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1  தமிழ்ப ொழி கற்றல் கற்பித்தலுக்குரிய  ொடத்திட்ட ந ொக்கங்கள் 
 

 
கல்வி அமைச்சின் பாடக்கமைத்திட்ட வமைவு, மைம்பாட்டுப் பிரிவினால் உருவாக்கப்பட்ட 
உயர்நிமை வகுப்புகளுக்கான தமிழ்மைாழிப் பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ம ாக்கம் மகட்டல், 
மபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய  ான்கு அடிப்பமட மைாழித்திறன்கம ாடு இருவழிக் 
கருத்துப்பரிைாற்றத் திறன்களிலும் ைாணவர்களுக்குப் பயிற்சியளித்தைாகும். இவற்மறாடு தமிழ் 
ைைபுக் கூறுகம யும் பண்பாட்டுக் கூறுகம யும் ைாணவர்களுக்கு  ன்கு வி க்குவமதாடு 
 ாட்டுருவாக்கத்துக்குத் மதமவயான பண்பு ைன்கம யும் அவர்களிடத்தில் வ ர்த்தைாகும். 
எனமவ, உயர்நிமை வகுப்புகளுக்குரிய தமிழ்மைாழிப் பாடத்திட்டம் பின்வரும் கற்றல் 
அமடவுநிமைகம  அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள் து: 
 
1.1 மகட்டலும் ம ாக்கலும் 
•  ைாணவர்கள் பல்வமகயான மகட்டல் ம ாக்கல் வ ங்கம க் மகட்டும் பார்த்தும் 

தக்க வமகயில் புரிந்துணர்மவ மவளிப்படுத்துவர் 

 
1.2   மபசுதல் 
•  ைாணவர்கள் பல்மவறு சூழல்களுக்மகற்பப் மபச்சுத்தமிழிலும் எழுத்துத்தமிழிலும்  

மதளிவாகவும் சை ைாகவும் மபசுவர் 

 
1.3 மபச்சுவழிக் கருத்துப்பரிைாற்றம் 
•  ைாணவர்கள் சூழலுக்குத் தக்கவாறு மபாருத்தைான முமறயில் மபச்சுவழிக் 

கருத்துப்பரிைாற்றத்தில் ஈடுபடுவர் 

 
1.4 படித்தலும் ம ாக்கலும் 
•  ைாணவர்கள் பல்வமகயான பனுவல்கம ப் பார்த்தும் படித்தும் தக்க வமகயில் 

புரிந்துணர்மவ மவளிப்படுத்துவர்  

 
1.5 எழுதுதல் 
•  ைாணவர்கள் சரியான மைாழியமைப்புடனும் பமடப்பாக்கத் திறனுடனும் தங்கள் 

கருத்துகம ப் பல்மவறு வடிவங்களில் மவளிப்படுத்துவர் 

 
1.6 எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரிைாற்றம் 
•  ைாணவர்கள் சூழலுக்மகற்பப் மபாருத்தைான மைாழியமைப்மபயும் வடிவத்மதயும் 

பயன்படுத்தி எழுத்துவழிமய கருத்துப்பரிைாறிக்மகாள்வர் 
 

   



 

1157 TAMIL GCE ORDINARY LEVEL SYLLABUS 

 

4  

2   திப்பீட்டு ந ொக்கங்கள் 

 

 

உயர்நிமை வகுப்புகளில் பயிலும் ைாணவர்கள் கற்றல், கற்பித்தலின் வாயிைாகப் 
பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்  கற்றல் அமடவுநிமைகம  அமடவதற்குரிய 
திறன்கம ப் மபற்றிருப்பர். இத்திறன்கம ச் மசாதிப்பமத ைதிப்பீட்டின் ம ாக்கங்கள் ஆகும். 
கற்றல் அமடவுநிமைகம  அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு உருவாக்கப்பட்ட ைதிப்பீட்டு 
ம ாக்கங்கள் பின்வருைாறு: 
 

2.1 மகட்டல் 
•  எழுத்து, மபச்சு வடிவில் அமைந்த பைவமகயான பனுவல்கம க் மகட்டுத் தைது 

புரிந்துணர்மவ மவளிப்படுத்துதல் 
 

2.2 மபசுதல் 
•  மகாடுக்கப்படும் தமைப்புக்கு ஏற்ற கருத்துகம ப் மபாருத்தைான சான்றுகளுடன் 

மதாடர்ச்சியாகவும் நிைல்படவும் எடுத்துமைத்தல் 
•  மசவிைடுப்மபார் புரிந்துமகாள்ளுைாறு கருத்துகம ச் மதளிவாகவும் சை ைாகவும் 

கூறுதல்; மபாருத்தைான மசால்வ மும் மதாடைமைப்பும் மகாண்ட மைாழி மடமயப் 
பயன்படுத்துதல்; மபச்சுத்தமிழிமைா எழுத்துத்தமிழிமைா சரியான உச்சரிப்புடனும் 
மபாருத்தைான மதானியுடனும் மபசுதல் 

 

2.3 மபச்சுவழிக் கருத்துப்பரிைாற்றம் 
•  மகாடுக்கப்படும் தமைப்மபமயாட்டி ஈடுபாட்டுடன் உமையாடுவமதாடு மசவிைடுப்மபார் 

புரிந்துமகாள்ளுைாறு கருத்துகம த் மதளிவாகவும் சை ைாகவும் எடுத்துமைத்தல்  
•  மபாருத்தைான மசால்வ மும் மதாடைமைப்பும் மகாண்ட மைாழி மடமயப் 

