýÈÐ. 

 

¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 

¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø ±ýÀÐ ¿£ñ¼ ¸¡Ä 

þÎÀ½¢ ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ýÅÆ¢ «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì 

¨¸ÅÃô¦ÀÈî ¦ºöÔõ µ÷ «ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ 

þÎÀ½¢Â¡ÉÐ Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ ¿¼ôÒ Å¢Å¸¡Ãí¸û, 

Å¡úì¨¸ ¿¨¼Ó¨È¸û ¬¸¢ÂÅü§È¡Î Á¡½Å¨Ã ¨ÁÂÁ¡¸ì 

¦¸¡ñ¼¾¡¸×õ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. þùÅÏÌÓ¨È,  

Á¡½Å÷¸û º¢ì¸¨Ä ¬Ã¡Â×õ ¾¸Åø ¾¢ÃðÊò ¾£÷Á¡Éõ 

±Îì¸×õ ÒÃ¢¾¨Ä §ÁõÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ×õ ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ. 

 

¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø 

¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø ±ýÀÐ §¸ð¸ôÀÎõ §¸ûÅ¢ì¸¡É 

Å¢¨¼¸¨Ç ¬ö×¦ºöÐ ¸ñ¼È¢Ôõ «ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ 

«ÏÌÓ¨È ¬ö× ¦ºö¾ø,  Å¢º¡Ã¨½ ¦ºö¾ø,  ¾Ã×¸¨Çî 

§º¸Ã¢ò¾ø, ÓÊ¦ÅÎò¾ø ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç 

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. þ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û º¢ì¸ø ¸¨ÇÂ×õ  

¬ö¨Å¦Â¡ðÊÂ º¢ó¾¨ÉÁ£ðº¢ ¦ºöÂ×õ º¢ì¸ø ¦¾¡¼÷À¡É 

¸ÕòÐô ÀÃ¢Á¡üÈõ ¦ºöÂ×õ §¾¨ÅôÀÎ¸¢ýÈ ¾¢Èý¸¨Çô 

¦ÀÚÅ÷. 

 

±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø 

±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø 

¸¢¨¼ì¸Å¢ÕìÌõ Å¡öôÒ, ²üÀ¼ô§À¡Ìõ Å¢Å¸¡Ãõ, º¢ì¸ø 

¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢Â Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Åì ¦¸¡ÎìÌõ ´Õ 

¸üÈøÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ì ¸üÈøÓ¨È Á¡½Å÷¸ÙìÌì 

¸£úì¸ñ¼ ¾¢Èý¸¨Ç «Ç¢ì¸¢ýÈÐ: 

 ±¾¢÷¸¡Äò¨¾ «ÛÁ¡É¢ò¾ø. 

 ±¾¢÷¸¡Ä Å¢¨Ç×¸¨Ç °¸¢ò¾È¢¾ø. 

 ±¾¢÷¸¡Äச் ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙ¾ø. 

 

º¢ì¸ø «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 

º¢க்கல் அடிப்ேலடÂ¢ைான கற்ைல் என்ேது சகாÎக்கப்ேÎம் 

º¢க்கலுக்கு ைாணவர்கள் சுÂைாகத் ¾£÷×¸¡Ïõ ¸üÈø 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ «ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø Á¡½Å÷¸û 

º¢ì¸¨Äô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ×õ «¾ü¸¡É ¾£÷Å¢¨Éì ¸ñ¼È¢óÐ 

¦ºÂøÀÎò¾×õ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. Á¡½Å÷¸û ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ 
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¬ö×î º¢ó¾¨É§Â¡Îõ ¦ºÂøÀ¼ þó¾ «ÏÌÓ¨È 

¯¾×¸¢ÈÐ. 

 

ேயிற்றி அÏகுமுலை 
 
ேயிற்றி அÏகுமுலையில் கீழ்க்கண்ட ஐந்து ÜÚகள் 

அடங்கியுள்ளன: 

1 2 3 4 5 

§கட்டல், 
§ேச்சு 

வாசிப்பு எழுத்து 
சºய்யுளும் 

சைாழிÂணியும் 
இைக்கணம் 

 
விளக்கப்ேடம் 2: ேயிற்றி அÏகுமுலையின் ÜÚகள் 

 
இந்¾ அÏகுமுலையில் §கட்டல், §ேச்சு, வாசிப்பு, எழுத்து ஆகிÂ 

அடிப்ேலட சைாழித்திைன்கள் ¾னித்துக் கற்Úத் ¾ைப்ேÎ¾ல் 

§வண்Îம். ஒவ்சவாரு சைாழித்திைலனயும் ைாணவர்கள் சிைந்¾ 

முலையில் லகவைப்சேை §வண்Îம் என்ே¾ற்காக இவ்வாÚ 

ேரிந்துலைக்கப்ேÎகிைது. சºய்யுளும் சைாழிÂணியும், இைக்கணம் 

ஆகிÂவற்லைக் கற்பிக்கும் §ோது அடிப்ேலட சைாழித்திைன்கலள 

ஒருங்கிலணத்துக் சகாள்ளைாம். 

 
 

கருப்சோருள் அடிப்ேலடயிைான கற்ைல் 

கருப்சோருள் அடிப்ேலடயிைான கற்ைலில் ஆசிரிÂர் ஒரு 

கருப்சோருலள அடிப்ேலடÂாகக் சகாண்Î §கட்டல், §ேச்சு, 

வாசிப்பு, எழுத்து ஆகிÂ அடிப்ேலடத் திைன்களுக்கான 

கற்ைல்கற்பித்¾ல் ெடவடிக்லககலளத் திட்டமிÎ¾ல் §வண்Îம். 

