
Version 1 by E. Logeswaran, Researcher, 19. 06.20

தமி� க��, அறி� ெப��, அதி சிற�த வா��ைக�ைறையஉ�வா���க� 

Learn Tamil, acquire knowledge and create a best way of life

ெவள�நா�கள�� ப�ற�த பல தமிழ�க� தமி� ெமாழிைய� ப��ததி�ைல. இதனா� 

தமிழி� எ�த�ப�ட ைசவ சி�தா�த�, தி���ற�, தமி� கலாசார� ம��� வரலா� 

ெதாட�பான ��கைள வாசி�� நிைறவான அறிைவ ெப��, த�க� ெசய�கைள� 

ெச�ைம� ப��தி, வா��ைகைய ெநறி�ப��தி, மனைத� ப��வ� ப��த ��யாம� 

��ப�ப�கி�றா�க�. இத� வ�ைளவாக அதி சிற�த வா��ைகைய அைம�க 

��யாம� இ��கி�றா�க�. இைத மா�றி அைம�க தமிைழ� க�� அைத� சரளமாக 

வாசி�க, ேபச, ம��� எ�த� ��யவ�களாக மாறி தமி� ��கள�� இ��� ேபாதிய 

அறிைவ� ெபற ேவ���. 
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��த�� 

(��� த��)
ப�� Parts

இல�கண� 

Grammar

வா��ய�கைள அைம�க, ெசா�கைள 

இைண���ெகா��� வ�க� ெதாட�பான 

ஒ� ெமா��� ��க�

Rules of a language relating 

to ways of combining words 

to form sentences

இல��ய� 

Literature

�����ட ெபா�� ப��ய ��, கா��ய�, 

தல�ராண�க�, நாவ�க�, க�ைத

Books, epics, legends, 

novels, poetry about a 

particular subject

இைச�த�� இைச Music
ம�க� இைச�க��கைள வா��� அ�ல� 

பா�வ�� �ல� �க���� ஒ� வ�வ�க�

Sound patterns that people 

perform by playing musical 

instruments or singing

நாடக�த��
நாடக� 

Drama

ேமைட, வாெனா� ேபா�றவ��� கைத 

ஒ��ைன அ�ல� �க�� ஒ��ைன ந��� 

�லமாக� கா��� கைல வ�வ�

An art form that shows a 

story or event on stage, 

radio, etc. through acting

இய�த��

அ��த� Meaning

த��
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ெவள�நா��� ப�ற�த தமிழ�க� தமி� ப��பதனா� அைடய���ய ந�ைமக�

1. தமி�ெமாழி உலகி� ��தெமாழி, அைன�� ெமாழிக���� தா� ெமாழியாக� த�தி வா��த� ம��� உலக அறி��களா� 
மதி�க�ப�கி�ற� எ�� �ற�ப�கி�ற�. இ�   தமிழ�க��� ெப�ைம ெகா��கி�ற�.

2. தமிழி� எ�த�ப�ட ைசவ சி�தா�த�, தி���ற�, கலாசார� ம��� வரலா� ெதாட�பான ��கைள வாசி�� நிைறவான அறிைவ� 
ெப�� அதி சிற�த வா��ைகைய அைம�� ந�லவராக வாழ ����. 

3. தமி� ெமாழிய�� உ�ள�ேபா� ந�தி ��க��, இல�கிய�க��, ஆ�மிக ��க�� ப�ற உலக ெமாழிகள�� இ�ைல. அைவ ந� 
ெசய�கைள� ெச�ைம� ப����; வா��ைகைய ெநறி�ப����; மனைத� ப��வ� ப����. 

4. தா�க� ேத��ெத���� �ைறய�� அதி உய� நிைல�� நக���, அதிகார� உ�ளவ�களாக மாறி, உலகளவ�� ெச�வா�� ெச��த� 
��யவ�களாக வளர ேவ��� எ�ற ேவக�ைத�� வ�ேவக�ைத�� பழ�தமி� ��கள�� இ��� ெப�� அறி� ெகா����. 

