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RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

ருக்குன் சநகாைா
உÚ¾¢Âாக, நம் Á§ைº¢Â நாடானÐ À¢ன்வருவனவற்லை «லடÂ þைட்º¢ÂÁாகக் சகாñÎள்ளÐ:
«லனத்Ðச் ºãகíகÙக்க¢லடÂ¢ø «Ïக்கÁான ஒற்ÚலÁலÂ ²ற்ÀÎத்Ð¾ø;
ஒ§ை ஜனநாÂக வாழ்க்லக முலைலÂô §ÀÏ¾ø;
நாட்டின் சுபிட்ºத்ல¾ ந¢ÂாÂÁாக×ம் நÎந¢லைÂாக×ம் Àக¢÷óÐ சகாள்Ùம்
ºமு¾ாÂத்ல¾ உருவாக்கு¾ø;
Àøை¢ன Áக்கள¢ன் Àøவ¢¾ Àாைம்Àை¢Âமும் ÀñÀாÎம் சு¾ó¾¢ைÁாகô
பின்Àற்ைôÀÎவல¾ உÚதி சºய்¾ø;
«றிவிÂலையும் நவீன ச¾ாழிøநுட்Àத்ல¾யும் ÀÂன்ÀÎத்Ðம் முற்§Àாக்கான
ºமு¾ாÂத்ல¾ உருவாக்கு¾ø;
ஆலகÂாø, Á§ைசிÂ Áக்களாகிÂ நாíகள், §Áற்Üை¢Â þைட்சிÂíகலள «லடÂ À¢ன்வரும்
§காட்ÀாÎகளின் «டிôÀலடயிø எíகள¢ன் முழுச் ºக்திலÂயும் முÂற்சிலÂயும் ஒருíக¢ல½த்Ðச்
சºÂøÀÎ§வாம் என உÚ¾¢ô பிைÁா½ம் சºய்கி§ைாம்:
þலைவன் மீÐ நம்பிக்லக லவத்¾ø
§Àைைºருக்கும் நாட்Îக்கும் விசுவாºம் சºலுத்Ð¾ø
«ைசிÂைலÁôÒச் ºட்டத்ல¾ உÚதிÂாகக் கலடôபிடித்¾ø
ºட்டமுலைôÀடி ஆட்சி நடத்Ð¾ø
நன்னடத்ல¾லÂயும் ஒழுக்கத்ல¾யும் §ÀÏ¾ø

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vii

§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅõ

“Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢Â¡ÉÐ þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø
«È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ¢¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý¿¢¨ÄÔõ
þ¨ÂÒõ

¦ÀÈò

¦¾¡¼÷

ÓÂüº¢Â¡Ìõ.

¦À¡ÚôÒ½÷îº¢,

¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý

¿øÅ¡ú×

¬üÈ¨Ä

ÓØ¨ÁÂ¡¸

þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ
¦ÀÚõ

«È¢×,

¬üÈø

§ÁõÀÎòÐõ
º¡øÒ,

¬¸¢ÂÅü¨Èô

´Õ

¿ý¦ÉÈ¢,
¦ÀüÚì

ÌÎõÀò¾¢üÌõ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ
¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ”

ãÄõ: ¸øÅ¢î ºð¼õ 1996 (ºð¼õ 550)

viii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN
3. Kurikulum Kebangsaan
(1)

Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan

sepenuhnya

dari

segi

jasmani,

rohani,

mental

dan

emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

ix

§¾சிÂக் கலைத்திட்ட வலைÂலை
3.

§¾சிÂக் கலைத்திட்டம்
(1)

§¾சிÂக்

கலைத்திட்டம்

என்ÀÐ

«றி×,

திைன்,

சநறிமுலை,

ÀñÒ,

கைாச்ºாைக் ÜÚகள், நம்பிக்லக ஆகிÂவற்லை உள்ளடக்கிÂ கலைத்திட்ட Áற்Úம்
ÒைôÀாட நடவடிக்லகக்கான ஒரு கøவித்திட்டÁாகும். þத்திட்டம் Áா½வ÷கள் உடø,
ஆன்மிகம், «றி×, உள்ளம் ஆகிÂவற்றின் வள÷ச்சிலÂ முழுலÁÂாகô சÀற்றிருக்க
வலக

சºய்வ§¾ாÎ

Áா½வ÷கÙக்கு

§வñடிÂ

ÀñÒகலள

வில¾த்Ð

«வற்லை

§Áம்ÀÎத்¾×ம் «வ÷கள் «றிலவô சÀை×ம் வழிவகுக்கிைÐ.

ãைம்: கøவி விதிமுலைகள் (§¾சிÂக் கலைத்திட்டம்) 1997
[PU(A)531/97.]
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KATA PENGANTAR
Kurikulum

Standard

yang

DSKP yang dihasilkan telah menyepadukan enam tunjang

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan

Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan

memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan

tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan

yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

standard antarabangsa.

Sekolah

Menengah

(KSSM)

Kurikulum berasaskan standard yang
Bagi

menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM
menerusi

penggubalan

Pentaksiran

(DSKP)

Dokumen
untuk

Standard

semua

mata

Kurikulum
pelajaran

menjayakan

pelaksanaan

KSSM,

pengajaran

pembelajaran guru perlu memberi penekanan

dan

dengan

yang

memberi

fokus

kepada

pendekatan

dan

kepada KBAT
Pembelajaran

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya

mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad

Standard Prestasi.

ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
Kebangsaan

dilaksanakan

di

bawah

Sistem

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

Pendidikan

terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan

akan

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata

mencapai

hasrat

dan

matlamat

Kebangsaan.

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

SHAZALI BIN AHMAD
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
xi
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ÓýÛ¨Ã

ÌÈ¢Â¢ÄìÌ

கக.எஸ்.எஸ்.எம்.

எனும்

அடிப்பறையிைான

இறைநிறைப்பள்ளிக்கான

கறைத்திட்ைம்

2017ஆம்

ஆண்டு

ைர

¾மிழ்

அறிமுகம்

இைக்கியக்

கூறுகறள

¸¨Äò¾¢ð¼õ

அறிந்து

மாணவர்கள்

பகாள்வறையும்

இைக்கியத்றை

பெய்யப்பட்ைது. அைன் அடிப்பறையில் படிவம் 4 மற்றும் 5க்கான

உய்த்துணர்வறையும்

ைமிழ் இைக்கியக் கறைத்திட்ைம் உருவாக்கம் கண்டுள்ளது. இஃது

பபைப்படும் படிப்பிறனறயத் ைங்கள் வாழ்க்றகயில் கறைப்பிடித்துச்

உள்ளைக்கத் ைரம், கற்ைல்

சிைந்ை

உள்ளைக்கிய

ைர

ைரம், ைர அறைவு ஆகியவற்றை

மற்றும்

மதிப்பீட்டு

ஆவணமாக

பகாண்டுள்ளது.

வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை ஆவணம் மாணவர்கள் அறைய
கவண்டிய அறிவு, திைன், பண்பு ஆகியவற்றை உள்ளைக்கியுள்ளது.

ைமிழ்

இைக்கியக்

கறைத்திட்ைம்

மாணவர்கள்

இைக்கியச்

சுறவறய உய்த்துணர்வைற்கும் வாழ்வியல் கூறுகறளத் பைரிந்து
பகாள்வைற்கும் படிப்பிறனறயப் பபறுவைற்கும் வழிவகுக்கின்ைது.
கமலும்,

இக்கறைத்திட்ைம்

மாணவர்கள்

வாழ்க்றகயில்

ெவால்கறள எதிர்பகாள்ளவும் ெமுைாயத்தில் மாண்புைன் வாழவும்
கைறவப்படும் திைன்கறளயும் பண்றபயும் வலியுறுத்துகின்ைது.

இைன்வழி,
«È¢Å¡üÈø,
ºÁý¿¢¨Ä

கைசியக்

கல்வித்

¬ýÁ¢¸õ,
ÅÇ÷îº¢

ைத்துவத்திற்ககற்ப

¯¼ø,

¯ûÇõ

«¨¼Å¾ற்கு

¬¸¢Â

மாந்ைராக

Á¡½Å÷¸ள்
ÜÚ¸Ç¢ø

இக்கறைத்திட்ைம்

வழிவகுக்கின்ைÐ.
1

அைறனப்

இைக்கியக்

கபாற்றுவறையும்

விளங்குவறையும்

அைன்வழிப்

குறியிைக்காகக்

KSSM KESUSASTERAAN TAMIL TINGKATAN 4&5

§¿¡ì¸õ
¾மிழ்

§க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்¾¢ட்ட «லÁôÒ
இைக்கியக்

கற்ைøகற்பித்¾øவழி,

þலடந¢லைôÀள்ள¢

§க.எஸ்.எஸ்.எம். ¸¨Äò¾¢ð¼õ கீழ்க்கñட ஆÚ உத்திைíகலள

þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ¨Å:

«டிôÀலடÂாகக் சகாñÎ உருவாக்கôÀட்Îள்ளÐ:
(i)

ச¾ாட÷Ò

(ii)

ஆன்மிகம், நடத்ல¾, ÀñÒ

(iii)

Áனி¾விÂø

விவரித்¾ø.

(iv)

சுÂ ºாøÒலடலÁ

இைக்கியப் பறைப்புகறள வாசித்துப் புரிந்து பகாள்வகைாடு

(v)

உடøவள÷ச்சியும் முருகு½÷ச்சியும்

அவற்றைப் பகுப்பாய்வும் பெய்ைல்.

(vi)

«றிவிÂலும் ச¾ாழிøநுட்Àமும்

1.

þைக்கிÂ வலககலளயும் ÜÚகலளயும் «றிóÐ விவரித்¾ø.

2.

þைக்கிÂô

3.

4.

ÀலடôÒகலளயும்

ÀலடôÀாள÷கலளயும்

Àற்றி

இைக்கியப் பறைப்புகளின் முருகுணர்ச்சிறய உய்த்துணர்ந்து

þலடநிலைôÀள்ளிக்கு

விவரித்ைல்.
5.

இைக்கியப்

ச¾ாடக்கôÀள்ளியிø
பறைப்புகறளத்

திைனாய்வு

பெய்து

அவற்றை

ச¾ாட÷ச்சிÂாகும்.

விளக்குைல்.
6.

இைக்கியப்

வலைÂÚக்கôÀட்ட
கற்ை

«றி×,

§Áலும்,

திைன்,

ஒவ்§Å¡÷
ÀñÒ

þக்கலைத்திட்டம்

உத்திைமும்
ஆகிÂவற்றின்

§க.பி.எஸ்.எம்.

கலைத்திட்டத்தின் §காட்ÀாÎகலளயும் நிலைநிÚத்தியுள்ளÐ.
பறைப்புகளிலுள்ள

உயரிய

பண்புகறள

நைம்
ஒவ்§Å¡÷ உத்திைத்திலும் வலைÂÚக்கôÀட்Îள்ள «றி×, திைன், ÀñÒ

பாராட்டுைல்.

ஆகிÂவற்றின்

ÜÚகள்

சவளிôÀÎத்¾ôÀÎகின்ைன.

Àாடíகள்,
þஃÐ

ஆய்×,

þல½ôÀாடíகள்வழி
ஆக்கô

Òத்¾ாக்கச்

சிó¾லனயுள்ள ºÁன்நிலை Áாó¾÷ உருவாக்கத்ல¾ வலியுÚத்Ðம்
கøவியின் þÄì¨¸ «லடÂ ¯¾×¸¢ÈÐ (விளக்கôÀடம் 1).
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¦¾¡¼÷Ò
Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ Å¨¸Â¢Öõ ¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äì
¨¸ÅÃôசÀÚ¾ø. þ¾ன்வழி, «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø
À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûள×ம் ¦¾¡Æ¢üÐ¨ÈìÌத்
§¾¨ÅôÀÎõ திைலனயும் ¦ÀÚ¾ø.

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ

«ை¢வ¢Âலும் ச¾ாÆ¢øநுட்Àமும்

 ஆன்மிகம், நடத்ல¾, ÀñÒ §Àான்ைவற்லை
¯öòÐ½÷óÐ Å¡úì¨¸Â¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.
 «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø.
 §¿÷¨Á, ¿ýÉ¼ò¨¾, ¬üÈø ¦¸¡ñ¼ Á¡ó¾¨Ã
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø.

 «ை¢வ¢Âø, க½¢¾, ச¾ாÆ¢øநுட்À «றிலவô சÀÚ¾ø.
 «È¢Å¢Âø, ¸½¢¾, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨Å «ýÈ¡¼
Å¡úì¨¸Â¢ø ¦À¡ÚôÒ½÷§Å¡Îõ ÀñÒ¼Ûõ
ÀÂýÀÎòÐ¾ø.

