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தமிழ
அரசக�ம ெமாழிகள ேதர்ச்ச
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அரசக�ம ெமாழிகள் திைணக்க
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அறி�கம
அரசக�ம ெமாழிக் ெகாள்ைகச

ெசயற்ப�த்�வகாக 7/2007 ஆம்

இலக்க அரச நிர்வாக �ற்றறய�ன ப�ரகாரம் அைனத்

அரச உத்திேயாகத்தர்க�ம் அவர்கள் அரச ேசைவய�ல் இைணந்� ெகாண்ட அரசக�ம ெமாழிக்� ேமலத ஏைனய
அரசக�ம ெமாழிய�ல் ேதர்ச்ைடய

ேவண்�ம். அதற்கை சிங்க ெமாழிய�னால் அரச ேசைய�ல்

இைணந்� ெண்ட

உத்திேயாகத்தர்களால் சித்ய ேவண�ய அரசக�ம ெமாழித ேதர்ச்சிய� ன வ� ெதா�திய�ன் தமிழ் பாடத்திட்டத்த
உள்ளடக்கம் இதில் �றடபபட்�ள்ள�.

அரசக�ம ெமாழிக் ெகாள்ைகச ெசயற்ப�த்�வகாக அைமச்சரைவய�னால் நியமிகபட்ட கல்வ�யலாளர் ��வ�னால
�ன்ைவக்கப்ப ேநாககங்கள் மற்�ம் உள்ளடக்கங ்கைள

ம�றாமல்

அதற ்கைமய இப்

பாடத்திட்டம் தய

அவ்வாே இரணடாம் ெமாழியாத தமிழ ெமாழிையக கற�ம் ேபா� ந�ங்க ள் ைகயகப்ப�த்த ேவண்�, ஆறறல் மற்�
மனப்பான்ை ம

பைவ

இப் பாடதிடடத்தில்  உள்ளடக்கப்ப.

இரண்டாம் ெமாழிக

கற்றல் மற்�ம் கற்

வழி�ைறகள்  மற்�ம் கற்ைறிய�ன் மதிப்ப�� வழி�ைள இப் பாடதிட்டத்தில் உள்ளடக்கபன.
பாடத்திட்டத்ைத அைடயாகக ெகாண்� தயா�க்கப்ப�ம் பாடப் �த்தகம்றிையச

ெசயற்ப�த்�வ� வழிகாட்டலாக

இ�க்�ம்.  கற்ைகெநறியகற்றல் மற்�ம் கற் ெசயற்பா�கைள அதன்ப� ஒ�ங்கைமத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
இரண்டாம் ெமாழிய�க

கற்ப�த்த�க்� உ�ய பய�ற்ப

ெபற்ற வளவாளர்கைள  வழங்�வ�  பய�க�க்� மக

அவசியமா�ம் �க்கியமாகத் தமிழ் ெமாழிய�ல் உச்ச�ப்� மா�ம் ேபா� க�த்� மா�ப�ம ். ஆத லால் �லில
தராதர

ெமாழி

�றிப்பா�ம

உச்ச�ப்�க்கைள உச்ச�க்கக்��யவ ர்களாக ஆச ி�யர்கள்

இ�த ்தல்

ேவண்�ம்

எ

ேநாக்கம்
1.

தன�யார் மற் அ�வலக கடைமகள�ன்ேபா� எள�ைமயான கலந்�ைரயாடல்கள ஈ�ப�வதறகாக ேகட்டல் மற்
ேபச்த திறைன ேமம்ப�த்தல

2.

தன�யார் மற்�ம் அ� கடைமகள�ன்ேபா வாசிப்பத� வாசிப்த திறைன ேமம்ப�த்த

3.

��கிய ஆவணங்கை எ��வதற� எ�த்த திறைன ேமம்ப�த்த

4.

அறிவ�த்தல்கைள வாசித ்� வ�ளங்�ம் த ிறைன ேமம்ப�த்�தல் மறப்ப�வங்கைள நிரப்�தல், க�தம்
திறைன வளர்த்த

5.

