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1 மிருகஙகள்

1

செவிமடுத்த வாக்கியங்களைக் கூறி இளைததிடு்க.

•	 படத்திற்கேற்ற	்ேறு	சில	ோக்கியஙகேளைச்	செவிமடுத்துக்	கூ்றச்	செய்தல்.

ம்களைத த்தடிபாடம் 1 

குவாக்! குவாக்! என்று ஒலிப்பன்.

சிவபபு முள்ளங்கி என் உணவு.

நான் காலையில் கூவு்வன்.

நான் நீரில் வாழ்வன்.

வீடலடைக் காக்கும் நணபன்.

த�ொகுதி

1.2.5
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1. கைா            வ்ளர்க்கிறாள.

2. அதன் பபயர்      .

3. சிந்து                விரும்பித் தின்னும்.

4. அதற்கு                குடடிகள உணடு.

5. சிந்து மாலையில் கைாவுடைன்                    .

6. அலைவருக்கும் சிந்துலவ மிகவும்                . 

•	இளையராகே	ோக்கியஙகேளைச்	ெரியான	உச்ெரிப்புடன்	ோசிக்கேச்	செய்தல்.2.1.24

அ. நிளைவு செய்து வாசிததிடு்க.

இவர்களும் நண்பர்கதைபாடம் 2 

மீலை      சிந்து            பூளை

பிடிக்கும்   வில்ளயாடும்        மூன்று

பூளை

2
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3
•	மிருகேஙகேள்	ச்தாடரபான	ோக்கியஙகேளைத்	திரட்டி	ோசிக்கேச்	செய்தல்.2.1.24

ஆ. ெரியாை விளைக்கு வணைமிட்டு வாசிததிடு்க.

புலி   ஆடு  புல் தின்னும்.

்ேவல்  மயில்  காலையில் கூவும்.

பூலை எலிலயப அணிலைப பிடிக்கும்.

ஒடடைகம்  குதிலை  ்வகமாக ஓடும்.

குைங்கு   கிளி   குடடிப ்பாடும்.
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4-5

வைரப்புப் பிராணி

அ. வாக்கியம் அளமததிடு்க.

பாடம் 3 

  அன்ைம் நீரில்

  குதிலை ்வகமாக

   எறும்பு இலை

   அணில் பழம்

    தம்பி தீனி

 அன்ைம் நீரில் நீந்தும்.

ஓடும்.

  ்தடியது.

   தின்கிறது.

    நீந்தும்.

   ்பாடடைான்.

•	ேைரப்புப்	பிராணிகேளின்	படஙகேளைத்	திரட்டி	ோக்கியம்	அளமக்கேத்	தூண்டு்தல்.3.3.9

1

2

3

4

5
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ஆ. வாக்கியம் அளமததிடு்க.

1. மீன் நீரில் வாழும்.

2.            வீடலடைக் காக்கும்.

5

•	 படத்திற்கேற்ற	கூடு்தல்	ோக்கியம்	அளமக்கே	ேழிகோட்டு்தல்.3.3.9

3. பூலை - பிடிக்கும்

4. குைங்கு

5. ஆலம
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செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. ஆததிசூடிளய வரிவடிவமா்க எழுது்க.

ஆ. ஆததிசூடிக்கு ஏறை ச்பாருளை வணைம் தீட்டி   
 எழுது்க.

பாடம் 4 

பசிபயை     நிலற்வாடு       வயிறு

விருந்து  வந்தவர்க்கு உணவிடடை

பின்ை்ை  அளிக்க  பகாடுக்க

சிறபபு  உணண  ்வணடும்.

6
•	ஆத்திசூடிளயயும்	அ்தன்	சபாருளையும்	மனனம்	செயது	கூ்றச்	செய்தல்.4.1.3

ஐய மிடடுண

ஐய மிடடுண
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அ. செவிமடுத்த விடு்கள்தளயக் கூறி எண்களிடு்க.

7
•	நண்பரகேள்	கூறும்	்ேறு	சில	விடுகேள்தகேளைக்	கூ்றச்	செய்தல்.1.2.6

2
த�ொகுதி

குடும்பம்

விளையாடி மகிழதவாம்பாடம் 1 

 பல் துைக்காதவனுக்கு    
 உடைம்பபல்ைாம் பற்கள.    
 அவன் யார்?                     

 குடலடைப பபணணுக்குப   
 படடுப பாவாலடை.                 
   அவள யார்?

 வடடை முகத்தில்    
 பன்னிைணடு கணகள;  
 இைணடு லககள.          
 அஃது என்ை?

 காகிதத்லதக் கணடைால்  
 கணணீர் வடிபபான்.   
 அவன் யார்?

 ஒற்லறக்காலி்ை       
 ஆடுவான். ஓய்ந்து    
 விடடைால் தூங்குவான்.                  
 அவன் யார்?        

1

3

5

4

2
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அ.  வாக்கியங்களை வாசிதது இளைததிடு்க.

உைவு்கள்பாடம் 2 

1. அணணனின் படிக்கும் அலற. 

2. என் அம்மா இங்குச் ேலமபபார்.

3. என் அக்காளின் படுக்லகயலற.

4. நாங்கள குடும்பத்துடைன் அமர்ந்து 

  உண்பாம்.

5. நான் நணபர்கல்ள வை்வற்று   

  உபேரிப்பன்.

•	ோக்கியஙகேளுக்கு	ஏற்ற	வினாக்கேளைக்	்கேட்கேச்	செய்தல்.2.2.5
8
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ஆ. வாசிதது விளைக்கு வணைமிடு்க.

இவர் திரு.பாஸகர்.

இவர் கங்கார் 
தீயலணபபு 
நிலையத்தில் 
பணியாற்றுகிறார்.

திரு.பாஸகர் ஒரு 
தீயலணபபு வீைர்.

மலை ஏறுதல் 
இவரின் 
பபாழுது்பாக்கு 
ஆகும்.

இவர் 
அலைவரிடைமும் 
அன்பாகப பழகுவார்.

•	ச்தாழில்	ச்தாடரபான	எளிய	ோக்கியஙகேளை	ோசித்துக்	கூ்றச்	செய்தல்.2.2.5
9

1.  திரு.பாஸகர்  தீயலணபபு வீைர்  காவல்காைர்  ஆவார். 

2.  திரு.பாஸகர்  ஆத்திைமாகப  அன்பாகப  பழகுவார்.

3.  மலை ஏறுதல்  பமது்வாடடைம் இவரின் பபாழுது்பாக்கு. 

4.  திரு.பாஸகர்  காபபார்  கங்கார் தீயலணபபு நிலையத்தில்   

 பணியாற்றுகிறார். 
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ஒன்றுகூைல்

அ. மாறறீட்டு அட்ைவளையின் துளையுைன் வாக்கியம்    
   அளமததிடு்க.

பாடம் 3 

்பர்தன்

மாணவர்கள

அக்காள

்தாழிகள

ோந்தி

மாமா

்பர்தன் வீடு திரும்பிைான்.

பந்து

வீடு

்ேலை

பூங்பகாத்து

உணவு

பிறந்தநாள

வாங்கிைார்.

வில்ளயாடிைார்கள.

பகாடுத்தார்கள.

திரும்பிைான்.

பகாணடைாடிைாள.

பரிமாறிைாள.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

•	கூடு்தல்	ோக்கியஙகேள்	அளமத்து	்நாட்டுப்	புத்்தகேத்தில்	எழு்தப்	பணித்்தல்.3.3.10
10
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ஆ. வாக்கியம் அளமததிடு்க.

•	மின்னட்ளடயில்	ோக்கியம்	அளமத்துப்	பாரளேக்கு	ளேத்்தல்.3.3.10
11

அமு்தா - ்கழுவிைாள்

அமுதா பாத்திைங்கல்ளக் ்கழுவிைாள்.

்தம்பி - ொப்பிட்ைான்

அகிலன் - ச்காடுத்தான்

சிறுவர்கள் - சென்ைார்கள்

சுந்தரி - கூறிைாள் 
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இலக்்கைம்

நிளைவு செய்்க.

பாடம் 4 

12
•	கோலத்திற்கேற்ற	சொறகேளை	எழு்தப்	பணித்்தல்.5.2.5

இைந்த ்காலம்  நி்கழ்காலம்  எதிர்காலம்

  ்பைந்தது  ்பைக்கிைது     ்பைக்கும்

  மடித்தார்  

          ேலமபபார்

    ஒலிக்கிறது 

        வில்ளயாடுவார்கள 

இைக்கியா பேடி நட்ைாள்.

இைக்கியா பேடி நடுகிைாள்.

இைக்கியா பேடி               

வியாபாரி காய்கறி

வியாபாரி காய்கறி

வியாபாரி காய்கறி
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13
•	விைம்பரத்ள்தச்	செவிமடுத்துத்	ச்தானியுடன்	கூ்றச்	செய்தல்.	1.2.7

்கலநதுளரயாடு்க.

நீசெல் வகுப்பு

திங்கள முதல் பவளளி வலை

மாலை மணி 2:00 முதல் 5:00 வலை

கடடைணம் RM250.00 

நான்கு வாைப பயிற்சி

மாணவர்க்்ள! ஒரு நற்பேய்தி. 
பளளி விடுமுலறயில் 

உங்கள திடடைம் என்ை? 
இலணயுங்கள எங்க்்ளாடு,        

இனிதாகடடும் உங்கள பபாழுது.

3
த�ொகுதி

மகிழி

சிறுவர தநரம்பாடம் 1 



பா.நூ
ஆசிரியர் குறிப்பு

14

 

அ. ்பதிலளிததிடு்க. 

இன்்ப உலாபாடம் 2 

14-15
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	14&15-இல்	உள்ை	விைம்பரம்	ச்தாடரபான	்கேள்விகேளுக்குப்	பதிலளிக்கேச்	செய்தல்.2.4.1

1. எங்குச் சுற்றுைா பேல்ைவிருக்கின்றைர்?

 சுற்றுைா பேல்ைவிருக்கின்றைர்.

2.  குளிர்ச்சியாை சூழலை எங்குப பபறைாம்?

 குளிர்ச்சியாை சூழலை       .

3. கீழக்காணபைவற்றுள எது தவறாை கூற்று?

 அ. நான்கு நடேத்திை தங்கும் விடுதி

 ஆ. காலைச் சிற்றுணடி மடடும் வழங்கபபடும்.

4. பபாருள காணக:

 அ. உணவு    விருந்து  ோபபாடு

 ஆ. யாலை      கரி     பரி

5. இைவேப பயணபபபடடி வழங்குவதன் ்நாக்கம் என்ை?

