
உயரந்ிலை வகுப்புகள் – மாநிைக் கற்றை் விலளவுகள்  - வகுப்பு 10  

இயல் - 
ப ொருண்மை கற்றல் விமைவு  ொடத்தமைப்பு 

1 
பைொழி 

1. தமிழ்பைொழியின் பெழுமை குறித்து ஆற்றலுடன் தனித்தமிழில் 
உமையொற்றுதல். கவிமதமயப்  டித்துச் சுமைத்தல், 
ப ொருளுணர்தல். 

அன்மை பைொழியய! 

2. பைொழியிலுள்ை ைமகப் டுத்தப் ட்ட பெொல்ைைங்களின் 
ப ொருமையும் நுட் த்மதயும் ய ச்சிலும் எழுத்திலும் இடைறிந்து 
மகயொளுதல், புதிய பெொற்கமை உருைொக்கி எழுதுதல்.  

தமிழ்ச்பெொல் ைைம் 

3. பைொழி, தனித்தும் பதொடர்ந்தும் ப ொருள்தரும் நுட் த்மதயும் அதன் 
நயங்கமையும் அறிந்து  முமறயொக பைொழிமயப்  யன் டுத்துதல். 

இைட்டுற பைொழிதல் 

4. உமைநமடயில்  யின்றுைரும் அணிநயங்கமைக் கண்டறிதல், 
ப ொருளுக்குப் ப ொருந்திைரும் தன்மையுணர்ந்து  டித்துச் 
சுமைத்தல், நயைொை பதொடர்களுடன் உமைகமை எழுத முற் டுதல். 

உமைநமடயின் 
அணிநைன்கள் 

5. எழுத்து, பெொல்லின் அடிப் மட இைக்கணம் அறிந்து பைொழிமயக் 
மகயொளுதல். 

எழுத்து, பெொல் 

2 
இயற்மக, 

சுற்றுச்சூழல் 

6. இயற்மகயின் இன்றியமையொத ஆற்றைொை கொற்றின் 
யதமைமயயும் கொற்று ைொசு ொடு குறித்த விழிப்புணர்மையும் 
ஊட்டத்தக்கைொறு பைொழிமயப்  யன் டுத்துதல். 

யகட்கிறதொ என்குைல்! 
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7. கவிமதகளிலும் கமதகளிலும் இடம்ப றும் நிகழ்வுகமைச் 
சுமையுணர்ந்து  டித்தல், அைற்றின் பைொழிக்கூறுகமை உணர்ந்து 
ய சுதல், எழுதுதல் ைற்றும்  அமை ய ொன்ற  மடப்புகமை 
உருைொக்குதல். 

கொற்யற ைொ! 

 

8. ெங்ககொை ைொழ்வு பெய்யுளில் கொட்சிப் டுத்தப் ட்டுள்ை 
நுட் த்திமையும் அதன் பைொழிப்  யன் ொட்டுத்திறமையும் 
 டித்துச்சுமைத்து, அமை ெொர்ந்த தங்களின் கருத்துகமைப் 
 திவுபெய்தல். 

முல்மைப் ொட்டு 

9. குறிப்புகமைக் பகொண்டு  மடப்புகமை உருைொக்குதல், 
அனு ைங்கள்ைழி பைளிப் டும் எண்ணங்கமை ைருணித்தும் 
விைரித்தும் எழுதுதல். 

புயலியை ஒரு யதொணி 

10. பைொழியில் ப ொருள் பைளிப் ொட்டிற்யகற் ப்  யன் டுத்தப் டும் 
பதொமகநிமைகளின் தன்மைகமை அறிந்து எழுதுதல். 

பதொமகநிமைத் 
பதொடர்கள் 

3 
 ண் ொடு 

11. ைொழ்வியலுடன் பிமணந்துள்ை பைொழியின்  ண் ொட்டுக் கூறுகளுள்  
ஒன்றொை விருந்யதொம் லின் ைொண்பிமை உணர்ந்து பின் ற்றுதல், 
 ண் ொட்டுக் கூறுகள் ெொர்ந்து ஒப்பிட்டுப்ய ெவும் கைந்துமையொடவும் 
திறன்ப றுதல். 

விருந்து ய ொற்றுதும்! 

