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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 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 prinsip-prinsip yang berikut: 

 
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 
KELUHURAN PERLEMBAGAAN 

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 
KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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ÕìÌý ¦¿¸¡Ã¡ 

உÚ¾¢யாே, நம் ைகலெ¢ய நா¼¡ÉÐ À¢ýÅÕÅÉÅü¨È «¨¼Â þÄðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ: 
அமÉத்துச் ெãேங்ேளுக்ே¢மடய¢ல் அÏக்ேைாÉ ´üÚமை¨Â ²üÀÎòÐ¾ø; 

´கÃ ஜÉநாயே வாழ்க்மே முமÈமயப் கேÏ¾ல்; 
நாட்Êý சுபிட்ெத்ம¾ ¿¢Â¡ÂÁ¡¸×õ ¿Î¿¢¨ÄÂ¡¸×õ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÙõ 

ெமு¾ாயத்ம¾ உருவாக்கு¾ல்; 
ேல்ல¢É ைக்ேள¢ý ேல்வ¢¾ ோÃம்ேÃ¢யமும் ேண்ோÎõ Í¾ó¾¢ÃÁ¡¸ô 

பிýேüÈப்ேÎவம¾ உÚதி செய்¾ல்; 
அறிவியமலயும் நவீÉ ச¾ாழில்நுட்ேத்ம¾யும் ேயýேÎத்தும் Óü§À¡ì¸¡É 

ெமு¾ாயத்ம¾ உருவாக்கு¾ல்; 
 

ஆமேயால், ைகலசிய ைக்ேளாகிய நாங்ேள், கைüÜÈ¢ய இலட்சியங்ேமள அமடய À¢ýÅÕõ 
கோட்ோÎேளிý அÊப்ேமடயில் எங்ேள¢ý முழுச் ெக்திமயயும் முயüசிமயயும் ´ருí¸¢¨½òÐî 

செயல்ேÎகவாம் எÉ உÚ¾¢ப் பிÃைாணம் செய்கிகÈாம்: 
 

இமÈவý மீது நம்பிக்மே மவத்¾ல் 
கேÃÃெருக்கும் நாட்Îக்கும் விசுவாெம் செலுத்து¾ல் 

அÃசியலமைப்புச் ெட்டத்ம¾ உÚதியாேக் ேமடப்பிÊத்¾ல் 
ெட்டமுமÈப்ேÊ ஆட்சி நடத்து¾ல் 

நýÉடத்ம¾மயயும் ´ழுக்ேத்ம¾யும் கேÏ¾ல் 
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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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   ãÄõ: ¸øÅ¢î ºð¼õ 1996 (ºð¼õ 550)  

 
 

 

§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. 
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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 Prestasi di dalam dokumen 

kurikulum telah mengubah landskap 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                 

ைகலசியக் ேல்வி கைம்ோட்Îத் திட்டத்திüகேüேவும் (PPPM 2013-

2025) ச¾ாடக்ேப்ேள்ளிக்ோÉ கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ேமலத்திட்டத்திý 

ச¾ாடர்ச்சியாேவும் இமடநிமலப்ேள்ளிக்ோÉ கே.எஸ்.எஸ்.எம். 

ேமலத்திட்டம் வÊவமைக்ேப்ேட்Êருக்கிÈது. ைாணவர்ேளிý 

ேüÈமலயும் அமடவுநிமலமயயும் அÊப்ேமடயாேக் சோண்ட 

இத்திட்டம் அமÉத்துலே ரீதியில் அவர்ேள் §À¡ðÊÂ¢Îõ 

¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚம் வமேயில் அறிவு, சிந்¾மÉத் திÈý, 

¾மலமைத்துவத் திÈý, இருசைாழி ஆüÈல், ேண்பும் ஆýமிேமும், 

க¾சிய அமடயாளம்  ஆகிய ஆÚ அம்ெங்ேமள வலியுÚத்துகிýÈது. 

Á¡½Å÷¸û 21ஆம் நூüÈாண்Êý ெவால்ேமள எதிர்சோள்Ç×õ 

குÎம்ேõ, ெÓ¾ாயõ, நாÎ ¬¸¢ÂÅüÚìÌî சிÈந்¾ச¾ாரு 

ேங்ேளிக்ேவும் இந்¾ ஆÚ அம்ெங்ேள் முக்கியைாேக் 

ேரு¾ப்ேÎகிýÈÉ. இ¾ý ோÃணைாே, இமடநிமலப்ேள்ளிக்ோÉ 

ேமலத்திட்டம் ைகலசியக் ேல்வி கைம்ோட்Îத் திட்டத்திý 

எதிர்ோர்ப்மே நிமÈவு செய்யும் வமேயில் இருப்ேது 

குறிப்பிடத்¾க்ேது. 

 
§ÁÖõ, இக்ேமலத்திட்டம் இÉங்ேளுக்கிமடயிலாÉ ´üÚமைமயயும் 

நல்லிணக்ேத்ம¾யும் வளர்க்கும் ÜÚேமளக் ேவÉத்தில் 

சோண்Îள்ளது. இ¾ýவழி, ைாணவர் பிÈமÃப் ேüறித் ச¾ரிந்து  

 

சோள்வக¾ாÎ பிÈருக்கு ைதிப்ேளிக்¸×ம் ¾னிைனி¾ கவüÚமைமய 

ஏüÚக்சோள்ளவும் வமே செய்கிÈது. 

