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நிலைய இயக்குநரின் மெய்தி
Centre Director’s Message

அன்புள்ள மாணவ நண்பர்களுக்கு,
வணக்கம்! இன்னுச ொரு புதிய கல்வியொண்டில் உங்கள் அனைவனையும்
ந்திப் தில்
மிகுந்த
கிழ்ச்சி. இந்த ஆண்டு, தங்கள் கல்விப் யணம் சிறப் ொைதொகவும் புதிய
உச் ங்கனைத் சதொடுவதொகவும் அன ந்திட நினைய ஆசிரியர்களின்
ொர்பில் எைது
நல்வொழ்த்துகள்.
கற்றலில் இன்பம்
2017ஆம் ஆண்னடப் ச ொருத்த ட்டில், சதொடர்ந்து ந து நினையத்தில் தமிழ்ச ொழி
கற்றனை ொணவர்களுக்கு இன் ொைதொகவும் ஈடு ொடுமிக்கதொகவும் அன த்திட திட்டங்கள்
வகுக்கப் ட்டுள்ைை. இந்த முயற்சி புதிதன்று என்றொலும் இவ்வொண்டில் இன்னும் கூடுதல்
கவைம்
ச லுத்தி,
கற்றல்
கற்பித்தனை
ச ருககற்றும்
முயற்சியில்
நினையம்
ஈடு டவுள்ைது.
இந்த
முயற்சியொைது
தை ொை
கற்றல்
கற்பித்தலுக்கு
மிகவும்
முக்கிய ொைதொகும்.
21ஆம் நூற்றொண்டின் கற்றல் வனகப் ொட்டின் டி, ஆசிரியர்களுனடய வழிகொட்டுதகைொடு
தை ொை கற்றல் வைங்களும் கற்றல் சூழ்நினைக்கு இன்றியன யொதனவயொக உள்ைை.
இந்த ஆண்டும் தகவல் சதொழில்நுட் ம் ொர்ந்த ொடத்திட்டங்களிலும் கற்றல் கற்பித்தல்
வைங்களிலும் அதிகக் கவைம் ச லுத்தப் டும். துடிப்புமிக்க கற்றல் சூழனை உருவொக்கும்
அனடவுநினைனய கநொக்கித் தைது
ொர்னவனயச் ச லுத்திவரும் நினையம்,
ல்கவறு
புத்தொக்கம் நினறந்த கற்றல் கற்பித்தல் உத்திகனையும் சதொடர்ந்து அறிமுகம் ச ய்ய
உள்ைது.
நினைய ஆசிரியர்களின் துடிப்புமிகு ச யல் ொடு க ொை,
ொணவர்கைொகிய நீங்களும்
துடிப்புடன் தமிழ்ச ொழிக் கற்றலில் ஈடு டுவீர்கள் எை நம்புகிகறன். இந்த ஆண்டு
ச ொழினய
ட்டும் கற்கொ ல், அதனுடன் இனழந்துவரும் ந து ொைம் ரியம்
ொர்ந்த
கூறுகனையும் அறிந்து, யன்ச றுவீர் எை நம்புகிகறன்.
உங்களுனடய கற்றல் யணத்திற்கு இந்த
ொணவர் னககயடு நிச் யம் நல்ைசதொரு
வழித்துனணயொய் வரும். கற்றல் யணம் சிறக்க நல்வொழ்த்துகள்!
அன்பரசு இராஜேந்திரன்
நிலைய இயக்குநர்
உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையம்
கல்வி அலமச்சு
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எங்கள் குறிக்ககாள்
தரமான தமிழ்க் ைல்விகே மாணவர்ைளுக்கு வழங்குதல்

Our Mission
Providing quality Tamil education for students

எங்கள் மதாலலகநாக்கு
மாணவர்ைள் தமிழ்மமாழிகே ஆர்வத்துடன் ைற்றுத்
திறம்படப் பேன்படுத்தும் ஆற்றல்மிக்ைவர்ைளாைத்
திைழுதல்

Our Vision
Students to become active learners and proficient
users of Tamil language
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Teaching Faculty of UPTLC
Telephone Number – Office: 6298 0781

1

2

3

நிலைய இயக்குநர்
Centre Director
துலறத் தலைவர்
(தமிழ்மமாழி & தமிழ்
இைக்கியம்)
(Head of Department/Tamil
Language & Tamil Lit)
பாடத்துலறத் தலைவர்
(தகவல் மதாடர்புத்
மதாழில்நுட்பம் &
இலணப்பாட
நடவடிக்லககள்)
Subject Head (ICT & CCA)
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மூத்த ஆசிரியர்
Senior Teacher

5

ஆசிரியர்கள்
Teachers

6

7

8

9

10

திரு. அன்பரசு இராஜேந்திரன்
Mr. Anbarasu Rajendran
anbarasu_rajendran@schools.gov.sg
திருமதி மைர்விழி அஞ்ெப்பன்
Mdm Malarvizhi Anjappan
malar_vizhi_anjappan@moe.edu.sg

முலைவர் ரா. விமைன்
Dr R. Vimalan
raman_vimalan@moe.edu.sg

Ext.505

Ext.506

Ext.510

திருமதி அமுதா
Mdm D. Amuda
amuda_duraiappan@moe.edu.sg

Ext.511

திருமதி கைாராணி
Ms Kalarani
kala_rani@moe.edu.sg

Ext.512

.

முலைவர்.ஜகா.ெந்தன்ராே
Dr G.Santhanraj
govindasamy_santhanraj@moe.edu.sg

Ext.516

திருமதி லமதிலி எழில்மணி
Mrs Mythily Ezhilmani
mythily_ezhilmani@moe.edu.sg

Ext.514

திரு மபான். மாணிக்கம்
Mr Pon Manickam
ponnalagu_manickam@moe.edu.sg

Ext.515

திரு சி. ொமிக்கண்ணு
Mr S Samikannu
samikannu_sithambaram@moe.edu.sg

Ext.507

திரு சி. குருொமி
Mr C Gurusamy
chithiran_gurusamy@moe.edu.sg

Ext.513
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Centre Activities for 2017
2017-ஆம் ஆண்டிற்காை நிலைய நிகழ்வுகள்
நிகழ்ச்சிகள்

நலடமபறும் நாள்

நிகழ்கலைகள் மதாடக்கம் (இலெ & நடைம்)
Start of Performing Arts (Music & Dance)
த ொங்கல் விழொ
Pongal Celebration

ஜனவரி
07 - 01 - 2017
ஜனவரி
9, 10 & 12 - 01 - 2017

அறிமுக தினம்
Orientation Programme

பிப்ரவரி
04 - 02 - 2017

மிழும் உங்கள் பிள்ணையும்
Tamil and Your Child
(Briefing for graduating students’ parents)
த சிய மிழ்தமொழி விருப் ப் ொடம் – அறிமுக தினமும்
கிர்வரங்கமும்
NETP Briefing for Parents cum Sharing Session
மிழ் ட்டச்சுப் யிற்சி
Tamil Keyboard Training

பிப்ரவரி
04 - 02 - 2017

மிழ்தமொழி கற்றல் விழொ-( 1 )
Tamil Language Learning Festival 2017 for (P5)

பிப்ரவரி
18-02-2017

த ற்தறொர் ஆசிரியர் ந்திப்பு ( 1 )
Parent-Teacher Meet ( 1)

தம
08 to 12 - 05 - 2017

நூலக வொரம்
Library week

தம
22 to 26 - 05 - 2017

உயர்நிணல 1 உயர் மிழ் மொைவர்களுக்கொன மிழ்தமொழி &
ண் ொட்டு முகொம்
Tamil Lang & Cultural Camp for Sec 1HTL students
நிணறநிணல மொைவர்களுக்கொன பிரியொவிணட
UPTLC Graduation Day Celebrations

தம
20 - 05 - 2017

நிணலயத்தின் 40-வது ஆண்டு ரி ளிப்பு விழொ
40th UPTLC Annual Speech & Prize Presentation Ceremony

ஆகஸ்டு
05 – 08 - 2017

மிழ்த் திருவிழொ 2017
Tamil Fest 2017

ஆகஸ்டு
05 – 08 - 2017

த ற்தறொர் ஆசிரியர் ந்திப்பு ( 2 )
Parent-Teacher Meet (2 )
[Graduating Classes]
த ற்தறொர் ஆசிரியர் ந்திப்பு ( 3 )
Parent-Teacher Meet (3 )
[ Secondary 1 to Secondary 3]

த ப்டம் ர்
11 to 15 -09- 2017

பிப்ரவரி
25- 02 - 2017
பிப்ரவரி & மொர்ச்
20-02-2017, 23-02-2017 ( Module 1)
27-02-2017, 02-03-2017 ( Module 2)

ஜூணல
01-07-2017

அக்தடொ ர்
09 to 13 -10 - 2017
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உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையம், கல்வி அலமச்சு
UMAR PULAVAR TAMIL LANGUAGE CENTRE, MINISTRY OF EDUCATION
CALENDAR OF EVENTS 2017
DAY
Sun
Mon

JANUARY
1 New Year’s Day
2 New Year's Day - Holiday

Tue

3 T1-W1 (3 Jan to 6 Jan) Sec 1
& new students’ Registration
- All classes commence

Wed
Thurs

4
5

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

1 Labour Day
2 T2-W7 (02 May to 05 May)
(During curriculum time)
1 T1-W5
2

1
2 Tamil Keyboarding

SA1 paper viewing
3
4

1

Training – Module 2
Fri
Sat

6
7 Performing Arts

3
4 Orientation Day

Registration & start of

3
4

1

5
6

2
3

5
6 T1-W10

2
3 T2-W3 (03 Apr to 07 Apr)

7
8 T2-W8 (08 to 12 May )

4
5

(During Curriculum Time)

Parent-Teacher Meet (I)

Tamil & Your Child

classes (Music & Dance)
Sun
Mon

8
9 T1-W2 (9 Jan to 11 Feb)
NETP Online Registration for
all HT & JC classes (New &
Old students)

5
6 T1-W6 (06 Feb to 10 Feb)
CA1 Week – Oral

SA1: Paper 1 (HT, Exp, NA)

Tues
Wed
Thurs

10
11
12

7
8
9 Thaipusam (No classes)

7
8
9

SA1: Written (NT & TLB) P1&2
4
5
6

Fri
Sat

13
14 Thai Pongal

10
11

10
11 1st Term Vacation

Pongal Celebration @ UPTLC
(open for discussion)

Commencement of NETP
Modules for S1, 2, 3, 4 HT &
JC2 classes
12

(13 – 19 Mar)

13 T1-W7(13 Feb to 17 Feb)
CA1 Week – Written

Sun

15

Mon

16 T1-W3

9
10 Vesak Day - Holiday
11

6
7
8

7
8

12
13 (13 May to 3 Jun)
Commencement of NETP
Modules for S4HT & JC2 classes

9
10

12

9

14

11

13 NETP Module for JC1(4th
lesson)

10 T2-W4(10 Apr to 13 Apr)

15 T2-W9 (15 May to 19 May)

12

Revision for SA1 P2

Intensive Mother Tongue for
Sec 4E/5NA & 4TLB students

(For all levels)

Oral Practice for sec 3HT
sessions (During lessons)

Tues
Wed
Thurs

17
18
19

14
15
16

Fri

20 Eligibility Tests for
admission into HTL
Classes 2017(phase 1)at 3pm

17

Sat

21

18 MTL Fortnight Camp 2017
(Primary 5)

Sun
Mon

22
23 T1-W4

NETP Modules for S1, 2, 3, 4
HT & JC2 classes (11.30am2.00pm)
19
20 T1-W8
Tamil Keyboarding Training –
Module 1

14
15
16 Interview for NETP scholars
(Int)
17

11
12
13

Tamil Keyboarding Training for
4TLB and new students (Week
9-10)
16
17
18

14 Good Friday - Holiday

19

16

18

15

20 Lang & Cultural Camp 2017
(1HT Students)

17

19
20 T2-W1

16
17 T2-W5 (17 Apr to 21 Apr)

21
22 T2-W10

18
19

20 Mar to 24 Mar)

(22 May to 26 May)

(During Curriculum time)

Library Week

13
14
15

SA1: Oral - All levels
(HT, Exp, NA classes)
SA1: Oral & LC (4N & 4E/5N)
SA1: Oral & LC
Tues

24

21

(All NT & TLB classes)
21

Wed
Thurs

25
26

22
23 Tamil Keyboarding

Fri

27 CNY Celebration in School
(No lessons)
28 Chinese New Year –
Holiday

23

20

22
23

18 SA1: Lit in Tamil (S3 Lit & S4)
Full & Elective (P1 & 2)
19
20

24
25

21
22

24

21

26

23

25

22

27 (27 May – 26 June)

24

SA1: Paper 2 (HT, Exp, NA)

2nd Term Vacation

Training – Module 1

Sat

Sun
Mon

Tues
Wed
Thurs
Fri
Sat
Sun

29 Chinese New Year –
Holiday
30 Chinese New Year –
Holiday (Public)

31 Chinese New Year – School
Holiday

25 (25 Feb to 18 Mar) NETP
Briefing cum Sharing for S1HT
to 4HT & JC1 to JC2 classes
Commencement of NETP
Modules 2017 for JC1(1.30pm
to 4.00pm)
26

26

23

28

25

27 T1-W9 Tamil Keyboarding
Training – Module 2

27 T2-W2

24 T2-W6 (24 Apr & 25 Apr)

29

Revision for SA1- Paper 1

E-learning Cum Marking Day I

GCE ‘O’ Level MTL Examination
2017

26 Hari Raya Puasa –
Holiday (Public)

28

28

25 E-learning Cum Marking
Day II
26
27
28

30 GCE ‘O’ Level MTL
Examination 2017
31

29
30
31

29
30

27 T3-W1
28
29
30 GCE’O’Level MTLB Oral
Examination 2017
commences
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DAY
Mon
Tues
Wed

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

NOVEMBER

OCTOBER

1
2

DECEMBER

1 Eligibility Tests for admission into HTL Classes
2018
(phase 2) -11am

Thurs
Fri
Sat

1
Graduation Day Celebration
(All graduating classes)

Sun
Mon

2 Youth Day
3 T3-W2

3
4
5 40th Annual Speech & Prize
Presentation Ceremony

2

1 Hari Raya Haji - Holiday
2 (02 Sep to 10 Sep)

3

1

4

2

5

3

6 T4-W9

4

7

5

3rd Term Vacation

Tamil Fest 2017
6
7 T3-W7

3
4

School Holiday

1
2 T4-W4
(02 Sep to 05 Oct)
(During curriculum time)
SA2 Paper viewing

Tues
Wed
Thur
Fri

4

8 National Day Eve

5

Intensive MT for Sec 4HT
3

5
6

(no lessons)
9 National Day
10 National Day

6
7

4
5

8

6

9

7

7

(Sch holiday)
11

8

6

10 (10 Nov- 31 Dec)

8

4th Term Vacation

Sat
Sun
Mon

8
9
10 T3-W3

12
13
14 T3-W8

9 UPTLC Arts Night
10
11 T4-W1 (11 Sep to 15 Sep)

7
8
9 T4-W5

(15 Aug to 19 Aug)

