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உலகெமாழிகளில் ெசம்ெமாழியாகக் க தப்ப ம் சில ெமாழிகளில் காலத்தால் 

ந்ைதய ெமாழியாக விளங்குவ  தமிழ்ெமாழி. அம்ெமாழி உலகில் பல பாகங்களி ம் 
கற்பிக்கப்ப கிற  -கற்கப்ப கிற . ெமாழிக்கல்வியின் ேநாக்கம், கற்பவ க்குக் 
குறிப்பிட்ட ெமாழிையப் பயன்பாட்  ேநாக்கில் கற்பிக்கேவண் ம் என்பேத ஆகும். 
ெமாழியின் இலக்கணத்ைத ம் ெசாற்கள சியத்ைத ம் அவற்றின் இயல்பான 
க த் ப் லப்பாட் ப் பயன்பாட் ந்  (communicative function) 
தனிைமப்ப த்திக் கற் க்ெகா ப்ப  ெமாழிக்கல்வி ( Language teaching) ஆகா . 
அவ்வா  கற் க்ெகா ப்ப  ெமாழிையப்பற்றிக் (Grammar teaching)  
கற் க்ெகா ப்பதாகேவ அைம ம்.  
 
பயன்பாட்  ேநாக்கில் (Communicative approach) ெமாழிையக் கற் க்ெகா க்க 

தல் ேதைவ அந்ேநாக்கத்தில் ெமாழிப்பாடங்கைள அைமப்பேத ஆகும். 
ெமாழிப்பாடங்களில் இடம்ெப ம் ப வல் (lessons/texts)  ெசயற்ைகயாக 
உ வாக்கப்பட்ட ஒன்றா (synthetic) அல்ல   அம்ெமாழிையப் பயன்ப த் ேவார் 
இயல்பாக ேநர யான க த் ப் லப்பாட் ல் பயன்ப த்திய ெதாடர்கைள 
உள்ளடக்கியதா (authentic)  என்ப  கவனத்தில்ெகாள்ளேவண் ய ஒ  க்கியக் 
கூறாகும்.  
 
இயல்பான க த் ப் லப்ப த்தத்தில் பயன்ப த்திய ெதாடர்கைளக் ெகாண்ட 
தர த்தளத்ைத (Corpus) அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  அைமக்கப்ப கிற 
ெமாழிப்பாடங்கேள சிறந்த  என்ற க த்  தற்ேபா  ேமேலாங்கி வ கிற . ஒ  
ெமாழிக்கு உ வாக்கப்ப கிற தர த்தளங்கள் அத்தளங்களின் பயன்பாட் ற்ேகற்பத் 
தம  இயல்பில் மா ப ம். இக்கட் ைரயான  தமிழ்ெமாழிக் கல்விக்குப் 
பயன்ப கிற மின்தர த்தளத்ைத (electronic learning corpus)  
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட .  
 



இந்ேநாக்கில் அைமக்கப்பட்ட தமிழ்ெமாழி மின்தர தளத்ைத எவ்வாெறல்லாம் 
பயன்ப த்தி, மாணவர்க க்குத் தமிைழக் கற் க்ெகா க்கலாம் என்பேத 
இக்கட் ைரயின் ேநாக்கம்.   
 
தமிழ்ெமாழி மின்தர தளத்ைத ெமாழிக்கல்வியில் இரண் வைககளில் 
பயன்ப த்தலாம். ஒன் , பாடங்கைள உ வாக்குவதற்குப் (curriculum / syllabus 
design, text book preparation) பல வைககளில் பயன்ப த் வ . மற்ெறான் , 
மாணவர்க க்குத் தமிைழப் பயன்பாட் ேநாக்கில் பயன்ப த்தப் பயிற் விக்கும் 
ேநர  நடவ க்ைகக க்குப் (teaching / learning activities)  பயன்ப த் வ . 
 
