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அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம்

நிலை-5 லகயேடு

1. பாடத்திட்டம்
வேது வரம்பு: குறைந்தபட்சம் எட்டு வயது.
தகுதி: அ.த.க. நிறை 4 முடித்திருக்க வவண்டும் (அல்ைது) ஏற்கனவவ, வாக்கியங்கள் படித்து
புரிந்து ககாள்ளுதல்; வாக்கியங்கள் எழுதுதல், இைக்கண அைிவு (ஒருறை, பன்றை,
விறனச்கசால், கபயர்ச்கசால், சுட்டுப்கபயர், காை நிறைகள், விறன வறககள், ைற்றும் எட்டு
வறகயான வவற்றுறை உருபுகள் அைிதல்) வபான்ை திைன்கள் கபற்ைிருத்தல்.
யநாக்கம்: ஐந்தாம் நிறைறய முடிக்கும் ைாணவர்கள் பின்வரும் திைன்கறைப்

கபற்ைிருப்பர்.




உறைநறை வாசித்தல், புரிந்து ககாள்ளுதல்.
அடிப்பறை தைிழிைக்கணத்தின் புரிதல்.
ஆங்கிைத்திைிருந்து தைிழுலும், தைிழிைிருந்து ஆங்கிைத்திற்கும் கைாழி
ைாற்ைம் கசய்தல்.

மொழித்திறன்:
வாக்கியங்கறை கதைிந்த உச்சரிப்வபாடு பிறழயின்ைி படித்தல், புரிந்து ககாள்ளுதல், எழுதுதல்;
கைாழி ைாற்ைம் கசய்தல்; பண்பாடு ைற்றும் இைக்கியம் சார்ந்த பாைங்கள் படித்து கதைிவுபை
கருத்துக்கறை கவைிப்படுத்தல்; வாக்கியங்கள், கருத்துக்கள், வார்த்றதகள் ைற்றும்
இைக்கணத்றத ஆங்கிை கைாழிவயாடு ஒப்பிட்டு பயிலுதல். திருக்குைைின் கதான்றை அைிந்து,
கதைிவுபை படித்து விைக்கம் கசால்லுதல்.
இைக்கணம்:
பின் வரும் இைக்கணத்றத பாை ைற்றும் பயிற்சி நூல்கைின் வாயிைாக பயிலுதல்:
விறனப்பாகுபாடுகள் (verb classes); கபயைறை (adjective); விறனயறை (adverb); எதிர்ைறை
விறனயச்சம் (negative infinitives); நிபந்தறனச் கசாற்கள் (conditional words); இயல்பு/விகாைப் புணர்ச்சி
(compound words); ஒப்பீட்டு அறைகள் (positive/comparative/superlative degrees); கதாைர்விறனகள்
(continuous tense); வினாச் கசாற்கள் (interrogative words); எழுவாய்/பயனிறை/கசயப்பாடு கபாருள்
(subject/object/predicate); தனி ைற்றும் கூட்டு வாக்கியங்கள் (simple and compound sentences); கைப்பு
ைற்றும் கதம்ப வாக்கியங்கள் (complex and complex-compound sentences); வினா வாக்கியங்கள்
(interrogative sentences); கசய்விறன, கசயப்பாட்டு விறன (active/passive voices); இறணப்புச் கசாற்கள்
(conjunction words).
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2. பாடநூல் மபாருளடக்கம்
நிலை-5 பாடநூல்
பாைம் - 1

காவிரி

இைக்கணம்: விறனப் பாகுபாடுகள் - Verb Classes
பாைம் - 2

நிறனப்பும் நைப்பும்

இைக்கணம்: Noun + ஐ (Part 1)
பாைம் - 3

ைாைைவை சாட்சி

இைக்கணம்: Noun + (உ)க்கு
பாைம் - 4

நல்ை குடியின் பண்புகள்

இைக்கணம்: Noun + இல்; Noun + இைிருந்து
பாைம் - 5

யாதும் ஊவை! யாவரும் வகைிர்!

