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 ொடத்திட்ட ந ொக்கங்கள் 
 
கல்வி அமைச்சின் பாடக்கமைத்திட்ட வமைவு மைம்பாட்டுப் பிரிவினால் உருவாக்கப்பட்ட 
பல்கமைக்கழகப் புகுமுகநிமைக்கான தமிழ்மைாழிப் பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ம ாக்கம் மகட்டல், 
மபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய அடிப்பமட மைாழித்திறன்கம ாடு 21-ஆம் நூற்றாண்டிற்குத் 
மதமவயான முக்கியத் திறன்க ாகிய இருவழிக் கருத்துப்பரிைாற்றத் திறன்கம யும் 
ைாணவர்களிடம் வ ர்த்தைாகும். எனமவ, பல்கமைக்கழகப் புகுமுகநிமைக்கான தமிழ்மைாழிப் 
பாடத்திட்டம் பின்வரும் கற்றல் அமடவுநிமைகம  அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு 
வடிவமைக்கப்பட்டுள் து:  
 

ம ொழித்திறன்கள் 
 
பேசுதல் 
•  டப்பு விவகாைத்மதமயாட்டிமயா நிகழ்மவமயாட்டிமயா தம் கருத்துகம த் தக்க 
சான்றுகளுடன் விரிவாகவும் மதளிவாகவும் எடுத்துமைத்தல்  

• பல்மவறு தமைப்புகளில் தம் கருத்துகம ப் மபாருத்தைான மசால்வ த்மதப் பயன்படுத்திச் 
சை ைாகவும் தன்னம்பிக்மகயுடனும் வி க்குதல் 

• பல்மவறு பனுவல்களின்வழிப் மபறும் கருத்துகம த் தம் வாழ்க்மக அனுபவங்கம ாடு 
மபாருத்திப்பார்த்துக் கருத்துமைத்தல் 
  

பேச்சுவழிக் கருத்துப்ேரி ொற்றம் 
• பல்மவறு பனுவல்களின்வழிப் மபறும் கருத்துகம ச் சீர்தூக்கி ஆய்ந்து தம் வாழ்க்மக 
அனுபவங்கம ாடு மபாருத்திப்பார்த்துக் கருத்துகம ப் பரிைாறிக்மகாள்ளுதல்  

• மபாதுவான தமைப்புகளில் தம் கருத்துகம ச் சை ைாகவும் தன்னம்பிக்மகயுடனும் 
பரிைாறிக்மகாள்ளுதல்  

 
ேடித்தல்  
• மசய்தித்தாள்கள், இதழ்கள், கமத நூல்கள்,  ாவல்கள், கட்டுமைகள், உமையாடல்கள், 
கவிமதகள் முதலிய பல்மவறு பனுவல் வமககம ப் படித்துப் பகுத்தாய்ந்து தம் புரிந்துணர்மவ 
மவளிப்படுத்துதல்  

• பல்மவறு தமைப்புகளில் அமைந்த பனுவல்களின் கருத்துகம ப் படித்துப் புரிந்துமகாண்டு 
வி க்குவமதாடு தம் கருத்துமைப்மபயும் வழங்குதல் 

 
எழுதுதல் 
• கருத்துகளுக்குத் தக்கவாறு சான்றளித்தும் காைணகாரிய வமகயில் ஆைாய்ந்து 
நிகழ்வுகம யும் அனுபவங்கம யும் வி க்கியும் எழுதுதல்  

   

• மபாருத்தைான மசாற்கம யும் பைதைப்பட்ட வாக்கிய அமைப்புகம யும் பயன்படுத்தித் தம் 
கருத்துகம யும் அனுபவங்கம யும் வி க்கி எழுதுதல்  

 
எழுத்துவழிக் கருத்துப்ேரி ொற்றம் 
• மின்னஞ்சல், கருத்துக்க ம், வமைப்பூ முதைான அமைப்புமுமறகளில் அமைந்த 
பனுவல்கம மயாட்டித் தம் கருத்துகம யும் உணர்வுகம யும் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 
மதளிவான மைாழி மடயிலும் மபாருத்தைான மசாற்கம யும் பைதைப்பட்ட வாக்கிய 
அமைப்புகம யும் பயன்படுத்திக் கருத்துப்பரிைாற்றம் மசய்தல்  
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இலக்கியத்திறன்கள் 
 

• இைக்கிய வடிவங்க ான கவிமத, சிறுகமத,  ாவல்,  ாடகம் ஆகியவற்மறப் படித்துப் 
மபாற்றுதல் 

 
• இைக்கியப் பனுவல்களிலுள்  இைக்கியக்கூறுகம ப் புரிந்துமகாண்டும் அவற்றிலுள்  
அழகியல் தன்மைகம  அமடயா ங்கண்டு மபாற்றியும் ஒவ்மவார் இைக்கியப் பமடப்பிலும் 
தனித்து வி ங்கும் எழுத்தா ரின் மைாழி ஆளுமகமய உரிய கண்மணாட்டத்தில் துருவி 
ஆைாய்ந்தும் பார்த்தல்  

