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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 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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ÕìÌý ¦¿¸¡Ã¡ 
 

¯Ú¾¢Â¡¸, நம் Á§Äº¢Â நா¼¡ÉÐ À¢ýÅÕÅÉÅü¨È «¨¼Â þÄðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ: 
«¨ைòதுî ºã¸í¸Ùì¸¢¨¼Â¢ø «Ïì¸Á¡É ஒற்று¨Á¨Â ²üÀÎòÐ¾ø; 

´§Ã ஜைநாÂ¸ Åாழ்க்¨¸ மு¨ை¨Âô §ÀÏ¾ø; 
நாðÊன் சுபிðசò¨¾ ¿¢Â¡ÂÁ¡¸×õ ¿Î¿¢¨ÄÂ¡¸×õ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÙõ  

ºÓ¾¡Âò¨¾ உருÅாக்கு¾ø; 
ÀøÄ¢É Áì¸Ç¢ý ÀøÅ¢¾ À¡ÃõÀÃ¢ÂÓம் Àண்ÀாÎõ Í¾ó¾¢ÃÁ¡¸ô  

பின்Àற்ÈôÀÎÅ¨¾ உறுதி ¦சய்¾ø;  
«றிவிÂ¨Äயும் நவீை ¦¾ாழிøநுðÀò¨¾யும் ÀÂன்Àடுòதும் Óü§À¡ì¸¡É  

சமு¾ாÂò¨¾ உருÅாக்கு¾ø; 
 

¬¨¸Âாø, ÁலÄசிÂ Áக்¸ளாகிÂ நாங்¸ள், §ÁüÜÈ¢Â இÄðசிÂங்¸¨ள «¨¼Â À¢ýÅÕõ 
ல¸ாðÀாடு¸ளின் «ÊôÀ¨¼யிø ±í¸Ç¢ý முழுî சக்தி¨Âயும் முÂற்சி¨Âயும் ஒருí¸¢¨½òÐî 

¦ºÂøÀÎலÅாம் ±ை ¯Ú¾¢ô பிரÁாணம் ¦சய்கிலைாம்: 
 

þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø 
§ÀÃÃºÕìÌõ ¿¡ðÊüÌõ Å¢ÍÅ¡ºõ ¦ºÖòÐ¾ø 

«Ãº¢ÂÄ¨ÁôÒî ºð¼ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø 
ºð¼Ó¨ÈôÀÊ ¬ðº¢ ¿¼òÐ¾ø 

¿ýÉ¼ò¨¾¨ÂÔõ ´Øì¸ò¨¾Ôõ §ÀÏ¾ø 



 

vii 

 
 

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¨ர உருÅாக்கும் லநாக்¸ò¨¾க் ¦¸ாண்¼¾ாகும்” 

 

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

 

3.   Kurikulum Kebangsaan 

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang 

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi 

semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan    

dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid 

dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan        

emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang 

diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. 

 

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 

               [PU(A)531/97.] 
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§¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼ Å¨ÃÂ¨È 

 
3.  §¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼õ 

(1) §¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼õ ±ýÀÐ «È¢×, ¾¢Èý, ¦¿È¢Ó¨È, ÀñÒ,       

¸Ä¡îº¡Ãì ÜÚ¸û, ¿õÀ¢ì¨¸ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢Â ¸¨Äò¾¢ð¼ ÁüÚõ 

ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸ì¸¡É ´Õ ¸øÅ¢ò¾¢ð¼Á¡Ìõ. þò¾¢ð¼õ Á¡½Å÷¸û ¯¼ø, 

¬ýÁ¢¸õ, «È¢×, ¯ûÇõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÅÇ÷îº¢¨Â ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ¦ÀüÈ¢Õì¸ 

Å¨¸ ¦ºöÅ§¾¡Î Á¡½Å÷¸ÙìÌ §ÅñÊÂ ÀñÒ¸¨Ç Å¢¨¾òÐ «Åü¨È 

§ÁõÀÎò¾×õ «Å÷¸û «È¢¨Åô ¦ÀÈ×õ ÅÆ¢ÅÌì¸¢ÈÐ. 

  

ãÄõ: ¸øÅ¢ Å¢¾¢Ó¨È¸û (§¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼õ) 1997 

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

 

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan 

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi 

memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan 

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum 

yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard 

antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi 

amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi 

penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran 

(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard 

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. 

 
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen 

kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum 

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan 

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata 

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan 

bagi mempertingkatkan pencapaian murid. 

 
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang 

Kerangka KSSR, 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 KSSR, 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 KSSR.  Semoga pelaksanaan KSSR 

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. 

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

¸¨Äò¾¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À½¢Â¡ÉÐ ¬ì¸Á¢ì¸¦¾¡Õ 

¦¾¡¼÷îº¢Â¡É ¿¼ÅÊì¨¸Â¡Ìõ. «ó¾ Å¨¸Â¢ø 

¦¾ா¼க்¸ôÀள்ள¢க்¸ாை ல¸.À¢.±Š.¬÷. ¸¨Äò¾¢ð¼ம் மு¾ன் 

Ó¾Ä¡¸ 1983¬õ ¬ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸õ ¸ñÎ 1993¬õ ¬ñÎ 

´Õí¸¢¨½ì¸ôÀð¼ ¸¨Äò¾¢ð¼Á¡¸ §ÁõÀÎò¾ôÀðÎ, 2003¬õ 

¬ñÊø ÁÚº£Ã¨ÁôÒî ¦ºöÂôÀð¼Ð. §ÁÖõ, þì¸¨Äò¾¢ð¼õ 

2011¬õ ¬ñÊø ¾ü¸¡Äò §¾¨Åì§¸üÀ×õ ±¾¢÷¸¡Äî 

ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÇ×õ ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¬Å½Á¡¸ 

¯ÕÅ¡ì¸õ ¸ñ¼Ð. þ¾ý ¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ þò¾Ã ¬Å½õ 

Á¾¢ôÀ£ðÎìÜÚ¸¨ÇÔõ 21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢Èý¸¨ÇÔõ 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨ÉìÜÚ¸¨ÇÔõ ¯ûÇ¼ì¸¢Â ¬Å½Á¡¸î 

º£Ã¨Áì¸ôÀðÎ, ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½Á¡¸ ¯ÕÁ¡üÈõ 

¦ÀüÈÐ. þó¾ ¬Å½õ Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢ §ÁõÀ¡ðÎò ¾¢ð¼ò¾¢ø 

(2013–2025) Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ ¸øÅ¢ì ¦¸¡û¨¸ì§¸üÀ×õ 

«¨ÁóÐûÇÐ. þ¾¨É «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñ§¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì 

¸¨Äò¾¢ð¼Óõ º£Ã¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. 

 
 

 

 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ 

º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ §¾º¢Âக் ¸øÅ¢ò 

¾òÐÅò¾¢ø Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇ Á¡½Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¡üÈø, 

¬ýÁ¢¸õ, ¯¼ø, ¯ûÇõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ºÁÅÇ÷îº¢ «¨¼Å¨¾ 

§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ Å¡Â¢Ä¡¸ô À¢ÈÕ¼ý 

¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇ×õ ±ñ½í¸¨Ç ¿øÄ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÀñÀ¡¸ 

¦ÅÇ¢ôÀÎò¾×õ þì¸¨Äò¾¢ð¼õ ÅÆ¢¸¡ñ¸¢ÈÐ.  

 
¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½ò¾¢ø ÌÈ¢Â¢ÄìÌ, 

§¿¡ì¸õ, ¸¨Äòதிð¼க் குவிவு, ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ, ¸üÈø ¾Ãõ, 

¾Ã «¨¼× ¬¸¢ÂÅü§È¡Î Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ þÄì¸½Óõ, 

¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢யும் þ¼õ¦ÀüÚûÇÉ. §ÁÖõ, þó¾ 

¬Å½õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸û Á¢Ìó¾ 

ÀÂÛûÇ¾¡¸×õ Á¸¢úîº¢¸ÃÁ¡É¾¡¸×õ «¨ÁÂ ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ. 

±É§Å, Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ, ¸üÈø ¾Ãõ 

¬¸¢ÂÅü¨È Á¡½Å÷¸û «¨¼Å¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ 

§ÅñÎõ. «§¾ §Å¨ÇÂ¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

¦Á¡Æ¢ò¾¢È¨É லÁý§ÁÖõ ÅÇ÷ôÀ¾üÌô ÒÈôÀ¡¼ 

¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç Ó¨ÈÂ¡¸ò ¾¢ð¼Á¢Î¾Öõ §ÅñÎõ.  
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ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

¾Á¢úôÀûÇ¢Â¢ý º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ 

Á¡½Å÷¸û ¸øÅ¢ÂÈ¢× ¦ÀÚÅ¾üÌõ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ý 

§¾¨Å¸¨Ç ¿¢¨È§ÅüÈ¢ì ¦¸¡ûÅ¾üÌõ ºã¸ò ¦¾¡¼÷¨À 

²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÅ¾üÌõ ல¾¨ÅôÀடும் ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬üÈ¨Äô 

¦ÀறுÅ¨¾ì குறியிÄக்¸ா¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. §ÁÖõ, ÀøÅ¨¸ô 

ÀÛÅø¸¨Ç Å¡º¢òÐ ¯öòÐ½Ã×õ ±ñ½í¸¨ÇÔõ 

¯½÷×¸¨ÇÔõ ²Ã½îº¢ó¾¨É§Â¡Î ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾×õ þÐ 

ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ. 

 
§¿¡ì¸õ 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾øÅÆ¢, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ þÚ¾¢Â¢ø 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 
1. ºã¸ ¯È× ¦¸¡ûÅ¾üÌõ «¾¨É §ÁõÀÎòÐÅ¾üÌõ 

ºÃ¢Â¡É ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ô ÀñÒ¼ý §ÀÍ¾ø. 

2. À¢È÷ ÜÚõ ¸ÕòÐ¸¨Çì ¸ÅÉÓ¼ý ¦ºÅ¢ÁÎòÐô ÒÃ¢óÐ 

¦¸¡ñÎ ÐÄíÌ¾ø; ¿øÄ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¸ÕòÐ¸¨Çô 

ÀñÒ¼ý ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐ¾ø. 