ºÁý¿¢¨Ä
Á¡ó¾÷
உடø வள÷ச்சியும் முருகு½÷ச்º¢யும்

ÁÉ¢¾Å¢Âø

 ¾É¢ ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ ¯¼üÜ¨ÈÔõ
Í¸¡¾¡Ãò¨¾Ôõ º¡÷ó¾ «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ
¬¸¢ÂÅü¨È «ÁøÀÎòÐ¾ø.
 À¨¼ôÒ¸Ç¢ø ¾¢Èõ, ¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ,
Òò¾¡ì¸õ, §À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Çô
ÀÂýÀÎòÐ¾ø.

சுÂ ºாøÒலடலÁ

 21¬õ áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ
ÌÊÁì¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø.
 «È¢¨ÅÔõ ¸ÕòÐÕÅ¡ì¸ò ¾¢È¨ÉÔõ ¨¸ÅÃô
¦ÀÚ¾ø.
 «È¢Å¡üÈ¨Ä §ÁõÀÎòÐ¾ø.
 ÌÊÂ¡ðº¢Â¢ý «ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸¨Ç ¯öòÐ½÷¾ø.
 «È¢×ôâ÷ÅÁ¡¸ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ º¢ì¸¨Äì ¸¨ÇÂ×õ
§¾¨ÅôÀÎõ ¾¢È¨É ÅÇ÷ò¾ø.

 ¸¨Äò¾¢ð¼õ, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸
¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ ¾¨Ä¨ÁòÐÅò¨¾Ôõ
¿üÀñ¨ÀÔõ ÅÖôÀÎòÐ¾ø.
 ¾ýÉõÀ¢ì¨¸¨ÂÔõ ¾ýÁ¾¢ô¨ÀÔõ ¯½÷óÐ
§À¡üÚ¾ø.
 ¬üÈ¨ÄÔõ ¬ì¸Ó¨¼¨Á¨ÂÔõ
¦ÅÇ¢ì¦¸¡½÷¾ø.
 ¾ன¢நÀ÷, ºமு¾ாÂத் ச¾ாட÷லÀ §Áம்ÀÎத்Ð¾ø.

வ¢ளக்கôÀடம் 1: §க.எஸ்.எஸ்.எம். கலைத்¾¢ட்ட «லÁôÒ
3
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கலைத்திட்டக் குவ¢×

«ð¼Å¨½ 1: Á¡½ÅÃ¢ý ÍÂÅ¢ÅÃõ
Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ

¾மிழ் þைக்கிÂô Àாடம் Áா½வ÷கள் þைக்கிÂô ÀலடôÒகலள
வாசித்Ð

உய்த்Ð½ை×ம்

கருத்Ðலைக்க×ம்

«வற்லைத்

திைனாய்×

þைக்கிÂத்தின்Àாø

ஆ÷வம்

சºய்Â×ம்

¾¡íÌõ ÅÄ¢¨Á

சகாள்ள×ம்

வலகசºய்கிைÐ.

þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý
Óì¸¢Â §¿¡ì¸í¸Ùû ´ýÚ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ¾¢Èý¸¨Çì
Á¡½Å÷¸¨Ç

º¢ó¾¢ôÀ¾¢Öõ

Å¡úÅ¢Âø

§ÁõÀ¡¼¨¼ó¾
¦¸¡ñÎûÇÐ.
¨¸ÅÃô¦ÀÈ

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.
¾¢ÈÉ¢Öõ

Á¡½Å÷¸û

¦¾¡Æ¢ø

¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾

þÐ

¦ÅüÈ¢

§ÅñÊÂ

¾¢ÈÛõ

¦ÀÈ

ÀñÒõ

ÌÈ¢ôÀ¡¸ச்
º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷

¾÷Áò¾¢Öõ

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì

´ù¦Å¡Õ

þ¼÷¸¨ÇÔõ ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ «È¢×¼Ûõ
¿õÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ º¸¢ôÒò¾ý¨ÁÔ¼Ûõ
ÀÃ¢×¼Ûõ ±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¦ÅøÖõ ¾¢Èý
¦¸¡ñÊÕôÀ÷.

¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙõ ÀøÅ¨¸ °¼¸í¸¨ÇÔõ
¾¢Èý
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾Ôõ ÀÂýÀÎò¾¢î
º¢ó¾¨É, ²¼ø, ¾¸Åø ¬¸¢ÂÅü¨Èò
¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ
§ÀîÍ, ±ØòÐ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.

21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ

¦¸¡ñ¼

Å¢Çì¸õ

Á¡½ÅÕõ

«ð¼Å¨½

1þø

Å¢ÅÃ¢ì¸ôÀðÎûÇ Á¡½ÅÃ¢ý ÍÂÅ¢ÅÃò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ.

4

¬ö×, ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É
¯¨¼ÂÅ÷; º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇóÐ
¿¢Â¡ÂÁ¡É ÓÊ¦ÅÎôÀÅ÷; Á¡½Å÷
¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢ýÚ ¸üÈ¨Äî º¢ó¾¢ôÀÅ÷;
¾É¢ÁÉ¢¾÷ ÁüÚõ ºÓ¾¡Âò¾¢ý
§¿¡ìÌ¿¢¨Ä, ÀñÀ¡Î, ÀÆì¸ÅÆì¸õ
¬¸¢ÂÅü¨Èò ¾¢Èó¾ ÁÉò§¾¡Î
À¡÷ôÀÅ÷; ¾ýÉõÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ
¬ì¸ò§¾¡Îõ Ò¾¢Â¨¾ì ¸üÚì
¦¸¡ûÀÅ÷.
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Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ

Å¢Çì¸õ

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ

ÌØÅ¡¸î
¦ºÂøÀÎ¾ø

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢Öõ Íã¸Á¡¸×õ
À¢ÈÕ¼ý ´òÐ¨ÆôÀ÷; ÌØ ¯ÚôÀ¢É÷
´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý Àí¸Ç¢ô¨À Á¾¢ôÀ§¾¡Î
ÌØ§Å¡Î §º÷óÐ ¦À¡Úô¨À ²üÚì
¦¸¡ûÀÅ÷; ´Õí¸¢¨½óÐ
¦ºÂøÀÎÅ¾ýÅÆ¢ À¢ÈÃ¢¨¼ò¦¾¡¼÷Òò
¾¢È¨Éô ¦ÀÚ¾ø. þ¾ýÅÆ¢ º¢Èó¾
¾¨ÄÅÃ¡¸×õ ÌØ ¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸×õ
þÕìÌõ ¾Ì¾¢¨Âô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷.

¾¸Åø ¿¢¨Èó¾Å÷

Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ «È¢Å¢¨Éô ¦ÀüÚ
«¾¨É ¬ÆÁ¡¸×õ Å¢Ã¢Å¡¸×õ ÒÃ¢óÐ
¦¸¡ûÅ÷. ¯û¿¡ðÎ, «¨ÉòÐÄ¸
Å¢Å¸¡Ãí¸¨Çò ¾¢È¨ÁÂ¡¸×õ
Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢Öõ ¬Ã¡öÅ÷.
¸¢¨¼ì¸ô¦ÀüÈ ¾¸Åø¸û ¦¾¡¼÷À¡É
¿ý¦ÉÈ¢ /ºð¼î º¢ì¸ø¸¨Çô
ÒÃ¢ó¾¢ÕôÀ÷.

«È¢Ôõ ¬÷Åõ

Ò¾¢Â «ÏÌÓ¨È¨ÂÔõ ²¼ø¸¨ÇÔõ
¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌ ¬÷Åò¨¾
²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÀÅ÷. ¬ö×
§Áü¦¸¡ûÇò §¾¨ÅÂ¡É ¾¢Èý¸¨Çì
¸üÀ§¾¡Î ÍÂÁ¡¸×õ ¸ü¸ì ÜÊÂÅ÷.
Å¡ú¿¡û ¸üÈø «ÛÀÅí¸¨Çò
¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ Ñ¸÷óÐ Á¸¢úÅ÷.

«ýÀ¡ÉÅ÷/
ÀÃ¢×ûÇÅ÷

À¢È÷ §¾¨Å¨ÂÔõ ¯½÷¨ÅÔõ ÒÃ¢óÐ
¦¸¡ñÎ Á¾¢ôÒõ ÀÃ¢×õ þÃì¸Óõ
¸¡ðÎÅ÷. ºÓ¾¡Âî §º¨ÅÂ¢ø ¾í¸¨Ç
Ó¨ÉôÒ¼ý ®ÎÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÅ÷.
ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Â ¯Ú¾¢
¦ºöÅ÷.

¿¡ðÎôÀüÚ

¿¡ðÊý Á£Ð «ý¨ÀÔõ ÁÃ¢Â¡¨¾¨ÂÔõ
¬¾Ã¨ÅÔõ ¸¡ðÎÅ÷.

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷

¾ன¢நÀ÷ Áற்Úம் ºãகத்¾¢ன் ¾ன்Áானத்ல¾
Á¾¢ôÀ§¾ாÎ நா½Âம், §ந÷லÁ, ºÁத்Ðவம்,
¿£¾¢ ¬¸¢Â ÀñÒ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕôÀ÷.
¾í¸Ç¢ý ÓÊ×¸ÙìÌõ §Áü¦¸¡ûÙõ
¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý Å¢¨Ç×¸ÙìÌõ
¦À¡Úô§ÀüÀ÷.
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¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý
¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢È¨Éî

«È¢×,

¾¢Èý,

ºÃ¢Â¡¸ô ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨É¨Â

À¡÷òÐ,

Ó¨ÈôÀÎòÐõ Å¨¸Â¢ø «Ð ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ¦¾Ã¢¿¢¨ÄÂ¢ø

Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ´ý¨È ¯ÕÅ¡ì¸×õ ÀÂýÀÎ¸¢ýÈ

±Ø¾ôÀðÎûÇÐ.

«ð¼Å¨½

º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¢ý

¿¡ýÌ

¯Â÷¿¢¨Äî

º¢ó¾¨É

º¢ó¾¨Éô

ÀÊ¿¢¨Ä¸û

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.

¬üÈ§Ä

¸¨ÇÂ×õ

¯Â÷¿¢¨Äî

º£÷àì¸¢ô

ÓÊ¦ÅÎì¸×õ

º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¡¸ì

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô Àø§ÅÚ
ÝÆø¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ ´ý¨Èî ¦ºö¾ø.

ÀÌò¾¡ö¾ø

¾¸Å¨Äî º¢Ú º¢Ú ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ
«Åü¨È ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ§¾¡Î
«ÅüÚì¸¢¨¼Â¢Ä¡É ¦¾¡¼÷¨ÀÔõ «È¢¾ø.

º¢ó¾¨É

Å¢ä¸õ

¬¸¢ÂÅü¨È

¬ö×î º¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¾ì¸ì ¸¡Ã½í¸¨ÇÔõ º¡ýÚ¸¨ÇÔõ

Å¢Çì¸õ

ÀÂýÀÎòÐ¾ø

À¡÷ò¾ø,

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.

«ð¼Å¨½ 2: ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èனுக்கான சிó¾லனô
Àடிநிலைகள்

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø

º¢ì¸ø

ÀÂýÀÎò¾¢î

உÂ÷ந¢லைச் º¢ó¾லனத்¾¢ைன் ஆய்×ச் சிó¾லன, ஆக்கச் º¢ó¾லன,
º£÷àì¸¢ô

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø

¬¸¢ÂÅü¨Èô

Á£ðÎ½÷óÐ

2þø

Å¢Çì¸ôÀðÎûÇÉ.

º¢ó¾¨Éô
ÀÊ¿¢¨Ä¸û

ÀñÒ

¦¸¡ñÎ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ²Ã½Á¡¸î º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ
Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÔõ ¬üÈÄ¡Ìõ.
¬ì¸î
À¡ÃõÀÃ¢Â

º¢ó¾¨É

±ýÀÐ

Ó¨ÈÂ¢ø

¸üÀ¨É

þøÄ¡Áø

¬üÈ¨Äì
Á¡ÚÀð¼

¦¸¡ñÎ
§¸¡½ò¾¢ø

Á¾¢ôÒÂ÷×Á¢ì¸ Ò¾¢Â ´ýÈ¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈÄ¡Ìõ.

«È¢×, «ÛÀÅõ, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì
¦¸¡ñÎ ÀÃ¢º£Ä¨É ¦ºö¾ø; ÓÊ¦ÅÎò¾ø;
¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø.

