
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN 

Bahasa Tamil 

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Bahagian Pembangunan Kurikulum 
APRIL  2018 

KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN 

BAHASA TAMIL 
தமிழ்ம ொழி   
(புகுமுக வகுப்பு) 

 

 

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran 



 

Terbitan 2018 

© Kementerian Pendidikan Malaysia 

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga 

bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran 

bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks 

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

¯ûÇ¼ì¸õ 

ÕìÌý ¦¿¸¡Ã¡ ................................................................................................................................................................ v 

§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅõ ..................................................................................................................................................... vii 

§¾º¢Âக் கலைத்திட்ட வலைÂலை ........................................................................................................................................... ix 

«½¢óÐ¨Ã ........................................................................................................................................................................ xi 

ÓýÛ¨Ã ........................................................................................................................................................................... 1 

ÌÈ¢Â¢ÄìÌ ......................................................................................................................................................................... 2 

§¿¡ì¸õ ............................................................................................................................................................................ 3 

§க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்¾¢ட்ட «லÁôÒ ................................................................................................................................... 3 

¸¨Äò¾¢ð¼ì ÌÅ¢× ............................................................................................................................................................ 5 

21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ ............................................................................................................................... 5 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý ................................................................................................................................................ 7 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È ........................................................................................................................ 8 

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û ............................................................................................................................................................ 11 

வகுப்பறை Á¾¢ôÀ£Î ............................................................................................................................................................... 14 

உள்ளடக்க «லÁôÒ ............................................................................................................................................................ 17 

 §கட்டல், §ேச்சு ......................................................................................................................................................... 19 

 வாசிôÒ ...................................................................................................................................................................... 22 

 எழுத்து ...................................................................................................................................................................... 24 

 சºய்யுளும் சÁாழிÂணியும் ............................................................................................................................................ 26 

 இைக்கணம் ................................................................................................................................................................ 27 

 



 

 

Òகுமுக வகுôபிற்கான சºய்யுளும் சÁாழிÂணியும் ...................................................................................................................... 29 

Òகுமுக வகுôபிற்கான இைக்கணம் .......................................................................................................................................... 31 

ேங்களித்¾வர்கள் சேÂர்ôேட்டிÂல் .......................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

RUKUN NEGARA 
 

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:  
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; 

Memelihara satu cara hidup demokratik; 
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara 

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; 
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi 

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; 
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan  

sains dan teknologi moden; 
 

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha 

kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: 
 

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 

KELUHURAN PERLEMBAGAAN 
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 
KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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ருக்குன் செகாைா 
 

உÚ¾¢Âாக, ெம் Á§ைº¢Â ொடானது ே¢ன்வருவனவற்லை «லடÂ இைட்º¢ÂÁாகக் சகாñÎள்ளது: 
«லனத்துச் ºãகங்களுக்க¢லடÂ¢ல் «Ïக்கÁான ஒற்ÚலÁலÂ ²ற்ேÎத்து¾ல்; 

ஒ§ை ஜனொÂக வாழ்க்லக முலைலÂô §ேÏ¾ல்; 
ொட்டின் சுபிட்ºத்ல¾ ெ¢ÂாÂÁாக×ம் ெÎெ¢லைÂாக×ம் ேக¢ர்óது சகாள்ளும் 

ºமு¾ாÂத்ல¾ உருவாக்கு¾ல்; 
ேல்ை¢ன Áக்கள¢ன் ேல்வ¢¾ ோைம்ேை¢Âமும் ேñோÎம் சு¾ó¾¢ைÁாகô 

பின்ேற்ைôேÎவல¾ உÚதி சºய்¾ல்; 
«றிவிÂலையும் ெவீன ச¾ாழில்நுட்ேத்ல¾யும் ேÂன்ேÎத்தும் முற்§ோக்கான 

ºமு¾ாÂத்ல¾ உருவாக்கு¾ல்; 
 

 ஆலகÂால், Á§ைசிÂ Áக்களாகிÂ ொங்கள், §Áற்Üை¢Â இைட்சிÂங்கலள «லடÂ ே¢ன்வரும் 
 §காட்ோÎகளின் «டிôேலடயில் எங்கள¢ன் முழுச் ºக்திலÂயும் முÂற்சிலÂயும் ஒருங்க¢லணத்துச் 
 சºÂல்ேÎ§வாம் என உÚ¾¢ô பிைÁாணம் சºய்கி§ைாம்: 

 
இலைவன் மீது ெம்பிக்லக லவத்¾ல் 

§ேைைºருக்கும் ொட்Îக்கும் விசுவாºம் சºலுத்து¾ல் 
«ைசிÂைலÁôÒச் ºட்டத்ல¾ உÚதிÂாகக் கலடôபிடித்¾ல் 

ºட்டமுலைôேடி 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) 
 
 
 
 
 



 

ix 

 
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. Menurut Akta Pendidikan 1996     

(Akta 550), “…‘kelas peralihan’ ertinya kelas di sekolah menengah       

yang menyediakan ajaran selama satu tahun untuk murid daripada   

sekolah rendah yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa 

kebangsaan sebagai bahasa pengantar sebelum bermulanya      

pendidikan menengah rendah.” 

 

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 «றி×, திைன், செறிமுலை, ேñÒ,     

கைாச்ºாைக் ÜÚகள், ெம்பிக்லக ஆகிÂவற்லை உள்ளடக்கிÂ கலைத்திட்ட Áற்Úம் 

Òைôோட ெடவடிக்லகக்கான ஒரு கல்வித்திட்டÁாகும். இத்திட்டம் Áாணவர்கள் உடல், 

ஆன்மிகம், «றி×, உள்ளம் ஆகிÂவற்றின் வளர்ச்சிலÂ முழுலÁÂாகô சேற்றிருக்க   

வலக சºய்வ§¾ாÎ Áாணவர்களுக்கு §வñடிÂ ேñÒகலள வில¾த்து «வற்லை 

§Áம்ேÎத்¾×ம் «வர்கள் «றிலவô சேை×ம் வழிவகுக்கிைது. ¸øÅ¢î ºð¼õ 1996    

(ºð¼õ 550) ÜÚவ¾ாவது “…‘புகுமுக வகுப்பு’ என்பது கீழ்நிலை இலைநிலைப்பள்ளியில் 

கல்விலைத் த ொைங்குவ ற்கு முன்பொகத் த ொைக்கப்பள்ளியில் த சிை த ொழி அல்ைொ  

த ொழிலைத் த ொைர்பு த ொழிைொகப் பைன்படுத்திை  ொணவர்களுக்கு 

இலைநிலைப்பள்ளியில் ஓரொண்டு கொைம் கல்வி கற்க ஏற்படுத் ப்பட்ை ொகும்.”  

 
                        

ãைம்: கல்வி விதிமுலைகள் (§¾சிÂக் கலைத்திட்டம்) 1997 

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

Kurikulum Standard  Kelas Peralihan  (KSKP) dilaksanakan mulai 

tahun 2019 menggantikan Kurikulum Kelas Peralihan (Semakan 

2003) yang mula dilaksanakan pada tahun 2003. KSKP digubal 

bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan 

Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar 

kualiti kurikulum yang dilaksanakan di Kelas Peralihan selari 

dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan 

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Kurikulum 

berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa 

dijelmakan dalam KSKP menerusi penggubalan Dokumen 

Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi semua mata 

pelajaran. 

