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RUKUN NEGARA 

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:  
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; 

Memelihara satu cara hidup demokratik; 
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara  

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; 
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi  

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; 
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan  

sains dan teknologi moden; 
 

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha 
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 

 
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 
KELUHURAN PERLEMBAGAAN 

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 
KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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ÕìÌý ¦¿¸¡Ã¡ 
 

¯Ú¾¢Â¡¸, நம் Á§Äº¢Â நா¼¡ÉÐ À¢ýÅÕÅÉÅü¨È «¨¼Â þÄðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ:  

அரனத்துச் ºã¸í¸Ùì¸¢¨¼Â¢ø «Ïì¸Á¡É ஒற்றுரம¨Â ²üÀÎòÐ¾ø; 

´§Ã ஜனநாயக வாழ்க்ரக முரறரயô §Àணுதல்;  

 நாட்டின் சுபிட்சத்ரத ¿¢Â¡ÂÁ¡¸×õ ¿Î¿¢¨ÄÂ¡¸×õ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÙõ  

ºÓ¾¡Âò¨¾ உருவாக்குதல்; 

பல்Ä¢É Áì¸Ç¢ý ÀøÅ¢¾ À¡ÃõÀÃ¢Âமும் பண்பாடும் Í¾ó¾¢ÃÁ¡¸ô  

பின்பற்றப்படுவரத உறுதி பசய்தல்;  

அறிவியரலயும் நவீன பதாழில்நுட்பத்ரதயும் பயன்படுத்தும் முற்தபாக்கான 

சமுதாயத்ரத உருவாக்குதல்; 

ஆரகயால், மதலசிய மக்களாகிய நாங்கள், தமற்கூÈ¢ய இலட்சியங்கரள அரைய பின்வரும் 

தகாட்பாடுகளின் அடிப்பரையில் எங்களின் முழுச் சக்¾¢ரயயும் முயற்சிரயயும் ஒருங்கிரணத்துச் 

பசயல்படுதவாம் என உறுதிப் பிைமாணம் பசய்கிதறாம்: 

þ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø 

§ÀÃÃºÕìÌõ ¿¡ðÊüÌõ Å¢ÍÅ¡ºõ ¦ºÖòÐ¾ø 

«Ãº¢ÂÄ¨ÁôÒî ºð¼ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø 

ºð¼Ó¨ÈôÀÊ ¬ðº¢ ¿¼òÐ¾ø 

¿ýÉ¼ò¨¾¨ÂÔõ ´Øì¸ò¨¾Ôõ §ÀÏ¾ø 
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FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
 

 

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan                                           

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh                             

dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis                          

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan                           

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan               

untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, 

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab                         

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi 

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, 

masyarakat dan negara.” 

 

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)  
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§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅõ 

 

Á§Äº¢Âì ¸øÅ¢Â¡ÉÐ þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø 

«È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ¢¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý¿¢¨ÄÔõ 

þ¨ÂÒõ ¦ÀÈò ¾É¢ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬üÈ¨Ä ÓØ¨ÁÂ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷ 

ÓÂüº¢Â¡Ìõ. þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÚôÒ½÷îº¢, ¿øÅ¡ú× 

¦ÀÚõ ¬üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ÌÎõÀò¾¢üÌõ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ 

´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ ¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì 

¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ. 

 

 

ãÄõ: ¸øÅ¢î ºð¼õ 1996 (ºð¼õ 550) 
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DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 
 

 

3. Kurikulum Kebangsaan 

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang  termasuk 

kurikulum   dan   kegiatan  kokurikulum  yang   merangkumi    semua    

pengetahuan,       kemahiran,        norma,       nilai,         unsur        kebudayaan   

dan kepercayaan   untuk   membantu   perkembangan    seseorang    murid  

dengan     sepenuhnya    dari   segi   jasmani,   rohani,    mental    dan     emosi 

serta   untuk   menanam   dan  mempertingkatkan  nilai  moral    yang     diingini  

dan untuk menyampaikan pengetahuan.   

 

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 

                  [PU(A)531/97] 
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KATA PENGANTAR 

 

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang 

dilaksanakan mulai tahun 2010 telah disemak semula bagi 

memenuhi tuntutan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan 

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 kualiti kurikulum yang 

dilaksanakan setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum 

berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah 

dijelmakan dalam KSPK menerusi penggubalan Dokumen Standard 

Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang mengandungi Standard 

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. 

Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen 

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum 

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan 

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu bidang 

pembelajaran serta membolehkan guru membuat tindakan susulan 

bagi mempertingkatkan perkembangan murid. 

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang 

Kerangka KSPK, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan 

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).Penyepaduan tersebut 

dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi 

intelek, rohani emosi dan, jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah 

Pendidikan Kebangsaan. 

Bagi menjayakan pelaksanaan KSPK, pengajaran dan 

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT 

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran 

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek supaya 

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-

21.  

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merakamkan setinggi-

tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang terlibat dalam penggubalan KSPK Pendidikan Khas (Semakan 

2017). Semoga pelaksanaan KSPK Pendidikan Khas  mencapai 

hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan. 

 

 

 

 

 

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL 

Pengarah 

Bahagian Pembangunan Kurikulum 
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முன்னுரை 

பாலர்பள்ளிì கல்வியானது கல்வி ¯Ä¸¢ø «¾¢Óì¸¢Â Ó¾ø 

«ÛÀÅò¾¢¨Éò ¾Õ¸¢ýÈ ´ýÚ. பள்ளியில் பபறும் தைமான, 

அர்த்தமிக்க, மகிழ்ச்சியூட்டும் விரளபயன்மிக்க அனுபவங்கள் 

மாணவர்களுக்குத் திறன், தன்னம்பிக்ரக, நேர்மரறச் சிந்தரன 

ஆகியவற்ரற அளித்துத் பதாடர்ந்து கற்றரல நமற்பகாள்ள 

பபைிதும் உதவும். 

பாலர்பள்ளிக்கான ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ 

¬º¢Ã¢Â÷¸ÙìÌ Óì¸¢ÂÁ¡É ÅÆ¢¸¡ட்ÊÂ¡¸ò ¾¢¸ú¸¢ÈÐ. 

இக்கரலத்திட்டம் ோட்டின் உன்னத நோக்கத்ரதக் 

குறிக்நகாளாகக் பகாண்டு அரனத்துலகத் தைத்தில் இன்ரறய 

மற்றும் வருங்கால தரலமுரறக்கு ஏற்றவாறு 

தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பாலர்பள்ளிக்கான ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É நதசியì 

கரலத்திட்டம் Á¡½Å÷களின் வளர்ச்சிரயயும் அவர்களுக்கான 

கற்றல் நகாட்பாடுகரளயும் கருத்தில் பகாண்டு பபாருத்தமான 

ேரடமுரற பகாள்ரகக்நகற்ற வரகயில் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கரலத்திட்டம் ஆறு உத்திைங்கரள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. அரவ பதாடர்பு உத்திைம்; ஆன்மிகம், 

ேடத்ரத, பண்பு ஆகியவற்றிற்கான உத்திைம்; மனிதவியல் 

உத்திைம்; உடø ÅÇ÷îº¢ ÁüÚõ முருகுணர்ச்சிக்கான உத்திைம்; 

அறிவியல் பதாழில்நுட்ப உத்திைம்; சுய சால்புரடரம உத்திைம் 

ஆகியரவயாகும்.   

 

இக்கரலத்திட்டத்தில் உயர்ேிரலச் சிந்தரனò திறனுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்து, கற்றல் தைத்தில் பதைிேிரலயாகì 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கற்றல் கற்பித்தலில் உயர்ேிரலச் 

சிந்தரனò திறன் இருப்பரத ஆசிைியர்கள் உறுதி பசய்ய 

நவண்டும். 

இó¾ ¬Å½ò¾¢ý குறிப்புகள் ஆசிைியர்கள் தைமான கற்றல் 

கற்பித்தரலத் திட்டமிடவும் பசயல்படுத்தவும் உதவும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திட்டமிட்ட ேடவடிக்ரககள் 

Á¡½Å÷களுக்கு ேல்ல வளமான அனுபவத்ரதயும் 

மகிழ்ச்சிரயயும் தருவதுடன் அவர்கள் ஆர்வத்துடனும் 

பாதுகாப்புடனும் ேடவடிக்ரகயில் ஈடுபடுவரத உறுதி பசய்ய 

நவண்டும்.  ஆசிைியர்கள் ஆக்கî சிந்தரனயுடன் கற்றல் 

தைத்திற்நகற்ப மாணவர்களுக்குப் பபாருத்தமான பல்வரக 

ேடவடிக்ரககரளத் நதர்ந்பதடுத்து வழங்கிட 

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். ¸ல்வித் திட்டத்தில் 

வரையறுக்கப்பட்ட இலக்கு மற்றும் நோக்கத்ரத அரடய 

ஆசிைியர்கள் அதரன உய்த்துணர்ந்து பசயல்படுத்துவார்கள் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

§ÁÖõ, பாலர்பள்ளியில் கற்ற அடிப்பரட அறிவும் திறனும் 

பதாடக்கப்பள்ளிக்குச் பசல்ல Á¡½வர்கரளத் தயார் 

பசய்கின்றது. 
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ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

 

À¡Ä÷ÀûÇ¢க்கான ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ ¿¡ýÌ 

Ó¾ø ¬Ú ÅÂÐ Å¨ÃÂ¢Ä¡É Á¡½Å÷களின் ¬üÈ¨Ä 

ÓØ¨ÁÂ¡¸×õ ´Õí¸¢¨½óÐõ §ÁõÀÎòÐÅ¨¾ì 

ÌÈ¢Â¢Äì¸¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. இக்குறியிலக்கு Á¡½Å÷களிý 

«È¢Å¡üÈø, ¬ýமி¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â  ÜÚ¸Ç¢ø  

ºÁîº£÷  ÅÇ÷îº¢  «¨¼Å¨¾   இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது. 

இó¾ þலக்கானது, பாதுகாப்À¡É ÍüÚîÝÆÄ¢Öõ 

ÅÇò¨¾ °ðÎÅ¾¡¸×õ மகிழ்வூட்டும் ஆக்கமும் அர்த்தமும் 

உள்ள கற்றல் ேடவடிக்ரகயின் வழி அரடயப்பபற நவண்டும். 

இது Á¡½Å÷களிரடநய திறன் நமம்பாடு, தன்னம்பிக்ரக 

மற்றும் ÍÂ¸ÕòÐÕ×¼ý சவால்கரள எதிர்நோக்கவும் 

பதாடர்ந்து கற்றரல நமற்பகாள்ளவும் தயார் படுத்துகின்றது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¿¡ì¸õ  

 

À¡Ä÷ÀûÇ¢க்கான ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬Å½õ பின்வரும் 

நோக்கங்கரள Á¡½Å÷கள் அரடய வழிவகுக்கின்றது: 

1. சைியான பமாழிரயப் பயன்படுத்திò பதாடர்பு பகாள்ளுதல். 

2. இஸ்லாமிய மாணவர்கள் இஸ்லாமியக் கூறுகரளத் தமது 

அன்றாட வாழ்க்ரகயில் கரடôபிடித்தல். 

3. மநலசிய சமூகத்தினைின் ¿ý¦ÉÈ¢ì கூறு¸¨Çì 

¸ரடôÀ¢Êò¾ø. 

4. மநலசிய சமூகத்தினைின் பண்பாட்ரட ேன்கு அறிந்து 

மதித்தல். 

5. சுற்றுச்சூழரல நேசித்தல்; ேலம் பாைாட்டுதல். 

6. தன்னாற்றரலயும் நேர்மரற தன்னம்பிக்ரக¨Âயும் 

வளர்த்தல். 

7. Í¸¡¾¡Ã ¿¨¼Ó¨È¸¨Ç «ÁøÀÎòÐ¾ø; ¯¼ø 

ÍÚÍÚô¨À §ÁõÀÎòÐ¾ø; ÍÂ À¡Ð¸¡ôரபப் 

பாதுகாத்தல். 

8. ஆக்கச்சிந்தரனரயயும் முருகுணர்ச்சிரயயும் வளர்த்தல். 

9. ஆய்வுச் சிந்தரன, ஆக்கச் சிந்தரன, புத்தாக்கச் சிந்தரன,   

சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் திறன் ஆகியவற்ரற அன்றாட 

வாழ்க்ரகயிலும் கற்றலிலும் பயன்படுத்துதல். 
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பாலர்பள்ளிக்கான ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äòதிட்ட அரமப்பு 

º£Ã¨Áì¸ôÀðட பாலர்பள்ளிக்கான தை «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ம் ¸£úì¸ñ¼ ¬Ú ¯ò¾¢Ãí¸¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì 

¦¸¡ñÎ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ. «¨Å ¦¾¡¼÷Ò; ¬ýÁ¢¸õ, 

¿¼ò¨¾, ÀñÒ; ÁÉ¢¾Å¢Âø; ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á; ¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ 

ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ; «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ ±ýÀ¾¡Ìõ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ù§Å¡÷ ¯ò¾¢ÃÓõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎûÇÉ. 

«Åü§È¡Î ¬ö×î º¢ó¾¨É, ¬ì¸î º¢ó¾¨É, Òò¾¡ì¸î 

º¢ó¾¨É ¬¸¢Â¨ÅÔõ ´Õí¸¢¨½ì¸ôÀðÎûÇÉ. þó¾ 

´Õí¸¢¨½ôÒ ¬ýÁ¢¸õ, «È¢Å¡üÈø, ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á, ¬ö×î 

º¢ó¾¨É, ¬ì¸î º¢ó¾¨É, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É ¬¸¢ÂÅü¨Èì 

¦¸¡ñ¼ ÁÉ¢¾ ãÄ¾Éò¨¾ §ÁõÀÎòÐÅ¨¾ §¿¡ì¸Á¡¸ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ (Å¢Çì¸ôÀ¼õ 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ºÁý¿¢¨Ä  

மாந்தர்  

 புத்தாகம் 

«È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 

ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

 

¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ 

ºÁý¿¢¨Ä  

மாந்தர்  

 

 

 À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ§À¡Ð 

¦Á¡Æ¢Â¡üÈ¨Äô ÀÂýÀÎò¾¢ 

Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸×õ ÁüÈ Å¨¸Â¢Öõ 

¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙ¾ø. 

¦¾¡¼÷Ò 

 

 

 அÈ¢Å¢Âø «È¢×, «È¢Å¢Âø 

¾¢Èý, «È¢Å¢Âø ÀñÒ.  

 ¸½¢¾ அறிவும் கணிதத் திறனும் 

 

 ¾É¢ÁÉ¢¾ ¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ ¯¼üÜÚ, 

Í¸¡¾¡Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨È §ÁõÀÎòÐ¾ø. 

 ¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ, ¾¢Èõ, 

À¢È¨Ãô §À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 

ÅÖôÀÎòÐ¾ø. 

 
ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

 

¯¼ø ÅÇ÷îº¢Ôõ ÓÕÌ½÷îº¢Ôõ 

 
 ºã¸Å¢Âø, ÍüÚîÝÆø, ¿¡Î, ¯Ä¸õ 

¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüÈ¢Â ¸øÅ¢ÂÈ¢¨Åô 

¦ÀüÚì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 

 ¿¡ðÎôÀü¨ÈÔõ ´üÚ¨Á¨ÂÔõ 

¯öòÐ½÷¾ø. 

 

«È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ 

 

 ¸¨Äò¾¢ð¼õ, ÒÈôÀ¡¼ 

¿¼ÅÊì¨¸ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÅÆ¢ 

¾¨Ä¨ÁòÐÅò¨¾Ôõ 

¿üÀñ¨ÀÔõ ÅÖôÀÎòÐ¾ø. 

 
Å¢Çì¸ôÀ¼õ 1:  À¡Ä÷ÀûÇ¢க்கான தை «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì ¸¨Äò¾¢ð¼ அரமப்பு 

 

சமன்ேிரல 

மாந்தர் 

ÁÉ¢¾Å¢Âø 

 

 ¬ýÁ¢¸õ, þ¨È¿õÀ¢ì¨¸, 

¿¼ò¨¾, ÀñÒ §À¡ýÈÅü¨È 

¯öòÐ½÷óÐ ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 
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¦¾¡¼÷Ò  உத்திைம் 

பதாடர்பு உத்திைம் பிறருடன் வாய்பமாழியாகவும் மற்ற 

வரகயிலும் பதாடர்பு பகாள்ளும் ஆற்றரல வலியுறுத்துகின்றது. 

இவ்வுத்திைத்தில் «Åº¢Âõ கற்றுக்பகாள்ள நவண்டிய þÕ 

¦Á¡Æ¢க் ÜÚ¸û §¾º¢Â ¦Á¡Æ¢Ôõ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ÔÁ¡Ìõ. 

º£É «øÄÐ ¾Á¢úப்ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û «Åº¢Âõ º£Éõ 

«øÄÐ ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂ¢Äø §ÅñÎõ ±É 

ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. 

¬ýமி¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ ஆகியவற்றிற்கான உத்திைம் 

¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü¸¡É ¯ò¾¢Ãõ ºÁÂ 

¿¨¼Ó¨È¸û, ¿õÀ¢ì¨¸, ¿¼ò¨¾, ÀñÒ ஆகியவற்ரற 

உய்த்துணர்வதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றது. இஸ்லாமிய 

மாணவர்களுக்கு þஸ்லாமியக் கல்வியும் இஸ்லாம் 

«øÄ¡¾Å÷¸ÙìÌ ¿ý¦ÉÈ¢ì ¸øÅ¢Ôõ ¬ýÁ¢¸õ, ¿¼ò¨¾, 

ÀñÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü¸¡É ¯ò¾¢Ãò¾¢ý «È¢×òÐ¨È¸Ç¡¸ 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÉ. 

மனிதÅ¢Âø உத்திைம் 

சமூகவியல், வாழ்விடச் சுற்றுச்சூழல், ோடு, உலகம் 

ஆகியவற்நறாடு ோட்டுப்பற்ரறயும் ஒற்றுரமரயயும் 

உய்த்துணர்கின்ற அறிரவயும் ேரடமுரறரயயும் ரகவைப் 

பபறுவதற்கு மனிதவியல் உத்திைம் வலியுறுத்துகின்றது. 

 

சுய º¡øÒ¨¼¨Á உத்திைம் 

ºã¸ ¯½÷Å¢Â¨Ä ÅÄ¢ÔÚòÐவநதாடு பிறருடன்  பதாடர்பு 

பகாள்ளும் திறரனயும் Á¡½Å÷களிரடநய வளர்த்தரலî ÍÂ 

º¡øÒ¨¼¨Á உத்திைம் வலியுறுத்துகின்றது. நமலும், 

¸¨Äò¾¢ð¼õ, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ 

¾¨Ä¨ÁòÐÅò¨¾Ôõ ¬Ù¨Á¨ÂÔõ Ò¸ðÎ¾¨Ä 

இவ்வுத்திைம் ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ýÈÐ. 

¯¼ல் வளர்ச்சி, ÓÕÌ½÷îº¢க்கான  உத்திைம் 

¯¼ø ÅÇ÷îº¢, ÓÕÌ½÷îº¢ì¸¡É ¯ò¾¢Ãõ ¾É¢ÁÉ¢¾ 

¿øÅ¡úÅ¢ü¸¡¸ ¯¼üÜÚ, Í¸¡¾¡Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨È 

§ÁõÀÎòÐÅ¨¾Ôõ ¸üÀ¨É ÅÇõ, ¬ì¸õ, ¾¢Èõ, À¢È¨Ãô 

§À¡üÚ¾ø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç ÅÖôÀÎòÐÅ¨¾Ôõ 

Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. ¯¼ø ÅÇ÷îº¢¨Â 

§ÁõÀÎòÐÅ¾ü¸¡É Ð¨È¸Ç¡¸ ¯¼ü¸øÅ¢Ôõ ¿Äì¸øÅ¢Ôõ 

Å¢ÇíÌ¸¢ýÈÉ. இந்த உத்திைம் உடல் வளர்ச்சி, சுகாதாைப் 

நபணல், பரடப்பாற்றல், முருகுணர்ச்சி ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

«È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀத்திற்கான உத்திைம் 

«È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀத்திற்கான உத்திைம் அÈ¢Å¢Âø «È¢×, 

«È¢Å¢Âø ¾¢Èý, «È¢Å¢Âø ÀñÒ, க½¢¾ அறிவு, கணிதத் 

திறன் ஆகியவற்ரற வலியுறுத்துகின்றது. ஆைம்ப 

அறிவியரலயும் ஆைம்பக் கணிதத்ரதயும் இவ்வுத்திைம் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 
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ÌÅ¢× 

பாலர்பள்ளி கரலத்திட்டம் Á¡½Å÷களிரடநய பதாடர்புத் 

திறரனயும் பிறைிரடத் பதாடர்பிரனயும் வளர்க்கும் 

நோக்கத்ரதக் பகாண்டுள்ளது. நமலும், சவால்கரள 

எதிர்பகாள்ளும் ஆற்றலும்  பிைச்சரனகரளக் கரளயும் 

திறரமயும் கற்கும் ஆர்வமும் பதாடர்ந்து கற்பதற்கான  

மனப்பான்ரமயும் பகாண்ட Á¡½Å÷கரள உருவாக்ÌÅÐ 

இக்கரலத்திட்டதின் எதிர்பார்ப்பாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21¬õ நூüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢ÈÛõ ÀñÒõ 

À¡Ä÷ÀûÇ¢க்கான தை «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼த்தின் Óì¸¢Â §¿¡ì¸í¸Ùû ´ýÚ 21¬õ 

áüÈ¡ñÊý ¾¢Èý¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç 

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ. ÌÈ¢ôÀ¡¸î º¢ó¾¢ôÀ¾¢Öõ Å¡úÅ¢Âø 

¾¢ÈÉ¢Öõ ¦¾¡Æ¢ø ¾÷Áò¾¢Öõ §ÁõÀ¡¼¨¼ó¾ Á¡½Å÷¸û 

¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.  இது ¦ÅüÈ¢ 

¦ÀÈ ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ ¨¸ÅÃô¦ÀÈ §ÅñÊÂ ¾¢ÈÛõ 

ÀñÒõ «ð¼Å¨½ 1þø Å¢ÅÃ¢ì¸ôÀðÎûÇ Á¡½ÅÃ¢ý 

ÍÂÅ¢ÅÃò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ.    

«ð¼Å¨½ 1: Á¡½ÅÃ¢ý ÍÂÅ¢ÅÃõ 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

¾¡íÌõ ÅÄ¢¨Á þ¼÷¸¨ÇÔõ ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ 

«È¢×¼Ûõ ¿õÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ 

º¸¢ôÒò¾ý¨ÁÔ¼Ûõ ÀÃ¢×¼Ûõ 

±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¦ÅøÖõ ¾¢Èý 

¦¸¡ñÊÕôÀ÷. 

¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÙõ 

¾¢Èý 

 

ÀøÅ¨¸ °¼¸í¸¨ÇÔõ 

¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾Ôõ ÀÂýÀÎò¾¢î 

º¢ó¾¨É, ²¼ø, ¾¸Åø ¬¸¢ÂÅü¨Èò 

¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ 

§ÀîÍ, ±ØòÐ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. 
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Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ 

 

¬ö×, ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É 

¯¨¼ÂÅ÷; º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇóÐ 

¿¢Â¡ÂÁ¡É ÓÊ¦ÅÎôÀÅ÷; Á¡½Å÷ 

¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢ýÚ ¸üÈ¨Äî º¢ó¾¢ôÀÅ÷; 

¾É¢ÁÉ¢¾÷ ÁüÚõ ºÓ¾¡Âò¾¢ý 

§¿¡ìÌ¿¢¨Ä, ÀñÀ¡Î, ÀÆì¸ÅÆì¸õ 

¬¸¢ÂÅü¨Èò ¾¢Èó¾ ÁÉò§¾¡Î 

À¡÷ôÀÅ÷; ¾ýÉõÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ 

¬ì¸ò§¾¡Îõ Ò¾¢Â¨¾ì ¸üÚì 

¦¸¡ûÀÅ÷.  

ÌØÅ¡¸î 

¦ºÂøÀÎ¾ø 

 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢Öõ 

Íã¸Á¡¸×õ À¢ÈÕ¼ý ´òÐ¨ÆôÀ÷; 

ÌØ ¯ÚôÀ¢É÷ ´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý 

Àí¸Ç¢ô¨À Á¾¢ôÀ§¾¡Î ÌØ§Å¡Î 

§º÷óÐ ¦À¡Úô¨À ²üÚì ¦¸¡ûÀÅ÷; 

´Õí¸¢¨½óÐ ¦ºÂøÀÎÅ¾ýÅÆ¢ 

À¢ÈÃ¢¨¼ò¦¾¡¼÷Òò ¾¢È¨Éô ¦ÀÚ¾ø. 

þ¾ýÅÆ¢ º¢Èó¾ ¾¨ÄÅÃ¡¸×õ ÌØ 

¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸×õ þÕìÌõ ¾Ì¾¢¨Âô 

¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷. 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

«È¢Ôõ ¬÷Åõ Ò¾¢Â «ÏÌÓ¨È¨ÂÔõ 

²¼ø¸¨ÇÔõ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌ 

¬÷Åò¨¾ ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÀÅ÷. 

¬ö× §Áü¦¸¡ûÇò §¾¨ÅÂ¡É 

¾¢Èý¸¨Çì ¸üÀ§¾¡Î ÍÂÁ¡¸×õ 

¸ü¸ì ÜÊÂÅ÷. Å¡ú¿¡û ¸üÈø 

«ÛÀÅí¸¨Çò ¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ 

Ñ¸÷óÐ Á¸¢úÅ÷. 

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷ ¾É¢¿À÷ ÁüÚõ ºã¸ò¾¢ý 

¾ýÁ¡Éò¨¾ Á¾¢ôÀ§¾¡Î ¿¡½Âõ, 

§¿÷¨Á, ºÁòÐÅõ, ¿£¾¢ ¬¸¢Â 

ÀñÒ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕôÀ÷. 

¾í¸Ç¢ý ÓÊ×¸ÙìÌõ 

§Áü¦¸¡ûÙõ ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý 

Å¢¨Ç×¸ÙìÌõ ¦À¡Úô§ÀüÀ÷. 

¾¸Åø ¿¢¨Èó¾Å÷ 

 

Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ «È¢Å¢¨Éô 

¦ÀüÚ «¾¨É ¬ÆÁ¡¸×õ 

Å¢Ã¢Å¡¸×õ ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷. 

¯û¿¡ðÎ, «¨ÉòÐÄ¸ 

Å¢Å¸¡Ãí¸¨Çò ¾¢È¨ÁÂ¡¸×õ 

Å¢¨ÇÀÂÛûÇ Å¨¸Â¢Öõ ¬Ã¡öÅ÷.  

¸¢¨¼ì¸ô¦ÀüÈ ¾¸Åø¸û ¦¾¡¼÷À¡É 
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Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

¿ý¦ÉÈ¢/ºð¼î º¢ì¸ø¸¨Çô 

ÒÃ¢ó¾¢ÕôÀ÷. 

«ýÀ¡ÉÅ÷/ 

ÀÃ¢×ûÇÅ÷ 

 

À¢È÷ §¾¨Å¨ÂÔõ ¯½÷¨ÅÔõ 

ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñÎ Á¾¢ôÒõ ÀÃ¢×õ 

þÃì¸Óõ ¸¡ðÎÅ÷. ºÓ¾¡Âî 

§º¨ÅÂ¢ø ¾í¸¨Ç Ó¨ÉôÒ¼ý 

®ÎÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÅ÷. ÍüÚîÝÆø 

¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Â ¯Ú¾¢ ¦ºöÅ÷. 

¿¡ðÎôÀüÚ 

 

¿¡ðÊý Á£Ð «ý¨ÀÔõ 

ÁÃ¢Â¡¨¾¨ÂÔõ ¬¾Ã¨ÅÔõ 

¸¡ðÎÅ÷. 

 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý 

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¯Â÷¿¢¨Äî 

º¢ó¾¨Éò¾¢È¨Éî ºÃ¢Â¡¸ô ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÐ 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý º¢ó¾¨É¨Â Ó¨ÈôÀÎòÐõ Å¨¸Â¢ø 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø அது ¦¾Ã¢¿¢¨ÄÂ¢ø ±Ø¾ôÀðÎûÇÐ. 

«ð¼Å¨½ 2þø ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¢ý ¿¡ýÌ 

º¢ó¾¨Éô ÀÊ¿¢¨Ä¸û Å¢Çì¸ôÀðÎûÇÉ. 

 

«ð¼Å¨½ 2: ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÛì¸¡É           

º¢ó¾¨Éô ÀÊ¿¢¨Ä¸û. 

º¢ó¾¨Éô 

ÀÊ¿¢¨Ä¸û 
Å¢Çì¸õ 

ÀÂýÀÎòÐ¾ø 

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô 

Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ 

´ý¨Èî ¦ºö¾ø. 

ÀÌò¾¡ö¾ø 

¾¸Å¨Äî º¢Ú º¢Ú ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ 

«Åü¨È ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ 

¦¸¡ûÅ§¾¡Î «ÅüÚì¸¢¨¼Â¢Ä¡É 

¦¾¡¼÷¨ÀÔõ «È¢¾ø.  

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø 

«È¢×, «ÛÀÅõ, ¾¢Èý, ÀñÒ 

¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ ÀÃ¢º£Ä¨É 

¦ºö¾ø; ÓÊ¦ÅÎò¾ø; 

¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø. 

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø 

¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ò ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼ 

¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È 

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢î º£÷àì¸¢ô 

À¡÷òÐ, Á£ðÎ½÷óÐ º¢ì¸ø ¸¨ÇÂ×õ ÓÊ¦ÅÎì¸×õ 

Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ́ ý¨È ̄ ÕÅ¡ì¸×õ ÀÂýÀÎ¸¢ýÈ 

º¢ó¾¨É ¬üÈ§Ä ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢ÈÉ¡¸ì 

¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.  
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¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý ¬ö×î º¢ó¾¨É, ¬ì¸î 

º¢ó¾¨É, º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, º¢ó¾¨É Å¢ä¸õ ¬¸¢ÂÅü¨È 

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ.  

¬ö×î º¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¾ì¸ì ¸¡Ã½í¸¨ÇÔõ 

º¡ýÚ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ²Ã½Á¡¸î 

º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÔõ ¬üÈÄ¡Ìõ.  

¬ì¸î º¢ó¾¨É ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ 

பாைம்பைிய Ó¨ÈÂ¢ø þøÄ¡Áø Á¡ÚÀð¼ §¸¡½ò¾¢ø 

Á¾¢ôÒÂ÷×Á¢ì¸ Ò¾¢Â ´ýÈ¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø ±ýÀÐ ²Ã½Á¡É Ó¨ÈÂ¢ø ÀÃ¢º£Ä¨É 

¦ºöÂ×õ Á¾¢ôÀ¢¼×õ ÜÊÂ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

º¢ó¾¨É Å¢ä¸õ ±ýÀÐ º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷×¸¡Ïõ Å¨¸Â¢ø  

¸ð¼¨ÁôÀ¢¨Éì ¦¸¡ñ¼ ¾£÷ì¸Á¡É º¢ó¾¨ÉÂ¡Ìõ. 

º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, ¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, º¢ì¸ÖìÌò 

¾£÷×¸¡Ï¾ø, ¦ºÂø¾¢ð¼õ ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸ûÅÆ¢ 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ì¸Ä¡õ. 

º¢ó¾¨ÉÅ¨Ã×, ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ã× §À¡ýÈ 

º¢ó¾¨Éì¸ÕÅ¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Ôõ ̄ Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éì 

§¸ûÅ¢¸û Å¡Â¢Ä¡¸×õ ¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

º¢ó¾¨Éò¾¢È¨É ÅÇ÷ì¸Ä¡õ.  

 

 

கற்றல் சூழல் 

கற்றல் சூழல் என்பது Á¡½Å÷கள் கற்பதற்கும் ஆசிைியர்கள் 

நபாதிப்பதற்கும் உைிய இடமாகும். இக்கற்றல் சூழல் 

பாலர்பள்ளிக் கல்வியில் முக்கியì கூறாக அரமகிறது. அநதாடு 

ஆசிைியர் வகுப்பரறக்கு உகந்த கற்றல் சூழரலயும் இருவழி 

தகவல் பைிமாற்றத்ரதயும் முரறயாகò திட்டமிட நவண்டும். 

சிறந்த கற்றல் சூழல் பயனுள்ள கல்வி, உத்தைவாதமிக்க வகுப்புக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆசிைியர் Á¡½Å÷களுக்கிரடநய 

சுமூகமான உறரவ நமம்படுத்துவநதாடு மகிழ்ச்சியான 

சூழரலயும் Á¡½Å÷களுக்கு அளிக்கிறது. 

 

சுகாதாைமும் பாதுகாப்பும்  

 பயன்படுத்தக் கூடிய இடம், தளவாடப் பபாருள்கள் 

ஆகியரவ சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருத்தல். 

 நபாதுமான பவளிச்சம் மற்றும் காற்நறாட்டம் இருத்தல். 

 கற்பதற்குத் தூண்டுதலாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் 

உள்ள சுற்றுச்சூழÄ¡¸ þÕò¾ø. 

வகுப்பரற அரமப்பு 

 கற்றல் கற்பித்தலுக்நகற்ப வகுப்பரற அரமப்ரப 

அவ்வப்நபாது மாற்றி அரமத்தல். 

 Á¡½Å÷கள் ேடவடிக்ரககரள நமற்பகாள்ள நபாதுமான 

இடமிருக்கும் வரகயில் வகுப்பரறத் தளவாடங்கரளயும் 

உபகைணங்கரளயும் முரறயாக அடுக்கி ரவத்தல். 
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 Á¡½Å÷கள் எளிதில் அணுக தளவாடப் பபாருள்கரள 

நேர்த்தியாக அடுக்கி ரவத்தல். கற்றல் நோக்கத்ரத 

அரடயவும் Á¡½Å÷களின் ஆர்வத்ரதத் தூண்டவும் 

பபாருள்கரள மாற்றி அரமò¾ø நவண்டும். 

 Á¡½Å÷களின் பரடப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் 

பகாடுத்து அவற்ரறக் காட்சிக்கு ரவக்க நவண்டும். இது 

Á¡½Å÷களின் தன்னம்பிக்ரகரய நமம்படுத்துவதுடன் 

அவர்கள் ேிரறய பரடப்புகரள உருவாக்க 

வழிவகுக்கிறது. 

கற்றல் தளம்  

 பாலர்பள்ளியின் வளாகம் முழுவதும் கற்றல் தளமாகும். 

இது கற்றல் ரமயத்ரதயும் உள்ளடக்கிருக்கும். 

 சீர்மிகு கற்றல் தளத்ரத அரமத்து அதரன 

முழுரமயாகô பயன்படுத்துதல். 

 கற்றல் கற்பித்தல் நதரவக்நகற்பì கற்றல் ரமயத்தில் 

உள்ள பபாருள்கள் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக 

இருத்தல் அவசியம். நமலும், Á¡½Å÷களுக்கு உகந்த 

நபாதுமான வசதிகள் பதாடர்ந்து நமம்படுத்தப்பட 

நவண்டும். 

 ஒருங்கிரணந்தும் தனித்தும் விரளயாட ஏதுவான கற்றல் 

ரமயத்ரத உருவாக்குதல். 

 கற்றல் ரமயத்ரத வடிவரமக்க Á¡½Å÷கரள 

ஈடுபடுத்துதல்.  

 

கற்றல் கற்பித்தல் ேடவடிக்ரக திட்டமிடல் 

1. கரலத்திட்டத்திற்நகற்பக் கற்றல் கற்பித்தலின் 

ேீண்டகால, குறுகியகால ேடவடிக்ரககரளத் திட்டமிடல் 

நவண்டும்.  

2. கால அட்டவரணரய Á¡½Å÷களின் வளர்ச்சிக்கு 

ஏற்பவும் சூழலுக்கு ஏற்பவும் அரமத்துக் பகாள்ளலாம். 

3. கற்றல் கற்பித்தல் ேடவடிக்ரககள் திட்டமிடும் பபாழுது 

கருத்தில் பகாள்ள நவண்டிய கூறுகள்: 

 

 Á¡½Å÷களின் திறன் மற்றும் அறிவாற்றல் 

வளர்ச்சி ேிரல. 

 Á¡½Å÷கள் ேடவடிக்ரகரயத் நதர்வு பசய்ய 

வாய்ப்பளித்தல். 

 ஆய்ந்தறிதல் ேடவடிக்ரகயில் ஈடுபட 

Á¡½Å÷களுக்குப் நபாதுமான வாய்ப்ரபயும் 

நேைத்ரதயும் வழங்க நவண்டும். 

