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உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்     

 

 
உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்: 
 
கலிஃப ோர்னியோ தமிழ்க் கழகம் 1998 ஆம் ஆண்டு  திமூன்று 
மோணவர்களுடனும் நோன்கு தன்னோர்வ ஆசிரியர்களுடன் 
ததோடங்கப் ட்டு இன்று 1300 தன்னோர்வலர்களையும் 13,000 திற்கும் 
பமற் ட்ட மோணவர்களைக் தகோண்டுள்ைது. புலம்த யர்ந்து வோழும் 
குழந்ளதகளுக்கும், அயல் நோடுகைில் வைரும் குழந்ளதகளுக்கும் 
மற்றும் தமிழ்க் கற்க விரும்பும் அளனவருக்கும் தமிழ் தமோழிளயயும் 
தமிழ்  ண் ோட்ளடயும் கற்றுத்தர ஆரம் ிக்கப் ட்ட இத்தமிழ்க் 
கல்விக்கழகம், இப்த ோழுது உலக முழுதும்  ரவி, உலகத் தமிழ்க் 
கல்விக்கழகம் எனப் த யர் மோற்றம் தசய்யப் ட்டு திறம் ட 
தசயல் ட்டு வருகிறது. 
 
முதல்  ள்ைி கலிஃப ோர்னியோவின் கூப் ர்டிபனோவில் 
ததோடங்கப் ட்டது. இப்ப ோது ஆறு கிளைகளையும், 70க்கும் பமற் ட்ட 
அங்கீகரிக்கப் ட்ட  ள்ைிகளையும் தகோண்டுள்ைது. அதமரிக்கோ 
தவிர்த்து லண்டன் மற்றும் து ோய் ப ோன்ற நோடுகைிலும்  ள்ைிகளை 
நிறுவியுள்ைது. 
 
ந ோக்கம்: 
மோணவர்களைத் தமிழில் பகட்டல், ப சுதல்,  டித்தல், எழுதுதல் ஆகிய 
அடிப் ளட தமோழித்திறன்கபைோடு இருவழிக் கருத்துப் ரிமோற்றத் 
திறன்கைிலும் பமம் டுத்துவபத உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகத்தின் 
முதல் பநோக்கம். பமலும் மோணவர்களைத் தமிழ்ப்  ண் ோடு, மரபு, 
 ழக்க வழக்கங்கள், இலக்கியம், வரலோறு ஆகியவற்ளறப்  ோரோட்டி, 
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ஈடு ோட்டுடன் ப ோற்றி வைர்க்க ஊக்கப் டுத்துவதும் அதன் மற்தறோரு 
தளலயோய பநோக்கமோகும். 
 
உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் தமிழ்தமோழி கற்றளல மோணவர்களுக்கு 
ஒரு இனிய அனு வமோகவும், மகிழ்ச்சி ஊட்டுவதோகவும் அளமக்க 
பவண்டும் என் தில் உறுதியோக உள்ைது. அதுமட்டும் அல்லோமல் 
அவர்கள் கற் து, மோணவர்கைின் அன்றோட வோழ்க்ளகபயோடு 
ததோடர்புள்ைதோகவும் இருக்க பவண்டும் என் திலும் ததைிவோக 
உள்ைது. மோணவர்கள் ஒருவபரோடு ஒருவர் இளணந்து குழுக்கைோக 
தசயல் ட ஊக்குவிக்கிறது. 

வகுப் ளறயில் கற்றல் கற் ித்தல் சீரோன முளறயில் நிகழ்வதற்கு 
ஏற்றவோறு  ோடத்திட்டம் வகுக்கப் ட்டுள்ைது. மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு, 
மோணவர்கள் கற்றளலத் தூண்டும் வளகயில்  ோடம் நடத்த  யிற்சிகள் 
பமற்தகோள்ைப் டுகிறது. முளறசோரோ மதிப் டீும் முளறசோர்ந்த 
மதிப் டீும் கற்றல் கற் ித்தலில் முக்கியமோக தகோள்ைப் டுகிறது. 

உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் மோணவர்களுக்குத் தமிழின் மீது சுய 
ஆர்வத்ளத உண்டோக்கும் வளகயில்  ோடங்களைத் திட்டமிட்டு 
உருவோக்க ததோடர்ந்து முயற்சிகளை பமற்தகோள்ளுகிறது. 
பதர்ந்ததடுக்கப் ட்டுள்ை  ோடங்கைின் தளலப்புகள் ஒரு மோணவனிடம் 
இருந்து ஆரம் ித்து அவளனச் சுற்றி நடப் ளவகளை ளமயமோகக் 
தகோண்டுள்ைது. அவன், அவனது குடும் ம்,  ள்ைி, சமூகம், 
 ோரம் ரியம்,  ிறந்தநோடு, வோழும்நோடு, உலகம் ப ோன்றளவ இதில் 
அடங்கும். 

தமிழ்தமோழி அதிக புழக்கம் இல்லோத ஒரு சூழலில் மோணவர்கள் 
இருப் தோல் தமிழ் எழுத்துக்களைக் கற் ிப் து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 
நீட்டிக்கப் ட்டிருக்கிறது. அதிகமோகப் புழக்கத்திலுள்ை கிரந்த 
எழுத்துக்களும் கற்றுக்தகோடுக்கப் டுகிறது.  

உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகத்தின்  ோடத்திட்டத்தில் தற்கோலத் பதளவ 
மற்றும்,  யன் ோட்ளட அடிப் ளடயோகக் தகோண்டு இலக்கணமும், 
தமோழிமரபுகளும் பசர்க்கப் ட்டுள்ைன. நம் மோணவர்கைின் 
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 ின்புலத்ளதக் கருத்தில் தகோண்டு தசய்யுளும் திருக்குறளும் 
 ோடத்திட்டத்தில் இளணக்கப் ட்டுள்ைன.  

உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகத்தில் தமிழ் பயின்று இறுதியோண்டை 
வவற்றிகரமோக முடித்துத் நதறும் மோணவர்கள்:     

- தயக்கமின்றி ஒருவபரோடு ஒருவர் தமிழில் உளரயோடி கருத்துப்     
 ரிமோற்றம் தசய்வர். 

- தமிழில் தவறின்றி எழுதுவர்; தமிளழ வோசித்துப் புரிந்து 
தகோள்வர். 

- ஆங்கில தமோழியிலிருந்து தமிழுக்கும் தமிழ் தமோழியிலிருந்து       
ஆங்கிலத்திற்கும்  தமோழி த யர்த்துப் புரிந்துதகோள்வர். 

 

- தமிழ் தமோழி மற்றும் தமிழ் தமோழிக் கல்வியின் த ருளமளய 
அறிவர். 

 

- தமிழ் தமோழியின் வரலோற்ளறயும் தமிழர்  ண் ோட்ளடயும் 
அறிவர். 

 

- தமிழ் தமோழிளய ஆர்வத்துடன்  ிறருக்குக் கற் ிப் ர். 
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மழடல 1 

குறிக்நகோள்: 

நபசுதல்:  
எைிய தமிழ் தசோற்களை, களதகள், மழளலப்  ோடல்கள் மற்றும் 
தசயல் ோடுகள் மூலம் புரிந்து தகோள்ளுதல். மிக எைிய மற்றும் 
அடிப் ளட வோக்கியங்களைப் ப சுதல். குடும் ம், நிறங்கள், 
விலங்குகள், தகோண்டோட்டங்கள்  ற்றிய தமிழ்ச் தசோற்களை,  சரியோன 
உச்சரிப்புடன் ததரிந்து தகோள்ளுதல், த ோருள்களை அளடயோைம் கண்டு 
சரியோன வோர்த்ளதகளைக் கூறுதல். 

