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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 
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FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
 

 

 
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih 

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu   untuk 

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi 

dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan   kepada Tuhan. Usaha ini 

adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu 

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan 

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara” 

 

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

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

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

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

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

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

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

¿øÌõ Á§Äº¢Â¨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. 

 
 
 
 
 
 

Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR 

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 ஐந்து þÚ¾¢Â¢ø 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 
1. செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள முக்கியக் கருத்துகறளக் கூறுதல்; 

கருத்துறைத்தல். 

2. வினாச் சொற்கறளப் பயன்படுத்திக் ககள்விகள் ககட்டல். 

3. சபாருத்தமான சொல், சொற்சைாடர், வாக்கியம் 

ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்திச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு கூறுதல்; 

கருத்துகறளத் சதாகுத்து விவாதித்தல்.   

4. பல்கவறு வாசிப்புப் படிவங்கறளச் ெரியான கவகம், சதானி, 

உச்ெரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறிகளுக்ககற்ப வாசித்தல்; 

கருத்துணர்தல். 

5. வாசிப்புப் பகுதியிலுள்ள முக்கியத் தகவல்கறள 

அறடயாளங்கண்டு வறகப்படுத்துதல்; ஒப்பிடுதல்; முடிவுக்கு 

வருதல். 

6. அகைாதிறயத் திைம்படப் பயன்படுத்துதல். 

7. கமக ாட்ட வாசிப்பு உத்திறயப் பயன்படுத்தி வாசித்தல். 

8. வாக்கியம் அறமத்தல். 

9. பல்வறக வடிவங்கறளக் சகாண்ட எழுத்துப் படிவங்கறளப் 

பறடத்தல். 

10. செய்யுறளயும் சமாழியணிறயயும் அறிந்து உய்த்துணர்தல்; 

பயன்படுத்துதல். 

11. இ க்கண 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÷. 



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 5 

6 

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, எல் ாப் பாடங்களிலும் 

அம ாக்கம் 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 கேரிறடயாகவும் இறடச்செருக ாகவும் 

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 ேடவடிக்றககய வகுப்பறை மதிப்பீடாகும். ஆசிரியர் 

இதறனத் திட்டமிடுவகதாடு முறையாக அம ாக்கம் செய்து 

கிறடக்கப் சபறும் தகவற  அறிக்றகயின்வழி சவளியிடுதல் 

கவண்டும். மாணவரின் அறடவுநிற றய நிர்ணயம் செய்வதற்கு 

இந்ேடவடிக்றகறய ஆசிரியர் சதாடர்ச்சியாக கமற்சகாள்ள 

கவண்டும். 

 
முறைொர்ந்த மற்றும் முறைொைா மதிப்பீட்டு முறைகளில் ஆசிரியர் 

வகுப்பறை மதிப்பீட்றட கமற்சகாள்ள ாம். கற்ைல்கற்பித்தல் 

செய ாக்கத்தின் கபாது ேறடசபறுவகத முறைொைா மதிப்பீடு. ஒரு 

பாடத்சதாகுதியின் இறுதியிக ா ஆண்டின் இறுதியிக ா 

ேடத்தப்படுவது முறைொர்ந்த மதிப்பீடாகும். தை 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 அறடவுநிற றயயும் கமம்படுத்துவதற்கு 

மதிப்பீடு உதவியாக இருக்கும் சபாருட்டு ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட 

தன்றமகறளக் சகாண்ட மதிப்பீட்றட அம ாக்கம் 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 ஆற்ைற  சவளிப்படுத்தும் 

வறகயில் அறமதல். 

 கற்ைல் தைம், தை அறடவு ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 

மாணவர்களின் அறடவுநிற றய மதிப்பீடு செய்தல். 

 குறைகறளக் கறளவதற்கும் வளப்படுத்துவதற்கும் சதாடர் 

ேடவடிக்றக கமற்சகாள்ளுதல். 

ஆசிரியர் மாணவர்களின் அறடவுநிற றயப் சபாருத்தமான 

வறகயில் குறித்து றவத்துக்சகாள்ள ாம். ஒவ்சவாரு 

சமாழித்திைன்கறளயும் கற்பித்த பிைகு வழங்கப்பட்டுள்ள அறிக்றக 

வார்ப்புருவில் பதிவு செய்தல் கவண்டும். 

