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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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ருக்குன் சநகாைா 
 

உÚ¾¢Âாக, நம் Á§ைº¢Â நாடானது ே¢ன்வருவனவற்லை «லடÂ இÄðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ: 
«லனத்துச் ºãகíகளுக்க¢லடÂ¢ல் «Ïக்கÁான ஒற்ÚலÁலÂ ²ற்ேÎத்து¾ல்; 

ஒ§ை ஜனநாÂக வாழ்க்லக முலைலÂô §ேÏ¾ல்; 
நாட்டின் சுபிட்ºத்ல¾ ந¢ÂாÂÁாக×ம் நÎந¢லைÂாக×ம் ேக¢÷óது சகாள்ளும் 

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

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

ºமு¾ாÂத்ல¾ உருவாக்கு¾ல்; 
 

ஆலகÂால், Á§ைசிÂ Áக்களாகிÂ நாíகள், §Áற்Üை¢Â இைட்சிÂíகலள «லடÂ ே¢ன்வரும்  
§காட்ோÎகளின் «டிôேலடயில் எíகள¢ன் முழுச் ºக்திலÂயும் முÂற்சிலÂயும் ஒருíக¢லணத்துச்  

சºÂல்ேÎ§வாம் என உÚ¾¢ô பிைÁாணம் சºய்கி§ைாம்: 
 

இலைவன் மீது நம்பிக்லக லவத்¾ல் 
§ேைைºருக்கும் நாட்Îக்கும் விசுவாºம் சºலுத்து¾ல் 

«ைசிÂைலÁôÒச் ºட்டத்ல¾ உÚதிÂாகக் கலடôபிடித்¾ல் 
ºட்டமுலைôேடி ஆட்சி நடத்து¾ல் 

நன்னடத்ல¾லÂயும் ஒழுக்கத்ல¾யும் §ேÏ¾ல் 
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FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
 

 

 
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih 

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 

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

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

adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu 

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan 

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara” 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ” 

 

        ãÄõ: ¸øÅ¢î ºð¼õ 1996 (ºð¼õ 550) 
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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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§¾சிÂக் கலைத்திட்ட வலைÂலை 
 

3.  §¾சிÂக் கலைத்திட்டம் 

(1) §¾சிÂக் கலைத்திட்டம் என்ேது «றி×, திைன், சநறிமுலை, ேண்Ò,     

கைாச்ºாைக் ÜÚகள், நம்பிக்லக ஆகிÂவற்லை உள்ளடக்கிÂ கலைத்திட்ட Áற்Úம் 

Òைôோட நடவடிக்லகக்கான ஒரு கல்வித்திட்டÁாகும். இத்திட்டம் Áாணவ÷கள் உடல், 

ஆன்மிகம், «றி×, உள்ளம் ஆகிÂவற்றின் வள÷ச்சிலÂ முழுலÁÂாகô சேற்றிருக்க   

வலக சºய்வ§¾ாÎ Áாணவ÷களுக்கு §வண்டிÂ ேண்Òகலள வில¾த்து «வற்லை 

§Áம்ேÎத்¾×ம் «வ÷கள் «றிலவô சேை×ம் வழிவகுக்கிைது. 

 

                       ãைம்: கல்வி விதிமுலைகள் (§¾சிÂக் கலைத்திட்டம்) 1997        

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

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang 

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan 

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 

yang mula dilaksanakan pada tahun 1989.  KSSM digubal bagi 

memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan 

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum 

yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan 

standard antarabangsa.  Kurikulum berasaskan standard yang 

menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM 

menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan 

Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang 

mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan 

Standard Prestasi. 

 
Usaha memasukkan standard 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 telah menyepadukan enam tunjang 

Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan 

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut 

dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi 

intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah 

Pendidikan Kebangsaan. 

 
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan 

pembelajaran guru perlu memberi penekanan  kepada KBAT 

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran 

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya 

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad   

ke-21. 

 
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

terlibat dalam penggubalan KSSM.  Semoga pelaksanaan KSSM 

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. 

 
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR  
Timbalan Pengarah 
Bahagian Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
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ÓýÛ¨Ã                 

Á§ைசிÂக் கல்வி §Áம்ோட்Îத் திட்டத்திற்§கற்ே×ம்         

(PPPM 2013-2025) ச¾ாடக்கôேள்ளிக்கான §க.எஸ்.எஸ்.ஆ÷. 

கலைத்திட்டத்தின் ச¾ாட÷ச்சிÂாக×ம் இலடநிலைôேள்ளிக்கான 

§க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்திட்டம் வடிவலÁக்கôேட்டிருக்கிைது. 

Áாணவ÷களின் கற்ைலையும் «லட×நிலைலÂயும் «டிôேலடÂாகக் 

சகாண்ட இத்திட்டம் «லனத்துைக ரீதியில் «வ÷கள் §À¡ðÊÂ¢Îõ 

¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚம் வலகயில் «றி×, சிó¾லனத் திைன், 

¾லைலÁத்துவத் திைன், இருசÁாழி ஆற்ைல், ேண்Òம் ஆன்மிகமும், 

§¾சிÂ «லடÂாளம்  ஆகிÂ ஆÚ «ம்ºíகலள வலியுÚத்துகின்ைது. 

Á¡½Å÷¸û 21ஆம் நூற்ைாண்டின் ºவால்கலள எதி÷சகாள்Ç×õ 

குÎம்ேõ, ºÓ¾ாÂõ, நாÎ ¬¸¢ÂÅüÚìÌî சிைó¾ச¾ாரு 

ேíகளிக்க×ம் இó¾ ஆÚ «ம்ºíகள் முக்கிÂÁாகக் 

கரு¾ôேÎகின்ைன. இ¾ன் காைணÁாக, இலடநிலைôேள்ளிக்கான 

கலைத்திட்டம் Á§ைசிÂக் கல்வி §Áம்ோட்Îத் திட்டத்தின் 

எதி÷ோ÷ôலே நிலை× சºய்யும் வலகயில் இருôேது 

குறிôபிடத்¾க்கது. 

 

§ÁÖõ, இக்கலைத்திட்டம் இனíகளுக்கிலடயிைான 

ஒற்ÚலÁலÂயும் நல்லிணக்கத்ல¾யும் வள÷க்கும் ÜÚகலளக் 

கவனத்தில் சகாண்Îள்ளது. இ¾ன்வழி, Áாணவ÷ பிைலைô ேற்றித்  

ச¾ரிóது சகாள்வ§¾ாÎ பிைருக்கு Áதிôேளிக்¸×ம் ¾னிÁனி¾ 

§வற்ÚலÁலÂ ²ற்Úக்சகாள்ள×ம் வலக சºய்கிைது. 

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

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

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

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

நாட்Îôேற்லை வள÷ôே§¾ாÎ ேன்முகத்¾ன்லÁலÂô Òரிóது 

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

 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸¨Äò¾¢ð¼õ  

¿õ ¿¡ðÊý ¸øÅ¢ì ¦¸¡û¨¸ì§¸üÀ þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢Â¢ø 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ´Õ ÜÎ¾ø ¦Á¡Æ¢ôÀ¡¼Á¡¸ì ¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. 

þ¾üÌÃ¢Â ¸¨Äò¾¢ð¼õ ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ò ¾Á¢úì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ÅÇ÷îº¢Â¡¸ Å¢Ã¢Å¨¼¸¢ÈÐ. 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢Â¢ø ¦ÀüÈ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Ä §ÁÖõ 

ÅÇôÀÎòÐÅ§¾¡Î §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅò¾¢ü¸¢½í¸  

Á¡½Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ¢¸õ, ¯¼ø, ¯ûÇõ ¬¸¢Â 

ÜÚ¸Ç¢Öõ ºÁý¿¢¨Ä ÅÇ÷îº¢ «¨¼Å¨¾ þì¸¨Äò¾¢ð¼õ 

ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ÈÐ.  
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¾Á¢ழ் வÆíகும் நாÎகளுக்க¢லட§Â ºãகம், ேண்ோÎ, வண¢கம் 

ºா÷ó¾ ச¾ாட÷Òகலள ²ற்ேÎத்¾¢க்சகாள்ள×ம் நட்Òைலவ 

ÅÇ÷òÐì¦¸¡ûÇ×õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÅ¾üÌ 

þì¸¨Äò¾¢ð¼õ ÅÆ¢¸¡ñ¸¢ÈÐ. þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢Â¢ø 

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂ¢Öõ Á¡½Å÷¸û ¦À¡Ð §¿¡ì¸Óõ ÀÃó¾ 

«È¢×õ ¦ÀüÈÅ÷¸Ç¡¸ò ¾õ¨Á ÅÇ÷òÐì¦¸¡ûÇ §ÅñÎ¦ÁÉ 

±¾¢÷À¡÷ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. áÄÈ¢×, ¿ý¦ÉÈ¢Ô½÷×, º¢ó¾¨Éò¾¢Èý, 

¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò ¾¢Èý ¬¸¢Â ÜÚ¸Ùõ 

ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

 
þó¾ ¬Å½õ, þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢¸Ç¢ø ¸üÀ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂ  

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

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

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

¾Ã «¨¼× ஆகிÂவற்§ைாÎ வலைÂÚக்கôேட்ட இைக்கணமும் 

சºய்யுளும் சÁாழிÂணியும்  இதில் இடம்சேற்Úள்ளன. 

ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

இலடநிலைôேள்ளிக்கான ¾மிழ்சÁாழிக் ¸¨Äò¾¢ð¼õ ºÓ¾¡Âò 

¦¾¡¼÷À¢¨É §ÁõÀÎò¾×õ ¾¸Åø¸¨Çô சேற்Ú முலைÂாகக் 

¨¸Â¡Ç×õ ÀøÅ¨¸ô ÀÛÅø¸¨Ç Å¡º¢òÐ ¯öòÐ½Ã×õ 

§¾¨ÅôÀÎõ ¿øÄ ¾Á¢ÆÈ¢¨Åô ¦ÀÚÅ¨¾ì ÌÈ¢Â¢Äì¸¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. §ÁÖõ, ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் 

²ைணச்சிó¾லன§ÂாÎ விலளேÂன்மிக்க வலகயில் ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾×õ 

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

 

§¿¡ì¸õ 

¾மிழ்சÁாழிக் கற்ைல்கற்பித்¾ல்வழி, இலடந¢லைôேள்ள¢ இÚ¾¢Â¢ல் 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å:  

 
1. சºவிÁÎத்¾வற்லைô Òரிóது சகாண்Î «வற்றிலுள்ள 

கருத்துகலளச் சீ÷தூக்கிô ோ÷த்¾ல்; ேகுத்¾ாய்¾ல்;      

நல்ை சÁாழிலÂô ேÂன்ேÎத்திக் கருத்துகலளô ேண்Òடன் 

சவளிôேÎத்து¾ல்.   

2. À¢ÈÕ¼ý விலளேÂன்மிக்க வலகயில் ¸ÕòÐô ÀÃ¢Á¡üÈõ 

¦ºö¾ø; ஆய்×, ஆக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ ²டல்கலளயும் 

கருத்துகலளயும் திைம்ேடô §ேசு¾ல்.  
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3. «றிலவயும் கருத்ல¾யும் சேÚவ¾ற்குô Àø§ÅÚ ãைíகலள 

வாசித்துக் கருத்துண÷¾ல். 

4. Å¡º¢ôÒ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢த் ¾கவல்கலளத் 

திைட்Î¾ல்; வலகôேÎத்து¾ல்; ÁதிôபிÎ¾ல்; முடி×க்கு வரு¾ல்.   

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

Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢Öõ À¨¼ò¾ø. 

6. சºய்யுலளயும் சÁாÆ¢Âண¢லÂயும் «ை¢óது உய்த்துண÷¾ல்; 

ேÂன்ேÎத்து¾ல்.  

