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புதுமைகள்

பல நிகழ்த்துவதற்குப் புத்தாண்டில் தடம்
பதிக்கும் தமிழ் மாணவர்களையும் ஆசிரியப் பெருமக்களையும்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் அன்புடன் வரவேற்கிறது.
தமிழ்மொழியையும் பண்பாட்டையும் இரு கண்களாகக்
க�ொண்டு திறம்படப் பணியாற்றும் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையம் த�ொடர்ந்து ஆக்கப்பூர்வமாகச் செயல்படக் கடப்பாடு
க�ொண்டுள்ளது.

உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி
நிலையம்
அன்புடன்
வரவேற்கிறது

புத்தாக்க முறையில் கற்றல் கற்பித்தல், அனுபவம்
வ ா யி ல ா க க் க ல் வி க ற்க வ ா ய ்ப்ப ளி த்த ல் , த க வ ல்
த�ொழில்நுட்பம்வழி வகுப்பறைக்கு அப்பாலும் ஆர்வமூட்டும்
வகையில் தமிழ் கற்க வழிவகுத்தல், தமிழையும் பண்பாட்டையும்
சுயமாக உணர்ந்து கற்கத் தேவையான புதிய வளங்களை
உருவாக்குதல் எனப் பன்முக ந�ோக்கில் த�ொடர்ந்து
செயல்படவும் மாணவர்களுடைய கற்றல் பயணம் இனிமையாக
அமைய மென்மேலும் கடினமாக உழைக்கவும் உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையம் உறுதிபூண்டுள்ளது.
புதிய நூற்றாண்டில், மாணவர்கள் தாய்மொழிக்
கற்றலின் வாயிலாகப் பெறும் அறிவையும் திறன்களையும்
வாழ்வியல் மேம்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தும் வகையில்
த�ொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை வடிவமைக்க நிலையம்
உறுதி மேற்கொண்டுள்ளது. உலகை உற்றுந�ோக்கிக்
கற்கவும் எதிர்காலப் ப�ோக்கிற்கேற்பப் புதியன படைக்கவும்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய மாணவர்கள்
ஆயத்தமாகும் வண்ணம் கற்றல் கற்பித்தல் வளங்கள்
த�ொடர்ந்து உருவாக்கப்படும். புத்தறிவுக�ொண்டு
புதுமையினைப் படைப்பாற்றல்வழி வெளிப்படுத்தும்
எதிர்காலச் சந்ததியினரை உருவாக்குவதில் உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையம் என்றும் முனைப்புடன் செயல்படும்.
உங்களுடைய கற்றல் பயணம் இனிதே சிறக்க
இம்மாணவர் கையேடு உறுதியாக வழிகாட்டும்.
மாணவர்கள் அனைவரும் கற்றலில் ஓங்கிச் சிறக்க
நல்வாழ்த்துகள்.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்
சிங்கப்பூர்
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த�ொலைந�ோக்கு
Vision
தமிழ்மொழியைத் துடிப்புடன்
கற்று வாழ்நாள் முழுவதும்
பயன்படுத்துதல்.
Active Learners and Lifelong
Users of the Tamil
Language.

குறிக்கோள்
Mission

முழக்கவரி
Motto

தரமான தமிழ்க்கல்வியை
வழங்குதல்.
To Provide Quality
Tamil Language
Education.

உள்ளத்தனையது உயர்வு.
Anything is possible to a willing
heart

எங்கள் விழுமியங்கள்
Our Values
குழுப்பணி

Teamwork

படைப்பாக்கம்

Creativity

நேர்மை

Integrity

மீளுந்தன்மை

Resilience
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மாணவர்
ழி
�ொ
ம
தி
உறு

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையத்தில் பயிலும் நான்
சிறந்த பண்பாளராக
நடந்துக�ொள்வேன்.
தமிழ்மொழியை நேசிப்பேன்.
தமிழ் பேசுபவர�ோடு
தமிழில் பேசுவேன்.
குடும்ப ஒற்றுமைக்கும்
மேன்மைக்கும் பாடுபடுவேன்.
கல்வியால் உயர்ந்த நிலையை
அடைவேன்.
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நிலையப் பாடல்
எங்கெங்கிருந்தோ வருகிற�ோம் - புது
எண்ணங்களிங்கே பெறுகிற�ோம்
ம�ொழிய�ோடு பண்பாடும்
கலையும் பயிலும் ஒரு களஞ்சியம்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் - தமிழ்
உயர்வு ப�ோற்றும் உன்னத நிலையம்... (எங்கள்)
உள்ளத்தனையது உயர்வு - அந்த
வள்ளுவன் ச�ொல்லே அமுது
நாளுமே முழங்குவ�ோம்
முன்னேறுவ�ோம்!... முன்னேறுவ�ோம்!... முன்னேறுவ�ோம்!... (எங்கள்)
ஒற்றுமை... நம்பிக்கை...
எதையும் செய்வதில் தனித்திறமை... அதில் புதுமை
ஆற்றலை... பெருக்குவ�ோம்
ஆயுள் முழுவதும் படித்திடுவ�ோம்... பகிர்ந்திடுவ�ோம்
பெற்றோர் சமூக உறவினிலே - நாம்
இணைந்திருப்போம் பல வழியினிலே
இவை யாவுமே எங்களின் ஐம்பெரும் பண்புகள்! - (உமறு)
தமிழ்மொழி நிலையம்!
வளமையின் இதயம்!
உன்னத நிலையம்!
உன்னத நிலையம்!!
எழுத்தும் இசையும்

எஸ்.பி. ஜெயராஜதாஸ் பாண்டியன்
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நிலைய விதிமுறைகள்

CENTRE RULES AND REGULATIONS
1.

நிலையத்திற்கு வரும்பொழுது முழுப்பள்ளிச் சீருடையில்
வருதல் வேண்டும்.

2. வகுப்புகளுக்குக் குறித்த காலத்திற்குள் கட்டாயம் வர வேண்டும்.
3.	பள்ளி மற்றும் வீட்டுப்பாடங்களை உரிய நேரத்தில் செய்து
முடிக்க வேண்டும்.
4. வகுப்பு நேரங்களில் ஆசிரியரிடம் அனுமதி பெறாமல் வெளியே
செல்லுதல் கூடாது.
5. வகுப்புகளுக்குத் தவறாது வருதல் வேண்டும். வர
இயலாவிட்டால் தக்க சான்றுகளை ஆசிரியரிடம் ஒப்படைக்க
வேண்டும்.
6. நிலைய வளாகத்தில் எப்பொழுதும் தமிழிலேயே உரையாடுதல்
வேண்டும்.
7. எப்பொழுதும் நேர்மையுடனும் ப�ொறுப்புடனும் நடந்துக�ொள்ள
வேண்டும்.
8. வகுப்பறைகள், கழிவறைகள், நிலைய வளாகம் ஆகியவற்றைத்
தூய்மையாக வைத்திருப்பத�ோடு அவற்றைச் சேதப்படுத்தவும்
கூடாது.
9. வகுப்பறைக்குள் கைத்தொலைபேசியை அனுமதியின்றிப்
பயன்படுத்துதல் கூடாது.
10. நிலையத்திற்கு விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களை அணிந்து
வருதல் கூடாது.
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2019 பாடவேளை அட்டவணை
2019 Class Timetable

Actual Lessons

Make-Up Lessons

Monday

Tuesday

Thursday

Wednesday

Friday

Class

Class

Class

Class

Class

1HT

1NT/ 2 NT

1 EXP

1HT

1EXP, 1NA,1TLB,
2TLB

2HT1

1TLB /
2TLB

1 NA

2HT1

2EXP / 3 LIT

2HT2

  3 LIT

2 EXP

2HT2

3EXP / 3NA

3HT1

2 NA

3 EXP

3HT1

2 NA

3HT2

4 LIT

3 NA

3HT2

1NT, 2NT, 3NT / 4NT

4HT1

4 NA

3 TLB

4HT1

3 TLB / 4 TLB

4HT2

4 TLB

3 NT/4 NT

4HT2

4 NA

4EXP / 5NA

4 LIT

4 EXP / 5NA

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

Lessons at UPTLC
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•

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

•

Students who are unable to attend normal actual 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.

•

10 minutes break will be given-between the lessons.

ப�ொதுத் தகவல்கள்
நிலைய அலுவலகம் வேலை
நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 8.30
மணி முதல் மாலை 6.30 மணி
வரை செயல்படும்.

நிலையத்திற்கு வருபவர்கள் காலை 8.30 மணி முதல் மாலை 6.30
மணி வரை நிலையத்தின் முன்பக்கத்தில் இருக்கும் நுழைவாயிலைப்
பயன்படுத்தலாம். சிண்டா நுழைவாயில் வழியாக வருபவர்கள் திங்கள்
முதல் வெள்ளி வரை பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 3.15 மணி வரை மற்றும்
மாலை 5.30 மணி முதல் 6.15 மணி வரை அதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
வ ா க ன ம�ோட் டி க ள் நி ல ை ய த் தி ன்
முன்பக்கத்தில் உள்ள நுழைவாயிலைப்
பயன்படுத்தலாம்.
மாணவர்களைத் தவிர நிலையத்திற்கு வருபவர்கள்
பாதுகாப்பு அதிகாரியிடம் (Security Officer) சென்று
தம் அடையாள அட்டையை ஒப்படைத்துவிட்டு,
நுழைவு அனுமதி அட்டையைப் பெற்றபிறகே
உள்ளே வர வேண்டும்.
மாலை 6.00 மணிக்கு மேல் மாணவர்கள்
பள்ளி வளாகத்தில் ஆசிரியர் துணையின்றித்
தனிமையில் நடமாடக் கூடாது.
11
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2019-ஆம் ஆண்டிற்கான நிலைய நிகழ்வுகள்
Term

Week
1

Date

12-01-2019
(Sat)

3

அறிமுக தினம் & கீழ் உயர்நிலை முகாம்
Orientation Programme & Lower Sec Camp
(Sec 1 & 2)

28-01-2019 to
31-01-2019
(Mon – Thu)

மிழ்
ட்டச்சுப்
யிற்சி
Tamil Keyboarding Training (Sec 1 & 2)

Mr Ramar

02-02-2019
(Sat)

மிழ்த ாழி கற்றல் விழா (த ாடக்கநிலை 5)
Tamil Language Learning Festival
(Primary 5) (MTL fortnight)

Mr Ramar

5

09-02-2019
(Sat)

மிழும் உங்கள் பிள்லையும் & ம ல் உயர்நிலை
முகாம்
Tamil and Your Child (Briefing for
graduating students’ parents) & Upper Sec
Camp (Sec 3 & 4)

6

16-02-2019
(Sat)

மிழ்த ாழி கற்றல் விழா (உயர்நிலை 2)
Tamil Language Learning Festival 2019
(MTL fortnight) for Secondary 2

23-02-2019
(Sat)

