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நிலை 3 பரடத்திட்டம் – முக்கிே குறிப்புகள்
NILAI 3 – COURSE CONTENT – MAIN BULLETS

வேது வரம்பு:
 குலறந்த பட்சம் 7 வேது.

தகுதி:
 அ த க நிலை 2 முடித்திருக்க யவண்டும்.

யநரக்கம்:
 தெிழ் மெரழிேின் அலைத்து எழுத்துகலளயும் பேிற்றுவித்தல்.
 எழுத்துகளுடன் மபேர்ச்மசரற்கள் ெற்றும் விலைச்மசரற்கலளப் பேிற்றுவித்தல்.
 ெிக எளிலெேரை முலறேில் தெிழ் இைக்கணப் பரடங்கலள அறிமுகப்படுத்துதல்.
 திருக்குறள், ஆத்திசூடி, பழமெரழிகள் ெற்றும் பரடல்கள் பேிற்றுவித்தல்.

மெரழித்திறன்:
 சிறு வரக்கிேங்கலளப் படித்து புரிந்து மகரள்ளுதல், எழுதுதல்.
 சிறுகலதகலள உள்வரங்கி கருத்லதப் புரிந்து மகரள்ளுதல்.

இைக்கணம்:
 விலைச் மசரற்கள் ெற்றும் கரை நிலைகலள அறிதல்;
 ஒருலெ-பன்லெ, எதிர்ப்பதம், குறில்-மநடில் எை எளிலெேரை இைக்கண
அடிப்பலடகலள அறிந்து மகரள்ளுதல்.

நிலை 3 – விரிவரை பரடத்திட்டம்
நிலை மூன்று பரடப் புத்தகத்தின் கட்டலெப்பு : தெிழ் எழுத்துகள் இரண்டு பகுதிகளரகப்
பிரிக்கப்பட்டு, முதல் பகுதிேரைது நிலை இரண்டிலும், இரண்டரம் பகுதிேின் எழுத்துகள்
இந்த

நிலை

மூன்றிலும்

பேிற்றுவிக்கப்

படுகிறது.

இந்த

மூன்றரம்

நிலைேில்,

குலறந்தபட்சம் ஐநூறு மசரற்களரவது பேிற்றுவிக்கப்படுகிறது. நிலை இரண்லடப்
யபரையவ,

மபேர்ச்மசரற்கலள ெட்டுென்றி, விலைச்மசரற்கலளயும், அவற்றின் மூைம்

உருவரை எளிதரை மசரற்மறரடர்கலளயும் பேிற்றுவிப்பது இந்த நிலைேின் முக்கிே
யநரக்கெரகும்.

இவற்லறத் தவிர, வரசிப்பதற்கும், எழுதுவதற்கும் கலத வடிவிைரை

பத்திகள், குறிப்பரக அந்த அந்த பரடத்தில் பேிற்றுவிக்கப்பட்ட எழுத்துகளரல் உருவரை
பத்திகள் அலைத்து பரடங்களிலும் உள்ளை. நிலை இரண்டில் எ வரிலச

உேிர்மெய்

எழுத்துகள் வலர பேின்ற குழந்லதகள், இந்த நிலைேில் ஏ வரிலசேிலிருந்து ெீதமுள்ள
அலைத்து எழுத்துகலளயும் கற்றுக் மகரள்வரர்கள். இவற்லறத் தவிர, ஒவ்மவரரு
பரடத்திலும் திருக்குறள் / ஆத்திசூடி / பழமெரழிகள் / கலதகள் / பரடல்கள் இருக்கின்றை.
அலைத்து எழுத்துகளும் பேிற்றுவிக்கப்பட்ட நிலைேில், எளிதரை தெிழ் இைக்கணம்
இந்த நிலை மூன்றில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

நிலை மூன்று பேிற்சிப் புத்தகத்தின் கட்டலெப்பு : அ.த.க.வின் ெற்ற நிலைகலளப்
யபரையவ இந்த நிலை மூன்றிலும் பரடப்புத்தகத்லதத் தவிர, ஒரு பேிற்சிப் புத்தகமும்
உண்டு. இந்தப் பேிற்சிப் புத்தகத்தில் திங்கள் முதல் மவள்ளி வலர ஒவ்மவரரு நரளும்
குலறந்தது 20 ெணித்துளிகள் மசைவிடும்படி பேிற்சிகள் மகரடுக்கப்பட்டுள்ளை.

