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 அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம் 

நிலை-5 லகயேடு 

 

பக்கம் 1 

1. பாடத்திட்டம் 
 
வேது வரம்பு: குறைந்தபட்சம் ஏழு வயது. 
 
 
தகுதி : அ த க நிறை 3 முடித்திருக்க வவண்டும் அல்ைது ஏற்கனவவ எழுத்துக்கள் 
  
சசொற்கள், சிறு வொக்கியங்கள் படிக்க எழுத சதரிந்திருக்க வவண்டும். 
 
 
ச ொழித்திைன் 
 
சிறு வொக்கியங்கறை படித்து புரிந்து சகொள்ளுதல்.சிறு வொக்கியங்கறை எழுதுதல். 
 
அடிப்பறை இைக்கணங்கறைப் பயன்படுத்தி வொக்கியங்கறை அற த்தல்.  
 
விறனச்சசொற்கறை பயன்படுத்துதல். கொை சூழ்நிறைறயப் சபொருத்து 
 
வொக்கியங்கறை  ொற்ைியற த்தல். சிறுகறதகறை உள்வொங்கி கருத்றத கிரகித்தல். 
 
சசொற்கறை சதைிவொக உச்சரித்தல், கைந்துறரயொை கற்ைல். ச ொழியின் சதொன்ற ,  
 
கைொசொரம் இைக்கியத்தின் அைிமுகம். 
 
 
இைக்கணம் 
 
சபயர்சசொற்கள், சுட்டுப்சபயர் பல்வவறு விறனச்சசொற்கள் கொைநிறைகறை அைிதல்.  
 
எட்டு வறகயொன வவற்றுற  உருபுகறை அைிதல். சசொல் கருத்து பிறழயின்ைி  
 
ச ொழி  ொற்ைம் சசய்தல். சிைப்பொன இைக்கணப் பயிற்சிறயத் தரும் வடீ்டுப்பொைத்  
 
சதொகுப்பு. 
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நிலை-5 லகயேடு 

 

பக்கம் 2 

2. பாடநூல் மபாருளடக்கம் 
 
நிலை-4 பாடநூல் 
பொைம் - 1      நூறைப்படி, திருக்குைள் 
இைக்கணம்:  Pronouns (Part-1) 
  
பொைம் - 2    நல்ை த ிழ் வபசுவவொம் – பிைந்தநொள், திருக்குைள் 
இைக்கணம்: Pronouns (Part-2) 
  
பொைம் - 3      நல்ை த ிழ் வபசுவவொம் – கூறைப்பந்து விறையொட்டில், திருக்குைள் 
இைக்கணம்: அ.Noun-Noun Sentences, + ஆ.Plural. 
  
பொைம் - 4      நல்ை த ிழ் வபசுவவொம் – விருந்தினறர வரவவற்ைல், திருக்குைள் 
இைக்கணம்: Near and far இ and அ. 
  
பொைம் - 5    நல்ை த ிழ் வபசுவவொம் – சதொறைசபசியில் தொத்தொ பொட்டியுைன், 
திருக்குைள்   
இைக்கணம்: Review of Grammar Lessons 1-4    
  
பொைம் - 6     நல்ை த ிழ் வபசுவவொம் – திறரப்பைத்திற்குச் சசல்வவொம், திருக்குைள் 
இைக்கணம்: commands 
  
பொைம் - 7      வதொணி, திருக்குைள் 
இைக்கணம்: Verb Conjugation – வொங்கு (Part – 1) 
  
பொைம் - 8      திருவள்ளுவர், திருக்குைள் 
இைக்கணம்: Verb Conjugation – வொங்கு (Part – 2) 
 
  
பொைம் - 9      கிரொ ம், திருக்குைள்                                 
இைக்கணம்: Verb Conjugation – வொங்கு (Part – 3) 
 
  
பொைம் - 10    நீை நிை நரி,திருக்குைள்                                          
இைக்கணம்: Verb Conjugation – பொர் (Part – 1) 
 
