
உயர்நிலை வகுப்புகள் – மாநிைக் கற்றல் விலைவுகள் - வகுப்பு -9 
இயல் - 

ப ாருண்லம 
கற்றல் விலைவு  ாடத்தலைப்பு 

1 
பமாழி 

1.     பமாழியின் ததலவ, ததாற்றம், பதான்லம, தனித்தன்லம, 
பமாழிக்குடும்  அலமப்பு அறிந்து சூழலுக்கு ஏற்றவாறு 
 யன் டுத்துதல் (த சுதல், எழுதுதல்). 

திராவிட பமாழிக்குடும் ம் 

2. தவறு ட்ட கவிலத வடிவங்கலைப்  டித்து லமயப் 
ப ாருளுணர்ந்து சுலவத்தல் மற்றும் அலவ த ான்ற கவிலத 
வடிவங்கலை எழுதுதல்.  

தமிதழாவியம் 
தமிழ்விடு தூது 

3. தமிழ்ச் ப ாற்கலையும் பிறபமாழிச் ப ாற்கலையும் தவறு டுத்தும் 
திறனறிந்து தனித்தமிலழப்  யன் டுத்துதல்.  உலரயாடலின் 
வடிவத்லத உணர்ந்து  டித்து அது த ான்று கட்டலமத்தல். 

 
வைரும் ப ல்வம் 

4. பமாழியின் பதாடர் அலமப்பிலன அறிந்து த சுதல், கடிதம், 
கட்டுலர, உலரயாடல்கலைக் கட்டலமத்து  முலறயாக எழுதுதல். 

பதாடர் இைக்கணம் 

2 
இயற்லக, 

சுற்றுச்சூழல் 

5. சுற்றுச்சூழல்  விழிப்புணர்லவ ஏற் டுத்தும்  பமாழிக்கூறுகலைக்  
கருத்தரங்கிற்கு ஏற்றவாறு திரட்டி,  குத்தும் பதாகுத்தும் 
முலறப் டுத்திப் த சுதல்.  

நீரின்றி அலமயாது உைகு 

6.  ாடல்களில் பவளிப் டுத்தப் டும் இயற்லகயழலக உணர்ந்து 
உள்வாங்குதல், கவிலதயின் பமாழிநலடலயப்  டித்தறிந்து 
புதிதாக உருவாக்குதல். 

 ட்டமரம் 
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7.  மய இைக்கியம் காட்டும்  மூகச்ப ழுலம, வைத்லத 
பவளிப் டுத்தும்  ந்தநயமிக்கச் ப ாற்கூறுகலை நயமுணர்ந்து 
 டித்தல். 

ப ரியபுராணம் 

8. இயற்லக இலணந்த  மூகவாழ்லவயும் அதனுடன் இலணத்துச் 
ப ால்ைப் ட்ட வாழ்வியல் உண்லமகலையும்  ங்க 
இைக்கியம்வழியாகப்   டித்தல்,  ங்கச் ப ாற்களின் ப ாருைறிந்து 
 யன் டுத்துதல். 

புறநானூறு 
 

9. கலதகள், கட்டுலரகலைப்  டித்துக் கருத்துகலைச் சுருக்கியும் 
விரித்தும் எழுதுதல். 

தண்ணீர் 

10. பமாழியின் இைக்கணக்கூறான துலணவிலனகலைப் த ச்சிலும் 
எழுத்திலும் இனம்கண்டு முலறயாகப்  யன் டுத்துதல்.  

துலணவிலனகள் 

3 
 ண் ாடு 

11. பமாழியில் ப ாதிந்துள்ை  ண் ாட்டுப் ப ருலமகலையும் 
பதால்லியல் பதான்லமகலையும்  டித்துணர்தலுடன் அறம், மறம், 
பகாலட, தநர்லம த ான்ற  மூக மதிப்புகலைப்  லடப்புகளில் 
பவளிப் டுத்துதல். 

ஏறுதழுவுதல் 

12.  ண்லடய  மூக விழா மரபிலனக் காப்பிய பமாழியின்வழியாகப் 
 டித்தல், விழாக்கள்  ண் ாட்டின் பதாடர்ச்சியாகக் 
பகாண்டாடப் ட்டு வரு லவ என் லத உணர்ந்து  ங்தகற்றல்.  

மணிதமகலை 

13.  ட்டிமன்றம், ப ாற்த ார் த ான்ற ப ால்வன்லமலய 
வைப் டுத்தும் ப யல்களில்  யிற்சிப றுதல், பதால்லியல் 
எச் ங்கலைப்  ாதுகாத்தல்.  

அகழாய்வுகள் 
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14. வல்லினங்கலைப்  யன் டுத்தும் இடமறிந்து எழுதுதல். வல்லினம் மிகும் இடங்கள் 

 15. அறநூலில் ப ால்ைப் ட்டுள்ை நன்பனறிக் கருத்துகளின் 
முலறலமலயயும்  ப ப் த்லதயும்  டித்துப் புரிந்துபகாள்ளுதல், 
 யன் டுத்துதல். 

