தமிழ் B (1152)
1 மதிப்பீட்டு ந ோக்கங்கள்
2011-ஆம் ஆண்டு கல்வி அமைச்சின் பாடத்திட்ட வமைவு ைற்றும் மைம்பாட்டுப் பிரிவினால்
உருவாக்கப்பட்ட பபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ் சாதாைண நிமை தமிழ் B பாடத்திட்டத்தின்
முக்கிய ம ாக்கம், ைாணவர்கள் ஏற்கனமவ அமடந்துள்ள அடிப்பமட பைாழித்
திறன்களாகிய மகட்டல், மபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகியவற்மறாடு மபச்சுவழியாகவும்
எழுத்துவழியாகவும் அமைந்த இருவழிக் கருத்துப்பரிைாற்றத் திறன்கமள வளர்த்தல்
ஆகும். பின்வரும் ம ாக்கங்கமள அமடவதற்குத் மதமவயான திறன்கமள ைாணவர்கள்
பபற்றிருப்பர். இந்தத் திறன்கமளச் மசாதிப்பமத ைதிப்பீட்டின் ம ாக்கங்கள் ஆகும்.
நகட்டலும்/ந ோக்கலும்


கட்டமளகளுக்கு ஏற்பச் பசயல்படுதல்



தகவல்கமளப் புரிந்துபகாண்டு பசயல்படுதல்



பாடப்பபாருமளத் தைது முன்னறிமவாடு இமணத்துக் கூறுதல்



புரிந்துணர்மவ பவளிப்படுத்துதல்

நேசுதலும் நேச்சுவழிக் கருத்துப்ேரிமோற்றமும்


பபாருத்தைான குைல் ஏற்ற இைக்கத்துடனும் சரியான உச்சரிப்புடனும் பதளிவாகப்
மபசுதல்



சூழலுக்கு ஏற்பப் மபசுதல்



பல்மவறு கருத்துகமளயும் உணர்வுகமளயும் ம ாக்குகமளயும் பயன்முமனப்புமிக்க
முமறயில் கருத்துப்பரிைாற்றம் பசய்தல்



ைற்றவர்களின் ம ாக்கங்கமளப் புரிந்துபகாண்டு பதிைளித்தல்

ேடித்தல்


பதளிவாகவும் சைளைாகவும் வாய்விட்டுப் படித்தல்



தகவல்கள் அல்ைது கருத்துகமளத் மதடிச் மசகரித்தல்



பனுவலின் கருத்மத/பபாருமள அறிதல்

எழுதுதலும் எழுத்துவழிக் கருத்துப்ேரிமோற்றமும்


பகாடுக்கப்படும் மின்னஞ்சல் தமைப்புக்மகற்பமவா தமைப்புக் கட்டுமைக்மகற்பமவா தம்
கருத்துகமளப் பபாருத்தைாகவும் சரியான பைாழியமைப்புடனும் எழுதுதல்
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2 நதர்வு அமமப்புமுமற
இப்பாடம் பைாத்தம் மூன்று வினாத்தாள்கமளக் பகாண்டது.
வினோத்தோள் 1 : (50 நிமிடங்கள்)
கட்டுமை
இத்தாளில் இைண்டு கட்டுமைத் தமைப்புகள் இடம்பபறும். ஒன்று மின்னஞ்சல்; ைற்றது
படத்பதாடமை அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட கட்டுமை. இைண்டு தமைப்புகளுள் ஏமதனும்
ஒன்றிமனப் பற்றி 100 பசாற்களுக்குக் குமறயாைல் விமடயளிக்க மவண்டும். மதர்வில்
கைந்துபகாள்மவார் ‘முைசு அஞ்சல்’ பைன்பபாருமளப் பயன்படுத்திக் கணினிவழி விமட
எழுதமவண்டும்.

வினோத்தோள் 2 : (1 மணி ந ைம்)
இத்தாளில் ‘அ’, ‘ஆ’, ‘இ’ ஆகிய பிரிவுகள் இருக்கும்.
‘அ’ பிரிவு (ததரிவுவிமட முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்)
இப்பிரிவில் ஓர் உமை மடப் பகுதியிலிருந்து பத்துத்
மகட்கப்படும். ஒவ்பவாரு வினாவுக்கும் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள
சரியான விமடமயத் மதர்ந்பதடுக்க மவண்டும்.