 

12. இைக்கியங்களில் பெொல்ைப் ட்டுள்ை விருந்யதொம் ல் 
கருத்துகமையும் அதன் பைொழிமயயும்  டித்துப் புரிந்துபகொள்ளுதல். 

கொசிக்கொண்டம் 
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13. உணவு ஆக்கும் தன்மை, விருந்யதொம்பும் முமற ஆகியமை 
பைொழியில் நயம் டச் பெொல்ைப் டும் திறம் அறிந்து ஈர்ப்புடன் ய ெவும் 
எழுதவும்  ழகுதல். 

ைமை டுகடொம் 

14. சிற்றூர் ைக்களின் ைொழ்வியல்முமறமயயும்  யன் ொட்டு 
பைொழிமயயும் ைட்டொை இைக்கியங்களின் நமடயில்  டித்துப் 
புரிந்துபகொள்ளுதல். 

யகொ ல்ைபுைத்து ைக்கள் 

 

 

15. பைொழிப்  யன் ொட்டில் பதொகொநிமைத் பதொடர்களின் ைமககமை 
அறிந்து எழுதுதமை முமறப் டுத்துதல்.  

பதொகொநிமைத் 
பதொடர்கள்  

ைொழ்வியல் 
இைக்கியம் 

16. எளிமையும் இனிமையும் நிமறந்த அறஇைக்கியத்மதப்  டித்துச் 
சுமையுணர்தல், ைைதில் நிறுத்துதல், ைொழ்வில்  யன் டுத்துதல். 

திருக்குறள் 
 

4 
அறிவியல், 

பதொழில்நுட் ம் 

17. ைைர்ந்து ைருகின்ற பதொழில்நுட் ங்கள்    நம் பைொழியில் திறம் டச் 
பெொல்ைப் டும்  ொங்கறிந்து பைொழிமயக் மகயொளுதல். பதொழில்ெொர் 
கருத்துகமைப் புதுப்பித்தல். 

பெயற்மக நுண்ணறிவு 

18. அறிவியல் கருத்துகள் உட்ப ொதிந்துள்ை பெய்யுள்களின் கருத்து 
பைளிப் ொட்டுத் திறமைப்  டித்துணர்ந்து எதிர்விமையொற்றுதல்.  

ப ருைொள் திருபைொழி 

 

19. பெய்யுள் கருத்துகயைொடு அறிவியல் பெய்திகமை ஒப்பிட்டுப் 
புரிந்துபகொள்ளுதல். 

 ரி ொடல் 
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20. உமையொடல்ைழி  கருத்துகமைப்  டித்துப் ப ொருளுணர்தல், அறிந்த, 
 டித்த கருத்துகமை உமையொடைொக பைளிப் டுத்துதல். 

விண்மணத் தொண்டிய 
தன்ைம்பிக்மக  

21. இைக்கண அடிப் மடகமைப் புரிந்துபகொண்டு பிமழயற்ற பெொல், 
பதொடைமைப்புகமைப்   ய ச்சிலும் எழுத்திலும்  யன் டுத்துதல் 

இைக்கணம் - ப ொது 

5 
கல்வி 

22. பைொழிப யர்ப்பின் இன்றியமையொமைமயயும் நுட் த்மதயும் 
உணர்ந்து பைொழிப யர்ப்புப்  குதிகமைப்  டித்தல்,  டித்த  குதியின் 
கருத்துகளுடன் தங்கள் கருத்துகமையும் இமணத்து எளிமையொக 
ைழங்கும் திறன் ப றுதல்.  

பைொழிப யர்ப்புக் கல்வி 

23. பெய்யுள் உணர்த்தும் கல்வி ெொர்ந்த கருத்துகமை அறிந்து 
சுமைத்தல், இன்மறய கல்வியுடன் ஒப்பிட்டு உணர்ந்து ய சுதல், 
எழுதுதல்.   

நீதி பைண் ொ 

 

24. புைொண இைக்கியத்தின் பைொழி, பதொடர் அமைப்புகமை அறிதல், 
அறிைொல் ப றப் டும் ெமூக ைதிப்பு கொைந்யதொறும் ைொறொதிருப் மதப் 
 டித்துச் சுமைத்தல். 