3. Àø§ÅÚ ãÄí¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¾¢ÃðÊÂ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ 

¾¸Åø¸¨ÇÔõ º£÷àì¸¢ò ¦¾Ã¢×¦ºöÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ 

±ØòÐ ÅÊÅò¾¢Öõ À¨¼ò¾ø. 

4. Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ì ¸ÕòÐô ÀÃ¢Á¡üÈõ ¦ºöÐ «¾¨É ±ØòÐ 

ÅÊÅò¾¢ø À¨¼ò¾ø. 

5. ¾ý ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ²¼ø¸¨ÇÔõ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ±ØòÐ 

ÅÊÅò¾¢Öõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸ Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢ø 

À¨¼ò¾ø. 

6. «ை¢வு Åள÷îச¢ ¦Àைவும் ÁைÁ¸¢ழ்îச¢ «¨¼Âவும் Åாச¢ò¾ø. 

7. ÀøலÅறு ±ழுòதுô ÀÊÅங்¸¨ளî சரிÂாை உîசரிôÒ¼ன் 

Åாச¢ò¾ø; Òர¢óது ¦¸ாள்ளு¾ø; உய்òதுண÷¾ø. 

8. ±øÄ¡î ÝÆø¸Ç¢Öõ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ, þ½ì¸ô§À¡ìÌ, 

¿¡ðÎôÀüÚ ¬¸¢ÂÅü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦¾¡¼÷Ò 

¦¸¡ûÙ¾ø. 

9. ¦சய்யு¨ளயும் ¦ÁாÆ¢Âண¢¨Âயும் «ை¢óது உய்òதுண÷¾ø; 

ÀÂýÀÎòÐ¾ø.  

10. இÄக்¸ண «ை¢¨Åô ¦Àற்றுî சரிÂா¸ô ÀÂன்Àடுòது¾ø.  
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¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾øÅÆ¢, ¬ñÎ நான்கு þÚ¾¢Â¢ø 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 

1. செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள முக்கியக் கருத்துகறளக் 

ககாறவயாகக் கூறுதல். 

2. வினாச் சொற்கறளப் பயன்படுத்திக் ககள்விகள் ககட்டல். 

3. சபாருத்தமான சொல், சொற்சைாடர், வாக்கியம் 

ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்திப் கபசுதல்; கருத்துகறளத் 

சதாகுத்துக் கூறுதல்.   

4. பல்கவறு வாசிப்புப் படிவங்கறளச் ெரியான கவகம், சதானி, 

உச்ெரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறிகளுக்ககற்ப வாசித்தல்; 

கருத்துணர்தல். 

5. வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள கருப்சபாருள், கருச்சொற்கள், 

முக்கியக் கருத்துகறள அறடயாளம் காணுதல். 

6. அகராதிறயத் திைம்படப் பயன்படுத்துதல். 

7. வாக்கியம் அறமத்தல். 

8. பல்வறக வடிவங்கறளக் சகாண்ட எழுத்துப் படிவங்கறளப் 

பறடத்தல். 

9. செய்யுறளயும் சமாழியணிறயயும் அறிந்து உய்த்துணர்தல்; 

பயன்படுத்துதல். 

10. இலக்கண அறிறவப் சபற்றுச் ெரியாகப் பயன்படுத்துதல். 

 

ல¸.±Š.±Š.¬÷. ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ 

ச£ர¨Áக்¸ôÀð¼ ல¸.±Š.±Š.¬÷. ¸¨Äò¾¢ð¼ம் ¸£ழ்க்¸ண்¼ ¬று 

¯ò¾¢Ãí¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ: 

 
(i) ¦¾¡¼÷Ò 

(ii) ¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

(iii) ÁÉ¢¾Å¢Âø 

(iv) ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

(v) ¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ 

(vi) «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 
´ù§Å¡÷ ¯ò¾¢ÃÓõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎûÇÉ. 

«Åü§È¡Î ¬ö×î º¢ó¾¨É, ¬ì¸î º¢ó¾¨É, Òò¾¡ì¸î 

º¢ó¾¨É ¬¸¢Â¨ÅÔõ ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ. þó¾ 

´Õí¸¢¨½ôÒ ¬ýÁ¢¸õ, «È¢Å¡üÈø, ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á, ¬ö×î 

º¢ó¾¨É, ¬ì¸î º¢ó¾¨É, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É ¬¸¢ÂÅü¨Èì 

¦¸¡ñ¼ ÁÉ¢¾ ãÄ¾Éò¨¾ §ÁõÀÎòÐÅ¨¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ (Å¢Çì¸ôÀ¼õ 1). 
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¦ ¾¡ ¼÷ Ò 

 

Å¢ளக்¸ôÀ¼ம் 1:  ல¸.±Š.±Š.¬÷. ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ 

 

 

சÁன்ந¢¨Ä 
Áாó¾÷ 

¦¾¡¼÷Ò 

 

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

 

ÁÉ¢¾Å¢Âø 

 

ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ 

 

«È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 

À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ§À¡Ð 
´Õí¸¢¨½ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äô 
ÀÂýÀÎò¾¢ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ 
Å¨¸Â¢Öõ ÁÄ¡ö, ¬í¸¢Äõ, º£Éõ, ¾Á¢ú 
¬¸¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙ¾ø.  

 

¬ýÁ¢¸õ, þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, ¿¼ò¨¾, 
ÀñÒ §À¡ýÈÅü¨È ¯öòÐ½÷óÐ 
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

 

 ºã¸Å¢Âø, ÍüÚîÝÆø, ¿¡Î, ¯Ä¸õ 
¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢Â ¸øÅ¢ÂÈ¢¨Åô 
¦ÀüÚì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

 ¿¡ðÎôÀü¨ÈÔõ ´üÚ¨Á¨ÂÔõ 
¯öòÐ½÷¾ø. 

 

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

 

 ¾É¢ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ ¯¼üÜÚ, 
Í¸¡¾¡Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨È §ÁõÀÎòÐ¾ø. 

 ¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ, ¾¢Èõ, À¢È¨Ãô 
§À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç ÅÖôÀÎòÐ¾ø. 

 

 «È¢Å¢Âø «È¢×, «È¢Å¢Âø ¾¢Èý, «È¢Å¢Âø ÀñÒ  
¬¸¢Â Üறு¸¨ள ¬ய்வின்ÅÆ¢ ¨¸Åரô¦Àறு¾ø. 

 º¢ì¸ø¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ì ¸½¢¾ ¬üÈ¨ÄÔõ 
«È¢¨ÅÔõ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø. 

 «ன்ைா¼ Åாழ்Å¢ø ஒன்¨ைî ¦சய்Å¾ற்குò 
§¾¨ÅôÀÎõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀì ÜÚ¸Ç¡É 
¸ÕÅ¢¸û, ÅÆ¢Ó¨È¸û, ¯ò¾¢¸û, 
¦ºÂøÓ¨È¸û ¬ ¢̧ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢Â «È¢¨ÅÔõ 
¾¢È¨ÉÔõ ¨¸ÅÃô¦ÀÚ¾ø. 

 சÁன்ந¢¨Ä 
Áாó¾÷ 
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¸¨Äòதிð¼க் ÌÅ¢× 

Á¡½Å÷¸û ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢Â¢ý Ó¾Ä¡õ ÀÊ¿¢¨ÄÂ¢ø     

(¬ñÎ 1-3) «ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸Ç¡É §¸ð¼ø, §ÀîÍ, 

Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¨¸ÅÃô¦ÀÚÅ¾üÌ ²ÐÅ¡¸ 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ¯ûÇ¼ì¸ò ¾ÃÓõ ¸üÈø ¾ÃÓõ 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÉ. þÃñ¼¡õ ÀÊ¿¢¨ÄÂ¢ø (¬ñÎ 4-6) 

Á¡½Å÷¸û ¨¸ÅÃô¦ÀüÈ «ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸¨Çì 

¦¸¡ñÎ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ô À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò 

¦¸¡ûÇ×õ Å¡º¢ôÀ¢ýÅÆ¢ «È¢¨Åô ¦ÀÈ×õ þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢ 

¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾ÃÁ¡É ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô 

À¨¼ìÌõ Å¨¸Â¢Öõ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾ÃÓõ ¸üÈø ¾ÃÓõ 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÉ. þÐ º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø «ÁÄ¡ì¸õ 

¦ÀÚÅ¾üÌò ¾ÃÁ¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Öõ Á¸¢úîº¢Â¡¸ì ¸øÅ¢ 

¸ü¸¢ýÈ ÝÆÖõ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. §ÁÖõ, ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý 

º¢ÈôÀ¢ü§¸üÀì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾¨Äî ¦ºõ¨ÁôÀÎòÐõ §¿¡ì¸¢ø 

¦À¡ÐÅÈ¢×, ¿üÀñÒ, ÌÊ¨Á, ºÓ¾¡Âô ÀñÀ¡ðÎ ¦¿È¢Ó¨È¸û 

¬¸¢Â¨ÅÔõ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇÉ. 

 

 

 

 

21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢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¡¸î 

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

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

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

¨¸ÅÃô¦ÀÈ §ÅñÊÂ ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ «ð¼Å¨½ 1þø 

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

«ð¼Å¨½ 1: Á¡½ÅÃ¢ý ÍÂÅ¢ÅÃõ 
 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

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

 

¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙõ  
¾¢Èý 

 

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

º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ 

 

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

 

ÌØÅ¡¸î 
¦ºÂøÀÎ¾ø 

 

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

 

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

 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷ ¾É¢¿À÷ ÁüÚõ ºã¸ò¾¢ý ¾ýÁ¡Éò¨¾ 
Á¾¢ôÀ§¾¡Î ¿¡½Âõ, §¿÷¨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¢ÈÛì¸¡É º¢ó¾¨Éô 
ÀÊ¿¢¨Ä¸û 

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¢Èý ¬ö×î º¢ó¾¨É, ¬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¢ì 

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¢÷¸¡Äî 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¡¸ò 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. 
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Àயிற்றி «ணுகுமு¨ை 

ÀÂ¢üÈ¢ «ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø ¸£úì¸ñ¼ ³óÐ ÜÚ¸û «¼í¸¢ÔûÇÉ: 

  

1 2 3 4 5 

§¸ð¼ø, 
§ÀîÍ 

Å¡º¢ôÒ ±ØòÐ ¦ºöÔÙõ 
¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ 

þÄì¸½õ 

 
விளக்கப்படம் 2: பயிற்றி அணுகுமுறையின் கூறுகள் 

 

þó¾ «ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø §¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, ±ØòÐ ¬¸¢Â 

«ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸û ¾É¢òÐì ¸üÚò ¾ÃôÀÎ¾ø §ÅñÎõ. 