ேபச்�த்தமிைழ�ம், எ�த்�த்தமிைழ�ம் ேவ�ப�த்திக் கா�ம் ஆற்ற
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கற்றல் மற்�ம் கற்ப�க்�ம்கள
இரண்டாம் ெமாழிய�க கற்ப�க்�ம் ேபா� வ�ேசடமான கற்றல் மற்�ம் கற்ப�க்�ள் பயன்ப�த்தப்ன்ற.
அவ்வறான வ�ேசட வழி�ைறகைளப பயன்ப�த்தி பய��நர்க�க்�டாம் ெமாழியாக சிங்கள ெமாழிய�க கறப�பப�
பய�ள்ளதாக

இ�க்�ம். கற்ைகெநறிப பய��ேவா�க்�

இப ் பாடத்திட்டத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள பாட உ

வழங்�ம்ேபா� பயன்ப�த்த��ய வழி� மற்�ம் கற்ப�க்�ம் உத்த ழ் �றிப்ப�டப�ள்ள.
1.

ே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� �ைற(Phonetic method)

7.

ஒலி�டன் ��ய ெமாழி �ைற(Audio lingual method)

8.

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

9.

�ல�ணர்� சார்ந்த / அறிவாற(Cognitive method)

10. �ழ்நிைல �ைற(Situational method)
11. இயற்ைக �ைற(Natural method)
12. வ�கடம் நிைனவாற்றல் �(Mimicry memorization method)

அரசக�ம ெமாழிகள ேதர்ச்த

மதிப்ப � மற்�ம் மதிப ்�ச
அரசக�ம

ெதா�தி - பாடப் பரப 3 - தமிழ

ெசயற்பா�

ெமாழித் ேர்ச்சிப

ெப�வதற்� ெதா�தி 3

மண�த்தியாலங்கள் ஒ�க்கப்ன.

தயா�க்கப்பட ்டடத்திட்டச

பாடத்திட்டதிற்� அைமவாக அரசக ெமாழி

கற்ைகெறிய�ன்ேப� மதிப்ப��ச ெசயற்பா�

1.

ஆக

ெசயற்ப�த்�வதற 150

திைணக்கத்தினால் நடாத்தப்

இரண்� வைகயாக  நைடெப�ம

1.

கற்ைகெநறிய�ன் இைடய�ல் நைடெப�ம் மதிப்

2.

கற்ைகெநறிய�ன்�திய�ல் நைடெப�ம் மதிப்ப�

கற்ைகெறிய�ன் இைடய�ல் நைடெப�ம் மதிப்
இங்� கற்ைகெநறிய�ைப

பய��ேவார் கற்ைகெநறிய�ன் இைடய�ல் அ�க்க� மதக�க்� உட்பதபப�வார்கள்

தாயா�க்கப்பட்ட மதிட�ச
மண�த்தியாலங்க�க்�
அரசக�ம

சாதனங்கைள உபேயாகித்� நடாத்தப்ப�ம் மட�ச
ஒ� யாவ�

ெசயற்பா� �ைறந்த� 2

நடாத்�வதற்� உத்ேதகபபட்�ள்ள�. �ன்மாதி� மதிப�ச

ெமாழிகள் திைணக்களத்தினால் வழங்கப்ப�மத

தவ�ர

சாதனங்கள

கற்றல் மற்�ம் கற்ப�க்�ம்ட�ன்

இைடய�ல் ஆேலாசக�னா கற்ைகெநறிய�ைப பய��ேவார மதிப்படப்பவர என்� எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�.டர்ச்சிய
மதிப்ப��ச ெசயற்பாடனால் எதிர்பார்ப கற்ைகெநறிய�ைப பய��ேவா�ன் உத்ேதச கற்றல்�ேபறைறப ெபற்�ள்
மட்டங்கைள அறிந்� ெகாள்�ம் அதகைமய
வாய்ப்�கைள வழங்�வதற்காஉத்ேதச கற்றல்

அ�த்�வ�ம் கற்றல் பா�கைள

ஒ�ங்கைமபதற�மான

ேப�கைளப ெபற்றிடாத கற்ைகெநறபய��ேவா�ன் உத்ேதச கற்

ெப�ேபறைற ெபற்�ெகாள்�வதறக
கற்றல ெப�ெப�கைள

த�ந்த நடவ�க்ைக ஆேலாசகரகள�டம்

இ�ந்� எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�.க

இனங்கணபதற்� பாடத்திட்டத்தில் �றபபட்�ள் கற்றல் ெப�ெப�க வழிகாட்லாக

இ�க�ம்.