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

¬¸¢ÂÅüÈ¢ø §À¾õ þøÄ¡Áø நாட்Êýமீது ேüÚம் ைகலசியக் 

குÊைேý எýÈ சேருமையும் ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸û 

¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎÅ÷. கைலும், þì¸¨Äò¾¢ð¼õ ைாணவர்ேளிமடகய 

நாட்Îப்ேüமÈ வளர்ப்ேக¾ாÎ ேýமுேத்¾ýமைமயப் புரிந்து 

சோள்ளவும் ஏüÚக்சோள்ளவும் உய்த்துணÃவும் 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 நாÎேளுக்ே¢மடகய ெãேம், ேண்ோÎ, வண¢ேம் 

ொர்ந்¾ ¦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 ைüÚம் ைதிப்பீட்Î  

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

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

¾Ã «¨¼× ஆகியவüகÈாÎ வமÃயÚக்ேப்ேட்ட இலக்ேணமும் 

செய்யுளும் சைாழியணியும்  இதில் இடம்சேüÚள்ளÉ.  
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ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

இமடநிமலப்ேள்ளிக்ோÉ ¾மிழ்சைாழிக் ¸¨Äò¾¢ð¼õ ºÓ¾¡Âò 

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

¨¸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 ேருத்துேமளயும் 

ஏÃணச்சிந்¾மÉகயாÎ விமளேயýமிக்ே வமேயில் ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾×õ 

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

 

§¿¡ì¸õ 

¾மிழ்சைாழிக் ேüÈல்ேüபித்¾ல்வழி, þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ þÚ¾¢Â¢ø 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å:  

 
1. செவிைÎத்¾வüமÈப் புரிந்து சோண்Î அவüறிலுள்ள 

ேருத்துேமளச் சீர்தூக்கிப் ோர்த்¾ல்; ேகுத்¾ாய்¾ல்; நல்ல 

சைாழிமயப் ேயýேÎத்திக் ேருத்துேமளப் ேண்புடý 

சவளிப்ேÎத்து¾ல்.    

2. À¢ÈÕ¼ý விமளேயýமிக்ே வமேயில் ¸ÕòÐô ÀÃ¢Á¡üÈõ 

¦ºö¾ø; ஆய்வு, ஆக்ேச் சிந்¾மÉகயாÎ ஏடல்ேமளயும் 

ேருத்துேமளயும் திÈம்ேடப் கேசு¾ல்.  

3. அறிமவயும் ேருத்ம¾யும் சேÚவ¾üகுப் Àø§ÅÚ ãலங்ேமள 

வாசித்துக் ேருத்துணர்¾ல். 

4. Å¡º¢ôÒ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢த் ¾ேவல்ேமளத் திÃட்Î¾ல்; 

வமேப்ேÎத்து¾ல்; ைதிப்பிÎ¾ல்; முÊவுக்கு வரு¾ல்.   

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

Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢Öõ À¨¼ò¾ø. 

6. செய்யுமளயும் ¦ைாÆ¢யண¢மயயும் அÈ¢ந்து உய்த்துணர்¾ல்; 

ேயýேÎத்து¾ல்.  

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

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 

1. செவிைÎத்¾வüறிலுள்ள ேருத்துேமள நிÃல்ேடக் ÜÚ¾ø. 

2. Àø§ÅÚ நிேழ்ச்சிேமள விவரித்துக் ÜÚ¾ல்; அறிவிப்புச் செய்¾ல்; 

உமÃ நிேழ்த்து¾ல். 

3. வாசிப்புப் ேகுதிேளிலுள்ள ேருப்சோருள், ேருச்சொல், ேரு 

வாக்கியங்ேமள அமடயாளங்ோÏ¾ல். 

4. ேல்கவÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Ç கைகலாட்ட வாசிப்பு 

உத்திமயப் ேயýேÎத்தி Å¡º¢ò¾ல்; ேருத்துணர்¾ல். 

5. சோருள் கவÚோÎ விளங்ே வாக்கியம் அமைத்¾ல். 

6. ேத்தி அமைப்பு முமÈ அறிந்து ச¾ாகுத்து எழுது¾ல்.  

7. ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ò¾ø. 

8. செய்யுமளயும் ¦ைாÆ¢யண¢மயயும் «È¢óÐ உய்த்துணர்¾ல்; 

ÀÂýÀÎòது¾ø.  

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

 

 

 

 

 

கே.எஸ்.எஸ்.எம். ேமலத்¾¢ட்ட அமைப்பு 
 
கே.எஸ்.எஸ்.எம். ¸¨Äò¾¢ð¼õ கீழ்க்ேண்ட ஆÚ உத்திÃங்ேமள 

அÊப்ேமடயாேக் சோண்Î உருவாக்ேப்ேட்Îள்ளது: 

(i) ச¾ாடர்பு 

(ii) ஆýமிேம், நடத்ம¾, ேண்பு 

(iii) ைனி¾வியல் 

(iv) சுய ொல்புமடமை 

(v) உடல் வளர்ச்சியும் முருகுணர்ச்சியும் 

(vi) அறிவியலும் ச¾ாழில்நுட்ேமும் 

 

இமடநிமலப்ேள்ளிக்கு வமÃயÚக்ேப்ேட்ட ´வ்§Å¡÷ உத்திÃமும் 

ச¾ாடக்ேப்ேள்ளியில் ேüÈ அறிவு, திÈý, ேண்பு ஆகியவüறிý 

ச¾ாடர்ச்சியாகும். கைலும், இக்ேமலத்திட்டம் கே.பி.எஸ்.எம். 