´ù¦Å¡Õ ¦Á¡Æ¢ò¾¢È¨ÉÔõ Á¡½Å÷¸û º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø 

¨¸ÅÃô¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÀ¾ü¸¡¸ þவ்வாறு 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ, þÄì¸½õ 

¬¸¢ÂÅü¨Èì ¸üÀ¢ìÌõ §À¡Ð «ÊôÀ¨¼ ¦Á¡Æ¢ò¾¢Èý¸¨Ç 

´Õí¸¢¨½òÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.  

 

 

 

 

¸ருô¦Àாருள் «ÊôÀ¨¼யிÄாை ¸ற்ைø 

¸ருô¦Àாருள் «ÊôÀ¨¼யிÄாை ¸ற்ைலிø ¬சிரிÂ÷ ஒரு 

¸ருô¦Àாரு¨ள «ÊôÀ¨¼Âா¸க் ¦¸ாண்டு ல¸ð¼ø, லÀîசு, 

ÅாசிôÒ, ±ழுòது ¬கிÂ «ÊôÀ¨¼ò திைன்¸ளுக்¸ாை 

¸ற்ைø¸ற்பிò¾ø ந¼ÅÊக்¨¸¸¨ளò திð¼மிடு¾ø லÅண்டும். 

¾மிழ்ôÀள்ளிக்¸ாை Àரிóது¨ரக்¸ôÀð¼ ¸ருô¦Àாருள் பின்ÅருÁாறு:  

 

 ¦Áாழி  வி¨ளÂாðடு 

 சு¸ா¾ாரம்  உணவு 

 லÀாக்குÅரòது  Àாது¸ாôÒ 

 ¸øவி  «றிவிÂø 

 Àண்Àாடு  குடும்Àம் 

 ÌÊÂ¢Âø  சுற்றுîசூÆø 

 ¸¨Ä  சÁÂம் 

 ¦Àாருளா¾ாரம்  நன்¦ைறி 

 «னுÀÅங்¸ள்  ÅரÄாறு 

 Åணி¸விÂø  இÄக்கிÂம் 

 லÀா¨¾ô¦Àாருள்   ÁைÁகிழ் ந¼ÅÊக்¨¸¸ள் 

 சமூ¸ம்   ¾¸Åø ¦¾ா¼÷Òò ¦¾ாழிøநுðÀம் 
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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¢÷¸¡Äî ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ºÁý¿¢¨ÄÂ¢Ä¡É ÁÉ¢¾ 

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

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀðÊÕì¸¢ýÈÉ.  

 

1. ¦Á¡Æ¢ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ºÃ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. 

 Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ²¼ø¸¨Ç Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ 

Å¨¸Â¢ø  ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ 

¯¾×õ Å¨¸Â¢ø ´ù¦Å¡Õ À¡¼ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý 

§À¡Ðõ ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¯îºÃ¢ôÒ, Å¡ì¸¢Â 

«¨ÁôÒ, þÄì¸½õ, ¸¨Äî¦º¡ø ÀÂýÀ¡Î, ¦Á¡Æ¢¿¨¼ 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖòÐ¾ø §ÅñÎõ. 

 
 
 
 

2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Âô ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø  

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

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

Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÁÉò¾¢ø À¾¢Â¨Åì¸ 

§ÅñÎõ. 

 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É «È¢×õ Å¢Æ¢ôÒ½÷×õ 

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â ÍüÚîÝÆ¨Äô §À½¢ì¸¡ìÌõ Àñ¨À 

ÅÇ÷ì¸ ¯¾×õ. 

 
3. ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ 

 Á¡½Å÷¸û ¿üÀñÀ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷óÐ 

«¾¨Éì ¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ ¦À¡ÕðÎ «¨ÉòÐô 

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

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

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

4. «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

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

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

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

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ. 

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

¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. 

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

¦¾¡Æ¢øÑðÀõ º¡÷ó¾ ¸ÕòÐ, §¸¡ðÀ¡Î, 

¸ÕòÐì§¸¡¼ø) 

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

¾¢ÈÛõ) 

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

(iv) ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î 

 

5. ¿¡ðÎôÀüÚ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸û, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û, ºã¸ 

§º¨Å¸û ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â 

¿¡ðÎôÀü¨È ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ. 

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

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. 

 

 

 

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ 

 ¬ì¸õ ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ ²¼¨Äî 

§º¸Ã¢òÐô ÀÌò¾¡öóÐ Ò¾¢¾¡É «øÄÐ «ºÄ¡É 

´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.  

 ¬ì¸î º¢ó¾¨ÉÂ¢ýÅÆ¢ ²¼¨Ä Á¡üÈõ ¦ºöÐ º£÷¦ºöÐ 

«¾¨É «ÁÄ¡ì¸ôÀÎòÐÅ§¾ Òò¾¡ì¸õ ¬Ìõ.  

 ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¿Õí¸¢Â 

¦¾¡¼÷¨Àì ¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ. þ¨Å 21¬õ 

áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ. 

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

þ¨½ì¸ôÀÎ¾ø §ÅñÎõ.  

 

7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ 

 ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊÂ ¾ý¨Á¸¨Ç 

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

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

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

¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É  §À¡ýÈÅü¨Èக் 

¸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. 

 தகவல் சதாடர்புத் சதாழில்நுட்பத்தில் முக்கியமாக 

வலியுறுத்தப்படுபவற்றுள் ஒன்று, எல்லாப் பாடங்களிலும் 

அமலாக்கம் செய்யக்கூடிய கணினியச் சிந்தறனயாகும். 

இச்சிந்தறன கணினிறயத் துறணயாகக் சகாண்டு அதன் 

பல்வறகச் செயல்பாட்டிற்ககற்பச் சிக்கலுக்குத் தீர்வுகாண 

வழிவகுக்கின்ைது. 
 

9. உÄ¸ளாவிÂ நி¨Äò¾ன்¨Á 

 ¯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. 

 இக்கூறு பாடத்தில் கநரிறடயாகவும் இறடச்செருகலாகவும் 

கற்றுக் சகாடுக்கப்படுகின்ைது. 
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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 

ºமு¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 ¿¢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  திப்பீடு 

மாணவரின் கற்ைல் வளர்ச்சிறய அறிந்து சகாள்வதற்காக ஆசிரியர் 

கமற்சகாள்ளும் நடவடிக்றககய வகுப்பறை மதிப்பீடாகும். ஆசிரியர் 

இதறனத் திட்டமிடுவகதாடு முறையாக அமலாக்கம் செய்து 

கிறடக்கப் சபறும் தகவறல அறிக்றகயின்வழி சவளியிடுதல் 

கவண்டும். மாணவரின் அறடவுநிறலறய நிர்ணயம் செய்வதற்கு 

இந்நடவடிக்றகறய ஆசிரியர் சதாடர்ச்சியாக கமற்சகாள்ள 

கவண்டும். 

 
முறைொர்ந்த மற்றும் முறைொரா மதிப்பீட்டு முறைகளில் ஆசிரியர் 

வகுப்பறை மதிப்பீட்றட கமற்சகாள்ளலாம். கற்ைல்கற்பித்தல் 

செயலாக்கத்தின் கபாது நறடசபறுவகத முறைொரா மதிப்பீடு. ஒரு 

பாடத்சதாகுதியின் இறுதியிகலா ஆண்டின் இறுதியிகலா 

நடத்தப்படுவது முறைொர்ந்த மதிப்பீடாகும். தர மற்றும் மதிப்பீட்டு 

ஆவணத்தின் அடிப்பறடயில் ஆசிரியர் திட்டமிடுதல், வினா மற்றும் 

மதிப்பீட்டுக் கருவி உருவாக்குதல், அவற்றை நிர்வகித்தல், புள்ளி 

வழங்குதல், முடிவுகறளப் பதிவு செய்தல், அறிக்றக தயாரித்தல் 

ஆகிய முக்கியப் பணிகறளச் செயல்படுத்த கவண்டும். 
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மாணவரின் திைறனயும் அறடவுநிறலறயயும் கமம்படுத்துவதற்கு 

மதிப்பீடு உதவியாக இருக்கும் சபாருட்டு ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட 

தன்றமகறளக் சகாண்ட மதிப்பீட்றட அமலாக்கம் செய்தல் 

கவண்டும்: 

 அவதானிப்பு, கபச்சு, எழுத்து கபான்ை பல்வறக மதிப்பீட்டு 

முறைகறளப் பயன்படுத்துதல். 

 ஆசிரியரும் மாணவரும் செயல்படுத்தக்கூடிய பல்வறக 

மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகறளப் பயன்படுத்துதல். 

 மாணவர்கள் கற்ை பல்வறக அறிவு மற்றும் திைன்களின் 

அளறவக் கருத்தில் சகாள்ளுதல். 

 மாணவர்கள் பல்வறக கற்ைல் ஆற்ைறல சவளிப்படுத்தும் 

வறகயில் அறமதல். 

 கற்ைல் தரம், தர அறடவு ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 

மாணவர்களின் அறடவுநிறலறய மதிப்பீடு செய்தல். 

 குறைகறளக் கறளவதற்கும் வளப்படுத்துவதற்கும் சதாடர் 

நடவடிக்றக கமற்சகாள்ளுதல். 

ஆசிரியர் மாணவர்களின் அறடவுநிறலறயப் சபாருத்தமான 

வறகயில் குறித்து றவத்துக்சகாள்ளலாம். ஒவ்சவாரு 

சமாழித்திைன்கறளயும் கற்பித்த பிைகு வழங்கப்பட்டுள்ள அறிக்றக 

வார்ப்புருவில் பதிவு செய்தல் கவண்டும். 