 
• பனுவல்களில் மவளிப்படும் மையக்கருத்துகம யும் சிக்கல்கம யும் ஆைாய்ந்து தம் 
புரிந்துணர்மவ மவளிப்படுத்துதல் 

 
• பனுவல்களின்வழி மவளிப்படும் கருத்துகம த் தம் வாழ்க்மக அனுபவங்கம ாடு மபாருத்திப் 
பார்த்தல்  

 
• பனுவல்களில் மவளிப்படும் கருத்துகம ப் பல்மவறு மகாணத்தில் பார்ப்பதன் மூைைாக 
அவர்கள் தங்கள் மசாந்த விழுமியங்கள், பார்மவகள், அமடயா ங்கள் ஆகியவற்மற 
மைம்படுத்திக்மகாள்ளும் விழிப்புணர்மவப் மபறுதல் 
 

• மசாந்தப் பமடப்புகம  உருவாக்குபவர்க ாகவும் தங்களுக்மகனத் தனித்துவமிக்க 
எழுத்து மடமயக் மகாண்டவர்க ாகவும் தங்கம  வ ர்த்துக்மகாள்ளுதல் 
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 திப்பீட்டு ந ொக்கங்கள் 
 
பல்கமைக்கழகப் புகுமுகநிமையில் பயிலும் ைாணவர்கள் கற்றல், கற்பித்தலின்வழிப் 
பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்  கற்றல் அமடவுநிமைகம  அமடவதற்குரிய திறன்கம ப் 
மபற்றிருப்பர். இத்திறன்கம ச் மசாதிப்பமத ைதிப்பீட்டின் ம ாக்கங்க ாகும். கற்றல் 
அமடவுநிமைகம  அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு உருவாக்கப்பட்ட ைதிப்பீட்டு ம ாக்கங்கள் 
பின்வருைாறு: 
 

ம ொழித்திறன்கள் 
 

 
ேடித்தல்  
• பல்மவறு பனுவல்கம  ஆழ்ந்து படித்துத் தம் புரிந்துணர்மவ மவளிப்படுத்தும்  வமகயில் 
வினாக்களுக்கு விமடயளித்தல் 

• பனுவல்களில் இடம்மபற்றுள்  அருஞ்மசாற்களுக்கு இடம்ம ாக்கிப் மபாருள் எழுதுதல் 
 

எழுதுதல்  
• மகாடுக்கப்படும் கட்டுமைத் தமைப்புக்மகற்ற கருத்துகம த் மதளிவாகவும் தக்க 
சான்றுகளுடன் விரிவாகவும் கருத்து வ ர்ச்சியுடனும் எழுதுதல் 

• மகாடுக்கப்படும் சூழமைமயாட்டி நிகழ்வுக் கட்டுமைமய ஆர்வமூட்டும் வமகயிலும் 
சுயபமடப்புத்திறன்மகாண்டும் எழுதுதல் 

• சிறந்த மைாழி மடயில் மபாருத்தைான, பைதைப்பட்ட மசால்வ த்மதயும் வாக்கிய 
வமககம யும் கருத்திமணப்புக் குறிகம யும் பயன்படுத்திக் கட்டுமைமய நிைல்பட எழுதுதல் 

 

எழுத்துவழிக் கருத்துப்ேரி ொற்றம் 
• கருத்துக்க ம், வமைப்பூ, மின்னஞ்சல் முதைான அமைப்புமுமறயில் அமைந்த பனுவல்கம ப் 
படித்துப் புரிந்துணர்மவ மவளிப்படுத்துவமதாடு கருத்துமைமயயும் எழுதுதல் 

  

• பல்மவறு பனுவல்கம ப் படித்துத் தம் கருத்துகம க் மகாமவயாக எழுதுவமதாடு பைதைப்பட்ட 
வாக்கிய வமககம யும் பல்வமகச் மசால்ைாட்சிமயயும் பயன்படுத்தி நிைல்பட எழுதுதல் 

 

இலக்கியத்திறன்கள் 
 

 

• இைக்கியப் பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துமைக்கப்பட்ட  ாவல், சிறுகமதகள், கவிமதகள்,        
 ாடகங்கள் ஆகியமவ உணர்த்தும் கருத்துகள், சிக்கல்கள் முதைானவற்மற 
அமடயா ங்கண்டு அவற்மறமயாட்டிய தைது புரிந்துணர்மவத் மதளிவாகவும் 
மதாடர்புபடவும் சுயபமடப்புத்திறனுடனும் நுண்ணாய்வுச் சிந்தமனத்திறனுடனும் 
மவளிப்படுத்துதல் 

 

• இைக்கியப் பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துமைக்கப்பட்ட இைக்கியப் பனுவல்களின் கமதக்கரு, 
கமதக்க ம், கமதப்பின்னல், பாத்திைப்பமடப்பு, மைாழி ஆளுமக, தமைப்புப் மபாருத்தம், 
பமடப்பா ர் மகயாண்டுள்  உத்திகள் முதைான இைக்கியக்கூறுகம ப் பகுத்தாய்ந்து 
திறனாய்வு ம ாக்கில் கருத்துகள் எழுதுதல் 

 
• இைக்கியப் பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துமைக்கப்படாத தற்காைக் கவிமதகம யும் 
சிறுகமதகம யும் ஆழ்ந்து படித்து அவற்மறத் திறனாய்வு ம ாக்கில் ைதிப்பிடுதல் 
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நதர்வு அம ப்புமுமை 
 
உயர்தைம் 2 தமிழ்மைாழி, இைக்கியத் மதர்வு மைாத்தம் மூன்று வினாத்தாள்கம க் மகாண்டது. 
 