º£÷àì¸¢ô

À¡÷ò¾ø

±ýÀÐ

²Ã½Á¡É

Ó¨ÈÂ¢ø

ÀÃ¢º£Ä¨É

¦ºöÂ×õ Á¾¢ôÀ¢¼×õ ÜÊÂ ¬üÈÄ¡Ìõ.

¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ò ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼
¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø.

º¢ó¾¨É

Å¢ä¸õ ±ýÀÐ

º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷×¸¡Ïõ Å¨¸Â¢ø

¸ð¼¨ÁôÀ¢¨Éì ¦¸¡ñ¼ ¾£÷ì¸Á¡É º¢ó¾¨ÉÂ¡Ìõ.
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º£÷àì¸¢ô

À¡÷ò¾ø,

¾£÷×¸¡Ï¾ø,
¯Â÷¿¢¨Äî

¬öó¾È¢¾øÅÆ¢

¦ºÂø¾¢ð¼õ

¸üÈø,

¬¸¢Â

º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É

º¢ì¸ÖìÌò

¸ðÎÅ¢Âõ,

¿¼ÅÊì¨¸¸ûÅÆ¢

ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø

¸üÈø,

¸üÀ¢ì¸Ä¡õ.

ÝÆÄ¨Á×ì
¬öó¾È¢¾øÅÆ¢

«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É

º¢ó¾¨ÉÅ¨Ã×, ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ã× §À¡ýÈ º¢ó¾¨Éì¸ÕÅ¢¸¨Çô

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø

ÀÂýÀÎò¾¢Ôõ

Á¡½Å÷¸Ç¢ý

¯Â÷¿¢¨Äî

º¢ó¾¨Éì

§¸ûÅ¢¸û

Å¡Â¢Ä¡¸×õ

¸üÈø,

¦ºÂø¾¢ð¼

¸üÈø,

¸üÈø

ÒÃ¢¾¨ÄÔõ

±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø,

§À¡ýÈ¨Å

«ÏÌÓ¨È¸Ç¡¸ì

«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ.

¸üÈ¨ÄÔõ §ÁõÀÎò¾

¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÇ÷ì¸Ä¡õ.

þó¾ «ÏÌÓ¨È¸û ÀüÈ¢Â Å¢Çì¸õ À¢ýÅÕÁ¡Ú:

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È

¸ðÎÅ¢Âõ

«È¢¨ÅÔõ

¾¢Èý¸¨ÇÔõ

¯öòÐ½÷Å¾üÌõ

¨¸ÅÃô

¦ÀÚÅ¾üÌõ

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø

¿üÀñÒ¸¨Ç

¸ðÎÅ¢Âõ ±ýÀÐ

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡ÉÐ

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì

Á¡½Å÷¸û
¦¸¡ñÎ

ÓýÉÈ¢¨ÅÔõ
¾í¸Ç¢ý

þ¨Å

ÅÆ¢§¸¡Öõ.

«ÛÀÅò¨¾Ôõ

º¢ó¾¨É

¸ÕòÐì§¸¡¼¨Ä

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø, Á¡½Å÷ ¨ÁÂÁ¡¸ þÕôÀ§¾¡Î

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ì ¸üÈø «ÏÌÓ¨ÈÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û

º¢Èó¾

§ÁÖõ,

¾¡í¸û ¦ÀÚ¸¢ýÈ ¾¸Å¨ÄÔõ ÓýÉÈ¢¨ÅÔõ þ¨½òÐô Ò¾¢Â

«ýÈ¡¼

º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀÚÅ÷. þùÅÏÌÓ¨È¨Â Á¡½Å÷¸û º¢Èó¾

«÷ò¾ÓûÇ¾¡¸×õ

Ó¨ÈÂ¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ô ÀÂý¦ÀÈ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éì

¦¸¡ñÊÕò¾ø

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø

«ÏÌÓ¨È

Å¡úì¨¸ìÌò

¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡¸×õ

§ÅñÎõ.

Á¡½Å÷¸Ç¢ý

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. «§¾¡ÎÁðÎÁøÄ¡Áø,
¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø
®ÎÀ¡Îõ

¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø
Óì¸¢ÂÁ¡¸ì

¸üÈø¸üÀ¢ò¾§Ä¡Î

¬º¢Ã¢Â÷

Á¡½Å÷¸Ç¢ý
¸Õ¾ôÀÎ¸¢ÈÐ.

Á¡½Å÷¸ÙìÌò

¦¸¡ûÙõ

«øÄÐ

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬÷Åò¨¾ò àñÎõ Å¨¸Â¢ø «¨Á¾ø §ÅñÎõ.

¿¼ÅÊì¨¸¸¨ÇÔõ

¯ÕÅ¡ì¸¢ì

º¢ì¸ø

¸üÈø

§¸ûÅ¢¸¨Çì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¨¸Â¡ÙÅÐ «Åº¢Âõ.

ÓØ¨ÁÂ¡É
ÝÆÄ¨Á×ì ¸üÈø

º¢ÈôÀ¡É
¾¨Ä¨ÁòÐÅõ,

ÝÆÄ¨Á×ì

¦À¡ÚôÒ½÷×, ¾ý¿¢¨ÄÔ½÷× §À¡ýÈ ÜÚ¸¨Ç ÅÄ¢ÔÚò¾¢க்

«ÛÀÅò¨¾Ôõ

ÌØÅ¢ø ¦ºÂøÀÎÅ¨¾Ôõ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ §ÅñÎõ.

¸üÈø

±ýÀÐ

¾É¢ÁÉ¢¾,

À¡¼ô¦À¡Õ¨ÇÔõ

ºã¸,

¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢ì

À½¢Â¢¼
¸üÌõ

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þùÅÏÌÓ¨È, ¦ºÂø ÁüÚõ º¢ó¾¨Éô
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â÷ÅÁ¡É

¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ýÅÆ¢

ÅÆ¢ÅÌôÀ§¾¡Î

Á¡½Å÷¸û

¯Ú¾¢Â¡É

¾í¸Ç¢ý

¸üÈÖìÌ

¸ÕòÐô

Àø§ÅÚ

¦ÀÚÅ÷.

ÓýÉÈ¢¨Åô

ÀÃ¢Á¡üÈõ

¦ºöÂ×õ

§¾¨ÅôÀÎ¸¢ýÈ

¾¢Èý¸¨Çô

ÝÆÄ¢ø ÀÂýÀÎò¾×õ Ð¨½ÒÃ¢¸¢ýÈÐ.
±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø
¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø
¦ºÂø¾¢ð¼

«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É

±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø

¸üÈø

±ýÀÐ

¿£ñ¼

¸¡Ä

±ýÀÐ

¸¢¨¼ì¸Å¢ÕìÌõ

Á¡½Å÷¸ÙìÌ

Å¡öôÒ,

þÎÀ½¢ ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ýÅÆ¢ «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì

¬¸¢ÂÅü¨Èô

¨¸ÅÃô¦ÀÈî ¦ºöÔõ µ÷ «ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ

¸üÈøÓ¨ÈÂ¡Ìõ.

þÎÀ½¢Â¡ÉÐ

¸£úì¸ñ¼ ¾¢Èý¸¨Ç «Ç¢ì¸¢ýÈÐ:

Àø§ÅÚ

Ð¨Èº¡÷ó¾

¿¼ôÒ

Å¢Å¸¡Ãí¸û,

ÀüÈ¢Â

²üÀ¼ô§À¡Ìõ
Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Åì

þó¾ì

¸üÈøÓ¨È



±¾¢÷¸¡Äò¨¾ «ÛÁ¡É¢ò¾ø.

¦¸¡ñ¼¾¡¸×õ



±¾¢÷¸¡Ä Å¢¨Ç×¸¨Ç °¸¢ò¾È¢¾ø.



±¾¢÷¸¡Äச் ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙ¾ø.

Á¡½Å÷¸û

º¢ì¸¨Ä

§ÅñÎõ.

¬Ã¡Â×õ

¾¸Åø

þùÅÏÌÓ¨È,
¾¢ÃðÊò

¾£÷Á¡Éõ

Å¢Å¸¡Ãõ,
¦¸¡ÎìÌõ

Å¡úì¨¸ ¿¨¼Ó¨È¸û ¬¸¢ÂÅü§È¡Î Á¡½Å¨Ã ¨ÁÂÁ¡¸ì
«¨Á¾ø

±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø
º¢ì¸ø
´Õ

Á¡½Å÷¸ÙìÌì

±Îì¸×õ ÒÃ¢¾¨Ä §ÁõÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ×õ ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ.
º¢ì¸ø «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø
¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø
¬öó¾È¢¾øÅÆ¢

¸üÈø

º¢க்கø
±ýÀÐ

§¸ð¸ôÀÎõ

§¸ûÅ¢ì¸¡É

«டிôÀலடÂ¢ைான

º¢க்கலுக்கு

Áா½வ÷கள்

கற்ைø

என்ÀÐ

சுÂÁாகத்

சகாÎக்கôÀÎம்

¾£÷×காÏம்

கற்ைø

Å¢¨¼¸¨Ç ¬ö×¦ºöÐ ¸ñ¼È¢Ôõ «ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾

«ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. þó¾ «ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø Á¡½Å÷¸û º¢ì¸¨Äô

«ÏÌÓ¨È ¬ö× ¦ºö¾ø,

ÒÃ¢óÐ

§º¸Ã¢ò¾ø,

ÓÊ¦ÅÎò¾ø

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.

þ¾ýÅÆ¢

Å¢º¡Ã¨½ ¦ºö¾ø,
¬¸¢Â
Á¡½Å÷¸û

¾Ã×¸¨Çî

¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç
º¢ì¸ø

¦¸¡ûÇ×õ

«¾ü¸¡É

¾£÷Å¢¨Éì

¸ñ¼È¢óÐ

¦ºÂøÀÎò¾×õ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. Á¡½Å÷¸û ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ

¸¨ÇÂ×õ

¬ö×î

¬ö¨Å¦Â¡ðÊÂ º¢ó¾¨ÉÁ£ðº¢ ¦ºöÂ×õ º¢ì¸ø ¦¾¡¼÷À¡É

º¢ó¾¨É§Â¡Îõ

¯¾×¸¢ÈÐ.
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Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û
வ¢ைவ¢

வரும்

2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Âô ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø
ÜÚகள்

வலைÂÚக்கôÀட்Îள்ளவற்லைத்
ÜÎ¾ைாக

þல½க்கôÀட

உள்ளடக்கத்
¾வ¢÷த்Ðக்

§வñடிÂ



¾ைத்¾¢ø

கற்ைøகற்À¢த்¾ை¢ø
ÜÚகளாகும்.

§¿º¢ò¾ø,

þலவ,



¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø

ÁÉò¾¢ø

À¾¢Â¨Åì¸

ÍüÚîÝÆø

¦¾¡¼÷À¡É

«È¢×õ

Å¢Æ¢ôÒ½÷×õ

ÅÇ÷ì¸ ¯¾×õ.

1. ¦Á¡Æ¢



Á¡½Å÷¸Ç¢ý

Óì¸¢ÂòÐÅò¾¢ý

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â ÍüÚîÝÆ¨Äô §À½¢ì¸¡ìÌõ Àñ¨À

¸£úì¸ñ¼ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û þ¨½ì¸ôÀðÊÕì¸¢ýÈÉ.



¬¸¢ÂÅüÈ¢ý

§ÅñÎõ.

எ¾¢÷காைச் ºவாøகலள எ¾¢÷சகாள்Ùம் ºÁன்ந¢லைÂ¢ைான ÁÉ¢¾
¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ü¸¡¸§Å

ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø

Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å

Áா½வ÷கள¢ன் ¾¢ைலனயும் ºாøலÀயும் ¾¢டôÀÎத்Ðக¢ன்ைன. ¾ற்காை,

ãÄ¾Éò¨¾

«¨ÉòÐô À¡¼ ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ ÍüÚîÝÆ¨Ä

3. ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ

±øÄ¡ô

À¡¼í¸Ç¢Öõ

¦Á¡Æ¢

ºÃ¢Â¡¸ô



Á¡½Å÷¸û

¿üÀñÀ¢ý

Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾

¯½÷óÐ

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ.

«¾¨Éì

Á¡½Å÷¸û

À¡¼í¸Ç¢Öõ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ.

Å¨¸Â¢ø

¾í¸Ç¢ý

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸

¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾

¯¾×õ

Å¨¸Â¢ø

§À¡Ðõ

¬º¢Ã¢Â÷

«¨ÁôÒ,

²¼ø¸¨Ç

´ù¦Å¡Õ

À¡¼

Á¡½Å÷¸Ç¢ý

þÄì¸½õ,



¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý
¯îºÃ¢ôÒ,

¸¨Äî¦º¡ø

¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ

¦À¡ÕðÎ

«¨ÉòÐô

¬ýÁ¢¸õ, ÁÉ¢¾Å¢Âø, ÌÊÂ¢Âø ¬¸¢Â ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ §ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡Ìõ.

Å¡ì¸¢Â
ÀÂýÀ¡Î,

4. «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ

¦Á¡Æ¢¿¨¼ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖòÐ¾ø §ÅñÎõ.



Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â
ÅÇ÷ôÀ¾ýÅÆ¢

«È¢Å¢Âø,

«Å÷¸Ç¢ý

«È¢¨Å §ÁõÀÎò¾ þÂÖõ.
9

¦¾¡Æ¢øÑðÀ
«È¢Å¢Âø,

¬÷Åò¨¾

¦¾¡Æ¢øÑðÀ

KSSM KESUSASTERAAN TAMIL TINGKATAN 4&5



¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ

¦¾¡Æ¢øÑðÀõ,

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ.


¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø

«È¢Å¢Âø,

¦¾¡Æ¢øÑðÀ


þ¨½ôÒ

§º¸Ã¢òÐô

¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.
(i)

«È¢Å¢Âø,

¦¾¡Æ¢øÑðÀ

¦¾¡Æ¢øÑðÀõ

º¡÷ó¾

«È¢×

(«È¢Å¢Âø,

¸ÕòÐ,

§¸¡ðÀ¡Î,



«È¢Å¢Âø ¾¢Èý («È¢Å¢Âø º¢ó¾¨ÉÔõ ¨¸Â¡Ùõ



«øÄÐ

«ºÄ¡É

²¼¨Ä

Á¡üÈõ

«ÁÄ¡ì¸ôÀÎòÐÅ§¾

¦ºöÐ
Òò¾¡ì¸õ

¬ì¸Óõ

Òò¾¡ì¸Óõ

´ý§È¡¦¼¡ýÚ

¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ.
ºÅ¡ø¸¨Ç

¦¿Õí¸¢Â

þ¨Å

±¾¢÷¦¸¡ûÙõ

21¬õ
ÁÉ¢¾

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ.


¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ì ÜÚ¸û ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø Ó¨ÈÂ¡¸
þ¨½ì¸ôÀÎ¾ø §ÅñÎõ.

À¡¼í¸û,

ÒÈôÀ¡¼

¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢

¿¼ÅÊì¨¸¸û,

ºã¸

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â

7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ

¿¡ðÎôÀü¨È ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ.


«¾¨É

áüÈ¡ñÊý

5. ¿¡ðÎôÀüÚ

§º¨Å¸û

º¢ó¾¨ÉÂ¢ýÅÆ¢

¦¾¡¼÷¨Àì

¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î

±øÄ¡ô

Ò¾¢¾¡É

¬Ìõ.

(iii) «È¢Å¢Âø ÀñÒ (ÐøÄ¢Âõ, §¿÷¨Á, À¡Ð¸¡ôÒ)



¬ì¸î
º£÷¦ºöÐ

¾¢ÈÛõ)

(iv)

ÀÌò¾¡öóÐ

´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.

¸ÕòÐì§¸¡¼ø)
(ii)

¬ì¸õ ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ ²¼¨Äî



¿¡ð¨¼ §¿º¢ìÌõ Á§Äº¢Âì ÌÊÁ¸ý ±ýÈ ¦ÀÕÁ¢¾õ

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ

þÕì¸

§ÅñÊÂ

¾ý¨Á¸¨Ç

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾Ôõ «Åü¨È Å¡úÅ¢Âø

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ.

ÀñÀ¡¼¡¸ ÅÆì¸ôÀÎòÐÅ¨¾Ôõ ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒì ÜÚ
§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.
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ÍÚÍÚôÒ,

§¿÷¨Á,

¬ì¸ô

Òò¾¡ì¸î

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø
¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò

¿õÀ¸ò¾ý¨Á,



¦À¡ÚôÒ½÷îº¢,

ைகவல்

பைாைர்புத்

பைாழில்நுட்பத்தில்

º¢ó¾¨É

§À¡ýÈÅü¨Èì

வலியுறுத்ைப்படுபவற்றுள்

¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø

ÒÌòÐÅ¾ýÅÆ¢

அமைாக்கம்

¾¢È¨É

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â

ÅÇ÷ì¸

ஒன்று,

பெய்யக்கூடிய

முக்கியமாக

எல்ைாப்

கணினியச்

பாைங்களிலும்
சிந்ைறனயாகும்.

இச்சிந்ைறன கணினிறயத் துறணயாகக் பகாண்டு அைன்

þÂÖõ.

பல்வறகச் பெயல்பாட்டிற்ககற்பச் சிக்கலுக்குத் தீர்வுகாண
வழிவகுக்கின்ைது.

8. ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ


þ¨½ôÀ¾ýÅÆ¢



9.

¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ø
Á¡½Å÷¸û

¾¸Åø

உைகளாவிÂ நிலைத்¾ன்லÁ


¦¾¡¼÷Òò

¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨ÅÔõ ÀÂýÀ¡ðÊ¨ÉÔõ «È¢Å§¾¡Î

¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢

«Åü¨Èò ¾¢¼ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ×õ ÓÊÔõ.

¾¢È¨ÉÔõ

¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ Á¡½Å÷¸¨Ç ¬ì¸î

ÀÂýÀÎò¾¢,

º¢ó¾¨É

¨¸Â¡ÙÅ¾üÌò

¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸

¯ÕÅ¡ìÌÅ§¾¡Î

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ø

º¢ó¾¨É¨Âô

¸Å÷îº¢¸ÃÁ¡É¾¡¸×õ

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ

«¨ÁÂ

ÅÆ¢ÅÌìÌõ.

¯Ä¸Ç¡Å¢Â

þ¾ýÅÆ¢,

¾¸Åø

¦¾¡¼÷Òò

¸üÈø¸üÀ¢ò¾ÖìÌò
¦À¡Õò¾Á¡É¾¡¸

¦¾¡Æ¢øÑðÀò¾¢ý
§¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼

«¨ÁÅ¨¾

¬º¢Ã¢Â÷

¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚ¸¢ýÈ

Àñ¨ÀÔõ

«È¢¨ÅÔõ

«ýÈ¡¼

Å¡úì¨¸Â¢ø

ÍüÚîÝÆ¨Äô
§¾¨ÅôÀÎõ
¦ÀüÈ

Á¡½Å¨Ã

¦À¡ÚôÒ¼ý
¿¢¨Äò¾ý¨ÁÂ¡É
¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾§Â

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ

§¿¡ì¸Á¡¸ì

¦¸¡ñÎûÇÐ.

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø ¾Ãõ ¯ÂÕõ.


¯üÀò¾¢ ÁüÚõ ÀÂýÀ¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ÌÊ¨Á, ´üÚ¨Á



ÜÚ¸û

º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ

¾¨ÄôÒìÌô
¯Ú¾¢

¯ûé÷, ¿¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ ¿¢¸ú¸¡Äî
Á¡½Å÷¸û

±¾¢÷§¿¡ì¸

¯Ä¸Ç¡Å¢Â

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.

¦ºöÂ


§ÅñÎõ. þÐ, Á¡½Å÷¸û À¡¼ò¾¢ý ¯ûÇ¼ì¸ò¨¾î
º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÇ ÅÆ¢ÅÌìÌõ.

இக்கூறு

பாைத்தில்

கநரிறையாகவும்

இறைச்பெருகைாகவும் கற்றுக் பகாடுக்கப்படுகின்ைது.
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10. ¿¢¾¢ì¸øÅ¢


வகுப்பறை மதிப்பீடு
¿¢¾¢¨Â

மாணவரின் கற்ைல் வளர்ச்சிறய அறிந்து பகாள்வைற்காக ஆசிரியர்

¿¢÷Å¸¢ì¸×õ §¿÷¨ÁÂ¡É Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾î

கமற்பகாள்ளும் நைவடிக்றககய வகுப்பறை மதிப்பீைாகும். ஆசிரியர்

¦ºÂøÀÎò¾×õ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É

இைறனத்

திட்ைமிடுவகைாடு

ÓÊ¦ÅÎì¸×õ

கிறைக்கப்

பபறும்

¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ

¦À¡ÚôÒûÇ

ÜÊÂ

Å¨¸Â¢ø

¾¢È¨ÁÂ¡É

±¾¢÷¸¡Äî

Á¡½Å÷¸ÙìÌ

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸×õ

இந்நைவடிக்றகறய

§¿Ã¢¨¼Â¡¸×õ

¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ.

அமைாக்கம்

அறிக்றகயின்வழி

பெய்து

பவளியிடுைல்

கவண்டும். மாணவரின் அறைவுநிறைறய நிர்ணயம் பெய்வைற்கு

ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.
 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ

ைகவறை

முறையாக

ஆசிரியர்

பைாைர்ச்சியாக

கமற்பகாள்ள

கவண்டும்.

ÅðÊ

¸½ì¸£ðÎ Ó¨È §À¡ýÈ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ¾¨ÄôÒ¸û
§¿Ã¢¨¼Â¡¸ì

¸üÀ¢ìÌõ

§º÷ì¸ôÀðÎûÇÉ.

Å¨¸Â¢ø
ÁüÈத்

¾Ã

¬Å½ò¾¢ø

முறைொர்ந்ை மற்றும் முறைொரா மதிப்பீட்டு முறைகளில் ஆசிரியர்

¾¨ÄôÒ¸û

வகுப்பறை

மதிப்பீட்றை

கமற்பகாள்ளைாம்.

கற்ைல்கற்பித்ைல்

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û «ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø

பெயைாக்கத்தின் கபாது நறைபபறுவகை முறைொரா மதிப்பீடு. ஒரு

¸üÀ¢ôÀ¾üÌ Å¡öôÒ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸

பாைத்பைாகுதியின்

Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾ §Áü¦¸¡ûÇ Á¡½Å÷¸ÙìÌ

நைத்ைப்படுவது முறைொர்ந்ை மதிப்பீைாகும். ைர மற்றும் மதிப்பீட்டு

¿¢¾¢ì¸øÅ¢ Á¢¸ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.

ஆவணத்தின் அடிப்பறையில் ஆசிரியர் திட்ைமிடுைல், வினா மற்றும்

இறுதியிகைா

ஆண்டின்

இறுதியிகைா

மதிப்பீட்டுக் கருவி உருவாக்குைல், அவற்றை நிர்வகித்ைல், புள்ளி
வழங்குைல், முடிவுகறளப் பதிவு பெய்ைல், அறிக்றக ையாரித்ைல்
ஆகிய முக்கியப் பணிகறளச் பெயல்படுத்ை கவண்டும்.

மாணவரின்

திைறனயும்

அறைவுநிறைறயயும்

கமம்படுத்துவைற்கு

மதிப்பீடு உைவியாக இருக்கும் பபாருட்டு ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ை
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ைன்றமகறளக்

பகாண்ை

மதிப்பீட்றை

அமைாக்கம்

ஒட்டுமமொத்த அறைவுநிறல

பெய்ைல்

கவண்டும்:




மாணவரின்

ஒட்டுபமாத்ை

அவைானிப்பு, கபச்சு, எழுத்து கபான்ை பல்வறக மதிப்பீட்டு

இறுதியிலும்

நிர்ணயம்

முறைகறளப் பயன்படுத்துைல்.

அறைவுநிறை

ஆசிரியரும்

மாணவரும்

பெயல்படுத்ைக்கூடிய

பல்வறக

உள்ளைக்கியுள்ளது.

மதிப்பீட்டு அணுகுமுறைகறளப் பயன்படுத்துைல்.


மாணவர்கள்

கற்ை

பல்வறக

அறிவு

மாணவர்கள்

பல்வறக

கற்ைல்

மற்றும்

திைன்களின்

அந்ை

பவளிப்படுத்தும்

கற்ைல்

ைரம்,

ைர

பற்றிய
அறைவு

ஆகியவற்றின்

குறைகறளக்

கறளவைற்கும்

வளப்படுத்துவைற்கும்

பைாைர்

நைவடிக்றக கமற்பகாள்ளுைல்.

ஆசிரியர்

மாணவர்களின்

அறைவுநிறைறயப்

பபாருத்ைமான

வறகயில் குறித்து றவத்துக்பகாள்ளைாம். ஒவ்பவாரு இைக்கியக்
கூறிறனக்

கற்பித்ை

பிைகு

வழங்கப்பட்டுள்ள

கவண்டும்.
பண்பு

ஆசிரியரின்

கவண்டும்.

ைமிழ்

ஆண்டு

ஒட்டுபமாத்ை

ஆகிய

மாணவர்களுைனான

புரிைறை

கமம்படுத்தும்.