Parent-Teacher Meet (II) &
Issuing of Report books for
4HT, 4Lit, 4E/5N & 4TLB classes

(09 Oct to 13 Oct)

Parent-Teacher Meet (II) &
Issuing of Report books for
4NA, 4NT classes

SA2: Oral & LC

11

9

12

10

13 T4-W10

11

Parent-Teacher
Meet (II)

Tues
Wed
Thurs
Fri

11
12
13
14

CA2 Marks & Prelim results
(4NA & 4NT)will be sent to
schools by KMT
15
16
17
18

Sat

15

19 Preliminary Examination

16

14

18

16

16
17 T3-W4 (17 Jul to 21 Jul)

Sec 4HT – P1 & P2
20
21 T3-W9

17
18 T4-W2 (18 Sep to 22 Sep)

15
16 T4-W6 (16 Oct to 20 Oct)

19

17

20

18

(During Curriculum Time)

(21 Aug to 25 Aug)

(During Curriculum Time)

Library Week

Sun
Mon

Preliminary Examinations for

(S 1NT, 2NT, 3NT)

12
13
14
15

10
11
12
13

14

12

15

13

(S 1TLB, 2TLB, 3TLB)

14

17 Last working day for
EOs

SA2: Written

4NA (P1 & 2)

SA2: LC

(S 1NT, 2NT, 3NT)

4NT (P1, 2 & 3)

(S 1HT, 2HT)

(S 1TLB, 2TLB, 3TLB)

(S 1E, 2E, 3E)

SA2: Lit in Tamil

(S 1N, 2N, 3N)

Full & Elective (P1 & 2)

CA2 for Sec 1 to 3 (except
3HT)

16

Mock Exam – S3HT ‘O’ level
(S4E paper)

(S3 Lit)
SA2: Paper 1 (Sec 1 to 3)
(HT, Exp, NA)
Preliminary Examination
(2nd attempt)
S 4E/5N (P1 & 2)
S 4TLB (P1, 2 & 3)

Tues
Wed
Thurs
Fri
Sat

Sun
Mon

18
19
20
21
22 (22 Jul to 19 Aug)
Commencement of NETP
Modules for S1, 2, 3 HT & JC1
classes

22 Prelim : Lit in Tamil

19

17

21

19

Full & Elective (S4 Lit)
23
24
25
26

20
21
22
23

18 Deepavali - Holiday
19
20
21

22

20

23

21

24

22

25

23

(S 1N, 2N, 3N)
24
25 T4-W3

22
23 T4-W7

26

24

27

25 Christmas Day

28

26

SA2: Paper 2
(S 1HT, 2HT, 3HT)
(S 1E, 2E, 3E)

23
24 T3-W5 (24 Jul to 28 Jul)

27
28 T3-W10

CA2 for Sec 3HT

(25 Sep & 26 Sep)

(24 Oct to 28 Oct)

(During Curriculum Time)

(28 Aug to 01 Sep) Intensive
MT for Sec 4NT/4NA classes

E-Learning cum Marking Days

Intensive MT for Sec 3HT

Tues

25

29

26 E-Learning cum Marking
Days

Wed

26

30 Lesson Timing

27

25

29

27

28
29

26
27 Last day of school for

30

28 SMT meeting

Thurs
Fri

27
28

12pm to 3pm
31 Teachers’ Day

Work Review - Session 2
24

29 Staff Meeting

secondary school students
Sat
Sun
Mon

29
30
31 T3-W6

30

28
29
30 T4-W8
Intensive lessons for 3HT
31

30
31

7

2017 Class Timetable
DAY 1MON
CLASS

DAY 2TUES
CLASS

DAY 3THURS
CLASS

DAY 4 - WED DAY 5 - FRI
(MAKE-UP) (MAKE-UP)
CLASS
CLASS

1HT1
1HT2
2HT1
2HT2
3HT1
3HT2
4HT1
4HT2
4EXP/5N

2NA
4NA
3LIT
4LIT
4TLB
1NT/2NT
1TLB /2 TLB

1EXP
2EXP
3EXP
1NA
3NA
3NT/4NT
3TLB

1HT
2HT
3HT
4HT
4EXP/5N

1EXP/1NA
3EXP
2 EXP / 2NA
3NA / 4NA
1NT / 2NT
3NT / 4NT
3LIT / 4LIT
1TLB / 2TLB
3TLB / 4TLB

For updates please refer to UPTLC website at www.uptlc.edu.sg

Lessons at UPTLC:
•

The normal lessons will be held on Mondays, Tuesdays and
Thursdays.

•

For students who are unable to attend normal lessons will
come for make-up lessons on either Wednesdays or Fridays.

•

Learning Management System (LMS) lessons will be
uploaded weekly. It is a 30 minutes assignment to be
completed at home and submitted online.

•

A 15 minutes break will be given in-between the lessons.
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மதாடர்கணிப்பு/ பருவ/ முன்ஜைாட்டத் ஜதர்வுக்காை அட்டவலண 2017
CONTINUAL ASSESSMENT / SEMESTRAL ASSESSMENT /
PRELIMINARY EXAMINATIONS TIME TABLE 2017
TITLE OF
EXAMINATION

DAY & DATE

LEVEL - COURSE

SUBJECT / PAPER

TIME

SEMESTER 1
CONTINUAL
Oral & Written
ASSESSMENT 1 (CA1) Term 1 – Week 6 & 7 HT, Ex & NA classes
த ொடர்கணிப்புத்
த ர்வு 1
Oral: 06 Feb to 10 Feb
Oral & Written
06 Feb to 17 Feb
2017

2017
Monday to Friday
Written: 13 Feb to 17 Feb
Oral & Written
2017
NT & TLB classes
Monday to Friday

HT, Ex & NA classes
SEMESTRAL
ASSESSMENT 1
(SA1)
முதைாம்
பருவத்ஜதர்வு

Term 2 – Week 1
S 4N & 4E/5N classes
20 Mar to 24 Mar 2017 NT & TLB classes
Monday to Friday
HT classes

SA1: Higher Tamil - Paper 1
உயர்தமிழ் - தொள் 1

Exp & NA classes

SA1: Tamil - Paper 1
தமிழ் - தொள் 1
SA1: Written
எழுத்துத்கதர்வு

Term 2 – Week 3

Oral, Listening
Comprehension &
03 Apr to 07 Apr 2017
Written Assessment Monday to Friday
Period:
20 Mar to 22 Apr
2017

NT classes

TLB classes
Term 2 – Week 5
18 Apr 2017
Tuesday
( 3 Lit and 4 Lit classes
only)
22 Apr 2017
Saturday
(HTL and Exp/NA
Classes)

CA1 Testing components
1. ணலப்பு உணரயொடல் –
20m
2.கட்டுணர – 40m(LS) /
50m(US)
3.அணமப்புச் த ொற்கள் &
தமொழிக்கூறுகள் – 20m
CA1 Testing components
1. ட / ணலப்பு உணரயொடல்
– 20m
2. வொசிப்பு – 10m
3. முன்னுைர்வுக் கருத் றி ல்
& கருத்துவிைக்கப் டக்
கருத் றி ல்/த ரிவுவிணடக்
கருத் றி ல் – 20m
SA1: Oral
வொய்ச ொழித் கதர்வு
SA1: Oral & LC
வொய்ச ொழித் கதர்வு &
ககட்டல் கருத்தறிதல்

3T.Lit & 4T.Lit classes

HT classes

Exp & NA classes

SA1: Tamil B - Paper 1 & 2
தமிழ் B - தொள் 1 & 2
SA1: Lit in Tamil
Full & Elective (P1 & 2)
மிழ் இலக்கியம் – ொள் 1& 2
SA1: Higher Tamil - Paper 2
உயர் மிழ் - ொள் 2

During
Curriculum
time

During
Curriculum
time

During
Curriculum
Time

During
Curriculum
time

SA1: Tamil - Paper 2
மிழ் - ொள் 2
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TITLE OF
EXAMINATION

DAY & DATE

LEVEL - COURSE

SUBJECT / PAPER

TIME

SEMESTER 2
PRELIMINARY
EXAMINATIONS
முன்தனொட்டத் த ர்வு
Period:
17 - 21 July 2017

Term 3 – Week 4

CONTINUAL
ASSESSMENT 2 (CA2)
த ொடர்கணிப்புத் த ர்வு 2

Term 3 – Week 4

Sec 4NA

Prelim: Tamil - Paper 1 & 2
முன்தனொட்டத் த ர்வு
மிழ் - ொள் 1 & 2

Sec 4NT

Prelim: Basic Tamil
Paper 1, 2 & 3
(Oral, LC & Written)
முன்தனொட்டத் த ர்வு
அடிப் ணடத் மிழ்
ொள் 1, 2 & 3
CA2 Testing components
1.மின்னஞ் ல் – 20m
2.சில தமொழிக்கூறுகள் – 20m
3.சுயவிணடக் கருத் றி ல் –
30m
CA2 Testing components
1. ஒளிக்கொட்சி உணரயொடல் –
20m
2. தகட்டல் கருத் றி ல் –
20m
3. த ரிவுவிணடக் கருத் றி ல்
– 10m
4. தமொழிக்கூறுகள் – 10m

17 – 21 July 2017
Monday to Friday

17 – 21 July 2017
Monday to Friday

S 1HT, 2HT
S 1E, 2E, 3E
S 1N, 2N, 3N

Period:
17 July – 21 July 2017
S 1NT, 2NT, 3NT
S 1TLB, 2TLB, 3TLB

CONTINUAL
ASSESSMENT 2 (CA2)
த ொடர்கணிப்புத் த ர்வு 2
Period:
24 - 28 July 2017
PRELIMINARY
EXAMINATIONS
முன்தனொட்டத் த ர்வு

Term 3 – Week 5
24 – 28 July 2017
Monday to Friday

S 3HT

Term 3 – Week 8

S 4HT

19 Aug 2017

S 1HT, 2HT
S 1E, 2E, 3E
S 1N, 2N, 3N

During
Curriculum
Time

During
Curriculum
Time

Prelim: Higher Tamil
Paper 1 & 2
முன்தனொட்டத் த ர்வு
உயர் மிழ்: ொள் 1 & 2

Period:
19 Aug 2017
SEMESTRAL
Term 3 – Week 9
ASSESSMENT 2
(SA2)
இரண்டாம் பருவத்ஜதர்வு 21 – 15 Aug 2017
Monday to Friday
Listening Comprehension
Period:
21 – 15 Aug 2017

CA2 Testing components
1. மின்னஞ் ல் – 20m
2. சில தமொழிக்கூறுகள் – 30m
3. சுயவிணடக் கருத் றி ல் –
30m

During
Curriculum
Time

SA2:
Listening Comprehension
ககட்டல் கருத்தறிதல்

During
Curriculum
Time

During
Curriculum
time
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TITLE OF
EXAMINATION
PRELIMINARY
EXAMINATIONS
முன்தனொட்டத்
த ர்வு
Period:
22 Aug 2017
SEMESTRAL
ASSESSMENT 2
(SA2)
இரண்டொம்
ருவத்த ர்வு

DAY & DATE

Term 3 – Week 10
22 Aug 2017
Tuesday

Term 4 – Week 1

LEVEL - COURSE

S 4 TLit
Full & Elective (S4
Lit)

SUBJECT / PAPER

Prelim: Lit in Tamil
Paper 1 & 2
முன்தனொட்டத் த ர்வு
மிழிலக்கியம் ( ொள் 1 &
2)

S 1NT, 2NT, 3NT
S 1TLB, 2TLB, 3TLB

SA2: Oral & LC
வொய்ச ொழித் கதர்வு &
ககட்டல் கருத்தறிதல்

S 4E/5N
(2nd attempt)

Prelim: Paper 1 & 2
முன்கைொட்டத் கதர்வு
தமிழ்: தொள் 1 & 2

11 - 15 Sep 2017
Monday to Friday

TIME
P1 - 3.00pm to
4.20pm
P2 – 4.40pm to
6.20pm

During Curriculum
time

Oral, Listening
Comprehension
Period:
11 - 15 Sep 2017
PRELIMINARY
EXAMINATIONS
(2nd attempt)
முன்தனொட்டத்
த ர்வு

Term 4 – Week 2
18 - 22 Sep 2017
Monday to
Thursday

S 4TLB
(2nd attempt)

Prelim: Paper 1, 2 & 3
தமிழ் B: தொள் 1, 2 & 3

Term 4 – Week 2

S 1NT, 2NT, 3NT

18 Sep to 22 Sep
2017
Monday to Thursday

S 1TLB, 2TLB, 3TLB

SA1: Written
எழுத்துத்கதர்வு
SA1: Tamil B - Paper 1 & 2
தமிழ் B - தொள் 1 & 2

Period:
18 - 22 Sep 2017

S 1HT, 2HT, 3HT
SEMESTRAL
ASSESSMENT 2
(SA2)
இரண்டாம்
பருவத்ஜதர்வு
Period:
18 – 23 Sep 2017

S 1E, 2E, 3E
S 1N, 2N, 3N
S 3 Lit
(Full & Elective)
Term 4 – Week 2

S 1HT, 2HT, 3HT

SA2: Higher Tamil - Paper 1
உயர்தமிழ் - தொள் 1
SA2: Tamil - Paper 1
தமிழ் - தொள் 1
SA2: Lit in Tamil
Paper 1 & 2
தமிழிைக்கியம் (தொள் 1&2)
SA2: Higher Tamil - Paper 2
உயர்தமிழ் - தொள் 2

22 Sep 2017
Saturday

S 1E, 2E, 3E
S 1N, 2N, 3N

SA2: Tamil - Paper 2
தமிழ் - தொள் 2

During Curriculum
time

During Curriculum
time

1HT & 2HT:
8.30am to
10.00am
3HT: 8.30am to
10.15am
8.30am to
10.00am

All SA and Preliminary Examinations will be held at UPTLC. Students are required to be at the
assigned classrooms 15 minutes before the start of examination. Late comers will not be
entertained.
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Singapore Holidays and Observances
Jan 01

New Year's Day

Jan 28

Chinese New Year

Jan 29

Apr 14
Jul 26
Oct 18

Good Friday
Hari Raya Puasa
Deepavali

May 01
Aug 09
Dec 25

Labour day
National Day
Christmas Day

May 10
Sep 11

2nd day of Chinese
New Year
Vesak Day
Hari Raya Haji
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SCHOOL TERMS AND HOLIDAYS FOR 2017
1. School Terms
The school terms for 2017 will be as follows:
SECONDARY
Semester I
Tue 3 Jan – Fri 10 Mar
Term 1
Term 2
Mon 20 Mar to Fri 26 May
Semester II
Term 3
Tues 27 Jun to Thurs 31 Aug
Term 4
Mon 11 Sep to *Fri 17 Nov
Last Day of Secondary School: Fri, 28 Oct 2017

2.School Vacation
The 4 vacation periods will be as follows:
Between Terms I & II
Between Semesters I & II
Between Terms III & IV
At End of School Year

SECONDARY
Sat 11 Mar – Sun 19 Mar
Sat 27 May – Sun 25 Jun
Sat 2 Sep – Sun 10 Sep
Sat 19 Nov – Sat 31 Dec