ேமலத்திட்டத்திý கோட்ோÎேமளயும் நிமலநிÚத்தியுள்ளது.  

 
´வ்§Å¡÷ உத்திÃத்திலும் வமÃயÚக்ேப்ேட்Îள்ள அறிவு, திÈý, ேண்பு 

ஆகியவüறிý ÜÚேள் ோடங்ேள் இமணப்ோடங்ேள்வழி 

சவளிப்ேÎத்¾ப்ேÎகிýÈÉ. இஃது ஆய்வு, ஆக்ேப் புத்¾ாக்ேச் 

சிந்¾மÉயுள்ள ெைýநிமல ைாந்¾ர் உருவாக்ேத்ம¾ வலியுÚத்தும் 

ேல்வியிý þÄì¨¸ அமடய ¯¾×¸¢ÈÐ (விளக்ேப்ேடம் 1). 
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Å¢Çì¸ôÀ¼õ 1: கே.எஸ்.எஸ்.எம். ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ 
 
 

ºÁý¿¢¨Ä 
Á¡ó¾÷ 

 

¦¾¡¼÷Ò 

 Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ Å¨¸Â¢Öõ 
¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äì ¨¸ÅÃôசேÚ¾ல். இ¾ýவழி, 
«ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò 
¦¸¡ûளவும் ¦¾¡Æ¢üÐ¨ÈìÌத் §¾¨ÅôÀÎõ 
திÈமÉயும் ¦ÀÚ¾ø. 

 ¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

 ஆýமி¸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. சுய 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. 
 ¾É¢நேர், ெமு¾ாயத் ¦¾¡¼÷¨À §ÁõÀÎòÐ¾ø. 

 

உடல் வளர்ச்சியும் ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ 

  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. 

 

அÈ¢வ¢யலும் ச¾ாÆ¢ல்நுட்ேமும் 

  அÈ¢வ¢யல், ேண¢¾, ச¾ாÆ¢ல்நுட்ே அறிமவப் 
சேÚ¾ல். 

 «È¢Å¢Âø, ¸½¢¾, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨Å «ýÈ¡¼ 
Å¡úì¨¸Â¢ø ¦À¡ÚôÒ½÷§Å¡Îõ ÀñÒ¼Ûõ 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 
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ேமலத்திட்டக் ÌÅ¢× 

ைாணவர்ேள் இமடநிமலப்ேள்ளியில் ேÊவம் 1-3 வமÃ  ேல்கவÚ 

சூÆல்ேளில் ¾ÃைாÉ சைாழிமயப் ேயýேÎத்¾வும் வாசிப்புப் ேÆக்ேத்ம¾ 

ஊக்குவிக்ேவும் ¾ÃைாÉ ேமடப்பிüகு அÊப்ேமட சைாழித்திÈýேளிý 

ஆளுமைமயச் செம்மைப்ேÎத்துவ¾üகும் முக்கியத்துவம் 

வÆங்ேப்ேட்Îள்ளது. ேÊவம் 4-5 வமÃ சைாழி ஆளுமைமயப் சேÈவும் 

விமளேயýமிக்ே வமேயில் ச¾ாடர்பு சோள்ளவும் வாசித்து 

உய்த்துணÃவும் ேமடப்ோüÈமல கைம்ேÎத்துவ¾üகும் ேவÉம் 

செலுத்¾ப்ேட்Îள்ளது. கைலும், ¾மிழ்சைாழியிý சிÈப்பிüகேüேக் 

ேüÈல்ேüபித்¾மலச் செம்மைப்ேÎத்தும் கநாக்கில் சோதுவறிவு,  

நüேண்பு, குÊமை, ெமு¾ாயப் ேண்ோட்Î சநறிமுமÈேள் ஆகியமவயும் 

¾மிழ்சைாழிக் ேமலத்திட்டத்தில் இடம்சேüÚள்ளÉ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É 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÷ ¾É¢¿À÷ ÁüÚõ ºã¸ò¾¢ý ¾ýÁ¡Éò¨¾ 
Á¾¢ôÀ§¾¡Î நாணயம், §¿÷¨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¢Èý 

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.  

உயர்ந¢மலச் ெ¢ந்¾மÉத்¾¢Èý ஆய்வுச் சிந்¾மÉ, ¬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.  
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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 

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÷.  

 

 



KSSM BAHASA TAMIL TINGKATAN 1 

 

11 

 

±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¢ì¸ø «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø ±ýÀÐ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ º¢ì¸ÖìÌ 

Á¡½Å÷¸û ÍÂÁ¡¸த் 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 ¬ö×î º¢ó¾¨É§Â¡Îõ 

¦ºÂøÀ¼ þó¾ «ÏÌÓ¨È ¯¾×¸¢ÈÐ. 

 
 
 

ேயிüறி அÏகுமுமÈ 
 
ேயிüறி அÏகுமுமÈயில் கேட்டல், கேச்சு, வாசிப்பு, எழுத்து ஆகிய 

அÊப்ேமட சைாழித்திÈýேள் ைüÚம் செய்யுள், சைாழியணி, 

இலக்ேணம் ஆகியமவ ¾னித்துக் ேüÚத் ¾Ãப்ேÎ¾ல் கவண்Îம். 