பயன்படுத்துதல்; மபச்சுத்தமிழிமைா எழுத்துத்தமிழிமைா சரியான உச்சரிப்புடனும் 
மபாருத்தைான மதானியுடனும் கருத்துப்பரிைாற்றத்தில் ஈடுபடுதல் 

 

2.4 படித்தல் 
•  பைவமகயான பனுவல்கம  ஆழ்ந்து படித்துத் தம் புரிந்துணர்மவ மவளிப்படுத்துதல்  

 

2.5 எழுதுதல் 
•  மகாடுக்கப்படும் கட்டுமைத் தமைப்புகளுக்கு ஏற்ற கருத்துகம த் மதளிவாகவும் 

விரிவாகவும் மபாருத்தைான எடுத்துக்காட்டுகம ப் பயன்படுத்தியும் கருத்து 
வ ர்ச்சியுடன் எழுதுதல் 

•  சிறந்த மைாழி மடயில் மபாருத்தைான, பைதைப்பட்ட மசால்வ த்மதயும் வாக்கிய 
வமககம யும் பயன்படுத்திக் கருத்துகம  நிைல்பட அமைந்த கருத்துத் 
மதாடர்ச்சியுடன் எழுதுதல் 

 

2.6 எழுத்துவழிக் கருத்துப்பரிைாற்றம் 
•  மகாடுக்கப்படும் மின்னஞ்சல் தமைப்புகளுக்கு ஏற்ற கருத்துகம த் மதளிவாகவும் 

விரிவாகவும் கருத்து வ ர்ச்சியுடன் எழுதுதல் 
•  இைக்கணத்மதயும் மைாழியமைப்மபயும் மபாருத்தமுறப் பயன்படுத்திக் கருத்துகம  

நிைல்பட அமைந்த கருத்துத் மதாடர்ச்சியுடன் எழுதுதல் 
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3  நதர்வு அம ப்புமுமற 
  
 
சாதாைணநிமைத் தமிழ்த் மதர்வு மைாத்தம் மூன்று வினாத்தாள்கம க் மகாண்டது. 
 

வினாத்தாள் 1: கட்டுமை  
(2 ைணி, 60 ைதிப்மபண்கள், 30%) 
 

இத்தாள் ‘அ’, ‘ஆ’ என்னும் இரு பிரிவுகம  உள் டக்கியது. இவ்விரு பிரிவுகளிலும் உள்  
வினாக்களுக்கு விமடயளிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ் அகைாதிகளுள் ஒன்றிமனப் 
பயன்படுத்தைாம். 
 

‘அ’ பிரிவு:  மடமுமற சார்ந்த எழுத்துப்பமடப்பு – மின்னஞ்சல் 
 
 
 

இப்பிரிவில் உறவுமுமற சார்ந்த மின்னஞ்சல், அலுவல் சார்ந்த மின்னஞ்சல் ஆகிய 
வடிவங்களில் அமைந்த இைண்டு வினாக்கள் மகாடுக்கப்படும். அவற்றுள் ஏமதனும் 
ஒன்றிமனப்பற்றி 110 மசாற்களுக்குக் குமறயாைல் விமடயளித்தல் மவண்டும். மபாருள்,  
மைாழி, அமைப்புமுமற ஆகியவற்மறக் கருத்திற்மகாண்டு மதர்மவழுதுபவரின் பமடப்பு 
ைதிப்பிடப்படும். 
 
‘ஆ’ பிரிவு: கட்டுமை 
 
 
 

இப்பிரிவில் மூன்று கட்டுமைத் தமைப்புகள் இடம்மபற்றிருக்கும். அவற்றுள் ஏமதனும் 
ஒன்றிமனப்பற்றி 200 மசாற்களுக்குக் குமறயாைல் ஒரு கட்டுமை/கமத எழுதுதல் மவண்டும். 
மபாருள், மைாழி, அமைப்புமுமற ஆகியவற்மறக் கருத்திற்மகாண்டு மதர்மவழுதுபவரின் 
பமடப்பு ைதிப்பிடப்படும்.  
 

  

வினாத்தாள் 2: மைாழி ைைபும் பயன்பாடும் ைற்றும் கருத்தறிதல்  
(1 ைணி 30 நிமிடங்கள், 70 ைதிப்மபண்கள், 35%) 
இத்தாள் ‘அ’, ‘ஆ’, ‘இ’ ஆகிய பிரிவுகம  உள் டக்கியது. 
 

‘அ’ பிரிவு: மைாழி ைைபும் பயன்பாடும் 
 
 
 

இப்பிரிவில் ‘ைைபுத்மதாடர்களும் இமணமைாழிகளும்’, ‘முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்’ ஆகிய 
தமைப்புகளில் வினாக்கள் இடம்மபறும். ‘ைைபுத்மதாடர்களும் இமணமைாழிகளும்’ எனும் 
தமைப்பின்கீழ் ஐந்து வினாக்கள் இடம்மபறும். அமவ பாடத்திட்டத்தில் இடம்மபற்றுள்      
80 ைைபுத்மதாடர்கம யும் 48 இமணமைாழிகம யும் அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு 
அமைந்திருக்கும். மகாடுக்கப்படும் பத்து உதவிச்மசாற்களிலிருந்து மகாடிட்ட இடங்கம  
நிைப்புவதற்மகற்ற மிகப் மபாருத்தைான ைைபுத்மதாடர்கம யும் இமணமைாழிகம யும் 
மதர்ந்மதடுக்கமவண்டும். ‘முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்’ (மசால்ை வு: 90-100) எனும் 
தமைப்பின்கீழ் ஒரு பனுவமை அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு ஐந்து மகாடிட்ட இடங்கள் 
இடம்மபறும். மகாடுக்கப்படும் பத்து உதவிச்மசாற்களிலிருந்து மிகப் மபாருத்தைான 
விமடகம த் மதர்ந்மதடுக்கமவண்டும்.  
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‘ஆ’ பிரிவு: மதரிவுவிமடக் கருத்தறிதல் ைற்றும் பிமழ திருத்தம் 
 
