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பாடத்திட்ட ேநாக்கங்கள் 
 
கல்வி அைமச்சின் பாடத்திட்ட வைரவு, ேமம்பாட்டுப் பிரிவினால் உருவாக்கப்பட்ட ‘தமிழ்ெமாழி 
இலக்கியப் பாடத்திட்டம் 2019’ பின்வரும் கற்றல் அைடவுநிைலகைள அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டு 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது: 
 

• தமிழ் இலக்கியத்தின் வடிவங்களான மரபுக்கவிைதகள், தற்காலக் கவிைதகள், நாவல், 
சிறுகைதகள் ஆகியவற்ைற அைடயாளம் காணவும் அவற்ைறப் ேபாற்றவும் அறிந்திருத்தல் 

• இலக்கியம் பற்றிய புரிந்துணர்ைவ அறிமுகப்படுத்துவேதாடு மட்டுமல்லாமல் அன்றாட 
வாழ்க்ைகேயாடு ஒப்பிட்டு அறியும் திறைன அறிந்திருத்தல் 

• இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் விழுமியங்கைள அறிந்துெகாண்டு ேபாற்ற அறிந்திருத்தல் 
• பைடப்பாக்கத்திறன் ெவளிப்பாட்டிலும் கைலத்திறன் ெவளிப்பாட்டிலும் இலக்கியத்தின் 

பங்கிைனப் புரிந்துெகாள்ளும் மாண்பிைனப் ெபற்றிருத்தல் 

• தமிழ் மரைபயும் பண்பாட்ைடயும் அறிந்துெகாள்வேதாடு தமிழ்ெமாழி ெதாடர்பான அறிைவயும் 
ஆழப்படுத்துதல் 

 

 
மதிப்பீட்டு ேநாக்கங்கள் 
 
உயர்நிைலப்பள்ளியில் தமிழ் இலக்கியம் பயிலும் மாணவர்கள் கற்றல், கற்பித்தலின்வழி ேமற்கண்ட 
கற்றல் அைடவுநிைலகைள அைடவதற்குரிய திறன்கைளப் ெபற்றிருப்பர். இத்திறன்கைளச் 
ேசாதிப்பேத மதிப்பீட்டின் ேநாக்கங்கள் ஆகும். கற்றல் அைடவுநிைலகைள 
அடிப்பைடயாக்ெகாண்டு உருவாக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ேநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 
 
• இலக்கியப் பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துைரக்கப்பட்ட மரபுக்கவிைதகள், தற்காலக் கவிைதகள், 

நாவல், கட்டுைரகள், சிறுகைதகள் ஆகியைவ உணர்த்தும் கருத்துகள், உட்ெபாருள் 
முதலானவற்ைற அைடயாளங்கண்டு அவற்ைறெயாட்டிய தமது ஆழ்ந்த புரிந்துணர்ைவத் 
ெதளிவாகவும் ெதாடர்புபடவும் சுயப்பைடப்புத் திறனுடனும் ெவளிப்படுத்துதல் 
 

• இலக்கியப் பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துைரக்கப்பட்ட ெவவ்ேவறு வைக இலக்கியங்களின் 
கைதக்கரு, பின்னணி, கைதப்பின்னல், பாத்திரப்பைடப்பு, நைட, ெமாழி, தைலப்பு, இலக்கிய 
ஆசிரியர் உணர்த்த விரும்பும் விழுமியங்கள், படிப்பிைனகள், ைகயாண்டுள்ள உத்திகள் 
முதலானவற்ைறப்பற்றித் திறனாய்வு ேநாக்கில் ஆய்ந்தறிந்து கருத்துைரக்கும் திறைனப் 
ெபற்றிருத்தல்  
 

• பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துைரக்கப்படாத தற்காலக் கவிைதகைளயும் சிறுகைதகைளயும் 
ெபாருளுணர்ந்து படித்து அவற்ைறத் திறனாய்வு ேநாக்கில் மதிப்பிட்டுக் கருத்துைரக்கும் 
திறைனப் ெபற்றிருத்தல்  
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ேதர்வு அைமப்புமுைற 
 
இத்ேதர்வு ெமாத்தம் இரண்டு வினாத்தாள்கைளக் ெகாண்டது. 
 
தமிழ் இலக்கியத் ேதர்வு எழுதும் மாணவர்கள் 2033/1 மற்றும் 2033/2 ஆகிய இரண்டு 
வினாத்தாள்களுக்கும் விைடெயழுதேவண்டும். 
 