மழடல 2 

குறிக்நகோள்:  

நபசுதல்: 
மோணவர்கைின் ஆர்வத்ளத தூண்டும் வளகயில்  றளவகள், 
விலங்குகள், உடல் உறுப்புகள்,  ழங்கள், கோய்கறிகள், பூக்கள் ப ோன்ற 
அடிப் ளட வோர்த்ளதகளை அவர்கள் எைிதில் புரிந்து தகோள்ளுதல். 
பமலும்  ல தமிழ்ச்  தசோற்களை , தசயல் ோடுகள்,  ோடல்கள், மற்றும் 
களதகைின் மூலம் அறிதல். சரியோன உச்சரிப்பு மற்றும் த ோருள்களை 
அளடயோைம் கண்டு சரியோன வோர்த்ளதகளைக் கூறுதல். 
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அடிப்படை  ிடல 

குறிக்நகோள்: 

 

நபசுதல்: 
மோணவர்கள், தமிழில் ப சுவளதப் புரிந்து தகோள்ளுதல். பகள்விகளுக்கு 
ஓரிரு வோக்கியங்கைில்  தில் கூறுதல். களத கூறுதல்.  டம்  ோர்த்துப் 
ப சுதல். தசோல்வைம். தமிழ்ப்  ோடல்கள்  ோடுதல். தகோடுக்கப் ட்ட 
தளலப்ள ப்  ற்றி  ப சுதல்.  டம்  ோர்த்து ப சுதல் மற்றும் களத 
கூறுதல், கலந்துளரயோடல் மூலம் ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல், 
விளையோட்டுக்கள் மூலம் புதுப் புது வோர்த்ளதகளைக் கற்றல், மின் 
அட்ளடகள் மூலம் த ோருட்கள், விலங்குகள்,  றளவகள் 
ப ோன்றவற்ளற அறிதல், எைிளமயோன  ோடல்களைப்  ோடுதல், 
திட்டப் ணிகள் மூலம் சிறு சிறு வோக்கியங்களை ப ச்சுத் தமிழில் 
ப சுதல். 
 

எழுதுதல்:  
உயிர் எழுத்துகள், தமய் எழுத்துகள், உயிர்தமய் எழுத்துகளை (அகர 
வரிளச மற்றும் ஆகோர வரிளச) முழுளமயோக  எழுதுதல். குறில், 
தநடில் எழுத்துகளை  எழுதுதல், அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட எழுத்துகளைக் 
தகோண்டு அளமயும் தமிழ்ச் தசோற்களை சரியோக எழுதுதல் 
 
படித்தல்:  
உயிர் எழுத்துகள், தமய் எழுத்துகள், உயிர்தமய் எழுத்துகளை (அகர 
வரிளச மற்றும் ஆகோர வரிளச) அளடயோைம் கண்டு சரியோன 
உச்சரிப்புடன் வோசித்தல், தசோற்களை வோசித்தல், குறில் தநடில் இனம் 
கண்டு வோசித்தல். 
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இலக்கணம்: 
குறில் / தநடில் , வல்லினம், இளடயினம், தமல்லினம். 

 

வகுப்பு 1 

குறிக்நகோள்:  

நபசுதல்:  

பகள்விகள் மூலம் ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல்,  டம்  ோர்த்து ப சுதல், 
களத மூலம் கருத்தறிந்து ப சுதல், களதளய நோடகமோக நடித்து 
ப ச்சுத் தமிழில் ப சிப்  ழகுதல்,  ோடல்களை  ோடுதல்,  ோடங்கைின் 
மூலம் தவவ்பவறு தளலப்புகள்  ற்றி ப சுதல், விளையோட்டுகள் 
மூலம் புது புது தசோற்கள் அறிதல், மின் அட்ளட தகோண்டு தமிழில் 
த ோருள்கைின் த யர் அறிந்துப் ப சுதல், திட்டப் ணிகள் தசய்வதன் 
மூலம் ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல். 

எழுதுதல்:  

உயிர்தமய் எழுத்துகைின் உருவோக்கம், தசோல் எழுதுதல், 
தகோடுக்கப் ட்டுள்ை வோக்கியங்களுக்கு ஏற்ற தசோல்ளல எழுதுதல், ஒரு 
தசோல்லின் உயிர், தமய் மற்றும் உயிர்தமய் எழுத்துகளை  ிரித்து 
எழுதுதல், எழுத்துகளை முளறப் டுத்தி தசோல் அளமத்தல். 
ளகதயழுத்துப்  யிற்சி எழுதுதல். 