தமிழ்ெமாழிையக் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்றால் த ல் அம்ெமாழியில் 
வழங்கப்ப ம் ெசாற்களின் ெபா ைள அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ெபா ைள 
அறிந் ெகாள்வதற்கு அகராதி ைணயாக இ க்கும் என்பதில் க த்  ேவ பா  
இல்ைல. ஆனால் ெமாழியில் இடம்ெப ம் அத்தைனெசாற்க ம் பயன்பாட் ல் 
இ க்கும்ேபா  அகராதிப்ெபா ைள மட் ேம த வதில்ைல, ேம ம் ஒ ெசால் ஒ  
ெபா ளில் மட் ேம வ வதில்ைல. பயன்ப த் ேவாாின் ஆட்சிக்குட்பட்  
இடத்திற்கு ஏற்பப் பல ெபா ளில் (usage contexts) அச்ெசால் வ வ ண் . 
இடத்திற்ேகற்ப வ ம் ெபா ைளக் கற்பவர் அறிந் ெகாள் ம்ேபாேத ெமாழிையக் 
ைகவரப்ெபற இய ம். ஒ  ெசால் எந்ெதந்த இடத்தில் எந்தப்ெபா ளில் எல்லாம் ஒ  
ப வ ல் வந் ள்ள  என்பைத நாம் ஒட் ெமாத்தமாகத் ெதாிந்  ெகாள்வதற்கு 
இத்தர தளம் மிக உதவி ாிகிற . இதில் ேநர யாக மாணவர்கைள ஈ ப த்திப் 
பயிற்சியளிப்பதற்குச் ெசாற் ழல் அைடவி (Concordancer ) மிக ம் பயன்ப ம். 
இச்ெசயைல ேமற்ெகாள்வதற்குப் பயன்ப ம் சில தர தள ெமாழி 
ஆய் க்க விகள்பற்றி ( corpus analysis tools)  இங்குப் ேபசப்ப கிற . 
ஒ  ெசால் ெபா வாக ேவ  எந்தச் ெசால் க்கு அ கில் வ கிற  அல்ல  
இைணந்  வ கிற  (collocation)  என்பைதப் ெபா த்  அதன் ெபா ள் 
மா ப கிற . எந்தச்ெசால் எதன் அ ப்பைடயில் மா கிற  என்பைதப் 
பயன்பாட் ன் அ ப்பைடயிேலேய மாணவர்கள் எளிதில் ெதாிந் ெகாள்ள கிற . 
எ த் க்காட் க்குப் “பச்ைச” என்ற ெசால்ைல எ த் க்ெகாள்ேவாம். பச்ைச 
என்பதற்குப் பச்ைச நிறம், ப ைம, இளைம, வ வற்றநிைல, சியற்றநிைல, 
அசிங்கம்-அநாகாிகம், ேவகுதல் என் ம் பல ெபா ள்களில் வ கிற . இப்ெபா கள் 
எந்த இடத்தில் என்ன ெபா ளில் வ கிற  என்பைத அறிந் ெகாண்டால்தான் 
கற்பவரால் ெமாழிையப் ாிந் ெகாள்ள ம் இல்ைல என்றால் அவர் கற்றெமாழி 
பயன்பாட் ற்கு உகந்ததாக அைமயா . கீழ்க்கண்ட எ த் க்கட் களில் பச்ைச என்ற 
ெசால் ன் பல்ேவ  ெபா ள் ேவ பா கைளப்  பார்க்கலாம்.  பார்க்கலாம்.  
மிளகாய் பச்ைச நிறம்,  



மைழக்குப் பிறகு வயல் பச்ைச பேசல் என்  இ க்கிற .  
ஏன் அந்தப் பச்ைச குழந்ைதைய இப்ப  அ க்கிறாய் 
பச்ைச உடம் க்காாிைய இந்தப் பா  ப த் வ  கூடா  
நான் சாப்பிடேவண் ம் என்  சைமத்தால்தாேன! எல்லாேம பச்ைச நாயாட்டம் 
இ க்கிற . 
கா ெகா த் க் ேகட்க யவில்ைல பச்ைச பச்ைசயாகப் ேப கிறான் 
பச்ைச ேபாகும்வைர அைத நன்றாக வதக்கு, எனக்குப் பச்சாிசி (பச்ைச+அாிசி) 
ேசா தான் ேவண் ம் 
ெவயில் க ைமயாக இ க்கிற  பச்ைசத் தண்ணீர் ெகாண்  வா 
அவள் ைவத்தால் பச்ைசப் பய  பாயாசம் மிக நன்றாக இ க்கும் 
இங்குப் ‘பச்ைச’ என்ற ெசால் ன் ெபா ைள அறிந் ெகாள்வதற்கு அந்தச் 
ெசால் க்கு ன்னா ம் பின்னா ம் அைமகிற ெசாற்கள் உத கிற  என்ப  
இங்குக் குறிப்பிடத்தகுந்த .  இதைன நமக்குக் காட்டவல்ல  தர ெமாழியில் 
அைமந் ள்ள N-Gram என்ற ெமாழி ஆய் க்க வியாகும். ஒ  ெசால் க்குப் பல்ேவ  
ெபா ள்கள் (Word Senses)  இ க்கின்றேபா   அச்ெசால் பயின் வ கிற ழைலப் 
ெபா த் ம்,  அதற்கு ன்  அல்ல  பின்  அைமகிற ெசால்ைலப் ெபா த் ம், 
அச்ெசால் எந்தப் ெபா ளில் வந் ள்ள  என்பைத அறியச் ெசய்வேத N-Gram என்ற 
ெமாழி ஆய் க்க வி ஆகும். (இைதக் கணினியில் பார்க்கின்றேபா  மிக நன்றாகப் 

