
வணக்கம்

தமிழ்



த ொடக்கநிலை 3
த ர்வு விவர அட்டவலண
2023



த ர்வின்  ன்லை

 மிழ் வினொத் ொள்கள்

1.  ொள் 1: கட்டுலர (15%)

2.  ொள் 2: தைொழி (45%)

3. தகட்டல் கருத் றி ல் (10%)

4. வொய்தைொழி (30%)

தைொத் ம்
100%



 ொள் 1: கட்டுலர  (படக்கட்டுலர)

4 படத்த ொடலர அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு  

ைொணவர்கள் கட்டுலர/கல  எழு தவண்டும்.

எழுதுவ ற்கு  உ வியொக 8 துலணச்த ொற்கள்

வழங்கப்படும். 40 த ொற்களுக்குக் குலையொைல் எழு  

தவண்டும். இந் த்  ொளுக்கொன ைதிப்தபண்கள் 15.



 ொள் 2: தைொழி

இவ்வினொத் ொளில் :

❖ மூன்ைொம் வகுப்பில் கற்ை 
தைொழிக்கூறுகள்

❖ த ய்யுள் (ஆத்திசூடி)

❖ முன்னுணர்வுக் கருத் றி ல்

❖ சுயவிலடக் கருத் றி ல்

30 வினொக்கள்



இவ்வினொத் ொளில் த ரிவுவிலட வினொக்கள் :

❖ மூன்ைொம் வகுப்பில் கற்ை தைொழிக்கூறுகள்

❖ த ய்யுள் (ஆத்திசூடி)



நிரப்பு ல் வினொக்கள்

முன்னுணர்வுக் கருத் றி ல் – 5 ைதிப்தபண்கள்



சுயவிலட வினொக்கள்

சுயவிலடக் கருத் றி ல் – 10 ைதிப்தபண்கள்



வாய்ம ாழி

3 கூறுகள்:

❖ வொய்விட்டு வொசித் ல்

❖ படத்ல ப் பற்றி விவரித்துச் த ொல்லு ல்

❖ படத்ல தயொட்டிய கைந்துலரயொடல் 



வாய்ம ாழித் தேர்வு:

❖ ஒரு வொசிப்புப் பகுதிலய ைொணவர்கள் த ர்வொரர் 
முன்னிலையில் வொசித்துக் கொட்ட தவண்டும்.

❖ பின்னர் படத்ல ப் பற்றி விவரித்துச் த ொல்ை 
தவண்டும்.

❖ ைொணவர் த ர்வொரருடன் படத்த ொடு      
த ொடர்புலடய   ஓர் உலரயொடலில் 
ஈடுபட தவண்டும். 



தேட்டல் ேருத்ேறிேல்

❖ படத்ல த் த ரிவு த ய் ல் – புட்குறி இடு ல்     

❖ எளிய கல  / நிகழ்ச்சி – த ரிவுவிலட

( 2-3 பனுவல்கள்)



வாசிப்புப் பழக்கத்தத
ஊக்குவிக்க 

• SLS என்ற கற்றல் தளத்தில் வாசிப்புப் 
பழக்கத்தத ஊக்குவிக்க பல 
நடவடிக்தககள் பதிவவற்றம் சசய்யப்படும். 

• இந்த நடவடிக்தககள்  மாணவர்களின்
வாசிப்புப் பழக்கததயும் ஆர்வத்ததயும் 
வமம்படுத்த உதவும். 



தாள் ப ாருளடக்கம் வினா 
வகக

வினா 
எண்ணிக்கக

ம.ப .

1 1. கட்டுகை –  டக்கட்டுகை
- 4  டத்பதாடகை 

அடிப் கடயாகக் 
பகாண்டது

Essay 1 வினாவிற்கு
விகட 
அளித்தல்

15

2 2.  பமாழி 
2.1  பமாழி மைபு – பதரிவுவிகட

* மூன்றாம் வகுப் ில் கற்ற 
பமாழிக்கூறுகள்

* பெய்யுள் 

நிைப்புதல்
* முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்

சுயவிகட
* சுயவிகடக் கருத்தறிதல்

MCQ

FIB

OE

20

5

5

45

3
3. ககட்டல் கருத்தறிதல்

4. வாய்பமாழி 

MCQ 10 10

30



ேமிழ் ேட்டச்சு இணையத்ேளங்ேள்

• http://wk.w3tamil.com

• http://www.kuralsoft.com/ikural.htm

• http://tamil.sg

• http://www.branah.com/tamil

http://wk.w3tamil.com/
http://www.kuralsoft.com/ikural.htm
http://tamil.sg/
http://www.branah.com/tamil


S/N Name of  App App Icon Description Level

4. SEITHI Mediacorp This app contains 

current news in 

tamil suitable for 

children and adults. 

It also includes 

vocabulary words 

with English 

translation

P3-P6

5. NLB Mobile App

https://mobileapp.nlb.gov.sg/
NLB mobile is 

your personal 

library. Lots of  

tamil books and 

magazines to 

choose from.

https://mobileapp.nlb.gov.sg/


S/

N

Name of  App App Icon Description Level

6. Mother Tongue Website

https://www.mtl.moe.edu.sg/

Fun and 

interactive 

activities based 

on textbook

passages

P1-P6

7. NLB Mobile App

https://mobileapp.nlb.gov.sg/

NLB Website

http://www.nlb.gov.sg/discovereads

/primary-resources/

With lots of  MT 

books to choose 

from, download 

this app to meet 

your reading 

needs!

P1-P6

https://www.mtl.moe.edu.sg/
https://mobileapp.nlb.gov.sg/
http://www.nlb.gov.sg/discovereads/primary-resources/
https://www.mtl.moe.edu.sg/
https://mobileapp.nlb.gov.sg/


மெற்த ார் ேவனத்திற்கு:

❖ ைொணவர்களிடம்  மிழில் உலரயொடுங்கள்.
அது ைொணவர்கள் கட்டுலர எழுதுவ ற்கு 
தபரிதும் உ வியொய் இருக்கும். 

❖ பிள்லரகளிலடதய வொசிப்புப் பழக்கத்ல 
ஊக்கப்படுத்துங்கள்.
நூைகங்களுக்கு அலழத்துச் த ன்று 
படிக்கும் ஆர்வத்ல த் தூண்ட உ வி 
த ய்யுங்கள்.  

❖ ஒரு படத்ல க் தகொடுத்து அல ப் பற்றிப்
தப  ஊக்கம் அளியுங்கள்.



சிங்லகயில்  மிழ் வொழும் தைொழியொக இருக்க 
நொம் வொழும் வலர நம் பங்லக ஆற்றுதவொம்.

வொருங்கள் 

 மிழில் 

தபசுதவொம்

 மிலழ வரர்ப்தபொம்  




