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ககள்வி
எண்
1

புள்ளி
2
2

2

முதல்

2

2

கருத்துணர்தல்
(பைம்)

கருத்து
வெய்தி

ெமுதாயம்
2 கருத்து

அணு ஆயுதம்
2 கருத்து

இடைஞர் சுதந்திரம்
வெய்தி

வதாழில்நுட்பம் –
விடையாட்டு
கருத்து

உைல் உறுப்பு
தானம்
கருத்து

காைம்
(கருத்து)

கருத்துணர்தல்
உடரவீச்சு / டைக்கூ
கவிடத
நிகழ்ச்சி / அறிவிப்பு /
தகெல் / வெய்தி /
கடிதம்

படிப்பிடன / கருத்து /
அறிவுடர / உணர்த்தும் கருத்து
/ வெய்தி

கருத்து

உணர்த்தும் கருத்து

அறிவுடர

படிப்பிடன

திறன்கபசி
(கருத்து)

தமிழின சிறப்பு
(வெய்தி)

க ாக்கம் / கூற்று / படிப்பிடன

வெய்தி

2 கருத்து

கருத்து

ைத்கதா பத்ெ ாபன்
2 சிறப்பு

இைக்கியம்
(அறிவிப்பு)

இன ொண்பு
(படிப்பிடன)

தன்டெ / தனித்தன்டெ /
கருத்து / கூறெருெது /
உணர்த்துெது

அறிெது

கூறெருெது

கூறெருெது

கருத்து

எத்தடகய தன்டெ

கூற்று உணர்த்துெது

ராதிகா சிற்ெடப
ஈென்
(2 சிறப்பு)

வபருஞ்சித்திரனார்
(2 பங்களிப்பு)

துணுக்கு /
2
6
2

7

டகச்சுடெ

தமிழுக்குத்
வதாண்ைாற்றியெர்கள் /
ொதடனயாைர்கள் /
கடைத்துடற
ொதடனயாைர்கள்

பங்களிப்பு / ொதடன /
எதிர்ப்பார்ப்பு / வெய்தி / சிறப்பு
/ வதாண்டு / விழிப்புணர்வு

8

8

கருத்துணர்தல்

9

10

10

பரிந்துடர / ெழிமுடற / காரணம் /
இழப்பு / விடைவு

11

இடையராஜா
(2 எதிர்ப்பார்ப்பு)

என்.எஸ்.கிருஷ்ணன்
தனித்தன்டெ

எம்.ஜி.ஆர்.
(2 சிறப்பு)
குறுந்தகெல்

பட்டுக்ககாட்டை
கல்யாணசுந்தரம்
(2 சிறப்பு)
தமிழ்ப்பள்ளிகள்

தமிழ்ப்வபண்களின் பண்பாடு

முதிகயார் இல்ைம்

கூற்று. ஏன்?

காரணம்

அடையாைம்

ெொல்

அடிப்படைத்
தத்துெம்

பாதிப்பு?

கூற்று. ஏன்?

i)காரணம்
ii)கருத்து

i)கூற்று. ஏன்?
ii)எதிர்ப்பார்ப்பு

i)சிறப்பு
ii)ெைர்ச்சி - தடை

ஏற்ற வபாருள்

ஏற்ற வபாருள்

ஏற்ற வபாருள்

ஏற்ற வபாருள்

ஏற்ற வபாருள்

தமிழ்ப்பள்ளிகள்
(பரிந்துடர)

தமிழ்வபண்களின்
பண்பாட்டுச் சீரழிவு
(விடைவு)

முதிகயார் இல்ைம்
(இழப்பு)

சித்த ெருத்துெம்வீன ெருத்துெம்
(காரணம்)

கூற்று. ஏன்?