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

8. ¿ý¦ÉÈ¢ôÀñÒ, þ½ì¸ô§À¡ìÌ, ¿¡ðÎôÀüÚ 

¬¸¢ÂÅü¨È ¯öòÐ½÷óÐ «¾ýÀÊ ¿¼ò¾ø. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 
1. சºவிÁÎத்¾வற்றிலுள்ள கருத்துகலளô ேகுத்¾ாய்óது 

ச¾ாகுத்துக் ÜÚ¾ø. 

2. ¾கவல்கலள விவரித்துக் ÜÚ¾ல்; §ந÷காணலில் ேí§கற்ைல்; 

வருணலன சºய்¾ல். 

3. வாசிôÒô ேகுதியிலுள்ள முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 

வலகôேÎத்து¾ல்; ÁதிôபிÎ¾ல்; ஒரு முடி×க்கு வரு¾ல்.  

4. Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Ç Å¡º¢ò¾ø; 

கருத்துண÷¾ல். 

5. ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடத்¾ல். 

6. சºய்யுலளயும் சÁாÆ¢Âண¢லÂயும் «ை¢óது உய்த்துண÷¾ல்; 

ÀÂýÀÎòது¾ø. 

7. þÄì¸½ «È¢¨Åô ¦ÀüÚî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐ¾ø.  
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¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾øÅÆ¢, ÀÊÅõ ஐóது þÚ¾¢Â¢ø 

Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å: 

 
1. சºவிÁÎத்¾வற்றிலுள்ள கருத்துகலள ÁதிôபீÎ சºய்து 

ச¾ாகுத்துக் ÜÚ¾ø. 

2. ¸¡Ã½ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç Å¢ÅÃ¢த்துக் ÜÚ¾ல்; ேண்Òடன் 

§ÀîÍÅ¡÷ò¨¾ ¿¼òÐ¾ல்; ÝÆ¨Ä ÅÕ½¨É சºய்¾ல். 

3. வாசிôÒô ேகுதிகளிலுள்ள முக்கிÂத் ¾¸Åø¸¨Çô ÀÌò¾¡ய்óது 

´Õ ÓÊ×ìÌ வரு¾ல். 

4. Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢¸¨Ç Å¡º¢ò¾ø; 

கருத்துண÷¾ல். 

5. ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடத்¾ல். 

6. சºய்யுலளயும் சÁாÆ¢Âண¢லÂயும் «ை¢óது உய்த்துண÷¾ல்; 

ÀÂýÀÎòது¾ø. 

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

 

 

 

 

 

இடைநிடைப்பள்ளிக்கொன தர அடிப்படையிைொன 

கடைத்திட்ைத்தின் அட ப்பு 

 
§க.எஸ்.எஸ்.எம். ¸¨Äò¾¢ð¼õ கீழ்க்கண்ட ஆÚ உத்திைíகலள 

«டிôேலடÂாகக் சகாண்Î உருவாக்கôேட்Îள்ளது: 

(i) ச¾ாட÷Ò 

(ii) ஆன்மிகம், நடத்ல¾, ேண்Ò 

(iii) Áனி¾விÂல் 

(iv) சுÂ ºால்ÒலடலÁ 

(v) உடல்வள÷ச்சியும் முருகுண÷ச்சியும் 

(vi) «றிவிÂலும் ச¾ாழில்நுட்ேமும் 

 

இலடநிலைôேள்ளிக்கு வலைÂÚக்கôேட்ட ஒவ்§Å¡÷ உத்திைமும் 

ச¾ாடக்கôேள்ளியில் கற்ை «றி×, திைன், ேண்Ò ஆகிÂவற்றின் 

ச¾ாட÷ச்சிÂாகும். §Áலும், இக்கலைத்திட்டம் §க.பி.எஸ்.எம். 

கலைத்திட்டத்தின் §காட்ோÎகலளயும் நிலைநிÚத்தியுள்ளது.  

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

ஆகிÂவற்றின் ÜÚகள் ோடíகள், இலணôோடíகள்வழி 

சவளிôேÎத்¾ôேÎகின்ைன. இஃது ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் 

சிó¾லனயுள்ள ºÁன்நிலை Áாó¾÷ உருவாக்கத்ல¾ வலியுÚத்தும் 

கல்வியின் þÄì¨¸ «லடÂ ¯¾×¸¢ÈÐ (விளக்கôேடம் 1). 
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Å¢Çì¸ôÀ¼õ 1: இடைநிடைப்பள்ளிக்கொன தர அடிப்படையிைொன கடைத்திட்ைத்தின் அட ப்பு 

 

 

 

ºÁý¿¢¨Ä 
Á¡ó¾÷ 

 

Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ Å¨¸Â¢Öõ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äì 
¨¸ÅÃôசேÚ¾ல். இ¾ன்வழி, «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø 
À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûள×ம் ¦¾¡Æ¢üÐ¨ÈìÌத் 
§¾¨ÅôÀÎõ திைலனயும் ¦ÀÚ¾ø. 

 

¦¾¡¼÷Ò 

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

 ஆன்மிகம், நடத்ல¾, ேண்Ò §ோன்ைவற்லை 
¯öòÐ½÷óÐ Å¡úì¨¸Â¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

 «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø. 
 §¿÷¨Á, ¿ýÉ¼ò¨¾, ¬üÈø ¦¸¡ñ¼ Á¡ó¾¨Ã 

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 

ÁÉ¢¾Å¢Âø 

 21¬õ áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ 
ÌÊÁì¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 «È¢¨ÅÔõ ¸ÕòÐÕÅ¡ì¸ò ¾¢È¨ÉÔõ ¨¸ÅÃô 
¦ÀÚ¾ø. 

 «È¢Å¡üÈ¨Ä §ÁõÀÎòÐ¾ø. 
 ÌÊÂ¡ðº¢Â¢ý «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸¨Ç ¯öòÐ½÷¾ø.  
 «È¢×ôâ÷ÅÁ¡¸ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ º¢ì¸¨Äì ¸¨ÇÂ×õ 

§¾¨ÅôÀÎõ ¾¢È¨É ÅÇ÷ò¾ø. 
சுÂ ºால்ÒலடலÁ 

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

 ¾ýÉõÀ¢ì¨¸¨ÂÔõ ¾ýÁ¾¢ô¨ÀÔõ ¯½÷óÐ 
§À¡üÚ¾ø.  

 ¬üÈ¨ÄÔõ ¬ì¸Ó¨¼¨Á¨ÂÔõ  
 ¦ÅÇ¢ì¦¸¡½÷¾ø. 
 ¾ன¢நே÷, ºமு¾ாÂத் ச¾ாட÷லே §Áம்ேÎத்து¾ல். 

 

 ¾É¢ ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ ¯¼üÜ¨ÈÔõ 
Í¸¡¾¡Ãò¨¾Ôõ º¡÷ó¾ «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ 
¬¸¢ÂÅü¨È «ÁøÀÎòÐ¾ø. 

 À¨¼ôÒ¸Ç¢ø ¾¢Èõ, ¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ, 
Òò¾¡ì¸õ, §À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

 

உடல் வள÷ச்சியும் முருகுண÷ச்º¢யும் 

 

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

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

 

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

Áாணவ÷கள் இலடநிலைôேள்ளியில் ேடிவம் 1-3 வலை,  ேல்§வÚ 

சூÆல்களில் ¾ைÁான சÁாழிலÂô ேÂன்ேÎத்¾×ம் வாசிôÒô 

ேÆக்கத்ல¾ ஊக்குவிக்க×ம் ¾ைÁான ேலடôபிற்கு «டிôேலட 

சÁாழித்திைன்களின் ஆளுலÁலÂச் சºம்லÁôேÎத்துவ¾ற்கும் 

முக்கிÂத்துவம் வÆíகôேட்Îள்ளது. ேடிவம் 4-5 வலை சÁாழி 

ஆளுலÁலÂô சேை×ம் விலளேÂன்மிக்க வலகயில் ச¾ாட÷Ò 

சகாள்ள×ம் வாசித்து உய்த்துணை×ம் ேலடôோற்ைலை 

§Áம்ேÎத்துவ¾ற்கும் கவனம் சºலுத்¾ôேட்Îள்ளது. §Áலும், 

¾மிழ்சÁாழியின் சிைôபிற்§கற்ேக் கற்ைல்கற்பித்¾லைச் 

சºம்லÁôேÎத்தும் §நாக்கில் சோதுவறி×, நற்ேண்Ò, குடிலÁ, 

ºமு¾ாÂô ேண்ோட்Î சநறிமுலைகள் ஆகிÂலவயும் ¾மிழ்சÁாழிக் 

கலைத்திட்டத்தில் இடம்சேற்Úள்ளன. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ 

þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý 

Óì¸¢Â §¿¡ì¸í¸Ùû ´ýÚ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ¾¢Èý¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ. ÌÈ¢ôÀ¡¸ச் 

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

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

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

¨¸ÅÃô¦ÀÈ §ÅñÊÂ ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ «ð¼Å¨½ 1þø 

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

 

«ð¼Å¨½ 1: Á¡½ÅÃ¢ý ÍÂÅ¢ÅÃõ 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

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

¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙõ  
¾¢Èý 

 

ÀøÅ¨¸ °¼¸í¸¨ÇÔõ 
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾Ôõ ÀÂýÀÎò¾¢î 
º¢ó¾¨É, ²¼ø, ¾¸Åø ¬¸¢ÂÅü¨Èò 
¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ 
§ÀîÍ, ±ØòÐ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. 
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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¢நே÷ Áற்Úம் ºãகத்¾¢ன் ¾ன்Áானத்ல¾ 
Á¾¢ôே§¾ாÎ நாணÂம், §ந÷லÁ, ºÁத்துவம், 
¿£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¢Èனுக்கான சிó¾லனô 
ேடிநிலைகள் 

º¢ó¾¨Éô 
ÀÊ¿¢¨Ä¸û 

Å¢Çì¸õ 

ÀÂýÀÎòÐ¾ø «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àø§ÅÚ 
ÝÆø¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ ´ý¨Èî ¦ºö¾ø. 

ÀÌò¾¡ö¾ø ¾¸Å¨Äî º¢Ú º¢Ú ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ 
«Åü¨È ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ§¾¡Î 
«ÅüÚì¸¢¨¼Â¢Ä¡É ¦¾¡¼÷¨ÀÔõ «È¢¾ø. 

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø «È¢×, «ÛÀÅõ, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì 
¦¸¡ñÎ ÀÃ¢º£Ä¨É ¦ºö¾ø; ÓÊ¦ÅÎò¾ø; 
¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø. 

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ò ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼ 
¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 

 

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢î º£÷àì¸¢ô 

À¡÷òÐ, Á£ðÎ½÷óÐ º¢ì¸ø ¸¨ÇÂ×õ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ 

Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ´ý¨È ¯ÕÅ¡ì¸×õ ÀÂýÀÎ¸¢ýÈ 

º¢ó¾¨É ¬üÈ§Ä ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¡¸ì 

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.  

உÂ÷ந¢லைச் º¢ó¾லனத்¾¢ைன் ஆய்×ச் சிó¾லன, ஆக்கச் º¢ó¾லன, 

º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, º¢ó¾¨É Å¢ä¸õ ¬¸¢ÂÅü¨È 

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.  

 
¬ö×î º¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¾ì¸ì ¸¡Ã½í¸¨ÇÔõ º¡ýÚ¸¨ÇÔõ 

¦¸¡ñÎ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ²Ã½Á¡¸î º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ 

Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÔõ ¬üÈÄ¡Ìõ.  

