
GRADE- IX
SUBJECT: TAMIL

MONTH CHAPTER/TOPIC LEARNING OUTCOME
ACTIVITY/PROJECT/

ASSIGNMENT
PPT/VIDEOS

ASSESSMENT 
(ONLINE/
OFFLINE)

HOME BASED 
EXPERIMENT/ACTIVITY

ரா ட 
ெமா க் ம்பம், 

த ேழா யம்

* ரா ட ெமா களின் வைககள் பற் ம்,த ழ் 
ெமா ன் றப்  பற் ம் மாணவரக்ள் 

ரிந் க்ெகாண்டனர.்
* ைணைய எ த் காட்டாகக்  த ைழ ைற 

றாமல் அ ல் உள்ள நிைறகைளக் கண்  
வளரக்்க ேவண் ம்.

* ரா ட ெமா ன் றப்
எ  வ தல். PPT ONLINE

த ழ் ெமா ன் றப்ைப 
எ  வ தல்

த ழ்  , 
ெதாடர ்

இலக்கணம், 
வள ம் ெசல்வம்.

*  அ ப்பத் த ேழ றந்த  என எ த் க் ற 
ேவண் ம்.த ழ் 9 வைகயான ைவகைள 
உைடய  என் ம் மாணவரக்ள் ரிந் க் 

ெகாண்டனர்

*  அ ப்பத் த ேழ 
றந்த  ஏன்? PPT ONLINE

நீரின்  
அைமயா  உல , 

பட்டமரம்

அ த்தத ்தைல ைறக்  தண்ணீர ்ேதைவ,நீரின் 
க் யத் வத்ைத மாணவரக்ள் வா லாக 

னர.்பட்ட மரம் ய வ த்தத்ைத 
எ த் ைரக்க ேவண் ம்.

*நீரின் இன் யைமயாைம 
த்  கட் ைர எ க.

*தண்ணீைர ேச க் ம் 
வ கள் த்  எ க. 

PPT ONLINE
நீரின் இன் யைமயாைம 

த்  படங்கைள 
ேசகரித்தல்

ெபரிய ராணம், 
றநா .

*இப்பாட ன் ஆ ரியர ்ேசக் ழார.்ேசாழ நாட் ன் 
றப் ைன ெதரிந் க் ெகாண்டனர.்*இப்பட ன் 

ஆ ரியர ் ட ல யனார.் உண  ெகா த்தவர ்
உ ைரக் ெகா த்தவர ்

என் ம்,உணெவனப்ப வ  நிலத்ேதா  நீேர என 
மாணவரக்ள் ரிந்  ெகாண்டனர.்

றநா  எ ம் பாட ல்
ட ல யனார ் ய க

த் கைளத் ெதா த்  எ க.
ONLINE

 
தண்ணீர,் ைன 

ைனகள்

தண்ணீரின் இன் யைமயாைம ம்,ேதைவ ம் 
பற்  இந் ரா ன் கைத பாத் ரம் லம் 

ெதரிந் க் ெகாண்டனர.்

தண்ணீர ்எ ம் கைதைய
க்  எ க. - ONLINE

நீைர ேச க் ம் 
வ ைறகள் த்  
படங்கைள ேசகரித்தல்

ஏ த தல், 
மணிேமகைல

ஏ த தல் த ழரக்ளின் பாரம்பரிய 
ைளயாட் ,இ  அைனத்  நில மக்க ம் 
கைட த்தனர.்ஏ  த த க்கான 

வ ைறகைளப் பற் ம் எ த் க் ற 
ேவண் ம்.

ஏ த தல் த ழரின் 
அறசெ்சயல் என ேபாற்றப்

ப வதற்கான காரணங்கள் 
யாைவ?

PPT ONLINE
சல் க்கட்  நிகழ்ச்  

த் ம்,அதன் 
படங்கைள ம் ேசகரித்தல்

அகழாய் கள், 
வல் னம் ம் 

இடங்கள்

நம் ன்ேனாரக்ள் பயன்ப த் ய ெபா டக்ைள 
பற்  நாம் ெதரிந் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம்.வல் னம் ம் இடங்கைளப் பற்  
ெதரிந் க் ெகாண்டனர.்

PPT ONLINE

க் றள்

இ  உலகப்ெபா மைற என் ம் 
அைழக்கப்ப ற . க் றளின் ேவ  

ெபயரக் ம், வள் வரின் ேவ  ெபயரக் ம் 
பற்  மாணவரக்ள் ெதரிந் க் ெகாண்டனர.்

ONLINE
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இயந் ரங்க ம் 
இைணயவ ப் 

பயன்பா ம்

அன்றாட வாழ் ல் நாம் பயன்ப த் ம் 
இயந் ரங்கைளப் பற்  ேகட்டல்.இைணயத் ன் 

பயன்பா கைளப் பற்  ேபச ைவத்தல்.

அன்றாட வாழ் ல் நாம் 
பயன்ப த் ம் 

இயந் ரங்கள் பற்  எ க.
PPT ONLINE

இைணயம் லம் நாம் 
அைட ம் பயன்கைள ம் 

அதன் படங்கைள ம் 
ேசகரித்தல்

ஓ என் சமகாலத ்
ேதாழரக்ேள!