2.

கற்ைகெநறிய�ன் ��வ�ல் நைடெப�ம் மதி.
இம்மதிப்ப��ச ெசயற்பா�

இரண்� கட்டங்களாக  நைடெப

எ�த்�ப் ட்ைச

மதிப்ெணகள் 40%

ெசயன்ைறப ப�ட்ைச (வாயல)

மதிப்ெணகள்60%

(ேநரம்3 மண�த்தியாலம்
(ேநரம் 30 நிமிடம்)

எ�த்�ப் ப�ட இலங்ைக ப�ட்ைதிைணக்களத்தினா�ெசயன்�ைற ப�ட் (வாய்ெமாழி)அரசக�ம ெமாழிகள்
திைணக்களத்தினா� நடாத்தப்ப�ம அரசக�ம ெமாழி ேதர்ச்சிய�ல் சித்தியைடவ எ�த்�ப் ப�ட்ைச மற
வாய்�ல

ப�ட்ைச இரண்��ம் சித்தியைடவ� அவசியம

எ�த்� மற்�ம் வாய்ெமாழி ப�ட்ைசக�

பாடத்திட்டத்தில் �றிப்ப�கற்றல் ெேப�கைள அ�ப்ைடயாகக் ெகாண்� மதிப்ப�� �ற்�யா�க்கப்ப. �ன்
மாதி�

எ�த்� மற்�ம்டைச

திைணக்களத்தினால் வழங்கப்

சாதனங்கள் மற்�ம் ப��

ெப�ேப�கள் �ற்�க்கள் அரசக�ம ெமாழ
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அல

ேநாக்க

உள்ளடக்

உத்ேதசகற்றல் ெப�ெப�க

�

கற்றல் மற்

ேநரம்

கற்ப�க்�ம்  வழி�

(மண�த்த
யாலம்

1

1.1 உைரயாடல்க�க

தாதிக்�ம

தாதிக்�ம் ஆசி�ய�க்

•

எ�த்�காட்

ச ெசவ�ம�த்�

ஆசி�ய�க்�ம

இைடய�ல் உைரயாட

•

ப�ன்பற்ற

க�த்�க்கத

இைடய�ல்

•

பாத்திர ந�ப்

ெத�வ�ப்பா.