கல்விேரண்டில் பள்ளிேில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ:
 அமெரிக்கரவில் நடந்துவரும் பை தெிழ்ப்பள்ளிகளின்
உதவியுடன் பரடத் திட்டம் தேரரிக்கப்பட்டது.
 மெரத்தம் 25 பரடங்கள் ெற்றும் அதற்கரை பேிற்சிகள்.
 மூன்று பருவங்களரகத் யதர்வு நடத்தப்படும்.
 வகுப்பலறக்கு வருவது, வீட்டுப்பரடங்கள் நிலறவுடன் மசய்வது
 ெற்றும் மூன்று பருவத் யதர்வுகளில் மபற்ற ெதிப்மபண்கள் ஆகிே அலைத்லதயும்
ஆண்டு இறுதிேில் ெரணரக்கரின் தெிழறிலவ அறிே பேன்படுத்தப்படும்.
 25 வகுப்பலறப் பரடங்கள் (தைர 2 ெணி யநரம்) + 3 பருவ யதர்வுகள் = மெரத்தம்
28 வகுப்புகள்
 2 ெணி யநர வகுப்புகள் கற்பிக்க பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.

கல்விேரண்டில் வகுப்பில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ:
2 ெணி யநர கரை அட்டவலண (முழு யநரமும் தெிழில் உலரேரடல்).
 தெிழ்த்தரய் வரழ்த்து — 5 நிெிடங்கள்
 தெிழில் உலரேரடல், கடந்த வரரம் வீட்டில், பள்ளிேில் நடந்தது - 10
நிெிடங்கள்.

 புதிே எழுத்துகள் & மசரற்கள் கற்றல், எழுத்துப்பேிற்சி
(பரடத்திட்டபடி) -30 நிெிடங்கள்.
 வரசிப்புப் பேிற்சி – 30 நிெிடங்கள்.
 திருக்குறள் / ஆத்திசூடி / பழமெரழிகள் கற்றல் - 15 நிெிடங்கள்
 பரடல்கள் கற்றல் - 15 நிெிடங்கள்
 கலத யநரம் – 15 நிெிடங்கள்.

கல்விேரண்டில் வீட்டில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ:
 திைமும் 30 நிெிடங்கள் வீட்டுப் பரடங்கலள முடிக்க யவண்டும்.
 கடந்த வரரம் பள்ளிேில் படித்த பரடங்கலளப் பற்றி தெிழில் உலரேரடவும்.
 மபரது அறிவு - பண்பரடு, பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி தெிழில் உலரேரடவும்.
 திருக்குறள், ஆத்திசூடி, பழமெரழிகள், பரடல்கலள ெைப்பரடம் மசய்ேவும்.
 ஏமதனும் மபரது தலைப்லபக் குறித்து கைந்துலரேரடவும்.
 திலரப்படங்கள், பரடல்கள், சிறு உலரேரடல் முதலிே தெிழ் மெரழி சரர்ந்த ஊட

ப ொருளடக்கம்
பரடம் 1: நிலை 2 ெீள்பரர்லவ - முதற் பகுதி
பரடம் 2: நிலை 2 ெீள்பரர்லவ - இரண்டரம் பகுதி
பரடம் 3: ஏ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்: யக,யச,யட,யத,யப,யற
பரடம் 4: ஏ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்: யே,யர,யை,யவ,யழ,யள
பரடம் 5: ஏ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்: யே,யே,யண,யந,யெ,யள
பரடம் 6: ஐ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்: லக,லச,லட,லத,லப,லற
பரடம் 7: ஐ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:லே,லர,லை,லவ,லழ,லள
பரடம் 8: ஐ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:லே,லே,லண,லந,லெ,லை
பரடம் 9: ஏ ெற்றும் ஐ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்: ெீள்பரர்லவ
பரடம் 10: ஒ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:மகர,மசர,மடர,மதர,மபர,மறர
பரடம் 11: ஒ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:மேர,மரர,மைர,மவர,மழர,மளர
பரடம் 12: ஒ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:மேர,மேர,மணர,மநர,மெர,மைர
பரடம் 13: ஓ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:யகர,யசர,யடர,யதர,யபர,யறர
பரடம் 14: ஓ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:யேர,யரர,யைர,யவர,யழர,யளர
பரடம் 15: ஓ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:யேர,யேர,யணர,யநர,யெர,யைர
பரடம் 16: ஔ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:மகௌ,மசௌ,மடௌ,மதௌ,மபௌ,மறௌ
பரடம் 17: ஔவரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:மேௌ,மரௌ,மைௌ,மவௌ,மழௌ,மளௌ
பரடம் 18: ஔவரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள்:மேௌ,மேௌ,மணௌ,மநௌ,மெௌ,மைௌ
பரடம் 19: ஒ,ஓ,ஔ வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துகள் : ெீள்பரர்லவ
பரடம் 20: எதிர்ச் மசரற்கள்
பரடம் 21: ஒருலெ - பன்லெ
பரடம் 22: குறில் - மநடில்
பரடம் 23: தெிழ் இலணேப் பல்கலைக்கழகம் - ெரதிரி விைரத்தரள் 1
பரடம் 24: தெிழ் இலணேப் பல்கலைக்கழகம் - ெரதிரி விைரத்தரள் 2
பரடம் 25: நிலை 2 & நிலை 3 - ஒரு ெீள்பரர்லவ

Feedbacks
www.americantamilacademy.org/www.amtaac.org
Or
Email:support@amtaac.org