 ________________________________________________

 ________________________________________________
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்தாமான் ரியா 
ச்பாங்கல் விழா

நாள : 25 ஜைவரி 20XX
்நைம்  : காலை மணி 9:00 முதல் நணபகல் மணி 12:00 வலை
இடைம்  : தாமான் ரியா பபாது மணடைபம்

த்பாட்டி்கள் 
ேடுகுடுப ்பாடடி, ்காைப ்பாடடி,

பபாங்கல் லவக்கும் ்பாடடி

	

ஆ. வாசிததுப் ்பதிலளிததிடு்க.

குடும்்பததுைன் வாருங்கள், இன்்பததுைன் செல்லுங்கள்

14-15
•	விைம்பரத்தில்	உள்ை	்தகேேல்கேளை	ோசித்து	நண்பனிடம்	கூ்றச்	செய்தல்.2.4.1

ச்பாங்கல்
விழா

      எங்கு?      எபபபாழுது?

     ்பாடடிகள?



16

செய்து ்பழ்கலாம் 

நிரல்்படுததி எழுது்க.  

பாடம் 3 

்கடி்தப்ள்ப செய்தவாம்.

இறுதியாக, ரிபன் பகாணடு 
லதக்கவும்.

இைணடு காகிதத் தடடுகல்ள 
எடுத்துக் பகாள்ளவும்.

ஒரு தடலடைப பாதியாக 
பவடடைவும்.

பவடடிய பாதித் தடலடை முழு 
தடடின் ்மல் லவக்கவும்.

தடடுகளில் துல்ள இடைவும்.

காகிதத் தடடுகல்ள 
அைங்கரிக்கவும்.

1
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இைணடு காகிதத் தடடுகல்ள எடுத்துக் பகாள்ளவும்.

11

16-17
•	கேடி்தப்ளபளயச்	செயது	ேகுப்பள்றயில்	பாரளேக்கு	ளேக்கேச்	செய்தல்.3.4.1

2

3

4

5

6
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செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. ஆததிசூடிக்கு வணைம் தீட்டு்க.

ஆ.  ஆததிசூடியின் ச்பாருளை அழ்காை ள்கசயழுததில்  
 எழுதிப் புத்த்கக் குறியீடு ்தயாரிததிடு்க.

பாடம் 4 

18
•	ஆத்திசூடிளயயும்	அ்தன்	சபாருளையும்	ஒப்புவித்்தல்;	எழு்தப்	பணித்்தல்.4.1.3
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4
த�ொகுதி

19
•	உளரயாடளல	ேகுப்பள்றயில்	நடித்துக்	கோட்டச்	செய்தல்.1.3.5

உளரயாைளலத திருததி எழுதிப் த்பசு்க.

ஆசிரியர் : நா்கன், நான் மாடு படைந்தாை  
  வலையச் போன்்ைன்?

நா்கன் : ்தா பாருங்க. வலைஞட்டைன்.

ஆசிரியர் : மாடடுக்கு வாய் இல்லையா?

நா்கன் : மாடு வாயில்ைா ஜீவன்னு   
  நீங்கதாை போன்னீங்க ஐயா.

த்பசசு வழக்குச சொல் திருததிய சொல்

படைந்தாை      படைம்தா்ை

்தா     

பாருங்க

வலைஞட்டைன்

ஜீவன்னு

நீங்கதாை

போன்னீங்க

நககச்சுகை

நல்ல ்தமிழபாடம் 1 
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்பததிளய வாசிததிடு்க.

நீயா நாைாபாடம் 2 

அபபா தம் பிளல்ளகளுள யார் அறிவாளி எைச் ்ோதிக்க 
எணணிைார். தன் மூத்த மகன் ம்ைாவிடைம் “அபமரிக்கா 
எங்கு அலமந்துள்ளது?” என்று விைவிைார். தைக்கு 
உணலமயாக்வ பதரியாது என்று ம்ைா பதிைளித்தான். 
அதற்காக ம்ைாலவ நாற்காலி ்மல் ஏறி நிற்கச் 
போன்ைார் அபபா. “நாற்காலியின் ்மல் நின்று பார்த்தால் 
அபமரிக்கா பதரியுமா அபபா?” எைக் ்கடடைான் இல்ளயவன் 
வி்ைா. இலதக் ்கடடு அலைவரும் கைகைபவைச் 
சிரித்தைர்.

20
•	 பத்திளய	நடித்துக்	கோட்டப்	பணித்்தல்.2.1.25
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வரிவடிவததுைன் தூய்ளமயா்க எழுது்க.

21
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	21-இல்	உள்ை	பத்திளயச்	ெரியான	ேரிேடிேத்துடன்	தூயளமயாகே	எழுதுேள்த	
உறுதி	செய்தல்.

3.1.14

சிரிப்புபாடம் 3 

பளளியில் சிறுவர் திைம் பகாணடைாடைபபடடைது. 
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இலக்்கைம்

அ. மு்தலாம் தவறறுளம சொல்லுக்குக் த்காடிடு்க. 

ஆ. நிளைவு செய்்க.

பாடம் 4 

2. பூலை வீடடுப பிைாணி. 5. ்காழி புழுலவத் தின்றது.

3. சுசி புத்தகத்லத    
 வாங்கிைாள.

1. _______________ பாடைம் ்பாதிக்கிறார்.   

 (ஆசிரியர் / ஆசிரியலை)

2. _______________ பாடடுப பாடிைான்.     

 (குகனுக்கு / குகன்)

3. _______________ ேந்லதக்குச் பேன்றார். 

 (அம்மா / அம்மாவிடைம்)

4. _______________ ஓவியம் வலைந்தாள.   

 (ேங்கவிக்கு / ேங்கவி)

5. _______________ உயைமாகப பறந்தை.  

 (படடைங்கள / படடைம்)

6. சிறுவர்கள     
 வில்ளயாடிைார்கள.

1. பூக்கள பூத்தை. 4. மான் ்வகமாக ஓடியது.

22
•	மு்தலாம்	்ேறறுளம	சபாருளில்	அளமந்த	இ்தர	ோக்கியஙகேளை	அளடயாைஙகேண்டு	எழு்தப்	
பணித்்தல்.

5.2.6
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23
•	 பழஙகேள்	ச்தாடரபான	படஙகேள்	சகோண்டு	பழத்	்்தாரைம்	செயய	ேழிகோட்டு்தல்.1.3.6

வணைம் தீட்டிக் ்கலநதுளரயாடு்க.

5
த�ொகுதி

தாைரஙகள்

உணடு மகிழதவாம்பாடம் 1 

ை மஞேள

ழ ஊதா

்ள பச்லே

ொவி
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மாம்்பழம்

மாம்பழமாம் 

         மாம்பழம்

    மாம்பழம்

தித்திக்கும் 

                மாம்பழம்

அல்வாப்பால் மாம்பழம்

தங்க நிற 

உங்களுக்கும் ்வணடுமா?

இங்்க ஓடி 

           ்பாடடுத் தின்ைைாம்.

அ. நிளைவு செய்து வாசிததிடு்க.

்பழங்கள்பாடம் 2 

24
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	24-இல்	உள்ை	பாடளலத்	துளையாகேக்	சகோண்டு	நிள்றவு	செயது	ோசிப்பள்த	
உறுதி	செய்தல்.

2.3.4
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மரம் ஏைலாம்

மாமைத்தில் ஏறைாம் 
   

பதன்லைமைத்தில் ஏறைாம்
   

புளியமைத்தில் ஏறைாம்
  

பநல்லிமைத்தில் ஏறைாம்
  

வாலழமைத்தில் ஏறிைால்,
   வழுக்கிவழுக்கி விழுகைாம்!
                அழ.வளளியபபா

ஆ. நிளைவு செய்து வாசிததிடு்க.

25
•	 பாடளலப்	பாடப்	பணித்்தல்.2.3.4

மாங்காலயப பறிக்கைாம்.

்தங்காலயப பறிக்கைாம். புளியங்காலயப பறிக்கைாம்.

 பநல்லிக்காலயப பறிக்கைாம்.
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என் வீட்டுத த்தாட்ைம்

அ. சொறசைாைளர உருவாக்கு்க.

பாடம் 3 

பிளல்ளபபாம்லம

புடடிஜாடி

பழம்கடைல்

பேடி வலை

1. அணிற் பிளல்ள 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

26-27
•	உயிசரழுத்தில்	ச்தாடஙகும்	சொறச்றாடளர	மின்னட்ளடயில்	எழு்தப்	பணித்்தல்.3.2.26

JERUK

18

45

27
36

GARAM
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ஆ. சொறசைாைளர உருவாக்கி எழுது்க.

26-27
•	சொறச்றாடரகேளைச்	சொல்ேச்தழுது்தலாகே	எழு்தப்	பணித்்தல்.3.2.26

ஈடடி எறிதல்
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செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. ஆததிசூடிக்கு ஏறை ச்பாருளை இளைதது எழுது்க.

ஆ.  ஆததிசூடிளய அலங்கரிததிடு்க.

பாடம் 4 

28
•	ஆத்திசூடிளயயும்	அ்தன்	சபாருளையும்	ஒப்புவித்்தல்;	எழுது்தல்.4.1.3

ஓதுவ பதாழி்யல்

நல்ை நூல்கல்ள

உதவி பேய்வலத

நாளும் படிபபலதக் 

லகவிடைக்கூடைாது.

பதாடைைக் கூடைாது.
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6
த�ொகுதி

தராஜாஆறு

ள்கயுளை புைா

்கரும்பு

சூரிய்காநதி மஞேள நிறம்.

29
•	 படஙகேளின்	துளைசகோண்டு	ரகேர,	்றகேர	எழுத்துகேளைக்	சகோண்ட	சொறகேளைப்	பயன்படுத்திப்	
்பெச்	செய்தல்.

1.3.7

சொற்களைப் ்பயன்்படுததிப் த்பசு்க.

சூரிய்காநதி

இயறகக

பூநத்தாட்ைம்பாடம் 1 



30

வாசிததுக் த்கள்வி்களுக்கு விளை ்காண்க.

  வணண வணணப பூக்கள  - நல்ை

  மைம் நிலறந்த பூக்கள.

  என்லைப பார்த்துச் சிரிக்கும் - அலவ 

  இனிய நல்ை பூக்கள.

  நீைம், பச்லே, சிவபபு - இன்னும்  

  நிைங்கள் பைவும் உணடு. 

  காலை ்நைம் வரு்வன் - இந்தக்

  காடசி கணடு மகிழ்வன்.

  பார்க்கும் ்பாதும் சிரிக்கும்  - நான்

  பறிக்கும் ்பாதும் சிரிக்கும்.

  ்ேர்த்துக் கடடும் ்பாதும்  - அலவ

  சிரித்துக் பகாண்டை இருக்கும்!

       (அழ. வளளியபபா)

இயறள்கயின் மடியில் பாடம் 2 

சிரிக்கும் பூக்்கள்
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1. பூக்களின் சிறபபு என்ை?
  அ. பூக்கள மணம் நிலறந்தலவ. 
 ஆ. பூக்கள முள நிலறந்தலவ.