இைக்கணம்: Noun + இைம்; Noun + இைைிருந்து
பாைம் - 6

அகைரிக்கா

இைக்கணம்: Noun + இன்; Noun + உறைய
பாைம் - 7

நாணயத்தின் வைைாறு

இைக்கணம்: Noun + உைன்; Noun + ஓடு
பாைம் - 8

கல்ைறண - உைகின் ைிகப் பழறையான அறண

இைக்கணம்: Noun + ஆல்
பாைம் - 9

கநகிழியால் கநருக்கடி

இைக்கணம்: Past Tense for அது
பாைம் - 10

புவி கவப்பம்

இைக்கணம்: நிகழ் காைம் - Present Tense
பாைம் - 11

ைகாத்ைா காந்தி

இைக்கணம்: கபயைறை - Adjective
பாைம் - 12

நீர் இறைத்த திருைர்கள்

இைக்கணம்: விறனயறை – Adverb
பாைம் - 13

பண்றைத் தைிழ் வவந்தர்கள்

இைக்கணம்: எதிர்ைறை விறனகயச்சம் - Negative Infinitives
பாைம் - 14

பண்றைத் தைிழரும் ஐவைாப்பியரும்

இைக்கணம்: நிபந்தறனச் கசாற்கள் - Conditional Words

பக்கம் 2

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம்
நிலை 5 லகயேடு
பாைம் - 15

தீதும் நன்றும் பிைர் தை

வாைா!
இைக்கணம்: இயல்புப் புணர்ச்சி - Compound Words
பாைம் - 16

முதன் முதல் பார்த்த முகம்

இைக்கணம்: விகாைப் புணர்ச்சி - Compound Words
பாைம் - 17

விடியாத இைவு என்று எதுவும் இல்றை

இைக்கணம்: ஒப்பீட்டு அறைகள் - Positive/ Comparative/ Superlative Degrees
பாைம் - 18

ைஞ்சு விைட்டு

இைக்கணம்: கதாைர்விறனகள் - Continuous Tense
பாைம் - 19

கபாங்கல் திருநாள்

இைக்கணம்: வினாச் கசாற்கள் - Interrogative Words
பாைம் - 20

பழகைாழிகள்

இைக்கணம்: எழுவாய் / பயனிறை / கசயப்படுகபாருள் Subject / Object /
Predicate
பாைம் - 21

தைிவழ! உயிவை! வணக்கம்!

இைக்கணம்: தனி ைற்றும் கூட்டு வாக்கியங்கள் - Simple And Compund Sentences
பாைம் - 22

சிைப்பதிகாைம்

இைக்கணம்: கைப்பு ைற்றும் கதம்ப வாக்கியங்கள் - Complex, Complex-Compound
(Mixed) Sentences
பாைம் - 23

ைாைல்ைபுைம்

இைக்கணம்: வினா வாக்கியங்கள் - Interrogative Sentences
பாைம் - 24

கிைந்த எழுத்துகள்

இைக்கணம்: கசய்விறன / கசயப்பாட்டுவிறன
பாைம் - 25

- Active / Passive Voices

கபாய்க்கால் குதிறை (புைவி ஆட்ைம்)

இைக்கணம்: இறணப்புச் கசாற்கள் - Conjunction Words
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அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம்
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3. பேிற்சிநூல் மபாருளடக்கம்
பாைம் - 1

கபயர் + ஐ (Noun + ஐ)

பாைம் - 2

கபயர் + ஐ (Noun + ஐ)

பாைம் - 3

கபயர் + (உ)க்கு (Noun + (உ)க்கு)

பாைம் - 4

கபயர் + இல் (Noun + இல்)

பாைம் - 5

கபயர் + இைம்/இைைிருந்து(Noun + இைம்/இைைிருந்து)

பாைம் - 6

கபயர் + இன்/உறைய(Noun + இன்/உறைய)

பாைம் - 7

கபயர் + உைன்/ஓடு (Noun + உைன்/ஓடு)

பாைம் - 8

கபயர் + ஆல் (Noun + ஆல்)

பாைம் - 9

Past/Future Tenses For The Pronoun ‘அது’

பாைம் – 10 நிகழ்காைம் Present Tense
பாைம்- 11

கபயகைச்சம்

Adjective

பாைம் - 12 விறனகயச்சம் / விறனயறை - Adverb
பாைம் - 13 விறனகயச்சம் / விறனயறை - Infinitives
பாைம் - 14 நிபந்தறனச் கசாற்கள் - Conditional Words
பாைம் - 15 இயல்புப் புணர்ச்சி
பாைம் - 16 விகாைப் புணர்ச்சி
பாைம் - 17 ஒப்பீட்டு அறைகள்
பாைம் - 18 கதாைர்விறன
பாைம் - 19 வினாச் கசாற்கள்
பாைம் - 20 எழுவாய், பயனிறை, கசயப்படுகபாருள்
பாைம் - 21 தனி/கூட்டு வாக்கியம்-Simple/Compound Sentences
பாைம் - 22 கைப்பு/கதம்ப வாக்கியம் - Complex Sentences
பாைம் - 23 வினா வாக்கியங்கள்-Interrogative Statements
பாைம் - 24 வநர்/அயற் கூற்று - Active / Passive Voices
பாைம் - 25 இறணப்புச் கசாற்கள் – Conjunction

பக்கம் 4

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம்
நிலை 5 லகயேடு

4. கல்விோண்டில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ
பள்ளிேில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ


கைாத்தம் 25 பாைங்கள் ைற்றும் அதற்கான பயிற்சிகள்.