படித்தல்:  

இகர, ஈகோர, உகர மற்றும் ஊகோர வரிளச எழுத்துகள் / தசோற்களை 
அறிந்து ததைிவோன உச்சரிப்புடன் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல்,  சிறிய 
ததோடர்களை (இரண்டு அல்லது மூன்று தசோற்கள்)  டித்தல்.  
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இலக்கணம்: 
குறில் - தநடில், மூவிடப் த யர் (தன்ளம, முன்னிளல,  டர்க்ளக), 
ஏறக்குளறய ஒபர ஒலியுளடய தவவ்பவறு தசோற்கள், வல்லினம், 
தமல்லினம், இளடயினம். 
 

வகுப்பு 2  

குறிக்நகோள்:  

நபசுதல்:  
 டம்  ோர்த்து ப சுதல், த ோருள்  ோர்த்து ப சுதல், களத கூறுதல், மின் 
அட்ளட தகோண்டு தமிழில் த ோருள்கைின் த யர் 
அறிதல்,திட்டப் ணிகள் தசய்வதன் மூலம் தமிழில் ப சுதல்.களத 
தசோல்லுதல். பகள்விக்கு விளட அைித்தல்.  ோடல்களைப்  ோடுதல். 

எழுதுதல்:  

அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட எழுத்துகளையும் அவற்ளறக் தகோண்டு 
அளமயும் தசோற்களையும் சரியோக எழுதப்  யிற்சி த றுவபதோடு 2 
முதல் 3 தசோற்களை தகோண்ட எைிய வோக்கியங்களை எழுதுதல். 
. 
படித்தல்:  
தமிழ் எழுத்துகளை அளடயோைம் கண்டு சரியோன உச்சரிப்புடன் 
வோசித்தல். வோர்த்ளதகைின் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல். சிறிய 
ததோடர்களை (இரண்டு அல்லது மூன்று தசோற்கள்)  டித்தல். 

இலக்கணம்: 

குறில் / தநடில், வல்லினம், இளடயினம், தமல்லினம், மூவிடப் 
த யர்கள்(தன்ளம, முன்னிளல,  டர்க்ளக) 
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வகுப்பு 3 

குறிக்நகோள்:  

நபசுதல்:  

 டம்  ோர்த்து தவவ்பவறு சூழளல அறிந்துக்தகோண்டு, குறிப்புச் 
தசோற்கைின் உதவியுடன்  ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல், த ோருள்  ோர்த்து 
ப சுதல், களத கூறுதல், நோடகம் மூலம் ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல், 
பதளவக்பகற் க் குரலில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் ப சுதல், 
வோக்கியங்களை வோசித்து கலந்துளரயோடுதல், விளையோட்டுகள் மூலம் 
எைிளமயோகப் புரிந்துக் தகோண்டு ப சுதல், திட்டப் ணிகள் தசய்வதன் 
மூலம் வித விதமோன தளலப்புகளை ஆரோய்ந்துப் ப சுதல்.  

எழுதுதல்:  

அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட எழுத்துகளையும், அவற்ளறக் தகோண்டு 
அளமயும் தசோற்களையும் சரியோக எழுதுதல். 2 முதல் 3 தசோற்களை  
தகோண்ட எைிய வோக்கியங்களை எழுதுதல்,  டித்த எழுத்துகளையும், 
தசோற்களையும் தகோண்டு எைிய வோக்கியங்களை ததைிவோகவும் 
வரிவடிவம் சிளதயோமலும் உருவோக்குதல்,  ளகதயழுத்துப்  யிற்சி 
எழுதுதல்., ஆசிரியர் தசோல்வளதப் புரிந்து, பகட்டுச் சரியோன 
தசோல்ளல எழுதுதல்.  எழுத்துகளை வரிளசப் டுத்தி தசோல் 
உருவோக்குதல். தசோற்களை வரிளசப் டுத்தி வோக்கியம் அளமத்தல்.  

