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விலைத்ோள் 
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    1. தமிழ்மமொழியை வளர்ப்ப ொம் (Promote Tamil Language) 

 

 

ச ொல்வளம் 

 

1. இனத்தின் அடையாளம் Identity Of Race 

2. புழக்கம் Circulation  

3. ததான்டை  Antiquity  

4. தகவல் பரிைாற்றம் Information Exchange 

5. இலக்கண வளம் Grammar Resources 

6. இலக்கிய ைரபு Literary Tradition 

7. தாய்தைாழி  Mother Tongue  

8. தைாழி வளம்  Language Resources 

9. கருத்துப்பரிைாற்றம் Exchange Of Ideas 

10. அதிகாரப்பூர்வம் Official  

11. இருதைாழித்திறன் தகாண்ைவர்கள் Bilingual Speaking Person 

12. பன்தைாழிச் சூழல் Multilanguage Environment 

13. தைாழிச் சிடதவு Language Disintegration 

14. தசம்தைாழி Classical Language 

15. தைாழிப்பற்று Passion In Language 
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மைற்கண்ை மகள்வியில் தைிழ்தைாழிடய வளர்க்க நீ எவ்வாறு பாடுபை மவண்டும் என்று 
மகட்கப்பட்டுள்ளதால் – ம ொந்தக் கருத்து / ம ொந்த அனு வத்யதக் தகாண்டு கருத்துகடளக் 
கூற மவண்டும். 

பகள்விகள் 

1. தமிழ்மமொழியை வளர்க்க உன்  ங்கியை எவ்வொறு மவளிப் டுத்துவொய்? 

      
    
. 
 
  

Evidence / 
ஆதொரங்கள் 

What? Why? How? 

• நம் இனத்தவரிைம் தைிழிமலமய 1. ____________________. 

• பிற தைாழிகள் கலந்து மபசுவடதத் தவிர்ப்மபன். 

• வடீ்டிலும் பிற தைாழி கலப்பு இல்லாைல் தாய்தைாழியான தைிழ் 

தைாழியில் மபசுமவன். 

• சமூக ஊைகங்களில் தைிழ்தைாழிடயப் பயன்படுத்துமவன் – முகநூல், 

புலனம் (Whatsapp), மபான்றவற்றில் தைிழ்தைாழி தசயலிடயப் 

(Application) பயன்படுத்த முற்படுமவன் (Attempt). 

• தைிழ் இதழ்கடள (Magazines) வாங்குமவன் – தைிழ்தைாழி 

இதழ்களான வானம்பாடி, சஞ்சிடககள், நாவல்கள், நாளிதழ்கள் 

மபான்றவற்டற வாங்கிப் படிப்மபன். 

Consequence / வியளவுகள் 

தமிழ்மமொழியை 

வளர்ப் தைொல்  

(Advantages) 

மமொழியைச் சரளமொகப் பேசலொம். 

• தைிழ் மபசும் சமுதாயத்தினரிடைமய 2. ___________________ தைிழில் 

மபசலாம்.  

• அதிகைான நாளிதழ்கள், இதழ்கள் 3.____________________ மபாது 

மபச்சுத்திறன் அதிகரிக்கும்.  

• தரைான (Quality) தைாழியில் கருத்துப்பரிைாற்றம் தசய்ய வழிவகுக்கும். 

தமிழ்மமொழியை அழிைொமல் ேொதுகொக்கலொம். 

• தைிழ் மபசும் ைக்கள் உலகளவில் உள்ளனர் – ைமலசியாவில்          

6 விழுக்காடு, சிங்கப்பூரில் 3 விழுக்காடு தைிழ் மபசும் ைக்கள் 

இருக்கிறார்கள் என்பது ஆய்வின் முடிவு. 

• இடணயத்தில் தைிழ்தைாழி பயன்பாடு அதிகைாகி உள்ளது என்பது 

உள்ளங்டக தநல்லிக்கனி மபால ததளிவாகத் ததரிகிறது. 
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(இருவழிக் கலந்துடரயாைலுக்கான வினா ைாணவர்கள் மபசுவதிலிருந்து மகட்கப்படும்) 

 

 

 

 

 

 

 தமிழ்மமொழிைின் ேைன்ேொடு அதிகரிக்கும். 

• சிங்கப்பூர் தகுந்த எடுத்துக்காட்டு.  