2. மைர்ந்த பூக்கள பார்பபதற்கு எபபடி இருக்கும்?
  அ.  சிரிபபது ்பால்      ஆ. அழுவது ்பால்

3. பூக்களின் நிறங்கள யாலவ?

 ___________________________________________________

4. பூக்கல்ளப பார்த்தால் என்ை ்தான்றும்?  

 ___________________________________________________
  
5. பூக்கள எதற்குப பயன்படும்?

i.  ___________________________________________________

ii.  ___________________________________________________

iii. ___________________________________________________

6. பபாருள காணக.

 அ. பூ  - _________________________           

 ஆ. மணம் - _________________________    

 இ. நிறம் - _________________________ 

30-31
•	கேவிள்தளய	நயத்துடன்	பாட	ேழிகோட்டு்தல்.2.4.2
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இயறள்கயின் அழகில்பாடம் 3 

32
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	32-இல்	உள்ை	கேவிள்தளயச்	ெரியான	ேரிேடிேத்துடன்	தூயளமயாகே	எழுதுேள்த	
உறுதி	செய்தல்.

3.1.13

அ. ெரியாை வரிவடிவததுைன் தூய்ளமயா்க எழுது்க.

நிைா நிைா ஓடி வா1.
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ஆ. ெரியாை வரிவடிவததுைன் தூய்ளமயா்க எழுது்க.

33
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	33-இல்	உள்ை	கேவிள்தளயச்	ெரியான	ேரிேடிேத்துடன்	தூயளமயாகே	எழுதுேள்த	
உறுதி	செய்தல்.			

3.1.13

இைவு ்நை வாைத்தில்
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34 
•	இரண்டாம்	்ேறறுளம உருளபக்	சகோண்ட	சொறகேளை	ோக்கியத்தில்	அளமக்கேப்	பணித்்தல்.5.2.6

இலக்்கைம்பாடம் 4 

அ. நிளைவு செய்்க.

ஆ. இரணைாம் தவறறுளம உருள்ப இளைதது எழுது்க.

1. பாலத  + ஐ =________________________  
 
2. ்மலே  + ஐ =________________________
  
3. முடலடை  + ஐ =________________________

4. தம்பி  + ஐ =________________________ 
   
5. பகாடிகள  + ஐ =________________________  
       
6. குலடைகள   +  ஐ =________________________

1. கவிதா _______________  விைடடிைாள.(பூலை)

2. யாலை _______________ உலடைத்தது.(கில்ள)

  

3. முதைாளி ________________ மூடிைார்.(கலடை)

  

4. ேைவணன் __________________ அலழத்தான்.(நணபர்கள)

  

5. மாணவர்கள ______________________________. (்மலேகள)
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7
த�ொகுதி

35
•	ைகேர,	நகேர,	னகேர	சொறகேளைப்	பயன்படுத்திப்	்பசுேள்த	உறுதி	செய்தல்.1.3.8

விளையாடு்க; ்பைதள்தப் ்பாரததுப் த்பசு்க.

சுறறுச்சூழல்

த்பாகும் ்பாள்தயில்பாடம் 1 

முடிவு

ஒரு கடடைம் 

இறங்கவும்

2 கடடைங்கள 

முன் நகைவும்

ஒரு கடடைம் 

இறங்கவும்

பதாடைக்கம் ஒரு கடடைம் 

முன் நகைவும்

1

8

9

16

17

2

7

10

15

18

3

6

11

14

19

4

5

12

13

20
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அ. வாசிததிடு்க.

அன்பிற்கினிய மனித நணபர்க்்ள! நாங்கள ஆற்றில் 
ஆடிப பாடி மகிழந்்தாம். உங்களின் பேயைால் 
எங்களின் இன்பத்லதத் பதாலைத்து விட்டைாம். 
எங்களின் இருபபிடைத்தில் குபலபகல்ள வீோதீர்கள, 
எணபணலய ஊற்றாதீர்கள. உங்கல்ளப ்பாை 
நாங்களும் இன்பமாக வாழ வாய்பபுக் பகாடுங்கள.

அறிவிப்புச செய்கிதைாம்பாடம் 2 

36
•	நாளி்தழில்	சேளிேரும்	அறிவிப்ளபச்	ெரியாகே	ோசிக்கேத்	தூண்டு்தல்.2.3.3
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ஆ. வாசிததிடு்க.

மாணவர்க்்ள! 

தற்்பாது மலழக்காைம் ஆைம்பமாகி விடடைது. எை்வ, 

* குலடை எடுத்து வாருங்கள.

* நீலைக் பகாதிக்க லவத்து அருந்துங்கள.

* கால்வாய் அருகில் வில்ளயாடுவலதத் தவிர்த்து விடுங்கள.

* இடி மின்ைலின் பபாழுது திடைலில் வில்ளயாடைாதீர்கள.

* கு்ளம், ஆறு ்பான்றவற்றில் குளிக்காதீர்கள.

37
•	ளகே்யடு	அறிவிப்பு	ஒன்ள்ற	ஒட்டி	ோசிக்கேச்	செய்தல்.2.3.3



பா.நூ
ஆசிரியர் குறிப்பு

38

வீட்ளைச சுறறிபாடம் 3 

38-39
•	ஒருளம,	பன்ளமச்	சொறகேளைக்	சகோண்டு	பிளழயின்றி	ோக்கியம்	அளமக்கே	ேழிகோட்டு்தல்.3.3.11

அ. வாக்கியம் அளமததிடு்க.

மீன்   அபபா பபரிய மீன் பிடித்தார்.

மீன்கள    அபபா பபரிய மீன்கள பிடித்தார்.

்காழி  ்காழி தீனி தின்றது.

்காழிகள

பதாபபி

பதாபபிகள

மைம்

மைங்கள
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ஆ.  வாக்கியம் அளமததிடு்க. 

1.

1.

2.

2.

38-39
•	மீ்தம்	உள்ை	ஒருளம,	பன்ளமச்	சொறகேளுக்கு	ோக்கியம்	அளமக்கேப்	பணித்்தல்.	3.3.11

தடடுகள  பபன்சில்    பபபாளி       பரிசுகள 

பபாம்லம   பழங்கள       கணினி      காைணிகள 

  வணடு       கபபல்கள        ேடலடை       நணடுகள 

  

ஒருலம

பன்லம
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செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. வரிவடிவமா்க எழுது்க.

ஆ. ச்பாருத்தமாை விைக்்கததிறகு () எை         
 அளையாைமிட்டு எழுது்க.

பாடம் 4 

40
•	ஆத்திசூடிளயயும்	அ்தன்	சபாருளையும்	மனனம்	செயது	கூறி	எழு்தப்	பணித்்தல்.4.1.3

ஒைவியம் த்பதெல்

ஒைவியம் த்பதெல்

பபாறாலம பகாணடு பிறலைத் தூற்றிப ்பேக்கூடைாது.

பபாறாலம பகாணடு பிறலைப புகழ ்வணடும்.

பபாறாலம பகாணடு பிறலை ஆத்திைமாகப ்பே ்வணடும்.
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பூஜா

பர்வின் 

விக்ைம் & மஸைான்

ைா்ஜஸ & முகிைா

1. கால்பந்து வில்ளயாடடிலை விரும்பி வில்ளயாடுபவர் யார்?

2. எது பூஜாவின் விருபபமாை வில்ளயாடடு?

3. விக்ை்மாடு ேதுைங்கம் வில்ளயாடுபவர் யார்?

4. யார் பநாணடியாடடைத்லத விரும்பி வில்ளயாடுபவர்?

5. அதிக வில்ளயாடடைா்ளர்கல்ளக் பகாணடை வில்ளயாடடு   
 எது?

6. உைக்குப பிடித்த வில்ளயாடடு எது? ஏன்?

41   
•	யார,	எது	எனும்	்கேள்விகேளைக்	்கேட்டுப்	பதில்	கூ்றச்	செய்தல்.1.4.1

்பதில் கூறு்க.
ச்பயர விருப்்பமாை 

விளையாட்டு

8
த�ொகுதி

விகையாட்டு

கூடி விளையாடுபாடம் 1 
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ஆ. விளை ்காண்க.

விைம்்பரங்கள்பாடம் 2 

42-43
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	42	&	43	இல்	இடம்சபறறிருக்கும்	விைம்பரஙகேளை	ோசித்துக்	்கேள்விகேளுக்குப்	
பதிலளிக்கேச்	செய்தல்.

2.4.1

அ. ெரியாை கூறறுக்கு () எை அளையாைமிடு்க. 

i. வாணி விற்பலை லமயம் RM50 பற்றுச்சீடடு     
 வழங்குகிறது.  

ii. மீைா வில்ளயாடடு வ்ளாகம் இைவே வில்ளயாடடுபலப   
 பகாடுக்கிறது.

iii. மீைா வில்ளயாடடு வ்ளாகம் பந்து வலககளுக்கு 
 30% கழிவு பகாடுக்கிறது.

iv. வாணி விற்பலை லமயம் மாணவர்களுக்குச் சிறபபுச்   
 ேலுலககள பகாடுக்கிறது.     

1. என்ை பபாருளகல்ள வி்ளம்பைம் பேய்துள்ளைர்?

   அ. எழுது பபாருளகள   ஆ. வில்ளயாடடுப பபாருளகள

2. எங்கு நீணடை நாளகளுக்கு மலிவு விற்பலை நலடைபபறும்?

   அ. வாணி விற்பலை லமயம் 

 ஆ. மீைா வில்ளயாடடு வ்ளாகம்

3. வாணி விற்பலை லமயத்தின் இைவேப பரிசு என்ை?

   அ. பந்து    ஆ. வில்ளயாடடுபலப

4. நீ எந்த நிறுவைத்திற்குச் பேல்ை விரும்புவாய்? ஏன்?
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இ. வாசிதது விளை ்காண்க.

அம்பு எய்தும் ்பட்ைளை
நாள  : 1 - 3 டிேம்பர் 20XX

்நைம் : காலை மணி 9:00 முதல் - 

     மாலை மணி 4:00 வலை 

இடைம் : குறிசுடும் லமயம், கூைாய், பஜாகூர்

கடடைணம் : RM120.00 (18 வயதிற்கு உடபடடைவர்கள)

    RM180.00 (18 வயதிற்கு ்மற்படடைவர்கள)

குறிபபு : மூன்று ்வல்ள உணவு வழங்கபபடும்.    
    

                ்மல் விவைத்திற்கு: திரு.கதிர் 012-3456789

42-43
•	்மறகேண்ட	விைம்பரம்	ச்தாடரபான	்ேறு	சில	்கேள்விகேளுக்கு	விளட	கோைச்	செய்தல்.2.4.1

1. இந்த வி்ளம்பைம் எலதப பற்றியது?