 
Penggubalan KSKP mengambil kira kerangka KSSM. KSKP 

memfokuskan kepada kemahiran berbahasa iaitu kemahiran 

mendengar, bertutur, membaca dan menulis.  KSKP dilaksanakan 

melalui aktiviti dan komunikasi yang menyeronokkan dan 

merangsang pembelajaran untuk mempertingkat serta 

memperkukuh penguasaan bahasa Melayu. KSKP juga 

mengambil kira elemen memupuk nilai perpaduan dan 

keharmonian kaum supaya murid mengenal, menghormati dan 

menerima kelainan serta perbezaan individu. 

 

 

 

KSKP juga mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 

(KBAT) yang bersesuaian dengan keupayaan dan pencapaian 

murid.  Penerapan elemen KBAT dapat merangsang keupayaan 

berbahasa secara optimum dan berkesan selari dengan keperluan 

Kemahiran Abad ke-21 yang  seterusnya dapat melahirkan insan 

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan 

jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  

 
Kejayaan pelaksanaan KSKP memerlukan komitmen yang jitu 

daripada guru dalam mempelbagaikan pendekatan pengajaran 

dan pembelajaran seperti inkuiri, modular, pembelajaran 

berasaskan projek dan pembelajaran kontekstual untuk 

memastikan murid menguasai kemahiran berbahasa dan 

memperkukuh kemahiran abad ke-21 dalam kalangan mereka 

 
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

terlibat dalam penggubalan KSKP. Semoga pelaksanaan KSKP 

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. 

 
SHAZALI BIN AHMAD 
Pengarah 
Bahagian Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
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ÓýÛ¨Ã                 

Òகுமுக வகுôபிற்கான ¾ை «டிôேலடயிைான கலைத்திட்டம் 

Áாணவர்கள் இலடநிலைôேள்ளியில் ¾ங்கள் கல்விலÂத் 

ச¾ாடர்óது §Áற்சகாள்ள «வர்கலளத் ¾Âார்ேÎத்தும் வலகயில் 

வடிவலÁக்கôேட்Îள்ளது. இக்கலைத்திட்டம் Áாணவர்கள் சிைó¾ 

முலையில் «டிôேலட சÁாழித்திைன்கலளக் லகவைôசேÚவ§¾ாÎ 

«வற்றின் வாயிைாகத் ¾ங்கள் §¾லவகலளô பூர்த்தி சºய்து 

சகாள்ள×ம் சுãகÁான முலையில் ºãக உை× சகாள்ள×ம் 

«றிலவô சேை×ம் ேல்வலக எழுத்துô ேடிவங்கலள உய்த்துணை×ம் 

வலகசºய்கிைது. §Áலும், ஆய்×ôபூர்வÁாக×ம் ஆக்கôபூர்வÁாக×ம் 

¾ங்களுலடÂ எñணங்கலளயும் கருத்துகலளயும் ெல்ை  

சÁாழிெலடயில் சவளிôேÎத்தும் திைலன வளர்ôே¾ற்கும் 

இக்கலைத்திட்டம் முக்கிÂத்துவம் «ளிக்கிைது.  

 

Áாணவர்கள் §À¡ðÊÂ¢Îõ ¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚம் வலகயில் «றி×, 

சிó¾லனத் திைன், ¾லைலÁத்துவத் திைன், இருசÁாழி ஆற்ைல், 

ேñÒம் ஆன்மிகமும், §¾சிÂ «லடÂாளம் ஆகிÂ ஆÚ 

«ம்ºங்கலள இக்கலைத்திட்டம் வலியுÚத்துகின்ைது. Á¡½Å÷¸û 

21ஆம் நூற்ைாñடின் ºவால்கலள எதிர்சகாள்Ç×õ குÎம்ேõ, 

ºÓ¾ாÂõ, ொÎ ¬¸¢ÂÅüÚìÌî சிைó¾ச¾ாரு ேங்களிக்க×ம் 

இó¾ ஆÚ «ம்ºங்கள் முக்கிÂÁாகக் கரு¾ôேÎகின்ைன. §ÁÖõ, 

 

இக்கலைத்திட்டம் இனங்களுக்கிலடயிைான  ஒற்ÚலÁலÂயும் 

ெல்லிணக்கத்ல¾யும் வளர்க்கும் ÜÚகலளக் கவனத்தில் 

சகாñÎள்ளது. இ¾ன்வழி, Áாணவர் பிைலைô ேற்றித் ச¾ரிóது 

சகாள்வ§¾ாÎ பிைருக்கு Áதிôேளிக்¸×ம் ¾னிÁனி¾ §வற்ÚலÁலÂ 

²ற்Úக்சகாள்ள×ம் வலகசºய்கிைது. 

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

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

குடிÁகன் என்ை சேருலÁயும் ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸û 

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

ொட்Îôேற்லை வளர்ôே§¾ாÎ ேன்முகத்¾ன்லÁலÂô Òரிóது 

சகாள்ள×ம் ²ற்Úக்சகாள்ள×ம் உய்த்துணை×ம் ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ.  

 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ  

Òகுமுக வகுôே¢ன் §¾லவக்§கற்ேத் ¾Á¢ழ்சÁாÆ¢க் கலைத்திட்டம் 

¾Â¡Ã¢ì¸ôÀðÎûÇÐ. ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢üகான ¾Á¢ழ்சÁாÆ¢க் 

கலைத்திட்டம் ச¾ாடக்கôேள்ள¢Â¢ல் சேற்ை ¾Á¢ழ்சÁாÆ¢ 

«È¢Å¢¨Éò ¦¾¡¼÷óÐ §À½¢ì¸¡ìÌõ Å¨¸Â¢Öõ 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý §¾¨Å¸Ùì§¸üÀò ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢¨Éô 
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ÀÂýÀÎòÐÅ¾¢ø ¿øÄ ÅÇò¨¾ô ¦ÀÚõ Å¨¸Â¢Öõ 

¾¢ð¼Á¢¼ôÀðÎûÇÐ. 

 

ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢ü¸¡É ¾Á¢ழ்சÁாÆ¢க் கலைத்திட்டம் ¦Á¡Æ¢ 

¬üÈÖìÌ Óì¸¢ÂòÐÅõ ¦¸¡Îì¸¢ைது. இம்சÁாÆ¢Âாற்ைலைì 

§¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢Â ¾¢Èý¸Ç¢ýÅÆ¢ ¨¸ÅÃô 

¦ÀÈ ±¾¢÷À¡÷ì¸ôÀÎ¸¢ýைÐ. «§¾ §Å¨ÇÂ¢ø þÄì¸½õ, 

சºய்யுள் சÁாழிÂணி ¬¸¢ÂÅü¨È Á¡½Å÷¸û முலைÂாகô 

சேÚவ¾ற்கும் இக்கலைத்¾¢ட்டம் வÆ¢ÅÌì¸¢ÈÐ. 