உைரயாடல

•

இ�ெமாழி �ைற

1.2 ைர, இன்ைர,

ைர, இன்ைர

இைல ேவற்�ைம

ேவற்�ைம உ�ைப

உ��கைள

ைவத்�க் கைதத்

ைர, இன்ைர ேவற்�ைம உ�ைப
பயன்ப�த்�வ

அறிவார்
1.3 ஏவல்வ�ைனகைளப ஏவல் வ�ை ஏவல்
பயன்ப�த்தி
வ�ைனையப்
கைதக்கப் பழ�வ

1.4 நிகழ்கால
வ�ைனகைள
உ�வாக்கப
பழ�வர்

1.5 ட, ப, ம, ச, த, அ
எ�த்�க்கை
எ�தி ெசாற்கைள
ஆக்கப் பழ�வா

ஏவல்வ�ைனச் ெசாற்கை
பயன்ப�த்�வ

பாவ�த்�க் கைதத்
நிகழ்கால மற்�
இைல

நிகழ்கால ெசாற்கைளப் பாவ�ப
இைல ேவற்�ைம உ�ைபப
பயன்ப�த்�வ

ேவற்�ைகைள
ைவத்�க் கைதத்
ட, ப, ம, ச, க, த
எ�த்�க்கை
எ��வர

அ

ட, ப, ம, ச, க, த, அ
எ�த்�க்கைள எ�தப் பழ�

10

2

2.1

ைவத்தியர், ேநாயாள

ைவத்தியர், ேநாயாள�க

•

எ�த்�காட்ட

ைவத்தியசாைலய�ல

கலந்�ைரயாட

இைடய�ல்  கலந்�ைரயாட

•

ப�ன்பற்ற

பழ�வர்

•

பாத்திர ந�ப்

•

இ�ெமாழி �ைற

கலந்�ைரயாடைல
பழ�வார்
2.2 க்�, அக்�, உக

ஆய்,
க்�, உக்�, அக

ேவற்�ைம உ��கைள ேவற்�ைம உ�ைப
ைவத்�க் கைதக்
பழ�தல்
பழ�வார்

2.3 0-10 வைர
இலக்கங்கைள

இலக்கம்-10 வைர
ஆய்

இ�க

இ�க்� ெசாற்க

12

ைவத்�ப் ேபசப்பழ�
க்�, உக்�, அகேவற்�ைம
உ�ைபப் பழ�தல

இலக்கம்-10 வைர ேபசப்பழ�வர

பழ�வார்

2.4 எ�த்�க்கை

ய, ர, ழ, வ, ள, ல, ஆ

எ�த்�க்கைள எ�தப் பழ�

எ�தப் பழ�வார
3

3.1 இயக்த திறைன
ெவள�ப்ப�த்�

தமிழ எ�த்�க்

எ�த்��ப்�க்கய

•
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எ��தல

எ�த்�க்கச ச�யாக

•

எ�த்�காட்

எ��வார்

•

எ�த்� வ�வ

ெசாற்கள் எ��வா

•

ஒலிப்� �ைற

•

இ�ெமாழி

வைகய�ல்
எ�த்�ைய
ெசாற்கைள
எ��வார்
3.2 உ�ப்ெப�த்�க
உைடய
ெசாற்கைள
எ��வார்

ய, ர, ழ, வ, ள, ல ஆ

உ�ப்ெப�த்�க்
உைடய
ெசாற்கள் எ��த
மற்�ம் வாசித்

ெசாற்கைளவாசிப்பார்
வழிையக் ேகட்� அறிந
ெகாள்வர

இல்ைலெயண்டா
- ஏக்ை
- உம் ெபா�� ெசாற்கை

ஒற்�ை �ைற

�ைற
•

பய�ற்சி �ைற

3.3 வழிையக் ேகட்
அறி�ம் திறைனப

வழிையக் ேகட்

ைவத்� ேபசப் பழ�வ

அறிந்� ெகாள்ள

ெப�வார்
3.4 ஏக்ைக, உம
இைடநிைல
உ��கைள
ைவத்� கைதக்க
பழ�வர்
3.5 இலக்கங்கை
ேபசப்பழ�வர
3.6 எ�த்�க்கை
எ�தப் பழ�வா

4

4.1

சாப்பாட்�
கைடய�ல்

இல்ைலெயண்டா
- ஏக்ை
- உம் ெபா�
ெசாற்கைள ைவத்
ேபசப் பழ�த.

11-20 இலக்கம் ேபசப்பழ�

11-20 இலக்கம
எ��தல்
ங, ஞ, ண, ந, ம, ன,
இ

ங, ஞ, ண, ந, ம, ன, இ
எ�த்�க்கைள எ�தி உச்ச�க
பழ�வர்

சாப்பாட்�க் கைடய சாப்பாட்�க் கைடய

•

பாத்திரந�ப்

கலந்�ைரயாடல

•

ப�ன்பற்றல

•

இ�ெமாழி

கலந்�ைரயாடலில் ஈ�ப�வ

கலந்�ைரயாடப
பழ�வர்.
4.2 21-30 வைர
இலக்கங்கைள
பழ�வார்
4.3 ேவ�ம்,

21-30 வைர
இலக்கங்கை
அறிதல்
ேவ�ம், ேவண்ட

ேவண்டாம் ேபான ேபா�ம், ேபாதா�,
ெசாற்கைளப
ேவ�மா?, ேபா�மா?
பழ�வர்

21-30 வைர இலக்கங்கைள அறிந
ெகாள்வ.
ேவ�ம், ேவண்ட
ேபா�ம், ேபாதா�, ேவ�மா?,
ேபா�மா? கா�மா? ெசாற்கைள
ைவத்� வாக்கியங்கள் அைம
பழ�வர்

�ைற
•

வ�ைளயாட்�
�ைற
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4.4 எ�த்�க்கை
எ�தப் பழ�வார