 கற்றல் கற்பித்தலின் நபாது நேைடிப் 

பபாருள்கரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

Á¡½Å÷கள் கருத்துருரவக் ரகவைப் 

பபறுவநதாடு அறிரவயும் மற்றும் கல்வி அறிரவ 

வளர்த்துக் பகாள்வர். 

 மாணவர்களின் கற்றல் விரளபயன் மிக்கதாகவும் 

அர்த்தமுள்ளதாகவும் அரமய கற்றல் கற்பித்தல் 

ேடவடிக்ரககள் பலதைப்பட்டதாகவும் சீைானதாவும் 

அரமதல் நவண்டும். «¨Å, வகுப்பரறக்குள்ளும் 
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பவளியிலும் ேரடபபறும் ேடவடிக்ரக, முரனப்பு 

மற்றும் முரனப்பற்ற ேடவடிக்ரக, தனி ேபர் 

ேடவடிக்ரக, குழு மற்றும் வகுப்பரற ேடவடிக்ரக, 

ஆசிைியைின் திட்டமிடப்பட்ட ேடவடிக்ரக, 

Á¡½Å÷களின் முயற்சியிலான ேடவடிக்ரக 

¬Ìõ. 

 

கற்றல் கற்பித்தல் உத்திகள்  

பலதைப்பட்ட Á¡½Å÷கள் உள்ள வகுப்பரறயில் கற்றல் 

கற்பித்தலுக்குக் குறிப்பிட்ட ஓர் உத்தி அல்லது அணுகுமுரற 

என்பது கிரடயாது. ஆசிைியர்கள் Á¡½Å÷களின் வளர்ச்சி 

ேிரல, நதரவகள், திறன், திறரம மற்றும் ஆர்வத்திற்நகற்றவாறு 

பல்வரக உத்திகரளத் திட்டமிட்டுச் சிறந்த முரறயில் ரகயாள 

நவண்டும். 

ஆசிைியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்நவறு கற்றல் கற்பித்தல் 

உத்திகள்:- 

 

மாணவர் ரமயக் கற்றல்  

மாணவர் ரமயக் கற்றல் என்பது Á¡½Å÷கள் கற்றல் 

ேடவடிக்ரககளில் பபாறுப்Ò¼Ûõ ஆர்வத்துடÛõ 

பங்பகடுத்துத் தங்களின் ஈடுபாட்ரடக் காட்டு¾ல¡Ìõ. 

Á¡½Å÷கள் தங்கள் ஆர்வம், ஊக்கம், மற்றும் நதரவக்நகற்பô 

பங்கிரனயாற்றிக் கற்றல் ேடவடிக்ரககரளச் சுயமாக 

நமற்பகாள்வர். Á¡½Å÷¸û சுதந்திைமாகத் ¾í¸ÙìÌ 

§ÅñÊÂ ேடவடிக்ரக, பபாருள் மற்றும் கற்றல் நேைத்ரதத் 

நதர்ந்¦¾Îì¸ ÓÊÔõ. þì¸üÈø¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ð 

Á¡½Å÷¸ÙìÌ ஆசிைியர்கள் வழிகாட்டியாகò திகழ்வர். 

 

விரளயாட்டுவழி கற்றல் 

விரளயாட்டுவழி கற்றல் என்பது திட்டமிட்டுக் 

கட்டரமக்கப்பட்ட அணுகுமுரறயாகும். இம்முரற 

Á¡½வர்களுக்குச் சுதந்திைமான சூழலில் பாதுகாப்பான, 

மகிழ்ச்சியான மற்றும் அர்த்தமுள்ள கற்றரலப் பபற வாய்ப்பு 

வழங்குகிறது. இவ்வணுகுமுரற பாலர்பள்ளி கல்விக்கு 

முக்கியபமன வழியுறுத்துவதற்குக் காைணம் விரளயாட்டின் வழி 

பயில்வது Á¡½Å÷களின் இயல்பான பசயல்பாட்டிற்கும் 

ேடத்ரதக்கும் பபாருத்தமாக அரமகிறது. இவ்விரளயாட்டு 

முரறயின் வழி மாணவர்கள் ஆைாய்ச்சி, கண்டறிதல், அனுபவ 

வளர்ச்சி நபான்றவற்ரற நேைடியாகவும் இயற்ரகயாகவும் 

பபறுகின்றனர். இவ்வணுகுமுரற Á¡½Å÷களுக்கு உடல் 

வளர்ச்சி, சமூக உணர்வுகள், அறிவாற்றல், பமாழி நபான்ற 

அம்சங்கரள முழுரமயாக நமம்படுத்த உதவுகிறது. 
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ஆய்ந்தறிதல்வழி கற்றல் 

கற்றல் கற்பித்தலில் ஆய்ந்தறிதல்வழி கற்றல் என்பது 

மாணவர்கள் தங்கள் முன்னறிரவக் பகாண்டு ஆய்வு மற்றும் 

கண்டறிதல் ãÄõ தாங்களாகநவ சுயமாக அறிரவயும் 

புைிதரலயும் நமம்படுத்திக் பகாள்ளும் பசயற்பாங்ரகக் 

குறிக்கும். பசயல்திட்ட «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É கற்றல், அறிவியல் 

ஆய்வு கற்றல், சிக்கø «ÊôÀ¨¼Â¡É கற்றல் மற்றும் கூடிக் 

கற்றல் நபான்றரவ இதற்கு உகந்த அணுகுமுரறகளாகக் 

கருதப்படுகிýறÉ. இதன் வழி உயர்ேிரலச் சிந்தரனரய 

மாணவர்களிரடநய வளர்க்க முடியும். மாணவர்களுக்கு 

ஆய்ந்தறிதல்வழி கற்றல், ஆய்வுவழி கற்றல், நகள்விவழி 

கற்றல், பிைதிபலிப்புச் சிந்தரனவழி ¸üÈø, புதிய கல்வி 

அறிரவப் பபறு¾ø ¬¸¢ÂÅüரறக் பகாண்டு பசயலாக்கத்தின் 

முலம் கற்றரல கற்க முடியும். 

 

பபாதுவாக, ஆய்ந்தறிதல்வழி கற்றலில் ‘எது’ என்பரதò 

தவிர்த்து ‘எதற்கு’ மற்றும் ‘எவ்வாறு’ என்ற கூற்றுக்கு 

முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்படுகிறது. ஆய்ந்தறிதல்வழி கற்றல் 

மாணவர்கள் ஆக்கம், புத்தாக்கம் மற்றும் ஆய்வுî சிந்தரனò 

திறன்கரளப் பபற வழிவகுப்பநதாடு ோடிக் கற்றல் திறரனயும் 

ஊக்குவிக்கிறது. நமலும், மாணவர்கள் தங்கள் கற்றல் நேைத்தில் 

பதாடர்ச்சியாகî சிந்தரன மீட்சியும் ¦Àறுவர். 

 

 

 

ஒருங்கிரணந்த அணுகுமுரற 

ஒருங்கிரணந்த அணுகுமுரறயில் மாணவர்கள் ஒநை சமயத்தில் 

தாங்கள் கற்க நவண்டிய திறன்களில் இைண்டிற்கும் குரறயாத 

திறன்கரள ஒருநசை அரடந்திருக்க நவண்டும். 

இவ்வணுகுமுரற மாணவர்கள் வாழ்வின் உண்ரம ேிரலரயப் 

புைிந்து பகாள்ள உதவும். வாழ்வின் உண்ரம ேிரலயில் 

ஒன்ரறபயான்று சார்ந்துள்ளதால் ோம் அவற்ரறப் பிைித்துப் 

பார்க்க இயலாது. நமலும் ஆசிைியர்கள் கற்றல் கற்பித்தலில் 

மாணவர்களின் அன்றாட அனுபவத்ரத இரணத்துப் 

பயன்படுத்திì பகாள்ள நவண்டும். 

 

இக்கற்றல் பல்நவறு துரறசார்ந்த அறிவு துரறகரளக் கற்றலில் 

இருந்து பிைிக்காமல் ஒருங்கிரணத்தும் முழுரமயாகவும் 

ேடத்தப்படுகிறது. அநதாடுமட்டுமல்லாமல் இவ்வணுகுமுரற 

பல்நவறு திறன், திறன் மற்றும் பண்புக்கூறுகளின் 

ஒருங்கிரணப்பு, உத்திைங்களுக்கிரடயான ஒருங்கிரணப்பு, 

ேடவடிக்ரககளுக்கிரடயிலான ஒருங்கிரணப்பு மற்றும் பல்நவறு 

அணுகுமுரற, உத்தி ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியுள்ளது. 

ஒருங்கிரணந்த கற்றல் அணுகுமுரற பலதைப்பட்ட 

மாணவர்களின் நதரவகரளப் பூர்த்தி பசய்வநதாடு அவர்களின் 

வளர்ச்சி, ஆர்வம், திறரம மற்றும் பல்வரக பின்ன½¢க்நகற்ப 

ேிரறவு பசய்கிறது. 
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கருப்பபாருள் அணுகுமுரற 

கருப்பபாருள் அணுகுமுரறயானது ¸¡Äõ, þ¼õ, ¬÷Åõ, 

À¢ýÉ½¢, Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÅÇ÷îº¢ ¿¢¨Ä ¬¸¢ÂÅü¨È 

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ´Õ ¸Õப்¦À¡Õû «øÄÐ 

¾¨Äô¨Àò §¾÷ó¦¾ÎòÐக் ¸¨Äò¾¢ð¼ ¿¢÷Å¸¢ôÒõ ¸üÈÖõ 

¦ºöÅ¾¡Ìõ. 

கருப்பபாருள் அணுகுமுரறயானது இக்கூறுகரள 

உள்ளடக்கியுள்ளது: 

 

 ஒ§Ã பபாது கருப்பபாருள் ±øÄ¡ì கற்றல் ÀÌ¾¢¸Ç¢Öõ 

Å¢ÃÅ¢ÅÕõ ÜÈ¡¸க் ÀÂýÀÎò¾ப்ÀÎ¸¢ÈÐ. 

 கருப்பபாருள் மாணவர்களின் ேிரல, சூழல் மற்றும் 

தற்நபாரதய ேிகழ்ரவ அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு 

நதர்ந்பதடுக்கப்படுகிறது. 

 கட்டரமக்கப்பட்ட மற்றும் முரறயான முந்ரதய 

அனுபவத்ரதயும் புதிய அனுபவத்ரதயும் 

பதாடர்புப்படுத்துகிறது. 

 அறிரவயும் திறரனயும் விைிவு படுத்துவதுடன், 

திடப்படுத்தவும் பசய்கிறது. 

 எளிரமயிலிருந்து கடினமான ேிரலக்கும், பபாதுவிலிருந்து 

குறிப்பிட்ட ேிரலக்கும் நமம்படச் பசய்கிறது. 

 

 

பசயல்திட்ட «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É கற்றல் 

பசயல்திட்ட «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É கற்றல் என்பது குறிப்பிட்ட 

காலக் கட்டத்திற்குள் கற்பித்தரலத் திட்டமிட்டு ேடத்தப்படும் 

பசயற்பாங்காகும். இவ்வணுகுமுரறயானது, மாணவர்கள் 

ஆய்வின்வழி பசயல்திட்ட அறிரவô பபற வலியுறுத்துகிறது. 

நமலும், இக்கற்றல் பசயற்பாங்கான தைவுகரளச் நசகைித்து 

ஆய்வு பசய்து சைியான அறிக்ரக தயார் பசய்தரலì 

குறிக்கிறது. 

 

பசயல்திட்ட «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É கற்றல் அம்சங்கள்: 

 இவ்வணுகுமுரறரயத் தனியாள் மற்றும் குழுமுரறயில் 

ேடத்தலாம். 

 பதாடக்கம் முதல் முடிவு வரை அரனத்துî பசயற்பாங்கு 

ேிரலயிலும் மதிப்பீடு ேடத்தப்படுகிறது. 

 அரனத்துச் பசயற்பாங்கு ேிரலயிலும் ஆசிைியர்கள் 

மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் ஆநலாசகைாகவும் 

திகழ்வர். 

 பபாருள், தகவல், தைவு ஆகியவற்ரறச் நசகைித்தல், 

நசகைித்தவற்ரறப் பைிசீலித்தல், அறிக்ரக தயாைித்தல், 

சிந்தரன மீட்சி பசய்தல் ஆகியரவநய இதில் இடம்பபறும் 

பசயற்பாங்குகளாகும். 

 இவ்வணுகுமுரற மாணவர்களின் திறன், அறிவு, அனுபவம் 

மற்றும் திறரமக்நகற்ப அரடதல் நவண்டும். 

 ேிஜ உலகின் அடிப்பரடயில் இயங்குதல். 
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திறம்படக் கற்றல் 

திறம்படக் கற்றல் என்றால் மாணவர்கள் ஒரு பாடத்திலிருந்து 

மற்பறாரு பாடத்திற்குச் பசல்வதற்குமுன், அப்பாடத்தின் 

நோக்கத்ரதì ரகவைô பபÚவரத உறுதி பசய்தலாகும். 

 

இத்திறம்படக் கற்றல் மூலம் மாணவர்களுக்குத் தங்கள் 

திறரமக்நகற்பì கற்றல் திறரன நமம்படுத்திக் பகாள்ள வாய்ப்பு 

வழங்கப்படுகிறது. இவ்வணுகுமுரறயின்படி வாய்ப்பு 

வழங்கப்பட்டால் ஒவ்பவாரு மாணவÃ¡Öம் சிறப்பாகப் பயில 

முடியும். இவ்வணுகுமுரறக்குப் நபாதுமான கால அவகாசமும் 

தைமான கற்றல் கற்பித்தல் ேடவடிக்ரகயும் நதரவ. 

 

சூழலரமவுì கற்றல் 

சூழலரமவுì கற்றல் என்பது பாட பபாருநளாடு அன்றாட, 

தனிேபர், சமுதாய மற்றும் நவரலயிட சுழல் அனுபவங்கரள 

ஒருங்கிரணத்துக் கற்பிக்கும் அணுகுமுரறயாகும். இக்கற்றல் 

அணுகுமுரற பசய்முரற (hands-on) மற்றும் சிந்தரன (minds-

on) ேடவடிக்ரககரள உட்படுத்திச் பசம்ரமயான கற்றல் 

ேடவடிக்ரகரய உருவாக்குகின்றது.  

 

மாணவர்கள் தகவல்கரளயும் புதிய விஷயங்கரளயும் தங்கள் 

சிந்தரனயில் பபாருளார்ந்த வரகயில் புைிந்துபகாள்ளும் நபாது 

தான் கற்றல் ேிகழ்கிறது. மாணவர்களுக்குக் பகாடுக்கப்படும் 

தகவல்கள் அவர்களுக்கு அர்த்தம் உள்ளதாகவும் பல்வரகச் 

சூழல்கரள உள்ளடக்கியும் இருந்தால் விரளபயன்மிக்க கற்றல் 

ேரடபபறும். 

 

சிறப்பான கற்றலுக்கு ஆசிைியர் பல்வரக கற்றல் சூழரலத் 

நதர்வு பசய்தல் அவசியமாகும். ஆசிைியர் சÓதாயம், 

கலாச்சாைம், உடல் மற்றும் உளைீதியில் மாணவர் பபற்ற 

அனுபவத்ரத முன்ேிறுத்தி கற்றல் சூழரல உருவாக்க முன்வை 

நவண்டும். 

 

பல்வரக நுண்ணறிவுவழி கற்றல் 

பல்வரக நுண்ணறிவுவழி கற்றல், கல்வித் துரறக்கு மிக 

முக்கியமானது. மாணவர்கள் மத்தியில் பல்வரக நுண்ணறிவு, 

சிந்திக்கும் முரற, பசயல்பாடு, கற்றல் ¬¸¢Â¨Å 

நவறுபடுகின்றÉ. 

 

எட்டு விதமான பல்வரக நுண்ணறிவு:- 

 

 பமாழித்திறம்: சைியான பசாற்கரளப் பயன்படுத்திô நபசும் 

மற்றும் எழுதும் திறன் 

 ஏைணம்: எண்கரளச் சைியாகவும் முரறயாகவும் 

பயன்படுத்துதல், சீர்தூக்கிப் பார்த்துì கருத்ரத முன் 

ரவìÌõ ¬üÈø. 

 இடம்: வடிவம், இடம், ேிறம், நகாடு நபான்றவற்ரறச் 

சைியாகக் கண்டறியும் ஆற்றல். 
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 இயக்கம்: உடல் அரசவின் மூலம் கருத்துகரளயும் 

உணர்வுகரளயும் தீர்வுகரளயும் பவளிப்படுத்துõ ¬üÈø. 

 இரச: இரசரயயும் பாடரலயும் கண்டறியும் ஆற்றல். 

 பிறைிரடத் பதாடர்பு: மற்றவர்களின் உணர்வு, தன்முரனப்பு, 

ேடத்ரத மற்றும் விருப்பத்ரதப் புைிந்து பகாள்ளும் ஆற்றல். 

 தன்னறி: தன் வலிரம, பலவீனம், விருப்பம் மற்றும் 

நதரவரயப் புைிந்து பகாள்ளும் ஆற்றல். 

 இயற்ரக நுண்ணறிவு: தாவைங்கள், கனிமங்கள், கற்கள், 

விலங்குகள் நபான்றவற்ரற அறிந்து வரகப்படுத்தும் 

ஆற்றல். 

 

ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் பவவ்நவறான அறிவாற்றலும் 

திறரமயும் உள்ளது. அவர்களுக்குச் சைியான உந்துதல் 

வளப்படுத்துதல் பபாருத்தமான கற்பித்தல் ஆகியரவ 

இருந்தால் அவர்களின் நுண்ணறிரவயும் ஆர்வத்ரதயும் 

உன்னத ேிரலக்கு நமம்படுத்த முடியும். 

 

பபற்நறார் மற்றும் சமூகத்தின் ஈடுபாடு 

 

1. பாலர்பள்ளிக் கல்விரயப் பற்றிய பதளிவும் கற்றல் 

கற்பித்தல் தரடகள் இன்றி ேரடபபற அவர்களின் 

ஒத்துரழப்ரபப் பபறுவதற்கும் பாலர்பள்ளி 

கல்வித்திட்டத்தின் அமலாக்கத்ரதப் பபற்நறார்/ 

பாதுகாவÄர்களிடம் விளக்கம் தை நவண்டும். 

2. பபற்நறார்/பாதுகாவலர், ஆசிைியர் இரடÂ¢Ä¡É தகவல் 

பைிமாற்றம் மாணவர்களின் கற்றலுக்கு உதவுவநதாடு 

பள்ளியிலிருந்து வீட்டிற்கும் கற்றல் கற்பித்தல் பதாடருவரத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 

3. பள்ளி, பபற்நறார்/பாதுகாவலர் இரடÂ¢Ä¡É சுமூகமான 

உறவு கற்றல் அனுபவத்ரதயும் நேர்மரறயான 

விரளவுகரளயும் மாணவர்களின் கற்றலுக்குò தருகின்றது. 

 

சிறப்புத் நதரவ மாணவர்கள்  

1. கற்றல் சிக்கரலத் தீர்க்க சிறப்புத் நதரவ மாணவர்கரள 

அரடயாளம் கண்டு பதாடர் ேடவடிக்ரகரய நமற்பகாள்ள 

ஆசிைியர் திட்டமிட நவண்டும். 

 

நமற்பகாள்ளì கூடிய ேடவடிக்ரககள் பின்வருமாறு: 

 

 மாணவர்களின் கற்றல் ேிரல மற்றும் நவறுபாட்டிரன 

அரடயாளம் கண்டு அவர்களின் நதரவகரளப் பூர்த்தி 

பசய்யும் வரகயில் கற்றல் கற்பித்தரலத் திட்டமிட 

நவண்டும். 

 மாணவர்களின் ரகவண்ணங்கரளச் நசகைிக்கவும் 

கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சிதரனக் குறிக்கவும் 

நகாப்புகரளத் தயார்படுத்த நவண்டும். 

 பயனுள்ள கற்றல் கற்பித்தலுக்காக 

உள்ளடக்கங்கரளயும் கற்றø ேடவடிக்ரககரளயும் 

பல்வரகப்படுத்துதல் நவண்டும். 

 மாணவர்களின் நதரவக்நகற்பô பயிற்றுத் துரணப் 

பபாருள்கரள மாற்றி அரமக்க நவண்டும். 
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2. கற்றலில் சிக்கரல எதிர்நோக்கும் மாணவர்கரளì 

கண்டறிய ஆசிைியர்கள் சிறப்புத் நதரவ மாணவர்கரளì 

கண்டறியும் பசயற்கருவிரயப் (IMPaK) (4-6 வயது) 

பயன்படுத்தலாம். சிறப்புத் நதரவ அம்சங்கரளக் 

பகாண்ட மாணவர்களின் பபற்நறார்/பாதுகாவலÕ¼ý 

ஆசிைியர் கலந்துரையாடுதல் நவண்டும். கற்றல் சிக்கரல 

உறுதி பசய்ய மருத்துவரைக் காணî பசல்லும் நபாது 

இச்பசயற் கருவிரய எடுத்துச் பசல்ல நவண்டும். 

 

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û 

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¾¢ø 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÅü¨Èò ¾Å¢÷òÐì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

ÜÎ¾Ä¡¸ þ¨½ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡Ìõ. þ¨Å, 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¾¢È¨ÉÔõ º¡ø¨ÀÔõ ¾¢¼ôÀÎòÐ¸¢ýÈÉ. 

¾ü¸¡Ä, ±¾¢÷¸¡Äî ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ 

ºÁý¿¢¨ÄÂ¢Ä¡É ÁÉ¢¾ ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ü¸¡¸§Å 

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¸£úì¸ñ¼ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û 

þ¨½ì¸ôÀðÊÕì¸¢ýÈÉ.  

 

1. ¦Á¡Æ¢ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ºÃ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. 

 Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý ²¼ø¸¨Ç Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ 

Å¨¸Â¢ø  ¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ 

¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ ̄ ¾×õ Å¨¸Â¢ø ́ ù¦Å¡Õ À¡¼ ̧ üÈø 

¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

¯îºÃ¢ôÒ, Å¡ì¸¢Â «¨ÁôÒ, þÄì¸½õ, ̧ ¨Äî¦º¡ø 

ÀÂýÀ¡Î, ¦Á¡Æ¢¿¨¼ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ 

¦ºÖòÐ¾ø §ÅñÎõ. 

 

 

2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Âô ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø  

 «¨ÉòÐô À¡¼ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ 

ÍüÚîÝÆ¨Ä §¿º¢ò¾ø, ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý 

Óì¸¢ÂòÐÅò¾¢ý Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

ÁÉò¾¢ø À¾¢Â ¨Åì¸ §ÅñÎõ. 

 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É «È¢×õ Å¢Æ¢ôÒ½÷×õ 

Á¡½ÅÃ¢¨¼§Â ÍüÚîÝÆ¨Äô §À½¢ì¸¡ìÌõ 

Àñ¨À ÅÇ÷ì¸ ¯¾×õ. 

 

3. ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ 

 Á¡½Å÷¸û ¿üÀñÀ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷óÐ 

«¾¨Éì ¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ ¦À¡ÕðÎ «¨ÉòÐô 

À¡¼í¸Ç¢Öõ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼ 

§ÅñÎõ. 
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 ¬ýÁ¢¸õ, ÁÉ¢¾Å¢Âø, ÌÊÂ¢Âø ¬¸¢Â ¿ý¦ÉÈ¢ô 

ÀñÒ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ §ÅñÊÂ 

ÜÚ¸Ç¡Ìõ. 

 

4. «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 

 Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ 

¬÷Åò¨¾ ÅÇ÷ôÀ¾ýÅÆ¢ «Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¢Âø, 

¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨Å §ÁõÀÎò¾ þÂÖõ. 

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ. 

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ þ¨½ôÒ 

¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. 

(i) «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢× («È¢Å¢Âø, 

¦¾¡Æ¢øÑðÀõ º¡÷ó¾ ¸ÕòÐ, §¸¡ðÀ¡Î, 

¸ÕòÐì§¸¡¼ø) 

(ii) «È¢Å¢Âø¾¢Èý  

(«È¢Å¢Âø º¢ó¾¨ÉÔõ ¨¸Â¡Ùõ ¾¢ÈÛõ) 

(iii) «È¢Å¢Âø ÀñÒ (ÐøÄ¢Âõ, §¿÷¨Á, 

À¡Ð¸¡ôÒ) 

(iv) ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î 

5. ¿¡ðÎôÀüÚ 

 ±øÄ¡ô À¡¼í¸û, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û, ºã¸ 

§º¨Å¸û ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â 

¿¡ðÎôÀü¨È ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ. 

 ¿¡ð¨¼ §¿º¢ìÌõ Á§Äº¢Âì ÌÊÁ¸ý ±ýÈ 

¦ÀÕÁ¢¾õ ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. 

 

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ 

 ¬ì¸õ ±ýÀÐ ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì ¦¸¡ñÎ 

²¼¨Äî §º¸Ã¢òÐô ÀÌò¾¡öóÐ Ò¾¢¾¡É «øÄÐ 

«ºÄ¡É ´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ.  

 ¬ì¸î º¢ó¾¨ÉÂ¢ýÅÆ¢ ²¼¨Ä Á¡üÈõ ¦ºöÐ 

º£÷¦ºöÐ «¾¨É «ÁÄ¡ì¸ôÀÎòÐÅ§¾ Òò¾¡ì¸õ 

¬Ìõ.  

 ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¿Õí¸¢Â 

¦¾¡¼÷¨Àì ¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ. þ¨Å 21¬õ 

áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ. 

 ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ì ÜÚ¸û ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

Ó¨ÈÂ¡¸ þ¨½ì¸ôÀÎ¾ø §ÅñÎõ.  
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7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ 

 ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊÂ ¾ý¨Á¸¨Ç 

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾Ôõ «Åü¨È 

Å¡úÅ¢Âø ÀñÀ¡¼¡¸ ÅÆì¸ôÀÎòÐÅ¨¾Ôõ 

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒì ÜÚ §¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 ÍÚÍÚôÒ, §¿÷¨Á, ¿õÀ¸ò¾ý¨Á, ¦À¡ÚôÒ½÷îº¢, 

¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É §À¡ýÈÅü¨Èì ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø ÒÌòÐÅ¾ýÅÆ¢ 

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò ¾¢È¨É Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ÅÇ÷ì¸ 

þÂÖõ. 

 

8. ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾Ä¢ø þ¨½ôÀ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¾¸Åø 

¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨ÅÔõ 

ÀÂýÀ¡ðÊ¨ÉÔõ «È¢Å§¾¡Î «Åü¨Èò 

¾¢¼ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ×õ ÓÊÔõ.  

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ Á¡½Å÷¸¨Ç 

¬ì¸î º¢ó¾¨É ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡ìÌÅ§¾¡Î 

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ¸Å÷îº¢¸ÃÁ¡É¾¡¸×õ 

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ «¨ÁÂ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. 

þ¾ýÅÆ¢, Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø ¾Ãõ ¯ÂÕõ. 

 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¾¢ý ÜÚ¸û ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾ÖìÌò §¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼ ¾¨ÄôÒìÌô 

¦À¡Õò¾Á¡É¾¡¸ «¨ÁÅ¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ 

§ÅñÎõ. þÐ, Á¡½Å÷¸û À¡¼ò¾¢ý 

¯ûÇ¼ì¸ò¨¾î º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÇ 

ÅÆ¢ÅÌìÌõ. 

 

9. உலகளாவிய ேிரலத்தன்ரம 

 ¯üÀò¾¢ ÁüÚõ ÀÂýÀ¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ÌÊ¨Á, 

´üÚ¨Á ¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚ¸¢ýÈ 

«È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ Àñ¨ÀÔõ «ýÈ¡¼ 

Å¡úì¨¸Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢, ÍüÚîÝÆ¨Äô 

¦À¡ÚôÒ¼ý ¨¸Â¡ÙÅ¾üÌò §¾¨ÅôÀÎõ 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁÂ¡É º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀüÈ Á¡½Å¨Ã 

¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾§Â ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ 

§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 

 ¯ûé÷, ¿¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ ¿¢¸ú¸¡Ä 

º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ Á¡½Å÷¸û ±¾¢÷§¿¡ì¸ ¯Ä¸Ç¡Å¢Â 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. 
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10.  ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ 

 

 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ ¦À¡ÚôÒûÇ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢¨Â 

¿¢÷Å¸¢ì¸×õ §¿÷¨ÁÂ¡É Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾î 

¦ºÂøÀÎò¾×õ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢¾¢ 

¦¾¡¼÷À¡É ÓÊ¦ÅÎì¸×õ ÜÊÂ ¾¢È¨ÁÂ¡É 

±¾¢÷¸¡லச் சமு¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì 

¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 
 

 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ Á¡½Å÷¸ÙìÌ §¿Ã¢¨¼Â¡¸×õ 

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸×õ ¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. ÅðÊ 

¸½ì¸£ðÎ Ó¨È §À¡ýÈ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É 

¾¨ÄôÒ¸û §¿Ã¢¨¼Â¡¸ì ¸üÀ¢ìÌõ Å¨¸Â¢ø ¾Ã 

¬Å½ò¾¢ø §º÷ì¸ôÀðÎûÇÉ. Áüறத் ¾¨ÄôÒ¸û 

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û 

«ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ôÀ¾üÌ Å¡öôÒ 

ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ 

¿¢÷Å¡¸ò¨¾ §Áü¦¸¡ûÇ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ 

Á¢¸ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. 

 

 

 

 

பள்ளி மதிப்பீடு 

பள்ளி மதிப்பீடு என்பது மதிப்பீட்டு அணுகுமுரறயில் ஒரு 

பகுதி. இது மாணவர்களின் வளர்ச்சிரயப் பற்றிய தகவல்கரளப் 

பபறுவதற்கான ஒரு பசயல்முரறயாகும். இதரன ஆசிைியர் 

திட்டமிட்டு, அமல்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்க நவண்டும். 

இச்பசயல்முரறரயத் பதாடர்ச்சியாக அதிகாைபூர்வ மற்றும் 

அதிகாைபூர்வமற்ற முரறயில் ேடத்தலாம். இஃது ஆசிைியர், 

மாணவÃ¢ன் உண்ரமயான அரடவு ேிரலரயத் 

தீர்மானிப்பதற்கு உதவுகின்றது. பள்ளி மதீப்பீடு 

முழுரமயாகவும் ேம்பத்தகுந்ததாகவும் உள்ளடக்கிய 

அடிப்பரடயிலும் வட்டாை ைீதியிலும் ேடத்த நவண்டும். பள்ளி 

மதிப்பீட்டின் வழி கிரடக்கப்பட்ட தகவ¨Ä மாணவர்களின் 

கல்வி வளர்ச்சிரய நமம்படுத்துவதற்கான பதாடர் 

ேடவடிக்ரகரயத் திட்டமிடுவதற்குப் பள்ளி ேிர்வாகம், ஆசிைியர், 

பபற்நறார் மற்றும் மாணவர்கள் பயன்படுத்தலாம்.  

பள்ளி மதிப்பீட்ரட ஆசிைியர் அதிகாைபூர்வ முரறயிலும் 

அதிகாைபூர்வமற்ற Ó¨ÈÂ¢லும் ேடத்தலாம். அதிகாைபூர்வ 

மதிப்பீடு கற்றல் கற்பித்தலின் நபாநத ேடத்தப்பட நவண்டும். 

அதிகாைபூர்வ மற்ற மதிப்பீட்ரட ஒவ்பவாரு கற்றல் 

பதாகுதியிலும் பள்ளிô பருவ இறுதியிலும் ஆண்டு இறுதியிலும் 

ேடத்தலாம். À¡Ä÷ÀûÇ¢க்கான தை «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ ஆவணத்ரத ரமயமாகì பகாண்டு பள்ளி 

மதிப்பீட்ரடத் திட்டமிடுதல், நகள்விகரளத் தயாைித்தல், 

ேிர்வகித்தல், நசாதித்தல், குறிப்பபடுத்தல் மற்றும் அரடவு ேிரல 

அறிக்ரகரயத் தயாைிக்க நவண்டும். பதாடர்ச்சியான பல்வரக 
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நோக்குதல் மூலம் மாணவர்களின் முழுரமயான ஒட்டுபமாத்த 

ேடவடிக்ரககரளயும் மதிப்பீடு பசய்ய நவண்டும். அதாவது 

உற்றறிதல், பரடப்பு, வாய்பமாழி பதில்கள், குழு 

ேடவடிக்ரககள் நபான்றரவயாகும். மாணவர்களின் 

ஒட்டுபமாத்த அரடவுேிரலரய ஆசிைியர் பதாழிற்றரகரம 

அடிப்பரடயிலும் விநவகத்துடனும் ேிர்ணயம் பசய்தல் 

நவண்டும். 

பல்வரக அÏகுமுரறயின் வழி மாணவர்களின் கல்வி 

வளர்ச்சிரயக் கண்டறிவநத பாலர்பள்ளியின் மதிப்பீடு. இ·து 

µ÷ அடிப்பரடயான மற்றும் முக்கியமான கற்றல் கற்பித்தலில் 

பதாடர்ச்சியான பசயல்முரறயாகும். 

அட்டவரண 3: அரடவுேிரலக்கான விவைிப்பு 

தை அரடவு 

அரடவு 

ேிரல 
விவைிப்பு 

1 

மாணவர்கள் அடிப்பரட விவைங்கரள அறிந்திருப்பர்; 

அடிப்பரட திறன்கரள பசய்வர் அல்லது அடிப்பரட 

விவைங்களுக்கு ஏற்பò துலங்குவர். 

2 
மாணவர்கள் அறிரவயும் திறரனயும் பகாண்டு 

ஒன்றரன நமற்பகாள்வர். 

3 
மாணவர்கள் அறிரவயும் திறரனயும் பகாண்டு 

முரறயாகவும் பண்புடனும் புதிய சூழலில் 

சூழலுக்நகற்ப ஆக்கத்துடன் பசயல்படுவர். 

 

பாலர்பள்ளியின் மதிப்பீட்டின் நோக்கம் பின்வருமாறு: 

1. மாணவர்களின் வளர்ச்சி அவர்களின் வயதுக்கு ஏற்றவாறு 

உள்ளதா என ஆைாய்தல். 

2. மாணவர்களின் நுண்ணறிரவயும் ஆற்றரலயும் கண்டறிந்து 

வலுப்படுத்துதல் மற்றும் முழுரமயாக வளர்ச்சியரடயச் 

பசய்தல். 

3. கற்றலில் மாணவர்களின் குரறேிரறகரள அவ்வப்நபாது 

கண்டறிதல். 

4. À¡Ä÷ÀûÇ¢க்கான தை «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ ஆவணத்தின் அரனத்து அம்சங்களிலும் 

மாணவைின் அரடவு ேிரலரய மாணவர், பபற்நறார் மற்றும் 

பள்ளி ேிர்வாகத்திற்குத் பதைிவித்தல். 

5. ஆசிைியைின் நபாதனாமுரற, கற்றல் வாய்ப்பு மற்றும் கற்றல் 

சூழல் ஆகியவற்றின் விரளபயரன அறிதல். 

6. கீழ்க்காண்பரவ பதாடர் ேடவடிக்ரகரயத் திட்டமிட 

ஆசிைியருக்கு உதவும்: 

 மாணவர்களின் திறரன முழுரமயாக வளர்ச்சியரடயச் 

பசய்தல் 

 மாணவர்களின் கற்றலில் உதவுதல் 

 ஆசிைியைின் கற்பித்தரலச் சைி பசய்தல் 
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பாலர்பள்ளி மதிப்பீட்டின் பசயல்பாட்டுக் நகாட்பாடுகள் 

 

1. À¡Ä÷ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ஆவணத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ள அறிவு, உணர்வு மற்றும் உள ஆற்றல் 

பசயற்பாடு நபான்றவற்ரற அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு 

மதிப்பீடு பசய்யப்படுகிறது. 

2. வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்கு ஏற்ப மதிப்பீடு 

நமற்பகாள்ளப்படுகிறது.  

3. பள்ளிக்காலத்தில் பதாடர்ச்சியாக இம்மதிப்பீடு 

ேடத்தப்படுகிறது. 

4. இம்மதிப்பீட்டு முரற மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்நகற்பவும் 

ேம்பகòதன்ரமயாகவும் ஏற்புரடயதாகவும் அரமதல் 

நவண்டும். அநதாடு அறிவியல் சார்ந்ததாக இருத்தல் 

அவசியம். 

 மதிப்பீடு மாணவர்களுக்கிரடநய ஒப்À£Î பசய்யாமல் 

அடிப்பரட கூறுகரளக் பகாண்டு ேடத்த நவண்டும். 

 இம்மதிப்பீðடு முரறயானது பதாடர்ச்சியான 

உற்றுணர்தல் மற்றும் மாணவர்களின் பரடப்புகரள 

மதிப்பீடு பசய்தல் ஆகும். அதிகாைபூர்வ நசாதரன 

ேடத்தக் கூடாது.  