  
பொைம் - 11    அச ரிக்கத் த ிழ்  ொணவரின்/ ொணவியின் ஒரு நொள்                                      
இைக்கணம்: Verb Conjugation – பொர் (Part – 2) 
 
  
பொைம் - 12    சதன்றனயும் புல்லும்                                    



 

பக்கம் 3 

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம் 

நிலை 5 லகயேடு 

இைக்கணம்: Review of Grammar lessons 6-12 
  
பொைம் - 13    எனது அறையொைம்                             
இைக்கணம்: சொப்பிடு type verbs 
  
பொைம் - 14    தறைவொரிப் பூச்சூடி உன்றன                           
இைக்கணம்: இரு type verbs 
  
பொைம் - 15    படிப்பும் பைொபழமும்                               
இைக்கணம்: உட்கொர் type verbs 
  
பொைம் - 16    கறைவயழு வள்ைல்கள்                           
இைக்கணம்: சசய் type verbs 
  
பொைம் - 17    விடுகறத, எதிர்ச்சசொல்                 
இைக்கணம்: சவல் type verbs 
  
பொைம் - 18     னதில் உறுதி வவண்டும்                                         
இைக்கணம்: ஆள் type verbs 
  
பொைம் - 19     ரம் வைர்ப்வபொம்                                         
இைக்கணம்: Irregular verbs 
  
பொைம் - 20    இந்தியொ                                          
இைக்கணம்:  Review of lessons 13-19 
  
பொைம் - 21    த ிழ் நொடு                             
இைக்கணம்: Use of word எல்ைொம் 
  
பொைம் - 22    பைறவயும், முயலும்                                         
இைக்கணம்: Use of word இரு 
  
பொைம் - 23    கஞ்ச வியொபொரி                                              
இைக்கணம்: Use of word விடு 
  
பொைம் - 24    தொைொட்டுப் பொைல்கள்                                           
இைக்கணம்: Use of word சகொள் 
  
பொைம் - 25    மூத்தவர் துறண சகொள்                         
இைக்கணம்: Review of lessons 1-24 
  
  



 

பக்கம் 4 

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம் 

நிலை 5 லகயேடு 

 

3. பேிற்சிநூல் மபாருளடக்கம் 
 
பொைம் - 1  சுட்டுப்சபயர்ச்சசொல் - Pronouns   
பொைம் - 2  சுட்டுப்சபயர்ச்சசொல் - Pronouns   
பொைம் - 3  Noun-Noun Sentences / Plural                
பொைம் – 4 அருகில்-சதொறைவில் Near and far               
பொைம் - 5  1-4  ீள்பொர்றவ 
பொைம் - 6  கட்ைறை - commands 
பொைம் - 7  வொங்கு 1 – Vaangu 1              
பொைம் - 8  வொங்கு 2 – Vaangu 2              
பொைம் - 9  வொங்கு 3 – Vaangu 3 
பொைம் – 10 பொர் 1 – Paar 1    
பொைம்- 11  பொர் 2 – Paar2                                           
பொைம் - 12 6-11  ீள்பொர்றவ                        
பொைம் - 13 சொப்பிடு - Saapidu   
பொைம் - 14 இரு - Iru        
பொைம் - 15 உட்கொர் - Utkar     
பொைம் - 16 சசய் - Sei                                     
பொைம் - 17 சவல் - vel                         
பொைம் – 18 ஆள் - aal                                        
பொைம் - 19 ஒழுங்கற்ை விறன - irregular                                      
பொைம் - 20 13-19  ீள்பொர்றவ                   
பொைம் - 21 எல்ைொம் - ellam 
பொைம் - 22 இரு - iru 
பொைம் - 23 விடு - vitu 
பொைம் – 24 சகொள் - Kol 
பொைம் – 25 1-25  ீள்பொர்றவ 
  



 