 
¬ì¸î º¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ 

À¡ÃõÀÃ¢Â Ó¨ÈÂ¢ø þøÄ¡Áø Á¡ÚÀð¼ §¸¡½ò¾¢ø 

Á¾¢ôÒÂ÷×Á¢ì¸ Ò¾¢Â ´ýÈ¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

 
º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø ±ýÀÐ ²Ã½Á¡É Ó¨ÈÂ¢ø ÀÃ¢º£Ä¨É 

¦ºöÂ×õ Á¾¢ôÀ¢¼×õ ÜÊÂ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

 
º¢ó¾¨É Å¢ä¸õ ±ýÀÐ º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷×¸¡Ïõ Å¨¸Â¢ø  

¸ð¼¨ÁôÀ¢¨Éì ¦¸¡ñ¼ ¾£÷ì¸Á¡É º¢ó¾¨ÉÂ¡Ìõ. 
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º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, ¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, º¢ì¸ÖìÌò 

¾£÷×¸¡Ï¾ø, ¦ºÂø¾¢ð¼õ ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸ûÅÆ¢ ¯Â÷¿¢¨Äî 

º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ì¸Ä¡õ. º¢ó¾¨ÉÅ¨Ã×, 

ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ã× §À¡ýÈ º¢ó¾¨Éì¸ÕÅ¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Ôõ 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éì §¸ûÅ¢¸û Å¡Â¢Ä¡¸×õ ¬º¢Ã¢Â÷¸û 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÇ÷ì¸Ä¡õ.  

 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È 

«È¢¨ÅÔõ ¾¢Èý¸¨ÇÔõ ¨¸ÅÃô ¦ÀÚÅ¾üÌõ ¿üÀñÒ¸¨Ç 

¯öòÐ½÷Å¾üÌõ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨ÈÂ¡ÉÐ 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬÷Åò¨¾ò àñÎõ Å¨¸Â¢ø «¨Á¾ø §ÅñÎõ. 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø, Á¡½Å÷ ¨ÁÂÁ¡¸ þÕôÀ§¾¡Î 

º¢Èó¾ ¿¼ÅÊì¨¸¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ, 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È Á¡½Å÷¸Ç¢ý «ýÈ¡¼ 

Å¡úì¨¸ìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡¸×õ «÷ò¾ÓûÇ¾¡¸×õ 

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. «§¾¡ÎÁðÎÁøÄ¡Áø, 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÓØ¨ÁÂ¡É 

®ÎÀ¡Îõ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. º¢ÈôÀ¡É 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾§Ä¡Î ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌò ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ, 

¦À¡ÚôÒ½÷×, ¾ý¿¢¨ÄÔ½÷× §À¡ýÈ ÜÚ¸¨Ç ÅÄ¢ÔÚò¾¢க் 

ÌØÅ¢ø ¦ºÂøÀÎÅ¨¾Ôõ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ §ÅñÎõ.  

¸ðÎÅ¢Âõ, ÝÆÄ¨Á×ì ¸üÈø, ¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É 

¸üÈø, ¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø, º¢ì¸ø 

«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø §À¡ýÈ¨Å Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ 

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È¸Ç¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. þ¨Å 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÒÃ¢¾¨ÄÔõ ¸üÈ¨ÄÔõ §ÁõÀÎò¾ ÅÆ¢§¸¡Öõ. 

þó¾ «ÏÌÓ¨È¸û ÀüÈ¢Â Å¢Çì¸õ À¢ýÅÕÁ¡Ú:  

 

¸ðÎÅ¢Âõ  

¸ðÎÅ¢Âõ ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸û ÓýÉÈ¢¨ÅÔõ «ÛÀÅò¨¾Ôõ 

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¾í¸Ç¢ý º¢ó¾¨É «øÄÐ 

¸ÕòÐì§¸¡¼¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÙõ ¸üÈø 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ì ¸üÈø «ÏÌÓ¨ÈÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û 

¾¡í¸û ¦ÀÚ¸¢ýÈ ¾¸Å¨ÄÔõ ÓýÉÈ¢¨ÅÔõ þ¨½òÐô Ò¾¢Â 

º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀÚÅ÷. þùÅÏÌÓ¨È¨Â Á¡½Å÷¸û º¢Èó¾ 

Ó¨ÈÂ¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ô ÀÂý¦ÀÈ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Â÷¿¢¨Äî 

º¢ó¾¨Éì§¸ûÅ¢¸¨Çì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¨¸Â¡ÙÅÐ «Åº¢Âõ. 

 

ÝÆÄ¨Á×ì ¸üÈø 

ÝÆÄ¨Á×ì ¸üÈø ±ýÀÐ ¾É¢ÁÉ¢¾, ºã¸, À½¢Â¢¼ 

«ÛÀÅò¨¾Ôõ À¡¼ô¦À¡Õ¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢ì ¸üÌõ 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þùÅÏÌÓ¨È, ¦ºÂø ÁüÚõ º¢ó¾¨Éô 
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â÷ÅÁ¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ýÅÆ¢ ¯Ú¾¢Â¡É ¸üÈÖìÌ 

ÅÆ¢ÅÌôÀ§¾¡Î Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ÓýÉÈ¢¨Åô Àø§ÅÚ 

ÝÆÄ¢ø ÀÂýÀÎò¾×õ Ð¨½ÒÃ¢¸¢ýÈÐ. 

 

¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 

¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø ±ýÀÐ ¿£ñ¼ ¸¡Ä 

þÎÀ½¢ ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ýÅÆ¢ «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì 

¨¸ÅÃô¦ÀÈî ¦ºöÔõ µ÷ «ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ 

þÎÀ½¢Â¡ÉÐ Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ ¿¼ôÒ Å¢Å¸¡Ãí¸û, 

Å¡úì¨¸ ¿¨¼Ó¨È¸û ¬¸¢ÂÅü§È¡Î Á¡½Å¨Ã ¨ÁÂÁ¡¸ì 

¦¸¡ñ¼¾¡¸×õ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. þùÅÏÌÓ¨È,  

Á¡½Å÷¸û º¢ì¸¨Ä ¬Ã¡Â×õ ¾¸Åø ¾¢ÃðÊò ¾£÷Á¡Éõ 

±Îì¸×õ ÒÃ¢¾¨Ä §ÁõÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ×õ ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ. 

 

¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø 

¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø ±ýÀÐ §¸ð¸ôÀÎõ §¸ûÅ¢ì¸¡É 

Å¢¨¼¸¨Ç ¬ö×¦ºöÐ ¸ñ¼È¢Ôõ «ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ 

«ÏÌÓ¨È ¬ö× ¦ºö¾ø,  Å¢º¡Ã¨½ ¦ºö¾ø,  ¾Ã×¸¨Çî 

§º¸Ã¢ò¾ø, ÓÊ¦ÅÎò¾ø ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç 

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. þ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û º¢ì¸ø ¸¨ÇÂ×õ  

¬ö¨Å¦Â¡ðÊÂ º¢ó¾¨ÉÁ£ðº¢ ¦ºöÂ×õ º¢ì¸ø ¦¾¡¼÷À¡É 

¸ÕòÐô ÀÃ¢Á¡üÈõ ¦ºöÂ×õ §¾¨ÅôÀÎ¸¢ýÈ ¾¢Èý¸¨Çô 

¦ÀÚÅ÷. 

 

±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø 

±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø 

¸¢¨¼ì¸Å¢ÕìÌõ Å¡öôÒ, ²üÀ¼ô§À¡Ìõ Å¢Å¸¡Ãõ, º¢ì¸ø 

¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢Â Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Åì ¦¸¡ÎìÌõ ´Õ 

¸üÈøÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ì ¸üÈøÓ¨È Á¡½Å÷¸ÙìÌì 

¸£úì¸ñ¼ ¾¢Èý¸¨Ç «Ç¢ì¸¢ýÈÐ: 

 ±¾¢÷¸¡Äò¨¾ «ÛÁ¡É¢ò¾ø. 

 ±¾¢÷¸¡Ä Å¢¨Ç×¸¨Ç °¸¢ò¾È¢¾ø. 

 ±¾¢÷¸¡Äச் ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙ¾ø. 

 

º¢ì¸ø «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 

º¢க்கல் «டிôேலடÂ¢ைான கற்ைல் என்ேது சகாÎக்கôேÎம் 

º¢க்கலுக்கு Áாணவ÷கள் சுÂÁாகத் ¾£÷×காÏம் கற்ைல் 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ «ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø Á¡½Å÷¸û º¢ì¸¨Äô 

ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ×õ «¾ü¸¡É ¾£÷Å¢¨Éì ¸ñ¼È¢óÐ 

¦ºÂøÀÎò¾×õ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. Á¡½Å÷¸û ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ 

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

1 2 3 4 5 

§கட்டல், 
§ேச்சு 

வாசிôÒ எழுத்து 
சºய்யுளும் 

சÁாழிÂணியும் 
இைக்கணம் 

 
விளக்கôேடம் 2: ேயிற்றி «Ïகுமுலையின் ÜÚகள் 

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

«டிôேலட சÁாழித்திைன்கள் ¾னித்துக் கற்Úத் ¾ைôேÎ¾ல் §வண்Îம். 

ஒவ்சவாரு சÁாழித்திைலனயும் Áாணவ÷கள் சிைó¾ முலையில் 

லகவைôசேை §வண்Îம் என்ே¾ற்காக இவ்வாÚ 

ேரிóதுலைக்கôேÎகிைது. சºய்யுளும் சÁாழிÂணியும், இைக்கணம் 

ஆகிÂவற்லைக் கற்பிக்கும் §ோது «டிôேலட சÁாழித்திைன்கலள 

ஒருíகிலணத்துக் சகாள்ளைாம். 

 
 

 

 

 

கருôசோருள் «டிôேலடயிைான கற்ைல் 

கருôசோருள் «டிôேலடயிைான கற்ைலில் ஆசிரிÂ÷ ஒரு 

கருôசோருலள «டிôேலடÂாகக் சகாண்Î §கட்டல், §ேச்சு, 

வாசிôÒ, எழுத்து ஆகிÂ «டிôேலடத் திைன்களுக்கான 

கற்ைல்கற்பித்¾ல் நடவடிக்லககலளத் திட்டமிÎ¾ல் §வண்Îம். 

இலடநிலைôேள்ளிக்கான ேரிóதுலைக்கôேட்ட கருôசோருள்கள் 

பின்வருÁாÚ: 

  சÁாழி  விலளÂாட்Î 

  இைக்கிÂம்  சோருளா¾ாைம் 

  ேண்ோÎ  «றிவிÂல் 

  கலை  ºãகவிÂல் 

  வணிகவிÂல்  சுற்Úச்சூÆல் 

  சுகா¾ாைம்  ¾கவல் ச¾ாட÷Òத் ச¾ாழில்நுட்ேம் 

  ÒவியிÂல்  குÎம்ேவிÂல் 

  ºÁÂம்  §ோல¾ôசோருள் 

  உண×  ோதுகாôÒ 

  ேÂனீட்டாள÷ கல்வி  §ோக்குவைத்து 

  வைைாÚ  Áனி¾வள §Áம்ோÎ 

  குடியிÂல்  நன்சனறி 
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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 

ÜÎ¾Äாக இலணக்கôேட §வண்டிÂ ÜÚகளாகும். இலவ, 

Áாணவ÷கள¢ன் ¾¢ைலனயும் ºால்லேயும் ¾¢டôேÎத்துக¢ன்ைன. ¾ற்காை, 

எ¾¢÷காைச் ºவால்கலள எ¾¢÷சகாள்ளும் ºÁன்ந¢லைÂ¢ைான Áன¢¾ 

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

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀðÊÕì¸¢ýÈÉ.  

 

1. ¦Á¡Æ¢ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ºÃ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. 

 Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ²¼ø¸¨Ç Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸  

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

¯¾×õ Å¨¸Â¢ø ´ù¦Å¡Õ À¡¼ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý 

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

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

¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖòÐ¾ø §ÅñÎõ. 

 

 

 

2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Âô ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø  

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

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

Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÁÉò¾¢ø À¾¢Â¨Åì¸ 

§ÅñÎõ. 

 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É «È¢×õ Å¢Æ¢ôÒ½÷×õ 

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â ÍüÚîÝÆ¨Äô §À½¢ì¸¡ìÌõ Àñ¨À 

ÅÇ÷ì¸ ¯¾×õ. 

 

3. ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ 

 Á¡½Å÷¸û ¿üÀñÀ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷óÐ 

«¾¨Éì ¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ ¦À¡ÕðÎ «¨ÉòÐô 

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

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

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

 

4. «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

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

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

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

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ. 

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

¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. 

