அரசக�ம ெமாழிகள ேதர்ச்த ெதா�தி – 2 ஆம் பாடப் பரப - தமிழ
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அரசக�ம ெமாழிகள ேதர்ச்
ெதா�தி - 2
அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்க

அரசக�ம ெமாழிகள ேதர்ச்த ெதா�தி – 2 பாடப் பரப- தமிழ

அறி�கம

அரசக�ம

ெமாழிக் ெகாள்ைகைய

உத்திேயாகத்தர்க தம�
ெபற்றி�த்தல்

அரச

அ�ல்ப�த்�வதற ்காக 7/ 200 7

ஆம் இலக ்க அரச

ேசைவய�ல் இைணந்த அரசக�ம ெமாழிக்�

ேவண்�ம். அதற சிங்க ெமாழிய�ன்

நிர்வாக �ற்றறிக்ைகய�ன்

ேமலதிகம ாக

ய

அரசக�ம

ப�ரகாரம

ெமாழிய��ம் ேதர்ச

�லம் அரச ேசைவய�ல் இைணந்த உத்திேயாகத்தர்களால் சித்தியை

அரசக�ம ெமாழித் ேதர்ச்2 வ� ெதா�திய�ன்தமிழ பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கம் இதிலடபபட்�ள்ள�.
அரசக�ம ெமாழிக் ெகாள்ைகைய
ேநாக்கங்கள்

அ�ல்ப�த்�வதற்காக அைமச்சரைவய�னால் நபட்ட கல்யலாளர் ��வ�னால் �ன்ைவக்கப்ப

மற்�ம் உள்ளடக்க ங்கைள ம�றாமல் அதற்கைமய இப்

ெமாழிையக கற்�ம் ேபா�  கட்டாயப ெபற்�க்ெகாள்ள

ேவண்�ய

பாடத்திட்டம் த அவ்வாேற இரண்டாம் ெமாழியா தமிழ

, ஆற்றல் மற்�ம் மனப்ப ான்ைம இப் பாடத்திட்டத்த

உள்ளடக்கப்பட்�ள்ளன. இரண்டாம் க கற்றல் மற்�ம் கறம் வழி�ைறகள் மற்�ம் கற்றிய�ன் மதிப்ப� � வழி�ைள இப்
பாடததிட்டத்தில் உள்ளடக்கப்.
பாடத்திட்டத்ைத அைடயாகக ெகாண்�

தயா�க்கப்ப �ம் ப ாடப் �த்தகெநறிையச

ெசயற்ப�த்�வ� வழிகாட்டலாக இ�க்�ம

கற்ைகெநறிய�ன கற்றல் மற்�ம் கற் ெசயற்பா�கைள அதன்ப � ஒ�ங்கைமத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். அதற்காக இரண்டாமக
கற்ப�த்த�க்� உ�ய பய�ற்ப ெபற்றவளவாள�ன பங்கள�ப்பா பய��னர்க�க்� மிஅத்தியவசியமானதா�ம்
ேநாக்கங்
01. ெமாழிய�ன்எ�த் மற்�ம் ேபச்� ஆகிய இ� �ைற�ம ெவற்றிகரமாக ெதாடர்பா ெசய்வதற்க ஆற்றைப ெபற்க் ெகாள்ள
02. தன� ெதாழி�க்��ய நாளாந்த நிர்க கடைமகள�ல் ஈ�ப�த்�வதற்� ஆற வளர்தகெகாள்ளல
03. வ�ைனத்திறன் மிக்கதாக ெமாழப பயன்ப�த்தி சிறநெபா�மக்கள் ெதாடகைள கட்�ெய�ப்�வத ஆற்றைப ெபற்�கெகாள்ளல
04. ெமாழிய�ன் எ�த்� மற்�ம் ேபச்� ஆகிய இ� �ைறய��ம் கட்�ைர மற்�ம்  ெமாழி ெபயர்ப்�

ப ெபற்�கெகாள்ளல

05. மாற்ெறாலிகைள�ம் அைவ வ�ம் இடங�ம நன்கறிந்� மாணவர்கைளப் பய�ற்�வ�க்கக்��ய�ம் ச�யாக உச்ச�க்க
பய�ற்சிகைளப் ெபற்றி�த்தல் �க்கிய மான�. (அ, ஆ, இ, ஈ, உ, எ, ஏ, க, ச, த, ற) ஆகிய எ�த்�க்கள�ன் மாற்ெறாலிகைளச் ச
உச்ச�க்கக்��யறைல வளர்த்த (ல, ள, ழ, ர, ற, ன, ந, ண) ஆகிய ஒலிகைள�ம் ேவ�ப�த்தி ச�யாக உச்ச�க்கக்��ய
வளர்த்த

ஆ

அரசக�ம ெமாழிகள ேதர்ச்த ெதா�தி – 2

பாடப் பரப - தமிழ

கற்றல் மற்�ம் கற்ப�க்�ம்
இரண்டாம் ெமாழிய�க கற்ப�க்�ம் ேபா� வ�ேசடமான கற்றல் மற்�ம் கற்ப�க்�ம் வழி�ைறகள் பயன்ப�த்தறான வ�ேசட
வழி�ைறகைளப

பயன்ப�த்தி பய��நர்க�க்� இரண்டாம் ெமா தமிழ

கற்ைகெநறிய�ைப

கறப�பப�

மிகப் பய�ள்ளதாக இ�க்�ம

பய��ேவா�க்� இப் பாடத்டத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள பாட உள்ளடக்கங்கைள வழங்�ம்ேபா�

வழி�ைறகள மற்�ம் கற்ப�க்�ம் உத்த ழ் �றிப்ப�டப்படன.
1.