படித்தல்: 

தசோற்கள் மற்றும் வோக்கியங்கைின் த ோருள் அறிந்து சரியோன 
உச்சரிப்புடன் வோசித்தல், வோக்கியங்களை வோசித்து ஆங்கிலத்தில் 
தமோழித யர்த்தல்,  சிறிய   ோடல்கள் மற்றும் களதகளை வோசித்தல், 
கிரந்த எழுத்துகளை அறிதல், ஆத்திசூடிளய த ோருள் அறிந்து 
வோசித்தல்,  த்திளய வோசித்துக் கருத்தறிதல். 
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இலக்கணம்: 

ஒருளம- ன்ளம, ஆண் ோல் - த ண் ோல், கோலங்கள், குறில் - தநடில் 
வோக்கியங்கள், உயர்திளன, அஃறிளன,  மூவிடப் த யரும் 
விளனமுற்றும், த யர்ச்தசோல்/விளனச்தசோல்ளல விவரிக்கும் 
தசோற்கள், வினோ எழுத்துகள்/தசோற்கள், த யர்தசோல்லுக்கு ஏற்றவோறு 
விளன முற்று த றுதல், ஒரு & ஓர்  யன் ோடு, ஒலி பவறு ோடு. 
  
 

வகுப்பு 4 
 
குறிக்நகோள்:  
 
நபசுதல்: 
 ோகபமற்று நடித்தல், பதளவக்பகற் க் குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் 
ப சுதல், சூழலுக்பகற்  ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல் அல்லது 
எழுத்துத்தமிழில் ப சுதல்,  டம்  ோர்த்து தவவ்பவறு சூழளல 
அறிந்துக்தகோண்டு, குறிப்புச் தசோற்கைின் உதவியுடன்  ப ச்சுத் தமிழில் 
ப சுதல், விளையோட்டுகள் மூலம் எைிளமயோகப் புரிந்துக் தகோண்டு 
ப சுதல், திட்டப் ணிகள் தசய்வதன் மூலம் வித விதமோன 
தளலப்புகளை ஆரோய்ந்துப் ப சுதல். 
 
எழுதுதல்:  
 டித்த எழுத்துகளையும், தசோற்களையும் தகோண்டு 4 முதல் 5 
தசோற்கள் தகோண்ட எைிய வோக்கியங்களை உருவோக்குதல். 
ததைிவோகவும் வரிவடிவம் சிளதயோமலும் எழுதுதல். 
ஆசிரியர் தசோல்வளதப் புரிந்து, பகட்டுச் சரியோன தசோல்ளல எழுதுதல்.  
தசோற்களை வரிளசப் டுத்தி வோக்கியம் அளமத்தல். 
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படித்தல்:  
தசோற்களை சரியோன உச்சரிப்புடன் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல். சிறு 
வோக்கியங்களைப் த ோருள் அறிந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் வோசித்தல். 
குளறந்த வோக்கியங்கள் தகோண்ட   ோடல்கள், களதகள் வோசித்தல். 
திருக்குறள் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல்,  த்திளய வோசித்துக் 
கருத்தறிதல். 
 
இலக்கணம்: 
ர, ற, ன, ண, ல, ை, ழ பவறு ோடுகள், தன்ளம, முன்னிளல,  டர்க்ளக, 
ஒருளம,  ன்ளம, கோலங்கள், குறில் தநடில், எதிர்ச்தசோற்கள், 
வோக்கியங்களை/ த்திகளை நிளறவு தசய், தசோற்களை வரிளசப் டுத்தி 
வோக்கியம் அளமத்தல், பகட்டு/ டித்து கருத்தறிதல், தசோல்வைம், 
ஆண் ோல் த ண் ோல், பவற்றுளம உருபுகள். 
 