 சைியான மற்றும் ஏற்புரடய முடிவுகரளப் பபற, 

தைவுகரள முரறயாக ஆய்வு பசய்ய நவண்டும். 

  ஆவண மதிப்பீடு முரறயாக இருத்தல் நவண்டும்.  

மதிப்பீடு பதிவுகள்: எ.கா:- சைிபார்ப்புப் பட்டியல், 

அளவில் விகிதம், விவைப்பதிவுகள், பதாடர்ச்சியான 

பதிவுகள், மாதிைி நேைம் மற்றும் மாதிைி ேிகழ்வு.  

5. மதிப்பீடு சிறுவர்களின் உைிரமகரளக் கருத்தில் பகாண்டும் 

சைியான பேறிமுரறயிலும் ேடத்தப்படுதல் நவண்டும். 

 

உள்ளடக்க அரமப்பு 

À¡Ä÷ÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É §¾º¢Âì 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý ¾Ã ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ஆவணõ மூன்று 

அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வÆíகுகிறது. அரவ 

உள்ளடக்கத் தைம், கற்றல் தைம் மற்றும் தை அரடவு 

±ýÀ¨ÅÂ¡Ìõ. அட்டவரண 4 அவற்ரற விளக்குகிறது. 

அட்டவரண 4: தை Å¢ÅÃ¢ôÒ 

உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தைம் ¾Ã «¨¼× 

வரையறுக்கப்பட்ட 

பள்ளி கால 

அளவில் 

மாணவர்கள் கல்வி 

பதாடர்பான 

அறிவு, திறன், 

பண்புபேறி ஆகிய 

கூறுகரள 

உள்ளடக்கிய 

கூற்றிரனப் பற்றித் 

பதைிந்து 

பகாள்வரதயும் 

ஒவ்நவார் 

உள்ளடக்கத் 

தைத்திற்நகற்பத் 

தைமான கற்றல், 

அரடவுேிரல 

ஆகியவற்ரற 

உறுதி பசய்வநத 

கற்றல் தைமாகும். 

தை அரடவு 

என்பது 

மாணவர்களின் 

கற்றல் 

அரடவுேிரலரய 

விவைிக்கும் 

ஒன்றாகும். இது 

மாணவர்களின் 

கற்றல் வளர்ச்சி 
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அதன்படி 

இயங்குவரதயும் 

உறுதிப்படுத்துவநத 

உள்ளடக்கத் 

தைமாகும்.  

ேிரலரயக் 

காட்டுவதாகும். 

 

குரறந்தபட்ச நேை ´Ðì¸£Î 

பÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ பாலர்பள்ளிì¸¡É குரறந்தபட்ச நேை 

ஒதுக்கீட்Êø கரடôபிடிக்க நவண்டியரவ: 

1. 5+ ÅÂÐ Á¡½Å÷¸ÙìÌô பாலர்பள்ளி ÅÌôÒ¸û  

´Õ ோரளìÌì Ì¨Èó¾Ð ¿¡ýÌ மணி நேைõ 

¿¼ò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. (µö× §¿ÃÓõ §º÷òÐ) 

«·¾¡ÅÐ ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌ 20 Á½¢ §¿Ãõ. 

2. 4+ ÅÂÐ Á¡½Å÷¸ÙìÌô À¡Ä÷ÀûÇ¢ ÅÌôÒ¸û 

´Õ ¿¡ரளìÌì Ì¨Èó¾Ð 3 Á½¢ 30 ¿¢Á¢¼õ 

¿¼ò¾ôÀ¼ நவண்டும். (µö× §¿ÃÓõ §º÷òÐ) 

«·¾¡ÅÐ ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌ 17 Á½¢ 30 ¿¢Á¢¼õ. 

3. ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢¨Âத் பதாடர்பு ¦Á¡Æ¢Â¡¸ô  

பயன்படுத்தும் À¡Ä÷ÀûÇ¢Â¢ø ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌì 

Ì¨Èó¾Ð 600 ேிமிடங்கள் ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢¨Âக் 

கற்பித்தல் ¦Á¡Æ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ.  

4. ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢¨Âத் பதாடர்பு ¦Á¡Æ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎòதாத À¡Ä÷ÀûÇ¢Â¢ø  ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌì 

Ì¨Èó¾Ð 400  ேிமிடங்கள் ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢¨Âக் 

கற்பித்தல் ¦Á¡Æ¢Â¡¸ô பயன்படுத்த §ÅñÎõ. 

5. ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢¨Âத் பதாடர்பு ¦Á¡Æ¢Â¡¸ô  

பயன்படுத்தும்  À¡Ä÷ÀûÇ¢Â¢ø ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌì 

Ì¨Èó¾Ð 600 ேிமிடங்கள் ¬í¸¢Ä பமாழி¨Âக் 

கற்பித்தல் பமாழியாகô பயன்படுத்த  நவண்டும். 

6. ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢¨Âத் பதாடர்பு ¦Á¡Æ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎòதாத À¡Ä÷ÀûÇ¢Â¢ø ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌì 

Ì¨Èó¾Ð 400  ேிமிடங்கள் ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢¨Âக் 

கற்பித்தல் பமாழியாகô பயன்படுத்த  §ÅñÎõ. 

7. 5 அல்லது அதற்கும் நமற்பட்ட இஸ்லாõ மாணவர்கள் 

பயிலும் பாலர்பள்ளியில் அம்மாணவர்களுக்குக் 

குரறந்தது வாைத்தில் இைண்டு மணி நேைம் ¾Ì¾¢¦ÀüÈ 

ஆசிைியர்கரளக் பகாண்டு þஸ்லாமியக் கல்வி  

நபாதிக்கப்பட நவண்டும். 

8. 5 அல்லது அதற்கும் நமற்பட்ட þஸ்லாம் «øÄ¡¾ 

மாணவர்கள் பயிலும் பாலர்பள்ளியில் 

அம்மாணவர்களுக்குக் குரறந்தது Å¡Ãò¾¢ø þÃñÎ 

Á½¢ §¿Ãõ ¿ý¦ÉÈ¢ì ¸øÅ¢ நபாதிக்கப்À¼ §ÅñÎõ. 

 

கற்றல் கற்பித்தலுக்கான நேை ஒதுக்கீடு 

பாலர்பள்ளியின் கற்றல் கற்பித்தலுக்கான நேை ´Ðì¸£Î 

அட்டவரண 5இல் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிைியர் 

மாணவர்களின் நதரவக்கு ஏற்பì கால அட்டவரணரய 

அரமத்துக் பகாள்ளலாம். 
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அட்டவரண 5: பாலர்பள்ளிக்கான நேை ஒதுக்கீடு 

எண் கற்றல் துரற 

பாலர்பள்ளிக்கான ஒரு 

வாைòதிü¸¡É §¿Ã 

´Ðì¸£Î (ேிமிடம்) 

நதசிய 

பமாழி 

பிற பதாடர்பு 

பமாழி 

1. நதசிய பமாழி 60 60 

2. ஆங்கில பமாழி 60 60 

3. சீன பமாழி/தமிழ் 

பமாழி 

- 60 

4. புற ேடவடிக்ரக 120 120 

5. இஸ்லாமியக் கல்வி/ 

ேன்பனறிக் கல்வி 

120 120 

6. ஆைம்பக் கணிதம் 40 40 

7. ஒருங்கிரணந்த கற்றல் 800 740 

 பமாத்தம் 1200 1200 

 

பாலர்பள்ளியின் கற்றல் கற்பித்தல் நேை ஒதுக்கீடு விபைங்கள் 

À¢ýÅÕÁ¡Ú: 

ஒருங்கிரணந்த கற்றல் 

ஒருங்கிரணந்த கற்றல் மாணவர்களுக்குò தங்கள் கற்றல் 

அனுபவத்ரதப் பபறுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்குகிறது. 

ஆசிைியர்கள் கற்றல் கற்பித்தலில் உத்திைம், திறன் மற்றும் 

பண்புக்கூறுகரள ஒருங்கிரணக்க நவண்டும். ஒருங்கிரணந்த 

கற்றல் பின்வருமாறு: 

1. வழக்கமான ேடவடிக்ரக 

வழக்கமான ேடவடிக்ரகயானது தினந்நதாறும் 

நமற்பகாள்ளும் ேடவடிக்ரகயாகும். அதற்காகî சிறப்பு 

நேைமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ேடவடிக்ரகயில் 

பதாடக்கì கலந்துரையாடல், ஒய்வு நேைம் மற்றும் முடிவு 

ஆகியரவ அடங்கும். 

 

பதாடக்கì கலந்துரையாடல் 

 

மாணவர்கரள மனதளவிலும் உணர்வுபூர்வமாகவும் 

அன்ரறய கற்றலுக்குத் தயார்படுத்துவநத பதாடக்கì 

கலந்துரையாடலின் நோக்கம் ஆகும். கருத்து மற்றும் 

தகவல் பைிமாறுதல், கரத கூறுதல், பாடல் பாடுதல் நபான்ற 

பதாடக்கக் கலந்துரையாடல் ேடவடிக்ரககள், 

மாணவர்களின் பசாற்களஞ்சியத்ரதப் பபருக்கவும் பதாடர்பு 

பகாள்ளும் திறரன வளர்க்கவும் ஆர்வமான பங்நகற்ரப 

ஊக்குவிக்கவும் உதவும். இந்ேடவடிக்ரகக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

நேைம் ஒரு ோளுக்கு 20 ேிமிடங்கள் ஆகும். 

 

ஓய்வு 

 

பாலர்பள்ளி கல்வியில், ஓய்வு நேைமும் கற்றல் கற்பித்தலில் 

ஓர் அங்கமாகக் கருதப்படுகிறது. ஓய்வு நேைம் மாணவர்கள் 

உணவருந்துவதற்குமட்டுமன்றி உடல், மன நசார்ரவ 

அகற்றுவதற்காகவும் வழங்கப்படுகிறது. ஓய்வு நேைத்தின் 

நபாது மாணவர்கரள உணவு மற்றும் உணவருந்தும் 
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இடத்ரதத் தயார் பசய்வது நபான்ற பயனான 

ேடவடிக்ரகயில் ஈடுபடுத்தலாம். சுய நமலாண்ரம, 

உண்ணும் முரற, ஆநைாக்கியம் மற்றும் சÁîº£÷ உணவு 

நபான்ற கூறுகளுக்கு ஓய்வு நேைத்தின் நபாது கவனம் 

பசலுத்தப்பட நவண்டும். ஓய்வு நேைத்திற்காக ஒரு ோளில் 

30 ேிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளÉ. 

 

முடிவு 

 

ஆசிைியரும், மாணவர்களும் அன்ரறய கற்றல் 

கற்பித்தரலயும் ேடவடிக்ரககரளயும் மீட்டுணர்வதற்கு 

முடிவு துரணபுைிகிறது. அநதாடு, ஆசிைியரும் 

மாணவர்களும் பதாடர் கற்றரலப் பற்றிì 

கலந்துரையாடலாம். ஒவ்பவாரு ோளும் 10 ேிமிடங்கள் 

முடிவு ேடவடிக்ரகக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. கற்றல் ேடவடிக்ரக 

 

கற்றல் ேடவடிக்ரகயானது, ஆசிைியர் பபாருத்தமான 

கற்றல் கற்பித்தலுக்கான «ÏÌÓ¨È¸¨Çò 

நதர்ந்பதடுக்க வழிவகுக்கிறது. நமலும் மாணவர்களின் 

சிந்தரனயாற்றரலயும் ஆைாய்ச்சி, ஆய்வு, தீர்வு காணுதல் 

நபான்றவற்ரறò தூண்டுவதாகவும் அரமதல் நவண்டும். 

கருப்பபாருள் அடிப்பரடயிலான கற்றல், பசயல் திட்ட 

அடிப்பரடயிலான கற்றல், கற்றல் ரமய பயன்பாடு 

நபான்ற பல்நவறு உத்திகரள நமற்பகாள்ளலாம். கற்றல் 

ேடவடிக்ரகக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நேைம்: 

 

(i) 500 ேிமிடங்கள்/வாைம் - நதசியப் பள்ளி 

(ii) 440 ேிமிடங்கள்/வாைம் - நதசிய வரக பள்ளி  

 

புற ேடவடிக்ரக 

புற ேடவடிக்ரககள் வகுப்பரறக்கு பவளிநய 

ேடத்தப்படும் ேடவடிக்ரககளாகும். புற ேடவடிக்ரக 

மாணவர்களின் உடற்பசயரல உருவாக்கி அறிவாற்றரலò 

தூண்டுகிறது. புற ேடவடிக்ரக மாணவர்கள் சூழலுடன் 

பதாடர்பு பகாள்ளவும் ஆைாயவும் வாய்ப்பு வழங்குகிறது. 

இந்த ேடவடிக்ரககள் மூலம், மாணவர்கள் சுகாதாைம் 

மற்றும் பாதுகாப்பின் விழிப்புணர்ரவ உருவாக்குவநதாடு 

சூழலுற்நகற்ப உணர்திறரனயும் பபறுவர். 

நமற்பகாள்ளப்பட நவண்டிய புற ேடவடிக்ரககள் 

பின்வருமாறு:- 

 

1. உடல் பசயல்பாடு 

 

உடல் பசயல்பாடு என்பது உடல் அரசவுகளின் மூலம் 

உடரல இயக்குவதற்கும் மற்றும் சக்திரய உபநயாகித்து 

உடல், உள வளர்ச்சிரயயும் சுகாதாைத்ரதயும் 

நமம்படுத்துவதாகும். உடல் பசயல்பாடு ேடவடிக்ரக 

மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானது. 
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அநதாடு, சுகாதாைத்திற்கும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்ரகò 

தைத்திற்கும் முன்நனாடியாக அரமகிறது. நமலும், உடல் 

பசயல்பாடு அறிவாற்றல், துைிதம் மற்றும் ஒருங்கிரணப்பு, 

சமூகத் திறன், உணர்ச்சி முதிர்ச்சி ஆகியவற்ரற 

மாணவர்களிடம் நமம்படுத்த உதவும். உடல் பசயல்பாடு 

ேடவடிக்ரக ஒரு வாைத்தில் 2 முரற 30 ேிமிடங்களுக்கு 

நமற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

 

2. சுதந்திை விரளயாட்டு 

 

சுதந்திை விரளயாட்டில் மாணவர்களுக்கு என்ன, 

எப்நபாது, எவ்வாறு விரளயாடுவது என்பரதச் சுயமாகò 

நதர்ந்பதடுக்க வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. 

மாணவர்கள் விரளயாடும் பபாழுது சுதந்திைமாக 

விரளயாட்டின் விதிகள் மற்றும் பங்ரக முடிவு 

பசய்யலாம். சுதந்திை விரளயாட்டுக் கற்றலின் மூலம் 

உடல் வளர்ச்சி, உணர்ச்சி, அறிவாற்றல் மற்றும் சமூக 

திறன்கள் நபான்ற ேன்ரமகரள அரடவர். இதனால் 

மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி அரடவநதாடு, மற்றவர்களுடன் 

பதாடர்பு பகாள்ளும் முரற, திறம்படô நபசுவது, பகிர்ந்து 

மற்றும் ஒருங்கிரணந்து பிைச்சரனகரளத் தீர்வு காணì 

கற்றுக் பகாள்வர். சுதந்திை விரளயாட்டின் நபாது, 

ஆசிைியர்கள் திட்டமிடுபவைாகவும் 

கண்கா½¢ப்பாளைாகவும் பங்குதாைர்களாகவும் மற்றும் 

பார்ரவயாளர்களாகவும் பசயல்படுவர். இந்தî சுதந்திை 

விரளயாட்டு பயனுள்ளதாகவும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் 

அரமய ஆசிைியர்கள் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற சூழரல 

ஏற்படுத்த நவண்டும். சுதந்திை விரளயாட்டு ஒரு 

வாைத்தில் மூன்று முரற 20 ேிமிடங்களுக்கு ேரடபபறும். 

 

3. இஸ்லாமியக் கல்வி/ேன்பனறிக் கல்வி 

 

இஸ்லாமியக் கல்வி/ேன்பனறிக் கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

நேைம் ஒரு வாைத்தில் 120 ேிமிடங்கள் ஆகும். 

பாலர்பள்ளி வகுப்பில் 5 அல்லது அதற்கும் நமற்பட்ட 

இஸ்லாமிய மாணவர்கள் இருந்தால், 

அம்மாணவர்களுக்குக் குரறந்தது வாைத்தில் 120 

ேிமிடங்களுக்குò தகுதி பபற்ற ஆசிைியர்கரளக் பகாண்டு 

இஸ்லாமியì கல்வி ேடத்தப்பட நவண்டும். அநத நபால் 

5 அல்லது அதற்கும் நமற்பட்ட இஸ்லாம் அல்லாத 

மாணவர்கள் இருந்தால், அம்மாணவர்களுக்குக் 

குரறந்தது வாைத்தில் 2 மணி நேைம் ேன்பனறிக் கல்வி 

ேடத்தப்பட நவண்டும். வகுப்பில் இஸ்லாமிய 

மாணவர்கள் இல்லாமநலா அல்லது 5க்கும் குரறவான 

எண்ணிக்ரகயில் இருந்தாநலா ேன்பனறிக் கல்வியின் 

நேைத்ரத ஒருங்கிரணந்த கற்றலுடன் இரணக்கலாம். 
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பதாடர்பு  

உத்திைம் 
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Tunjang Komunikasi terdiri daripada Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Kemahiran bahasa merupakan 

teras kepada Tunjang Komunikasi. Kemahiran bahasa ini diorganisasikan dalam kemahiran mendengar dan bertutur; kemahiran 

membaca; dan kemahiran menulis. Keempat-empat kemahiran ini adalah penting bagi memperkembangkan komunikasi lisan dan asas 

literasi murid untuk pembelajaran mereka seterusnya. 

 

Di samping itu, aspek seni bahasa juga diterapkan dalam Tunjang ini. Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid memahami, 

mengungkap dan menghargai bahasa yang indah melalui pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur melalui pelbagai aktiviti 

dan permainan bahasa seperti nyanyian, bercerita, berlakon dan berpuisi.  

 
 
 

BAHASA MELAYU 

 

 
 
Selepas mengikuti aktiviti pembelajaran yang berteraskan Bahasa Melayu, murid boleh: 

1. Memberi respons secara bertatasusila terhadap pelbagai bahan rangsangan yang didengar. 

2. Berkomunikasi dan menyampaikan idea. 

3. Membaca dan memahami ayat mudah. 

4. Menulis perkataan, frasa dan ayat mudah. 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 

BM 1.1 Mendengar dan memberi 
respons terhadap 
pelbagai bunyi di 
persekitaran 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 1.1.1      
 
 

Mengenal pasti pelbagai bunyi di 
persekitaran 

BM 1.1.2      
 
 
 
 
 
BM 1.1.3 

Mengecam dan membezakan 
bunyi di persekitaran 
(i) manusia  
(ii) alam sekitar 
(iii) ciptaan manusia 

 
Memberi respons terhadap bunyi 
yang didengar 

 

BM 1.2 Mendengar, memahami 
dan memberi respons 
secara gerak laku dan 
lisan 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 1.2.1 
 
 
BM 1.2.2 
 
BM 1.2.3  
 
 
 
 
 

Mendengar dan memberi respons 
terhadap cerita yang didengar 
 
Mendengar dan menyanyi lagu  
 
Mendengar, memahami dan 
memberi  respons secara 
bertatasusila terhadap: 
(i) ucap selamat 
(ii) arahan yang mudah 

BM 1.2.4 
 
 
 
 
 
 
BM 1.2.5 
 
 
BM 1.2.6 
 
 
 
 

Mendengar dan memberi 
respons dengan bertatasusila 
terhadap: 
(i) arahan  
(ii) soalan 
(iii) cerita 

 
Mendengar dan melafazkan puisi 
dengan intonasi yang betul 
 
Melafazkan puisi 
(i) pantun dua kerat 
(ii) sajak 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

 

BM 1.3 Mendengar dan 
mengecam bunyi bahasa 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 1.3.1   
 
 
BM 1.3.2 
 
 
 
BM 1.3.3 

Mendengar dan menyebut abjad 
 
 
Mendengar, mengecam dan 
menyebut bunyi suku kata awal 
yang sama dalam perkataan 
 
Mendengar, mengecam dan 
menyebut bunyi suku kata akhir 
yang sama dalam perkataan 

 

 

BM 1.3.4 
 
 
BM 1.3.5 

Mendengar, mengecam dan  
menyebut perkataan 
 
Menyebut dan memberi respons 
terhadap perkataan yang 
didengar 
 

BM 1.4 Berinteraksi 
menggunakan ayat 
mudah 

 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 1.4.1 
 
 
BM 1.4.2 
 
 
 
 
BM 1.4.3 

Mendengar dan menyebut  ayat 
mudah secara bertatasusila 
 
Berinteraksi menggunakan ayat 
mudah untuk: 
(i) meluahkan perasaan  
(ii) menyatakan permintaan 
 
Bersoal jawab menggunakan  ayat 
mudah 
 

BM 1.4.4 
 
 
BM 1.4.5  
 
 
 
 
BM 1.4.6 

Berinteraksi menggunakan ayat 
mudah mengikut situasi 
 
Berinteraksi menggunakan ayat 
mudah untuk: 
(i) memberi arahan 
(ii) memberi pandangan 

 
Bersoal jawab menggunakan 
ayat mudah berdasarkan bahan 
rangsangan 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

BM 1.5   Bertutur untuk 
menyampaikan idea 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 1.5.1 Menyampaikan idea tentang 
sesuatu yang didengar, dilihat atau 
dialami 

BM 1.5.2   Menyampaikan idea secara kritis 
tentang sesuatu yang didengar, 
dilihat atau dialami 

BM 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA 

BM  2.1 Menguasai kemahiran              
prabaca 

Murid boleh: 
  

BM 2.1.1 
 
 
BM 2.1.2 
 
 
 
 
BM 2.1.3  
 
 
 
 
 
 
 
BM 2.1.4 
 
 
BM 2.1.5 

Menyatakan lambang dan cetakan 
yang  membawa makna tertentu 
 
Mengenal pasti ciri-ciri fizikal buku: 
(i) judul 
(ii) gambar/Ilustrasi 
(iii) pengarang 
 
Mengamalkan cara membaca yang 
betul: 
(i) dari kiri ke kanan 
(ii) dari atas ke bawah  
(iii) jarak antara mata dengan 

buku 
(iv) teknik memegang buku 

 
Mengamalkan penjagaan buku 
dengan cara yang betul 
 
Membaca secara olok-olok 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

BM 2.2 Mengenal huruf abjad  Murid boleh: Murid boleh: 

BM 2.2.1 
 
BM 2.2.2 
 

Mengenal pasti abjad 
 
Menyebut dan membunyikan 
huruf vokal 

BM 2.2.3 
 
 
 

Mengenal pasti dan menyebut 
huruf kecil dan besar 

BM 2.3 Membina dan membaca 
suku kata dan perkataan 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 2.3.1 
 
BM 2.3.2 
 

Membunyikan suku kata terbuka 
 
Membunyikan suku kata tertutup 

 

 

BM 2.3.3 
 
 
 
 
BM 2.3.4   
 

Membaca perkataan dengan 
suku kata terbuka: 
(i) KV+KV 
(ii) KV+ KV+KV 

 
Membaca perkataan dengan 
suku kata terbuka dan tertutup: 
(i) KVK 
(ii) V+KV 
(iii) V+KVK 
(iv) KV+KVK 
(v) KVK+KV 
(vi) KVK+KVK 

BM 2.4   Membaca dan 
memahami frasa dan 
ayat 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 2.4.1 
 
 
 
BM 2.4.2 
 

Membaca frasa yang 
mengandungi perkataan dengan 
suku kata terbuka 
 
Membaca ayat mudah yang  
mengandungi perkataan dengan 
suku kata terbuka 

BM 2.4.3 
 
 
 
 
 
 

Membaca dan memahami frasa 
yang mengandungi perkataan 
dengan suku kata terbuka dan 
tertutup 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

 BM 2.4.4 
 

Membaca dan memahami ayat 
mudah dengan sebutan yang 
betul 

BM 2.5 Membaca dan 
memahami bahan 
bacaan 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 2.5.1  
 

Membaca bahan bacaan mudah BM 2.5.2 
 
 
 
BM 2.5.3 

Membaca dan menceritakan 
semula daripada bahan bacaan 
yang dibaca 
 
Membaca dan meluahkan idea 
daripada bahan bacaan yang 
dibaca 

BM 2.6 Memupuk bacaan luas Murid boleh: Murid boleh: 

BM 2.6.1 
 
 
BM 2.6.2 
 
 
BM 2.6.3 

Memilih bahan bacaan yang 
digemari 
 
Mengenal dan menamakan 
gambar dalam buku 
 
Membaca perkataan yang 
terdapat dalam buku 

BM 2.6.4 
 
BM 2.6.5 
 
 
BM 2.6.6 

Berkongsi bahan bacaan 
 
Membaca bahan bacaan secara 
berkongsi dengan rakan 
 
Membaca bahan bacaan dengan 
sendiri 

BM 3.0 KEMAHIRAN MENULIS 

BM 3.1 

 

 

Menguasai kemahiran 
pratulis  

 

 

Murid boleh: 
  

BM 3.1.1 
 
 
BM 3.1.2 

Memegang alat tulis dengan cara 
yang betul untuk menulis 
 
Duduk dengan posisi yang betul  
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

  
 
 
BM 3.1.3 
 
 
BM 3.1.4 
 
 
 
 
BM 3.1.5 

semasa menulis  
 
Membuat contengan dan lakaran 
menggunakan pelbagai alat tulis 
 
Mengkoordinasikan pergerakan 
mata dengan tangan melalui 
lakaran bentuk, corak dan garisan 
secara bebas 
 
Mengkoordinasikan pergerakan 
mata dengan tangan mengikut 
arah yang betul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM 3.2  Menguasai kemahiran               
menulis 

Murid boleh: Murid boleh: 

BM 3.2.1 
 
 
BM 3.2.2 
 
 
BM 3.2.3 
 
BM 3.2.4 

Menulis huruf kecil dengan cara 
yang betul 
 
Menulis huruf besar dengan cara 
yang betul 
 
Menyalin perkataan 
 
Menyalin frasa 

BM 3.2.5  
 
BM 3.2.6 
 
 
BM 3.2.7 
 
BM 3.2.8 
 

Menyalin ayat mudah 
 
Meluahkan idea dalam bentuk 
lukisan, simbol dan tulisan 
 
Menulis perkataan dan frasa 
 
Menulis ayat mudah 
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Senarai Suku Kata 

Suku Kata Contoh  

Satu suku kata terbuka KV ba, ca, de, fi, gu, hi, ja, ku, lo, ma, ni, pu, ra, si, to 

Dua suku kata terbuka KV+KV 
bapa, baca, batu, buku, bola, bahu, cuti, ciku, dagu, duri, feri, gigi, hari, jala, kuku, kuda, 
lori, lima, mata, meja, muka, nasi, paku, pasu, rusa, roti, susu, sagu, topi, raga 

Tiga suku kata terbuka KV+KV+KV dahaga, kerusi, lelaki, kereta, kepala, mereka, cerita, tomato, telaga, kemeja 

Satu suku kata tertutup KVK bot, bas, beg, cat, gam, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, tin, van, zip 

Dua suku kata terbuka V+KV abu, apa, api, aku, alu, ini, itu, isi, ubi, ibu  

Satu suku kata terbuka dan 
satu suku kata tertutup 

V+KVK adik, ayam, awan, akar, epal, emak, ekor, itik, ubat, otak 

Satu suku kata terbuka dan 
satu suku kata tertutup 

KV+KVK 
bakul, bulan, bulat, cawan, cicak, dodol, datuk, gajah,  garam, hutan, hitam, jalan, katil, 
kipas, lapan, lilin, mulut, masin, makan, nenek, pokok, siput 

Satu suku kata tertutup dan 
satu suku kata terbuka 

KVK+KV kunci, lampu, lembu, pintu, teksi, kanta, kurma, baldi, bomba 

Dua suku kata tertutup KVK+KVK biskut, kertas, masjid, coklat, sampan, bantal, kantin, tandas, cermin, mancis 

 

 



KSPK EDISI BAHASA TAMIL 

 

35 

 

GLOSARI 

Bil. Istilah Maksud / Makna 

1 bacaan luas 

Bacaan luas atau bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan oleh 
murid secara bersendirian tanpa bimbingan guru. Bacaan luasini bertujuan untuk mengukuhkan 
asas membaca; menambah kemahiran memahami dan menaakul isi bacaan; meningkatkan 
kepantasan membaca; serta membina dan mengukuh minat membaca. 

2. konsonan Huruf selain vokal (b, d, f, ...). 

3. suku kata terbuka Suku kata yang diakhiri dengan vokal. 

4. suku kata tertutup Suku kata yang diakhiri dengan konsonan. 

5. vokal Huruf hidup atau huruf saksi (a, e, i, o, u). 
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ENGLISH LANGUAGE 

 

 
The learning experience will enable pupils to: 

1. listen and respond using appropriate verbal and non-verbal responses. 

2. speak politely using simple words, phrases and sentences. 

3. read and understand simple familiar words, phrases and sentences. 

4. write simple familiar words and phrases. 

 

CONTENT STANDARD 
LEARNING STANDARD 

4+ 5+ 

BI 1.0 LISTENING AND SPEAKING SKILLS 

BI 1.1 Listen to and identify 
sounds 

 

 

 

Pupils can: Pupils can: 

BI 1.1.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Listen to and identify common 
sounds in the environment 

BI 1.1.2  
 
 
 
 
 
 
BI 1.1.3    

Listen to and respond to stimulus 
given: 
(i) environmental sounds 
(ii) voice sounds 
(iii) rhythm and rhyme 
(iv) alliteration 

 
Listen to and identify rhymes in 
nursery rhymes and songs 
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CONTENT STANDARD 
LEARNING STANDARD 

4+ 5+ 

BI 1.2 

 

 

 

 

 

 

Listen to and respond 
appropriately 

Pupils can: Pupils can: 

BI 1.2.1  
 
 
BI 1.2.2  
 
BI 1.2.3     
 
BI 1.2.4  
 
 
BI 1.2.5 
 

Listen to and recite nursery 
rhymes  
 
Listen to and sing songs 
 
Listen to and repeat greetings 
 
Listen to and follow simple 
instructions  
 
Listen to and enjoy simple stories 

BI 1.2.6 
 
 
BI 1.2.7 
 

Listen to and recite poems and 
rhymes 
 
Listen to and respond to stories 
 

BI 1.3   Listen, understand and 
respond in a variety of 
contexts    

 

Pupils can: Pupils can: 

BI 1.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participate politely in daily 
conversations to: 
(i) exchange greetings 
(ii) show appreciation 
(iii) introduce oneself 
(iv) express feelings 
(v) make simple request 

BI 1.3.2 
 

BI 1.3.3   
 
 
BI 1.3.4  
 
 
BI 1.3.5 
 
 
BI 1.3.6    

Name favourite things and 
activities  

Listen to and respond to oral 
texts 
 
Participate in talk about familiar 
activities and experiences 
 
Participate in talk about stories 
heard 
 
Participate in role play about 
familiar daily situations 
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CONTENT STANDARD 
LEARNING STANDARD 

4+ 5+ 

BI 2.0 READING SKILLS 

BI 2.1 Show appropriate book 
handling skills 

Pupils can: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI 2.1.1 
 
BI 2.1.2 
 
 
BI 2.1.3 
 
 
 
 
 
BI 2.1.4 
 

Handle books carefully 
 
Recognise the basic features of a 
book. 
 
Read books in the correct 
manner: 
(i) left to right 
(ii) top to bottom  
(iii) distance between eyes and 

the book 
 
Show awareness that print 
conveys meaning by doing 
pretend reading 
 

BI 2.2 Apply sounds of letters to 
recognise words  

Pupils can: 
 

Pupils can: 

BI 2.2.1 
 
 
 
 
BI 2.2.2 
 
 
BI 2.2.3 

Recognise letters of the alphabet 
by their:  
(i) shape 
(ii) name 

 
Recognise small letters of the 
alphabet 
 

BI 2.2.5 
 
 
BI 2.2.6 
 
 
 
 
BI 2.2.7 

Recognise and sound out letters 
of the alphabet 
 
Recognise and sound out initial, 
medial and ending sounds in a 
word 
 
Blend phonemes (sounds) to 
form single syllable words 
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CONTENT STANDARD 
LEARNING STANDARD 

4+ 5+ 

 
 
BI 2.2.4 

Recognise capital letters of the 
alphabet 
 
Name letters of the alphabet 
 

BI 2.3 Demonstrate 
understanding of a 
variety of texts in the 
form of print and non-
print materials 

Pupils can: Pupils can: 

BI 2.3.1 
 
 
BI 2.3.2 

Recognise and read logos and 
signs 
 
Read familiar words printed in the 
surroundings 

BI 2.3.3 
 
 
BI 2.3.4 
 
BI 2.3.5 

Recognise and read high 
frequency/sight words 
 
Read simple phrases 
 
Read simple sentences 

BI 2.4 Develop interest in 
reading independently for 
information and 
enjoyment 

 

 

 

Pupils can: Pupils can: 

BI 2.4.1   

 

 

Recognise and name objects or 
people in pictures 

BI 2.4.2 
 
BI 2.4.3 

Read texts independently 
 
Read and respond to texts read 

BI 3.0 WRITING SKILLS 

BI 3.1 Develop prewriting skills 

 

Pupils can:  
 
 

BI 3.1.1    
 
 
 

Demonstrate fine motor control of 
hands and fingers by using writing 
tools correctly 
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CONTENT STANDARD 
LEARNING STANDARD 

4+ 5+ 

 
 
BI 3.1.2    
 
 
BI 3.1.3    

 
 

 
Demonstrate correct posture and 
pen hold grip 
 
Develop hand-eye coordination 
through scribbling, drawing lines 
and patterns 
 

BI 3.2 Develop writing skills  Pupils can: Pupils can: 

BI 3.2.1 
 
BI 3.2.2 
 
 
BI 3.2.3 
 
 
BI 3.2.4 
 

Write recognisable letters  
 
Copy and write small letters 
legibly 
 
Copy and write capital letters 
legibly 
 
Copy familiar words in legible 
print 
 

BI 3.2.5 
 
 
BI 3.2.6 
 
 
BI 3.2.7 
 
 
 
 
BI 3.2.8 
 

Copy simple phrases in legible 
print 
 
Copy familiar simple sentences in 
legible print 
 
Communicate ideas and 
information by using drawing, 
marks, symbols and writing with 
invented spelling 
 
Write familiar words and phrases 
in legible print 
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Suggested Word List According To Rimes (Basic Phonics) 

 

Rime Word List Rime Word List 

- at cat, mat, sat, pat, bat, fat, rat, hat - og dog, jog, log 

- ap cap, lap, map, tap, nap - et jet, wet, net, pet 

- an fan, man, can, pan, van - en hen, pen, ten, men 

- am jam, yam, ram - ed bed, red 

- in bin, fin, pin, tin, win - eg leg, peg 

- ip dip, sip, lip, zip, hip - ut cut, hut, nut 

- it hit, kit, pit, sit - un bun, fun, gun, run, sun 

- ig big, dig, fig, wig - um gum, hum, mum 

- ag bag, rag, tag, wag - ack back, pack, rack, sack 

- ad mad, sad, pad, bad - ick tick, sick, lick, pick, quick 

- ot cot, dot, hot, not, pot - ock sock, lock, rock 

- op hop, mop, pop, top - ill fill, ill, pill, hill, bill 

- od cod, god, nod, pod, rod - ell bell, tell, well, yell, sell 
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Suggested High Frequency Words 

 

the of for my so your 

and it at her go put 

a was his out no too 

to you that this do here 

said they with have me an 

in on we went very am 

he she can be get yes 

I is are like got did 

 
*In frequency order reading, down the columns from left to right 
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GLOSSARY 

No. Term Definition 

1. alliteration 
The use of words that begin with the same sounds. 
Example: peas porridge pot. 

3. non-print material Digital reading materials. 

4. print material 

Printed matter is a term to describe printed material produced by printers or publishers, 

such as books, magazines, booklets, brochures and other publicity materials and in some 

cases, newspapers. 