 

இப்பிரிவில் இடம்மபறும் இைண்டு பனுவல்கம மயாட்டி (மசால்ை வு: 235-245) ஐந்து 
மதரிவுவிமட வினாக்கள் இடம்மபறும். ஒவ்மவாரு வினாவுக்கும் மகாடுக்கப்படும்  ான்கு 
மதரிவுகளுள் மிகப் மபாருத்தைான விமடமயத் மதர்ந்மதடுத்து எழுதமவண்டும். ‘பிமழ 
திருத்தம்’ எனும் தமைப்பின்கீழ்ப் பாடத்திட்டத்திலுள்  இைக்கணக் கூறுகம ச் மசாதிக்கும் 
வமகயில் ஒரு பனுவமை (மசால்ை வு: 80-90) அடிப்பமடயாகக்மகாண்டு ஐந்து வினாக்கள் 
இடம்மபறும். மகாடுக்கப்பட்டுள்  பகுதியிலிருந்து ஐந்து பிமழயான மசாற்கம க் 
கண்டறிந்து அவற்மறத் திருத்திச் சரியான மசால்மை எழுதமவண்டும். 
 
 
 

‘இ’ பிரிவு: சுயவிமடக் கருத்தறிதல் ைற்றும் மசாற்மபாருள் 
 
 

இப்பிரிவில் ஒரு பனுவமைமயாட்டி (மசால்ை வு: 235-245) ஐந்து சுயவிமட வினாக்களும் 
ஐந்து மசாற்மபாரும ச் மசாதிக்கும் வினாக்களும் இடம்மபறும். சுயவிமட 
வினாக்களுக்குரிய விமடகம ப் பகுதியின் துமணமகாண்டு கண்டறிந்து மசாந்த  மடயில் 
எழுதமவண்டும்.  
 
 
 
 
 
 

வினாத்தாள் 3: வாய்மைாழியும் மகட்டல் கருத்தறிதலும் 
இவ்வினாத்தாள் வாய்மைாழித் மதர்வு, மகட்டல் கருத்தறிதல் ஆகியவற்மற உள் டக்கியது. 
 
 
 
 
 

வாய்மைாழித் மதர்வு 
(10-15 நிமிடங்கள், 50 ைதிப்மபண்கள், 25%) 
இத்மதர்வு பின்வரும் இைண்டு பகுதிகம  உள் டக்கியது: 
• வாய்விட்டு வாசித்தல்  
• ஒளிக்காட்சிமயமயாட்டிய உமையாடல் 
 
1. வாய்விட்டு வாசித்தல் 
 

(10 ைதிப்மபண்கள், 5%) 
 
 

கணினித்திமையில் இடம்மபறும் ஒரு பனுவமைத் (மசால்ை வு: 100) மதர்வுக்கு அைர்பவர் 
வாய்விட்டு வாசிக்கமவண்டும்.  உச்சரிப்பு, மசால்ைழுத்தம், சை ம், ஓமச யம் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பமடயில் ைதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும்.  
 

 
 

2. ஒளிக்காட்சிமயமயாட்டிய உமையாடல் 
(40 ைதிப்மபண்கள், 20%) 

 
 

மதர்வுக்கு அைர்பவர் 55-60 வினாடிகளுக்குள் அமைந்திருக்கும் ஒளிக்காட்சி ஊக்கக்கூறு 
ஒன்மறப் பார்த்துவிட்டுத் மதர்வா ர்களுடன் அமதமயாட்டிய உமையாடலில் ஈடுபடமவண்டும். 
மகட்பவர் புரிந்துமகாள்ளும் வமகயில் கருத்துகம  விவரிக்கும் திறன், உமையாடலில் சை ம், 
மைாழியின் மபாருத்தப்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் ைதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும். 
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மகட்டல் கருத்தறிதல் மதர்வு 
(ஏறத்தாழ 30 நிமிடங்கள், 20 ைதிப்மபண்கள், 10%) 
 
 

மசய்தி, உமையாடல், சிற்றுமை, கமத, அறிக்மக, வி ம்பைம், அறிவிப்பு முதைான வமககளில் 
ஆறு பனுவல்கள் இடம்மபறும். அவற்மறமயாட்டிப் பத்துத் மதரிவுவிமட வினாக்கள் 
மகட்கப்படும். ஒமை மதர்வில் இவ்வமககள் அமனத்தும் இடம்மபறமவண்டும் என்ற 
அவசியமில்மை. 
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4  மதர்வு விவை அட்டவமண 

 

 
2024-ஆம் ஆண்டுமுதல் அைல்படுத்தப்படும் சிங்கப்பூர்-மகம்பிரிட்ஜ் மபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ் 

சாதாைணநிமைத் தமிழ் (1157) 
 