ம சிய
மிழ்த ாழி விருப் ப் ாடம் – அறிமுக
தினம்
NETP Briefing for all levels

Mdm Amuda

23-02-2019 to
16-03-2019
(Sat)

ம சிய
மிழ்த ாழி விருப் ப் ாடத் திட்டம் –
சிறப்புப்
யிற்சி வகுப்புகள் 1
NETP Module 1, for all levels (4 Saturdays)

Mdm Amuda

04-03-2019 to
08-03-2019
(Mon – Thu)

நூைக வாரம்
Library Week (Sec 1 to 4/5)

11-05-2019 to
01-06-2019
(Sat)

ம சிய
மிழ்த ாழி விருப் ப்
ாடத் திட்டம் –
சிறப்புப்
யிற்சி வகுப்புகள் 2
NETP Module 2 for sec 4HT, JC1, JC2
students (4 Saturdays)
த ற்மறார் ஆசிரியர் சந்திப்பு (I)
Parent-Teacher Meet (I)

9

Week
7 to 10
8

2
9

5

Date

17-05-2019 &
18-05-2019
(Fri & Sat)

Activities

Mdm Amuda
Mrs Sumathi &
Mdm Amuda

Mdm Malar &
Dr Vimalan

Mr Ramar

Mrs Sumathi

Teacher I/C
Mdm Amuda

Level Heads

21-05-2019 to
24-05-2019
(Mon – Thu)

நூைக வாரம்
Library week (Sec 1-3)

25-05-2019
(Sat)

மிழ்த ாழி &
ண் ாட்டு முகாம் (உயர் மிழ் 1)
Tamil Lang & Cultural Camp for Sec 1HT
students
நிலையத்தின் 42-வது ஆண்டு
ரிசளிப்பு விழா
42nd UPTLC Annual Speech & Prize
Presentation Ceremony

Mdm Malar &
Mdm Amuda

மிழ்த் திருவிழா
Tamil Fest

Dr Vimalan &
Mrs Sumathi

03-08-2019
(Sat)

Mrs Sumathi

Mrs Sumathi

7 to 10

17-08-2019 to
07-09-2019
(Sat)

ம சிய
மிழ்த ாழி விருப் ப் ாடத் திட்டம் –
சிறப்புப்
யிற்சி வகுப்புகள் 2
NETP Module 2 (Sec 1, 2 & 3 levels) (4
Saturdays)

Mdm Amuda

9

26-08-2019 to
28-08-2019
(Mon – Thu)

நூைக வாரம்
Library week (Sec 1-3)

Mrs Sumathi

1

20-09-2019 &
21-09-2019
(Fri & Sat)

த ற்மறார் ஆசிரியர் சந்திப்பு (II)
Parent-Teacher Meet (II) for graduating
classes

Level Heads

14-10-2019 to
17-10-2019
(Mon – Thu)

நூைக வாரம்
Library week (Sec 1 & 2)

Mrs Sumathi

18-10-2019 &
19-10-2019
(Fri & Sat)
20-11-2019
(Wed)

த ற்மறார் ஆசிரியர் சந்திப்பு (III)
Parent-Teacher Meet (III) (Sec 1 to Sec 3)

Level Heads

5

10

12

Dr Vimalan

26-01-2019
(Sat)

7 to 10

4

Teacher I/C

2

1

3

Activities

நிகழ்கலைகள் த ாடக்கம்
Start of Indian Performing Arts Programme
(IPAP)
த ாங்கல் விழா
Pongal Celebration

14-01-2019
(Mon)

4

Term

Centre Activities for 2019

நிலறநிலை
ாணவர்களுக்கான பிரியாவிலட
UPTLC Graduation Day Celebrations
(All Graduating Classes)

Mdm Malar

தேர்வு த�ொடர்பான
விதிமுறைகள்
தகுந்த காரணமின்றி வாய்மொழி, கேட்டல்
கருத்தறிதல் தேர்வு, எழுத்துத் தேர்வு ஆகியவற்றுக்கு
வராமல் இருக்கக்கூடாது. தகுந்த காரணமின்றி
வராத மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்கள்
வழங்கப்படமாட்டா.

ப�ொது விதிமுறைகள்
மாணவர்கள் தகுந்த காரணமின்றி
இரண்டு வகுப்புகளுக்குமேல்
வரவில்லை என்றால், முதலில்
பெற்றோருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
அதன்பின்னர், ஆங்கிலப் பள்ளியின்
துறைத் தலைவருக்கும் (HOD) தகவல்
தெரிவிக்கப்படும். இம்மாணவர்கள்
நிலையத்தின் துறைத்தலைவரைச்
சந்தித்து வகுப்புக்கு வராததற்கான
காரணத்தைக் கூறவேண்டும். தக்க
காரணம் கூறப்படவில்லை என்றால்
அந்த மாணவரின் ஆங்கிலப்பள்ளியின்
முதல்வருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் வகுப்பு
முடிவடைவதற்கு முன்னரே, வீட்டுக்குச்
செல்ல வேண்டிய மாணவர்கள், ஆசிரியர்
/ பெற்றோர் அனுமதி பெற்ற பிறகு, ப�ொது
அலுவலகத்திலிருக்கும் குறிப்பேட்டில்
தம் விவரங்களை எழுதிவிட்டுச் செல்ல
வேண்டும்.
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மதொடர்கணிப்பு/ பருவ/ ததர்வுக்கொல அட்டவலை 2019

CONTINUAL ASSESSMENT / SEMESTRAL ASSESSMENT /TIME TABLE 2019
Type of
assessment

Level

Sec 2 to 4/5

CA 1

HT, Exp, NA

Time Frame

T1
Wk 6 & Wk 7
11 to 22 Feb
(Mon - Fri)

Sec 2 to 4

Components
 Oral: Presentation on video stimulus (HT) ஒளிக்காட்சியை ஒட்டிை பயைப்பு
 Oral: Conversation on video stimulus (Exp &
NA) - ஒளிக்காட்சியை ஒட்டிை உயைைாைல்
(3-4 வினாக்கள்)
 Composition (Lower Sec) - கட்டுயை
 Composition (Upper Sec) - கட்டுயை
 Grammar (all levels) - அயைப்புச் ச ாற்கள் &
சைாழிக்கூறுகள்




NT & TL B

Remarks

During
curriculum
time

Oral: Conversation on video stimulus
ஒளிக்காட்சியை ஒட்டிை உயைைாைல்
(4-5 வினாக்கள்)
Reading - வாசிப்பு

 Comprehension - முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் &
சதரிவுவியை / கருத்துவிளக்கக் கருத்தறிதல்

Type of
assessment

SA 1

Level

Time Frame

Sec 2 to 4/5

T2



Oral exam - வாய்ம ாழித் தேர்வு

Wk 2: 1 to 5 April
(Mon - Fri)




Oral exam - வாய்ம ாழித் தேர்வு
Listening Comprehension - தேட்டல் ேருத்ேறிேல்

T2




HT paper 1 - உயர்ேமிழ் - ோள் 1
TL paper 1 - ேமிழ் - ோள் 1




Written exam - எழுத்துத்தேர்வு
Tamil B (P1 & P2)
ேமிழ் B (ோள் 1 & 2)
Tamil Literature (P1 & P2)
ேமிழ் இலக்கியம் (ோள் 1 & 2)

HT, Exp, NA
Sec 4N & 4E/ 5N
Sec 2 to 4
NT, TL B
Sec 2 to 4 HT
Sec 2 to 4
Exp & NA
Sec 2 to 4 NT
Sec 2 to 4 TLB

T2

Sec 3 & 4
Literature

Wk 5: 23 April
(Tues)

Sec 2-4 HT

T2

Sec 2-4
HT, Exp, NA
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Wk 5: 22 to 27 April
(Mon - Fri)

Wk 5: 27 April
(Sat)

Components



Remarks

During
curriculum
time

During
curriculum
time




HT P2 (Sec 2) உயர்ேமிழ் -ோள் 2
TL (Sec 2 to 4) - ேமிழ் - ோள் 2

9.00am to
10.30am



உயர்ேமிழ் - ோள் 2 (Sec 3 & 4)

9.00am to
10.45am

1

Type of
assessment

PRELIM
EXAM

Level

Time Frame

Components

Sec 4NA
Sec 4NT

Sec 1 to 3
HT, Exp, NA

CA 2
Sec 1 to 3
NT, TLB

 Prelim: P1 & 2 முன்த
ேமிழ் - ோள் 1 & 2

T3

T3

Wk 5: 29 Jul to 02 Aug
(Mon – Fri)

T3

Wk 5: 29 Jul - 02 Aug
(Mon – Fri)

Sec 4HT

PRELIM
EXAM
Sec 4TLit
(Full & Elective)

Sec 1 to 2
HT
Sec 1 to 3
Exp, NA

SA 2
Type of
assessment

Sec 1 to 3
NT & TLB

Sec 1 to 3
NT

Level

Wk 7: 17 Aug
(Sat)

T3

Wk 8: 20 Aug
(Tue)

 Oral: Conversation on video stimulus
ஒளிக்ோட்சிடய ஒட்டிய உடையாடல் (4-5
வி ாக்ேள்)
 Listening Comprehension தேட்டல் ேருத்ேறிேல்
 Comprehension மேரிவுவிடட / ேருத்துவிளக்ேக்
ேருத்ேறிேல்

 Prelim: 4 Lit in Tamil (Full & Ele) Paper 1&2
முன்த ாட்டத் தேர்வு
ேமிழ் இலக்கியம் – ோள் 1&2

Time Frame

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

 SA2: Oral & LC
வாய்ம ாழித் தேர்வு &
தேட்டல் ேருத்ேறிேல்

Written - Paper 1
எழுத்துத்தேர்வு
Components
ோள் – 1

During
Curriculum
time

Remarks

2 Prelim: Paper 1, 2 & 3

ேமிழ் B: ோள் 1, 2 & 3

T4
Wk 2: 23 to 27 Aug
(Mon – Fri)

SA2: Lit in Tamil
Full & Elective (P1 & 2)
ேமிழிலக்கியம்
(ோள் 1 & 2)
Pelim : Paper 1
முன்த ாட்டத் தேர்வு
ேமிழ்: ோள் 1

Sec 1 to 3
HT

SA2: Paper 1
Higher Tamil - Paper 1
உயர்ேமிழ்: ோள் 1

Sec 1 to 3
Exp, NA

SA2: Tamil - Paper 1
ேமிழ் - ோள் 1

Sec 1 to 3
HT

Sec 1 to 3
Exp, NA

P2-11am to
12.45pm

SA2: Tamil B - Paper 1 & 2
ேமிழ் B - ோள் 1 & 2

Sec 3T.Lit

Sec 4E/5N
(2nd attempt)

P1- 8.30am
to 10.30am

T4

Wk 1: 16 to 20 Aug
(Mon – Fri)

Sec 4 TLB
(2nd attempt)