5. rhythm and rhyme 
A regular repeated pattern of sounds and words that rhyme. 
Example: nursery rhymes. 
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华语 

 
 

华语是华族的母语，在我国多元种族的社会中有着重要的地位，它也是华文小学的教学媒介语，因此儿童需在学前掌握一定程度的华文，

为在小学学习华文打好基础。本课程将让儿童掌握语言的基本技能，即听话、说话、阅读和书写，协助儿童积累新知识和新经验，同时使

儿童能正确地使用华文来表达感受、分享生活经验，并有礼貌地与人沟通。 

 

本课程通过活泼有趣的活动，如游戏、歌唱、会话、问答、表演、讲故事等语文活动，提高儿童学习华文的兴趣，加强语言的掌握。通过

本课程，学生： 

1. 养成良好的听话和说话习惯。 

2. 乐于使用华文，有礼貌地与人沟通。 

3. 初步掌握阅读的能力，对阅读产生兴趣。 

4. 能初步以书面进行表达，对书面表达产生兴趣。 

教学重点： 

1. 学前教育不教汉语拼音、轻声、变调等语音知识，惟教师范读语音须标准。教师在进行听说教学时，提醒学生沟通时须要注意说话

的礼貌和态度；措辞和说话内容； 以及聆听者的身分。教师也应注意学生倾听技巧，训练学生的口头表达能力。 
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2. 阅读教学重视培养学生的阅读兴趣和习惯。教师应提供充足的读物及营造良好的阅读环境。课室内所置放的读物须适合学生程度并

且是趣味的图书。 

3. 识字是阅读的基础，也是学前教育语文教学的一个重点，必须力求到位。教师应不厌其烦地指导学生辨识字形相似、读音相近或其

他容易出现混淆的字。介绍实物或图形和文字的关系，如：山 -水- 月-   

4. 不要向学生介绍“独体字”、“合体字”、“象形字”等名词术语。 

5. 识字容易写字难，识字教学，应该多识字，少写字，不可要求识写同步，以免拖慢识字的速度。识字教学需通过活动进行，避免教

学枯燥单调。不能把写字当作识字教学的活动。学前班的教师可根据班级学生程度与主题进行选择或增减认识的生字。 

6. 书写教学重视发展学生眼和手的机能及协调能力，在执笔和坐姿等方面养成良好的习惯，打好写字基础，并对写字产生兴趣。 

7. 写字教学要求学生会使用田字格练习写字，掌握基本笔画和偏旁部首的写法，笔顺正确，并初步具有间架结构的意识。 

8. 写字要贵精不贵多，不是每个教过的字都要写。每个字写 3 至 5 个。每一次的书写时间不宜持续超过 3-5 分钟。书写时间过长，学

生精神不能集中，在执笔、坐姿、笔顺等各方面容易出错。出错了继续写下去就会养成不良的书写习惯。不要让学生写“笔画递增”

的不完整的汉字。 

9. 书写教学初步培养学生书面表达的能力，重视兴趣的培养。教学时应多鼓励、多称赞，让孩子喜欢表达、放胆表达，不必强调种种

书写规矩，甚至允许学生用符号来代替文字\ 
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内容标准 
学习标准 

4+ 5+ 

BC 1.0 听说教学 

BC 1.1 专注且耐心地听话 

 

学生能： 
 

BC 1.1.1 认识日常生活中所听到的声音 

 

BC 1.1.2 辨别与模仿声音 

BC 1.2 聆听和理解指示与要求，

做出适当的反应 

学生能： 学生能： 

BC 1.2.1 聆听及明白单项指示与要求，并作

出适当的反应 

BC 1.2.2   
 

聆听及明白指示与要求，并作出适

当的反应 

 

  BC 1.2.3  聆听会话后作出反应 

BC 1.3 听读教材，理解主要内容 学生能： 学生能： 

BC 1.3.1 
 

聆听教材，根据内容作出反应 BC 1.3.2   聆听教材，根据内容作出适当的反

应 
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内容标准 
学习标准 

4+ 5+ 

BC 1.4 以口语参与互动，有礼貌

地与人沟通 

学生能： 学生能： 

BC 1.4.1 有礼貌地向人请安问候 

 

BC 1.4.3 有礼貌地提出要求 

 

BC 1.4.2 讲述有关自己的事物 BC 1.4.4 讲述生活中所发生的事情 

 

BC 1.4.5 针对事情说出看法 

 
 

BC 1.5 针对有关情况发问和回答

问题 

 

 

学生能： 学生能： 

BC 1.5.1 有礼貌地发问和回答问题 BC 1.5.2 
 

针对不明白或感兴趣的事物发问 

 

BC 1.5.3 针对有关情况发问和回答问题 

BC 2.0阅读教学 

BC 2.1 理解生活环境中的图像与

符号 

学生能： 学生能： 

BC 2.1.1 理解符号中的具体物件内容 

 

BC 2.1.3 以生活环境中的线索诠释符号的意

义 

 

 

 

 

BC 2.1.2 

 

知道能使用图像记录与说明 
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内容标准 
学习标准 

4+ 5+ 

BC 2.2 理解图画书的内容与功能 学生能： 学生能： 

BC 2.2.1 知道各种讯息类文本的功能 

 

BC 2.2.3 理解故事角色、情节与内容 

BC 2.2.2 使用图像记录与说明 BC 2.2.4 辨认与欣赏创作者的图像细节 

BC 2.3 认识汉字的基本知识 学生能： 学生能： 

BC 2.3.1 认识汉字起源于图形 

 

BC 2.3.3 认识和说出基本笔画的名称 

BC 2.3.2 认识汉字一字一音 BC 2.3.4 认识基本部首和偏旁 

 
 

BC 2.4 认识字词 学生能： 学生能： 

BC 2.4.1 认识自己的姓名 

 

BC 2.4.4 从教材中认识生字 

 

 

 

BC 2.4.2 看图识字 

 

BC 2.4.3 

 

认识字词 

BC 2.5 认读词语 学生能： 学生能： 

BC 2.5.1 认读单字 

 

BC 2.5.3 认读词语 
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内容标准 
学习标准 

4+ 5+ 

BC 2.5.2 看图认读词语 BC 2.5.4 认读短语 

 

BC 2.6 朗读句子 学生能： 学生能： 

BC 2.6.1 朗读简单的句子 BC 2.6.2 
 

以适当的语调朗读句子 

 

BC 2.6.3 朗读儿歌与诗歌 

 

BC 2.7 理解阅读材料 学生能： 学生能： 

BC 2.7.1 根据教材回答问题 

 

BC 2.7.3 根据教材进行问答活动 

BC 2.7.2 以口述或绘画方式，表达教材内容 BC 2.7.4 聆听或阅读故事后，讲述故事内容 

 

BC 2.8 培养阅读兴趣 学生能： 学生能： 

BC 2.8.1 主动翻阅图书 

 

BC 2.8.3 主动翻阅图书，并乐于分享有关图

书内容 

 BC 2.8.2 顺序翻阅书本 

BC 2.8.4 针对故事内容发问 
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内容标准 
学习标准 

4+ 5+ 

BC 3.0 书写教学 

BC 3.1 发展眼和手的机能，做好

写字前的准备 

学生能：  

BC 3.1.1 灵活、准确地运用眼睛和手的协调

能力 

  

BC 3.2 书写硬笔字 学生能： 学生能： 

BC 3.2.1 
 

正确的执笔 BC 3.2.4 以正确的方法写字。 

(i) 笔画、笔顺正确 

(ii) 字体整齐 
BC 3.2.2 

 
以正确的坐姿写字 

BC 3.2.3 正确地写出基本笔画 

BC 3.3 书面表达 

 

学生能： 学生能： 

BC 3.3.1 用图像或符号标示空间、物件或做

记录 

BC 3.3.2 用图像、符号或文字表达想法 
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தமிழ்பமாழிக் கற்றல் ேடவடிக்ரககளுக்குப் பிறகு, மாணவர்கள்: 

1. பசவிமடுத்த பல்நவறு தூண்டல்களுக்குப் பண்புடன் துலங்குவர். 

2. எளிய வாக்கியங்களின்வழி பதாடர்பு பகாள்வர். 

3. எளிய வாக்கியங்கரள வாசிப்பர்; புைிந்து பகாள்வர். 

4. பசாற்கள், பசாற்பறாடர்கள், எளிய வாக்கியங்கள் ஆகியவற்ரற எழுதுவர். 

 

உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

BT 1.0 நகட்டல் திறனும் நபச்சுத் திறனும் 

BT 1.1 பல்வரக ஒலிகரள 

அறிவர் 

 

 

 

 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 1.1.1 

 
 
BT 1.1.2 

 

பிைாணிகள் எழுப்பும் ஒலிகரள 

அறிவர் 

 

இயற்ரக ஒலிகரள அறிவர் 

 

 

 

BT 1.1.3 

 
 

BT 1.1.4 

 
 
 

பசயற்ரக ஒலிகரள அறிவர் 

 

 

இரசக்கருவிகளின் ஒலிகரள  

அறிவர் 

தமிழ்பமாழி 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

BT 1.2 பசவிமடுத்தவற்ரறக் 

கூறுவர்; அதற்நகற்பத் 

துலங்குவர் 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 1.2.1 

 

 

BT 1.2.2 

 

 

BT 1.2.3 

 

 

BT 1.2.4 

 

பசவிமடுத்த கட்டரள¨Âì ÜÚÅ÷; 

«¾ற்§¸üபò துலங்குவர் 

 

பசவிமடுத்த நவண்டுநகா¨Çì 

ÜÚÅ÷; «¾ற்§¸üபò துலங்குவர் 

 

பசவிமடுத்த º¢ÚÅ÷ பாடரலப் 

பாடுவர் 

 

பசவிமடுத்த சந்தப் பாடரலப் 

பாடுவர் 

BT 1.2.5 

 

BT 1.2.6 

 

 

BT 1.2.7 

 
 

¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸¨¾¨Âì ÜÚÅ÷ 

 

¦ºÅ¢ÁÎò¾ ¸¨¾¨Âô ÀüÈ¢Â 

¾¸Åø¸¨Çì ÜÚÅ÷ 

 

பசவிமடுத்த ¸¨¾Â¢ý À¡ò¾¢Ãí¸Ç¢ý  

ÀñÒ¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷ 

BT 1.3 எழுத்துகரள ஒலிப்பர் Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 1.3.1 

 

 

BT 1.3.2  

 
 
 
 

உயிர் எழுத்துகரளயும் ஆய்த 

எழுத்ரதயும் ஒலிப்பர் 

 

பமய்பயழுத்துகரள ஒலிப்பர் 

BT 1.3.3 

 

 

BT 1.3.4 

 

 

BT 1.3.5 

 

 

BT 1.3.6 

வல்லின உயிர்பமய் எழுத்துகரள 

ஒலிப்பர் 

 

பமல்லின உயிர்பமய் எழுத்துகரள 

ஒலிப்பர் 

 

இரடயின உயிர்பமய் எழுத்துகரள 

ஒலிப்பர் 

 

குறில், பேடில் எழுத்துகரள ஒலிப்பர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

BT 1.4 பசாற்கரளச் சைியாக 

உச்சைிப்பர் 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 1.4.1 

 

 

BT 1.4.2 

 

 

 

BT 1.4.3 

 

 

 

BT 1.4.4 

 

உயிபைழுòÐ¸û பகாண்ட 

பசாற்கரளச் சைியாக உச்சைிப்பர் 

 

வல்லின ¦Áö¦ÂØòÐ¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ பசாற்கரளî ºÃ¢Â¡¸ 

¯îºÃ¢ôÀ÷ 

 

பமல்லின ¦Áö¦ÂØòÐ¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ பசாற்கரளî ºÃ¢Â¡¸ 

¯îºÃ¢ôÀ÷ 

 

இரடயின  ¦Áö¦ÂØòÐ¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ பசாற்கரளî ºÃ¢Â¡¸ 

¯îºÃ¢ôÀ÷ 

BT 1.4.5 

 

 

 

BT 1.4.6 

 

 

 

BT 1.4.7 

 

 

 

BT 1.4.8 

 

வல்லின ¯Â¢÷¦Áö¦ÂØòÐ¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ பசாற்கரளî ºÃ¢Â¡¸ 

¯îºÃ¢ôÀ÷ 

 

பமல்லின ¯Â¢÷¦Áö¦ÂØòÐ¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ பசாற்கரளî ºÃ¢Â¡¸ 

¯îºÃ¢ôÀ÷ 

 

இரடயின ¯Â¢÷¦Áö¦ÂØòÐ¸¨Çì 

¦¸¡ñ¼ பசாற்கரளî ºÃ¢Â¡¸ 

¯îºÃ¢ôÀ÷ 

 

குறில், பேடில் பசாற்கரளî ºÃ¢Â¡¸  

உச்சைிப்பர் 

BT 1.5 பபாருத்தமான பசால், 

பசாற்பறாடர், வாக்கியம் 

ஆகியவற்ரறப் 

பயன்படுத்திப் நபசுவர் 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 1.5.1 

 

BT 1.5.2 

 

 

 

தன்ரனப் பற்றிய சுய விவைங்கரளக் 

கூறுவர் 

 

குடும்ப உறுப்பினர்களின் உறவுப் 

பபயர்கரளச் சைியாகப் 

பயன்படுத்திப் நபசுவர் 

 

BT 1.5.4 

 

 

BT 1.5.5 

 

 

 

 

உறவினர்களின் உறவுப் பபயர்கரளச் 

சைியாகப் பயன்படுத்திப் நபசுவர் 

 

ÝÆÖì§¸üÀ ±Ç¢Â Å¡ì¸¢Âí¸¨Çô 

ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷ 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

BT 1.5.3 மைியாரதச் பசாற்கரளô  

பயன்படுத்திப் நபசுவர் 

BT 1.5.6 À¡¼ò Ð¨½ô¦À¡ÕÇ¢ý 

àñ¼Ä¢ýÅÆ¢ ±Ç¢Â Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ø 

À¾¢ø ÜÚÅ÷ 

BT 1.6 சூழலுக்நகற்ப ேடித்துக் 

காட்டுவர் 

 Á¡½Å÷¸û: 

  
BT 1.6.1 

 

கதாபாத்திைங்கரள ஏற்றுச் ºÃ¢Â¡ன 

பாவரனயில் ேடித்துக் காட்டுவர்  

BT 2.0 வாசிப்புத் திறன் 

BT 2.1 Òò¾¸ò¨¾î ºÃ¢Â¡É 

Ó¨ÈÂ¢ø ¨¸Â¡ûÅ÷ 

 

Á¡½Å÷¸û:  

BT 2.1.1 

 

BT 2.1.2 

 

BT 2.1.3 

 

 

 

 

 

 

Òò¾¸ò¨¾ì ¸ÅÉÁ¡¸ì  

¨¸Â¡ûÅ÷ 

 

Òò¾¸ò¾¢ý «ÊôÀ¨¼ 

«õºí¸¨Ç «È¢Å÷ 

Òò¾¸ò¨¾î ºÃ¢Â¡É Ó¨ÈÂ¢ø 

Å¡º¢ôÀ÷ 

(i) þ¼Á¢ÕóÐ ÅÄõ 

(ii) §ÁÄ¢ÕóÐ ¸£ú 

(iii) ̧ ñ ÁüÚõ Òò¾¸ò¾¢üÌ 

þ¨¼Â¢Ä¡É àÃõ 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

BT 2.1.4 ÌÈ¢Â£Î¸û, «îºÊì¸ôÀð¼¨Å¸û  

¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨Çì ÜÚÅ÷ 

 

BT 2.2 சைியான உச்சைிப்புடன் 

வாசிப்பர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 2.2.1 

 

 

 

BT 2.2.2 

 
 

 

BT 2.2.3 

 
 

உயிபைழுத்தில் பதாடங்கும் 

பசாற்கரளச் சைியான உச்சைிப்புடன் 

வாசிப்பர்  

 

பமய்பயழுத்தில் முடியும் 

பசாற்கரளச் சைியான உச்சைிப்புடன் 

வாசிப்பர்  

 

உயிர்பமய் எழுத்துகரளக் பகாண்ட 

பசாற்கரளச் சைியான உச்சைிப்புடன் 

வாசிப்பர்  

 

BT 2.2.4 

 

 

 

BT 2.2.5 

 

 

BT 2.2.6 

 

 

BT 2.2.7 

 

 

BT 2.2.8 

குற்பறழுத்தில், பேட்படழுத்தில் 

பதாடங்கும் பசாற்கரளச் சைியான 

உச்சைிப்புடன் வாசிப்பர் 

 

ஓபைழுத்துச் பசாற்கரளச் சைியான 

உச்சைிப்புடன் வாசிப்பர் 

 

ஈபைழுத்துச் பசாற்கரளச் சைியான 

உச்சைிப்புடன் வாசிப்பர் 

 

மூபவழுத்துச் பசாற்கரளச் சைியான 

உச்சைிப்புடன் வாசிப்பர் 

 

ºó¾î ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡É 

¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷ 
 

BT 2.3 வாசித்துப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 2.3.1 

 

 

 

பசால்ரல வாசித்துப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

 

BT 2.3.3 

 

எளிரமயான பசாற்கரளக் பகாண்ட 

வாக்கியங்கரள வாசித்துப் புைிந்து 

பகாள்வர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

BT 2.3.2 

 

பசாற்பறாடரை வாசித்துப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

 

 

BT 3.0 எழுத்துத் திறன் 

BT 3.1 எழுதுÅதü¸¡É 

¬Âò¾ô ÀÂ¢üº¢¸û 

¦ºöÅ÷ 

Á¡½Å÷¸û:  

BT 3.1.1 

 

BT 3.1.2 

 

BT 3.1.3 

 

 

BT 3.1.4 

 

 

BT 3.1.5 

 
 

ரக இயக்கப் பயிற்சிகள் பசய்வர் 

 

கண்ேகர் பயிற்சிகள் பசய்வர் 

 

கண்கரளயும் ரககரளயும் 

ஒருங்கிரணக்கும் பயிற்சிகள் 

பசய்வர் 

 

±ØÐநகாரலச் சைியாகப் பிடித்து 

எழுதுவர் 

 

பகாம்பு, வரளவு, சுழி, விலங்கு 

உள்ளடங்கிய தமிழ் 

எழுத்துகளுக்நகற்ற நகாலங்கள் 

வரைவர் 

  

BT 3.2 ºÃ¢Â¡É ÅÃ¢ÅÊÅòÐ¼ý 

àö¨ÁÂ¡¸ ±ØÐÅ÷ 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 3.2.1 

 

 

பகாம்பு, வரளவு, சுழி, விலங்கு 

ஆகியவற்ரறச் சைியான அளவுடன் 

எழுதுவர் 

BT 3.2.3 

 

BT 3.2.4 

பசாற்கரளப் பார்த்து எழுதுவர் 

 

பசாற்பறாடர்கரளப் பார்த்து எழுதுவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

BT 3.2.2 

 

சைியான அளவு, இரடபவளி, 

வைிவடிவம் ஆகியவற்றுடன் 

தூய்ரமயாக எழுதுவர் 

BT 3.2.5 எளிரமயான வாக்கியங்கரளப் பார்த்து 

எழுதுவர் 

BT 3.3  பசால், பசாற்பறாடர், 

வாக்கியõ ¬¸¢ÂÅü¨È 

உருவாக்கி எழுதுவர் 

Á¡½Å÷¸û: Á¡½Å÷¸û: 

BT 3.3.1 

 

BT 3.3.2 

பசால்ரல உருவாக்கி எழுதுவர் 

 

பசாற்பறாடரை உருவாக்கி எழுதுவர் 

BT 3.3.3 எளிய வாக்கியத்ரத உருவாக்கி 

எழுதுவர் 
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பசாற்களஞ்சியம் 
 

 

1.1.1 

 

குரைக்கும் 

பிளிரும் 

கர்ஜிக்கும் 

கத்தும் 

கரனக்கும் 

சீறும் 

 

 

 

 

1.4.2 

(வல்லினம்) 

 

கப்பல் 

கட்டு 

கட்டடம் 

தட்டு 

பட்டு 

பட்டம் 

அறம் 

விறகு 

இறகு 

கண் 

துப்பாக்கி 

துப்பு 

 

1.4.3 

(பமல்லினம்) 

 

அன்னம் 

அம்மா 

ேத்ரத 

ேண்டு 

மைம் 

மண் 

பபண் 

இஞ்சி 

இங்கு 

அங்கு 

சங்கு 

மங்கு 

தங்கு 

 

1.4.4 

(இரடயினம்) 

 

யாழ் 

அவர் 

இவர் 

ஐயா 

குைல் 

வைம் 

பழம் 

பலம் 

மூரள 

 

1.4.8 

 

படி - பாடி 

தடி - தாடி 

மடு - மாடு 

மடி - மாடி 

பல் - பால் 

ேகம் - ோகம் 

 

 

1.5.2 

 

அம்மா 

அப்பா 

பாட்டி 

தாத்தா 

அண்ணன் 

தங்ரக 

தம்பி 

அக்காள் 

 

1.5.4 

 

பபைியப்பா 

பபைியம்மா 

சிற்றப்பா 

சித்தி 

மாமா 

அத்ரத 

 

 

1.5.3 

 

வணக்கம் 

மன்னிக்கவும் 

தயவுபசய்து 

வாருங்கள் 

அமருங்கள் 

பசல்லுங்கள் 

தாருங்கள் 

 

2.1.1 / 2.1.4 

 

வட்டம் 

சதுைம் 

பசவ்வகம் 

முக்நகாணம் 

முட்ரட வடிவம் 

பிரற வடிவம் 

ேட்சத்திை 

வடிவம் 

 

2.2.5 

 

வா 

ரக 

ோ 

தா 

ரப 

மா 

நபா 

 

 

2.2.6 

 

எலி 

ோய் 

ஏர் 

பூரன 

முடி 

கல் 

பல் 

 

2.2.7 

 

தண்டு 

பள்ளி 

கிணறு 

நசவல் 

அணில் 

பகாக்கு 

எருரம 

 

2.3.2 

 

பாமா ஆடு 

பாப்பா படி 

ஆடிப் பாடு 

ஆரட அணி 

மாடிப்படி 

அம்மா அழகு 

பபைிய வீடு 

சிறிய வீடு 

 

2.3.2 

 

பாப்பா பாடு 

மணிப்புறா 

காட்டுப்பகுதி 

புத்தகம் பார் 

பவள்ரளக்காலணி 

சுத்தம் பசய் 

மாட்டுவண்டி 

பாடம் படி 
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ஆன்மிகம், ேடத்ரத, பண்பு 

உத்திைம் 
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PENDIDIKAN ISLAM 

 
 
Pendidikan Islam memberi penekanan terhadap penguasaan asas Al-Quran dan jawi, pembentukan akidah, pemupukan asas ibadah, 

penyuburan adab dan akhlak dan pengenalan kepada sirah. 

Selepas mengikuti aktiviti pembelajaran yang berteraskan Pendidikan Islam, murid boleh: 

1. Mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafaz surah-surah pendek dan mempelajari bahasa Arab mudah. 

2. Memahami asas beriman dan beribadah kepada Allah. 

3. Mengenali sirah dan peribadi Rasulullah SAW sertaberusaha mencontohinya. 

4. Mengamalkan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan. 

5. Membaca sukukata dan menulis huruf jawi dengan betul.  

 
 

STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

PI 1.0  AL-QURAN 

PI 1.1 Mengetahui huruf 
hijaiyah 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 1.1.1 Menyebut huruf hijaiyah tunggal 

 

PI 1.1.2 Mengenal pasti dan menyebut bunyi huruf 
berbaris: 
(i) atas (fathah) 
(ii) bawah (kasrah) 
(iii) hadapan (dhommah) 
(iv)  
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

PI 1.2 Menghafaz beberapa 
surah dari juzuk Amma 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 1.2.1 Menghafaz surah Al-Fatihah 
secara beradab 

 

PI 1.2.2 
 
 
 
 
PI 1.2.3 

Menghafaz surah daripada  
Al- Quran secara beradab:  
(i) An-Nas 
(ii) Al-Ikhlas  
 

Mengamalkan Surah Al-Fatihah, An-Nas 
dan Al-Ikhlas dalam kehidupan 

PI 1.3 Mengetahui bahasa           
Arab mudah 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 1.3.1 Menyebut nombor 1 hingga 10 
dalam bahasa Arab 

PI 1.3.2 
 
 
PI 1.3.3 

Menyebut dan mengecamnombor 1 
hingga 10 dalam bahasa Arab 
 
Menyebut perkataan mudah dalam bahasa 
Arab 

PI 2.0 AKIDAH 

PI 2.1 Mengamalkan kalimah 
syahadah sebagai asas 
keimanan kepada Allah 

 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 2.1.1 
 

PI 2.1.2 

Menyebut kalimah  ال إله إال هللا 
 
Menyatakan maksud lafaz 

 ال إله إال هللا 

PI 2.1.3 

 

 
PI 2.1.4 
 
PI 2.1.5 

Menyebut kalimah syahadah: 

 أشهد أن ال إله إال هللا
 رسول هللاوأشهد أن محمدا 

 
Menyatakan maksud kalimah syahadah  
 
Mengamalkan kalimah syahadah dalam 
kehidupan 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

PI 2.2 Memahami asas beriman 
kepada Allah 

 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 2.2.1 
 
 
PI 2.2.2 
 
 

Mengenal diri sebagai makhluk 
ciptaan Allah 
 
Mengenal Allah sebagai pencipta:  
(i) menyebut kalimah Allah 
(ii) menyatakan tanda-tanda 

kebesaran Allah 
(iii) memuliakan kalimah Allah 

PI 2.2.3 
 
 
 
 

 
 
 

 

Memuji kebesaran Allah dengan lafaz: 

(i) Subhanallah(ُسْبَحاَن هللا) 

(ii) Alhamdulillah(اَْلَحْمُد هلِل)      

(iii) Allahu Akbar ( ُهللاُ أَْكبَر) 

PI 2.3 Memahami maksud 
nama Allah (Asma’ul 
Husna) 

 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 2.3.1 Menyebut  nama-nama Allah dan 
maksudnya: 
(i) Ar-Rahman(Maha Pemurah) 
(ii) Ar-Rahim(Maha Penyayang) 
(iii) Al-Malik(Maha Berkuasa) 
(iv) Al-Hakim(Maha Bijaksana) 
(v) Al-Ghafur (Maha Pengampun) 

PI 2.3.2 Menjelaskan nama-nama Allah 
dengancontoh: 
(i) Ar-Rahman(Maha Pemurah) 
(ii) Ar-Rahim(Maha Penyayang) 
(iii) Al-Malik(Maha Berkuasa) 
(iv) Al-Hakim(Maha Bijaksana) 
(v) Al-Ghafur (Maha Pengampun) 

PI 2.4 Memahami Rukun Iman Murid boleh: Murid boleh: 

PI 2.4.1 Menyebut Rukun Iman: 
(i) beriman kepada Allah 
(ii) beriman kepada malaikat 
(iii) beriman kepada kitab 
(iv) beriman kepada rasul 
(v) beriman kepada hari kiamat 
(vi) beriman kepada qada’ dan 

qadar 
 

PI 2.4.2 Menerangkan Rukun Iman  
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

PI 2.5 Memahami Rukun Islam 

 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 2.5.1 Menyebut Rukun Islam: 
(i) mengucap dua kalimah 

syahadah 
(ii) menunaikan solat lima waktu 
(iii) berpuasa di bulan Ramadan 
(iv) mengeluarkan zakat 
(v) menunaikan haji 

PI 2.5.2 Bercerita tentang amalan Rukun Islam 
dalam kehidupan 

PI 3.0  IBADAH 

PI 3.1 Menunjuk cara bersuci 
dengan betul 

 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 3.1.1 Menyatakan cara bersuci daripada 
najis selepas: 
(i) buang air kecil 
(ii) buang air besar 

 

PI 3.1.2 
 
 
 
 
PI 3.1.3 

Demonstrasi cara  bersuci daripada najis 
selepas: 
(i) buang air kecil 
(ii) buang air besar 

 
Menyatakan kepentingan bersuci daripada 
najis selepas membuang air kecil dan air 
besar 

PI 3.2 Melakukan wuduk Murid boleh: Murid boleh: 

PI 3.2.1 
 
PI 3.2.2 
 

Mengenal pasti anggota wuduk 
 
Menunjukkan had anggota wuduk 

PI 3.2.3 
 
 
PI 3.2.4 
 
PI 3.2.5 
 

Melafazkan niat wuduk dan maknanya 
dengan betul 
 
Menyebut rukun wuduk 
 
Melakukan wuduk dengan tertib dan 
beradab 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

PI 3.3 Mengetahui solat fardu Murid boleh: Murid boleh: 

PI 3.3.1 
 
PI 3.3.2 

Menyebut nama-nama solat fardu 
 
Menyatakan waktu solat fardu 
 

PI 3.3.3 

 

Menyatakan bilangan rakaat setiap solat  
fardu 

 

PI 3.4 Melakukan simulasi 
dalam solat 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 3.4.1 
 
PI 3.4.2 
 
 
 
 
 
PI 3.4.3 

Menunjukkan had aurat ketika solat 
 
Menunjukkan perlakuan solat 
dengan betul - berdiri tegak, 
takbiratulihram, rukuk, iktidal, 
sujud, duduk antara dua sujud, 
tahiyat dan salam 
 
Melafazkan takbiratulihram 

 

PI 3.4.4 
 
PI 3.4.5 
 
 
PI 3.4.6 
 
 

Melafazkan niat solat lima waktu 
 
Menyebut bacaan semasa pergerakan 
dalam solat 
 
Melaksanakan pergerakan solat dengan 
betul mengikut tertib 

PI 3.5       Memahami  ibadah 
puasa 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 3.5.1 
 
PI 3.5.2 

Menyatakan maksud puasa  
 
Memerihalkan tentang ibadah 
berpuasa: 
(i) bulan Ramadan 
(ii) sahur 
(iii) berbuka 

 
 

PI 3.5.3 
 
PI 3.5.4 
 
PI 3.5.5 

Menyatakan kebaikan berpuasa 
 
Melafazkan niat puasa 
 
Menyebut amalan-amalan yang dituntut 
dalam bulan puasa 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

PI 4.0  SIRAH 

PI 4.1 Mengetahui Nabi 
Muhammad SAW dan 
keluarga baginda 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 4.1.1 
 
 
 
 

Bercerita tentang Nabi Muhammad 
SAW  
 

PI 4.1.2 
 
 
 
 

Menyatakan nama ahli keluarga baginda 
yang terdekat: 
(i) ibu (Aminah) 
(ii) bapa (Abdullah) 
(iii) datuk (Abdul Mutalib) 
(iv) bapa saudara (Abu Talib) 

PI 4.2 Memahami peristiwa 
kelahiran Nabi 
Muhammad SAW 

 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 4.2.1 Bercerita tentang peristiwa tentera 
bergajah 

PI 4.2.2 
 
 
PI 4.2.3 
 

Memerihalkan peristiwa semasa kelahiran 
Nabi Muhammad SAW 
 
Menyatakan pengajaran daripada 
peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW 

 

PI 4.3 Mengamalkan akhlak 
dan sifat Nabi 
Muhammad SAW 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 4.3.1 Menyebut akhlak Nabi Muhammad 
SAW: 
(i) rajin  
(ii) sabar 
(iii) penyayang 

 

PI 4.3.2 
 

 
 
 
 

PI 4.3.3 

 

Menjelaskan sifat Nabi Muhammad SAW: 
(i) Siddiq (bercakap benar) 
(ii) Amanah (boleh dipercayai) 
(iii) Tabligh (menyampaikan) 
(iv) Fatonah (bijaksana) 

 
 
Mengamalkanakhlak dan sifat Nabi 
Muhammad SAW dalam kehidupan 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

PI 5.0  AKHLAK 

PI 5.1 Mengaplikasikan adab 
dalam kehidupan 

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 5.1.1  
 
 
 
PI 5.1.2 
 
 
PI 5.1.3 

Mengamalkan lafaz basmalah dan 
hamdalah dalam setiap perbuatan 
yang baik 
 
Menunjukkan adab makan dan 
minum 
 
Menunjukkan adab terhadap: 
(i) ibu bapa  
(ii) ahli keluarga 
(iii) guru  
(iv) rakan sebaya 
(v) tempat beribadah 

PI 5.1.4 
 
PI 5.1.5 
 
 
PI 5.1.6 
 
 
PI 5.1.7 
 

PI 5.1.8 
 

Melafazkan doa dalam amalan harian 
 
Menunjukkan adab masuk dan keluar 
tandas 
 
Membezakan makanan dan minuman 
halal dan haram 
 
Menyatakan makanan sunnah 
 
Membincangkan kepentingan 
mengamalkan adab dalam kehidupan 

 

PI 6.0  JAWI 

PI 6.1 Mengetahui huruf jawi Murid boleh: Murid boleh: 

PI 6.1.1 Menyebut huruf-huruf jawi PI 6.1.2 Mengenal pasti bentuk huruf jawi 

PI 6.2 Membaca perkataan 
yang mengandungi dua 
suku kata terbuka  

Murid boleh: Murid boleh: 

PI 6.2.1 Membatang huruf-huruf jawi yang 
bertemu dengan huruf vokal alif 

PI 6.2.2 
 
 
PI 6.2.3 
 
PI 6.2.4 

Membatang huruf-huruf jawi yang bertemu 
dengan huruf vokal wau dan ya 
 
Membaca sukukata terbuka 
 
Membaca perkataan yang 
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STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 

4+ 5+ 

 
 

mengandungi dua suku kata 
terbuka 

PI 6.3 Menulis huruf jawi Murid boleh: Murid boleh: 

PI 6.3.1 Mengkoordinasikan pergerakan 
mata dengan tangan melalui 
lakaran bentuk, corak dan garisan 
mengikut arah dari kanan ke kiri 

PI 6.3.2 
 
PI 6.3.3 

 

Menulis huruf jawi tunggal 
 
Menyalin perkataan yang mengandungi 
dua suku kata terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSPK EDISI BAHASA TAMIL 

71 

 

ேன்பனறிக் கல்வி 

 

ேன்பனறிக் கல்வியின் குவிவு, உயர் பேறி மாந்தரை உருவாக்க மூன்று கூறுகரள அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு அரமந்துள்ளது. அரவ:  

1. ேன்பனறிச் சிந்தரன 

 

ேன்பனறிச்சிந்தரனயானது ேன்னடத்ரத அல்லது தீய ேடத்ரத ஆகியவற்ரற அரடயாளங்காண்பதில் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் 

சிந்தரனயாற்றரலக் குறிப்பதாகும். 

 

2. ேன்பனறியுணர்வு 

 

ேன்பனறியுணர்வானது தவறு பசய்யும்நபாது குற்றவுணர்வு ஏற்படுவதும் ேற்பசயல் ஆற்றும்நபாது மகிழ்ச்சியரடவதுமாகும். நமலும், 

அது அக்கரறயுணர்ரவயும் பதளிந்த உள்ளத்ரதயும் குறிக்கும் உணர்வு விழிப்பாகும். ேன்பனறியுணர்வானது தன்னிடத்திலும் 

பிறைிடத்திலும் இரயபுணர்ரவயும் பைிவுணர்ரவயும் பகாண்டு ேன்பனறித் தன்னூக்கத்ரதயும் எண்ணத்ரதயும் பவளிப்படுத்துவதாகும்.    

 

3. ேன்பனறி ேடத்ரத 

 

ேன்பனறி ேடத்ரத என்பது ேன்பனறிச் சிந்தரன, ேன்பனறியுணர்வு ஆகியவற்றுடன் பதாடர்புரடய ேன்பனறி ேடவடிக்ரகயாகும். அது 

பபாறுப்புணர்ரவயும் ேிரறயுரடரமரயயும் தன்னார்வத்நதாடு பவளிப்படுத்துவதாகும். 

 

இம்மூன்று ேன்பனறிக் கூறுகளும் உலகபேறிகநளாடு நமம்படுத்தப்பட நவண்டும். எனநவ, இம்மூன்று கூறுகள், 14 உலக பேறிகநளாடு 

ேரடமுரறப்படுத்தப்படும்நபாது அரவ உயர்பேறி பண்பாளரை உருவாக்க ஒரு கருவியாகப் பயன்படுகிறது. இந்த 14 உலகபேறிகள் மநலசியச் 

சமய, சமுதாய ேம்பிக்ரககளுக்கு உட்பட்ட ேன்பனறிகளாகும். 
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ேன்பனறிக் கல்வி கற்றல் ேடவடிக்ரககளுக்குப் பின் மாணவர்கள்:  

1. மநலசியர்களின் ேன்பனறிப் பண்ரப அறிந்தும் புைிந்தும் பகாள்வர். 

2. அன்றாட வாழ்வில் ேல்ல பழக்க வழக்கங்கரள உய்த்துணர்வர்; கரடப்பிடிப்பர். 

3. ஒருரமப்பாட்ரட நமம்படுத்த சமுதாய ேல்லுறரவ வலுப்படுத்துவர். 

 

உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

PM 1.0    þ¨ற ¿õÀ¢ì¨¸ 

PM 1.1  

 

இரறவன் இருப்பரத   

அறிவர். 