 அ. குறிசுடும் படடைலற  ஆ. அம்பு எய்தும் படடைலற

2. எந்த மாநிைத்தில் படடைலற நலடைபபறும்?

 அ. பஜாகூர்    ஆ. சிைாங்கூர்

3. எத்தலை நாளகளுக்குப படடைலற நலடைபபறும்?

 அ. மூன்று நாள   ஆ. இைணடு நாள

4. இபபடடைலறயில் கைந்து பகாளவதால் நீ அலடையும் பயன்கள  
 யாலவ?
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விளையாட்டுத ்தைவாைங்கள்பாடம் 3 

44
•	ஒன்்றன்பால்,	பலவின்பால்	சொறகேளைப்	பயன்படுத்தி	எளிய	ோக்கியம்	அளமக்கேப்	பணித்்தல்.3.3.12

அ. வாக்கியம் அளமததிடு்க.

யாளை 

மணிபலபகள

கூலடைபபந்து 

பகாடிகள

கால்பந்து 

பலூன்கள

்பநள்த

்பாடடி

திடைலில்

கூலடையில்

கூடைாைத்தில்

நலடைபபற்றது.

உள்ளை.

உள்தத்தது.

கடடைபபடடுள்ளை.

1. யாளை ்பநள்த உள்தத்தது.

2.

3.

4.

5.

6.
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1.     ____________ வல்ளயத்லதக் பகௌவிை. 

2. ___________  மிதிவணடி ஓடடிை.

3.        __________________________________

        __________________________________

4.  மணிபலபகள  ________________________________________

        ________________________________________

5.  ஊதல் _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

    

ஆ.  எளிய வாக்கியம் அளமததிடு்க.

45
•	ோக்கியஙகேளில்	ஒன்்றன்பால்,	பலவின்பால்	சொறகேள்	இருப்பள்த	உறுதி	செய்தல்.3.1.12
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1. புலி மாலை   துைத்தியது.

2. சிறுமி பூக்கல்ள  பறித்தாள.

3. ்வைா நீலை     ்ேமித்தான்.

4. முகுந்தன் பந்லத   பகாடுத்தான்.

5. தாைணி பழத்லத  ோபபிடடைாள.

1. ்பச்லே + ்கள 

2. லகலய  + தூக்கு 

3. பூலைலய +  பிடி 

4. குபலபலய  + கூடடு 

5. பாடைத்லத + பேய் 

6. இலறவலை + பதாழு

46
•	இரண்டாம்	்ேறறுளம	உருபுக்குப்	பின்	ேலிமிகும்	சொறகேளை	அளடயாைஙகேண்டு	எழு்தச்	
செய்தல்.

5.4.1

இலக்்கைம்

அ. தெரதது எழுது்க.

பாடம் 4 

ஆ. நிளைவு செய்்க.
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1. நைமாக வாழ என்ை ோபபிடை ்வணடும்?
 நைமாக வாழ காய்கறிகள ோபபிடை ்வணடும்.
2. காலை எழுந்தவுடைன் என்ை பேய்ய ்வணடும்? 
3. தூய்லமயாக இருக்க என்ை பேய்வாய்?
4. மாலையில் எங்கு வில்ளயாடுவாய்?
5. எங்கு உடைல் பரி்ோதலை பேய்வார்கள?
6. மைமகிழவுக்கு எங்குச் பேல்ைைாம்?

47   
•	்கேள்விகேளுக்்கேறப	முழு	ோக்கியத்தில்	பதில்	அளிப்பள்த	உறுதி	செய்தல்.1.4.2

்பைங்களுக்கு எண்களிட்டுக் ்கலநதுளரயாடு்க.

9
த�ொகுதி

நல்ைாழ்வு

ஆதராக்கிய வாழவுபாடம் 1 

1
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வாசிததிடு்க.

நாள் 1

நாள் 2

சிரிதது மகிழதவாம்பாடம் 2 

பேந்தில் : ஐயா, ்தாலேக்குச்   
   ேர்க்கலை பகாடுங்கள.

கலடைக்காைர் : தம்பி, அறிவிபபுப   
   பைலகலயப பார்.

பேந்தில் : முதல் ்தாலேக்குத்   
   தா்ை இல்லை.   
   இைணடைாவது    
   ்தாலேக்கு?

கலடைக்காைர் : இபபடியும் பபாருள   
   உணடைா? 

பேந்தில் : ஐயா, ேர்க்கலை     
   பகாடுங்கள.

கலடைக்காைர் : தம்பி, அறிவிபபுப    
   பைலகலயப படித்தாயா?

பேந்தில் : படித்்தன். அதைால்தான்   
   கீழ ்தாலேக்குக்    
   ்கடகி்றன்.

கலடைக்காைர் : ஆ! மறுபடியுமா?

48
•	சூழளல	நடித்துக்	கோட்டப்	பணித்்தல்.2.3.2
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ேந்துரு 
அதிகாலையில் 
எழுந்தான். 

அபபா பதிவு 
எணலண 
எடுத்தார்.

பற்கல்ளத் 
துைக்கிவிடடு 
குளித்தான்.

மருத்துவரிடைம் 
பற்கல்ளப 
பரி்ோதலை 
பேய்தான். 

தன் தந்லதயுடைன் பல் 
சிகிச்லே லமயத்திற்குச் 
பேன்றான்.

பற்கள நல்ை முலறயில் 
இருபபதாக மருத்துவர் 
பாைாடடிைார்.                       

ேந்துரு அதிகாலையில் எழுந்தான். பின்ைர்,

49
•	்கோளேயாகே	எழுதும்	்பாது	இளடச்சொறகேளைப்	பயன்படுத்்த	ேலியுறுத்து்தல்.3.4.2

சு்கா்தாரம்பாடம் 3 

த்காளவயா்க எழுது்க.
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50
•	சகோன்ள்ற	்ேந்தளனயும்	அ்தன்	சபாருளையும்	மனனம்	செயது	கூ்றப்	பணித்்தல்.4.2.3

செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. ச்கான்ளை தவந்தளை முளைப்்படுததி எழுது்க.

ஆ.  ச்கான்ளை தவந்தனின் ச்பாருளைத ச்தரிவு செய்து  
 எழுது்க.

பாடம் 4 

i. பசிபயை வந்தவர்க்கு உணவிடடை பின்ை்ை உணண    
 ்வணடும்.

ii.  நல்ை நூல்கல்ள நாளும் படிபபலதக் லகவிடைக்கூடைாது.

iii.  பிறரின் குலறகல்ள்ய பபரிதுபடுத்திக் பகாணடிருந்தால்   
 உறவிைர்க்்ளா நணபர்க்்ளா யாரும் நம்்மாடு இருக்க   
 மாடடைார்கள.

சுற்றம்

இல்லை

பார்க்கின்

குற்றம்
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10
த�ொகுதி

1. ஏன் ்பாடடி நலடைபபற்றது?

2. ரூபி எபபடிப புதிருக்குப பதில்  
 அளித்தது?

51
•	துணுக்கேளுக்்கேற்ற	ஏன்,	எப்படி	்கேள்விகேளுக்குச்	ெரியாகேப்	பதில்	கூ்றத்	துளை	புரி்தல்.1.4.3

ககத

்கள்த த்கள்பாடம் 1 

மிருகங்களிலடை்ய 
தலைவலைத் ்தர்ந்பதடுக்க 
புதிர்ப்பாடடி நலடைபபற்றது. 
ரூபியும் தாமியும் 
அப்பாடடியில் பங்பகடுத்தை.

 புதிலை நிலறவு பேய்யப புத்தகமும் திறன்்பசியும் 
வழங்கபபடடைை. ரூபி புத்தகத்லதயும் தாமி திறன்்பசிலயயும் 
பதரிவு பேய்தை. திறன்்பசிலயப பயன்படுத்திய தாமி்ய பவற்றி 
பபற்றது; தலைவர் பபாறுபலப ஏற்றது.

3.  தாமி எபபடிப புதிருக்குப  
 பதில் அளித்தது?

4. திறன்்பசிலயப    
 பயன்படுத்திய தாமி்ய   
 பவற்றி பபற்றது. ஏன்?

தலைவர் ்தர்வு

த்கள்வி்களுக்குப் ்பதில் கூறு்க.
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்கள்த தநரம்பாடம் 2 

1. கைடி எலதச் சுலவக்க நிலைத்தது?

   கைடி _____________________________________________

2. கைடிக்கு ஏன் வலித்தது?

   கைடிலய __________________________________________

3. ்தனீக்கள ஏன் கைடிலயத் துைத்திை?

   ______________________________________________________

   ______________________________________________________

4. இக்கலதக்குப பபாருத்தமாை தலைபலப எழுதுக.

  _______________________________________________________

5. பபாருள காணக.

 i.  காடடில் - ____________

 ii.  சுலவ - _____________

 iii. ஒளிந்து - _____________

அ. ்பதில் ்காண்க.

52-53
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	52&53-இல்	உள்ை	கேள்தளய	ோசித்துக்	கேருத்துைர	்கேள்விகேளுக்குப்	பதில்	
எழுதி	ோசிக்கேச்	செய்தல்.

2.4.3
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அதியமான் அன்பாை அைேன். ஒருநாள 
முனிவர் அதியமானுக்கு பநல்லிக்்கனி 
பகாடுத்தார். “பநல்லிக்கனிலய உணடைால் 
நீணடை நாள வாழைாம்,” என்றார்.             
அதியமான் அதலை மகிழசசிதயாடு 
வாங்கி, ஔலவக்குக் பகாடுத்தான். 
“ஔலவ்ய! உங்களின் பாடைல்கள மக்கள 
நைம் பபறத் துலண புரியும். எை்வ, 
இக்கனிலய நீங்கள உணப்த சிறபபு,” 
என்று கூறிைான்.

1. அதியமான் _____________________________ அைேன்.

2. முனிவர் அதியமானுக்கு ___________________ பகாடுத்தார்.

3. பநல்லிக்கனியின் சிறபபு என்ை? 

  ________________________________________________________

4. அதியமானின் பணபுநைன் என்ை? 

 _______________________________________________________

5. பபாருள காணக.

 i. கனி  - _____________________

 ii. மகிழச்சி - ______________________

52-53
•	கேள்தளயச்	ெரியான	்ேகேம்,	ச்தானி,	உச்ெரிப்புடன்	ோசிக்கேப்	பணித்்தல்.2.4.3

ஆ.  ்பதில் ்காண்க.
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்கள்த்கள் ்பலவி்தம்பாடம் 3 

54
•	இ்தர	சொறகேளைக்	சகோடுத்து	எளிய	ோக்கியம்	அளமக்கே	ேழிகோட்டு்தல்.3.3.9

அ.  வாக்கியம் அளமததிடு்க.