வினொத்தொள் 1: கட்டுரை 
(1  ணி 15 நிமிடங்கள், 35  திப்மேண்கள், 17.5%) 
 
இவ்வினாத்தாளில் மகாடுக்கப்படும்  ான்கு தமைப்புகளுள் ஏமதனும் ஒன்றிமனப்பற்றி 350 
மசாற்களுக்குக் குமறயாைல் விமட எழுதமவண்டும். மூன்று கட்டுமைத் தமைப்புகளும் ஒரு 
கருத்து வி க்கப்படத்மத அடிப்பமடயாகக்மகாண்ட தமைப்பும் இத்தாளில் இடம்மபறும். 
கட்டுமை எழுதுவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ் அகைாதி ஒன்றிமனப் பயன்படுத்தைாம். மபாருள், 
மைாழி, அமைப்புமுமற ஆகியவற்மறக் கருத்திற்மகாண்டு மதர்மவழுதுமவாரின் பமடப்பு 
ைதிப்பிடப்படும்.  

  
வினொத்தொள் 2: கருத்தறிதலும் ம ொழிப் ேயன்ேொடும் (மின்னியல் பதர்வு) 
(1  ணி 45 நிமிடங்கள், 65  திப்மேண்கள், 32.5%) 
 
இவ்வினாத்தாளில் ‘அ’, ‘ஆ’ ஆகிய பிரிவுகள் உள் ன.  
 
‘அ’ பிரிவு (சுயவிரடக் கருத்தறிதல் 1) 
 
இப்பிரிவில் ஓர் உமை மடப் பகுதிமயமயாட்டி ஐந்து சுயவிமட வினாக்கள் மகட்கப்படும். 
அவற்றுள் ஒரு வினா மசாற்மபாரும மயாட்டி அமையும். இவ்வினாக்களுக்கான விமடகம ப் 
பகுதியின் துமணமகாண்டு கண்டறிந்து மசாந்த  மடயில் தட்டச்சுச் மசய்யமவண்டும்.   
 
‘ஆ’ பிரிவு (சுயவிரடக் கருத்தறிதல் 2) 
 
இப்பிரிவில் இைண்டு உமை மடப் பகுதிகள் மகாடுக்கப்படும். அவற்மறமயாட்டி  ான்கு சுயவிமட 
வினாக்கள் மகட்கப்படும். மதர்மவழுதுமவார் வினாக்களுக்குரிய விமடகம க் கண்டறிந்து 
மசாந்த  மடயில் தட்டச்சுச் மசய்யமவண்டும். அவற்றுள் ஒரு வினா இைக்கணக் 
கூறுகம மயாட்டியும் ைற்மறாரு வினா கருத்துமை எழுதுதமைமயாட்டியும் அமையும். கருத்துமை 
எழுதுதமைமயாட்டி அமையும் வினாவுக்குத் மதர்மவழுதுமவார் 140 மசாற்களுக்கு மிகாைல் 
தங்கள் விமடமயத் தட்டச்சுச் மசய்யமவண்டும்.  

 
வினொத்தொள் 3: இலக்கியம் 
(3  ணி பேைம், 100  திப்மேண்கள், 50%) 
 
இவ்வினாத்தாள் ‘அ’, ‘ஆ’, ‘இ’, ‘ஈ’ ஆகிய பின்வரும்  ான்கு பிரிவுகம  உள் டக்கியது. 
மதர்மவழுதுமவார் ஒவ்மவாரு பிரிவிலிருந்தும் ஒரு வினாமவத் மதர்ந்மதடுத்து ஆக மைாத்தம் 
 ான்கு வினாக்களுக்கு விமட எழுதமவண்டும். ஒவ்மவாரு வினாவிற்கும் 25 ைதிப்மபண்கள் 
வழங்கப்படும். இவ்வினாத்தாள் திறந்த புத்தக ைதிப்பீட்டு முமறயில் அமைந்துள் து.   
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‘அ’ பிரிவு: ேொவல், சிறுகரத 
 
இப்பிரிவில் இைண்டு வினாக்கள் இடம்மபறும். அவற்றுள் மதர்மவழுதுமவார் ஒரு வினாமவத் 
மதர்ந்மதடுத்து விமட எழுதமவண்டும்.  ாவலிலிருந்து ஒரு வினாவும் சிறுகமதகளிலிருந்து ஒரு 
வினாவும் மகட்கப்படைாம் அல்ைது இைண்டு வினாக்களும்  ாவலிலிருந்மதா 
சிறுகமதகளிலிருந்மதா மகட்கப்படைாம்.  
 