சமூகவியல் (Social Studies) பாடத்துடன் தமிழ் இலக்கியத்ைத விருப்பப் பாடமாகத் 
ேதர்ந்ெதடுக்கும் மாணவர்கள் 2289/2 எனும் வினாத்தாளுக்கு மட்டுேம விைடெயழுதேவண்டும். 
 
 
வினாத்தாள் 1:  
(1 மணி 30 நிமிடங்கள், 50 மதிப்ெபண்கள்) 
இத்தாள் ‘அ’, ‘ஆ’ ஆகிய இரு பிரிவுகைள உள்ளடக்கியது. மாணவர்கள் ஒவ்ெவாரு பிரிவிலிருந்தும் 
ஒரு வினாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்து ஆக ெமாத்தம் இரண்டு வினாக்களுக்கு விைடெயழுதேவண்டும். 
ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் 25 மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்படும். 
 
‘அ’ பிரிவு: நாவல் மற்றும் கட்டுைரகள் 
இப்பிரிவில் இரண்டு வினாக்கள் இடம்ெபறும். அவற்றுள் மாணவர்கள் ஒரு வினாைவத் 
ேதர்ந்ெதடுத்து விைடெயழுதேவண்டும். நாவலிலிருந்து ஒரு வினாவும் கட்டுைரகளிலிருந்து ஒரு 
வினாவும் ேகட்கப்படலாம் அல்லது இரு வினாக்களும் நாவலிலிருந்ேதா கட்டுைரகளிலிருந்ேதா 
ேகட்கப்படலாம். 
 

• நாவல்  
ைவகைறப்பூக்கள் - மா இளங்கண்ணன்  

 
• கட்டுைரகள்  
1. சங்க இலக்கியமும் மனிதாபிமான சிந்தைனகளும் ñ தில்ைலநாதன்  
2. உள்ளம் என்னும் உயர்ந்த ெசாத்து ñ அகிலன்  
3. உலகிற்கு உப்பாக இருங்கள் ñ எஸ் ராமகிருஷ்ணன்  
4. புதுக்கவிைதயின் ேதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - ந பிச்சமூர்த்தி  
 
 
‘ஆ’ பிரிவு: ெசய்யுள்கள்  
இப்பிரிவில் இரண்டு வினாக்கள் இடம்ெபறும். அவற்றுள் மாணவர்கள் ஒரு வினாைவத் 
ேதர்ந்ெதடுத்து விைடெயழுதேவண்டும். 
 
ெசய்யுள்கள்  
 
1. திருக்குறள் 

• ஒழுக்கமுைடைம (குறள்கள் 136, 137, 138, 139, 140) 
• ெதரிந்து ெசயல்வைக (குறள்கள் 461, 465, 466, 467, 469) 

• ஊக்கமுைடைம (குறள்கள் 592, 595, 596, 597, 600) 

• பண்புைடைம (குறள்கள் 991, 992, 995, 996, 1000) 
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2. நாலடியார் 
• சினமின்ைம (63) 

• ெபாைறயுைடைம (74) 
• நட்பாராய்தல் (211) 

• அறிவின்ைம (256) 
3. புரட்சிக்கவி (முழுவதும்) ñ பாரதிதாசன் 
4. தமிழ் வாழ்க ñ நாமக்கல் கவிஞர் 
5. மயில் ñ சுரதா 
6. அழகு ñ பாரதிதாசன் 
7. உறுதி ேவண்டும் ñ பாரதியார்  

 
வினாத்தாள் 2:  
(1 மணி 40 நிமிடங்கள், 50 மதிப்ெபண்கள்) 
இத்தாள் ‘அ’, ‘ஆ’ ஆகிய இரு பிரிவுகைள உள்ளடக்கியது. மாணவர்கள் ஒவ்ெவாரு பிரிவிலிருந்தும் 
ஒரு வினாவிற்கு விைடயளிக்கேவண்டும். ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் 25 மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்படும். 
 
‘அ’ பிரிவு: சிறுகைதகள் மற்றும் தற்காலக் கவிைதகள்  
இப்பிரிவில் இரண்டு வினாக்கள் இடம்ெபறும். மாணவர்கள் ஒரு வினாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்து 
விைடெயழுதேவண்டும். தற்காலக் கவிைதகளிலிருந்து ஒரு வினாவும் சிறுகைதகளிலிருந்து ஒரு 
வினாவும் ேகட்கப்படலாம் அல்லது இரு வினாக்களும் சிறுகைதகளிலிருந்ேதா தற்காலக் 
கவிைதகளிலிருந்ேதா ேகட்கப்படலாம். 