பறக்கும் தடடிலிருந்து 
பவளிவந்த ்வற்றுைக 
வாசியுடைன் ஓர் உைா...

காடசி   அனுபவம்   

  மகிழச்சி      வியபபு
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ஆ.  வாக்கியம் அளமததிடு்க.

55
•	சகோடுக்கேப்பட்டிருக்கும்	சொறகேளைக்	சகோண்டு	எளிய	ோக்கியம்	அளமப்பள்த	உறுதி	செய்தல்.3.3.9

பறக்கும் தடடிலிருந்து அழகிய 
காடசிகல்ளக் கண்டைன்.

்காட்சி1.

2.

3.

4.

அனு்பவம்

வியப்பு

மகிழசசி
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56
•	இரட்ளடக்கிைவிகேளைக்	சகோண்டு	ோக்கியம்	அளமக்கேப்	பணித்்தல்.4.3.2 

செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. ்பைததிறத்கறை இரட்ளைக்கிைவிளய எழுது்க.

ஆ. நிளைவு செய்்க.

பாடம் 4 

1.

2.

3.

4.

குபலபகள ____________________ பவை 
எரிந்தை.

மாதவி பயிற்சிகல்ள _____________ பவைச் 
பேய்தாள.

சூரியனின் ஒளி படடை நீர் ____________பவை 
மின்னியது.

திைகா ்வலைகல்ள ____________பவைச் 
பேய்து முடித்தாள.

1.

2.

3.

4.
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57
•	்கேள்விகேளுக்குச்	ெரியாகேப்	பதில்	அளிப்பள்த	உறுதி	செய்தல்.1.4.4

்பதில் கூறு்க.

11
த�ொகுதி

நன்னெறி

த்பாறறிடுதவாம்பாடம் 1 

1. எபபபாழுது கிலடைத்தது?

2. எவவாறு பாதுகாக்க ்வணடும்?

1. எபபபாழுது பகாணடைாடுவார்கள?

2. எவவாறு பகாணடைாடுவார்கள?

பிறந்தநாள 

1. எபபபாழுது பகாணடைாடைபபடும்?

2. எவவாறு பகாணடைாடைபபடும்?

்தசிய நாள

ஆசிரியர் நாள
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அறிவுளைளமபாடம் 2 

1. திருடைர்கள எங்கு ஒளிந்திருந்தைர்?

 ்தாடடைத்தில்

 ேலமயைலறயில்

2. பபடடியில் என்ை நிைபபிைர்?

 நலக, பணம், பாத்திைங்கள

 கல், மண, பலழய பபாருளகள

3. ஏன் திருடைர்கள நீலை இலறத்தைர்?

 ்தாடடைத்தில் நீர் பாய்ச்சுவதற்கு

 பபடடிலய எடுபபதற்கு

4. பதைாலிைாமன் எபபடிபபடடைவர்?

 பதைாலிைாமன் ஏமாளி

 பதைாலிைாமன் புத்திோலி

5. ஒ்ை பபாருள தரும் போல்லை இலணத்திடுக.

அ. ்பதில் ்காண்க.

58-59
•	கேள்தளயப்	பாகே்மறறு	நடிக்கேப்	பணித்்தல்.2.4.3

பதுங்கி

கிணற்றில்

அருகில்

கூறிைார்

போன்ைார்

பக்கத்தில்

மலறந்து

்கணியில்
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ஆ. ்பதில் ்காண்க.

1. யார் பூலையின் வாலை மைத்தில் கடடியது?

 பூலையின் வாலை மைத்தில் கடடியது    

2. தன் பிளல்ளகளிடைம் பூலை என்ை கூறியது?

 பூலை தன் பிளல்ளகளிடைம்

3. குைங்கு ஏன் அழுதது?

 அ. பூலை இறந்ததாக எணணியதால்

 ஆ. தன் வால் மைத்தில் மாடடிக் பகாணடைதால்

4. இந்தக் கலத உணர்த்தும் கருத்து யாது?

 58-59
•	 ெரியாகே	பதிலளிப்பள்த	ஆசிரியர	உறுதி	செய்தல்.2.4.3

பூலை மைத்தின் அடியில் உறங்கிக் பகாணடிருந்தது. அதன் 
வாலை மைத்லத சுற்றிக் கடடியது குைங்கு. கணவிழித்த பூலை 
பை இன்ைல்களுக்குப பிறகு தைது வாலை அவிழத்தது. 
இதலைக் கணடை குைங்கு பூலைலயக் ்கலி பேய்தது. 

 வீடடிற்குச் பேன்ற பூலை, தன் குடடிகல்ள அலழத்தது.  
ஐந்து நாளகளுக்குப பிறகு, தான் இறந்துவிடடைதாகக் காடடில் 
அலைவரிடைமும் போல்ைச் போன்ைது. பேய்தி அறிந்த 
குைங்கு கவலையுடைன் பூலைலயக் காணச் பேன்றது. கதறிக் 
கதறி அழுதது. திடீபைன்று பூலை குைங்கின் மீது பாய்ந்தது. 
அதிர்ச்சி அலடைந்த குைங்கு பவகுதூைம் ஓடியது. அன்று முதல், 
பூலைக்குப பயந்து குைங்கு மைங்களில் ஒளிந்து வாழந்து 
வருகிறது.
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ஒறறுளம பாடம் 3 

60-61
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	60-இல்	உள்ை	கேள்தளய	ஒ்ர	பத்தியில்	ேரிேடிேமாகே	எழு்த	ேழிகோட்டு்தல்.3.1.14

அ. வரிவடிவமா்க எழுது்க.

1 2 3 4
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ஆ. வரிவடிவமா்க எழுது்க.

60-61
•	ளகேசயழுத்துப்	்பாட்டியில்	பஙசகேடுக்கேச்	செய்தல்.3.1.14

வாணியும் ைாணியும் பநருங்கிய ்தாழிகள. 
அவர்கள ஒற்றுலமயாக இருபபார்கள. 
எபபபாழுதும் பளளிக்கு மிதிவணடியில் 
பேல்வார்கள.           
    மாலையில் இருவரும் நீச்ேல் 
வகுபபிற்குச் பேல்வார்கள. பதரியாத 
பாடைங்கல்ள ஆசிரியரிடைம் ்கடபார்கள. 
பபற்்றார் போல்படி ்கடடு நடைபபார்கள. 
இவர்கல்ள அலைவருக்கும் பிடிக்கும்.
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62
•	நான்கோம்	்ேறறுளம	உருபுக்குப்	பின்	ேலிமிகும்	சொறகேளைப்	பாரத்து	எழு்தச்	செய்தல்.5.4.1

இலக்்கைம்பாடம் 4 

அ. ெரியாை எழுததுக்கு வணைம் தீட்டு்க.

ஆ. தெரதது எழுது்க.

மீனுக்கு          தீனி ்பாடு 

ப

த்

க்

பூலைக்கு         காயம் 

ச்

ப

க்

எைக்கு         பிறந்தநாள 

க்

ச்

ப

கு்ளத்திற்கு        பேல்

ச்

த்

க்

1. கலதக்கு + பாடடு  =

2. மாறனுக்கு + பணம் =

3. தம்பிக்கு + தூக்கம் =

4. ்காவிலுக்கு + பேல் =

5. மாதவிக்கு + காய்ச்ேல் =
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• மலழக் காைத்தில் இச்்ேலவ தற்காலிகமாக    
 நிறுத்தபபடும்.

• ்பருந்து பிைாங்கு பேணடைல் நிலையத்திலிருந்து   
 புறபபடும்.

63
•	அட்டேளை	ச்தாடரபான	விேரஙகேளைக்	கேலநதுளரயாடிக்	கூ்றப்	பணித்்தல்.1.5.1

விவரங்களைக் கூறு்க.

12
த�ொகுதி

பபாக்குைரத்து

்பயை விவரம்பாடம் 1 

த்பருநது 
எண

211

212

213

214

இைம்

பத்து பபரிங்கி

்பாத்தனிக்கல் 
பூங்கா

பகாடி மலை

பாம்புக் ்காயில்

 புைப்்படும் தநரம்

9:30am/ 11:30am/ 3:30pm

9:30am/ 11:30am/ 3:30pm

9:30am/ 11:30am/ 3:30pm

9:30am/ 11:30am/ 3:30pm

இலவெச சுறறுலா த்பருநது தெளவ

1. இந்த அடடைவலண இைவேச் சுற்றுைா ்பருந்து ்ேலவலயக்  
 குறிக்கிறது.

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________
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சூழல் 1

சூழல் 2

நாங்கள் த்பசிைால்பாடம் 2 

1. ஓைம்்பா... ஓைம்்பா...   
 ரீங்...ரீங்...

3. மன்னிக்கனும் அணணா.     
  எைக்குக் பகாஞேம் அவேைம்.

2.  உயைம் ்வணடைாம் நணப்ை! கீ்ழ  
 விழுந்தால் தலை தபபாது.

1. உயை உயைப பறக்கும் உங்கல்ளக்         
   கணடைால் எைக்கு ஆலேயாக       
 இருக்கிறது. என்ைால்     
 முடியவில்லை்ய!

  4. ேரிம்மா மின்ைல், பார்த்துப  
  ்பா.  

2. ஒல்லிக்குச்சி உடைம்புக்காரி,  
 எைக்்க மணி அடிக்கிறாயா?

வாசிததிடு்க.
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சூழல் 3

1. என்ை பேல்ைம் நைமா?

2. குலற ஒன்றும் இல்லை.   
 நைம்தான்!

3. அந்்தா பரிதாபம்! சுலமகல்ளச்   
 சுமக்கப பிறந்தவன் நீ. என்லைப  
 பார். என் போகுசு வாழக்லகலயப      
 பார். ஹா!ஹா!ஹா!

4. ஆணவம் ்வணடைாம். நீ என்னில்   
 பிறந்தவன். உன்லை விடைச்   
 சிறந்தவன் விலைவில் வருவான்.

65
•	சகோடுக்கேப்பட்டுள்ை	்கேலிச்சித்திரஙகேளைப்	்பாலித்்தம்	செயயப்	பணித்்தல்.2.3.2
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சவறறிப் ்பயைம்பாடம் 3 

66
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	66-இல்	உள்ை	ோக்கியஙகேளைச்	ெரியாகே	நிரல்படுத்தி	எழுதுேள்த	உறுதி	
செய்தல்.

3.4.1

அ. நிரல்்படுததி எழுது்க.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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அ.  ச்பாருளைச ெரியா்க இளைததிடு்க.

ஆ. ச்பாருளை எழுது்க.

