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WEEK  LEARNING   
OUTCOMES 

        SOURCES / RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

1 *அன்னை 
ம ொழியே –
பொவலயேறு 
மபருஞ்சித்திேைொ
ர் 
.  

பொவலயேறு மபருஞ் 
சித்திேைொரின் பொண்டிேைொல் 
வளர்க்கப்பட்ட  களொகிே 
த ிழின் மபருன னே 
எடுத்துக் கூறுகிறொர்.  

பொவலயேறு 
த ிழன்னைனே 
எவ்வொறு 
வொழ்த்துகிறொர். 

2 *இேட்டுற 
ம ொழிதல்-
த ிழழகைொர். 

*புலவர் த ிழழகைொர் ஒயே 
மசொல்லில் இரு மபொருள் பட 
இேட்டுற ம ொழிதல் 
அணிேில் த ிழ்  ற்றும் 
கடலின் சிறப்புகனளப் 
பொடலொக இேற்றியுள்ளொர். 

த ிழழகைொர் 
த ினழ எவ்வொறு 
கடலுடன் 
ஒப்பிடுகிறொர்? 

3 *த ிழ்ச்மசொல் 
வளம்-யதவயேேப் 
பொவொணர். 
 
 

*பொவொணர் த ிழ்ச்மசொல் 
வளம் பொடத்தில் 
வித்துவனக,யவர்வனக , 
இனலவனக,பூ வனக, 
கொய்வனக,யபொன்ற மசொல் 
வளங்கனள விளக்கியுள்ளொர். 
(எ-கொ) ேொற்று – மேல்,கத்திரி 
முதலிேவற்றின் இளேினல. 
குருத்து – வொனழேின் 
இளேினல.  

த ிழின் மசொல் 
வளம் பற்றியும் 
புதிே மசொல்லொக் 
கத்திற்கொை 
யதனவ குறித்து 
யபச னவத்தல். 

4. உனேேனடேின் 
அணிகலன் 

இது ஒரு கற்பனை 
உனேேொடல் கொல இேந்திேத் 
திலிருந்து இனணேத்த ிழன் 
ஒருவன் இறங்கி வந்து 
சங்கப் புலவரிடம் உனேேொ –

         
 
       - 



டுவதொக அன ந்துள்ளது. 
5 *எழுத்து , மசொல் 

 
*எழுத்து மசொல் 
அளமபடுத்தல்,உேிேளமபனட,  
ஒற்றளமபனட மசொல்- 
தைிம ொழி,மதொடர்ம ொழி, 
மபொதும ொழி எை அதன் 
வனககனள எடுத்துக் கூற 
யவண்டும். 
 

பேிற்சி விைொ 
மகொடுத்தல். 

6 கொற்யற வொ – 
பொேதிேொர் 
 
 
 

*கொற்யற வொ எனும் மசய்யு -
ளில் பொேதிேொர் கொற்னற 
இைிே வொசனையுடன் வொ 
ேன்றொக வசீு,மேடுங்கொலம் 
ேின்று வசீு,ப்ேொண வளினேக் 
மகொடு என்று கூறுகிறொர். 
 

பொேதிேொர் 
கொற்னற எவ்வொறு 
புகழ்ந்து 
யபொற்றுகிறொர். 

7 *யகட்கிறதொ என் 
குேல்! 

*கொற்று தன் முக்கிே –
த்துவத்னதக் கூறுகிறது. 
கொற்றின் அவசிேம், கொற்று 
எவ்வொறு  ொசு அனடகிறது 
கொற்று  ொசுபொட்டிைொல் ஏற்ப 
-டும் தீன கள் யபொன்றவற்  
-னற  ொணவர்களுக்கு 
எடுத்துக் கூறல். 

 

8 *முல்னலப்பொட்டு- 
ேப்பூதைொர். 
 
 
*புேலியல ஒரு 
யதொணி – 
ப.சிங்கொேம். 
 