 

ஒட்டும ொத்த அறடவுநிறை 

மாணவரின் ஒட்டுசமாத்த அறடவுநிறலறய ஒவ்கவார் ஆண்டு 

இறுதியிலும் நிர்ணயம் செய்தல் கவண்டும். ஒட்டுசமாத்த 

அறடவுநிறல அறிவு, திைன், பண்பு ஆகிய கூறுகறள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. மாணவர்களுடனான கற்ைல்கற்பித்தல் 

அனுபவத்தின் அடிப்பறடயில் ஆசிரியர்  மதிப்பீடு செய்தல் 

கவண்டும். அந்த மதிப்பீடு ஆசிரியரின் சதாழிற்ைறகறம 

அடிப்பறடயில் அறமதல் கவண்டும். தமிழ் கற்பிற்கும் ெக 

ஆசிரியர்களுடனான கலந்துறரயாடல், ஒட்டுசமாத்த அறடவுநிறல 

பற்றிய புரிதறல கமம்படுத்தும். ஒட்டுசமாத்த அறடவுநிறலறய 

அட்டவறண 3 விவரிக்கின்ைது. 
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«ð¼Å¨ண 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. ÁாணÅ÷க்கு «¾¢¸Á¡É ÅÆ¢¸¡ð¼Öõ 
ÀÂ¢üº¢Ôõ §¾¨ÅôÀÎ¸¢ÈÐ. 

2 

Ì¨È× 

Á¡½Å÷ìÌì Ì¨Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. ÁாணÅ÷க்குî சிறிது ÅÆ¢¸¡ð¼Öõ ÀÂ¢üº¢Ôõ 
§¾¨ÅôÀÎ¸¢ÈÐ. 

3 

¾¢Õô¾¢ 

Á¡½Å÷ìÌ µÃÇ× ¦ÁாÆ¢Âை¢வும் ¦ÁாÆ¢Âாற்ைÖம் உள்ளது. ÁாணÅ÷க்குî ச¢óதிக்கும் திைலைாடு ±ண்ணங்¸¨ளயும் 
¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòதும் திைனும் உள்ளது. 

4 

¿ýÚ 

Á¡½Å÷ìÌ ¿øÄ ¦ÁாÆ¢Âை¢வும் ¦ÁாÆ¢Âாற்ைÖம் உள்ளது. ÁாணÅ÷க்கு ¬ய்வுî ச¢ó¾¨ைலÂாடு ±ண்ணங்¸¨ளயும் 
¸ருòது¸¨ளயும் ²ரணî ச¢ó¾¨ைலÂாடு ¦Åள¢ôÀடுòதும் திைனும் உள்ளது. ÁாணÅ÷க்கு µரளவு சுÂÁா¸க் ¸ற்கும் 
¾¢ÈÛõ ¯ûÇÐ.  

5 

º¢ÈôÒ 

Á¡½Å÷ìÌî º¢Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. Á¡½Å÷க்கு ¬ய்வு, ¬க்¸î ச¢ó¾¨ைலÂாடு 
²ரணÁாை ±ண்ணங்¸¨ளயும் ¸ருòது¸¨ளயும் ¦¾ள¢Åா¸வும் Å¢ளக்¸Áா¸வும் Å¢¨ளÀÂன்Á¢க்¸ Å¨¸Â¢ø 
¦Åள¢ôÀடுòதும் திைனும் உள்ளது. ÁாணÅ÷க்குî சுÂÁா¸க் ¸ற்கும் ¾¢ைனும் உள்ளது. 

6 

Á¢¸î º¢ÈôÒ 

Á¡½Å÷ìÌ Á¢¸î º¢Èó¾ ¦ÁாÆ¢Âை¢வும் ¦ÁாÆ¢Âாற்ைÖம் உள்ளது. ÁாணÅ÷க்கு ¬ய்வு, ¬க்¸ô Òò¾ாக்¸î 
ச¢ó¾¨ைலÂாடு ²ரணÁாை ±ண்ணங்¸¨ளயும் ¸ருòது¸¨ளயும் ¦¾ள¢Åா¸வும் Å¢ளக்¸Áா¸வும் ந¢ரøÀ¼வும் 
Å¢¨ளÀÂன்Á¢க்¸ Å¨¸Â¢ø ¾Âக்¸Á¢øÄாÁø ¸Åரும் Å¨¸Â¢ø ¦Åள¢ôÀடுòதும் திைனும் உள்ளது. À¢ை 
Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¯¾¡Ã½Á¡¸ þÕôÀ§¾¡Î ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ ¯ûÇÐ. 



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4 

17 

 

¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ Á¡½Å÷¸û «¨¼Â 

§ÅñÊÂ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¨¾Ôõ ¸üÈø ¾Ãò¨¾Ôõ             

¾Ã «¨¼¨ÅÔõ ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ýÈÐ. அட்டவறண 4இல் இறவ 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவறை 4: தர விவரிப்பு 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼× 

 
Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ 
ÀûÇ¢ ¸ாÄ «ளவிø 
Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢ 
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, 
¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢ 
¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 
உள்ள¼க்கிÂ 
Üற்றி¨ைô Àற்றிò 
¦¾ரிóது 
¦¸ாள்Å¨¾Ôõ 
«¾ன்ÀÊ 
இÂங்குÅ¨¾யும் 
உறுதிôÀடுòதுÅல¾ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾ÃÁ¡Ìõ. 
 

 
ஒவ்§Å¡÷ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾Ãòதிற்ல¸ற்Àò 
¾ரÁாை ¸ற்ைø, 
«¨¼வு¿¢¨Ä 
¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ 
¦சய்Åல¾ ¸ற்ைø 
¾ரÁாகும். 
 

 
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.   
 

 

þò¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ §¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, 

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

«¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁÖõ, þÄì¸½ì ÜÚ¸û, ¦ºöÔû, 

¦Á¡Æ¢Â½¢, ¦º¡ü¸Çïº¢Âõ ¬¸¢Â¨ÅÔõ þ¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ. 

இந்தத் தமிழ்சமாழிப் பாடம் அமலாக்கத்திலுள்ள 

சுற்ைறிக்றகக்ககற்ப ஒரு வருடத்தில் குறைந்தது 160 மணி கநரம் 

நடத்தப்படுதல் கவண்டும். 

 

§¸ð¼ø ¾¢Èý  

§¸ð¼ø ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø ¯ýÉ¢ôÀ¡¸î 

¦ºÅ¢ÁÎòÐõ ´Ä¢ §ÅÚÀ¡Î «È¢óÐ ¦¸¡ñÎõ ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ý 

¦À¡Õ¨Çô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñÎõ ÐÄíÌÅ÷.  

 

§ÀîÍò ¾¢Èý 

§ÀîÍò ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û ¿øÄ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¯¨ÃÂ¡Êô 

À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷¨À ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÅ§¾¡Î, º¢ó¾¢òÐò 

¾í¸Ç¢ý ¸ÕòÐ¸û, ±ñ½í¸û, ¾¸Åø¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èî 

ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼Ûõ ¦¾Ç¢×¼Ûõ À¢ÈÕìÌì ÜÚÅ÷. 
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Å¡º¢ôÒò ¾¢Èý 

Å¡º¢ôÒò ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û ºÃÇÁ¡¸×õ ºÃ¢Â¡É 

¯îºÃ¢ôÒ¼Ûõ ¯Ãì¸ Å¡º¢ôÀ÷. §ÁÖõ, Àø§ÅÚ ¯ò¾¢¸¨Çì 

¨¸Â¡ñÎ ¬ö×î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý Å¡º¢òÐì ¸ÕòÐ½÷Å÷. 

 
±ØòÐò ¾¢Èý 

±ØòÐò ¾¢ÈÉ¢ø Á¡½Å÷¸û ±ØòÐôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢, þÄì¸½ 

«¨Á¾¢Ô¼ý ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ±ØÐÅ÷. §ÁÖõ, 

º¢ó¾¨Éò¾¢Èý¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾í¸Ù¨¼Â 

±ñ½í¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¸üÀ¨É ÅÇòÐ¼ý À¨¼ôÀ÷.  

 
¦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 சமாழியணியும் 

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÷. சதாடக்கப்பள்ளிக்கான செய்யுளும் சமாழியணியும் 

பின்வருமாறு: 
 

 செய்யுள்  மரபுத்சதாடர் 

 பழசமாழி  உவறமத்சதாடர் 

 இறணசமாழி  இரட்றடக்கிளவி  

 
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¡É Ó¨ÈÂ¢ø 

ÀÂýÀÎòÐÅ÷. சதாடக்கப்பள்ளிக்கான இலக்கணக் கூறுகள் 

பின்வருமாறு: 
 

 எழுத்தியல்  புணரியல் 

 சொல்லியல்  வலிமிகும் இடங்கள் 

 சதாடரியல்  வலிமிகா இடங்கள் 

 
¦º¡ü¸Çïº¢Âõ 

«Õï¦º¡ü¸Ùõ ¸¨Äî¦º¡ü¸Ùõ þó¾î ¦º¡ü¸Çïº¢Âò¾¢ø 

«¼íÌõ. ¿¡ðÊý §ÁõÀ¡ðÊü§¸üÀ×õ ¸øÅ¢, ¦Á¡Æ¢ 

ÅÇ÷îº¢ì§¸üÀ×õ  ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢Â¢ø ¦º¡ü¸Çïº¢Âõ 

¦ÀÕì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. 
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1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

 Á¡½Å÷¸û: 

1.3 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èì ÜÚÅ÷; 
«¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷. 

1.3.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çì §¸¡¨ÅÂ¡¸ì ÜÚÅ÷. 

1.3.5 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ ¸Õô¦À¡Õ¨Çì ÜÚÅ÷.  

1.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì 
¸ÕòÐ¸¨Çì ÜÚÅ÷. 

1.4.4 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ «È¢Å¢ôÀ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çì ÜÚÅ÷.  

1.4.5 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ Å¢ÇõÀÃò¾¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çì ÜÚÅ÷.  

1.6 ¦À¡Õò¾Á¡É Å¢É¡î ¦º¡ü¸¨Çô 
ÀÂýÀÎò¾¢ì §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. 

1.6.5 '¬', 'µ' ±Ûõ Å¢É¡ ±ØòÐ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ Å¢É¡î ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎò¾¢ì §¸ûÅ¢¸û §¸ðÀ÷. 