67-68
•	இளைசமாழிளயயும்	அ்தன்	சபாருளையும்	அழகுப்பட	எழுதி	பாரளேக்கு	ளேக்கேச்	செய்தல்.4.4.2

அன்றும் 
இன்றும்

அன்றும் இன்றும்

சிறபபு

எந்தக் 
காைத்திலும்

்மன்லம

உயர்வு

அருலம 
பபருலம

அருளம ச்பருளம

செய்யுளும் சமாழியணியும்பாடம் 4 
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அன்றும் இன்றும்

அருலம பபருலம

67-68
•	இளைசமாழிகேளைக்	சகோண்டு	ோக்கியம்	அளமக்கேப்	பணித்்தல்.4.4.2

இ. நிளைவு செய்்க.

1.  திருக்குறளின் _________________________ ஆசிரியைால்   

 வி்ளக்கபபடடைது.

2.  துன் வீ.தி. ேம்பந்தனின் ்ேலவ ______________________ 

 ்பாற்றபபடுகிறது.

3.  தாமஸ அல்வா எடிேன் _________________________   

 மக்க்ளால் புகழபபடுகிறார்.

4.  தமிழரின் தற்காபபுக் கலைகள ____________________        

   பின்பற்றபபடுகின்றை.

5.  பபற்்றாரின் ______________________________ கல்ளப  

 பிளல்ளகள மறக்கக்கூடைாது.
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69
•	வினாச்	சொறகேளைக்	சகோண்டு	விைம்பரத்தில்	உள்ை	்தகேேல்கேளைக்	கூ்றச்	செய்தல்.1.5.2

்கலநதுளரயாடு்க.

அளைததுல்கத தீ்பாவளி விற்பளை விழா 20XX

13
த�ொகுதி

தகைல் பநரம்

எங்கள் தெளவபாடம் 1 

எங்கு என்ை ஏன்

எபபபாழுது யார்

நாள  : 1-5 நவம்பர் 20XX
்நைம் : காலை மணி 11:00 முதல் இைவு மணி 11:00 வலை 

இடைம் : புக்கிட ஜாலில் வில்ளயாடடு அைங்கம்.

்பாடடிகள 
முறுக்குச் சுடுதல், ்காைம் ்பாடுதல், வணணம் தீடடுதல், 

்ேலை அழகு ைாணி

ஆ்தரவாைர்கள் : 

  சுபத்ைா அழகு நிலையம் வாணி நடைை லமயம் 

    ைவி தங்க மாளிலக      ேந்்தாஷ் கறி ஹவுஸ

மைமகிழ
நிகழவுகள

கலை & 
கைாச்ோைம்

பாைம்பரிய 
உணவு 
வலக
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அ. ்பதில் ்காண்க.

எங்களை நாடுங்கள்பாடம் 2 

70-71
•	விைம்பரக்	ளகே்யட்ளடத்	திரட்டி	்கேள்விகேள்	்கேட்கேச்	செய்தல்.2.4.1

மைமகிழ லமயம் எங்கு 
அலமந்துள்ளது?

சிறுவருக்காை கடடைணம் 
எவவ்ளவு?

வாை நாளகளில் இம்லமயம் 
எத்தலை மணி வலை 
திறந்திருக்கும்?

எந்த நாளகளில் இம்லமயம் 
இைவு 10:00 மணி வலை  
திறந்திருக்கும்?

எந்த நாளில் நீ மைமகிழ லமயத்திற்குச் பேல்ை 
விரும்புகிறாய். ஏன்?

ஏன் மைமகிழ லமயங்கள குழந்லதகல்ளக் கவர்கின்றை?

வாை நாளகளில் இம்லமயம் 
மாலை மணி 6:00 வலை 
திறந்திருக்கும்.

ேனி, ஞாயிறு, பபாது 
விடுமுலறகளில் இம்லமயம் 
இைவு மணி 10:00 
வலை திறந்திருக்கும்.      

மைமகிழ லமயம் ஈப்பா 
மாநகரில் அலமந்துள்ளது.

சிறுவருக்காை கடடைணம் 
RM100.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ஆ. ெரியாை விளைக்கு வட்ைமிடு்க.

70-71
•	்கேள்விகேளுக்குச்	ெரியான	பதிலளிக்கே	உ்தவி	செய்தல்.2.4.1

நாள  : 1.9.20XX
்நைம்  : காலை மணி 10:00 முதல் 
     மாலை மணி 6:00 வலை
இடைம்  : சுங்லக நகை மணடைபம்
கடடைணம் : தனிநபர் :RM20.00
          குழு    :RM50.00

1. நடைைப ்பாடடியின் ஏற்பாடடைா்ளர் யார்?
 அ. மின்ைல் நிறுவைம்   ஆ. மின்மினி நிறுவைம்

2. ்பாடடி எங்கு நலடைபபறும்?
 அ. மின்ைல் நகை மணடைபம்  ஆ. சுங்லக நகை மணடைபம்

3. ்மல் விவைங்களுக்கு யாலைத் பதாடைர்புக் பகாள்ள   
 ்வணடும்?
 அ. திரு.பழனி       ஆ. திரு.முைளி

4. உன் பளளியில் பமாத்தம் 5 குழு ்பாடடியில் கைந்து   
 பகாள்ள உள்ளை. எவவ்ளவு பணம் பேலுத்த ்வணடும்?
 அ. RM200.00    ஆ. RM250.00

மின்ைல் நிறுவைததின் 
நைைப் த்பாட்டி

்மலும் தகவல் பபற திரு.பழனி அவர்கல்ள         
011-22334455 என்ற எணகளுடைன் பதாடைர்புக் 
பகாளளுங்கள.
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உைவ்கம் செல்தவாம்பாடம் 3 

72-73
•	உயிசரழுத்தில்	ச்தாடஙகும்	உைவுப்	சபயர	பட்டியளலத்	்தயாரிக்கேப்	பணித்்தல்.3.2.26

அ. ஒதர மாதிரியாை ்பைங்களைக் ச்காணடு     
   சொறசைாைர்களை உருவாக்கி எழுது்க.

1. 

2. 

3.                 

4. 

5.         

6. 

அல்வாத் துணடு

 அல்வாத்     எலுமிச்லே  உளுந்து   ஆைஞசு

உலறபபு    இடியபப   அணிச்ேல்     பாைம் 

 

ஊறுகாய்     துணடு      வலடை         அச்சு
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ஆ. சொறசைாைளர உருவாக்கி எழுது்க.

72-73
•	அளமக்கேப்படும்	சொறச்றாடர	உயிசரழுத்தில்	ச்தாடஙகுேள்த	உறுதி	செய்தல்.3.2.26

ஓமபபபாடி  இ்ளநீர் மிடடைாய் முறுக்கு உைர்ந்த 

அச்சு  திைாடலே  மாவு  பாைம் ஆைஞசு

1.

2.

3.

4.

5.
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்பாதிக்கிறார்      ்பாதிபபார்

  எழுதிைார்கள     எழுதுகிறார்கள

   பேன்்றாம்         பேல்்வாம்

   நடிக்கிறான்          நடிபபான்

   ்மய்கிறது            ்மயும்

    பேன்றார்           பேல்வார்

    பபய்யும்            பபய்தது

74
•	கோலத்ள்தக்	குறிக்கும்	்ேறு	சில	ோக்கியஙகேளைக்	கூ்றப்	பணித்்தல்.5.2.5

இலக்்கைம்பாடம் 4 

வணைமிட்டு எழுது்க.

1. நால்ள ஆசிரியர் பாடைம்                 .

2. தற்்பாது மாணவர்கள ்ோதலை              .

3. கடைந்த வாைம் நாங்கள சுற்றுைாச்                . 

4. அடுத்த மாதம் சு்ைன் நாடைகத்தில்               .

5. இபபபாழுது திடைலில் மாடு புல்                . 

6. எதிர்வரும் ேனிக்கிழலம திரு.ேைண திருமணத்திற்குச் 
                   . 

7. ்நற்று கைத்த மலழ                . 
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75
•	லகேர,	ழகேர,	ைகேர	எழுத்துகேளைக்	சகோண்ட	்ேறு	சில	சொறகேளை	பட்டியலிட்டுப்	்பெப்	பணித்்தல்.1.3.6

்கலநதுளரயாடு்க.

14
த�ொகுதி

 ைனெம்

விலஙகு்களின் ச்காணைாட்ைம்

சவறறி 
விழா

பாடம் 1 

 பரிசுப பபாடடைைம்   பவற்றி விழா   பவளளிக்கிழலம  

அலழபபு    அைங்காைம்   பைகாைங்கள   பழங்கள    

பமழுகுவர்த்தி   அன்பளிபபு   கலைநிகழச்சி 
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அ. ்பதில் ்காண்க.

அத்தா ்பாராய்பாடம் 2 

76
•	்கேள்விகேளுக்குச்	ெரியாகேப்	பதில்	அளிப்பள்த	உறுதி	செய்தல்.2.4.2

2. நத்லத எவவாறு பேல்லும்?

  அ. நகர்ந்து பேல்லும் ஆ. அலேந்து பேல்லும்

3. எது தத்திச் பேல்லும்? 

  அ. பருந்து    ஆ. தவல்ள

4. பாடைல் உணர்த்தும் நன்பைறிப பணபு என்ை?

  அ. பளளிக்கு விடுமுலற எடுக்க ்வணடும்.

  ஆ. தவறாமல் பளளிச் பேல்ை ்வணடும்.

5. பபாருள காணக.

i. குதிலை   - ____________________________

ii. பேல்லும்  - ____________________________

iii. பளளி     - ____________________________

1. குதித்துப ்பாவது எது?
  அ . குதிலை
  ஆ. யாலை 
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அழள்கப் ்பாரபாடம் 3 

77
•	கேவிள்தயின்	்தளலப்ளபப்	புத்்தகேக்குறியீட்டில்	எழுதி,	அழகு	படுத்்தச்	செய்தல்.3.1.13

ெரியாை வரிவடிவததுைன் தூய்ளமயா்க எழுது்க.

குடடி குடடி முயலுதான்

குடலடையாை கால்க்ளால்
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78
•	திருக்கு்றளையும்	அ்தன்	சபாருளையும்	மனனம்	செயது	ஒப்புவிக்கேச்	செய்தல்.4.5.1

செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. நிளைவு செய்்க.

பாடம் 4 

இ____ய   உ____வாக  இன்ைாத கூ____ல்

க____யிருபபக்  கா____கவர்ந் த____று.

    நன்லம தரும் இனிய ________________ இருக்கும்்பாது 

அவற்லறப பயன்படுத்தாமல் _________________________ 

ஏற்படுத்தும் __________________ ்பசுவது கனி இருக்கும்்பாது 

___________________ பறித்துத் _____________________ 

ஒபபாகும்.
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முறுக்கு

்ோறு

இறால்

இலறச்சி

பூரி

பைாடடி

ைம்புத்தான்

ஆைஞசு

79
•	அளழப்பி்தழில்	கோைப்படும்	ரகேர,	்றகேர	எழுத்துகேள்	சகோண்ட	சொறகேளை	அளடயாைஙகேண்டு	
்பெச்	செய்தல்.