இலடநிலைப்ேள்ளிக்கான ேரிந்துலைக்கப்ேட்ட கருப்சோருள்கள் 

பின்வருைாÚ: 

 சைாழி  விலளÂாட்Î 

 இைக்கிÂம்  சோருளா¾ாைம் 

 ேண்ோÎ  அறிவிÂல் 

 கலை  ºமூகவிÂல் 

 வணிகவிÂல்  சுற்Úச்சூÆல் 

 சுகா¾ாைம்  ¾கவல் ச¾ாடர்புத் ச¾ாழில்நுட்ேம் 

 புவியிÂல்  குÎம்ேவிÂல் 

 ºைÂம்  §ோல¾ப்சோருள் 

 உணவு  ோதுகாப்பு 

 ேÂனீட்டாளர் கல்வி  §ோக்குவைத்து 

 வைைாÚ  ைனி¾வள §ைம்ோÎ 

 குடியிÂல்  ென்சனறி 
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Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û 

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¾¢ø 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÅü¨Èò ¾Å¢÷òÐì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

ÜÎ¾Ä¡¸ þ¨½ì¸ôÀ¼ §வண்டிÂ ÜÚகளாகும். இலவ, 

ைாணவர்கள¢ன் ¾¢ைலனயும் ºால்லேயும் ¾¢டப்ேÎத்துக¢ன்ைன. ¾ற்காை, 

எ¾¢ர்காைச் ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ºÁý¿¢¨ÄÂ¢Ä¡É ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ü¸¡¸§Å ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¸£úì¸ñ¼ 

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀðÊÕì¸¢ýÈÉ.  

 

1. ¦Á¡Æ¢ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ºÃ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. 

 Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ²¼ø¸¨Ç Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø  

¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ ¯¾×õ 

Å¨¸Â¢ø ´ù¦Å¡Õ À¡¼ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ 

¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¯îºÃ¢ôÒ, Å¡ì¸¢Â «¨ÁôÒ, 

þÄì¸½õ, ¸¨Äî¦º¡ø ÀÂýÀ¡Î, ¦Á¡Æ¢¿¨¼ 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖòÐ¾ø §ÅñÎõ. 

 

 

 

2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Âô ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø  

 «¨ÉòÐô À¡¼ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ ÍüÚîÝÆ¨Ä 

§¿º¢ò¾ø, ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¾¢ý 

Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÁÉò¾¢ø À¾¢Â¨Åì¸ 

§ÅñÎõ. 

 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É «È¢×õ Å¢Æ¢ôÒ½÷×õ 

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â ÍüÚîÝÆ¨Äô §À½¢ì¸¡ìÌõ Àñ¨À 

ÅÇ÷ì¸ ¯¾×õ. 

 

3. ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ 

 Á¡½Å÷¸û ¿üÀñÀ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷óÐ 

«¾¨Éì ¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ ¦À¡ÕðÎ «¨ÉòÐô 

À¡¼í¸Ç¢Öõ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. 

 ¬ýÁ¢¸õ, ÁÉ¢¾Å¢Âø, ÌÊÂ¢Âø ¬¸¢Â ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ 

«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ §ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡Ìõ. 

 

4. «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ¬÷Åò¨¾ 

ÅÇ÷ôÀ¾ýÅÆ¢ «Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨Å 

§ÁõÀÎò¾ þÂÖõ. 
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 ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ. 

 ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ þ¨½ôÒ 

¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. 

(i) «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢× («È¢Å¢Âø, 

¦¾¡Æ¢øÑðÀõ º¡÷ó¾ ¸ÕòÐ, §¸¡ðÀ¡Î, 

¸ÕòÐì§¸¡¼ø) 

(ii) «È¢Å¢Âø ¾¢Èý («È¢Å¢Âø º¢ó¾¨ÉÔõ ¨¸Â¡Ùõ 

¾¢ÈÛõ) 

(iii) «È¢Å¢Âø ÀñÒ (ÐøÄ¢Âõ, §¿÷¨Á, À¡Ð¸¡ôÒ) 

(iv) ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î 

 

5. ¿¡ðÎôÀüÚ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸û, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û, ºã¸ 

§º¨Å¸û ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â 

¿¡ðÎôÀü¨È ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ. 

 ¿¡ð¨¼ §¿º¢ìÌõ Á§Äº¢Âì ÌÊÁ¸ý ±ýÈ ¦ÀÕÁ¢¾õ 

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. 

 
 
 
 

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ 

 ¬ì¸õ ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ ²¼¨Äî 

§º¸Ã¢òÐô ÀÌò¾¡öóÐ Ò¾¢¾¡É «øÄÐ «ºÄ¡É 

´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.  

 ¬ì¸î º¢ó¾¨ÉÂ¢ýÅÆ¢ ²¼¨Ä Á¡üÈõ ¦ºöÐ 

º£÷¦ºöÐ «¾¨É «ÁÄ¡ì¸ôÀÎòÐÅ§¾ Òò¾¡ì¸õ 

¬Ìõ.  

 ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¿Õí¸¢Â 

¦¾¡¼÷¨Àì ¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ. þ¨Å 21¬õ 

áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ. 

 ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ì ÜÚ¸û ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø Ó¨ÈÂ¡¸ 

þ¨½ì¸ôÀÎ¾ø §ÅñÎõ.  

 

7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ 

 ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊÂ ¾ý¨Á¸¨Ç 

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾Ôõ «Åü¨È Å¡úÅ¢Âø 

ÀñÀ¡¼¡¸ ÅÆì¸ôÀÎòÐÅ¨¾Ôõ ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒì ÜÚ 

§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. 
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 ÍÚÍÚôÒ, §¿÷¨Á, ¿õÀ¸ò¾ý¨Á, ¦À¡ÚôÒ½÷îº¢, 

¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É §À¡ýÈÅü¨È 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø ÒÌòÐÅ¾ýÅÆ¢ 

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò ¾¢È¨É Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ÅÇ÷ì¸ 

þÂÖõ. 

 

8. ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

þ¨½ôÀ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò 

¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨ÅÔõ ÀÂýÀ¡ðÊ¨ÉÔõ «È¢Å§¾¡Î 

«Åü¨Èò ¾¢¼ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ×õ ÓÊÔõ. 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ Á¡½Å÷¸¨Ç ¬ì¸î 

º¢ó¾¨É ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡ìÌÅ§¾¡Î 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¸Å÷îº¢¸ÃÁ¡É¾¡¸×õ 

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ «¨ÁÂ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. þ¾ýÅÆ¢, 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø ¾Ãõ ¯ÂÕõ. 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¾¢ý ÜÚ¸û 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ÖìÌò §¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼ ¾¨ÄôÒìÌô 

¦À¡Õò¾Á¡É¾¡¸ «¨ÁÅ¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ 

§ÅñÎõ. þÐ, Á¡½Å÷¸û À¡¼ò¾¢ý ¯ûÇ¼ì¸ò¨¾î 

º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÇ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. 