அட்ைவறண 3 விவரிக்கின்ைது.

அடிப்பறையில்

மாணவர்களின் அறைவுநிறைறய மதிப்பீடு பெய்ைல்.


திைன்,

ஒவ்கவார்

கூறுகறள

கற்ைல்கற்பித்ைல்

மதிப்பீடு பெய்ைல் கவண்டும்.

பைாழிற்ைறகறம
இைக்கியம்

அடிப்பறையில்

கற்பிற்கும்

ெக

ஆசிரியர்களுைனான கைந்துறரயாைல், ஒட்டுபமாத்ை அறைவுநிறை

வறகயில் அறமைல்.


மதிப்பீடு

அறமைல்
ஆற்ைறை

பெய்ைல்

அனுபவத்றைக் பகாண்டு ஆசிரியர்

அளறவக் கருத்தில் பகாள்ளுைல்.


அறிவு,

அறைவுநிறைறய

அறிக்றக

வார்ப்புருவில் பதிவு பெய்ைல் கவண்டும்.
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«ட்டவல½ 3: ¾Á¢ú þைக்கிÂத்திற்கான ´ðÎ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä
«¨¼×¿¢¨Ä
1
Á¢¸ì Ì¨È×

«¨¼×¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ
மாணவர்க்கு மிகக் குறைந்த இலக்கிய அறிவும் அதறை வவளிப்படுத்தும் ஆற்ைலும் உள்ளது. வறையறுக்கப்பட்ட இலக்கியப்
பறடப்புகளில் பகுத்தாய்ந்தவற்றை மிகக் குறைந்த அளவில் மட்டுமம விவரிக்கும் திைன் உள்ளது.

2
Ì¨È×

மாணவர்க்குக் குறைந்த இலக்கிய அறிவும் அதறை வவளிப்படுத்தும் ஆற்ைலும் உள்ளது. வறையறுக்கப்பட்ட இலக்கியப்
பறடப்புகளில் பகுத்தாய்ந்தவற்றைக் குறைந்த அளவில் மட்டுமம விவரிக்கும் திைன் உள்ளது.

3
திருôதி

மாணவர்க்கு ஓைளவு இலக்கிய அறிவும் அதறை வவளிப்படுத்தும் ஆற்ைலும் உள்ளது. வறையறுக்கப்பட்ட இலக்கியப்
பறடப்புகளில் பகுத்தாய்ந்தவற்றை ஓைளவு வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் விவரிக்கும் திைன் உள்ளது.

4
¿ýÚ

மாணவர்க்கு நல்ல இலக்கிய அறிவும் அதறை வவளிப்படுத்தும் ஆற்ைலும் உள்ளது. வறையறுக்கப்பட்ட இலக்கியப்
பறடப்புகளில் பகுத்தாய்ந்தவற்றை நல்ல வமாழிநறடயில் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் விவரிக்கும் திைன் உள்ளது.

5
º¢ÈôÒ

மாணவர்க்குச் சிைந்த இலக்கிய அறிவும் அதறை வவளிப்படுத்தும் ஆற்ைலும் உள்ளது. வறையறுக்கப்பட்ட இலக்கியப்
பறடப்புகளில் பகுத்தாய்ந்தவற்றை நல்ல வமாழிநறடயில் மிகத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் தயக்கமின்றியும் விவரிக்கும்
திைன் உள்ளது.

6
Á¢¸î º¢ÈôÒ

மாணவர்க்கு மிகச் சிைந்த இலக்கிய அறிவும் அதறை வவளிப்படுத்தும் ஆற்ைலும் உள்ளது. வறையறுக்கப்பட்ட இலக்கியப்
பறடப்புகளில் பகுத்தாய்ந்தவற்றை நல்ல வமாழிநறடயில் மிகத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் கவரும் வறகயிலும்
தயக்கமின்றியும் விவரிக்கும் திைமைாடு இலக்கியப் பறடப்புகறளச் சுயமாகத் திைனாய்வு பெய்யவும் ஏரணமாகக்
கருத்துறரக்கவும் மாணவர்க்கு இயலும்.
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¯ûÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ

þத்¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ வலைÂÚக்கôÀட்ட þைக்கிÂô
பறைப்புகறள «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ.

¾Á¢ழ் þைக்கிÂத் ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ Á¡½Å÷¸û

கவில¾, நாடகம், நாவø ஆகிÂவற்Úக்கான கலைச்சºாற்கÙம்

«¨¼Â §ÅñÊÂ ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¨¾Ôõ ¸üÈø ¾Ãò¨¾Ôõ ¾ை
«¨¼லவÔõ

ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ýÈÐ.

அட்ைவறண

4இல்

þல½க்கôÀட்Îள்ளன.

இறவ

அமைாக்கத்திலுள்ள

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

þó¾த்

¾மிழ்

þைக்கிÂப்

சுற்ைறிக்றகக்ககற்ப

ஒரு

பாைம்

வருைத்தில்

குறைந்ைது 64 மணி கநரம் நைத்ைப்படுைல் கவண்டும்.
அட்ைவறை 4: தர விவரிப்பு
¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ
Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼
ÀûÇ¢ காை «ளவிø
Á¡½Å÷¸ள் ¸øÅ¢
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×,
¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢
¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç
உள்ளடக்கிÂ
Üற்றிலனô Àற்றிò
ச¾ரிóÐ
சகாள்வ¨¾Ôõ
«¾ன்Àடி
þÂíகுவல¾யும்
உÚதிôÀÎத்Ðவ§¾
¯ûÇ¼ì¸ò
¾ÃÁ¡Ìõ.

¸üÈø ¾Ãõ
ஒவ்§Å¡÷
¯ûÇ¼ì¸ò
¾Ãத்திற்§கற்Àò
¾ைÁான கற்ைø,
«லட×¿¢¨Ä
¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢
சºய்வ§¾ கற்ைø
¾ைÁாகும்.

பரிந்துறர

¾Ã «¨¼×

படிவம் 4இல் நாவலும் படிவம் 5இல் நாைகமும் கவிறைகளில்

¾Ã «¨¼×
±ýÀÐ
Á¡½Å÷¸Ç¢ý
¸üÈø
«¨¼×¿¢¨Ä¨Â
Å¢ÅÃ¢ìÌõ
´ýÈ¡Ìõ. þÐ
Á¡½Å÷¸Ç¢ý
¸üÈø ÅÇ÷îº¢
¿¢¨Ä¨Âì
¸¡ðÎÅ¾¡Ìõ.

முைல்
படிவம்

6ஐப்

படிவம்

ஐந்திலும்

பரிந்துறரக்கப்படுகிைது.
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நான்கிலும்

மற்ை

மாணவர்களுக்குக்

கவிறைகறளப்
கற்றுக்பகாடுக்கப்
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1.0 கவிறத
உள்ளடக்கத் ¾ைம்

கற்ைø ¾ைம்
Áா½வ÷கள்:

1.1

கவிஞறரப் பற்றி விவரிப்பர்.

1.1.1

கவிஞரின் பின்னணிறய விவரிப்பர்.

1.1.2

கவிஞரின் பறைப்புகறள விவரிப்பர்.

கவிறையின்
பாடுபபாருறளயும்
றமயக்கருறவயும் விவரிப்பர்.

1.2.1

கவிறையின் பாடுபபாருறளயும் றமயக்கருறவயும்
அறையாளங்கண்டு கூறுவர்; விவரிப்பர்.

1.3

கவிறையிலுள்ள
கருத்துகறளத் பைாகுப்பர்.

1.3.1

கவிறைறய ஆராய்ந்து கருத்துகறளத் பைாகுப்பர்.

1.4

கவிறையிலுள்ள நயத்றை
விளக்குவர்.

1.4.1

கவிறையிலுள்ள பபாருள் நயம், ஓறெ நயம், பொல் நயம்
ஆகியவற்றை ஆைாய்ந்து விளக்குவர்.

1.4.2

கவிறையிலுள்ள அணி நயத்றை ஆைாய்ந்து விளக்குவர்.

1.2

குறிப்பு
* பின்னணி - «லட, விருÐ,
ஈÎÀட்ட Ðலை, þÂற்சÀÂ÷,
ÒலனசÀÂ÷
* ÀலடôÒ - வலககள், சகாள்லக,
கருôசÀாருள்
* ÀாÎசÀாருள் - ÀாடôÀÎகின்ை
சÀாருள்
* லÁÂக்கரு - ÀாÎசÀாருளின்வழி
கவிஞ÷ உ½÷த்Ðம் சºய்திகள்
* கருத்Ð - ச¾ரிநிலை &
Òல¾நிலை

* சÀாருள் நÂம் - ச¾ரிசÀாருள் &
Òல¾சÀாருள்
* ஓலº நÂம் - எÐலக, §Áாலன,
முைñ, þலÂÒ, ºó¾ம்
* சºாø நÂம் - சºாøைாட்சி
* «ணி நÂம்/சிைôÒ - காண்க
கவிறைக்கான கலைச்சºாற்கள்
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உள்ளடக்கத் ¾ைம்
1.5

கவிறையின் ைாக்கத்றையும்
படிப்பிறனறயயும் விவரிப்பர்.

கற்ைø ¾ைம்
1.5.1

கவிறையின் ைாக்கத்றை விவரிப்பர்.

1.5.2

கவிறையின் படிப்பிறனறய விவரிப்பர்.
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குறிப்பு
* ¾ாக்கம் - ²ற்Àட்ட Áன உ½÷×,
சிó¾லன
* Àடிôபிலன - கற்Úக்சகாñடலவ
(நீதி, நன்பனறி, வாழ்வியல்
சிந்ைறன)
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கவிறதì¸¡É ¾Ã «¨¼×
¾ை «லட×
«லட×நிலை

«லட×நிலை விவரிôÒ

1
Á¢¸ì Ì¨È×

மிகக் குறைந்ை அளவில் மட்டுகம கவிஞறரப் பற்றி விவரிக்கவும் கவிறையின் பாடுபபாருறளயும் றமயக்கருறவயும்
கூைவும் கவிறையிலுள்ள நயங்கறளக் கூைவும் ைாக்கத்றையும் படிப்பிறனறயயும் விவரிக்கவும் கருத்துகறளத் பைாகுக்கவும்
இயலும்.

2
Ì¨È×

குறைந்ை அளவில் மட்டுகம கவிஞறரப் பற்றி விவரிக்கவும் கவிறையின் பாடுபபாருறளயும் றமயக்கருறவயும் கூைவும்
கவிறையிலுள்ள நயங்கறளக் கூைவும் ைாக்கத்றையும் படிப்பிறனறயயும் விவரிக்கவும் கருத்துகறளத் பைாகுக்கவும்
இயலும்.

3
¾¢Õô¾¢

ஓரளவு, கவிஞறரப் பற்றி விவரிக்கவும் கவிறையின் பாடுபபாருறளயும் றமயக்கருறவயும் கூைவும் கவிறையிலுள்ள
நயங்கறளக் கூைவும் கவிறையின் ைாக்கத்றையும் படிப்பிறனறயயும் விவரிக்கவும் கவிறையிலுள்ள கருத்துகறளத்
பைாகுக்கவும் இயலும்.

4
¿ýÚ

கவிஞறரப் பற்றி விவரிக்கவும் கவிறையின் பாடுபபாருறளயும் றமயக்கருறவயும் விவரிக்கவும் கவிறையிலுள்ள நயங்கறள
உைாரணத்கைாடு விவரிக்கவும் கவிறையின் ைாக்கத்றையும் படிப்பிறனறயயும் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் விவரிக்கவும்
கவிறையிலுள்ள கருத்துகறள நல்ை பமாழிநறையில் பைாகுக்கவும் இயலும்.

5
º¢ÈôÒ

கவிஞறரப் பற்றித் வதளிவாக விவரிக்கவும் கவிறையின் பாடுபபாருறளயும் றமயக்கருறவயும் வதளிவாக விவரிக்கவும்
கவிறையிலுள்ள நயங்கறள உைாரணத்கைாடு வதளிவாக விவரிக்கவும் கவிறையின் ைாக்கத்றையும் படிப்பிறனறயயும்
ஏைணத்துடன் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் விவரிக்கவும் கவிறையிலுள்ள கருத்துகறள நல்ை பமாழிநறையில்
பைளிவாகத் பைாகுக்கவும் இயலும்.