திருக்குறள் 

4 
அறிவியல், 

பதாழில்நுட் ம் 

16. மின்னணு இயந்திரங்களின் ததலவலயயும் இலணயத்தின் 
இன்றியலமயாலமலயயும்  மூகத் ததலவகளுக்தகற்  தமம் ட்டு 
வருவலத உணர்ந்து பமாழிலயப்  யன் டுத்துதல். 

இயந்திரங்களும் 
இலணயவழிப்  யன் ாடும் 

17. அறிவியல் ப ய்திகலையும் கவிலதயாக்க முடியும் என் லத 
அறிந்து  லடப்பூக்கம் ப றுதல். 

ஓ என்  மகாைத் 
ததாழர்கதை! 

18. இைக்கண இைக்கியங்கள் காட்டும் தமிழர்களின் அறிவியல் 
சிந்தலனகலை அறிவியல் ப ய்திகதைாடு ஒப்பிட்டுப் 
புரிந்துபகாள்ளுதல். 

உயிர்வலக 

19. தநர்காணல் கட்டுலரயின் அலமப்ல யும் தநாக்கத்தின் 
அடிப் லடயில் வினாக்கலைக் கட்டலமத்தலையும் அவற்றின் 
பமாழிநலடலயயும்  அறிந்துபகாள்ளுதல். 

விண்லணயும்  ாடுதவாம் 

20.  ஒற்றுப்பிலழயின்றி எழுதுதல்.  வல்லினம் மிகா இடங்கள் 

5 
கல்வி 

21. இைக்கியங்கள் வழியாகச்  மூக மக்களின் வாழ்க்லகமுலறலய 
அறிந்து இன்லறய வாழ்க்லகலயச் சீரலமத்துக் பகாள்ளும் 
திறன்ப றுதல்.  

கல்வியிற் சிறந்த ப ண்கள் 

22.  புதுக்கவிலத என்னும் இைக்கிய வடிவத்தின் அலமப்பு, 
பமாழிநலடலயப் புரிந்துபகாள்ைல்,   டித்தல்,  லடத்தல். 

குடும்  விைக்கு 
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23.  அறஇைக்கியத்தின் எளிய, ப ம்லமயான பமாழிநலடலயயும் 
கருத்துச்ப றிலவயும்   டித்து வாழ்வியல்  ண்ல  தமம் டுத்துதல். 

சிறு ஞ் மூைம் 

24. நூைகத்தின்  யனறிந்து  யன் டுத்துதல், பிறலரயும்  டிக்க 
வழிகாட்டுதல்,  டித்தவற்லற எடுத்துலரத்தல்.  

வீட்டிற்தகார் புத்தக ாலை 

25. இைக்கணமறிந்து த ச்சிலும் எழுத்திலும் ப ாற்கலை முலறயாகப் 
 யன் டுத்துதல். 

இலடச்ப ால், உரிச்ப ால் 

6 
கலை, 

அழகியல், 
புதுலமகள் 

26. வரைாற்றுச் சிறப்புமிக்க தமிழர் சிற் க்கலைலயப் த ாற்றுததைாடு 
சிற் ங்கலைக் கூர்ந்து தநாக்குதல், அலவ  ற்றிய ப ய்திகலைத் 
திரட்டுதல், ப ய்திக்குறிப்பு உருவாக்குதல். 

சிற் க்கலை 

27. இைக்கியத்தில் காட்சிப் டுத்தப் ட்டுள்ை ஐவலக நிைங்களின் 
அழலக நுகர்ந்து அவற்லற விவரித்து எழுதுதல். 

இராவண காவியம் 

28. ப ாருள் உணர்ந்து பிரித்துப் டித்தல் வாயிைாகப்  க்தி இைக்கியச் 
ப ாற்கூறுகலையும் ப ாருள் பவளிப் ாட்டிலனயும் அறிந்து  
 யன் டுத்துதல். 

நாச்சியார் திருபமாழி 

29. சிறுகலதயின் லமயக்கருத்து வாயிைாகச்  மூக மதிப்புகலை 
உணர்ந்து பின் ற்றுதல். 

ப ய்தி 

30. பமாழிப்  யன் ாட்டில் புணர்ச்சி இைக்கண அடிப் லடகலை 
அறிந்து  யன் டுத்துதல். 

புணர்ச்சி 
 

 31. திருக்குறளின் எளிய வடிவத்லதயும் அதன் ப ாருலையும் அறிந்து 
சுலவத்தல்,  வாழ்வியல் திறன்கலை உணர்ந்து பின் ற்றுதல். 