தாள் 

(ம ைம்) 
மபாரு டக்கம் வினா வமக 

வினாக்களின் 
எண்ணிக்மக 

(ைதிப்ப வு) 

ைதிப்மபண் 
1 

(2 ைணி) 
 
 
 

 

கட்டுமை 
 
‘அ’ பிரிவு 
 மடமுமற சார்ந்த 
எழுத்துப்பமடப்பு - 
மின்னஞ்சல்  
(110 மசாற்களுக்குக் 
குமறயாைல்)   
 

‘ஆ’ பிரிவு 
கட்டுமை  
(200 மசாற்களுக்குக் 
குமறயாைல்)   
வமககள்: நிகழ்வு, 
வி க்கம், கமத 
 

 
 
 

சுயவிமட 
 
 
 
 
 

சுயவிமட  

 
 
 
2 

(ஒரு வினாவிற்கு 
விமடயளித்தல்) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
(ஒரு வினாவிற்கு 
விமடயளித்தல்) 

(30%) 
60 
 

(10%) 
20 
 
 
 
 

(20%) 
40 
 

2 
(1 ைணி 30 
நிமிடங்கள்) 

மைாழி ைைபும் 
பயன்பாடும் ைற்றும் 
கருத்தறிதல் 
 
‘அ’ பிரிவு 
A1 ைைபுத்மதாடர்களும் 
   இமணமைாழிகளும்  

 
 
 
 
 

மகாடிட்ட 
இடங்கம  நிமறவு 

மசய்தல்  

 
 
 
 
 
5 

(35%) 
70 
 
 
 

(5%) 
10 

 
A2 முன்னுணர்வுக்  
   கருத்தறிதல்           

மகாடிட்ட 
இடங்கம  நிமறவு 

மசய்தல்  

5 (5%) 
10 

 
‘ஆ’ பிரிவு 

B3 மதரிவுவிமடக்     
   கருத்தறிதல் 

 
 
 
 
 
 
 
 

மதரிவுவிமட 
 

5 
 

(5%) 
10 

 B4 பிமழ திருத்தம் பிழைகழைத் திருத்தி 
எழுதுதல் 

5 (5%) 
10 
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தாள் 

(ம ைம்) 
மபாரு டக்கம் வினா வமக 

வினாக்களின் 
எண்ணிக்மக 

(ைதிப்ப வு) 

ைதிப்மபண் 
2 

(1 ைணி 30 
நிமிடங்கள்) 

‘இ’ பிரிவு            

C5 சுயவிமடக்     
   கருத்தறிதல்          
(5 மசாற்மபாருள் 
வினாக்கள் உட்பட) 

 
 
 
 

சுயவிமட  

 

10 

 
 
 
 
 

(15%) 
30 

3 
(10 -15 

நிமிடங்கள்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ஏறத்தாழ 30 
நிமிடங்கள்) 

வாய்மைாழி 
 
 
 
 
 
 
 
 

வாய்விட்டு வாசித்தல் 
 
 
 

 
ஒளிக்காட்சிமயமயாட்டிய 
உமையாடல் 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சுயவிமட  
 

சுயவிமட 
 

 
 
1 

 
 

1  
 

(35%) 
70 

 
 
 

(5%) 
10 

 
 

(20%) 
40 
 

மகட்டல் கருத்தறிதல் 
• 6 பனுவல்கள் 

மதரிவுவிமட  
 

10 
 

(10%) 
20 
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சிங்கப்பூர்-மகம்பிரிட்ஜ் மபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ்  
சாதாைணநிமைத் தமிழ் (1157) 

மதர்வுக்குரிய ைைபுத்மதாடர்கள் ைற்றும் இமணமைாழிகள் பட்டியல் 
 

ைைபுத்மதாடர்கள் 

1. அவசைக்குடுக்மக  28. கண் பிதுங்குதல்  55. தமைமுழுகுதல் 
2. அள்ளிக் மகாடுத்தல் 29. கண்மண ைமறத்தல் 56. தமைமைற்மகாள்ளுதல் 
3. அள்ளியிமறத்தல்  30. கண்மூடித்தனம்  57. தமையாட்டுதல் 
4. ஆழம் பார்த்தல்  31. கமதகட்டுதல்   58. தமையிடுதல் 
5. ஆறப்மபாடுதல்  32. கம்பிநீட்டுதல்  59. தமைமயடுத்தல்  
6. இடங்மகாடுத்தல்  33. கமைத்துக் குடித்தல் 60. திக்குமுக்காடுதல் 
7. இடித்துமைத்தல்  34. கழித்துக் கட்டுதல்  61.  ட்டாற்றில் விடுதல் 
8. இடுப்மபாடிதல்  35. காட்டிக் மகாடுத்தல் 62. ம ஞ்மசப் பி த்தல் 
9. இட்டுக்கட்டுதல்  36. காதுகுத்துதல்  63. ம ாடித்துப் மபாதல் 
10. இைண்டுபடுதல்  37. காலில் விழுதல்  64. ம ாட்டம் பார்த்தல் 
11. இழுக்கடித்தல்  38. கிள்ளுக்கீமை  65. பம்பைைாகச் சுழலுதல்  
12. இனிக்கப் மபசுதல்  39. குழிபறித்தல்  66. பழிவாங்குதல்  
13. ஈடுகட்டுதல்  40. மககழுவுதல்  67. பின்வாங்குதல் 
14. ஈமடறுதல்  41. மககூடுதல்  68. புளிப்புத் தட்டுதல் 
15. உச்சிகுளிர்தல்  42. மகமகாடுத்தல்  69. பூசி மைழுகுதல்  
16. உயிமைக் மகாடுத்தல் 43. மக மனத்தல்  70. மபச்சுக் மகாடுத்தல் 
17. உரித்துமவத்தல்  44. மகமயக் கடித்தல் 71. ைட்டந்தட்டுதல் 
18. உமைமவத்தல்  45. மகவிரித்தல்  72. ைனக்மகாட்மட 
19. எடுத்மதறிதல்  46. மகாட்டைடித்தல்  73. ைனந்திறத்தல் 
20. ஒத்தூதுதல்  47. சிட்டாய்ப் பறத்தல்  74. முகங்மகாடுத்தல் 
21. ஒருமக பார்த்தல்  48. மசவிசாய்த்தல்  75. முதுகில் குத்துதல் 
22. ஒற்மறக்காலில் நிற்றல் 49. மசால்லிக் காட்டுதல்  76. மைய்ம்ைறத்தல் 
23. ஓடியாடிப் பார்த்தல் 50. தட்டிக் கழித்தல்  77. வமைவீசுதல் 
24. ஓட்டம் பிடித்தல்  51. தட்டிக் மகட்டல்  78. வாமயக் கட்டுதல்  
25. ஓட்மடக்மக  52. தட்டிக் மகாடுத்தல் 79. வாைாட்டுதல் 
26. ஓட்மடவாய்  53. தட்டிப் பறித்தல்  80. மவட்டிப்மபச்சு 