1.7 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, 
Å¡ì¸¢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô 
§ÀÍÅ÷. 

 

1.7.14 ¦¾¡¼÷À¼ò¨¾¦Â¡ðÊô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, Å¡ì¸¢Âõ 
¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.  

1.7.15 Ä¸Ã, Æ¸Ã, Ç¸Ã ±ØòÐ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ô 
§ÀÍÅ÷.  

1.7.16 Ã¸Ã, È¸Ã ±ØòÐ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.  

1.7.17 ½¸Ã, ¿¸Ã, É¸Ã ±ØòÐ¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ô 
§ÀÍÅ÷.  

1.7.18 ÝÆÖìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, Å¡ì¸¢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô 
ÀÂýÀÎò¾¢ ¯¨ÃÂ¡ÎÅ÷.  
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

1.8 ¸¨¾ ÜÚÅ÷. 1.8.4 ÓüÚô¦ÀÈ¡¾ ¸¨¾Â¢ý ÓÊÅ¢¨Éக் ÜÚÅ÷. 

1.9 ¾¸Åø¸¨Ç Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 1.9.1 «ð¼Å¨½Â¢ø ¯ûÇ ¾¸Åø¸¨Ç Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 

1.10 ¦¾¡ÌòÐக் ÜÚÅ÷. 1.10.1 ¿¼ôÒî ¦ºö¾¢¨Âô ÀüÈ¢Â ¸Õòது¸¨ளò ¦¾¡ÌòÐக் ÜÚÅ÷.  

1.10.2 ¦ÀüÈ «ÛÀÅí¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐì ÜÚÅ÷.  
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§¸ð¼ø, §ÀîÍì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾Ã «¨¼× 

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 

Á¢¸ì Ì¨È× 

மிகக் குறைந்த அளவிலும் அதிகத் தடுமாற்ைத்துடனும் மட்டுகம ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çì ÜÈ×õ 

தகவல்கறளயும் கருத்துகறளயும் விவரிக்கவும் சதாகுத்துக் கூைவும் þÂÖõ. 

2 

Ì¨È× 

குறைந்த அளவிலும் தடுமாற்ைத்துடனும் மட்டுகம ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çì ÜÈ×õ தகவல்கறளயும் 
கருத்துகறளயும் விவரிக்கவும் சதாகுத்துக் கூைவும் þÂÖõ. 

3 

¾¢Õô¾¢ 

ஓரளவு, ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çì ÜÈ×õ தகவல்கறளயும் கருத்துகறளயும் விவரிக்கவும் சதாகுத்துக் 
கூைவும் þÂÖõ. கமலும், ஏரணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைன் ஓரளவு உள்ளது. 

4 

¿ýÚ 

நல்ல சமாழிநறடயில் ெரளமாக, ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çக் ÜÈ×õ தகவல்கறளயும் கருத்துகறளயும் 
விவரிக்கவும் சதாகுத்துக் கூைவும் þÂÖõ. கமலும், ஆய்வுச் சிந்தறனகயாடு ஏரணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் 
கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

5 

º¢ÈôÒ 

நல்ல சமாழிநறடயில் இலக்கணப்பிறழயின்றிச் ெரளமாகவும் தயக்கமில்லாமலும் ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì 
¸ÕòÐ¸¨Çக் ÜÈ×õ தகவல்கறளயும் கருத்துகறளயும் விவரிக்கவும் சதாகுத்துக் கூைவும் þÂÖõ. கமலும், ஆய்வு, ஆக்கச் 
சிந்தறனகயாடு ஏரணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

6 

Á¢¸î º¢ÈôÒ 

நல்ல சமாழிநறடயில் இலக்கணப்பிறழயின்றி ஏற்ை சமாழியணிறயப் பயன்படுத்திச் ெரளமாகவும் தயக்கமில்லாமலும் கவரும் 
வறகயிலும் ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çக் ÜÈ×õ தகவல்கறளயும் கருத்துகறளயும் விவரிக்கவும் சதாகுத்துக் 
கூைவும் þÂÖõ. கமலும், ஆய்வு, ஆக்கப் புத்தாக்கச் சிந்தறனகயாடு ஏரணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் 
சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 
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2.0 Å¡º¢ôÒ 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

 Á¡½Å÷¸û: 

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

 

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

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

2.3.9 À¾¡¨¸¨Âî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

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

2.4 Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. 2.4.7 Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ ¸Õô¦À¡Õ¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.  

2.4.8 Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ ¸Õî¦º¡ü¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.  

2.4.9 Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

2.5 «¸Ã¡¾¢¨Âô  ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 2.5.3 ¦சாøலின் ¦À¡Õû «È¢Â «¸Ã¡¾¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

2.5.4 «Êî¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â «¸Ã¡¾¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

2.6 ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô  
À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷. 

2.6.4 ÀñÀ¡Î ¦¾¡¼÷À¡É ¯¨Ã¿¨¼ô ÀÌ¾¢¨Â Å¡º¢òÐì ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô 
À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.  

2.6.5 þÄì¸¢Âõ ¦¾¡¼÷À¡É ¯¨Ã¿¨¼ô ÀÌ¾¢¨Â Å¡º¢òÐì ¸ÕòÐ½÷ 
§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.  

2.6.6 ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ ¦¾¡¼÷À¡É ¯¨Ã¿¨¼ô ÀÌ¾¢¨Â Å¡º¢òÐì ¸ÕòÐ½÷ 
§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.  
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Å¡º¢ôÒì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾Ã «¨¼× 

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 

Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢¸ì Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòÐ¼Ûõ ÁðÎ§Á Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Ç Å¡º¢ì¸×õ வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள 

கருப்சபாருள், கருச்சொற்கள், முக்கியக் கருத்துகறள அறடயாளம் காணவும் அகராதிறயப் பயன்படுத்தவும் ¸ÕòÐ½÷ 

§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

2 

Ì¨È× 

Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ¾ÎÁ¡üÈòÐ¼Ûõ ÁðÎ§Á Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Ç Å¡º¢ì¸×õ வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள கருப்சபாருள், 

கருச்சொற்கள், முக்கியக் கருத்துகறள அறடயாளம் காணவும் அகராதிறயப் பயன்படுத்தவும் ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô 

À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

3 

¾¢Õô¾¢ 

µÃÇ×, Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ì¸×õ 

வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள கருப்சபாருள், கருச்சொற்கள், முக்கியக் கருத்துகறள அறடயாளம் காணவும் அகராதிறயப் 

பயன்படுத்தவும் ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

4 

¿ýÚ 

Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀச் ºÃÇÁ¡¸ Å¡º¢ì¸×õ 

வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள கருப்சபாருள், கருச்சொற்கள், முக்கியக் கருத்துகறள அறடயாளம் காணவும் «¸Ã ÅÃ¢¨ºôÀÊ 

அகராதிறயப் பயன்படுத்தவும் ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

5 

º¢ÈôÒ 

Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀத் ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø 

ºÃÇÁ¡¸ Å¡º¢ì¸×õ வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள கருப்சபாருள், கருச்சொற்கள், முக்கியக் கருத்துகறள அறடயாளம் காணவும் 

«¸Ã ÅÃ¢¨ºôÀÊ ÌÚ¸¢Â §¿Ãò¾¢ø அகராதிறயப் பயன்படுத்தவும் ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø 

¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

6 

Á¢¸î º¢ÈôÒ 

Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀத் ¾Âì¸Á¢øÄ¡Áø 

¸ÅÕõ Å¨¸Â¢ø ºÃÇÁ¡¸ Å¡º¢ì¸×õ வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள கருப்சபாருள், கருச்சொற்கள், முக்கியக் கருத்துகறள 

அறடயாளம் காணவும் «¸Ã ÅÃ¢¨ºôÀÊ ÌÚ¸¢Â §¿Ãò¾¢ø §¿÷ò¾¢Â¡¸ அகராதிறயப் பயன்படுத்தவும் ¸ÕòÐ½÷ 

§¸ûÅ¢¸ÙìÌ þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ¦¾Ç¢Å¡¸ô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 
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3.0 ±ØòÐ 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

 Á¡½Å÷¸û: 

3.4 Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷. 3.4.12 ¦º¡ü¸¨Ç Å¢Ã¢×ÀÎò¾¢ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.4.13 ¦¾¡¼÷À¼ò¨¾¦Â¡ðÊ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.4.14 Ä¸Ã, Æ¸Ã, Ç¸Ã §ÅÚÀ¡Î Å¢Çí¸ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.4.15 Ã¸Ã, È¸Ã §ÅÚÀ¡Î Å¢Çí¸ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.4.16 ½¸Ã, ¿¸Ã, É¸Ã §ÅÚÀ¡Î Å¢Çí¸ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.5 Àò¾¢ «¨ÁôÒ Ó¨È¸¨Ç «È¢óÐ 
±ØÐÅ÷. 

3.5.3 ¸ðÎ¨Ãò ¾¨ÄôÒì§¸üÈ ÓýÛ¨Ã¨Âô Àò¾¢Â¢ø ±ØÐÅ÷.  

3.5.4 ¸ðÎ¨Ãò ¾¨ÄôÒì§¸üÈ ÓÊ×¨Ã¨Âô Àò¾¢Â¢ø ±ØÐÅ÷.  

3.5.5 Ó¾ý¨Áì ¸ÕòÐ, Ð¨½ì¸ÕòÐ, Å¢Çì¸õ, º¡ýÚ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢Â 
Àò¾¢¨Â ±ØÐÅ÷. 

3.6 ÀøÅ¨¸ ÅÊÅí¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ 
±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ôÀ÷. 

 

3.6.5 80  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¾ý¸¨¾ ±ØÐÅ÷.  

3.6.6 80  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¾É¢ôÀ¼ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ¸¨¾ ±ØÐÅ÷.  

3.6.7 80  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¦¾¡¼÷À¼ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ¸¨¾ ±ØÐÅ÷.  

3.6.8 80  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.6.9 80  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¯È×ì ¸Ê¾õ ±ØÐÅ÷.  

3.6.10 80  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸üÀ¨Éì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  
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±ØòÐì¸¡É ¾Ã «¨¼× 
 

¾Ã «¨¼× 

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 

Á¢¸ì Ì¨È× 

மிகக் குறைந்த அளவிலும் அதிக எழுத்துப்பிறழயுடனும் மட்டுகம வாக்கியம் அறமக்கவும் எழுத்துப் படிவங்கறளப் 

பறடக்கவும் இயலும். 