6
Á¢¸î º¢ÈôÒ

கவிஞறரப் பற்றி மிகத் வதளிவாக விவரிக்கவும் கவிறையின் பாடுபபாருறளயும் றமயக்கருறவயும் மிகத் வதளிவாக
விவரிக்கவும் கவிறையிலுள்ள நயங்கறள உைாரணத்கைாடு மிகத் வதளிவாக விவரிக்கவும் கவிறையின் ைாக்கத்றையும்
படிப்பிறனறயயும் ஏைணத்துடன் மிகத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் விவரிக்கவும் கவிறையிலுள்ள கருத்துகறள நல்ை
பமாழிநறையில் பைளிவாகவும் விளக்கமாகவும் பைாகுக்கவும் இயலும். சுயமாகக் கவிறைறயத் திைனாய்வு பெய்யவும்
கருத்துறரக்கவும் இயலும்.
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2.0 நொைகம்
உள்ளடக்கத் ¾ைம்

கற்ைø ¾ைம்
மாணவர்கள்:

2.1

நாைக ஆசிரியறரப் பற்றி
விவரிப்பர்.

குறிப்பு
* பின்னணி - «லட, விருÐ, ஈÎÀட்ட
Ðலை, þÂற்சÀÂ÷, ÒலனசÀÂ÷
* ÀலடôÒ - வலககள், சகாள்லக,
கருôசÀாருள்

2.1.1

நாைக ஆசிரியரின் பின்னணிறய விவரிப்பர்.

2.1.2

நாைக ஆசிரியரின் பறைப்புகறள விவரிப்பர்.

2.2 நாைகத்தின்
கறைச்சுருக்கத்றைத்
பைாகுப்பர்.

2.2.1

நாைகத்தின் காட்சிச் சுருக்கத்றைத் பைாகுப்பர்.

2.2.2

நாைகத்தின் கறைச்சுருக்கத்றைக் பைாகுப்பர்.

2.3

நாைகத்தின்
கருப்பபாருறளயும்
துறணக்
கருப்பபாருள்கறளயும்
விவரிப்பர்.

2.3.1

நாைகத்தின் கருப்பபாருறள விவரிப்பர்.

* கருôசÀாருள் - மு¾ன்லÁக்
கருத்Ð

2.3.2

நாைகத்தின் துறணக் கருப்பபாருள்கறள ஆராய்ந்து
விவரிப்பர்.

* Ðல½க் கருôசÀாருள்கள் துறணக் கருத்துகள்

நாைகத்தின்
கறைப்பாத்திரங்கறள
விவரிப்பர்.

2.4.1

நாைகத்தின் முைன்றமக் கறைப்பாத்திரத்தின்
பாத்திரப்பறைப்றபப் பகுத்தாய்ந்து விவரிப்பர்.

2.4.2

நாைகத்தின் துறணக் கறைப்பாத்திரங்களின்
பாத்திரப்பறைப்றபப் பகுத்தாய்ந்து விவரிப்பர்.

* பாத்திைப்பறடப்பு
- எழுத்தாளர்
கறைப்பாத்திரங்கறளப்
பறைத்ைைன் மநாக்கம்

2.4.3

நாைகத்தின் முைன்றமக் கறைப்பாத்திரத்தின் பண்பு
நைன்கறள ஆைாய்ந்து விவரிப்பர்.

2.4.4

நாைகத்தின் துறணக் கறைப்பாத்திரங்களின் பண்பு
நைன்கறள ஆைாய்ந்து விவரிப்பர்.

2.4
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* கறைச்சுருக்கம் - நாைகத்தின்
எல்ைாக் காட்சிகளின்
சுருக்கத்றையும் உள்ளைக்கியது

* பண்பு நலன்கள்
- கறதப்பாத்திைங்களிடம்
வவளிப்படும் குணங்கள்
* மநர்மறை, எதிர்மறைத் துறணக்
கறதப்பாத்திைங்கறளக் கவைத்தில்
வகாள்ளவும்
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உள்ளடக்கத் ¾ைம்
2.5

2.6

கற்ைø ¾ைம்

நாைகத்தின்
கறதப்பின்னணிறய
விளக்குவர்.

2.5.1

நாைகத்தின் இைப்பின்னணிறய விளக்குவர்.

2.5.2

நாைகத்தின் காைப்பின்னணிறய விளக்குவர்.

2.5.3

நாைகத்தின் ெமுைாயப்பின்னணிறய விளக்குவர்.

நாைகத்தின்
கறைப்பின்னறை
விவரிப்பர்.

2.6.1

நாைகத்தின் பைாைக்கத்றை விவரிப்பர்.

2.6.2

நாைகத்தின் வளர்ச்சிறய விவரிப்பர்.

2.6.3

நாைகத்தின் சிக்கறை விவரிப்பர்.

2.6.4

நாைகத்தின் உச்ெத்றை விவரிப்பர்.

2.6.5

நாைகத்தின் சிக்கல் அவிழ்ப்றப விவரிப்பர்.

2.6.6

நாைகத்தின் முடிறவ விவரிப்பர்; கருத்துறைப்பர்.

2.7

நாைகத்தின்
பமாழிநறைறய
விளக்குவர்.

2.7.1

நாைகத்திலுள்ள பமாழிநறைகறள ஆராய்ந்து
ொன்றுகளுைன் விளக்குவர்.

2.8

நாைகத்தின் உத்திகறள
விளக்குவர்.

2.8.1

நாைகத்தின் உத்திகறள ஆராய்ந்து ொன்றுகளுைன்
விளக்குவர்.

2.9

நாைகத்தின் தாக்கத்றதயும்
படிப்பிறனறயயும் விவரிப்பர்.

2.9.1

நாைகத்தின் தாக்கத்றத விவரிப்பர்.

2.9.2

நாைகத்தின் படிப்பிறனறய விவரிப்பர்.
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குறிப்பு
* காைôபின்னணி நாடகம் சித்¾ரிக்கும்
காைக்கட்டம்/ கல¾ச் ºம்Àவíகள்
þடம்சÀÚம் காைம்
* கீழ்க்கñடவற்றிø
சÀாருத்¾Áானவற்லை Áட்Îம்
கவனத்திø சகாள்ள×ம்:
கல¾ôÀாத்திைம், உத்தி, சÁாழி
நலட, பின்னணி, கல¾ôபின்னø
(கல¾ச் ºம்Àவíகளின் §கா÷லவ)

* கவனிக்கôÀட §வñடிÂவற்றிø
சிை: வரு½லன, þைக்கிÂ நலட,
§Àச்சுசÁாழி, சÁாழிÂணி,
வலºசÁாழி, þலºசÁாழி
(Àாைாட்Î¾ø)
* கவனிக்கôÀட §வñடிÂவற்றிø
சிை: பின்கநாக்கு, முன்கநாக்கு,
ஓலை, கல¾Üைø, நன§வாலட
* ¾ாக்கம் - ²ற்Àட்ட Áன உ½÷×,
சிó¾லன
* Àடிôபிலன - கற்Úக்சகாñடலவ
(நீதி, நன்பனறி, வாழ்வியல்
சிந்ைறன)
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நொைகத்திற்¸¡É ¾Ã «¨¼×
¾ை «லட×
«லட×நிலை

«லட×நிலை விவரிôÒ

1
Á¢¸ì Ì¨È×

நாைக ஆசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றை மிகக் குறைந்த அளவில் மட்டுகம விவரிக்க இயலும்.

2
Ì¨È×

நாைக ஆசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றைக் குறைந்த அளவில் மட்டுகம விவரிக்க இயலும்.

3
¾¢Õô¾¢

நாைக ஆசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றை ஓைளவு விவரிக்க இயலும்.

4
¿ýÚ

நாைக ஆசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றைத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் விவரிக்க இயலும்.

5
º¢ÈôÒ

நாைக ஆசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றைத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் ஏைணத்துடன் விவரிக்க இயலும்.

6
Á¢¸î º¢ÈôÒ

நாைக ஆசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றை மிகத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் ஏைணத்துடன் விவரிக்க
இயலும். சுயமாக நாைகத்றைத் திைனாய்வு பெய்யவும் கருத்துறரக்கவும் இயலும்.
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3.0 நொவல்
உள்ளடக்கத் ¾ைம்

கற்ைø ¾ைம்
Áா½வ÷கள்:

3.1

நாவைாசிரியறரப் பற்றி
விவரிப்பர்.

3.1.1

நாவைாசிரியரின் பின்னணிறய விவரிப்பர்.

3.1.2

நாவைாசிரியரின் பறைப்புகறள விவரிப்பர்.

நாவலின்
கறைச்சுருக்கத்றைத்
பைாகுப்பர்.

3.2.1

நாவலின் அத்தியாயச் சுருக்கத்றைத் பைாகுப்பர்.

3.2.2

நாவலின் கறைச்சுருக்கத்றைத் பைாகுப்பர்.

3.3. நாவலின் கருப்பபாருறளயும்
துறணக்
கருப்பபாருள்கறளயும்
விவரிப்பர்.

3.3.1

நாவலின் கருப்பபாருறள விவரிப்பர்.

3.3.2

நாவலின் துறணக் கருப்பபாருள்கறள ஆராய்ந்து
விவரிப்பர்.

3.4

3.4.1

நாவலின் முைன்றமக் கறைப்பாத்திரத்தின்
பாத்திரப்பறைப்றபப் பகுத்தாய்ந்து விவரிப்பர்.

3.4.2

நாவலின் துறணக் கறைப்பாத்திரங்களின்
பாத்திரப்பறைப்றபப் பகுத்தாய்ந்து விவரிப்பர்.

3.4.3

நாவலின் முைன்றமக் கறைப்பாத்திரத்தின் பண்பு
நைன்கறள ஆைாய்ந்து விவரிப்பர்.

3.4.4

நாவலின் துறணக் கறைப்பாத்திரங்களின் பண்பு
நைன்கறள ஆைாய்ந்து விவரிப்பர்.

3.2

நாவலின்
கறைப்பாத்திரங்கறள
விவரிப்பர்.
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குறிப்பு
* பின்னணி - «லட, விருÐ, ஈÎÀட்ட
Ðலை, þÂற்சÀÂ÷, ÒலனசÀÂ÷
* ÀலடôÒ - வலககள், சகாள்லக,
கருôசÀாருள்
* கறைச்சுருக்கம் - நாவலின் எல்ைா
அத்தியாயச் சுருக்கத்றையும்
உள்ளைக்கியது

* கருôசÀாருள் - மு¾ன்லÁக் கருத்Ð
* துறணக் கருப்பபாருள் - துறணக்
கருத்துகள்

* பாத்திைப்பறடப்பு
- எழுத்தாளர்
கறைப்பாத்திரங்கறளப்
பறைத்ைைன் மநாக்கம்
* பண்பு நலன்கள்
- கறதப்பாத்திைங்களிடம்
வவளிப்படும் குணங்கள்
* மநர்மறை, எதிர்மறைத் துறணக்
கறதப்பாத்திைங்கறளக் கவைத்தில்
வகாள்ளவும்
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உள்ளடக்கத் ¾ைம்
3.5

3.6

நாவலின் கறதப்பின்னணிறய
விளக்குவர்.

நாவலின் கறைப்பின்னறை
விவரிப்பர்.

கற்ைø ¾ைம்
3.5.1

நாவலின் இைப்பின்னணிறய விளக்குவர்.

3.5.2

நாவலின் காைப்பின்னணிறய விளக்குவர்.

3.5.3

நாவலின் ெமுைாயப்பின்னணிறய விளக்குவர்.

3.6.1

நாவலின் பைாைக்கத்றை விவரிப்பர்.

3.6.2

நாவலின் வளர்ச்சிறய விவரிப்பர்.

3.6.3

நாவலின் சிக்கறை விவரிப்பர்.

3.6.4

நாவலின் உச்ெத்றை விவரிப்பர்.

3.6.5

நாவலின் சிக்கல் அவிழ்ப்றப விவரிப்பர்.

3.6.6

நாவலின் முடிறவ விவரிப்பர்; கருத்துறரப்பர்.

3.7

நாவலின் பமாழிநறைறய
விளக்குவர்.

3.7.1

நாவலின் பமாழிநறைகறள ஆராய்ந்து
ொன்றுகளுைன் விளக்குவர்.

3.8

நாவலின் உத்திகறள
விளக்குவர்.

3.8.1

நாவலின் உத்திகறள ஆராய்ந்து ொன்றுகளுைன்
விளக்குவர்.

3.9

நாவலின் தாக்கத்றதயும்
படிப்பிறனறயயும் விவரிப்பர்.

3.9.1

நாவலின் தாக்கத்றத விவரிப்பர்.