 

ஒட்டும ொத்த அறடவுநிறை 

மாணவரின் ஒட்டுசமாத்த அறடவுநிற றய ஒவ்கவார் ஆண்டு 

இறுதியிலும் நிர்ணயம் செய்தல் கவண்டும். ஒட்டுசமாத்த 

அறடவுநிற  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 க ந்துறையாடல், ஒட்டுசமாத்த அறடவுநிற  

பற்றிய புரிதற  கமம்படுத்தும். ஒட்டுசமாத்த அறடவுநிற றய 

அட்டவறண 3 விவரிக்கின்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 5 

16 

«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 
¸ருòது¸¨ளயும் ¦Åள¢ôÀடுòதும் 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 ¦ÁாÆ¢Âை¢வும் ¦ÁாÆ¢Âாற்ைÖம் உள்ளது. ÁாணÅ÷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. 
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¯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 அம ாக்கத்திலுள்ள 

சுற்ைறிக்றகக்ககற்ப ஒரு வருடத்தில் குறைந்தது 160 மணி கேைம் 

ேடத்தப்படுதல் 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  மைபுத்சதாடர் 

 பழசமாழி  உவறமத்சதாடர் 

 இறணசமாழி  இைட்றடக்கிளவி  

 
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 இ க்கணக் 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÷. 

1.3.6 ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Ç¦Â¡ðÊì ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷. 

  

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

1.4.6  ¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¯¨ÃÂ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çì ÜÚÅ÷. 

  

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

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

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

 

1.7.19 ¾¨ÄôÀ¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, Å¡ì¸¢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô 
ÀÂன்Àடுòதிô §ÀÍÅ÷.  

1.7.20 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, Å¡ì¸¢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂன்Àடுòதிî 
º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷× ÜÚÅ÷.  
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

1.8 ¸¨¾ ÜÚÅ÷. 1.8.5 ¿£¾¢ì ¸¨¾¨Âக் ÜÚÅ÷. 

1.9 ¾¸Åø¸¨Ç Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 1.9.2 Å¨ÃÀ¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¾¸Åø¸¨Ç Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 

1.10 ¦¾¡ÌòÐக் ÜÚÅ÷. 1.10.3 ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊÂ ¸ÕòÐ¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐக் ÜÚÅ÷.  

1.10.4 ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊÂ º¡÷Ò, ±¾¢÷× ¸ÕòÐ¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐ Å¢Å¡¾õ ¦ºöÅ÷.  
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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¸¨Çசயாட்டிக் 
கருத்துறைக்கவும் தகவல்கறள விவரித்துக் கூைவும் சிக்கலுக்குத் தீர்வு கூைவும் கருத்துகறளத் சதாகுத்து விவாதம் செய்யவும் 
þÂÖõ. 

2 

Ì¨È× 

குறைந்த அளவிலும் தடுமாற்ைத்துடனும் மட்டுகம ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çசயாட்டிக் கருத்துறைக்கவும் 
தகவல்கறள விவரித்துக் கூைவும் சிக்கலுக்குத் தீர்வு கூைவும் கருத்துகறளத் சதாகுத்து விவாதம் செய்யவும் þÂÖõ. 

3 

¾¢Õô¾¢ 

ஓைளவு, ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çசயாட்டிக் கருத்துறைக்கவும் தகவல்கறள விவரித்துக் கூைவும் 
சிக்கலுக்குத் தீர்வு கூைவும் கருத்துகறளத் சதாகுத்து விவாதம் செய்யவும் þÂÖõ. கமலும், ஏைணமான வறகயில் 
எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைன் ஓைளவு உள்ளது. 

4 

¿ýÚ 

ேல்  சமாழிேறடயில் ெைளமாக, ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çசயாட்டிக் கருத்துறைக்கவும் தகவல்கறள 
விவரித்துக் கூைவும் சிக்கலுக்குத் தீர்வு கூைவும் கருத்துகறளத் சதாகுத்து விவாதம் செய்யவும் þÂÖõ. கமலும், ஆய்வுச் 
சிந்தறனகயாடு ஏைணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

5 

º¢ÈôÒ 

ேல்  சமாழிேறடயில் இ க்கணப்பிறழயின்றிச் ெைளமாகவும் தயக்கமில் ாமலும் ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì 
¸ÕòÐ¸¨Çசயாட்டிக் கருத்துறைக்கவும் தகவல்கறள விவரித்துக் கூைவும் சிக்கலுக்குத் தீர்வு கூைவும் கருத்துகறளத் 
சதாகுத்து விவாதம் செய்யவும் þÂÖõ. கமலும், ஆய்வு, ஆக்கச் சிந்தறனகயாடு ஏைணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் 
கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

6 

Á¢¸î º¢ÈôÒ 

ேல்  சமாழிேறடயில் இ க்கணப்பிறழயின்றி ஏற்ை சமாழியணிறயப் பயன்படுத்திச் ெைளமாகவும் தயக்கமில் ாமலும் கவரும் 
வறகயிலும் ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Çசயாட்டிக் கருத்துறைக்கவும் தகவல்கறள விவரித்துக் கூைவும் 
சிக்கலுக்குத் தீர்வு கூைவும் கருத்துகறளத் சதாகுத்து விவாதம் செய்யவும் þÂÖõ. கமலும், ஆய்வு, ஆக்கப் புத்தாக்கச் 
சிந்தறனகயாடு ஏைணமான 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÷. 

 

2.3.11 ¯¨ÃÂ¡¼¨Äî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷. 