பக்கம் 5 

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம் 

நிலை 5 லகயேடு 

 

4. கல்விோண்டில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ 
 

பள்ளிேில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ 

 
 ச ொத்தம் 25 பொைங்கள்  ற்றும் அதற்கொன பயிற்சிகள். 
 மூன்று பருவங்கைொகத் வதர்வு நைத்தப்படும். 
 வகுப்பறைக்கு வருவது, வடீ்டுப்பொைங்கள் நிறைவுைன் சசய்வது 
  ற்றும்  மூன்று பருவத் வதர்வுகைில் சபற்ை  திப்சபண்கள் ஆகிய 

அறனத்றதயும் ஆண்டு இறுதியில்  ொணொக்கரின் த ிழைிறவ அைிய 
பயன்படுத்தப்படும்.  

 25 வகுப்பறைப் பொைங்கள் (தைொ 2  ணி வநரம்) + 3 பருவ வதர்வுகள் = 
ச ொத்தம் 28 வகுப்புகள் 

 2  ணி வநர வகுப்புகள் கற்பிக்க பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. 
 
 

வகுப்பில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ:  

 
 2  ணி வநர கொை அட்ைவறண (முழு வநரமும் த ிழில் உறரயொைல்). 
 த ிழ்த்தொய் வொழ்த்து — 5 நி ிைம் 
 த ிழில் உறரயொைல், கைந்த வொரம் வடீ்டில், பள்ைியில் நைந்தது - 10 நி ிைம் 
 கைந்த வொர வடீ்டுப் பொைம் – 15 நி ிைங்கள் 
 புதிய பொைம் (படித்தல், அருஞ்சசொற்சபொருள், கைந்துறரயொைல்) – 45 நி ிைங்கள் 
 திருக்குைள் – 10 நி ிைங்கள் 
 இைக்கணம் (படித்தல், கைந்துறரயொைல்) – 45 நி ிைங்கள் 

 
 

வடீ்டில் பின்பற்ற யவண்டிேலவ:  
 
 தினமும் 30 நி ிைங்கள் த ிழ் பொைங்கறைப் படிக்க வவண்டும். 
 கைந்த வொரம் பள்ைியில் படித்த பொைங்கறைப் பற்ைி த ிழில் 

உறரயொைவும். 
 வடீ்டுப் பொைம்: ஆசிரியரொல் சகொடுக்கப்பட்ை பயிற்சி நூல் பக்கங்கைில் 

ஓவ்சவொரு நொளும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பக்கம். 
 திறரப்பைங்கள், பொைல்கள், சிறு உறரயொைல் முதைிய த ிழ் ச ொழி சொர்ந்த 

ஊைகங்கறை பயன்படுத்தைொம். 
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அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம் 

நிலை 5 லகயேடு 

 இறணயதைங்கள் மூை ொகவவொ 
அல்ைது ச ன்சபொருள் மூை ொகவவொ த ிழில் தட்ைச்சு பழகுதல். 
உதொரணம் Google Transliterate http://www.google.com/inputtools/try/ 

  



 

பக்கம் 7 

அமெரிக்கத் தெிழ்க் கல்விக்கழகம் 

நிலை 5 லகயேடு 

 
5. யதர்வு ெற்றும் திறனாய்வு முலற 

 
1. நிறை 4 வதர்வு  ற்றும் திைனொய்வு, அச ரிக்கத் த ிழ் கல்விக்கழகத்தின் 

வகொட்பொடுகளுக்கு உட்பட்ைது. 
2.  ற்ை நிறைறயப் வபொைவவ மூன்றுப் பருவத் வதர்வுகள் நைத்தப்படுகின்ைது. 
3. முதல் பருவத் வதர்வு ஒன்று முதல் ஒன்பது பொைங்கள், பொைநூல்  ற்றும் 

பயிற்சி நூைில் சகொடுக்கப்பட்ை பொைத்திட்ைத்தில் இருந்து வகட்கப்படும். 
4. இரண்ைொம் பருவத் வதர்வு பத்து முதல் பதிவனழொம் பொைம் வறரயுள்ை 