3. Scheduled School Holidays
Youth Day
Day after National Day
Teachers’ Day

*Sun 2 Jul
(Mon 3 Jul is a scheduled school holiday)
Thurs 10 Aug
Thurs 31 Aug

பத்தாவது முலறயாகக் கீஜே
விழுந்தவலைப் பார்த்துப்
பூமி முத்தமிட்டுச் மொன்ைது ‘நீ ஒன்பது முலற எழுந்தவன்’
என்று!
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Semestral Assessment Details
பருவத்ஜதர்வு மதிப்பீட்டு விவரங்கள்
(1) உயர்தமிழ் (Higher Tamil)
எண்

1
2

3
4

நிலை
கதர்வு

உயர்நிலை 1
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 2
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 3
திப்ச ண்கள்

தொள் 1
(அ) மின்ைஞ் ல் /
கடிதம் / உனையொல்

20
100 ச ொற்கள்

20
110 ச ொற்கள்

20
130 ச ொற்கள்

தொள் 1
(ஆ) கட்டுனை

50
180 ச ொற்கள்

50
220 ச ொற்கள்

60
260 ச ொற்கள்

60
300 ச ொற்கள்

80

80

80

80

30

30

20

20

200

200

தொள் 2
ச ொழி
தொள் 3

வொய்ச ொழி
(ஒளிக்கொட்சி
ஊக்கக்கூறு)

ககட்டல்
கருத்தறிதல்
ம ொத்தம்

(2) தமிழ் (விலரவு)

2
3

4

20
150 ச ொற்கள்

வொய்ச ொழி - 40
- ொணவர் னடப்பு
- கைந்துனையொடல்

200

200

(Express)

நிலை
கதர்வு

உயர்நிலை 1
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 2
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 3
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 4
திப்ச ண்கள்

தொள் 1
(அ) மின்ைஞ் ல்
தொள் 1
(ஆ) கட்டுனை
தொள் 2
ச ொழிப் யன் ொடு &
கருத்தறிதல்

20
80 ச ொற்கள்
40
140 ச ொற்கள்

20
90 ச ொற்கள்
40
160 ச ொற்கள்

20
100 ச ொற்கள்
40
180 ச ொற்கள்

20
110 ச ொற்கள்
40
200 ச ொற்கள்

70

70

70

70

10
40

10
40

10
40

10
40

20

20

20

20

200

200

200

200

எண்
1

வொய்ச ொழி - 40
- ொணவர் னடப்பு
- கைந்துனையொடல்

உயர்நிலை 4
திப்ச ண்கள்





தொள் 3
வொய்ச ொழி
வொசித்தல் &
உனையொடல்
(ஒளிக்கொட்சி
ஊக்கக்கூறு)
ககட்டல்
கருத்தறிதல்
ச ொத்தம்
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பருவத்ஜதர்வு மதிப்பீட்டு விவரங்கள்
(3) தமிழ் (வேக்கம் ஏட்டுக்கல்வி) (Normal Academic)

எண்
1

2
3

4

நிலை

உயர்நிலை 1

உயர்நிலை 2

உயர்நிலை 3

உயர்நிலை 4

உயர்நிலை 5

கதர்வு
தொள் 1
(அ)
மின்ைஞ் ல்
தொள் 1
(ஆ) கட்டுனை

திப்ச ண்கள்
20
60 ச ொற்கள்

திப்ச ண்கள்
20
70 ச ொற்கள்

திப்ச ண்கள்
20
80 ச ொற்கள்

திப்ச ண்கள்
20
90 ச ொற்கள்

திப்ச ண்கள்
20
110 ச ொற்கள்

40
150 ச ொற்கள்

40
170 ச ொற்கள்

40
200 ச ொற்கள்

40
110 ச ொற்கள்

தொள் 2
ச ொழிப்
யன் ொடு &
கருத்தறிதல்
தொள் 3
- வொய்ச ொழி
வொசித்தல் &
உனையொடல்
(ஒளிக்கொட்சி
ஊக்கக்கூறு)
- ககட்டல்
கருத்தறிதல்
ச ொத்தம்

40
130 ச ொற்கள்

60

60

60

60

60

20
40

20
40

20
40

20
40

20
40

20

20

20

20

20

200

200

200

200

200

(4) தமிழ் (வேக்கம் மதாழில்நுட்பம்) (Normal Technical)
எண்
1

2

3

நிலை
கதர்வு

உயர்நிலை 1
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 2
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 3
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 4
திப்ச ண்கள்

தொள் 1
ச ொழிப் யன் ொடு &
கருத்தறிதல்

30

30

30

30

20
30

20
30

20
30

20
30

20

20

20

20

100

100

100

100

தொள் 2
வொய்ச ொழி

வொசித்தல்

உனையொடல்
(ஒளிக்கொட்சி
ஊக்கக்கூறு)
தொள் 3
ககட்டல் கருத்தறிதல்
ச ொத்தம்
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(5) தமிழ்

‘B’ (Tamil ‘B’)
நிலை
கதர்வு

தொள்
1

2
3

உயர்நிலை 1
திப்ச ண்கள்

தொள் 1
மின்ைஞ் ல் / டக்
கட்டுனை
தொள் 2
(ச ொழிப் யன் ொடு &
கருத்தறிதல்)
தொள் 3
வொய்ச ொழி

வொசித்தல்

உனையொடல்
(ஒளிக்கொட்சி
ஊக்கக்கூறு)


20
(70 ச ொற்கள்)

உயர்நிலை 2
திப்ச ண்கள்
20
(80 ச ொற்கள்)

உயர்நிலை 3
திப்ச ண்கள்

உயர்நிலை 4
திப்ச ண்கள்

20
(100 ச ொற்கள்)

20
(110 ச ொற்கள்)

30

30

30

30

10
20

10
20

10
20

10
20

ககட்டல்
கருத்தறிதல்

20

20

20

20

ச ொத்தம்

100

100

100

100

தமிழ் இைக்கியம்
வகுப்பு: உயர்நினை 3 & 4 வகுப்புகளுக்கு ட்டுக
தகுதி: உயர்நினை 2, ஆண்டிறுதித் கதர்வில் தமிழ்ச ொழியில் 75 திப்ச ண்களுக்கு
க ல் ச ற்றிருக்க கவண்டும்.
பாட ஜநரம்: முழுத் தொள்: 2 ணி, 20 நிமிடங்கள் (தொள் 1 & 2)
விருப் ப் ொடம்: 1 ணி, 45 நிமிடங்கள் (தொள் 2)
ஜமல்விவரங்களுக்கு: http://www.seab.gov.sg
தொள்
தொள் 1
2098/1
1hr 30min

கூறுகள்
‘அ’ பிரிவு
ச ய்யுள்கள் &
கட்டுனைகள்
‘ஆ’ பிரிவு
தற்கொை நொடகங்கள்

தொள் 2
2098/2
1hr 40min

விைொக்களின்
எண்ணிக்னக

வினடயளிக்க
கவண்டியனவ

திப்ச ண்கள்

2

1

25

2

1

25

2

1

25

2

1

25

‘அ’ பிரிவு
தற்கொை உனைநனட &
கவினதகள்
‘ஆ’ பிரிவு
இைக்கியத் திறைொய்வு
ொர்த்திைொத னுவல்
(கவினத & சிறுகனத)
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UPTLC Excellence Award & CCA Award
நிலையத்தின் உன்ைத விருதும் இலணப்பாட நடவடிக்லக விருதும்
ஒவ்சவொரு ஆண்டும் நினையப் ரி ளிப்பு விழொவின்க ொது இைண்டு சிறப்புப் ரிசுகள் வழங்கப் டுகின்றை.
கல்வியிலும், நினையத்தின் ல்கவறு நடவடிக்னககளிலும் சிறப் ொகத் திகழும் ஒரு ொணவருக்கு உன்ைத
விருது வழங்கப் டுகிறது. இகதக ொை, நினைய இனணப் ொட நடவடிக்னககளில் நொன்கொண்டுகள்
சதொடர்ந்து சிறப் ொகப் ங்சகடுத்த ற்சறொரு ொணவருக்கு இனணப் ொட நடவடிக்னகக்கொை விருது
வழங்கப் டுகிறது

நிலையத்தின் உன்ைத விருது
2015
இவ்விருனத சவன்ற
ொணவி ஞொைக கைன்
கை ொக்ஷி, உயர்தமிழிலும் தமிழிலும் சிறப்புத்
கதர்ச்சி
ச ற்றவர்.
அவர்
கல்வியிலும்
ஒழுக்கத்திலும்
சிறந்த
முன் ொதிரியொகத்
திகழ்ந்து
த து
இைக்னக
கநொக்கி
விடொமுயற்சியுடன்
உனழத்தவர்.
த து
ணிகனைச் ச வ்வகை ச ய்யும் இயல்பும்
தனைன த்துவப்
ண்பும் சகொண்ட அவர்,
நினைய
நிகழ்ச்சிகளில்
ங்ககற்றுப்
ச ொறுப்புடன்
ச யைொற்றியுள்ைொர்.
க லும்
தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும்
ைை ொகப் க சி,
தன்ைம்பிக்னகயுடன்
நிகழ்ச்சிகனை
வழிநடத்தும் திறன யும் உனடயவர். கை ொக்ஷி
வகுப்புகளுக்கினடயிைொை விவொதப்க ொட்டியில்
ங்ககற்று
சவற்றி
ச ற்றொர்.
கட்டுனைப்
க ொட்டிகளில் ங்சகடுத்துத் த து எழுத்துத்
திறன னயயும் சவளிப் டுத்திைொர். கல்வியிலும்
பிற
நடவடிக்னககளிலும்
தனைன த்துவப்
ண்பிலும் சிறந்து விைங்கியதொல் 2015ஆம்
ஆண்டுக்கொை உன்ைத விருது அவருக்கு
வழங்கப் ட்டது.
நிலையத்தின் இலணப்பாட விருது 2015
இவ்விருனதப் ச ற்ற அைவின் பிை ொத் நிக்ைஸ்,
கடந்த எட்டு ஆண்டுகைொக நினையத்தின்
ல்லின க்குழுவில் உறுப்பிைைொக இருந்தவர்.
அவர்
தக ைொ,
மிருதங்கம்
ஆகிய
இன க்கருவிகனை
வொசிக்கும்
திறன்
ச ற்றவர். அவர்
ை க னடகளில் த து
திறன கனை சவளிப் டுத்திைொர். க லும் அவர்
ல்லின க்குழு
உறுப்பிைர்களுக்கு
வழிகொட்டியொகவும் ஆதைவொகவும் இருந்து த து
தனைன த்துவப்
ண்புகனை
வைர்த்துக்சகொண்டொர்.
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CENTRE’S RULES AND REGULATIONS
நிலைய விதிமுலறகள்
1. நிலையத்திற்கு வரும்மபாழுது முழுப்பள்ளிச் சீருலடயில் வருதல் ஜவண்டும்.
2. வகுப்புகளுக்குக் குறித்த காைத்திற்குள் கட்டாயம் வர ஜவண்டும்.
3. பள்ளி மற்றும் வீட்டுப்பாடங்கலள உரிய ஜநரத்தில் மெய்து முடிக்க ஜவண்டும்.
4. வகுப்பு ஜநரங்களில் ஆசிரியரிடம் அனுமதி மபறாமல் மவளிஜய மெல்லுதல் கூடாது.
5. வகுப்புகளுக்குத் தவறாது வருதல் ஜவண்டும். வர இயைாவிட்டால் தக்க ொன்றுகலள
ஆசிரியரிடம் ஒப்பலடக்க ஜவண்டும்.
6. நிலைய வளாகத்தில் எப்மபாழுதும் தமிழிஜைஜய உலரயாடுதல் ஜவண்டும்.
7. எப்மபாழுதும் ஜநர்லமயுடனும் மபாறுப்புடனும் நடந்துமகாள்ள ஜவண்டும்.

8. வகுப்பலறகள், கழிவலறகள், நிலைய வளாகம் ஆகியவற்லறத் தூய்லமயாக
லவத்திருப்பஜதாடு அவற்லறச் ஜெதப்படுத்தக் கூடாது.
9. வகுப்பலறக்குள் லகத்மதாலைஜபசிலயப் பயன்படுத்துதல் கூடாது.
10. நிலையத்திற்கு விலையுயர்ந்த ஆபரணங்கலள அணிந்து வருதல் கூடாது.
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மபாதுத் தகவல்கள்
நிலையம் இயங்கும் ஜநரம்
திங்கள் முதல் மவள்ளி வலர - காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 6.45 மணி வலர
நிலையத்திற்கு வருபவர்கள் காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 6.30 மணி வலர
நிலையத்தின் முன்பக்கத்தில் இருக்கும் நுலேவாயிலைப் பயன்படுத்தைாம். சிண்டா
நுலேவாயிலை, திங்கள் முதல் மவள்ளி வலர பிற்பகல் 2.00மணி முதல் 3.15 மணி வலர
மற்றும் மாலை 5.30 மணி முதல் 6.45 மணி வலர பயன்படுத்தைாம்.
வாகைஜமாட்டிகள் நிலையத்தின் முன்பக்கத்தில் உள்ள நுலேவாயிலைப்
பயன்படுத்தைாம்.
மாணவர்கலளத் தவிர நிலையத்திற்கு வருபவர்கள் பாதுகாப்பு அதிகாரியிடம் (Security
Officer) மென்று தம் அலடயாள அட்லடலய ஒப்பலடத்துவிட்டு, நுலேவு அனுமதி
அட்லடலயப் மபற்ற பிறஜக உள்ஜள வர ஜவண்டும்.
மாலை 6.00 மணிக்கு ஜமல் மாணவர்கள் பள்ளி வளாகத்தில் ஆசிரியர் துலணயின்றித்
தனிலமயில் நடமாடக் கூடாது

மாணவர்களுக்காை மபாதுத் தகவல்கள்
•

ொணவர்கள் நினையத்திற்கு வினையுயர்ந்த ச ொருட்கனைக் சகொண்டுவருவனதத் தவிர்க்க கவண்டும்.
ொணவர்களின் கவைக்குனறவொல் வகுப் னறயில் விட்டுச் ச ல்ைப் டும் வினையுயர்ந்த ச ொருட்கள்
கொணொ ல் க ொைொல் அதற்கு நினையம் ச ொறுப்க ற்கொது.

•

ள்ளி வைொகத்தினுள் முன்பின் சதரியொத அறிமுகமில்ைொத ந ர்ககைொடு க சுவனத
கவண்டும்.

ொணவர்கள் தவிர்க்க

• ஆசிரியனைச் ந்திக்க விரும்பும் ச ற்கறொர், சதொனைக சிமூைம் சதொடர்புசகொண்டு ஆசிரியனைச்
ந்திப் தற்கு ஏற் ொடு ச ய்து சகொள்ைகவண்டும்.
• ச ற்கறொர் வகுப்புகள் சதொடங்குவதற்கு முன்க ொ முடிந்த பிறககொ ஆசிரியர்கனைச்

ந்திக்கைொம்.