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

2.3.13 ¨¸§Âð¨¼î ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

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

2.4 Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. 2.4.10 Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ Óì¸¢Âò ¾¸Åø¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷.  

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

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

2.4.13 Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ ¾¸Åø¸¨Ç Å¨¸ôÀÎò¾¢ ´Õ ÓÊ×ìÌ ÅÕÅ÷.  
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ 

2.5 «¸Ã¡¾¢¨Âô  ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 2.5.5 ´§Ã ¦À¡Õû ¾Õõ ÀÄ ¦º¡ü¸¨Ç «È¢Â «¸Ã¡¾¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

  

2.6 ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô  
À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷. 

2.6.7 «È¢Å¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É ¯¨Ã¿¨¼ô ÀÌ¾¢¨Â Å¡º¢òÐì ¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô 
À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.  

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

2.6.9 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¦¾¡¼÷À¡É ¯¨Ã¿¨¼ô ÀÌ¾¢¨Â Å¡º¢òÐì 
¸ÕòÐ½÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ôÀ÷.  

2.7 பல்கவறு உத்திகறளப் பயன்படுத்தி 
வாசிப்பர். 

2.7.1 §Á§Ä¡ð¼ Å¡º¢ôÒ உòதி¨Âô ÀÂன்Àடுòதி வாசிப்பர். 
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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 
தகவல்கறள அறடயாளங்கண்டு ஒப்பிடவும் வறகப்படுத்தவும் முடிவிறன சவளிப்படுத்தவும் ¸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 தகவல்கறள 
அறடயாளங்கண்டு ஒப்பிடவும் வறகப்படுத்தவும் முடிவிறன சவளிப்படுத்தவும் ¸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 தகவல்கறள அறடயாளங்கண்டு ஒப்பிடவும் வறகப்படுத்தவும் முடிவிறன சவளிப்படுத்தவும் ¸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 தகவல்கறள அறடயாளங்கண்டு ஒப்பிடவும் வறகப்படுத்தவும் ஆய்வுச் சிந்தறனகயாடு ஏைணமான 
முடிவிறன சவளிப்படுத்தவும் ¸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 தகவல்கறள அறடயாளங்கண்டு ஒப்பிடவும் வறகப்படுத்தவும் ஆய்வு, ஆக்கச் 
சிந்தறனகயாடு ஏைணமான முடிவிறன சவளிப்படுத்தவும் ¸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 தகவல்கறள அறடயாளங்கண்டு ஒப்பிடவும் வறகப்படுத்தவும் 
ஆய்வு, ஆக்கப் புத்தாக்கச் சிந்தறனகயாடு ஏைணமான முடிவிறன சவளிப்படுத்தவும் ¸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÷. 3.4.17 þÈó¾ ¸¡Äõ, ¿¢¸ú¸¡Äõ, ±¾¢÷¸¡Äõ ¸¡ðÎõ Å¢¨Éî¦º¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñÎ 
Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.4.18 ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.  

3.5 Àò¾¢ «¨ÁôÒ Ó¨È¸¨Ç «È¢óÐ 
±ØÐÅ÷. 

3.5.6 கருத்துகளைத் த ொகுத்துப் பத்தியில் எழுதுவர். 

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

 

3.6.11 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¾ý¸¨¾ ±ØÐÅ÷.  

3.6.12 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.6.13 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸üÀ¨Éì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.6.14 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¯¨ÃÂ¡¼ø ±ØÐÅ÷.  

3.6.15 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø À¡Ã¡ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.6.16 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¾É¢ôÀ¼ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ¸¨¾ ±ØÐÅ÷.  

3.6.17 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¦¾¡¼÷À¼ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ¸¨¾ ±ØÐÅ÷.  

3.6.18 100  ¦º¡ü¸Ç¢ø ¿ðÒì ¸Ê¾õ ±ØÐÅ÷.  

3.6.19  100  ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¢Å¡¾ì ¸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× 

Á¢¸ì Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðÎ§Á Å¡ì¸¢Âõ «¨Áì¸×õ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ì¸×õ 
þÂÖõ.   

2 

Ì¨È× 
Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÔ¼Ûõ ÁðÎ§Á Å¡ì¸¢Âõ «¨Áì¸×õ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. 

3 

¾¢Õô¾¢ 

Å¡ì¸¢Âõ «¨Áì¸×õ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ì¸×õ µÃÇ× þÂÖõ. கமலும், ஏைணமான வறகயில் 
எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைன் ஓைளவு உள்ளது. 

