
பாடத்திட்டம் 

அலகு-1 

கட்டுரை எழுதும் திறன் 

 கீழ்க்காணும் கபாதுோன தரலப்புகைில் வினாக்கை் அரமதல் 

நேண்டும். 

1. தமிழக விடுதரல வீைைக்ை் / தமிழை ்பண்பாடு 

2. அசச்ு ஊடகம் / மின்னணு ஊடகங்கை் 

3. சுற்றுசச்ூழல் / உணவும் உடல்  லமும் 

4. மனித உைிரமகை் / பாலினச ்சமதத்ுேம் 

5. சமூக  ீதி ேைலாறு 

அலகு-2 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதியிலிரு ்து நகட்கப்பட்ட வினாக்களுக்குத் 

கதைிோன, சைிைான, சுருக்கமான விரட தருதல். 

 

அலகு-3 

 ககாடுக்கப்பட்ட பகுதிரை மூன்றில் ஒரு பங்காகச ்சுருக்கி எழுதும் 

திறரன கேைிப்படுத்துதல் 

 

அலகு-4 

 ககாடுக்கப்பட்ட சுருக்கக் குறிப்புகைிலிரு ்து விைிோக்கம் கசை்து 

எழுதும் திறரனக் கண்டறிதல் 

 

அலகு-5 

கமாழிகபைைப்்பு 

 ஆங்கிலப் பகுதிரைத் தமிழில் கமாழிகபைைப்்பு கசை்தல். கருத்துச ்

கசறிவும் கதைிவும் கேைிப்படும் ேரகயில் கமாழிகபைைப்்பு அரமதல் 

நேண்டும். 

 

அலகு-6 

அலுேலகக் கடிதம் 

 1. அறிக்ரக எழுதும் திறன் கேைிப்படல் 

 2. திட்ட மதிப்பீட்டறிக்ரக உருோக்கல் 

 3. கருத்துரு (Proposal) எழுதும் திறன் கேைிப்படல் 



அலகு-7 

கமாழித்திறன் கண்டறிதல் 

 அ) ோக்கிைத்தில் அரமத்து எழுதுதல் 

 ஆ) இரணசக்சாற்கரைப் பைன்படுத்தி ஒநை கதாடைரமத்தல் 

 இ) அகை ேைிரசப்படுதத்ுதல் 

  1) உயிை ்எழுத்தில் கதாடங்கும்  ான்கு கசாற்கை் 

  2) உயிைக்மை் எழுதத்ில் கதாடங்கும்  ான்கு கசாற்கை் 

  3) உயிரும் உயிைக்மை்யும் கல ்த  ான்கு கசாற்கை்   

    இடம்கபறல் நேண்டும். 

 ஈ) பிரழ  ீக்கி எழுதுதல் 

எழுதத்ுப்பிரழ, ஒற்றுப்பிரழ, கதாடைப்்பிரழ, கருத்துப்பிரழ 

 ீக்கி எழுதும் ேரகயில் மூன்று வினாக்கை் அரமதல் 

 நேண்டும். 

 உ) கரலச ்கசால்லாக்கம் 

தமிழக அைசின் தமிழ் ேைைச்ச்ித் துரற கேைியிட்ட ஆடச்ிதத்மிழ் 

அகைாதிரை ரமைமிட்டு, துரறசாை ்ஆட்சித் தமிழ்ச ்கசாற்கை் 

குறிதத் அறிரே கேைிப்படுத்தும் ேரகயில் வினாக்கை் 

அரமதல் நேண்டும். அகைாதியிலுை்ை ஆங்கிலச ்கசாற்களுக்கு 

 ிகைான தமிழ்க் கரலசக்சாற்கரை எழுதும் ேரகயில் 

வினாக்கை் அரமதல் நேண்டும். 
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I. Essay Writing in 300 words  

 Argumentative Essay 

 Descriptive Essay 

 Narrative Essay 

 Critical Essay 

 Expository Essay 

 Persuasive Essay 

II. Letter Writing  

 Letter expressing demands / needs 

 Enquiry letter 

 Order letter 

 Letter responding to Enquiries 

III. Precis Writing  

An seen passage in 200 words is to be given.  

It has to be briefed in around 70 words. 

IV. Reading Comprehension  

An unseen passage in 200 words is to be given. 

Questions are to framed following K 5 Model Barrett’s Taxonomy 

1. Understanding Question 

2. Appreciation Question 

3. Interpretative Question 

4. Analytical Question 

5. Organizing Question 

6. Inferential Question 

7. Critical Question 

8. Explanatory Question 

9. Descriptive Question 

10. Creative Question 

  V.       Translation  

             (a) From Tamil to English  

             Government Order/ circular 

                               and 

              (b) From English to Tamil  

              News articles / 5 sentences of complex structure 



VI. Hints Development  

Developing the hints into a readable passage 

     VII. Notification  

Drafting Announcements / Advertisements  

                       and 

Writing Explanations / Circulars  

VIII. Grammar  

1. Active to Passive.  

2. Passive to Active. 

3. Direct to Indirect Speech. 

4. Indirect to Direct Speech. 

5. Rewrite Compound Sentence as Simple sentence. 

6. Rewrite Simple Sentence as Complex sentence. 

7. Transform statement into a strong question. 

8. Transform statement into a weak question. 

9. Transform assertive sentence into a negative sentence. 

10. Add a suitable question tag. 

11. Use the homophones in meaningful sentence. 

12. Use the right adverb. 

13. Fill in the blank with right preposition. 

14. Rewrite the sentence in comparative degree. 

15. Rewrite the sentence in past tense. 

16. Change the underlined phrase into clause. 

17. Change the underlined clause into phrase. 

18. Identify the pattern of the given sentence. 

19. Fill in the blanks with a suitable Article. 

20. Rewrite the sentence correcting the error. 