மாணவர்கள்:  மாணவர்கள்:  

PM 1.1.1  

 

இரறவனின் பரடப்ரபக் கூறுவர்   PM 1.1.2  

 

 

PM 1.1.3  

இரறவனின் பரடப்ரபப் பற்றிப் 

நபசுவர் 

 

இரறவனின் பரடப்புகளின்பால் 

ேன்றியுணர்ரவ பவளிப்படுத்துவர்  

 

PM 1.2  

 

மநலசியர்களின் மதம் 

அல்லது ேம்பிக்ரககரள 

அறிவர் 

மாணவர்கள்:  மாணவர்கள்: 

  

PM 1.2.1  தங்கள் சமயம் அல்லது தன்  

ேம்பிக்ரககரளக் கூறுவர்  

 

PM 1.2.2  மநலசியர்களின் மதம் அல்லது 

ேம்பிக்ரககரளப் பற்றிப் நபசுவர்  
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

PM 2.0 ேன்மனம்  

PM 2.1  பிறருக்கு உதவும் 

மனப்பான்ரமரயக் 

கரடôபிடிப்பர்  

 

மாணவர்கள்:  

 

மாணவர்கள்:  

 

PM 2.1.1  

 

 

PM 2.1.2  

ஆசிைியர்களுக்கும் ேண்பர்களுக்கும் 

உதவுவர் 

 

பிறருக்கு உதவுவதால் ஏற்படும் 

ேன்ரமகரளக் கூறுவர்   

 
 

PM 2.1.3  

 

 

 

PM 2.1.4  

குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு 

உதவுரகயில் ஏற்பட்ட அனுபவத்ரதக் 

கூறுவர்  

 

உதவி நதரவப்படுநவாருக்கு உதவுவர் 

 

PM 3.0 கடரமயுணர்வு  

PM 3.1  

 

தன் கடரமரய 

ேிரறநவற்றுவர் 

மாணவர்கள்:  

 

மாணவர்கள்:  

 

PM 3.1.1  

 

PM 3.1.2  

 

தன் கடரமகரளக் கூறுவர்  

 

தனது கடரமகரள அமல்படுத்துவர் 

PM 3.1.3  

 

PM 3.1.4  

வீட்டில் தன் கடரமகரளக் கூறுவர் 

 

வகுப்பரறயில் பகாடுக்கப்பட்ட      

கடரமகரள ேிரறநவற்றுவர்  
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

PM 4.0 ேன்றி ேவிலும் மனப்பான்ரம 

PM 4.1  

 

வழங்கப்பட்ட 

அன்பளிப்பு, உதவி,  

நசரவ 

ஆகியவற்றிற்கு  

ேன்றி உணர்ரவ  

பவளிப்படுத்துவர் 

 

மாணவர்கள்:  மாணவர்கள்: 

 

PM 4.1.1  

 

எழுத்து, வாய்பமாழியாக ேன்றி 

ேவில்வர் 

PM 4.1.2  வழங்கப்பட்ட அன்பளிப்பு, உதவி,    

நசரவ ஆகியவற்றிற்குப் பல்நவறு  

வரகயில் ேன்றி ேவில்வர்  

 

PM 5.0 உயர்பவண்ணம்   

PM 5.1  

 

நபச்சிலும் 

ேடத்ரதயிலும் 

பணிரவக் 

கரடôபிடிப்பர் 

மாணவர்கள்:  

 

மாணவர்கள்:  

 

PM 5.1.1  பணிவான நபச்சிலும்,   

ேடத்ரதயிலும் முன்னுதாைணமாக  

விளங்குவர்   

PM 5.1.2  பிறருடன் பண்பான நபச்ரசயும் 

ேடத்ரதரயயும் கரடôபிடிப்பர்  

 

PM 6.0 மைியாரத   

PM 6.1  

 

மதிக்கும் 

மனப்பான்ரமரயக்  

கரடôபிடிப்பர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 6.1.1  

 

மற்றவர்கரள மதிப்பதில் 

முன்னுதாைணமாக விளங்குவர் 

PM 6.1.2  பல்நவறு சூழ்ேிரலகளில் மதிக்கும் 

மனப்பான்ரமரய பவளிப்படுத்தும் 

முரறகரளக் கூறுவர் 

   

 PM 6.1.3 

 

பிறரை மதிக்கும் மனப்பான்ரமரய         

பவளிப்படுத்துவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

PM 7.0 அன்புரடரம 

PM 7.1  

 

தன்ரனயும்   

மற்றவரையும் 

பிைாணிகரளயும் 

நேசிப்பர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 7.1.1  தன்ரனயும் மற்றவரையும் 

பிைாணிகரளயும் நேசிக்கும் 

முரறகரளக் கூறுவர் 

PM 7.1.2  தன்ரனயும் மற்றவரையும் 

பிைாணிகரளயும்  

நேசிப்பரத பவளிப்படுத்துவர்   

 

PM 8.0 ேடுவுேிரலரம 

PM 8.1  

 

பிறருடன் பழகும் 

நபாது 

ேடுவுேிரலரமரயக் 

கரடôபிடிப்பர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 8.1.1  ேடுவுேிரலரமரயக் குறிக்கும்  

பசயல்கரளக் கூறுவர் 

 

PM 8.1.2  

 

 

PM 8.1.3  

ேீதிரய ேிரலோட்டும் ேடவடிக்ரககரள 

அரடயாளம் காணுவர்   

 

ேடவடிக்ரககளில் ேடுவுேிரலரமரயக்   

கரடôபிடிப்பர்  

 

PM 9.0 துணிவு 

PM 9.1  

 

அன்றாட வாழ்வில் 

துணிவுடன் 

பசயல்படுவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 9.1.1 

          

 

 

பிறருடன் துணிவுடன் உரையாடுவர் 

 

PM 9.1.2      புதிய இடுபணிகளில் துணிவுடன்  

ஈடுபடமுரனவர்  
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

PM 10.0 நேர்ரம  

PM 10.1  

 

அன்றாட வாழ்வில் 

நேர்ரமயாக  

ேடந்து பகாள்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 10.1.1 

                    

 

PM 10.1.2     

நேர்ரமயாக ேடந்து பகாள்ளும் 

பசயல்கரளக் கூறுவர்   

 

நேர்ரமயாக ேடந்து பகாள்வதால் 

ஏற்படும் ேன்ரமகரளக் கூறுவர் 

PM 10.1.3  

 

PM 10.1.4

  

நேர்ரமரயக் குறிக்கும் பல்நவறு 

சூழல்கரள அரடயாளம் காணுவர்   

 

பிறருடன் உண்ரமரயப் நபசுவர்          

PM 11.0 ஊக்கமுரடரம 

PM 11.1  

 

 

 

அன்றாட 

வாழ்க்ரகயில்  

ஊக்கத்துடன்   

பசயல்படுவர் 
 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 11.1.1 ஊக்கமுரடரமரயக் குறிக்கும் 

பல்நவறு சூழல்கரளக் கூறுவர் 

 

PM 11.1.2 பகாடுக்கப்பட்ட இடுபணிகரள  

ஊக்கத்துடன் பசய்வர்  

PM 12.1  

 

இடுபணிகரள 

ஒன்றிரணந்து 

பசய்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 12.1.1  

 

இடுபணிகரளச் பசயல்படுத்தும் 

நபாது ஒத்துரழப்ரப 

பவளிப்படுத்துவர் 

PM 12.1.2  

 

 

 

PM 12.1.3 

ஒன்றிரணந்து பணிகரள 

நமற்பகாள்வதால் ஏற்படும் 

ேன்ரமகரளக் கூறுவர் 

 

பகாடுக்கப்பட்ட பணிகரள 

ேண்பர்கநளாடு ஒன்றிரணந்து பசய்வர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

PM 13.0 மிதமான மனப்பான்ரம 

PM 13.1  

 

அன்றாட வாழ்வில் 

மிதமான நபாக்ரகக் 

கரடôபிடிப்பர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 13.1.1  பபாருள்கரளயும் மூலங்கரளயும் 

சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தும் 

வழிகரளக் குறிப்பிடுவர்   

 

PM 13.1.2  

  

 

 

 

PM 13.1.3  

 

பபாருள்கரளயும் மூலங்கரளயும்  

சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவதால் 

ஏற்படும் ேன்ரமகரளக் 

கலந்துரையாடுவர் 

 

பபாருள்கரளயும் மூலங்கரளயும் 

சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தும் நபாக்ரகக் 

காட்டுவர் 

 

PM 14.0 விட்டுக்பகாடுக்கும் மனப்பான்ரம    

PM 14.1  

 

விட்டுக்பகாடுத்துப்  

பழகுவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

PM 14.1.1  

 

ேண்பர்களுடன் விட்டுக்பகாடுத்துப் 

பழகும் சூழல்கரளக் கூறுவர்   

PM 14.1.2  

 

 

ேண்பர்களுடன் விட்டுக்பகாடுக்கும் 

மனப்பான்ரமரய பவளிப்படுத்துவர்
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ேன்பனறி பண்புகளின் விளக்கம்

¦¿È¢ ¦¿È¢ ¦À¡Õû 

þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸ §¾º¢Âக் §¸¡ðÀ¡ðÊன்ÀÊ þ¨Èவý 

¯ûÇ¡÷ ±ýÀ¾¢Öõ þù×Ä¨¸ô 

À¨¼ò¾Å÷ ±ýÀ¾¢Öõ 

¯Ú¾¢¦¸¡ûÅ§¾¡Î «ÅÃÐ ±øÄ¡ì 

¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ ¾ò¾õ ºÁÂõ 

«øÄÐ ¿õÀ¢ì¨¸ìÌ ²üÈÅ¡Ú 

À¢ýÀüÚ¾ø. 

¿ýÁÉõ 

 

¾ýÉÄõ, À¢È÷¿Äõ ¬¸¢ÂÅü¨È 

¯½÷óÐ §¾¨ÅÂ¡É ¯¾Å¢¨ÂÔõ 

¬¾Ãரவயும் ¯Çòàö¨ÁÂ¡க 

ÅÆíÌ¾ø. 

¸¼¨ÁÔ½÷× 

 

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡ÚôÒ, ¸¼¨Á 

ஆகியவற்ரற ஏற்பதிலும் முழுரமயாக 

ஆற்றுவதிலும் ஆற்றல் பகாண்டிருத்தல்.   

¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø ¯½÷× «øÄÐ ¦ºÂøÅÆ¢ ஒப்புதல் 

வழங்குதலும் ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎ¾லும். 

¯Â÷¦Åñ½õ À½¢¨Åயுõ ¿ýÉ¼ò¨¾ரயÔõ 

¸ரடôÀ¢Êò¾ø. 

ÁÃ¢Â¡¨¾ ஒருவரை ேன்றி பாைாட்டுதலும் 

நபாற்றுதலும் சமுதாய அரமப்பின் 

விதிமுரறகரள மதித்தலும். 

«ýÒ¨¼¨Á àÂ   ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ அக்கரறயுணர்வும் 

¦¿È¢ ¦¿È¢ ¦À¡Õû 

அன்பும் நதான்றுதல். 

ேடுவுேிரலரம ¦ºÂற்À¡ðÊÖõ ÓÊ¦ÅÎò¾Ä¢Öõ 

சார்பின்றிச் ¦ºÂøÀÎ¾ø. 

Ð½¢× அரறகூவல்¸¨Ç ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ 

ÁÉவுÚ¾¢§Â¡Îõ ±¾¢÷¦¸¡ûÇø. 

§¿÷¨Á உண்ரம உரைத்தல், ோணயமாக 

ேடத்தல், ஒவ்பவாரு பசயலிலும் 

உளத்தூய்ரம பகாண்டிருத்தல். 

°ì¸Ó¨¼¨Á ´Õ¦ºÂ¨Äî ¦ºöÅ¾¢ø Å¢¼¡ÓÂüசி, 

ஊக்கம், அர்ப்பணிப்பு உணர்வு 

பகாண்டிருத்தல். 

´òÐ¨ÆôÒ «¨ÉÅÃ¢ý ¿ÄÛì¸¡¸ ´ýÈ¢¨½óÐ 

¦ºÂøÀÎ¾ø. 

Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á ¾ýÉÄÓõ À¢È÷¿ÄÓõ À¡¾¢ì¸¡¾ 

Å¨¸Â¢ø º£÷àì¸¢ô À¡ர்ப்பதிலும் 

ேடப்பதிலும் Á¢¾Á¡É§À¡ì¨¸ì 

¸ரடôÀ¢Êò¾ø. 

Å¢ðÎì¦¸¡ÎìÌõ 

ÁÉôÀ¡ý¨Á 

தன் ÅÇத்துக்கும் பிறர் வளத்துக்கும் 

விட்டுக்பகாடுத்தலும் பபாறுத்தலும் 

தன்ரனக் கட்டுப்படுத்துதலும்.  
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ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

உத்திைம் 
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ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á 

 

ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á ¯ò¾¢Ãõ, ¾ýÛ½÷¨Å «È¢Â×õ ¦¿È¢ப்ÀÎò¾×õ ºã¸Å¢Âø ¾¢È¨É ÅÇ÷òÐì ¦¸¡ûÇ×õ Óì¸¢ÂòÐÅõ 

ÅÆíÌ¸¢ÈÐ. þùÅÇ÷îº¢, Á¡½Å÷¸û Íய¸ÕòÐÕ ¬üÈ¨Ä ÅÇ÷òÐì ¦¸¡ûÇ×õ Å¡úì¨¸Â¢ø ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÇ×õ 

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. 

 

ÍÂ º¡øÒ¨¼¨Á ¯ò¾¢Ãõ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø ¿¼ÅÊì¨¸ìÌô À¢ý Á¡½Å÷¸û:  

1. ¾ý¨É «È¢Å÷. 

2. ¾ÉÐ ¯½÷¨ÅÔõ ¿¼ÅÊì¨¸¨ÂÔõ ¸ðÎôÀÎò¾¢ ¿¢÷Å¸¢ôÀ÷. 

3. ÁüÈÅÃ¢ý ÀÄ¾ÃÀð¼ ¯½÷×¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ¸¨ÇÔõ Á¾¢ôÀ÷. 

4. ºÓ¾¡Â Å¡úÅ¢ø ºã¸Å¢Âø ¾¢È¨É ÅÇ÷òÐக் ¦¸¡ûÅ÷. 

5. Àø§ÅÚ ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â ÅÇ÷òÐக் ¦¸¡ûÅ÷. 

 

«ýÈ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸, ¦¾¡¼÷Ò, ÅÌôÒî ÝÆ¨Äò ¾Â¡÷ ÀÎòÐ¾ø, Ó¨ÈÂ¡É ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸û ¬¸¢Â¨Å ãÄõ 

ºã¸Å¢Âø ¾¢È¨É Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸¾¡¸ ÅÇ÷ôÀÐ ¬º¢Ã¢ÂÃ¢ý ¸¼¨ÁÂ¡Ìõ. 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KD 1.0 உணர்ரவ அறிதலும் பேறிப்படுத்தலும் 

KD 1.1 

  

 

தன் உணர்ரவ 

அறிந்து 

பேறிப்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KD 1.1.1 

 

 

 

 

KD 1.1.2  

 

 

KD 1.1.3  

 

மகிழ்ச்சி, கவரல, நகாபம், பயம், 

பவட்கம் நபான்ற தன்னுரடய 

அனுபவங்கரள உணர்ந்து கூறுவர் 

 
 
 

தனக்குப் பிடித்தது, பிடிக்காதது பற்றிக் 

கூறுவர் 

 

சூழலுக்கு ஏற்ற உணர்ரவக் கூறுவர் 

KD 1.1.4 

 

 

 

KD 1.1.5  

 

  

ேடந்து முடிந்த ஒரு ேிகழ்ச்சிரயப்   

பற்றிய தங்களின் உணர்வுகரளப் 

பிறருக்குப் பல்நவறு முரறகளில் கூறுவர் 

 

உணர்வுகரளக் ரகயாளுவதற்குப் 

பபாருத்தமான ேடவடிக்ரகரயத் 

நதர்ந்பதடுப்பர் 

KD 1.2  

 

பிறைின் உணர்ரவ  

அறிவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KD 1.2.1  

 

மற்றவர்களின் உணர்வுகரள 

அவர்களின் பசயல்பாட்டின் வழி 

அறிவர் 

KD 1.2.2  

          

 

 

 

KD 1.2.3  

 

பிறைின் உணர்ச்சி பவளிப்பாடு மற்றும் 

ேடந்த சம்பவங்கள் அடிப்பரடயில் 

அவர்களின் உணர்வுகரளப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

 

குறிப்பிட்ட சூழ்ேிரலயில் 

ஒவ்பவாருவைின் உணர்வுகரள 

நவறுபடுத்துவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KD 2.0 நேர்மரறயான உணர்ரவ அரடவர் 

KD 2.1  

 

ÍÂகருத்துருரவ         

வளர்ப்பர்  

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KD 2.1.1  

 

          

         

  

நேர்மரற மனப்பான்ரம¨Â 

பவளிôÀÎòÐÅ÷ 

(i) பபாறுரம 

(ii) சுயகாலில்ேிற்றல் 

(iii) தன்னம்பிக்ரக 

(iv) உதவுதல் 

(v) பைிவு 

(vi) ேரகச்சுரவ 

KD 2.1.2  நேர்மரற மனப்பான்ரம¨Â 

பவளிôÀÎòÐÅ÷ 

(i) ஒற்றுரம 

(ii) விசுவாசமிக்க ேட்பு 

(iii) அனுதாபம் 

KD 2.2  சுயகட்டுப்பாðடு      

ஆற்றரல     

வளர்த்துக் 

பகாள்வர்   
 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KD 2.2.1  

 

குறிப்பிட்ட சூழலில் விருப்பங்கரளயும் 

நதரவகரளயும் நவறுபடுத்திò பதைிவு 

பசய்வர் 

KD 2.2.2  

         

 

 

KD 2.2.3  

 

விரும்பத்தகாத சூழலில் உணர்ச்சிரய 

நேர்மரறயாகக் கட்டுப்படுத்தும் 

முரறரயக் கூறுவர் 

 

விரும்பத்தகாத சூழரல எதிர்நோக்கும் 

பபாழுது பபாறுரமரயக் 

கரடôபிடிப்பர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KD 2.3  

 

பதாடர்பு 

பகாள்வதற்¸¡É 

தன்னம்பிக்கரய   

வளர்த்துக்      

பகாள்வர்   

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KD 2.3.1  

 

KD 2.3.2 

  

தன்னம்பிக்ரகயுடன் நபசுவர் 

 

தன்னம்பிக்ரகயுடன் நகள்வி நகட்பர் 

KD 2.3.3  

  

KD 2.3.4  

 

 

KD 2.3.5  

தன்னம்பிக்ரகயுடன் பதாடர்பு பகாள்வர் 

 

தன்னம்பிக்ரகயுடன் நபசுவர்; கருத்துத் 

பதைிவிப்பர் 

 

பல்வரக பதாடர்பு உத்திகளின் வழி தன் 

ஆற்றரல பவளிப்படுத்துவர் 

 

KD 3.0 சமூகவியல் திறரன வளர்த்தல் 

KD 3.1  

 

பிறருரடய 

நதரவகள், 

ஆகியவற்ரறப் 

புைிந்து பகாள்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KD 3.1.1 

 

 

KD 3.1.2 

  

பிறருரடய நதரவகரளப் பற்றிய 

உணர்திறரன பவளிப்படுத்தி 

அதற்நகற்பî பசயல்படுவர் 

 

ஒருவைின் பசயல் மூலம் அவைின் 

உணர்வுகரளஅறிந்து கூறுவர் 

KD 3.1.3  

  

 

 

 

பிறைின் கருத்துகரளயும் உணர்வுகரளயும் 

மதிப்பர்  
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KD 3.2 மற்றவருடன்  

பதாடர்பு      

பகாள்ளும்      

பபாழுது      

சமுகவியல் 

திறரன     

பயன்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

KD 3.2.1 பிறைின் உரடரமரய மதிப்பர் 

 

KD 3.2.4 ஒரு பசயலின் ஒப்புதல் மற்றும் 

அதிருப்திரய பபாருத்தமான வரகயில் 

கூறுவர் KD 3.2.2 ேடவடிக்ரகயில் ஈடுபடும் பபாழுது 

பிறருடன் பபாருள்கரள பகிர்ந்து  

பகாள்வர் 
KD 3.2.5 குறிப்பிட்ட சூழலில் சமூகவியலுக்காக 

தன்ரன தயார்படுத்தி பகாள்வர் 
 

KD 3.2.3 ேரடபபற்றுக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு  

விரளயாட்டில் தங்களின் திறரன 

பவளிப்படுத்துவர் 

 

KD 3.2.6 சமூக பேறிகரள உறவுகளில் ேரடமுரறப் 

படுத்துவர் 
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பசாற்களஞ்சியம் 

எண் பசால் பபாருள் 

1. சமூக பேறிமுரறகள் சமூகவியல் பதாடர்பான அரனத்து அறிவும் பண்பும். 

2. சமூகவியல் திறன் பதாடர்பு பகாள்ளும் நபாது, வாய்பமாழியாகநவா நபச்சின்றிநயா பபாருத்தமான 

துலங்குதரல பவளிப்படுத்தும் ஆற்றல். 

3. சுய¸ÕòÐÕ தன்ரனப் பற்றி நேர்மரறயான அல்லது எதிர்மரறயான ¾ÉÐ கருத்து.  
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உடல் வளர்ச்சி, முருகுணர்ச்சி 

உத்திைம் 
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உடல் வளர்ச்சியும் சுகாதாைம் நபணுதலும் 

 

உடல் வளர்ச்சியும் சுகாதாைம் நபணுதலும் இைண்டு கூறுகரள உள்ளடக்கியுள்ளது. அரவ: 

1. உடல் வளர்ச்சி  

உடல் வளர்ச்சி எனப்படுவது அன்றாட வாழ்க்ரகக்குத் நதரவயான பல்நவறு இயக்கங்களுக்கு அடிப்பரடயாக இருக்கும் பமன் இயக்கத் 

திறன், வன் இயக்கத் திறன், ரகயாளும் திறன், தாளத்திற்நகற்ற அரசவு ஆகிய திறன்கரள உள்ளடக்கியுள்ளது. இது சுறுசுறுப்பு, 

அறிவாற்றல், திறரம, உடல் இயக்க ஒருங்கிரணப்பு, சுகாதாைம் ஆகியவற்றுக்கு அவசியமாகும். 

2. சுகாதாைம் நபணுதல் 

உடல்ேலம், இனவிருத்தி மற்றும் சமுகவியல் கல்விக்கு (PEERS) முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது. மாணவர்களின் அன்றாட வாழ்வில் 

சுகாதாைம், பாதுகாப்பு, உணவு முரற ஆகியரவ பற்றிய விழிப்புணர்வு சிறு வயதிலிருந்நத பழக்கப்படுத்தப்பட்டால் வழக்கமாகி விடும். 

 

உடல் வளர்ச்சியும் சுகாதாைம் நபணுதலுக்கான கற்றல் ேடவடிக்ரகக்குப் பின் மாணவர்கள்: 

(i) பல்வரகயான பமன் இயக்க, வன் இயக்கப் பயிற்சிகரளச் பசய்வர். 

(ii) உடரலச் சமேிரலôபடுத்தியும் கட்டுப்படுத்தியும் இயக்குவர். 

(iii) பல்வரகயான இயக்கங்கரள ஆைாய்வர். 

(iv) பல்வரக ரகயாளும் திறன்கரளப் பயன்படுத்துவர். 

(v) ஆநைாக்கியமான வாழ்க்ரக முரறரயச் சமîசீர் உணவு வழியும் சுயத் தூய்ரம வழியும் அமல்படுத்துவர். 

(vi) தன்ரனத் தற்காத்துக் பகாள்ளவும் பாதுகாத்துக் பகாள்ளவும் நவண்டியதன் முக்கியத்துவத்ரதப் புைிந்து பகாள்வர். 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

FK 1.0 பமன் இயக்க வளர்ச்சி 

FK 1.1 

          

பல்வரக பமன் இயக்க 

ேடவடிக்ரககரள 

ஆைாய்வர் 

 

 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

 

FK 1.1.1 

          

 

 

FK 1.1.2   

பமன் இயக்கங்ரள உள்ளடக்கிய 

பல்வரக ேடவடிக்ரககரள  

நமற்பகாள்வர் 

 

பல்வரக ேடவடிக்ரககள் மூலம் ரக 

மற்றும் கண் ஒருங்கிரணப்ரபயும் பமன் 

இயக்கத் திறரனயும் காட்டுவர் 

 

FK 1.1.3 

          

 

தளவாடங்கரளக் பகாண்ட 

ேடவடிக்ரககளில் பமன் இயக்கத் 

திறரன நமற்பகாள்வர் 

 

FK 2.0 வன் இயக்க வளர்ச்சி 

FK 2.1 

        

 

பல்வரக அரசவுகரள 

ஆைாய்வர்  

(பவளி விழிப்புணர்வு) 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

FK 2.1.1   

 

 

 

FK 2.1.2   

 

 

 

 

FK 2.1.3   

 

இயக்கப் பயிற்சிகரளச் பசய்வர்: 

(i) தனி பவளி 

(ii) பபாது பவளி 

 

பல்நவறு ேிரலகளில் இயங்குவர்: 

(i) உயைமான 

(ii) ேடுத்தைமான 

(iii) தாழ்வான 

 
திரசக்நகற்ப ேகர்வர் 

FK 2.1.4   

 

 

 

 

 

FK 2.1.5  

குறிப்பிட்ட வழியில் இயங்குவர்: 

(i) நேைாக 

(ii) வரளந்து 

(iii) சுழல் (Spiral) 

(iv) …ிக்¦…க் (zig-zag) 

பவவ்நவறு நவக அளவிற்நகற்ப 

ேகர்வர் 
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FK 2.2 பல்வரக 

இடம்பபயர்இயக்கங்ரள 

பவளிப்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

FK 2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FK 2.2.2 

அரசவுகரள நமற்பகாள்வர்: 

(i) ேடத்தல் 

(ii) ஓடுதல் 

(iii) குதித்தல் 

(iv) ஒற்ரறக் காலில் குதித்தல் 

(v) குதிரை நபால் பாய்தல் 

(vi) சறுக்குதல் 

(vii) கயிறடித்தல் 

 
 

ஒருங்கிரணந்த 

இடம்பபயர்இயக்கங்கரள 

நமற்பகாள்வர் 

 

FK 2.2.3    

 

இடம்பபயர்இயக்கங்கரளப் பல்நவறு 

ேிரலயில் நமற்பகாள்வர்: 

(i) திரச 

(ii) ேிரலகள் 

(iii) வழி  

(iv) நவகம் 

FK 2.3 பல்வரக 

இடம்பபயைா 

இயக்கங்கரள 

பவளிப்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

FK 2.3.1 

 

அரசவுகரள நமற்பகாள்வர்: 

(i) வரளத்தல் 

(ii) ஊசல் (ஊஞ்சல்) 

(iii) திருப்புதல் 

(iv) முறுக்குதல் 

FK 2.3.2 

 

 

     

 

 

அரசவுகரள நமற்பகாள்வர்: 

(i) உடரலò தளர்த்தல் 

(ii) தள்ளுதல் 

(iii) இழுத்தல் 

(iv) சமேிரலப்படுத்துதல் 

 

ஒருங்கிரணந்த இடம்பபயைா 

இயக்கங்கரள நமற்பகாள்வர் 

 

FK 2.3.3      
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3.0 ரகயாளும் திறன் 

FK 3.1 பல்வரக ரகயாளும் 

திறரன 

பவளிப்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

FK 3.1.1 

 

FK 3.1.2   

 

(i)  

இலக்ரக நோக்கிô பபாருரள     

வீசுவர் 

 

பந்ரத உரதப்பர்: 

(i) சுதந்திைமாக 

(ii) குறிப்பிட்ட இலக்கில் 

 

FK 3.1.3   

FK 3.1.4   

FK 3.1.5   

பபாருரள நமநல எறிந்து பிடிப்பர் 

பிறர் வீசும் பபாருரளப் பிடிப்பர் 

இலக்ரக நோக்கி உருட்டி விடுவர் 

4.0 தாளத்திற்நகற்ற அரசவுகள் 

FK 4.1 தாளத்திற்நகற்பô 

பல்வரக அரசவுகரளப்  

பயன்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

FK 4.1.1  

 

 

FK 4.1.2  

 

 

FK 4.1.3  

 

இரசக்நகற்ப இடம்பபயர் இயக்க  

அரசவுகரள நமற்பகாள்வர் 

 

இரசக்நகற்ப இடம்பபயைா இயக்க 
அரசவுகரள நமற்பகாள்வர் 

 

இரசக்நகற்பî சுதந்திைமாக 

அரசவுகரள நமற்பகாள்வர் 

 

FK 4.1.4   இரசக்நகற்பô பபாருள்கரளப் 

பயன்படுத்தி ஆக்ககைமான 

அரசவுகரள உருவாக்குவர் 

 

  



KSPK EDISI BAHASA TAMIL 

93 

 

உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

5.0 உடல்ேலம், இனவிருத்தி மற்றும் சமுகவியல் கல்வி (PEERS)  

FK 5.1  

 

சுய ஆநைாக்கியம் 

இனப்பபருக்கம் 

நபான்றவற்றில் 

முடிபவடுக்கும் 

திறரனப் 

பயன்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

FK 5.1.1 

 

 

 

FK 5.1.2   

 

 

 

 

 

FK 5.1.3   

உடல் உறுப்புகரளத் தூய்ரமயாக         

ரவத்திருக்கும் சைியான 

முரறகரளக் கூறுவர் 

 

தூய்ரமரயப் நபணும் 

முக்கியத்துவத்ரதக் கூறுவர்: 

(i) தன் 

(ii) உரட 

(iii) தனது உரடரமகள்  

 

ஆண், பபண் உடல் உறுப்புகரள 

அறிவர்: 

(i) தரல - முடி, கண், காது, 

மூக்கு, வாய், உதடு & பல் 

(ii) உடல் - மார்பகம், பேஞ்சு,   

      நதாள்பட்ரட, பிட்டம் 

(iii) ரக 

(iv) கால் 

(v) பாலுறுப்பு – ஆண்குறி, 

           பபண்குறி        

(vi) ஆசனவாய் 

 

 

FK 5.1.7    

 

 
 

 

 

FK 5.1.8    

 
 

FK 5.1.9   

 

 

 

 

 

தூய்ரமரயப் நபணும் முரறகரளக் 

கரடôபிடிப்பர் 

(i) உடல் உறுப்பு 

(ii) உரட 

(iii) தன் உரடரம 

பாலுறுப்புகளின் தூய்ரமரயப் நபணும் 

சைியான முரறகரள விளக்குவர் 

 

தூய்ரமரயப் நபணுவர்: 

(i) வகுப்பு 

(ii) வசிப்பிடம் 

(iii) பபாது இடம் 
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 FK 5.1.4   

 

 

 

 

FK 5.1.5   

 

 

 

FK 5.1.6   

பாதுகாப்பான பதாடுதல், 

பாதுகாப்பற்றத் பதாடுதல் மற்றும் 

சங்கடம் ஏற்படுத்தும் பதாடுதல் 

பாதுகாப்பற்ற, சங்கடம்  

 

ஏற்படுத்தும் பதாடுதலுக்கு ‘முடியாது’ 

எனச் பசால்லும் 

திறரன அமல்படுத்துவர் 

 

கழிவரறரய முரறயாகப் 

பயன்படுத்துவர் 

 

FK 5.2  

 

நோய்களின் வரகரயயும் 

அதரனò தடுக்கும் 

முரறரயயும் புைிந்து 

பகாள்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

FK 5.2.1   நோய்கள் பைவுவரதத் தடுக்கும் 

முரறயின் உதாைணங்கரளக் 

காட்டுவர் 

 

FK 5.2.2   

 

தீங்குயிைி மூலம் பைவக்கூடிய 

நோய்கரளத் தடுக்கும் 

பதாடக்கக்கட்ட வழிகரளக் கூறுவர் 

FK 5.3  அன்றாட வாழ்க்ரகயில் சுய 

பாதுகாப்பிரனயும் சமூக 

உளவியல் திறரனத் 

திறரமயாகக் 

ரகயாள்வரதயும் பசய்து 

காட்டுவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

FK 5.3.1   

          

 

ஆபத்தான மூலம், இடம், சூழ்ேிரல 

ஆகியவற்ரற விவைிப்பர் 

 

FK 5.3.4   ஆபத்தான சூழ்ேிரலகரள    

அரடயாளம் காண்பர்: 

(i) வீடு 

(ii) பள்ளி 

(iii) விரளயாட்டுப் பூங்கா 
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 FK 5.3.2 

          

 

 

FK 5.3.3  

 

சுய மற்றும் பிறைின் பாதுகாப்ரப 

உறுதிப்படுத்தும் முரறயான 

ேடத்ரதரயக் கூறுவர் 

 

அவசைக் காலத்தில் உதவி பபறும் 

முரறரயக் கூறுவர் 

FK 5.3.5 

 
 

 

 

FK 5.3.6  

ஆபத்தான பபாருள்கரளயும் 

தளவாடங்கரளயும் சைியாகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் பயன்படுத்தும் 

முரறரயக் காட்டுவர் 

  

பாதுகாப்பற்ற சூழ்ேிரலரய 

எதிர்நோக்கும் பபாழுது அதற்கான தீர்வு 

காணும் முரறரயக் கூறுவர் 

 

6.0 உணவு முரற  

FK 6.1   

 

ஆநைாக்கியமான, 

பாதுகாப்பான உணவு 

முரறரய 

அமல்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

FK 6.1.1 

 

 

 

FK 6.1.2   

ஆநைாக்கியமான உணவுகரளயும் 

பானங்கரளயும் அரடயாளம் 

காண்பர் 

 

ஆநைாக்கியமான உணரவ 

உண்பதன் முக்கியத்துவத்ரதக் 

கூறுவர் 

FK 6.1.3 

          

FK 6.1.4   

 

சத்துள்ள, சத்தற்ற உணவுகரளக் கூறுவர் 

 

சமச்சீர் உணவு முரறரய 

அமல்படுத்துவர் 
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1. இடம்பபயைா இயக்கம் 
ஒநை இடத்தில் ேின்றபடி குனிந்து, ேிமிர்ந்து இயக்கத் திறன்கரள நமற்பகாள்ளல். உதாைணம்: 

குனிதல், பாய்தல், சமேிரலப்படுத்துதல், அரசதல், ேீட்டித்தல், சுழலுதல், இழுத்தல், தள்ளுதல். 

2. ரகயாளும் திறன் 
எறிதல், பிடித்தல், உருட்டுதல், உரதத்தல் நபான்ற திறன்களின் மூலம் ஒரு பபாருரள அனுப்பவும் 

பபறவும் நதரவப்படும் ஆற்றல்.  

3. பமன் இயக்கத் திறன் 

ரகயிலுள்ள சிறு தரசகள், மணிக்கட்டு, விைல்கள் நபான்றவற்ரறயும் ரக மற்றும் கண் 

ஒருங்கிரணப்புத் திறரனயும் பயன்படுத்தும் ஆற்றல். இது எழுதவும், விைல்களால் சிறிய 

பபாருள்கரளப் பிடிக்கவும் கசக்கவும் சட்ரடப் பபாத்தான்கரளப் பபாருத்தவும் காலணி கயிறுகரளக் 

கட்டவும் இன்னும் பலவற்ரறயும் பசய்யக் கூடிய ஆற்றல்.  

4. வன் இயக்கத் திறன்  
ேடத்தல், ஓடுதல், குதித்தல் நபான்ற இயக்கங்கரள உடலிலுள்ள பபைிய தரசகரளப் பயன்படுத்தி 

ேகர்தல். 

5. பவளி Å¢Æ¢ôÒ½÷× ேகருதலின் நபாது பயன்படுத்தப்படும் பவளி. 

6. 
இடம்பபயர் இயக்கம் இடம்பபயர் இயக்கம் ஓைிடத்திலிருந்து இன்நனாைிடத்திற்கு இடம்பபயைப் பயன்படுகிறது. உதாைணம்: 

ேடத்தல், ஓடுதல், குதித்தல், ஒற்ரறக் காலில் குதித்தல், பாய்தல், சறுக்குதல், கயிற்றடித்தல். 

7. 

உடல்ேலம், இனவிருத்தி 

மற்றும் சமுகவியல் கல்வி  

(PEERS) 

வாழ்க்ரகக்குத் நதரவயான உயிைியல், சமூகவியல், உளவியல், ஆன்மிகம் ஆகியவற்ரறப் பற்றிய 

அறிரவப் பபற்று ஆநைாக்கியமான ேடத்ரதகரள அமல்படுத்தும் கல்வி. 

