
Tamil Digital Heritage 
தமிழ் மின்மரபுடைடமத் திட்ைம் 
 
தமிழ்ம ொழிக் கல்விக்கு வலுவூட்டும்  
இலக்கிய மின்மதொகுப்பின் பயன்பொடு 
 
தததி: 26 மெப்டம்பர் 2015 (ெனிக்கிழம )  
தேரம்:  ொமல 5.00  ணி  
இடம்: ததசிய நூலக வொரியம்    



ந ோக்கம் 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய 
மின்வளங்களளத் தமிழ்ம ொழிப் பொடத்ததொடு 
ஒருங்கிமைத்துக் கற்பித்தல் 
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http://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/browse
/Tamil_Digital_Heritage_Collection.aspx  

http://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/browse/Tamil_Digital_Heritage_Collection.aspx
http://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/browse/Tamil_Digital_Heritage_Collection.aspx
http://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/browse/Tamil_Digital_Heritage_Collection.aspx


இலக்கிய மின்வளங்கள்:   
வடகப்போடு 

சிறுவர் இலக்கியம்  
(களத, பொடல், நொடகம்)  
சிறுகளத (மதொகுப்பு) 

புதினம் 
கவிளத (மதொகுப்பு) 

நொடகம் 
இலக்கியக் கட்டுளை 
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இலக்கிய மின்வளத்தின் முக்கியத்துவம்  

வளம : வரப்பிரெொதம் 

ம ொழிமயயும் இலக்கியத்மதயும்  
ஒருங்கிமைத்துக்  
கற்பிப்பதொல்   

கிமடக்கப்மபறும்   
ேன்ம கள் என்ன?  
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இலக்கிய மின்வளத்தின் முக்கியத்துவம்  

வொய்ப்பு விழிப்புைர்வு 

வொசிப்பு 

திறன் வளர்ச்சி 

பமடப்பிலக்கியங்கள் 
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போை நயோசடை: ததோைக்கநிடல 5B (தமிழ்) 
 
ததோகுதி 8: சமூகமும்  ோடும் ( ோட்டுப்பற்று) பக்கம்: 13 
  
தமோழித்திறன்: நபசுதலும் படித்தலும் 

கற்பித்தல் தேொக்கம் (தபசுதல்):  

 ொைவர்கள் கவிமதமயப் மபொருள் உைர்ந்து 
படித்துக் குழுநிமலயில் ேொட்டுப்பற்றுப் பற்றிப் 
தபசுவர்.  
கற்பித்தல் தேொக்கம் (படித்தல்):  

‘ததசிய தெமவ’ என்னும் வொசிப்புப் பகுதிமயக் 
குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடனும் ெரியொன 
மதொனியுடனும் உச்ெரிப்புத் மதளிவுடனும் வொசிப்பர்.  
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நதசிய 
நசடவ 
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கவிஞர்   பழநிநவலு முன்ைறிடவ ஊட்டுதல் 
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சிங்கப்பூர்  
 
மதன்கிழக்கு ஆசிய நொடுகளில் 
சின்னஞ் சிறிய சிங்கப்பூர் 
வண்ண ஒளிளய வீசுகின்ற 
ளவைப் பதக்கம் எனலொத ! 
 
அடுக்கு  ொடி வீடுகளும் 
அழகிய  லர்சூழ் வீதிகளும் 
துடிப்தபொடு உள்ள 
இளளயர்களும் 
சூழும் கடலில் கப்பல்களும் 
 
பகல் இைவு அறியொ நகரிதுதவ 
பண்டங்கள் விற்கும் அழகிங்தக 
சகல இனங்களின் சகவொழ்வு 
தளழக்கும் சிங்ளக நொட்டினிதல 

சுதந்திைச் சிங்ளக நொட்டவர்நொம் 
சுதந்திைம் கொக்கப்பட தவண்டும் 
இதம்தரும் நற்பணிகளில் ஒன்று  
இளளயர்கள் பளடயில் 
தசருதலொம் 
 
 ளல அளசந்தொலும் 
நிளலகுளலயொ 
 க்கள் மசல்வம் மபற்றுள்தளொம் 
இல்ளல எ க்கு ஈடு என்னும்படி 
நொம் 
என்றும் உளழத்து 
முன்தனறிடுதவொம் 
(1967) 