பதரிவுவிமட வினாக்கள்
ான்கு பதரிவுகளுள் மிகச்

‘ஆ’ பிரிவு (கருத்துவிளக்கப்ேடக் கருத்தறிதல்)
இப்பிரிவில் 1-3 கருத்துவிளக்கப் படங்கள் பகாடுக்கப்படும். அவற்றிலிருந்து ஐந்து
பதரிவுவிமட வினாக்கள் மகட்கப்படும். ஒவ்பவாரு வினாவுக்கும் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள
ான்கு பதரிவுகளுள் மிகச் சரியான விமடமயத் மதர்ந்பதடுக்க மவண்டும்.
‘இ’ பிரிவு (ததரிவுவிமடக் கருத்தறிதல்)
இப்பிரிவில் கமத வடிவிைான பனுவல் ஒன்று இடம்பபறும். அமதபயாட்டி ஐந்து
பதரிவுவிமட வினாக்கள் மகட்கப்படும். ஒவ்பவாரு வினாவுக்கும் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள
ான்கு பதரிவுகளில் மிகப் பபாருத்தைான விமடமயத் மதர்ந்பதடுக்க மவண்டும்.
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வினோத்தோள் 3
இவ்வினாத்தாள் இைண்டு பகுதிகமள உள்ளடக்கியது. அமவ வாய்பைாழித் மதர்வு ைற்றும்
மகட்டல் கருத்தறிதல் ஆகும்.
வோய்தமோழித் நதர்வு
இத்மதர்வு கீழ்க்காணும் இைண்டு கூறுகமள உள்ளடக்கியது.
1 வாய்விட்டு வாசித்தல்
2 ஒளிக்காட்சி ஊக்கக்கூறு (video stimulus) துமணபகாண்டு உமையாடுதல்
வோசித்தல்
கணினித்திமையில் இடம்பபறும் ஒரு வாசிப்புப் பகுதிமய ைாணவர் வாய்விட்டு வாசிக்க
மவண்டும். உச்சரிப்பு, பசால்ைழுத்தம், சைளம், ஓமச யம் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில்
ைதிப்பபண்கள் வழங்கப்படும்.
ஒளிக்கோட்சி ஊக்கக்கூறு துமணதகோண்டு உமையோடுதல்
ைாணவர்
பகாடுக்கப்படும்
ஓர்
ஒளிக்காட்சிமயப்
பார்க்க
மவண்டும்.
பின்னர்,
மதர்வாளருடன் அதன் பதாடர்பான கைந்துமையாடலில் ஈடுபட மவண்டும். மகட்பவர்
புரிந்துபகாள்ளும் வமகயில் கருத்துகமள விவரிக்கும் திறன், உமையாடலின் சைளம்,
பயன்படுத்தும் பைாழியின் பபாருத்தப்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் ைதிப்பபண்கள்
வழங்கப்படும்.
நகட்டல் கருத்தறிதல்
பசய்தி, உமையாடல், கமத, விளம்பைம், அறிவிப்பு முதைான தமைப்புகளில்
ான்கு
குறும்பனுவல்களும் மூன்று ப டும்பனுவல்களும் இடம்பபறும். அவற்மறபயாட்டிப் பத்துத்
பதரிவுவிமட வினாக்கள் மகட்கப்படும். ஒரு மதர்வில் இத்தமைப்புகள் அமனத்தும்
இடம்பபற மவண்டும் என்கிற அவசியம் இல்மை. பனுவல்கமளயும் வினாக்கமளயும்
பசவிைடுத்த பின்னர் வினாக்களுக்கு விமடயளிக்க மவண்டும்.
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3 நதர்வு விவை அட்டவமண

தோள்

தோள் 1
மடமுமற
எழுத்து
(50 நிமிடங்கள்)
[100
பசாற்களுக்குக்
குமறயாைல்]

தோள் 2
தமோழிப்
ேயன்ேோடும்
கருத்தறிதலும்
(1 ைணி)

தேோருளடக்கம்

வினோ வமக

மின்னஞ்சல்
எழுதுதல்
படத்பதாடர்
துமணபகாண்டு
கட்டுமை எழுதுதல்

வினோக்களின்
எண்ணிக்மக

2

விமட
அளிக்க
நவண்டிய
வினோக்களின்
எண்ணிக்மக

மதிப்ேளவு

1

20%
கணினிவழி விமட
எழுதுதல்

சுயவிமட
வினா

தமோத்தம்

2

1

20%

பதரிவுவிமட
வினா

10

10

10%

கருத்தறிதல் 1

பதரிவுவிமட
வினா

5

5

10%

‘இ’ பிரிவு
கருத்தறிதல் 2

பதரிவுவிமட
வினா

5

5

10%

20

20

30%

‘அ’ பிரிவு
முன்னுணர்வுக்
கருத்தறிதல்
‘ஆ’ பிரிவு

தமோத்தம்
‘அ’ பிரிவு
வாய்விட்டு
வாசித்தல்

குறிப்புகள்

1

1

10%

1

1

20%

மகட்டல்
கருத்தறிதல்

10

10

20%

தமோத்தம்

12

12

50%

கணினித்
திமைமயப் பார்த்து
வாசித்தல்

‘ஆ’ பிரிவு
தோள் 3
வோய்தமோழியும்
நகட்டல்
கருத்தறிதலும்

ஒளிக்காட்சி
ஊக்கக்கூறு
துமணபகாண்டு
உமையாடுதல்
‘இ’ பிரிவு
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ஒளிக்காட்சி
(55-60 வினாடிகள்)