• தைிழ் இங்கு 4. ____________________ தைாழிகளுள் ஒன்று. எனமவ, 

அரசாங்கக் கட்ைைங்கள் அடனத்திலும்  தைிழ்தைாழிடயயும் பார்க்க 

முடியும். தபருவிடரவுப் மபாக்குவரத்து இரயில் நிடலயங்கள், 

அரசாங்கச் மசடவகள், உணவகம் மபான்ற இைங்களில் 

தைிழ்தைாழியின் பயன்பாடு அதிகரித்த வண்ணைாகத்தான் உள்ளன. 

தமிழ்மமொழியைப் 

புறக்கணித்தொல்  

(Disadvantages) 

தமிழ்மமொழிச் சியதவு ஏற்ேடும். 

• தைிழ்தைாழியில் மபசுவது ைங்கிப்  மபாகும். 

• தைிழ்தைாழியில் எழுதுவது 5. ____________________ மபாகும். 

• தைிழ் ஊைகங்களில் பிற தைாழிகள் கலந்து மபசுவது                     

6. ____________________. 

• ஐம்பதாயிரம் ஆண்டு பழடை வாய்ந்த தைாழி என்ற கூற்று 

ைடறந்துவிடும். 

• அடுத்த தடலமுடறயினர் தம் தைிழ்தைாழியின் அடையாளத்டத 

ைறந்து விடுவார்கள். 

• தைிழ்தைாழி தன் தபாலிடவ இழந்துவிடும். 

Solution / Suggestion - How? 
தீர்வுகள் / ஆப ொ யைகள் – எவ்வொறு? 

• நம் சமுதாயத்தினர் வடீ்டிலிருந்து தைிழ் மபச 7. ____________________ மவண்டும். 

• தமிழயரப் ேொர்க்கும்பேொது தமிழில் பேச பேண்டும். 

• தைிழ்தைாழிடயப் பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பிருக்கும் இைங்களில் தைிடழ                                              

8. ____________________ மவண்டும். தபற்மறார்கள் பிள்டளகளிைம் தைிழில் மபசுவடத 

வழக்கைாகக் தகாண்டிருக்க மவண்டும். 

• தைிடழத் தாய்தைாழியாகப் மபாற்றி அதற்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்க மவண்டும். தைாழிப்பற்று 

அதிகரிக்கும் நிகழ்ச்சிகடள ஊக்குவிக்க மவண்டும். 
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மைற்கண்ை மகள்வியில் சமூக ஊைகங்களில் – ததாடலக்காட்சி ைற்றும் வாதனாலியில் -    
தமிழ்மமொழியைப்  ிற மமொழிகபளொடு க ந்து ப  ிைொல் என்ன உணர்வு ஏற்படும் என்று 
மகட்கப்பட்டுள்ளதால் – ைனநிடல சார்ந்த கருத்துகடளக் கூற மவண்டும். 
 

2.  ற்றுமுன் நீங்கள் தமிழ் ப சும்  மூக ஊடகங்களில் தமிழ்மமொழியைப்  ிற மமொழிகபளொடு 
க ந்து ப சுவயதப்  ற்றி கூறிைரீ்கள். அவ்வொறு ப  ப் டும்ப ொது உங்களுக்கு என்ை உணர்வு 
ஏற் டும்? 

 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உணர்ச் ிைின் 

மவளிப் ொடு 

(Emotion) 

அவர்கள் ைீது ைனக்கசப்பு ஏற்படும்.  தைிழ்தைாழியில் நைத்தப்படும் 

நிகழ்ச்சிகளில் பிற தைாழிடயப் பயன்படுத்துவடத  எண்ணி வருத்தம் 

தகாள்மவன். 

ஏன்? Why? • நிகழ்ச்சிடய வழிநைத்துபவர்கள், நிகழ்ச்சியின் அறிவிப்பாளர்கள் 

(Host), நிகழ்ச்சி ஒருங்கிடணப்பாளர்கள் குறிப்பிட்ை இரு தைாழிகளில் 

புலடை (Scholar) தபற்றவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் தைிழ் 

நிகழ்ச்சிகடள வழிநைத்தும்மபாது தைிழில் ைட்டுமை மபச மவண்டும்.  

• தைிழ்தைாழி நிகழ்ச்சிகள் தைிழில் ைட்டும்தான் நைத்தப்பை மவண்டும்.  

• பிற தைாழிகள் கலந்து மபசினால் அது நம் தைாழியின்                

9. ____________________ வழிவகுக்கும் என்படத உணர்ந்தாக 

மவண்டும். 