4 

¿ýÚ 

இ க்கணப்பிறழயின்றி Å¡ì¸¢Âõ «¨Áì¸×õ இ க்கணப்பிறழயின்றி ேல்  சமாழிேறடயில் ±ØòÐô Àடிவங்கறளப் 
À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. கமலும், ஆய்வுச் சிந்தறனகயாடு ஏைணமான வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் 
சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

5 

º¢ÈôÒ 

þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ Å¡ì¸¢Âõ «¨Áì¸×õ þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ 
¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ±ØòÐô Àடிவங்கறளப் À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. கமலும், ஆய்வு, ஆக்கச் சிந்தறனகயாடு ஏைணமான 
வறகயில் எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் சவளிப்படுத்தும் திைனும் உள்ளது. 

6 

Á¢¸î º¢ÈôÒ 

þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ ±ØòÐôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ º¢Èó¾ Å¡ì¸¢Âõ «¨Áì¸×õ þÄì¸½ôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ 
±ØòÐôÀ¢¨ÆÂ¢ýÈ¢Ôõ ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø ²üÈ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢க் கவரும் வறகயில் எழுத்துப் Àடிவங்கறளப் 
À¨¼ì¸×õ þÂÖõ. கமலும், ஆய்வு, ஆக்கப் புத்தாக்கச் சிந்தறனகயாடு ஏைணமான 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÷. 

4.3.5 ஐந்தாம் ¬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÷. 

4.4.5 ஐந்தாம் ¬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÷. 

4.5.5 ஐந்தாம் ¬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÷. 

4.6.5 ஐந்தாம் ¬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÷. 

4.7.5 ஐந்தாம் ¬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÷. 

4.9.3 ஐந்தாம் ¬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÷. 

 

4.10.3 ஐந்தாம் ¬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÷. 

4.11.3 ஐந்தாம் ¬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÷. 

 

4.12.2 ஐந்தாம் ¬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÷. 

 

4.13.2 ஐந்தாம் ¬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÷. 
 

5.3.21 ±ýÈ¡Öõ, ±É¢Ûõ, «¾ü¸¡¸, þýÛõ, §ÁÖõ ¬¸¢Â þ¨¼î¦º¡ü¸¨Ç «È¢óÐ   
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.3.22 ¬Â¢Ûõ, ¬É¡Öõ, þÕôÀ¢Ûõ, þÕó¾¡Öõ ¬¸¢Â þ¨¼î¦º¡ü¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.   

5.3.23 «øÄÐ, ¯õ ¬¸¢Â þ¨¼î¦º¡ü¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.3.24 ¦ºöÅ¢¨É, ¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

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

5.4.8 §¿÷ìÜüÚ, «ÂüÜüÚ Å¡ì¸¢Âí¸¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷.  
 

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

5.7.2 ல¾ான்ைø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢Â¢ø ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢Â¢ø ÍðÎõ ÅÕ¦Á¡Æ¢Â¢ø ¯Â¢÷¦ÁöÔõ 
Ò½÷¾ø ÀüÈ¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

  5.7.3 ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢Â¢ø ½¸Ã, É¸Ã ¦ÁöÂ£Ú ÅøÄ¢Éò§¾¡Î Ò½÷¾ø ÀüÈ¢ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.7.4 ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢Â¢ø Ä¸Ã, Ç¸Ã ¦ÁöÂ£Ú ÅøÄ¢Éò§¾¡Î Ò½÷¾ø ÀüÈ¢ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.7.5 ¦¸டு¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢Â¢ø Á¸ர ¦ÁöÂ£Ú இ¨¼யிÉò§¾¡Î Ò½÷¾ø 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÷. 

 

5.8.4 «ôÀÊ, þôÀÊ, ±ôÀÊ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.8.5 ìÌ, îÍ, ðÎ, òÐ, ôÒ, üÚ ±É ÓÊ×Úõ Åý¦¾¡¼÷ì ÌüÈ¢ÂÖ¸Ãòதுக்குப்À¢ý 
ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

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

 

5.9.4 «¨Å, þ¨Å, ±¨Å ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.9.5 «ýÚ, þýÚ, ±ýÚ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.9.6 «í§¸, þí§¸, ±í§¸ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.9.7 «ùÅÇ×, þùÅÇ×, ±ùÅÇ× ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.9.8 «ò¾¨É, þò¾¨É, ±ò¾¨É ±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. ÁÉõ§À¡É §À¡ì¦¸øÄ¡õ §À¡¸ §Åñ¼¡õ 
           Á¡üÈ¡¨É ÔÈ¦ÅýÚ ¿õÀ §Åñ¼¡õ 
       ¾Éó§¾Ê Ôñ½¡Áü Ò¨¾ì¸ §Åñ¼¡õ 
           ¾ÕÁò¨¾ ¦Â¡Õ¿¡Ùõ ÁÈì¸ §Åñ¼¡õ 
      º¢Éó§¾Ê ÂøÄ¨ÄÔó §¾¼ §Åñ¼¡õ 
           º¢Éó¾¢Õó¾¡÷ Å¡ºøÅÆ¢î §ºÈø §Åñ¼¡õ. 