அன்பு என் து
ச ொற்களில் வொழ்வதில்னை.
அன்ன ச் ச ொற்கைொல்
விைக்கவும் முடியொது.
ச யல்களில் விைக்கம்
ச றுகிறது அன்பு!
- அன்லை மதஜரொ
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ஜதர்வு மதாடர்பாை விதிமுலறகள்
தகுந்த கொைணமின்றி வொய்ச ொழி, ககட்டல் கருத்தறிதல் கதர்வு, எழுத்துத் கதர்வு
ஆகியவற்றுக்கு வைொ ல் இருக்கக்கூடொது. தகுந்த கொைணமின்றி வைொத
ொணவர்களுக்கு திப்ச ண்கள் வழங்கப் ட ொட்டொ.
மபாது விதிமுலறகள்
ொணவர்கள் தகுந்த கொைணமின்றி இைண்டு வகுப்புகளுக்குக ல் வைவில்னை
என்றொல், முதலில் ச ற்கறொருக்குத் சதரிவிக்கப் டும். அதன் பின்ைர், ஆங்கிைப்
ள்ளியின் வகுப் ொசிரியருக்கும் தகவல் சதரிவிக்கப் டும். இம் ொணவர்கள் துனறத்
தனைவனைச் ந்தித்து வகுப்புக்கு வைொததற்கொை கொைணத்னதக் கூற கவண்டும்.
தக்க கொைணம் கூறப் டவில்னை என்றொல் அந்த ொணவரின் ஆங்கிைப் ள்ளியின்
முதல்வருக்குத் தகவல் சதரிவிக்கப் டும்.
தவிர்க்க முடியொத கொைணங்கைொல் வகுப்பு முடிவனடவதற்கு முன்ைகை, வீட்டுக்குச்
ச ல்ை கவண்டிய ொணவர்கள், ஆசிரியர் /ச ற்கறொர்
அனு தி ச ற்றபிறகு,
ச ொது அலுவைகத்திலிருக்கும் குறிப்க ட்டில் தம் விவைங்கனை எழுதிவிட்டுச்
ச ல்ை கவண்டும்.

20

Part 2 : General Information

நமது நாட்டுக்மகாடி
THE SINGAPORE FLAG
சிங்கப்பூர்க் மகாடியின் உட்மபாருள்
சிங்கப்பூர்த் கதசியக் சகொடி கீகழ சவண்ன யும் க கை சிவப்பு ொக இரு குதிகைொய்ப்
பிரிக்கப் ட்டிருக்கிறது.
வட்ட
உருவில்
அன ந்துள்ை
ஐந்து
சவண்ன
நட் த்திைங்கனைப்
க்கத்தில் சகொண்ட ஓர் இைம்பினற இக்சகொடியின் இடது
உச்சியில் இடம்ச ற்றிருக்கிறது. இக்சகொடியின் அகை, நீை அைவுகள் இைண்டுக்கு
மூன்று என்ற விகித ொகும்.
சிவப்பு நிறம் உைக
ககொதைத்துவத்னதயும்
னித
த்துவத்னதயும் குறிக்கிறது.
சவண்ன
நிறம் என்றும் அழியொது நின்று நிைவும் தூய்ன னயயும் அறத்னதயும்
குறிக்கிறது. இைம்பினறயொைது ஐந்து நட் த்திைங்களும் குறிப்பிடுகிற ஜைநொயகம்,
ொதொைம், முன்கைற்றம், நீதி,
த்துவம் ஆகிய ஐந்து இைட்சியங்கனையும்
வைர்ப் தில் முன்கைறிக்சகொண்டிருக்கும் ஓர் இனைய நொட்னடக் குறிக்கிறது.
The National flag of Singapore comprises two equal horizontal sections – an upper red section and a
lower white section. A white crescent moon occupies the upper left red section, with five stars
arranged in a circle beside it.
Each colour and symbol on the flag has a distinctive meaning and significance attached to it. The
colour red symbolizes universal brotherhood and equality of men, while white represents pervading
and everlasting purity and virtue. Together, the two colours signify Singapore’s goal to achieve
brotherhood and equality through purity and virtue. The crescent moon represents a rising young
nation, while the five stars depict Singapore’s ideals of democracy, piece, progress, justice and
equality.
உறுதிமமாழி
சிங்கப்பூர்க் குடி க்கைொகிய நொம் இைம், ச ொழி, தம் ஆகிய கவற்றுன கனை றந்து
ஒன்று ட்டு நம் நொடு கிழ்ச்சி, வைம், முன்கைற்றம் ஆகியவற்னற அனடயும் வண்ணம்
த்துவத்னதயும் நீதினயயும் அடிப் னடயொகக்சகொண்ட ஜைநொயக முதொயத்னத
உருவொக்குவதற்கு உறுதி க ற்சகொள்கவொ ொக.
THE PLEDGE
We, the citizens of Singapore, pledge ourselves as one united people, regardless of race, language
or religion, to build a democratic society based on justice and equality, so as to achieve happiness,
prosperity and progress for our nation.
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UPTLC- The History Behind the Name!
உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையத்தின் மபயர்க்காரணம்
உ றுப்புைவர் தமிழ்ச ொழி நினையம் சிங்கப்பூர் கல்வி அன ச்சின்கீழ் இயங்கிவரும் ஒரு
கல்வி நிறுவை ொகும். 1975-ஆம் ஆண்டு முதல் ச யிண்ட் ஜொர்ஜஸ் தமிழ்ச ொழி
நினைய ொக இயங்கி வந்த ந து நினையம், 1983 - ஆம் ஆண்டு முதல் உ றுப்புைவர்
தமிழ்ச ொழி நினையம் என்ற ச யர் ொற்றம் ச ற்று இந்த வைொகத்தில் ச யல் ட்டு
வருகிறது.
இந்நினையம் ொணவர்களுக்குத் தமிழ்ச ொழினயக் கற்பிக்கும் நினைய ொகவும் 2001ஆம் ஆண்டுமுதல் கதசிய தமிழ்ச ொழி வைன நினைய ொகவும் 2012-ஆம் ஆண்டு
முதல் கதசிய தமிழ்ச ொழி விருப் ப் ொடத்திட்டத்னத ஏற்று நடத்தும் நினைய ொகவும்
கூடுதல்
ணிகனை
க ற்சகொண்டு
வருகின்றது.
க லும்
இந்நினையம்
சதொடக்கப் ள்ளி, உயர்நினைப் ள்ளி, சதொடக்கக்கல்லூரி ஆகிய நினைகளில் யிலும்
ொணவர்களுக்கு நிகழ்கனைகனையும் ஓர் இனணப் ொட நடவடிக்னகயொக நடத்தி
வருகிறது.

உ றுப்புைவர் தமிழ்ச ொழி நினையத்தின் இயக்குநைொகத் திரு இைொ.அன் ைசு
வருகிறொர்.

ணியொற்றி

ஏறுதழுவல், மஞ்சுவிரட்டு
அல்ைது ெல்லிக்கட்டு
(ஜல்லிக்கட்டு)
என் து தமிழர்களில் சதொன்ன
ைபுவழி வினையொட்டுக்களில்
ஒன்றொகும். ஏறு என் து
கொனை ொட்னடக் குறிக்கும்.
ொட்னட ஓடவிட்டு அனத
னிதர்கள் அடக்குவது அல்ைது
சகொம்ன ப் பிடித்து
வீழ்த்துவதொை வினையொட்டு
தமிழர்களின் வீை
வினையொட்டுக்களில் ஒன்றொகக்
கருதப் டும்
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நிலலய வரலாறு
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2015

கல்வி அமைச்சு நடத்திய பணி ைறுஆய்வின் முடிவாக, நிமைய
மைற்பார்மவயாளர் பதவி நிமையத்தின் கூடுதல் பபாறுப்புகளின் காணதத்தால் ,
நிமைய இயக்குநர் என்று பபயர்ைாற்றம் கண்டது . இந்த ைாற்றம் 2015ஆம்
ஆண்டு ஜூன் ைாதம் முதல் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.

2016 – NETP 2.0
உயர்நிணல 1,2 உயர் மிழ் மொைவர்களுக்கொக, ொடதவணையின்த ொது
நடவடிக்ணககள் மூலம் கற்றல் அடிப் ணடயில் புதிய த யல்திட்டம் அறிமுகம்
த ய்யப் ட்டது.
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DESIRED OUTCOMES OF EDUCATION
கல்வியின் விரும்பத்தக்க விலளவுகள்
உயர்நிலைப் பள்ளி இறுதி ஆண்லட
முடிக்கும்ஜபாது மாணவர்கள் பின்வரும்
பண்புகலளப் மபற்றுத் திகே ஜவண்டும்.
• நன்மைறிப் பண்புகலளப் மபற்றிருத்தல்
• தம் திறலமகளில் நம்பிக்லக
மகாள்ளுதலும் மாற்றத்திற்கு ஏற்பச்
மெயற்பட இயலுதலும்
• குழுவாகச் மெயற்படுதலும் பிறரின்
உணர்வுகலள மதித்து நடத்தலும்
• பலடப்பாக்கத் திறனும் துருவி ஆராயும்
மைமும் உலடயவராக இருத்தல்
• மற்றவர்களுலடய மாறுபட்ட கருத்துகலளப்
பாராட்ட இயலுதலும் பயன்விலளவுமிக்க
முலறயில் கருத்லதப்
பரிமாறிக்மகாள்ளுதலும்
• சுயக் கற்றலுக்குப் மபாறுப்ஜபற்றிருத்தல்
• உடற்பயிற்சி ொர்ந்த நடவடிக்லககளில்
விரும்பி ஈடுபடுதலும் கலைகலளப்
ஜபாற்றுதலும்
• சிங்கப்பூர்மீது நம்பிக்லக மகாள்ளுதலும்
சிங்கப்பூருக்கு எது முக்கியம் என்பலதப்
புரிந்துமகாள்ளுதலும்

At the end of Secondary
School, students should:









Have moral integrity
Believe in their abilities and be
able to adapt to changes
Be able to work in teams and
show empathy for others
Be creative and have an
inquiring mind
Be able to appreciate diverse
views and communicate
effectively
Take responsibility for own
learning
Enjoy physical activities and
appreciate the arts
Believe in Singapore and
understand what matters to
Singapore
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National Education Messages
ஜதசியக் கல்விச் மெய்திகள்
சிங்கப்பூர் ந து தொயகம்;
இந்த நொட்டிற்கு
உரின யுனடயவர் நொம்.
Singapore is our
homeland; this is
where we belong.

நம் எதிர்கொைத்தில்
ந க்கு நம்பிக்னக
இருக்கிறது.
We have confidence in
our future.

இை,
ய
நல்லிணக்கத்னதக்
கட்டிக்கொப்க ொம்.
We must preserve
racial and religious
harmony.

சிங்கப்பூனை நொக
தற்கொக்க கவண்டும்.
We must ourselves
defend Singapore.

தகுதிக்கு முதன்ன
சகொடுப்க ொம்; ஊழனைத்
தடுப்க ொம்.
We must uphold
meritocracy and
incorruptibility.

சிங்கப்பூரின்
உயிர்வொழ்வுக்குக்
கடப் ொடு உனடயவர்கள்
நொக ; கவறு யொரும்
அல்ைர்.
No one owes Singapore
a living.

விழும்கபாது
விலதமயன விழு...
எழும்கபாது
விருட்சமாய் எழு!
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21 ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள்
21st Century Competencies
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21 ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கலளச் ொர்ந்த அடிப்பலட
விழுமியங்கள்

21st Century Core Values

மதிப்பு
தைது சுயமதிப்பில் நம்பிக்லகமகாண்டு, மற்றவரின் மதிப்லப உணர்ந்து
மெயல்படும்ஜபாது ஒரு மாணவன் மதிப்புடன் நடந்து மகாள்கிறான்.
மபாறுப்புணர்வு
தைக்கும், தன் குடும்பத்தார், ெமூகம், நாடு மற்றும் உைகத்திற்கும் தான்
கடலமப்பட்டவன் என்பலத ஒரு மாணவன் உணர்ந்து, தைது
கடலமகலளப் மபாறுப்புணர்வுடன் நிலறஜவற்றும்ஜபாது, அவன்
மபாறுப்புணர்வு உள்ளவன் ஆகிறான்.

நாணயம்
நியாயமாை மகாள்லககலளக் கலடப்பிடித்து, நல்ைைவற்றுக்காகப்
பாடுபட ஒரு மாணவன் மைவுறுதி மகாள்ளும்ஜபாது அவன் நாணயமாை
மனிதன் ஆகிறான்.
அக்கலற
கனிவாகவும் கருலணயுடனும் நடந்துமகாண்டு, ெமூகம் மற்றும்
உைகத்தின் ஜமம்பாட்டுக்காக உலேக்கும்ஜபாது, ஒரு மாணவன்
அக்கலறயுள்ளவன் ஆகிறான்.
ஜதால்விலயக் கண்டு துவளாலம
மைவலிலமயும் ெவால்கலள ஏற்றுத் தாங்கிக்மகாள்ளக்கூடிய ெக்தியும்
இருக்கும்ஜபாது, ஒரு மாணவன் ஜதால்விலயக் கண்டு துவளாதவன்
ஆகிறான். அப்ஜபாது அவன் லதரியம் உள்ளவைாகவும் ஜநர்மலற
எண்ணம் மகாண்டவைாகவும் சூழ்நிலைக்ஜகற்பச் மெயல்படக்கூடிய
வளங்கள் உலடயவைாகவும் காணப்படுகிறான்.
அலமதி
மைமகிழ்ச்சிலய நாடி, ெமூக ஒருலமப்பாட்லட ஆதரிப்பவைாக
இருந்தால், ஒரு மாணவன் அலமதிலய மதிப்பவைாக ஆகிறான். பை
கைாொரங்கள் இலணந்து வாழும் ெமூகத்தில், மக்களிலடஜய உள்ள
ஒற்றுலம ஜவற்றுலமகலளப் புரிந்துமகாள்கிறான்.
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பிள்லளகளின் தமிழ்மமாழி ஜமம்பாட்டிற்குப் மபற்ஜறாரின் பங்கு

Role of Parents in their Children’s Tamil Education

•

வீட்டில் பிள்லளகளுடன் தமிழ் ஜபசும் சூேலை ஏற்படுத்தவும்.

•

தமிழ்ப் புத்தகங்கலள அதிகமாக வாசிக்கப் பிள்லளகலளத்
தூண்டவும். முடிந்தால் அவர்களுடன் இலணந்து வாசிக்கவும்.

•

நாள்ஜதாறும் தமிழ்ச் மெய்தித்தாலள வாசிக்கப் பிள்லளகலள
ஊக்கப்படுத்தவும்.

•

வாமைாலியிலும் மதாலைக்காட்சியிலும் தமிழ்ச் மெய்திலயக் ஜகட்க
ஊக்குவிக்கவும்.

•

தமிழில் உள்ள சிறந்த இலணயப்பக்கங்களுக்குச் மென்று அவற்றில்
உள்ளலத வாசிக்கத் தூண்டைாம். ஜதசிய நூைகத்தின்
மின்னூல்கலளயும் படிக்கச் மொல்ைைாம்.

•

தமிழ் அகராதிலயப் பயன்படுத்தும் பேக்கத்லத ஊக்குவிக்கவும்.