27. கக்கமவத்தல்  54. தமைைமறவு    
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இமணமைாழிகள் 

1.  அடக்கமவாடுக்கம் 25. கூச்சல் குழப்பம் 
2.  அழுத்தம் திருத்தம் 26. மகயுங்க வும் 
3.  அறக்கப் பறக்க 27. சட்டதிட்டம் 
4.  ஆடாைல் அமசயாைல்  28. சாமட ைாமட 
5.  ஆற அைை 29. சீைாட்டிப் பாைாட்டி 
6.  இல்ைாததும் மபால்ைாததும் 30. சீரும் சிறப்பும் 
7.  இம த்து கம த்து 31. மசாத்து சுகம்  
8.  இன்பதுன்பம் 32. தானதர்ைம் 
9.  ஈடு இமண 33.  மட உமட 
10.  ஈவிைக்கம் 34. ம ளிவு சுளிவு 
11.  ஊண் உறக்கம் 35. பட்டம் பதவி 
12.  ஊரும் மபரும் 36. பயிர் பச்மச 
13.  எதிரும் புதிரும் 37. பழக்கவழக்கம் 
14.  ஏட்டிக்குப் மபாட்டி 38. மபரும் புகழும் 
15.  ஏமழ எளியவர் 39. மபாரும் பூசலும் 
16.  ஏற்ற தாழ்வு 40. முட்டி மைாதி 
17.  ஏமனா தாமனா 41. மைடு பள் ம் 
18.  ஒட்டி உைர்ந்து  42. மை தா ம் 
19.  ஓட்மட உமடசல் 43. வம்பு தும்பு 
20.  ஓய்வு ஒழிச்சல் 44. வைவு மசைவு 
21.  கங்கு கமை 45. வற்றி வறண்டு 
22.  கண்டமதயும் மகட்டமதயும் 46. வாடி வதங்கி 
23.  கனமவா  னமவா 47. வாட்டசாட்டம் 
24.  குறுக்கும் ம டுக்கும் 48. விருப்பு மவறுப்பு  
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சிங்கப்பூர்-மகம்பிரிட்ஜ் மபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ்  
சாதாைணநிமைத் தமிழ் (1157) 

பிமழ திருத்தம் 
மதர்வில் மசாதிக்கப்படவிருக்கும் இைக்கணக்கூறுகள் 

 
*இந்த இைக்கணக்கூறுகளின் பட்டியல் 2021-ஆம் ஆண்டு அைைாக்கம் மசய்யப்பட்ட 
தமிழ்மைாழிப் பாடத்திட்டத்மத (பக்கங்கள் 56-59) அடிமயாற்றி உருவாக்கப்பட்டுள் து. 

 

எழுத்து வமககள் • குறில், ம டில் 
• ஏகாை, ஓகாை எழுத்துகள் மகாண்ட மசாற்கள் 
• இனமவழுத்து 

 

மசால் வமககள் • வினாப்மபயர் 
• சுட்டுப்மபயர், பதிலிடுமபயர் 
• மதரிநிமை விமனமுற்று, குறிப்பு விமனமுற்று 

 

மதாடர் அமைப்பு • எழுவாய், பயனிமை இமயபு  (திமண, பால், எண் 
இடம், காைம்) 

• மவற்றுமை உருபுகள் (ஐ, ஆல், உடன், ஓடு, கு, அது, 
உமடய, இல்,  இன், இடம், இலிருந்து, இடமிருந்து) 

• மபயைமடமைாழி, விமனயமடமைாழி 

• மபயமைச்சம், எதிர்ைமறப் மபயமைச்சம், 
விமனமயச்சம், எதிர்ைமற விமனமயச்சம் 

• விமனயாைமணயும் மபயர் 
• இமணப்புச் மசால்  
(உம், ஆனால், அதனால், அப்மபாது, எனமவ, ஆகமவ, 
ஆமகயால், ஆதைால், எனினும், இருப்பினும், 
இருந்தமபாதிலும், மைலும்) 