அறனத்துப் பொைங்களும் 80% (பொைநூல்  ற்றும் பயிற்சி நூைில் 
சகொடுக்கப்பட்ை பொைத்திட்ைத்திலுள்ைறவ)  ற்றும் ஒன்று முதல் ஒன்பது 
பொைங்கள் (20%), பொைநூல்  ற்றும் பயிற்சி நூைில் சகொடுக்கப்பட்ை 
பொைத்திட்ைத்திலுள்ை பொைங்கள்/பயிற்சிகைிைிருந்து வகட்கப்படும். 

5. மூன்ைொம் பருவத் வதர்வு பதிசனட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்தொம் பொைம் 
வறரயுள்ை அறனத்து பொைங்களும் 60% (பொைநூல்  ற்றும் பயிற்சி நூைில் 
சகொடுக்கப்பட்ை பொைத்திட்ைத்திலுள்ைறவ)  ற்றும் ஒன்று முதல் பதிசனழொம் 
பொைங்கள் (40%), பொைநூல்  ற்றும் பயிற்சி நூைில் சகொடுக்கப்பட்ை 
பொைத்திட்ைத்திலுள்ை பொைங்கள்/பயிற்சிகைிைிருந்து வகட்கப்படும். 

6. 9, 17  ற்றும் 25ஆம் பொைத்தின் இறுதியில், ஒவ்சவொரு பருவத் வதர்வுகள் 
நைத்த அச ரிக்கத் த ிழ் கல்விக்கழகத்தில் பரித்துறரக்கப்படுகிைது. 

 
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 நி ிைங்கள் வறர வபசைொம். 5  திப்சபண்கள், ஒவ்சவொறு 
பிை ச ொழி வொர்றதகளுக்கும் அறர  திப்சபண்கள் குறைக்கப்படும். சரை ொக, 
தடு ொற்ை ின்ைிப் வபசினொல் முழு  திப்சபண்கள் சபைைொம்) 

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) 
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த ிழில் வபசி பதிவு ஒைிப்பதிவு சசய்யப்பட்ை 
பகுதி ஒன்று  ொணவர்களுக்கு அனுப்பப்படும். அதறனயும் முழுவது ொகக் வகட்டு 
அதறனசயொட்டிக் வகட்கப் பட்டுள்ை கீழ்க் கண்ை வகள்விகளுக்கு விறைறயப் வபசி 
ஒைிப்பதிவு சசய்து அனுப்ப வவண்டும். 

 

 
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-
பின்னூட்ைம்- ற்றும்-சதொைர்-வ ம்பொட்டு-முறைகள்}feedback-improvement{-tip}  

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-பின்னூட்டம்-மற்றும்-தொடர்-மேம்பாட்டு-முறைகள்}feedback-improvement{-tip}
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-பின்னூட்டம்-மற்றும்-தொடர்-மேம்பாட்டு-முறைகள்}feedback-improvement{-tip}
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-பின்னூட்டம்-மற்றும்-தொடர்-மேம்பாட்டு-முறைகள்}feedback-improvement{-tip}
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-பின்னூட்டம்-மற்றும்-தொடர்-மேம்பாட்டு-முறைகள்}feedback-improvement{-tip}
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-பின்னூட்டம்-மற்றும்-தொடர்-மேம்பாட்டு-முறைகள்}feedback-improvement{-tip}
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8. References and Additional Information 

 
1. Videos on verb classes by Sendhil Cheran 

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

 

http://youtu.be/9bHFun575Lw
http://www.thetamillanguage.com/
http://tamilvu.org/
http://www.textbooksonline.tn.nic.in/
http://www.tamilnool.net/links/tamil-dictionary
http://www.tamildict.com/
http://www.thamizham.net/kal/tamil.htm
http://dictionary.tamilcube.com/
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/