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

¦¾¡Æ¢øÑðÀõ º¡÷ó¾ ¸ÕòÐ, §¸¡ðÀ¡Î, 

¸ÕòÐì§¸¡¼ø) 

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

¾¢ÈÛõ) 

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

(iv) ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î 

 

5. ¿¡ðÎôÀüÚ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸û, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û, ºã¸ 

§º¨Å¸û ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â 

¿¡ðÎôÀü¨È ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ. 

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

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. 

 
 
 
 

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ 

 ¬ì¸õ ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ ²¼¨Äî 

§º¸Ã¢òÐô ÀÌò¾¡öóÐ Ò¾¢¾¡É «øÄÐ «ºÄ¡É 

´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.  

 ¬ì¸î º¢ó¾¨ÉÂ¢ýÅÆ¢ ²¼¨Ä Á¡üÈõ ¦ºöÐ 

º£÷¦ºöÐ «¾¨É «ÁÄ¡ì¸ôÀÎòÐÅ§¾ Òò¾¡ì¸õ 

¬Ìõ.  

 ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¿Õí¸¢Â 

¦¾¡¼÷¨Àì ¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ. þ¨Å 21¬õ 

áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ. 

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

þ¨½ì¸ôÀÎ¾ø §ÅñÎõ.  

 

7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ 

 ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊÂ ¾ý¨Á¸¨Ç 

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

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

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

¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É §À¡ýÈÅü¨Èì 

¸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 பதாடர்புத் பதாழில்நுட்பத்தில் முக்கியமாக 

வலியுறுத்தப்படுபவற்றுள் ஒன்று, எல்லாப் பாடங்களிலும் 

அமலாக்கம் பெய்யக்கூடிய கணினியச் சிந்தறனயாகும். 

இச்சிந்தறன கணினிறயத் துறையாகக் பகாண்டு அதன் 

பல்வறகச் பெயல்பாட்டிற்ககற்பச் சிக்கலுக்குத் தீர்வுகாை 

வழிவகுக்கின்ைது. 

 

9. உைகளாவிÂ நிலைத்¾ன்லÁ 

  ̄ üÀò¾¢ ÁüÚõ ÀÂýÀ¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ÌÊ¨Á, ´üÚ¨Á 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚ¸¢ýÈ «È¢¨ÅÔõ 

¾¢È¨ÉÔõ Àñ¨ÀÔõ «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø 

ÀÂýÀÎò¾¢, ÍüÚîÝÆ¨Äô ¦À¡ÚôÒ¼ý 

¨¸Â¡ÙÅ¾üÌò §¾¨ÅôÀÎõ ¿¢¨Äò¾ý¨ÁÂ¡É 

º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀüÈ Á¡½Å¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾§Â 

¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ §¿¡ì¸Á¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. 

  ̄ ûé÷, ¿¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ ¿¢¸ú¸¡Äî 

º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ Á¡½Å÷¸û ±¾¢÷§¿¡ì¸ ¯Ä¸Ç¡Å¢Â 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.  

  இக்கூறு பாடத்தில் கநரிறடயாகவும் 

இறடச்பெருகலாகவும் கற்றுக் பகாடுக்கப்படுகின்ைது. 
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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 

ºÓ¾¡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. 

 

 

 

 

வகுப்படை  திப்பீடு 

மாைவரின் கற்ைல் வளர்ச்சிறய அறிந்து பகாள்வதற்காக 

ஆசிரியர் கமற்பகாள்ளும் நடவடிக்றககய வகுப்பறை 

மதிப்பீடாகும். ஆசிரியர் இதறனத் திட்டமிடுவகதாடு முறையாக 

அமலாக்கம் பெய்து கிறடக்கப் பபறும் தகவறல 

அறிக்றகயின்வழி பவளியிடுதல் கவண்டும். மாைவரின் 

அறடவுநிறலறய நிர்ையம் பெய்வதற்கு இந்நடவடிக்றகறய 

ஆசிரியர் பதாடர்ச்சியாக கமற்பகாள்ள கவண்டும். 

 

முறைொர்ந்த மற்றும் முறைொரா மதிப்பீட்டு முறைகளில் ஆசிரியர் 

வகுப்பறை மதிப்பீட்றட கமற்பகாள்ளலாம். கற்ைல்கற்பித்தல் 

பெயலாக்கத்தின் கபாது நறடபபறுவகத முறைொரா மதிப்பீடு. 

ஒரு பாடத்பதாகுதியின் இறுதியிகலா ஆண்டின் இறுதியிகலா 

நடத்தப்படுவது முறைொர்ந்த மதிப்பீடாகும். தர மற்றும் மதிப்பீட்டு 

ஆவைத்தின் அடிப்பறடயில் ஆசிரியர் திட்டமிடுதல், வினா மற்றும் 

மதிப்பீட்டுக் கருவி உருவாக்குதல், அவற்றை நிர்வகித்தல், புள்ளி 

வழங்குதல், முடிவுகறளப் பதிவு பெய்தல், அறிக்றக தயாரித்தல் 

ஆகிய முக்கியப் பணிகறளச் பெயல்படுத்த கவண்டும். 

 

மாைவரின் திைறனயும் அறடவுநிறலறயயும் கமம்படுத்துவதற்கு 

மதிப்பீடு உதவியாக இருக்கும் பபாருட்டு ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட 
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தன்றமகறளக் பகாண்ட மதிப்பீட்றட அமலாக்கம் பெய்தல் 

கவண்டும்: 

 அவதானிப்பு, கபச்சு, எழுத்து கபான்ை பல்வறக மதிப்பீட்டு 

முறைகறளப் பயன்படுத்துதல். 

 ஆசிரியரும் மாைவரும் பெயல்படுத்தக்கூடிய பல்வறக 

மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகறளப் பயன்படுத்துதல். 

 மாைவர்கள் கற்ை பல்வறக அறிவு மற்றும் திைன்களின் 

அளறவக் கருத்தில் பகாள்ளுதல். 

 மாைவர்கள் பல்வறக கற்ைல் ஆற்ைறல பவளிப்படுத்தும் 

வறகயில் அறமதல். 

 கற்ைல் தரம், தர அறடவு ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 

மாைவர்களின் அறடவுநிறலறய மதிப்பீடு பெய்தல். 

 குறைகறளக் கறளவதற்கும் வளப்படுத்துவதற்கும் பதாடர் 

நடவடிக்றக கமற்பகாள்ளுதல். 

 

ஆசிரியர் மாைவர்களின் அறடவுநிறலறயப் பபாருத்தமான 

வறகயில் குறித்து றவத்துக்பகாள்ளலாம். ஒவ்பவாரு 

பமாழித்திைறனயும் கற்பித்த பிைகு வழங்கப்பட்டுள்ள அறிக்றக 

வார்ப்புருவில் பதிவு பெய்தல் கவண்டும். 

 

 

ஒட்டும ொத்த அடைவுநிடை 

மாைவரின் ஒட்டுபமாத்த அறடவுநிறலறய ஒவ்கவார் ஆண்டு 

இறுதியிலும் நிர்ையம் பெய்தல் கவண்டும். ஒட்டுபமாத்த 

அறடவுநிறல அறிவு, திைன், பண்பு ஆகிய கூறுகறள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. மாைவர்களுடனான கற்ைல்கற்பித்தல் 

அனுபவத்றதக் பகாண்டு ஆசிரியர்  மதிப்பீடு பெய்தல் கவண்டும். 

அந்த மதிப்பீடு ஆசிரியரின் பதாழிற்ைறகறம அடிப்பறடயில் 

அறமதல் கவண்டும். தமிழ் கற்பிற்கும் ெக ஆசிரியர்களுடனான 

கலந்துறரயாடல், ஒட்டுபமாத்த அறடவுநிறல பற்றிய புரிதறல 

கமம்படுத்தும். ஒட்டுபமாத்த அறடவுநிறலறய அட்டவறை 3 

விவரிக்கின்ைது. 
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«ட்டவலண 3: ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸¡É ´ðÎ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä 
 

«¨¼×¿¢¨Ä «¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ  

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¡½Å÷ìÌ Á¢¸ì Ì¨Èó¾ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢×õ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈÖõ ¯ûÇÐ. Á¡½Å÷ìÌ «¾¢¸Á¡É ÅÆ¢¸¡ð¼Öõ ÀÂ¢üº¢Ôõ 
§¾¨ÅôÀÎ¸¢ÈÐ. 

2 
Ì¨È× 

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

3 
¾¢Õô¾¢ 

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

4 
¿ýÚ 

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

5 
º¢ÈôÒ 

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

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

Á¡½Å÷ìÌ மிகச் சிைó¾ சÁாÆ¢Âை¢×ம் சÁாÆ¢Âாற்ைலும் உள்ளது. Áாணவ÷க்கு ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் 
º¢ó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான எண்ணíகலளயும் கருத்துகலளயும் ச¾ள¢வாக×ம் வ¢ளக்கÁாக×ம் ந¢ைல்ேட×ம் வ¢லளேÂன்Á¢க்க 
Å¨¸Â¢ø ¾Âì¸Á¢ல்ைாÁல் கவரும் வலகÂ¢ல் சவள¢ôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. ே¢ை Áாணவ÷களுக்கு உ¾ாைணÁாக 
þÕôÀ§¾¡Î ÍÂÁ¡¸ì ¸üÌõ ¾¢ÈÛõ ¯ûÇÐ. 
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¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ 

þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ò ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ 

¬Å½õ Á¡½Å÷¸û «¨¼Â§ÅñÊÂ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¨¾Ôõ 

¸üÈø ¾Ãò¨¾Ôõ ¾ை «¨¼லவÔõ ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ýÈÐ. 

அட்டவறை 4இல் இறவ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்ைவடை 4: தர விவரிப்பு 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼× 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ 
ÀûÇ¢ காை «ளவில் 
Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢ 
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, 
¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢ 
¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 
உள்ளடக்கிÂ 
Üற்றிலனô ேற்றிò 
ச¾ரிóது 
சகாள்வ¨¾Ôõ 
«¾ன்ேடி 
இÂíகுவல¾யும் 
உÚதிôேÎத்துவ§¾ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾ÃÁ¡Ìõ. 

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

¾Ã «¨¼× 
±ýÀÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø 
«¨¼×¿¢¨Ä¨Â 
Å¢ÅÃ¢ìÌõ 
´ýÈ¡Ìõ. þÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø ÅÇ÷îº¢ 
¿¢¨Ä¨Âì 
¸¡ðÎÅ¾¡Ìõ.   
 

 

இத்¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ §¸ð¼ø, §ÀîÍ, Å¡º¢ôÒ, 

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

«¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁÖõ, இைக்கணக் ÜÚகள், ¦ºöÔள், 

¦Á¡Æ¢Â½¢ ஆகிÂலவயும் இலணக்கôேட்Îள்ளன. இந்தத் 

¾மிழ்சÁாழிô ோடம் «Áைாக்கத்திலுள்ள சுற்ைறிக்லகக்§கற்ே 

ஒவ்பவாரு படிவத்திற்கும் ஒரு வருடத்தில் குறைந்தது 64 Áணி 

§நைம் நடத்¾ôேÎ¾ல் §வண்Îம். 

§¸ð¼ø, §ÀîÍò ¾¢Èý 

§¸ð¼ø, §ÀîÍò ¾¢ÈýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø 

¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚõ ¾¸Åø¸¨Çî º£÷àì¸¢ôÀ¡÷òÐ, ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ 

Ð¨È¨Âî º¡÷ó¾ ²¼ø¸¨Çî ÝÆÖìÌ ²üÀò ¾ÃÁ¡É 

¦Á¡Æ¢Â¢ø ¦ÅÇ¢Â¢ÎÅ÷. Å¢É×Å¾ýÅÆ¢ ²¼ø, ¸ÕòÐì§¸¡¼ø 

¬¸¢ÂÅü¨Èô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ Óì¸¢Âì ¸ÕòÐ¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ 

¸¡ñÀ÷; Ò¾¢Â ²¼ø¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ ¾í¸ÇÐ 

§¾¨Å¸¨ÇÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸ ¦ÅÇ¢Â¢ÎÅ÷. þò¾¢È¨Éì ¦¸¡ñÎ 

Á¡½Å÷¸û ¸Å¢¨¾¸¨ÇÔõ ¦ºöÔû¸¨ÇÔõ Å¡º¢òÐò 

¦¾Ç¢Å¡¸ô ¦À¡Õû ÜÈ×õ §ÀîÍ, ¯¨Ã ¬¸¢ÂÅü¨È 

¯öòÐ½Ã×õ ¾¢Èý ¦ÀÚÅ÷. 