ாி ம்)  
 
ெதாடாில் வ ம் ெசாற்கள் (ெபயர், விைன ேபான்றைவ) ேவற் ைம, காலம், ற் , 
எச்சம்  ஆகியவற்ைறக் காட் வதற்கு விகுதிக டன் இைணந்ேத ( inflected words / 
word forms)  ெப ம்பா ம் வ கின்றன. ஒ  ெசால் இவ்வா  பல வ வங்களில் 
அைம ம்ேபா , அத ைடய ேவர்ச்ெசால்ைல( root) - அகராதிச்ெசால்ைல (lexeme) - 
பகுத் ப் பார்க்கும் திறைன மாணவர்களிடம் வளர்ப்பதற்குச் ெசாற்பகுப்பி ( 
morphological parser), இலக்கணவைகச் ட்  (POS / Word Class Tagger)  ேபான்ற 
க விகள் ெபாி ம் பயன்ப ம். அதாவ  ஒ  ெசால் ன் அ ச்ெசால்ேலா  எத்தைன 
ஒட் கள் ேசர்ந்  வந்தா ம் அந்த ெசால் ன் அ ச்ெசால் மட் ம் பிாித்தறியப்பட் க் 
கணக்கிடப்ப ம். எ த் க்காட் க்கு,  பயன்ப த் ேவார், பயன்ப த்திய, 
பயன்ப த்தி, பயன்ப த்தலாம், பயன்ப த் வ , பயன்ப த்த, பயன்ப த்தப்-
ப கிற , பயன்ப த்தினால், பயன்ப த்தியைத, பயன்ப த்தியதற்கு, 
பயன்ப த்தியதில் த ய ெசாற்கள் ஒ  ப வ ல் வ ேமயானால் அச்ெசால் 
எங்ெகங்கு வந்தி க்கிற  என்பைதக் காட் வேதா  அச்ெசால் ன் 
அ ச்ெசால்லாகிய “பயன்ப த் ” என்பைத ம் காட் கிற . இதன் லம் ெமாழி 
கற்ேபார் ஒ ெசால்ேலா  என்ெனன்ன உ ப் கள் ேசர்ந்  எப்ப ெயல்லாம் வ ம் 
என்பைத அறிய வாய்ப்  இ க்கின்ற . ேம ம் அச்ெசால் ெபயரா விைனயா, 



ெபயரைடயா, விைனயைடயா எச்சமா என்பைத ம் அறிந் ெகாள்ள வாய்ப்  
இ க்கின்ற . ெபயெரச்சம் விைனெயச்சம் என்றால் உடன யாக மாணவர்க க்கு 
அைத விளக்க ம் வசதி இ க்கிற . 
 
ேம ம் மாணவர்கேள தாங்கள் கற்கும் திய ெசாற்கைளக் ெகாண்  ஒ  அகராதிைய 
அைமத் க்ெகாள்ள ம் வாய்ப்  இ க்கின்ற . தாங்கள் உ வாக்கும் அகராதியில் 
தாங்கள் கற்கும் திய ெசாற்க க்கு என்ெனன்ன ெபா ள் என்பைத அவர்கேள 
குறித் க்ெகாண்  ஒ  அகராதிைய உ வாக்கிக் ெகாள்ளலாம். 
 
இத்தர தளத்ைத ைவத் க்ெகாண்  கற்பிக்கும்ேபா ம் கற்கும்ேபா ம் ெமாழிைய 
எளிதா ம் ெதளிவாக ம் கற்க, கற்பிக்க வாய்ப்  மிக அதிகம். ேம ம் பாடப் 

த்தகங்கள் எ ேவார்க்கு இத்தர த்தளம் பல வைககளி ம் பய ள்ளதாக 
அைம ம். இக்கட் ைரயில் அைமந் ள்ள ெசய்திகைளக் கணினியின் வழி 
அறிகின்றேபாேத ைமயாக அறிய ம்.  
 
 
*** தர த்தளத்தின் பல்ேவ  பயன்பா கைள இக்கட் ைரயில் விளக்குவதற்குப் 
பயன்பட்ட தமிழ் ெமன்ெபா ள் “என்  எ  ங்க்சாப்ட் ெசா ஷன்  
தயாாித் ள்ள ெமன்தமிழ் – ஆய் த் ைணவன்” என்பதாகும்.  
 