ெமாழிய�ைன

ேநர� �ைறகள்(Direct method)

2.

இலக்கண ெமாழிெபயர்ப்�  �(Grammar translation method)

3.

ப�ரேயாக �ைற (Applied method)

4.

இ�ெமாழி �ைற (Bilingual method)

5.

எ�த்� வ�வ ஒறைம �ைற (Shape similarity method)

6.

ஒலிப்�

7.

ஒலி�டன் ��ய ெமாழி

8.

ேதரந்ெத�க்கப்பட்ட �ைறைம/  �ைற (Eclectic method)

9.

�ல�ணர்� சர்ந்த / அறிவாற்(Cognitive method)

�ைற(Phonetic method)
�ைற(Audio lingual method)

10. �ழ்நிைல

�ைற(Situational method)

11. இயற்ைக

�ைற(Natural method)

12. வ�கடம் நிைனவாற்றல் �(Mimicry memorization method)

அரசக�ம ெமாழிகள ேதர்ச்த ெதா�தி - 2 பாடப் பரப- தமிழ
மதிப்பாய்� மற்�ம் மதிப்ப��  ெசய
அரசக�ம ெமாழி ேதர்ச்சிப ெப�வதற்த ெதா�தி 2 ஆக தயா�க்கப்பட்ட பாடத்தைதச ெசயற்ப�த்�வதற 250 மண�த்தியாலங்க
ஒ�க்கப்பட்ன.

பாடத்திடததிற்� அைமவாக அரசக�ம ெமாழி

திைணக்த்தினால ் நடாத்தப்ப�ைகெநறிய�ன்ேபா� மதிப்ப�

ெசயற்பா� இரண்� வைகயாக  நைடெப�ம

1.

1.

கற்ைகெநறிய�ன் இைடய�ல் நைடெ மதிப்பாய.

2.

கற்ைகெநறிய�ன்

கற்ைகெறிய�ன்

திய�ல் நைடெப�ம் மதிப்ப�

இைடய�ல் நைடெப�மதிப்பாய்

இங்� கற்ைகெநறிய�ப பய��ேவார் கற்ைகெநறிய�ன் இைடய�ல் அ� மதிப்பாயக�க்� உட்ப�பப�வார்கள்.யா�க்கப்பட
மதிப்பாய சாதனங்கைள உபேயாகித்� நடாத்தப் மதிப்பாய
நடாத்�வதற்� உத்ேதசிக்கப்பட்�ன்மாதி� மதிப்பாய
இைதத

தவ�ர

கற்ற

மற்�ம் கற்ப�க்�ம் ெட்�ற

ெசயற்பா� �ைறந்த� 25 மண�த்தியாலங்க �க்� ஒயாவ�
சாதனங்கள் அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்களத்தினால் வழங்க

இைடய�ல் ஆேலாசக�னால் கற்ைகெநறியப

பய��ேவார

மதிப்பாய்

ெசய்ப்பவர என்� எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�.டர்ச்சியாக மதிப்�ச ெசயற்பாடனால் எதிர்பார்ப கற்ைகெநறிய�ைப பய��ேவா�ன்
உத்ேதச ற்றல் ெேபறைறப ெபற்�ள் மட்டங்கைள அறிந்� ெகாள்�ம் அதகைமய அ�த்�வ�ம் கற்றல் பா�கைள
ஒ�ங்கைமப்ப�மான
உத்ேதச கற்றல்
உத்ேதச கற்றல்
2.

வாய்ப்�கைள வழங்��மா�ம். உத்ேதச கற்றல்

ேபறைறப

ெபற்கெகாள்�வதற்கத

ெப�ெப�ப

த�ந்த நடவ�க்ைக

ெபற்றராத

கற்ைகெநறி பய��ேவா�ன்

ஆேலாசகரகள�டம் இ�ந்� எதிர்பார்க்கற�.

ெப�ெப� இனங்கணபதற்� பாடத்திட்டத்தில் �றபபட்�ள்கற்றல் ெேப�கள வழிகாடடலாக அைம�ம.

கற்ைகெநறிய�ன் ��வ�ல் நைடெப�ம் மதி.
இம்மதிப்ப�� ெசயற்பா� இரண்� கட்டங்களாக  நைடெ
எ�த்�ப் ப�ட்ை

மதிப்ெணகள்70%

இரண்� வ�னா பத்திரங (ேநரம் 3 மண�த்தியாலம்

01 வ�னா பத்திரம– இல�வான இலக்கணம் மற்�ம் ெசாற்கைள பயன் ( மதிப்ெபண்கள் 2)
02 வ�னா பத்திரம– ��ந்�ணர்�, கட்�ைர, க�தங்கள், ��க்கம், ெமாழ, �ட்டஅறிக் (மதிப்ெபண்கள் 5
ெசயன்�ைற �ட்ைச (வாயல)
வாசித்த

– 05

ெசவ�ம�த்த

– 10

ேப�தல்

- 15

மதிப்ெணகள்30%

(ேநரம் 30 நிமிடம்

எ�த்�ப் ப�ட

இலங்ைக ப�ட்த

திைணக்களத்தினா�

திைணக்களத்தினா� நடாத்தப்ப�ம அரசக�ம ெமாழி

ெசயன்�ைற ப�ட்

(வாய்ெமாழி)

அரசக�ம

ெமாழிகள்

ேதர்ச்சிய�ல் சித்தியைடவ எ�த்�ப் ப�ட் மற்�ம் வாய ப�ட்ைச

இரண்��ம் சித்தியைடவ� அவசியமா�ம். எ�த்�

மற்�ம் வாய்ெமாழி ப�ட்ைசக�க்காக பாடத்திட்டத்தி கற்றல

ெப�ேப�கைள அ�ப்ைடயாகக ெகாண்� மதிப்ப�� �ற்�கயா�க்கப்ப.