வகுப்பு 5 

குறிக்நகோள்:  

நபசுதல்: 
 டம்  ோர்த்து தவவ்பவறு சூழளல அறிந்துக்தகோண்டு, குறிப்புச் 
தசோற்கைின் உதவியுடன்  ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல், விளையோட்டுகள் 
மூலம் எைிளமயோகப் புரிந்துக் தகோண்டு ப சுதல், திட்டப் ணிகள் 
தசய்வதன் மூலம் வித விதமோன தளலப்புகளை ஆரோய்ந்துப் 
ப சுதல். ோகபமற்று நடித்தல், ல்பவறு சூழல்கைில் கருத்துகளை எைிய 
முளறயிலும்  யன் ோட்டுக்கு ஏற்ற வளகயிலும் கூறுதல், 
பதளவக்பகற் க் குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் ப சுதல், சூழலுக்பகற்  
ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல் அல்லது எழுத்துத்தமிழில் ப சுதல். 
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எழுதுதல்: 
சூழல், ததோடர் டங்கள், உதவிச் தசோற்கள், சிறு குறிப்புகள் 
முதலியவற்ளறப்  யன் டுத்தித் தம் கருத்துகளை வோக்கியங்கைோக 
எழுததல்.  டித்த எழுத்துகளையும், தசோற்களையும் தகோண்டு எைிய 
வோக்கியங்களை உருவோக்குதல். ததைிவோகவும் வரிவடிவம் 
சிளதயோமலும் எழுதுதல், ஆசிரியர் தசோல்வளதப் புரிந்து, பகட்டுச் 
சரியோன தசோல்ளல எழுதுதல்.  தசோற்களை வரிளசப் டுத்தி வோக்கியம் 
அளமத்தல். 
 

படித்தல்:  
தசோற்களை சரியோன உச்சரிப்புடன் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல். சிறு 
வோக்கியங்களைப் த ோருள் அறிந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் வோசித்தல். 
குளறந்த வோக்கியங்கள் தகோண்ட   ோடல்கள், களதகள் வோசித்தல். 
திருக்குறள் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல்.  த்திளய வோசித்துக் 
கருத்தறிதல். 

இலக்கணம்: 

பவற்றுளம உருபுகள், த யதரச்சம் (அ) த யரளட (அ) த யர் 
உரிச்தசோல், விளனதயச்சம் (அ) விளனயளட (அ) விளன உரிச்தசோல், 
ஒலி பவறு ோடு, எதிர்ச்தசோல், ஒரு த ோருள்  ல தசோல், 
அடுக்குத்ததோடர், இரட்ளடக்கிைவி, இளணப்புச்தசோல். 
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வகுப்பு 6 
 
குறிக்நகோள்:  
 
நபசுதல்:  
 டம்  ோர்த்து தவவ்பவறு சூழளல அறிந்துக்தகோண்டு, குறிப்புச் 
தசோற்கைின் உதவியுடன்  ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல், விளையோட்டுகள் 
மூலம் எைிளமயோகப் புரிந்துக் தகோண்டு ப சுதல், திட்டப் ணிகள் 
தசய்வதன் மூலம் வித விதமோன தளலப்புகளை ஆரோய்ந்துப் ப சுதல், 
 ோகபமற்று நடித்தல்,  ல்பவறு சூழல்கைில் கருத்துகளை எைிய 
முளறயிலும்  யன் ோட்டுக்க ஏற்ற வளகயிலும் கூறுதல், 
பதளவக்பகற் க் குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் ப சுதல், சூழலுக்பகற்  
ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல் அல்லது எழுத்துத்தமிழில் ப சுதல். 

எழுதுதல்:  

சூழல், ததோடர் டங்கள், உதவிச் தசோற்கள், சிறு குறிப்புகள் 
முதலியவற்ளறப்  யன் டுத்தித் தம் கருத்துகளை எழுதுதல். 
ததைிவோகவும் வரிவடிவம் சிளதயோமலும் எழுதுதல்.  டித்த 
தசோற்களையும், ததோடர்களையும் நிளனவுகூர்ந்து எழுதுதல்;  டித்த 
எழுத்துகளையும், தசோற்களையும் தகோண்டு எைிய வோக்கியங்களை 
உருவோக்குதல்.  டம்,  டத்ததோடர், சூழல் முதலியவற்ளறதயோட்டிக் 
களத அல்லது கட்டுளர எழுதுதல். வோக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் 
தமோழி த யர்த்தல், ஆசிரியர் தசோல்வளதப் புரிந்து, பகட்டுச் சரியோன 
தசோல்ளல எழுதுதல்.  தசோற்களை வரிளசப் டுத்தி வோக்கியம் 
அளமத்தல். 