• உடன்பாட்டு விமனமுற்று, எதிர்ைமற விமனமுற்று 
• மசய்விமன, மசயப்பாட்டுவிமன 
• தன்விமன, பிறவிமன 

 
மசால் பயன்பாடு • ஒலி மவறுபாட்டுச் மசாற்கள் 

• ஒரு, ஓர் 
• சிை, சிைர், பை, பைர் 
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சிங்கப்பூர்-மகம்பிரிட்ஜ் மபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ் சாதாைணநிமைத் மதர்வு 
தமிழ் 

 
  மடமுமற சார்ந்த எழுத்துப் பமடப்புக்குரிய ைதிப்பீட்டுத் திட்டம்  

(20 ைதிப்மபண்கள்) 
 

 
     மபாருள் (10 ைதிப்மபண்கள்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வமக  வமக 1 வமக 2 வமக 3 வமக 4 

ைதிப்மபண்கள் 9-10 6-8 3-5 1-2 

கருத்துப் 
மபாருத்தம் 

▪ முழுதும் மபாருத்தைான 
கருத்துகள்  

▪ மபரும்பாலும் 
மபாருத்தைான கருத்துகள் 

▪ ஓை வு மபாருத்தைான 
கருத்துகள்  

 

▪ மிகச் சிை மபாருத்தைான 
கருத்துகள்  

கருத்து     
வ ர்ச்சி 

• மிகத் மதளிவான கருத்து 
வ ர்ச்சி 

 

▪ மதளிவான கருத்து 
வ ர்ச்சி 

▪ பை இடங்களில் கருத்து 
வ ர்ச்சி இல்ைாதிருத்தல்  

▪ கருத்துகள் மதளிவற்று 
இருத்தல்; கூறியது கூறல் 
இடம்மபற்றிருத்தல் 
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     மைாழியும் அமைப்புமுமறயும் (10 ைதிப்மபண்கள்) 
 

     வமக  வமக 1 வமக 2 வமக 3 வமக 4 

ைதிப்மபண்கள் 9-10 

(மிகச் சிறந்த 
மைாழித்திறன்) 

6-8  
(சிறந்த மைாழித்திறன்) 

3-5  
(சைாசரி அல்ைது அதற்கும்  

கீழ்நிமையிைான   
மைாழித்திறன்) 

1-2  
(மைாழித்திறன் மைாசைாக 

இருத்தல்) 

இைக்கணமும் 
மைாழியமைப்பும் 

 

 

 

 

 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, 
மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி 
ஆகியவற்றில் மபரும் 
பிமழகள் இன்மை; மிகச் 
சிை இடறல்கள் அல்ைது 
சிறு பிமழகள்  

 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி ஆகியவற்றில் 
சிை மபரும் பிமழகளும் சிறு 
பிமழகளும்  

 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி ஆகியவற்றில் 
பை மபரும் பிமழகளும் சிறு 
பிமழகளும் 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, 
மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி 
ஆகியவற்றில்  மபரும் 
பிமழகளும் சிறு 
பிமழகளும் 
ைலிந்திருத்தல் 

கருத்து 
மவளிப்பாடு  

▪ கருத்துகம த் மதளிவாக 
வி க்கப் மபாருத்தைான, 
பைதைப்பட்ட  
மசால்ைாட்சிமயயும் 
வாக்கிய 
அமைப்புகம யும்  
பயன்படுத்தியிருத்தல்  

  

▪ கருத்துகம  வி க்கப் 
மபாருத்தைான 
மசால்ைாட்சிமயயும் வாக்கிய 
அமைப்புகம யும்  
பயன்படுத்தியிருத்தல் 
 

▪ எளிய மசால்ைாட்சிமயயும் 
வாக்கிய அமைப்புகம யும்  
பயன்படுத்தியிருத்தல்; பை 
இடங்களில் கருத்துகள் 
மதளிவற்று இருத்தல் 

▪ மைாழிப் பிமழகளினால் 
கருத்துகம ப் 
புரிந்துமகாள்வதில் 
இடர்ப்பாடு இருத்தல் 
 

கருத்துத் 
மதாடர்ச்சி 

▪ பத்தியிலும் 
பத்திகளுக்கிமடயிலும்  
மிக நிைல்பட அமைந்த 
கருத்துத் மதாடர்ச்சி 

▪ பத்தியிலும் 
பத்திகளுக்கிமடயிலும் 
மபரும்பாலும் நிைல்பட 
அமைந்த கருத்துத் மதாடர்ச்சி 

 

▪ பத்திய வில் ஓை வு நிைல்பட 
அமைந்த கருத்துத் மதாடர்ச்சி 

▪ கருத்துத் மதாடர்ச்சி 
இல்ைாதிருத்தல் 
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சிங்கப்பூர்-மகம்பிரிட்ஜ் மபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ் சாதாைணநிமைத் மதர்வு  
தமிழ் 
  

கட்டுமைக்குரிய ைதிப்பீட்டுத் திட்டம்  
(40 ைதிப்மபண்கள்) 

 

     மபாருள் (20 ைதிப்மபண்கள்) 
 