திருவிமையொடற்புைொணம் 

25. பைொழிப யர்க்கப் ட்ட நிகழ்மை, கமதமயப்  டித்துப் 
ப ொருளுணர்ைதுடன் கருத்துகமைத் பதொகுத்து ைரிமெப் டுத்தி 
எளிமையொக ைழங்குதல். 

புதிய நம்பிக்மக 

26. பைொழியில் விைொக்கள், விமடகள் கட்டமைக்கப் டும் 
தன்மையறிந்து பைொழிமயக் மகயொளுதல், ப ொருள்பகொள்ளும் 
முமறயறிந்து பெய்யுமைப்  டித்துச் சுமைத்தல். 

விைொ, விமட ைமககள், 
ப ொருள்யகொள் 
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கமை, 
அழகியல், 
புதுமைகள் 

27. தமிழர்தம் நிகழ்கமைகளின் யைன்மையறிந்து, அைற்மற 
ைைர்க்கவும் நிமைப றச் பெய்யவும் பைொழிைழியொகத் தங்களின் 
 ங்களிப்ம த் தருதல். 

நிகழ்கமை 

28. எளிய பெொற்களும் கருத்துகளும் கவிமதப்ப ொருைொகும் திறைறிந்து 
கவிமத  டித்தல்,  மடத்தல். 

பூத்பதொடுத்தல் 

29. கருத்து பைளிப் ொட்டிற்கு ஏற்ற பைொழிநமடமயச் சிற்றிைக்கியம் 
ைொயிைொகப்  டித்தறிந்து ெந்தநயத்திமைப் பிரித்துணர்ந்து 
சுமைத்தல். 

முத்துக்குைொைெொமி 
பிள்மைத்தமிழ் 

30. அழகியலும் கமைநயமும் இைக்கியத்தில் 
கொட்சிப் டுத்தப் ட்டுள்ைமைமய அறிந்து பெய்யுமைப்  டித்தல், 
அதனுள் ப ொதிந்துள்ை ப ொருள், பெொல், ஓமெநயங்கமை உணர்ந்து 
இைக்கியம்  யிலும் ஆர்ைம்ப றல். நொ பநகிழ், நொபிறழ்  யிற்சிகளில் 
ஆற்றல்ப றுதல். 

கம் ைொைொயணம் 

31. கமதகமைப்  டித்து மையக் கருத்துணர்தல், கமத குறித்துக் 
கைந்துமையொடுதல். 

 ொய்ச்ெல் 

32.  தமிழரின் அகப்ப ொருள் இைக்கணத்மத அறிதலின் ைொயிைொக, 
இயற்மகயுடன் ஒன்றியிருந்த  ண்மடய ைக்களின் 
ைொழ்க்மகமுமறகமைப் புரிந்துபகொள்ளுதல். 

அகப்ப ொருள் 
இைக்கணம் 

ைொழ்வியல் 
இைக்கியம் 

33. எளிமையும் இனிமையும் நிமறந்த அறஇைக்கியத்மதப்  டித்துச் 
சுமையுணர்தல், ைைதில் நிறுத்துதல், ைொழ்வில்  யன் டுத்துதல். 

திருக்குறள் 
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7 
நொகரிகம், 
பதொழில், 

ைணிகம், நொடு, 
ெமூகம், அைசு, 
நிருைொகம் 

34. தன்ைைைொறு என்னும் இைக்கிய ைமகமையின் கருத்து 
பைளிப் ொட்டுத் தன்மையிமைப் புரிந்து,  அதுய ொை எழுத 
முற் டுதல்.       

சிற்றகல் ஒளி 

35. கவிமதயின் மையக்கருத்தறிதல்,  கவிமதயில் பெொற்களும் 
பதொடர்களும்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ை முமறயறிந்து புதுக்கவிமத 
 டித்தல்,  மடத்தல். 

ஏர் புதிதொ? 

36. யைந்தர்களின் சிறப்புணர்த்தும் கல்பைட்டு இைக்கியைொை 
பைய்க்கீர்த்தியின்  தனித்தன்மை உணர்ந்து  டித்தல்.  

பைய்க்கீர்த்தி 

 

37. முதல் கொப்பியத்தின் பைொழிநமட அறிதல், கொப்பியம்ைழி அக்கொைச் 
ெமூக ைொழ்மையும்  யன் ொட்டு பைொழிமயயும்   டித்துச்சுமைத்தல். 