•

பிள்லளகளின் ஒவ்மவாரு பலடப்லபயும் எழுத்து ஜவலைலயயும்
பாராட்ட ஜவண்டும். அது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் ஊக்கமும்
அளிக்கும்.

•

ஒவ்மவாரு நாளும் பிள்லளகளுடன் மெைவழிப்பதற்காக ஜநரத்லத
ஒதுக்கவும்.

•

பிள்லளகளுடன் ஜெர்ந்து ஒரு விலளயாட்டில் ஈடுபடுவது
அவர்களிலடஜய அணுக்கமாை உறலவ வளர்ப்பதற்கு உறுதுலணயாக
இருக்கும்.

•

உங்கள் பிள்லளலய அவருலடய ஒத்த வயதுலடய மற்றவர்களுடன்
ஒப்பிட்டுப் ஜபசுவலதத் தவிர்க்கவும்.

•

உங்கள் பிள்லளயின் முன்ஜைற்றப் பாலதக்கு முடிந்தவலர ஆதரவு
அளிக்கவும்.
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National Elective Tamil Language Programme
ஜதசிய தமிழ்மமாழி விருப்பப் பாடத்திட்டம்
ஜநாக்கம்: தமிழ்ச ொழி, இைக்கியம், ண் ொட்டுக் கூறுகளில் திறம் னடத்த
ொணவர்கள் அவற்றில் க லும் புைன ச றவும் ஆழ்ந்து கற்றுப்
ொைொட்டவும் கவண்டும் என் தொகும்.
தகுதி:

உயர்நினைப் ள்ளிகளில் உயர்தமிழ் யிலும் ொணவர்களும்,
சதொடக்கக் கல்லூரிகளில் H2 நினையில் தமிழ்ச ொழியும் தமிழ்
இைக்கியமும் யிலும் ொணவர்களும் இப் ொடத்திட்டத்தில் க ர்ந்து
யிைைொம்.

சிறப்பம்ெம்:கதர்வுப் ொடம் அன்று; விருப் ப் ொடம் ட்டுக . சிைவனகத் திறன்
ொர்ந்த ொடக்கூறுகனைக் கற்றல்; அவற்றில் திறன்கள், அனு வங்கள்
ச றுதல். அந்தந்தத் துனறகளிலுள்ை திறைொைர்கைொல் யிற்சி
வகுப்புகள் நடத்தப்ச றுதல்.
ஊக்கக்கூறு: இத்திட்டத்தில் க ர்ந்து யிலும் சதொடக்கக் கல்லூரி
ொணவர்களுக்குக் கல்வி அன ச்சு, ஆண்டுகதொறும் கநர்முகத்கதர்வு
நடத்தித் கதர்ந்சதடுக்கும் ஐவருக்கு ஊக்கத்சதொனக (Scholarship)
வழங்கி வருகிறது.
பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டம்:
நிலை

பாடக்கூறுகள்

உயர்நிலை 1
உயர்நிலை 2
உயர்நிலை 3
உயர்நிலை 4
மதாடக்கக் கல்லூரி 1&2

ச ொழியும் யன் ொடும்
ச ொழியும் இைக்கியமும்
தமிழ்ப் ண் ொடும் ச ொழியும்
ச ொழிச யர்ப்பும் இந்திய வைைொறும்
இந்தியொனவப் புரிந்துசகொள்ளுதலும்
ஊடகக் கனையும்
தமிழ்நொட்டில் அனு வக் கல்விப் யணம்

அலைத்து வகுப்புகளுக்கும்

வைமூட்டும் சிறப்புப்

யிற்சிகள்

ஜநரம்
(1 ஆண்டுக்கு)
20 முதல் 25
கநைம்

ணி

20 முதல் 25 ணி
கநைம்
10 முதல் 14 நொட்கள்
5 முதல் 10 ணி
கநைம்

இதில் க ர்ந்து டித்துப் ைதுனறகளிலும் கதர்ச்சி ச றும் இம் ொணவர்கள்,
எதிர்கொைத்தில் தமிழ்ச ொழி சதொடர் ொை துனறகளில் க ர்ந்து ணியொற்றுவதும்
தமிழ்ச் முதொயத்திற்குப் ங்கொற்றுவதும் இந்தப் ொடத்திட்டத்தின் முக்கிய
எதிர் ொர்ப் ொகும்.
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வகுப்பலறயில்
பயிற்சிப்பட்டலற

தஞ்ொவூர் தமிழ்ப்
பல்கலைக்கேக
நூைகத்தில்
மாணவர்கள்

மபாம்மைாட்டப்
பயிற்சி மபறும்
மாணவர்கள்
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The usage of ICT in Teaching and Learning @ UPTLC
கற்றல் கற்பித்தலில் தகவல்மதாடர்புத் மதாழில்நுட்பப் பயன்பாடு

மின்னியல் பாடங்கள் (e-Learning Lessons)
• நினைய ொணவர்கள் மின்னியல் ொடங்கனைக் கற் தற்சகை மின்னியல் முனையம்
(e-learning portal) ஒன்று உள்ைது.
• ஒவ்சவொரு ொணவருக்கும் தனியொக ஒரு யைொைர் உட்புகு திவு எண் (personal login
ID) வழங்கப் டும்.
• ஒவ்சவொரு வொைமும் உயர்தமிழ், வினைவு, வழக்கம் (ஏட்டுக்கல்வி) ற்றும் தமிழ் B
ொணவர்களுக்கொக இந்த வனைத்தைத்தில் 30 நிமிடங்களுக்குரிய மின்னியல் ொடங்கள்
ஏற்றம் ச ய்யப் டும்.

கடவுச்மொல் (password) பாதுகாப்பு
• ஒவ்சவொரு ொணவருக்கும் வழங்கப் டும் வனைத்தைப் திவிற்கு (account) அவர்தொம்
ச ொறுப்க ற்க கவண்டும்.
• ொணவர்கள் தங்களுக்குச் ச ொந்தமில்ைொத எந்த வனைத்தைப் தினவயும் (account)
கிர்ந்துசகொள்வனதகயொ யன் டுத்துவனதகயொ தவிர்ப் து அவசியம்.
• ற்றவர்கள் எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியொத ஒரு கடவுச்ச ொல்னைப் யன் டுத்துவது
நல்ைது.
• எழுத்துகளும் எண்களும் (alphanumeric) கைந்து அன ந்த ஒரு கடவுச்ச ொல்னை
உருவொக்கிக்சகொள்வது நல்ைது.

தகவல்மதாடர்புத் மதாழில்நுட்பக் கூடத்தில் பின்பற்ற
ஜவண்டிய விதிமுலறகள்
• தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட் க் கூடத்தினுள் ஆசிரியர் அனு தி இல்ைொ ல்
ொணவர்கள் நுனழயக்கூடொது.
• தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட் க் கூடத்திற்குள் உணனவயும் குடிநீனையும் கட்டொயம்
எடுத்துச் ச ல்ைக்கூடொது.
• தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட் க் கூடத்தினுள் நுனழந்தவுடன் ள்ளிப் ன கனைக்
கூடத்தின் வைது அல்ைது இடது ஓைங்களில் னவத்துவிட கவண்டும்.
• நினையத்தின் விதிமுனறகனைத் தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட் க் கூடத்தினுள்ளும்
கனடப்பிடிக்க கவண்டும்.
• தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட் க் கூடத்தில் உள்ை வின ப் ைனகனயயும் (keyboard)
சுட்டினயயும் (mouse) முனறயொகப் யன் டுத்த கவண்டும்.
• கணினிகளில் ஏதொவது சிக்கல் எழுந்தொல் ஆசிரியரிடம் உடகை சதரிவிக்க கவண்டும்.
• அனு திக்கப் டொத எந்த ச ன்ச ொருனையும் கணினிகளில் திவிறக்கம் ச ய்யக்
கூடொது.
• ஆசிரியரின் அனு தியில்ைொ ல் எந்தசவொரு மின்னியல் தகவல் க மிக்கும் கருவினயயும்
(saving device) தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட் க் கூடத்தினுள் சகொண்டுவைக் கூடொது.
இதன்மூைம் கணினிகளுனடய ச யல்திறன் ொதிக்கப் டுவனதக் குனறக்க இயலும்.
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தகவல்மதாடர்புத் மதாழில்நுட்பக் கூடத்தில் பின்பற்ற ஜவண்டிய
விதிமுலறகள்
• கணினிகனைப் ழுது ொர்க்கும் கநொக்கத்துடன் எந்தப் குதினயயும் கழற்றி எடுக்கக் கூடொது.
• தகவல்சதொடர்புத் சதொழில்நுட் க் கூடத்திலிருந்து எந்தக் கருவினயயும் சவளிகய சகொண்டு
ச ல்ைக் கூடொது.
• ொடத்தின் முடிவில் கணினினய முனறப் டி ச யலிழக்கச் ச ய்வதுடன் (Shut down the PC)
நொற்கொலிகனை ஒழுங்கொக க ன க்கு அடியில் தள்ளி னவக்கவும் கவண்டும்.

இலணயத்தில் பின்பற்றத்தக்க விதிமுலறகள் (Netiquette)
• இனணயப் யன் ொட்டு ொதுகொப்பு விதிமுனறகனைப் (cyber wellness rules) பின் ற்றி நடக்க
கவண்டும்.
• நிஜ வொழ்க்னகயில் பின் ற்றும் நன்ைடத்னதனய இனணயத்திலும் பின் ற்ற கவண்டும்.
• பிறைது கருத்துகனை திக்கக் கற்றுக்சகொள்ை கவண்டும்.
• பிறைது னடப்புகனை அப் டிகய எடுத்துப் யன் டுத்தக் கூடொது.
• இனணயத் தைவுகனைகயொ மூைங்கனைகயொ திட்ட கவனைக்குப் யன் டுத்தும்க ொது அவற்றின்
உரின யொைருக்கு/நிறுவைத்திற்கு நன்றி சதரிவிக்க கவண்டும்.
• பிறர் ச ய்யும் தவறுகனை ன்னிக்க கவண்டும்

மாணவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாகத் தட்டச்சு மெய்தல்
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Learning Tamil through ICT
மதாழில்நுட்பம்வழித் தமிழ்
கற்றல்
அ) மின்தமிழ் (e-Tamil)
னகத்சதொனைக சியில் இயங்கும்
கற்றலுக்கொை
இக்குறுஞ்ச யலியின்வழி
ொணவர்கள் ல்வனகக் கற்றல்
வைங்கனைப் ச ற்றுப்
யன்ச றைொம்.
www.aapp.mobi
ஆ) asknlearn :
Learning Management System
இத்தைத்தில் வழங்கப் ட்டுள்ை
தமிழ்ப் ொடப் யிற்சிகனை
ொணவர்கள் தட்டச்சு ச ய்து
திகவற்றம் ச ய்வர்.
அப் ொடங்கனை ஆசிரியர்
திருத்தியபின், அவற்னறப் ற்றிய
தம் கருத்துகனைத்
சதரிவித்து அம் ொணவர்களுனடய
ொர்ணவக்கு அனுப்புவொர்
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Indian Performing Arts
இந்திய நிகழ்கலைகள்வழித் தமிழும் பண்பாடும் 2017
எங்கள் இைக்கு
இந்திய நிகழ்கனைகள்மூைம் தமிழ்ச ொழியில் வைம்ச றுதலும்
உணர்ந்துசகொள்ளுதலும்

ண் ொட்னட

எங்கள் மதாலைஜநாக்கு
இந்திய நிகழ்கனைகளின்வழி வொழ்வியல் சநறிகனைக் கற்று ஒழுகுதல்

மபாதுத் தகவல்கள்
•

ஒவ்சவொரு னிக்கிழன யும் கொனை 9.30
வகுப்புகள் நனடச றுகின்றை.

•

ொணவர்கள் இந்தியப் ல்லின க் குழு (Indian Orchestra), இந்திய நடைக் குழு
(Indian Dance), தமிழ் வொய்ப் ொட்டுக் குழு (Tamil Vocal) ஆகியவற்றில் யிற்சி
ச ற்று வருகின்றைர்.

•

வகுப்புகள் கல்வி அன ச்சின் நிதி ஆதைகவொடு நனடச ற்று வருகின்றை.

•

வகுப்புகள் அனு வமும் ஆற்றலும் வொய்ந்த
நடத்தப்ச றுகின்றை.

•

நினைய ொணவர்கள் ட்டு ல்ைொது கல்வி அன ச்சின் கீழ் இயங்கும் ள்ளிகளில்
சதொடக்கநினை 3 முதல் புகுமுக வகுப்பு வனை யிலும் ொணவர்களும்
இவ்வகுப்புகளில் க ர்ந்து யிற்சி ச ற்றுப் யைனடந்து வருகின்றைர்.

•

நினைய நிகழ்வுகளிலும் சவளிப்புற நடவடிக்னககளிலும்
இம் ொணவர்களுக்கு வழங்கப் டுகிறது.

ணி முதல் 11.30

ணி வனை

யிற்றுவிப் ொைர்கனைக் சகொண்டு

ங்குச றும் வொய்ப்பும்

ஜமல் விபரங்களுக்கு, www.uptlc.moe.edu.sg என்ற இலணயப்பக்க
முகவரிக்குச் மென்று பார்க்கவும்
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இலெக்ஜகற்ப
அபிநயம்
பிடிக்கும்
நடைமணிகள்

நிலையப் பல்லிலெக்
குழுவிைருடன் வாய்ப்பாட்டுக்
குழுவிைர்
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Media Resource Library
பல்லூடக வளலம நூைகம்
உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையம் கற்றல் கற்பித்தல் பணிஜயாடு ஜதசிய
வளலம நிலையமாகவும் மெயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையத்தில் உள்ள
வெதிகளில் பல்லூடக வளலம நூைகமும் ஒன்று. இந்நூைகத்தில் 9,000
புத்தகங்கள் உள்ளை. இலவ ெங்க இைக்கியங்கள் முதல் தற்காை
இைக்கியங்கள் வலரயுள்ள நூல்கள் ஆகும்.
உள்ளூர் எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் பைவும் இங்குள்ளை. இலவ தவிர ஒலி /
ஒளி வட்டுகள், மமன்மபாருள்கள், கணினி, இலணய வெதிகள், ஜமற்ஜகாள்
நூல்கள் ஜபான்றலவயும் இங்கு உள்ளை.
கல்விப் பயணமாக நூைகத்திற்கு வரும் மாணவர்களுக்கும் நிலையத்தில்
படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் முகாம்களில் கைந்துமகாள்ளும் மாணவர்களுக்கும்
நூைகத்தில் பை நடவடிக்லககள் ஆண்டுஜதாறும் நலடமபற்று வருகின்றை.
இவற்றின் மூைம் மாணவர்கள் தமிழ்மமாழியில் வளம்மபற்று வருகின்றைர்.