ேொவல்:  
சமுதாய வீதி –  ா.பார்த்தசாைதி 
 
சிறுகரதகள்:  
1. காஞ்சமன – புதுமைப்பித்தன் 
2. விடியுைா? – கு.ப.ைாஜமகாபாைன் 
3. கதவு – கி.ைாஜ ாைாயணன் 
4. மதடல் –  ா.மகாவிந்தசாமி 
5. எண்ணங்கள் நிமையானமவ அல்ை – ைா.இ ங்கண்ணன் 
6.  ாமடாடிகள் – இைாை.கண்ணபிைான்  
 
‘ஆ’ பிரிவு: கவிரத  
 
இப்பிரிவில் இைண்டு வினாக்கள் இடம்மபறும். அவற்றுள் மதர்மவழுதுமவார் ஒரு வினாமவத் 
மதர்ந்மதடுத்து விமட எழுதமவண்டும். ைைபுக்கவிமதகளிலிருந்து ஒரு வினாவும் 
புதுக்கவிமதகளிலிருந்து ஒரு வினாவும் மகட்கப்படைாம் அல்ைது இைண்டு வினாக்களும் 
ைைபுக்கவிமதகளிலிருந்மதா புதுக்கவிமதகளிலிருந்மதா மகட்கப்படைாம்.  
 
கவிரதகள்:  
1. பழமைாழி  ானூறு 
 
    ேட்பின் இயலிலுள்ள ேொன்கு ேொடல்கள் 
 

இனியாமை யுற்ற இடர்தீர் உபாயம்  
முனியார் மசயினும் மைாழியால் முடியா 
துனியால் திமையுைாம் நூங்குநீர்ச் மசர்ப்ப! 
பனியால் கு நிமறத லில் 

தந்தீமை யில்ைாதார்  ட்டவர் தீமைமயயும்  
எந்தீமை மயன்மற உணர்பதாம் – அந்தண் 
மபாருதிமை வந்துைாம் மபாங்குநீர்ச் மசர்ப்ப! 
ஒருவர் மபாமறயிருவர்  ட்பு 
 

மதற்றப் பரிந்மதாருவர் தீர்ப்ப 
மைனப்பட்டார்க் 
குற்ற குமறமய உமைப்பதாம் - மதற்ற  
அமறயார் அணிவம யாய்! தீர்த லுறுவார்  
ைமறயார் ைருத்துவர்க்கு ம ாய் 

முட்டின் மறாருவர் உமடய மபாழுதின்கண்  
அட்டிற்றுத் தின்பவர் ஆயிைவர் ஆபமவ  
கட்டைர்தார் ைார்ப! கலியூழிக் காைத்துக் 
மகட்டார்க்கு  ட்டாமைா இல் 
 

 
2. திருக்குறள் 

• ஆள்விமனயுமடமை 
• மசால்வன்மை 
• விமனத்திட்பம் 
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3. தமிழ் – பாைதியார் 
4. எந் ாம ா? – பாைதிதாசன் 
5. ஆட்டனத்தி ஆதிைந்தி – கண்ணதாசன் 
6. எறும்பு –  . பழனிமவலு 
7. இயற்மக இன்பம் – சிங்மக முகிைன் 
8. இைவிலும் பகமை எதிர்பார் – அைைதாசன் 
9. கல்லின் காயம் – அப்துல் ைகுைான் 
10. ைைம் – மவைமுத்து 
11. மைக்கூ கவிமதகள்  

• கூண்டுக்கு விடுதமை ( ா. முத்துக்குைார்)  
• குருவிக்கூடுகள், கடவும த்மதடி (ஏ. மதவைாஜன்) 
• மசாம்பல் ைாணவன், எறும்புகள் வரும் ம ைம் ( . பச்மசபாைன்)                                                                       

 
‘இ’ பிரிவு: ேொடகம்  
 
இப்பிரிவில் இைண்டு வினாக்கள் இடம்மபறும். அவற்றுள் மதர்மவழுதுமவார் ஒரு வினாமவத் 
மதர்ந்மதடுத்து விமட எழுதமவண்டும். ‘சிங்கப்பூர் ைாப்பிள்ம ’  ாடகத்திலிருந்து ஒரு வினாவும் 
‘ஊஞ்சல்’  ாடகத்திலிருந்து ஒரு வினாவும் மகட்கப்படைாம் அல்ைது இைண்டு வினாக்களும் 
‘சிங்கப்பூர் ைாப்பிள்ம ’  ாடகத்திலிருந்மதா ‘ஊஞ்சல்’  ாடகத்திலிருந்மதா மகட்கப்படைாம்.  
 
ேொடகங்கள்: 
1. சிங்கப்பூர் ைாப்பிள்ம  – மச.மவ. சண்முகம் 
2. ஊஞ்சல் – சுஜாதா 
  
‘ஈ’ பிரிவு: இலக்கியத் திறனொய்வு (ேொர்த்திைொத ேனுவல்கள்) 
 
இப்பிரிவில் இைண்டு வினாக்கள் இடம்மபறும். அவற்றுள் ஒரு வினா சிறுகமதமயயும் ைற்மறாரு 
வினா தற்காைக் கவிமதமயயும் அடிப்பமடயாகக் மகாண்டிருக்கும். இவற்றுள் மதர்மவழுதுமவார் 
ஒரு வினாமவத் மதர்ந்மதடுத்து விமட எழுதமவண்டும். இவ்விரு வினாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் 
பனுவல்கள் பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துமைக்கப்படாதமவ. இைக்கிய நூல்கள், இதழ்கள், இமணயம் 
முதைானவற்றில் இடம்மபறுகின்ற சிறுகமதகளும் தற்காைக் கவிமதகளும் மதர்வுக்கு உரியனவாக 
அமையும்.  
 
