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ஒன்பதாம் வகுப்பு 

பிரிவு – 
பணித் திட்டப் படிவம் 

பருவம் எண் -  2 

தமிழ் தாள்  -  முதல் 

 

வளரறி மதிப்பீடு (அ) FA (a) – செயல்பாட்டுமுறற 

ாள் 

 

தறலப்பு 

17.10.2013 எவய இன்ம்? என்று நாணயர்கள் ஒவ்வயாருயரும் கூறுதல் 

06.11.2013 முத்வதாள்ானிபம் ற்ி நாணயர்கள் அிந்தவதச் வ ால்லுதல் 

05.11.2013 கயிநணி குித்த வ ய்திகவ நாணயர்கள் கூறுதல் 

07.12.2013 உடற்னிற் ி ன்வநகவப் ற்ி நாணயர்கள்   வ ால்லுதல் 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (b) – கற்றலறடவுச் ெிறு மதிப்பீடு 

ாள் 

 

தறலப்பு 

10.10.2013 திருக்குள் 

15.11.2013 கிங்கத்துப்பணி 
05.12.2013 நணிமநகவ 

06.12.2013 உணமய நருந்து 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (c) – செயல்திட்டம் 

ாள் 

 

தறலப்பு 

24.10.2013 காநபா ர் ற்ின வ ய்திகவத் திபட்டுதல் 

11.11.2013  னங்வகாண்டார் ற்ின நயவபடம் தனாரித்தல் 

19.11.2013 தநிமர்கள் யாழும் குதிவன உக யவபடத்தில் குித்து யருதல் 

09.12.2013 உண்ணமயண்டினவய-தயிர்க்கமயண்டினவய  ட்டினல் தனாரித்தல் 

 
 

நதிப்ிற்குரின ஆ ிரின வருநக்களுக்கு, யணக்கம். இத்துடன் யபி நதிப்டீ்டீற்கா ணித்திட்டம் 
உருயாக்கப்ட்டுள்து.   

 

1. வ னல்ாட்டுமுவ ஆறு வயக்கமயண்டும். அதில்  ிந்த ான்கு மதர்வு வ ய்து திவு 
வ ய்னமயண்டும். 

 

2. கற்வடவு  ிறுநதிப்டீு இபண்டு வயத்து. அதில்  ிந்த ஒன்வப் திவு வ ய்க. 
 

3. ான்கு வ னல்திட்டம்  வயத்து, அதன்  பாரிவன கணக்கிட்டுப் திவு வ ய்க. ஒவ்வயாரு 
வ னல்திட்டத்திற்கும் 10 நதிப்வண் வயத்து, 40 நதிப்வண்வண 4ஆல் யகுத்துச்  பா ரிவனப் 
திவு வ ய்னாம்.  . 
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ஒன்பதாம் வகுப்பு – தமிழ்   

பிரிவு –  
பணித் திட்டப் படிவம் 

பருவம் எண் -  2   

தமிழ் முதல் தாள் 

 

வளரறி மதிப்பீடு (அ) FA (a) – செயல்பாட்டுமுறற 

ாள் 

 

தறலப்பு 

05.10.2013 வரிமனார்கின் அிவுவபகவ நாணயர்கள் கூறுதல் 

04.11.2013 நாணயர்கள் கண்ட மார்க்காட் ிகவ  கவதனாகச்      வ ால்லுதல் 

28.11.2013 
நணிமநகவ குித்து நாணயர்கள் அித வ ய்திகவக் கூறுதல் 

 

02..12.2013 
உண்ணக்கூடாதவய ற்ி நாணயர்கள் கூறுதல் 

 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (b) – கற்றலறடவுச் ெிறு மதிப்பீடு 

ாள் 

 

தறலப்பு 

10.10.2013 இன்ம் 

06.11.2013 முத்வதாள்ானிபம் 

20.11.2013 உகாயின தநிமர் 

04.12.2013 உநர்கய்னாம் ாடல்கள் 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (c) – செயல்திட்டம் 

ாள் 

 

தறலப்பு 

04.10.2013 
திருக்குள் தபவு தனாரித்தல் 

 

15.11.2013 
 ங்க கா தநிமகம் – யவபடம் தனாரித்தல் 

 

04.12.2013 
கயிநணி – தபவு தனாரித்தல் 

 

09.12.2013 
 த்துகள் அடிப்வடனில் உணவுகவப் ட்டினிடுதல் 

 

 
 

நதிப்ிற்குரின ஆ ிரின வருநக்களுக்கு, யணக்கம். இத்துடன் யபி நதிப்டீ்டீற்கா ணித்திட்டம் 
உருயாக்கப்ட்டுள்து.   

 

1. வ னல்ாட்டுமுவ ஆறு வயக்கமயண்டும். அதில்  ிந்த ான்கு மதர்வு வ ய்து திவு 
வ ய்னமயண்டும். 

 

2. கற்வடவு  ிறுநதிப்டீு இபண்டு வயத்து. அதில்  ிந்த ஒன்வப் திவு வ ய்க. 
 