நூைக உறுப்பிைர் :
ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் மட்டுஜம உறுப்பிைர்களாகச் ஜெர முடியும்.
வளலமகள் இரவல் மபறும் முலற:
• ஆசிரியர்கள் நூைகத்திலுள்ள நூல்கலளயும் கணினிவட்டு ஜபான்ற
வளலமகலளயும் 2 வாரப் பயன்பாட்டிற்கு இரவல் மபறைாம். (ஒரு முலற
5 வளலமகலள இரவல் மபறைாம்)
• மாணவர்கள் நூல்கலள மட்டும் 2 வாரப் பயன்பாட்டிற்கு இரவல்
மபறைாம். (ஒருமுலற 2 நூல்கலள இரவல் மபறைாம்)
• ஜமற்ஜகாள் நூல்கலள இரவல் மபற முடியாது.
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படித்த நூலைப் பற்றிக் குழுநிலையில் கைந்துஜபசுதல்

ஜதசிய நூைகத்திற்குச் மென்று கணினியில்
நூல்கலளத் ஜதடும் மாணவர்கள்
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Tamil Education Heritage Centre
தமிழ்க் கல்வி மரபுலடலமயகம்

உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையத்தில் தமிழ்க்கல்வி மரபுலடலமயகம் 2012-ஆம்
ஆண்டு திறந்து லவக்கப்பட்டது. இது சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் கல்வி, உமறுப்புைவர்
தமிழ்மமாழி நிலைய வரைாறு, தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சியில் ெமூக அலமப்புகளின்
பங்களிப்பு,
தமிழ்க்
கலைகளும்
பண்பாடும்
எை
நான்கு
பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் கல்வியின் மதாடக்கக் காைம் முதல் இன்றுவலர அலடந்துள்ள
வளர்ச்சி, மெயிண்ட் ோர்ேஸ் தமிழ்ப் பள்ளி தமிழ்மமாழி நிலையமாக மாறி, பின்ைர்
உமறுப்புைவர் என்று மபயர் சூட்டப்பட்ட தகவல், பின்ைர் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிநிலை
ஜபான்றலவ இம்மரபுலடலமயகத்தில் இடம்மபற்றுள்ளை. தமிழ்க் கலைகளும்
பண்பாடும் என்னும் பிரிவில் பாரம்பரியக் கலைகள் மற்றும்
விலளயாட்டுகள்பற்றி
விளக்கப்பட்டுள்ளை. ஜமலும் மெம்மமாழியாை தமிழ்மமாழியின் தகுதிகள்பற்றிய
விளக்கங்களும்
உைக அளவிலும் சிங்கப்பூர் அளவிலும் முதன்முதைாகத்
ஜதாற்றுவிக்கப்பட்ட தமிழ் மதாடர்பாை முக்கிய நிகழ்வுகளும் நம் ொதலையாளர்கள்
பகுதியில்
தமிேஜவள்
ஜகா.ொரங்கபாணி,
ஏ.என்.மமய்தீன்,
நா.ஜகாவிந்தொமி
ஆகிஜயாரின் ொதலைகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளை.
இங்குக்
காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளலவ
யாவும்
தமிழ்
தமிோசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வளங்களாகத் திகழ்கின்றை.

மாணவர்களுக்கும்
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Herbal Garden
மூலிலகத் ஜதாட்டம்

உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையத்தில் இடம்மபற்றுள்ள வளலமகளுள் ஒன்று
மூலிலகத்ஜதாட்டம். இத்ஜதாட்டம் மாணவர்கள் `உணஜவ மருந்து` என்ற
உண்லமலய
உணர்ந்துமகாள்வலதயும்,
நம்
முன்ஜைார்கள்
கண்டறிந்த
மூலிலககலளப் பற்றித் மதரிந்துமகாள்வலதயும் ஜநாக்கமாகக் மகாண்டு
அலமந்துள்ளது.
இத்ஜதாட்டத்தில் நம் பண்பாட்ஜடாடு இலணந்த மஞ்ெள், இஞ்சி, துளசி,
மவற்றிலை, மருஜதான்றி (மருதாணி), கறிஜவப்பிலை, பூெணி, சுலர, மாமரம்,
பைாமரம், வாலேமரம் ஜபான்ற நூற்றுக்கும் ஜமற்பட்ட மெடிமகாடிகளும்
மரங்களும் இடம்மபற்றுள்ளை.
மாணவர்கள் ஜவளாண்லமத் மதாழிலில் உள்ள அடிப்பலடப் படிநிலைகலளப்
பற்றிய மெய்திகலள அறிந்துமகாள்வதற்கு உதவியாகச் சிை குறிப்புகளும்
இங்கு இடம்மபற்றுள்ளை. இவற்லற மாணவர்கள் அறிந்துமகாள்ளும்ஜபாது
வீட்டுத்ஜதாட்டங்கலளயும் பள்ளித் ஜதாட்டங்கலளயும் பராமரிக்கும் முலறலயப்
பற்றியும் அவர்கள் புரிந்துமகாள்கின்றைர்.
நிலையத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் மூலிலககலளப் பற்றிய மெய்திகலளப்
பாடத்ஜதாடு ஒருங்கிலணத்துக் கற்றுக்மகாள்கின்றைர். பிற
பள்ளிகலளச்
ஜெர்ந்த மாணவர்களும் கற்றல் பயணத்தின் மபாருட்டு நிலையத்திற்கு வருலக
புரியும்ஜபாது மூலிலககலளப் பற்றிய மெய்திகலள அறிந்துமகாள்கின்றைர்.
இவற்றின் மூைம் மாணவர்கள் ஆஜராக்கியமாை உணவுப் பேக்கவேக்கங்கலள
ஜமற்மகாள்வதற்குரிய அறிலவப் மபறுகின்றைர்.
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Statue of Thiruvalluar

திருவள்ளுவர் சிலை

திருவள்ளுவர், திருக்குறள் என்னும் நூலைப் பலடத்து, இைக்கிய
உைகில் தமிழ்மமாழிக்மகன்று ஓர் உயர்ந்த இடத்லதத் தந்தவர்.
திருக்குறள் அறத்துப்பால், மபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் என்னும்
மூன்று மபரும் பிரிவுகலளக் மகாண்டுள்ளது. திருக்குறளில்
மமாத்தம் 133 அதிகாரங்கள் உள்ளை. ஒவ்மவாரு அதிகாரமும்
10 பாக்கள் எை மமாத்தம் 1330 குறட்பாக்கள் திருக்குறளில்
உள்ளை. திருக்குறளில் வாழ்வியல் உண்லமகள் பை இைம்,
மமாழி, ெமயம் என்னும் ஜவறுபாடில்ைாமல்
கூறப்பட்டுள்ளை.
திருக்குறளின் கருத்துகள் அலைத்தும்
உைக மக்களின்
வாழ்க்லகக்கு வழிகாட்டியாக விளங்குகின்றை.
திருக்குறளில்
உள்ள
குறட்பாக்கள்
மாணவர்களின்
பாடப்பகுதியில் இடம்மபற்றிருப்பதால் அந்நூலின் நாயகராை
திருவள்ளுவரின்
சிலை
நம்
நிலைய
வளாகத்தில்
நிறுவப்பட்டுள்ளது.
இது
மாணவர்களுக்கு
ஒரு
கற்றல்
வளலமயாக அலமந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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Part 3: Learning Resources
மரபுத்மதாடர்கள்/ இலணமமாழிகள்
உயர்நிலை 1 (மரபுத்மதாடர்கள்)
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

மரபுத்மதாடர்கள்
ஆறவமர
உதட்டளவு
ஏட்டிக்குப் ஜபாட்டி
ஒரு லக பார்த்தல்
ஒளிவு மலறவு
ஓட்லடக்லக
ஓட்லடவாய்
கண் மூடித்தைம்
கம்பி நீட்டுதல்
கலரத்துக் குடித்தல்
குரங்குப் பிடி
லக கழுவுதல்
லகயுங்களவுமாக
சிட்டாய்ப் பறத்தல்
மெவி ொய்த்தல்
தட்டிக் ஜகட்டல்
தட்டிக் மகாடுத்தல்
தட்டிப் பறித்தல்
பம்பரமாய்ச் சுேலுதல்
புத்தகப் புழு
அளவளாவுதல்
கட்டுக்கலத
காலில் விழுதல்
பகற்கைவு
பல்லைக் காட்டுதல்
பாட்டு வாங்குதல்
பிடி மகாடுத்தல்
வாைாட்டுதல்

விளக்கம்
நிதாைமாகச் மெயல்படுதல்
ஒப்புக்காக/ ஜவண்டாமவறுப்பாக
எதிர்க்கருத்துகலளக் கூறுதல்
ெவால் விடுதல்
எண்ணத்லத மலறத்தல்
மபருஞ்மெைவாளி - அதிகமாகச் மெைவு
மெய்பவன்
இரகசியத்லதக் காப்பாற்ற முடியாதவன்
சிந்திக்காமல் ஒரு மெயலில் ஈடுபடுதல் அறியாலமயில் இருத்தல்
தப்பித்துச் மெல்லுதல்
ஒன்லறப் பற்றி நன்கு அறிந்திருத்தல்
பிடிவாதமாக இருத்தல்
மவறுத்து ஒதுக்கி லவத்தல் விட்டுவிடுதல்
தவறு மெய்யும்ஜபாது பிடிபடுதல்
மிகவும் ஜவகமாகச் சிட்டுக்குருவி ஜபாைச்
மெல்லுதல்
கவைமாகக் ஜகட்டு நடத்தல்
தவறு மெய்யும்ஜபாது கண்டித்தல்
உற்ொகப்படுத்துதல் - தளர்வில்ைாமல்
இருக்கச் மெய்தல்
உரிலமலயப் பறித்துக்மகாள்ளுதல்
விலரந்து ஜவலை மெய்தல்
படித்துக்மகாண்ஜட இருப்பவர்
கைந்துலரயாடுதல்
கற்பலைக் கலத/ மபாய்க்கலத
மன்னிப்புக் ஜகட்டல்/ ஆசி மபறுதல்
நடவாதலத எண்ணுதல்
மகஞ்சுதல்
ஏச்சு வாங்குதல்
சிக்கிக்மகாள்ளுதல்
குறும்பு மெய்தல்
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உயர்நிலை 1 (இலணமமாழிகள்)
இலணமமாழிகள்

விளக்கம்

1
2
3
4

அக்கம் பக்கம்
அருலம மபருலம
அல்லும் பகலும்
அன்றும் இன்றும்

அண்லமயில் -அருகில் - பக்கத்தில்
உயர்வு - சிறப்புத் தன்லம
இரவும் பகலும்
காை முழுவதும் - மதாடர்ச்சியாக காைங்காைமாக

5

ஆடல் பாடல்

நடைமும் பாடலும் - ஆட்டம் பாட்டம்

6
7
8
9
10
11

இன்ப துன்பம்
ஈவிரக்கம்
உயர்வு தாழ்வு
ஓட்டமும் நலடயும்
கண்ணீரும் கம்பலையும்
கண்ணும் கருத்தும்

12
13
14
15

ொக்குப் ஜபாக்கு
கார ொரம்
நலர திலர
பேக்க வேக்கம்

16

பட்டம் பதவி

மகிழ்ச்சியும் வருத்தமும்
இளகிய மைம்
உயர்ந்த நிலையும் தாழ்ந்த நிலையும்
ஜவக ஜவகமாக
அழுலகயும் ஆரவாரமும் / புைம்பலும்
முழுக் கவைத்துடன் / உடைாலும் மைத்தாலும்
கவைத்துடன் மெயல்படுதல்
மபாய்க் காரணம்
கடுலமயாை ஜபச்சு
முதுலமயின் மவளிப்பாடு
ஒரு மெயலைத் மதாடர்ந்து மெய்து வரும்
இயல்பு
உயர்ந்த தகுதியும் அதிகாரமும்

உயர்நிலை 2 (இலணமமாழிகள்)
1
2

இலணமமாழிகள்
உற்றார் உறவிைர்
கைஜவா நைஜவா

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

கள்ளங்கபடு(இன்றி)
குறுக்கும் மநடுக்கும்
கூச்ெல் குேப்பம்
ெட்ட திட்டம்
சீராட்டிப் பாராட்டி
சீரும் சிறப்பும்
தப்பும் தவறும்
தாை தர்மம்
நலக நட்டு
ஜநாய் மநாடி
இன்ைார் இனியார்
ஏஜைா தாஜைா
மகாஞ்ெ நஞ்ெம்
திட்டவட்டம்

விளக்கம்
நண்பர்களும் உறவிைர்களும்
உண்லமயா? மபாய்யா? என்று நிலைத்தல்,
ஆச்ெரியப்பட்டு ஜயாசித்தல்
குற்றமில்ைாத,மவளிப்பலடயாை
சிந்தித்தபடி அங்கும் இங்கும் நடத்தல்
ெண்லட ெச்ெரவு
விதிமுலறகள்
அன்புடன் ஜபாற்றி வளர்த்து
மபருலமயுடன், மெல்வாக்குடன், புகழுடன்
ஈடுபடும் மெயலில் பிலேபுரிதல்
மகாலட வேங்கல்
அணிகைன்கள்
ஜநாயும் மபரும் பாதிப்பும்
பிடித்தவர் பிடிக்காதவர்
ஜவண்டா மவறுப்பாக
மீதமுள்ள
உறுதியாக
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உயர்நிலை 2 (மரபுத் மதாடர்கள்)
மரபுத்த ொடர்கள்
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ஆணித்தரம்
ஆறப் வபாடுதல்
இனிக்கப் வபசுதல்
ஈடுகட்டுதல்
உரித்து யேத்தல்
ஓட்டம் பிடித்தல்
ஓய்வு ஒழிச்ெல் இன்றி
கயத கட்டுதல்
காக்யக பிடித்தல்

10
11
12
13

காட்டிக் ககாடுத்தல்
குருட்டுப் பாடம்
யக ககாடுத்தல்
ககாட்ட டித்தல்

14
15
16
17

தட்டிக் கழித்தல்
தயையிடுதல்
தூக்கி ோரிப் வபாடுதல்
கநாடித்துப் வபாதல்

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

பின் ோங்குதல்
னக்வகாட்யட கட்டுதல்
இரட்யட வேடம் வபாடுதல்
வநாட்டம் பார்த்தல்
பகற் ககாள்யள
பஞ்ொய்ப் பறத்தல்
முதயைக் கண்ணீர்
ேயிற்றிைடித்தல்
ோய் தேறுதல்
கேள்ளியட யை

விளக்கம்
உறுதிைான வபச்சு
கெையை முடிக்கா ல் தள்ளிப்வபாடுதல்
ற்றேர்
னம் கிழப் வபசுதல்
இழப்யபச் ெரிக்கட்டுதல்
ஒன்யற / ஒருேயரப் வபால் இருத்தல்
தப்பித்துக்ககாள்ளுதல்
கதாடர்ச்சிைாகச் கெைல்களில் ஈடுபடுதல்
இல்ைாதயதச் கொல்லுதல்
காரிைத்யதச் ொதித்துக்ககாள்ள புகழ்ந்து
வபசுதல்
தேறுகெய்தேயர அயடைாளங்காட்டுதல்
கபாருளறிைா ல் னனம் கெய்தல்
உதவி கெய்தல்
அரட்யட அடித்தல் - பைனற்ற வபச்சுகயளப்
வபசி வநரத்யதக் கழித்தல்
கபாறுப்யப ஏற்றுக்ககாள்ள றுத்தல்
ஒருேரின் பிரச்சியனயில் ஈடுபடுதல்
அதிர்ச்சி அயடதல்
கபரிை இழப்பு ஏற்படுதல்,
நட்ட யடதல்
இைைாய யை கேளிப்படுத்துதல்
கற்பயன உைகத்தில் நீந்துதல்
நல்ைேயனப்வபால் நடித்தல்
உளவு பார்த்தல்
அறிந்வத ஏ ாற்றுதல்
ஓடி யறதல்
நடித்தல், நீலிக் கண்ணீர்
ற்றேரின் பியழப்யபக் ககடுத்தல்
தேறுதைாகப் வபசி விடுதல்
பைரும் அறிந்த உண்ய