 

Òகுமுக வகுôே¢ற்கான ¾Á¢ழ்சÁாÆ¢க் கலைத்¾¢ð¼ò¾¢ý 

§¿¡ì¸í¸¨Ç «¨¼Å¾üÌ ¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

¾Ãò¾¢üÌ ²üÀ×õ ÀûÇ¢ Åº¾¢¸ÙìÌ ²üÀ×õ ÀÂ¢üÚò Ð¨½ô 

¦À¡Õû¸¨ÇÔõ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸¨ÇÔõ 

¾¢ð¼Á¢Î¾ø §ÅñÎõ. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô §À¡¾¢ôÀ¾ü¸¡É 

À¡¼ô¦À¡ÕÇ¢ø ÌÊÂ¢Âø ÜÚ¸û, ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ¸û, 

Á§Äº¢Âô ÀñÀ¡Î ¬¸¢Â¨Å ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼§ÅñÎõ.  

 

þó¾ ¬Å½õ, Òகுமுக வகுôபில் ¸üÀ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂ  

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸¡É ÓØ¨ÁÂ¡É ¾Ã Áற்Úம் Áதிôபீட்Î  

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

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

¾Ã «¨¼× ஆகிÂவற்§ைாÎ வலைÂÚக்கôேட்ட சºய்யுளும் 

சÁாழிÂணியும் இைக்கணமும் இதில் இடம்சேற்Úள்ளன.  

 

ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

புகுமுக வகுப்பிற்கான தமிழ்மமாழிக் கறைத்திட்டம் மாணவர்கள் 

மமாழித்திைன்கறை முழுறமயாகக் றகவரப் மபறுவறதயும் 

ஏரணமான எண்ணங்கறையும் கருத்துகறையும் நல்ை 

மமாழிநறடயில் மவளிப்படுத்துவறதயும் இைக்காகக் 

மகாண்டுள்ைது. மமலும், உயர்நிறைச் சிந்தறனத் திைன்களுக்கும் 

முக்கியத்துவம் அளிக்கின்ைது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSKP BAHASA TAMIL 

3 

 

§¿¡ì¸õ 

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

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 
1. சºவிÁÎத்¾வற்லைô Òரிóது சகாñÎ «வற்றிலுள்ள 

கருத்துகலளயும் ¾கவல்கலளயும் ெல்ை சÁாழிெலடயில் 

ÜÚ¾ø. 

2. ேல்§வÚ சூÆல்களில் ெல்ை சÁாழிலÂô ேÂன்ேÎத்திச் ºரிÂான 

உச்ºரிôÒடன் §ேசு¾ல்; கருத்துகலள விவரித்¾ல்;  வா¾ம், 

விவா¾ம் சºய்¾ல். 

3.  கவல்கலை அறடயாைங்கண்டு பகுத் ொய் ல். 

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

கருத்துணர்¾ல்.   

5. ஆக்க, ஆய்×ச் சிó¾லனயின்வழி எñணங்கலளயும் 

¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ விலளேÂன்மிக்க வலகயில் ேல்வலக எழுத்துô 

ேடிவங்களில் ேலடத்¾ல்.  

6. ேல்வலக எழுத்துô ேடிவங்கலள உய்த்துணர்¾ல்; §ோற்Ú¾ல். 

7. சºய்யுலளயும் சÁாÆ¢Âண¢லÂயும் «ை¢óது உய்த்துணர்¾ல்; 

ÀÂýÀÎòது¾ø. 

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

9. ென்சனறி, சீரிÂ சிó¾லன, ொட்Îôேற்Ú ஆகிÂவற்லை 

«ன்ைாட வாழ்க்லகயில் கலடôபிடித்¾ல். 

§க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்¾¢ட்ட «லÁôÒ 
 
§க.எஸ்.எஸ்.எம். ¸¨Äò¾¢ð¼õ கீழ்க்கñட ஆÚ உத்திைங்கலள 

«டிôேலடÂாகக் சகாñÎ உருவாக்கôேட்Îள்ளது: 

(i) ச¾ாடர்Ò 

(ii) ஆன்மிகம், ெடத்ல¾, ேñÒ 

(iii) Áனி¾விÂல் 

(iv) சுÂ ºால்ÒலடலÁ 

(v) உடல்வளர்ச்சியும் முருகுணர்ச்சியும் 

(vi) «றிவிÂலும் ச¾ாழில்நுட்ேமும் 

 

இலடநிலைôேள்ளிக்கு வலைÂÚக்கôேட்ட ஒவ்§Å¡÷ உத்திைமும் 

ச¾ாடக்கôேள்ளியில் கற்ை «றி×, திைன், ேñÒ ஆகிÂவற்றின் 

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

கலைத்திட்டத்தின் §காட்ோÎகலளயும் நிலைநிÚத்தியுள்ளது.  

 
ஒவ்§Å¡÷ உத்திைத்திலும் வலைÂÚக்கôேட்Îள்ள «றி×, திைன், ேñÒ 

ஆகிÂவற்றின் ÜÚகள் ோடங்கள் இலணôோடங்கள்வழி 

சவளிôேÎத்¾ôேÎகின்ைன. இஃது ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் 

சிó¾லனயுள்ள ºÁன்நிலை Áாó¾ர் உருவாக்கத்ல¾ வலியுÚத்தும் 

கல்வியின் þÄì¨¸ «லடÂ ¯¾×¸¢ÈÐ (விளக்கôேடம் 1). 
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வ¢ளக்கôேடம் 1: §க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்¾¢ட்ட «லÁôÒ 

 

 

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 ¦¸¡ûள×ம் ¦¾¡Æ¢üÐ¨ÈìÌத் 
§¾¨ÅôÀÎõ திைலனயும் ¦ÀÚ¾ø. 

 

¦¾¡¼÷Ò 

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

 ஆன்மிகம், ெடத்ல¾, ேñÒ §ோன்ைவற்லை 
¯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 ºால்ÒலடலÁ 

 ¸¨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 ச¾ாடர்லே §Áம்ேÎத்து¾ல். 

 

 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 முருகுணர்ச்º¢யும் 

 

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

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

 

«ை¢வ¢Âலும் ச¾ாÆ¢ல்நுட்ேமும் 
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கலைத்திட்டக் குவ¢× 

ெல்ை சÁாழிலÂô ேÂன்ேÎத்தி  ²ைணÁான எñணங்கலளயும் 

கருத்துகலளயும் ேñÒடன் சவளிôேÎத்¾×ம் வாசித்துக் 

கருத்துணை×ம் ேல்§வÚ எழுத்துô ேடிவங்கலளச் சிைó¾ முலையில் 

ேலடக்க×ம் Áாணவர்களுக்குத் §¾லவôேÎகின்ை திைன்கள் Òகுமுக 

வகுôபில் வÆங்கôேட்Îள்ளன. §Áலும், ¾மிழ்சÁாழியின் 

கற்ைல்கற்பித்¾லைச் சºம்லÁôேÎத்தும் §ொக்கில் சோதுவறி×, 

ெற்ேñÒ, குடிலÁ, ºமு¾ாÂô ேñோட்Î செறிமுலைகள் 

ஆகிÂலவயும் இக்கலைத்திட்டத்தில் 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÷. 

 

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÷.  
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Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

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÷. 