அறியக்கூடியது

அறியக்கூடியது

காரணம்

i)கூற்று.
வெளிப்படும் கருத்து

i)காரணம்

i)காரணம்

i)காரணம்

ii)அறிெது என்ன?

ii)காரணம்

ii)காரணம்

ii)பண்பு ைன்

குறுந்தகெைால்
ொற்றம்
(ெழிமுடற)
பிரச்சிடன
யாடெ?

12

பஞ்ச் குணாைன்
(2 ொதடன)

கால்டுவெல்
(வதாண்டு)

எஸ்.பி.பாைா
(2 சிறப்பு)
ஆறுமுகம்
(2 ொதடன)

சூழலுக்கான
வபாருள்

13
கருத்துணர்தல்
14

சூழலுக்கான
வபாருள்
ெரிகள்
உணர்த்தும்
கருத்து

கூறெரும் வெய்தி

சூழலுக்கான வபாருள்

சூழலுக்கான வபாருள்

கருத்து?
சூழலுக்கான
வபாருள்

கி.ஆ.வப.
(சிறப்பு)
ெல்லிக்கட்டு

காரணம்
20

இரத்ததானம்
(விழிப்புணர்வு)

- சூழலுக்கான
வபாருள்

எப்கபாது?
i)காடைகள்
பராெரித்தல்?
ii) வீரம்-ொன்று
ஏற்ற வபாருள்
(தாக்குப்பிடித்து)
தமிழர் விடையாட்டு
நிடைத்திருக்க
( ைெடிக்டக)
காரணம்
i)பண்பு ைன்
ii)எதிர்பார்ப்பு

சூழலுக்கான வபாருள்

- காரணம்
i)உணர்த்தும் வெய்தி
ii)தாக்கம்

i)நியாயப்படுத்துதல்
ii)தாக்கம்

i)உணர்த்தும் 2 வெய்தி
2 படிப்பிடன
ii)ஏற்பட்ை 2 உணர்வு

15

10
கவிடத

16

2
வொழியணி

17

2
வொழியணி

18

ொக்கியம் அடெத்தல்

வொழியணி எழுதுதல் /
வபாருள் எழுதுதல்

4
வெய்யுள்

19

கருத்டதச் வொந்த
வொழி டையில் எழுதுதல்

12

விைக்கம் / வபாருள் எழுதுதல்

சூழலுக்குப்
வபாருத்தொன
வொழியணி எழுதுதல்

வொழியணி

20
இைக்கணம்
எழுத்தியல்
வொல்லியல்

10

கவிடத
தமிழினம்
ெரபுத்வதாைர்
தண்ணீர்
காட்டுதல்
பழவொழி
வபாருள் 
பழவொழி
(தர்ெம் தடை.....)
விகெக
சிந்தாெணி
(புத்திொன்........
........கபாை)
முழு விைக்கம்
*படிெம் 4
பழவொழி
உெடெத்வதாைர்
திருக்குறள்
திருக்குறள்

i)கெர்த்வதழுது
வெம்டெ + பயிர்
ெந்து + பார்
தீ + வபட்டி
ii)விடனச்வொல்?
2 எடுத்துக்காட்டு

பாைல்
(ொழ்க்டக என்றால்
ஆயிரம்.......)

பாைல்
தூக்கம்
(தூங்காகத தம்பி...)

கவிடத
தமிழ் கொறு
கபாடுொ?

பாைல்
தன்னம்பிக்டக
(ஒவ்வொரு
பூக்களுகெ)

கவிடத
ாடைய தடைென்
உெடெத் வதாைர்

இரட்டைக் கிைவி
திமுதிமு

உெடெத் வதாைர்
ொலுமி இல்ைதாத.....

திருக்குறள்
வபாருள்  குறள்
(இன்னா.......)

திருக்குறள்
வபாருள்  குறள்
(எவ்ெ துடறெது....)