Å¡º¢ôÒò ¾¢Èý 

Å¡º¢ôÒò ¾¢ÈýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û Å¡º¢ò¾ Àø§ÅÚ ÀÊÅí¸Ç¢ý 

¸Õò¨¾ô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ñÎ «¾ý ¦¾¡¼÷À¡É Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸  

¸ÕòÐ¨Ã, Á¾¢ôÀ£Î, ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ¦ºöÅ÷. 
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§ÁÖõ, Å¡º¢ôÒô ÀÊÅí¸Ç¢ý Óì¸¢Âì ¸Õò¨¾Ôõ 

¯ð¦À¡Õ¨ÇÔõ ¦ºÅ¢ÁÎôÀÅ÷¸û ±Ç¢¾¢ø Å¢Çí¸¢ì ¦¸¡ûÙõ 

Å¨¸Â¢ø ¯Ãì¸ Å¡º¢ôÀ÷. 

 

Á¡½Å÷¸û Å¡º¢ôÒ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ô Àø§ÅÚ ±ØòÐô 

ÀÊÅí¸¨Ç Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñÎ ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷. Àø§ÅÚ 

ÌÈ¢ÅÊÅí¸¨Ç Å¡º¢òÐô ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÅ÷. 

¾¸Åø¸¨Çô ¦ÀÚÅ¾üÌ §Áü§¸¡û áø¸¨ÇÔõ À¢È 

¬Å½í¸¨ÇÔõ Å¡º¢ôÀ÷.   

 

±ØòÐò ¾¢Èý 

±ØòÐò ¾¢ÈýÅÆ¢  Á¡½Å÷¸û ²¼ø¸û, ¸ÕòÐì§¸¡¼ø¸û,  

¾¡í¸û ¦ÀüÈ «ÛÀÅí¸û, ¸üÈÄ¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ô ¦ÀüÈ 

«È¢×ôÒÄõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¦ÅÇ¢Â¢ÎÅ÷. þò¾¢ÈýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û 

ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çì ÌÈ¢ô¦ÀÎôÀ÷; À¨¼ôÒ¸¨Ç 

¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. 

 

¦Á¡Æ¢Ó¨È¨Á 

¦Á¡Æ¢Ó¨È¨Á ¦Á¡Æ¢ ¦ºÂüÀÎõ Å¢¾ò¾¢¨É «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. ¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊÂ¡¸ ¦Á¡Æ¢Ó¨È¨ÁÂ¢ø 

þÄì¸½ì ÜÚ¸ளும் ¦ºöÔளும் பமாழியணியும் 

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÷. இலடநிலைôேள்ளிக்கான சºய்யுளும் சÁாழிÂணியும் 

பின்வருÁாÚ:  

 பெய்யுள்  மரபுத்பதாடர் 

 பழபமாழி  உவறமத்பதாடர் 

 இறைபமாழி  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¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

இலடநிலைôேள்ளிக்கான இைக்கணக் ÜÚகள் பின்வருÁாÚ:  

 எழுத்தியல்  வலிமிகா இடங்கள் 

 பொல்லியல்  வாக்கிய வறககள் 

 புைரியல்  பதாடரியல் 

 வலிமிகும் இடங்கள்  





 

 

 
 

 
படிவம் நொன்கிற்கொன 

உள்ளைக்கத் தரமும் கற்ைல் தரமும் 
தர அடைவும் 
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1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

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

Áாணவ÷கள்: 
 
1.1.4   சºவ¢ÁÎத்¾வற்றிலுள்ள கருத்துகலளô ேகுத்¾ாய்óது ச¾ாகுத்துக் ÜÚவ÷. 

 
1.2  §கள்வ¢கள் §கட்ே÷. 

 
1.2.5   குலைநிலை காணக் §கள்வ¢கள் §கட்ே÷. 

 

 
1.3  ¾¢ÈõÀ¼ô §ÀÍÅ÷. 

 
1.3.7   §ந÷காணலில் ேí§கற்ே÷. 

1.3.8   ஒன்லைô ேற்றி ÅÕ½¨É ¦ºöÅ÷. 

1.3.9 §ºலவ, சோருள் ஆக¢Âவற்லைô சேÚவ¾ற்காகô ேண்Òடன் §ேைம் §ேசுவ÷. 
 

 
1.4  Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 
 

 
1.4.6   ¾கவல்கலள ஒôபிட்Î விவரித்துக் ÜÚவ÷. 

 
1.5  ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
 

  
1.5.4  «ட்டவலணயிலுள்ள ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
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§¸ð¼ø, §ÀîÍì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢¸ì Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢கத் ¾ÎÁாற்ைத்துடனும் Áட்Î§Á சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலளô ேகுத்¾ாய்óது 
ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் §ந÷காணலில் ேí§கற்க×ம் வருணலன சºய்Â×ம் §ேைம் §ேº×ம் ¾கவல்கலள ஒôபிட்Î வ¢வை¢க்க×ம் 
¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். 

2 
Ì¨È× 

Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ¾ÎÁ¡üÈòÐ¼Ûõ ÁðÎ§Á ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢Öûள கருத்துகலளô ேகுத்¾ாய்óது ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் 
§ந÷காணலில் ேí§கற்க×ம் வருணலன சºய்Â×ம் §ேைம் §ேº×ம் ¾கவல்கலள ஒôபிட்Î வ¢வை¢க்க×ம் 
¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைள×, சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலளô ேகுத்¾ாய்óது ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் §ந÷காணலில் ேí§கற்க×ம் வருணலன 
சºய்Â×ம் §ேைம் §ேº×ம் ¾கவல்கலள ஒôபிட்Î வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். §Áலும், 
²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைன் µைள× உள்ளது.    

4 
¿ýÚ 

நல்ை சÁாழிநலடயில் ºைளÁாக, சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலளô ேகுத்¾ாய்óது ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் §ந÷காணலில் 
ேí§கற்க×ம் வருணலன சºய்Â×ம் §ேைம் §ேº×ம் ¾கவல்கலள ஒôபிட்Î வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் 
கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். §Áலும், ஆய்×ச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் 
சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது.    

5 
º¢ÈôÒ 

நல்ை சÁாழிநலடயில் இைக்கணôே¢லÆÂ¢ன்ை¢ச் ºைளÁாக×ம் ¾Âக்கமில்ைாÁலும் சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலளô 
ேகுத்¾ாய்óது ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் §ந÷காணலில் ேí§கற்க×ம் வருணலன சºய்Â×ம் §ேைம் §ேº×ம் ¾கவல்கலள 
ஒôபிட்Î வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். §Áலும், ஆய்×, ஆக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ 
²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

நல்ை சÁாழிநலடயில் இைக்கணôே¢லÆÂ¢ன்ை¢ ²ற்ை சÁாழிÂணிலÂô ேÂன்ேÎத்திச் ºைளÁாக×ம் ¾Âக்கமில்ைாÁலும் கவரும் 
வலகயிலும் சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலளô ேகுத்¾ாய்óது ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் §ந÷காணலில் ேí§கற்க×ம் 
வருணலன சºய்Â×ம் §ேைம் §ேº×ம் ¾கவல்கலள ஒôபிட்Î வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். 
§Áலும், ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் 
சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது.   
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2.0 வாசிôÒ  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

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

 

Áாணவ÷கள்: 
 
2.1.8   §ந÷காணலைச் ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý  
       ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

2.1.9   கவில¾லÂச் ºரிÂான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºரிôÒ, நÂம் ஆகிÂவற்Úடன் Å¡º¢ôÀ÷.  
 

 
2.2   Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. 
 

 
2.2.6 Å¡º¢ôÒô ேகு¾¢Â¢லுள்ள முக்கிÂத் ¾¸Åø¸¨Ç Å¨¸ôÀÎò¾¢ ´Õ ÓÊ×ìÌ ÅÕÅ÷. 

2.2.7   Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ முக்கிÂத் ¾கவல்கலள Á¾¢ôபிட்Î ஒரு முடி×க்கு வருவ÷. 

 
2.3  கருத்துண÷ §கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷. 
 

 
2.3.10  ோதுகாôÒத் ¦¾¡¼÷À¡É உலைநலடô ேகுதிலÂ Å¡º¢த்துக் கருத்துண÷ 

§கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷.  
 
2.3.11  Å¢Åº¡Âõ ¦¾¡¼÷À¡É உலைநலடô ேகுதிலÂ Å¡º¢òÐக் கருத்துண÷ 

§கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷.  
 
2.3.12  சோருளா¾ாைம் ¦¾¡¼÷À¡É உலைநலடô ேகுதிலÂ Å¡º¢òÐக் கருத்துண÷ 

§கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷.  
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Å¡º¢ôÒì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢கக் குலைó¾ «ளவ¢லும் «¾¢கத் ¾ÎÁாற்ைத்துடனும் Áட்Î§Á வாசிôÒô ேகுதிகலள வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 
«லடÂாளíகண்Î வலகôேÎத்¾×ம் Áதிôபிட×ம் முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்குô ே¾¢ைள¢க்க×ம் 
þÂÖõ. 

2 
Ì¨È× 

குலைó¾ «ளவ¢லும் ¾ÎÁாற்ைத்துடனும் Áட்Î§Á வாசிôÒô ேகுதிகலள வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 
«லடÂாளíகண்Î வலகôேÎத்¾×ம் Áதிôபிட×ம் முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ 
þÂÖõ. 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைள×, வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ே வாº¢க்க×ம் 
முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î வலகôேÎத்¾×ம் Áதிôபிட×ம் முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ 
§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

4 
¿ýÚ 

வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேச் ºைளÁாக வாº¢க்க×ம் 
முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î வலகôேÎத்¾×ம் Áதிôபிட×ம் ஆய்×ச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான முடிலவ 
சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்குத் ச¾ள¢வாகô ே¾¢ைள¢க்க×õ þÂÖõ. 

5 
º¢ÈôÒ 

வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேச் ¾Âக்கமில்ைாÁல் 
ºைளÁாக வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î வலகôேÎத்¾×ம் Áதிôபிட×ம் ஆய்×, ஆக்கச் 
சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்கு நல்ை சÁாழிநலடயில் ச¾ள¢வாகô 
À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேத் ¾Âக்கமில்ைாÁல் 
கவரும் வலகயில் ºைளÁாக வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î வலகôேÎத்¾×ம் Áதிôபிட×ம் ஆய்×, 
ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்கு 
இைக்கணôபிலÆயின்றி நல்ை சÁாழிநலடயில் ச¾ள¢வாகô ே¾¢ைள¢க்க×ம் இÂலும். 
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3.0 எழுத்து  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
3.3  ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
 

Áாணவ÷கள்: 
 
3.3.5   கவில¾யிலுள்ள கருத்துக¨Çò ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷.  

3.3.6   உலைநலடô ேகுதியிலுûÇ கருத்துகலளத் ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
 

 

3.4  ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô 
À¨¼ôÀ÷. 

 

3.4.21  220 ¦º¡ü¸Ç¢ø Üð¼ì ÌÈ¢ôÀÈ¢ì¨¸ ±ØÐÅ÷.  

3.4.22  220 ¦º¡ü¸Ç¢ø §ந÷காணல் ±ØÐÅ÷.  

3.4.23  220 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.24  220 ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¡¾ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷. 

3.4.25  220 ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¢Å¡¾ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.26  220 ¦º¡ü¸Ç¢ø ÅÕ½¨Éì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.27 220 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ¯¨Ã ±ØÐÅ÷. 

