உயர் தமிழ் (1147)
1. மதிப்பீட்டின் ந ோக்கங்கள்
இப்பாடம் கற்பிக்கப்படுவதன் முக்கிய ந ாக்கம், ஏற்ககனநவ மாணவர் அடடந்துள்ள
அடிப்படட
கமாழித்திறன்களாகிய
நகட்டல்,
நபசுதல்,
படித்தல்,
எழுதுதல்
ஆகியவற்நறாடு
நபச்சுவழியாகவும்
எழுத்துவழியாகவும்
அடமந்த
இருவழிக்
கருத்துப்பரிமாற்றத் திறன்கடள வளர்த்தல் ஆகும். பின்வரும் ந ாக்கங்கடள
அடடவதற்குத்
நதடவயான
திறன்கடள
மாணவர்
கபற்றிருப்பர்.
இந்தத்
திறன்கடளச்
ந ாதிப்பநத
மதிப்பீட்டின்
ந ாக்கங்கள்
ஆகும்.
மதிப்பீட்டின்
ந ாக்கங்கள் பின்வருமாறு:
1.1 நகட்டல்
 எழுத்து, நபச்சு வடிவில் அடமந்த பலவடகயான பனுவல்கடளக் நகட்டுத் தமது

புரிந்துணர்டவ கவளிப்படுத்துதல்
1.2 நேசுதல்
 தமிழில் தமது எண்ணங்கடளயும் கருத்துகடளயும்

ரளமாகவும் கதளிவாகவும்

எடுத்துடரத்தல்
1.3 ேடித்தல்
 பல வடகயான பனுவல்கடளப் கபாருளுணர்ந்து

ரியான உச் ரிப்புடன்

வாய்விட்டுப் படித்தல்
 பல வடகயான பனுவல்கடளப் படித்துப் புரிந்துககாண்டு அவற்டறகயாட்டிய
வினாக்களுக்கு விடடயளித்தல்
1.4 எழுதுதல்
 ககாடுக்கப்படும் கட்டுடர/கடதத் தடலப்புகளுக்கு ஏற்பத் தம்முடடய

எண்ணங்கடளயும் கருத்துகடளயும்

ரியாகவும் கபாருத்தமாகவும் எழுதுதல்

1.5 நேச்சுவழிக் கருத்துப்ேரிமோற்றம்
 பல்நவறு தடலப்புகளில் தம் கருத்துகடளயும், உணர்வுகடளயும், ந ாக்குகடளயும்

ரளமாகவும் கதளிவாகவும் கருத்துப்பரிமாற்றம் க ய்தல்
1.6 எழுத்துவழிக் கருத்துப்ேரிமோற்றம்
 ககாடுக்கப்படும் மின்னஞ் ல், வடலப்பூ, கருத்துக்களம் ஆகிய தடலப்புகடளப்

புரிந்துககாண்டு அவற்றிற்நகற்பத் தம்முடடய எண்ணங்கடளயும் கருத்துகடளயும்
ரியாகவும் கபாருத்தமாகவும் எழுதுதல்

2. நதர்வு அமமப்புமுமற
இப்பாடம் கமாத்தம் மூன்று வினாத்தாள்கடளக் ககாண்டது.

வினோத்தோள் 1:
(2 மணி ந ரம், மதிப்ேளவு - 80 மதிப்பேண்கள், 40%)
இத்தாள் ‘அ’, ‘ஆ’ என்னும் இரு பிரிவுகடள உள்ளடக்கியது.
‘அ’

பிரிவு (மின்னஞ்சல், வமைப்பூ, கருத்துக்களம்)

இப்பிரிவில் ககாடுக்கப்படும் இரண்டு தடலப்புகளுள் ஏநதனும் ஒன்றிடனப் பற்றி 130
க ாற்களுக்குக் குடறயாமல் விடட எழுதுதல் நவண்டும். உறவுமுடற அல்லது
கதாழில்முடற வடிவில் ஏநதனும் ஒரு வினாவுக்கு விடடயளித்தல் நவண்டும்.
‘ஆ’

பிரிவு (கட்டுமர)

இப்பிரிவில் மூன்று கட்டுடரத் தடலப்புகள் இடம்கபற்றிருக்கும். அவற்றுள் ஏநதனும்
ஒன்றிடனப் பற்றி 300 க ாற்களுக்குக் குடறயாமல் ஒரு கட்டுடர எழுதுதல் நவண்டும்.

வினோத்தோள் 2:
(1 மணி 45 நிமிடந ரம், மதிப்ேளவு - 80 மதிப்பேண்கள், 40%)
இத்தாள் ‘அ’, ‘ஆ’, ‘இ’, ‘ஈ’ ஆகிய பிரிவுகடள உள்ளடக்கியது.
‘அ’

பிரிவு (முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல், பிமைதிருத்தம்)

இப்பிரிவில் முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல், பிடை திருத்தம் ஆகிய தடலப்புகளில் வினாக்கள்
இடம்கபறும். அடவ அடனத்திற்கும் விடடயளித்தல் நவண்டும்.
‘ஆ’

பிரிவு (பசோற்புணர்ச்சி)

இப்பிரிவில் ஐந்து க ாற்புணர்ச்சி வினாக்கள் நகட்கப்படும்.
‘இ’

பிரிவு (சுயவிமட/ பதரிவுவிமடக் கருத்தறிதல் மற்றும் பசோற்பேோருள்)