´வ்சவாரு சைாழித்திÈமÉயும் ைாணவர்ேள் சிÈந்¾ முமÈயில் 

மேவÃப்சேÈ கவண்Îம் எýே¾üோே இது ேரிந்துமÃக்ேப்ேÎகிÈது. 

செய்யுள், சைாழியணி, இலக்ேணம் ஆகியமவ ைாணவரிý 

சைாழியாüÈமல கைம்ேÎத்துவ¾üகு உÚதுமணயாேவும்  

அமைகிýÈÉ. 

 

ேருப்சோருள் அÊப்ேமடயிலாÉ ேüÈல் 

ேருப்சோருள் அÊப்ேமடயிலாÉ ேüÈலில் ஆசிரியர் ´ரு 

ேருப்சோருமள அÊப்ேமடயாேக் சோண்Î கேட்டல், கேச்சு, 

வாசிப்பு, எழுத்து ஆகிய அÊப்ேமடத் திÈýேளுக்ோÉ 

ேüÈல்ேüபித்¾ல் நடவÊக்மேேமளத் திட்டமிÎ¾ல் கவண்Îம். 

இமடநிமலப்ேள்ளிக்ோÉ ேரிந்துமÃக்ேப்ேட்ட ேருப்சோருள் 

பிýவருைாÚ: 

 சைாழி  விமளயாட்Î 

 இலக்கியம்  சோருளா¾ாÃம் 

 ேண்ோÎ  அறிவியல் 
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 ேமல  ெãேவியல் 

 வணிேவியல்  சுüÚச்சூÆல் 

 சுோ¾ாÃம்  ¾ேவல் ச¾ாடர்புத் ச¾ாழில்நுட்ேம் 

 புவியியல்  குÎம்ேவியல் 

 ெையம்  கோம¾ப்சோருள் 

 உணவு  ோதுோப்பு 

 ேயனீட்டாளர் ேல்வி  கோக்குவÃத்து 

 வÃலாÚ  ைனி¾வள கைம்ோÎ 

 குÊயியல்  நýசÉறி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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¢÷¸¡Äச் 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. 
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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. 

 ¸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. 
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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. 

 

 

 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.  

 



KSSM BAHASA TAMIL TINGKATAN 1 

 

15 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



KSSM BAHASA TAMIL TINGKATAN 1 

 

16 

 

«¨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 «¨¼×¿¢¨Äì§¸üÀò ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸¡É 

´ðÎ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä¨Â அட்டவமண 3இல் உள்ள 

Å¢ÅÃ¢ôÀ¢ýÅÆ¢ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. 
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«ð¼Å¨½ 3: ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸¡É ´ðÎ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ  
 

«¨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× ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ைாணவர்க்குச் ெ¢ந்திக்கும் ¾¢ÈகÉாÎ எண்ணங்ேமளயும் 
ேருத்துேமளயும் சவள¢ப்ேÎத்தும் திÈனும் உள்ளது. 

4 
¿ýÚ 

Á¡½Å÷ìÌ நல்ல ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ைாணவர்க்கு ஆய்வுச் ெ¢ந்¾மÉகயாÎ எண்ணங்ேமளயும் 
ேருத்துேமளயும் ஏÃணச் ெ¢ந்¾மÉகயாÎ சவள¢ப்ேÎத்தும் திÈனும் உள்ளது. ைாணவர்க்கு µÃÇ× ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ 
¯ûÇÐ. 

5 
º¢ÈôÒ 

ைாணவர்க்குச் சிÈந்¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ைாணவர்க்கு ஆய்வு, ஆக்ேச் ெ¢ந்¾மÉகயாÎ ²Ã½Á¡É 
±ñ½í¸¨ÇÔம் ேருத்துேமளயும் ச¾ள¢வாேவும் வ¢ளக்ேைாேவும் வ¢மளேயýை¢க்ே வமேய¢ல் சவள¢ப்ேÎத்தும் திÈனும் 
உள்ளது. ைாணவர்க்குச் ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ ¯ûÇÐ. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

Á¡½Å÷ìÌ மிேச் சிÈந்¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ைாணவர்க்கு ஆய்வு, ஆக்ேப் புத்¾ாக்ேச் ெ¢ந்¾மÉகயாÎ 
²Ã½Á¡É ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸×ம் வ¢ளக்ேைாேவும் ந¢Ãல்ேடவும் வ¢மளேயýை¢க்ே வமேய¢ல் 
¾யக்ேை¢ல்லாைல் ேவரும் வமேய¢ல் சவள¢ப்ேÎத்தும் திÈனும் உள்ளது. ே¢È ைாணவர்ேளுìÌ ¯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 ¾Ã «¨¼மவÔõ ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ýÈÐ. 

þì¸¨Äò¾¢ð¼õ §¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢Â 

¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. 

§ÁÖõ, þÄì¸½ì ÜÚ¸¨ÇÔõ ¦ºöÔ¨ÇÔõ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨ÂÔõ 

´Õí¸¢¨½ôÀÐ¼ý ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ¯ûÇ£Î¸¨ÇÔõ 

Ð¨½ô¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡û¸¢ýÈÐ. 