SA 2

Prelim: Higher Tamil
Paper 1 & 2
முன்த ாட்டத் தேர்வு
உயர்ேமிழ்: ோள் 1 & 2

During
Curriculum
Time

 SA2: LC
தேட்டல் ேருத்ேறிேல்

Sec 1 to 3
TLB

Sec 4E/5N
(2nd attempt)

During
Curriculum
Time

 Email writing மின் ஞ்சல் / கருத்துக்களம்
 Grammar
சில ம ாழிக்கூறுேள்
 Comprehension சுயவிடடக் ேருத்ேறிேல் /சுருக்கி
வயைதல்



T3

ாட்டத் தேர்வு

 Prelim: Basic Tamil
Paper 1, 2 & 3
(Oral, LC & Written)
முன்த ாட்டத் தேர்வு
அடிப்படடத் ேமிழ்
ோள் 1, 2 & 3

Wk 4: 22 to 26 Jul
(Mon – Fri)

Remarks

SA2: Paper 2
Higher Tamil - Paper 2
உயர்ேமிழ்: ோள் 2

T4
Wk 2: 28 Aug
(Mon – Fri)

Prelim : Paper 2
முன்த ாட்டத் தேர்வு
ேமிழ்: ோள் 2
SA2: Paper 2
Tamil - Paper 2
ேமிழ் - ோள் 2

During
Curriculum
time

9.00am to
10.45am
(3HT)

9.00am to
10.30am
(All other
levels)

All SA and Preliminary Examinations will be held at UPTLC. Students are required to be at the Examination Hall /
assigned Classroom 15 minutes before the start of examination. Late comers will not be entertained.
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(1) உயர்தமிழ் (HigherTamil)
நிலை

உயர்நிலை 1 உயர்நிலை 2

உயர்நிலை 3

உயர்நிலை 4

எண்

தேர்வு

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

1

தாள் 1 (அ)
மின்னஞ்சல் / கடிதம்
/ உரையாடல்

20
100 ச�ொற்கள்

20
110 ச�ொற்கள்

20
130 ச�ொற்கள்

20
150 ச�ொற்கள்

2

தாள் 1 (ஆ) கட்டுரை

50
180 ச�ொற்கள்

50
220 ச�ொற்கள்

60
260 ச�ொற்கள்

60
300 ச�ொற்கள்

3

தாள் 2 ம�ொழி

80

80

80

80

4

தாள் 3
வாய்மொழி
(ஒளிக்காட்சி
ஊக்கக்கூறு)
கேட்டல்
கருத்தறிதல்

30

30

20

20

வாய்மொழி - 40
மாணவர்
படைப்பு
கலந்துரையாடல்

வாய்மொழி - 40
மாணவர்
படைப்பு
கலந்துரையாடல்

200

200

200

200

ம�ொத்தம்

(2)தமிழ் (விரைவு) (Express)
எண்

நிலை

உயர்நிலை 1 உயர்நிலை 2 உயர்நிலை 3 உயர்நிலை 4

தேர்வு

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

1

தாள் 1
(அ) மின்னஞ்சல்

20
80 ச�ொற்கள்

20
90 ச�ொற்கள்

20
100 ச�ொற்கள்

20
100 ச�ொற்கள்

2

தாள் 1
(ஆ) கட்டுரை

40
140 ச�ொற்கள்

40
160 ச�ொற்கள்

40
180 ச�ொற்கள்

40
200 ச�ொற்கள்

3

தாள் 2
ம�ொழிப் பயன்பாடு &
கருத்தறிதல்

70

70

70

70

4

தாள் 3
வாய்மொழி வாசித்தல் &
உரையாடல் (ஒளிக்காட்சி
ஊக்கக்கூறு)
கேட்டல் கருத்தறிதல்

10
40

10
40

10
40

10
40

20

20

20

20

200

200

200

200

ம�ொத்தம்
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(3) தமிழ் (வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி) (NormalAcademic)
நிலை
எண்

தேர்வு

உயர்நிலை 1 உயர்நிலை 2 உயர்நிலை 3 உயர்நிலை 4 உயர்நிலை 5
மதிப்பெண்
கள்

மதிப்பெண்
கள்

மதிப்பெண்
கள்

மதிப்பெண்
கள்

மதிப்பெண்
கள்
20
110 ச�ொற்கள்

1

தாள் 1
(அ) மின்னஞ்சல்

20
60 ச�ொற்கள்

20
70 ச�ொற்கள்

20
80 ச�ொற்கள்

20
90 ச�ொற்கள்

2

தாள் 1
(ஆ) கட்டுரை

40
110 ச�ொற்கள்

40
130 ச�ொற்கள்

40
150 ச�ொற்கள்

40
170 ச�ொற்கள்

40
200 ச�ொற்கள்

3

தாள் 2
ம�ொழிப் பயன்பாடு
& கருத்தறிதல்

60

60

60

60

70

4

தாள் 3
வாய்மொழி
வாசித்தல் &
உரையாடல்
(ஒளிக்காட்சி
ஊக்கக்கூறு)
கேட்டல்
கருத்தறிதல்

20
40

20
40

20
40

20
40

10
40

20

20

20

20

20

200

200

200

200

200

ம�ொத்தம்

(4)தமிழ் (வழக்கம் த�ொழில்நுட்பம்) (NormalTechnical)
எண்

நிலை

உயர்நிலை 1 உயர்நிலை 2 உயர்நிலை 3 உயர்நிலை 4

தேர்வு

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

மதிப்பெண்கள்

30

30

30

30

20
30

20
30

20
30

20
30

20

20

20

20

100

100

100

100

1

தாள் 1
ம�ொழிப்பயன்பாடு&
கருத்தறிதல்

2

தாள் 2
வாய்மொழி
வாசித்தல்
உரையாடல்
(ஒளிக்காட்சி ஊக்கக்கூறு)

3

தாள் 3
கேட்டல்
கருத்தறிதல்

ம�ொத்தம்
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தமிழ் இலக்கியம்

வகுப்பு

: உயர்நிலை 3 & 4 வகுப்புகளுக்கு மட்டுமே

தகுதி

: உயர்நிலை 2, ஆண்டிறுதித் தேர்வில்
தமிழ் ம�ொழியில் 75 மதிப்பெண்களுக்கு மேல்
பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பாட நேரம்
விருப்பப்பாடம் : 1 மணி, 45 நிமிடங்கள் (தாள் 2)
முழு தாள்

தாள்
தாள் 1

2098 / 1
1hr 30min

தாள் 2

2098 / 2
1hr 40min
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: 2 மணி, 20 நிமிடங்கள் (தாள் 1 & 2)

வினாக்களின்
எண்ணிக்கை

விடையளிக்க
வேண்டியவை

மதிப்பெண்கள்

‘அ’ பிரிவு
செய்யுள்கள் & கட்டுரைகள்

2

1

25

‘ஆ’ பிரிவு
தற்கால நாடகங்கள்

2

1

25

‘அ’ பிரிவு
தற்கால உரைநடை &
கவிதைகள்

2

1

25

‘ஆ’ பிரிவு
இலக்கியத் திறனாய்வு
பார்த்திராத பனுவல்
(கவிதை & சிறுகதை)

2

1

25

கூறுகள்

SCHOOL TERMS AND HOLIDAYS FOR 2019
1 School Terms
The school terms for 2019 will be as follows:
SEC
Semester I
Term 1

Wed 2 Jan to Fri 15 Mar

Term 2

Mon 25 Mar to Fri 31 May
Semester II

Term 3

Mon 1 Jul to Fri 6 Sep

Term 4

Mon 16 Sep to *Fri 15 Nov
Last Day of Secondary School: Fri, 25 October 2019

2 School Vacation
The 4 vacation periods will be as follows:
SEC
Semester I
Between Terms I & II

Sat 16 Mar – Sun 24 Mar

Between Semesters I & II

Sat 01 Jun – Sun 30 Jun

Between Terms III & IV

Sat 7 Sep – Sun 15 Sep

At End of School Year

Sat 15 Nov – Thu 31 Dec

3 Scheduled School Holidays
The 4 vacation periods will be as follows:
Youth Day

*Sun 7 Jul
(Mon 8 Jul is a scheduled school holiday)

Day after Hari Raya Haji

Hari Raya Haji Sun 11 Aug
(Mon 12 Aug is a scheduled school holiday)

Teachers’ Day

Fri 6 Sep
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தேசியக் கல்விச் செய்திகள்

National Education Messages

இன, சமய
நல்லிணக்கத்தைக்
கட்டிக் காப்போம்.
We must preserve
racial and religious
harmony.

சிங்கப்பூரின் உயிர்
வாழ்வுக்குக் கடப்பாடு
உடையவர்கள் நாமே;
வேறு யாரும் அல்லர்.
No one owes
Singapore a living.

நம் எதிர்காலத்தில்
நமக்கு நம்பிக்கை
இருக்கிறது.
We have confidence in
our future.

20

சிங்கப்பூர் நமது தாயகம்;
இந்த நாட்டிற்கு
உரிமையுடையவர் நாம்.
Singaporeis our
homeland; this is where
we belong.

தகுதிக்கு முதன்மை
க�ொடுப்போம்;
ஊழலைத் தடுப்போம்.
We must uphold
meritocracy and
incorruptibility.

சிங்கப்பூரை நாமே
தற்காக்க வேண்டும்.
We must ourselves
defend Singapore.

21 ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள்
21st Century Competencies
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21 ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள�ோடு
சார்ந்துள்ள அடிப்படை விழுமியங்கள்
மதிப்பு
தனது சுயமதிப்பில் நம்பிக்கைக�ொண்டு, மற்றவரின் மதிப்பை உணர்ந்து
செயல்படும்போது ஒரு மாணவன் மதிப்புடன் நடந்து க�ொள்கிறான்.

ப�ொறுப்புணர்வு
தனக்கும், தன் குடும்பத்தார், சமூகம், நாடு மற்றும் உலகத்திற்கும் தான் கடமைப்பட்டவன்
என்பதை ஒரு மாணவன் உணர்ந்து, தன்னுடைய கடமைகளைப் ப�ொறுப்புணர்வுடன்
நிறைவேற்றும்போது, அவன் ப�ொறுப்புணர்வு உள்ளவன் ஆகிறான்.

நாணயம்
நியாயமான க�ொள்கைகளைக் கடைப்பிடித்து, நல்லனவற்றுக்காகப் பாடுபட ஒரு
மாணவன் மனவுறுதி க�ொள்ளும்போது அவன் நாணயமான மனிதன் ஆகிறான்.

அக்கறை
கனிவாகவும் கருணையுடனும் நடந்துக�ொண்டு, சமூகம் மற்றும் உலகத்தின்
மேம்பாட்டுக்காக உழைக்கும்போது, ஒரு மாணவன் அக்கறையுள்ளவன் ஆகிறான்.