*பத்துப்பொட்டு நூல்களுள் 
ஒன்று.முல்னல ேிலத்னதப் 
பற்றி பொடப்பட்டது. 
முதுன ப் மபண்டிர் தனலவி 
க்கொக ேற்மசொல் யகட்பது. 
*புேலின் சீற்றத்னதப் பற்றி 
எடுத்துக் கூறுகிறது. 
 
  

முல்னல ேிலத்தி 
–ன் ேிகழ்ச்சிகனள 
பற்றி எழுதி 
வருதல்.  

9  
*மதொனகேினலத் 

*ஆறுவனகப்படும்.*மபேர்ச்
மசொல்லுக்கும் வினைச் 

பேிற்சி 
விைொக்கனள 



மதொடர்கள்-
இலக்கணம் 

மசொல்லுக்கும் இனடேில் 
ஏயதனும் உருபு  னறந்து 
வருதல் மதொனகேினலத் 
மதொடர். வனககனளப்  ொண 
-வர்கள் புரிந்துக்மகொள்ளுதல். 

மசய்து வருதல். 

10 *விருந்து 
யபொற்றுதும். 
*கொசிக்கொண்டம் – 
அதிவேீேொ  
பொண்டிேர். 

*த ிழர்  ேபுகளில் ஒன்று  
விருந்து யபொற்றுதல்  
வடீ்டுக்கு வரும் விருந்தி -
ைனே முக  லர்ச்சியேொடு 
வேயவற்றல்.இேவு பகல் 
பொேொ ல்,இன்ன ேிலும் 
வளன ேிலும் விருந்து 
அளித்தைர் என்பனத 
புரிந்துக் மகொள்ளுதல். 
*வடீ்டுக்கு வரும் விருந்தி -
ைர்க்கு முக ன் கூறி வழி 
-ேனுப்புதல். 

விருந்யதொம்பல் 
முனறகனளப் 
பற்றி எழுதி 
வருதல். 

11  னலப்படுகடொம்- 
மபருங்மகௌசிக
ைொர். 
*யகொபல்லபுேத்து 
 க்கள். 

*கூத்தேொற்றுப்பனட எைவும் 
அனழக்கப்படுகிறது.ேன்ைன்  
என்னும்  ன்ைைிடம்மசன்று 
கூத்தர்கள் பரிசில் 
மபறுவதொக அன ந்துள்ளது. 
*யகொபல்லபுேம் எனும் ஊரில்  
வொழும்  க்களுக்கு பிறர் 
பசினேப் யபொக்கும் குணம் 
உண்டு என்பனத கூறுவது.    

ேன்ைன் எனும் 
 ன்ைைிடம் கூத் 
தர்கள் எங்கைம் 
பரிசு மபற்றைர். 

12 *மதொகொேினலத்
மதொடர்-
இலக்கணம் 

 

*ஒன்பது வனகப்படும். 
ஒவ்மவொரு மதொடனேயும் 
எ-கொ விளக்க யவண்டும். 

பேிற்சி 
விைொக்கனள 
மசய்து வருதல். 

13 *திருக்குறள் – 
திருவள்ளுவர். 

*திருக்குறளில் ஒழுக்க –
முனடன ,மபரிேொனேத் 
துனணக் யகொடல், ஆள் 
வினை உனடன  பற்றி  
எடுத்துக் கூற யவண்டும். 

ஒழுக்கமுனடன  
எனும் அதிகொேத் 
தில் வள்ளுவர் 
கூறியுள்ள கருத் 
துகனள எழுதுக. 



14 மசேற்னக 
நுண்ணறிவு 

மசேற்னக நுண்ணறிவு 
என்பது இேந்திேங்களின் 
நுண்ணறிவு  ற்றும் இதனை 
உருவொக்குவனத யேொக்க ொ  
-கக் மகொண்ட கணிைி 
அறிவிேலின் ஒரு பிரிவு 
எை எடுத்துக் கூறல். 