 
¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ 

வமÃயÚக்ேப்ேட்ட ேள்ள¢ ோல அளவில் ைாணவர்ேள் ¸øÅ¢ 

¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢ ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 

உள்ளடக்கிய ÜüறிமÉப் ேüறித் ச¾ரிந்து சோள்வம¾யும் அ¾ýேÊ 

இயங்குவம¾யும் உÚதிப்ேÎத்துவக¾ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾ÃÁ¡Ìõ. 

 

¸üÈø ¾Ãõ 

´வ்§Å¡÷ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¾¢ü§¸üÀò ¾ÃைாÉ ேüÈல், 

அமடவுந¢மல ஆே¢யவüமÈ உÚ¾¢ செய்வக¾ ேüÈல் ¾Ãைாகும். 

 
 

¾Ã «¨¼× 

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. 

 

§¸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÷. 

 
 
 
 
 
 

¦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÷. 

 

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÷. 
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1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ 

உள்ளடக்ேத் ¾Ãம் ேüÈல் ¾Ãம் 

 

 
1.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅர்;  
 அ¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷. 

ைாணவர்ேள்: 
 
1.1.1 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ ேருத்துேமள நிÃல்ேடக் ÜÚவர்.  

 
1.2  கேள்வ¢ேள் §¸ðÀ÷. 

 
1.2.1  விவÃங்ேள் அறியì கேள்விேள் கேட்ேர்.  

 
1.3  ¾¢ÈõÀ¼ô §ÀÍÅ÷. 

 
1.3.1  ந¢ேழ்ச்சிமய «È¢Å¢ôÒî ¦ºöÅ÷.  

1.3.2  À¢Ã¢Â¡Å¢¨¼ ¯¨ÃÂ¡üÚÅ÷.  
 
 

 
1.4  Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 
 

 
1.4.1  ÀÊò¾Åü¨È Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷.  

1.4.2  À¡÷ò¾ ¿¢¸úîº¢¨Â Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷.  
 

 
1.5  ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
 

  
1.5.1  ÌÈ¢Å¨ÃÅ¢ÖûÇ ¾¸Åø¸¨Çசயாட்Êக் ¸ÕòÐமÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷.  
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§¸ð¼ø, §ÀîÍì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾Ã அமடவு 

அமடவுநிமல அமடவுநிமல விவரிப்பு 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢¸ì Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòÐ¼Ûõ ÁðÎ§Á ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ ேருத்துேமளக் ÜÈவும் ¾¸Åø¸û, 
¸ÕòÐ¸û ¬¸¢ÂÅü¨È Å¢ÅÃ¢ì¸×õ ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 

2 
Ì¨È× 

குமÈந்¾ அளவ¢லும் ¾ÎைாüÈத்துடனும் ைட்Îகை செவ¢ைÎத்¾வüÈ¢லுள்ள ேருத்துேமளக் ÜÈவும் ¾¸Åø¸û, ¸ÕòÐ¸û 
¬¸¢ÂÅü¨È Å¢ÅÃ¢ì¸×õ ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µÃளவு, செவ¢ைÎத்¾வüÈ¢லுள்ள ேருத்துேமளக் ÜÈவும் ¾¸Åø¸û, ¸ÕòÐ¸û ¬¸¢ÂÅü¨È Å¢ÅÃ¢ì¸×õ ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ 
þÂÖõ. 
 

4 
¿ýÚ 

செவ¢ைÎத்¾வüÈ¢லுள்ள ேருத்துேமள ந¢Ãல்ேடக் ÜÈவும் ¾¸Åø¸û, ¸ÕòÐ¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èò ¦¾Ç¢Å¡¸ Å¢ÅÃ¢ì¸×õ 
¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 
 

5 
º¢ÈôÒ 

செவ¢ைÎத்¾வüÈ¢லுள்ள ேருத்துேமள ந¢Ãல்ேடச் ெÃளத்துடý ÜÈவும் ¾¸Åø¸û, ¸ÕòÐ¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ¿øÄ 
¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢ò ¦¾Ç¢Å¡¸ Å¢ÅÃ¢ì¸×õ ¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 
 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

செவ¢ைÎத்¾வüÈ¢லுள்ள ேருத்துேமளத் ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø ந¢Ãல்ேடச் ெÃளத்துடý ÜÈவும் ¾¸Åø¸û, ¸ÕòÐ¸û ¬¸¢ÂÅü¨È 
¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢ ²üÈ ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø ¦¾Ç¢Å¡¸ Å¢ÅÃ¢ì¸×õ 
¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ þÂÖõ. 
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2.0 வாசிப்பு 

உள்ளடக்ேத் ¾Ãம் ேüÈல் ¾Ãம் 

 

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

 

ைாணவர்ேள்:  

2.1.1   «È¢Å¢ô¨Àî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý  
       ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

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

2.1.3   ̧ Ê¾ò¨¾î ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý  
       ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

 
2.2   Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. 
 

 
2.2.1   Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ ¸Õô¦À¡Õ¨ÇÔõ ¸Õî¦º¡ü¸¨ÇÔõ «¨¼Â¡Çõ  ¸¡ñÀ÷.  

2.2.2   Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ ¸ÕÅ¡ì¸¢Âí¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.  
 

 
2.3  ேருத்துணர் கேள்விேளுக்குப் ேதிலளிப்ேர். 
 