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷ ¾ன¢ெேர் Áற்Úம் ºãகத்¾¢ன் ¾ன்Áானத்ல¾ 
Á¾¢ôே§¾ாÎ ொணÂம், §ெர்லÁ, ºÁத்துவம், 
¿£¾¢ ¬¸¢Â ÀñÒ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕôÀ÷. 
¾í¸Ç¢ý ÓÊ×¸ÙìÌõ §Áü¦¸¡ûÙõ 
¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý Å¢¨Ç×¸ÙìÌõ 
¦À¡Úô§ÀüÀ÷. 

 

 

 

 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

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 சிó¾லனô 
ே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.  

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ைன் ஆய்×ச் சிó¾லன, ஆக்கச் º¢ó¾லன, 

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 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þùÅÏÌÓ¨È, ¦ºÂø ÁüÚõ º¢ó¾¨Éô 
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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 «டிôேலடÂ¢ைான கற்ைல் என்ேது சகாÎக்கôேÎம் 

º¢க்கலுக்கு Áாணவர்கள் சுÂÁாகத் ¾£ர்×காÏம் கற்ைல் 

«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 

¬ö×î º¢ó¾¨É§Â¡Îõ ¦ºÂøÀ¼ þó¾ «ÏÌÓ¨È ¯¾×¸¢ÈÐ. 
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ேயிற்றி «Ïகுமுலை 
 
ேயிற்றி «Ïகுமுலையில் கீழ்க்கñட ஐóது ÜÚகள் «டங்கியுள்ளன: 

1 2 3 4 5 

§கட்டல், 
§ேச்சு 

வாசிôÒ எழுத்து 
சºய்யுளும் 

சÁாழிÂணியும் 
இைக்கணம் 

 
விளக்கôேடம் 2: ேயிற்றி «Ïகுமுலையின் ÜÚகள் 

 
இó¾ «Ïகுமுலையில் §கட்டல், §ேச்சு, வாசிôÒ, எழுத்து ஆகிÂ 

«டிôேலட சÁாழித்திைன்கள் ¾னித்துக் கற்Úத் ¾ைôேÎ¾ல் §வñÎம். 

ஒவ்சவாரு சÁாழித்திைலனயும் Áாணவர்கள் சிைó¾ முலையில் 

லகவைôசேை §வñÎம் என்ே¾ற்காக இவ்வாÚ 

ேரிóதுலைக்கôேÎகிைது. சºய்யுளும் சÁாழிÂணியும், இைக்கணம் 

ஆகிÂவற்லைக் கற்பிக்கும் §ோது «டிôேலட சÁாழித்திைன்கலள 

ஒருங்கிலணத்துக் சகாள்ளைாம். 

 
 

 

 

 

கருôசோருள் «டிôேலடயிைான கற்ைல் 

கருôசோருள் «டிôேலடயிைான கற்ைலில் ஆசிரிÂர் ஒரு 

கருôசோருலள «டிôேலடÂாகக் சகாñÎ §கட்டல், §ேச்சு, 

வாசிôÒ, எழுத்து ஆகிÂ «டிôேலடத் திைன்களுக்கான 

கற்ைல்கற்பித்¾ல் ெடவடிக்லககலளத் திட்டமிÎ¾ல் §வñÎம். Òகுமுக 

வகுôபிற்கான ேரிóதுலைக்கôேட்ட கருôசோருள்கள் பின்வருÁாÚ: 

  சÁாழி  விலளÂாட்Î 

  இைக்கிÂம்  சோருளா¾ாைம் 

  ேñோÎ  «றிவிÂல் 

  கலை  ºãகவிÂல் 

  ோதுகாôÒ  சுற்Úச்சூÆல் 

  சுகா¾ாைம்  §ோல¾ôசோருள் 

  குடியிÂல்  ென்சனறி 

  ேÂனீட்டாளர் கல்வி  ¾கவல் ச¾ாடர்Òத் ச¾ாழில்நுட்ேம் 
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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 §ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡Ìõ. þ¨Å, 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¾¢È¨ÉÔõ º¡ø¨ÀÔõ ¾¢¼ôÀÎòÐ¸¢ýÈÉ. ¾ü¸¡Ä, 

±¾¢÷¸ாைச் ºவால்கலள எ¾¢ர்சகாள்ளும் ºÁன்ெ¢லைÂ¢ைான Áன¢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 நிலைத்¾ன்லÁ 

  ¯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. 

 

வகுப்பறை மதிப்பீடு 

மாணவரின் கற்ைல் வைர்ச்சிறய அறிந்து மகாள்வதற்காக 

ஆசிரியர் மமற்மகாள்ளும் நடவடிக்றகமய வகுப்பறை 

மதிப்பீடாகும். ஆசிரியர் இதறனத் திட்டமிடுவமதாடு முறையாக 

அமைாக்கம் மெய்து கிறடக்கப் மபறும் தகவறை 

அறிக்றகயின்வழி மவளியிடுதல் மவண்டும். மாணவரின் 

அறடவுநிறைறய நிர்ணயம் மெய்வதற்கு இந்நடவடிக்றகறய 

ஆசிரியர் மதாடர்ச்சியாக மமற்மகாள்ை மவண்டும். 

 

முறைொர்ந்த மற்றும் முறைொரா மதிப்பீட்டு முறைகளில் ஆசிரியர் 

வகுப்பறை மதிப்பீட்றட மமற்மகாள்ைைாம். கற்ைல்கற்பித்தல் 

மெயைாக்கத்தின் மபாது நறடமபறுவமத முறைொரா மதிப்பீடு. 

ஒரு பாடத்மதாகுதியின் இறுதியிமைா ஆண்டின் இறுதியிமைா 

நடத்தப்படுவது முறைொர்ந்த மதிப்பீடாகும். தர மற்றும் மதிப்பீட்டு 

ஆவணத்தின் அடிப்பறடயில் ஆசிரியர் திட்டமிடுதல், வினா மற்றும் 

மதிப்பீட்டுக் கருவி உருவாக்குதல், அவற்றை நிர்வகித்தல், புள்ளி 

வழங்குதல், முடிவுகறைப் பதிவு மெய்தல், அறிக்றக தயாரித்தல் 

ஆகிய முக்கியப் பணிகறைச் மெயல்படுத்த மவண்டும். 

 

மாணவரின் திைறனயும் அறடவுநிறைறயயும் மமம்படுத்துவதற்கு 

மதிப்பீடு உதவியாக இருக்கும் மபாருட்டு ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட 

தன்றமகறைக் மகாண்ட மதிப்பீட்றட அமைாக்கம் மெய்தல் 

மவண்டும்: 

 அவதானிப்பு, மபச்சு, எழுத்து மபான்ை பல்வறக மதிப்பீட்டு 

முறைகறைப் பயன்படுத்துதல். 

 ஆசிரியரும் மாணவரும் மெயல்படுத்தக்கூடிய பல்வறக 

மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகறைப் பயன்படுத்துதல். 

 மாணவர்கள் கற்ை பல்வறக அறிவு மற்றும் திைன்களின் 

அைறவக் கருத்தில் மகாள்ளுதல். 

 மாணவர்கள் பல்வறக கற்ைல் ஆற்ைறை மவளிப்படுத்தும் 

வறகயில் அறமதல். 
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 கற்ைல் தரம், தர அறடவு ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 

மாணவர்களின் அறடவுநிறைறய மதிப்பீடு மெய்தல். 