3.9.2

நாவலின் படிப்பிறனறய விவரிப்பர்.
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குறிப்பு
* காைôபின்னணி நாவø சித்¾ரிக்கும் காைக்கட்டம்

* கீழ்க்கñடவற்றிø
சÀாருத்¾Áானவற்லை Áட்Îம்
கவனத்திø சகாள்ள×ம்:
கல¾ôÀாத்திைம், உத்தி, சÁாழிநலட,
§நாக்குநிலை, பின்னணி,
கல¾ôபின்னø (கல¾ச்
ºம்Àவíகளின் §கா÷லவ)
* கவனிக்கôÀட §வñடிÂவற்றிø சிை:
வரு½லன, þைக்கிÂ நலட, §Àச்சு
சÁாழி, சÁாழிÂணி, வலºசÁாழி,
þலºசÁாழி (Àாைாட்Î¾ø)
* கவனிக்கôÀட §வñடிÂவற்றிø சிை:
பின்கநாக்கு, முன்கநாக்கு, கடி¾ம்,
கல¾Üைø, நன§வாலட
* ¾ாக்கம் - ²ற்Àட்ட Áன உ½÷×,
சிó¾லன
* Àடிôபிலன - கற்Úக்சகாñடலவ
(நீதி, நன்பனறி, வாழ்வியல்
சிந்ைறன)
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நொவலுì¸¡É ¾Ã «¨¼×
¾ை «லட×
«லட×நிலை

«லட×நிலை விவரிôÒ

1
Á¢¸ì Ì¨È×

நாவைாசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றை மிகக் குறைந்த அளவில் மட்டுகம விவரிக்க இயலும்.

2
Ì¨È×

நாவைாசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றைக் குறைந்த அளவில் மட்டுகம விவரிக்க இயலும்.

3
¾¢Õô¾¢

நாவைாசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றை ஓைளவு விவரிக்க இயலும்.

4
¿ýÚ

நாவைாசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றைத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் விவரிக்க இயலும்.

5
º¢ÈôÒ

நாவைாசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றைத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் ஏைணத்துடன் விவரிக்க இயலும்.

6
Á¢¸î º¢ÈôÒ

நாவைாசிரியர், கருப்பபாருள், துறணக் கருப்பபாருள்கள், கறைப்பாத்திரங்கள், கறதப்பின்னணி, கறைப்பின்னல்,
பமாழிநறை, உத்தி, தாக்கம், படிப்பிறன ஆகியவற்றை மிகத் வதளிவாகவும் விளக்கமாகவும் ஏைணத்துடன் விவரிக்க
இயலும். சுயமாக நாவறைத் திைனாய்வு பெய்யவும் கருத்துறரக்கவும் இயலும்.
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கவிறதக்கொன கறலச்ம ொற்கள்

பாடுபபாருள்

 கவிஞர் எறைப் பற்றிப் பாடுகிைார் என்பகை பாடுபபாருளாகும்.
எ.கா: ெமுைாயம், நாடு, பமாழி

2.

றமயக்கரு

 பாடுபபாருளின்வழி கவிஞர் உணர்த்தும் பெய்திகள்/ றமயக்கருத்து
எ.கா: ‘ைமிழ்ப்கபறு ைவப்கபறு’ என்ை கவிறையின் றமயக்கரு – ைமிழர்க்குத் ைமிழ் வாய்த்ைது
பபரும் கபைாகும்.

3.

பைரிநிறை

 கவிறையில் பவளிப்பறையாக அல்ைது கநரடியாக அறமந்திருக்கும் கருத்து.

4.

புறைநிறை

 கவிறையில் உய்த்துணரக்கூடியைாக, நுட்பமாக/ மறைமுகமாக அறமந்திருக்கும் கருத்து/ பெய்தி/
படிப்பிறன கபான்ைறவ

எதுறக

 சீர்களின் முைபைழுத்தின் அளவும் இரண்ைாம் எழுத்தின் ஓறெயும் ஒன்றிவருவது எதுறகயாகும்.
எ.கா:
ஓடி விறளயாடு பாப்பா - நீ
ஓய்ந்திருக்க ைாகாது பாப்பா
கூடி விறளயாடு பாப்பா - ஒரு
குழந்றைறய றவயாகை பாப்பா

1.

5.


6.

கமாறன

சீர்களில், முைல் எழுத்து ஓறெயால் ஒன்றிவருவகை கமாறனயாகும். கமாறன இருவறகப்படும்:
சீர்கமாறன, அடிகமாறன.
எ.கா:
உயரத் துடிக்கிைாய் உரிய வழிபயது
(சீர்கமாறன)
உனக்குத் பைரியுமா ைம்பி? - பகாஞ்ெம்
(அடிகமாறன)
உட்கார்ந்து முைலில் சிந்தி
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7.

8.

முரண் பைாறை



பின்வரும் எழுத்துகள் ஒன்றுக்பகான்று கமாறனயாகும்:
அ, ஆ. ஐ, ஔ (ஓரினம்)
இ, ஈ, எ, ஏ (ஓரினம்)
உ, ஊ, ஒ, ஓ (ஓரினம்)



சீர்களின் முைல் அறெ அல்ைது சீர், பபாருளால் முரண்பட்டு வருவது முரண் பைாறை.



சீர்களின் இறுதி அறெ ஒன்றிவருவது. கவிறை அடியில் இறுதியிலிருந்து இரண்ைாம் எழுத்து
ஒன்றிவருவைாகும்.
எ.கா:
மூன்று இனங்கள் வாழ்ந்ைகபாதும் ஆட்சி ஒன்றுதொன் - இங்கு
முன்னுயரும் வழிபயவர்க்கும் பபாதுவில் ஒன்றுதொன்



சீர்களின் எல்ைா எழுத்தும் ஓறெயால் ஒன்றிவருவது ெந்ைம் எனப்படும்.
எ.கா:
ஆன்மா உணர்பமாழி அந்தமமொழி - அது
அன்றனயின் கருவில் வந்தமமொழி

இறயபு

9.

ெந்ைம்

10.

பொல்நயம்



கவிறையில் கவிஞர் றகயாண்டுள்ள நுட்பமான பபாருறள உணர்த்தும் பொற்கள் (பொல்ைாட்சி).

11.

அணி நயம்/ சிைப்பு



கவிறைறய அழகுபடுத்ைவும் சுறவபைக் கூைவும் கவிஞர் பயன்படுத்துவகை அணியாகும்.


12.

உவறம அணி

முைலில் உவறமயும் அடுத்து உவறமப்படு பபாருளும் வருவது உவறம அணி.
எ.கா:
அன்னநறை, முத்துப்பல், கவல்விழி, மைர்க்றக
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13.

14.

15.

16.

17.



முைலில் உவறமப்படுபபாருளும் அடுத்து உவறமயும் வருவது உருவகமாகும்.
எ.கா:
சின்னச் சின்ன அகல்விளக்கு
கண்சிமிட்டி அறழக்கும் பபான்விளக்கு
(நட்ெத்திரங்கள் அகல்விளக்காகவும் பபான்விளக்காகவும் உருவகப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன)



முந்திய பொல் பின்னும் வருவது பின்வரு நிறையணியாகும். மீண்டும் வரும் பொல் அகை
பபாருளிகைா கவறு பபாருளிகைா வரைாம்; ஆனால் பொல்லின் வடிவம் மாைாது.
எ.கா:
காக்றகச் சிைகினிகை நந்தலொலொ - நின்ைன்
கரிய நிைம் கைான்றுறைகய நந்தலொலொ



சீர்களில் முைல் எழுத்து மட்டும் கவறுபட்டிருக்க, மற்ைறவ எல்ைாம் அகை எழுத்துகளாக ஒன்றி
வருவது திரிபு அணி.
எ.கா:
வித்தொய் மடியில் றவத்ைாய்; மாைம்
பத்தொய்ச் சுமந்பைறனப் பபற்பைடுத்ைாய்



அஃறிறணயில் உயர்திறணகபால் ைன் கருத்றை ஏற்றுைல்.
எ.கா:
கண்சிமிட்டி அறழக்கும் பபான்விளக்கு
பைன்ைல் உைறைத் ைழுவியது



ஓர் அடியில் வந்ைபொல் அகை அடியிகைா அடுத்ை அடியிகைா மீண்டும் வருவது மைக்கு அணி
எனப்படும். ஆனால், மீண்டும் வருகிை பொல் ஒவ்பவாரு முறையும் அகை வடிவில் இருந்ைாலும்,
பவவ்கவறு முறையில் பிரிந்து நின்று பவவ்கவறு பபருறளக் குறிக்கும்.
எ.கா:
கனிவொய் திைந்து கனிவொய் பமாழி

உருவக அணி

பின்வருநிறை அணி

திரிபு அணி

ைற்குறிப்கபற்ை அணி

மைக்கு அணி
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18.

19.

20.



இது ைன்றம நவிற்சிக்கு கநர்மாைானது. இயற்றகக்கு அப்பால் நம்பவியைாை அளவு
உயர்த்திகயா ைாழ்த்திகயா மிறகயாக நவில்வது.
எ.கா:
விண்றண முட்டும் மாளிறக
குன்பைன உயர்ந்ை மாளிறக



முரணான இரு பபாருள்களுக்கிறையில் கவிஞன் ைன் புைறமத் திைத்ைால் நுட்பமான
ஒருறமப்பாடு கற்பித்துக் கூறுவது முரண் அணியாகும்.
எ.கா:
நாங்கள் ச ற்றில் கால் றவக்காவிட்ைால்
நீங்கள் ச ொற்றில் றக றவக்க முடியாது



ைன்றம நவிற்சி என்பது ஒன்றின் ைன்றமறய அப்படிகய இயல்பாக அழகுபை நவில்வது அல்ைது
கூறுவது. இைறன இயல்பு நவிற்சி அணி என்றும் கூைைாம்.
எ.கா:
ைாய்பமாழி என்பது ைாயின்பமாழி - அது
ைாயும் நீயும் கபசும்பமாழி

உயர்வு நவிற்சி அணி

முரண் அணி

ைன்றம நவிற்சி அணி
(இயல்பான வருணறன)
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நொைகம் & நொவலுக்கொன கறலச்ம ொற்கள்

நாவல் (novel)

 “கநாபவல்ைா” எனும் இத்ைாலியச் பொல்லிலிருந்து கைான்றியது
 புதினம் அல்ைது பநடுங்கறை எனப்படும்
 கற்பறனயில் மைர்ந்து, உறரநறையில் அறமந்ை நீண்ை புறனகறை

2.

நாைகம் (drama)

 நாட்டு மக்களின் அகத்றைப் பிரதிபலிக்கும் கறை (நாடு + அகம்)
 ஒரு கறை அல்ைது பை வறக கறைகளின் கூட்டுச் கெர்க்றகயாகும்
 கறை ஒன்றை அரங்கிகை நடிப்பு, ஒப்பறன, இறெ, ஓவியம், அரங்கறமப்பு, இைக்கியம், ஒளி-ஒலி
முைைான கறைகளின் ஒன்றிறணப்பால் பறைத்துக் காட்டுவகை நாைகமாகும்

3.

கருப்பபாருள் (tema)

 ஒரு நாவல்/ நாைகத்தின் வடிவம் பறைக்கப்படும் பபாழுது அறமயும் றமயப்பபாருளாகும். இது
மிகவும் பரந்ை நிறையில் இருக்கும்

4.

துறணக்கருப்பபாருள்
(persoalan)

 கருப்பபாருறளபயாட்டி முன்றவக்கப்படும் சிக்கல்கள்

கநாக்குநிறை (sudut
pandangan)

கைாசிரியர்/ பறைப்பாளர் கறைறய வாெகர்களுக்குச் பொல்ை எடுத்துக் பகாண்ை ஒரு முறை
 அககநாக்குநிறை/ ைன்றம கநாக்குநிறை (’நான்’ எனும் பொல்றைப் பயன்படுத்தி பறைப்பாளி
ெம்பவங்கறளக் கூறுைல்)
 புைகநாக்குநிறை/ பைர்க்றககநாக்குநிறை (அவன்/அவள்/அவர் எனக் கறைப்பாத்திரங்ககள
பபயறரச் சுட்டிக் கைாசிரியர் கறைறய நகர்த்திச் பெல்லுைல்)
 எல்ைாம் அறிந்ை இறைகநாக்குநிறை (கைாசிரியர் கறைப்பாத்திரங்கறளத் ைன்
கட்டுக்ககாப்புக்குள் றவத்து, ைானும் ஒரு பாத்திரமாகி கறைறய நகர்த்திச் பெல்லுைல்)

1.

5.
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6.

7.