த�ோல்வியைக் கண்டு துவளாமை
மனவலிமையும் சவால்களை ஏற்றுத் தாங்கிக் க�ொள்ளக்கூடிய சக்தியும் இருக்கும்போது,
ஒரு மாணவன் த�ோல்வியைக் கண்டு துவளாதவன் ஆகிறான். அப்போது அவன்
தைரியம் உள்ளவனாகவும் நேர்ச் சிந்தனை க�ொண்டவனாகவும் சூழ்நிலைக்கேற்பச்
செயல்படக்கூடிய வளங்கள் உடையவனாகவும் காணப்படுகிறான்.

அமைதி
மனமகிழ்ச்சியை நாடி, சமூக ஒருமைப்பாட்டை ஆதரிப்பவனாக இருந்தால், ஒரு
மாணவன் அமைதியை மதிப்பவனாக ஆகிறான். பல கலாச்சாரங்கள் இணைந்து வாழும்
சமூகத்தில், மக்களிடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைப் புரிந்துக�ொள்கிறான்.
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பிள்ளைகளின் தமிழ்மொழி
மேம்பாட்டிற்குப் பெற்றோரின் பங்கு
வீட்டில் பிள்ளைகளுடன் தமிழ் பேசும் சூழலை ஏற்படுத்தவும்.
தமிழ்ப் புத்தகங்களை அதிகமாக வாசிக்கப் பிள்ளைகளைத்
தூண்டவும். முடிந்தால் அவர்களுடன் இணைந்து வாசிக்கவும்.
	நாள்தோறும் தமிழ்ச் செய்தித்தாளை வாசிக்கப் பிள்ளைகளை
ஊக்கப்படுத்தவும்.
வான�ொலியிலும் த�ொலைக்காட்சியிலும் தமிழ்ச் செய்தியைக் கேட்க
ஊக்குவிக்கவும்.
தமிழில் உள்ள சிறந்த இணையப் பக்கங்களுக்குச் சென்று
அவற்றில் உள்ளதை வாசிக்கத் தூண்டலாம். தேசிய நூலகத்தின்
மின்னூல்களையும் படிக்கச் ச�ொல்லலாம்.
தமிழ் அகராதியைப் பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும்.
பிள்ளைகளின் ஒவ்வொரு படைப்பையும் எழுத்து வேலையையும்
பாராட்ட வேண்டும். அது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் ஊக்கமும்
அளிக்கும்.
ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளுடன் செலவழிப்பதற்காக நேரத்தை
ஒதுக்கவும்.
பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து ஒரு விளையாட்டில் ஈடுபடுவது அவர்களிடையே
அணுக்கமான உறவை வளர்ப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.
உங்கள் பிள்ளையை அவருடைய ஒத்த வயதுடைய மற்றவர்களுடன்
ஒப்பிட்டுப் பேசுவதைத் தவிர்க்கவும்.
உங்கள் பிள்ளையின் முன்னேற்றப் பாதைக்கு முடிந்தவரை ஆதரவு
அளிக்கவும்.
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தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பச் (ICT) செய்திகள்
மின்னியல் பாடங்கள் (e-Learning Lessons)
நிலையத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் மின்னியல் பாடங்களைக் கற்கக்கூடிய வலைத்தளம்
(e-learningportal) ஒன்று உள்ளது.
ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனியாக ஒரு பயனாளர் உட்புகு பதிவு எண் (personallogin
ID) வழங்கப்படும்.
ஒவ்வொரு வாரமும் உயர்தமிழ், விரைவு, வழக்கம் (ஏட்டுக்கல்வி), தமிழ் இலக்கியம் மற்றும்
தமிழ் B மாணவர்களுக்காக இந்த வலைத்தளத்தில் 30 நிமிடங்களுக்குரிய மின்னியல்
பாடங்கள் ஏற்றம் செய்யப்படுகின்றன.

கடவுச்சொல் (password) பாதுகாப்பு
ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் வழங்கப்படும் வலைத்தளப் பதிவிற்கு(account) அவரவர்
ப�ொறுப்பேற்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் தங்களுக்குச் ச�ொந்தமில்லாத எந்த வலைத்தளப் பதிவையும் (account)
பகிர்ந்து க�ொள்வதைய�ோ பயன்படுத்துவதைய�ோ தவிர்ப்பது அவசியம்.
மற்றவர்கள் எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்துவது
நல்லது.
எழுத்துகளும் எண்களும் (alphanumeric) கலந்து அமைந்த ஒரு கடவுச் ச�ொல்லைப்
பயன்படுத்துவது நல்லது.

இணையத்தில் பின்பற்றத்தக்க விதிமுறைகள்
Netiquette
இணைய விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும்.
நிஜ வாழ்க்கையில் பின்பற்றும் நன்னடத்தையை இணையத்திலும் பின்பற்ற வேண்டும்.
பிறரது தரவுகளை மதிக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
பிறரது படைப்புகளை அப்படியே எடுத்துப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
இணையத் தகவல்களைத் திட்டவேலைக்குப் பயன்படுத்தும்போது தரவுகளுக்கு /
மூலங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும்.
பிறர் செய்யும் தவறுகளை மன்னிக்க வேண்டும்.
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தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பக் கூடத்தினுள் ஆசிரியர் அனுமதி இல்லாமல் மாணவர்கள்
நுழையக்கூடாது.
தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பக் கூடத்திற்குள் உணவையும் குடிநீரையும் கட்டாயம் எடுத்துச்
செல்லக்கூடாது.
தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பக் கூடத்தினுள் நுழைந்தவுடன் பள்ளிப் பைகளை வலது அல்லது
இடது ஓரங்களில் வைத்துவிட வேண்டும்.
நிலையத்தின் விதிமுறைகளைத் தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பக் கூடத்தினுள்ளும் கடைப்பிடிக்க
வேண்டும்.
தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பக் கூடத்தில் விசைப்பலகையையும் (keyboard) சுட்டியையும் (mouse)
பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
கணினிகளில் ஏதாவது சிக்கல் எழுந்தால் ஆசிரியரிடம் உடனே தெரிவிக்க வேண்டும்.
அனுமதிக்கப்படாத எந்த மென்பொருளையும் கணினிகளில் பதிவிறக்கம் செய்யக் கூடாது.
ஆசிரியரின் அனுமதியில்லாமல் எந்தவ�ொரு சேமிக்கும் கருவியையும் (saving device)
தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பக் கூடத்தினுள் க�ொண்டுவரக் கூடாது. இதன்மூலம் கணினிகள்
கிருமிகளால் பாதிக்கப்படுவதைக் குறைக்க இயலும்.
கணினிகளைப் பழுதுபார்க்கும் ந�ோக்கத்துடன் எந்தப் பகுதியையும் கழற்றி எடுக்கக் கூடாது.
தகவல்தொடர்புத் த�ொழில்நுட்பக் கூடத்திலிருந்து எந்தக் கருவியையும் வெளியே க�ொண்டு செல்லக்
கூடாது.
பாடத்தின் முடிவில் கணினியைச் செயலிழக்கச் செய்வதுடன் (shut down the PC) நாற்காலிகளை
ஒழுங்காக மேசைக்கு அடியில் தள்ளி வைக்கவும் வேண்டும்.
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பல்லூடக வளமை நூலகம்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் கற்றல் கற்பித்தல் பணிய�ோடு
தேசிய வளமை நிலையமாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையத்தில்
உள்ள வசதிகளில் பல்லூடக வளமை நூலகமும் ஒன்று. இந்நூலகத்தில்
9,000 புத்தகங்கள் உள்ளன. இவை சங்க இலக்கியங்கள் முதல் தற்கால
இலக்கியங்கள் வரையுள்ள நூல்கள் ஆகும்.
உள்ளூர் எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் பலவும் இங்குள்ளன. இவை தவிர ஒலி
/ ஒளி வட்டுகள், மென்பொருள்கள், கணினி, இணைய வசதிகள், மேற்கோள்
நூல்கள் ப�ோன்றவையும் இங்கு உள்ளன.
கல்விப் பயணமாக நூலகத்திற்கு வரும் மாணவர்களுக்கும் நிலையத்தில்
படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் முகாம்களில் கலந்துக�ொள்ளும் மாணவர்களுக்கும்
நூலகத்தில் பல நடவடிக்கைகள் ஆண்டுத�ோறும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இவற்றின் மூலம் மாணவர்கள் தமிழ்மொழியில் வளம்பெற்று வருகின்றனர்.
ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் மட்டுமே உறுப்பினர்களாகச் சேரமுடியும்.
ஆசிரியர்கள் நூலகத்திலுள்ள நூல்களையும் கணினிவட்டு ப�ோன்ற
வளமைகளையும் 2 வாரப் பயன்பாட்டிற்கு இரவல் பெறலாம். (ஒரு முறை 5
வளமைகளை இரவல் பெறலாம்)
மாணவர்கள் நூல்களை மட்டும் 2 வாரப் பயன்பாட்டிற்கு இரவல் பெறலாம்.
(ஒருமுறை 2 நூல்களை இரவல் பெறலாம்)
	மேற்கோள் நூல்களை இரவல் பெற முடியாது.
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மாணவி, தான் படித்த நூலுக்கு அட்டைப்படம் தயாரித்தல்