�ன் மாதி� எ�த்� மற் �மடைச சாதனங்ள் மற்�

மதிப்ப�� ெபேப�கள் �ற்�க்கள் அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்களத்தினால் வழ

அ

ேநாக்க

ெபா�ளடக்க

எதிர்பார்க கற்ற ���கள

ல

கற்�ம் கற்ப�க்

ேநரம்

�ைறைம

மண�த்தியால

• எ�த்�க்காம்
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�
1

1.1

1.2

–ங்ேகா,-உங்ேகா

பயனப�த்�ம் ெசாற்க �றப்

அறிந்�ெகாள்.

பழ�வர்

உற�ச் ெசாற்கை

ெபயர்ெசாற்கை
கற்ப.

1.4

உற�ச் ெசாற்

உண�

எ�த்�க்கைள எ�தி உச்ச�க

ெபயர்கைள அறிவர
ேவற்�ைம உ� ஐ
சி� சி�

ஐ ேவற்�ைம உ�

வாக்கியங்க
உ�வாக்கிக
கைதக்கப் பழ�.
எ�த்�க்கை
எ�தப் பழ�வ.

அைமத்�ப் ேபசப் பழ.

பழ�வர்

உ� ேபான்ற �ட்�

1.6

ெசாற்கைள�ம் பப�த்தி

ட், ப், ம், ச், க், த

இஞ்ைச, அங்ைக

1.5

ெபயரச ெசாற்கைள�ம் வ�ைன
இல�வான வாககியங்கைள

உங்ைக, அ�, இ�,

1.7

–ங்ேகா,-உங்ேக

உடனான ெசாற்கைள

அறிந்� ெகாள்.
1.3

–ங்ேகா,-உங்ேக

ட், ப், ம், ச், க், த
எ�த்�க்கை
எ��தல்

�ைற
• ேநர� �ைற
• வ�கடம்
நிைனவாற்ற
• இ�ெமாழி �ைற
• பாத்தி ந�ப்
• ஒலி�டன் ��ய
ெமாழி �ைற

2

2.1 சாப்பாட்�க் கைடய

சாப்பாட்�க் கைடய

சாப்பாட்�க் கைடய

உைரயாடல்கைள

உைரயாடல் ேபான்

உைரயாடல் ேபான்� கைதக்

ெசவ�ம�ப்ப.

கைதக்கப் பழ�

பழ�வர்

2.2 இ�க்�, ெவ�ம், ��
���
2.3 ஏவல் வ�ைன,

இ�க்�, ெவ�ம், ��
��� ெசாற்கைள

கைதக்கப் பழ�வ

இைடச்
ெசால்ைல�ம
பயன்ப�த்�வ
2.6 எ�த்�க்கைள எ�த
ெசாற்கைப பழ�ேவாம்

��- ���ங்ேக��க் – ேபான்ற–
ஏவல், வ�ைன, வ�ைன
எச்சங்கை
உ�வாக்கிப் பழ�.
-உம் இைடச்ெசால்

�� �ைறைம

சி� சி� வாககியங்கைள

2.4 ேவ�ம்– ேவண்டா
ெசாற்கைள�ம்

�ைற

அைமத்�க் ேபசப் பழ.
இ�க்�, ெவ�ம், ��, ��

வா- வாங்ேக- வர
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• பாத்திர ந�ப
•

வ�ைனெயச்சம் (வாங்ேக ைவத்� கைதக்க
பழ�தல்
வர)
2.5 .... உம

• எ�த்�க்காட்

ேபான்ற ெசாற்கைள ைவத

ஏவல் வ�ைன, வ�ைன
எச்சங்கைள உ�வாக்�
ய், ர், லவ், ழ், ள
எ�த்�க்கைள எ�தி உச்ச�க
பழ�வர்

பயன்ப�த்�.
ய், ர், ல், வ், ழ்,
எ�த்�க்கைஎ�தி
உச்ச�க்கப் பழ�

3

3.1 இல�வான

•

ெசாற்கைள
உைரயாடலின் ேபா�

•

பயன்ப�த்ர.

பயன்ப�த்திக் கைதக

ேபான்

ேவைல

உைரயாடல்கள�ன்லம் சி�

ெசய்�ம் இ

சி� ேகள்வ�கைள வ�ன�வ.

க் ேகட்ட

கைதக்கப் பழ�.



என்ை

ைர, இன்ைர, இைல



உன்ை

அறி�கம் ெசய்.

ேவற்�ை உ�ைபப்

இ�வர் அறி�கம் ெசய்

இலக்க

ஆகியவற்ை

ஒ�வர் ஒ�வைர

3.2 -ைர, -இன்ைர

ெதாைலேபசி

-ெசய

ேவற்�ைமகைள அறிந்
ெகாள்�வ.

• எ�த்�க்காட்
�ைற
• பாத்திர ந�ப
•

�� �ைறைம
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பழ�வர.

எ�த்�க்கைள எ�திப் பழ.

3.3 நிகழ்காலத்ைத கற

o

என்ன�ை

3.4 –இைல ேவற்�ைம

o

எங்கள�ை
ஆகியவற்ைற

உ��
3.5 ேபாய�ற்�.... ,
ெசய்திட்�...