9. உைகளாவிÂ நிலைத்¾ன்லை 

  ¯üÀò¾¢ ÁüÚõ ÀÂýÀ¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ÌÊ¨Á, 

´üÚ¨Á ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚ¸¢ýÈ 

«È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ Àñ¨ÀÔõ «ýÈ¡¼ 

Å¡úì¨¸Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢, ÍüÚîÝÆ¨Äô ¦À¡ÚôÒ¼ý 

¨¸Â¡ÙÅ¾üÌò §¾¨ÅôÀÎõ ¿¢¨Äò¾ý¨ÁÂ¡É 

º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀüÈ Á¡½Å¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾§Â 

¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ §¿¡ì¸Á¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. 

  ¯ûé÷, ¿¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ ¿¢¸ú¸¡Äî 

º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ Á¡½Å÷¸û ±¾¢÷§¿¡ì¸ ¯Ä¸Ç¡Å¢Â 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.  

 

10. ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ 

  ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ ¦À¡ÚôÒûÇ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢¨Â 

¿¢÷Å¸¢ì¸×õ §¿÷¨ÁÂ¡É Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾î 

¦ºÂøÀÎò¾×õ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É 

ÓÊ¦ÅÎì¸×õ ÜÊÂ ¾¢È¨ÁÂ¡É ±¾¢÷¸¡Äî 

ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. 
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  ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ Á¡½Å÷¸ÙìÌ §¿Ã¢¨¼Â¡¸×õ 

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸×õ ¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. ÅðÊ 

¸½ì¸£ðÎ Ó¨È §À¡ýÈ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ¾¨ÄôÒ¸û 

§¿Ã¢¨¼Â¡¸ì ¸üÀ¢ìÌõ Å¨¸Â¢ø ¾Ã ¬Å½ò¾¢ø 

§º÷ì¸ôÀðÎûÇÉ. ÁüÈத் ¾¨ÄôÒ¸û 

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ôÀ¾üÌ Å¡öôÒ 

ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ 

¿¢÷Å¡¸ò¨¾ §Áü¦¸¡ûÇ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ 

Á¢¸ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. 

 

ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î Óì¸¢Âì ÜÈ¡¸ì 

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. Á¾¢ôÀ£ðÊýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¯ñ¨ÁÂ¡É 

«¨¼×¿¢¨Ä ÀüÈ¢Â ¾¸Å¨Ä ¬º¢Ã¢Â÷ ¦ÀüÚ, 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾¨Ä §ÁõÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. ÀûÇ¢ 

«ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£ðÊø ¾¢ð¼Á¢Î¾ø, Å¢É¡ ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎì 

¸ÕÅ¢ ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø, «Åü¨È ¿¢÷Å¸¢ò¾ø, ÒûÇ¢ ÅÆíÌ¾ø, 

ÓÊ×¸¨Çô À¾¢× ¦ºö¾ø, «È¢ì¨¸ ¾Â¡Ã¢ò¾ø ¬¸¢Â 

«¨ÉòÐ Óì¸¢Âô À½¢¸Ùõ ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ.  

 

ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£Î ºÁý¿¢¨Ä Á¡ó¾÷ ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢ø 

¬º¢Ã¢Â÷ ÁüÚõ ÀûÇ¢ ¿¢÷Å¡¸ò¾¢ý Àí¸Ç¢ô¨À ¿¢÷½Âõ 

¦ºöÅ¾¢ø Óì¸¢Âô Àí¸¡üÚ¸¢ÈÐ. ±É§Å, þôÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É 

Á¾¢ôÀ£ðÊø ¬º¢Ã¢ÂÕõ ÀûÇ¢ ¿¢÷Å¡¸Óõ ÓØ¨ÁÂ¡É 

®ÎÀ¡ð¨¼Ôõ ¦¾Ç¢Å¡É þÄì¨¸Ôõ ¦¸¡ñÎ Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

¬üÈ¨Ä §ÁõÀÎòÐÅ¾¢ø ¦¾¡¼÷ÓÂüº¢¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ 

§ÅñÎõ.  

 

ÀûÇ¢ «ÇÅ¢Ä¡É Á¾¢ôÀ£ðÊý ¾ý¨Á¸û: 

 
 ÓØ¨ÁÂ¡ÉÐ - «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý 

«¨¼×¿¢¨Ä¨Â ÓØ¨ÁÂ¡¸ò ¾ÃÅøÄÐ. 

 ¦¾¡¼÷îº¢Â¡ÉÐ - ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ö¼ý þ¨½óÐ ¦ºøÄì 

ÜÊÂ ´Õ ¦¾¡¼÷¿¼ÅÊì¨¸Â¡Ìõ. 

 ¦¿¸¢ú×ò ¾ý¨ÁÂ¡ÉÐ - Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬÷Åò¾¢üÌõ 

¾Â¡÷¿¢¨ÄìÌõ ²üÀô ÀøÅ¨¸ «ÏÌÓ¨ÈÂ¢Ä¡ÉÐ. 

 ¾Ã «¨¼¨Åô À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀÐ - ¸üÈø ¾Ãò¾¢ü§¸üÀ 

¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼ ¾Ã «¨¼Å¢ý À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀ¡Ìõ. 
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«¨¼×¿¢¨Äì¸¡É Å¢Çì¸õ 

Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û ¸üÈ, ¸üÈø ¾Ãò¨¾ ±ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø 

¨¸ÅÃô¦ÀüÚûÇÉ÷ ±ýÀ¾¨Éì ¸¡ðÎÅÐ «¨¼×¿¢¨ÄÂ¡Ìõ. 

§¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸Ç¢ý 

¸üÈø ¾Ãí¸Ùì¸¡É «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ «ó¾ó¾ 

¦Á¡Æ¢ò¾¢ÈÉ¢ý ¸üÈø ¾Ãí¸Ç¢ý þÚ¾¢Â¢ø 

¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÐ. þó¾ «¨¼×¿¢¨Ä¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý Ì¨È¿¢¨È¸¨Ç «È¢óÐ «ÅüÈ¢ü§¸üÀì 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §ÁõÀÎò¾¢  Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

«¨¼×¿¢¨Ä¨Â §ÁÖõ ¯Â÷òÐ¾ø ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢ý 

¸¼¨ÁÂ¡Ìõ. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ´ù¦Å¡Õ ¦Á¡Æ¢ò¾¢ÈÉ¢ý 

அலடவுெ¢லைக்§கற்ேத் ¾ை¢ழ்சைாÆ¢க்கான ஒட்Îசைாத்¾ 

அலடவுெ¢லைலÂ அட்டவலண 3இல் உள்ள Å¢ÅÃ¢ôÀ¢ýÅÆ¢ 

ஆº¢ை¢Âர் ச¾ாழிற்ைலகலை அடிப்ேலடயில் ைதிப்பீÎ சºய்¾ல் 

§வண்Îம். ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் மாணவர்களுடனான 

கற்றல்கற்பித்தல் அனுபவத்தின் அடிப்படடயில் ஆசிரியர் இந்தத் 

ததாழிற்றடகடம மதிப்பீட்டடச் தெய்தல் வவண்டும். 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSSM BAHASA TAMIL TINGKATAN 3 

17 

 

அட்டவலண 3: ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸¡É ´ðÎ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä 
 

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ  

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¡½Å÷ìÌ  Á¢¸ì Ì¨Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. Á¡½Å÷ìÌ «¾¢¸Á¡É ÅÆ¢¸¡ð¼Öõ ÀÂ¢üº¢Ôõ 
§¾¨ÅôÀÎ¸¢ÈÐ. 

2 
Ì¨È× 

ைாணவர்க்குக் Ì¨Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ைாணவர்க்குச் சிறிது ÅÆ¢¸¡ð¼Öõ ÀÂ¢üº¢Ôõ 
§¾¨ÅôÀÎ¸¢ÈÐ. 

3 
¾¢Õô¾¢ 

Á¡½Å÷ìÌ µÃÇ× சைாÆ¢Âை¢வும் சைாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. ைாணவர்க்குச் º¢ந்திக்கும் ¾¢ை§னாÎ எண்ணங்கலளயும் 
கருத்துகலளயும் சவள¢ப்ேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. 

4 
¿ýÚ 

Á¡½Å÷ìÌ ெல்ை ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûளது. ைாணவர்க்கு ஆய்வுச் º¢ந்¾லன§ÂாÎ எண்ணங்கலளயும் 
கருத்துகலளயும் ஏைணச் º¢ந்¾லன§ÂாÎ சவள¢ப்ேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. ைாணவர்க்கு µÃÇ× ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ 
¯ûÇÐ. 

5 
º¢ÈôÒ 

ைாணவர்க்குச் சிைந்¾ சைாÆ¢Âை¢வும் சைாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. ைாணவர்க்கு ஆய்வு, ஆக்கச் º¢ந்¾லன§ÂாÎ ²Ã½Á¡É 
±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸வும் வ¢ளக்கைாகவும் வ¢லளேÂன்ை¢க்க வலகÂ¢ல் சவள¢ப்ேÎத்தும் திைனும் 
உள்ளது. ைாணவர்க்குச் ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ ¯ûÇÐ. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

Á¡½Å÷ìÌ மிகச் சிைந்¾ சைாÆ¢Âை¢வும் சைாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. ைாணவர்க்கு ஆய்வு, ஆக்கப் புத்¾ாக்கச் º¢ந்¾லன§ÂாÎ 
²Ã½Á¡É ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¿¢ÃøÀ¼வும் வ¢லளேÂன்ை¢க்க வலகÂ¢ல் 
¾Âக்கை¢ல்ைாைல் கவரும் வலகÂ¢ல் சவள¢ப்ேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. ே¢ை ைாணவர்களுìÌ ¯¾¡Ã½Á¡¸ þÕôÀ§¾¡Î 
ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ ¯ûÇÐ. 
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¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ 

þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ 

¬Å½õ Á¡½Å÷¸û «¨¼Â§ÅñÊÂ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¨¾Ôõ 

¸üÈø ¾Ãò¨¾Ôõ ¾ை «¨¼லவÔõ ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ýÈÐ. 

அட்டவடண 4இல் இடவ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவணை 4: தர விவரிப்பு 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼× 
Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ 
ÀûÇ¢ காை அளவில் 
Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢ 
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, 
¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢ 
¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 
உள்ளடக்கிÂ 
Üற்றிலனப் ேற்றிò 
ச¾ரிந்து 
சகாள்வ¨¾Ôõ 
அ¾ன்ேடி 
இÂங்குவல¾யும் 
உÚதிப்ேÎத்துவ§¾ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾ÃÁ¡Ìõ. 

ஒவ்§Å¡÷ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾Ãத்திற்§கற்ேò 
¾ைைான கற்ைல், 
அலடவு¿¢¨Ä 
¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ 
சºய்வ§¾ கற்ைல் 
¾ைைாகும். 
 

¾Ã «¨¼× 
±ýÀÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø 
«¨¼×¿¢¨Ä¨Â 
Å¢ÅÃ¢ìÌõ 
´ýÈ¡Ìõ. þÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø ÅÇ÷îº¢ 
¿¢¨Ä¨Âì 
¸¡ðÎÅ¾¡Ìõ.   
 

 

இத்¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ §¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, 

±ØòÐ ¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ 

«¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁÖõ, இைக்கணக் ÜÚகள், ¦ºöÔள், 

¦Á¡Æ¢Â½¢ ஆகிÂலவயும் இலணக்கப்ேட்Îள்ளன. இந்¾த் 

¾மிழ்சைாழிக் கலைத்திட்டம் அைைாக்கத்திலுள்ள 

சுற்ைறிக்லகக்§கற்ே ெடத்¾ப்ேÎ¾ல் §வண்Îம். 