மூன்று பருவங்கைாகத் வதர்வு நைத்தப்படும்.



வகுப்பறைக்கு வருவது, வட்டுப்பாைங்கள்
ீ
நிறைவுைன் கசய்வது



ைற்றும்

மூன்று பருவத் வதர்வுகைில் கபற்ை ைதிப்கபண்கள் ஆகிய

அறனத்றதயும் ஆண்டு இறுதியில் ைாணாக்கரின் தைிழைிறவ அைிய
பயன்படுத்தப்படும்.


25 வகுப்பறைப் பாைங்கள் (தைா 2 ைணி வநைம்) + 3 பருவ வதர்வுகள் =
கைாத்தம் 28 வகுப்புகள்

 2 ைணி வநை வகுப்புகள் கற்பிக்க பரிந்துறைக்கப்படுகிைது.
வகுப்பில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ:


2 ைணி வநை காை அட்ைவறண (முழு வநைமும் தைிழில் உறையாைல்).



தைிழ்த்தாய் வாழ்த்து — 5 நிைிைம்



தைிழில் உறையாைல், கைந்த வாைம் வட்டில்,
ீ
பள்ைியில் நைந்தது - 10 நிைிைம்



கைந்த வாை வட்டுப்
ீ
பாைம் – 15 நிைிைங்கள்



புதிய பாைம் (படித்தல், அருஞ்கசாற்கபாருள், கைந்துறையாைல்) – 45 நிைிைங்கள்



திருக்குைள் – 10 நிைிைங்கள்



இைக்கணம் (படித்தல், கைந்துறையாைல்) – 45 நிைிைங்கள்

வட்டில்
ீ
பின்பற்ற யவண்டிேலவ:


தினமும் 30 நிைிைங்கள் தைிழ் பாைங்கறைப் படிக்க வவண்டும்.



கைந்த வாைம் பள்ைியில் படித்த பாைங்கறைப் பற்ைி தைிழில்
உறையாைவும்.



வட்டுப்
ீ
பாைம்: ஆசிரியைால் ககாடுக்கப்பட்ை பயிற்சி நூல் பக்கங்கைில்
ஓவ்கவாரு நாளும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பக்கம்.



திறைப்பைங்கள், பாைல்கள், சிறு உறையாைல் முதைிய தைிழ் கைாழி சார்ந்த
ஊைகங்கறை பயன்படுத்தைாம்.



இறணயதைங்கள் மூைைாகவவா அல்ைது கைன்கபாருள் மூைைாகவவா
தைிழில் தட்ைச்சு பழகுதல். உதாைணம் Google Transliterate

http://www.google.com/inputtools/try/

பக்கம் 5

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம்
நிலை 5 லகயேடு

5. யதர்வு ெற்றும் திறனாய்வு முலற
1.

நிறை 5 வதர்வு ைற்றும் திைனாய்வு, அகைரிக்கத் தைிழ் கல்விக்கழகத்தின்
வகாட்பாடுகளுக்கு உட்பட்ைது.

2.

ைற்ை நிறைறயப் வபாைவவ மூன்றுப் பருவத் வதர்வுகள் நைத்தப்படுகின்ைது.

3.

முதல் பருவத் வதர்வு ஒன்று முதல் ஒன்பது பாைங்கள், பாைநூல் ைற்றும்
பயிற்சி நூைில் ககாடுக்கப்பட்ை பாைத்திட்ைத்தில் இருந்து வகட்கப்படும்.

4.

இைண்ைாம் பருவத் வதர்வு பத்து முதல் பதிவனழாம் பாைம் வறையுள்ை
அறனத்துப் பாைங்களும் 80% (பாைநூல் ைற்றும் பயிற்சி நூைில்
ககாடுக்கப்பட்ை பாைத்திட்ைத்திலுள்ைறவ) ைற்றும் ஒன்று முதல் ஒன்பது
பாைங்கள் (20%), பாைநூல் ைற்றும் பயிற்சி நூைில் ககாடுக்கப்பட்ை
பாைத்திட்ைத்திலுள்ை பாைங்கள்/பயிற்சிகைிைிருந்து வகட்கப்படும்.