 குறைகறைக் கறைவதற்கும் வைப்படுத்துவதற்கும் மதாடர் 

நடவடிக்றக மமற்மகாள்ளுதல். 

 

ஆசிரியர் மாணவர்களின் அறடவுநிறைறயப் மபாருத்தமான 

வறகயில் குறித்து றவத்துக்மகாள்ைைாம். ஒவ்மவாரு 

மமாழித்திைறனயும் கற்பித்த பிைகு வழங்கப்பட்டுள்ை அறிக்றக 

வார்ப்புருவில் பதிவு மெய்தல் மவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒட்டுமமொத்த அறைவுநிறை 

மாணவரின் ஒட்டுமமாத்த அறடவுநிறைறய ஒவ்மவார் ஆண்டு 

இறுதியிலும் நிர்ணயம் மெய்தல் மவண்டும். ஒட்டுமமாத்த 

அறடவுநிறை அறிவு, திைன், பண்பு ஆகிய கூறுகறை 

உள்ைடக்கியுள்ைது. மாணவர்களுடனான கற்ைல்கற்பித்தல் 

அனுபவத்றதக் மகாண்டு ஆசிரியர்  மதிப்பீடு மெய்தல் மவண்டும். 

அந்த மதிப்பீடு ஆசிரியரின் மதாழிற்ைறகறம அடிப்பறடயில் 

அறமதல் மவண்டும். தமிழ் கற்பிற்கும் ெக ஆசிரியர்களுடனான 

கைந்துறரயாடல், ஒட்டுமமாத்த அறடவுநிறை பற்றிய புரிதறை 

மமம்படுத்தும். ஒட்டுமமாத்த அறடவுநிறைறய அட்டவறண 3 

விவரிக்கின்ைது. 
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«ட்டவலண 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× 

Áாணவர்க்குக் Ì¨Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. Áாணவர்க்குச் சிறிது வÆ¢காட்டலும் ேÂ¢ற்º¢யும் 
§¾¨ÅôÀÎ¸¢ÈÐ. 

3 
¾¢Õô¾¢ 

Á¡½Å÷ìÌ µÃÇ× சÁாÆ¢Âை¢×ம் சÁாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. Áாணவர்க்குச் º¢óதிக்கும் ¾¢ை§னாÎ எñணங்கலளயும் 
கருத்துகலளயும் சவள¢ôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. 

4 
¿ýÚ 

Á¡½Å÷ìÌ ெல்ை சÁாÆ¢Âை¢×ம் சÁாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. Áாணவர்க்கு ஆய்×ச் º¢ó¾லன§ÂாÎ எñணங்கலளயும் 
கருத்துகலளயும் ²ைணச் º¢ó¾லன§ÂாÎ சவள¢ôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. Áாணவர்க்கு µைள× சுÂÁாகக் கற்கும் ¾¢ைனும் 
¯ûÇÐ. 

5 
º¢ÈôÒ 

Áாணவர்க்குச் சிைó¾ சÁாÆ¢Âை¢×ம் சÁாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. Áாணவர்க்கு ஆய்×, ஆக்கச் º¢ó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான 
±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ Å¢Çì¸Á¡¸×õ Å¢¨ÇÀÂன்Á¢க்க வலகÂ¢ல் சவள¢ôேÎத்தும் திைனும் 
உள்ளது. Áாணவர்க்குச் சுÂÁாகக் கற்கும் ¾¢ைனும் உள்ளது. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

Á¡½Å÷ìÌ மிகச் சிைó¾ சÁாÆ¢Âை¢×ம் சÁாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. Áாணவர்க்கு ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் º¢ó¾லன§ÂாÎ 
²Ã½Á¡É ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ Å¢Çì¸Á¡¸×õ ¿¢ÃøÀ¼×õ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ல் 
¾Âக்கÁ¢ல்ைாÁல் கவரும் வலகÂ¢ல் சவள¢ôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. ே¢ை Áாணவர்களுக்கு உ¾ாைணÁாக இருôே§¾ாÎ 
ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ ¯ûÇÐ. 
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¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ 

Òகுமுக வகுôபிற்¸¡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. அட்டவறண 

4இல் இறவ விவரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

அட்ைவறை 4: தர விவரிப்பு 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼× 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ 
ÀûÇ¢ காை «ளவில் 
Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢ 
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, 
¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢ 
¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 
உள்ளடக்கிÂ 
Üற்றிலனô ேற்றிò 
ச¾ரிóது 
சகாள்வ¨¾Ôõ 
«¾ன்ேடி 
இÂங்குவல¾யும் 
உÚதிôேÎத்துவ§¾ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾ÃÁ¡Ìõ. 

ஒவ்§Å¡÷ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾Ãத்திற்§கற்ேò 
¾ைÁான கற்ைல், 
«லட×¿¢¨Ä 
¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ 
சºய்வ§¾ கற்ைல் 
¾ைÁாகும். 
 

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 இலணக்கôேட்Îள்ளன. Òகுமுக 

வகுôபிற்கான இó¾த் ¾மிழ்சÁாழிô ோடம் «Áைாக்கத்திலுள்ள 

சுற்ைறிக்லகக்§கற்ே ஒரு வருடத்தில் 86 Áணி §ெைம் 

ெடத்¾ôேÎ¾ல் §வñÎம்.  

 

§¸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¸  
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¸ÕòÐ¨Ã, Á¾¢ôÀ£Î, ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ¦ºöÅ÷. 

§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 

மமாழியணியும் 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÷. Òகுமுக வகுôபிற்¸¡É சºய்யுளும் சÁாழிÂணியும் 

பின்வருÁாÚ:  

 மெய்யுள்  மரபுத்மதாடர் 

 பழமமாழி  உவறமத்மதாடர் 

 இறணமமாழி  

 

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÷. 

Òகுமுக வகுôபிற்கான இைக்கணக் ÜÚகள் பின்வருÁாÚ:  

 எழுத்தியல்  வலிமிகும் இடங்கள் 

 மொல்லியல்  வலிமிகா இடங்கள் 

 புணரியல்  
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1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
1.1 ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ன் §ÀÍÅ÷. 
 

Áாணவர்கள்: 
 
1.1.1  Äகை, Æகை, Çகை ±ØòÐ¸Ç¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢î ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ன்  

§ÀÍÅ÷. 
1.1.2   ½கை, ¿கை, Éகை ±ØòÐ¸Ç¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢î ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ன் 

§ÀÍÅ÷.    
1.1.3   Ãகை, Èகை ±ØòÐ¸Ç¼í¸¢Â ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢î ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ன் §ÀÍÅ÷. 

 
1.2   ±ñ½í¸¨ÇÔõ 

¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ÀñÒ¼ý 
ÜÚÅ÷. 

 
1.2.1   ெடôÒச் சºய்திலÂசÂாட்டி ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ÀñÒ¼ý ÜÚÅ÷. 
1.2.2   ¾லைôலேசÂாட்டி ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ÀñÒ¼ý ÜÚÅ÷. 
1.2.3  சூÆலைசÂாட்டி ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ÀñÒ¼ý ÜÚÅ÷. 

 
1.3   ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷; 

«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷. 