மசேற்னக 
நுண்ணறிவு பற்றி  
எழுதி வருதல். 

15 மபரு ொள் 
திரும ொழி-குல 
யசகேொழ்வர் 
*பரிபொடல் –  
கீேந்னதேொர். 

திரு ொலின் எடுத்து 
கூறுவதொக அன ந்துள்ளது. 
உடனலக் கத்திேொல் கிழித் 
-தொலும்  ருத்துவர்  ீது 
மகொண்ட அன்பு  ொறொது 
அதுயபொல் துன்பத்னத தந்தொ 
-லும்  இனறவன்  ீது 
மகொண்ட அருனளயே 
எப்யபொதும் எதிர்பொர்த்திருக் 
கியறன் என்று கூறுதல். 
*இப்பொடலில் ஐம்பூதங்களின்  
யதொற்றம் பற்றிக் கூற 
யவண்டும்.இேண்டொேிேம் 
ஆண்டுகட்கு முன்யப த ிழ 
–ரின் ஆய்ந்தறியும் அறினவ 
எடுத்துக் கூற யவண்டும். 
 

மபரு ொள்  ீது 
மகொண்ட 
அன்பினை பற்றி 
எழுதி வருதல் 

16 விண்னணத் 
தொண்டிே 
ேம்பிக்னக-
விரிவொைம் 

ஸ்டீபன் ஹொக்கிங் 
திறன னே பற்றி எடுத்துக் 
கூற யவண்டும்.உடல் ஊை 
முற்றவேொக இருந்தொலும் 
அனதப் மபொருட்படுத்தொ ல் 
சொதித்துக் கொட்டிைொர்.இப்யபே 
-ண்டம் மபருமவடிப்பிைொல் 
உருவொையத என்பனதக் 
கண்டுபிடித்தொர். 
  

அறிவிேல் அறி 
ஞர் ஸ்டீபன் 
ஹொக்கிங் பற்றி 
யபசுதல். 

17 இலக்கணம் - இருதினண, ஐம்பொல், பேிற்சி 



மபொது மூவிடம் யபொன்றவற்னற  
பற்றி எடுத்துக் கூற 
யவண்டும். வழு,வழொ ேினல 
வழுவன தி யபொன்றவற்னற 
 ொணவர்கள் புரிந்துக் மகொள் 
-ளுதல். 

விைொக்கனள 
மசய்து வருதல். 

18 ம ொழிமபேர்ப்புக் 
கல்வி 

ஒரு ம ொழிேில் உணர்த்தப் 
பட்டனத யவமறொரு 
ம ொழிேில் ம ொழி 
மவளிேிடுவது ம ொழி மபே 
-ர்ப்பு என்று கூற யவண்டும். 
பிறம ொழிக் கருத்துக்கனள 
புரிந்துக் மகொள்ள முடியும். 
ஓருலகத் தன்ன னே 
உருவொக்க முடியும் 
என்பனத  ொணவர்களுக்கு 
புரிே னவத்தல். 

ம ொழிமபேர்ப்புக் 
கல்விேின் 
யதனவ குறித்து 
படித்து வருதல். 

19 திருவினளேொடற்  
புேொணம்-
பேஞ்யசொதி 
முைிவர் 

இனடக்கொடன் எனும் 
புலவனுக்கு இனறவன் 
அருள் புரிந்தனத 
எடுத்துக்கூற 
யவண்டும். ன்ைனுக்கு 
பொடம் புகட்ட இனறவன் 
மகொவினல விட்டு 
மவளியேறுவனதக் கூற 
யவண்டும்.இறுதிேில் 
 ன்ைன் புலவருக்கு சிறப்பு 
மசய்தனதக் கூற யவண்டும். 

 ன்ைன் 
புலவருக்கு சிறப்பு 
மசய்தனத பற்றி 
எழுதுதல். 