5.

மூன்ைாம் பருவத் வதர்வு பதிகனட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் பாைம்
வறையுள்ை அறனத்து பாைங்களும் 60% (பாைநூல் ைற்றும் பயிற்சி நூைில்
ககாடுக்கப்பட்ை பாைத்திட்ைத்திலுள்ைறவ) ைற்றும் ஒன்று முதல் பதிகனழாம்
பாைங்கள் (40%), பாைநூல் ைற்றும் பயிற்சி நூைில் ககாடுக்கப்பட்ை
பாைத்திட்ைத்திலுள்ை பாைங்கள்/பயிற்சிகைிைிருந்து வகட்கப்படும்.

6.

9, 17 ைற்றும் 25ஆம் பாைத்தின் இறுதியில், ஒவ்கவாரு பருவத் வதர்வுகள்
நைத்த அகைரிக்கத் தைிழ் கல்விக்கழகத்தில் பரித்துறைக்கப்படுகிைது.

திறனாய்வு முலற
1.

வாசிப்புத் திறன் : (5 ெதிப்மபண்கள், ஒறு தவறு மசய்து ஆசிரிேர் திருத்த
யவண்டி இருந்தால், அலர ெதிப்மபண் குலறக்கப்படும். தடுொற்றெின்றி
வாசித்தால் முழு ெதிப்மபண்கள் வழங்கைாம்)

2.

யபச்சுத் திறன்: (5 நிைிைங்கள் வறை வபசைாம். 5 ைதிப்கபண்கள், ஒவ்கவாறு பிை
கைாழி வார்றதகளுக்கும் அறை ைதிப்கபண்கள் குறைக்கப்படும். சைைைாக,
தடுைாற்ைைின்ைிப் வபசினால் முழு ைதிப்கபண்கள் கபைைாம்)

3.

எழுத்துத் திறன் : (5 ெதிப்மபண்கள், ஒவ்மவாறு எழுத்துப் பிலழகளுக்கும்
அலர ெதிப்மபண்கள் குலறக்கப்படும்.)

4.

யகட்ப்பு திறன் : (5 ெதிப்மபண்கள், ஒவ்மவாறு பிற மொழி வார்லதகளுக்கும்
அலர ெதிப்மபண்கள் குலறக்கப்படும். சரிோன பதிலைச் சரளொக,
தடுொற்றெின்றிப் யபசினால் முழு ெதிப்மபண்கள் மபறைாம்)
தைிழில் வபசி பதிவு ஒைிப்பதிவு கசய்யப்பட்ை பகுதி ஒன்று ைாணவர்களுக்கு
அனுப்பப்படும். அதறனயும் முழுவதுைாகக் வகட்டு அதறனகயாட்டிக் வகட்கப் பட்டுள்ை
கீ ழ்க் கண்ை வகள்விகளுக்கு விறைறயப் வபசி ஒைிப்பதிவு கசய்து அனுப்ப வவண்டும்.
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அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம்
நிலை 5 லகயேடு

7.

Feedback and Continuous Improvement

Feedback form available at ATA website:
http://www.amtaac.org/main/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE
%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95
%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88-5#{tip-பின்னூட்ைம்ைற்றும்-கதாைர்-வைம்பாட்டு-முறைகள்}feedback-improvement{-tip}

பக்கம் 7

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம்
நிலை 5 லகயேடு

8. References and Additional Information
1. Videos on verb classes by Sendhil Cheran
1.
2.
3.
4.

Part 1: http://youtu.be/46YFp5QzF84
Part 2: http://youtu.be/rcSN2HrdM6s
Part 3: http://youtu.be/5yS4jH8kA44
Part 4: http://youtu.be/9bHFun575Lw

2. Online Resources/Dictionaries
1. UPenn (University of Pennsylvania) http://www.thetamillanguage.com
2. Tamil Virtual Academy: http://tamilvu.org/
3. Tamil Nadu Government books - http://www.textbooksonline.tn.nic.in/
4. Pollachi Nasan Ayya: http://www.tamilnool.net/links/tamil-dictionary
5. www.tamildict.com
6. http://www.thamizham.net/kal/tamil.htm
7. http://dictionary.tamilcube.com/
8. University of Madras Tamil Lexicon: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/
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