படித்தல்:  

தசோற்களை சரியோன உச்சரிப்புடன் த ோருள் அறிந்து சரைமோக 
வோசித்தல். வோக்கியங்களைப் த ோருள் அறிந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் 
வோசித்தல். குளறந்த வோக்கியங்கள் தகோண்ட   ோடல்கள், களதகள் 
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வோசித்தல். திருக்குறள் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல்.  த்திளய 
வோசித்துக் கருத்தறிதல். 

இலக்கணம்: 

பவற்றுளம உருபு, ஆண் ோல், த ண் ோல்,  குறில், தநடில், 
த யர்ச்தசோல், த யதரச்சம், த யரளட, விளனச்தசோல், விளனதயச்சம், 
விளனயளட, விளனமுற்று, ஆண் ோல், த ண் ோல்,  கோலங்கள்,  
ஒருளம,  ன்ளம, எழுவோய்,  யனிளல, தசயப் டுத ோருள், மூவிடப் 
த யர்கள். 

 
வகுப்பு 7 

குறிக்நகோள்:  

நபசுதல்:  

விவோதம் தசய்தல், கருத்துளரத்தல், களத கூறுதல்,  ோகபமற்று 
நடித்தல்,  ல்பவறு சூழல்கைில் கருத்துக்களை எைிய முளறயிலும் 
 யன் ோட்டுக்கு ஏற்ற வளகயிலும் கூறுதல். பதளவக்பகற் க் குரல் 
ஏற்ற இறக்கத்துடன் ப சுதல், சூழலுக்பகற்  ப ச்சுத் தமிழில் ப சுதல் 
அல்லது எழுத்துத்தமிழில் ப சுதல். பகட்ப்ப ோரின் பகள்விளயப் புரிந்து 
தகோண்டு அதற்கு ஏற்ற  திளல வோக்கியத்தில் கூறுதல். த ோருத்தமோன 
தசோற்களையும்  லதரப் ட்ட வோக்கியங்களையும்  யன் டுத்தித் 
ததைிவோகக் கருத்துப்  ரிமோற்றம் தசய்தல். கருத்துப்  ரிமோற்றத்ளதத் 
ததோடங்கவும், ததோடர்ந்து நிகழ்த்தவும், சரியோன முளறயில் 
முடிக்கவும் அறிந்திருத்தல். இடம், த ோருள், சூழலுக்பகற் த் 
ததைிவோகக் கருத்துப்  ரிமோற்றம் நிகழ்த்த அறிந்திருத்தல். 

எழுதுதல்:  

சூழல், ததோடர் டங்கள், உதவிச் தசோற்கள், சிறு குறிப்புகள் 
முதலியவற்ளறப்  யன் டுத்தித் தம் கருத்துகைின் மூலம் களத 
அல்லது கட்டுளர எழுதுதல். 
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ததைிவோகவும் வரிவடிவம் சிளதயோமலும் எழுதுதல்.  டித்த 
தசோற்களையும், ததோடர்களையும் நிளனவுகூர்ந்து எழுதுதல்;  டித்த 
எழுத்துகளையும், தசோற்களையும் தகோண்டு வோக்கியங்களை 
உருவோக்குதல். தமோழித யர்ப்பு, வோக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் தமோழி 
த யர்த்தல். 

படித்தல்:  

தசோற்களை சரியோன உச்சரிப்புடன் த ோருள் அறிந்து சரைமோக 
வோசித்தல். வோக்கியங்களைப் த ோருள் அறிந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் 
வோசித்தல். குளறந்த வோக்கியங்கள் தகோண்ட   ோடல்கள், களதகள் 
வோசித்தல். திருக்குறள் த ோருள் அறிந்து வோசித்தல்.  த்திளய 
வோசித்துக் கருத்தறிதல்.  ோடத்ளத வோசித்துப் த ோருள் உணர்ந்து 
விவரித்தல். களதப் புத்தகங்களை ஆழ்ந்து  டித்தல்.  