 

§¸ð¼ø, §ÀîÍò ¾¢Èý 

§¸ð¼ø, §ÀîÍò ¾¢ÈýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø 

¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚõ ¾¸Åø¸¨Çî º£÷àì¸¢ôÀ¡÷òÐ, ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ 

Ð¨È¨Âî º¡÷ó¾ ²¼ø¸¨Çî ÝÆÖìÌ ²üÀò ¾ÃÁ¡É 

¦Á¡Æ¢Â¢ø ¦ÅÇ¢Â¢ÎÅ÷. Å¢É×Å¾ýÅÆ¢ ²¼ø, ¸ÕòÐì§¸¡¼ø 

¬¸¢ÂÅü¨Èô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Ç 

«¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷; Ò¾¢Â ²¼ø¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ 

¾í¸ÇÐ §¾¨Å¸¨ÇÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸ ¦ÅÇ¢Â¢ÎÅ÷. þò¾¢È¨Éì 

¦¸¡ñÎ Á¡½Å÷¸û ¸Å¢¨¾¸¨ÇÔõ ¦ºöÔû¸¨ÇÔõ 

Å¡º¢òÐò ¦¾Ç¢Å¡¸ô ¦À¡Õû ÜÈ×õ §ÀîÍ, ¯¨Ã 

¬¸¢ÂÅü¨È ¯öòÐ½Ã×õ ¾¢Èý ¦ÀÚÅ÷. 

 

Å¡º¢ôÒò ¾¢Èý 

Å¡º¢ôÒò ¾¢ÈýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û Å¡º¢ò¾ Àø§ÅÚ ÀÊÅí¸Ç¢ý 

¸Õò¨¾ô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ «¾ý ¦¾¡¼÷À¡É Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸  

¸ÕòÐ¨Ã, Á¾¢ôÀ£Î, ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ¦ºöÅ÷.
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§ÁÖõ, Å¡º¢ôÒô ÀÊÅí¸Ç¢ý Óì¸¢Âì ¸Õò¨¾Ôõ 

¯ð¦À¡Õ¨ÇÔõ ¦ºÅ¢ÁÎôÀÅ÷¸û ±Ç¢¾¢ø Å¢Çí¸¢ì ¦¸¡ûÙõ 

Å¨¸Â¢ø ¯Ãì¸ Å¡º¢ôÀ÷. 

 

Á¡½Å÷¸û Å¡º¢ôÒ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ô Àø§ÅÚ ±ØòÐô 

ÀÊÅí¸¨Ç Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñÎ ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷. Àø§ÅÚ 

ÌÈ¢ÅÊÅí¸¨Ç Å¡º¢òÐô ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÅ÷. 

¾¸Åø¸¨Çô ¦ÀÚÅ¾üÌ §Áü§¸¡û áø¸¨ÇÔõ À¢È 

¬Å½í¸¨ÇÔõ Å¡º¢ôÀ÷.   

 

±ØòÐò ¾¢Èý 

±ØòÐò ¾¢ÈýÅÆ¢  Á¡½Å÷¸û ²¼ø¸û, ¸ÕòÐì§¸¡¼ø¸û,  

¾¡í¸û ¦ÀüÈ «ÛÀÅí¸û, ¸üÈÄ¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ô ¦ÀüÈ 

«È¢×ôÒÄõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¦ÅÇ¢Â¢ÎÅ÷. þò¾¢ÈýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û 

ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çì ÌÈ¢ô¦ÀÎôÀ÷; À¨¼ôÒ¸¨Ç 

¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. 

 

¦Á¡Æ¢Ó¨È¨Á 

¦Á¡Æ¢Ó¨È¨Á ¦Á¡Æ¢ ¦ºÂüÀÎõ Å¢¾ò¾¢¨É «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. ¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊÂ¡¸ 

¦Á¡Æ¢Ó¨È¨ÁÂ¢ø þÄì¸½ì ÜÚ¸ளும் ¦ºöÔளும் 

தமாழியணியும் Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÉ. 

 

¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ 

¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ þÄì¸¢Âô ÀÌ¾¢¸¨Ç «È¢óÐ 

¯öòÐ½÷Å§¾¡Î ÅÇÁ¡É ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖ¼ý À¨¼ôÒ¸¨Ç 

¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. இலடநிலைப்ேள்ளிக்கான சºய்யுளும் 

சைாழிÂணியும் பின்வருைாÚ:  

 தெய்யுள்  மரபுத்ததாடர் 

 பழதமாழி  உவடமத்ததாடர் 

 இடணதமாழி  இரட்டடக்கிளவி  

 

þÄì¸½õ 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô À¢¨ÆÂÈô §Àº×õ Å¡º¢ì¸×õ ±Ø¾×õ 

þÄì¸½ «È¢¨Åô ¦ÀüÚ «¾¨Éî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

இலடநிலைப்ேள்ளிக்கான இைக்கணக் ÜÚகள் பின்வருைாÚ:  

 எழுத்தியல்  புணரியல் 

 தொல்லியல்  வலிமிகும் இடங்கள் 

 ததாடரியல்  வலிமிகா இடங்கள் 
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1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
1.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅர்;  
 அ¾ற்§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷. 

ைாணவர்கள்: 
 
1.1.3  சºவ¢ைÎத்¾வற்றிலுள்ள கருத்துகலள ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் ÜÚவர். 

 
1.2  §கள்வ¢கள் §¸ðÀ÷. 

 
1.2.3  விளக்கம் சேைக் §கள்விகள் §கட்ேர். 

1.2.4 ஊகிக்கத் தூண்Îம் வலகயில் §கள்விகள் §கட்ேர். 

 
1.3  ¾¢ÈõÀ¼ô §ÀÍÅ÷. 

 
1.3.5  À¡Ã¡ðÎ¨Ã ஆற்Úவர்.  

1.3.6  ¾லைப்லேசÂாட்டிப் ேண்புடன் வா¾ம் சºய்வர். 
 