 
 
¬.  ¾¢ÕìÌÈû - ¾¢ÕÅûÙÅ÷  
 

1. லÁாôÀக் கு¨Æயும் «னிîசம் மு¸óதிரிóது 
 லநாக்¸க் கு¨Æயும் விருóது. (90) 
 
2. ¾£Â¨Å ¾£Â ÀÂò¾Ä¡ø ¾£Â¨Å 
 ¾£Â¢Ûõ «ïºô ÀÎõ. (202)    
 
3. Å¡ö¨Á ±ÉôÀÎÅÐ Â¡¦¾É¢ý Â¡¦¾¡ýÚõ 
 ¾£¨Á þÄ¡¾ ¦º¡Äø. (291)  
     
4.  ́ Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ 
  ±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ. (398)      

 
5. §¸Êø Å¢Øî¦ºøÅõ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ  
  Á¡¼øÄ Áü¨È Â¨Å. (400) 
 
6.  ±ô¦À¡Õû Â¡÷Â¡÷Å¡öì §¸ðÀ¢Ûõ «ô¦À¡Õû 
   ¦Áöô¦À¡Õû ¸¡ñÀ ¾È¢×. (423) 
 
7.  ̧ ¡Äò¾¢ É¡ü¦ºö¾ ¿ýÈ¢ º¢È¢¦¾É¢Ûõ   
   »¡Äò¾¢ý Á¡½ô ¦ÀÃ¢Ð. (102) 
 

 
 
இ.  ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔû 
 

1. ¾¢ÕÅ¡º¸õ - Á¡½¢ì¸Å¡º¸÷ 
 

Å¡É¡¸¢ Áñ½¡¸¢ ÅÇ¢Â¡¸¢ ´Ç¢Â¡¸¢   
°É¡¸¢ ¯Â¢Ã¡¸¢ ¯ñ¨ÁÔÁ¡ö þý¨ÁÔÁ¡öì 
§¸¡É¡¸¢ Â¡ý ±ÉÐ ±ýÈÅÃÅ¨Ãì Üò¾¡ðÎ 
Å¡É¡¸¢ ¿¢ýÈ¡¨Â ±ý¦º¡øÄ¢ Å¡úòÐÅ§É.  

   
 
 
 

¦ºöÔû 
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2. ¿£¾¢¦¿È¢ Å¢Çì¸õ - ÌÁÃÌÕÀÃ ÍÅ¡Á¢¸û 
 

¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐïº¡÷ 
±ù¦ÅÅ÷ ¾£̈ ÁÔ §Áü¦¸¡ûÇ¡÷ - ¦ºùÅ¢ 
«Õ¨ÁÔõ À¡Ã¡÷ «ÅÁ¾¢ôÒí ¦¸¡ûÇ¡÷ 
¸ÕÁ§Á ¸ñ½¡Â¢ É¡÷.     

 
    

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

1. ¦ºøÅ÷ì ¸ÆÌ ¦ºØí¸¢¨Ç ¾¡íÌ¾ø. 
2. ÁýÉ÷ì ¸ÆÌ ¦ºí§¸¡ý Ó¨È¨Á.  
3. «È¢×¨¼ ´ÕÅ¨É «ÃºÛõ Å¢ÕõÒõ.  

 
 

 
 
உ.  ãÐ¨Ã/Å¡ìÌñ¼¡õ - ´Ç¨ÅÂ¡÷ 
  

1.  «¼ì¸ Ó¨¼Â¡ ÃÈ¢Å¢Ä¦Ãý ¦Èñ½¢ì 
¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡ - Á¨¼ò¾¨ÄÂ¢ø 
µÎÁ£ §É¡¼ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ 
Å¡Ê Â¢ÕìÌÁ¡í ¦¸¡ìÌ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
அ.  þ¨½¦Á¡Æ¢ 
 

1. §ÀÕõ Ò¸Øõ   
2. ´Ç¢× Á¨È×  
3. «¨Ã Ì¨È 
4. ¸øÅ¢ §¸ûÅ¢   

  
ஆ.  ̄ Å¨Áò¦¾¡¼÷ 
 

1.  «ÉÄ¢ø þð¼ ¦ÁØÌ §À¡Ä 
2.  ̧ ¢½üÚò ¾Å¨Ç §À¡Ä 
3.  ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌô §À¡Ä 

 
 
இ.  þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢ 
 

1.  ¾¼¾¼ 
2.  Á¼Á¼ 
3.  ÀÇ£÷ÀÇ£÷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¦Á¡Æ¢Â½¢ 
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ஈ.   ÁÃÒò¦¾¡¼÷ 
 

1.  ¸¡Ð ÌòÐ¾ø 
2.  ¸¢ûÙì ¸£¨Ã 
3.  ¨¸ ÜÎ¾ø 
4.  ¾¢ð¼ Åð¼õ     
5.  ¨¸ ¦¸¡Îò¾ø  
6.  ¨¸Ôõ ¸Ç×Á¡ö 
7.  ¦ÀÂ÷ ¦À¡È¢ò¾ø  
8.  ¾ðÊì ¸Æ¢ò¾ø 
9.  ®Å¢Ãì¸õ    