மவற்றி என்பது மபற்றுக்மகாள்வதற்கு...
கதால்வி என்பது கற்றுக்மகாள்வதற்கு!
- லவரமுத்து
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உயர்நிலை 3 (இலணமமாழிகள்)
இணைதமொழிகள்

விளக்கம்

1

அயர குயற

முழுய

2

அறக்கப் பறக்க

அேெர அேெர ாக

3

ஊரும்

பைரும் அறிந்த

4

எதிரும் புதிரும்

எதிர்ப்பாக

5

ஏயழ எளிைேர்

ேறுய யில் ோடும் ொதாரண

6

ஒட்டி உைர்ந்து

உடல் க லிந்து இருத்தல்

7

ஒப்பு உைர்வு

மிகவும் உைர்ந்த கபருய க்குரிைேர்

8

கண்டது வகட்டது

பார்த்ததும் வகட்டு அறிந்ததும்

9

நன்ய

நல்ைது ககட்டது

10

வபாரும் பூெலும்

ெண்யடயும் குழப்பமும்

11

வ ள தாளம்

சிறப்பாக நடத்துதல்

12

ேரவு கெைவு

பணம் ேருதலும் அயதச் கெைேழித்தலும்

13

அரிை கபரிை

சிறந்த, உைர்ந்த

14

நீக்குப் வபாக்கு

கநகிழ்த்தன்ய

15

ோடி ேதங்கி

(கெடிகள்) துேண்டு காணப்படுதல்

16

விண்ணும்

ஆகாைமும் நிைமும்

வபரும்

தீய

ண்ணும்

கபறாத

க்கள்

உயர்நிணை 4 (இணைதமொழிகள்)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

இணைதமொழிகள்
ஈடு இயண
கரடு முரடு
கல்வி வகள்வி
குப்யப கூளம்
ொயட
ாயட
கொத்து சுகம்
ப்பும்
ந்தாரமும்
ைரும்
ணமும்
மூயை முடுக்கு
ேம்பு தும்பு
ோட்ட ொட்டம்
விருப்பு கேறுப்பு
ஓட்யட உயடெல்
கநளிவு சுளிவு
முட்டி வ ாதி
ேற்றி ேறண்டு

விளக்கம்

நிகர், ஒப்பு
சீர் இல்ைாத பாயத
கற்கும் கெல்ேமும் வகட்கும் அறிவும்
குப்யபயும் தூசியும்
வநரடிைாகச் கொல்ைா ல் கொல்ேது
ோழ்க்யகக்குத் வதயேைான கெல்ேம்
யழயின் அறிகுறி (கருவ கம்)
பிரிக்க முடிைாதயே
எல்ைாப் பக்கமும்
வீண் பிரச்சியன
கம்பீரத் வதாற்றம்
பிடித்ததும் பிடிக்காததும்
பயழை கபாருள்கள்
சூழ்நியைக்வகற்ப நடத்தல்
சிர ப்பட்டு
நீரின்றி

45

உயர்நிலை 3 (மரபுத் மதாடர்கள்)
மரபுத்த ொடர்கள்
1

அேெரக்

குடுக்யக

2
3

அள்ளியியறத்தல்
இடங்ககாடுத்தல்

4
5
6
7

இரண்டுபடுதல்
இழுக்கடித்தல்
எடுத்த எடுப்பில்
ஒத்துப் பாடுதல்

8
9
10
11

ஒற்யறக்காலில் நிற்றல்
ஓடிைாடிப் பார்த்தல்
கக்க யேத்தல்
கழித்துக் கட்டுதல்

12
13
14

காது குத்துதல்
யக நயனத்தல்
யகயைக் கடித்தல்

15
16
17
18
19

தயைவ ற்ககாள்ளுதல்
பழிோங்குதல்
கபைர் கபாறித்தல்
வபச்சுக் ககாடுத்தல்
விட்டுக் ககாடுத்தல்

20
21
22
23
24
25
26
27
28

கேட்டிப் வபச்சு
ஒருமுக ாக
கன்னி முைற்சி
கிள்ளுக்கீயர
தயை முழுகுதல்
நட்டாற்றில் விடுதல்
நாக்கு நீளுதல்
முகம் கருகுதல்
ேயிற்றில் புளியைக் கயரத்தல்

விளக்கம்
வைாசிக்கா ல் அேெர ாக ஒரு கெைலில்
ஈடுபடுதல்
கணக்கில்ைா ல் வீண்கெைவு கெய்தல்
உரிய யை விட்டுக்ககாடுத்தல், கெல்ைம்
ககாடுப்பது
பிரிவு ஏற்படுதல் - ஒற்றுய குயைதல்
காைந்தாழ்த்துதல்
ஒரு கெையை உடவனவை கெய்ை முற்படுதல்
வைாசிக்கா ல் ஒருேர் கருத்யத
ஆவ ாதித்தல்
பிடிோதம் காட்டுதல்
கடுய ைாக ஒரு முைற்சியில் ஈடுபடுதல்
உண்ய யை ேரேயழத்தல்
ஒதுக்கி யேத்தல், குழுவிலிருந்து நீக்கி
விடுதல்
ஏ ாற்றி ஒரு கெையைச் கெய்தல்
விருந்து உபெரிப்பில் கைந்துககாள்ளுதல்
கதாழிலில் (விைாபாரத்தில்) நட்ட யடைத்
கதாடங்குதல்
கபாறுப்யபச் சிறப்பாகச் கெய்தல்
ேஞ்ெம் தீர்த்தல்
நல்ை கபைர் நாட்டுதல்
ஒருேருடன் வபச்யெ ஆரம்பித்தல்
தனக்கு உரிையத ற்றேருக்காக விட்டுக்
ககாடுத்தல், ேழி விடுதல்
பைனற்ற வீண்வபச்சு
ொர்பாக, ஒற்றுய ைாக
முதல் முைற்சி
ஏளன ாக நியனத்தல்
உறயேத் துண்டித்துக்ககாள்ளுதல்
இயடயில் உதவியை நிறுத்திக்ககாள்ளுதல்
கடுய ைான ோர்த்யதகூறுதல்
அே ானம் அயடதல்
பைத்யத உண்டாக்குதல்
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உயர்நிலை 4

(மரபுத் மதாடர்கள்)

மரபுத்மதாடர்கள்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

இட்டுக் கட்டுதல்
இடித்துனைத்தல்
ஈகடறுதல்
உச்சி குளிர்தல்
உயிர்விடுதல்
ஊர் சிரித்தல்
எடுத்சதறிந்து க சுதல்
கனை கண்டவர்
கனைகயறுதல்
கழுத்திற் கட்டுதல்
ட்னட ச ய்தல்
சூளுனைத்தல்
சூனறயொடுதல்

14

தனையொட்டிப்

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

தனைசயடுத்தல்
திக்கு முக்கொடுதல்
ல்ைவி
ொடுதல்
புளிப்புத் தட்டுதல்
ைந்திறந்து க சுதல்
விழி பிதுங்குதல்
சவள்னை ைம்
கொைல் நீர்
க்னகப் க ொடு க ொடுதல்
சநஞ்ன ப் பிைத்தல்
ட்டுத்கதறுதல்
முயற்சகொம்பு
வொய்ப் ந்தல்

ச ொம்ன

விளக்கம்

இல்ைொதனதச் க ர்த்துக் கூறுதல்
உரின கயொடு கண்டித்தல் எண்ணம் நினறகவறுதல்
மிகவும் கிழ்ச்சி அனடதல்
ஒன்னற அனடவதற்கு மிகவும் ொடு டுதல்
ஊர் க்களின் ஏைைத்திற்கு ஆைொதல்
அைட்சியப் டுத்துதல்
ஒரு துனறயில் திறன ொலி
சிை ொை நினையிலிருந்து உயர்வனடதல்
கட்டொயப் டுத்திப் ச ொறுப்ன அளித்தல்
ச ொருட் டுத்துதல்
தம் எடுத்தல்
க தம் உண்டொக்குதல்,
சகொள்னையடித்தல்
பிறர் கூற்னறச் சிந்திக்கொ ல்
ஏற்றுக்சகொள்ளுதல்
வொழ்க்னகயில் முன்னுக்கு வருதல்
திணறுதல்
ச ொன்ைனதகய மீண்டும் ச ொல்லுதல்
ைமுனற ச ய்ததொல் லிப்பு ஏற் டுதல்
எனதயும் னறக்கொ ல் கூறுதல்
கவனைப் ளுவொல் திணறுதல்
கள்ை ற்ற உள்ைம்
ச ொய்த்கதொற்றம்
சிறப் ொகச் ச ய்தல்
துயைத்தொல் வருந்துதல்
அனு வத்தொல் உணர்தல்
ொத்தியமில்ைொதது
திறன யின்ன னயப் க ச்சில் னறத்தல்

47

மசால்லும் மபாருளும்
எண்

மொல்

மபாருள்

எண்

மொல்

மபாருள்

1

மெவ்வஜை

சிறப்பாக, ஒழுங்காக

26

மறுமைர்ச்சி

2

களிப்பில்

மகிழ்ச்சியில்

27

கற்றுணர்ந்த

புதிய எழுச்சி,
புத்துணர்ச்சி
படித்தறிந்த

3

மைர்ந்தது

28

இயங்கும்

மெயல்படும்

4

மநறிகலள

29

முடக்கப்படுகிறார்கள்

ஒடுக்கப்படுகிறார்கள்

5

வீழ்ச்சியும்

விரிந்தது, ஜதான்றியது,
மவளிப்பட்டது
முலறகலள,
வழிகலள
ஜதால்வியும், பாதிப்பும்

30

நலிந்த

மமலிந்த, ஒடுங்கிய

6

முலறப்படி

ஒழுங்காக, ெரியாக

31

நாடைாம்

ஜதடிச் மெல்ைைாம்

7

மெருக்குடன்

32

விலளவாக

பாதிப்பாக

8

கலடப்பிடித்து

ஆணவத்துடன்,
கர்வத்துடன்,
அகந்லதயுடன்
பின்பற்றி

33

அணுக்கமாக

9

உடந்லதயாக

துலணயாக, கூட்டாக

34

லகம்மாறு

மநருக்கமாக,
உன்னிப்பாக
நன்றிக்கடன்

10

மபாருட்படுத்தாமல்

35

தணியாத

தீராத, குலறயாத

11

துய்த்து

கவைத்திற்மகாள்ளாமல்,
மபரிதுபடுத்தாமல்
அனுபவித்து

36

இேப்பீடு

நஷ்ட ஈடு

12

ஜபாக்குவது

நீக்குவது

37

மநகிழ்ந்தார்

13

கைந்திருக்கிறது

இலணந்திருக்கிறது,
ஒன்றியிருக்கிறது

38

அனுெரித்து

இளகிைார்,
உருகிைார்
கலடப்பிடித்து,
ஒத்துப்ஜபாதல்

14

உலுக்கியிருந்தால்

அலெத்திருந்தால்,
ஆட்டியிருந்தால்

39

பராமரிப்பு

கவனிப்பு, பாதுகாப்பு

15

ொத்தியமாகும்

மெய்யக்கூடியதாகும்,
வாய்ப்பாகும்

40

எதிர்மாறாக

முரண்பாடாக,
எதிர்ப்பாக

16

அரவலணக்க

பாதுகாக்க,
ஒன்றிலணக்க

41

ஏறுமுகம்

முன்ஜைற்றம், உயர்வு

17

தட்டுப்பாடு

பற்றாக்குலற

42

ஜபச்சுவார்த்லத

கருத்துப் பரிமாற்றம்,
கூடிப்ஜபசுதல்

18

ெகிப்புத்தன்லம

மபாறுத்துக்மகாள்ளும் குணம்

43

உரிலம

மொந்தம், சுதந்திரம்

19

அடிப்பலடயாக

அடித்தளமாக, ஆதாரமாக

44

தலைகீோக

20

புைப்படுத்துதல்

மவளிப்படுத்துதல்

45

ஆர்வமும்

முரண்பாடாக,
மாற்றமாக
ஈடுபாடும்

21

ஜவட்லக

விருப்பம், ஆலெ

46

மதான்லமயும்

பேலமயும்

22

வகிக்கின்றை

47

பலடத்து

உருவாக்கி

23

வலரமுலறகள்

ஏற்றிருக்கின்றை,
மபற்றிருக்கின்றை
எல்லைகள், விதிமுலறகள்

48

ஜநர்ந்தது

நடந்தது

24

அம்ெம்

அேகு, கூறு, பகுதி

49

இன்றளவும்

இதுநாள்வலர

25

பதியுமாறு

நிலைக்குமாறு

50

வாடிக்லக

வேக்கம்,
வாடிக்லகயாளர்

48

மசால்லும் மபாருளும்
எண்

மொல்

51

சீர்தூக்கி

52

மபாருள்

எண்

மொல்

மபாருள்

76

கண்ணியமாக

உடன்பாடு

எலடஜபாட்டு, ஒப்பிட்டுப்
பார்த்து
ெம்மதம்

77

வெப்படுத்தி

53

அளவுஜகால்

மதிப்பீடு

78

அகப்பட்டு

மரியாலதயாக,
மகௌரவமாக
தன்வயப்படுத்தி,
கட்டுப்படுத்தி
சிக்கி

54

ஒருமுகப்படுத்த

ஒருநிலைப்படுத்த

79

சூழ்ச்சியும்

தந்திரமும்

55

மபரும்பான்லமயாை

அதிகமாை

80

உணர்த்தி

அறிவுறுத்தி

56

பண்பில்ைாமல்

குணங்மகட்டு

81

முரண்பட்ட

மாறுபட்ட

57

தலையாயவர்

முதன்லமயாைவர்

82

அல்ைலுக்கு

துன்பத்துக்கு

58

உருவாயிற்று

உண்டாயிற்று

83

வலரயலறயின்றி

59

ஜபாற்றத்தக்கது

84

ஏறக்குலறய

60

முகிழ்த்தது

புகேக்கூடியது,
வணங்கக்கூடியது
ஜதான்றியது

எல்லையில்ைாமல்,
முலறயின்றி
கிட்டத்தட்ட, சுமார்

85

முன்ைறிவிப்பு

தகவலை முன்ஜப கூறுதல்

61

திருப்புமுலை

முக்கிய மாற்றம்

86

இலடயறாத

62

கணிப்பு

நிர்ணயம், மதிப்பீடு

87

நுணுக்கமாக

மதாடர்ச்சியாை,
இலடவிடாத
நுட்பமாக

63

மபருந்தன்லம

உயர்குணம், தாராள மைம்

88

ஆயத்தப்படுத்திக்
மகாள்வது

தயார்ப்படுத்திக்
மகாள்வது

64

தவிப்பார்கள்

திண்டாடுவார்கள்

89

புறக்கணிப்பு

அைட்சியப்படுத்துதல்,

65

மநறியாகும்

முலறயாகும், வழியாகும்

90

ஈட்டிய

ெம்பாதித்த, ஜெர்த்த

66

ஆதாரம்

ொன்று, அடிப்பலட

91

மெழித்து

தலேத்து

67

வருந்தியும்

கவலைப்பட்டும்

92

பாதகமாை

பாதிப்பாை

68

நாட்டம்

ஆர்வம், ஈடுபாடு

93

சிததிரித்து

வர்ணித்து, விளக்கி

69

எள்ளளவும்

சிறிதளவும்

94

கலளப்லப

ஜொர்லவ, அயர்லவ

70

கண்கூடாக

95

கெப்பு

71

கனிவாை

மவளிப்பலடயாக,
மிகத் மதளிவாக
நயமாை

96

புண்பட்டு

மவறுப்பு,
அறுசுலவகளில் ஒன்று
வருந்தி

72

அடித்தளம்

அடிப்பலட, ஆதாரம்

97

இைக்கும்

73

மவகுமதி

பரிசு

98

மீள

74

பலகலமயும்

விஜராதமும்

99

எஜதச்லெயாக

75

வளப்படுத்தும்

மெம்லமப்படுத்தும்,
பண்படுத்தும்

100

பின்ைணி

மகாள்லகயும்,
இைட்சியமும், எல்லையும்
திரும்ப, விடுபட, தப்பிக்க
தற்மெயைாக,
தன் விருப்பப்படி
பின்புைம்