 
1.3.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ உலைெலடô ேகுதியிலுள்ள ¾¸Åø¸¨Çì ÜÚÅ÷. 
1.3.2 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸Å¢¨¾யிலுள்ள கருத்துகலளக் ÜÚவர். 
1.3.3 சºவிÁÎத்¾ உலைÂாடலிலுள்ள ¾¸Åø¸¨Çì ÜÚவர். 
 

 
1.4 வ¢வைங்கள் «ை¢Âக் §கள்வ¢கள்  

§¸ðÀர்.   

 
1.4.1   ¦À¡Õò¾Á¡É Å¢É¡î ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ Å¢ÅÃí¸û «È¢Âக் §¸ûÅ¢கள் §¸ðÀ÷. 

 
1.5   ¾¢ÈõÀ¼ô §ÀÍÅ÷. 
 

  
1.5.1   ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊô ேñÒடன் வா¾ம் சºய்Å÷. 
1.5.2 ¾லைôலேசÂாட்டிô ேñÒடன் விவா¾ம் சºய்வர். 
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உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
1.6  Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 
 

 
1.6.1  ¸ÕòÐ¸¨Ç ±ÎòÐì¸¡ðÎ¸Ù¼ý Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷.  
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§¸ð¼ø, §ÀîÍì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

மிகக் குலைந்  அைவிலும் அதிகத்  டு ொற்ைத்துைனும்  ட்டுத  தெவி டுத் வற்றிலுள்ை  கவல்கலைக் கூைவும் 
எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் பண்புைன் விவரிக்கவும் வொ ம், விவொ ம் தெய்ைவும் இைலும். 

2 
Ì¨È× 

குலைந்  அைவிலும்  டு ொற்ைத்துைனும்  ட்டுத  தெவி டுத் வற்றிலுள்ை  கவல்கலைக் கூைவும் எண்ணங்கலையும் 
கருத்துகலையும் பண்புைன் விவரிக்கவும் வொ ம், விவொ ம் தெய்ைவும் இைலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

ஓரைவு, தெவி டுத் வற்றிலுள்ை  கவல்கலைக் கூைவும் எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் பண்புைன் விவரிக்கவும் வொ ம், 
விவொ ம் தெய்ைவும் இைலும். த லும், ஏரண ொன வலகயில் எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைன் 
ஓரைவு உள்ைது. 

4 
¿ýÚ 

நல்ை த ொழிநலையில் ெரை ொக, தெவி டுத் வற்றிலுள்ை  கவல்கலைக் கூைவும் எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் 
பண்புைன் விவரிக்கவும் வொ ம், விவொ ம் தெய்ைவும் இைலும்.  த லும், ஆய்வுச் சிந் லனதைொடு ஏரண ொன வலகயில் 
எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ைது. 

5 
º¢ÈôÒ 

நல்ை த ொழிநலையில் இைக்கணப்பிலையின்றிச் ெரை ொகவும்  ைக்கமில்ைொ லும் தெவி டுத் வற்றிலுள்ை  கவல்கலைக் 
கூைவும் எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் பண்புைன் விவரிக்கவும் வொ ம், விவொ ம் தெய்ைவும் இைலும். த லும், ஆய்வு, 
ஆக்கச் சிந் லனதைொடு ஏரண ொன வலகயில் எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ைது. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

நல்ை த ொழிநலையில் இைக்கணப்பிலையின்றி ஏற்ை த ொழிைணிலைப் பைன்படுத்திச் ெரை ொகவும்  ைக்கமில்ைொ லும் கவரும் 
வலகயிலும் தெவி டுத் வற்றிலுள்ை  கவல்கலைக் கூைவும் எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் பண்புைன் விவரிக்கவும் 
வொ ம், விவொ ம் தெய்ைவும் இைலும். த லும், ஆய்வு, ஆக்கப் புத் ொக்கச் சிந் லனதைொடு ஏரண ொன வலகயில் 
எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ைது. 
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2.0 வாசிôÒ  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
2.1   ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, 

¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ 

     Å¡º¢ôÀ÷. 
 

Áாணவர்கள்: 
 
2.1.1   வாசிôÒô ேகுதிலÂî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 

¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  
 

 
2.2   தகவல்கறை அறடயாைங்கண்டு  

பகுத்தாய்வர்.  
 

 
2.2.1   Å¢ÇõÀÃò¾¢ÖûÇ ¾¸Åø¸¨Ç அறடயாைங்கண்டு பகுத்தாய்வர். 
2.2.2   ÌÈ¢Å¨ÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸¨Ç அறடயாைங்கண்டு பகுத்தாய்வர். 
2.2.3   «ட்டவலணயிÖûÇ ¾¸Åø¸¨Ç அறடயாைங்கண்டு பகுத்தாய்வர். 
 

 
2.3 வாசித்துô Òரிóது சகாள்வர். 

 
2.3.1 வாசிôÒô ேகுதியிலுள்ள கருôசோருலளயும் கருச்சºாற்கலளயும் «லடÂாளங்காñேர். 
2.3.2 வாசிôÒô ேகுதியிலுள்ள முக்கிÂக் கருத்துகலள «லடÂாளங்காñேர். 

 
2.4  ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô  
 À¾¢ைளிôேர். 

 
2.4.1   சÁாழி ¦¾¡¼÷À¡É உலைெலடô ேகுதிலÂ வாசித்துக் கருத்துணர் §¸ûÅ¢¸ÙìÌô 

À¾¢ைளிôேர். 
2.4.2   விலளÂாட்Îத் ¦¾¡¼÷À¡É உலைெலடô ேகுதிலÂ வாசித்துக் கருத்துணர் §¸ûÅ¢¸ÙìÌô 

À¾¢ைளிôேர். 
2.4.3   ேñோÎ ¦¾¡¼÷À¡É உலைெலடô ேகுதிலÂ வாசித்துக் கருத்துணர் §¸ûÅ¢¸ÙìÌô 

À¾¢ைளிôேர். 
2.4.4 ¾கவல் ச¾ாடர்Òத் ச¾ாழில்நுட்ேம் ¦¾¡¼÷À¡É உலைெலடô ேகுதிலÂ வாசித்துக் 

கருத்துணர் §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ைளிôேர். 
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Å¡º¢ôÒì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

மிகக் குலைந்  அைவிலும் அதிகத்  டு ொற்ைத்துைனும்  ட்டுத  வொசிப்புப் பகுதிகலை வொசிக்கவும்  கவல்கலையும் 
கருத்துகலையும் அலைைொைங்கொணவும் பகுத் ொைவும் கருத்துணர் தகள்விகளுக்குப் பதிைளிக்கவும் இைலும். 

2 
Ì¨È× 

குலைந்  அைவிலும்  டு ொற்ைத்துைனும்  ட்டுத  வொசிப்புப் பகுதிகலை வொசிக்கவும்  கவல்கலையும் கருத்துகலையும் 
அலைைொைங்கொணவும் பகுத் ொைவும் கருத்துணர் தகள்விகளுக்குப் பதிைளிக்கவும் இைலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

ஓரைவு, வொசிப்புப் பகுதிகலைச் ெரிைொன தவகம், த ொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுைன் நிறுத் க்குறிகளுக்தகற்ப வொசிக்கவும் 
 கவல்கலையும் கருத்துகலையும் அலைைொைங்கொணவும் பகுத் ொைவும் கருத்துணர் தகள்விகளுக்குப் பதிைளிக்கவும் 
இைலும். 