  
 
உ.  ÀÆ¦Á¡Æ¢ 
 

1. Òò¾¢Á¡ý ÀÄÅ¡ý.   
2. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ.  
3. ÅøÄÅÛìÌô ÒøÖõ ¬Ô¾õ.    
4. ¦ÅûÇõ ÅÕÓý «¨½ §À¡Î.    
5. ¬Æõ «È¢Â¡Áø ¸ா¨Ä Å¢¼ால¾.   
6. ¬üÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø §ºüÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø. 
7. இறமக் குற்ைம் கண்ணுக்குத் சதரியாது. 
8. ந¢¨ைகு¼ம் ¾ளும்Àாது.   
9. ÅÕó¾¢É¡ø Å¡Ã¡¾Ð þø¨Ä.  
10. ¿¢ÆÄ¢ý «Õ¨Á ¦ÅÂ¢Ä¢ø ¦¾Ã¢Ôõ.  
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þÄì¸½õ 

 

 
 
 
 
 
அ. ¦º¡øÄ¢Äì¸½õ  

 
1.  þ¨¼î¦º¡ø 

-  ±ýÈ¡Öõ/ ±É¢Ûõ/ அ ற்கொக/ þýÛõ/ §Áலுõ 
-  ¬Â¢Ûõ/ ¬É¡Öõ/ þÕôÀ¢Ûõ/ þÕó¾¡Öõ 
-  «øÄÐ/ ¯õ 

2.  ¦ºöÅ¢¨É, ¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É 
 
 

ஆ. Å¡ì¸¢Â Å¨¸¸û 
 

1. §¿÷ìÜüÚ  
2. «ÂüÜüÚ 

 
 

 
இ. Ò½÷îº¢ Å¨¸¸û 
 

1.  Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢ 
- §¾¡ýÈø Å¢¸¡Ãõ     

 ÍðÎ + ¯Â¢÷¦Áö 
- ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãõ 

 ½¸Ã, É¸Ã ¦ÁöÂ£Ú ÅøÄ¢Éò§¾¡Î Ò½÷¾ø 
 Ä¸Ã, Ç¸Ã ¦ÁöÂ£Ú ÅøÄ¢Éò§¾¡Î Ò½÷¾ø 
 

- ¦¸Î¾ø Å¢¸¡Ãõ 
 Á¸ர ¦ÁöÂ£Ú இ¨¼யிÉò§¾¡Î Ò½÷¾ø 

 
ஈ.  ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸û 
 

1.   «ôÀÊ, þôÀÊ, ±ôÀÊ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý  
2.   ìÌ, îÍ, ðÎ, òÐ, ôÒ, üÚ ±É ÓÊ×Úõ Åý¦¾¡¼÷ì 

ÌüÈ¢ÂÖ¸Ãòதுக்குப்À¢ý 
 

 
 
உ. ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸û 
 

1.  «¨Å, þ¨Å, ±¨Å ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý  
2.  «ýÚ, þýÚ, ±ýÚ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý  
3.  «í§¸, þí§¸, ±í§¸ ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
4.  «ùÅÇ×, þùÅÇ×, ±ùÅÇ× ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
5.  «ò¾¨É, þò¾¨É, ±ò¾¨É ±ýÀÉÅüÚìÌôÀ¢ý 
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¦º¡üÀðÊÂø  
 