நூலக வாரத்தைய�ொட்டிய நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களின் நடவடிக்கைகள்
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தமிழ்க் கல்வி மரபுடைமையகம்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில் தமிழ்க்கல்வி மரபுடைமையகம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இது சிங்கப்பூரில் தமிழ்க்கல்வி, உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய வரலாறு, தமிழ்க் கல்வி
வளர்ச்சியில் சமூக அமைப்புகளின் பங்களிப்பு, தமிழ்க்கலைகளும் பண்பாடும் என நான்கு
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரில் தமிழ்க்கல்வியின் த�ொடக்கக் காலம் முதல் இன்றுவரை அடைந்துள்ள வளர்ச்சி,
செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்ப் பள்ளி தமிழ்மொழி நிலையமாக மாறிய பின்னர் உமறுப்புலவர் என்று
பெயர் சூட்டப்பட்ட தகவல், சமூக அமைப்புகளின் பங்களிப்பு ப�ோன்றவை இம்மரபுடைமையகத்தில்
இடம்பெற்றுள்ளன. தமிழ்க் கலைகளும் பண்பாடும் என்னும் பிரிவில் பாரம்பரியக் கலைகள்
மற்றும் விளையாட்டுகள் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் செம்மொழியான தமிழ்மொழி பற்றிய
விளக்கங்களும் உலக அளவிலும் சிங்கப்பூர் அளவிலும் முதன்முதலாகத் த�ோன்றுவிக்கப்பட்ட
தமிழ் த�ொடர்பான நிகழ்வுகளும் நம் சாதனையாளர்கள் பகுதியில் தமிழவேள் க�ோ. சாரங்கபாணி,
ஏ. என். மெய்தீன், நா. க�ோவிந்தசாமி ஆகிய�ோரின் சாதனைகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இங்குக் காட்சிப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளவை யாவும் தமிழ் மாணவர்களுக்கும் தமிழாசிரியர்களுக்கும்
பயன்படும் வளங்களாகத் திகழ்ந்து வருகின்றன.
2012–ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 3-ஆம் தேதி மரபுடைமையகம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
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மூலிகைத்
த�ோட்டம்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில் இடம் பெற்றுள்ள வளமைகளுள் ஒன்று மூலிகைத் த�ோட்டம்.
இத்தோட்டம் மாணவர்கள் `உணவே மருந்து` என்ற உண்மையை உணர்ந்து க�ொள்வதையும்,
நம் முன்னோர்கள் கண்டறிந்த மூலிகைகளைப் பற்றித் தெரிந்துக�ொள்வதையும் ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டு அமைந்துள்ளது.
இத்தோட்டத்தில் நம் பண்பாட்டோடு இணைந்த மஞ்சள், இஞ்சி, துளசி, வெற்றிலை, மருத�ோன்றி
(மருதாணி), கறிவேப்பிலை, பூசணி, சுரை, மாமரம், பலாமரம், வாழைமரம் ப�ோன்ற நூற்றுக்கும்
மேற்பட்ட செடி க�ொடிகளும் மரங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.
மாணவர்கள் வேளாண்மைத் த�ொழிலில் உள்ள அடிப்படைப் படி நிலைகளைப் பற்றிய செய்திகளை
அறிந்து க�ொள்வதற்கு உதவியாகச் சில குறிப்புகளும் இங்கு இடம் பெற்றுள்ளன. இவற்றை
மாணவர்கள் அறிந்து க�ொள்ளும்போது வீட்டுத் த�ோட்டங்களையும் பள்ளித் த�ோட்டங்களையும்
பராமரிக்கும் முறையைப் பற்றியும் அவர்கள் புரிந்து க�ொள்கின்றனர்.
நிலையத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் மூலிகைகளைப் பற்றிய செய்திகளைப் பாடத்தோடு
ஒருங்கிணைத்துக் கற்றுக்கொள்கின்றனர். பிற பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் கற்றல்
பயணத்தின் ப�ொருட்டு நிலையத்திற்கு வருகை புரியும்போது மூலிகைகளைப் பற்றிய
செய்திகளை அறிந்து க�ொள்கின்றனர். இவற்றின் மூலம் மாணவர்கள் ஆர�ோக்கியமான உணவுப்
பழக்கவழக்கங்களை மேற்கொள்வதற்குரிய அறிவைப் பெறுகின்றனர்.
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திருவள்ளுவர் திருக்குறள் என்னும் நூலைப் படைத்து, இலக்கிய உலகில்
தமிழ்மொழிக்கென்று ஓர் உயர்ந்த இடத்தைத் தந்தவர். திருக்குறள் அறத்துப்பால், ப�ொருட்பால்,
இன்பத்துப்பால் என்னும் மூன்று பெரும் பிரிவுகளைக் க�ொண்டுள்ளது. திருக்குறளில்
ம�ொத்தம் 133 அதிகாரங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அதிகாரமும் 10 பாக்கள் என ம�ொத்தம்
1330 குறட்பாக்கள் திருக்குறளில் உள்ளன. திருக்குறளில் பல வாழ்வியல் உண்மைகள்
இனம், ம�ொழி, சமயம் என்னும் வேறுபாடின்றிக் கூறப்பட்டுள்ளன. திருக்குறளின் கருத்துகள்
அனைத்தும் உலக மக்களின் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக விளங்குகின்றன.
திருக்குறளில் உள்ள குறட்பாக்கள் மாணவர்களின் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருப்பதால்
அந்நூலின் நாயகரான திருவள்ளுவரின் சிலை நம் நிலைய மாணவர்களுக்கு ஒரு கற்றல்
வளமையாக அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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மரபுத்தொடர்கள் / இணைம�ொழிகள்
உயர்நிலை 1 (மரபுத்தொடர்கள்)
மரபுத்தொடர்கள்

விளக்கம்

1

ஆறவமர

நிதானமாகச் செயல்படுதல்

2

உதட்டளவு

ஒப்புக்காக / வேண்டாவெறுப்பாக

3

ஏட்டிக்குப் ப�ோட்டி

எதிர்க்கருத்துகளைக் கூறுதல்

4

ஒரு கை பார்த்தல்

சவால் விடுதல்

5

ஒளிவு மறைவு

எண்ணத்தை மறைத்தல்

6

ஓட்டைக்கை

பெருஞ்செலவாளி / அதிகமாகச் செலவு செய்பவன்

7

ஓட்டைவாய்

இரகசியத்தைக் காப்பாற்ற முடியாதவன்

8

கண் மூடித்தனம்

சிந்திக்காமல் ஒரு செயலில் ஈடுபடுதல் / அறியாமையில் இருத்தல்

9

கம்பி நீட்டுதல்

தப்பித்துச் செல்லுதல்

10

கரைத்துக் குடித்தல்

ஒன்றைப் பற்றி நன்கு அறிந்திருத்தல்

11

குரங்குப் பிடி

பிடிவாதமாக இருத்தல்

12

கை கழுவுதல்

வெறுத்து ஒதுக்கி வைத்தல் / விட்டுவிடுதல்

13

கையுங்களவுமாக

தவறு செய்யும்போது பிடிபடுதல்

14

சிட்டாய்ப் பறத்தல்

மிகவும் வேகமாகச் சிட்டுக்குருவியைப் ப�ோல் செல்லுதல்

15

செவி சாய்த்தல்

கூர்மையாகக் கேட்டல்

16

தட்டிக் கேட்டல்

தவறு செய்யும்போது கண்டித்தல்

17

தட்டிக் க�ொடுத்தல்

உற்சாகப்படுத்துதல் / தளர்வில்லாமல் இருக்கச் செய்தல்

18

தட்டிப் பறித்தல்

உரிமையைப் பறித்துக்கொள்ளுதல்

19

பம்பரமாய்ச் சுழலுதல்

விரைந்து வேலை செய்தல்

20

புத்தகப் புழு

படித்துக்கொண்டே இருப்பவர்

21

அளவளாவுதல்

காரணமின்றி உரையாடுதல் / பேசிக் க�ொண்டிருத்தல்ல்

22

கட்டுக்கதை

கற்பனைக் கதை

23

காலில் விழுதல்

மன்னிப்புக் கேட்டல் / ஆசி பெறுதல்

24

பகற்கனவு

நடவாததை எண்ணுதல் / செய்ய முடியாததை எண்ணுதல்

25

பல்லைக் காட்டுதல்

கெஞ்சுதல்

26

பாட்டு வாங்குதல்

ஏச்சு வாங்குதல்

27

பிடி க�ொடுத்தல்

சிக்கிக் க�ொள்ளுதல்

28

வாலாட்டுதல்

குறும்பு செய்தல்
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உயர்நிலை 1 (இணைம�ொழிகள்)
இணை ம�ொழிகள்

விளக்கம்

1

அக்கம் பக்கம்

அண்மையில் / அருகில் / பக்கத்தில்

2

அருமை பெருமை

உயர்வு / சிறப்புத் தன்மை

3

அல்லும் பகலும்

இரவும் பகலும் / ஓய்வில்லாமல் உழைத்தல்

4

அன்றும் இன்றும்

கால முழுவதும் / த�ொடர்ச்சியாக / காலங்காலமாக

5

ஆடல் பாடல்

நடனமும் பாடலும் / ஆட்டம் பாட்டம்

6

இன்ப துன்பம்

சந்தோசமும் வேதனையும்

7

ஈவிரக்கம்

கருணையால் மனங்கசிதல்

8

உயர்வு தாழ்வு

உயர்ந்த நிலையும் தாழ்ந்த நிலையும்

9

ஓட்டமும் நடையும்

வேக வேகமாக நடத்தல்

10

கண்ணீரும் கம்பலையும்

அழுகையும் கவலையும்

11

கண்ணும் கருத்தும்

மிகக் கவனமாக

12

சாக்குப் ப�ோக்கு

ப�ொய்க் காரணம்

13

கார சாரம்

கடுமையான பேச்சு

14

நரை திரை

முதுமையின் வெளிப்பாடு

15

பழக்க வழக்கம்

அன்றாடம் செய்வது

16

பட்டம் பதவி

ப�ொறுப்பு

உயர்நிலை 2 (மரபுத் த�ொடர்கள்)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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மரபுத்தொடர்கள்

ஆணித்தரம்
ஆறப் ப�ோடு
தல்
இனிக்கப் பேசுதல்
ஈடுகட்டுதல்
உரித்து வைத்தல்
ஓட்டம் பிடித்தல்
ஓய்வு ஒழிச்சல் இன்றி
கதை கட்டுதல்
காக்கை பிடித்தல்
காட்டிக் க�ொடுத்தல்
குருட்டுப் பாடம்
கை க�ொடுத்தல்

விளக்கம்

உறுதியான பேச்சு
செயலை முடிக்காமல் தள்ளிப்போடுதல்
மற்றவர் மனம் மகிழப் பேசுதல்
இழப்பைச் சரிக்கட்டுதல்
ஒன்றை / ஒருவரைப் ப�ோல் இருத்தல்
தப்பித்துக்கொள்ளுதல்
த�ொடர்ச்சியாக ஒரு செயலில் ஈடுபடுதல்
இல்லாததைச் ச�ொல்லுதல்
ஒருவரிடம் காரியத்தைச் சாதிக்க மிகவும் புகழ்ந்து பேசுதல்
தவறுசெய்தவரைக் காட்டிக்கொடுத்தல்
ப�ொருளறியாமல் மனனம் செய்தல்
முடிந்த உதவியைச் செய்தல்

13

க�ொட்டமடித்தல்

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

தட்டிக் கழித்தல்
தலையிடுதல்
தூக்கி வாரிப் ப�ோடுதல்
ந�ொடித்துப் ப�ோதல்
பின் வாங்குதல்
மனக்கோட்டை கட்டுதல்
இரட்டை வேடம் ப�ோடுதல்
ந�ோட்டம் பார்த்தல்
பகற் க�ொள்ளை
பஞ்சாய்ப் பறத்தல்
முதலைக் கண்ணீர்
வயிற்றிலடித்தல்
வாய் தவறுதல்
வெள்ளிடை மலை

அரட்டை அடித்தல் / பயனற்ற பேச்சுகளைப் பேசி நேரத்தைக்
கழித்தல்
ப�ொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தல்
ஒருவரின் பிரச்சினையில் ஈடுபடுதல்
அதிர்ச்சி அடைதல்
பெரிய இழப்பு ஏற்படுதல் / நட்டமடைதல்
இயலாமையை வெளிப்படுத்துதல்
கற்பனை உலகத்தில் நீந்துதல்
நல்லவனாக நடித்தல்
உளவு பார்த்தல்
அறிந்தே ஏமாற்றுதல்
ஓடி மறைதல்
வருந்துவது ப�ோல் நடித்தல்
மற்றவருக்குத் தீமை செய்தல்
தவறுதலாகப் பேசி விடுதல்
பலரும் அறிந்த உண்மை

