


ேதர்வின் தன்ைம

தமிழ் வினாத்தாள்கள்

1. தாள் 1: கட்டுைர (20%)

2. தாள் 2: ெமாழி (45%)

3. ேகட்டல் கருத்தறிதல் (10%)

4. வாய்ெமாழி (25%)

ெமாத்தம்
100%



தாள் 1: கட்டுைர

இரண்டு கட்டுைரத் தைலப்புகள் இடம்ெபறும். 
ஒன்றிைன மட்டும் ேதர்ந்ெதடுத்து 80 ெசாற்களுக்குக் குைறயாமல் கட்டுைர  
அல்லது கைத எழுத ேவண்டும். இந்தத் தாளுக்கான ேநரம் 50 நிமிடங்கள்
ஆகும். 

1. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தைலப்ைப அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு 
அைமயும். 

2. படத்ெதாடைர அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு அைமயும். 
படத்ெதாடர் 6 கட்டங்களில் அைமயும். 
அவற்றில் 5 கட்டங்களில் மட்டுேம படங்கள் இடம்ெபறும். 
6 வது கட்டத்தில் ேகள்விக்குறி இருக்கும். 
மாணவர்கள் கட்டுைர எழுதுவதற்கு உதவியாக 8 துைணச்ெசாற்கள் 
வழங்கப்படும். 



தாள் 2: ெமாழி

இவ்வினாத்தாளில் :

• கருத்தறிதல்

• ெமாழி மரபு

•ெசய்யுள் / பழெமாழி

˛ 0 வினாக்கள்

புத்தகம் A - 25 ெதரிவுவிைட வினாக்கள்

புத்தகம் B – 12 சுயவிைட வினாக்கள்
3 ெதரிவுவிைட வினாக்கள்



இத்தாளில் 4 வைகக் கருத்தறிதல் பகுதிகள் இடம்ெபறும்.

• ெதரிவுவிைடக் கருத்தறிதல்

- ெசாற்ெபாருள் வினாக்கள்

• கருத்து விளக்கப்படக் கருத்தறிதல்

• முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்

• சுயவிைடக் கருத்தறிதல்



BOOKLET A

• ேவற்றுைம

• ெசய்யுள்/பழெமாழி

• அைடெமாழி/எச்சம்

• முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்

• ெதரிவுவிைடக் கருத்தறிதல்

மற்றும் ெசாற்ெபாருள்



BOOKLET B

• ஒலி ேவறுபாட்டுச் ெசாற்கள்

• கருத்து விளக்கப்படக் கருத்தறிதல்

• சுயவிைடக் கருத்தறிதல்



ேகட்டல் கருத்தறிதல்

• ெசய்தி
• உைரயாடல்
• விளம்பரம்
• கைத
• அறிக்ைக
• சிற்றுைர
• வினாவிற்கு ஏற்ற

படத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்

பள்ளியில் அல்லது ெபாது இடங்களில் இடம்ெபறும் 
அறிவிப்புகளும் ேகட்டல் கருத்தறிதல் பனுவல்களாக 
அைமயலாம். ஒவ்ெவாரு வினாவும் 3 ெதரிவுகைளக் 
ெகாண்டிருக்கும். 

10 ெதரிவுவிைட வினாக்கள்



வாய்ெமாழி

2 கூறுகள்:

• வாய்விட்டு வாசித்தல்

• ஒளிக்காட்சிைய ஒட்டிய உைரயாடல்

50 ம.ெப.



வாய்ெமாழித் ேதர்வு:

* கணினித் திைரயில் இடம்ெபறும் ஒரு வாசிப்புப்  
பகுதிைய மாணவர்கள் ேதர்வாளர்   
முன்னிைலயில் வாசித்துக் காட்டேவண்டும்.            

* ஓர் ஒளிக்காட்சிையப் பார்ப்பர். பின் மாணவர் 
ேதர்வாளருடன் ஒளிக்காட்சிைய ஒட்டிய    
உைரயாடலில் ஈடுபடுவர்.





1.தமிழ் கைதப் புத்தகங்கள் படிக்க ேவண்டும்.

2. தமிழ் ெசய்தித்தாள் படிக்க ேவண்டும்.

3. தமிழ்ச்ெசய்தி ேகட்க ேவண்டும்.

4. படித்த இனிய ெசாற்கைளக் ெகாண்டு 

வாக்கியங்கள் எழுதி பழகேவண்டும்.

5. முக்கியமாக தமிழில் உைரயாட ேவண்டும்.

6. ெபற்ேறார் உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு 

முன்மாதிரியாகத் திகழேவண்டும்.



S/N Name of App App Icon Description Level

1. Tamil Kathaigal App Interesting 
Tamil Moral 
Stories

P3-P6

2. Tamil Stories Kathaigal
App

Compilation 
of Tamil 
Stories for 
leisure 
reading

P4-P6

3. Tamil Crossword Game 
App

Fun Tamil 
Language 
Game for 
Kids

P4-P6



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/discove
reads/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/


அன்புள்ள ெபற்ேறாருக்கு 

தமிழ் முரசு ெசய்தித்தாைள திங்கட்கிழைமேதாறும் 
வாங்கி மாணவர்களின் தமிழ் கற்றலுக்கு அதரவு 
வழங்கலாம். தமிழ் முரசு ெசய்தித்தாளுடன் அன்று 
மாணவர் முரசும் அச்சிடப்படும். அைத மாணவர்கள் 
படிக்க ஊக்குவிக்கலாம். உங்கள் பிள்ைளகளுடன் 
அமர்ந்து அதில் வரும் கட்டுைரகைளப் பற்றியும் 
கைதகைளப் பற்றியும் கலந்துைரயாடுங்கள்!
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