இ உய�ர்ெமய் எ�த்�க்
எ��வர்

ைவத்�க

ங், ஞ், ண், ந், ன் எ�த்

கைதக்கப

எ�திப் உச்ச�க்கப் பழ

பழ�தல்

3.6 இலக்கங்கக
கற்பர
1-10 வைர உச்ச�ப்ப
3.5 எ�த்�க்கைள எ�த
பழ�வர.

0 - 10

வைர

உச்ச�த்த
ங, ஞ்,ண, ந, ன இ
எ�த்�க்கைள எ�தி
உச்ச�க்கப் பழ�

4

4.1 ெசயல்�ைறய�ல

கலந்தைரயாட

•

கலந்தைரயாடல் அல்

•

இ�ெமாழி �ைற

ெசவ�ம�ப்பா. (கிராம

ஆேலாசைன

ஆேலாசைனெயான்றில

•

ேநர� �ைற

உத்திேயாகத்த�ட

�ட்டங்

ெசவ�ம�த்�

•

ஒலி�டன் ��ய

உைரயாடப் பழ�வார)

கிராம ேசைவ

வ�டயங்கைள  ��ந

உத்திேயாகத்த�ட
கலந்�ைரயாட
4.2 வ�ைனச ெசாற்கை,
ேப�ம் ேபா� ச�யான
�ைறய�ல்

ேபான்றவற்ைற
பழ�தல.

4.4 இலக்கங்கைகற்பர

•

ேநர� �ைற

ேபா� ெசாற்கைள

•

எ�த்�க்காட்

கைதக்கப் பழ�த

•

வ�டயங்கைத ெத�ந்
ெகாள்வதற்

வ�னா ெசாற்கைள
ைவத்�க் கைதத்

(11-20 வைர)

11-20 வைர

4.5 நிகழ்காலத்ைத கற்

இலக்கங்கைள ேபச

4.6 ேவற்�ைம உ�

பழ�தல்

வ�னாக்கைக ேகட்பா
.
•

எ�த்�க்கைள எ�தி
பழ�தல் ஈ எ�த்தின
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கைளக் கற்

இ�ெமாழி �ைற

�ைற
•

பயன்ப�த்�வ

�ைறய�ல

பயன்ப�த்தி ேப�வ.

•

க�த்�க்கக ��ம்
சந்தபபத்திற்� ஏற

ெசால்ைலைவத்�

4.3 வ�னாச ெசாற்கைப

ெகாள்வா

வைகய�ல்

-க்காக,-உக்காக

பயன்ப�த்�வ.

ெபா�த்தமான

•

ெமாழி �ைற

வ�கடம்
நிைனவாற்ற

•

பய�ற்சி

�ை
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(க்�, உக்�, அக்�,

நிகழ்காலம–வா

ைவத்� கைதப்ப

ெசய்�ெகாண

4.7 –ஏக்ை ெசால்ைல
ைவத்�க் கைதக்
பழ�வர்
4.5 எ�த்க்கைள எ�தப
பழ�வர.

•

-க்காக,-உக்காக
என்பவற்ைறப் பாவ�
கைதக்கப் பழ�வா

ஐ
எனக்� மட்�மா

•

11-20 வைர இலக்கங்கை
ைவத்� ேபசப் பழ�வா

எனக்�மட்�ம் தா
ேபான்றவற்ைற

•

நிகழ்காலச் ெசாற்க
ஆக்கிக் கைதக்

பழ�தல். எ��தல

பழ�வார்

வட எ�த்
ஈ எ�த்தின
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கைள
கற்றல

5

5.1 உைரயாடல்க�க

தமிழ் எ�த்

ெசவ�ம�த்

�ைறய�ல

க�த்�க்க
ெத�வ�ப்பா.

•

வாக்கியங்கள் அைமத

•

5.3 வந்திட்டன், வ
வாறன்,வந்தனா
ேபான்றவற்ைற
பழ�வர்

•

இலக்கங்க எ��வர.
5.4 காலத்ைத உணர்த்

அவற்றில

•

கைதக்கப் பழ�வா

பயன்ப�த்�வா
•

21-30 வைர இலக்கங்கை
உச்ச�க்கப் பழ�

•

-அளவ�ைல என்ற

காலங்கைள

ெசால்�டன் ஓைட, ஆை

அறிதல்

ேவற்�ைம உ�ைப

21-30 வைர

ைவத்� கைதக்க

அறிதல்
•

இைல, -இ�ந்�
உ��கைளப்

பழ�வார்

இலக்கங்கை

5.3 வ�ைனதிறைன
ெவள�ப்ப�த்த

காலங்கைள அறிந்

பயன்ப�த்�த
•

எ�த்�க்காட்

•

உ��கைளப்

ெகாண்��க்கிறன

ேநர� �ைற

எ��தல

அறிதல்

இைல, இ�ந்�

-அளவ�ைல என்ற
ெசால்�டன
ேநரத்ைதக

இ�ெமாழி �ைற

இைடய�ன எ�த்�க்கை •

ெசாற்கள் எ��.

அைமத்தல
•

•
•

�ைற

ெசாற்கள

பழ�வர.

வல்லி, ெமல்லி,

•

எ�த்�க்கை

உ��கைளப
பயன்ப�தி

ெமல்லி,
இைடய�ன

5.2 –இைல, -இ�ந்

•

•

உ, ஊ உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கைளக் கற்

•

வ�கடம்
நிைனவாற்ற

•

பய�ற்சி

•

ஒப்ப�ட்
�ைறைம

�ை
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ஐந்தா ேவற்�ை
உ��கைளக ெகாண்ட

��தல்
•

ஆைல, ஓைட

ெபயர்ச் ெசாற்ப

ேவற்�ைம

பயன்ப�த்�வா

உ�ைப ைவத்�
கைதக்க

5.2 ச�யான �ைறய�ல்
உச்ச�த்� ெசாற்
மற்�ம் எ�த்�க்
உச்ச�ப்.