உயர்நிலை 2 (இணைம�ொழிகள்)
இணைம�ொழிகள்
1

உற்றார் உறவினர்

2

கனவ�ோ நனவ�ோ

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

கள்ளங்கபடு
குறுக்கும் நெடுக்கும்
கூச்சல் குழப்பம்
சட்ட திட்டம்
சீராட்டிப் பாராட்டி
சீரும் சிறப்பும்
தப்பும் தவறும்
தான தர்மம்
நகை நட்டு
ந�ோய் ந�ொடி
இன்னார் இனியார்
ஏன�ோ தான�ோ
க�ொஞ்ச நஞ்சம்
திட்டவட்டம்

விளக்கம்
நண்பர்களும் உறவினர்களும்
உண்மையா? ப�ொய்யா? என்று நினைத்தல் / ஆச்சரியப்பட்டு
ய�ோசித்தல்
குற்றமில்லாத / மறைவில்லாத
முறை இல்லாமல் இருத்தல்
சண்டை சச்சரவு
விதிமுறைகள்
ப�ோற்றி வளர்த்து
பெருமையுடன் / செல்வாக்குடன் / புகழுடன்
ஈடுபடும் செயலில் பிழைகள்
க�ொடை வழங்கல்
அணிகலன்கள்
ந�ோயும் பெரும் பாதிப்பும்
பிடிக்காதவர் பிடித்தவர்
வேண்டா வெறுப்பாக
மீதமுள்ள
உறுதியாக
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உயர்நிலை 3 (மரபுத் த�ொடர்கள்)
மரபுத்தொடர்கள்

விளக்கம்

1

அவசரக் குடுக்கை

ய�ோசிக்காமல் ஒரு செயலில் அவசரமாக ஈடுபடுதல்

2

அள்ளியிறைத்தல்

கணக்கில்லாமல் வீண்செலவு செய்தல்

3

இடங்கொடுத்தல்

பாதிக்கும் அளவிற்கு உரிமை க�ொடுத்தல் / செல்லம்
க�ொடுத்தல்

4

இரண்டு படுதல்

பிரிவு ஏற்படுதல் / ஒற்றுமை குலைதல்

5

இழுக்கடித்தல்

குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு செயலைச் செய்யாமல் இருத்தல்

6

எடுத்த எடுப்பில்

த�ொடக்கத்திலேயே / ஆரம்பத்திலேயே

7

ஒத்துப் பாடுதல்

ய�ோசிக்காமல் ஒருவர் கருத்தை ஆம�ோதித்தல்

8

ஒற்றைக்காலில் நிற்றல்

பிடிவாதம் காட்டுதல்

9

ஓடியாடிப் பார்த்தல்

கடுமையாக ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுதல் / ப�ொருளைய�ோ
குழந்தையைய�ோ தேடுதல்

10

கக்க வைத்தல்

உண்மையை வரவழைத்தல்

11

கழித்துக் கட்டுதல்

ஒதுக்கி வைத்தல் / குழுவிலிருந்து நீக்கி வைத்தல்

12

காது குத்துதல்

ஏமாற்றி ஒரு செயலைச் செய்தல்

13

கை நனைத்தல்

விருந்து உபசரிப்பிலும் சாதாரணநிலையிலும் உணவு
உண்ணுதல்

14

கையைக் கடித்தல்

த�ொழிலில் (வியாபாரத்தில்) நட்டமடைதல்

15

தலைமேற்கொள்ளுதல்

ப�ொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

16

பழிவாங்குதல்

வஞ்சகம் தீர்த்தல்

17

பெயர் ப�ொறித்தல்

நல்ல பெயர் நாட்டுதல்

18

பேச்சுக் க�ொடுத்தல்

பேசிப் பார்த்தல்

19

விட்டுக் க�ொடுத்தல்

தன்னுடையதை மற்றவருக்கு விட்டுக் க�ொடுத்தல்

20

வெட்டிப் பேச்சு

பயனற்ற வீண்பேச்சு

21

ஒருமுகமாக

சார்பாக

22

கன்னி முயற்சி

முதல் முயற்சி

34

23

கிள்ளுக்கீரை

ஏளனமாக / சாதாரணமாக நினைத்தல்

24

தலை முழுகுதல்

விட்டு ஒழித்தல்

25

நட்டாற்றில் விடுதல்

பாதிவழியில் கைவிடுதல்

26

நாக்கு நீளுதல்

கடுமையான வார்த்தைகளைக் கூறுதல் / முறையற்ற பேச்சு

27

முகம் கருகுதல்

அவமானம் அடைதல்

28

வயிற்றில் புளியைக்
கரைத்தல்

பயம் உண்டாக்குதல்

உயர்நிலை 3 (இணைம�ொழிகள்)
இணைம�ொழிகள்

விளக்கம்

1

அரை குறை

முழுமை பெறாத

2

அறக்கப் பறக்க

அவசர அவசரமாக

3

ஊரும் பேரும்

பலரும் அறிந்த

4

எதிரும் புதிரும்

எதிர்ப்பாக

5

ஏழை எளியவர்

வறுமையில் வாடும் சாதாரண மக்கள்

6

ஒட்டி உலர்ந்து

உடல் மெலிந்து இருத்தல்

7

ஒப்பு உயர்வு

மிகவும் உயர்ந்த பெருமைக்குரியவர்

8

கண்டது கேட்டது

பார்த்ததும் கேட்டுத் தெரிந்ததும்

9

நன்மை தீமை

நல்லது கெட்டது

10

ப�ோரும் பூசலும்

சண்டையும் குழப்பமும்

11

மேள தாளம்

மங்கல இசைக்கருவிகள்

12

வரவு செலவு

பணம் ஈட்டலும் செலவழித்தலும்

13

அரிய பெரிய

மிகச் சிறந்த

14

நீக்குப் ப�ோக்கு

நெகிழ்வுத்தன்மை

15

வாடி வதங்கி

மனம் (செடிகள்) துவண்டு காணப்படுதல்

16

விண்ணும் மண்ணும்

ஆகாயமும் உலகமும்
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உயர்நிலை 4 (மரபுத் த�ொடர்கள்)
மரபுத்தொடர்கள்

விளக்கம்

1

இட்டுக் கட்டுதல்

இல்லாததைச் சேர்த்துக் கூறுதல்

2

இடித்துரைத்தல்

உரிமைய�ோடு கண்டித்தல்

3

ஈடேறுதல்

ஒருவரின் எண்ணம் நிறைவேறுதல்

4

உச்சி குளிர்தல்

மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைதல்

5

உயிர்விடுதல்

ஒன்றை அடைவதற்கு மிகவும் பாடுபடுதல்

6

ஊர் சிரித்தல்

கேவலமாகப் பேசுதல்

7

எடுத்தெறிந்து பேசுதல்

அலட்சியப்படுத்துதல்

8

கரை கண்டவர்

நன்றாகத் தெரிந்தவர்

9

கரையேறுதல்

ஒரு நிலையிலிருந்து உயர்வடைதல்

10

கழுத்திற் கட்டுதல்

கட்டாயப்படுத்திப் ப�ொறுப்பை அளித்தல்

11

சட்டை செய்தல்

ப�ொருட்படுத்துதல்

12

சூளுரைத்தல்

சபதம் எடுத்தல்

13

சூறையாடுதல்

சேதம் உண்டாக்குதல் / க�ொள்ளையடித்தல்

14

தலையாட்டிப் ப�ொம்மை

சுய சிந்தனை இல்லாமல் சம்மதித்தல்

15

தலையெடுத்தல்

உருவாகுதல்

16

திக்கு முக்காடுதல்

திணறுதல்

17

பல்லவி பாடுதல்

ச�ொன்னதையே மீண்டும் மீண்டும் ச�ொல்லுதல்

18

புளிப்புத் தட்டுதல்

பலமுறை செய்ததால் வெறுப்பு ஏற்படுதல்

19

மனந்திறந்து பேசுதல்

மறைக்காமல் கூறுதல்

20

விழி பிதுங்குதல்

வேலைப்பளுவால் திணறுதல்

21

வெள்ளை மனம்

கள்ளமற்ற உள்ளம்

22

கானல் நீர்

ப�ொய்த் த�ோற்றம்

23

சக்கைப் ப�ோடு ப�ோடுதல்

சிறப்பாகச் செய்தல்

24

நெஞ்சைப் பிளத்தல்

துயரத்தால் வருந்துதல்

25

பட்டுத்தேறுதல்

அனுபவத்தால் உணர்தல்

26

முயற்கொம்பு

சாத்தியமில்லாதது

27

வாய்ப்பந்தல்

திறமையின்மையைப் பேச்சில் மறைத்தல்
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உயர்நிலை 4 (இணைம�ொழிகள்)
இணைம�ொழிகள்

விளக்கம்

1

ஈடு இணை

நிகரற்ற

2

கரடு முரடு

சீர் இல்லாத பாதை / சீர் இல்லாத மனிதன்

3

கல்வி கேள்வி

கற்கும் செல்வமும் கேட்கும் அறிவும்

4

குப்பை கூளம்

குப்பையும் தூசியும்

5

சாடை மாடை

நேரடியாகச் ச�ொல்லாமல் ச�ொல்வது

6

ச�ொத்து சுகம்

நிறைவான வாழ்க்கைக்குரிய தேவை

7

மப்பும் மந்தாரம்

மழையின் அறிகுறி /கருமேகம்

8

மலரும் மணமும்

பிரிக்க முடியாத இரண்டு

9

மூலை முடுக்கு

எப்பக்கமும்

10

வம்பு தும்பு

வீண் பிரச்சினை (பேச்சு)