என்ை ம ய்ை 

பவண்டும்? 

What Should Do? 

• சிறப்பான தைாழிவளம் தகாண்ை நிகழ்ச்சி படைப்பாளர்கடளத் 

மதர்ந்ததடுக்க மவண்டும். 

• தைாழிக் கலப்பு தகாண்ை நிகழ்வுகளுக்கு ஆதரவு நல்கக் கூைாது. 

• நிகழ்வு ஏற்பாட்டுக் குழுவினர்களும் முடிந்த அளவிற்குத் 

தைிழ்தைாழியிமலமய நிகழ்வுகடளக் தகாண்டு தசல்லத் திட்ைைிை 

மவண்டும். 
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மைற்கண்ை மகள்வியில் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் தைிழ்தைாழிடய வளர்க்க மைற்தகாள்ளும் 
திட்ைங்கள் பயனளிக்கிறதா என்று மகட்கப்பட்டுள்ளதால் –  ிங்கப்பூர் அர ொங்கம் – தமிழ்மமொழி 
சார்ந்த கருத்துகடளக் கூறமவண்டும். 

3.  ிங்கப்பூரில் தமிழ்மமொழியை வளர்க்க அர ொங்கம் பமற்மகொள்ளும் திட்டங்கள் ைொவும் 
 ைைளிக்கிறதொ என் யதப்  ற்றி உன் கருத்து என்ை? 

   

     
 
 

 
 

ஆம், அர ொங்கத்தின் திட்டங்கள் அருயமைொக உள்ளை. 

Evidence / ஆதொரங்கள் 

What? Why? How? 

• தைிழ்தைாழிடய அங்கீகார தைாழியாக்கியுள்ளார்கள் – தைிடழ    

10. ____________________  பாதுகாக்க முயல்கிறார்கள். 

• தைிழ் ைாணவர்கள் தைிழ்தைாழிடய 11. ____________________ 

எடுக்கிறார்கள் – ைாணவர்கள் தைாழிடய ைறக்காைல் இருக்க 

இது துடணபுரிகிறது. 

• இந்திய ைரபுடைடை நிடலயம் – இந்தியர்களின்                                          

12. ________________________ தைிழர்களின் வளர்ச்சிடயயும் 

அடையாளம் காண உதவுகிறது. 

• ஏப்ரல் ைாதத்தில் 13. ______________________ – ைாணவர்கள் 

தங்களிடைமய உள்ள திறடைகடள தவளிக்தகாணர (Bring Out) 

முடியும் – தைிழ்தைாழியில் தங்களுடைய மபச்சு, எழுத்து, வாசிப்பு 

மபான்ற திறன்களில்  மைம்பை (Improve) இவ்விழா துடண 

புரியும். 

Consequence / வியளவுகள்  

தமிழ்சமொழி வளர்க்க 

அர ொங்கத் திட்டத்தத 

அமல்படுத்தியதொல் 

(Advantage) 

 

• இன்டறய காலச்சூழலில் அதிகைாமனார் ஆங்கிலத்திமலமய 

மபசிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

• இம்ைாதிரியான திட்ைம் தைிழ்தைாழியில் மபசவும் எழுதவும் 

இருப்பது தைாழிடய அழியாைல் பாதுகாக்கும். 

• தைிழ் மபசும் ைக்களின் எண்ணிக்டகயும் அதிகரித்து இருக்கும். 

• தைிழ்தைாழிடய ைட்டுைல்ல இனத்தின் கலாச்சாரம், பண்பாடு 

நாகரிகத்டதப் (Civilization) பற்றியும் அறிந்து தகாள்ள முடியும். 

• அடுத்த தடலமுடறயினர்  தைிழ் தைாழியின் வரலாற்டறப் பற்றி 

அறிந்துதகாள்ள முடியும். 

• சிங்கப்பூர் தைிழ்தைாழிக்கு அங்கீகாரம் அளித்த நாடு என்ற சிறப்பு 

என்றும் நிடலத்திருக்கும். 
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தமிழ்சமொழி வளர்க்க 

அர ொங்கத் திட்டத்தத 

அமல்படுத்தொவிட்டொல் 

(Disadvantage) 

• ைக்களிடைமய தைிழ்தைாழி பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாைல் 

மபாய்விடும். 