ஈ எ�த்தில

ஈ எ�த்தின் உய�ர்ெ

உய�ர்ெமய

எ�த்�க்கைள எ�தி உச்ச�க

எ�த்�க்கைள எ�த கற்�க் ெகாள்
கற்�க் ெகாள்
5

5.1 ெதாைலேபசி
உைரயாடல

ெதாைலேபசி

ெதாைலேபசி உைரயாடைல

•

எ�த்�காட்

உைரயாடல

அறிவார்

•

ப�ன்பற்

•

பாத்திர ந�ப்

•

ெசயல்�ைற

ஓைட ேவற்�ைம

ஓைட உ�� ெகாண்ட  ெபயர

உ��ைடய ெபயர்

உ�� ெகாண்ட

ெசாற்கைள பயன்ப�த்

ெசாற்கைள

ெபயர் ெசாற்கை

வாக்கியங்கைள ��வ

உைரயாடல்கள�ன

எ��தல்

5.2 ேவற்�ைம

•

பயன்ப�த்�வ.

ேநரத்ைதக் �றக் கற
ெகாள்வர

5.3 ேநரம் அறிதல

ேநரம் அறித.

5.4 கிழைம நாட்கள

கிழைம நாட்கைள

வ�ைன எச்சத்�

அறிதல.

-லாம் ேசர்த்� கைதக்கப் ப

5.5 வ�ைன எச்சத்�ட வ�ைன எச்சத்�
-லாம் ேசர்த்

-லாம் ேசர்த.

5.6 31-40 வைர

31-40 வைர இலக்கம

5.7 ‘உ’ எ�த்�

•

அறிதல்
‘உ’ எ�த்தின
உய�ர்ெமய் ஒலிகை
அறிதல்

எ�த்� வ�வ
ஒற்�ை�ைற

ேபா�

இலக்க

ெசயற்பா�

கிழைம நாட்கைள அறிதல

31-40 வைர இலக்கங்கைள கற்
ெகாள்வர
‘உ’ எ�த்தின் உய�ர்ெ
ஒலிகைள அறிவர்

ஒலிப்� �ை

12
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6.1 ெபாலிஸ்

ெபாலிஸ்

ெபாலிஸ் நிைலயத்தி

•
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நிைலயத்தில

நிைலயத்தில

கலந்�ைரயா�வர

•

ப�ன்பற்

கலந்�ைரயாடல

கலந்�ைரயாடல

•

பாத்திர ந�ப்�

6.2 ஐ ேவற்�ைம
உ�ைப ைவத்�க
கைதக்கப
பழ�வார்
6.3 ஊ எ�த்தின் உய�
ெமய் எ�த்�க
மற்�ம ‘ஆ’
உய��ன்
மாற்ெறாலிக
ஆகியவற்ைற
ச�யாக உச்ச�ப்ப

‘ஆ’ எ�த்தின
மாற்ெறாலிகைள
அறிதல்
எங்ைகேயா
ெசால்ைல ைவத்
கைதக்கப் பழ�வ

‘ஆ’ எ�த்தின் மாற்ெறாலிக
அறிதல்
எங்ைகேயா ெசால்ைல ைவத
கைதக்கப் பழ�வ
ேகள்வ�ச் ெசாற்கைள அறி

ஐ ேவற்�ைம
உ�ைப ைவத்�
கைதக்கப் பழ�த
ேகள்வ�ச் ெசகைள
அறிதல்
10-100 வைர
இலக்கங்கை
அறிதல்
-உடன என்ற
ெசால்ைல ைவத்
கைதக்கப் பழ�த
‘ஊ’ எ�த்தின
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கை
அறிதல்

10-100 வைர இலக்கங்கை
அறிந்�ெகாள்வர
-உடன என்ற ெசால்ைல ைவத
கைதக்கப் பழ�வ
‘ஊ’ எ�த்தின் உய�ர்ெ
எ�த்�க்கைள அறிவ
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7.1 �ைடைவக்

�ைடைவக் கைடய�ல

�ைடைவக் கைடய�ல

•
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கைடய�ல்

உைரயாடைல

உைரயாடைல அறிந்� ெகாள்வ

•

எ�த்�காட்

உைரயாடல்

அறிதல்

•

ப�ன்பற்

•

பாத்திர ந�ப்�

•

எ�த்� வ�வ

7.2 ைர, இன்ை
ேவற்�ைம உ��
7.3 ேகள்வ�ச
ெசாற்கைள
அறிவார்
7.4 நிகழ்காலத்ை
அறிவர்
7.5 ெபயெரச்சத்ை
அறிவர்
7.6 எ, ஏ, ஐ
எ�த்�க்கள�
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்
7.7 அளவ�ைல என்ற
ெசால்ைல ைவத்
கைதத்தல
7.8 எ, ஏ