8. 
தீங்குயிÃ¢களால் பைவும் 

நோய்கள்   

மனிதன், விலங்கு அல்லது நுண்ணுயிர் நபான்றரவ நோய்க் கிருமிகரளப் பிற உயிர்களுக்குச் 

பசலுத்துவதால் உண்டாகும் நோய்கள். 
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எண் பசால் பபாருள் 

9. இரசக்நகற்ற அரசவு இடம்பபயர், இடம்பபயைா இயக்கத்திறரனப் பயன்படுத்தி இரசக்நகற்ப இயங்க வலியுறுத்துதல். 

10. திரச நோக்கிய ேகர்ச்சி முன்நனாக்கி, பின்நனாக்கி, இடப்பக்கமாக, வலப்பக்கமாக, நமநல, கீநழ ேகர்தல். 

11. 
பல்வரக ேிரலக்நகற்ற 

இயக்கம் 

உயைமான, ேடுத்தைமான, தாழ்வான இடத்திலிருந்து ேகர்தல். 

12. பபாது பவளி  A-யிலிருந்து B-விற்கு இடம்பபயை பயன்படுத்தப்படும் பவளி. 

13. தன் பவளி தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து எட்டும் தூைத்திற்குள்ள பவளி. 

14. பாதுகாப்பான பதாடுதல் ஒருவரைப் பாைாட்டுவதாக, நேசிப்பதாக, மதிப்பதாக உணை ரவக்கும் பதாடுதல். 

15. பாதுகாப்பற்ற பதாடுதல் ஒருவைின் உணர்ரவ நவதரனப்படுத்தும் பதாடுதல். 

16. 
சங்கடம் ஏற்படுத்தும் 

பதாடுதல் 

அறிமுகமானவைின் அல்லது அறிமுகமற்றவைின் பதாடுதல், பாதுகாப்பான பதாடுதலாக இருந்தாலும் 

விரும்பத் தகாத பதாடுதலாகும். 
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ஆக்கமும் முருகுணர்ச்சியும் 

 

ஆக்கமும் முருகுணர்ச்சியும் இரச, ோடகம், காட்சிக்கரல ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியுள்ளது.  

1. இரச 

பாலர்பள்ளியில் இரசக் கல்விக்கு இரச, ேடனம், ோடகம் ஆகியரவ அடிப்பரடயாகும். இதரன ஆக்கமிக்க, மகிழ்ச்சியூட்டும், 

உற்சாகப்படுத்தும் பலவரகயான ேடவடிக்ரககள் மூலம் வளர்க்கலாம். மாணவர்கள் தங்களின் வளர்ச்சிக்நகற்ப இரசயுலகில் தங்களது 

திறரமரயயும் ஆர்வத்ரதயும் பவளிக்பகாணை வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.  

2. ோடகம் 

பாலர்பள்ளியில் ோடகமானது பசயல், இடம் மற்றும் நேைத்திற்நகற்ப ஒருவரைப் பின்பற்றி ேடப்பதாகும். மாணவர்கள் கரதக்நகற்பவும் 

தங்களின் கற்பரனக்நகற்பவும் பாத்திைநமற்று ேடித்தல்வழி தங்களது உள உணர்வுகரள பவளிப்படுத்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 

3. காட்சிக்கரல 

ஆக்கப் பரடப்புகரள உருவாக்குதரலயும் கரலப்பரடப்ரப ேலம் பாைாட்டுதரலயும் வலியுறுத்துவது பாலர்பள்ளியின் 

காட்சிக்கரலயாகும். வரைதல், நகாலங்கள் உருவாக்குதø, வடிவரமத்து உருவாக்குதல் மற்றும் பாைம்பைிய ரகவிரனப் பபாருள்கரள 

அறிதல் ஆகிய ோன்கு துரறகரள அடிப்பரடயாகக் பகாண்டது. இந்த ோன்கு துரறகளின் ஒருங்கிரணப்பு மாணவர்களின் 

ஆர்வத்ரதத் தூண்ட, ஆளுரமரய வளர்க்க, கரலப்பண்புகரளயும் சுற்றுச் சூழரலயும் பற்றிய விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்த வாய்ப்பாக 

அரமயும். 
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ஆக்கமும் முருகுணர்ச்சியும் கற்றல் ேடவடிக்ரகக்குப் பின் மாணவர்கள்: 

(i) பல்வரக இரசகரள உய்த்துணர்வர். 

(ii) நகட்கப்படும் இரசக்நகற்ப அரசவுகள் நமற்பகாள்வர். 

(iii) கரதக்நகற்பô பல்வரக பாத்திைநமற்று ேடிப்பர். 

(iv) அறிரவப் பயன்படுத்திì கரலப்பரடப்புகரள உருவாக்குவர். 

(v) பல்நவறு உத்திகரளயும் பபாருள்கரளயும் பயன்படுத்தி ஆக்கமிக்க கரலப்பரடப்ரப உருவாக்குவர். 

(vi) தன்னுரடய பரடப்புகளுக்கும் பிறைின் பரடப்புகளுக்கும் மதிப்பளிப்பர். 

 

பாலர்பள்ளிக்கான ஆக்கமும் முருகுணர்ச்சியும் கற்றல் கற்பித்தலில் மாணவர்கள் கரல, இரச, ோடகம் ஆகிய ேடவடிக்ரககளில் துலங்க 

வாய்ப்பளிக்கிறது. தங்கரளயும் தங்கரளச் சுற்றியும் உள்ள உலரகப் பற்றிய உள்ளுணர்ரவ இரச, கரல வழியாகவும் ஆக்கத்நதாடும் 

கற்பரனநயாடும் பவளிக்பகாணை மாணவர்கரள ஊக்கப்படுத்த நவண்டும். மாணவர்கள் இயற்ரகயான முரறயில் கற்பரனயாற்றரலயும் 

ஆக்கத்திறரனயும் வளர்த்திட பல்நவறு பபாருள்கரளயும் உத்திகரளயும் பயன்படுத்திக் கரல, இரச, ோடகம் ஆகிய ேடவடிக்ரககள் மூலம் 

ஆைாய்ந்திட வாய்ப்பளிக்கிறது. அநதாடு, மாணவர்கள் கரல, இரச, ோடகம் ஆகியவற்ரறபயாட்டிய தங்களின் ஏடல்கரளயும் 

கருத்துகரளயும் உணர்ரவயும் கூறவும், ேலம் பாைாட்டவும் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட நவண்டும். 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KE 1.0 இரச 

KE 1.1   

 

பல்நவறு இரசத்   

பதாகுதிகரளக் 

பகாண்டு 

பாடரலப் 

பாடுவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KE 1.1.1   

 

 

 

 

 

 

KE 1.1.2    

 

 

KE 1.1.3    

மனிதர்களின் பல்நவறு பதானிகரளப் 

நபால: 

(i) நபசுவர் 

(ii) அரழப்பர் 

(iii) கிசுகிசுப்பர் 

(iv) பாடுவர் 

(v) ஆண், பபண் 

 

சுற்றுச்சூழலில் உள்ள பல்நவறு 

ஒலிகரளப் பின்பற்றி ஒலிப்பர்  

 

ைாகத்நதாடு பாடரலப் பாடுவர் 

KE 1.1.4     பாடரலப் பாடுவர்: 

(i) பதளிவான மற்றும் சைியான 

உச்சைிப்புடன் 

(ii) சைியான சுருதியுடன்  
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KE 1.2   

 

தாளக்கருவிகரள 

இரசப்பர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KE 1.2.1    

 

 

KE 1.2.2    

 

உடல்பாகங்கரளப் பயன்படுத்தி ஒலிகரள 

எழுப்புவர் 

 

தாளக்கருவிகரள ஆைாய்வர் 

KE 1.2.3    

 

நமம்படுத்தப்பட்ட இரசக்கருவிகரளப் 

பயன்படுத்தி ஆக்கத்நதாடு பல்நவறு 

ஒலிகரள உருவாக்குவர் 

KE 1.3   

 

இரசக்நகற்ப 

அரசவுகள்  

நமற்பகாள்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KE 1.3.1  

 

 

KE 1.3.2  

 

பாடல் வைிகளுக்நகற்ப அரசவுகரள 

நமற்பகாள்வர் 

 

பமட்டுக்நகற்ப அரசவுகரள 

நமற்பகாள்வர் 

KE 1.3.3   இரசக்நகற்ப ஆக்ககைமான 

அரசவுகரள நமற்பகாள்வர் 

KE 1.4  

 

பல்நவறு இரசத் 

பதாகுதிகரள 

உய்த்துணர்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

KE 1.4.1 பசவிமடுத்த இரசக்நகற்பô பாவரன 

பசய்வர் 

KE 1.4.2   

 

 

KE 1.4.3  

பசவிமடுத்த இரசரயத் தாளத்திற்நகற்ப 

நவறுபடுத்துவர் 

 

பசவிமடுத்த இரசயில் உள்ள உைக்க 

மற்றும் 

பமன்ரமயான கூறுகரள நவறுபடுத்துவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KE 2.0 ோடகம் 

KE 2.1  பல்நவறு 

பாத்திைநமற்று  

ேடிப்பர் 

 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

 

KE 2.1.1    கற்பரன வளத்துடன் பாத்திைநமற்று 

ேடிப்பர் 

KE 2.1.2  கரதக்நகற்பô பாத்திைநமற்று  ேடிப்பர் 

KE 3.0 காட்சிக்கரல 

KE 3.1 கரலக் கூறுகரள 

அறிவர் (கரல 

மீதான  

கண்நணாட்டம்) 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

KE 3.1.1   

 

சுற்றி உள்ள கரலக் கூறுகரளக் 

கூறுவர் 

KE 3.1.2    

 

 

KE 3.1.3    

மனித பரடப்புகளில் உள்ள கரலக் 

கூறுகரளக் கூறுவர் 

 

கரலப் பரடப்புகளில் உள்ள கரலக் 

கூறுகரளக் கூறுவர் 

 

KE 3.2 கரலப் 
பரடப்புகரள 

உருவாக்கும் 

உபகைணங்கரளத்  

பதைிந்து 

பகாள்வர் 

(கரல பயன்பாடு) 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

 

KE 3.2.1   

 

கரலப் பரடப்புகரள உருவாக்கும் 

பல்நவறு உபகைணங்கரளக் கூறுவர் 

 

KE 3.2.2    

 

 

 

கரலப் பரடப்பு உருவாக்கத்தில் 

பபாருத்தமான உபகைணங்கரளத் பதைிவு 

பசய்வர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தைம் 

4+ 5+ 

KE 3.3   

 

ஆக்கப்பூர்வமான 

ஏடல்கரளப் 

பரடப்பாக்கத்தில் 

பவளிப்படுத்துவர் 

(ஆக்கப்பூர்வமான 

பவளிப்பாடு) 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KE 3.3.1    

 

KE 3.3.2     

 

உபகைணங்கரள ஆைாய்வர் 

 

வரைதல் ேடவடிக்ரகமூலம் 

ஆக்கப்பூர்வமான கரலப் 

பரடப்பாற்றரல உருவாக்குவர் 

KE 3.3.3    

 

 

KE 3.3.4    

 

KE 3.3.5    

 

 

 

KE 3.3.6    

நகாலங்கரளயும் வடிவங்கரளயும் 

ஆக்கத்நதாடு சுயமாகப் பரடப்பர் 

 

ஆக்கப்பூர்வமான மாதிைிரய உருவாக்குவர் 

 

பல்வரகப்பபாருள்கரளப் பயன்படுத்திô 

பாைம்பைிய ரகவிரனப் பபாருள்கரள 

உருவாக்குவர் 

 

மறுசுழற்சிப் பபாருள்கரளப் பயன்படுத்தி 

ஆக்கத்நதாடு கரலப் பரடப்ரப 

உருவாக்குவர் 

 

KE 3.4   

 

 

கரலப்      

பரடப்ரபப் 

பாைாட்டுவர் 

(கரலரய 

மதித்துப் 

நபாற்றுதல்) 

 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

 

KE 3.4.1  

 

தாம் உருவாக்கிய கரலப் பரடப்ரபக் 

கூறுவர் 

KE 3.4.2   

 

மற்றவர்களின் கரலப் பரடப்ரபப் 

பாைாட்டுவர் 
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பசாற்களஞ்சியம் 

எண் பசால் பபாருள் 

1. 
நமம்படுத்தப்பட்ட 

இரசக்கருவிகள் 

இரசக் கருவிகளுக்கு மாற்றாக நவறுபபாருள்கரளப் பயன்படுத்தி ஒலிரய உருவாக்குதல். 

2. மாதிைி உருவாக்கம் ஒரு பபாருரளப் நபான்று இன்பனான்ரற உருவாக்குதல். 

3. ஒலி மாற்றம் உருவாக்கும் ஒலி உைக்க அல்லது பமன்ரமயாக இருத்தல். 

4. பாைம்பைிய ரகவிரன 
இத்துரற பைம்பரைத் பதாழிலாகப் பின்பற்றப்படும் மக்களால் ரகவிரனத் திறரனப் 

பயன்படுத்தும் பரடப்பாற்றரலச் சார்ந்தது.  

5. உபகைணம் கரலப்பரடப்ரப உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பபாருள்கள். 

6. பமட்டு வைிரசக்கிைமமான ஒலி ேிைல். (ஏற்றம், இறக்கம், ேடுேிரல)  

7. வடிவரமத்தலும்  உருவாக்குதலும் 
வடிவம், பவளி, கட்டரமப்பு, சமேிரல, ேிரலத்தன்ரம ஆகிய கரல அம்சங்கள் 

மாணவர்களின் அனுமானிக்கும் வளர்ச்சிரய வலியுறுத்துகிறது. 

8. நகாலங்கரள உருவாக்குதல் 
கரலத் பதாடர்பான பரடப்புகரள உருவாக்குவதற்கு அடிப்பரடயாகும். நகாலங்களும் 

உருவாக்கமும் இன்றி எக்காலத்திலும் ேல்ல கரலப்பரடப்ரப உருவாக்க முடியாது. 

9. வரைதல் 

அனுமானம், திறன், ஆற்றல் ஆகியரவ மாணவர்களின் வளர்ச்சிரய வலியுறுத்துவநதாடு 

வரையும் அம்சங்கரளக் பகாண்டு பல உபகைணங்கரளயும் உத்திகரளயும் 

பயன்படுத்துவதாகும். நமலும் பவளி, கட்டரமப்பு, சமேிரல, கலரவ ஆகியவற்ரறயும் 

உள்ளடக்கியதாகும். 
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எண் பசால் பபாருள் 

10. தாளìகருவிகள் 
ஊதுதல், தட்டுதல், குலுக்குதல் மூலம் ஒலிபயழுப்பும் இரசக்கருவிகள். உதாைணமாக, 

பகாம்பாங், தாளக் கிலுரவ, முக்நகாண மணி, தம்நபாைிம். 

11. சுருதி ஏற்றம், இறக்கம், ேடுேிரலயான ஒலி. 

12. பதாகுதி பாடல் பதாகுப்பு 

13. உருவம் 
நகாடுகளாலான உருவம். இது சமîசீர் அரமவு அல்லது சமîசீர் அரமவற்றது என 

இருவரகயாக உள்ளது. 

14. தாள அளவு ஒரு இரசப் பரடப்பின் நவகம். உதாைணமாக விரைவான அல்லது பமதுவான தாளம். 

15. பதானி பல்நவறு வரகயான ஒலிகளின் உருவாக்கம். 

16. கரலக் கூறுகள் 
நகாடு, வண்ணம், உருவம், வடிவம், ஒன்றின் நமல்பைப்பு, இரடபவளி ஆகியரவ 

உள்ளடங்கியது. 
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அறிவியல் பதாழில்நுட்ப 

உத்திைம் 
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ஆைம்ப அறிவியல்  

 

ஆைம்ப அறிவியல் வாழ்வியல், பபாறியியல், இயற்பியல் உலகத்ரத ஆைாய்வதன் மூலம் அறிவியல் பசயற்பாங்கு திறரன ஆளுரம 

பபறுவநதாடு ேடத்ரத உருவாக்கத்ரத வலியுறுத்துகிறது. 

ஆைம்ப அறிவியரல அடிப்பரடயாகì பகாண்ட கற்றல் ேடவடிக்ரகக்குப் பின் மாணவர்கள்: 

1. ஆர்வ மனப்பான்ரமயும் தங்கரளச் சுற்றியுள்ள உலரக அறியும் ோட்டத்ரதயும் வளர்த்துக் பகாள்வர். 

2. அறிவியல் பசயற்பாங்கு திறரனயும் ஆக்கம் மற்றும் ஆய்வுî சிந்தரனரயயும் ரகவைப்பபறுவர். 

3. அறிவியல் பசயற்பாங்கு மற்றும் ேன்பனறிô பண்புகரள அமல்படுத்துவர். 

4. சிக்கல் கரளதல், தகவல் பைிமாற்றம் மற்றும் பதாடர்பு பகாள்ள முடியும். 

 

அறிவியல் பசயற்பாங்கு திறன் என்பது சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணும் முரற அல்லது முரறரமயாக தீர்வு காணும் திறரனப் 

பபற்றிருத்தநலயாகும். இத்திறன் மன பசயற்பாங்கின் வழி ஆக்கச்சிந்தரன, பகுப்பாய்வு, முரறரம ஆகியவற்ரற ஊக்கப்படுத்துகிறது. 

அறிவியல் பசயற்பாங்கு திறனில் அரடயாளம் காணப்பட்ட உற்றறிதல், வரகப்படுத்துதல், அளபவடுத்தல், ஊகித்தல், அனுமானம் பசய்தல், 

பதாடர்பு பகாள்ளுதல் நபான்றரவ வளர்க்கப்பட நவண்டும்.  

அ) உற்றறிதல் என்பது பார்த்தல், நகட்டல், பதாடுதல், நுகர்தல், சுரவத்தல் ஆகிய ஐம்புலன்கரளப் பயன்படுத்தி ஒரு பபாருள் அல்லது 

ேிகழ்ரவப் பற்றி கருத்துகரளச் நசகைித்தல்.  

ஆ) வரகப்படுத்துதல் என்பது உற்றறிதலின் மூலம் ஒற்றுரம, நவற்றுரம அடிப்பரடயில் பபாருள்கரள அல்லது ேிகழ்ரவ     

    வரகப்படுத்துதல்.  

இ) அளபவடுத்தல் என்பது தைத்திற்கு உட்படாத அளரவரயப் பயன்படுத்தி எண்ணிக்ரகரயச் சார்ந்த உற்றறிதல் ஆகும். தைத்திற்கு     
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உட்படாத அளரவக்கான (அளவுகள்) எடுத்துக்காட்டுகள்:  

 

i. உடற்பகுதிகள் - சாண், பாதம், ஆழம், ஒரு பிடி 

ii. பபாருள் - நபனா, காகிதச் பசருகி, துரடப்பக் குச்சி, கைண்டி மற்றும் குவரள 

ஈ) ஊகித்தல் என்பது கிரடக்கப்பபற்ற தகவல்கள் மற்றும் முன் அனுபவத்ரதக் பகாண்டு முடிபவடுத்தலும் ஒரு ேிகழ்ரவ விளக்குதலும்.  

உ) அனுமானம் பசய்தல் என்பது உற்று நோக்குதல், முன் அனுபவம் அல்லது ேம்பகத்தன்ரம பகாண்ட தைவுகள் அடிப்பரடயில் எடுக்கப்படும் 

முடிநவ அனுமானித்தலாகும். 

ஊ) பதாடர்பு பகாள்ளுதல் என்பது ஒரு ேடவடிக்ரக, பபாருள் அல்லது ேிகழ்ரவ விளக்க பசாற்கள், அட்டவரண, குறிவரைவு, பட உருவம், 

வடிவுரு நபான்ற வரையுரு குறியீடுகரளப் பயன்படுத்துதல்.  

 

உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

SA 1.0 அறிவியல் பசயற்பாங்கு 

SA 1.1 

 

அறிவியல்       

பசயற்பாங்கு, 

ேன்பனறிô 

பண்புகரள    

பவளிப்படுத்துவர் 

 

 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

SA 1.1.1 

 

 

 

 

 

 

ஆர்வத்ரதயும் ஒத்துரழப்ரபயும் 

பவளிப்படுத்துவர் 

 

 

 

 

 

 

SA 1.1.2 

 

 

பதைிந்து பகாள்ளும் ஆர்வம், முரறரம, 

ஒத்துரழப்பு, பபாறுப்புணர்ச்சி 

ஆகியவற்ரற பவளிப்படுத்துவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

SA 2.0 அறிவியல் பசயற்பாங்குத் திறன் 

SA 2.1  

 

ஐம்புலன்கரளப் 

பயன்படுத்தி உற்றறிவர் 

 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

SA 2.1.1  புலன்கரளப் பயன்படுத்திச் 

சுற்றுôபுறத்ரத உற்றறிவர்: 

 

(i) பார்த்தல் 

(ii) நகட்டல் 

(iii) பதாடுதல் 

(iv) நுகர்தல் 

(v) சுரவத்தல் 

 

SA 2.1.2  

 

 

SA 2.1.3  

 

இருபுலன்கரளக் பகாண்டு சுற்றுôபுறத்ரத 

உற்றறிவர் 

 

மூன்று அல்லது அதற்கும் நமற்பட்ட 

புலன்கரளக் பகாண்டு சுற்றுபுறத்ரத 

உற்றறிவர் 

 

SA 2.2  

 

பபாருள்கரள 

வரகப்படுத்துவர் 

 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

SA 2.2.1  

 

ஒரு தன்ரமரயக் பகாண்டு 

பபாருள்கரள ஒப்பிடுவர்; 

நவறுபடுத்துவர் 

(i) வண்ணம் 

(ii) வடிவம் 

(iii) உருவளவு 

(iv) இரழயரமப்பு 

(v) எரட 

SA 2.2.2  

 

 

 

SA 2.2.3  

 

 

 

SA 2.2.4            

 

 

 

ஒநை மாதிைியான இரு தன்ரமகரளக் 

பகாண்ட பபாருள்கரள ஒப்பிடுவர்;  

நவறுபடுத்துவர் 

அரடயாளம் காணப்பட்ட 

தன்ரமக்நகற்பô பபாருû¸¨Çச் 

நசகைிப்பர் 

 

வரகப்படுத்தப்பட்ட பபாருளின் 

பபாதுவான தன்ரமரயக் கூறுவர் 



KSPK EDISI BAHASA TAMIL 

112 

 

உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தரம் 

 

4+ 5+ 

SA 2.3  அளபவடுப்பர் மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 2.3.1  

 

 

 

 

 

 

 

SA 2.3.2 

 

பபாருளின் அளரவ ஒப்பிடுவர்: 

 

(i) ேீளம் - குட்ரட 

(ii) தடித்த - பமலிந்த 

(iii) பபைியது - சிறியது 

(iv) உயைம் - குட்ரட 

(v) கனம் - இலகு 

ஒரு தைத்திற்கு உட்படாத    

அளரவரயப் பயன்படுத்தி  

பபாருளின் ேீளத்ரதயும் 

உயைத்ரதயும் அளபவடுப்பர் 

 

SA 2.3.3  

 

 

 

 

SA 2.3.4  

 

 

SA 2.3.5 

இைண்டு அல்லது அதற்கும் நமற்பட்ட 

தைத்திற்கு உட்படாத அளரவரயப் 

பயன்படுத்திô பபாருளின் ேீளத்ரதயும் 

உயைத்ரதயும் அளபவடுப்பர் 

தைத்திற்கு உட்படாத அளரவரயப் 

பயன்படுத்திô பபாருள்கரள ேிறுப்பர் 

 

தைத்திற்கு உட்படதா அளரவரயப் 

பயன்படுத்தி ேீர்மத்ரத அளபவடுப்பர் 

SA 2.4  ஊகிப்பர் மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 2.4.1  

 

உற்றறிதலின் வழி எளிரமயாகவும் 

ேியாயமாவும் ஊகிப்பர் 

SA 2.4.2  உற்றறிதலின் வழி ேியாயமாக ஊகிப்பர் 

SA 2.5  ஆருடம் கூறுவர் மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 2.5.1  

 

முன் அனுபவத்ரதக் பகாண்டு 

சூழலுக்நகற்ப ஆருடம் கூறுவர் 

SA 2.5.2  பசய்த ேடவடிக்ரகயின் வழி பதாடர்ந்து 

ேரடபபறவிருப்பரத ஆருடம் கூறுவர் 
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SA 2.6  பதாடர்பு பகாள்வர் மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 2.6.1 

 

உற்றறிந்தவற்ரறப் பரடப்பு 

அல்லது வாய்பமாழியாகக் கூறுவர் 

 

SA 2.6.2  

 

 

SA 2.6.3  

உற்றறிந்தவற்ரறப் பரடப்பு அல்லது 

வாய்பமாழியாக விவைிப்பர் 

 

உற்றறிந்தவற்ரறப் பரடப்பு அல்லது   

வாய்பமாழியாக முடிபவடுப்பர் 

 

SA 3.0 வாழ்வியல் பசயற்பாங்கு  

SA 3.1  உயிருள்ள, உயிைற்ற 

பபாருள்கரள 

அரடயாளம் காண்பர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 3.1.1  

 

உயிருள்ள, உயிைற்ற பபாருள்கரள 

நவறுபடுத்துவர் 

SA 3.1.2  உயிருள்ள, உயிைற்ற பபாருள்களின் 

தன்ரமகரள அரடயாளம் காண்பர் 

SA 3.2  உடல்பாகம், புலன் 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரட அறிரவப் 

பபறுவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

 

SA 3.2.1  

 

உடல் உறுப்புகரள அரடயாளம் 

காண்பர் 

 

SA 3.2.2  

 

 

SA 3.2.3  

உடல் உறுப்புகளின் பயன்பாட்டிரனக் 

கூறுவர் 

 

ஒவ்பவாரு புலன்களின் பயன்பாட்டிரன 

அரடயாளங்கண்டு கூறுவர் 
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SA 3.3  

 

பிைாணிகரள ஆய்வு 

பசய்வர் 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 3.3.1 பிைாணிகரளப் பபயைிடுவர் 

 

SA 3.3.5  

 

 

SA 3.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 3.3.7 

பிைாணிகளின் வசிப்பிடத்ரத 

அரடயாளம் காண்பர் 

 

பிைாணிகளின் முதன்ரம உணரவக்  

பகாண்டு ஒப்பிடுவர்; நவறுபடுத்துவர்: 

 

(i) மாமிசங்கரள உண்ணும் 

பிைாணிகள் 

(ii) தாவைங்கரள உண்ணும் 

பிைாணிகள் 

(iii) மாமிசங்கரளயும் தாவைங்கரளயும் 

      உண்ணும் பிைாணிகள்  

 

பிைாணிகளின் வாழ்க்ரகî சுழற்சிரயப் 

பற்றி உற்றறிந்து கூறுவர் 

 

 

SA 3.3.2 

 

 

SA 3.3.3  

 

 

SA 3.3.4 

 

பிைாணிகளின் உடல்         

பாகங்கரளப் பபயைிடுவர் 

 

பிைாணிகளின் ஒலிகரள 

அரடயாளம் காண்பர் 

 

பிைாணிகளின் அரசவுகரள 

உற்றறிந்து நபாலித்தம் பசய்வர் 
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SA 3.4  

 

தாவைங்கரள ஆய்வு 

பசய்வர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 3.4.2 

 

 

 

 

 

 

SA 3.4.3  

 

 

 

SA 3.4.4   

தாவைங்களின் பாகங்கரள 

அரடயாளம் காண்பர்: 

 

(i) இரல 

(ii) தண்டு 

(iii) நவர் 

(iv) பூ 

(v) பழம் 

 

பின்வரும் தன்ரமகரளக்   

பகாண்டு தாவைங்களின் 

பாகங்கரள ஒப்பிடுவர்: 

(i) வண்ணம் 

(ii) உருவளவு 

(iii) வடிவம் 

 

பயன்பாட்டில் காணப்படும் 

காய்கறி மற்றும் பழங்கரள 

உற்றறிந்து பபயைிடுவர் 

 

தாவைங்கள் உயிர்வாழ 

நதரவயானவற்ரற உற்றறிந்து 

கூறுவர் 

 

 

SA 3.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 3.4.6 

 

 

SA 3.4.7   

 

பின்வரும் தன்ரமகளின் அடிப்பரடயில் 

தாவைங்களின் பாகங்கரள உற்றறிந்து 

நசகைிப்பர்: 

 

(i) வண்ணம் 

(ii) உருவளவு 

(iii) வடிவம் 

(iv) இரழயரமப்பு 

 

குறிப்பிட்ட தன்ரமக்நகற்பò 

தாவைங்கரள வரகப்படுத்துவர் 

 

விரத முரளயிட்டு வளரும் 

பசயற்பாங்கிரன உற்றறிந்து     

குறிப்பபடுப்பர் 
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SA 4.0 பபாருளியல் பசயற்பாங்கு 

SA 4.1  பபாருளின் தன்ரமரய       

ஆைாய்வர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 4.1.1 

            

  

மிதக்கும் மூழ்கும் பபாருள்கரள 

ஆைாய்வர் 

SA 4.1.2 

 

 

 

 

 

 

SA 4.1.3  

 

SA 4.1.4  

 

SA 4.1.5 

ேீர் மாற்றத்தின் பசயற்பாங்கிரன 

விவைிப்பர்: 

(i) ேீைிலிருந்து பனிக்கட்டியாகவும் 

பனிக்கட்டியிலிருந்து ேீைாகவும் 

(ii) ேீைிலிருந்து ேீைாவியாக 

ேீைாவியிலிருந்து ேீைாகவும் 

 

ேீைில் கரையும் பபாருள்கரள ஆைாய்வர் 

 

ேீரை ஈர்க்கும் பபாருள்கரள ஆைாய்வர் 

 

பல்நவறு பபாருள்களின் மீது காந்தத்தின் 

தன்ரமரய ஆைாய்வர் 

 

 

SA 5.0 இயற்பியல் பசயற்பாங்கு 

SA 5.1  

 

அன்றாட வாழ்விý  

இயற்பியல் 

பசயற்பாங்கிரன  

ஆைாய்வர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

SA 5.1.1  

 

 

SA 5.1.2 

 

 

ஒளியின் பல்வரக மூலத்ரதக் 

கூறுவர் 

ேிழரல உற்றறிந்து பதிவு பசய்வர் 

SA 5.1.3  

 

 

SA 5.1.4 

அன்றாட வாழ்க்ரகயில் சூைிய ஒளியின் 

பயன்பாட்டிரன ஆைாய்வர் 

 

நவறுபட்ட வானிரலரய உற்றறிவர்; 

கூறுவர் 
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ஆைம்பக் கணிதம்  

 

ஆைம்பக் கணிதம் பாலர்பள்ளி மாணவர்களுக்கு அடிப்பரட எண்களின் அறிமுகம், எண் கருத்துரு, எண்களின் விதி, ோணய மதிப்பு, நேைமும் 

காலமும், வடிவமும் இடப்பைப்பும் ஆகியவற்றின் அனுபவத்ரத வழங்குகின்றது. 

ஆைம்பì கணிதத்ரத அடிப்பரடயாகì பகாண்ட கற்றல் ேடவடிக்ரகக்குப் பின் மாணவர்கள்: 

1. கணிதப் பாடத்தின் வழி பல்வரக ேடவடிக்ரககளும் அன்றாட அனுபவமும் ஈர்ப்ரப ஏற்படுத்¾ ÓÊÔõ. 

2. அடிப்பரட கணிதக் கருத்துருரவக் ரகவைப்பபற்றிருக்க முடியும். 

3. சிக்கல் கரளதல் மற்றும் சிந்தரனத் திறரன நமம்படுத்¾ ÓÊÔõ. 

பாலர்பள்ளி கல்வியில் அடிப்பரட எண்களின் அறிமுக கருத்துரு சில பிைிவுகளாக உள்ளது. 

1. இனம் நசர்ந்த பபாருரளயும் இனம் நசைா பபாருரளயும் அரடயாளம் கண்டு இரணப்பர். எடுத்துக்காட்டு: 

(அ)  இனம் நசர்ந்த பபாருரள இரணப்பர். உதாைணõ: காலணி 

(ஆ) இனம் நசைா பபாருரள இரணப்பர். உதாைணõ: கைண்டி, முட்கைண்டி 

(இ)  பபாருளின் எண்ணிக்ரகக்நகற்ப எண் குறியீட்ரட இரணப்பர். 

2. ஒப்பீடு என்பது இரு நவறு பபாருள்களின் அடிப்பரட ஒப்பீட்டு அம்சங்கரளக் பகாண்டு பதாடர்புபடுத்தும் ஒரு பசயற்பாங்கு. 

உதாைணத்திற்கு, அளவு (ேீளம் - குட்ரட), உருவளவு (பபைிது - சிறிது), எரட (கனம் - இலகு), எண்ணிக்ரக (அதிகம் - குரறவு). 

3. ஒரு தன்ரமயின் அடிப்பரடயில் வரகப்படுத்துதல் என்பது இைண்டிற்கும் நமற்பட்ட பபாருள்கரளத் பதளிவான விளக்கத்திற்கு 

ஏற்றவாறு வைிரசப்படுத்துவதாகும். 
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4. ேிைல்படுத்தப்பட்ட பபாருள் அல்லது எண் பதாடைில் உள்ள குறிப்பிட்ட நகாலங்கரளத் நதாைணி என்பர். 

5. ேிரலத்தன்ரம என்பது பபாருண்ரம, பகாள்ளளவு, பைப்பளவு ஆகியவற்நறாடு பதாடர்புள்ளரவ. ேிரலத்தன்ரம கருத்துரு 

அறிமுகப்படுத்தியதன் நோக்கம் மாணவர்கள் பபாருண்ரம மற்றும் பகாள்ளளவின் ேிரலத்தன்ரமரயப் புைிந்து பகாண்டு மாறுபட்ட 

இடம் அல்லது சூழலில் வைிரசப்படுத்துவரத உறுதிப்படுத்துவர். 