• ‘தைாழி இனத்தின் விழி’ என்பார்கள். தைாழியின் உட்தபாருள் 

என்னதவன்று அறியாைல் மபாய்விடுவார்கள். 

• தைாழிடய 14. _______________________ மவண்டும் என்ற 

எண்ணமும் மதான்றாது. 

• அலட்சியப்மபாக்குைன் நைந்துதகாள்வார்கள். 

• பிற தைாழிகளுக்கு 15. _______________________  தகாடுக்க 

வாய்ப்புண்டு. 

• நைது வரலாறு, பாரம்பரியம் எடதயுமை கற்றுக்தகாள்ள 

முற்பைைாட்ைார்கள். 

• அறியாடையுைன் இருப்பார்கள். 

Solution / Suggestion - How? 

தீர்வுகள் / ஆப ொ யைகள் – எவ்வொறு? 

தைிழ்தைாழிடய வளர்ப்பதில் ஒவ்தவாருவருக்கும் கைப்பாடு உள்ளது. ஆகமவ, அடனவரும் 

தைாழியின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்க மவண்டும். நம் முன்மனார்கள் மகா.சாரங்கபாணி, 

நாராயணப் பிள்டள மபான்ற தைிழ் அறிஞர்கள் தைாழியின் வளர்ச்சிக்காக 

அரும்பாடுபட்டுள்ளார்கள் (Working Too Hard). எனமவ, நாமும்  தைிழ்தைாழிடய  வளர்ப்படதத் 

தடலயாயக் கைடையாக நிடனக்க மவண்டும். அரசாங்கம் ஏற்பாடு தசய்யும் ஒவ்தவாரு 

திட்ைங்களிலும் கலந்துதகாண்டு தைாழிடய வளர்ப்பதில் சிட்ைாய் (Fast) தசயல்பை மவண்டும். 

எடுத்துக்காட்ைாக, 

• இந்திய ைரபுைடை நிடலயத்திற்குச் தசன்று தைிழ்தைாழியின் 16. ___________________  பற்றி 

அறிய மவண்டும். 

• ைாணவர்கடளத் தைிழ்தைாழி சார்ந்த விழாக்களிலும், 17. _______________________ பங்கு 

தகாள்ள டவக்க மவண்டும். 

• நூலகங்களில் இருக்கும் தைிழ் புத்தகங்கடள 18. ______________________  வாங்கிப் படித்துத் 

தைிழ் வாசிப்டப அதிகரிக்க மவண்டும். 

• அரசாங்கம்  ஏற்பாடு தசய்யும் தைிழ்தைாழி ைாநாடுகளில் கலந்துதகாள்ள மவண்டும்.  

• தைிழ்தைாழி விழாவில் அதிக ஈடுபாட்டுைன் கலந்து தகாள்ள மவண்டும். 

இது மபான்ற இன்னும் பல திட்ைங்கடளக் குறிப்பிைலாம். தைிழ்தைாழியின் சிறப்டப 

வருங்காலத்தினடரயும் உணர டவக்கலாம். சிங்கப்பூர் தைிழர்கள் தைிழ்தைாழியின் சின்னங்கள் 

என்று ைார்தட்டிக் கூறலாம். 
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தமிழ்மமொழி வளர்க்கும் இைக்கங்கள் சதொடர்பொன தகவல்கள் 

  

 

• மதசிய நூலக வாரியம் (National Library Board, Singapore)  

• இந்திய ைரபுடைடை நிடலயம், சிங்கப்பூர் (Indian Heritage Centre, Singapore) 

• தைிழ்தைாழி ஆசிரியர் பயிற்சித் திட்ைம்  

(Tamil Language Training Scheme, Singapore) 

 

• வளர்தைிழ் இயக்கம், சிங்கப்பூர் (Tamil Language Council, Singapore)  

• மதசியக் கல்விக் கழகம் (National Institution of Education)  

• உைறுப்புலவர் தைிழ்தைாழி நிடலயம் (Umar Pulavar Tamil Language Centre) 

• வசந்தம் ஒளிவழி, தைிழ்முரசு நாளிதழ், ஒலி 96.8 வாதனாலி நிடலயம்  

(Vasantham, Tamil Murasu, Oli 96.8 FM Radio Station) 

• தைிழ் தைாழி விழா (Tamil Language Festival) 

 

 
 
வொய்சமொழித் ததர்வு  ிறப்புத் ததர்ச் ிக்கொன ச ய்யுள் & சபொன்சமொழி பட்டியல் 
 

1. கற்க கசடற கற்ேயே கற்றேின் 
நிற்க அதற்குத் தக (திருக்குறள்) 

