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ஒன்பதாம் வகுப்பு – தமிழ் 

மூன்றாம் பருவம் 

வளரறி மற்றும் செயல்திட்ட வரரவு 

பாடம் வளரறி மதிப்பீடு FA செயல்திட்டம் 

ிருக்குநள் - சான்நாண்ம சான்றநார்கபின் குங்கமப 
ார்கள் கூறுல் 

சான்நாண்ம கருத்துகமப 
மிட்டு ணமதடம் 
மல் 

பதண்ம பதண்ம, ாய்ம குநித் 
கருத்துகமப ார்கள்  
பசால்லுல் 

ாின் தண்புகள் (அல்னது) 
பதண்மின் தன்பகங்கள் 
(அல்னது) ாக்கல் கிஞர் 
தற்நி  ணமதடம் 
மல் 

ில்மனாடி ள்பிம்ம ிடுமனப் றதாாட்டத்ிற்குப் 
தாடுதட்ட ீாங்கமணகமபப் 
தற்நி ார்கள் பாில் 

பன் ஆப்திரிகா மதடத்ில் 
ால்க்ஸ்ஸ்ட் குநிப்திடுல் 
(அல்னது) இந்ின் ஒப்தணீின் 
இழ் உரும், ில்மனாடி 
ள்பிம்ம ிமணவு 
ண்டதம் தடம், ிமணத்தூண் 
தடம் டுத்து ருல் 

இாி ங்கம்ாள் துமின் சிநப்மதப் தற்நி 
ார்கள் கூறுல் 

ஊஞ்சல் ிருிா, த்ிச் 
சந்ம, பக்கம் அண்மண 
தற்நி பசய்ிகமபத் ிட்டி 
ருல் (அல்னது) 
ிர்ா, ாஜி, தானாஜி 
தண்டிர், தாிரிார் பல்பனா 
உருப் தடம்  பகாண்டுருல் 
(அல்னது) ிக மதடத்ில் 
ங்கம்ா சாமன குநிப்திடுல் 

பதர்ச்பசால்-பிடப்பதர்கப ணக்குத் பரிந் றற்றும 
உருபுகமப ார்கள் 
பசால்லுல் 

ன்ம, பன்ணிமன, 
தடர்க்மகப் பதர்களுக்கு 
ணமதடம் ாரித்ல் 

புர்ச்சி றசர்த்து ழுதுனில் புி  
சான்றுகமப ார்கள் 
தகர்ல் 

ிகாப் புர்ச்சிக்காண 
ணமதடம் மல்   

பதாது ிபம்தங்கமபச் பசால்னச் 
பசய்ல் 

ிபம்தங்கமபக் பகாடுத்து 
அன் ீது ிணாக்கள் 
ாரித்ல்  (அல்னது) 
திநபாிச் பசாற்கமபக் 
பகாடுத்துத் ிில் ழுி ச் 
பசய்ல் (அல்னது) 
புி தாடமனக் பகாடுத்துப் 
தடிக்க மத்ல்  (அல்னது) 
புத்கத்ில் உள்பதடி (தக்கம் 
.ண்.33)பாகுப்றதடு ாரித்ல் 

இட்சி ாத்ிரிகம் ணக்குத் பரிந் றசுின் 
கமகமப ார்கள் கூநல் 

ச்..கிருட்டிணணார்  ாழ்க்மகக் 
குநிப்பு ாரித்ல் (அல்னது) 
ிருபல்றனி ாட்டம் 
மந்து கமிருப்பு ஊர் 
குநிப்திடுல் 

 

பதாங்கல் ிருிா பதாங்கல் ிருிாமப் தற்நி 
ார்கள் பசால்லுல் 

பசய்ித் ாபில் ரும் 
பதாங்கல் ிா  தடங்கமபத் 
பாகுத்து ருல் (அல்னது) 
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ருதுிா தற்நி தடங்கமபத்  
பாகுத்து ருல் 

றர்ம றர்மமப் தற்நி ார்கள் 
ம் கருத்ம பபிிடுல் 

கமம ாடகாக 
ார்கள் ழுி ருல் 
(அல்னது)  