 
1.4  Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 
 

 
1.4.5  கருத்துகலளî º¡ýÚ¸Ù¼ý Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 

 
1.5  ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
 

  
1.5.3  விளம்ேைத்திலுள்ள ¾¸Åø¸¨ÇசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
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§¸ð¼ø, §ÀîÍì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை அலடவு 

அலடவுநிலை அலடவுநிலை விவரிப்பு 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

ை¢கக் குலைந்¾ அளவ¢லும் அ¾¢கத் ¾Îைாற்ைத்துடனும் ைட்Î§ை சºவ¢ைÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் 
Üைவும் ¾லைப்லேசÂாட்டி உலைÂாற்ைவும் வா¾ம் சºய்Âவும் கருத்துகலளச் ºான்Úகளுடன் வ¢வை¢க்கவும் 
¾கவல்கலளசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 

2 
Ì¨È× 

Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ¾ÎÁ¡üÈòÐ¼Ûம் ைட்Î§ை சºவ¢ைÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் Üைவும் 
¾லைப்லேசÂாட்டி உலைÂாற்ைவும் வா¾ம் சºய்Âவும் கருத்துகலளச் ºான்Úகளுடன் வ¢வை¢க்கவும் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் 
¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைளவு, சºவ¢ைÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் Üைவும் ¾லைப்லேசÂாட்டி உலைÂாற்ைவும் வா¾ம் 
சºய்Âவும் கருத்துகலளச் ºான்Úகளுடன் வ¢வை¢க்கவும் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 

4 
¿ýÚ 

ெல்ை சைாழிெலடயில் ºைளைாக, சºவ¢ைÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் Üைவும் ¾லைப்லேசÂாட்டி 
உலைÂாற்ைவும் வா¾ம் சºய்Âவும் கருத்துகலளச் ºான்Úகளுடன் வ¢வை¢க்கவும் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ 
þÂÖõ. 

5 
º¢ÈôÒ 

ெல்ை சைாழிெலடயில் இைக்கணப்ே¢லÆÂ¢ன்ை¢ச் ºைளைாகவும் ¾Âக்கமில்ைாைலும் சºவ¢ைÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள 
ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் Üைவும் ¾லைப்லேசÂாட்டி உலைÂாற்ைவும் வா¾ம் சºய்Âவும் கருத்துகலளச் ºான்Úகளுடன் 
வ¢வை¢க்கவும் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

ெல்ை சைாழிெலடயில் இைக்கணப்ே¢லÆÂ¢ன்ை¢ ஏற்ை சைாழிÂணிலÂப் ேÂன்ேÎத்திச் ºைளைாகவும் ¾Âக்கமில்ைாைலும் கவரும் 
வலகயில் சºவ¢ைÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ஒப்பிட்Îத் ச¾ாகுத்துக் Üைவும் ¾லைப்லேசÂாட்டி உலைÂாற்ைவும் வா¾ம் 
சºய்Âவும் கருத்துகலளச் ºான்Úகளுடன் வ¢வை¢க்கவும் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 
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2.0 வாசிப்பு  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
2.1   ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ 
     ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ 
     Å¡º¢ôÀ÷. 

 

ைாணவர்கள்: 
 
2.1.6   ¦ºö¾¢¨Âî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý  
        ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

2.1.7   ̧ ¨¾¨Âî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
        ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

 

 
2.2   Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. 
 

 
2.2.4 Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ Óì¸¢Âò ¾¸Åø¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ ´ôÀ¢ÎÅ÷. 

2.2.5   Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ ¾¸Åø¸¨Ç Å¨¸ôÀÎòÐÅ÷.  

 
2.3  கருத்துணர் §கள்விகளுக்குப் ேதிைளிப்ேர். 
 

 
2.3.7   வைைாÚ ¦¾¡¼÷À¡É உலைெலடப் ேகுதிலÂ Å¡º¢த்துக் கருத்துணர் §கள்விகளுக்குப் 

ேதிைளிப்ேர்.  
 
2.3.8   ÀñÀ¡Î ¦¾¡¼÷À¡É உலைெலடப் ேகுதிலÂ Å¡º¢òÐக் கருத்துணர் §கள்விகளுக்குப் 

ேதிைளிப்ேர்.  
 
2.3.9   ¾கவல் ச¾ாடர்புத் ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¦¾¡¼÷À¡É உலைெலடப் ேகுதிலÂ Å¡º¢òÐக் 

கருத்துணர் §கள்விகளுக்குப் ேதிைளிப்ேர்.  
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Å¡º¢ôÒì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை அலடவு 

அலடவுநிலை அலடவுநிலை விவரிப்பு 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

ை¢கக் குலைந்¾ அளவ¢லும் அ¾¢கத் ¾Îைாற்ைத்துடனும் ைட்Î§ை வாசிப்புப் ேகுதிகலள Åாº¢க்கவும் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 
அலடÂாளங்கண்Î ஒப்பிடவும் வலகப்ேÎத்¾வும் கருத்து½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

2 
Ì¨È× 

குலைந்¾ அளவ¢லும் ¾Îைாற்ைத்துடனும் ைட்Î§ை வாசிப்புப் ேகுதிகலள வாº¢க்கவும் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 
அலடÂாளங்கண்Î ஒப்பிடவும் வலகப்ேÎத்¾வும் கருத்து½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைளவு, வாசிப்புப் ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ப்பு ஆக¢Âவற்Úடன் ெ¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ே வாº¢க்கவும் 
முக்கிÂத் ¾கவல்கலள அலடÂாளங்கண்Î ஒப்பிடவும் வலகப்ேÎத்¾வும் கருத்து½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

4 
¿ýÚ 

வாசிப்புப் ேகுதிகலளச் ºÃ¢Â¡ன §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ப்பு ஆக¢Âவற்Úடன் ெ¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேச் ºைளைாக வாº¢க்கவும்  
முக்கிÂத் ¾கவல்கலள அலடÂாளங்கண்Î ஒப்பிடவும் வலகப்ேÎத்¾வும் கருத்து½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ô 
À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

5 
º¢ÈôÒ 

வாசிப்புப் ேகுதிகலளச் ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸ளுக்§கற்ேத் ¾Âக்கமில்ைாைல் 
ºைளைாக வாº¢க்கவும் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள அலடÂாளங்கண்Î ஒப்பிடவும் வலகப்ேÎத்¾வும் கருத்துணர் §கள்வ¢களுக்கு 
ெல்ை சைாழிெலடயில் ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

வாசிப்புப் ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ப்பு ஆக¢Âவற்Úடன் ெ¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேத் ¾Âக்கமில்ைாைல் 
கவரும் வலகயில் ºைளைாக வாº¢க்கவும் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள அலடÂாளங்கண்Î ஒப்பிடவும் வலகப்ேÎத்¾வும் கருத்துணர் 
§கள்வ¢களுக்கு இைக்கணப்பிலÆயின்றி ெல்ை சைாழிெலடயில் ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 
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3.0 எழுத்து  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
3.2  Àò¾¢ «¨ÁôÒ Ó¨È¸¨Ç «È¢óÐ 

±ØÐÅ÷. 
 