திருக்குறள் 
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7 
நாகரிகம், 
பதாழில், 

வணிகம், நாடு, 
 மூகம், அரசு, 
நிருவாகம் 

32. விடுதலைப்த ாரில் தமிழர்கள் ஆற்றிய பதாண்டிலன உணர்ந்து 
நாட்டுணர்வு ப றுதல், அதலன பமாழியின் வாயிைாக 
பவளிப் டுத்துதல்,  மூகத்திற்குத் தம்மால் இயன்ற  ணிகலை 
அளிக்கத் தாமாக முன்வருதல். 

இந்திய ததசிய 
இராணுவத்தில் தமிழர்  ங்கு 

33. ப ருங்காப்பியம் காட்சிப் டுத்தியுள்ை ப ழிப் ான 
நாட்டுவைத்திலன பமாழிவழி ப ற்றுச் சுலவத்தல், ப ால் 
வைங்கலைப்  யன் டுத்துதல்.  

சீவக சிந்தாமணி 

34. இைக்கியங்கள் விவரிக்கும் நாட்டு வைம் குறித்த ப ய்திகலை 
அறிந்து நாட்லட வைப் டுத்தும் ஊக்கத்லதப் ப றுதல்.   

முத்பதாள்ைாயிரம் 
 

35. இைக்கியங்கள்வழி அறிந்த நகர அலமப்புகலை இன்லறய 
நிலையுடன் ஒப்பிட்டுப் த சுதல்.  

மதுலரக்காஞ்சி 

36. ஒரு தலைப்ல பயாட்டிக் கருத்துகலை ஒருங்கிலணத்து, 
உலரயாடைாக/கைந்துலரயாடைாக பவளிப் டுத்துதல். 

 ந்லத 

37. பமாழிப் யன் ாட்டில் ஆகுப யர் எவ்விதம் 
பவளிப் டுத்தப் டுகிறது என் லத அறிந்து லகயாளுதல். 

ஆகுப யர் 

8 
அறம்,தத்துவம், 

சிந்தலன 

38. பமாழியில் வழங்கப் ட்டுள்ை சிந்தலனமரபுகலைப் 
 டித்தறிதலுடன் ஒரு  மூகக்கருத்லதபயாட்டி தர்க்க 
அடிப் லடயில் கைந்துலரயாடுதல். அறச்ப யல்கலைப் பின் ற்றி 
வாழும் எழுச்சிப றுதல். 

ப ரியாரின் சிந்தலனகள் 

39. நலடமுலறயில்  யன் டுத்தப் டும்  எளிய ப ாற்கள் வாயிைாகதவ 
தத்துவக்கருத்துகள்  புதுக்கவிலதயில் ப ால்ைப் ட்ட 

ஒளியின் அலழப்பு 
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தன்லமயுணர்தல், அது த ான்று எழுதுதல். 
40. பமாழிப யர்ப்பு பமாழியின் வாயிைாகத் தத்துவங்கலைப் 

புரிந்துபகாண்டு  எதிர்விலனயாற்றுதல்.  
தாதவா தத ஜிங் 

41. சிறுகாப்பிய பமாழிநலடயில் அறக்கருத்துகலைப் 
புரிந்துபகாள்ளுதல்,  லடக்கப் ட்ட காைத்துடன் ஒப்பிட்டுப் 
புரிந்துபகாள்ளுதல், எண்ணங்கலை பவளிப் டுத்துதல்.  

யத ாதர காவியம் 

42. ப ப் மான பமாழிநலடலயப்  டித்துச் சுலவத்தல்,  ல்தவறு கடித 
உத்திகலையும் வடிவங்கலையும்  அறிந்து எழுதுதல். 

மகனுக்கு எழுதிய கடிதம் 

43. தலைப்ல  லமயமிட்டுக் கவிலத புலனதல் /  ாடல் எழுதுதல்.  யாப்பிைக்கணம் 

9 
மனிதம், 
ஆளுலம 

44.  ான்தறார்கள், அறிஞர்களின் தமிழ்ப் ணிகலைப்  டித்துணர்ந்து 
தம்மால் இயன்ற  ங்களிப்ல ச் ப ய்தல்.  

விரிவாகும் ஆளுலம 

45. தற்காைக் கவிலதப் த ாக்கிலன அறிந்து புதுக்கவிலதகலைப் 
 டித்தல், அலவ த ாை எழுதுதல். 

அக்கலற 
 

46. அன்பின் வயப் ட்ட வாழ்க்லக  ங்க காைத்திலும் நிைவி வந்தலத 
இைக்கியம் வாயிைாகப்  டித்தறிதல். 

குறுந்பதாலக 

47. மனிதம்  ார்ந்த  லடப்புகலைப்  டிப் தன் வாயிைாக மனிததநயப் 
 ண்புகலைத் தக்க சூழலில் உணர்ந்து பின் ற்றுதல். 

தாய்லமக்கு வறட்சி 
இல்லை 

48. அணியிைக்கணத்லத அறிந்து ப ய்யுலைச் சுலவத்துப்  டித்தல். அணியிைக்கணம் 
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