வமக வமக 1 வமக 2 வமக 3 வமக 4 வமக 5 
ைதிப்மபண்கள் 17-20 13-16 9-12 5-8 1-4 

கருத்துப் 
மபாருத்தம் 
 

▪ முழுதும் 
மபாருத்தைான 
கருத்துகள் 

▪ மபரும்பாலும் 
மபாருத்தைான 
கருத்துகள் 

▪ மபாதிய அ வு 
மபாருத்தைான 
கருத்துகள் 

▪ ஓை வு  
மபாருத்தைான 
கருத்துகள் 

▪ மிகச் சிை 
மபாருத்தைான 
கருத்துகள் 

கருத்து 
வ ர்ச்சி 

▪ மிகத் மதளிவான 
கருத்து வ ர்ச்சி  

 

▪ மதளிவான கருத்து 
வ ர்ச்சி 

▪ ஓை வு மதளிவான 
கருத்து வ ர்ச்சி  

▪ பை இடங்களில் 
கருத்து வ ர்ச்சி 
இல்ைாதிருத்தல்  

▪ கருத்துகள் மதளிவற்று 
இருத்தல்; கூறியது 
கூறல் 
இடம்மபற்றிருத்தல் 
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மைாழியும் அமைப்புமுமறயும் (20 ைதிப்மபண்கள்) 
 

வமக வமக 1 வமக 2 வமக 3 வமக 4 வமக 5 

ைதிப்மபண்கள் 17-20 13-16 9-12  5-8 1-4  

மிகச் சிறந்த 
மைாழித்திறன் 

சிறந்த மைாழித்திறன் சைாசரி மைாழித்திறன் சைாசரிக்கும் 
கீழ்நிமையிைான 
மைாழித்திறன் 

மைாழித்திறன்     
மைாசைாக 
இருத்தல் 

இைக்கணமும் 
மைாழியமைப்பும் 

 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, 
மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி 
ஆகியவற்றில்   மபரும் 
பிமழகள் இன்மை; 
மிகச் சிை இடறல்கள் 
அல்ைது சிறு பிமழகள் 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, 
மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி 
ஆகியவற்றில்     
மபரும் பிமழகம விடச்  
சிறு பிமழகள் அதிகம் 
இருத்தல் 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, 
மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி 
ஆகியவற்றில் சிறு 
பிமழகம விடப் மபரும் 
பிமழகள் அதிகம் 
இருத்தல்   

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, 
மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி 
ஆகியவற்றில்     
மபரும் பிமழகளும் 
சிறு பிமழகளும் 
அதிகம் இருத்தல் 

▪ எழுத்து, மசால், 
மதாடைமைப்பு, 
மசால்ைாட்சி, 
நிறுத்தற்குறி 
ஆகியவற்றில்       
மபரும் பிமழகளும் 
சிறு பிமழகளும் 
ைலிந்திருத்தல் 

கருத்து 
மவளிப்பாடு  
 
 
 
 
 
 

▪ கருத்துகம த் 
    மதளிவாக வி க்கப் 
    மபாருத்தைான,  
பைவமகயான 
மசால்ைாட்சிமயயும் 
வாக்கிய 
அமைப்புகம யும் 
பயன்படுத்தியிருத்தல்   

▪ கருத்துகம  வி க்கப் 
மபாருத்தைான  
மசால்ைாட்சிமயயும் 
வாக்கிய 
அமைப்புகம யும் 
பயன்படுத்தியிருத்தல்  

▪ கருத்துகம  வி க்க 
ஓை வு மபாருத்தைான 
மசால்ைாட்சிமயயும் 
எளிய வாக்கிய 
அமைப்புகம யும் 
பயன்படுத்தியிருத்தல் 

▪ எளிய 
மசால்ைாட்சிமயயும் 
வாக்கிய 
அமைப்புகம யும்  
பயன்படுத்தியிருத்தல்;     
பை இடங்களில் 
கருத்துகள் 
மதளிவற்று இருத்தல் 

▪ மைாழிப் 
பிமழகளினால் 
கருத்துகம ப் 
புரிந்துமகாள்வதில் 
இடர்ப்பாடு 
இருத்தல் 

 
 

கருத்துத் 
மதாடர்ச்சி 
 

▪ பத்தியிலும்   
பத்திகளுக்கு  
இமடயிலும் மிக  
நிைல்பட அமைந்த 
கருத்துத் மதாடர்ச்சி 

▪ பத்தியிலும் பத்திகளுக்கு 
இமடயிலும் மபரும்பாலும் 
நிைல்பட அமைந்த 
கருத்துத் மதாடர்ச்சி 

▪ பத்தியிலும் பத்திகளுக்கு 
இமடயிலும் ஓை வு 
நிைல்பட அமைந்த 
கருத்துத் மதாடர்ச்சி 

▪ பத்திய வில் ைட்டும்   
ஓை வு அமைந்த 
கருத்துத் மதாடர்ச்சி 

 

▪ கருத்துத் 
மதாடர்ச்சி 
இல்ைாதிருத்தல் 
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சிங்கப்பூர்-மகம்பிரிட்ஜ் மபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ் சாதாைணநிமைத் மதர்வு  
தமிழ் 
  

வாய்மைாழித் மதர்வுக்குரிய ைதிப்பீட்டுத் திட்டம் 
(50 ைதிப்மபண்கள்) 

 
வாய்விட்டு வாசித்தல் (10 ைதிப்மபண்கள்) 

 

வமக வமக 1 வமக 2 வமக 3 வமக 4 

ைதிப்மபண்கள் 9-10 6-8 3-5 1-2 
உச்சரிப்பும் 
மசால்ைழுத்தமும் 
சை மும் ஓமச யமும் 

(10 ைதிப்மபண்கள்) 
 