• சிறுகைதகள்  
1. கூைர ஓட்டில் ஓர் எலி - ெர. கார்த்திேகசு  
2. முகவரிப் புத்தகம் - ரம்யா நாேகஸ்வரன்  
3. அன்பளிப்பு ñ கு அழகிரிசாமி  
4. பிரயாணம் ñ அேசாகமித்திரன்  
5.  கைலயின் விைல ñ அகிலன்  
6. அடுக்குமாடி அனாைதகள் - நவமணி சுந்தரம்  

 
• தற்காலக் கவிைதகள்   

1. நைர - கவிஞர் வாலி  
2. இன்பம் - சுரதா  
3. ஏேனா? - பார்வதி பூபாலன்  
4. நலெமல்லாம் நம்மாேல - க.து.மு.இக்பால்  
5. பணி - மு தங்கராசன் 

 
‘ஆ’ பிரிவு: இலக்கியத் திறனாய்வு  
(பார்த்திராத பனுவல்கள் ñ சிறுகைத மற்றும் தற்காலக் கவிைத) 
 
இப்பிரிவில் இரண்டு வினாக்கள் இடம்ெபறும். ஒரு வினா தற்காலக் கவிைதையயும் மற்ெறாரு 
வினா சிறுகைதையயும் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டிருக்கும். இவற்றுள் மாணவர்கள் ஒரு வினாைவத் 
ேதர்ந்ெதடுத்து விைடெயழுதேவண்டும். இவ்விரு வினாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் இலக்கியப் 
பகுதிகள் பாடத்திட்டத்தில் பரிந்துைரக்கப்படாதைவ. இலக்கிய நூல்கள், இதழ்கள், இைணயம் 
முதலியவற்றில் இடம்ெபறுகின்ற சிறுகைதகளும் தற்காலக் கவிைதகளும் ேதர்வுக்கு உரியனவாக 
அைமயும்.  
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ேதர்வு விவர அட்டவைண 

 
சிங்கப்பூர்-ேகம்பிரிட்ஜ் ெபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ்  

சாதாரண நிைலத் ேதர்வு  
தமிழ் இலக்கியம் (2033) தாள் 1 மற்றும் தாள் 2 

 
தாள் 

(ேநரம்) 
  

பாடப்ெபாருள் வினா 
வைக 

வினாக்களின் 
எண்ணிக்ைக 

விைடயளிக்க 
ேவண்டியைவ 

மதிப்ெபண்கள் 

2033/1 
 
(1 மணி 30 
நிமிடங்கள்) 
 

‘அ’ பிரிவு 

நாவல் மற்றும் 

கட்டுைரகள் 
  

சுயவிைட  

2 1 
25 
மதிப்ெபண்கள் 

‘ஆ’ பிரிவு 

ெசய்யுள்கள்  
 

 

2 1 
25 
மதிப்ெபண்கள் 
 

2033/2 
 
(1 மணி 40   
நிமிடங்கள்) 
 
 

‘அ’ பிரிவு 

சிறுகைதகள் 

மற்றும்  

தற்காலக் 

கவிைதகள் 

 

 
சுயவிைட  

2 1 
25 
மதிப்ெபண்கள் 

‘ஆ’ பிரிவு 

இலக்கியத் 

திறனாய்வு 

 

(பார்த்திராத 

பனுவல்- 

சிறுகைத 

மற்றும் 

தற்காலக் 

கவிைத) 

2 
 

1 
25 
மதிப்ெபண்கள் 
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                                                        மதிப்பீட்டுத் திட்டம்                                                      
 

கருத்து (20 மதிப்ெபண்கள்) 

நிைல                                                 
 
 

விளக்கம் 

வைக 1 
 

17 - 20 

வைக 2 
  

13 – 16 

வைக 3 
 

9 - 12 

வைக 4         
 

5 - 8 

வைக 5 
 

0 – 4 
 

கருத்துப் 
ெபாருத்தப்பாடு 
 

 வினாவுக்கு மிகப் 
ெபாருத்தமான 
கருத்துகள் 
இடம்ெபற்றிருத்தல் 

 வினாவுக்குப்  
ெபாருத்தமான 
கருத்துகள் 
இடம்ெபற்றிருத்தல்  
 

 வினாவுக்குப்  
ெபாருத்தமான 
கருத்துகள் ஓரளவு 
இடம்ெபற்றிருத்தல்  
 

 வினாவுக்குப் 
ெபாருத்தமான   
கருத்துகள் குைறந்த 
அளவில் 
இடம்ெபற்றிருத்தல்  

 மிகக் குைறந்த 
அளவு கருத்துகள் 
அல்லது ெதளிவற்ற, 
முரண்பட்ட  
கருத்துகள் 
இடம்ெபற்றித்தல்  