4 
¿ýÚ 

வொசிப்புப் பகுதிகலைச் ெரிைொன தவகம், த ொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுைன் நிறுத் க்குறிகளுக்தகற்பச் ெரை ொக 
வொசிக்கவும்  கவல்கலையும் கருத்துகலையும் அலைைொைங்கொணவும் பகுத் ொைவும் கருத்துணர் தகள்விகளுக்குத் 
த ளிவொகப் பதிைளிக்கவும் இைலும். 

5 
º¢ÈôÒ 

வொசிப்புப் பகுதிகலைச் ெரிைொன தவகம், த ொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுைன் நிறுத் க்குறிகளுக்தகற்பத்  ைக்கமில்ைொ ல் 
ெரை ொக வொசிக்கவும்  கவல்கலையும் கருத்துகலையும் அலைைொைங்கொணவும் பகுத் ொைவும் கருத்துணர் தகள்விகளுக்கு 
நல்ை த ொழிநலையில் த ளிவொகப் பதிைளிக்கவும் இைலும். 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

வொசிப்புப் பகுதிகலைச் ெரிைொன தவகம், த ொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுைன் நிறுத் க்குறிகளுக்தகற்பத்  ைக்கமில்ைொ ல் 
கவரும் வலகயில் ெரை ொக வொசிக்கவும்  கவல்கலையும் கருத்துகலையும் அலைைொைங்கொணவும் பகுத் ொைவும் கருத்துணர் 
தகள்விகளுக்கு இைக்கணப்பிலையின்றி நல்ை த ொழிநலையில் த ளிவொகப் பதிைளிக்கவும் இைலும். 
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3.0 எழுத்து  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
3.1   வாக்கிÂம் «லÁôேர். 
 

Áாணவர்கள்: 
 
3.1.1 ¾லைôலேசÂாட்டி வாக்கிÂங்கள் எழுதுவர். 
3.1.2 சோருள் §வÚோÎ விளங்க வாக்கிÂம் «லÁôேர். 
 

 
3.2 Àò¾¢ «லÁôÒ முலைலÂ  

«றிóது ±ØÐÅ÷. 
 

 
3.2.1  Å¡ì¸¢Âí¸¨Ç ¿¢ÃøÀÎò¾¢ô Àò¾¢Â¢ø ±ØÐÅ÷.   
3.2.2  Ó¾ý¨Áì ¸ÕòÐì§¸üÈ Ð¨½ì¸ÕòÐ, Å¢Çì¸õ, ºான்Ú ¬¸¢ÂÅü¨È Å¢ÅÃ¢òÐô 

Àò¾¢Â¢ø ±ØÐÅ÷.  
 

 
3.3 ச¾ாகுத்து எழுதுவர். 

 
3.3.1   கருத்துகலளத் ச¾ாகுத்து எழுதுவர். 
 

 
3.4 ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô  

ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ôÀ÷. 

 
3.4.1   130 ¦º¡ü¸Ç¢ø «ÖÅø ¸Ê¾õ ±ØÐÅ÷. 
3.4.2   130 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¯¨ÃÂ¡¼ø ±ØÐÅ÷. 
3.4.3   130 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  
3.4.4   130 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸üÀ¨Éì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷. 
3.4.5   130 ¦º¡ü¸Ç¢ø வா¾க் கட்Îலை ±ØÐÅ÷.  
3.4.6 130 சºாற்களில் விவா¾க் கட்Îலை எழுதுவர். 



KSKP BAHASA TAMIL 

25 

 

±ØòÐì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

    ¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

மிகக் குலைந்  அைவிலும் அதிக எழுத்துப்பிலையுைனும்  ட்டுத  வொக்கிைம் அல க்கவும் பல்வலக எழுத்துப் படிவங்கலைப் 
பலைக்கவும் இைலும். 

2 
Ì¨È× 

குலைந்  அைவிலும் எழுத்துப்பிலையுைனும்  ட்டுத  வொக்கிைம் அல க்கவும் பல்வலக எழுத்துப் படிவங்கலைப் பலைக்கவும் 
இைலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

வொக்கிைம் அல க்கவும் பல்வலக எழுத்துப் படிவங்கலைப் பலைக்கவும் ஓரைவு இைலும். த லும், ஏரண ொன வலகயில் 
எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைன் ஓரைவு உள்ைது. 

4 
¿ýÚ 

இைக்கணப்பிலையின்றி வொக்கிைம் அல க்கவும் இைக்கணப்பிலையின்றி நல்ை த ொழிநலையில் பல்வலக எழுத்துப் 
படிவங்கலைப் பலைக்கவும் இைலும். த லும், ஆய்வுச் சிந் லனதைொடு ஏரண ொன வலகயில் எண்ணங்கலையும் 
கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ைது. 

5 
º¢ÈôÒ 

இைக்கணப்பிலையின்றியும் எழுத்துப்பிலையின்றியும் வொக்கிைம் அல க்கவும் இைக்கணப்பிலையின்றியும் 
எழுத்துப்பிலையின்றியும் நல்ை த ொழிநலையில் பல்வலக எழுத்துப் படிவங்கலைப் பலைக்கவும் இைலும். த லும், ஆய்வு, 
ஆக்கச் சிந் லனதைொடு ஏரண ொன வலகயில் எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ைது.    

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

இைக்கணப்பிலையின்றியும் எழுத்துப்பிலையின்றியும் சிைந்  வொக்கிைம் அல க்கவும் இைக்கணப்பிலையின்றியும் 
எழுத்துப்பிலையின்றியும் நல்ை த ொழிநலையில் ஏற்ை த ொழிைணிலைப் பைன்படுத்திக் கவரும் வலகயில் பல்வலக எழுத்துப் 
படிவங்கலைப் பலைக்கவும் இைலும். த லும், ஆய்வு, ஆக்கப் புத் ொக்கச் சிந் லனதைொடு ஏரண ொன வலகயில் 
எண்ணங்கலையும் கருத்துகலையும் தவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ைது.    
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4.0 சºய்யுளும் சÁாÆ¢Âண¢யும் 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
4.1  ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 

ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

Áாணவர்கள்: 
 
4.1.1  ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢ü¸¡É ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ  

ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

 
 
4.2  ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 

«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

 
4.2.1   ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢ü¸¡É ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ  

«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 
 

 
4.3 þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 

«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
4.3.1  ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢ü¸¡É þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 

«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
4.4 ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý 

¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
     ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
4.4.1  ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢ü¸¡É ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 

«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
4.5  ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 

«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
4.5.1   ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢ü¸¡É ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
4.6  ÀÆ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 

«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

 
4.6.1  ÒÌÓ¸ ÅÌôÀ¢ü¸¡É ÀÆ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
குறிôÒ: 
 
¦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 «றிóது     
    ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

Áாணவர்கள்: 
 
5.1.1   சுட்சடழுத்துகலள «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
5.1.2   வினாசவழுத்துகலள «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.2  ¦º¡øÄ¢Äì¸½ò¨¾ «றிóது 
    ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

