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தேர்வின் ேன்மை

ேமிழ் வினாத்ோள்கள்

1. ோள் 1: கட்டுமை (20%)

2. ோள் 2: மைாழி (45%)

3. தகட்டல் கருத்ேறிேல் (10%)

4. வாய்மைாழி (25%)

ம ொத்தம்
100%



ோள் 1: கட்டுமை

இைண்டு கட்டுமைத் ேமைப்புகள் இடம்மெறும். 

1. கட்டுப்ெடுத்ேப்ெட்ட ேமைப்மெ அடிப்ெமடயாகக் மகாண்டு 
அமையும். 

2. ெடத்மோடமை அடிப்ெமடயாகக் மகாண்டு அமையும். ெடத்மோடர் 

6 கட்டங்களில் அமையும். அவற்றில் 5 கட்டங்களில் ைட்டுதை 

ெடங்கள் இடம்மெறும். 6 வது கட்டத்தில் தகள்விக்குறி இருக்கும்.

ைாணவர்கள் கட்டுமை எழுதுவேற்கு உேவியாக 8 துமணச்ம ாற்கள் 

வழங்கப்ெடும். ஒன்றிமன ைட்டும் தேர்ந்மேடுத்து 100 ம ாற்களுக்குக்

குமையாைல் கட்டுமை  அல்ைது கமே எழுே தவண்டும். இந்ேத்

ோளுக்கான தேைம் 50 நிமிடங்கள் ஆகும். 



ோள் 2: மைாழி

இவ்வினாத்ோளில் :

• கருத்ேறிேல்

• மைாழி ைைபு

•ம ய்யுள் / ெழமைாழி

40 வினாக்கள்

28 மேரிவுவிமட வினாக்கள்

12 சுயவிமட வினாக்கள்



இத்ோளில் 4 வமகக் கருத்ேறிேல் ெகுதிகள் 
இடம்மெறும்.

• மேரிவுவிமடக் கருத்ேறிேல்

- ம ாற்மொருள் வினாக்கள்

• கருத்து விளக்கப்ெடக் கருத்ேறிேல்

• முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல்

• சுயவிமடக் கருத்ேறிேல்



‘அ’ பிரிவு 

 தவற்றுமை

 ம ய்யுள்/ெழமைாழி

 அமடமைாழி/எச் ம்

 முன்னுணர்வுக் கருத்ேறிேல்

 மேரிவுவிமடக் கருத்ேறிேல்  ைற்றும் 

ம ாற்மொருள்



‘ஆ’ பிரிவு 

 ஒலி தவறுொட்டுச் ம ாற்கள்

 கருத்து விளக்கப்ெடக் கருத்ேறிேல்

 சுயவிமடக் கருத்ேறிேல்



தகட்டல் கருத்ேறிேல்

• ம ய்தி
• உமையாடல்
• விளம்ெைம்
• கமே
• அறிக்மக
• சிற்றுமை
• வினாவிற்கு ஏற்ை ெடத்மேத் 

தேர்ந்மேடுத்ேல்

ெள்ளியில் அல்ைது மொது இடங்களில் இடம்மெறும் 

அறிவிப்புகளும் தகட்டல் கருத்ேறிேல் ெனுவல்களாக

அமையைாம். ஒவ்மவாரு வினாவும் 3 மேரிவுகமளக்

மகாண்டிருக்கும். 

10 மேரிவுவிமட வினாக்கள்



வாய்மைாழி

2 கூறுகள்:

• வாய்விட்டு வாசித்ேல்

• ஒளிக்காட்சிமய ஒட்டிய உமையாடல்

50 ை.மெ.



வாய்மைாழித் தேர்வு:

• கணினித் திமையில் இடம்மெறும் ஒரு வாசிப்புப்  
ெகுதிமய ைாணவர்கள் தேர்வாளர்   
முன்னிமையில் வாசித்துக்காட்டதவண்டும்.            

• ஓர் ஒளிக்காட்சிமயப் ொர்ப்ெர். பின் ைாணவர் 
தேர்வாளருடன் ஒளிக்காட்சிமய ஒட்டிய    
உமையாடலில் ஈடுெடுவர்.



மோடக்கப்ெள்ளி இறுதித் தேர்வு 
ேமிழ் (2023):





வொசிப்புப் பழக்கத்தத 
ஊக்குவிக்க 

 SLS என்ற கற்றல் தளத்தில் வொசிப்புப் பழக்கத்தத ஊக்குவிக்க 
பல நடவடிக்தககள் பதிவவற்றம் மசய்யப்படும்.

➢ இந்த நடவடிக்தககள்   ொணவர்களின் வொசிப்புப் 
பழக்கததயும் ஆர்வத்ததயும் வ ம்படுத்த உதவும். 







 மிழ்  ட்டச்சு இலையத் ளங்க்

 http://wk.w3tamil.com

 http://www.kuralsoft.com/ikur

al.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


1.ேமிழ் கமேப் புத்ேகங்கள் ெடிக்க தவண்டும்.

2. ேமிழ் ம ய்தித்ோள் ெடிக்க தவண்டும்.

4. ேமிழ்ச்ம ய்தி தகட்க தவண்டும்.

5. ெடித்ே இனிய ம ாற்கமளக் மகாண்டு
வாக்கியங்கள் எழுதி ெழகதவண்டும்.

6. முக்கியைாக ேமிழில் உமையாட தவண்டும்.