இலக்கணம்: 

பவற்றுளம உருபு, ஆண் ோல், த ண் ோல்,  குறில், தநடில், 
த யர்ச்தசோல், த யதரச்சம், த யரளட, விளனச்தசோல், விளனதயச்சம், 
விளனயளட, விளனமுற்று, ஆண் ோல், த ண் ோல்,  கோலங்கள்,  
ஒருளம,  ன்ளம. 
 

வகுப்பு 8 

குறிக்நகோள்:  

நபசுதல்:  

விவோதம் தசய்தல், கருத்துளரத்தல், களத கூறுதல்,  ோகபமற்று 
நடித்தல்.  ல்பவறு சூழல்கைில் கருத்துகளை எைிய முளறயிலும் 
 யன் ோட்டுக்க ஏற்ற வளகயிலும் கூறுதல். பதளவக்பகற் க் குரல் 
ஏற்ற இறக்கத்துடன் ப சுதல், சூழலுக்பகற்  ப ச்சுத் தமிழ் அல்லது 
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எழுத்துத்தமிழில் ப சுதல். பகட்ப ோரின் பகள்விளயப் புரிந்து தகோண்டு 
அதற்கு ஏற்ற  திளல வோக்கியத்தில் கூறுதல். த ோருத்தமோன 
தசோற்களையும்  லதரப் ட்ட வோக்கியங்களையும்  யன் டுத்தித் 
ததைிவோகக் கருத்துப்  ரிமோற்றம் தசய்தல். கருத்துப்  ரிமோற்றத்ளதத் 
ததோடங்கவும், ததோடர்ந்து நிகழ்த்தவும், சரியோன முளறயில் 
முடிக்கவும் அறிந்திருத்தல். இடம், த ோருள், சூழலுக்பகற் த் 
ததைிவோகக் கருத்துப்  ரிமோற்றம் நிகழ்த்த அறிந்திருத்தல். 
கருத்துகளை பமலும் விைக்க அறிந்திருத்தல். திருக்குறள் த ோருள் 
விைக்கிக் கூறுதல். 

எழுதுதல்:  

சூழல், ததோடர் டங்கள், உதவிச் தசோற்கள், சிறு குறிப்புகள் 
முதலியவற்ளறப்  யன் டுத்தித் தம் கருத்துகளை குளறந்தது  த்து 
வோக்கியங்களை நிரல் ட எழுதுதல். ததைிவோகவும் வரிவடிவம் 
சிளதயோமலும் எழுதுதல்.  டித்த தசோற்களையும், ததோடர்களையும் 
நிளனவுகூர்ந்து எழுதுதல்;  டித்த தசோற்களைக் தகோண்டு எைிய 
வோக்கியங்களை உருவோக்குதல்.  டம்,  டத்ததோடர், சூழல் 
முதலியவற்ளறதயோட்டிக் களத அல்லது கட்டுளர 
எழுதுதல்.தமோழித யர்த்தல். உயர்நிளல தசோல்வைம். 

படித்தல்:  

சிறிய நூல்களை த ோருள் உணர்ந்து சரைமோக வோசித்தல்.  லவிதமோன 
நூல்களை ஆழ்ந்து  டித்தல்.  டங்கள், வளர டங்கள், அட்டவளணகள், 
ப ோன்ற  லதரப் ட்ட நூல்களை  டித்து அவற்றில் உள்ை பநரடிப் 
த ோருளை புரிந்து தகோண்டு ஒருங்கிளணத்தல். 

இலக்கணம்: 

பவற்றுளம உருபுகள் இளணத்து எழுதுதல், த யதரச்சம், த யரளட, 
த யர் உரிச்தசோல்  யன் ோடு, விளனதயச்சம், விளனயளட, விளன 
உரிச்தசோல்   யன் ோடு, ஒலி பவறு ோடு அறிதல். 