6

6.1

ெதாைலேபசி

உைரயாடைல அறிவார்

பழ�தல்
•

உ, ஊ எ�த்தின
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கைள
கற்றல

உ�ப்�க்க�ட

•

��ய எ�த்

உ�ப்�க்க�டன் �

•

இ�ெமாழி �ைற

எ�த்�க்கைள எ��

•

ேநர� �ைற

•

எ�த்�க்காட்

ெசாற்கைள வாசித்.

•

உ�ப்�க்க�டன் �

ச�யான �ைறய�ல்

தன்ைனப் பற்ற

பயன்ப�த்தி ெசாற்க

��தல்

•

தன்ைனப் பற்றிக்

வாசிப்பா.

நிகழ்காலச் ெசாற்க •
ஆக்கி கைதக்கப

6.2 உ�ப்�க்கச

6.3 நிறங்கைள அறிந்
ெகாள்�தல
6.4 தமிழ் எ�த்�க்க
எ��தல்.
6.5 ச�யான �ைறய�ல்

பழ�தல்
இைல ேவற்�ைம
உ�ைப ைவத்�க
கைதத்தல

எ�த்�க்கை

கிழைம நாட்கள்

ெசாற்கைள

நிறங்கைள அறிதல

வாசித்தல
6.6 நிகழ்காலத்ை
அறிதல.

-ஆய் என்ற உ�ைப
பழ�தல்
-ஆன என்ற உ�ைப
அறிதல்
எ, ஏ, ஐ உய�ர்ெமய

ெசாற்கைள வாசித்

•

பழ�வர்
•

பய�ற்சி

•

ஒப்ப�ட்

கிழைம நாட்கள், நிறங்க
-ஆய் என்ற உ�ைப ைவத்
-ஆன என்ற உ�ைப ைவத்�
கைதக்ப் பழ�வார

•

நிைனவாற்ற

நிகழ்கால ெசாற்கைள ஆக்க

கைதக்கப் பழ�வா
•

வ�கடம்

ேபசப் பழ�வர
ைவத்� கைதக்கப் பழ�

•

�ைற
•

எ, ஏ, ஐ உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கைள எ�த
ெசாற்கைள ஆக்கப் பழ�வ

�ைறைம

�ை
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எ�த்�க்கை
அறிதல்
7

7.1 ெதாைலேபசி

•

உைரயாடைல அறிவார்
7.2 மாதங்கள், ேநர
ஆகியவற்ைற அறிந்
ெகாள்ள
7.3 எதிர்கால
வாக்கியங்கைள அறிந

ச�க
ெதாடர்�க

•

ேவற்�ைம
உ��கள

•

�ன்ன�ைடச

•
•

வாக்கியங்க வாசிப்பர

•

ஒத், இைணச

உைரயாடைல

ெகாள்ளல

அறிதல்
•

ெபா�த்தமா �ைறய�ல

ெதாைலேபசி

இண்ைடக்�
நாைளக்�ப

பயன்ப�த்�.
•

ெசாற்கைள
அறிதல்
•

அறிவார்
•

•
•

�றப்பழ�வார
•

ட்ைட,

அறிவார்
•

ேவற்�ைம
உ�ைப
அறிதல்
•

எதிர்கால
வாக்கிய
அைமத்தல

•

ஒ, ஓ, ஔ
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கை

ேபச்�த்தமிழில் எதிர்
வாக்கியம் அைமத்

அட்ைட,
இட்ைட

ட்ைட, இட்ைட, அட்
ேவற்�ைம உ�ைப

மாதங்கைள
அறிதல.

�க்கா

பயன்ப�த்தி ேநரத்ை

�க்கால
ைற அறிவர்

கால், அைர,

ேபான்றவற்ைற

கால், அைர,
ேபான்றவ

இண்ைடக்�, நாைளக்
ேபான்ற ெசாற்கை

ேபான்ற

கைதக்கப் பழ�வா
•

ஒ, ஓ, ஔ எ�த்�க்கை
அறிவர்

ேநர� �ைற

•

எ�த்�க்காட்
வ�கடம்
நிைனவாற்ற

•

பய�ற்சி

•

ஒப்ப�ட்
�ைறைம

ெதாைலேபசி
உைரயாடைல பழ�வார்

•

இ�ெமாழி �ைற

•

�ைற

எதிர்காலத்திற

பயன்ப�த்த

•

•

ெசாற்கை

ெசாற்கைள
•

ெசாற்கை வாசிப்பர

�ை
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அறிதல்
8

8.1 ேபச்�த் தமிழ
எ�த்�த் மி�க்�
மா�ம் வ�தத்திக
கற்பா.
8.2 ஒலி உச்ச�ப்�க்க
அறிந்� உச்ச�த்
8.3 அ, ஆ
மாற்ெறாலிகைள
அறிவார்

ெசாற்கைள வாசித்

காலங்கைள அறிவர

ேபச்�த் தமி

ேபச்�த்தமிழ் எ�த்�த் தம

எ�த்�த் தமி�க

மா�ம் வ�தத்ைத அறிவா

மா�தல்.
வாக்கியங்கை

இலக்கம்-20 வைர அறிவார்

வாசித்த.