• மதளிவான உச்சரிப்பு 
 
 
 

• மதளிவான 
மசால்ைழுத்தம்   
 
 

• சீைான சை ம் 
 
 

• மபாருத்தைான குைல் 
ஏற்ற இறக்கம் 

• சிை பிமழகம    
ைட்டும் மகாண்ட           
உச்சரிப்பு 

 
• மபரும்பாலும் 
மதளிவான 
மசால்ைழுத்தம் 

 
• மபரும்பாலும் சீைான  
சை ம்  

 
• மபரும்பாலும் 
மபாருத்தைான குைல் 
ஏற்ற இறக்கம் 

 

• எளிதில் அறியக் கூடிய 
பை பிமழகம க் 
மகாண்ட உச்சரிப்பு 

 
• ஓை வு மதளிவான 
மசால்ைழுத்தம்  

 
 
• ஓை வு சை ம் 
 
 
• ஓை வு மபாருத்தைான 
குைல் ஏற்ற இறக்கம்   
 

• மதளிவில்ைாத உச்சரிப்பு 
 
 
 

• மதளிவில்ைாத 
மசால்ைழுத்தம் 

 
 
• சை ைற்ற வாசிப்பு 

 
 

• கிட்டத்தட்ட தனித்தனிச் 
மசால்ைாக வாசித்தல் 
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    ஒளிக்காட்சிமயமயாட்டிய உமையாடல் (40 ைதிப்மபண்கள்) 
 

வமக வமக 1 வமக 2  வமக 3 வமக 4  
ைதிப்மபண் 
பைப்மபல்மை 

16 - 20 11 - 15 6 - 10 1 - 5 

கருத்துமைத்தலும் 
கருத்து வ ர்ச்சியும்  
(20 ைதிப்மபண்கள்) 
 
 
 
 
 

• தமைப்புக்கு ஏற்ற  
மபாருத்தைான 
கருத்துகம க் கூறுதல் 

 
 
• கருத்து வ ர்ச்சி 
மதளிவாகவும் 
மதாடர்ச்சியாகவும் 
இருத்தல் 

 
 
• மபாருத்தைான 
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 
கருத்துகம  விரிவாகக் 
கூறுதல் 
 
 

• உமையாடமைத் 
மதாடர்ச்சியாக 
நிகழ்த்துதல்  

 

• மபரும்பாலும் 
தமைப்புக்கு ஏற்ற 
மபாருத்தைான 
கருத்துகம க் கூறுதல் 
 

• கருத்து வ ர்ச்சி 
மபரும்பாலும் 
மதளிவாகவும் 
மதாடர்ச்சியாகவும் 
இருத்தல் 

 
• மபரும்பாைான 
கருத்துகம ப் 
மபாருத்தைான 
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 
விரிவாகக் கூறுதல்  

 
• மபரும்பாைான 
மவம களில் 
உமையாடமைத் 
மதாடர்ச்சியாக 
நிகழ்த்துதல் 

 
 

• ஓை வு தமைப்புக்கு 
ஏற்ற மபாருத்தைான 
கருத்துகம க் கூறுதல் 

 
 
• கருத்து வ ர்ச்சி ஓை வு 
மதளிவாகவும் 
மதாடர்ச்சியாகவும் 
இருத்தல் 

 
 
• சிை கருத்துகம ப் 
மபாருத்தைான 
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 
விரிவாகக் கூறுதல்  
 
 

• சிை மவம களில் 
ைட்டுமை 
உமையாடமைத் 
மதாடர்ச்சியாக 
நிகழ்த்துதல் 

• மிகக் குமறந்த 
கருத்துகம க் கூறுதல் 

 
 
 
• கருத்து வ ர்ச்சி 
குமறந்த அ வில் 
இருத்தல் 

 
 
 
• மபரும்பாைான 
கருத்துகம  விரிவாகக் 
கூற இயைாதிருத்தல் 
 
 
 

• உமையாடமைத் 
மதாடர்ச்சியாக நிகழ்த்த 
இயைாதிருத்தல் 

 



 

1157 TAMIL GCE ORDINARY LEVEL SYLLABUS 

 

19  

வமக வமக 1 வமக 2  வமக 3 வமக 4  
ைதிப்மபண் 
பைப்மபல்மை 

16 - 20 11 - 15 6 - 10 1 - 5 

சை மும்    
மைாழிப் பயன்பாடும்  
(20 ைதிப்மபண்கள்) 

• சை ைாக உமையாடுதல் 
 
 

• மபாருத்தைான 
மசால்ைாட்சிமயயும் 
மதாடர்கம யும்  
பயன்படுத்துதல் 

• ஓை வு சை ைாக 
உமையாடுதல்  

 

• ஓை வு மபாருத்தைான 
மசால்ைாட்சிமயயும் 
எளிய மதாடர்கம யும் 
பயன்படுத்துதல் 

• தயக்கத்துடன் 
உமையாடுதல் 
 

• சிறிது மபாருத்தைற்ற 
மசால்ைாட்சிமயயும் 
எளிய மதாடர்கம யும் 
பயன்படுத்துதல் 

 

• அதிகத் தயக்கத்துடன் 
உமையாடுதல்  
 

• மபரும்பாலும் 
மபாருத்தைற்ற 
மசால்ைாட்சிமயயும் 
எளிய மதாடர்கம யும் 
பயன்படுத்துதல் 

 