ார்கள் புி கமம 
ழுி ருல் 

ஆகுபதர், பதாருள்றகாள் ஆகுபதர்களுக்காண 
சான்றுகமபப் புிாக 
ார்கள் பசால்லுல் 

தாடத்ில் உள்ப 
பதாருள்றகாளுக்காண 
சான்றுகமபப் புிாக ழுி 
ருல் 

பதாது சிறுறசிப்புக் குநித்து 
ார்கள் கூநல் 

ார்கள் குழுாக அமந்து 
சிறுறசிப்பு இழ் ாரித்ல் 
(அல்னது) குடிசு ிணிா 
குநித்து அநிக்மக ழுதுல் 
(அல்னது) 
தாடத்ின உள்ப கமம  
படித்து ழுதுல் 

புநானூறு பசல்த்ின் தன்கமப 
ார்கள் பசால்லுல் 

புநானூறு நூமன ார்கள் 
பகாண்டு ருல் (அல்னது) 
தத்துப்தாட்டு நூமனக் பகாண்டு 
ருல் 

குறுந்பாமக ட்மதக் குநித்து ார்கள் 
பாில் 

குறுந்பாமக தற்நி 
ணமதடம் மல் 
(அல்னது) ட்டுத் பாமக 
நூல்கமப ழுி ருல் 
(அல்னது) குநிஞ்சிப் பூ தடம் 
பகாண்டு ருல் 

உிர்க்றகாபம் சுற்றுச்சூல் ாசுதடுல் தற்நி 
ார்கள் ம் கருத்மக் 
கூநல் 

கடல் பதாருள்கமப 
ார்கள் மந்து ருல் 
(அல்னது) பசய்ித்ாபில் 
பபிாகும் ினச்சரிவு, 
ண்ரிப்பு தடங்கமப 
ார்கள் பகாண்டு ருல் 

ல்ன உள்பம் க்குத் பரிந் ல்ன 
ணிர்கமபப்  தற்நி 
ார்கள் பரிித்ல் 

ல்ன உள்பம் கமம 
மத்து ஓிம் ீட்டுல் 

பசய்பள் உறுப்புகள் ார்களுக்குத் பரிந் 
பசய்பள் உறுப்புகள் கூறுல் 
(அல்னது) 
ார்களுக்குத் க்குத் 
பரிந் அி மககமபச் 
பசால்லுல் 

குநபடி, சிந்டி, அபடி, 
படினடி, கிபடினடிக்காண 
புி உாங்கமப ழுி 
ருல் (அல்னது) 
துமக,றாமண, இமபுத் 
பாமடகளுக்குப் புி 
சான்றுகமப ார்கள் ழுி 
ருல் (அல்னது) அிகமபப் 
தட்டினிட்டு ழுி ருல் 

பதாது றர்கால் தற்நி பசய்ிகமப 
ார்கள் கூநல் 

புி றர்காமன 
ார்கள் பகாண்டு ருல் 
(அல்னது) ிடுதட்ட  ிழ் 
ண்கமப ழுி ருல் 
(அல்னது) ஒரு தடத்த்ம 
ஆசிரிர் காட்ட ார்கள் 
ம் கருத்ம ழுித் ருல் 
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அன்தாண ிழ்ச் சான்றநார்களுக்கு, க்கம். 
 

இத்துடன்   பன்நாம்  தருத்ிற்காண பநி  ிப்தடீு, பசல்ிட்டத்ிற்காண மவு 
ப்தட்டுள்பது. ிழ் பல் ாள், இண்டாம் ாபில் பநி ிப்தடீ்டிற்கு ாது 4 தாடம் 
றதாதும். அதுறதான்றந பசல்ிட்டபம். இில் பநி ிப்தடீு மத் தகுிிறனற 
பசல்ிட்டம் மக்கறண்டி அசிம் இல்மன. ிட்டிடுங்கள். ாட்கமபத் நால் 
குநிப்திட்டு  மபங்கள். ல்னாற்மநபம் ஒரு  றகாப்தாக மத்துக் பகாள்து னம் ரும். 
 
 

அன்புடன்,  ரா. தாமமாதரன், அ..மம.நி.பள்ளி,  சமலட்டூர், தஞ்ரெ மாவட்டம் 614 301. 
 