3. ான்கு வ னல்திட்டம்  வயத்து, அதன்  பாரிவன கணக்கிட்டுப் திவு வ ய்க. ஒவ்வயாரு 
வ னல்திட்டத்திற்கும் 10 நதிப்வண் வயத்து, 40 நதிப்வண்வண 4ஆல் யகுத்துச்  பா ரிவனப் 
திவு வ ய்னாம்.  . 
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ஒன்பதாம் வகுப்பு – தமிழ் 

பிரிவு – 
பணித் திட்டப் படிவம் 

பருவம் எண் -  2 

தமிழ் இரண்டாம் தாள் 

 

வளரறி மதிப்பீடு (அ) FA (a) – செயல்பாட்டுமுறற 

ாள் தறலப்பு 

24.10.2013 நாணயர்களுக்குத் வதரிந்த வதாமிற்வனர்கவ நாணயர்கள் வ ால்லுதல் 

28.11.2013 ஆ ிரினர் கூறும் ிவநாமிச்வ ாற்களுக்கு நாணயர்கள் தநிழ்ச்வ ால் 
கூறுதல் 

03.12.2013 சூமல்களுக்கு எதிர்வகாள்ளும் யிதத்வத நாணயர் வ ால்லுதல் 

 

04.12.2013 நாணயர்களுக்குத் வதரிந்த தி ரி, யாப, நாத இதழ்கவக் கூறுதல் 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (b) – கற்றலறடவுச் ெிறு மதிப்பீடு 

ாள் 

 

தறலப்பு 

25.10.2013 வனர்ச்வ ால் - வதாமில்வனர் 

20.11.2013 ஆகுவனர் - வாருள்மகாள் 

05.12.2013 மவநாமிகள் (10) அல்து த்தி வநாமிவனர்ப்பு (3) 

09.12.2013 ாபாட்டு நடல்  எழுதுதல் 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (c) – செயல்திட்டம் 

ாள் 

 

தறலப்பு 

31.10.2013 
மதவயனா இடங்கில் யல்ி வநய் இடுதல், ீக்குதல் 

 

27.11.2013 
உயவந - உருயக நாற்ம் 

 

02.12.2013 
குழுயாக  அவநத்து வகவனழுத்து இதழ் தனாரித்தல்  

 

10.12.2013 
மாய்களுக்கா மூிவககவத் வதாகுத்தல் 

 

 
 

நதிப்ிற்குரின ஆ ிரின வருநக்களுக்கு, யணக்கம். இத்துடன் யபி நதிப்டீ்டீற்கா ணித்திட்டம் 
உருயாக்கப்ட்டுள்து.   

 

1. வ னல்ாட்டுமுவ ஆறு வயக்கமயண்டும். அதில்  ிந்த ான்கு மதர்வு வ ய்து திவு 
வ ய்னமயண்டும். 

 

2. கற்வடவு  ிறுநதிப்டீு இபண்டு வயத்து. அதில்  ிந்த ஒன்வப் திவு வ ய்க. 
 

3. ான்கு வ னல்திட்டம்  வயத்து, அதன்  பாரிவன கணக்கிட்டுப் திவு வ ய்க. ஒவ்வயாரு 
வ னல்திட்டத்திற்கும் 10 நதிப்வண் வயத்து, 40 நதிப்வண்வண 4ஆல் யகுத்துச்  பா ரிவனப் 
திவு வ ய்னாம்.  . 
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ஒன்பதாம் வகுப்பு – தமிழ் 

பிரிவு – 
பணித் திட்டப் படிவம் 

பருவம் எண் -  2 

தமிழ் இரண்டாம் தாள் 

 

வளரறி மதிப்பீடு (அ) FA (a) – செயல்பாட்டுமுறற 

ாள் தறலப்பு 

29.10.2013 ான் ஆ ிரினபாால் – என் தவப்ில் நாணயர்கள் மசுதல் 

06.11.2013 ஆ ிரினர் கூறும் சூமலுக்கு நாணயர்கள் தீர்வு கூறுதல் 

28.11.2013 நாணயர்கள் அிந்த மூிவககவச் வ ால்லுதல் 

12.12.2013 ம நிப்ின் னன்கவ நாணயர்க வ ால்லுதல் 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (b) – கற்றலறடவுச் ெிறு மதிப்பீடு 

ாள் 

 

தறலப்பு 

25.10.2013 வனர்ச்வ ால் – யமா ிவ, யழுிவ 

13.11.2013 மவநாமிகள் (10) 

22.11.2013 தவ 

06.12.2013 கவு மா நிதியண்டிக் குித்து காயல் ஆய்யாருக்குக் கடிதம் 

 
 

வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) FA (c) – செயல்திட்டம் 

ாள் 

 

தறலப்பு 

31.10.2013 
ஆங்கிப் த்திகவ வநாமினாக்கம் வ ய்து யருதல் 

 

13.11.2013 
யழுஉச் வ ால் திருத்தி யருதல் 

 

02.12.2013 
வகவனழுத்து இதழுக்கா குதிகவத் தனாரித்தல் 

 

06.12.2013 
மாய்த் தீர்க்கும் மூிவககவப் ட்டினிட்டு யருதல் 

 

 
 

நதிப்ிற்குரின ஆ ிரின வருநக்களுக்கு, யணக்கம். இத்துடன் யபி நதிப்டீ்டிற்கா ணித்திட்டம் 
உருயாக்கப்ட்டுள்து.   

 

1. வ னல்ாட்டுமுவ ஆறு வயக்கமயண்டும். அதில்  ிந்த ான்கு மதர்வு வ ய்து திவு 
வ ய்னமயண்டும். 

 

2. கற்வடவு  ிறுநதிப்டீு இபண்டு வயத்து. அதில்  ிந்த ஒன்வப் திவு வ ய்க. 
 

3. ான்கு வ னல்திட்டம்  வயத்து, அதன்  பாரிவன கணக்கிட்டுப் திவு வ ய்க. ஒவ்வயாரு 
வ னல்திட்டத்திற்கும் 10 நதிப்வண் வயத்து, 40 நதிப்வண்வண 4ஆல் யகுத்துச்  பா ரிவனப் 
திவு வ ய்னாம்.  . 

 

நன்றி! திரு. தாம ாதிரன், அ.உ.நி.பள்ளி, ம லட்டுர், தஞ்சாவூர்  ாவட்டம். 
 