உள்ளடக்கத் தைம்  கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 1.0 அடிப்பரட எண்களின் அறிமுகம் 

MA 1.1  பபாருரள  

இரணப்பர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 1.1.1  

MA 1.1.2  

 

MA 1.1.3  

 

இனம் நசர்ந்தவற்ரற இரணப்பர் 

 

இனம் நசைாதவற்ரற இரணப்பர் 

 

சமமான இரு குவியலில் உள்ள  

பபாருள்கரள இரணப்பர் 

 

MA 1.1.4  

 

பபாருள்கரள இரணப்பர்: 

(i) வண்ணம் 

(ii) வடிவம் 

(iii) உருவளவு 

MA 1.2  பபாருள்களின்  

எண்ணிக்ரகரய 

ஒப்பிடுவர் 

 

மாணவர்கள்:  

 

 

MA 1.2.1 இரு குழுவில் உள்ள 

பபாருள்கரள ஒப்பிட்டுக் கூறுவர் 

 

(i) அதிகம் அல்லது குரறவு 

(ii) சமமான எண்ணிக்ரக 

அல்லது நவறுபட்ட 

எண்ணிக்ரக 

(iii) ேிரறய அல்லது குரறவு 
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உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 1.3  

 

ஒரு தன்ரமயின் 

அடிப்பரடயில் 

வரகப்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்:  

 

 

MA 1.3.1  பபாருள்கரளக் 

கீழ்க்கண்டவரையரறக்நகற்ப 

வைிரசப்படுத்தவர்: 

 

(i) சிறியது முதல் பபைியது வரை 

(ii) குட்ரட முதல் ேீளம் வரை 

(iii) குட்ரட முதல் உயைம் வரை 

(iv) பமலியது முதல் தடித்தது வரை 

      ÁüÚõ Á¡üÚ ÅÃ¢¨ºÂ¢ø 

 

MA 1.4  

 

நதாைணிகரள 

அரடயாளம் கண்டு 

உருவாக்குவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 1.4.1  

 

MA 1.4.2  

சுற்றுôபுÈத்தில் உள்ள நதாைணிகரள 

அரடயாளம் கண்டு கூறுவர் 

 

நதாைணிரயப் பின்பற்றுவர் 

MA 1.4.3  

 

MA 1.4.4  

 

பகாடுக்கப்பட்ட நதாைணிரயப் பூர்த்தி 

பசய்வர் 

சுய ஆக்கத்தில் நதாைணிரய 

உருவாக்குவர் 

MA 1.5 ேிரலத்தன்ரமயின் 

கருத்துருரவப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

 மாணவர்கள்: 

MA 1.5.1   ேிரலத்தன்ரமரய விளக்குவர்: 

(i) ேீளம் 

(ii) பபாருண்ரம 

(iii) பகாள்ளளவு 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 2.0 எண் கருத்துரு 

MA 2.1     1 முதல் 10    

வரையிலான  

எண்கரளப் புைிந்து  

பகாள்வர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

MA 2.1.1 

 

 

MA 2.1.2 

 

 

MA 2.1.3 

 

 

MA 2.1.4 

 

MA 2.1.5  

 

 

 

MA 2.1.6 

 

 

 

MA 2.1.7             

1 முதல் 10 வரையிலான எண்கரள 

ேிைலாகக் கூறுவர் 

எண்கரளக் குறிப்பின்றி    

அரடயாளம் கண்டு கூறுவர் 

 

எண்ரண அவற்றின் பபயர்கநளாடு 

இரணப்பர் 

 

பபாருள்கரள எண்ணுவர் 

 

பபாருள்களின் எண்ணிக்ரகரயப்   

புள்ளிகள் நபான்ற வடிவங்கரளக் 

பகாண்டு பிைதிபலிப்பர் 

 

குவியலில் உள்ள 

எண்ணிìரகக்நகற்ப 

எண்களுடன் இரணப்பர் 
 

எண்கரள அச்சடிப்பர் 

 

MA 2.1.8 

 

 

MA 2.1.9 

 

 

 

MA 2.1.10 

ஏறுவைிரச, இறங்கு வைிரசயில் 

எண்கரள எண்ணுவர் 

 

பகாடுக்கப்பட்ட பபாருளின் வழி 

ஏறுவைிரச மற்றும் இறங்கு வைிரசயில் 

ேிைல்படுத்துவர் 

 

எண்கரள முரறயாக எழுதுவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 2.2  சுழியத்ரத அறிவர்  

 

 

 

மாணவர்கள்: 

MA 2.2.1  

MA 2.2.2  

MA 2.2.3  

சுழியத்ரத உச்சைிப்பர் 

சுழியத்ரத எழுதுவர் 

சுழியத்தின் மதிப்ரப அறிவர் 

 

MA 2.3  11 முதல் 20 வரையிலான 

எண்கரளப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

 

 

 

மாணவர்கள்: 

MA 2.3.1 

 

MA 2.3.2 

 

 

 

 

 

 

MA 2.3.3       

11-20 வரையிலான எண்கரள 

எண்ணுவர் 
 

ஒப்பிடுவர்: 

(i) 11, 12 இவ்விரு எண்கரள 

ஒப்பிடுவர்     

(12, 11ஐ விட 1 அதிகம்) 

 

(ii) 12, 13 இவ்விரு எண்கரள 

ஒப்பிடுவர்  

      (13, 12ஐ விட 1 அதிகம்)  

அதரனத் பதாடர்ந்து 
 

11 முதல் 20 வரையிலான எண்கரள 

எழுதுவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 2.4 10 முதல் 100 வரையிலான 

எண்கரளப் புைிந்து   

பகாள்வர் 

 மாணவர்கள்: 

MA 2.4.1 எண்கரளப் பத்துப் பத்தாக 

ஏறுவைிரசயிலும் இறங்கு 

வைிரசயிலும் எண்ணுவர் 

MA 3.0 எண்களின் விதி 

MA 3.1  18-க்கு உட்பட்ட 

எண்களின் நசர்த்தல் விதி 

பிைச்சரனகளுக்குத் தீர்வு 

காண்பர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 3.1.1 

 

MA 3.1.2 

இரு குவியலின் பபாருள்களின் 

எண்ணிக்ரகரயச் நசர்த்துக் 

கூறுவர் 

 

சூழலுக்நகற்ப பகாடுக்கப்பட்ட 

பபாருள்கரளச் நசர்த்துக் 

கூறுவர் 

MA 3.1.3 

 

MA 3.1.4 

 

 

MA 3.1.5 

 

MA 3.1.6 

ஓர் எண்ணுடன் மற்பறாரு 

எண்ரணச் நசர்த்துக் கூறுவர் 

 

நசர்த்தல் (+) மற்றும் சமம் (=) 

நபான்ற குறியீடுகரளக் பகாண்டு 

கணித வாக்கியங்கரள எழுதுவர்; 

கூறுவர் 
 

அடிப்பரட விதிக்கு உட்பட்டுச் 

நசர்ப்பர் 

அன்றாடப் பிைச்சரனக் 

கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்பர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 3.2 18-க்கு உட்பட்ட 

எண்களின் கழித்தல் விதி 

பிைச்சரனகளுக்குத் தீர்வு 

காண்பர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 3.2.1 குவியலில் உள்ள பபாருள்கரள 

பவளிநயற்றி மீதத்ரத 

எண்ணுவர் 

MA 3.2.3 கழித்தல் (-) மற்றும் சமம் (=) 

நபான்ற குறியீடுகரளக் பகாண்டு 

கணித வாக்கியங்கரள எழுதுவர்; 

கூறுவர் 

 MA 3.2.2  

 

சூழலுக்நகற்பì பகாடுக்கப்பட்ட 

பபாருளின் மீதத்ரதக் கூறுவர் 

MA 3.2.4  

 

MA 3.2.5  

அடிப்பரட விதிக்கு உட்பட்டுக் 

கழிப்பர் 

கழித்தல் பிைச்சரனகளுக்குத் தீர்வு     

காண்பர் 

MA 4.0 ோணய மதிப்பு 

MA 4.1  பவவ்நவறு மதிப்புரடய 

ோணயங்கரள 

அரடயாளம் கண்டு 

பயன்படுத்துவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 4.1.1  மநலசிய ோணயமான காகிதப் 

பணம், சில்லரறக் காசுகரள 

அரடயாளம் காண்பர் 

MA 4.1.2  

 

MA 4.1.3  

ோணயத்தின் மதிப்பிற்நகற்ப 

வைிரசப்படுத்துவர் 

 

பல்நவறு ேடவடிக்ரகயில் 

ோணயத்ரதப் பயன்படுத்துவர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 5.0 கால நேை கருத்துரு 

MA 5.1  

 

அன்றாட வாழ்க்ரகச் 

சூழலில் கால நேைக் 

கருத்துருரவப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 5.1.1  

 

MA 5.1.2 

 

MA 5.1.3  

ஒரு ோளின் காலங்கரளக் 

கூறுவர் 

 

நேைத்திற்நகற்ப ேிகழ்ரவ 

வைிரசப்படுத்துவர் 

 

வாைத்தின் ோள்கரள வைிரசயாகì 

கூறுவர் 

MA 5.1.4 

 

MA 5.1.5 

 

MA 5.1.6 

 

பற்சக்கை கடிகாைத்ரதப் 

பயன்படுத்திì கால நேைம் கூறுவர் 

 

வருடத்தில் உள்ள மாதங்கரளக் 

கூறுவர் 

ேடந்த, ேரடபபறுகின்ற, 

ேரடபபறவிருக்கின்ற ேிகழ்வுகரளக் 

காலத்துடன் பதாடர்பு படுத்துவர் 

MA 6.0 வடிவமும் இடபைப்பும் 

MA 6.1  

 

இடப்பைப்பில் 

ரவக்கப்பட்டுள்ள 

பபாருள் ேிரலரய  

அறிவர் 

மாணவர்கள்:  

MA 6.1.1  

 

 

MA 6.1.2  

பபாருள்ரவக்கப்பட்ட      

இடப்பைப்ரபக் கூறுவர் 

 

பபாருள்கரளக் குறிப்பிட்ட 

ேிரலயில் ரவப்பர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

MA 6.2  

 

சுற்றுôபுÈத்தில் காணும் 

கட்டுமான வடிவங்கரளக் 

பகாண்டு மாதிைி 

கட்டுமானங்கரள 

உருவாக்குவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 6.2.1 சதுைம், பசவ்வகம், முக்நகாணம்,     

வட்டம் ஆகிய வடிவங்கரள  

அரடயாளம் காண்பர் 

MA 6.2.2  இரு பைிமாண வடிவங்கரளப் 

          பயன்படுத்திì நகாலங்கரள 

          உருவாக்குவர் 

 

MA 6.2.3  

 

MA 6.2.4  

கனச்பசவ்வகம், கனச்சதுைம்,  

கூம்பகம் மற்றும் உருண்ரட 

வடிவங்கரள அரடயாளம் காண்பர் 

 

முப்பைிமா½ வடிவத்ரதக் பகாண்டு  

புது வடிவத்ரத உருவாக்குவர் 

MA 6.3 ஆக்கப்பூர்வமாக பல்நவறு 

வடிவங்கரள 

உருவாக்குவர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்: 

MA 6.3.1  

 

MA 6.3.2  

 

MA 6.3.3  

ஒரு முழுரமயான வடிவ  

அரமப்ரப உருவாக்கி  

விளக்குவர் 
 

 

இரு பபாருள் அல்லது மாதிைி 

உருவாக்கத்திற்கு இரணப்ரப 

உருவாக்குவர்; கூறுவர் 
 

ஆக்கப்பூர்வமான மாதிைிரயப்  

பல்நவறு பபாருள்கரளக்  

பகாண்டு உருவாக்கிக் கூறுவர் 

 

MA 6.3.4 ேிரலயான உறுதியான 

உருவாக்கத்ரதப் பல்நவறு 

பபாருள்கரளக் பகாண்டு 

ஆக்கப்பூர்வமாக உருவாக்குவர் 
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பசாற்களஞ்சியம் 

எண் பசால் விளக்கம் 

1. இரு பைிமாண வடிவம் ேீளம் மற்றும் அகலம் பகாண்ட வடிவம் 

2. முப்பைிமாண வடிவம் ேீளம், அகலம், உயைம் பகாண்ட வடிவம்  

3. அடிப்பரட நசர்த்தல் ஓர் இலக்க எண்கரளச் நசர்த்தல்; எதிர்முரறயிலும்  

4. அடிப்பரட கழித்தல் ஓைிலக்க அல்லது ஈைிலக்க எண்களில் ஓைிலக்க எண்கரளக் கழித்தால் வரும் விரட ஓைிலக்க 

எண்ணில் இருக்க நவண்டும். 

5. வடிவ அரமப்பு ஏதாவது ஒன்றின் எல்ரல (நகாடு மற்றும் சில) 

  



KSPK EDISI BAHASA TAMIL 

127 

 

 

 

 

 
 
 

 

மனிதவியல் 

உத்திைம் 
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ÁÉ¢¾வியல் உத்திைம் 

 

ÁÉ¢¾வியல் உத்திைம் தான், சுற்றத்தார் வட்டாை சமூகம், சுற்றுச்சூழல், மநலசிய ோடு, உலகம் ஆகியவற்ரற அறிந்து பாைாட்ட வாய்ப்பளிக்கிறது. 

சமுதாயம் வளமரடய மாணவர்கள் தங்களின் பங்களிப்பு, கடரம, நசரவ, மற்றும் வட்டாை மக்கரளப் புைிந்து பகாள்ள நவண்டும். இவ்வுத்திைம் 

மூலம் பபறும் அறிவும் திறனும் மாணவர்கரள அக்கரறயும் பபாறுப்பும் மிக்க தனிமனிதனாகவும் ேற்குடிமகனாகவும் தயார் பசய்கிறது. 

ÁÉ¢¾வியல் உத்திைத்ரத அடிப்பரடயாகì பகாண்ட கற்றல் ேடவடிக்ரகக்குப் பின் மாணவர்கள்:  

1. குடும்பம், ேண்பர் மற்றும் சமுதாயத்துடன் தன் பதாடர்ரபப் புைிந்து பகாள்ளுவர். 

2. தன் கடரமரய ேிரறநவற்றுவர். 

3. ோட்டின் அரடயாளத்ரதயும் சிறப்ரபயும் கண்டு பபருமிதம் அரடவர். 

4. மநலசிய சமுதாயத்தின் பண்பாட்டு பாைம்பைியத்ரத மதிப்பர். 

5. சுற்றுச்சூழரல நேசிப்பர். 

6. உலக சமுதாயத்ரத மதிப்பர்.  
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல்தரம் 

4+ 5+ 

KM 1.0 ோனும் குடும்பமும் 

KM 1.1 

         

 

தன்ரனயும் 

குடும்பத்துடனான 

உறரவயும் 

புைிந்து 

பகாள்வர் 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 1.1.1 

 

KM 1.1.2   

 

தன்ரனப் பற்றிக் கூறுவர் 

 

குடும்ப உறுப்பினர்கரளப் பற்றிக் 

கூறுவர் 

KM 1.1.3 

 

KM 1.1.4   

தன் பூர்வீகத்ரத விளக்குவர் 

 

குடும்ப உறுப்பினர்களின் பங்ரகயும் 

பபாறுப்ரபயும் விளக்குவர் 

 

KM 2.0 ோனும் சமூகமும் 

KM 2.1 

         

ேண்பர்களுடன் 

சுமூகமான 

உறரவ 

அமல்படுத்துவர் 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 2.1.1 

 

ேண்பர்கரளப் பற்றிக் கூறுவர் 

 

KM 2.1.2   ேண்பர்களுடன் நே÷மரறப் நபச்ரசயும் 

ேடத்ரதரயயும் அமல்படுத்துவர் 

KM 2.2   பள்ளியுடனான 

உறரவôபுைிந்து 

பகாள்வர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

KM 2.2.1   

 

KM 2.2.2   

 

வகுப்பரறரயப் பற்றிக் கூறுவர் 

 

பள்ளி விதிமுரறகரளக் 

கரடôபிடிப்பர் 

KM 2.2.3 

 

KM 2.2.4   

 

KM 2.2.5   

பள்ளிரயப் பற்றி விவைிப்பர் 

 

பள்ளி உறுப்பினர்கரளப் பற்றிக் கூறுவர் 

 

பள்ளிரய எண்ணிô பபருமிதம் 

பகாள்வர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

KM 2.3 

         

 மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 2.3.1 

 

 

KM 2.3.2   

 

 

KM 2.3.3   

 

 

 

KM 2.3.4   

அண்ரட அயலாரை அறிந்து 

கூறுவர் 

 

அண்ரட அயலாைின் வசிப்பிடத்ரத                 

விவைிப்பர் 

 

சமூகத்தில் உள்ள பபாது ேல 

வசதிகளின் குறியீடுகரள 

அரடயாளம் 

 

பபாது ேல வசதிகரளப் பாதுகாக்கும் 

முரறரயக் கூறுவர் 

 

KM 2.3.5   

 

 

 

KM 2.3.6   

 

 

KM 2.3.7   

 

 

KM 2.3.8   

 

பபாது ேல வசதிகரளப் பாதுகாக்க 

நவண்டியதன் முக்கியத்துவத்ரத 

விவைிப்பர் 

 

பபாது இடங்களில் பசய்யத் தகாத 

பசயல்கரளப் பற்றிக் கூறுவர் 

 

பபாது ேல வசதிகரளப் பபாறுப்புடன் 

பயன்படுத்துவர் 

 

“மீட்புக் குழு”வின் கடரமரயயும் 

பங்களிப்ரபயும் கூறுவர் 

 

KM 3.0 என் ோடு மநலசியா 

KM 3.1 மநலசியாரவ 

அறிவர் 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 3.1.1 

           

வசிìÌõ Á¡¿¢Äò¨தப் ÀüÈ¢க் 

கூறுÅ÷ 

 

 

 

KM 3.1.2   

 

KM 3.1.3   

          

 

Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¯ûÇ Á¡¿¢Äí¸ரளì கூறுÅ÷ 

 

¿¡ðÊý த¨ÄÅரையும் (§Àைைச÷) 

«Ãº¡í¸ò த¨ÄÅரையும் (À¢Ã¾Á÷) ÀüÈ¢ì 

கூறுவர்  

 

சமுதாயத்துடனான 

பதாடர்ரபயும் 

பபாறுப்ரபயும் 

புைிந்து பகாள்வர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

KM 3.2 

         

 

 

 

¿¡ðÊý 

சிýÉங்கரளÔõ 

«¨¼Â¡Çங்கரளÔõ 

ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ள்வர் 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 3.2.1   

 

 

 

KM 3.2.2   

§¾º¢Âக் ¦¸¡Ê¨ÂÔõ, Åº¢ìÌõ 

Á¡¿¢Äòதிý பகாÊ¨ÂÔõ பதைிóÐ 

பகாள்வர் 

 

§¾º¢Â கீ¾õ ÁüÚõ வசிìÌõ 

Á¡¿¢Äòதிý Àண்ரணப் À¡ÎÅ÷ 

 

 

KM 3.2.3 

           

 

KM 3.2.4   

 

 

 

 

KM 3.2.5   

§¾º¢Âக் ¦¸¡Êரயயும் Á¡¿¢Ä  

¦¸¡Êரயயும் Àüறிக் கூறுவ÷ 

 

¿¡ðÊý «¨¼Â¡í¸¨Çì கூறுவர்: 

(i) §¾º¢Âக் §¸¡ðபாடு 

(ii) §¾º¢Â ÁÄ÷ 

(iii) §¾º¢Â ¦Á¡ழி 

 

¿¡ðÊý Óòதி¨ÃìÌõ 

«¨¼Â¡ளத்¾¢üÌõ ÁÃ¢Â¡¨¾ ¦ºÖòÐÅ÷ 

 

KM 3.3 

         

 

§¾º¢Â ¾¢Éò¨¾Ôõ 

Á§Äº¢Â ¾¢Éò¨¾Ôõ  

¦¸¡ñ¼¡டுவர் 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 3.3.1 

           

 

KM 3.3.2            

§¾º¢Â ¾¢னம், Á§Äº¢Â ¾¢Éõ 

¦¸¡ñ¼¡ட்டத்ரதப் ÀüÈ¢ì கூறுவ÷ 

 

§¾º¢Â ¾¢னத்ரதயும் Á§Äº¢Â 

¾¢Éத்ரதÔõ பகாñ¼¡ÎÅ÷ 

 

KM 3.3.3 

 

 

KM 3.3.4   

 

¿¡ðÊý Íதó¾¢Ãò¨¾ô Àüறிì  

கூறுÅ÷ 

 

§¾º¢Â ¾¢Éõ ÁüÚõ Á§Äº¢Â ¾¢Éக் 

¦¸¡ñ¼¡ட்டத்தில் ¸ÄóÐ ¦¸¡ள்Å÷ 

 

KM 3.4   

 

¿¡ðÊý சிறப்புகரள 

«றிÅ÷ 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 
 

KM 3.4.1 

           

§¾º¢Â «¨¼Â¡Ç 

கட்டுமானங்கரளக் குறிப்பிடுவர்  

KM 3.4.2 ¿¡ðÊý ¦ÀÕ¨Á¸¨Çô ÀðÊÂலிÎÅ÷ 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

KM 4.0 ோனும் பண்பாட்டுப் பாைம்பைியமும் 

KM 4.1 

         

Á§Äº¢Â மக்களின் 

À¡ÃõÀÃ¢Âò¨¾ô 

ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ள்வர் 

 

 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 4.1.1 

           

 

KM 4.1.2   

 

 

KM 4.1.3   

 

 

KM 4.1.4   

Á§Äº¢யாÅ¢ý Óதன்ரம 

பண்டிரககரளக் கூறுவர் 

 

முதன்ரம பண்டிரககளின் 

¦¸¡ñ¼¡ட்டò¾¢ø பங்நகற்பர் 

 

À¡ÃõÀÃ¢Â உ¨¼¸ரளப் ÀüÈ¢ì 

கூறுவ÷ 

 

À¡ÃõÀÃ¢Â ¯½×¸ரளô ÀüÈ¢ 

Å¢Åைிப்பர் 

KM 4.1.5 

 

KM 4.1.6   

 

 

KM 4.1.7    

 

பண்பாட்டுப் À¡ÃõÀÃ¢Âòரத «றிÅ÷ 

 

பண்பாட்டுப் À¡ÃõÀÃ¢Â பபாருள்கரள 

¯ÕÅ¡ìÌÅ÷ 

 

ÀñÀ¡ðÎப் À¡ÃõÀைியத்தில் ®ÎÀÎவ÷ 

KM 5.0 ோனும் சுற்றுச்சூழலும் 

KM 5.1  

 

சுற்றுச்சூழலின் 

«Æ¨¸ô ÒÃ¢óÐ 

¦¸¡ள்வர் 

மாணவர்கள்: மாணவர்கள்:  

 

KM 5.1.1  

 

 

KM 5.1.2  

 

Íüறுச்சூழலின் «Æ¨¸ô ÀüÈ¢ì 

கூறுவர் 

 

Íüறுச்சூழல் «Æகிரன ேிரலோட்டும் 

ேடவடிக்ரககளில் ®ÎÀÎÅ÷ 

KM 5.1.3   

 

Íற்றுச்சூழலின் «Æகிரன விவைிப்பர் 
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உள்ளடக்கத் தைம் 
கற்றல் தரம் 

4+ 5+ 

KM 5.2 

          

 

ÁÉ¢¾னுக்கும் 

Íüறுச்சூழலுக்கும் 

உள்ள ¯ற¨Åப் 

ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ள்வர் 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 5.2.1 

           

ÁÉ¢¾ Å¡úÅ¢ø Íüறுச்சூழலின் 

Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ Å¢ÅைிôÀ÷ 

 

KM 5.2.2 

           

ÁÉ¢¾ ¿¼ÅÊì¨¸Â¢னாø ²üÀÎõ 

þÂü¨¸ô §Àைிடர்களின் பதாடர்ரபக் 

கூறுவர் 

 

KM 5.3   

 

 

Íüறுச்சூழரலப் 

À¡ÐகாòÐப் 

ÀÃ¡ÁÃ¢ப்பர் 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

KM 5.3.1 

           

 

KM 5.3.2   

ÍüÚச்சூழ¨Äப் À¡Ðகாக்கும் 

ÀÃ¡ÁÃ¢ìÌõ Ó¨È¨Âì கூறுவ÷ 

 

ÍüÚச்சூழரலப் À¡ÐகாòÐப் 

ÀÃ¡ÁÃ¢ìÌõ ¿¼ÅÊì¨¸கரளச் 

¦ºÂøÀÎòதுவர் 

 

KM 5.3.3   

 

 

KM 5.3.4   

 

ÍüÚச்சூழல் À¢Ãîº¨É¸ளின் தீர்ரவக் 

¸Äóது¨ÃÂ¡ÎÅ÷ 

 

ÍüÚச்சூழரலப் À¡Ð¸¡த்துப் பைாமைிக்கும் 

¿¼ÅÊì¨¸ரய «ÁøÀÎòÐÅ÷ 

 

KM 6.0 ோனும் உலகமும் 

KM 6.1  

 

 

¯Ä¸ò¾¢லுள்ள ÁüÈ 

ோடு¸¨Ç «றிவர் 

 

 

மாணவர்கள்: 

 

மாணவர்கள்: 

 

KM 6.1.1   

 

ÁüÈ ¿¡ðÊý ¦ÀÂ÷¸¨Çì கூறுவ÷ KM 6.1.2    ÁüÈ ¿¡Î¸¨Ç «றிவர் 
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பசாற்களஞ்சியம் 

எண் பசால் விளக்கம் 

1. சுற்றுச்சூழல் மிருகம், தாவைம் நபான்ற உயிைினங்களும் உயிைற்ற பபாருள்களும் உதாைணத்திற்கு, 

மண், ேிலவடிவம், வானிரல நபான்றவற்ரறக் குறிக்கின்றது.   

2. இயற்ரகô நபைிடர் மனிதனின் பசயலாலும் இயற்ரகî சீற்றத்தினாலும் ஏற்படும் பவள்ளம், ேில ேடுக்கம், 

சூறாவளி, எைிமரல பவடிப்பு, வறட்சி. 

3. ோட்டின் அரடயாளங்கள் அல்லது 

சின்னங்கள் 

மநலசியாவின் அரடயாளங்களாகì குறிக்கப் படுகின்ற பகாடி, அைசு சின்னம், நதசிய 

பண், நதசிய நகாட்பாடு, பசம்பருத்தி, நதசிய பமாழி 

4. சுற்றுச்சூழல் சிக்கல் தூய்ரமக்நகடு (காற்று; ேீர்; ேிலம்) தாவை விலங்குகளின் முற்றழிவு; கழிவுகரள வீசுதல், 

ஓநசான் மண்டலத் நதய்மானம். 

5. Íüறுச்சூழரலப் À¡ÐகாòÐப் 

ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø 

காடுகளின் மறு ேடவு; காடுகரளப் பாதுகாப்பது; குரறப்பது, மறுபயனீடு, மறு சுழற்சி; 

ஆற்ரறயும் கடரலயும் தூய்ரமப்படுத்துதல்; சட்ட அமலாக்கம்.  

6. §¾º¢Â «¨¼Â¡Ç கட்டுமானங்கள் ஓர் இடத்ரத எளிதில் அரடயாளம் காணும் பபாருள்கள் (உதாைணமாக கட்டடங்கள், 

மைங்கள் நபான்றரவ). 

7. பாதுகாப்பு/மீட்புì குழுவினர் பாதுகாக்கவும் அல்லது மீட்பதற்கும் உதவும் குழுவினர். உதாைணமாக தீயரணப்பு 

வீைர்கள் மற்றும் மீட்புì குழுவினர், காவல்துரறயினர், மநலசிய பபாது தற்காப்புத் 

துரற, மருத்துவர் குழு நபான்றரவ 

8. Íüறுச்சூழரலப் À¡Ðகாòதல் பூமியில் உள்ள அரனத்து வளங்கரளயும் பாதுகாத்து இயற்ரக சூழரலத் தற்காத்துக் 

பகாள்ளும் ேடவடிக்ரக. 

9. Íüறுச்சூழரலப் ÀÃ¡ÁÃ¢ò¾ø இயற்ரக வளத்ரதச் சைியான முரறயில் பயன்படுத்துதலும் ரகயாளுதலும் 

ேிர்வகிப்பதும் இழப்பு, நசதம், விையம் நபான்றவற்ரறத் தவிர்க்கின்றன. 

10. பண்பாட்டு பாைம்பைியம் பதான்றுபதாட்டுப் பாைம்பைியமாக விட்டுச் பசன்ற ோட்டுப்புறக் கரத, ோட்டுப்புறô 

பாடல், விரளயாட்டு, உணவு, உரட, ரகவிரனப் பபாருள்கள் பாைம்பைிய இரசக் 

கருவிகள். 
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தை அரடவு 
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பதாடர்பு உத்திைம் 

 

KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

BAHASA MELAYU 

BM 1 Kemahiran mendengar dan 
bertutur 

(BM 1.1, BM 1.2) 

1 Boleh mendengar tetapi tidak memberi respons. 

2 Boleh mendengar dan memberi respons. 

3 
Boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai respons dengan 
bertatasusila. 

BM 2 Berinteraksi menggunakan ayat 
mudah 

(BM 1.4) 

1 Boleh berinteraksi tanpa menggunakan struktur ayat yang lengkap.  

2 Boleh berinteraksi menggunakan ayat yang sesuai. 

3 
Boleh berinteraksi mengikut situasi dengan menggunakan ayat yang sesuai 
dan sopan. 

BM 3 

 

 

Mengecam dan menyebut abjad 

(BM 2.2) 

 

 

 

1 Hanya boleh menyebut abjad. 

2 Boleh mengecam dan menyebut sebahagian abjad 

3 Boleh mengecam dan menyebut huruf besar dan huruf kecil dengan betul. 
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KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

BM 4 Kemahiran membaca perkataan  

(BM 2.3) 

1 Boleh membunyikan suku kata. 

2 Boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka. 

3 
Boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup dengan 
betul. 

BM 5 Kemahiran membaca dan 
memahami bahan bacaan 

(BM 2.4, BM 2.5) 

1 Boleh membaca frasa. 

2 Boleh membaca dan memahami ayat mudah. 

3 Boleh membaca dan mencerita semula apa yang dibaca secara beradab. 

BM 6 Kemahiran menulis  

(BM3.2) 

1 Boleh menulis huruf dengan cara yang betul. 

2 Boleh menulis perkataan dan frasa.  

3 Boleh menulis ayat mudah dengan kemas.  

ENGLISH LANGUAGE 

BI 1 Listen to and respond 
appropriately  

(BI 1.2) 

 

 

1 Can listen but unable yet to respond appropriately. 

2 Can follow simple instructions. 

3 Can respond to stimulus appropriately. 
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KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

BI 2 Respond to conversations 
appropriately 

(BI 1.3) 

1 Can understand instructions but cannot yet carry out simple conversations. 

2 Can participate in simple conversations with prompting. 

3 Can participate in simple conversations in a polite manner. 

BI 3 Read single syllable words 

(BI 2.2) 
 

1 Can recognise letters of the names of the alphabet. 

2 Can recognise and sound out letters of the alphabet. 

3 Can read single syllable words correctly. 

BI 4 Read phrases and sentences  

(BI 2.3) 

 

1 Can read words. 

2 Can read words and phrases with understanding. 

3 Can read simple sentences with understanding. 

BI 5 Write words and phrases 

(BI 3.2) 

1 Can copy recognisable words. 

2 Can write words in legible print. 

3 Can write words and phrases neatly in legible print. 
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KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

BAHASA CINA 

BC 1 听说技能-理解指示,作出反应 

(BC 1.2) 

1 能聆听但缺乏专注力。 

2 能专注地聆听并明白指示,但尚未作出适当反应。 

3 能专注地聆听并明白指示,作出适当的反应。 

BC 2 听说技能-沟通的能力 

( BC 1.4, BC 1.5） 

1 能以浅白的句子讲述事物。 

2 能以浅白的句子进行交谈。 

3 能以适当的言语有礼貌地进行交谈。 

BC 3 阅读技能-认读字词,短语和句子 

( BC 2.4, BC 2.5） 

1 能看图认读字词。 

2 能认读短语。 

3 能流畅地阅读浅白句子。 

BC 4 阅读技能-理解阅读材料 

(BC 2.6, BC 2.7) 

1 能阅读浅白故事。 

2 能阅读浅白故事,但尚未能理解故事。 
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KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

3 能阅读故事后，简略地讲述故事内容。 

BC 5 书写技能 

( BC 3.2, BC 3.3） 

1 能以正确的方法书写基本笔画。 

2 能以正确笔顺写字。 

3 能写工整的字，做到书面整洁。 

தமிழ் பமாழி 

BT 1 நகட்டல் திறனும் நபச்சுத் 

திறனும் 

(BT 1.3, BT 1.4) 

1 எழுத்துகரள வழிகாட்டுதலுடன் உச்சைித்தல். 

2 எழுத்துகரளî சைியாக உச்சைித்தல். 

3 எழுத்துகரளயும் பசாற்கரளயும் சைியாக உச்சைித்தல். 

BT 2 நகட்டல் திறனும் நபச்சுத் 

திறனும் 

(BT 1.5) 

1 சைியான பசாற்கரளô பயன்படுத்திô நபசுதல். 

2 சைியான பசாற்கரளயும் பசாற்பறாடர்கரளயும் பயன்படுத்திô நபசுதல். 

3 
சைியான பசாற்கள், பசாற்பறாடர் மற்றும் வாக்கியங்கரள பயன்படுத்திô 

பணிவுடன் நபசுதல். 
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KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

BT 3 எழுத்துகரள அரடயாளம் 

கண்டு பசாற்கரள வாசித்தல் 

(BT 2.2)  

1 வழிகாட்டுதலுடன் எழுத்துகரள அரடயாளம் காணுதல். 

2 
எழுத்துகரள அரடயாளம் காணுதல் ஆனால் பசாற்கரள வழிகாட்டுதலுடன் 

வாசித்தல். 

3 எழுத்துகரள அரடயாளம் கண்டு பசாற்கரளî சைியாக வாசித்தல். 

BT 4 வாக்கியங்கரள வாசித்தல் 

(BT 2.3) 

1 பசாற்கரள வழிகாட்டுதலுடன் வாசித்தல். 

2 பசாற்கரளயும் பசாற்பறாடர்கரளயும் வாசித்தல். 

3 
எளிரமயான வாக்கியங்கரள புைிதலுடன் வாசித்து, வாசித்தவற்ரற பணிவுடன் 

விவைித்தல். 

BT 5 எழுத்துத் திறன் 

(BT 3.2) 

1 பசாற்கரளô பார்த்து எழுதுவர். 

2 பசாற்பறாடர்கரளô பார்த்து எழுதுவர். 

3 வாக்கியங்கரள பார்த்து முரறயாகவும் வைிவடிவத்துடனும் எழுதுவர். 
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ஆன்மிகம், ேடத்ரத, பண்பு உத்திைம் 

 

KOD KONSTRUK 
STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

PENDIDIKAN ISLAM 

PI 1 Mengenal huruf hijaiyah 

(PI 1.1) 

1 Boleh menyebut huruf hijaiyah tunggal. 

2 Boleh mengenal dan menyebut sebahagian huruf hijaiyah berbaris. 

3 Boleh mengenal dan menyebut semua huruf hijaiyah berbaris secara beradab. 

PI 2 Menghafaz surah daripada juzuk 
Amma 

(PI 1.2) 

1 Boleh menyebut sebahagian ayat dari Surah Al Fatihah. 

2 Boleh menghafaz surah al-Fatihah dengan sebutan yang betul. 

3 
Boleh menghafaz surah al-Fatihah, An-Nas dan Al Ikhlas dengan sebutan yang 
betul secara beradab. 

PI 3 Mengetahui bahasa Al-Quran 
mudah 

(PI 1.3) 

1 Boleh menyebut sebahagian nombor 1 hingga 10. 

2 Boleh menyebut nombor 1 hingga 10 dengan sebutan yang betul. 

3 Boleh mengecam dan menyebut nombor 1 hingga 10 dengan betul. 

PI 4 Mengetahui kalimah syahadah 

(PI 2.1) 

1 Boleh menyebut kalimah  ال إله إال هللا. 

2 Boleh menyebut kalimah syahadah. 
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KOD KONSTRUK 
STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

3 
Boleh menyebut kalimah syahadah dan menyatakan maksudnya dengan 

beradab. 

PI 5 Mengetahui asas beriman 

kepada Allah 

(PI 2.2) 

1 Boleh menyebut kalimah Allah dengan betul. 

2 Boleh memuji kebesaran Allah dengan rangsangan. 

3 Boleh memuji kebesaran Allah dengan lafaz yang betul dan beradab.  

PI 6 Mengetahui Rukun Imam 

(PI 2.4) 

1 Boleh menyebut sebahagian Rukun Iman. 

2 Boleh menyebut Rukun Iman secara tertib. 

3 Boleh bercerita tentang Rukun Iman dengan betul. 

PI 7 Mengetahui Rukun Islam  

(PI 2.5) 

1 Boleh menyebut sebahagian dari  Rukun Islam. 

2 Boleh menyebut Rukun Islam secara tertib.. 

3 Boleh bercerita tentang amalan Rukun Islam dalam kehidupan. 
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KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

PI 8 Melakukan wuduk 

(PI 3.2) 

1 Boleh menyebut anggota wuduk. 

2 Boleh melafazkan niat wuduk dan maknanya dengan betul. 

3 Boleh melakukan wuduk dengan tertib dan beradab. 

PI 9 Melakukan simulasi  solat 

(PI 3.4) 

1 Boleh melakukan perlakuan solat. 

2 Boleh melakukan perlakuan solat dan melafazkan niat solat dengan betul. 

3 Boleh melakukan pergerakan dalam solat dengan betul mengikut tertib. 

PI 10 Mengetahui Sirah Nabi 
Muhammad SAW  

(PI 4.1 , PI 4.2) 

 

1 Boleh bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. 

2 Boleh bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda. 

3 
Boleh bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta 
mengamalkan akhlak baginda. 

PI 11 

 

 

 

 

 

Mengamalkan doa dalam 
kehidupan harian 

(PI 5.1) 

1 Boleh melafazkan  basmalah dan hamdalah dalam amalan harian.  

2 Boleh melafazkan doa dalam amalan harian.  

3 

Boleh mengamalkan basmalah, hamdalah dan doa dalam kehidupan harian 
dengan betul. 
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KOD KONSTRUK 

STANDARD PRESTASI 

TAHAP 
PENGUASAAN 

TAFSIRAN 

PI 12 Membaca perkataan yang 
mengandungi dua suku kata 
terbuka 

(PI 6.2) 

1 Boleh mengecam dan menyebut huruf jawi. 

2 Boleh membatang suku kata terbuka dengan betul. 

3 
Boleh membaca perkataan yang mengandungi dua suku kata terbuka dengan 
betul.  

PI 13 Menulis huruf jawi 

(PI6.3) 

 

1 Boleh menulis sebahagian huruf jawi tunggal. 

2 Boleh menulis huruf jawi tunggal dengan betul. 

3 
Boleh menyalin perkataan yang mengandungi dua suku kata terbuka dengan 
betul. 
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

ேன்பனறிக் கல்வி 

PM 1 

 

ேல்மனம் - பிறருக்கு உதவுதல்  

(PM 2.1) 

 

1  உதவும் வழிகரளக் கூற இயலும். 

2  நகட்கும் நபாது உதவி வழங்க இயலும்.         

3 சுயமாக உதவி பசய்ய இயலும்.  