11

வாட்ட சாட்டம்

கம்பீரத் த�ோற்றம்

12

விருப்பு வெறுப்பு

பிடித்ததும் பிடிக்காததும்

13

ஓட்டை உடைசல்

பழையவை / பழுதடைந்தவை

14

நெளிவு சுளிவு

சூழ்நிலைக்கேற்ப நடத்தல்

15

முட்டி ம�ோதி

சிரமப்பட்டு

16

வற்றி வறண்டு

நீரின்றி

37

அருஞ்சொற்பொருள் பட்டியல்
எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

1

செவ்வனே

சிறப்பாக, ஒழுங்காக

19 அடிப்படையாக

அடித்தளமாக, ஆதாரமாக

2

களிப்பில்

மகிழ்ச்சியில்

20 புலப்படுத்துதல்

வெளிப்படுத்துதல்

3

மலர்ந்தது

விரிந்தது, த�ோன்றியது,
வெளிப்பட்டது

21 வேட்கை

விருப்பம், ஆசை

4

நெறிகளை

முறைகளை, வழிகளை

22 வகிக்கின்றன

ஏற்றிருக்கின்றன,

5

வீழ்ச்சியும்

த�ோல்வியும், பாதிப்பும்

23 வரைமுறைகள்

எல்லைகள், விதிமுறைகள்

6

முறைப்படி

ஒழுங்காக, சரியாக

24 அம்சம்

அழகு, கூறு, பகுதி

25

மறுமலர்ச்சி

7

செருக்குடன்

ஆணவத்துடன்,
கர்வத்துடன்,
அகந்தையுடன்

புதிய எழுச்சி,
புத்துணர்ச்சி

26

கற்றுணர்ந்த

படித்தறிந்த

8

கடைப்பிடித்து

பின்பற்றி

27

இயங்கும்

செயல்படும்

9

உடந்தையாக

துணையாக, கூட்டாக

28

முடக்கப்படுகிறார்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள்

10 ப�ொருட்படுத்தாமல்

கவனத்தில் க�ொள்ளாமல்,
பெரிதுபடுத்தாமல்

29

நலிந்த

மெலிந்த, ஒடுங்கிய

30

நாடலாம்

தேடிச் செல்லலாம்

11 துய்த்து

அனுபவித்து

31

விளைவாக

பாதிப்பாக

12 ப�ோக்குவது

நீக்குவது

அணுக்கமாக

நெருக்கமாக, உன்னிப்பாக

13 கலந்திருக்கிறது

இணைந்திருக்கிறது,
ஒன்றியிருக்கிறது

32
33

கைம்மாறு

நன்றிக்கடன்

14 உலுக்கியிருந்தால்

அசைத்திருந்தால்,
ஆட்டியிருந்தால்,

34

தணியாத

தீராத, குறையாத

35

இழப்பீடு

நஷ்ட ஈடு

15 சாத்தியமாகும்

செய்யக்கூடியதாகும்,
வாய்ப்பாகும்

36

நெகிழ்ந்தார்

இளகினார், உருகினார்

16 அரவணைக்க

பாதுகாக்க,
ஒன்றிணைக்க

37

அனுசரித்து

கடைப்பிடித்து,
ஒத்துப்போதல்

17 தட்டுப்பாடு

பற்றாக்குறை

38

பராமரிப்பு

கவனிப்பு, பாதுகாப்பு

18 சகிப்புத்தன்மை

ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளும்
குணம்

40

எதிர்மாறாக

முரண்பாடாக, எதிர்ப்பாக

41

ஏறுமுகம்

முன்னேற்றம், உயர்வு

38

அருஞ்சொற்பொருள் பட்டியல்
எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

42

பேச்சுவார்த்தை

கருத்துப் பரிமாற்றம்,
கூடிப்பேசுதல்

63 பெருந்தன்மை

உயர்குணம், தாராள
மனம்

43

உரிமை

ச�ொந்தம், சுதந்திரம்

64 தவிப்பார்கள்

திண்டாடுவார்கள்

44

தலைகீழாக

முரண்பாடாக, மாற்றமாக

65 நெறியாகும்

முறையாகும், வழியாகும்

45

ஆர்வமும்

ஈடுபாடும்

66 ஆதாரம்

சான்று, அடிப்படை

46

த�ொன்மையும்

பழமையும்

67 வருந்தியும்

கவலைப்பட்டும்

47

படைத்து

உருவாக்கி

68 நாட்டம்

ஆர்வம், ஈடுபாடு

48

நேர்ந்தது

நடந்தது

69 எள்ளளவும்

சிறிதளவும்

49

இன்றளவும்

இதுநாள்வரை

70 கண்கூடாக

வெளிப்படையாக,
மிகத் தெளிவாக

71 கனிவான

நயமான

72 அடித்தளம்

அடிப்படை, ஆதாரம்

50 பதியுமாறு

நிலைக்குமாறு

51 சீர்தூக்கி

எடைப�ோட்டு, ஒப்பிட்டுப்
பார்த்து

52 உடன்பாடு

சம்மதம்

73 வெகுமதி

பரிசு

53 அளவுக�ோல்

மதிப்பீடு

74 பகைமையும்

விர�ோதமும்

54 ஒருமுகப்படுத்த

ஒருநிலைப்படுத்த

75 வளப்படுத்தும்

செம்மைப்படுத்தும்,
பண்படுத்தும்

76 அகலுவதை

நீங்குவதை

77 ஒழுங்குடன்

முறையுடன்

78 மதிப்பீடு

கணிப்பு, அளவிடுதல்

55 பெரும்பான்மையான அதிகமான
56 பண்பில்லாமல்

குணங்கெட்டு

57 தலையாயவர்

முதன்மையானவர்

58 உருவாயிற்று

உண்டாயிற்று

79 ப�ொதுவாக

வழக்கமாக, பெரும்பாலும்

59 ப�ோற்றத்தக்கது

புகழக்கூடியது,
வணங்கக்கூடியது

80

வாடிக்கை

வழக்கம், வாடிக்கையாளர்

60 முகிழ்த்தது

த�ோன்றியது

81

கண்ணியமாக

61 திருப்புமுனை

முக்கிய மாற்றம்

மரியாதையாக,
க�ௌரவமாக

62 கணிப்பு

நிர்ணயம், மதிப்பீடு

82

வசப்படுத்தி

தன்வயப்படுத்தி,
கட்டுப்படுத்தி

39

அருஞ்சொற்பொருள் பட்டியல்
எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

83

அகப்பட்டு

சிக்கி

84

சூழ்ச்சியும்

தந்திரமும்

85

உணர்த்தி

அறிவுறுத்தி

86

முரண்பட்ட

மாறுபட்ட

87

அல்லலுக்கு

துன்பத்துக்கு

88

எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

103 மீள

திரும்ப, விடுபட, தப்பிக்க

104 எதேச்சையாக

தற்செயலாக, தன்
விருப்பப்படி

105 பின்னணி

பின்புலம்

106 தன்னலமற்ற

சுயநலமில்லாத

வரையறையின்றி

எல்லையில்லாமல்,
முறையின்றி

107 சான்றோர்

(அறிவில், பண்பில்)
உயர்ந்தோர்

89

ஏறக்குறைய

கிட்டத்தட்ட, சுமார்

108 அயராமல்

தளராமல்,
ச�ோர்வடையாமல்

90

முன்னறிவிப்பு

தகவலை முன்பே
கூறுதல்

109 வைராக்கியத்துடன் மனவுறுதியுடன்

91

இடையறாத

த�ொடர்ச்சியான,
இடைவிடாத

110 நிகரில்லாத

இணையில்லாத,
ஈடில்லாத

92

நுணுக்கமாக

நுட்பமாக

111 புதியத�ொரு

புதுமையான, வேற�ொரு

93

ஆயத்தப்படுத்திக்
க�ொள்வது

தயார்ப்படுத்திக்
க�ொள்வது

112 தன்னிச்சையாக

சுயவிருப்பப்படி

94

புறக்கணிப்பு

அலட்சியப்படுத்துதல்

113 சாதிக்க

நிறைவேற்ற, சாதனை
புரிய, நிலைநாட்ட

95

ஈட்டிய

சம்பாதித்த, சேர்த்த

114 இணையாகாது

ஈடாகாது

96

செழித்து

தழைத்து

115 கூர்ந்து

உன்னிப்பாக

97

பாதகமான

பாதிப்பான

116 உறுதியாக

நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக

98

சித்திரித்து

வர்ணித்து, விளக்கி

117 ஆற்றல்

திறமை, பலம்

99

களைப்பை

ச�ோர்வை, அயர்வை

118 பங்கேற்க

கலந்துக�ொள்ள

100 கசப்பு

வெறுப்பு, ஒருவகைச்
சுவை

119 மட்டுமன்றி

மட்டுமல்லாமல்

101 புண்பட்டு

வருந்தி

120 ஏளனம்

கேலி

121 காலப்போக்கில்

நாளடைவில்

102 இலக்கும்

க�ொள்கையும்,
இலட்சியமும், எல்லையும்

122 வகுத்து

பிரித்து, ஏற்படுத்தி
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அருஞ்சொற்பொருள் பட்டியல்
எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

123 புலப்படுத்துகின்றன வெளிப்படுத்துகின்றன

எண்

ச�ொல்

ப�ொருள்

142 பாதிக்கும்

தாக்கும், விளைவை
ஏற்படுத்தும்

124 அரிய

அபூர்வமான,
மதிப்புடைய, சிறந்த

143 முட்டுக்கட்டை

தடை

125 ஒன்றிய

இணைந்த

144 விசித்திரமான

வின�ோதமான

126 கையாண்டு

பின்பற்றி, பயன்படுத்தி

145 பாகுபாடு

வேறுபாடு, வித்தியாசம்

127 எண்ணற்ற

கணக்கில்லாத

146 வலுப்பெற்று

உறுதியடைந்து

128 பரிவ�ோடு

இரக்கத்தோடு,
கருணைய�ோடு

147 நுகர்வோர்

பயனடைவ�ோர்,
இன்பமடைவ�ோர்

129 ஒன்றிணைந்து

ஒன்றுசேர்ந்து,
ஐக்கியமாகி

148 பாரில்

உலகில், புவியில்

149 வாயிலாக

மூலமாக, வழியாக

130 கண்காணிப்பு

த�ொடர் கவனிப்பு,
மேற்பார்வை

150 அருமையான

சிறப்பான, அபூர்வமான

131 திறம்பட

சிறப்பாக, திறமையாக

132 வரையறைக்குள்

எல்லைக்குள்,
விதிமுறைக்குள்

133 அக்கறைய�ோடு

ஈடுபாட்டோடு,
உள்ளன்போடு

134 உரிய

ச�ொந்தமான, ஏற்ற

135 மயங்கி

குழம்பி, தன்னை மறந்து

136 அகந்தையும்

ஆணவமும், கர்வமும்,
செருக்கும்

137 அளவளாவி

உரையாடி

138 இடுக்கண்

துன்பம்

139 ஆளாகியப�ோதும்

உட்பட்டப�ோதும்

140 ப�ோற்றுவார்

புகழ்வார்

141 தீர்மானித்து

முடிவெடுத்து

151 இன்றியமையாதது அவசியமானது
152 புழக்கம்

பயன்பாடு

153 முன்னோர்கள்

மூதாதையர்கள்

154 அங்கீகாரம்

அனுமதி, ஒப்புதல்

155 உடன்பாடு

சம்மதம்

156 ஒருமித்த

ஒன்றிணைந்த

157 சலிப்பு

அலுப்பு, எரிச்சல்,
வெறுப்பு

158 இடர்/இடர்ப்பாடு

இடையூறு, துன்பம்

159 சாரார்

பிரிவினர், குழுவினர்

160 நிதர்சனமான

வெளிப்படையான,
தெளிவான,
யதார்த்தமான

161 நிமித்தமாக

காரணமாக, ப�ொருட்டு,
முன்னிட்டு

41

சில ஆங்கிலச் ச�ொற்களுக்கான
தமிழ்ச்சொற்கள்
In English

In Tamil

Abroad

வெளிநாடு

Access

அணுகல்

Ache

வலி

Achievement

சாதனை

Accurate

துல்லிதம்

Adapter

இணைப்பான்

Address

முகவரி

Add-on

இணைப்பு / சேர்ப்பு

Admit

ஒப்புக்கொள்

Advice

ஆல�ோசனை

Agent

முகவர்

Aim

குறிக்கோள்

Air-condition (Air-con)

