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Tamilisch 
ஆரம்ப பாடசாைல�ன்  3 �தல் 6 வ� வ�ப்�க்கான 
ம�ப்ெபண்  சான்�தழ் (�ழற்� 2 ) 
 
ெபற்ேறார் மற்�ம் பா�காவலரக்�க்கான தகவல்கள் 
 
கற்�த்தல், ப�ப்ப�  மற்�ம் ம�ப்��பற்�ய �பரங்கள் 
 

கற்�தத்ல், ப�ப்ப�  மற்�ம் ப�ப்�ன் �ன்ேனற்றத்ைத 
கணிப்��வ�ம் ஒ� ெவற்�கரமான கல்�ைய ப��வ�ன் 
அ�ப்பைடயா�ம். மாணவரக்ள்  அவரக்ளின் ம�ப்�ைட  அவரக்ளின் 
ப�ப்�க்�  ஊக்��க்�ம் அம்சமாக  உணரேவண்�ம். 
 

பாடத்�ட்டங்கள் மற்�ம் கற்�த்தல் உபகரணங்க�ம் ப�ப்�க்� 
அ�ப்பைடயாக அைம�ம். இதன் அ�ப்பைட�ல், ஆ�ரியரக்ள் 
கற்ப்�தத்�க்கான  இலக்�கைள அைமக்�றாரக்ள். மாணவரக்ளின்  
�றைமகைள வளரக்்�ம்�தமாக ஆ�ரியரக்ள் மாணவரக்ைள  
ஊக்��க்�றாரக்ள் மற்�ம் சவால்கைள அைமக்�றாரக்ள். 
மாணவரக்ளின் ப�ப்�ன் �ெனன்றம்   மற்�ம் அவரக்ளின் நடதை்த 
பற்�ய க�த்�க்கைள�ம் ஆ�ரியரக்ள்  ெதரி�ப்பாரக்ள். இ� 
மாணவரக்�க்� அவரக்ளின் ப�ப்�  �ன்ேனற்�ம் பற்�ய நிலைமைய 
�ளங்க உத�ம் மற்�ம் அவரக்ளின் அ�த்த கட்ட ப�ப்�க்� 
வ�காட்�ம். மாணவரக்ள்  ேதைவயான �றன்கைள மற்�ம் 
ேதைவயான கற்றல் இலக்�கைள அைடத்��க்�றாரக்ளா  என்பைத 
ஆ�ரியரக்ள் அவ்வப்ேபா� கண்கணிப்பாரக்ள். 
 

எப்ப� ஒ� சான்�தழ் அைமக்கப்பட்��க்�ம்? 
 

ஆ�ரியரக்ள் ஆண்�க்� இரண்� �ைற ஒ� சான்�தைழ 
வழங்��றாரக்ள்: இ� ஜனவரி இ�� மற்�ம் பள்ளி ஆண்� ����ம் 
வழங்கப்ப�ம். பாடத்�டத்�ன்ப� அைனத�் பாடங்க�க்�ம் 
ம�ப்ெபண் வழங்கப்ப�ம். (3 வ� வ�ப்�ன் சான்�தழ் இ���ந்� 
மா�ப�ம். அ�ல் ேஜரம்ன் ெமா�க்�ம் மற்�ம் கணித பாடத்�க்� 
மட்�ம் ம�ெபண் வழங்கப்ப�ம்.) 
 

ெமா� பாடங்களின் ம�ப்ெபண் �ன்வ�ம் �றைமகைள உள்ளடக்�ம்: 
�ளக்�வ�, வா�தத்ல், ேப�வ� மற்�ம் எ��தல்.  3 வ�ப்�ல், 



 

 
Bildungsdirektion 
Volksschulamt 
2/3 

 

ஆங்�லம் �ளக்�வ� மற்�ம் ேப�தல் ஆ�யைவ மட்�ேம ம�ப்�ட்�ல் 
ேசரக்்கப்ப�ம். 
 

�ல  �க்�ய  காரணங்க�க்காக, ஒ� ம�ப்�� சாத்�யம் இல்ைல 
என்றால், அ� த�ரக்்கப்ப�ம். பாடத்�ட்டத்�ல் இல்லாத 
�றைமக�க்� ம�ப்ெபண் ேசரக்்கப்படா�  (உதாரணமாக 
�ைளயாட்� ப�ற்�கள்).  
 