2 

Ì¨È× 
குறைந்த அளவிலும் எழுத்துப்பிறழயுடனும் மட்டுகம வாக்கியம் அறமக்கவும் எழுத்துப் படிவங்கறளப் பறடக்கவும் இயலும். 

3 

¾¢Õô¾¢ 

வாக்கியம் அறமக்கவும் எழுத்துப் படிவங்கறளப் பறடக்கவும் ஓரளவு இயலும். கமலும், ஏரணமான வறகயில் 

எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைன் ஓரளவு உள்ளது. 

4 

¿ýÚ 

இலக்கணப்பிறழயின்றி வாக்கியம் அறமக்கவும் இலக்கணப்பிறழயின்றி நல்ல சமாழிநறடயில் எழுத்துப் படிவங்கறளப் 
பறடக்கவும் இயலும். கமலும், ஆய்வுச் சிந்தறனகயாடு ஏரணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் 
சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

5 

º¢ÈôÒ 

இலக்கணப்பிறழயின்றியும் எழுத்துப்பிறழயின்றியும் வாக்கியம் அறமக்கவும் இலக்கணப்பிறழயின்றியும் எழுத்துப்பிறழயின்றியும் 
நல்ல சமாழிநறடயில் எழுத்துப் படிவங்கறளப் பறடக்கவும் இயலும். கமலும், ஆய்வு, ஆக்கச் சிந்தறனகயாடு ஏரணமான 
வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

6 

Á¢¸î º¢ÈôÒ 

இலக்கணப்பிறழயின்றியும் எழுத்துப்பிறழயின்றியும் சிைந்த வாக்கியம் அறமக்கவும் இலக்கணப்பிறழயின்றியும் 
எழுத்துப்பிறழயின்றியும் நல்ல சமாழிநறடயில் ஏற்ை சமாழியணிறயப் பயன்படுத்திக் கவரும் வறகயில் எழுத்துப் 
படிவங்கறளப் பறடக்கவும் இயலும். கமலும், ஆய்வு, ஆக்கப் புத்தாக்கச் சிந்தறனகயாடு ஏரணமான வறகயில் 
எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 
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4.0 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

 Á¡½Å÷¸û: 

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

4.3.4 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
±ØÐÅ÷. 

4.4 þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.4.4 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
சரிÂா¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

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

4.5.4 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî ÝÆÖì§¸üÀî சரிÂா¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.6 ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.6.4 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7 ÀÆ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7.4 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ÀÆ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.9 ¯Ä¸¿£¾¢¨ÂÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.9.2 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ¯Ä¸¿£¾¢¨ÂÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
±ØÐÅ÷. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

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

 

4.10.2 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.11 ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.11.2 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
சரிÂா¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.12 ¦ÅüÈ¢ §Åü¨¸¨ÂÔõ «¾ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
±ØÐÅ÷. 

 

4.12.1 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ¦ÅüÈ¢ §Åü¨¸¨ÂÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.13 ãÐ¨Ã¨ÂÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

 

4.13.1 ¿¡ý¸¡õ ¬ñÎì¸¡É ãÐ¨Ã¨ÂÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
±ØÐÅ÷. 

 
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 þÄì¸½õ 
 

 
 
 
 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

 Á¡½Å÷¸û: 

5.3 ¦º¡øÄ¢Äì¸½ò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 

5.3.17 Ó¾Ä¡õ, þÃñ¼¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.3.18 ãýÈ¡õ, ¿¡ý¸¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.3.19 ³ó¾¡õ, ¬È¡õ, ²Æ¡õ, ±ð¼¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.3.20 ¬¸§Å, ±É§Å, ¬¨¸Â¡ø, ²¦ÉýÈ¡ø, ²¦ÉÉ¢ø, ¬É¡ø, ¬¾Ä¡ø ¬¸¢Â 
þ¨¼î¦º¡ü¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.4 Å¡ì¸¢Â Å¨¸¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
±ØÐÅ÷. 

5.4.7 ¦¾¡¼÷ Å¡ì¸¢Âõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.  

5.5 ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

5.5.4 «¨ÃôÒûÇ¢, முக்¸ாற்Òள்ளி «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.5.5 ´ü¨È §Áü§¸¡û ÌÈ¢, þÃð¨¼ §Áü§¸¡û ÌÈ¢¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô    
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

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

5.7.1 þÂøÒ Ò½÷îº¢ ÀüÈ¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

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

 

5.8.1 þÃñ¼¡õ, ¿¡ý¸¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸ÙìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.   

5.8.2 «ó¾, þó¾, ±ó¾ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.8.3 «íÌ, þíÌ, ±íÌ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

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

 

5.9.1 º¢Ä, ÀÄ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.9.2 ’ÀÊ’ ±னும் ¦சாøÖக்குôÀ¢ன் ÅÄ¢Á¢¸ா ±ன்À¨¾ «ை¢óது சர¢Âா¸ô ÀÂன்ÀடுòதுÅ÷.  

5.9.3 «Ð, þÐ, ±Ð ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±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 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
«. ¯Ä¸¿£¾¢ - ¯Ä¸¿¡¾ ÀñÊ¾÷  
 

1. ¦¿ïº¡Ãô ¦À¡ö¾ý¨Éî ¦º¡øÄ §Åñ¼¡õ 
     ¿¢¨ÄÂ¢øÄ¡ì ¸¡Ã¢Âò¨¾ ¿¢Úò¾ §Åñ¼¡õ 
¿ïÍ¼§É ¦Â¡Õ¿¡Ùõ ÀÆ¸ §Åñ¼¡õ 
     ¿øÄ¢½ì¸ Á¢øÄ¡§Ã¡ Ê½í¸ §Åñ¼¡õ 
«ïº¡Áü ÈÉ¢ÅÆ¢§Â §À¡¸ §Åñ¼¡õ 

       «Îò¾Å¨Ã ¦Â¡Õ¿¡Ùí ¦¸Îì¸ §Åñ¼¡õ. 
 

 
¬. ¾¢ÕìÌÈû - ¾¢ÕÅûÙÅ÷  
 

1. ¨ÅÂòÐû Å¡úÅ¡íÌ Å¡úÀÅý Å¡Û¨ÈÔõ 
  ¦¾öÅòÐû ¨Åì¸ô ÀÎõ. (50)       
 
2. §¾¡ýÈ¢ý Ò¸¦Æ¡Î §¾¡ýÚ¸ «ஃ¾¢Ä¡÷ 
 §¾¡ýÈÄ¢ý §¾¡ýÈ¡¨Á ¿ýÚ. (236)    
 
3. Ò¸úÀ¼ Å¡Æ¡¾¡÷ ¾ó§¿¡Å¡÷ ¾õ¨Á  
 þ¸úÅ¡¨Ã §¿¡ÅÐ ±Åý. (237)       
  
4. ¦¾¡ð¼¨Éò àÚõ Á½ü§¸½¢ Á¡ó¾÷ìÌì 
  ¸üÈ¨Éò àÚõ «È¢×. (396)     
 

 
5. «ýÀ¢üÌõ ¯ñ§¼¡ «¨¼ìÌó¾¡ú ¬÷ÅÄ÷  
 Òý¸ñ¿£÷ âºø ¾Õõ. (71) 

 
 
 
இ. ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔû 
 

1. ¿øÅÆ¢ - ´Ç¨ÅÂ¡÷ 
 
 ¬ÉÓ¾Ä¢ø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø 

Á¡Éõ «Æ¢óÐ Á¾¢¦¸ðÎô - §À¡É¾¢¨º 
±øÄ¡÷ìÌõ ¸ûÇÉ¡ö ²úÀ¢ÈôÒó ¾£ÂÉ¡ö       
¿øÄ¡÷ìÌõ ¦À¡øÄÉ¡õ ¿¡Î.  
   

2. ¿¡ÄÊÂ¡÷ - ºÁ½ ÓÉ¢Å÷ 
 
 ¿øÄ¡÷ ±Éò¾¡õ ¿É¢Å¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ñ¼¡¨Ã 

«øÄா÷ ±ை¢னும் «¼க்¸¢க்¦¸ாளø லÅண்டும் 
¦¿øÖìÌ ¯Á¢ÔñÎ, ¿£÷ìÌ Ñ¨ÃÔñÎ 
ÒøÄ¢¾ú âÅ¢üÌõ ¯ñÎ.     

 
    

    
 

¦ºöÔû 
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உ. ¦ÅüÈ¢ §Åü¨¸ - «¾¢Å£ÃÃ¡Á À¡ñÊÂý 
 

1. ±Øò¾È¢ Å¢ò¾Åý þ¨ÈÅÉ¡Ìõ.  
2. ¸øÅ¢ì ¸ÆÌ ¸º¼È ¦Á¡Æ¢¾ø.  
3. ¦ÀÕ¨ÁÔõ º¢Ú¨ÁÔõ ¾¡ý ¾Ã ÅÕ§Á.  

 
 

 
ஊ. ãÐ¨Ã/Å¡ìÌñ¼¡õ - ´Ç¨ÅÂ¡÷ 
  

1.  ¿ýÈ¢ ´ÕÅüÌî ¦ºö¾ì¸¡ Äó¿ýÈ¢ 
±ýÚ ¾Õí¦¸¡ ¦ÄÉ§Åñ¼¡ - ¿¢ýÚ 
¾ÇÃ¡ ÅÇ÷¦¾íÌ ¾¡Ùñ¼ ¿£̈ Ãò 
¾¨ÄÂ¡§Ä ¾¡ý¾Õ¾ Ä¡ø.  