1.3.7

இளைததுப் த்பசிடு்க.

15
த�ொகுதி

உணவு

எைக்குப் பிடித்தளவபாடம் 1 
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1.  கலதயில் காணபபடும் மூன்று நணபர்கள யார்? 

 ( ) எை அலடையா்ளமிடுக.

2.  தக்காளி எவவாறு இறந்தது?

 அ. சிறுவனின் மிதிவணடியில் சிக்கி இறந்தது. 

 ஆ. சிறுமியின் காைால் மிதிபபடடு இறந்தது.

3. பவங்காயம் கணணீர்விடைக் காைணம் என்ை?

4. ்தவலத பவங்காயத்திற்கு எவவாறு ஆறுதல் கூறியது?

5. பபாருள காணக.

 அ. நணபர்  - _____________________________

 ஆ. இறந்தது - _____________________________

்பதில் அளிததிடு்க.

சவங்காயம்பாடம் 2 

80
•	கேள்த	ச்தாடரபான	ஆமாம்	இல்ளல	்பாட்டி	நடத்்தச்	செய்தல்.2.4.3



பா.நூ
ஆசிரியர் குறிப்பு

81

1.

2.

3.

அம்மா
   சுலவயாை ்தநீர்  பகாடுத்தார்.

    ைவா ைடடு    ்கடடைார்.

நணபர்கள
  பநய் ்தாலே   வாங்கிைார்கள.

    அச்சு  முறுக்கு   உணடைைர்.

வலடை     -

பபபாளி    -

விருந்திைர் -

த்தநீர தநரம்பாடம் 3 

81
•	மாறறீட்டு	அட்டேளையின்	துளையுடன்	கூடு்தல்	ோக்கியஙகேள்	அளமக்கேச்	செய்தல்.3.3.9

அ.  மாறறீட்டு அட்ைவளைளயக் ச்காணடு வாக்கியம்   
 அளமததிடு்க. 

ஆ. எளிய வாக்கியம் அளமததிடு்க.

1.

2.

3.

4.



பா.நூ
ஆசிரியர் குறிப்பு

82

 மறபபது  நன்ற ன்று     நன்றி   மறபபது  

 நன்று   அன்்ற     நன்றல்ைது 

1.  ஒருவர் பேய்யும் தீலமலய மறக்கக்கூடைாது.   
   நன்லமலய மறந்து விடை ்வணடும்.

2.  ஒருவர் நமக்குச் பேய்யும் உதவிலய மறபபது   
   நல்ைதல்ை. அவர் பேய்யும் குற்றத்லத உடை்ை   
   மறந்துவிடுவது நல்ைது.

82
•	திருக்கு்றள்	மனனப்	்பாட்டியில்	பஙசகேடுக்கேச்	செய்தல்.4.5.1

செய்யுளும் சமாழியணியும்

அ. முளைப்்படுததி எழுது்க.

ஆ.  ச்பாருத்தமாை விைக்்கததிறகு () எை    
 அளையாைமிட்டு எழுது்க.

   ச்பாருள்:

பாடம் 4 
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83
•	மறுபயனீடு	ச்தாடரபாகேக்	குழுவில்	கேலநதுளரயாடச்	செய்தல்.1.3.8

16
த�ொகுதி

மறுபயனீடு

வீசும் முன் தயாசிபாடம் 1 

்கலநதுளரயாடு்க.

நான் ஒரு குபலபத்பதாடடி. என் நிறம் 

பை. குபலபகல்ள என்னுள ்பாடைைாம். 

என்லை மூடி லவத்திருபபது நன்று. 

நான் மறுபயனீடடிற்குத் துலணபுரி்வன். 

என் வலக அறிந்து பயன்படுத்துங்கள. 

தூய்லமலயப ்பணி நைமுடைன் வாழ்வாம்.
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மறுசுழறசிபாடம் 2 

84-85
•	்ேறு	சில	எளிய	ோக்கியஙகேளை	ோசிக்கேத்	துளை	புரி்தல்.2.1.24

அ. ்பைங்களை சவட்டி ஒட்டிக் ்கலநதுளரயாடு்க.

பநகிழி

காகிதம் கணணாடி
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ஆ. வாசிதது இளைததிடு்க.

1.  சிறுவன் மணல் வீடு 
 கடடுகிறான்.

2.  குபலபகல்ள மறுசுழற்சி      
 பேய்வதால் கடைற்கலை     
 தூய்லமயாகக் காடசியளிக்கிறது.

3.  தூய்லமயாை கடைற்கலையில் சிைர்  
 ஓய்பவடுக்கின்றைர்.

4. சிறுவன் பநகிழிப புடடிகல்ளச்   
 ்ேகரிக்கிறான்.

5.  குபலபகல்ளச் ்ேகரித்து        

   மறுசுழற்சி பேய்யைாம்.

85
•	ோக்கியஙகேளைக்	குழுோகே	ோசிக்கேச்	செய்தல்.2.1.24

மறுசுழறசி தூய்ளமளயக் ்காக்கும்



86

மாறறிதயாசிபாடம் 3 

த்காளவயா்க எழுதிடு்க.

புலகபபடைத்லத 
நடுவில் ஒடடைவும்.

அடலடைலயச் ேதுை 
வடிவில் பவடடைவும்.

புலகபபடைச் 
ேடடைகம் தயார்.

அதலைப பார்லவக்கு 
லவக்கவும்.

1

3

2 

4

பவடடிய அடலடைலய 
அழகுபடுத்தவும். 
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86-87
•	இளடச்சொறகேளைப்	பயன்படுத்தி	ோக்கியஙகேளைக்	்கோளேயாகே	எழு்த	ேழி	கோட்டு்தல்.3.4.2

திைகன் புலகபபடைச் ேடடைகத்லதத் தயாரிக்க விரும்பிைான்.  
அவன் பகாடுக்கபபடடை பேய்முலறலயப பின்பற்றிைான்.

முதலில்,
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அ. இளைததிடு்க.

88
•	மரபுத்ச்தாடருக்்கேற்ற	சூழளல	நடித்துக்	கோட்டச்	செய்தல்.4.6.1

அைக்கப பைக்க

வாசு குறித்த ்நைத்தில் 
அலுவைகத்திற்குச் பேல்ை 
ஆைந்தன் உதவிைார்.

பஜயந்தி பதாலைக்காடசி 
நிகழச்சிகல்ளப பார்பபதற்கு 
வீடடுபபாடைங்கல்ள 
அவேைமாகவும் பதற்றமாகவும் 
பேய்தாள. 

1.

2.

செய்யுளும் சமாழியணியும்பாடம் 4 

லக பகாடுத்தல்

ஆ. ஏறைக் குறியிடு்க.

அரக்்கப் ்பரக்்க () 

ள்க ச்காடுத்தல்  ()
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89
•	்பச்சு	ேழக்குச்	சொறகேளைத்	திருத்தி	உளரயாடளல	நடித்துக்	கோட்டச்	செய்தல்.1.3.5

திருததி எழுதிக் கூறு்க.

17
த�ொகுதி

ைைமிகு மபேசியா

சு்தநதிரநாள்பாடம் 1 

அபபா :  முத்து ்பாயி படு. நா்ளக்கி நாம சுதந்திைநாள   
      பகாணடைாடடைம் பாக்க ்பாகைாம்.

முத்து :  ்வற யாரு வைாங்க பா.

அபபா :  நீ, நானு, அம்மா, மூனு ்பரு ்பா்றாம்.

த்பசசு 
வழக்குச 
சொல்

்பாயி  

நா்ளக்கி 

நாம 

பாக்க

்வற

யாரு

த்பசசு 
வழக்குச 
சொல்

வைாங்க 

பா

நானு

மூனு

்பரு

்பா்றாம்

ெரியாை 
்தமிழச 
சொல்

ெரியாை 
்தமிழச 
சொல்

்பாய் 
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நிளைவு செய்து வாசிததிடு்க.

இரட்ளைக் த்காபுரம்பாடம் 2 

90
•	 ெரியான	உச்ெரிப்புடன்	ோசிப்பள்த	உறுதி	செய்தல்.2.1.25

இைடலடைக் ்காபுைம் _____________________  அலமந்துள்ளது. 

இது 1996 ஆம் ___________________  கடடி முடிக்கபபடடைது. 

___________________________  பபட்ைாைாஸ நிறுவைத்திற்குச் 

போந்தமாைது ஆகும். இதில் பமாத்தம் 88 மாடிகள  

___________________ . இக்கடடைடைத்தின்  ___________________  

451.9 மீடடைர் ஆகும். இைணடு ்காபுைங்கல்ள இலணக்க ஒரு  

___________________  உணடு. இைவில் வணண வி்ளக்குகள 

இதலை  ___________________  காடடும். 

ஆணடு

பாைம் 

அழகாகக்

உயைம்

்காைாைம்பூரில்

உள்ளை

இைடலடைக் ்காபுைம்



பா.நூ
ஆசிரியர் குறிப்பு

91

நம் அளையாைங்கள்பாடம் 3 

91
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	91-இல்	உள்ை	எடுத்துக்கோட்டுகேளைக்	சகோண்டு	ோக்கியஙகேளை	அளமக்கேத்	
தூண்டு்தல்.

3.3.9

வாக்கியம் அளமததிடு்க.

1.

2.

3.

4.

5.

பேம்பருத்தி ்தசிய மைர்

சிவபபு நிறம்

அழகாைது

ஐந்து இதழகள
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92
•	ேலிமிகுநது	ேரும்	சொறச்றாடரகேளைச்	சொல்ேச்தழுது்தலாகே	எழு்தச்	செய்தல்.5.4.1

இலக்்கைம்பாடம் 4 

தெரதது எழுதி நிளைவு செய்்க.

1. கலடைக்கு  + பேன்றார் =

2. காைணிலய + கழற்றிைார் =

3. நணபலை  + பார்த்தார் =

4. பணத்லத + கணடைார் =

5. வீடடிற்கு  + திரும்பிைார் =

1. மாமா புடைலவ வாங்க ______________________.

2. தம் ________________________________. 

3. வழியில் __________________________________.

4. கிழிந்த ___________________________________ .

5. அலத வங்கியில் மாற்றி __________________ .
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93
•	உயிரினஙகேள்	ச்தாடரபான	்தகேேல்கேளைச்	செவிமடுத்துக்	கூ்றச்	செய்தல்.1.2.5

செவிமடுததுக் கூறு்க.

18
த�ொகுதி

உயிரினெஙகள்

நம்ளமச சுறறிபாடம் 1 

1.  சிைந்திக்கு எடடுக்கால் உணடு.

2.  அது வலை பின்னும். 