ைாணவர்கள்: 
 
3.2.5   ¸ÕòÐ¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐô Àò¾¢Â¢ø ±ØÐÅ÷. 
 

 

3.3  ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
 

 

3.3.3   ÅÃ¢À¼ì¸ÕÅ¢Â¢ÖûÇ Å¢ÅÃí¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷.  

3.3.4   Å¢Çì¸ôÀ¼ò¾¢ÖûÇ Å¢ÅÃí¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
 

 

3.4  ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô 
À¨¼ôÀ÷. 

 

3.4.15  180 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¦ºÂÄÈ¢ì¨¸ ±ØÐÅ÷.  

3.4.16  180 ¦º¡ü¸Ç¢ø «ÖÅø ¸Ê¾õ ±ØÐÅ÷.  

3.4.17  180 ¦º¡ü¸Ç¢ø À¡Ã¡ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.18  180 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷. 

3.4.19  180 ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¡¾ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.20  180 ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¢Å¡¾ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  
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±ØòÐì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

    ¾ை அலடவு 

அலடவுநிலை அலடவுநிலை விவரிப்பு 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢¸ì Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ைட்Î§ை விவைங்கலளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வலக எழுத்துப் 
ேடிவங்கலளô À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 

2 
Ì¨È× 

குலைந்¾ அளவ¢லும் எழுத்துப்ே¢லÆயுடனும் ைட்Î§ை விவைங்கலளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வலக எழுத்துப் ேடிவங்கலளô 
À¨¼ì¸×õ þÂÖõ.  

3 
¾¢Õô¾¢ µைளவு, விவைங்கலளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வலக எழுத்துப் ேடிவங்கலளô À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 

4 
¿ýÚ ெல்ை சைாÆ¢ெலடÂ¢ல் விவைங்கலளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வலக எழுத்துப் ேடிவங்கலளப் À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 

5 
º¢ÈôÒ 

ெல்ை சைாÆ¢ெலடÂ¢ல் இைக்கணப்ே¢லÆÂ¢ன்ை¢ விவைங்கலளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வலக எழுத்துப் ேடிவங்கலளப் 
À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

ெல்ை சைாÆ¢ெலடÂ¢ல் இைக்கணப்ே¢லÆÂ¢ன்ை¢ ஏற்ை சைாÆ¢Âண¢லÂப் ேÂன்ேÎத்திக் கவரும் வலகÂ¢ல் விவைங்கலளத் 
ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வலக எழுத்துப் ேடிவங்கலளப் À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 
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4.0 சºய்யுளும் சைாÆ¢Âண¢யும் 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 

4.1  þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖì§¸üÀî  
 ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

ைாணவர்கள்: 

4.1.3   மூன்ைாம் ÀÊÅò¾¢ü¸¡É þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖì§¸üÀî ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.2  ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 
     «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.2.3   மூன்ைாம் ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.3   ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ  
 «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.3.3   மூன்ைாம் ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.4   இலணசைாÆ¢கலளயும் அவற்றின்  சோருலளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.4.3   மூன்ைாம் ÀÊÅò¾¢ü¸¡É þ¨½¦ைாÆ¢கலளயும் அவற்றின்  சோருலளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.5  உவலைத்ச¾ாடர்கலளயும் அவற்றின் 
சோருலளயும் அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

4.5.3   மூன்ைாம் ேடிவத்¾¢ற்கான உவலைத்ச¾ாடர்கலளயும் அவற்றின் சோருலளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

4.6   ைைபுத்ச¾ாடர்கலளயும் அவற்றின் ¦À¡ருலளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.6.3   மூன்ைாம் ேடிவத்¾¢ற்கான ைைபுத்ச¾ாடர்கலளயும் அவற்றின் சோருலளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

4.7   ேÆசைாÆ¢கலளயும் அவற்றின் சோருலளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7.3   மூன்ைாம் ேடிவத்¾¢ற்கான ேÆசைாÆ¢கலளயும் அவற்றின் சோருலளயும் அறிந்து 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

 
குறிப்பு: 
 
¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, ¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø 
¿¼ÅÊì¨¸¸û ¾É¢ô À¡¼§Å¨ÇÂ¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ. 
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5.0  இைக்கணம் 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
5.1   ±Øò¾¢Äì¸½ò¨¾ «È¢óÐ 
 ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

ைாணவர்கள்: 
 
5.1.3   §À¡Ä¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.2   ¦º¡øÄ¢Äì¸½ò¨¾ «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.2.5   ̄ ¼ýÀ¡ðÎÅ¢¨É, ±¾¢÷Á¨ÈÅ¢¨É «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.3   Ò½÷îº¢ Å¨¸¸¨Ç «È¢óÐ  
     ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.3.4   §¾ான்ைல் வ¢காைப் புணர்ச்சியில் நிலைசைாழியில் ¾னிக்குறிலை அÎத்து சைய்யும்   
 வருசைாழியில் உயிசைழுத்தும் புணர்¾ல் ேற்றி அÈ¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 
5.3.5   ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢Â¢ø Á¸Ã ´üÚ (õ) ì, î, ò ¬¸¢Â ÅøÄ¢Éò§¾¡Î Ò½÷¾ø  
 ÀüÈ¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 
5.3.6   சகÎ¾ல் விகாைப் புணர்ச்சியில் ‘லை’ ஈற்Úப் ேண்புப்சேÂர் புணர்ச்சி அறிந்து 
       ºரிÂாகப் ேÂன்ேÎத்துவர்.  
 

 
5.4  வை¢ை¢கும் இடங்கலள அை¢ந்து 

ºை¢Âாகப் ேÂன்ேÎத்துவர். 