கருத்துப் மபாருத்தம், திறனாய்வு ம ாக்கில் ஆய்ந்தறிந்து கருத்துமைக்கும் திறன், கருத்துத் 
மதாடர்ச்சி, மதளிவு, சுய பமடப்புத் திறன், மைாழி மட முதலிய கூறுகளின் அடிப்பமடயில் 
விமடகள் ைதிப்பிடப்படும். 
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நதர்வு விவர அட்டவமை  
 

சிங்கப்பூர்-நகம்பிரிட்ஜ் ம ொதுக் கல்விச் சொன்றிதழ் ந னிமல                         
உயர்தரம் 2 தமிழ்ம ொழி, இலக்கியம் (9577) 

 

தொள் 
(பேைம்) 

மேொருளடக்கம் வினொ 
வரக 

வினொக்களின் 
எண்ணிக்ரக 

 திப்மேண் 
( திப்ேளவு) 

1 
 

(1 ைணி 15 
நிமிடங்கள்) 

கட்டுரை  
(350 மசாற்களுக்குக் 
குமறயாைல்) 
 

வமககள்: நிகழ்வு, வி க்கம்,  
கருத்துமைப்பு, விவாதம் 
 

 
 

கட்டுமை 
 

4 
(ஒரு 

வினாவிற்கு 
விமடயளித்தல்) 

35    
(17.5%) 

 

2 
(மின்னியல் 
பதர்வு) 

 

(1 ைணி 45 
நிமிடங்கள்) 

கருத்தறிதலும் ம ொழிப் 
ேயன்ேொடும் 

 
‘அ’ பிரிவு 

சுயவிமடக் கருத்தறிதல் 1 
(மசாற்மபாருள் வினா உட்பட) 
 

‘ஆ’ பிரிவு 
சுயவிமடக் கருத்தறிதல் 2 
(இைக்கண வினாவும் கருத்துமை 
எழுதுதல் வினாவும் உட்பட) 
 

 
 
 
 

சுயவிமட 
 
 
 

சுயவிமட 

 

 
 
 

5 
 
 
 
4 

65    
(32.5%) 

 
 

32      
(16%) 

 
 
33   

(16.5%) 
 

3 
 

(3 ைணி 
ம ைம்)) 

 

இலக்கியம் 
 
‘அ’ பிரிவு:  ாவல்/சிறுகமத 
 
‘ஆ’ பிரிவு: கவிமத  
 
‘இ’ பிரிவு:  ாடகம் 
 
‘ஈ’ பிரிவு: இைக்கியத் திறனாய்வு 
(பார்த்திைாத பனுவல்கள்)  

 
 

சுயவிமட  

 
 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 

(ஒவ்மவாரு 
பிரிவிலிருந்தும் 
ஒரு வினா 
என்னும் 

அடிப்பமடயில் 
மைாத்தம் 
 ான்கு 

வினாக்களுக்கு 
விமட 

அளித்தல்) 

100     
(50%) 

 

 



9577 H2 TAMIL LANGUAGE AND LITERATURE GCE ADVANCED LEVEL 
 

10  

கட்டுமர  திப்பீட்டுத் திட்டம் 
  

ம ொருள் (17  திப்ம ண்கள்) 

   நிரல 
 
 
விளக்கம் 

வரக 1 
 
 

14 - 17 

வரக 2 
 (ப னிரல) 

 
11 - 13 

வரக 2 
(கீழ்நிரல) 

 
9 - 10 

வரக 3         
(ப னிரல) 

 
6 - 8 

வரக 3 
(கீழ்நிரல) 

 
4 - 5 

வரக 4 
 
 

1 - 3 

கருத்து 
வளம்  

▪ சிறந்த  
கருத்துகளும்   
மிக விரிவான 
வி க்கமும் 

▪ பை  ல்ை 
கருத்துகளும் 
மபரும்பாலும்  
விரிவான 
வி க்கமும் 

▪ மபாதுைான   
கருத்துகளும் 
ஓை வு விரிவான 
வி க்கமும் 

▪ ஓை வு 
மபாதுைான   
கருத்துகள் 
இருப்பினும் 
மபாதுைான 
கருத்து வி க்கம் 
இல்ைாதிருத்தல் 

 

▪ குமறந்த அ வு 
கருத்துகளும் 
வி க்கமும்   

 

▪ மிகக் குமறந்த  
கருத்துகளும் 
மதளிவற்ற 
வி க்கமும் 

கருத்துப் 
மேொருத்தம் 

▪ முழுதும் 
மபாருத்தமிக்கது 
 

▪ மிகவும் கவரும் 
தன்மைமிக்கது 

 
 
 
 