ைர, இன்ைர, இைல, �, உக்�,

காலங்கைள அறிதல

அறிவர்

ஒத்த, இைணச

அ, ஆ மாற்ெறாலிகைள அறிவார

அக்� ேவற்�ைம உ��க

•

எ�த்�

10

�ைறைம
•

ேநர� �ைற

•

பய�ற்சி

•

இ�ெமாழி �ைற

•

பாத்திர ந�ப

•

வ�கடம்

�ை

நிைனவாற்ற

ெசாற்கைள
ெபா�த்தமான
�ைறய�ல
பயன்ப�த்.
இலக்கம்-20
அ, ஆ
மாற்ெறாலிகைள
அறிதல்

9

9.1 ேபச்�த் தமிழ

எம� நா� பற்றி

எ�த்�த்  தமி�க

ேபச்�, எ�த்�

மா�ம் வ�தத்திை

தமிழில்எ��ம்

கற்றல (எம� நா�)

அறிைவப் ெபறல

9.2 எதிர்காலத் ேபச்�

இ, ஈ, உ

எ�த்� தமிழில் அறிவ

மாற்ெறாலிகைள

9.3 ஒலி உசச�ப்�க்கை

அறிதல்

• கைதப்பதற்� ெபயெரச்சங் • எ�த்�க்காட்
பயன்ப�த்த
• எம� நா� பற்றிேபச்�,
எ�த்� அறிைவப் ெப�வா
• இ, ஈ, உ எ�த்�க்கள
மாற்ெறாலிகைள அறிவர
• 21-100 வைர இலக்கங்கை
ேபச்�, எ�த்�த் தமிழ
அறிவர்

�ைற
• பய�றசி ெசய்�ம
�ைற
• ப�ரேயாக �ைற

10

அறிந்� உச்ச�ப.

• எல்லாம், எல்லா�ம் ே–

எல்லாம், எல்லா�

எ�த்�த்தமிழ்

ெசாற்ப�ரேயாகத்ை
9.4 இ, ஈ, உ
எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள
அறிவார்
9.5 21-100 இலக்கங்கை
அறிதல். (ேபச்–
எ�த்�த்தமிழில் எ�
உச்ச�ப்)
9.6 எல்லாம் எல்லா
ெசாற்ப�ரேயாகத்ை
அறிவர்

மா�வ

அறிவர்

அறிதல்

• எதிர்கால வாக்கியங்கள் ேப

21-100 வைர

எ�த்�த் தமிழில் அறி

இலக்கங்கை
அறிதல்
ேபச்�த் தமிழ
எ�த்�த் தமிழி
மா�ம் வ�தத்ை
அறிதல்
(எல்லாம், எல்லா
வாக்கியங்கை
வாசித்த
ஒத்த, இைணச
ெசாற்கைள
ெபா�த்தமான
�ைறய�ல
பயன்ப�த்�த

10

10.1 ேபச்�த் தமிழ

ேபச்�த் தமிழ

எ�த்�த் மி�க்�

எ�த்�த் தமிழி

ெசவ�ம�த் அதற்கைமய

மா�ம் வ�தத்திை

மா�ம் வ�தத்ை

ெசயற்ப�த்�.

கற்பா.

அறிதல். (எல்லாம
எல்லா�ம
(-ஆல் தா
-இல்ைலெயண்ட

•

•

அறிவ�த்தெலான்ை

ேபச்�த்தமிழ் எ�த

• எ�த்�க்காட்
�ைற
• பய�றசி ெசய்�ம
�ைற
•

தமிழில் மா�ம் வ�தம் பற் •
கற்பார். (எல்லாம், எல் •

-ேவண்�வ�

(-ஆல்தான

-ஏலா� – ��யா�

-இல்ைலெயண்ட

-ஒ�வர்– ஒ�வைர)

-ேவண்�வ�

ேபான்ற ெசாற்கைள

-ஏலா� – ��யா�

பாவ�த்தல

-ஒ�வர்– ஒ�வைர) ேபான்ற

இ�ெமாழி �ைற
பாத்திர ந�ப
�ல�ணர்� சார்ந
/ அறிவாற்ற

10

ெசாற்கைள ைவத்� வாக்கி
அைமப்பர
எ, ஏ எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள

•

எ, ஏ எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள அறிவார

அறிதல்

11

13.1 ேதைவகைளப �ர்த்த

க�தங்கைள

ெசய்� ெகாள்வதற்ப

வாசித்தல

பல்ேவ� ஆவணங்கை

க, ச எ�த்�க்கள�

வாசித்த.

மாற்ெறாலிகைள
அறிதல்

13.2 க�தம் எ�தப

க�தங்கைளவாசிப்ப.
க, ச எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைளஅறிவார்
கடைம க�தங்கைளஎ�தி

கடைம க�தங்க

வாசிப்பா.

�ற்றறிக்கள்

�ற்றறிக்ைகைய வாசிப்.

இ�ந்� ேவற்�ை

பல்வைக க�தங்

–ஓைட –இைல இ�ந்�

உ��கைள அறிவார்

ேபான்றவற்ை

பழ�வார்
13.3 –ஓைட –இைல

13.4 இறந்த காலத்ை
அறிவார்
13.5 க, ச எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள
அறிவார்

அறிதல்
–ஓைட –இைல இ�ந்�
ேவற்�ைம
உ��கைள அறிதல.