அளவ�ைல என்ற
ெசால்ைல ைவத்
கைதக்கப் பழ�த
எ, ஏ எ�த்�க்கள�
ஒலிகைள அறிதல்
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கைள எ�த
பழ�தல்
ேகள்வ�ச் ெசாற்க
ைவத்� கைதக்க
பழ�தல்
நிகழ்காலத்ை
அறிதல்

எ�த்�க்கள�

ெபயெரச்சத்ை

மாற்ெறாலிகைள

அறிவர்

அறிவர்
ேநரத்ைத அறிவர

ைர, இன்ைர
ேவற்�ைம உ�ை
அறிதல்

அளவ�ைல என்ற ெசால்ை
ைவத்� கைதக்கப் பழ�
எ, ஏ எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள அறிவர
ேகள்வ�ச் ெசாற்கை
பயன்ப�த்தி கைதக்கப் பழ
நிகழ்காலத்ைத அறிந்� ெகாள
ெபயெரச்சங்கைள ைவத்
கைதக்கப் பழ�வ
ேநரத்ைத அறிந்� ெகாள்
ைர, இன்ைர ேவற்�ைம உ�
ைவத்�க் கைதக்கப் பழ

ஒற்�ம �ை
•

ஒலிப்� �ை

•

பய�ற்சி �ை
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ேப�ந்திலஏற்ப�ம

ேப�ந்தில் கலந்�ைரயாட

•
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கலந்�ைரயாட

கலந்�ைரயாடைல

அறிவர்

•

ப�ன்பற்

�ைறைய அறிவர்

அறிதல்

•

பாத்திர ந�ப்�

•

�� �ைற

•
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8.1 ேப�ந்தில

இறந்தகால
8.2 இறந்த காலத்ை
அறிவர.

இைடநிைலகைள–ச்-,

இறந்தகால

-ட்-, -இன-, -ந்- ைவத்�

இைடநிைலகைள –ச்-,

கைதக்கபழ�வர்

-ட்-, -இன-, -ந்ைவத்�

ஒ, ஓ, ஔ உய�ர்ெமய

கைதக்கப்பழ�த

எ�த்�கைள எ�தி உய�ர்ெமய
ஒலிகைள ைவத்�க் கைதக்

ஒ, ஓ, ஔ உய�ர்ெமய பழ�வர்

8.3 ஒ, ஓ, ஔ
உய�ர்ெமய
எ�த்�க்கை

எ�த்�க்கை
அறிதல்

எ��வார்
9

9.1 மரண வ�ட்ைடப

மரண வ�ட்ைடப

மரண வ�ட்ைடப் பற்ற

பற்றிய

பற்றிய உைரயாடைல உைரயாடைல அறிவார்

•

எ�த்�காட்

உைரயாடைல

அறிதல்

•

ப�ன்பற்

•

பாத்திர ந�ப்�

•

�� �ைற

அறிவர்

இைல, ட்ைட,

9.2 இைல, ட்ைட,
அட்ைட,

இட்ைட

அட்ைட,

இட்ைட

ஆைல ேவற்�ைம

ஆைல ேவற்�ைம

உ��கைள ைவத்�க

உ��கைள

கைதக்கப் பழ�த

அறிவார்
9.3 இறந்தகால

இறந்தகால
இைடநிைலகளான –

இைடநிைலகளான

ன-, -த்-, -ன்-, -ண்ட்

–ன-, -த்-, -ன்-, -

-ட- ஆகியவற்ைற

ண்-, -ட-

ைவத்� கைதக்க

ஆகியவற்ைற

பழ�தல்

அறிவார்

இைல, ட்ைட, அட்ைட, இட்ை
ஆைல ேவற்�ைம உ��கைள
ைவத்�க் கைதக்கப் பழ�
இறந்தகால

இைடநிைலகளான–ன-

, -த்-, -ன்-, -ண்-, -டஆகியவற்ைற பயன்ப�த்தி
கைதக்கப் பழ�வ
1000 வைர இலக்கங்கைள
பழ�வார். வடெமாழி
எ�த்�க்கைள அறிவா