5. உலகி� ேவெற��� காண� கிைட�காத ம��� தமிழி� எ�த�ப�ட �லிைக (சி�த) ைவ�திய�, ���� கைல ம��� ேயாக� 
பய��சிக� எ�பவ�ைற� ப���, பய�ப��தி, ஆேரா�கியமாக வா�க ����.

6. தமி� பாட�கைள� ேக�� பாடலி� அ��த�ைத� ���� இைசைய ரசி�� தின�� மகி��சி அைடய ����. 

7. தமி� ப�ள�கைள நட�தி, ஒ� ��தமி� ஆசி�யராக ேவைல ெச��, இய�, இைச ம��� நாடக� எ�பவ�ைற தமிழ�க���� க�ப��� 
��தமிழி� பா���திய� ெபற� ெச�ய  ����.

8. ெச�ெமாழியாகிய தமி� ெமாழிைய ேக��, வாசி��, ����, எ�தி, க����ப�மாறி, வ�வாத� ெச��, அ��� ெமாழி ேபசி ெப�ைம 
ெகா�� மனநிைற� அைடய ����.

9. தா� ெமாழியாகிய தமி� ெமாழி அறி� உ�ள ப��ைளகளா� ஆ�கில�ைத��  ேவ� ெமாழிகைள��  மிக இல�வாக� க�க ����.

10. தமிைழ� தவ�ர ேவ� எ�த ெமாழிகைள�� அறியாத த�ேபாைதய ம��� எதி�கால  தமிழ�க�ட� ெதாட�� ெகா�� பர�பர ந�ைம 
பய��� நடவ��ைககைள எ��க ����. 

11. தைல�ைற தைல�ைறயாக தமி� ெமாழிைய ெகா�� ெச�� தன� ���ப� ம��� இன�தி� தமி� அைடயாள�ைத பா�கா�க 
����.

12. ப�ற இன�ைத� ேச��தவ�க� த�க� நா��� ப�ற�த தமிழ�கைள எ�லா ��நிைலகள��� ஏ��� ெகா�ளாவ��டா�, தமி� 
அைடயாள��ட� ��தலாக வா�பவ�கள�� நா��� ெச�� வா�� வா���கைள பய�ப��த ����.
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�றி�ப��ட மாணவ�ய��தமி� க��� வா��ப�� அ��பைடய�� தி�ட�
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3 எ��த� Writing Words, Sentences ெசா�க�, வா��ய�க�
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Activities ெசய�பா�க� Subjects பாட�க�



தமிைழ� ப��க ைவ��க�

ைசவ சி�தா�த�, தி���ற�, கலாசார� ம��� வரலா� ெதாட�பான 

��க� அதி சிற�த வா��ைகைய அைம�க உத��. இ�த ��க� தமிழி� 

எ�த�ப��ள�. இதிலி��� ��ைமயான அறிைவ� ெபற தமி� ெமாழிய�� 

பா���திய� ெபற ேவ���. இ�த ��கள�� ெசா�ல�ப�ட ��கியமான 

சிலவ�ைற வ�ள��� ெமாழிய�� (எ.கா. ஆ�கில�) மிக�� ���கமாக 

அறி�க� ெச��, ஆ�வ���, தமிைழ� ப��க ைவ��க�.

தமிைழ� ப��க ைவ��க�

ைசவ சி�தா�த�, தி���ற�, கலாசார� ம��� வரலா� ெதாட�பான 

��க� அதி சிற�த வா��ைகைய அைம�க உத��. இ�த ��க� தமிழி� 

எ�த�ப��ள�. இதிலி��� ��ைமயான அறிைவ� ெபற தமி� ெமாழிய�� 

பா���திய� ெபற ேவ���. இ�த ��கள�� ெசா�ல�ப�ட ��கியமான 

சிலவ�ைற வ�ள��� ெமாழிய�� (எ.கா. ஆ�கில�) மிக�� ���கமாக 

அறி�க� ெச��, ஆ�வ���, தமிைழ� ப��க ைவ��க�.