கருத்து 
வளர்ச்சி  

 கருத்துகைள மிகத் 
ெதளிவாகவும் மிகப் 
ெபாருத்தமாகவும் 
தக்க 
சான்றுகளுடனும் 
விவரித்திருத்தல்  
 

 கருத்துகைளத் 
ெதளிவாகவும் 
ேபாதிய 
சான்றுகளுடனும் 
விவரித்திருத்தல் 

 கருத்துகைள 
ஓரளவுக்குத் 
ெதளிவாகவும் சில 
சான்றுகளுடனும் 
விவரித்திருத்தல்   

 

 கருத்துகைளத் 
ெதளிவாக 
விளக்குவதில் 
இடர்ப்பட்டிருத்தல்; 
ஓரிரு சான்றுகள் 
மட்டுேம 
இடம்ெபற்றிருத்தல் 

 கருத்துகைளச் 

சான்றுகளுடன் 

விவரிக்க இயலாத 

நிைல அல்லது 

ெபாருத்தமற்ற 

சான்றுகள் 

இடம்ெபற்றிருத்தல் 

திறனாய்வு 
ேநாக்கு 

 விைடையப் 
பனுவேலாடு 
ெதாடர்புபடுத்தி மிகப் 
ெபாருத்தமான 
முைறயில் 
மதிப்பிட்டுக் 
கருத்துைரத்திருத்தல் 

 

 விைடையப் 
பனுவேலாடு 
ெதாடர்புபடுத்திப் 
ெபாருத்தமான 
முைறயில் 
மதிப்பிட்டுக் 
கருத்துைரத்திருத்தல் 

 

 விைடையப் 
பனுவேலாடு 
ெதாடர்புபடுத்தி 
ஓரளவுக்குப் 
ெபாருத்தமான 
முைறயில் 
மதிப்பிட்டுக் 
கருத்துைரத்திருத்தல் 

 விைடையப் 
பனுவேலாடு 
ெதாடர்புபடுத்தினாலும்  
அதைன மதிப்பிட்டுக் 
கருத்துைரக்கும் 
ஆற்றல் 
இல்லாதிருத்தல் 

 விைடையப் 
பனுவேலாடு 
ெதாடர்புபடுத்துவதில் 
இடர்ப்பாடு 
ெகாள்ளுதல் 
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  ெமாழிப் பயன்பாடு (5 மதிப்ெபண்கள்) 

நிைல                                                 
 

 
விளக்கம் 

வைக 1 
 

4 – 5 

வைக 2 
 
3 

 

வைக 3  
 

0-2 
 

நைட 
 படிப்பவைரக் கவரும் வைகயில்  

கருத்துகைளத் ெதளிவாகவும் 
சுயபைடப்புத்திறனுடனும் 
எடுத்துைரப்பதற்கு ெமாழிையச் 
சரளமாகக் ைகயாண்டிருத்தல்  
 

 கருத்துகைளத் ெதளிவாக 
எடுத்துைரக்கும் வைகயில்  
ெமாழிையக் ைகயாண்டிருத்தல்   

 கருத்துகைளத் ெதளிவாக 
எடுத்துைரக்க ெமாழிையக் 
ைகயாள்வதில் இடர்ப்பாடு 
ெகாள்ளுதல்    

இலக்கணம்  ெபரும் பிைழகளின்ைம; மிகச் 
சில சிறுபிைழகள் அல்லது ஓரிரு 
இடறல்கள்  

 சில ெபரும் பிைழகள்; சில 
சிறுபிைழகளும் இடறல்களும்    

 பல ெபரும் பிைழகள்; பல 
சிறுபிைழகளும் இடறல்களும்  

 

ெசால்லாட்சி    மிகப் ெபாருத்தமான பல்வைகச் 
ெசால்லாட்சி  

 ெபாருத்தமான ெசால்லாட்சி  எளிய ெசால்லாட்சி 
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