 
5.2.1   §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 

 
5.3  Ò½÷îº¢ Å¨¸¸¨Ç «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.3.1 ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îசியில் ½¸Ã, É¸Ã ¦ÁöÂ£Ú ÅøÄ¢Éò§¾¡Î Ò½ர்¾ல் ேற்றி «È¢óÐ       

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
5.3.2 ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îசியில் ை¸Ã, ளகை சÁய்Â£Ú வல்ை¢னத்§¾ாÎ Òணர்¾ல் ேற்றி «È¢óÐ       

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
5.3.3 ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îசியில் Áகை சÁய்Â£Ú வல்ை¢னத்§¾ாÎ Òணர்¾ல் ேற்றி «È¢óÐ       

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

 
5.4  ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.4.1   இைñடாம், ொன்காம் §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸ÙìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô   
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷.   
5.4.2   «íÌ, þíÌ, ±íÌ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô   
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
5.4.3   «ôÀÊ, þôÀÊ, ±ôÀÊ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô  
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
5.4.4 «ó¾, இó¾, எó¾ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô  
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
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உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
5.5  ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

 
5.5.1   «í§¸, þí§¸, ±í§¸ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
5.5.2   «ò¾¨É, þò¾¨É, ±ò¾¨É ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð ±ýÀ¨¾  
       «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
5.5.3   ýÚ, óÐ, ñÎ, öÐ ±ýÚ ÓÊÔõ Å¢¨É¦Âîºத்தின்À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð ±ýÀ¨¾  
       «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 

 
குறிôÒ: 
 
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 
 
 
«. ¾¢ருக்குைள்  

1.  ±ñ¦½ýÀ ²¨É ±Øò¦¾ýÀ þùÅ¢ÃñÎõ 
 ¸ñ¦½ýÀ Å¡Øõ ¯Â¢÷ìÌ. (392)    
 
2. ¦ºÅ¢Â¢ý Í¨ÅÔ½Ã¡ Å¡Ô½÷Å¢ý Á¡ì¸û 
 «Å¢Â¢Ûõ Å¡Æ¢Ûõ ±ý? (420)    
 
3. ¯ûÙÅÐ ±øÄ¡õ ¯Â÷×¯ûÇø ÁüÚ«Ð 
    ¾ûÇ¢Ûõ ¾ûÇ¡¨Á ¿£÷òÐ. (596)   

  
4. ¦ÀÕ¨ÁìÌõ ²¨Éî º¢Ú¨ÁìÌõ ¾õ¾õ 
  ¸ÕÁ§Á ¸ð¼¨Çì ¸ø. (505)     
 
5. Ó¸õ¿¸ ¿ðÀÐ ¿ðÀýÚ ¦¿ïºòÐ 
 «¸õ¿¸ ¿ðÀÐ ¿ðÒ. (786) 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ஆ.  ேல்வலகச் சºய்யுள் 

1. ொைடிÂார்  

¸øÄ¡§Ã Â¡Â¢Ûõ ¸üÈ¡¨Ãî §º÷ó¦¾¡Ø¸¢ý 
¿øÄÈ¢× ¿¡Ùó ¾¨ÄôÀÎÅ÷- ¦¾¡øº¢ÈôÀ¢ý 
´ñ½¢Èô À¡¾¢Ã¢ôâî §º÷¾Ä¡ü Òò§¾¡Î 
¾ñ½£÷ìÌò ¾¡ýÀÂó ¾¡íÌ.      

 
 

2.  ãதுலை  

 
  ¸¡É ÁÂ¢ø ¬¼ì ¸ñÊÕó¾ Å¡ý§¸¡Æ¢ 
  ¾¡Ûõ «ÐÅ¡¸ô À¡Å¢òÐò - ¾¡Ûõ¾ý 
  ¦À¡øÄ¡î º¢È¨¸ Å¢Ã¢òÐ ¬ÊÉ¡ø §À¡Ö§Á 
  ¸øÄ¡¾Åý ¸üÈ ¸Å¢. 
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    ¦Á¡Æ¢Â½¢ 
 
 
«.  þ¨½¦Á¡Æ¢  

1.  ¬È «ÁÃ 
2.  þÃ× À¸ø 
3.  ¦º¡òÐ Í¸õ 
4.  ÌüÈõ Ì¨È  
5.  ¯üÈ¡÷ ¯ÈÅ¢É÷  

     

ஆ.  ̄ Å¨Áò¦¾¡¼÷ 

1.  ¸£Ã¢Ôõ À¡õÒõ §À¡Ä 
2.  ´Ç¢¨Âì ¸ñ¼ þÕû §À¡Ä 
3.  ¸Õ¼¨Éì ¸ñ¼ À¡õÒ §À¡Ä 
4.  ¸ñ¨½ì ¸ðÊì ¸¡ðÊø Å¢ð¼¡ü§À¡Ä 
5.  ±Ã¢¸¢ýÈ ¦¿ÕôÀ¢ø ±ñ¦½ö °üÈ¢É¡ü §À¡Ä 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
இ.  ÁÃÒò¦¾¡¼÷ 

1.  ÌÃíÌôÀ¢Ê 
2.  þÃñ¦¼ðÊø 
3.  ÀüÈ ¨Åò¾ø 
4.  þ¨¼Å¢¼¡Áø 
5. ¨¸ ¾ÅÚ¾ø     
   

ஈ.  ÀÆ¦Á¡Æ¢ 

1. ´üÚ¨Á§Â ÀÄõ.  
2. Íò¾õ Í¸õ ¾Õõ.    
3. ÀÕÅò§¾ ÀÂ¢÷ ¦ºö.  
4. þì¸¨Ã Á¡ðÎìÌ «ì¸¨Ã Àî¨º.   
5. ¸ü§È¡ÕìÌî ¦ºýÈ þ¼¦ÁøÄ¡õ º¢ÈôÒ.   
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þÄì¸½õ 
 

  

  

 
«.  ±Øò¾¢Äì¸½õ 

1.  சுட்சடழுத்து 
2.  வினாசவழுத்து 

 

ஆ.  சºால்லிைக்கணம் 

1.  §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸û 
 

இ.  Ò½÷îº¢ Å¨¸¸û 

1.  ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãõ 
 ñ -  ð  ¬¸ Á¡Úõ 
 ý -  ü  ¬¸ Á¡Úõ  
 ø -  ü  ¬¸ Á¡Úõ 
 û -  ð  ¬¸ Á¡Úõ  
 õ -  í  ¬¸ Á¡Úõ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ஈ.  வை¢Á¢கும் இ¼í¸û 
 
1.  2¬õ, 4¬õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸ÙìÌôÀ¢ý  
2.  «íÌ, þíÌ, ±íÌ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý  
3.  «ôÀÊ, þôÀÊ, ±ôÀÊ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý  
4.  «ó¾, இó¾, எó¾ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 

 

உ.  ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸û 

1.  «í§¸, þí§¸, ±í§¸ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
2.  «ò¾¨É, þò¾¨É, ±ò¾¨É ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
3.  ýÚ, óÐ, ñÎ, öÐ ±ýÚ ÓÊÔõ Å¢¨É¦Âîºத்தின்À¢ý 
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