 
5.4.4   அகை, இகை ஈற்Ú வ¢லனசÂச்ºத்¾¢ன்ே¢ன் வை¢ை¢கும் என்ேல¾ அை¢ந்து  
       ºரிÂாகப் ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
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உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
5.5   ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ  
     ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.5.5   உÂர்திலணப்சேÂர், சோதுப்சேÂர் ஆகிÂவற்றின்பின் வை¢ை¢காது என்ேல¾ அை¢ந்து 

ºரிÂாகப் ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 
5.5.6   ‘ஆ’, ‘µ’ என்னும் வ¢னா எழுத்¾¢ன்ே¢ன் வை¢ை¢காது என்ேல¾ அை¢ந்து ºரிÂாகப் 
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

 
குறிப்பு: 
 
þÄì¸½ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, þÄì¸½ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸û 
¾É¢ô À¡¼§Å¨ÇÂ¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ. 
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¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ 
 

 

 

      ¦ºöÔû 
 
 
அ. ¾¢ருக்குைள்  

1.  இØì¸ø ¯¨¼ÔÆ¢ °üÚì§¸¡ø «ü§È 
 ´Øì¸ Ó¨¼Â¡÷Å¡öî ¦º¡ø. (415)  
   

2.  Å¢¨ÃóÐ ¦¾¡Æ¢ø§¸ðÌõ »¡Äõ ¿¢Ãó¾¢É¢Ð 
 ¦º¡øÖ¾ø ÅøÄ¡÷ô ¦ÀÈ¢ý. (648)    
                           

3.  ¯¨¼Â÷ ±ÉôÀÎÅÐ °ì¸õ «·¾¢øÄ¡÷ 
 ¯¨¼ÂÐ ¯¨¼Â§Ã¡ ÁüÚ. (591) 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ஆ.  ேல்வலகச் சºய்யுள் 

1. «È¦¿È¢îº¡Ãõ 

±ôÀ¢Èô À¡Â¢Ûõ ²Á¡ô ¦À¡ÕÅüÌ 
Áì¸ð À¢ÈôÀ¢ø À¢È¢¾¢ø¨Ä - «ôÀ¢ÈôÀ¢ø 
¸üÈÖõ ¸üÈ¨Å §¸ð¼Öõ §¸ð¼¾ý¸ñ 
¿¢üÈÖõ Ü¼ô ¦ÀÈ¢ý.      

 
 

2.  ¾¢ÕÅÕðÀ¡ 

 
ஒருலையுடன் நினது திருைைைடி நிலனக்கின்ை 
உத்¾ைர்¾ம் உைவு §வண்Îம். 
உள்சளான்Ú லவத்துப் புைம்சோன்Ú §ேசுவார் 
உைவு கைவாலை §வண்Îம். 
சேருலைசேÚம் நினது புகழ் §ேº§வண்Îம் சோய்லை 
§ேºா திருக்க §வண்Îம்.    
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    ¦Á¡Æ¢Â½¢ 
 
 
அ.  þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢  

1.  ேைேை 
2. ¾ள¾ள 
3. சிலுசிலு  
4. துருதுரு 

  

ஆ.  þ¨½¦Á¡Æ¢  

1. ஈÎ இ¨½ 
2. º£Õõ º¢ÈôÒõ   
3. ²¨Æ ±Ç¢ÂÅ÷      
4. °ñ ¯Èì¸õ    
5. «¼ì¸ ´Îì¸õ  

          

இ.  ̄ Å¨Áò¦¾¡¼÷ 

1. ைைரும் ைணமும் §ோை   
2. இÄ× ¸¡ò¾ ¸¢Ç¢ §À¡Ä  
3. °¨Á ¸ñ¼ ¸É¡ô §À¡Ä     
4. §ÅÄ¢§Â ÀÂ¢¨Ã §Áöó¾¡ü §À¡Ä  
5. àñÊø¸¡ÃÛìÌò ¾ì¨¸ §Áø ¸ñ §À¡Ä  

 

 

 

 

 

 
ஈ.  ÁÃÒò¦¾¡¼÷ 

1. ¸¡Éø ¿£÷   
2. ¯ÎõÒôÀ¢Ê    
3. ®Â¡¼Å¢ø¨Ä     
4. இÊòÐ¨Ãò¾ø      
5. ¾¨Ä Å½íÌ¾ø     

    

உ.  ÀÆ¦Á¡Æ¢ 

1.  «üÀ «È¢× ¬ÀòÐì¸¢¼õ. 
2. ±ÚõÒ °Ãì ¸øÖõ §¾Ôõ.   
3. ¦ÀüÈ ÁÉõ À¢òÐ À¢û¨Ç ÁÉõ ¸øÖ.  
4. «¨½ ¸¼ó¾ ¦ÅûÇõ «Ø¾¡Öõ ÅÃ¡Ð.   
5. ¬Ã¢Âì Üò¾¡ÊÉ¡Öõ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ¸ñ½¡Â¢Õ.  
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þÄì¸½õ 
 

  

  

 
அ.  ±Øò¾¢Äì¸½õ 

1.  §À¡Ä¢ 

 

ஆ.  சºால்லிைக்கணம் 

1.  ¯¼ýÀ¡ðÎÅ¢¨É, ±¾¢÷Á¨ÈÅ¢¨É   

 

இ.  Ò½÷îº¢ Å¨¸¸û 

1.  §¾ான்ைல் விகாைம்   
-  ¾னிக்குறிலை அÎத்து வரும் சைய் + உயிர்  
 

2. திரி¾ல் விகாைம் 
-  Á¸Ã ´üÚ (õ) + க், ச், த் ஆக¢Â வல்ை¢னம்  

 
3. சகÎ¾ல் விகாைம் 

-  ‘லை’ ஈற்Úப் ேண்புப்சேÂர்ப் புணர்ச்சி 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ஈ.  வை¢ை¢கும் இ¼í¸û 
 
1.  அகை, இகை ஈற்Ú வ¢லனசÂச்ºத்¾¢ன்ே¢ன் 

 

உ.  ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸û 

1.  உÂர்திலணப்சேÂர், சோதுப்சேÂர் ஆகிÂவற்றின்பின் 
2.  ‘ஆ’, ‘µ’ என்னும் வ¢னா எழுத்¾¢ன்ே¢ன் 
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