 
அ அைெமைம் இ வெம் உயில் எ ஒ கட்சடாழுங்கு 

 அைவறணப்பு  இகழ்ச்சி உரிமம்   கணக்கர் 

அனுபவம்  இறுதி உறம எரு ஒத்திறவப்பு கருதுககாள் 

அகறவ ஆ இைத்தினம் உறுமு எருது ஒப்பந்தம் கருத்து 

அடிப்பறட  இன்னல் உபகாைம் எலும்பு ஒப்பம் கருவூ ம் 

அடிவாைம் ஆணவம் இஸ் ாம் உபரி எழில் ஒளிபைப்பு கனிவு 

அணிக ன் ஆகாைம் இறைச்ெல் உத்தமம் எளிறம ஒதுக்கீடு கண்ணியம் 

அபாயம் ஆய்வு இ க்கணம் உன்னதம் எரிசபாருள் ஒப்புதல் கல்சவட்டு 

அரும்பு ஆவணம்  உற்ெவம்   கற்ைல் 

அ ைல்  ஆடம்பைம் ஈ உக ாபி ஏ ஓ கற்பித்தல் 

அறிக்றக ஆதி  உறைதல்   கடுக்கன் 

அறிவியல் ஆைாய்ச்சி ஈவு உறைவிடம் ஏவுகறண ஓது கடிவாளம் 

அடகு ஆளுறம ஈன்று  ஏைாளம் ஓமப்சபாடி க ப்றப 

அறடக்க ம்    ஏவல் ஓங்காைம் கணிெம் 

அைசியல் இ உ ஊ ஏளனம்  கற்கண்டு 

அந்தம்     க கற்றை 

அம்ப ம் இளறம உைாய்வு ஊர்தி ஐ  கனம் 

அரிது இறளஞர் உவறக ஊர்ந்து  கணக்கியல் கடிந்து 

அறனத்து கம் இறளப்பு உற்பத்தி ஊர்வ ம் ஐயப்பாடு கற்பறன கண்கணாட்டம் 

அபயம் இல் ைம் உற்ைார்   க கம் கள்வன் 

அபிேயம் இறெவு உச்ெம்   கங்கணம் கழிவுநீர் 

அவ ம்  உந்துதல்   கசிவு கரித்துண்டு 



KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 5 

36 

 
கருவிழி கி குருதி மக  சகாத்தடிறம ச ொகுபடி 

கடகம்  குலுக்கு  சகாத்தமல்லி  ொற ச்ொவடி 

களங்கம் கிடுக்கு குடித்தனம் சகக்கலித்தல் சகாறடயாளி ெற்று ொத்திைம் 

கல்யாணம் கிள்ளுதல் குடியுரிறம சகடி ம் சகாற்ைவன் ெக்கிமுக்கிக்கல்  

கற்பூைம் கில் ாடி குந்தகம்  சகாள்ளி ெமத்துவம் சி 

களஞ்சியம் கிளறுதல் குடியைசு கக சகாழுேன் ெகவாெம்  

 கிஞ்சிற்றும்  குடுமி   ெைணம் சி ப்பதிகாைம் 

கொ கிறுகிறுப்பு குடில் ககண்றம ககொ ெட ம் சிறகக்காய் 

 கிசுகிசுத்தல் குப்பாயம் ககளிர்  ெட்டாம்பிள்றள சிம்மாெனம் 

காப்புறுதி   குணவான்  ககாருதல் ெரித்திைம் சித்தர் 

காவியம்  கீ குறடச்ெல் றக ககா ெைளம் சிறதவு 

காவி    ககாெ ம் ெஞ்ொைம் சித்திைவறத 

காைொைம் கீர்த்தறன கூ றகவிறன ககாகமதகம் ெமாளித்தல் சித்தம் 

காரீயம் கீல்  றககவற  ககாட்டம் ெத்துணவு சிறுபானறம 

காசணாலி கீறைப்பூச்சி கூர்ந்து றகயிருப்பு ககாதுதல் ெட்டகம் சிறுகுடல் 
கார்கமகம்  கூட்டாளி றகத்சதாழில் ககாைப்பல் ெம்பவம் சிமிழ் 
காப்பியம் கு கூட்டணி றகயாடல் ககாதா ெ றவ சிமிட்டுதல் 
காகொற   கூத்தாடி  ககாடீஸ்வைன்  சிைாய்ப்பு 
கா ாவதி  குறைபாடு கூட்டைசு மகொ  சொ சிறைச்ொற  
 குடுறவ கூழாங்கல்  மகௌ  சிவைாத்திரி 
 குதூக ம் கூற்றுவன் சகாள்றக  ொைம் சில்வண்டு 
 குத்தறக கூப்பாடு சகாட்டம் சகௌமாைம் ொன்றிதழ்  

 குமிழ் கூபம் சகாள்முதல் சகௌசிகம் ொன்கைார்  
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சீ மச கசொ தி தூ மதொ ேலிவு 

      ேஞ்சு 

சீைறமப்பு செவுள் கொம்பல் திைவம் தூைல் சதால்ற  ேந்தி 

சீறட செழிப்பு கொறக திைாட்றெ தூபக்கால் சதாழி ாளி ேந்தவனம் 

சீர்ககடு செய ாளர்  திருப்பம் தூய்றமக்ககடு சதாழிற்ொற   

சீர்வரிறெ செ வினம்  திைன்  சதானி நொ 

 செம்சமாழி த திட்டவட்டம் மத சதாந்தைவு  

சு செல்வாக்கு  திைள்  சதாற வு ோற்று 

 செப்பனிடுதல் தடுமாற்ைம் தியாகம் சதய்வம்  ோயகன் 

சுதந்திைம்  தறட   கதொ ோவல் 

சுைங்கம் கச தட்டான் தீ கத  ோர்ச்ெத்து 
சுறை  தறமயன்   கதான்றுதல் ோதஸ்வைம் 
சுறுசுறுப்பு கெமநிதி தயக்கம் தீவிைம் கதமல்  ோகளடு 
சுற்ைத்தார் கெதாைம்  தீவு கதர்வு ந  
 கெனாதிபதி தொ தீர்வு கதறவ  நி 