 
 
 
 
 
 
அ. þ¨½¦Á¡Æ¢ 
 

1. «ñ¨¼ «ÂÄ¡÷   
2. «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á  
3. «ýÚõ þýÚõ  

  
 
 
 
 
 
 

ஆ. ¯Å¨Áò¦¾¡¼÷ 
 

1. º¢¨Ä §Áø ±ØòÐô §À¡Ä     
2. ¸ñ½¢¨Éì ¸¡ìÌõ þ¨Á §À¡Ä   
3. ¸¡ðÎò ¾£ §À¡Ä 

 
 
இ. þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢ 
 

1.  ¸Î¸Î        
2.  ÀÇÀÇ   
3.  ºÃºÃ 

 
ஈ.  ÁÃÒò¦¾¡¼÷ 

 
1.  ÁÉì§¸¡ð¨¼    
2.  ¦¾¡ýÚ ¦¾¡ðÎ   
3.  ¸í¸½õ ¸ðÎ¾ø   
4.  ¸Îì¸¡ö ¦¸¡Îò¾ø    
5.  ¸Ã¢ âÍ¾ø     
6.  ¸¨ÃòÐì ÌÊò¾ø    

  
உ. ÀÆ¦Á¡Æ¢ 
 

1.  ÌüÈÓûÇ ¦¿ïÍ ÌÚÌÚìÌõ.    
2.  º¢ò¾¢ÃÓõ ¨¸ôÀÆì¸õ ¦ºó¾Á¢Øõ ¿¡ôÀÆì¸õ.  
3.  ´ýÚ Àð¼¡ø ¯ñÎ Å¡ú×.     
4.  ¸¡üÚûÇ §À¡§¾ àüÈ¢ì ¦¸¡û.    
5.  º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ.   
6.  º¢ì¸Éõ º£ÃÇ¢ìÌõ.  

 
 
 

¦Á¡Æ¢Â½¢ 
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þÄì¸½õ 

 

 
 
 
 
 
 
அ. ¦º¡øÄ¢Äì¸½õ  

 
1.  §ÅüÚ¨Á  

- Ó¾Ä¡õ §ÅüÚ¨Á - ±ð¼¡õ §ÅüÚ¨Á 
 
2.  þ¨¼î¦º¡ø 

-  ¬É¡ø 
-  ¬¸§Å/ ±É§Å/ ¬¨¸Â¡ø/ ¬¾Ä¡ø  
-  ²¦ÉýÈ¡ø/ ²¦ÉÉ¢ø  

 
 
ஆ. Å¡ì¸¢Â Å¨¸¸û 

 
1.  ¦¾¡¼÷ Å¡ì¸¢Âõ 

 
 

 
இ. ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸û 

 
1.  «¨ÃôÒûÇ¢ 
2.  Óì¸¡üÒûÇ¢ 
3.  ´ü¨È §Áü§¸¡û ÌÈ¢  
4.  þÃð¨¼ §Áü§¸¡û ÌÈ¢ 

ஈ. Ò½÷îº¢ Å¨¸¸û 
 

1.  þÂøÒ Ò½÷îº¢ 
 
 
 
 
உ. ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸û 
 

1.  þÃñ¼¡õ, ¿¡ý¸¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸ÙìÌôÀ¢ý 
2.  «ó¾, þó¾, ±ó¾ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
3.  «íÌ, þíÌ, ±íÌ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 

 
 
 
 
ஊ. ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸û 
 

1.  º¢Ä, ÀÄ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý  
2.  ‘ÀÊ’ ±Ûõ ¦º¡øÖìÌôÀ¢ý 
3.  «Ð, þÐ, ±Ð ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
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¦º¡üÀðÊÂø 
 
 
 
« «ÕÅ¢ இன்ை¢¨ச உள்லள ±ண்ணம் ஒருòதி ¸ம்பீரம் 

  இர¸சிÂம் உறுôபிை÷ ±ண்ணு¾ø ஒருÅன் ¸ம்ÀளிôÒழு 

«¸தி ¬ இரசி¸÷ உ¸ó¾ ±¾ற்கு ஒôபிடு¾ø ¸ó¾ø 

«ங்¸òதிை÷  இருôÒôÀா¨¾ உ¨¼¨Á ±தி÷ôÒ  ¸ò¾ரிக்ல¸ாø 

«சø ¬ற்ைø இரும்Ò உண்¼ாக்கு  µ ¸ண்ணாÊ 

«¨ச ¬¾ாÂம் இருÁø உரசு ²  ¸ண் 

«îச¸ம் ¬òதிரம் இÄðசிÂம் உமி  µங்கு¾ø ¸¾ண்டு 

«ஞ்சÄ¸ம் ¬ôÒ  உரி¨Á ²ற்றுÁதி µ¼ம் ¸ணÅாய் 

«¼÷òதி ¬க்¸ம் ® உருÅாக்கு ²ரணம் µðடுந÷ ¸ðடுôÀாடு 

«Êக்¸Ê ¬¾ரவு  உÄ÷ó¾ ²Äம்  ¸ð¼ாÂம் 

«தி÷ஷ்¼ம் ¬÷Åம் ®¾ø உளவு  ¸ ¸îலசரி 

«திசÂம் ¬¨Ä ®÷ôÒ  ஐ  ¸ழுவு¾ø 

«ôÀÊ   °  ¸øவி ¸டு¨Á 

«¨Áîச÷  ¯  ஐŠÅ÷Âம் ¸ÄôÒ ¸¨Æ 

«Âø இ  °¸ம் ஐலராôÀா ¸¨¾ ¸Äசம் 

«ரசாங்¸ம்  உ¼ன் °டுருவி ஐயுறு¾ø                                  ¸¾ைø ¸ளம் 

«ரÅம் இÂøÒ உடுôÒ °துÅòதி  ¸ண்¸ாணிò¾ø ¸Äம் 

«ருகிø இ¨¼யூறு உண÷îசி  ´ ¸ருமி ¸¨ள 

«÷îச¸÷ இ¨¼Åா÷ உ¾Âம் ±  ¸ரு¨ணக்கிÆங்கு ¸ளிôÒ 

«÷îச¨ை இணக்¸ம் உருÒ  ஒòதி¨¸ ¸ரு ¸Åசம் 

«øலி இô¦Àாழுது உøÄாசம் ±ஃகு ஒôÀ¨ை ¸ரÊ ¸ங்கு 

«Å¨ர இ¨ணÂம் உÆவு ±îசரிக்¨¸ ஒôÒவிò¾ø ¸ம்Ò ¸ஞ்சன் 
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¸¡ ¸£ குறுகிÂ §¸ ¦¸ாø¨Ä º º¡ 
  குறும்Ò  ¦¸ாடூரம்   
¸ாண்¼ாமிரு¸ம் ¸£ழ்ò¾ளம்  ல¸டு ¦¸ாள்¸Äன் சகிôÒ சாக்¸¨¼ 
¸ாண் ¸£÷òதி Ü ல¸ÅÄம் ¦¸ாî¨ச சîசரவு º¡ö¾Çõ 
¸ாÖ¨ை ¸£ழ்Åாைம்    சதுரங்¸ம் சாó¾ம் 

¸¡ôÀ¸õ  Üக்குரø ¨¸ §¸¡ சòது சாமி 

¸ாÅற்¸ாரன் Ì Üîசø   சÁா¾ாைம் சாம்பிராணி 

¸ாைாங்ல¸ாழி  Üôபிடு ¨¸தி ல¸ாÊ சóல¾¸ம் சாÂø 

¸ாற்Àóது குமிழி ÜðடுôÀணி ¨¸ô¨À ல¸ாð¼ான் சமு¾ாÂம்  

¸ாÄÊ குòது Üðடுைவு ¨¸ம்Áாறு ல¸ா¨ர சம்Á¾ம் º¢ 

¸ாசலநாய் ÌÁðÊôÀÆõ Üனி ¨¸யு¨ை ல¸ாÄாð¼ம் சரக்கு  
 குறுó¾ðடு Üற்று ¨¸விளக்கு ல¸ாÄா¸Äம் சரண் ச¢Äம்Àம் 

¸¢ குரு Üò¾ன்  ல¸ாðÀாடு சரடு ச¢சு 
 குருவி  ¦¸¡ ல¸ாரம் சரி ச¢லநகி¾ன் 
¸¢ðÊÂ குÆôÀம் ¦¸  ல¸ாரிக்¨¸ சரிவு ச¢ன்ைம் 

¸¢ணறு கு¨Æò¾ø  ¦¸ாஞ்சம்  ºÃì¸¸õ ச¢று¨Á 

¸¢ரகிò¾ø குளி÷ ¦¸ðÊலÁளம் ¦¸ாð¼¨¸ ¦¸Ç சÖ¨¸ ச¢றுò¨¾ 

¸¢லி குளி÷Àாைம் ¦¸ண்¨¼க்¸ாø ¦¸ாடு¨Á  சÅாø ச¢ற்பி 

¸¢றுக்கு குளு¨Á ¦¸டுபிÊ ¦¸ாôÀ¨ை ¦¸ளரÅ÷ சறுக்கு ச¢¨Ä 

¸¢ண்ணி குைð¨¼ ¦¸ðடு ¦¸ாôÀளம் ¦¸ள¾ாரி  ச¢Äம்Ò 
 குறிக்ல¸ாள்  ¦¸ாழுôÒ   ச¢Äóதி 
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ச¢ரÁம் சூ ¦º¡ ¾¡ ¾£ ¦¾  §¾¡ 

