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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

1 

*திராவிடம ாழி 
குடும்பம் 
*மதாடர் 

இலக்கணம் 
 
 

*திராவிட ம ாழிகளின் வகககள் 
பற்றியும்,த ிழ் ம ாழியின் சிறப்பு 

பற்றியும்  ாணவர்கள் 
புரிந்துக்மகாண்டனர். 

எழுவாய்,பயனிகல,விகனயகட,
மபயரகட,மசயப்படு மபாருள் 
பபான்றவற்கற பற்றி எடுத்து 

கூறல் 

*திராவிட ம ாழியின் 
சிறப்பு 

எழுதி வருதல். 

2 
*த ிபழாவியம் 

*த ிழ் விடு தூது 
 

*வகீணகய எடுத்துகாட்டாகக் 
கூறி த ிகழ குகற கூறா ல் 

அதில் உள்ள நிகறககளக் கண்டு 
வளர்க்க பவண்டும்.*தூது 

அனுப்பத் த ிபழ சிறந்தது என 
எடுத்துக் கூற பவண்டும்.த ிழ் 9 
வககயான சுகவககள உகடயது 

என்றும்  ாணவர்கள் புரிந்துக் 
மகாண்டனர் 

*த ிபழாவியம் கவிகதயில் 
உங்ககள ஈர்த் அடிகள் 
எனும் தகலப்பில் எழுதி 

வருதல். 
*தூது அனுப்பத் த ிபழ 

சிறந்தது ஏன்? 

3 நீரின்றி 
அக யாது உலகு 

அடுத்தத் தகலமுகறக்கு 
தண்ணரீ் பதகவ,நீரின் 

முக்கியத்துவத்கத  ாணவர்கள் 
வாயிலாக கூறினர். 

நீரின் அவசியத்கத எடுத்துக் 
கூறல். 

*நீரின் இன்றியக யாக  
குறித்து கட்டுகர எழுதுக. 
*தண்ணகீர பச ிக்கும் 

வழிகள் குறித்து எழுதுக. 

4 *பட்ட ரம் 
*புறநானூறு 

பட்ட  ரம் கூறிய வருத்தத்கத 
எடுத்துகரக்க பவண்டும். 
*இப்பாடலின் ஆசிரியர் 

பசக்கிழார்.பசாழ நாட்டின் 
சிறப்பிகன மதரிந்துக் 

மகாண்டனர்.*இப்படலின் ஆசிரியர் 
குடபுலவியனார். உணவு 
மகாடுத்தவர் உயிகரக் 

மகாடுத்தவர் 

புறநானூறு எனும் பாடலில் 
குடபுலவியனார் கூறிய கரு 

த்துககளத் மதாகுத்து 
எழுதுக. 



என்றும்,உணமவனப்படுவது 
நிலத்பதாடு நீபர என 

 ாணவர்கள் புரிந்து மகாண்டனர். 

5 
*தண்ணரீ் 

*துகணவிகனகள் 

தண்ணரீின் 
இன்றியக யாக யும்,பதகவயும் 

பற்றி இந்திராவின் ககத 
பாத்திரம் மூலம் மதரிந்துக் 

மகாண்டனர். 
விகன வககககளப் பற்றி 

எடுத்துக் 
கூற பவண்டும். 

தண்ணரீ் எனும் ககதகய 
சுருக்கி எழுதுக. 

 

 
 
6 
 
 

ஏறுதழுவுதல் 

ஏறுதழுவுதல் த ிழர்களின் 
பாரம்பரிய விகளயாட்டு,இது 
அகனத்து நில  க்களும் 

ககடபிடித்தனர்.ஏறு 
தழுவுதழுக்கான 

வழிமுகறககளப் பற்றியும் 
எடுத்துக் கூற பவண்டும். 

ஏறுதழுவுதல் த ிழரின் 
அறச் மசயல் என பபாற்றப் 
படுவதற்கான காரணங்கள் 

யாகவ? 

7 
*அகழாய்வுகள் 
*திருக்குறள் 

நம் முன்பனார்கள் பயன்படுத்திய 
மபாருட்ககள பற்றி நாம் 

மதரிந்துக் மகாள்ள 
பவண்டும்.வல்லினம்  ிகும் 
இடங்ககளப் பற்றி மதரிந்துக் 

மகாண்டனர். இது 
உலகப்மபாது கற என்றும் 

அகழக்கப்படுகிறது.திருக்குறளின் 
பவறு மபயர்களும், 

திருவள்ளுவரின் பவறு 
மபயர்களும் பற்றி  ாணவர்கள் 

மதரிந்துக் மகாண்டனர். 

பண்பாட்டுக் கூறுககளப் 
பபணிப் பாதுகாக்க நாம் 
பாதுகாக்க பவண்டிய 

மசயல்ககளத் மதாகுத்து 
எழுதுக. 

8  ணிப ககல 
விழா முன்பனற்பாடுககளக் 

குறித்து 
 ாணவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறல். 

உங்கள் ஊரில் நகடமபறும் 
திருவிழா பற்றி எழுதுக. 

9 
இயந்திரங்களும் 
இகணயவழிப் 
பயன்பாடும். 

அன்றாட வாழ்வில் நாம் 
பயன்படுத்தும் இயந்திரங்ககளப் 
பற்றி பகட்டல்.இகணயத்தின் 
பயன்பாடுககளப் பற்றி பபச 

கவத்தல். 