▪ சுய 

பமடப்புத்திறன் 
மிக்கது 

▪ மபரும்பாலும் 
மபாருத்தமிக்கது 
 

▪ மபரும்பாலும் 
கவரும் 
தன்மையுமடயது 

 
 
 

▪ ஓை வு சுய 
பமடப்புத்திறன் 
மகாண்டது 

 

▪ மபாருத்தமிக்கது 
 
 

▪ ஏற்புமடயதாயினும் 
அவ்வ வாக 
ஆர்வமூட்டாத 
கருத்துகம க் 
மகாண்டது 

▪ ஓை வு 
மபாருத்தமிக்கது 
 

▪ மபரும்பாலும் 
ஆர்வமூட்டாத 
கருத்துகம க் 
மகாண்டது 

▪ ஓை வு 
மபாருத்தமிக்கது 
 

▪ ஆர்வமூட்டாத 
கருத்துகம க் 
மகாண்டது 

 

▪ முழுதும் 
மபாருத்தம் 
இல்ைாதது 

 
 

கருத்து 
வளர்ச்சி 

▪ மிகத் மதளிவான 
கருத்து வ ர்ச்சி 

▪ மதளிவான கருத்து 
வ ர்ச்சி  

▪ மபாதுைான அ வு 
கருத்து வ ர்ச்சி  

▪ கூறியது கூறல்; 
சிை இடங்களில் 
கருத்து வ ர்ச்சி 
இல்ைாதிருத்தல்  

▪ கூறியது கூறல் 
அதிகம் 
இடம்மபற்றிருத்தல்;   
கருத்து வ ர்ச்சி 
இல்ைாதிருத்தல்  

▪ மதளிவற்ற, 
முைண்பட்ட, 
குழப்பைான 
கருத்துகள் 
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ம ொழியும் அம ப்புமுமையும் (18  திப்ம ண்கள்) 
 

   நிரல 
 
 
விளக்கம் 

வரக 1 
 
 

15 - 18 

வரக 2 
 (ப னிரல) 

 
12 - 14 

வரக 2 
(கீழ்நிரல) 

 
10 - 11 

வரக 3         
(ப னிரல) 

 
7 - 9 

வரக 3 
(கீழ்நிரல) 

 
5 - 6 

வரக 4 
 
 

1 - 4 

 ▪ மிகச் சிறந்த  
மைாழித்திறன் 

 

▪ சிறந்த 
மைாழித்திறன் 

 

▪ சைாசரியான 
மைாழித்திறன் 

 

▪ சைாசரியான 
மைாழித்திறன்  

 

▪ மைாழித்திறன் 
சைாசரி 
நிமைக்குக்கீழ் 
இருத்தல் 

▪ மைாழித்திறன் 
மைாசைாக 
இருத்தல் 

இலக்கணம்  ▪ மபரும் பிமழகள் 
இன்மை, மிகச் 
சிை இடறல்கள் 
அல்ைது சிறு 
பிமழகள்  

 

▪ சிை மபரும் 
பிமழகள், சிை 
இடறல்கள் 
ைற்றும் சிறு 
பிமழகள் 

 

▪ சிை மபரும் 
பிமழகள், சிை 
இடறல்கள் 
ைற்றும் பை சிறு 
பிமழகள் 

 

▪ பை மபரும் 
பிமழகளும்   
சிறு 
பிமழகளும்   

 

▪ பை மபரும் 
பிமழகள்; 
பிமழகம த் 
தவிர்க்கும் 
மபாருட்டு எளிய 
மைாழிக்கூறுகம ப் 
பயன்படுத்துதல்  

▪ படித்துப் 
புரிந்துமகாள்  
இயைாத 
அ விற்குப் 
மபரும் 
பிமழகள் 
இருத்தல்  

ம ொல்லொட்சியும் 
வொக்கிய 
அர ப்பும் 

▪ மிகப் 
மபாருத்தைான, 
பைதைப்பட்ட 
மசால்ைாட்சி 

 
▪ மிகப் 
மபாருத்தைான 
பைதைப்பட்ட 
வாக்கிய 
வமககளும் 
கருத்திமணப்புக் 
குறிகளும்  

 

▪ மபாருத்தைான, 
பைதைப்பட்ட 
மசால்ைாட்சி 

 
 
▪ மபாருத்தைான 
பைதைப்பட்ட 
வாக்கிய 
வமககளும் 
கருத்திமணப்புக் 
குறிகளும்  

▪ மபாதுவாகப் 
மபாருத்தைான 
மசால்ைாட்சி 

 
 

▪ பைதைப்பட்ட 
வாக்கிய 
வமககள் 

▪ எளிய 
மசால்ைாட்சி 

 
 
 
▪ எளிய வாக்கிய 
அமைப்புகள் 

▪ மிக எளிய 
மசாற்கம ப்  
பயன்படுத்துதல் 

 
 

 

▪ ஒமை வமகயான 
சிறு வாக்கியங்கள்  

▪ மிக எளிய 
மசாற்கம  
மீண்டும் மீண்டும் 
பயன்படுத்துதல் 

 
 

▪ வாக்கிய 
அமைப்பில் 
சிமதவு  

அர ப்புமுரற ▪ மிகச் சிறந்த  
பத்தியமைப்பும்  

▪ சிறந்த  
பத்தியமைப்பு 

▪ மபாருத்தைான 
பத்தியமைப்பு 

 

