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த ொடக்கநிலை 4
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

4 படங்கலை அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு  

ைொணவர்கள் கட்டுலர/கல  எழு தவண்டும். 

எழுதுவ ற்கு  உ வியொக 8 துலணச்த ொற்கள் 

வழங்கப்படும். 60 த ொற்களுக்குக் குலையொைல் 

எழு  தவண்டும். இந் த்  ொளுக்கொன 

தேரம் 40 நிமிடங்கள் ஆகும். 



 ொள் 2: தைொழி

இவ்வினொத் ொளில் :

• மூவிடப் தபயரும் வினையும்

• த ய்யுள்/பழதைொழி

• முன்னுணர்வுக் கருத் றி ல்

• த ரிவுலடக் கருத் றி ல்

• எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரிைொற்ைம்

• சுயவிலடக் கருத் றி ல்

22 வினொக்கள்



இவ்வினொத் ொளில் த ரிவுவிலட வினொக்கள் :

• மூவிடப் தபயரும் வினையும் – 5 தகள்விகள் - 10 ை.தப.

• த ய்யுள் / பழதைொழி – 4 தகள்விகள் - 8 ை.தப.

• முன்னுணர்வுக் கருத் றி ல் – 4 தகள்விகள் - 8 ை.தப.

• த ரிவுவிலடக் கருத் றி ல் – 3 தகள்விகள் - 6 ை.தப.



இவ்வினொத் ொளில் சுயவிலட வினொக்கள் உண்டு:

1. கருத் றி ல் – எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரிைொற்ைம் 1 தகள்வி – 4 ை.தப.

2. சுயவிலடக் கருத் றி ல் – 5 தகள்விகள் - 9 ை.தப. 

(ைொணவர்கள் தகள்விகளுக்கு முழு வொக்கியங்களில் விலட எழு   
தவண்டும்)     



வொய்தைொழி

3 கூறுகள்:

• வொய்விட்டு வொசித் ல்

• படத்ல ப் பற்றி விவரித்துச் த ொல்லு ல்

• படத்த ொடு த ொடர்புலடய உலரயொடல்



வொய்தைொழித் த ர்வு:

• ஒரு வொசிப்புப் பகுதிலய ைொணவர்கள் த ர்வொைர்   
முன்னிலையில் வொசித்துக்கொட்ட தவண்டும்.

• பின்னர் படத்ல  விவரித்துச் த ொல்ை தவண்டும்.

• ைொணவர் த ர்வொைருடன் படத்த ொடு த ொடர்புலடய 
ஓர் உலரயொடலில் ஈடுபடதவண்டும். 



கேட்டல் ேருத்தறிதல்

 படத்னதத் ததரிவு தெய்தல் – ததரிவுவுனட 

 எதிருனைப் பனுவல் _ ததரிவுவினட

 பனுவனைக் கேட்டு வினடனைத் 
கதர்ந்ததடுத்தல் – ததரிவுவினட

(3 பனுவல்ேள்)



 ொள் தபொருைடக்கம் வினொ வலக வினொ 
எண்ணிக்லக

ை.தப.

1 1. கட்டுலர
- 4 படங்கலை அடிப்பலடயொகக்

தகொண்டது

Essay 1 வினொவிற்கு 
விலட அளித் ல்

15

2 2.  தைொழி 

2.1  தைொழி ைரபு 
(அ) மூவிடப் தபயரும் வினையும்
(ஆ) த ய்யுள்/பழதைொழி
(இ) முன்னுணர்வுக் கருத் றி ல்
(ஈ) த ரிவுவிலடக் கருத் றி ல்
(உ) எழுத்துவழிக் கருத்துப்பறிைொற்ைம்
சுயவிலட வினொக்கள்
(அ) சுயவிலடக் கருத் றி ல்

FIB
MCQ
FIB
MCQ
OE

OE

(22)

5
4
4
3
1

5

45

10
8
8
6
4
9

3
3. தகட்டல் கருத் றி ல்

4. வொய்தைொழி 

MCQ 10 10

30



எங்கள் பள்ளியில் 
நடைபபறும் தமிழ்பமொழி 
நைவடிக்டககள்

தாய்த ாழி வாைத்னத முன்னிட்டு பை நடவடிக்னேேள் 
இடம்தபறும்.

தமிழ்த ாழி கபாட்டிேள்  ாணவர்ேளின் ஆற்றலுக்கு 
க லும் த ருகூட்டும்.



தபற்தைொர் கவனத்திற்கு:

•  ாணவர்ேளிடம் தமிழில் உனைைாடுங்ேள்.
 ாணவர்ேள் ேட்டுனை எழுதுவதற்கு மிேவும் 
உதவிைாே இருக்கும்.

• பிள்னைேளினடகை வாசிப்புப் பழக்ேத்னதத்   
தூண்டவும்.

• ஒரு படத்னதக் தோடுத்து அனதப் பற்றிப் கபெ
ஊக்ேம் அளிக்ேவும்.



வாசிப்புப் பழக்கத்தத
ஊக்குவிக்க 
 SLS என்ற கற்றல் தளத்தில் வாசிப்புப் பழக்கத்தத 

ஊக்குவிக்க பல நடவடிக்தககள் பதிவவற்றம் 
சசய்யப்படும். 

 இந்த நடவடிக்தககள்  மாணவர்களின் வாசிப்புப் 
பழக்கததயும் ஆர்வத்ததயும் வமம்படுத்த உதவும். 



1. தமிழ் கததப் புத்தகங்கள் படிக்க
வேண்டும்

2. தமிழ் செய்தித்தாள் படிக்க வேண்டும்
3. கடின சொற்கதைச்  சொல்ேங்கி  

புத்தகத்தில் எழுதி சபாருள் 
கண்டுபிடிக்க வேண்டும்

4. தமிழ்ச்செய்தி வகட்க வேண்டும்
5. முக்கியமாக தமிழில் உதையாட

வேண்டும்



• http://wk.w3tamil.com

• http://www.kuralsoft.com/ikural.htm

• http://tamil.sg

• http://www.branah.com/tamil

 மிழ்    ட்டச்சு 
இலணயத் ைங்கள்

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

1. SEITHI Mediacorp This app contains 

current news in 

tamil suitable for 

children and adults. 

It also includes 

vocabulary words 

with English 

translation

P3-P6

2. 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

3. Mother Tongue Website

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

g/

Fun and 

interactive 

activities 

based on 

textbook

passages

P1-P6

4. NLB Mobile App

https://mobileapp.nlb.gov.

sg/

NLB Website

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

covereads/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/


சிங்டகயில் தமிழ் வொழும் பமொழியொக இருக்க நொம் 
வொழும் வடை நம் பங்டக ஆற்றுவவொம்.

வொருங்கள் 

 மிழில் 

தபசுதவொம்

 மிலழ வைர்ப்தபொம்  