சூ கெகரித்தல்   கதன்சிட்டு ேயம்  

  தாம்பூ ம் து கதசியம் ே ம் நிபுணர் 
சூழ்ச்சி மசொ தாவுதல்  கதட்டம் ேனவு நியமனம் 
சூத்திைம்  தாக்கல் துறைமுகம்  ேன்சகாறட நிரூபித்தல் 

 சொட்றட தானியம் துவர்ப்பு  ேன்றம நிற றம 
 சொக்குதல்  துவறை  ேவீனம் நிகர் 
 சொப்பனம்  துவாைம்  ேழுவுதல் நிபந்தறன 
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நிசி நூ மநொ பயன்பாடு பிறண பூ கப 

நிர்வாகம்   பதக்கம் பிெகு   

நித்திறை நூதனம் சோய்  பிதற்ைல் பூத்சதாட்டி கபைறவ 

நிற ப்பாடு நூ கம் சோடிதல் பொ பிடிமானம் பூெல் கபறத 

     பூகம்பம் கபதி 

நீ மந கநொ பாட்டாளி பீ பூரிப்பு கபைணி 

   பாவறன    

நீட்டிப்பு சேடுறம கோதல் பாணம் பீடம் மப  

நீரிழிவு சேம்புதல்  பாதைெம்   மபொ 

நீகைாறட சேய்தல் ப பாவித்தல் பு சபயர்த்தல்  

நீர்வீழ்ச்சி சேளிதல்  பாதாளம்  சபரிகயார் சபாலிவு 

நீதிமான் சேகிழ்ச்சி பதவி பாக்கி புகட்டு சபரும்பான்றம சபாழி 

நீவுதல் சேருட்டு பதிவு பாதகம் புண்ணியம் சபருக்கம் சபாக்றக 

 சேறிமுறை பந்தயம் பாக்கியம் புைவ ர் சபயர்ச்சி சபாக்கிஷம் 

நு  பப்பாளி  புறகச்ெல் சபருந்தறக சபாதுறம 

 கந பம்பைம் பி புைளி சபருமளவு சபாருளாதாைம் 

நுகர்  பயணம்  புன்னறக  சபாதிறக 

நுணுக்கம் கேயர் பருவம் பிைபஞ்ெம் பு ம்பல்   

நுண்ணறிவு  பருந்து பிைகடனம் புனல்   

  பவளம் பிைசித்தி புணர்ச்சி   

  பழி பிக்கு புல் ாங்குழல்   

  பைறவ பிறழப்பு    
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கபொ மாரி மு ம  ம ொ வறையறை வி 

 மாவட்டம்    வம்ொவளி  

கபாக்கிடம் மாைறடப்பு முறைப்பு சமத்தனம் சமாந்றத வல் வர் வில் 

கபாக்கிரி மாப்பிள்றள முற்ைம் சமல்லிறெ சமாத்றத வறெ விவொயி 

கபாலி  முகில் சமருகு  வஞ்ெகம் விளக்கம் 

கபாகம்  முடுக்கு  க ொ வள்ளல் விளம்பைம் 

 மி முட்டி    விண்ணூர்தி 

   முைண்பாடு க  கமாகனம்  விைக்தி 

 மின்னட்றட முறையீடு  கமாகினி  விண்ணப்பம் 

மணிக்கட்டு மிைளுதல் முற்கபாக்கு கமலிடம்  வொ விண்க ம் 

மண்டபம் மித்திைன் முன்கனார் கமறடப்கபச்சு ம ௌ  விண்கல் 

மதிப்பு மிளிர்தல்  கமற்சகாள்ளுதல்  வாக்களிப்பு விவாதம் 

மதி மிடுக்கு  கமஷம் சமௌறவ வாக்சகடுப்பு விருச்சிகம் 

மதிப்சபண் மிறக மூ கமதினி  வானைம் விழிப்புணர்வு 

மத்து   கமக ாட்டம்  வாரியம்  

மந்தாைம்  மூறட  வ வாடிக்றக  

மந்தி மீ மூர்ச்றெ   வாட்டொட்டம் வீ 

  மூகவந்தர் ற  வட்டாைம் வாஞ்றெ  

 ொ மீைல் மூதாறதயர்  வளாகம் வாதிடுதல் வீழ்தல் 

 மீட்சி மூற முடுக்கு றமத்துனி வற்ைல் வாழ்த்துறை வீடறமப்பு 

மாது மீளுதல் மூட்டுதல்  வெந்தம்   

மாோடு  மூழி  வசீகைம்   
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மவ றவ      

       

சவப்பமானி றவணவம்      

சவள்களாட்டம் றவப்புத்சதாறக      

சவப்பநிற  றவகறை      

சவள்ளிவிழா       

சவடிமருந்து       

சவண்ணி வு       

       

கவ       

       

கவதாளம்       

கவண்டாறம       

கவதாந்தம்       

கவள்வி       

கவய்தல்       

கவற ப்பாடு       

கவனிற்கா ம்       

கவரூன்றுதல்       
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