3.4.28 220 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸¨¾ ±ØÐÅ÷. 
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±ØòÐì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

    ¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢கக் குலைó¾ «ளவ¢லும் «¾¢க எழுத்துôே¢லÆயுடனும் Áட்Î§Á ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். 

2 
Ì¨È× 

குலைó¾ «ளவ¢லும் எழுத்துôே¢லÆயுடனும் Áட்Î§Á ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைள×, ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். §Áலும், ²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ 
கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைன் µைள× உள்ளது.    

4 
¿ýÚ 

இைக்கணôபிலÆயின்றி நல்ை சÁாÆ¢நலடÂ¢ல் ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். §Áலும், ஆய்×ச் 
சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. 

5 
º¢ÈôÒ 

þÄì¸½ôே¢லÆÂ¢ன்ை¢யும் எழுத்துôபிலÆயின்றியும் நல்ை சÁாÆ¢நலடÂ¢ல் ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க 
இÂலும். §Áலும், ஆய்×, ஆக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் 
திைனும் உள்ளது. 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

இைக்கணôே¢லÆÂ¢ன்ை¢யும் எழுத்துôபிலÆயின்றியும் நல்ை சÁாÆ¢நலடÂ¢ல் ²ற்ை சÁாÆ¢Âண¢லÂô ேÂன்ேÎத்திக் கவரும் 
வலகÂ¢ல் ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். §Áலும், ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ 
²ைணÁான வலகயில் ±ñ½í¸¨ÇÔõ கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. 
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4.0 சºய்யுளும் சÁாÆ¢Âண¢யும் 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 

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

Áாணவ÷கள்: 

4.2.4   நான்காம் ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

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

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

4.4   இலணசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின்  சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.4.4   நான்காம் ேடிவத்¾¢ற்கான இலணசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின்  சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

4.5  உவலÁத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் 
சோருலளயும் «றிóது ºை¢Âாகô ேÂýÀÎòÐÅ÷.  

4.5.4   நான்காம் ேடிவத்¾¢ற்கான உவலÁத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷.  

4.6   ÁைÒத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.6.4   நான்காம் ேடிவத்¾¢ற்கான ÁைÒத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்ÐÅ÷.  

4.7   ேÆசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7.4   நான்காம் ேடிவத்¾¢ற்கான ேÆசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் «றிóது 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

 
குறிôÒ: 
 
¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, ¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø 
¿¼ÅÊì¨¸¸û ¾É¢ô À¡¼§Å¨ÇÂ¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ. 
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5.0  இைக்கணம் 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

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

Áாணவ÷கள்: 
 
5.1.4   குற்ை¢Âலுகைம் «ை¢óது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

 
5.2   ¦º¡øÄ¢Äì¸½ò¨¾ «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.2.6   ¬Ì¦ÀÂ÷ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

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

 
5.3.7   ¦¸Î¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢Â¢ø ±ñÏô¦ÀÂ÷ô Ò½÷îº¢ ÀüÈ¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 

 ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.3.8   ¦¸Î¾ø Å¢¸¡Ãô Ò½÷îº¢Â¢ø ¾¢¨ºô¦ÀÂ÷ô Ò½÷îº¢ ÀüÈ¢ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô  
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 

 
5.4   வை¢Á¢கும் இடíகலள «ை¢óது 

ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

 
5.4.5   ®Ú¦¸ð¼ ±¾¢÷Á¨Èô ¦ÀÂ¦Ãîºò¾¢ø ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºரிÂாகô 

ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.4.6 ÀñÒò¦¾¡¨¸, þÕ¦ÀÂசைாட்Îô ேண்Òத்ச¾ாலக, உவலÁத்ச¾ாலக ஆகிÂவற்றில் 
வை¢Á¢கும் என்ேல¾ «ை¢óது ºரிÂாகô ேÂன்ேÎòÐÅ÷. 

5.4.7 ¬È¡õ §ÅüÚ¨Áò ¦¾¡¨¸Â¢ø ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ «·È¢¨½Â¡ö þÕôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ 
«ை¢óது ºரிÂாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 
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உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

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

 
5.5.7   Å¢¨Éò¦¾¡¨¸Â¢Öõ ¯õ¨Áò¦¾¡¨¸Â¢Öõ ÅÄ¢Á¢¸¡Ð ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ 

ºரிÂாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

5.5.8   ¬È¡õ §ÅüÚ¨Áò¦¾¡¨¸Â¢ø ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ ¯Â÷¾¢¨½Â¡ö þÕôÀ¢ý 
       வை¢Á¢காது என்ேல¾ «ை¢óது ºரிÂாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷.  

5.5.9 இைண்டாம் §வற்ÚலÁத்ச¾ாலகÂ¢ல் வை¢Á¢காது என்ேல¾ «ை¢óது ºரிÂாகô 
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 

 
5.6 Å¡ì¸¢Â Å¨¸¸¨Ç «È¢óÐ     

ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

 
5.6.2   ச¾ாட÷, ¸Ä¨Å Å¡ì¸¢Âò¨¾ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

 
5.7   ¦¾¡¼Ã¢Â¨Ä «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô    

ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.7.1   ச¾ாலகந¢லைத்ச¾ாடரில் §வற்ÚலÁத்ச¾ாலக «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

5.7.2   ச¾ாலகந¢லைத்ச¾ாடரில் விலனத்ச¾ாலக «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

5.7.3   ச¾ாலகந¢லைத்ச¾ாடரில் ேண்Òத்ச¾ாலக «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.7.4   ச¾ாலகந¢லைத்ச¾ாடரில் உவலÁத்ச¾ாலக «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

5.7.5   ச¾ாலகந¢லைத்ச¾ாடரில் உம்லÁத்ச¾ாலக «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
குறிôÒ: 
 
þÄì¸½ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, þÄì¸½ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸û 
¾É¢ô À¡¼§Å¨ÇÂ¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ. 
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¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ 
 

 

 

      ¦ºöÔû 
 
 
«. ¾¢ருக்குைள்  

1.  ±ùÅ Ð¨ÈÅÐ ¯Ä¸õ ¯Ä¸ò§¾¡Î 
 «ùÅ Ð¨ÈÅÐ «È¢×. (426)  
   
2.  ¿Å¢ø¦¾¡Úõ áø¿Âõ §À¡Öõ ÀÂ¢ø¦¾¡Úõ 
 ÀñÒ¨¼ Â¡Ç÷ ¦¾¡¼÷Ò. (783)    
                           
3.  ¬ì¸õ «¾÷Å¢É¡öî ¦ºøÖõ «¨ºÅ¢Ä¡  
 °ì¸ Ó¨¼Â¡ Û¨Æ. (594)   

  
 
 

ஆ.  ேல்வலகச் சºய்யுள் 

1.  Å¢§Å¸ º¢ó¾¡Á½¢ (Òò¾¢ì Ü÷¨Á) 
 

 Òò¾¢Á¡ý ÀÄÅ¡ É¡Å¡ý ÀÄÓÇ¡ý Òò¾¢ ÂüÈ¡ø 
 ±ò¾¨É Å¢¾ò¾¢ É¡Ö Á¢¼ÃÐ Åó§¾¾£Õõ 
 Áü¦È¡Õ º¢í¸ó ¾ý¨É ÅÕÓÂø ÜðÊî ¦ºý§È 
 ¯üÈ§¾¡÷ ¸¢½üÈ¢ø º¡Âø ¸¡ðÊÂ ×Å¨Á §À¡Ä.

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.  ¿Ç¦ÅñÀ¡ (¿ÇÉÐ ¿øÄ¡ðº¢) 
 

º£¾ Á¾¢ìÌ¨¼ì¸£úî ¦ºõ¨Á «Èí¸¢¼ôÀò 
¾¡¾Å¢úâó ¾¡Ã¡ý ¾É¢ì¸¡ò¾¡ý – Á¡¾÷ 
«ÕÜðÎõ ¨Àí¸¢Ç¢Ôõ ¬¼üÀÕóÐõ 
´Õ ÜðÊø Å¡Æ ¯ÄÌ.    

 
3.  ÌÚó¦¾¡¨¸ («ýÀ¢ý ¾¢Èõ) 
       
 ¿¢Äò¾¢Ûõ ¦ÀÃ¢§¾; Å¡É¢Ûõ ¯Â÷ó¾ýÚ; 
 ¿£Ã¢Ûõ ¬÷ «ÇÅ¢ý§È - º¡Ãø 
 கருí§காற் குை¢ïº¢ô âக் ¦¸¡ñÎ 
 ¦ÀÕó§¾ý þ¨ÆìÌõ ¿¡¼¦É¡Î ¿ð§À. 

 
4.  º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãõ (¸üÒò ¦¾öÅõ) 
  

என்சனாÎ §ோó¾ இÇí¦¸¡Ê ¿í¨¸¾ý 
Åñ½î º£ÈÊ ÁñÁ¸û «È¢ó¾¢Äû; 
¸Îí¸¾¢÷ ¦Åõ¨ÁÂ¢ø ¸¡¾Äý ¾ÉìÌ 
¿ÎíÌÐÂ÷ ±ö¾¢, ¿¡ôÒÄÃ Å¡Êò, 
¾ýÐÂ÷ ¸¡½¡ò ¾¨¸º¡ø âí¦¸¡Ê; 
இன்துலண Áகள¢÷க்கு இன்றி Â¨ÁÂ¡ì 
கற்Òக் கடம்âண்ட இத்ச¾öÅõ «øÄÐ 
¦À¡üÒ¨¼ò ¦¾öÅõ Â¡õ¸ñ ÊÄÁ¡ø! 
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    ¦Á¡Æ¢Â½¢ 
 
 
«.  þ¨½¦Á¡Æ¢ 

1. «க்கம் ேக்கம் 
2. «ரிÂ சேரிÂ  
3. இன்ே துன்ேம் 
4. ¸¡Ä §¿Ãõ  
5. ºாக்குô §ோக்கு 

  

ஆ.  ̄ Å¨Áò¦¾¡¼÷  

1.  ¦Åó¾ Òñ½¢ø §Åø À¡öîº¢ÂÐ §À¡Ä  
2. இÕ¾¨Äì ¦¸¡ûÇ¢ ±ÚõÒ §À¡Ä  
3. நீ÷ §Áல் எழுத்துô §À¡Ä   
4. Âாலன வாயில் «கôேட்ட கரும்Ò §ோை 
5.  ¿øÄ ÁÃò¾¢ø ÒøÖÕÅ¢ À¡öó¾Ð §À¡Ä  

  

 

 

 

 

 
 

 
இ.  ÁÃÒò¦¾¡¼÷ 

1. நிலைகுடம்   
2. கருலணக் கடல்   
3. ºாÂம் சவளுத்¾து     
4. காதில் â லவத்¾ல்  
5.  ¾ட்டிக் சகாÎத்¾ல்  

 
 

ஈ.  ÀÆ¦Á¡Æ¢ 

1. ¾¢¨Ã ¸¼ø µÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î. 
2.  ̧ ÎÌ º¢Úò¾¡Öõ ¸¡Ãõ §À¡¸¡Ð.  
3.  ́ üÚ¨ÁÂ¢øÄ¡ì ÌÎõÀõ ´ÕÁ¢ì¸ì ¦¸Îõ.  
4. ¸üÈÐ ¨¸õÁñ «Ç× ¸øÄ¡¾Ð ¯Ä¸Ç×.  
5.  Ìó¾¢ò ¾¢ýÈ¡ø ÌýÚõ Á¡Ùõ.   
6.  «¸Ä ¯ØÅ¾¢Ûõ ¬Æ ¯ØÅÐ §Áø. 
7.  தீட்டின Áைத்தி§ை Ü÷ ோ÷ôே¾ா? 
8.  ¬Êì¸ÈôÀ¨¾ ¬Êì¸È À¡Êì¸ÈôÀ¨¾ô À¡Êì¸È. 
9.  திக்கற்ைவனுக்குத் ச¾ய்வ§Á துலண. 
10. ¦¿¡Úí¸ò ¾¢ýÈ¡ø áÚ ÅÂÐ. 
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þÄì¸½õ 
 