குளிர்சாதனம்

AirHostess

விமானப் பணிப்பெண்

Allergy

ஒவ்வாமை

Ambition

இலட்சியம்

Ancestor

முன்னோர்

Animation

அசைவூட்டம்

Ankle

கணுக்கால்

Anniversary

ஆண்டுவிழா

Antivirus

நச்சுநிரல் தடுப்பி / நச்செதிர்ப்பி

Apology

மன்னிப்பு

Applause

கை தட்டுதல்

Arrogant

ஆணவம்

Artificial

செயற்கையான

Assessment

மதிப்பீடு

Astrology

ஜ�ோதிடம்
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In English

In Tamil

Attitude

மனப்போக்கு

Attendance

வருகை

Auditorium

மண்டபம் / அரங்கம்

Author

நூலாசிரியர்

Automatic

தானியங்கி

Automated Teller Machine (ATM)

தானியக்க வங்கி இயந்திரம்

Backup

பாதுகாப்பிற்காகச் சேமித்தல் /
பாதுகாப்பு ஆவணம்

Banner

பதாகை

Behaviour

நடத்தை

Belief

நம்பிக்கை

Benefits

நன்மைகள் / சலுகைகள்

Beware

எச்சரிக்கை

Bilingual

இரும�ொழி

Blog

வலைப்பதிவு / வலைப்பூ

Blogger

வலைப்பதிவாளர்

Bookmark

பக்கக்குறி

Borrow

இரவல்

Brain

மூளை

Branch

கிளை

Broadband

விரிவலை

Browser

உலாவி

Burn

தரவுச் சேமிப்பு

Burp

ஏப்பம்

Bursary

உதவிச் சம்பளம்

Butter

வெண்ணெய்

Cactus

கள்ளிச் செடி

Campaign

இயக்கம்

Cancer

புற்றுந�ோய்

Capsicum

குடமிளகாய்

Carbohydrate

மாவுச் சத்து
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In English

In Tamil

Cardreader

அட்டைப் படிப்பி / அட்டை படிப்பான்

Cargo

சரக்கு

Carpenter

தச்சர்

CD

ஒலி / ஒளி வட்டு, குறுந்தகடு

Celebration

க�ொண்டாட்டம்

Cemetery

இடுகாடு

Centipede

பூரான்

Certificate

சான்றிதழ்

Chaos

குழப்பம்

Charcoal

கரித்துண்டு

Chatting

கருத்தாடல்

Cheque

காச�ோலை

Chess

சதுரங்கம்

Choir

பாடகர்க் குழு

CivilService

அரசாங்கச் சேவை

Clay

களிமண்

Community

சமூகம்

Compass

திசைகாட்டி

Competition

ப�ோட்டி

Complaint

புகார்

Computer

கணினி

Condominium

கூட்டுரிமை வீடுகள்

Contactnumber

த�ொடர்பு எண்

Contest

ப�ோட்டி

Courtesy

பணிவன்பு

Cremate

எரியூட்டு

Crockery

உணவுக்கலன்கள்

Culture

பண்பாடு, கலாசாரம்

Curfew

ஊரடங்கு

Customers

வாடிக்கையாளர்கள்

Cyberspace

இணையவெளி
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In English

In Tamil

Dandruff

ப�ொடுகு

Database

தகவல் த�ொகுப்பு

Discount

விலைக் கழிவு / விலைக் கழிவீடு

Document

ஆவணம்

Donation

நன்கொடை

E-commerce

மின் வணிகம் / மின் வர்த்தகம்

Electronic Road Pricing (ERP)

மின்னியல் சாலைக் கட்டண முறை

E-mail

மின்னஞ்சல்

E-mailaddress

மின்னஞ்சல் முகவரி

Escalator

மின்படிக்கட்டு

Exhibition

கண்காட்சி

Explanation

விளக்கம்

Facilities

வசதிகள்

Favorites

விருப்பமானவை

Fees

கட்டணம்

File

க�ோப்பு

Finalround

இறுதிச்சுற்று

Folder

உறை

Format

ஒழுங்குபடுத்துதல் / சரிசெய்தல்

Free

இலவசம்

Gift

அன்பளிப்பு

Guarantee

உத்தரவாதம்

Hand phone

கைத்தொலைபேசி / அலைபேசி

Hardcopy

அச்சு நகல்

Hardware

வன்பொருள்

Homepage

முகப்புப் பக்கம்

Inbox

உள்ளடக்கம்

Incident

சம்பவம்

Information Technology (IT)

தகவல் த�ொழில்நுட்பம்

Install

நிறுவுதல் / ப�ொறுத்துதல்

Keyboard

தட்டச்சுப்பலகை / விசைப்பலகை
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In English

In Tamil

Laptop

மடிக்கணினி

Laserprinter

ஒளியச்சுப்பொறி

Lift

மின்தூக்கி

Light Rail Transit (LRT)

இலகு ரயில் சேவை

Login

உட்புகுதல் / நுழைதல்

Mass media

ஊடகங்கள் / ப�ொதுத்தகவல் சாதனங்கள்

Mass Rapid Transit (MRT)

பெருவிரைவு ரயில் சேவை

Monthlysubscription

மாதச் சந்தா

Mouse

சுட்டி / விசை

Multimedia

பல்லூடகம்

Network

கட்டமைப்பு

Objective

ந�ோக்கம், குறிக்கோள்

Online

இணையம் வழித் த�ொடர்பு

Openingceremony

திறப்பு விழா

Organized

ஏற்பாடு

Password

மறைச் ச�ொல் / கடவுச்சொல்

Prize

பரிசு

Programme

நிகழ்ச்சி நிரல்

Publish

வெளியீடு

Refresh

செயலூக்கம்

Refrigerator

குளிர்பதனப் பெட்டி

Register

பதிவு / விண்ணப்பம்

Registration

வருகைப் பதிவு

Rules

விதிமுறைகள்

Sale

மலிவு விற்பனை

Seminar

கருத்தரங்கம்

Shareware

பகிர்வு மென்பொருள்

Short Message Service (SMS)

குறுந்தகவல் / குறுஞ்செய்தி

Social media

சமூக வலைத்தளம்

Software

மென்பொருள்

Spam

வேண்டாத / தேவையற்ற மின்னஞ்சல்
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In English

In Tamil

Specialoffer

சிறப்புச் சலுகை

Sponsor

ஆதரவு

Technical support

த�ொழில்நுட்ப ஆதரவு

Terminal

முனையம்

Trainer

பயிற்றுவிப்பாளர்

Upload

மேலேற்று / ஏற்றம்

Username

பயனீட்டாளர் பெயர் / பயனாளர்

Video

காண�ொளி

Virus

கிருமி

Voice mail

குரல் அஞ்சல்

Voucher

பற்றுச்சீட்டு

Web page

இணையப்பக்கம்

Weblog (Blog)

வலைப்பூ

Website

இணையத்தளம்

Wireless Fidelity (Wi-Fi)

கம்பியில்லா இணையத் த�ொடர்பு

Workshop

பயிலரங்கம்

Yearlysubscription

ஆண்டுச் சந்தா

Zip

க�ோப்புச் சுருக்கி

47

Teaching staff of UPTLC
Telephone Number – Office: 6298 0781
திருவாட்டி கீதா ஆறுமுகம்

1

நிலைய இயக்குநர்
Centre Director

2

துறைத் தலைவர்
திருமதி மலர்விழி
(தமிழ்மொழி & தமிழ் இலக்கியம்)
Mdm Malarvizhi
(Head of Department / Tamil Language
malar_vizhi_anjappan@moe.edu.sg
& Tamil Lit)

Ext.506

3

பாடத்துறைத் தலைவர்
திருமதி சுமதி சேகர்
(பாடக்கலைத்திட்டம் / கற்பித்தலியல்)
Mrs Sumathy Segar
Subject Head, (Curriculum & Pedagogy) Sumathy_segar@moe.edu.sg

Ext.515

4

பாடத்துறைத் தலைவர்
(தகவல்தொடர்புத் த�ொழில் நுட்பம்,
இணைப்பாட நடவடிக்கைகள்)
(ICT & CCA)

Ext.510

5

மூத்த ஆசிரியர்
(கற்பித்தலியல் / மதிப்பீடு)
Senior Teacher (Pedagogy &
Assessment)

Mrs Kitha Arumugam
Kitha_Arumugam@schools.gov.sg

முனைவர் ராமன் விமலன்

Dr Raman Vimalan
raman_vimalan@moe.edu.sg

திருமதி அமுதா

Mdm Amuda
amuda_duraiappan@moe.edu.sg

திரு சித்திரன் குருசாமி

6

Mr Chithiran Gurusamy
chithiran_gurusamy@moe.edu.sg

திரு வீரபத்ரபிள்ளை ராமர்

7
ஆசிரியர்கள்
Teachers

8

Mr Veerapathrapillai Ramar
veerapathra_pillai_ramar@moe.edu.sg

Ext.505

Ext.511

Ext.514

Ext.507

திரு கணேசுகுமார் ப�ொன்னழகு

Mr Ganesh Kumar Ponnalagu
Ext.508
ganesh_kumar_ponnalagu@moe.edu.sg

திரு ம�ோகன் குமார்

Mr Mohan Kumar
balasubramanian_mohan_kumar@
moe.edu.sg

9
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Ext.516

செய்து
முடிக்கப்பட்ட மாபெரும்
சாதனைகள் அனைத்தும்
செய்ய முடியாதவைகள்
என்று முதலில் பலரால்
நிராகரிக்கப்பட்டவைதான்.

தன்னம்பிக்கை,
தெளிவு, துணிச்சல்
இந்த மூன்றும்தான்
ஒருவனை எப்போதும்
காப்பாற்றி வழிநடத்திச்
செல்லும்.
- கன்ஃபூஷியஸ்

ஒன்றைச் செய்ய
விரும்புகிறப�ோது
அதைச்
செய்வதற்காகவே
இருக்கிற�ோம் என
எண்ண
வேண்டும்.
உன்னால்
முடிந்தவரை உன்
பணியினை இன்று
நன்றாகச் செய்!
நாளை அதனிலும்
நன்றாகச் செய்யும்
ஆற்றலை நீ
பெறக்கூடும்!!

க�ொஞ்சம் பேசி
நிறைய கேட்டு
அதிகம் பகிர்வதே
அனுபவம்

உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி
நிலையம்
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உமறுப்புலவர்
தமிழ� ்மொழி நிலையம்
Umar Pulavar
Tamil Language Centre