பமாழிநறை (gaya bahasa)

உத்தி (teknik)

கைாசிரியர்/ பறைப்பாளர் ைம் சிந்ைறனகறளத் பைளிவாக பவளிக்பகாணரவும் வாெகறர ஈர்க்கவும்
பயன்படுத்தும் முறை
 இைக்கியநறை (இைக்கிய நயத்கைாடு ஆசிரியர் பறைத்திருக்கும் வரிகள்)
 கபச்சுவழக்கு (மக்கள் பயன்படுத்தும் இைக்கணமற்ைதும் தூய்றமயற்ைதுமான கபச்சு)
 காைல்பமாழி (அன்பில் இறணந்ை இருவரிறையில் எழும் அன்புபமாழி)
 வருணறன (ஒன்றின் ைன்றமறயயும் இயல்றபறயயும் சுறவபை அழகிய பமாழியில்
பவளிப்படுத்துைல்)
 ெந்ைநறை /அடுக்குபமாழி (ஒத்ை ஓறெயுறைய பொற்கறள அடுக்கிச் சுறவபைக் கூறுைல்)
 வறெபமாழி (ககாபத்றைக்காட்டும் கடுஞ்பொற்கறளப் பயன்படுத்தி ஒருவறரத் திட்டுைல்)
 பமாழியணிகள் (பழபமாழி, மரபுத்பைாைர், இறணபமாழி, உவறமத்பைாைர்)
 இறெபமாழி (பாராட்டுைல்)
நாவல்/ நாைகத்றை நகர்த்திச் பெல்வைற்குப் பறைப்பாளிகள் றகயாளுகின்ை முறை
 பின்கநாக்கு உத்தி (கைந்ை காை நிகழ்ச்சிகறளக் கறைகயாட்ைத்திற்கு ஏற்ப பின்கநாக்கிப்
பார்த்ைல்)
 முன்கநாக்கு உத்தி (எதிர்காைத்தில் நைக்கப் கபாகும் நிகழ்றவ முன்கூட்டிகய குறிப்பால்
உணர்த்துைல்)
 நனகவாறை உத்தி (கறைப்பாத்திரம் ைம் மனக்கண் வழி காணுகின்ை காட்சியாகவும்
எண்ணங்களின் பதிவாகவும் அறமைல்)
 கவிறை உத்தி (கறைச் சூழலுக்ககற்பவும் கறைப்பாத்திரங்களுக்கு ஏற்பவும் கவிறைறயப்
பயன்படுத்துைல்)
 உறர உத்தி (கறைகயாட்ைத்திற்கு ஏற்ப சிை இைங்கள் பயன்படுத்துைல் வரகவற்புறர/
ைறைறமயுறர/ சிைப்புறர/ நன்றியுறர)
 கறை கூைல் உத்தி (கறைப்பாத்திரங்ககள கறை கூறி கறைறய நகர்த்திச் பெல்லுைல்)
 ஓறை உத்தி (பண்றைய ைமிழர்கள் எழுதுவைற்குப் பயன்பட்ைது பறனகயாறை. ைமிழ் வரைாற்றுப்
பறைப்பிைக்கியங்களில் ஓறை உத்தி பயன்படுத்ைப்படுைல்)
 உறரயாைல் உத்தி (கறைகயாட்ைத்திற்கு பமருகூட்ை கறைப்பாத்திரங்களின் கபச்சு உத்தியாகப்
பயன்படுத்ைப்படுைல்)
 குைள் உத்தி (சூழலுக்ககற்ப திருக்குைறளப் பயன்படுத்துைல்)
 பெய்யுள் உத்தி (சூழலுக்ககற்ப பெய்யுறளப் பயன்படுத்துைல்)
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 வாழ்த்துமைல் உத்தி (சூழலுக்ககற்ப வாழ்த்துமைல் உத்திறயப் பயன்படுத்துைல்)
 ைனிபமாழி உத்தி (கறைப்பாத்திரம் ைனக்குத்ைாகன கபசிக் பகாள்ளுைல்)
 நிரட்சி (நாைகத்தின் ஒவ்பவாரு காட்சி பைாைக்கத்திற்கும் சூழைாக அறமைல்)

8.

9.

10.

கறைப்பின்னல் (plot)

கறைப்பின்னணி (latar)

முைன்றமக் கறைப்பாத்திரம்
(watak utama)

கறைகயாட்ைம் நிரைாக அறமவதுைன் காரணகாரிய இறயறபயும் காட்டுைல்
 பைாைக்கம்
 வளர்ச்சி
 சிக்கல்
 உச்ெம்
 சிக்கல் அவிழ்ப்பு
 முடிவு
கறை நிகழும் காைத்றையும் இைத்றையும் ெமுைாயத்றையும் சுட்டிக்காட்ை உைவுவது
 இைப் பின்னணி (latar tempat) - கறை நிகழும் இைம்
 காைப் பின்னணி (latar masa) - கறை நிகழும் காைம்
 ெமுைாயப் பின்னணி (latar masyarakat) - அரசியல், பபாருளாைாரம், கறை, பண்பாடு, நாகரிகம்,
ெமயம், இனம், பகாள்றககள் முைைானறவ
 கறையில் றமயக்கருகவாடு பைாைர்புறைய கறதப்பாத்திரம்
 கறைப்பின்னலில் இதுகவ முக்கியக் கறதப்பாத்திரமாக இருந்து கறைறய நகர்த்திச் பெல்லும்
 இப்பாத்திரத்றைபயாட்டிகய கறையும் நகரும்
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11.

துறணக்கறைப்பாத்திரம்
(watak sampingan)

12.

எதிர்மறைக் கறைப்பாத்திரம்
(watak antagonis)

13.

உலுக்கல் (kejutan)




கறைறய வழிநைத்திச் பெல்ை துறணபுரியும் மற்ை கறைப்பாத்திரங்கள்
இப்பாத்திரங்கள் பபரும்பாலும் முைன்றமப் பாத்திரத்துைன் பைாைர்பு உள்ளனவாக இருக்கும்



இப்பாத்திரம் ைறைறம பாத்திரத்துைன் இறணந்துள்ள துறணப் பாத்திரங்களுக்கும் எதிரான
சிந்ைறனகறளயும் நைவடிக்றககறளயும் பகாண்டிருக்கும்



கறைகயாட்ைத்தில் வாெகர்கள் எதிர்பாராது பவளிப்படும் சிை மாற்ைங்கள்/ நிகழ்வுகள்/
ெம்பவங்கள்/ திறகப்பூட்டும் ெம்பவங்கள்

பாத்திரங்களுக்கிறைகய எழும் கருத்து கவறுபாடுகள்
 ைனிநபர் - ைனிநபர்
 ைனிநபர் - ெமுைாயம்
 ைனிநபர் - ைனக்குத்ைாகன

14.

சிக்கல் / கபாராட்ைம் (konflik)

15.

அழகுபமாழி (bahasa bunga)



இனிய பொல், உவறம, உருவகம் கபான்ைவற்றைக் பகாண்டு அறமயும் பமாழிநறை

16.

ஒப்புறம (analogi)



இரு கவறு பபாருள்களில் காணும் ஒற்றுறமறய ஒப்பிட்டுக் காட்டுவது

17.

வீழ்ச்சி நிறை (anti klimaks)



கறையின் உச்ெத்திலிருந்து திடீபரன வீழ்ச்சி அறையும் நிறை

18.

பொல்ைாட்சி (diksi)



ஒரு பறைப்பாளர் ைான் வலியுறுத்ை விரும்பும் கருத்து, பைளிவாக பவளிப்படும் வறகயில்
கைர்ந்பைடுத்துக் றகயாளும் பபாருத்ைமான பொற்களின் பயன்பாடு

19.

ொரம் (abstrak)



பறைப்பிைக்கியத்தின் கருப்பபாருறள விளக்கப்படுத்தும் சுருக்க வடிவம்
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20.

ஏரணமின்றம (absurd)



நறைமுறை வாழ்வில் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாை, அறிவுக்குப் பபாருந்ைாைறவ

21.

உணர்த்ைப்படும் பெய்தி
(amanat/ mesej)



அைம் மற்றும் நன்பனறி பைாைர்பான பல்கவறு பெய்திகறளப் படிப்கபாருக்குப் பறைப்பாளர்
உணர்த்துவைாகும்

22.

கிறளநிகழ்ச்சி (episod)



ஒரு நாைகத்தில் துறணக் கறைக்கருவுைன் பைாைர்புறைய ஒரு நிகழ்வு

23.

முருகியல் (estetika)



இைக்கியப் பறைப்புகளில் பவளிப்படும் அழகியல் ைன்றமகள். இைறன பமாழிநறை,
பொல்ைாட்சி ஆகியவற்றில் காணைாம்

24.

சூழ்ச்சி (helah)



எதிர்மறைக் கறைப்பாத்திரங்கள் ைம் கநாக்கத்றை நிறைகவற்றிக் பகாள்வைற்காக
கமற்பகாள்ளும் ைந்திர நைவடிக்றககள்

25.

பின்கநாக்குநிறை (imbas
kembali)



முந்றைய நிகழ்ச்சிகறளப் பின்கநாக்கிப் பார்த்ைல்

26.

முன்கநாக்குநிறை (imbas
muka)



எதிர்காைத்தில் நைக்கப்கபாகும் ெம்பவங்கறள முன்னறிவது

27.

அகத்தூண்ைல் (inspirasi)



பறைப்பிைக்கியம் ஒன்றை உருவாக்கும் வறகயில் பறைப்பாளன் ஒருவனுக்குப் புைக்கூறுகள்
வழிகயா, ஆழ்ந்ை சிந்ைறனயின் வழிகயா ஏற்படுத்தும் உந்துெக்தி

28.

வஞ்ெகப் புகழ்ச்சி (ironi)



ஒருவறரப் பழிப்பது கபால் புகழ்வது அல்ைது புகழ்வது கபால் பழிப்பது

29.

மனபவளிப்பாடு (intuisi)



பறைப்பிைக்கியங்கறள வாசிக்கும் வாெகனிறைகய சுயமாக ஏற்படும் உள்ளுணர்வு
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பநருக்கடி அல்ைது சிக்கல் உச்ெ நிறைறய அறையும் கட்ைம்



நறகச்சுறவ, றநயாண்டி, எள்ளல் முைைானவற்றை உள்ளைக்கி மகிழ்ச்சிகரமான முடிறவக்
பகாண்டு நிறைவுறும் பறைப்புகள்



பபாருள்கறள மாறுபைக் கூறுவது



நாைகம் அல்ைது கறையில் கபாராட்ைம் தீவிரமறைந்து மிக உயர்ந்து, இனி அது தீர்வைற்குச்
சிக்கல் அவிழ கவண்டியதுைான் என்று உணர்த்துகிை குறுகிய காைக் கட்ைமாகும்.



ஒரு பறைப்பின் நிறை குறைகறள நடுநிறை நின்று ஆய்ைல்



காைம், இைம் ஆகியவற்றுக்கு உட்பட்டு கறை, ெம்பவங்கள் ைறைபைாமல் பொல்ைப்பட்டு
நிறைவு பபறுவறைக் குறிக்கும் (முைல் அத்தியாயத்தில் பைாைங்கி இறுதி அத்தியாயத்தில்
நிறைவு பபறும்)



வரைாறும் நம்ப முடியாை அதீை கற்பறனயும் கைந்ை பழங்கறை



காவியப்பண்புகளும் அதீை கற்பறனகளும் கைவாமல் நிகழ்காை மனிைர் வாழ்வியறை உள்ளபடி
பதிவு பெய்ைல்

கறை ஊெல் (suspens)



படிப்பவர்களின் ஆர்வத்றைத் தூண்டுவைற்காகக் றகயாளப்படுகின்ை உத்திமுறை

எள்ளல் (satira)



குறிப்பிட்ை நபறரப் பற்றிய றநயாண்டி கைந்ை பறைப்பிைக்கியம்

30.

உச்ெக்கட்ைம் (klimaks)

31.

இன்பியல் (komedi)

32.

முரண் (kontradiksi)

33.

பநருக்கடி நிறை (krisis)

34.

திைனாய்வு (kritikan)

35.

கறைநிரல் (kronologi)
நிரட்சி (naratif)

36.

பைான்மம் /புராணிகம் (mitos)

37.

நைப்பியல் (realisme)

38.
39.
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40.

உணர்ச்சி பவளிப்பாடு
(sentimental)

 கறைப்பாத்திரங்கள் இரக்க உணர்றவ, ஏக்கத்றை, ககாபத்றை, துன்பத்றை, துயரத்றை,
இயைாறமறயத் ைாங்கள் ஏற்ை பாகத்தின் வழி காட்டுவது

41.

துன்பியல் (tragedi)

 துன்பமான முடிறவக் பகாண்டு நிறைவுறும் பறைப்புகள்
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