20 *புதிே ேம்பிக்னக- 
விரிவொைம். 
*இலக்கணம் –
விைொ வனக 
வினட வனக 

கருப்பிை  க்களின் புதிே 
ேம்பிக்னகனே மவளிப்படுத் –
தும் கனத.அம ரிக்கப் மபண் 
 ணி ய ரி ம க்லியேொட் 
மபத்யூன் என்பவனேப் பற்றி 
எடுத்துக் கூற யவண்டும். 
*வினடேின் வனககனள 

ய ரிேின் 
படிக்கும் ஆர்வம் 
பற்றிே கனதனே 
கூறுதல். 



எடுத்துக் கூற யவண்டும். 
விைொ வனக எத்தனை 
அனவ ேொனவ? என்பனத 
எடுத்து கூற யவண்டும். 

21 கடிதம் பேிற்சி 
மகொடுத்தல். 

விண்ணப்பக் கடிதம்,அலுவல 
கக் கடிதம்,அனு திக் கடிதம் 
எழுதுவதற்கு பேிற்சிக் 
மகொடுத்தல். 

- 

22. ேிகழ்கனல பழந்த ிழ்  க்களின் கனல 
கனள எடுத்துக் கூற 
யவண்டும்.ஒவ்மவொரு 
கனலேின் சிறப்னபயும் 
பேன்படுத்தப்படும் இனசக் 
கருவினேயும் பற்றி  ொணவ 
ர்களுக்கு எடுத்துக் கூற 
யவண்டும்.ே து கனலகனள  
அழிேொ ல் பொதுகொப்பது 
ே து கடன  என்பனத  
 ொணவர்கள் புரிந்துக் மகொள் 
ளுதல். 

 ேபுக்கனலகனள
ப் பற்றி கூற 
னவத்தல். 

23 *பூத்மதொடுத்தல் 
*முத்துக் கு ொே 
சொ ி பிள்னளத் 
த ிழ் 

*பூத்மதொடுக்கும் மபண்களின் 
விேல்கள் கூட அழகு எை 
எடுத்துக் கூற யவண்டும். 
பூக்களின் அழனகயும் அதன்  
சிறப்னபயும் எடுத்துக் கூற 
யவண்டும். *முருகனை 
குழந்னதேொகப் பொவித்து 
பொடும் பொடல் இது.10 
பருவங்கனளப் பற்றி எடுத்து  
கூற யவண்டும். 

ஆடுக மசங்கீனே 
எனும் பருவத்தில் 
கு ேகுபேர் கூறியு 
ள்ள கருத்துகனள  
படித்தல். 

24. கம்பேொ ொேணம் கம்பனேப் பற்றி எடுத்துக் 
கூற யவண்டும்.ேொட்டின் 
வளம்,இேொ ைின் யதொற்றம், 
குகனைப் பற்றி எடுத்துக் 
கூற யவண்டும். 

யகொசல ேொட்டின்  
மபருன னேப் 
பற்றி எழுதி 
வருதல். 



  

 

 

 

 
25 பொய்ச்சல் வேிற்றுப் பினழப்புக்கொை 

கனல கூத்து,குேங்கொட்டம். 
மதருமுனைகளில் ேடந்த 
ஓர் குேங்கொட்டத்னத எடுதுக்  
கூற யவண்டும். 

பொய்ச்சல் எனும் 
கனதனேப் பற்றி  
சுருக்க ொகக் 
கூறுதல். 

26 அகப்மபொருள் 
இலக்கணம் 

ஐந்து ேிலங்கனளயும் பற்றி  
எடுத்துக் கூற யவண்டும். 
சிறு மபொழுது,மபரும்மபொழுது 
பற்றியும் எடுதுக்கூற 
யவண்டும்.ஐந்து ேிலங்களுக் 
குறிே முதற்மபொருள் கருப் 
மபொருள் பற்றி எடுத்துக் கூற 
யவண்டும்.  

பேிற்சி 
விைொக்கனள 
மசய்து வருதல். 