2. கல்ேிக்கழகு கசடற மமொழிதல் (மேற்றி பேற்யக) 

3. ைொம் அறிந்த மமொழிகளிபல, தமிழ்மமொழிபேொல் - இனிதொேது எங்கும் கொப ொம் 
(ேொரதிைொர்) 

 
4. மசொல்லில் உைர்வு தமிழ்ச் மசொல்பல – அயதத் மதொழுது ேடித்திடடி ேொப்ேொ (ேொரதிைொர்) 

5. தமிழுக்கும் அமுமதன்று பேர் - அந்தத்  
தமிழ் இன்ேத் தமிழ் எங்கள் உைிருக்கு பநர் (ேொரதிதொசன்) 

6. எங்கள் ேொழ்வும் எங்கள் ேளமும்   
மங்கொத தமிழ் என்று சங்பக முழங்கு (ேொரதிதொசன்) 

 
7. தமிழன் என்று மசொல்லடொ –  

தயல நிமிர்ந்து நில்லடொ (நொமக்கல் கேிஞர் மே.இரொமலிங்கம்) 
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கீபழ மகொடுக்கப் ட்டுள்ள ம ொருளுக்குப் ம ொருத்தமொை  ட்டிை ில் இருக்கும் ம ய்யுள் & 
ம ொன்மமொழிகளின் எண்கயள எழுதுக.  

 

 

குற்றமில்லொமல் பேசுேது ேடிப்புக்கு அழகொகும். 

 

 

பதயனப்பேொல சுயேமகொண்ட இன்ேத் தமிழ்மமொழியை உைிருக்கு நிகரொக நியனக்க 

பேண்டும். 

 

தொன் தமிழன் என்று மசொல்ேதற்கு மேருயம மகொள்ள பேண்டும். 

 

 

நொம் கற்ேயதப் ேியழைில்லொமல் கற்று அதன்ேடி ேொழ்க்யகைில் நடந்துமகொள்ள 

பேண்டும். 

 

இதுேயர எனக்குத் மதரிந்த மமொழிகளில் தமிழ் பேொன்று இனிை மமொழியை எங்கும் 

ேொர்த்ததில்யல. 

 

தமியழப்பேொல நமது ேொழ்க்யகயும் மசல்ேமும் என்றும் அழிைொதது என்ேயத 

உரக்கச் மசொல்பேொமொக. 
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SEC 3 - HOW TO GET FULL SCORE IN ORAL EXAM - REVISION GUIDE 

உயர்நிலை 3 - வாய்ம ாழி சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான வழிகாட்டி நூல் 

 
 

விலைகள் 
 
1. தமிழ்மமொழியை வளர்ப்ப ொம் 

 
1. உரையாடுவேன் 7. த ாடங்க 13.  மிழ்தமாழி ேிழா 

2. சைளமாக 8. பயன்படுத்  14. காக்க 

3. ோசிக்கும் 9. சிர வுக்கு 15. முக்கியத்துேம் 

4. அ ிகாைப்பூர்ே 10. அழியாமல் 16. சரித் ிைங்கரள 

5. மரைந்து 11. கட்டாயப் பாடமாக 17. வபாட்டிகளிலும் 

6. அ ிகமாகும் 12. பாைம்பரியத்ர யும் 18. இைேல் 

 

குற்ைமில்லாமல் வபசுேது படிப்புக்கு அழகாகும். 
 
 

2 

வ ரைப்வபால சுரேதகாண்ட இன்பத்  மிழ்தமாழிரய உயிருக்கு நிகைாக நிரைக்க 
வேண்டும். 
 

5 

 ான்  மிழன் என்று தசால்ே ற்கு தபருரம தகாள்ள வேண்டும். 
 
 

7 

நாம் கற்பர  பிரழயில்லாமல் கற்று அ ன்படி ோழ்க்ரகயில் நடந்து தகாள்ள வேண்டும். 
 
 

1 

இதுேரை எைக்கு த ரிந்  தமாழிகளில்  மிழ் வபான்று இைிய தமாழிரய எங்கும் 
பார்த்  ில்ரல. 
 

3 

 மிரழப்வபால நமது ோழ்க்ரகயும் தசல்ேமும் என்றும் அழியா து என்பர  உைக்க 
தசால்வோமாக. 
 

6 
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