  

  

 
«. ±Øò¾¢Äì¸½õ 

1. குற்றிÂலுகைம் 
 

ஆ. சºால்லிைக்கணம் 

1. ¬Ì¦ÀÂ÷ 
 

இ. Ò½÷îº¢ Å¨¸¸û 

1. சகÎ¾ல் விகாைம் 
-  ±ñÏô¦ÀÂ÷ô Ò½÷îº¢  
-  ¾¢¨ºô¦ÀÂ÷ô Ò½÷îº¢  

 

ஈ. வை¢Á¢கும் இடíகள் 

1.  ®Ú¦¸ð¼ ±¾¢÷Á¨Èô ¦ÀÂ¦Ãîºò¾¢ø  
2.  ÀñÒò¦¾¡¨¸, þÕ¦ÀÂ¦Ã¡ðÎô ÀñÒò¦¾¡¨¸,  

¯Å¨Áò¦¾¡¨¸Â¢ø 
3. ¬È¡õ §ÅüÚ¨Áò ¦¾¡¨¸Â¢ø ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ 

«·È¢¨½Â¡ö þÕôÀ¢ý  
 

 

 

 

 

 

 
உ. ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸û 

1.  Å¢¨Éò¦¾¡¨¸Â¢Öõ ¯õ¨Áò¦¾¡¨¸Â¢Öõ  
2.  ¬È¡õ §ÅüÚ¨Áò¦¾¡¨¸Â¢ø ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ 

¯Â÷¾¢¨½Â¡ö þÕôÀ¢ý 
3.  þÃñ¼¡õ §ÅüÚ¨Áò¦¾¡¨¸Â¢ø  

 

ஊ. Å¡ì¸¢Â Å¨¸¸û 

1.  ச¾ாட÷ வாக்கிÂம் 
2.  ¸Ä¨Å Å¡ì¸¢Âõ 

 

எ.  ¦¾¡¼Ã¢Âø 

1.  ச¾ாலகநிலைத்ச¾ாட÷ 
-  §வற்ÚலÁத்ச¾ாலக 
-  விலனத்ச¾ாலக 
-  ேண்Òத்ச¾ாலக 
-  உவலÁத்ச¾ாலக 
-  உம்லÁத்ச¾ாலக 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

படிவம் ஐந்திற்கொன 
உள்ளைக்கத் தரமும் கற்ைல் தரமும்  

தர அடைவும் 
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1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

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

Áாணவ÷கள்: 
 
1.1.5   சºவ¢ÁÎத்¾வற்றிலுள்ள கருத்துகலள ÁதிôபீÎ சºய்து ச¾ாகுத்துக் ÜÚவ÷.  

 
1.2  §கள்வ¢கள் §கட்ே÷. 

 
1.2.6   காைண காை¢Âíகலள «ை¢Âக் §கள்வ¢கள் §கட்ே÷. 

 

 
1.3  ¾¢ÈõÀ¼ô §ÀÍÅ÷. 

 
1.3.10   º¢க்கலுக்குத் ¾£÷× காணô ேண்Òடன் §ேச்சுவா÷த்ல¾ நடத்துவ÷. 

1.3.11   ÝÆ¨Ä ÅÕ½¨É ¦ºöÅ÷. 

 

 
1.4  Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷. 
 

 
1.4.7   º¢ìகலுக்கான காைண காை¢Âíகலள வ¢வை¢த்துக் ÜÚவ÷. 

 
1.5  ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
 

  
1.5.5   வலைேடத்திலுள்ள ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் ¸ÕòÐ¨ÃôÀ÷; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
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§¸ð¼ø, §ÀîÍì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢¸ì Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ «¾¢¸ò ¾ÎÁ¡üÈòÐ¼Ûõ ÁðÎ§Á சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ÁதிôபீÎ சºய்து 
ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் சிக்கலுக்குத் தீ÷× காணப் §ேச்சுவா÷த்ல¾ நடத்¾×ம் வருணலன சºய்Â×ம் சிக்கலுக்கான காைண 
காரிÂíகலள வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். 

2 
Ì¨È× 

Ì¨Èó¾ «ÇÅ¢Öõ ¾ÎÁ¡üÈòÐ¼Ûõ ÁðÎ§Á ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ÁதிôபீÎ சºய்து ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் 
சிக்கலுக்குத் தீ÷× காணப் §ேச்சுவா÷த்ல¾ நடத்¾×ம் வருணலன சºய்Â×ம் சிக்கலுக்கான காைண காரிÂíகலள 
வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைள×, சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ÁதிôபீÎ சºய்து ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் சிக்கலுக்குத் தீ÷× காணப் 
§ேச்சுவா÷த்ல¾ நடத்¾×ம் வருணலன சºய்Â×ம் சிக்கலுக்கான காைண காரிÂíகலள வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் 
¸ÕòÐ¨Ãì¸×õ இÂலும். §Áலும், ²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைன் µைள× 
உள்ளது.  

4 
¿ýÚ 

நல்ை சÁாழிநலடயில் ºைளÁாக, சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ÁதிôபீÎ சºய்து ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் சிக்கலுக்குத் 
தீ÷× காணப் §ேச்சுவா÷த்ல¾ நடத்¾×ம் வருணலன சºய்Â×ம் சிக்கலுக்கான காைண காரிÂíகலள வ¢வை¢க்க×ம் 
¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். ஆய்×ச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் 
கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது.   

5 
º¢ÈôÒ 

நல்ை சÁாழிநலடயில் இைக்கணôே¢லÆÂ¢ன்ை¢ச் ºைளÁாக×ம் ¾Âக்கமில்ைாÁலும் சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள 
ÁதிôபீÎ சºய்து ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் சிக்கலுக்குத் தீ÷× காணப் §ேச்சுவா÷த்ல¾ நடத்¾×ம் வருணலன சºய்Â×ம் 
சிக்கலுக்கான காைண காரிÂíகலள வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் கருத்துலைக்க×ம் இÂலும். ஆய்×, ஆக்கச் 
சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது.   

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

நல்ை சÁாழிநலடயில் இைக்கணôே¢லÆÂ¢ன்ை¢ ²ற்ை சÁாழிÂணிலÂô ேÂன்ேÎத்திச் ºைளÁாக×ம் ¾Âக்கமில்ைாÁலும் கவரும் 
வலகயிலும் சºவ¢ÁÎத்¾வற்ை¢லுள்ள கருத்துகலள ÁதிôபீÎ சºய்து ச¾ாகுத்துக் Üை×ம் சிக்கலுக்குத் தீ÷× காணப் 
§ேச்சுவா÷த்ல¾ நடத்¾×ம் வருணலன சºய்Â×ம் சிக்கலுக்கான காைண காரிÂíகலள வ¢வை¢க்க×ம் ¾கவல்கலளசÂாட்டிக் 
¸ÕòÐலைக்க×ம் இÂலும். ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் 
கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது.   
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2.0 வாசிôÒ 
 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

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

 

Áாணவ÷கள்: 
 
2.1.10  «றிக்லகலÂச் ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý  
       ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷. 

2.1.11 ¿¡¼¸ô ÀÊÅí¸¨Çî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý  
       ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷. 

 
 
2.2   Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. 
 

 
 
2.2.8 Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ முக்கிÂத் ¾கவல்கலளô ேகுத்¾ாய்óது ஒரு முடி×க்கு வருவ÷. 

 

 
2.3  கருத்துண÷ §கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷. 
 

 
2.3.13   ÌÎõÀÅ¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É உலைநலடô ேகுதிலÂ Å¡º¢òÐக் கருத்துண÷ 

§கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷. 
 
2.3.14   இைக்கிÂம் ¦¾¡¼÷À¡É உலைநலடô ேகுதிலÂ Å¡º¢òÐக் கருத்துண÷ 
       §கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷.  
 
2.3.15   Åí¸¢Â¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É உலைநலடô ேகுதிலÂ Å¡º¢òÐக் கருத்துண÷ 

§கள்விகளுக்குô ேதிைளிôே÷.  
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Å¡º¢ôÒì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢கக் குலைó¾ «ளவ¢லும் «¾¢கத் ¾ÎÁாற்ைத்துடனும் Áட்Î§Á வாசிôÒô ேகுதிகலள வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 
«லடÂாளíகண்Î ேகுத்¾ாÂ×ம் முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்குô ே¾¢ைள¢க்க×ம் இÂலும். 

2 
Ì¨È× 

குலைó¾ «ளவ¢லும் ¾ÎÁாற்ைத்துடனும் Áட்Î§Á வாசிôÒô ேகுதிகலள வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள 
«லடÂாளíகண்Î ேகுத்¾ாÂ×ம் முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்குô ே¾¢ைள¢க்க×ம் இÂலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைள×, வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ே வாº¢க்க×ம் 
முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î ேகுத்¾ாÂ×ம் முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்குô 
À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ þÂÖõ. 

4 
¿ýÚ 

வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேச் ºைளÁாக வாº¢க்க×ம் 
முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î ேகுத்¾ாÂ×ம் ஆய்×ச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் 
கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்குத் ச¾ள¢வாகô ே¾¢ைள¢க்க×ம் இÂÖõ. 

5 
º¢ÈôÒ 

வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேத் ¾Âக்கமில்ைாÁல் 
ºைளÁாக வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î ேகுத்¾ாÂ×ம் ஆய்×, ஆக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான 
முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்கு நல்ை சÁாழிநலடயில் ச¾ள¢வாகô ே¾¢ைள¢க்க×ம் இÂலும். 

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

வாசிôÒô ேகுதிகலளச் ºை¢Âான §வகம், ச¾ான¢, உச்ºை¢ôÒ ஆக¢Âவற்Úடன் ந¢Úத்¾க்குை¢களுக்§கற்ேத் ¾Âக்கமில்ைாÁல் 
கவரும் வலகயில் ºைளÁாக வாº¢க்க×ம் முக்கிÂத் ¾கவல்கலள «லடÂாளíகண்Î ேகுத்¾ாÂ×ம் ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் 
சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான முடிலவ சவளிôேÎத்¾×ம் கருத்துண÷ §கள்வ¢களுக்கு இைக்கணôபிலÆயின்றி நல்ை 
சÁாழிநலடயில் ச¾ள¢வாகô ே¾¢ைள¢க்க×ம் இÂலும். 



KSSM BAHASA TAMIL TINGKATAN 5  

41 

 

3.0 எழுத்து  

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
 
3.3  ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
 

Áாணவ÷கள்: 
 
3.3.7   Òள்ளிவிவைô ேட்டிÂலிÖûÇ Å¢ÅÃí¸¨Çò ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
 
 

 

3.4  ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô ÀÊÅí¸¨Çô 
À¨¼ôÀ÷. 

 

3.4.29  250 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.30  250 ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¡¾ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.31  250 ¦º¡ü¸Ç¢ø Å¢Å¡¾ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.32  250 ¦º¡ü¸Ç¢ø ÅÕ½¨Éì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷. 

3.4.33  250 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¾¨Äô¨À¦Â¡ðÊ ¯¨Ã ±ØÐÅ÷.  

3.4.34  250 ¦º¡ü¸Ç¢ø உலைÂாடல் ±ØÐÅ÷.  

3.4.35 250 ¦º¡ü¸Ç¢ø ஆண்டறிக்லக எழுதுவ÷. 

3.4.36 250 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸¨¾ ±ØÐÅ÷. 
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±ØòÐì¸¡É ¾Ã «¨¼× 

    ¾ை «லட× 

«லட×நிலை «லட×நிலை விவரிôÒ 

1 
Á¢¸ì Ì¨È× 

Á¢கக் குலைó¾ «ளவ¢லும் «¾¢க எழுத்துôே¢லÆயுடனும் Áட்Î§Á ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். 

2 
Ì¨È× 

குலைó¾ «ளவ¢லும் எழுத்துôே¢லÆயுடனும் Áட்Î§Á ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். 