 
2.3.1   Å¢¨ÇÂ¡ðÎò ¦¾¡¼÷À¡É உமÃநமடப் ேகுதிமய Å¡º¢த்துக் ேருத்துணர் 
       கேள்விேளுக்குப் ேதிலளிப்ேர்.  

2.3.2   ÍüÚச்சூÆல் ¦¾¡¼÷À¡É உமÃநமடப் ேகுதிமய Å¡º¢òÐக் ேருத்துணர் 
       கேள்விேளுக்குப் ேதிலளிப்ேர்.  

2.3.3   ̧ ¨Ä ¦¾¡¼÷À¡É உமÃநமடப் ேகுதிமய Å¡º¢òÐக் ேருத்துணர் 
       கேள்விேளுக்குப் ேதிலளிப்ேர்.  

 
2.4   Àø§ÅÚ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ 

Å¡º¢ôÀ÷. 
 

 
2.4.1   §Á§Ä¡ð¼ Å¡º¢ப்பு உத்திமயப் ேயýேÎத்தி வாசிப்ேர்.  
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Å¡º¢ôÒì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾Ã அமடவு 

அமடவுநிமல அமடவுநிமல விவரிப்பு 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢¸ì Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòதுடனும் ைட்Îகை வாசிப்புப் ேகுதிேமள வாெ¢க்ேவும் ேருப்சோருள், ேருச்சொல், 
ேருவாக்கியங்ேமள அமடயாளங்ோணவும் ேருத்துணர் கேள்விேளுக்குப் ேதிலளிக்ேவும் þÂÖõ. 

2 
Ì¨È× 

Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ¾ÎÁ¡üÈòதுடனும் ைட்Îகை வாசிப்புப் ேகுதிேமள வாெ¢க்ேவும் ேருப்சோருள், ேருச்சொல், 
ேருவாக்கியங்ேமள அமடயாளங்ோணவும் ேருத்துணர் கேள்விேளுக்குப் ேதிலளிக்ேவும் þÂÖõ. 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µÃளவு, வாசிப்புப் ேகுதிேமளச் ெÃ¢யாÉ கவேம், ச¾ாÉ¢, உச்ெÃ¢ப்பு ஆே¢யவüÚடý ந¢Úத்¾க்குÈ¢ேளுக்கேüே வாெ¢க்ேவும் 
ேருப்சோருள், ேருச்சொல், ேருவாக்கியங்ேமள அமடயாளங்ோணவும் ேருத்துணர் கேள்விேளுக்குப் ேதிலளிக்ேவும் þÂÖõ. 

4 
¿ýÚ 

வாசிப்புப் ேகுதிேமளச் ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀச் ெÃளைாே வாெ¢க்ேவும் 
ேருப்சோருள், ேருச்சொல், ேருவாக்கியங்ேமள அமடயாளங்ோணவும் ேருத்துணர் கேள்விேளுக்குத் ச¾ளிவாேப் 
ேதிலளிக்ேவும் þÂÖõ. 

5 
º¢ÈôÒ 

வாசிப்புப் ேகுதிேமளச் ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀத் ¾யக்ேமில்லாைல் 
ெÃளைாே வாெ¢க்ேவும் ேருப்சோருள், ேருச்சொல், ேருவாக்கியங்ேமள அமடயாளங்ோணவும் ேருத்துணர் கேள்விேளுக்கு 
¿øÄ சைாÆ¢நமடய¢ல் ச¾ளிவாேப் ேதிலளிக்ேவும் þÂÖõ.  

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

வாசிப்புப் ேகுதிேமளச் ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀத் ¾யக்ேமில்லாைல்  
ேவரும் வமேயில் ெÃளைாே வாெ¢க்ேவும் ேருப்சோருள், ேருச்சொல், ேருவாக்கியங்ேமள அமடயாளங்ோணவும் ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்கு þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢நமடய¢ல் ச¾ளிவாேப் ேதிலளிக்ேவும் þÂÖõ.  
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3.0 எழுத்து 

உள்ளடக்ேத் ¾Ãம் ேüÈல் ¾Ãம் 

 

3.1   Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷. 
 

ைாணவர்ேள்: 

3.1.1   லேÃ, ÆேÃ, ளேÃ சோருள் கவÚோÎ Å¢Çí¸ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.1.2   ணேÃ, நேÃ, ÉேÃ சோருள் கவÚோÎ Å¢Çí¸ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷. 
 

 
3.2   Àò¾¢ «¨ÁôÒ Ó¨È¸¨Ç 

«È¢óÐ ±ØÐÅ÷. 
 

 
3.2.1   Å¡ì¸¢Âí¸¨Ç ¿¢ÃøÀÎò¾¢ô Àò¾¢Â¢ø ±ØÐÅ÷.  

3.2.2   Ó¾ý¨Áì ¸ÕòÐ, Ð¨½ì¸ÕòÐ, Å¢Çì¸õ, º¡ýÚ¸û, முÊபு ¬¸¢ÂÅü¨È 
 உள்ளடக்கிய ேத்¾¢மய ±ØÐÅ÷.  
 

 
3.3  ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
 

 
3.3.1   «ð¼Å¨½Â¢ÖûÇ Å¢ÅÃí¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷.  
 

 
3.4   ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô 

À¨¼ôÀ÷. 