பொடமல 
எளிம யொக்குதல்  
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மெொல் மபொருள் 
 லர்சூழ்  லர் நிளறந்த 
சூழும் சூழ்ந்திருக்கும்  

சகவொழ்வு ச த்துவ ொன வொழ்க்ளக  
தளழக்கும் மசழிக்கும் 
இதம் தரும் சுகம் தரும் 
எ க்கு  ந க்கு 
ஈடு இளண (ச ம்) 

தசோற்பட்டியல் 
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போலனுடைய தோயோர் கூறும் கருத்து (வோசிப்பு):   

கவிஞர்   பழநிநவலுவின் கருத்து (கவிடத):   

... இதம் தரும் நற்பணிகளில் ஒன்று  
  இளளயர்கள் பளடயில் தசருதலொம்... 

த ற்குறிப்பிட்ட கருத்துகளள ஒப்பிட்டு உன் 
கருத்துகளளக் கலந்துளையொடி வகுப்பில் கூறு.  

நபசுதல்  ைவடிக்டக  

“உன்ளனப் தபொன்ற நல்ல குடி களனத் ததசிய 
தசளவ உருவொக்குகிறது,” என்று அங்தக வந்த அம் ொ 
மசொன்னொர். 
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போை நயோசடை: உயர்நிடல 2 (உயர்தமிழ்) 
 
தமோழித்திறன்: எழுதுதலும் படித்தலும் 

கற்பித்தல் தேொக்கம்:  

 ொைவர்கள் சிறுகமதயில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 
பல்தவறு மதொடக்கங்கமளக் கருத்திற்மகொண்டு 
ஆர்வமூட்டும் முன்னுமரமய நிகழ்வுக் 
கட்டுமரயின்தபொது உருவொக்கி எழுதுவர்.  
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பயிற்சிநூல் 2B 
(உயர்தமிழ்) 

பொடத் மதொகுதி: 1 
எழுதுதல் (பக்கம் 12)   
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உறவுகள் 

சுந்தரத்தின் சுறுசுறுப்புச்  
சுதலொச்ெனொவுக்குச்  
சங்கடத்ளதக் மகொடுத்தது.  
நொலொயிைம் கிதலொ 
மீட்டர் பயண ொ? இல்ளல  
நொன்கு கிதலொமீட்டர்தொன். 
அங்குப்   
தபொவமதன்றொல் 
அவர் உணர்வில் ஓர் எழுச்சி; 
அவைது உள்ளத்தில் ஒரு 
 கிழ்ச்சி.... 

கதோபோத்திரத்டதக்  
கடத / சம்பவத்தின்  
ததோைக்கத்தில்  
அறிமுகம் தசய்தல் 
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அப்தபொது எனக்கு வயது  
பத்திருக்கும். 
ேொன் பிள்ளளகளுடன் தசர்ந்து  
விளளயொடிக்மகொண்டிருந்ததன். 
“முத்தழகி, முத்தழகி,” என்று 
அளழத்தவர் தவறு யொரிமில்ளல; 
என் தொய்தொன். எனக்கு என் 
தொய் அளழத்தது எரிச்சலொக 
இருந்தது...    

வரம்பு 

•  பின்நைோக்கு நிடைவடல உத்தி  
• கதோசிரியர் ந ோக்குநிடலயில் கடத / 
சம்பவம் தசோல்லுதல்  
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தமிழ்ம ொழிக் 
கல்விக்கு 
உரமூட்ட... 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் 
இலக்கிய 

மின்வளங்களளப் 
பயன்படுத்திக் 
கற்பிப்பதற்கொன 
ெொத்தியங்கள்   

Matrix Table for Use of BookSG portal.pdf
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தமிழொசிரியர்களுக்கொன பணித்திறன் 
த ம்பொட்டகம், கல்வி அம ச்சு   

மதொடக்கப்பள்ளித் தமிழொசிரியர்களுக்கொன 
பயிலைங்கு (தவளண 2: 2016) 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கிய மின்வளங்கமளத் 
தமிழ்ம ொழிப் பொடத்ததொடு ஒருங்கிமைத்துக் 

கற்பிப்பதற்கொன வழிமுமறகள்  

உயர்நிளலப்பள்ளித் தமிழொசிரியர்களுக்கொன 
பயிலைங்கு (தவளண 2: 2016) 
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 ன்றி 