3 
¾¢Õô¾¢ 

µைள×, ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். §Áலும், ²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் 
கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைன் µைள× உள்ளது.    

4 
¿ýÚ 

இைக்கணôபிலÆயின்றி நல்ை சÁாÆ¢நலடÂ¢ல் ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். §Áலும், ஆய்×ச் 
சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது.  

5 
º¢ÈôÒ 

இைக்கணôே¢லÆÂ¢ன்ை¢யும் எழுத்துôபிலÆயின்றியும் நல்ை சÁாÆ¢நலடÂ¢ல் ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க 
இÂலும். §Áலும், ஆய்×, ஆக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ ²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் கருத்துகலளயும் 
சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது.    

6 
Á¢¸î º¢ÈôÒ 

இைக்கணôே¢லÆÂ¢ன்ை¢யும் எழுத்துôபிலÆயின்றியும் நல்ை சÁாÆ¢நலடÂ¢ல் ²ற்ை சÁாÆ¢Âண¢லÂô ேÂன்ேÎத்திக் கவரும் 
Å¨¸Â¢ø ேல்வலக எழுத்துô ேடிவíகலளô ேலடக்க இÂலும். §Áலும், ஆய்×, ஆக்கô Òத்¾ாக்கச் சிó¾லன§ÂாÎ 
²ைணÁான வலகயில் எண்ணíகலளயும் கருத்துகலளயும் சவளிôேÎத்தும் திைனும் உள்ளது. 
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4.0 சºய்யுளும் சÁாÆ¢Âண¢யும் 
 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 

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

Áாணவ÷கள்: 

4.2.5    ³ó¾¡õ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
 ±ØÐÅ÷. 

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

4.3.5    ³ó¾¡õ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ «¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
 ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.4   இலணசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

4.4.5    ³ó¾¡õ ேடிவத்¾¢ற்கான இலணசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் «றிóது 
 ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.5   உவலÁத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் 
சோருலளயும் «றிóது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷.  

4.5.5   ³ó¾¡õ ேடிவத்¾¢ற்கான உவலÁத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷.  

4.6   ÁைÒத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

4.6.5   ³ó¾¡õ ேடிவத்¾¢ற்கான ÁைÒத்ச¾ாட÷கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் «றிóது 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

4.7   ேÆசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் 
«றிóது ºை¢Âாகô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7.5   ³ó¾¡õ ேடிவத்¾¢ற்கான ேÆசÁாÆ¢கலளயும் «வற்றின் சோருலளயும் «றிóது 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  

 
குறிôÒ: 
 
¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, ¦ºöÔû, ¦Á¡Æ¢Â½¢ì¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø 
¿¼ÅÊì¨¸¸û ¾É¢ô À¡¼§Å¨ÇÂ¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ. 
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5.0  இைக்கணம் 

உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

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

Áாணவ÷கள்: 
 
5.1.5   முற்ை¢Âலுகைம் «ை¢óது ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

 
5.2   ¦º¡øÄ¢Äì¸½ò¨¾ «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.2.7   ¾ýÅ¢¨É, À¢ÈÅ¢¨É «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

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

 
5.3.9   வடசÁாழிச் ºóதி இைக்கணத்தில் ‘ஆ’, ‘²’, ‘µ’ §¾ான்Ú¾ல் ேற்றி «È¢óÐ 
       ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.   

 
5.4   வை¢Á¢கும் இடíகலள «ை¢óது 

ºை¢Âாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 

 
5.4.8   திரு, நÎ, முழு, விழு, சோது, «Ï §ோன்ை முற்ை¢Âலுகைச் சºாற்களுக்குôே¢ன் வை¢Á¢கும் 

என்ேல¾ «ை¢óது ºரிÂாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷.  
 
 

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

 
5.5.10 சேÂசைச்ºத்¾¢ன்ே¢ன் வை¢Á¢காது என்ேல¾ «ை¢óது ºரிÂாகô ேÂன்ேÎத்துவ÷. 
 
5.5.11 எழுவாய்த் ச¾ாடை¢லும் வ¢ள¢த்ச¾ாடை¢லும் வை¢Á¢காது என்ேல¾ «ை¢óது ºரிÂாகô 
       ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
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உள்ளடக்கத் ¾ைம் கற்ைல் ¾ைம் 

 
5.7 ¦¾¡¼Ã¢Â¨Ä «È¢óÐ  
 ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 
5.7.6   ச¾ாகாந¢லைத்ச¾ாடரில் எழுவாய்த்ச¾ாட÷, விளித்ச¾ாட÷ ஆகிÂவற்லை «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 
5.7.7 ச¾ாகாந¢லைத்ச¾ாடரில் §வற்ÚலÁத்ச¾ாட÷ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 
5.7.8 ச¾ாகாந¢லைத்ச¾ாடரில் விலனசÂச்ºத்ச¾ாட÷, சேÂசைச்ºத்ச¾ாட÷ ஆகிÂவற்லை «ை¢óது 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 
5.7.9 ச¾ாகாந¢லைத்ச¾ாடரில் விலனமுற்Úத்ச¾ாட÷, இலடசºாற்சைாட÷ ஆகிÂவற்லை «ை¢óது 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 
5.7.10 ச¾ாகாந¢லைத்ச¾ாடரில் உரிச்சºாற்சைாட÷, «Îக்குத்ச¾ாட÷ ஆகிÂவற்லை «È¢óÐ 

ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 
 

 
குறிôÒ: 
 
þÄì¸½ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø ¾Ãí¸¨Çô §ÀîÍ, ±ØòÐò ¾¢Èý¸Ç¢ý Å¡Â¢Ä¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. ±É¢Ûõ, þÄì¸½ò¾¢ü¸¡É ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸û 
¾É¢ô À¡¼§Å¨ÇÂ¢§Ä§Â ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ. 
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¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ 

¦ºöÔû 

 
 
 
 

 
 
 

அ. திருக்குைள் 

1. பநடுநீர் மைவி மடிதுயில் நான்கும் 
     பகடுநீரார் காமக் கலன். (605)  
   
2.  நகுதற் பபாருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் 
 கமற்பென்று இடித்தற் பபாருட்டு. (784)    
                           
3.  இன்னாபெய் தார்க்கும் இனியகவ பெய்யாக்கால் 
 என்ன பயத்தகதா ொல்பு. (987) 
 

 
ஆ.  பல்வடகச் மெய்யுள் 
 

1. கம்ப இரொ ொயைம் (இயற்டக இன்பம்) 
 
குயிலினம் வதுறவ பெய்ய, 
 பகாம்பிறடக் குனிக்கும் மஞ்றை 
அயில்விழி மகளிர் ஆடும் 
 அரங்கினுக்கு அழகு பெய்ய, 
பயில்சிறை அரெ அன்னம் 
 பன்மலர் பள்ளி நின்றும் 
துயிபலழ, தும்பி காறலச் 
 பெவ்வழி முரல்வ கொறல. 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. புைநொனூறு (மபரியயொர் சிறியயொர்) 

 
யாதும் ஊகர; யாவரும் ககளிர்; 
தீதும் நன்றும் பிைர்தர வாரா; 
கநாதலும் தணிதலும் அவற்கைா ரன்ன; 
ொதலும் புதுவது அன்கை; வாழ்தல் 
இனிதுஎன மகிழ்ந்தன்றும் இலகம; முனிவின், 
இன்னா பதன்ைலும் இலகம; 'மின்பனாடு 
வானம் தண்துளி தறலஇ, ஆனாது 
கல்பபாருது இரங்கும் மல்லற் கபர்யாற்று 
நீர்வழிப் படூஉம் புறைகபால், ஆருயிர் 
முறைவழிப் படூஉம்' என்பது திைகவார் 
காட்சியின் பதளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியின் 
பபரிகயாறர வியத்தலும் இலகம; 
சிறிகயாறர இகழ்தல் அதனினும் இலகம. 
 

3.  மதொல்கொப்பியம் (உயிர்களின் பகுப்பும் சிைப்பும் 
 ரபும்) 

 
 ஒன்ைறி வதுகவ உற்ைறி வதுகவ 
 இரண்டறி வதுகவ அதபனாடு நாகவ 
 மூன்ைறி வதுகவ அவற்பைாடு மூக்கக 
 நான்கறி வதுகவ அவற்பைாடு கண்கை 
 ஐந்தறி வதுகவ அவற்பைாடு பெவிகய 
 ஆைறி வதுகவ அவற்பைாடு மனகன 
 கநரிதின் உைர்ந்கதார் பநறிப்படுத் தினகர. 
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அ.  இடைம ொழி  

 
1. சீராட்டிப் பாராட்டி  
2. விருப்பு பவறுப்பு    
3. ெண்றட ெச்ெரவு  
4. தயவு தாட்ெணியம்  
5. ஆதி அந்தம் 

 
          

ஆ.  உவட த்மதொைர் 
 

1. விழலுக்கு இறைத்த நீர் கபால   
2. பகாழு பகாம்பற்ை பகாடி கபால  
3. சிைகு இழந்த பைறவ கபால     
4. மாலுமி இல்லாத கப்பல் கபால  
5. நீறு பூத்த பநருப்புப் கபால 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
இ.   ரபுத்மதொைர் 
 

1. பவள்ளிறடமறல   
2. இனிப்புக் காட்டுதல்     
3. ஒத்துப் பாடுதல்      
4. பநளிவு சுளிவு      
5. ஓய்வு ஒழிச்ெல்      

 
 
ஈ.  பழம ொழி 
 

1. ெட்டியில் இருந்தால்தாகன அகப்றபயில் வரும்.  
2. தர்மம் தறல காக்கும்.    
3. பூகவாடு கெர்ந்த நாரும் மைம் பபறும்.  
4. முற்பகல் பெய்யின் பிற்பகல் விறளயும்.    
5. தன் உயிறரப்கபால் மன்னுயிறரயும் நிறன.  
6. துறை கபானாலும் பிறை கபாகாகத. 
7. மின்னுவபதல்லாம் பபான்னல்ல. 
8. மனக்கவறல பலக் குறைவு. 
9. றெறக அறியாதவன் ெற்றும் அறியான். 
10. பகடுவான் ககடு நிறனப்பான். 
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அ.  எழுத்திைக்கைம் 

1. முற்றியலுகரம் 

 

ஆ.  மெொல்லிைக்கைம் 

1. தன்விறன, பிைவிறன 
 
 

இ.  புைர்ச்சி வடககள் 
 

1. வடபமாழிச் ெந்தி இலக்கைம்                
(வழக்குச் பொற்களுக்கு மட்டும்) 
- நிறலபமாழி ஈற்றில் ‘அ/ஆ’ + ‘அ/ஆ’ = ‘ஆ’ 

கதான்றுதல் 
- நிறலபமாழி ஈற்றில் ‘அ/ஆ’ + ‘இ/ஈ’  = ‘ஏ’ 

கதான்றுதல் 
- நிறலபமாழி ஈற்றில் ‘அ/ஆ’ + ‘உ/ஊ’ = ‘ஓ’ 

கதான்றுதல் 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ஈ.  வலிமிகும் இைங்கள் 
 
1. திரு, நடு, முழு, விழு, பபாது, அணு கபான்ை 

முற்றியலுகரச் பொற்களுக்குப்பின் 
 

உ.  வலிமிகொ இைங்கள் 

1. பபயபரச்ெத்தின்பின்  
2. எழுவாய்த் பதாடரிலும் விளித்பதாடரிலும் 

 
ஊ.  மதொைரியல் 

1.  பதாகாநிறலத்பதாடர்  
-  எழுவாய்த்பதாடர் 
- விளித்பதாடர் 
- கவற்றுறமத்பதாடர் 
- விறனபயச்ெத்பதாடர் 
- பபயபரச்ெத்பதாடர் 
- விறனமுற்றுத்பதாடர் 
- இறடச்பொற்பைாடர் 
- உரிச்பொற்பைாடர் 
- அடுக்குத்பதாடர் 
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