▪ ஓை வு 
மபாருத்தைான 
பத்தியமைப்பு 

▪ பத்தியமைத்து 
எழுதுவதில்  
இடர்ப்பாடு  

▪ மபாருத்தைற்ற 
பத்தியமைப்பு  
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கருத்துமர எழுதுதல்  திப்பீட்டுத் திட்டம் 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           நிரல 

விளக்கம்  
வரக 1 வரக 2 வரக 3 

கருத்து              
(10 ைதிப்மபண்கள்) 

8-10 4-7 1-3 

 
▪ கருத்துப் மேொருத்தம் 

 
▪ கருத்து விளக்கம்  

 
 
 

 
▪ கருத்தின் அளவு           

 
▪ முழுதும் மபாருத்தமிக்கது 

 
▪ கருத்துகம  மிகப் 
மபாருத்தைான 
சான்றுகளுடன் வி க்கி 
எழுதுதல் 

 
 

▪ மபாதுைான அ வு 
கருத்துகள் 

 

▪  
▪ மபரும்பாலும் மபாருத்தமிக்கது 
 
▪ கருத்துகம ப் மபாருத்தைான  
சான்றுகளுடன் ஓை வு வி க்கி 
எழுதுதல் 

 
▪ ஓை வு மபாதுைான அ வு 
கருத்துகள் 

▪  
▪ ஓை வு மபாருத்தமிக்கது 
 
▪ கருத்துகம  ஓை வு 
மபாருத்தைான சான்றுகளுடன்  
வி க்கி எழுதுவதில் முயற்சி 
இருத்தல்  

 
▪ குமறந்த அ விைான 
கருத்துகள் 

ம ொழி                
(5 ைதிப்மபண்கள்) 

4-5 3 1-2 

 
▪ ம ொழிப் ேயன்ேொடு 

 
▪ மபரும் பிமழகள் இன்மை, 
மிகச் சிை இடறல்கள் 
அல்ைது சிறு பிமழகள்  

 
▪ மிகப் மபாருத்தைான 
பைதைப்பட்ட வாக்கிய 
வமககள் 

 

▪ மிகப் மபாருத்தைான 
பல்வமகச் மசால்ைாட்சி 

 
▪ சிை மபரும் பிமழகள், சிை 
இடறல்கள் ைற்றும் சிறு 
பிமழகள் 
 

 

▪ ஓை வு மபாருத்தைான 
பைதைப்பட்ட வாக்கிய வமககள் 

 
 

▪ ஓை வு மபாருத்தைான 
மசால்ைாட்சி 

 
▪ சிை மபரும் பிமழகள், பை 
இடறல்கள் ைற்றும் சிறு 
பிமழகள் 

 
 

▪ எளிய வாக்கிய அமைப்புகள் 

 
 
 
 

▪ எளிய மசால்ைாட்சி 



 

13 
 

இலக்கியத்திற்குரிய  திப்பீட்டுத் திட்டம் 
  

கருத்து (20  திப்ம ண்கள்) 

வரக 
 

விளக்கம் 
 

 
1 
 

(18 – 20 
ைதிப்மபண்கள்) 

• விமடயில் கருத்துப் மபாருத்தம், அறிவு முதிர்ச்சி, கருத்துத் மதளிவு, 
கருத்து வ ர்ச்சி ஆகியமவ சிறப்பாக இருத்தல்  

• விமடமயப் பனுவமைாடு மதாடர்புபடுத்தித் திறனாய்வு ம ாக்கில் 
ைதிப்பிட்டுக் கருத்துமைத்தல். அதில் சுய பமடப்புத்திறனும் நுண்ணாய்வுச் 
சிந்தமனத்திறனும் மவளிப்படுதல் 

• பமடப்பா ர் மகயாண்டிருக்கும்  மட, மைாழி, கமத/கவிமதயின் 
பின்புைம், அமைப்பு, காைம், கரு ஆகியவற்மற  ன்கு அறிந்திருத்தல் 

• விமடக்மகற்ற சான்றுகம யும் மபாருத்தைான மைற்மகாள்கம யும் 
மிகச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துதல் 

 
2 
 

(15 – 17 
ைதிப்மபண்கள்) 

 
 
 

 

• விமடயில் கருத்துப் மபாருத்தம், அறிவு முதிர்ச்சி, கருத்துத் மதளிவு, 
கருத்து வ ர்ச்சி ஆகியமவ இருத்தல்  

• விமடமயப் பனுவமைாடு மதாடர்புபடுத்திப் மபரும்பாலும் திறனாய்வு 
ம ாக்கில் ைதிப்பிட்டுக் கருத்துமைத்தல் 

• பமடப்பா ர் மகயாண்டிருக்கும்  மட, மைாழி, கமத/கவிமதயின் 
பின்புைம், அமைப்பு, காைம், கரு ஆகியவற்மற அறிந்திருத்தல் 

• விமடக்மகற்ற சான்றுகம யும் மைற்மகாள்கம யும் மபாருத்தைாகப் 
பயன்படுத்துதல் 

 
 