 
3.4.1   140 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¿¢¸úîº¢ÂÈ¢ì¨¸ ±ØÐÅ÷.  

3.4.2   140 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¿ðÒì ¸Ê¾õ ±ØÐÅ÷.  

3.4.3   140 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¯¨ÃÂ¡¼ø ±ØÐÅ÷.  

3.4.4   140 ¦º¡ü¸Ç¢ø À¢Ã¢Â¡Å¢¨¼ ¯¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.5   140 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.6   140 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸üÀ¨Éì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.7   140 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸¨¾ ±ØÐÅ÷.  
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±ØòÐì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

    ¾Ã அமடவு 

அமடவுநிமல அமடவுநிமல விவரிப்பு 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

ை¢ேக் குமÈந்¾ அளவ¢லும் அ¾¢ே எழுத்துப்ே¢மÆயுடனும் ைட்Îகை வாக்கியம் அமைக்ேவும் விவÃங்ேமளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் 
ேல்வமே எழுத்துப் ேÊவங்ேமளô À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 
 

2 
Ì¨È× 

குமÈந்¾ அளவ¢லும் எழுத்துப்ே¢மÆயுடனும் ைட்Îகை வாக்கியம் அமைக்ேவும் விவÃங்ேமளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வமே 
எழுத்துப் ேÊவங்ேமளô À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 
 

3 
¾¢Õô¾¢ 

 
µÃளவு, வாக்கியம் அமைக்ேவும் விவÃங்ேமளத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வமே எழுத்துப் ேÊவங்ேமளô À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 
 

4 
¿ýÚ 

இலக்ேணப்ே¢மÆய¢ýÈ¢ வாக்கியம் அமைக்ேவும் விவÃங்ேமள ந¢Ãல்ேடத் ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வமே எழுத்துப் ேÊவங்ேமள 
¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 
 

5 
º¢ÈôÒ 

இலக்ேணப்ே¢மÆய¢ýÈ¢யும் எழுத்துப்ே¢மÆய¢ýÈ¢யும் வாக்கியம் அமைக்ேவும் விவÃங்ேமள ந¢Ãல்ேடக் ேருத்துப்ே¢மÆய¢ýÈ¢த் 
ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வமே எழுத்துப் ேÊவங்ேமள ²Ã½Á¡É ¸ÕòÐ¸Ù¼ý þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢ ²üÈ 
¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 
 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

இலக்ேணப்ே¢மÆய¢ýÈ¢யும் எழுத்துப்ே¢மÆய¢ýÈ¢யும் ெ¢Èந்¾ வாக்கியம் அமைக்ேவும் விவÃங்ேமள ¿¢ÃøÀ¼ì 
¸ÕòÐôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ ச¾ாகுத்து எழு¾வும் ேல்வமே எழுத்துப் ேÊவங்ேமள ²Ã½Á¡É ¸ÕòÐ¸Ù¼ý 
þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢ ²üÈ ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ¸ÅÕõ Å¨¸Â¢ø À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 
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4.0 செய்யுளும் ¦Á¡Æ¢Â½¢யும் 

உள்ளடக்ேத் ¾Ãம் ேüÈல் ¾Ãம் 

 

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

ைாணவர்ேள்: 

4.1.1   ́ ýÈ¡õ 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÷. 

4.2.1   ́ ýÈ¡õ 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÷. 

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

4.4   þ¨½¦Á¡Æ¢ேமளயும் அவüறிý  சோருமளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.4.1   ́ ýÈ¡õ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É இமணசைாÆ¢ேமளயும் அவüறிý சோருமளயும்      
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.5  உவமைத்ச¾ாடர்ேமளயும் அவüறிý சோருமளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

4.5.1   ́ ýÈ¡õ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸¨ளயும் அவüறிý சோருமளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

4.6   ைÃபுத்ச¾ாடர்ேமளயும் அவüறிý சோருமளயும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.6.1  ´ýÈ¡õ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ைÃபுத்ச¾ாடர்ேமளயும் அவüறிý சோருமளயும் 
      அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7   ேÆசைாÆ¢ேமளயும் அவüறிý சோருமளயும்  
 அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7.1   ́ ýÈ¡õ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ேÆசைாÆ¢ேமளயும் அவüறிý சோருமளயும்  
      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  இலக்ேணம் 

உள்ளடக்ேத் ¾Ãம் ேüÈல் ¾Ãம் 

 

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

ைாணவர்ேள்: 

5.1.1  அேச்சுட்Î, புÈச்சுட்Î «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 

 
5.2   ¦º¡øÄ¢Äì¸½ò¨¾ «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.2.1   ̧ ¡Ã½ô¦ÀÂ÷, þÎÌÈ¢ô¦ÀÂ÷ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.   

5.2.2   ÌýÈ¢ÂÅ¢¨É, ÌýÈ¡Å¢¨É «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 

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

 
5.3.1   க¾ாýÈல் வ¢ோÃப் புணர்ச்சியில் வேÃ, யேÃ உடம்ேÎசைய் ேüறி அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 

 ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 

 
5.4  வல¢ை¢கும் இடங்ேமள அÈ¢ந்து 

ெÃ¢யாேப் ேயýேÎத்துவர். 