ன்னூல்
அன்ன ொகெ.......
(முதல் அடி
விைக்கம்)
*படிெம் 5
இடணவொழி
ெரபுத்வதாைர்
பழவொழி
திருக்குறள்

i)காைம்,திடண,
எண், இைம், பால்
(ெருகொம்)
ii)வபயர்ச்வொல்?
2 எடுத்துக்காட்டு

ெரபுத்வதாைர்
தண்ணீர் காட்டுதல்
திருக்குறள்
குறள்  வபாருள்
( கு ற்..........)

இரட்டைக் கிைவி
ெ ெ
பழவொழி 
வபாருள்
பூகொடு......

ைவெண்பா
(ென்னர் விழி.....)
முழு விைக்கம்
*படிெம் 4

ெணிகெகடை
குடிப்பிப்......
..........விடூஉம்
ெரி விைக்கம்
*படிெம் 5

கம்ப இராொயணம்
(குயிலினம்.....
....அழகு வெய்ய)
ெரி விைக்கம்
*படிெம் 5

ெரபுத்வதாைர்
இடணவொழி
திருக்குறள்
பழவொழி

பழவொழி
ெரபுத்வதாைர்
உெடெ வதாைர்
திருக்குறள்

ெரபுத்வதாைர்
பழவொழி
இடணவொழி
திருக்குறள்

i)கெர்த்வதழுது
கண் + இடெ
எட்டு + எட்டு
ii)இைம்

i)காைம்,திடண, எண்,
இைம், பால்
(ெருகொம்)
ii)பிரித்வதழுது
அடெயைக்கம்

குன்றின் கெலிட்ை
விைக்கு கபாை
(திருக்குறள்)
வில் வதாறும்....
-வபாருள்
(படிெம் 4
( ைவெண்பா)
சீதெதி..........
-கடைசி 2 அடிகள்வபாருள்
(படிெம் 4
உெடெ வதாைர்
பழவொழி
ெரபுத்வதாைர்
திருக்குறள்
i)பிரித்வதழுது
தண்ணீர்
திருகொடு

i)இன எழுத்து
ii)கபாலி

ii)கெர்த்வதழுது
பத்து + மூன்று
ெைக்கு + கிழக்கு
எட்டு + வதாடக
iii) எச்ெம்?

இைக்கணம்

21

வதாைரியல்

22

10
பிடழ ஆய்வு

வெ.விஜயன், வெந்தகாப் இடைநிடைப்பள்ளி

ஐந்து பிடழகடை அடையாைம்
கண்டு அெற்டறத் திருத்தி
எழுத கெண்டும்.

தன்விடன 
பிறவிடன

ன,ணகரம்
ர, றகரம்
ை, ைகரம்
ெலிமிகுதல் -2ஆம்
ை, ைகரம்

எதிர்ெடற
ொக்கியம்
உைன்பாட்டு
ொக்கியம்
ெலிமிகுதல் –
ெ.வதா.கு.உகரம்
ை,ைகரம்
ன,ணகரம்
ெலிமிகுதல் -2ஆம்
ர, றகரம்

i)க ர்க்கூற்று 
அயற்கூற்று
ii)வெயப்பாட்டு விடன
 வெய்விடன
ர, றகரம்
ன, ணகரம்
ெலிமிகுதல் -2ஆம்
ை, ழகரம்
காைம் – இ.காைம்

i)வெயப்பாட்டு விடன
 வெய்விடன
ii)விடழவு ொக்கியம்
ர, றகரம்
வபயவரச்ெம்ெலிமிகாடெ
நிறுத்தக்குறி
விடனத்வதாடக
(ெலிமிகாடெ)
விளித்வதாைர்
(ெலிமிகாடெ)

குன்றியவிடன

ன, ணகரம்
ெலிமிகுதல் –
இந்த
ெலிமிகாடெ –
வெ.வதா.கு.உ.
ை, ழகரம்
ெலிமிகுதல் -2ஆம்

i) அயற்கூற்று 
க ர்க்கூற்று

ஓர்-ஒரு
எப்படி
ைை-கரம்
ெலிமிகாடெ –
வென்வதாைர்
ெலிமிகுதல் -2ஆம்