எ�த்�க்காட்

•

10

�ைற
பய�ற்சி ெசய்�

•

�ைற
•

இ�ெமாழி �ைற

•

ப�ரேயாக �ைற

•

�ல�ணர்� சார்ந
/ அறிவாற்ற

ேவற்�ைம உ��கைள
பயன்ப�த்தி வாக்கி
அைமப்பார
இறந்த கால ேபச்�, எ�த்தி
மா�ம் வ�தத்ைத அறிவா

இறந்த காலத்ை
அறிதல்

12

12.1 ேபச்�த் தமிழ

பத்தி�ைக கட்�ைர

எ�த்�த்  தமி�க

இல�வான வசன

மா�ம் வ�தத்திை

நைடகள்

கற்றல

வ�ைனத்திறனான

12.2 100-1000 வைர ேபச்�
எ�த்தாக மா�வைத

•

பத்தி�ைககட்�ைரக

•

வாசித்� தகவல்கை
•

ஒலி�டன் ��ய
ெமாழி �ைற

�ன்ைவப்.

•

இ�ெமாழி �ைற

100-1000 வைர

•

எ�த்�க்காட்

உைரயாடல்கைளக

இலக்கங்கை

கற்றல

ேபச்�த்தமிழில் இ�

�ைற
•

ேநர� �ைற

10

அறிவார்

100-1000 வைர ேபச்�

எ�த்�த் தமி�க

எ�த்தாக மா�வைத

மாற்�வார

•

பய�ற்சி

�ை

அறிதல்
12.3 எதிர்கால, இறந்தகா
வாக்கியம் அைமத்
பழ�வார்
12.4 த, ப எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள
அறிவார்

13

வாக்கியம் அைமத்

•

த, ப எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள
அறிவார்

த, ப எ�த்�க்கள
மாற்ெறாலிகள
மாற்ெறாலிகைள
அறிதல.

12.1 ேபச்�த் தமிழ

எ�த்� ஒ�ங்

எ�த்�த்  தமி�க

வ�திகைள அறிதல்

மா�ம் வ�தத்திக

•

ட, ர, ற எ�த்�க்கள�

• எ�த்�க்காட்

மாற்ெறாலிகைள

• பய�ற்சி ெசய்�

அறிவார.

கற்பா.
13.2 எ��ம் ேபா�

மாற்ெறாலிகைள

�ைற
நிறங்கள், கிழைம நாட் • ப�ரேயாக �ைற
ேபச்த்தமிழ் எ�த்

எ�த்� ஒ�ங்

அறிதல்

தமிழாக மா�ம் வ�தத்ை

எ�த்�க்கள�

அறிவர.

நிறங்கள், கிழ

13.3 ட, ர, ற

நாட்கள் ேபச

எ�த்�க்கள�

எ�த்�த் தமிழ

மாற்ெறாலிகைள

அறிதல்

அறிவார்

•

•

காலங்கைள அறிவார

காலங்கைள அறிதல

14.1 இறந்தகால

-மாட்ட் எதிர்க

இறந்த காலச் ெசாற்கைளப் ே •

எ�த்�க்காட்

ெசாற்கைள ஆக்க

எதிர்மைற ெசாற்கை

எ�த்�த் தமிழில் ஆக்

�ைற

பழ�வர்

ஆக்கபபழ�தல்

பழ�வார்

•

14.2 –மாட்ட் எதிர்க

-மாட்ட் எதிர்கால எதிர

எதிர்மைறச் ெசாற்

வாக்கியங்கைள அைமப்

•

இ�ெமாழி �ைற

•

�ல�ணர்� சார்ந

ைவத்� வாக்கியங்
அைமக்கப் பழ�வ

15

�ைற

ட, ர, ற

வ�திகைள ப�ன்பற்�வ.

14

எதிர்கால, இறந்தகா

ர,ற, ல,ள,ழ, ன,ண,

ந ஒலி

ேவ�பா�கைள அறிவர்

பய�ற்சி ெசய்�
�ைற

/ அறிவாற்ற

10

14.3 ர, ற, ல, ள, ழ, ந, ன,
ண ேவ�பா�கைள
அறிவர்
15

15.1

��கிய

•

ஆவணங்கைள
ெமாழிெபயர்ப்ப.

•

ேபான்றவற்ைற

��கிய ஆவணஙகைள தம�

எ��தல்

ெமாழிக்�ெமாழிெபயர்ப்.

சி� சி�

ம�ட்டல் பய�ற்சிையப் ெப

•

எ�த்�க்காட்

•

பய�ற்சி ெசய்�

•

�ைற

எ��தல்

•

இ�ெமாழி �ைற

ம�ட்டல

•

�ல�ணர்� சார்ந

பய�ற்ச

பழ�வார்

10

�ைற

ஆவணங்க

15.2 வ�ைனய�கள்,
வ�ைனெயச்சங்

க�தங்க

/ அறிவாற்ற

ெசய்தல

15.3 ம�ட்டல் பய�ற
ெசய்வார
16

16.1 ேதைவகைளப �ர்த்த
ெசய்� ெகாள்ற்காக
பல்ேவ� ஆவணங்கை
வாசிப்ப,
அறிவ�த்தல்கை

•

அறிவ�த்த

•

�ற்றறிக்

•

ெதாழி�ட்ப



�ற்றறிக்ைவாசிப்பர



பல்ேவ� �ற்�க்
வாசிப்பர



மற்�ம

வாசிக்கப் பழ�வ

ஏைனய
ஆவணங்க

16.2 காலம், ேவற்�ை

ேபான்றவ

உ��கள் பழ�வர

ைற
வாசித்தல்

16.3 திைசகள் ,

எ��தல்

மாதங்கைளக் கற்
•

காலம்,
ேவற்�ைம
உ��கள்
ஆகியவற்ை
ப்பழ�தல்

•

திைசகள்,



எ�த்�க்காட்
�ைற

•

ெதாழி�ட்ப மற்�

பய�றசி ெசய்�ம
�ைற

ஏைனய ஆவணங்கைள

•

இ�ெமாழி �ைற

வாசிப்பர், எ��வ

•

�ல�ணர்� சார்ந

காலம், ேவற்�ை
உ��கைளப் பழ�வ.