3 
 

(12 – 14 
ைதிப்மபண்கள்) 
 

• விமடயில் கருத்துப் மபாருத்தம், அறிவு முதிர்ச்சி, கருத்துத் மதளிவு, 
கருத்து வ ர்ச்சி ஆகியமவ ஓை வு இருத்தல்  

• விமடமயப் பனுவமைாடு மதாடர்புபடுத்தி ஓை வு திறனாய்வு ம ாக்கில் 
ைதிப்பிட்டுக் கருத்துமைத்தல் 

• பமடப்பா ர் மகயாண்டிருக்கும்  மட, மைாழி, கமத/கவிமதயின் 
பின்புைம், அமைப்பு, காைம், கரு ஆகியவற்மற ஓை வு அறிந்திருத்தல் 

• சான்றுகம யும் மைற்மகாள்கம யும் மபரும்பாலும் மபாருத்தைாகப் 
பயன்படுத்துதல் 
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வரக 
 

விளக்கம் 
 

 
4 
 

(8 – 11 
ைதிப்மபண்கள்) 

 
 
 
 
 

• விமடயில் கருத்துப் மபாருத்தம், கருத்துத் மதளிவு, கருத்து வ ர்ச்சி 
ஆகியமவ ஓை வு இருத்தல்  

• விமடமயப் பனுவமைாடு மதாடர்புபடுத்தித் திறனாய்வு ம ாக்கில் 
ைதிப்பிட்டுக் கருத்துமைக்கும் ஆற்றல் குமறந்து காணப்படுதல். 
மபரும்பாலும் கருத்துகம  எடுத்துமைக்கும் முமறயிமை விமட 
அமைந்திருத்தல் 

• பமடப்பா ர் மகயாண்டிருக்கும்  மட, மைாழி, கமத/கவிமதயின் 
பின்புைம், அமைப்பு, காைம், கரு ஆகியவற்மற ஓை வு அறிந்திருத்தல் 

• சான்றுகம யும் மைற்மகாள்கம ப் மபரும்பாலும் மபாருத்தைாகப் 
பயன்படுத்தினாலும் சிை சையங்களில் அவற்மறத் தவறாகப் 
பயன்படுத்துதல் 

 
5 
 

(4 – 7 
ைதிப்மபண்கள்) 
 

• சீைாக அமையாத விமட. பனுவமைாடு மதாடர்புபடுத்தித் திறனாய்வு 
ம ாக்கில் கருத்துமைக்காது இருத்தல் 

• முதலில் வினாவிற்கு ஏற்ப விமடமயத் மதாடங்கிப் பிறகு அதிலிருந்து 
விைகிச் மசல்லுதல் 

                 அல்லது 
   விமடமய  ன்கு ஆைாய்ந்து எழுதாைல் கருத்துகம  மைமைாட்டைாக 
எழுதுதல் 

• கமத/கவிமதயின் பின்புைம், அமைப்பு, காைம் ைற்றும் கருப்மபாருள் 
ஆகியவற்மற ஓை வு அறிந்திருந்தாலும் அவற்மறப் பனுவமைாடு 
மதாடர்புபடுத்த அறியாதிருத்தல் 

• ஒரு சிை மைற்மகாள்கம ப் பயன்படுத்துதல் 

 
6 
 

(1 – 3 
ைதிப்மபண்கள்) 
 

• கருத்துகம ச் சுருக்கைாக, குறிப்புகள் முமறயில் எழுதியிருத்தல்  
• பனுவமை வினாமவாடு மதாடர்புபடுத்த முயன்றிருத்தல் 
 

 
7 
 

(0 ைதிப்மபண்) 
 

• வினாமவமயாட்டி எந்தக் கருத்துகளும் இல்ைாதிருத்தல் 
• பனுவமைாடு முற்றிலும் மதாடர்புபடுத்தாதிருத்தல் அல்ைது முற்றிலும் 
விைகியிருத்தல்  
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  ம ொழிப்  யன் ொடு (5  திப்ம ண்கள்) 

 
1 
 

(4 – 5 
ைதிப்மபண்கள்) 

• ஆழைான கருத்துகம  எளிமையாக வி க்கிக் கூறும் தன்மையும் 
சை ம் மிகுந்த  மடயும் 

• மபரும் பிமழகள் இன்மை, மிகச் சிை இடறல்கள் அல்ைது சிறு 
பிமழகள்  

• மிகப் மபாருத்தைான பல்வமகச் மசால்ைாட்சி 

 
2 
 

(3 ைதிப்மபண்கள்) 
 

• வினாமவப் பற்றிய அறிமவயும் புரிந்துணர்மவயும் மபரும்பாலும் 
மதளிவாக எடுத்துமைக்கும்  மட 

• மிகச் சிை மபரும் பிமழகள், சிை இடறல்கள் ைற்றும் சிறு பிமழகள்  
• மபாருத்தைான மசால்ைாட்சி 

 
3 
 

(1 - 2 
ைதிப்மபண்கள்) 

 

• மிகச் சாதாைண  மட 
• பை மபரும் பிமழகள், பை இடறல்கள் ைற்றும் பை சிறு பிமழகள் 
• எளிய மசால்ைாட்சி 

 

 

 