PM 2 

 

கடரமயுணர்வு - தன் கடரமரய 

ேிரறநவற்றுவர்  

(PM 3.1) 

 

1 தன் கடரமகரளப் பற்றி விவைிக்க இயலும்.        

2 மாணவைாக தன் கடரமரயத் தூண்டலுடன் ேிரறநவற்ற இயலும். 

3 மாணவÃ¡க தன் கடரமரயயாற்ற இயலும். 

PM 3 

 

ேன்றி ேவில்தல் - ேன்றி ேவிலும் 

மனப்பான்ரமரய பவளிப்படுத்துவர்  

(PM 4.1) 

 

1 தூண்டலு¼ý ேன்றி ேவில இயலும். 

2 சைியான சூழலுக்கு ஏற்ப ேன்றி ேவில இயலும். 

3 
ேற்பண்புடன் ேன்றி ேவிலும் மனப்பான்ரமரயக் பகாண்டிருக்க 

இயலும். 

PM 4 

 

உயர்பவண்ணம் - நபச்சிலும் ேடத்ரதயிலும் 

பணிரவக் கரடôபிடிப்பர் 

(PM 5.1) 

 

1 
பணிவான நபச்சுக்கும் ேடத்ரதக்குமான உதாைணங்கள் கூÈ 

þÂÖõ. 

2 
தூண்டலுடன் நபச்சிலும் ேடத்ரதயிலும் பணிரவக் கரடôபிடிì¸ 

þÂÖõ. 

3 
பல்வரக சூழலுக்கு ஏற்ப நபச்சிலும் ேடத்ரதயிலும் பண்புடன் 

துலங்க þÂÖõ 
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

PM 5 

 

மைியாரத - மற்றவர்கரள மதிப்பர்  

(PM 6.1) 

 

1 மற்றவரை மதித்தலுக்கான உதாைணங்கரளக் கூற þÂÖõ. 

2 பதைிந்தவர்களிடம் மைியாரதப் பண்ரப பவளிப்படுò¾ þÂÖõ. 

3 மற்றவர்கரள மதிக்கும் பண்ரபக் கரடôபிடிì¸ þÂÖõ. 

PM 6 

 

 

 

துணிவு - புதிய இடுபணிகரள ஆற்றிட 

துணிவுடன் ஈடுபடுவர்  

(PM 9.1) 

1 தூண்டலுடன் இடுபணிகரளத் துணிவுடன் பசய்ய முயல þÂÖõ. 

2 குறிப்பிட்ட இடுபணிகரளத் துணிவுடன் பசய்ய முயல þÂÖõ. 

3 புதிய இடுபணிகரள ேம்பிக்ரகயுடன் பசய்ய முயல þÂÖõ. 

PM 7 நேர்ரம - வாழ்வில் நேர்ரமயாக ேடந்து 

பகாள்வர் 

(PM 10.1) 

1 
நேர்ரமரயக் குறிக்கும் பசயல்கரள உதாைணமாகக் கூற 

þÂÖõ. 

2 பிறைிடம் உண்ரமயாகப் நபச þÂÖõ. 

3 பல்வரக சூழலில் நேர்ரமப் பண்ரபக் கரடôபிடிì¸ þÂÖõ. 

PM 8 ஊக்கமுரடரம - ஊக்கத்துடன் 

இடுபணிகரளச் பசய்வர்  

(PM 11.1) 

 

1 
ஊக்கப் பண்ரபக் குறிக்கும் பசயல்கரள உதாைணமாகக் கூற 

þÂÖõ. 

2 
குறிப்பிட்ட இடுபணிகரளச் பசய்யும் பபாழுது ஊக்கப்பண்ரப 

பவளிப்படுò¾ þÂÖõ. 
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

  3 
பல்வரக இடுபணிகரளச் பசய்யும் பபாழுது ஊக்கப்பண்ரபக் 

கரடôபிடிì¸ þÂÖõ. 

PM 9 ஒத்துரழப்பு - இடுபணிகரளச் 

பசய்ய ஒத்துரழப்பு வழங்குவர்   

(PM12.1) 

 

1 தூண்டலுடன் இடுபணிகரளச் பசய்ய ஒத்துரழì¸ þÂÖõ. 

2 குறிப்பிட்ட சூழலில் மட்டும் ஒத்துரழì¸ þÂÖõ. 

3 
பல்வரக இடுபணிகரளச் பசய்ய ஒத்துரழக்கò தயாைா¸ 

þÂÖõ. 

PM 10 விட்டுக் பகாடுக்கும் மனப்பான்ரம - விட்டுக் 

பகாடுத்துப் பழகுவர்  

(PM 14.1) 

1 
தூண்டலு¼ý விட்டுக் பகாடுக்கும் மனப்பான்ரமரய 

பவளிப்படுத்த þÂÖõ. 

2 
குறிப்பிட்ட சூழலில் மட்டும் விட்டுக் பகாடுக்கும் 

மனப்பான்ரமரய பவளிப்படுத்த þÂÖõ.  

3 
பல்வரக சூழலில் விட்டுக் பகாடுக்கும் மனப்பான்ரமரய 

பவளிப்படுத்த þÂÖõ. 
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சுய சால்புரடரம உத்திைம் 

எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

KD 1 தன் உணர்ரவ அறிந்து பேறிப்படுத்தும் 

திறன்  

(KD 1.1) 

1 தன் உணர்ரவ எடுத்துரைக்க இயலுõ. 

2 சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தன் உணர்ரவ எடுத்துரைக்க இயலுõ. 

3 பல்வரக சூழலில் தன் உணர்ரவ பேறிப்படுத்த இயலுõ. 

KD 2 பிறைின் உணர்ரவ அறியும் திறன்  

(KD 1.2)  

1 பிறர் உணர்ரவ எடுத்துரைக்க இயலுõ. 

2 சூழலுக்கு ஏற்றவாறு பிறர் உணர்ரவ எடுத்துரைக்க இயலுõ. 

3 குறிப்பிட்ட சூழலில் ஒவ்பவாருவைின் உணர்வுகரள நவறுபடுத்த 

þÂÖõ. 

KD 3 நேர்மரற மனப்பான்ரமரய வளர்த்துக் 

பகாள்ளும் திறன் 

(KD 2.1)  

  

1 தூண்டலுடý நேர்மரற மனப்பான்ரமரய பவளிப்படுத்த 

இயலுõ. 

2 ஓைளவு நேர்மரற மனப்பான்ரமரய பவளிப்படுத்த இயலுõ. 

3 பல்வரக சூழலில் நேர்மரற மனப்பான்ரமரய பவளிப்படுத்த 

இயலுõ. 
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

KD 4 சுயக்கட்டுப்பாடு ஆற்றரல வளர்த்துக் 

பகாள்வர்  

(KD 2.2)  

1 வழிகாட்டலுடன் சுய உணர்ச்சிகரளக் கட்டுப்படுத்த இயலுõ.  

2 குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தன்ரனக் கட்டுப்படுத்த இயலுõ. 

3 பல்வரக சூழலில் தன்ரனì கட்டுப்படுத்த இயலுõ.   

KD 5 தன்னம்பிக்ரகயுடன் பதாடர்பு பகாள்ள 

ஆற்றரல வளர்த்துக் பகாள்வர்  

(KD 2.3)  

  

1 குறிப்பிட்டவைிடம் மட்டும் பதாடர்பு பகாள்ள இயலுõ. 

2 மற்றவர்களுடன் பதாடர்பு பகாள்ள இயலுõ. 

3 பல்வரக சூழலில் தன்னம்பிக்ரகயுடன் கருத்துகரளத் பதைிவிக்க 

இயலுõ. 

KD 6 பிறருரடய நதரவகள், உணர்வுகள், 

கருத்துகரளப் புைிந்து பகாள்வர் 

(KD 3.1)  

1 வழிகாட்டலுடன் மற்றவைின் நதரவகரளப் புைிந்து பகாள்ள 

இயலுõ. 

2 மற்றவர்களின் ேடவடிக்ரகயின் மூலம் அவர்களின் 

உணர்வுகரளப் புைிந்து பகாள்ள இயலுõ. 

3 பல்வரக சூழலில் மற்றவைின் உணர்விரனயும் கருத்திரனயும் 

மதிப்பளிக்க இயலுõ. 

KD 7 சமூகவியல் திறரனப் பயன்படுத்திô 

பிறருடன் பதாடர்பு பகாள்வர்  

(KD 3.2)  

1 வழிகாட்டலுடன் சமூகவியல் திறரனப் பயன்படுத்த இயலுõ. 

2 குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு ஏற்பî பசயல்பட இÂÖõ. 

3 சமூக பேறிமுரறகரள அமல்படுத்த þÂÖõ. 
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உடல் வளர்ச்சி, முருகுணர்ச்சி உத்திைம் 

 

எண் பிைிவு 
தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

உடல் வளர்ச்சி 

FK 1 பமன் இயக்க வளர்ச்சி 

(FK 1.1) 

1 பமன் இயக்க ேடவடிக்ரகரயச் பசய்ய இயலும். 

2 தளவாடங்கரளக் பகாண்டு பமன் இயக்க ேடவடிக்ரகரள 

முரறயாகî பசய்ய இயலும். 

3 பலதைப்பட்ட கடினமான பமன் இயக்க ேடவடிக்ரகரயச் பசய்ய 

இயலும். 

FK 2 வன் இயக்க வளர்ச்சி - இடம் பபயர் 

(FK 2.2) 

1 இடம் பபயர் இயக்கங்கரளச் பசய்ய இயலும். 

2 ஒருங்கிரணந்த இடம் பபயர் இயக்கங்கரளச் பசய்ய இயலும். 

3 பவளி சார்ந்த விழிப்புணர்வு இடம் பபயர் இயக்கங்கரளச் பசய்ய 

இயலும். 

FK 3 வன் இயக்க வளர்ச்சி - இடம் பபயைா 

(FK 2.3) 

1 ஒரு சில இடம் பபயைா ேடவடிக்ரகரயச் பசய்ய இயலும். 

2 இடம் பபயைா ேடவடிக்ரகரயச் பசய்ய இயலும். 

3 ஒருங்கிரணந்த இடம் பபயைா ேடவடிக்ரகரயச் பசய்ய இயலும். 
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எண் பிைிவு 
தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

FK 4 ரகயாளும் திறன் 

(FK 3.1) 

1 ஒரு ரகயாளும் திறரனச் பசய்ய இயலும். 

2 குறிப்பிட்ட சூழலில் மட்டும் ரகயாளும் திறரனச் பசய்ய இயலும். 

3 பலதைப்பட்ட சூழலில் ரகயாளும் திறரனச் பசய்ய இயலும். 

FK 5 இரசக்நகற்ற அரசவுகள் 

(FK 4.1) 

1 இரசக்நகற்ப இடம் பபயர் அரசவுகள் பசய்ய இயலும். 

2 இரசக்நகற்ப இடம் பபயர், இடம் பபயைா அரசவுகள் பசய்ய 

இயலும். 

3 ஒருங்கிரணந்த இடம் பபயர், இடம் பபயைா அரசவுகரள 

இரசக்நகற்பî பசய்ய இயலும். 

FK 6 சுய மற்றும் இனவிருத்தி சுகாதாைம்  

(FK 5.1) 

1 வழிகாட்டலுடன் சுய சுகாதாைத்ரதப் நபண இயலும். 

2 சுயமாக சுகாதாைத்ரதப் நபண இயலும். 

3 வாழ்வில் சுய Íகாதாைத்ரதக் கரடôபிடிக்க இயலும்.  

FK 7 சுய பாதுகாப்புப் நபணுதல் 

(FK 5.3) 

1 வழிகாட்டலுடன் சுய பாதுகாப்ரபப் நபண இயலும். 

2 சுய பாதுகாப்ரபப் நபண இயலும். 

3 வாழ்வில் சுய பாதுகாப்ரபக் கரடப்பிடித்தல். 
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எண் பிைிவு 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

FK 8 ஆநைாக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான 

உணவு முரற 

(FK 6.1) 

1 தூண்டலுடý சÁîº£÷ உணரவ உண்ண இயலும். 

2 குறிப்பிட்ட சூழலில் சÁîº£÷ உணரவ உண்ண இயலும். 

3 சÁîº£÷ உணரவ உண்ணுதல். 

பரடப்பாற்றலும் முருகுணர்ச்சியும் 

KE 1 பல்நவறு இரசத் பதாகுப்புகரளக் 

பகாண்ட பாடல்கரளப் பாடுவர் 

(KE 1.1) 

1 தூண்டலுடý பாடல்கரளப் பாட இயலும் 

2 பாடல்கரளப் பாட இயலும். 

3 பமல்லிரசக்நகற்ப பாடரலச் சைியான உச்சைிப்பில் பாட இயலும். 

KE 2 தாளக் கருவிகரள இரசப்பர் 

(KE 1.2) 

1 தாளக் கருவிகரளப் பயன்படுத்தி ஓரச எழுப்ப இயலும். 

2 தாளக் கருவிகரளப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்பூர்வமான ஓரச 

எழுப்ப இயலும் 

3 தாளக் கருவி, நமம்படுத்தப்பட்ட கருவிரயக் பகாண்டு 

ஆக்கப்பூர்வமான ஓரச எழுப்ப இயலும்.  

KE 3 இரசக் நகற்ப இயங்குவர் 

(KE 1.3) 

 

1 பாடல் வைிகளுக்நகற்ப அரசவுகரளச் பசய்ய இயலும். 

2 தாளத்திற்கு ஏற்ப அரசவுகரளச் பசய்ய இயலும். 

3 இரசக்நகற்ற ஆக்கப்பூர்வமான அரசவுகரளச் பசய்ய இயலும். 
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எண் பிைிவு 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

KE 4 ஆக்கப் பூர்வமான ஏடல்கரளக் கரலப் 

பரடப்பாக்கத்தில் பவளிப்படுத்துவர் 

(KE 3.3) 

1 தூண்டலுடý கரலப் பரடப்ரப உருவாக்க இயலும். 

2 ஆக்கப்பூர்வமான சுய கரலப் பரடப்ரப உருவாக்க இயலும். 

3 ஏற்ற பல்நவறு உபகைணங்கரளக் பகாண்டு ஆக்கப்பூர்வமான 

கரலப் பரடப்புகரள உருவாக்க இயலும். 

KE 5 கரலப் பரடப்புகரள மதிப்பர் 

(KE 3.4) 

 

1 சுய பரடப்ரபப் அங்கீகைிக்க இயலும். 

2 வழிகாட்டலுடன் மற்றவர்களின் பரடப்ரபப் பாைாட்ட இயலும். 

3 மற்றவர்களின் பரடப்ரபப் பாைாட்ட இயலும். 
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அறிவியல் பதாழில்நுட்ப உத்திைம் 

 

எண் 

 

பிைிவு 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

ஆைம்ப அறிவியல் 

SA 1 ஐம்புலன்கரளப் பயன்படுத்தி உற்றறிதல். 

(SA 2.1) 

1 ஒரு புலரன மட்டும் பயன்படுத்தி உற்றறிய இயலும்.  

2 இரு புலன்கரளப் பயன்படுத்தி உற்றறிய இயலும். 

3 குரறந்தது மூன்று புலன்கரளப் பயன்படுத்தி உற்றறிய இயலும். 

SA 2 பபாருள்கரள வரகப்படுத்துதல் 

(SA 2.2) 

1 பபாருளின் ஒரு தன்ரமரய ஒப்பிட்டு நவறுபடுத்த இயலும். 

2 பபாருளின் இரு தன்ரமக்நகற்ப வரகப்படுத்த இயலும். 

3 பபாருரள வரகப்படுத்தி அதன் பபாதுவான பண்புகரளக் கூற 

இயலும். 

SA 3 அளபவடுத்தல் 

(SA 2.3) 

1 பபாருளின் அளரவ ஒப்பிட இயலும். 

2 தைத்திற்கு உட்படாத அளரவரயப் பயன்படுத்தி ேீளம் அல்லது 

உயைத்ரத அளந்து ஒப்பிட இயலும். 

3 தைத்திற்கு உட்படாத அளரவரயப் பயன்படுத்தி ேீளம், எரட, 

திைவத்ரத அளபவடுக்க இயலும். 
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எண் 

 

பிைிவு 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

SA 4 ஆருடம் பசய்தல் 

(SA 2.5) 

1 தூண்¼Ö¼ý ஆருடம் பசய்ய இயலும். 

2 முன் அனுபவத்தின் அடிப்பரடயில் ஆருடம் பசய்ய இயலும். 

3 
நமற்பகாண்ட ேடவடிக்ரககளின் மூலமும் உற்றறிதலின் மூலமும் 

ஆருடம் பசய்ய இயலும். 

SA 5 பதாடர்பு பகாள்ளுதல் 

(SA 2.6) 

1 வாய்பமாழியாக உற்றறிதரலக் கூற இயலும். 

2 
வாய்பமாழியாகவும் பரடப்பு வழியாகவும் உற்றறிதரல விளக்கி 

பதிவு பசய்ய இயலும். 

3 
வாய்பமாழியாகவும் பரடப்பு வழியாகவும் உற்றறிந்தவற்ரறப் 

பதிவு பசய்து முடிவு பசய்ய இயலும். 

SA 6 நமலாய்வு பசய்யும் திறன் 

(SA 3.1, SA 4.1, SA 5.1) 

1 தூண்டÖ¼ý நமலாய்வு பசய்ய இயலும். 

2 
பைிந்துரைக்கப்பட்ட ேடவடிக்ரககரள நமலாய்வு பசய்ய 

இயலும். 

3 
நமலாய்வு பசய்து ேரடப்பபற்ற பசயற்பாங்கிரனக் கூறி பதிவு 

பசய்ய இயலும். 
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

ஆைம்ப கணிதம் 

MA 1 பபாருள்கரள இரணத்தல் 

(MA 1.1) 

1 இனம் நசர்ந்தவற்ரற இரணக்க இயலும். 

2 இரு குழுவில் உள்ள பபாருரளî ºÁÁ¡¸ இரணக்க இயலும். 

3 
குறிப்பிட்ட அம்சங்கரளக் பகாண்ட பபாருள்கரள இரணக்க 

இயலும். 

MA 2 பபாருளின் எண்ணிக்ரகரய ஒப்பிடுதல் 

(MA 1.2) 

1 
தூண்Î¾Ö¼ý இரு குழுவில் உள்ள பபாருளின் எண்ணிக்ரகரய 

ஒப்பிட இயலும். 

2 
இரு குழுவில் உள்ள பபாருளின் எண்ணிக்ரகரய ஒப்பிட 

இயலும். 

3 
நவறுபட்ட இரு குழுவில் உள்ள பபாருளின் எண்ணிக்ரகரயச் 

சைியாக ஒப்பிட இயலும். 

MA 3 ஒரு தன்ரமயின் அடிப்பரடயில் 

வரகப்படுத்துதல் 

(MA 1.3) 

1 
பபாருரள ேிர்ணயிக்கப்பட்ட கூறுகரளக் பகாண்டு 

வழிகாட்டலுடன் வைிரசப்படுத்த இயலும்.  

2 பபாருரள ஒரு கூரறக் பகாண்டு வைிரசப்படுத்த இயலும். 

3 
பபாருரள ேிர்ணயிக்கப்பட்ட பல்வரக கூறுகரளக் பகாண்டு 

வைிரசப்படுத்த இயலும். 
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

MA 4 நதாைணிகரள அரடயாளம் கண்டு 

உருவாக்குதல் 

(MA 1.4) 

1 நதாைணிரயப் நபாலச் பசய்ய இயலும்.  

2 பகாடுக்கப்பட்ட நதாைணிரயப் பூர்த்தி பசய்ய இயலும். 

3 நதாைணிரய ஆக்கச்சிந்தரனயுடன் சுயமாக உருவாக்க இயலும். 

MA 5 ேிரலத்தன்ரமயின் கருத்துருரவô புைிந்து 

பகாள்ளுதல் 

(MA 1.5) 

1 தூண்டுதலுடன் ேிரலத்தன்ரமயின் கருத்துருரவக் கூற இயலும். 

2 ேிரலத்தன்ரமயின் ஓர் அம்சத்ரத மட்டும் விளக்க இயலும். 

3 
ேிரலத்தன்ரமரய ேீளம், பபாருண்ரம, பகாள்ளளவு அம்சங்களில் 

விளக்க இயலும். 

MA 6 எண்கரளப் பற்றிய அறிவு 

(MA 2.1) 

1 பபாருரள எண்ண இயலும். 

2 
பபாருளின் எண்ணிக்ரகரய வடிவங்கரளப் பயன்படுத்திô 

பிைதிேிதிக்க இயலும் 

3 
1முதல்10 வரை பபாருளின் எண்ணிக்ரகக்நகற்ப எண்ணுடன் 

இரணக்க இயலும். 
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எண் பிைிவு 
தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

MA 7 1 முதல் 10 வரையிலான எண்கரள 

ஏறுவைிரச இறங்குவைிரசயில் 

ேிைல்படுத்தும் திறன் 

(MA 2.1) 

1 1 முதல் 10 வரையிலான எண்கரளக் கூற இயலும். 

2 
1 முதல் 10 வரையிலான எண்கரள ஏறுவைிரசயில் ேிைல்படுத்த 

இயலும். 

3 
1 முதல் 10 வரையிலான எண்கரள ஏறுவைிரசயிலும் இறங்கு 

வைிரசயிலும் ேிைல்படுத்த இயலும். 

MA 8 10 முதல் 100 வரையிலான எண்கரள 

எண்ணும் திறன் 

(MA 2.4) 

1 எண்கரளப் பத்துப் பத்தாக 50 வரை எண்ண இயலும். 

2 
எண்கரளப் பத்துப் பத்தாக 100 வரை ஏறுவைிரசயில் எண்ண 

இயலும். 

3 
எண்கரளப் பத்துப் பத்தாக 100 வரை ஏறுவைிரசயிலும் இறங்கு 

வைிரசயிலும் எண்ண இயலும். 

MA 9 18-க்கு உட்பட்ட எண்களின் நசர்த்தல் 

விதியின் வழி தீர்வு காணும் திறன் 

(MA 3.1) 

1 
இரு குவியலில் பபாருள்களின் எண்ணிக்ரகரயச் நசர்த்துக் கூற 

இயலும். 

2 
திடப்பபாருள்கரளப் பயன்படுத்தி 18-க்கு உட்பட்ட எண்களின் 

நசர்த்தல் விதியின் வழி சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண இயலும். 

3 

18-க்கு உட்பட்ட எண்களின் நசர்த்தல் விதியின் வழி சிக்கலுக்குத் 

தீர்வு காண இயலும். 
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எண் 

 

பிைிவு 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

MA 10 18-க்கு உட்பட்ட எண்களின் கழித்தல் 

விதியின் வழி தீர்வு காணும் திறன் 

 (MA 3.2) 

1 
ஒரு பபாருரளக் குÅ¢ÂÄ¢ø இருந்து பவளிநயற்றப்பட்ட பின் 

«¾ý மீதத்ரதக் கூற இயலும். 

2 
திடப்பபாருள்கரளப் பயன்படுத்தி 18-க்கு உட்பட்ட எண்களின் 

கழித்தல் விதியின் வழி சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண இயலும். 

3 
18-க்கு உட்பட்ட எண்களின் கழித்தல் விதியின் வழி சிக்கலுக்குத் 

தீர்வு காண இயலும். 

MA 11 பவவ்நவறு மதிப்புரடய 

ோணயங்கரளப் பயன்படுத்துவர் 

(MA 4.1) 

1 ோணய மதிப்ரப அரடயாளங்கண்டு கூற இயலும்.   

2 பவவ்நவறு மதிப்பிலான ோணயத்ரத ேிைல்படுத்த இயலும். 

3 
ோணயத்தின் மதிப்ரப அறிந்து பல்வரக ேடவடிக்ரககளில் 

பயன்படுத்த இயலும். 

MA 12 அன்றாட வாழ்க்ரகச் சூழலில் கால 

நேைக் கருத்துருரவப் புைிந்து 

பகாள்ளுதல் 

(MA 5.1) 

1 ஒரு ோளின் காலங்கரளக் கூற இயலும். 

2 ேிகழ்வுகரளக் காலத்திற்நகற்ப வைிரசப்படுத்த இயலும். 

3 
அன்றாட வாழ்க்ரகயின் ேிகழ்வுகரளயும் கால நேைத்ரதயும் 

பதாடர்புபடுத்த இயலும். 

MA 13 வடிவத்ரதப் பற்றிய அறிவு 

(MA 6.2) 

1 இரு பைிமா½ வடிவத்ரதப் பபயைிட இயலும். 

2 இரு பைிமா½, முப்பைிமா½ வடிவங்கரளப் பபயைிட இயலும். 
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

  
3 

முப்பைிமா½ வடிவங்களின் நசர்க்ரகரயக் பகாண்டு புதிய 

வடிவங்கரள உருவாக்க இயலும். 

MA 14 பல்நவறு வடிவ அரமப்புகரள ஆக்கச் 

சிந்தரனயுடன் உருவாக்குவர் 

(MA 6.3) 

1 உதாைணத்திற்நகற்ப கட்டுமானங்கரள உருவாக்க இயலும். 

2 ஆக்கச் சிந்தரனக்நகற்ப கட்டுமானங்கரள உருவாக்க இயலும். 

3 பல்நவறு ேிரலயான உறுதியான உருவாக்கத்ரத ஆக்கச் 

சிந்தரனயுடன் உருவாக்க இயலும். 
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மனிதவியல் உத்திைம் 

 

எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

KM 1 தன்ரனப்பற்றியும் குடும்பத்துடனான  

உறரவப் பற்றியும் புைிந்து பகாள்ளுதல் 

1 தன்ரனப் பற்றி விளக்க இயலும். 

2 தன்ரனப் பற்றியும் குடும்பத்ரதப் பற்றியும் விளக்க இயலும். 

3 
குடும்ப உறுப்பினர்களின் பங்ரகயும் பபாறுப்ரபயும் விளக்க 

இயலும். 

KM 2 பள்ளியுடனான உறரவப் புைிந்து 

பகாள்வர் 

1 வகுப்பரறரயப் பற்றிக் கூற இயலும். 

2 பள்ளிரயப் பற்றிக் கூற இயலும். 

3 தன் பள்ளியின் மீதான பபருரமரயக் காட்ட இயலும். 

KM 3 பபாது வசதிகரளப் பாதுகாப்பதற்கான 

பபாறுப்புகரள அமல்படுத்துவர் 

 

1 
பபாது ேல வசதிகளின் குறியீடுகரள அரடயாளம்  

காண இயலும். 

2 
பபாது வசதிகரள முரறயாகப் பயன்படுத்தும் முரறரயக் கூற 

இயலும். 

3 
பபாது வசதிகரளப் பாதுகாக்க இயலும்.  
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எண் 

 

பிைிவு 

 

தை அரடவு 

அரடவுேிரல அரடவுேிரல விவைிப்பு 

KM 4 மநலசியாரவ அறிவர் 1 வசிìÌõ Á¡¿¢Äòதின் பபயரைக் கூறுÅ÷. 

2 வசிìÌõ Á¡¿¢Äò¨தப் ÀüÈ¢க் கூற இயலும். 

3 மநலசியாரவப் பற்றிக் கூற இயலும். 

KM 5 ோட்ரட நேசிக்கும் பண்ரப 

பவளிப்படுத்துவர் 

1 §¾º¢Â கீதத்ரதப் À¡ட இயலும். 

2 §¾º¢Â கீ¾த்ரத முரறயாகô பாடவும் நதசிய பகாடிரய மதிக்கவும் 

இயலும். 

3 பல்நவறு சூழலிலும் ¿¡ðÊý Óòதி¨ÃìÌõ «¨¼Â¡ளத்¾¢üÌõ 

ÁÃ¢Â¡¨¾ ¦ºÖòத இயலும். 

KM 6 Á§Äº¢Â மக்களின் À¡ÃõÀÃ¢Âò¨¾ô 

ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ள்வர் 

 

1 Á§Äº¢யாÅ¢ý Óதன்ரம பண்டிரககரளக் குறிப்பிட இயலும். 

2 Á§Äº¢Â மக்களின் À¡ÃõÀÃ¢Âò¨¾ô பற்றிக் கூற இயலும். 

3 ÀñÀ¡ðÎப் À¡ÃõÀைிய ேடவடிக்ரகயில் ®ÎÀட இயலும். 

KM 7 சுற்றுச் சூழரல நேசிக்கும் பண்ரப 

பவளிப்படுத்துவர் 

1 ÍüÚச்சூழ¨Äப் À¡Ðகாக்கும் Ó¨È¨Âì கூற இயலும். 

2 தூண்Î¾Ö¼ý வழி ÍüÚச்சூழலின் சிக்கல்கரளயும் À¡Ðகாக்கும் 

Ó¨È¨Âயும் கூற இயலும். 

3 ÍüÚச்சூழ¨Äப் À¡Ðகாக்க இயலும். 
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PANEL PENGGUBAL 

 

1.  Norashikin binti Hashim Bahagian Pembangunan Kurikulum 

2.  Harlina binti Mohamad Bahagian Pembangunan Kurikulum 

3.  Regina Joseph Cyril Bahagian Pembangunan Kurikulum 

4.  Hor Lee Lan  Bahagian Pembangunan Kurikulum 

5.  Siew Siew Kim Bahagian Pembangunan Kurikulum 

6.  Zaharah binti Ismail Ali Bahagian Pembangunan Kurikulum 

7.  Mohd. Azahar bin Madar Bahagian Pembangunan Kurikulum 

8.  Tajul Effandy bin Hassan Bahagian Pembangunan Kurikulum 

9.  Nani Mastina binti Abdul Hadi Bahagian Pembangunan Kurikulum 

10.  Mohd. Hariz bin Che Hamid Bahagian Pembangunan Kurikulum 

11.  Norliyana binti Nordin Bahagian Pembangunan Kurikulum 

12.  Nor Amilia binti Amerudin Bahagian Pembangunan Kurikulum 

13.  Rohani binti Abdul Bahagian Pembangunan Kurikulum 
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14.  Rusni binti Che Adnan Bahagian Pembangunan Kurikulum 

15.  Azilawati bt. Abu Bakar Jabatan Pendidikan Negeri Selangor 

16.  Azlan bin Muis SK Datuk Tambychik Karim, Alor Gajah, Melaka 

17.  Azman bin Basri SK Kanchong Darat, Banting, Selangor 

18.  Dr.Bustam bin Kamri Professor  Kolej Pengajian Islam, Johor Bahru, Johor 

19.  Cheah Eng Khoon Tadika Talento, Klang, Selangor 

20.  Datuk Dr. Chiam Heng Keng  ECCE Council 

21.  Devi a/p Davaraj SJKT Sentul, Kuala Lumpur 

22.  Faridah binti Ramly Bahagian Pembangunan Kurikulum 

23.  Dr.Haniza binti Hamzah  Lembaga Peperiksaan Malaysia 

24.  Haslinawati binti Mohd. Hashim SK Seri Aman, Taiping, Perak 

25.  Hasruddin bin Hassan Bahagian Pembangunan Kurikulum 

26.  Kamariah binti Mohd. Yasin Bahagian Pembangunan Kurikulum 

27.  Karamjit Kaur A/P Kartar Singh SK Wan Sulaiman Sidiq, Alor Setar, Kedah 

28.  Lim Keat Heng  IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak 
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29.  Lim Yock Chong Bahagian Pembangunan Kurikulum 

30.  Low Pooi Yin Tadika Seri Soka, Cheras, Selangor 

31.  Dr.Mariani Md. Nor  Prof. Madya  Universiti Malaya 

32.  Marina binti Siraj SK Kampong Rinching, Beranang, Selangor 

33.  Dr.Mastura binti Badzis  Universiti Islam Antarabangsa  

34.  Mat Shaari Abu Hassan Jabatan Pendidikan Kedah 

35.  Dr.Mohamed Ayob bin Sukani    IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur 

36.  Muhd. Nizam Mohd. Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum 

37.  Nani binti Menon Universiti Putra Malaysia 

38.  Natapah binti Hj. Harun SK LB Johnson, Seremban, Negeri Sembilan 

39.  Noorhana binti Rahmat  SK Seksyen 1, Puchong, Selangor 

40.  Noorjahan binti Sultan  SK Indera Mahkota Utama, Kuantan, Pahang 

41.  Nor Azlin binti Mohamed Azhari SK Brickfields, Kuala Lumpur 

42.  Noraini Abd. Rashid SK Putrajaya Presint 11 (1), Putrajaya 

43.  Norazlina binti Alias PPD Hilir Perak 
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44.  Norlela binti Ali IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur 

45.  Nur Muriza binti Musa Bahagian Pembangunan Kurikulum 

46.  Oh Yean Choo Institute CECE, Kuala Lumpur 

47.  Paoo Chin Shiea SJKC Pandamaran B, Klang, Selangor 

48.  Puspa Devi a/p Munisamy SJKT Saraswathy, Kuala Lumpur 

49.  Rahmah Bee binti Mohd. Kabibal Saiboo SK Convent Pulau Tikus, Pulau Pinang 

50.  Rosli Ishak Jabatan Pendidikan Pulau Pinang 

51.  Shamizan bin Shafea SK Kampong Banting, Sabak Bernam, Selangor 

52.  Sheal Valakshemi a/p Palaniappan IPG Kampus Ipoh, Perak 

53.  Sia Soh Guat  SK Batu Unjur, Selangor 

54.  Siti Zuhana binti Sungip SK Bandar Banting, Selangor 

55.  Soh Lih Ru SK Puteri Pandan (1), Kuala Lumpur 

56.  Suguna a/p Sankaran IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur 

57.  Usharani a/p Arumugam Bahagian Pembangunan Kurikulum 

58.  Wong Ming Tsuey  SJKC Tun Tan Cheng Lock, Subang Jaya, Selangor 
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59.  Yatimah binti Muji Bahagian Pembangunan Kurikulum 

 

TURUT MENYUMBANG 

1.  Choo Poh Lin Institute CECE, Kuala Lumpur 

2.  Esther Yong Siew Nget Tadika Real Kids, Subang Jaya, Selangor 

3.  Eveleen Ling MAPECE 

4.  Hamidah Binti Abu Bakar Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 

5.  Jamela Begam binti Oli Universiti Tunku Abdul Rahman, Petaling Jaya, Selangor 

6.  Jeya Parera  Persatuan Tadika Malaysia 

7.  Judith Low NACCEM 

8.  Kamsiyah Binti Yahya Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)  

9.  Dr. Khodori Ahmad  Jabatan Inovasi & Projek Khas FELDA, Kuala Lumpur 

10.  Lily Ganam SeDidik SEDC, Sarawak 

11.  Lydia Foong  SEGI University 

12.  Mazlan bin Awi Bahagian Pembangunan Kurikulum 
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13.  Professor  Dr.Nor Hashimah Hashim  Universiti Sains Malaysia 

14.  Patricia Teh MAPECE 

15.  Datin Radziah Mohd. Daud  NACCEM 

16.  Zainon binti Abdul Majid Bahagian Pembangunan Kurikulum 

 

PANEL PENTERJEMAHAN 

1. Sathianarayanan a/l Krishna Iyer        Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan 

2. Sivalingam a/l Seenivasan         Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan 

3. Nalinidevi a/p Ramasamy         SJKT Desa Cempaka, Negeri Sembilan 

4. Devi a/p Davaraj          SJKT Sentul, Kuala Lumpur 

5. Puspa Devi a/p Munisamy         SJKT Saraswathy, Kuala Lumpur 

6. Eswary a/p Arumugam          SJKT Sentul, Kuala Lumpur 

7. Shanti a/p Arul Dass          SJKT Ladang Bukit Jalil, Kuala Lumpur 

8. Lashmi a/p Dorairajah          SJKT West Country (Timur), Selangor 

9. Puspaveni a/p Ramasamy         SJKT Port Dickson 

10. Cittra a/p Muthu          SJKT Kinrara, Selangor 

11. Vinothini a/p Maniam          SJKT Ladang Semenyih, Selangor 

12. Vinonthini a/p Alagar          SJKT Kuala Pilah, Negeri Sembilan 

13. Gomala a/p Krishnasamy         SJKT Tampin, Negeri Sembilan 

14. Kasturi a/p Muniandy          SJKT Ladang Rinching, Selangor 
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PENGHARGAAN 

 

Penasihat 

 

Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah 

Shamsuri bin Sujak - Timbalan Pengarah (sehingga 30 Oktober 2016) 

Rusnani binti Sirin - Timbalan Pengarah (mulai 1 November 2016) 

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah  

 

Penasihat Editorial 

 

Dr. A’azmi bin Shahri - Ketua Sektor  

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor  

Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor  

Hajah Chetrilah binti Othman - Ketua Sektor  

Zaidah binti Mohd. Yusof - Ketua Sektor  

Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor  

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor  

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor  
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