6 �தல் 1 வைரயான ம�ப்ெபண்கள் ஒ� பாடத்�ல் அைட�ம் 
ேதரச்�்ைய ����ம். இைவ ஒ� ஆண்�ல்  �தல் மற்�ம் இரண்டாம் 
தவைண�ல் ஒ� மாணவர ்ப�ப்�ல் அைடந்த �ன்ேனற்றதை்த  
ெவளிப்ப�த்�ம். ஒ� ம�ப்ெபண்  சான்�தழ் ஆ�ரியரின் 
ெதா�ல்சாரந்்த �ரம்ானங்கைள  அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட� . அ� 
மாணவரின் எ�த்� �ல பரீட்ைச�ல்   �ைடத்த  சராசரி ம�ப்ெபண் 
இல்ைல. ஆ�ரியரின் கணிப்�ட்�ல் உதாரணமாக மாணவரின் 
ேபச�்த்�றன், வாய்வ� மற்�ம் எ�த�்�ல பரீட்ைசகளின் 
ெப�ேப�கள், மாணவரின் ஆக்கங்கள், �ரி�ைரகள் ஆ�யைவ 
ஆ�ரியரின் ம�ப்ெபண் �ரம்ானத்�க்� பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
 

சான்�த�ன் தர�கள் �ன்வ�மா� வைரய�க்கப்ப��ன்றன: 
 

ம�ப்ெபண் 6 5 4 3 2 [மற்�ம்] 1 

�ளக்கங்கள் 

�க �றப்பான 
ேதரச்�் 

Sehr gut 

�றப்பான 
ேதரச்�் 

gut 

ேபா�மான 
ேதரச்�் 
genügend 

ேதரச்�் 
இல்ைல 

ungenügend 

�க�ம் 
�ைறந்த  நி

ைலைம 
(sehr) schwach 

[மாணவர ்அல்ல� மாண�  ...] 
 
பாடத்�டட்த்
�ன் இலக்ைக 
அைடந்த  நி
ைலைம 

பாடத்�ன் �க 
க�னமான  இல
க்�கைள�ம் 
ெவற்�கரமாக 
அைட�றார ்

 பாடத்�ன் 
இலக்�கைள�ம் 
�ல    க�னமான 
இலக்�கைள�ம்  
சரியாக 
அைட�றார ்

பாடத் �ன் 
அ�ப்பைட 
இலக்�கைள 
அைட�றார.் 

பாடத் �ன் 
அ�ப்பைட 
இலக்�களில்  �ல
வற்ைற  இன்�ம் 
அைடய�ல்ைல . 

பாடத் �ன் 
அ�ப்பைட 
இலக்�ளில்  பலவ
ற்ைற   இன்�ம் 
அைடய�ல்ைல 

 ேவைலகைள 
சரியாக 
ெசய்வ� 

க�னமான 
ேவைலகைள�
ம்  �றப்பாக 
ெசய்�றார ்  

 �ல க�னமான 
ேவைலகைள�ம்  
சரியாக  
ெசய்�றார ்  

அ�ப்பைட 
ேவைலகைள 
சரியாக 
ெசய்�றார ்

அ�ப்பைட 
ேவைலகைள 
ேதைவப்பட்ட  அள
�ல் சரியாக 
ெசய்வ�ல்ைல 

அ�ப்பைட 
ேவைலகள்  அைன
த்�ம்  சரியாக 
ெசய்வ�ல்ைல 
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�ன்வ�ம் அம்சங்கள் ம�ப்ெபண் �ரம்ானத�்க்� 
ேசரக்்கப்ப�வ�ல்ைல: உதாரணமாக ஊக்கமற்ற நிைலைம, 
வ�ப்பைற�ல் பாடத்�ல் அக்கைற�ன்ைம, கவனக் �ைற�, 
கவனமாக ப�ப்ப�, ஊக்கமாக ெசய்ல்ப�வ�. ஆனால் ேமல் 
��ப்�டப்பட்ட  மாணவரக்ளின் ெசயல்பா�கள் மற்�ம் 
பழக்கவழக்கங்கள் ெதாடரப்ான �டயங்கள் ேதர�் அ�க்ைக�ன் 
இரண்டாம் பக்கத்�ல் ��ப்�டப்பட்��க்�ம். 
  
கற்றல் ம�ப்�� மற்�ம் பழக்கவழக்கங்கள் ெதாடரப்ான ம�ப்��கள் 
நான்� �ரி�களில் கணிக்கப்ப�ம். இட� �றத�்��ந்� இரண்டாவ� 
ெந�வரிைச�ல் (gut) உள்ள கணிப்�க�க்� அைமய  வழைமயாக 
வழங்கப்ப�ம். 
 

சான்�தழ் ப�வம் 
 

சான்�தழ்கள்  அைனத�்ம்  வ�ப்� ஆ�ரியரால் பா�காப்பாக 
பராமரிக்கப்ப�ம். அைனத்�  சான்�தழ்க�ம் ஆரம்பப் பள்ளி�ன் 
���ல் அல்ல� பாடசாைல மாற்றத்�ன் ேபா� மாணவரக்ளிடம் 
ைகயளிக்கப்ப�ம். 
 

பள்ளிக்கல்�, ம�ப்��, சான்�தழ்கள் மற்�ம் கண்காணிப்�கள் 
பற்�ய ��தல் தகவல்கைள �ன்வ�ம் இைணயப்ப��ல் காணலாம்:   

www.zh.ch/zeugnisse-volksschule 
 

https://www-zh-ch.translate.goog/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-unterricht/volksschule-zeugnisse-beurteilung.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ta&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=nui