•

திைசகள் மாதங்கைள
கற்பர

/ அறிவாற்ற

20

மாதங்கைளக
கற்றல
17

17.1 தம� ெதாழில்சார்

கடைம �தியான

கடைம �தியான க�தங்கள

ஆவணங்கைள எ��வ.

க�தங்கள் எ��த

எ��வர.

17.2 வ�ளம்பரங்கை

வ�ண்ணப்பப் ப�

வ�ளம்பரங்கைள எ��.

எ�தப் பழ�வர

நிரப்�தல

17.3 �ட்ட அறிக்ை

வ�ண்ணப்பப் ப�

எ�தப் பழ�வர

தயா�த்தல

17.4 சந்திைய அறிவர

சந்திைய அறிதல
அைழப்ப�தழ
தயா�த்தல
�ட்ட அறிக்ை

• எ�த்�க்காட்
�ைற

வ�ண்ணப்பப் ப�வம் நிர.

•

பய�ற்சி ெசய்�
�ைற

•

இ�ெமாழி �ைற

•

�ல�ணர்� சார்ந
/ அறிவாற்ற

வ�ண்ணப்பப் ப�வம் தயா.
சந்திைய அறிவர
அைழப்ப�தழ் தயா�ப.
�ட்ட அறிக்ைக எ�தப் பழ�

எ�தப் பழ�தல
18

18.1 ெதாழில்சார

•

க�தங்கைள எ��வ.

க�தங்கள
எ��தல்.

18.2 எ��ம் ேபா� ள�ய

பத்தி�ை

வாக்கிய வ�திகைள
ப�ன்பற்�.
18.3 ெபயெரச்சங்கை
அறிந்� வாக்கிய
எ��வர்
18.3 �ன்னாைல ேபான்
ெசாற்கைள அறிவர
19

அறிக்ைககள்

வாசித்தல
•

ெபெயெரச்சங
ைள அறிதல.

•

�ன்னாைல–
�ன்னால
ேபான்ற

சி�

ஆவணங்கைத தன�

ெமாழிக்

ெமாழிெபயர்ப்�

ெசய்வார
ெபயெரச்சங்கைள அறிவ

15

�ைற
•

பய�ற்சி ெசய்�
�ைற

•

இ�ெமாழி �ைற

•

�ல�ணர்� சார்ந
/ அறிவாற்ற

�ன்னாைல– �ன்னால் ேபான
ெசாற்கைள அறிவர

ெசாற்கைள
அறிதல்

19.1 வாய்�ல மற்�

வாய்�ல

எ�த்� ெமாழிய�ல்

எ�த்��ல

��கிய ஆவணங்கைள

ேகா�க்ைக க�தங்கைள எ��வ • எ�த்�க்காட்

•

ேபச் மற்�ம் எ�த

• எ�த்�க்காட்

ெமாழிய�ல்  உள்
ேவ�பா�கைள

�ைற
•

பய�ற்சி ெசய்�

15

எ�தி ெமாழிெபயர்ப்.

எண்�– என்�

ெதள��ப�த்�வ.

ெசாற்கைள அறிதல
19.2 எண்�– என்
எண்ட– என்
எண்ட�– என்ப
எண்டால– என்றா

ஏக்ை – உம் ெபா�

ேபச் ெமாழிய�ல் இ�ந்

•

எ�த்� ெமாழிக்� மற

ெசால்���கைளப
பாவ�த்தல

ெமாழிெபயர்த்த

ைவத்� வாக்கிய

•

ேபான்ற ெசாற்கை
அறிவர் அவற்ைற

அைமப்பர

ைவத்� வாக்கிய
அைமப்பர

19.4 திைணக்களம்
அைமச்�க்க

•

மாகாணங்கள�ன்

ஏக்ைக– உம் ெபா��
என்ற ெசால்ைல ைவத

மாவட்டங்கள�

எ�தப் பழ�வர

ெபயர்கைள அறிவர
•

எ�த்�த் தமி�க
•

இறந்தகால

•



எ�வாய், பயன�ைல

வ�ைனச்ெசால

ேவ�பா�

�ன்ன�ைடச

ேவற்�ைமகைள அறிவ.

ெசாற்கைள

20.2 வ�ைனய�கள

20.3 இறந்த காலத்ை

எண்�– என்

எண்டால– என்றா

ைவத்� வாக்கிய

வ�ைனெயச்சங்.

/ அறிவாற்ற

எண்ட�– என்ப

ெபா�� என்பைத

ெபயெரச்சங்

�ல�ணர்� சார்ந

எண்ட– என்

19.3 ஏக்ைக– உம்

மாற்�வ.

•

ேபச் ெமாழிக்�

ேபான்ற ெசாற்கை

20.1 ேபச்�த் தமிைன

இ�ெமாழி �ைற

எ�த்� ெமாழிய�லி�ந்

அைமப்பர

20

�ைற
•



• எ�த்�க்காட்
•

��கிய ஆவணஙகைள

பய�ற்சி ெசய்�
�ைற

பயன்ப�த்த

தம� ெமாழிக்�

•

இ�ெமாழி �ைற

இறந்த

ெமாழிெபயர்ப்.

•

�ல�ணர்� சார்ந

காலங்கைள
அறிதல்



இறந்த காலங்கை

15

�ைற

/ அறிவாற்ற

அறிவர்

அறிவர்
ெதாடர் மதிப்ப

15

ெமாத்த

250