 
5.4.1   «òÐ¨½, þòÐ¨½, ±òÐ¨½, «¨Ã, À¡¾¢, þÉ¢, ¾É¢, ÁüÈ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 

 ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 

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

 
5.5.1   ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸Ç¡¸¢Â ´Î, µÎ ±ýÀÉÅüÈ¢ýÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.5.2   ²Ð, Â¡Ð, Â¡¨Å ±ýÈ ¦º¡ü¸ÙìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
 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 
 
 
¾¢ÕìÌÈû 

  
1.  ®ýÈ ¦À¡Ø¾¢ü ¦ÀÃ¢ÐÅìÌõ ¾ýÁ¸¨Éî 
 º¡ý§È¡ý ±Éì§¸ð¼ ¾¡ö.  (69)  

   
2.  அழுக்ோÚ அவாசவகுளி இýÉாச்சொல் நாýகும்   
 இழுக்ோ இயýÈது அÈம். (35)    

                           
3.  Ì½õ¿¡Êì ÌüÈÓõ ¿¡Ê «ÅüÚû 
 Á¢¨¸¿¡Ê Á¢ì¸ ¦¸¡Çø. (504)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ேல்வமேச் செய்யுள் 

 

ãÐ¨Ã 
 
 ÁýÉÛõ Á¡ºÈì ¸ü§È¡Ûõ º£÷àì¸¢ý 
 ÁýÉÉ¢ý ¸ü§È¡ý º¢ÈôÒ¨¼Âý – ÁýÉüÌò 
 ¾ý §¾ºÁøÄ¡ü º¢ÈôÀ¢ø¨Ä ¸ü§È¡÷ìÌî 
 ¦ºýÈ þ¼¦ÁøÄ¡õ º¢ÈôÒ.  

   
  

§¾Å¡Ãõ 

 
    Å¢È¸¢ø ¾£Â¢Éý À¡Ä¢ø ÀÎ¦¿ö§À¡ø 
  Á¨ÈÂ ¿¢ýÚÇý Á¡Á½¢î §º¡¾¢Â¡ý 
  ¯È× §¸¡ø¿ðÎ ¯½÷× ¸Â¢üÈ¢É¡ø  
  ÓÚ¸ Å¡í¸¢ì ¸¨¼ÂÓý ¿¢üÌ§Á.    
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¦Á¡Æ¢Â½¢ 

 

þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢  

 
1. ¸¼¸¼ 
2. ¸¢Î¸¢Î 
3. ¦Å¼¦Å¼ 
4. ¿º¿º 

 
 

þ¨½¦Á¡Æ¢  

1. அேமும் புÈமும்       
2. ¯Â÷× ¾¡ú×      
3. ¸ûÇí ¸ÀÎ      
4. ¾íÌ ¾¨¼            
5. §¿¡ö ¦¿¡Ê   
         

   

¯Å¨Áò¦¾¡¼÷ 

 
1. Á½¢Ôõ ´Ä¢Ôõ §À¡Ä     
2. இமலைமÈ ோய் கோல  
3. ÀÍÁÃò¾¡½¢ §À¡Ä    
4. ÀÆõ ¿ØÅ¢ô À¡Ä¢ø Å¢Øó¾¡ü §À¡Ä   
5. ¾¡¨Âì ¸ñ¼ §º¨Âô §À¡Ä    

      

 

ÁÃÒò¦¾¡¼÷ 

 
1. Å¡¨ÆÂÊ Å¡¨Æ     
2. ¦ÅðÊô §ÀîÍ     
3. «¨ÃôÀÊôÒ      
4. §¾¡û ¦¸¡Îò¾ø      
5. ²ðÊìÌô §À¡ðÊ      

        
     
ÀÆ¦Á¡Æ¢ 

1. ¬¼Á¡ð¼¡¾Åû Ü¼õ §¸¡½ø ±ýÈ¡Ç¡õ.   
2. ேண்டம¾க் ேüேப் ÀñÊ¾É¡Å¡ý.     
3. ¾ý ¨¸§Â ¾ÉìÌ ¯¾Å¢.      
4. ¦¾¡ðÊü ÀÆì¸õ ÍÎ¸¡Î ÁðÎõ.     
5. ´Õ ¸¡Í §À½¢ý þÕ ¸¡Í §¾Úõ.  
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þÄì¸½õ 

         

 
 

 
 
 

1. ±Øò¾¢Äì¸½õ 
 

 Íð¦¼ØòÐ - அேச்சுட்Î, புÈச்சுட்Î 
 
 
2. சொல்லிலக்ேணம் 

 
 ¸¡Ã½ô¦ÀÂ÷, þÎÌÈ¢ô¦ÀÂ÷  
 ÌýÈ¢ÂÅ¢¨É, ÌýÈ¡Å¢¨É 

 
 
3. Ò½÷îº¢ Å¨¸¸û 
 

 க¾ாýÈல் விோÃம் - உடம்ேÎசைய்  
யேÃ உடம்ேÎசைய்  
வேÃ உடம்ேÎசைய் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸û 
 
 «òÐ¨½, þòÐ¨½, ±òÐ¨½, «¨Ã, À¡¾¢, þÉ¢, ¾É¢, 

ÁüÈ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
 
 
5. ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸û 

 
 ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸Ç¡¸¢Â ´Î, µÎ 

±ýÀÉÅüÈ¢ýÀ¢ý   
 ²Ð, Â¡Ð, Â¡¨Å ±ýÛõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ç¢ýÀ¢ý   
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