சிைப் திகொைம் 

38. நொட்டின்  ன்முக ைைர்ச்சிக்கு வித்திட்ட ப ண்களின் 
 ங்களிப்பிமைக் கமைநிகழ்ச்சி விைரிப் ொக பைளிப் டுத்தும் 
ஆற்றல்ப றுதல்.  

ைங்மகயைொய்ப் 
பிறப் தற்யக . .  

39. புறப்ப ொருள் இைக்கணத்மதப்  டித்தலின் ைொயிைொகச் பெய்யுளில் 
கொட்சிப் டுத்தப் ட்டுள்ை  ண்மடய ய ொர்முமறகமைத் 
பதரிந்துபகொள்ளுதல். 

புறப்ப ொருள் இைக்கணம் 
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8 
அறம்,தத்துைம், 

சிந்தமை 

40. அறக்கருத்துகமை யைைொகக் பகொண்ட ெங்க இைக்கியப்  ொடல்களின் 
மையப்ப ொருைறிதல், உமைநிகழ்த்துதல், அக்கருத்துகள் இன்றும் 
ெமூகத்தில் ப ொருந்தி நிற் து குறித்துக் கைந்துமையொடுதல்.  

ெங்க இைக்கியத்தில் 
அறம் 

41. குறிப்புப் ப ொருள் உணர்த்தும் புதுக்கவிமத இயல் றிந்து  டித்தல், 
மையக்கருத்துணர்தல். 

ஞொைம் 

42. பதொமடநயம் அமையப் ப ற்ற புதுக்கவிமதயிமைப்  டித்தல், 
தத்துைபைொழியொம் தமிழின்  நுட் ைறிந்து சுமைத்தல், அதுய ொை 
எழுத முமைதல். 

கொைக்கணிதம் 

43. கட்டுமை, நொடகம் ய ொன்ற இைக்கிய ைடிைங்களின் ைொயிைொகக் 
கருத்துகமைப்  டித்துணர்தல், கருத்துகள் ைலுைொகச் 
பெொல்ைப் டுைதற்கு ஏற்ற ைடிைத்திமைத் யதர்ந்பதடுத்துப் 
 யன் டுத்துதல். 

இைொைொனுெர் - நொடகம் 

44. பெய்யுளின் யொப்பு அமைப்புகமை அறிந்து  டித்தல், அைற்றுள் 
அமைந்துள்ை யொப்புக்கூறுகமைப் புரிந்துபகொண்டு 
பெய்யுள்கூறுகமைப் பிரித்தல், யொப்புக் கட்டமைப்பின் நுட் ைறிந்து 
சுமைத்தல். 

 ொ- ைமக, அைகிடுதல் 

 

 

9 
ைனிதம், 
ஆளுமை 

45. ைொற்றுச் சிந்தமைகள் ெமூகத்தில் ஒருைமைத் தனித்து அமடயொைம் 
கொட்டுைமதப்  டித்துணர்ந்து, அதுய ொன்று  சிந்திக்கும் ஆற்றல் 
ப றுதல். ஆளுமைமய மையமிட்ட கருத்துகமைத் பதொகுத்து 
முமறப் டுத்திச் சீர்மையுடன் இதழ் ைடிவில் பைளிப் டுத்துதல். 

பெயகொந்தம் – நிமைவு 
இதழ் 
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46. பைவ்யைறு தைங்களிலுள்ை ைக்களின் ைொழ்க்மகப் திவுகமை 
இைக்கியம் மூைம்  டித்தல், அதுய ொைப்  மடத்தல். 

சித்தொளு 

47. ைனித ைொண்புகமையும் விழுமியங்கமையும் உட்ப ொருைொகக் 
பகொண்ட பிற்கொைக் கொப்பிய இைக்கியத்மதப்  டித்தல்.   

யதம் ொைணி 

48. யநர்த்தியும் பெப் மும் பகொண்ட கமதகமை ஆர்ைத்துடன்  டித்தல், 
அது ய ொை எழுதுதல். 

ஒருைன் இருக்கிறொன் 

49. அணியிைக்கணக் கூறுகமைச் பெய்யுளுடன் பதொடர்பு டுத்தி அதன் 
சுமையுணர்ந்து நயத்தல்.  

அணிகள் 
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