1.  கற்றாலழ மருத்துவக் குணம்  
   உலடையது. 

2.  இச்பேடிலய வீடடில் வ்ளர்பபது  
   நன்று.

1.  பவடடுக்கிளிகள பை    
   நிறங்களில் உணடு.

2.  இலவ இலைகல்ள    
   உணவாகக் பகாளளும்.
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்பாைளல வாசிததிடு்க.

உயிரிைங்கள் ்பலவி்தம்பாடம் 2 

94
•	 பாடளல	அபிநயத்துடன்	பாடச்	செய்தல்.2.3.4

  கூணடிலிருந்து பவளி்ய வந்து

  எலதத் ்தடுது? - ்காழி

  எலதத் ்தடுது?

  பாேமுள்ள குஞசுகளின்

  அன்லபத் ்தடுது!- ்காழி 

  அன்லபத் ்தடுது!

  வாயினி்ை பகௌவிக் பகாணடு

  எங்்க ்பாகுது? - குருவி

  எங்்க ்பாகுது?

  கூடடி லிருக்கும்

  குஞசுகளுக்குக்

  பகாடுக்கப ்பாகுது- குருவி

  பகாடுக்கப ்பாகுது!    
    

- ்பைாசிரியர் க.இைாமச்ேந்திைன்
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- ்பைாசிரியர் க.இைாமச்ேந்திைன்

வணைததுப்பூசசிபாடம் 3 

95
•	இளடச்சொறகேளைப்	பயன்படுத்தி	ோக்கியஙகேளைக்	்கோளேயாகே	எழுதுேள்த	உறுதி	செய்தல்.3.4.2

த்காளவயா்க எழுது்க.

வணைததுப்பூசசியின் 
வாழக்ள்கச சுழறசி

1

2

34
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அ. வணைமிடு்க.

ஆ. ச்பாருளை நிளைவு செய்்க.

96
•	கேணினியின்	துளையுடன்	பழசமாழிளய	அழகுபட	எழுதி	கோட்சிக்கு	ளேக்கேப்	பணித்்தல்.4.7.1

செய்யுளும் சமாழியணியும்பாடம் 4 

நாம் _______________ இடைத்து மக்களின் 

______________________________________ ஏற்ப 

அவர்க்்ளாடு ____________________________________ 

____________________.
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97
•	லகேர,	ழகேர,	ைகேர	எழுத்துகேள்	சகோண்ட	சொறகேளைப்	பயன்படுத்திப்	்பசுேள்த	உறுதி	செய்தல்.1.3.6

இளைததுக் ்கலநதுளரயாடு்க.

19
த�ொகுதி

அறிபைாம்

என்ளை அறி  பாடம் 1 

நான் ஓர் எழுது்கால். நான் 
அழகாக எழுதப பயன்படு்வன்.

	பவளிச்ேம்

	இல்ைம்

	அலுவைகம்

	பைலக

	பநகிழி

	பளளி
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விளை ்காண்க.

்கணைறிதவாம்பாடம் 2 

1. உைகின் மிகப   

 பபரிய கடைல் எது?  

 ___________________

7. (்காைாைம்பூர் /    
 புத்ைாபஜயா)    
 ம்ைசியாவின்    
 தலைநகைம்.   

2. திருவளளுவைால்   

 இயற்றபபடடைது   

 ––––––––––––––

8. ஆத்திசூடிலய
 _________________ 
 இயற்றிைார்.

6. நீல் ஆம்ஸடைாங்   
 என்பவர்    
      
 ___________________

 ___________________
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98-99
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	98	&	99-இல்	உள்ை	ோக்கியஙகேளை	ோசித்து	விளடயளிக்கேச்	செய்தல்.2.2.5

3. யாலையின் மூல்ள   
 ஐந்து கி்ைா.

 அ.ேரி   ஆ.தவறு

4. எதலைப    
 பாலைவைக் கபபல்  
 எை அலழபபர்? 

 ___________________

9. தமிழபமாழியில்   
 உயிர் எழுத்துகள  
 அ.18            
 ஆ.12

5. முக்கனிகள என்பை      

 i._________________     

 ii._________________    

 iii._________________
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திருநதிய உள்ைம்பாடம் 3 

100-101
•	 பாடநூல்	பக்கேம்	100-இல்	உள்ை	ோக்கியஙகேளை	நிரல்பட	எழு்தப்	பணித்்தல்.3.4.1

அ. நிரல்்படுததிய வாக்கியங்களை எழுது்க.

1. 

2. 

3. 

4. 

5.         
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ஆ. நிரல்்படுததி எழுது்க.

100-101
•	எலுமிச்ளெ	பானத்ள்த	ேகுப்பள்றயில்	்தயார	செயய	ேழிகோட்டு்தல்.3.4.1

1.

2.

3.

4.

5.

அலத இைணடைாக பவடடிச் ோறு பிழியவும்.

சுலவயாை பாைம் தயார்.

்தலவயாை அ்ளவு நீர் ்ேர்க்கவும்.

ஓர் எலுமிச்லேப பழத்லத எடுத்துக் பகாள்ளவும்.

சிறிது அ்ளவு ேர்க்கலை ்ேர்க்கவும்.

1. 2. 3.

4. 5.

1.
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102
•	 ெரியான	்ேறறுளம	உருபுகேளைப்	பயன்படுத்துேள்த	உறுதி	செய்தல்.5.2.6

இலக்்கைம்பாடம் 4 

நிளைவு செய்து எழுது்க.

    பாடைம் ்பாதித்தார்.

மீைவன்       எடுத்தான்.

       நடைைம் ஆடிைாள.

ஓவியர்      வலைந்தார்.

   காடடில் வாழும். 

அபபா      அலழத்தார்.

உருபு 
இல்லை

ஐ

உருபு 
இல்லை

ஐ

உருபு 
இல்லை

ஐ
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103
•	 ரகேர,	்றகேர	சொறகேளைப்	பயன்படுத்தி	நண்பனுடன்	்பெச்	செய்தல்.1.3.7

சொற்களைப் ்பயன்்படுததிப் த்பசு்க.

20
த�ொகுதி

்காணடாட்டம்

தியாரா பதசியபபள்ளி
ஆசிரியர் நாள் ைாழ்த்துகள்

சிைப்பு நாள்்கள்பாடம் 1 

தியாைா ்தசியபபளளியில் ஆசிரியர நாள் பகாணடைாடைபபடடைது.

தியாைா

வருலக

உலை

சிறபபு

பபற்்றார்கள

பரிசுகள
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வாசிததிடு்க.

வாழததுக் கூறுதவாம்பாடம் 2 

104
•	ோழ்த்துத்	ச்தாடரபான	குறுஞசெயதிளயச்	்ெகேரித்து	ோசிக்கேப்	பணித்்தல்.2.1.25

உன் அணணன் மருத்துவத் துலறயில் 

படடைம் பபற்றுள்ளார். அவரின் ோதலை 

நமக்கு மகிழச்சிலய அளிக்கிறது. நீயும் 

அவலைப ்பால் படடைம் பபற என் 

வாழத்துகள.

வாழத்துகள நணபா. மாணவத் 

தலைவைாகத் ்தர்வு பபற்றுள்ளாய்.

மாணவர்களுக்கு நீ முன்மாதிரியாகத் 

திகழ ்வணடும். கடைலமலய 

முலறயாகச் பேய். அலைவரின் 

அன்லபயும் பாைாடலடையும் பபற்றிடு.
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திைந்த இல்ல உ்பெரிப்புபாடம் 3 

105
•	இ்தர	சொறகேளைக்	சகோடுத்துப்	பயிறசிப்	புத்்தகேத்தில்	எளிய	ோக்கியஙகேளை	அளமக்கேப்	
பணித்்தல்.

3.3.9

வாக்கியம் அளமததிடு்க.

சிங்க நடைைம்

வாலழயிலை    உணவு

1. 

2. 

3. 

4. 
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்பழசமாழிளயயும் அ்தன் ச்பாருளையும் எழுது்க.

106
•	 பழசமாழிளயக்	குறுந்தட்டில்	அழகுபட	எழுதி	கோட்சிக்கு	ளேக்கேப்	பணித்்தல்.4.7.1

செய்யுளும் சமாழியணியும்பாடம் 4 

ஏது இவவ்ளவு 
பணம்?

பழபமாழி :

பபாருள :

அம்மா பகாடுக்கும் பணத்திலிருந்து சிறு 
பதாலகலயத் திைமும் ்ேமித்்தன். 
அது்வ, நா்ளலடைவில் பபரிய 
பதாலகயாக மாறிவிடடைது.
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மீட்டுைரதவாம்

1.   ெரியாை ச்பாருளைத ச்தரிவு செய்்க.

  I. ஐய மிடடுண 

  அ.  பசிபயை வந்தவர்க்கு உணவிடடை பின்ை்ை உணண   
   ்வணடும்.

  ஆ.  பசிபயை வந்தவர்க்கு நாம் உணடைபின் உணவு    
   பகாடுக்க ்வணடும்.

  II. குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை 

  அ.  பிறரின் குலறகல்ள்ய பபரிதுபடுத்திக்     
   பகாணடிருந்தால் உறவிைர்க்்ளா நணபர்க்்ளா   
   யாரும் நம்்மாடு இருக்க மாடடைார்கள. 

  ஆ.  பிறரின் குலறகல்ள்ய பபரிதுபடுத்திக்     
   பகாணடிருந்தால் உறவிைர்க்்ளா நணபர்க்்ளா   
   நம்்மாடு என்றும் ்ேர்ந்்த இருபபார்கள. 

2.   இளைததிடு்க.

ம்ள ம்ள •      • பேந்நிறமாை ஒளி / பகாழுந்துவிடடு எரிதல்

தக தக •      •  ஒன்லற விலைவாகவும் சுறுசுறுபபாகவும்   
     பேய்தல்

3. ெரி ( ) அல்லது ்தவறு () எைக் குறியிடு்க.
அருலம பபருலம சிறபபு / உயர்வு 
அன்றும் இன்றும் எந்த ்நைத்திலும் 
ஔவியம் ்ப்ேல் நல்ை நூல்கல்ள நாளும் படிபபலதக் 
     லகவிடைக் கூடைாது. 
கு்ளம் + ஐ  கு்ளத்லத 
நாளிதலழ + படி நாளிதலழப படி 
திடைல் + கு  திடைலுகு 
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நிளைவு செய்து அழகு்படுதது்க.

அளைவுநிளல நறொன்றி்தழ

...............................................................................
ச்பயர

...............................................................................
ஆணடு

ஆணடு மூன்ளை நிளைவு செய்்தளமக்கு 

வாழதது்கள்

மீணடும் ஆணடு 4-இல் ெநதிப்த்பாம்

. ................................................. .....................................................

  நாள்   ஆசிரியர ச்பயர
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