ச¢ôÀóதி       

ச¢ó¾¨ை சூÊ ¦சாற்¦ைா¼÷ ¾ாக்கு ¾£ண்டு ¦¾Å¢ðடு¾ø ல¾ாற்ைம் 

ச¢òதிரம் சூ¨Ä ¦சாதி ¾ாய்நாடு ¾£¨Á ¦¾ம்Ò  

ச¢க்¸ø  ¦சாரி ¾ாலி ¾£÷ò¾ம்  ¿ 

 ¦ச  ¾ாÅரம்  ல¾  

º£ ¦சங்குòது  ¾¡Éõ Ð  ந¸÷¾ø 

 ¦சம்Áண் §º¡   ல¾க்கு ந¸ø 

ச£÷ ¦சÂற்¨¸  ¾¢ துடுôÒ ல¾¸ம் ந¼ò¨¾ 

ச£ைக்¸ளிÁண் ¦சரிò¾ø லசா¨¼  துணிîசø ல¾சம் ந¼ைம் 

ச£ðடு ¦சÄவு லசாதி தி¨¸ôÒ து¨ண ல¾நீ÷ நÊ¸÷ 

ச£¨Á ¦சø  ¾¢¨ச¸ாðÊ துôÒரவு ல¾யி¨Ä நடுக்¸ம் 

 ¦சவி  ¾¢¼ம் துரு ல¾ÅாÄÂம் ந¨¼ 

சு  ¾ ¾¢ருவிÆா  ல¾ள் நðÒ 

 §º  ¾¢டீ÷ தூ  நண்À¸ø 

சு¸ா¾ாரம்  ¾¸Åø ¾¢மி÷  ¦¾¡ நதி 

சு¼÷ லசÁம் ¾குதி ¾¢ரðல¼டு தூக்கு  நம்Ò 

சுண்¼ø லசÅ¸ன் ¾¨ச ¾¢ÕÓ¨È தூண்டு¾ø ¦¾ாகுதி நம்பிக்¨¸ 

சுண்டுவிரø லசÁக்¸Äம் ¾ýÉõÀ¢ì¨¸  தூது ¦¾ா¨¸ ¿íÜÃõ 

ÍÃôÀ¢ லச÷க்¨¸ ¾ýÓ¨ÉôÒ   ¦¾ா¼÷Ò  

 லசôÀங்கிÆங்கு    ¦¾¡üÚ¾ø  
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¿¡ ¿£ ¦¿ À Àா¨ÄÅைம் ÒÄன் §À 

    À¡Ð¸¡ÅÄ÷ Òகுமு¸ம்  

நாசம்  ந£ங்¸ள் ¦நசவு ÀÄº¡Ä¢  Ò¸லி¼ம் §ÀðÊ 

நாðÊÂம் ந£îசø ¦நருக்¸Ê À¸ø À¢ Ò¸ா÷ §ÀÃõ 

நாணம் ந£ðடு ¦¿Ã¢ Àகுதி  Òò¾ாண்டு §ÀÃÃº÷ 

நா¾ம் ந£óது ¦நம்Òல¸ாø Àசு À¢î¨ச ÒÄ¨Á §À¨Æ 

நாளி¾ழ் ந£÷நி¨Ä ¦நÊø À¼À¼ôÒ À¢ÊôÒ   

¿¡ÂýÁ¡÷ ந£று ¦நð¦¼ழுòது À¨¼ò¾ø À¢ைôÒ பூ ¦À¡ 

 ந£÷Âா¨ை ¦நடுங்¸ணக்கு Àð¼¾ாரி பின்ைணி   

¿¢   ÀðÊனி À¢¾ா பூîசðÊ ¦À¡ÍìÌ 

 Ñ §¿ Àணி À¢ÊÅா¾ம் பூî¦சÊ ¦À¡ÎÌ 

நி¸ழ்வு   Àணிவு À¢ர¸ாசம் பூî¦சண்டு ¦À¡ð¼½õ 

ந¢தி நுðÀம் லநசி Àண்¼ம் À¢òது பூÅாளி ¦À¡óÐ 

ந¢ரÀராதி நு¨Æவுîசீðடு லந÷க்ல¸ாடு Àண்¨ண À¢ரÒ  ¦À¡õÁÄ¡ð¼õ 

ந¢ருÀ÷ Ññ¦ÀÕì¸¢  Àண்Ò  ¦À ¦À¡ÚôÒ 

ந¢Äîசரிவு  ¦¿¡  À£  ¦À¡õÁø 

ந¢Äநடுக்¸ம் á  À¡  ¦ÀÂ÷  

ந¢Äக்¸¼¨Ä  ¦நாறுக்கு  À£ôÀாய் ¦Àரணி §À¡ 

ந¢¨Ä áÄ¡¨¼  Àா¸ம்  ¦ÀரிÂôÀா  

ந¢¨ÄÂம் áற்ைாண்டு §¿¡ Àாகு Ò ¦ÀரிÂம்Áா §À¡ìÌ 

ந¢றுòது   Àா¾ம்  ¦ÀÕîº¡Ç¢ §À¡¨¾ 

ந¢றுÅைம்  லநாவு ÀாதிôÒ Ò¨¸யி¨Ä ¦ÀÕí¸¼ø §À¡Ã¡ð¼õ 

  லநாக்கு¾ø ÀாÂசம் ÒதிÂது  §À¡÷ì¸Çõ 

   Àாய்îசø Òதிைா   

   À¡¨ÅÅ¢ÇìÌ Òரðசி   
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Á Á¢ ÓÕí¨¸ §Áü§¸¡û Å Å¢ ¦ÅÌÇ¢ 

  ÓÆõ §Á¾¡Å¢   ¦Åñ¸Äõ 

ÁÄ÷îº¢ Á¢ïÍ   Åì¸£ø Å¢Ì¾¢  

Á¸× Á¢îºõ ã  ÅÊÅõ Å¢ðÊø  

ÁÌÊ Á¢¾¢ÂÊ  ¨Á ÅÎ Å¢ñÁ£ý லÅ 

ÁíÌ¾ø Á¢Õ¾í¸õ ãÎÀÉ¢  Å¾ó¾¢ விÀòது  

ÁïÍ Á¢ÛÁ¢ÛôÒ ãôÒ ¨ÁòÐÉ÷ ÅÃ× Å¢Á¡É¢ §ÅðÎ 

Á¼íÌ Á¢ýº¡Ãõ ãÄ¾Éõ  ÅÕÁ¡Éõ Å¢õÁø §Åû 

ÁÎ  ãÄ§¿¡ö ¦Á¡ ÅÆì¸õ Å¢ÂôÒ §Åð¨¸ 

Á½Á¸ý Á£ ã÷ì¸õ  ÅÇ÷ Å¢¼¡ÓÂüº¢ §ÅÇ¡ñ¨Á 

  மூÄô¦Àாருள் ¦Á¡ö ÅÉõ Å¢Ã¾õ §Å¾õ 

Á¡ Á£ð¼ø ãÐ¨Ã ¦Á¡ð¨¼Á¡Ê ÅÉôÒ Å¢ò¨¾ §Åô¦Àñ¦½ö 

 Á£Éõ     §Å¨Ç 

Á¡Í Á£ûÀ¡÷¨Å ¦Á §Á¡ Å¡ வீ  

Á¡¨Äì¸ñ      ¨Å 

Á¡ðÎ¾ø Ó ¦ÁîÍ §Á¡¨Æ Å¡ì¸¢Âõ Å£îºõ  

Á¡ñÎ  ¦ÁÐ §Á¡ºÊ Å¡¨¸ Å£Ã¡ôÒ ¨Åக்ல¸ாø 

Á¡ñÒ Ó¸Á¾¢Â÷ ¦ÁÄ¢×  Å¡Â¢ø  ¨Åராக்¸¢Âம் 

Á¡ÖÁ¢ Óì¸¡ø  ¦ÁÇ Å¡öì¸¡ø ¦Å ¨Åடூர¢Âம் 

 Óîºó¾¢ §Á  Å¡û   

 Ó¼õ  ¦ÁÇÍ Å¡¾õ ¦ÅðÎì¸¢Ç¢  

 Ó¾øÅ÷ லÁம்Àாடு  Å¡ú× ¦ÅÚ¨Á  

 Ó¾Ö¾Å¢ §ÁõÀ¡Äõ  Å¡ÉõÀ¡Ê ¦ÅÈ¢  

 ÓÐ¨Á §ÁÄ¡¨¼  Å¡½¢Àõ   



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4 

39 

PANEL PENGGUBAL 
 

1. Ramanathan A/L Nagarathinam Bahagian Pembangunan Kurikulum 

2. Vanaja A/P Ratnam Bahagian Pembangunan Kurikulum 

3. Usharani A/P Arumugam Bahagian Pembangunan Kurikulum 

4. Haridass A/L Kantaswamy Bahagian Pembangunan Kurikulum 

5. Tamil Selvan A/L Perumal Bahagian Buku Teks 

6. Prof. Madya. Dr. Sababathy A/L Venugopal Universiti Malaya 

7. Vijayan A/L Ramasamy Jabatan Pendidikan Negeri Johor 

8. Anantha Kumarl A/L A. Vellasamy Jabatan Pendidikan Negeri Melaka 

9. Sathianarayanan A/L Krishna Iyer Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan 

10. Poobalan A/L Manickam Jabatan Pendidikan Pahang 

11. Sivalingam A/L P Seenivasan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 

12. Rajam A/P Suppiah IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan 

13. Saminathan A/L Govindasamy IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang 

14. Shanti A/P Arul Dass SJKT Ladang Bukit Jalil, Kuala Lumpur 

15. Parvathy A/P Ponniah SJKT Ladang Semenyih, Semenyih, Selangor 

16.  Suthagar A/L Periannan SJKT Ladang Tumbuk, Tanjung Sepat, Selangor 

17. Ranjini Thevi A/P Shanmugam SJKT Nilai, Nilai, Negeri Sembilan 

18. Partiven A/L Muniandy SJKT Sentul, Sentul, Kuala Lumpur 

19. Sagunthaladevi A/P Thanimalai SJKT St. Joseph, Sentul, Kuala Lumpur 

 



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4 

40 

 
 

TURUT MENYUMBANG 
 

1. Thana Balan A/L Narayanan Bahagian Buku Teks 

2. Mannar Mannan A/L Maruthai Universiti Malaya 

3. Dr. Samikkanu Jabamoney A/L Ishak Samuel Universiti Pendidikan Sultan Idris 

4. Dr. Paramasivam A/L Muthusamy Universiti Putra Malaysia 

5. Narayanasamy A/L Kuppusamy IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan  

6. Paneer Selvan A/L Anthony IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah  

7. Vengadammal A/P Rajoo IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4 

41 

 

PENGHARGAAN 

 

Penasihat 

Shazali bin Ahmad - Pengarah 

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)  

Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan) 

 

Penasihat Editorial 

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor  

Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor  

Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor 

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor  

Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor  

Fazlinah binti Said - Ketua Sektor 

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor  

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor  

Paizah binti Zakaria  - Ketua Sektor  

Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor  

 

 

 

 

 

 



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4 

42 

 

 

 

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi 

Saripah Faridah binti Syed Khalid 

Nur Fadia binti Mohamed Radzuan 

Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin 

 

Pereka Grafik 

Siti Zulikha binti Zelkepli 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 





 