9.4 1000 வைர
இலக்கங்கைள
பழ�வார்.
வடெமாழி
எ�த்�க்கை
அறிவார்
9.5 ‘உ’ எ�த்தின
மாற்ெறாலிகைள

1000 வைர
இலக்கங்கைள
பழ�தல. வடெமாழி
எ�த்�க்கை

‘உ’ எ�த்தின் மாற்ெறாலிக
அறிவார்

அறிவார்

‘உ’ எ�த்தின
மாற்ெறாலிகைள
அறிதல்

அறிவார்
10

ேபச்�த்தமிழ் எ�

ேபச்�த்தமிழ் எ�த்�த் தம

•
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எ�த்�த் தமிழா

தமிழாக மா�ம்

மா�ம் வ�தத்ைத அறிவா

•

எ�த்�காட்

மா�ம் வ�தத்ை

வ�தத்ைத அறிதல

•

ப�ன்பற்

•

பாத்திர ந�ப்�

•

எ�த்� வ�வ

10.1 ேபச்�த்தமி

அறிவார்
10.2 (ைர, இன்ைர)–
(இன், உைடய,

(ைர, இன்ைர)– (இன்,

இேல)
10.4 (க்�, உக்�, அக்
மா�ம்வ�தத்ை
அறிவார்
10.5 இலக்கம்-20
ேபச்�. எ�த்தா
மா�தைல
அறிவார.
10.6 ச,த,க

ற்

மாற்ெறாலிகைள
அறிவார்

அ�)

உைடய, அ�)

ஒற்�ை �ைற

அ�)
10.3 (இைல – இல்,

(ைர, இன்ைர)– (இன், உைடய,

(இைல – இல்,
(இைல – இல்,

இேல

(க்�, உக்�, அக்

இேல

(க்�, உக்�, அக்
மா�ம்வ�தத்ைத அறிவா

மா�ம்வ�தத்ை
அறிதல
இலக்கம்-20 ேபச்�.
எ�த்தாக மா�தைல
அறிதல்
ச,த,க

ற

மாற்ெறாலிகைள
அறிதல்

இலக்கம்-20 ேபச்�.எ�த்தாக
மா�தைல அறிதல்
ச,த,க

ற் மாற்ெறாலிகை

அறிவார்

•

ஒலிப்� �ை

•

�� �ைற

11

பல்ைவத்திய�க்

பல்ைவத்திய�க்

•
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ைவத்திய�க்�

ேநாயாள�க்�ம

ேநாயாள�க்�ம் இைடய�ல் நட

•

எ�த்�காட்

ேநாயாள�க்�ம

இைடய�ல் நடந்

உைரயாடைல அறிவார்

•

ப�ன்பற்

இைடய�ல் நடந்

உைரயாடைல

•

பாத்திர ந�ப்�

உைரயாடைல

அறிதல்

11.1 பல

அறிவார்
11.2 ப, ட, ற
எ�த்�க்கள�
மாற்ெறாலிகைள
அறிவார.
11.3 இலக்கம் 1– 100
வைர ேபச�
எ�த்� மா�ம
வ�தத்ைத அறிவா.
11.4 தன்ைம,
�ன்ன�ைல,
படர்க் காட்�ம

ப, ட, ற
மாற்ெறாலிகைள
அறிதல்.
இலக்கம் 1– 100

இலக்கம் 1– 100 வைர ேபச்�
எ�த்� மா�ம் வ�தத்
அறிவார்

வைர ேபச்� எ�த்
மா�ம் வ�தத்ை
அறிதல்
தன்ைம, �ன்ன�ைல
படர்க்ைக காட்

தன்ைம, �ன்ன�ைல, படர்க
காட்�ம் ப�ன்ெனாட்�க
அறிவார்

ப�ன்ெனாட்�க்க

அறிவார.
11.5 ஓைட – ஓ�, உடன் ஓைட, ஓ�, உடன்
ேவற்�ைம
ேவற்�ைம
அறிவார.