இந் ன் ஆ ரியர ்க ப்ேபரர  ைவர த் . 
இவைரப்பற்  அைனத்  மாணவரக் ம் ெதரிந்  

ைவத் ள்ளனர.்
ONLINE

உ ரவ்ைக, 
ண்ைண ம் 

சா ேவாம்.

ஓர  உ ர ் தல் ஆற  உ ரி வைர ள்ள 
உரினங்கைளப் பற்  எ த் ைரக்க 

ேவண் ம்.* . வன் பற்  மாணவரக் க்  
ெதரியப்ப த்த ேவண் ம்.ெசயற்ைகேகாள் பற்  

அவரக்ளிடம் கலந் ைரயா தல்.

மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரம் 
உயரவ் ல் 

ெசயற்ைகக்ேகாளின்பங்  
யா  

ONLINE

வல் னம் கா 
இடங்கள்

வல் னம் காத இடங்கைள ல எ-கா  
ளக் க.

ONLINE

கல் ற் றந்த 
ெபண்கள், ம்ப 

ளக்

டாக்டர.் த் ெலட் ,மலாலா,பண் த ராமாபாய் 
ேபான்ேறார ்பற்  எ த்  ற 

ேவண் ம். ம்ப ளக்  ல் ெபண்கல்  
பற் ய ெசய் ைன எ த்  ற ேவண் ம். 

கல் ல்லாத ெபண்கள் களர ்நிலம் என்   
கல் ன் ெப ைமைய எ த்  ற ேவண் ம்

டாக்டர.் த் ெலட்  
த்  எ க PPT ONLINE

சாதைனப் ெபண்களின் 
படங்கைள ம் அவரக்ள் 
பற் ய ப் கைள ம் 

ேசகரித்தல்

பஞ்ச லம், 
ட் ற்ேகார ்

த்தகசாைல.

ஐந்  ேவரக்ளால் ஆன ம ந்  உடல் ேநாையப் 
ேபாக் ம் அ  ேபால் இப்பாட  க த்  மன 

ேநாையப் ேபாக் ம் என மாணவரக்ள் ெதரிந்  
ெதளிதல். ட் ற்ேகார ் த்தகசாைல கட்டயம் 

இ க்க ேவண் ம் என்  மாணவரக் க்  
அ த்த ேவண் ம்.

லகம் த்  அண்ணா 
யைத ெதா த்  எ க.

ONLINE

இைடசெ்சால், 
உரிசெ்சால்

க ,தவ,நனி,உ  ேபான்றைவ உரிசெ்சால் ஆ ம் எ-
கா க  நகர,்உ  ப .இன்,உம்,உடன்,ஒ  

ேபான்றைவ இைடசெ்சால் ஆ ம்.
ONLINE

ம ைரக்காஞ் , 
சந்ைத, ஆ ெபயர.்

*ம ைர மாநகரத் ன் றப்ைபப் பற்  எ த்  ற 
ேவண் ம்.* ராம சந்ைத,நகர சந்ைத பற்  

மாணவரக் க்  ரியைவக்க ேவண் ம். ராம 
வாழ்க்ைகையப் பற்  இன்ைறய மாணவரக்ள் 

கட்டாயம் ெதரிந் க்க ேவண் ம்.

உன  ஊரில் நைடெப ம் 
சந்ைத த்  எ க.

ONLINE

க் றள்

ல்ல ைடேயான் பற் ம்,அ லான் தன்ைம 
பற் ம் எ த் ரக்க ேவண் ம்.நல்ல ப் றப்  

என்ப  சா ையக் ப்ப ல்ைல என்பைத 
ஆணித்தரமாக ற ேவண் ம்.

சான்றாண்ைம த்  
வள் வர ் ள்ள 

க த் கைளத் ெதா த்  
எ க.

ONLINE

ற்பக்கைல, 
இராவண கா யம்

ற்பக்கைல ல் றந்தவரக்ள் பல்லவ 
மன்னரக்ள்,ேசாழ மன்னரக்ள்,நாயக்க 

மன்னரக்ள்.கல்,உேலாகம்,ெசங்கல், த யவற்ைற
க் ெகாண்  அைமக் ம் கைலேய ற்பக்கைல.என 

மாணவரக் க்  எ த்  ற ேவண் ம்.

த ழ்நாட் ச ் ற்பங்கள் 
கைலநயம் க்கனமாக ம் 
வரலாற்  ப களாக ம் 

இ ப்பைத நி க.இராவண 
கா யத் ல் இயற்ைக எ ல் 

காட் கைள எ க.

PPT ONLINE
த ழ்நாட் ல் உள்ள 

ற்பங்களின் படங்கைள 
ேசகரித்தல்

MONTH4

MONTH5

MONTH3



நாச் யார ்
ெமா , ெசய்

ஆண்டாள் தன  கன ல் மணம் ெசய்  
ெகாள்வதாக இப்பாடல் அைமந் ள்ள .

ஆண்டாளின் கன க் 
காட் கைள எ க.

ONLINE

ணரச்்
நிைல ெமா ,வ  ெமா க க் ைடேய ஏற்ப ம் 

மாற்றேம ணரச்்  எனப்ப ம்.இ  எத்தைன 
வைகப்ப ம் என ேகட்க ேவண் ம்.

ப ற்  னாக்கைள ெசய்  
வரல்.

ONLINE