49

மசால்லும் மபாருளும்
எண்

மொல்

மபாருள்

எண்

மொல்

மபாருள்

101

அகலுவலத

நீங்குவலத

131

தன்ைைமற்ற

சுயநைமில்ைாத

102

ஒழுங்குடன்

முலறயுடன்

132

ொன்ஜறார்

(அறிவில், பண்பில்) உயர்ந்ஜதார்

103

மதிப்பீடு

கணிப்பு, அளவிடுதல்

133

அயராமல்

தளராமல், ஜொர்வலடயாமல்

104

மபாதுவாக

வேக்கமாக, மபரும்பாலும்

134

லவராக்கியத்துடன்

மைவுறுதியுடன்

105

நிகரில்ைாத

இலணயில்ைாத, ஈடில்ைாத

135

அளவளாவி

உலரயாடி

106

புதியமதாரு

புதுலமயாை, ஜவமறாரு

136

இடுக்கண்

துன்பம்

107

தன்னிச்லெயாக

சுயவிருப்பப்படி

137

ஆளாகியஜபாதும்

உட்பட்டஜபாதும்

108

ொதிக்க

138

ஜபாற்றுவார்

புகழ்வார்

109

இலணயாகாது

நிலறஜவற்ற, ொதலை புரிய,
நிலைநாட்ட
ஈடாகாது

139

தீர்மானித்து

முடிமவடுத்து

110

கூர்ந்து

உன்னிப்பாக

140

பாதிக்கும்

தாக்கும், விலளலவ ஏற்படுத்தும்

111

உறுதியாக

நிச்ெயமாக, கண்டிப்பாக

141

முட்டுக்கட்லட

தலட

112

ஆற்றல்

திறலம, பைம்

142

விசித்திரமாை

விஜைாதமாை

113

பங்ஜகற்க

கைந்துமகாள்ள

143

பாகுபாடு

ஜவறுபாடு, வித்தியாெம்

114

மட்டுமன்றி

மட்டுமல்ைாமல்

144

வலுப்மபற்று

உறுதியலடந்து

115

ஏளைம்

ஜகலி

145

நுகர்ஜவார்

பயைலடஜவார்,
இன்பமலடஜவார்

116
117

காைப்ஜபாக்கில்
வகுத்து

நாளலடவில்
பிரித்து, ஏற்படுத்தி

146
147

பாரில்
வாயிைாக

உைகில், புவியில்
மூைமாக, வழியாக

118

புைப்படுத்துகின்றை

மவளிப்படுத்துகின்றை

148

அருலமயாை

சிறப்பாை, அபூர்வமாை

119

அரிய

149

இன்றியலமயாதது

அவசியமாைது

120

ஒன்றிய

அபூர்வமாை,
மதிப்புலடய, சிறந்த
இலணந்த

150

புேக்கம்

பயன்பாடு

121

லகயாண்டு

பின்பற்றி, பயன்படுத்தி

151

முன்ஜைார்கள்

மூதாலதயர்கள்

122

எண்ணற்ற

கணக்கில்ைாத

152

அங்கீகாரம்

அனுமதி, ஒப்புதல்

123

பரிஜவாடு

153

உடன்பாடு

ெம்மதம்

124

ஒன்றிலணந்து

இரக்கத்ஜதாடு,
கருலணஜயாடு
ஒன்றுஜெர்ந்து, ஐக்கியமாகி

154

ஒருமித்த

ஒன்றிலணந்த

125

கண்காணிப்பு

155

ெலிப்பு

அலுப்பு, எரிச்ெல், மவறுப்பு

126

திறம்பட

மதாடர்கவனிப்பு,
ஜமற்பார்லவ
சிறப்பாக, திறலமயாக

156

இடர்/இடர்ப்பாடு

இலடயூறு, துன்பம்

127

வலரயலறக்குள்

157

ொரார்

பிரிவிைர், குழுவிைர்

128

அக்கலறஜயாடு

158

அகந்லதயும்

129

உரிய

எல்லைக்குள்,
விதிமுலறக்குள்
ஈடுபாட்ஜடாடு,
உள்ளன்ஜபாடு
மொந்தமாை, ஏற்ற

159

நிதர்ெைமாை

130

மயங்கி

குேம்பி, தன்லை மறந்து

160

நிமித்தமாக

ஆணவமும்,
கர்வமும், மெருக்கும்
மவளிப்பலடயாை, மதளிவாை,
யதார்த்தமாை
காரணமாக, மபாருட்டு,முன்னிட்டு
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ஆங்கிைச் மொற்களுக்கு ஏற்ற தமிழ்ச்மொற்கள்
In English
ACCESS
ADAPTER
ADD-ON
AIR-CONDITION (AIR-CON)
ANIMATION
AUTOMATED TELLER MACHINE
(ATM)
ABROAD
ACCURATE
ACHE
ACHIEVEMENT
ADDRESS
ADMIT
ADVICE
AGENT
AIM
AIR HOSTESS
ALLERGY
AMBITION
ANCESTOR
ANKLE
ANNIVERSARY
APOLOGY
APPLAUSE
ARROGANT
ARTIFICIAL
ASSESSMENT
ASTROLOGY
ATLAS
ATTITUDE
ATTENDANCE
AUTHOR
AUTOMATIC
AUDITORIUM

In Tamil
நுனழவு
இனணப் ொன்
இனணப்பு / க ர்ப்பு
குளிர் ொதைம்
உயிகைொவியம்
தொனியக்க வங்கி இயந்திைம்
சவளிநொடு
துல்லிதம்
வலி
ொதனை
முகவரி
ஒப்புக்சகொள்
ஆகைொ னை
முகவர்
குறிக்ககொள்
வி ொைப் ணிப்ச ண்
ஒவ்வொன
இைட்சியம்
முன்கைொர்
கணுக்கொல்
ஆண்டு விழொ
ன்னிப்பு
னக தட்டுதல்
ஆணவம்
ச யற்னகயொை
திப்பீடு
க ொதிடம்
உைக வனை டம்
ைப்க ொக்கு
வருனக
நூைொசிரியர்
தொனியங்கி
ண்ட ம்

51

ஆங்கிைச் மொற்களுக்கு ஏற்ற தமிழ்ச்மொற்கள்
In English
BANNER
BEHAVIOUR
BELIEF
BEWARE
BILINGUAL
BORROW
BRAIN
BURP
BURSARY
BUTTER
BACKUP
BENEFITS
BLOG

BLOGGER
BOOKMARK
BRANCH
BROADBAND
BROWSER
CD
CELEBRATION
CERTIFICATE
CHATTING
COMPETITION
COMPUTER
CONTACT NUMBER
CUSTOMERS
CYBERSPACE
CACTUS
CAMPAIGN
CANCER

CAPSICUM
CARBOHYDRATE

In Tamil
தொனக
நடத்னத
நம்பிக்னக
எச் ரிக்னக
இருச ொழி
இைவல்
மூனை
ஏப் ம்
உதவிச் ம் ைம்
சவண்சணய்
ொதுகொப்பிற்கொகச் க மித்தல் /
ொதுகொப்பு ஆவணம்
நன்ன கள் / லுனககள்
வனைப் திவு / வனைப்பூ
வனைப் திவொைர்
குறிப் ொன்
கினை
விரிவனை
உைொவி
ஒலி / ஒளி வட்டு, குறுந்தகடு
சகொண்டொட்டம்
ொன்றிதழ்
கருத்தொடல்
க ொட்டி
கணினி
சதொடர்பு எண்
வொடிக்னகயொைர்கள்
இனணயசவளி
கள்ளிச்ச டி
இயக்கம்
புற்றுகநொய்
குடமிைகொய்
ொவுச் த்து
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ஆங்கிைச் மொற்களுக்கு ஏற்ற தமிழ்ச்மொற்கள்
In English
CARGO
CARPENTER
CEMETERY
CENTIPEDE
CHAOS
CHARCOAL
CHEQUE
CHESS
CHOIR
CIVIL SERVICE
CLAY
COMMUNITY
COMPASS
COMPLAINT

CONDOMINIUM
CONTEST
COURTESY
CREMATE
CROCKERY
CULTURE
CURFEW
DANDRUFF
DATABASE
DISCOUNT
DOCUMENT
DONATION
E-COMMERCE
ELECTRONIC ROAD PRICING (ERP)
E-MAIL
E-MAIL ADDRESS

ESCALATOR
EXHIBITION
EXPLANATION
FACILITIES

In Tamil
ைக்கு
தச் ர்
இடுகொடு
பூைொன்
குழப் ம்
கரித்துண்டு
கொக ொனை
துைங்கம்
ொடகர்க் குழு
அை ொங்கச் க னவ
களி ண்
மூகம்
தின கொட்டி
புகொர்
கூட்டுரின வீடுகள்
க ொட்டியிடுதல்
ணிவன்பு
எரியூட்டு
உணவுக் கைன்கள்
கைொச் ொைம், ண் ொடு
ஊைடங்கு
ச ொடுகு
தகவல் சதொகுப்பு
கழிவு
ஆவணம்
நன்சகொனட
மின் வணிகம் / மின் வர்த்தகம்
மின்னியல் ொனைக் கட்டண
முனற
மின்ைஞ் ல்
மின்ைஞ் ல் முகவரி
மின் டிக்கட்டு
கண்கொட்சி
விைக்கம்
வ திகள்
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ஆங்கிைச் மொற்களுக்கு ஏற்ற தமிழ்ச்மொற்கள்
In English
FAVOURITES
FEES
FILE
FINAL ROUND
FOLDER
FORMAT
FREE
GIFT
GUARANTEE
HAND PHONE
HARD COPY
HARDWARE
HOME PAGE
INBOX

INCIDENT
INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
INSTALL
KEYBOARD
LAPTOP
LASER PRINTER
LIFT
LIGHT RAIL TRANSIT (LRT)
LOGIN
MASS MEDIA
MASS RAPID TRANSIT (MRT)
MONTHLY SUBSCRIPTION
MOUSE
MULTIMEDIA
NETWORK

OBJECTIVE
ONLINE
OPENING CEREMONY
ORGANIZED
PASSWORD

In Tamil
விருப் ொைனவ
கட்டணம்
ககொப்பு
இறுதிச்சுற்று
உனற
ஒழுங்கு டுத்துதல் / ரிச ய்தல்
இைவ ம்
அன் ளிப்பு
உத்தைவொதம்
னகத்சதொனைக சி / அனைக சி
அச்சு நகல்
வன்ச ொருள்
இல்ைம் / முகப்புப் க்கம்
உள்ைடக்கம்
ம் வம்
தகவல் சதொழில்நுட் ம்
நிறுவுதல் / ச ொறுத்துதல்
தட்டச்சுப் ைனக /
வின ப் ைனக
டிக்கணினி
ஒளியச்சுப்ச ொறி
மின்தூக்கி
இைகு ையில் க னவ
உட்புகுதல் / நுனழதல்
ஊடகங்கள் / தகவல் சதொடர்பு
ொதைங்கள்
ச ருவினைவு ையில் க னவ
ொதச் ந்தொ
சுட்டி / வின
ல்லூடகம்
கட்டன ப்பு
கநொக்கம்,குறிக்ககொள்
இனணயவழித் சதொடர்பு
திறப்பு விழொ
ஏற் ொடு
னறச ொல்/ கடவுச்ச ொல்
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ஆங்கிைச் மொற்களுக்கு ஏற்ற தமிழ்ச்மொற்கள்
In English
PRIZE
PROGRAMME
PUBLISH
REFRESH
REFRIGERATOR
REGISTER
REGISTRATION
RULES
SALE
SEMINAR
SHAREWARE
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
SOCIAL MEDIA
SOFTWARE

SPAM
SPECIAL OFFER
SPONSOR
TECHNICAL SUPPORT
TRAINER
UPLOAD
USERNAME
VIDEO
VIRUS
VOICE MAIL
VOUCHER
WEB PAGE
WEBLOG (BLOG)
WEBSITE
WIRELESS FIDELITY (WI-FI)
WORKSHOP

YEARLY SUBSCRIPTION
ZIP

In Tamil
ரிசு
நிகழ்ச்சி நிைல்
சவளியீடு
ச யலூக்கம்
குளிர் தைப் ச ட்டி
திவு / விண்ணப் ம்
வருனகப் திவு
விதிமுனறகள்
விற் னை
கருத்தைங்கம்
கிர்வு ச ன்ச ொருள்
குறுந்தகவல் / குறுஞ்ச ய்தி
மூக வனைத்தைம்
ச ன்ச ொருள்
கவண்டொத / கதனவயற்ற
மின்ைஞ் ல்
சிறப்புச் லுனக
ஆதைவு
சதொழில்நுட் ஆதைவு
யிற்றுவிப் ொைர்
க கைற்று / ஏற்றம்
யனீட்டொைர் ச யர் / யைொைர்
கொசணொளி
நுண்ணுயிர்க் கிருமி
குைல் அஞ் ல்
ற்றுச்சீட்டு
இனணயப் க்கம்
வனைப்பூ
இனணயத்தைம்
கம்பியில்ைொ இனணயத் சதொடர்பு
யிைைங்கம்
ஆண்டு ந்தொ
ககொப்புச் சுருக்கி
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நிலலயப் பாடல்
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MINISTRY OF EDUCATION
2, BEATTY ROAD, SINGAPORE : 209954
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