மாற்ெறாலிகைள அறிவார்

எ�த்�க்கள�

ப�ன்ெனாட்�க்க அறிதல்

உ��கைள

ப, ட, ற எ�த்�க்கள�

உ��கைள அறிதல்
ேகள்வ�ச் ெசாற்க
அறிதல

ஓைட, ஓ�, உடன்ேவற்�ைம
உ��கைள அறிவார்
ேகள்வ�ச் ெசாற்கைள அறிவ

12

ேபச்� எ�த்தா

ேபச்� எ�த்தாக மா�ம் வ�தத

•
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மா�ம் வ�தத்ை

மா�ம் வ�தத்ை

அறிவார்

•

எ�த்�காட்ட

அறிதல்

அறிதல்

•

ப�ன்பற்ற

•

பய�ற்சி �ை

12.1 ேபச்� எ�த்தா

12.2 எதிர்கால–வ-, -ப்-

எதிர்கால

இைடந

இைடநிைலகைள

ைலகைள –வ-, -ப்-

அறிவார்

எ�த்�த்தமிழி
மா�ம் வ�தத்ை

12.3 ேவற்�ைம
உ��கள் எ�த்�
தமிழாக மா�ம்
வ�தத்ைதஅறிவார.
12.4 ஒ�ைம
பன்ைகைள
அறிவார்
12.5 திைசகைள
அறிவார.
12.6 ேமைல – ேமல
கீைழ – கீழ
ேபான்றெசாற்கைள
எ�த்�த் தமிழி
அறிவார.
12.7மாதஙகள், கிழைம
நாட்கள், ேநர
ஆகியவற்ைற
அறிவார.

எதிர்கால
இைடநிைலகைள –வ-, -ப்ஆகியவற்ைற ைவத்
எ�த்�த்தமிழில் வாக்க

அறிவார்

அைமத்�ப் பழ�வா

ேவற்�ைம உ��கள

தமிழில் மா�ம் வ�தத்

எ�த்�த் தமிழி

அறிவார்

ேவற்�ைம உ��கள் எ�த்

மா�ம் வ�தத்ை
அறிதல்
ஒ�ைம பன்ைம
வாக்கியங்கை

ஒ�ைம பன்ைம வாக்கியங்க
அறிவார்
திைசகைள அறிவார்

அறிதல்
திைசகைள அறிதல்
ேமைல – ேமல
கீைழ – கீழ/கீேழ
ேபான்ற ெசாற்கை
எ�த்�த்தமிழி
அறிதல்
மாதங்கள், கிழை
நாட்கள், ேநரத்
அறிதல்

ேமைல – ேமல
கீைழ – கீழ/கீேழ ேபான்ற
வ�தத்தில் எ�த்�த்தமி
மாற்றிப் பழ�வ
மாதங்கள், கிழைம நாட்க
ேநரத்ைத அறிவார

13

13.1 -ஆவ�, என்றா�-வ�ட-, ேபால்,

-ஆவ�, என்றா�- -

ஆவ�, என்றா�ம், வ�ட, ேபால

•
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வ�ட-, ேபால், பற்றி

பற்றி, என்� ஆகிய ெசாற்க

•

எ�த்�காட்ட

அறிவார்

•

ப�ன்பற்ற

•

பய�ற்சி �ை

பற்றி, என்� ஆகி என்� ஆகிய
ெசாற்கைள
அறிவார.
13.2 க�தம் எ�தப
பழ�வார்
�யவ�பரப் ப�வம
நிரப்�வா.
13.3அறி��த்தல்கை
அறிவார்
13.4 ச�ர
அவயவயங்கள்
ேநாய்கைள அறிவார

ெசாற்கைள அறிதல

க�தம் எ�தப் பழ�வா

க�தம் எ�தப

�யவ�பரப் ப�வம் நிரப்

பழ�தல்

பழ�வார்

�யவ�பரப் ப�வம
நிரப்பபபழ�தல்
அறி��த்தல்கைள அறிவா
அறி��த்தல்கை
அறிதல்

ச�ர அவயவயங்கள், ேநாய்க
அறிவார்

ச�ர அவயவயங்கள்
ேநாய்கைள அறித

ெதாடர் மதிப்�

08

ெமாத்த
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