அன்றாட வாழ்வில் நாம் 
பயன்படுத்தும் இயந்திர –

ங்கள் பற்றி எழுதுக. 



10 

*ஓ என் ச காலத் 
பதாழர்கபள! 
*உயிர்வகக 

இந்நூலின் ஆசிரியர் கவிப்பபரரசு 
கவரமுத்து. இவகரப்பற்றி 
அகனத்து  ாணவர்களும் 

மதரிந்து கவத்துள்ளனர். ஓரறிவு 
உயிர் முதல் ஆறறிவு உயிரி 

வகரயுள்ள உரினங்ககளப் பற்றி 
எடுத்துகரக்க பவண்டும்.*திரு. 
சிவன் பற்றி  ாணவர்களுக்கு 
மதரியப்படுத்த பவண்டும். 

 

11 
விண்கணயும் 
சாடுபவாம் 

மசயற்ககபகாள் பற்றி 
அவர்களிடம் 

கலந்துகரயாடுதல்.மசயற்ககக் 
பகாளின் பயன் குறித்து எடுத்து 

கூறல் 

 க்களின் வாழ்க்ககத் தரம் 
உயர்வதில் மசயற்ககக் 
பகாளின் பங்கு குறித்து 

எழுதுக. 

 
வல்லினம்  ிகா 

இடம் 

வல்லினம்  ிகாத இடங்ககள 
சில எ-கா கூறி விளக்க 

பவண்டும். 
- 

12 

*கல்வியில் சிறந்த 
மபண்கள் 

*சிறுபஞ்ச மூலம் 

டாக்டர்.முத்துமலட்சுலி, லாலா,ப
ண்டித ரா ாபாய் பபான்பறார் 

பற்றி எடுத்து கூற 
பவண்டும்.குடும்பவிளக்கு நூலில் 
மபண்கல்வி பற்றிய மசய்தியிகன 

எடுத்து கூற பவண்டும். 
கல்வியில்லாத மபண்கள் களர் 
நிலம் என்று கூறி கல்வியின் 
மபருக கய எடுத்து கூற 

பவண்டும். ஐந்து பவர்களால் 
ஆன  ருந்து உடல் பநாகயப் 
பபாக்கும் அது பபால் இப்பாடலி 
கருத்து  ன பநாகயப் பபாக்கும் 

என  ாணவர்கள் மதரிந்து 
மதளிதல். 

*டாக்டர்.முத்துமலட்சு ி 
குறித்து எழுதுக. 

 

13 
வடீ்டிற்பகார் 
புத்தகசாகல 

வடீ்டிற்பகார் புத்தகசாகல 
கட்டயம் இருக்க பவண்டும் 

என்று  ாணவர்களுக்கு 
அறிவுறுத்த பவண்டும். 

நூலகம் குறித்து அண்ணா 
கூறியகத மதாகுத்து 

எழுதுக. 

 இகடச்மசால், 
உரிச்மசால் 

கடி,தவ,நனி,உறு பபான்றகவ 
உரிச்மசால் ஆகும் எ-கா கடி 

 
 



 

 

 

நகர்,உறு பசி.இன்,உம்,உடன்,ஒடு 
பபான்றகவ இகடச்மசால் ஆகும். 

- 

14 சிற்பக்ககல 

* னித நாகரிகத்தின் மதாடர்ச்சி 
சிற்பக்ககல என 

புரியகவத்தல்.பல்லவர்,பாண்டியர்,
பசாழர் பபான்ற  ன்னர்களின் 
காலத்தின் சிற்பங்ககளப் பற்றி 

எடுத்துக் கூற பவண்டும். 

த ிழ் நாட்டுச் சிற்பங்கள் 
குறித்து எழுதுக. 

15 திருக்குறள் 

புல்லறிவுகடபயான் 
பற்றியும்,அறிவிலான் தன்க  

பற்றியும் எடுத்துகரக்க 
பவண்டும்.நல்ல குடிப் பிறப்பு 

என்பது சாதிகயக் குறிப்பதில்கல 
என்பகத ஆணித்தர ாக கூற 

பவண்டும். 

சான்றாண்க  எனும் 
அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் 
கூறியுள்ள கருத்துககளத் 

மதாகுத்து எழுதுக. 

16 

சிற்பக்ககல 
நாச்சியார் 
திரும ாழி 

 

சிற்பக்ககலயில் சிறந்தவர்கள் 
பல்லவ  ன்னர்கள்,பசாழ 

 ன்னர்கள்,நாயக்க 
 ன்னர்கள்.கல்,உபலாகம்,மசங்கல்,

முதலியவற்கறக் மகாண்டு 
அக க்கும் ககலபய 

சிற்பக்ககல.என  ாணவர்களுக்கு 
எடுத்து கூற பவண்டும். 

ஆண்டாள் தனது கனவில் 
திரு ணம் மசய்து மகாள்வதாக 

இப்பாடல் அக ந்துள்ளது. 
 

ஆண்டாளி கனவு 
காட்சிககள மதாகுத்து 

எழுதுக. 

17 
*புணர்ச்சி 
*மசய்தி 

நிகல ம ாழி,வரு 
ம ாழிகளுக்கிகடபய ஏற்படும் 

 ாற்றப  புணர்ச்சி 
எனப்படும்.இது எத்தகன 
வககப்படும் என பகட்க 

பவண்டும். 

பயிர்ச்சி வினாக்ககள 
மசய்து வருதல். 