இப்பிரிவில் இரண்டு கருத்தறிதல் பகுதிகள் இடம்கபறும். கருத்தறிதல் 1-இல் இரண்டு
சுயவிடட வினாக்களும் இரண்டு கதரிவுவிடட வினாக்களும் நகட்கப்படும். நமலும்
இப்பிரிவில் இடம்கபறும் மூன்று க ாற்களுக்கு அல்லது க ாற்கறாடர்களுக்கு
இடம்ந ாக்கிப் கபாருள் கூறுதல் நவண்டும். கருத்தறிதல் 2-இல்
ான்கு சுயவிடட
வினாக்கள் நகட்கப்படும். விடடகடளக் கண்டறிந்து க ாந்த
டடயில் எழுதுதல்
நவண்டும்.

‘ஈ’ பிரிவு – சுருக்கி வமரதல்
இப்பிரிவில் கருத்தறிதல் 2-இல் இடம்கபற்றுள்ள சில பத்திகடளக் கருத்துப் பிறைாதவாறு
40 க ாற்களுக்குள் க ாந்த டடயில் சுருக்கி எழுதுதல் நவண்டும்.

வினோத்தோள் 3:
(மதிப்ேளவு- 40 மதிப்பேண்கள், 20%)
இவ்வினாத்தாள் இரண்டு பகுதிகடள உள்ளடக்கியது. அடவ வாய்கமாழிப் படடப்பு,
கருத்துடரயாடல் என்பன.
1 வோய்பமோழிப் ேமடப்பு
ககாடுக்கப்படும் ஒளிக்காட்சி ஊக்கக்கூடறயும் தடலப்டபயும் பார்த்தபின் மாணவர் தம்
படடப்டப 2 நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் படடக்க நவண்டும். நகட்பவர் புரிந்துககாள்ளும்
வடகயில் கருத்துகடளச் சிறந்த
ான்றுகளுடன் விவரிக்கும் திறன், கமாழியின்
கபாருத்தம் ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் மதிப்கபண்கள் வைங்கப்படும்.
2 கருத்துமரயோடல்
மாணவர் தாம் படடத்த படடப்டபகயாட்டித் நதர்வாளநராடு கருத்துடரயாடலில் ஈடுபட
நவண்டும். நகட்பவர் புரிந்துககாள்ளும் வடகயில் கருத்துகடளச் சிறந்த ான்றுகளுடன்
விவரிக்கும் திறன், கமாழியின் கபாருத்தம் ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் மதிப்கபண்கள்
வைங்கப்படும்.

3.

நதர்வு விவர அட்டவமண
சிங்கப்பூர்-ககம்பிரிட்ஜ் ப ொதுக் கல்விச் சொன்றிதழ் சொதொரண நிலைத் கதர்வு
உயர் தமிழ்

தோள்
(ந ரம்)

பேோருளடக்கம்

வினோ
வமக

‘அ’ பிரிவு
(i) மின்னஞ் ல் / வடலப்பூ /
கருத்துக்களம் எழுதுதல்
(130 க ாற்கள்)

2
சுயவிடட

‘ஆ’ பிரிவு
(2 மணி)

(ii) கட்டுடர (300 க ாற்கள்)
வடககள்:

நிகழ்வு

வருணடன

விளக்கம், தர்க்கம்
(சிற்றுடர வடிவில்
அடமயலாம்)

சுயவிடட

(ஒரு
வினாவிற்கு
விடடயளித்தல்)

3
(ஒரு
வினாவிற்கு
விடடயளித்தல்)

‘அ’ பிரிவு
A1 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்

A2 பிடை திருத்தம்

(1மணி
45 நிமி)

‘ஆ’ பிரிவு
B3 க ாற்புணர்ச்சி
‘இ’ பிரிவு
(கருத்தறிதல் 1)
C4 சுயவிடட/ கதரிவுவிடடக்
கருத்தறிதல்/ கபாருள் எழுதுதல்
(கருத்தறிதல் 2)
C5 சுயவிடடக் கருத்தறிதல்

‘ஈ’ பிரிவு
D6 சுருக்கி வடரதல்
(கருத்தறிதல் 2-ஐ ஒட்டியது)

20/10%

60/30%

(40%)

கருத்தறிதல் மற்றும் பமோழி
மரபும் ேயன்ேோடும்
2

(மதிப்ேளவு)
மதிப்பேண்
(40%)

கட்டுமர
1

வினோக்களின்
எண்ணிக்மக

நகாடிட்ட
இடங்கடள
நிடறவு
க ய்தல்
பிடைகடளத்
திருத்தி
எழுதுதல்

5

10/5%

5

10/5%

சுயவிடட

5

10/5%

சுயவிடட/
கதரிவுவிடட

5

22/11%

சுயவிடட

4

16/8%

சுயவிடட

1

12/6%

தோள்
(ந ரம்)

பேோருளடக்கம்

வினோ
வமக

வினோக்களின்
எண்ணிக்மக

(20%)

வோய்பமோழி
3

(வாய்கமாழித் நதர்வு ஒளிக்காட்சி
ஊக்கக்கூடறகயாட்டி அடமயும்)
1 வாய்கமாழிப் படடப்பு
2 கருத்துடரயாடல்

(மதிப்ேளவு)
மதிப்பேண்

சுயவிடட

1
1

20/10%
20/10%

