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RUKUN NEGARA
Bahawasanya Negara Kita Malaysia

mendukung cita-cita hendak:

Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokrasi;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara 
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut 
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
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்கடில் விழுச்பெல்�ம் கல்வி ஒரு�றகு
�ா்ல்ல �றர்ற யர�

நான்காம் ஆணடுககான ேமிழ்ப�ாழிப பா்நூல் ்ேசியக கல்வித 
ேதது�தரேயும் போ்ககபபள்ளிககான சீைர�ககபபட் ேமிழ்ப�ாழிக 
கரலததிட் ேை �றறும் �திபபீடடு ஆ�்தரேயும் அடிபபர்யாகக 
பகாணடு எழுேபபடடுள்ைது. 

 இ்நநூல் ப�ாதேம் இருபதது இைணடு போகுதிகரை உள்ை்ககியுள்ைது. 
ஒவப�ாரு போகுதியிலும் நான்கு பா்ங்கள் அர�்நதுள்ைன. முேல் 
மூன்று பா்ங்கள் முர்ற்ய ்கட்ல் ்பச்சு, �ாசிபபு, எழுதது எனவும் 
நான்கா�து பா்ம் பெய்யுளும் ப�ாழியணியும் அல்லது இலகக்ம் 
எனவும் �டி�ர�ககபபடடுள்ைன. கருபபபாருள் அடிபபர்யில் பா்ங்கள் 
உரு�ாககபபடடுள்ைன.

 �ா்�ரகள் 21ஆம் நூற்றாணடிறகான தி்றன்கரை அர்யும் 
�ண்ம் �னதரேக க�ரும் �ண்ப ப்ங்களும் QR குறியீடுகளும் 
ஆககபபூர��ான கற்றல் கறபிதேல் ந்�டிகரககளும் ஆசிரியர குறிபபும் 
�ழங்கபபடடுள்ைன. அறி�ார்நே �ா்�ர ெமுோயதரே உரு�ாககவும் 
சி்ற்நேபோரு விரைபபயரன அர்யவும் இ்நநூல் துர்யாகும்.

 என்�, இபபா்நூரல ஆசிரியரகள் முர்றயாகப பயன்படுததிக 
கற்றல் கறபிதேரலத தி்றம்ப் ் �றபகாள்ைக ் கடடுகபகாள்கி்்றாம்.

எழுமின் விழுமுன் குறிொரும்வதர நில்ைாது செல்மின்!

நன்றி,

ஆசிரியரகள்

v

முன்னுரை



QR பெயலிரயப பதிவி்றககம் 
பெய்து பயன்படுதேவும்.

கீழ்ககாணும் ப்ச்சின்னங்கள் �ா்�ரகரை ஈரககும் பபாருடடுப 
பயன்படுதேபபடுகின்்றன. 

வாசிப்பு

இலக்கணம்

செய்யுளும் 
ச�ாழியணியும்

உயர்நிலலச் சிந்தலைத் 
திறன்

QR ந�ாககுக குறியீடு

vi

ஆசிரியர் குறிப்புஆசிரியர் குறிப்பு

்கறறல் ்தரம்
்கற்றல் �ைம்
1.2.3

 ந்கட்டல் நேச்சு

எழுத்து

ேக்க எண்1
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

சுற்றுச்சூழல்

•	செவிமடுத்த	அறிவிப்பை	மீண்டும்	கூறப	பைணித்தல்.

	� செவிமடுத்த	அறிவிப்பைக்	கூறுவர்.1.2.8

1
த�ொகுதி

நலம் காப்பாம்பாடம்
1 

செவிமடுத்துக் கூறிடுக.

வணக்கம்.

முககிய அறிவிப்பு.

‘நெகிழிப் பைகளுக்குத் தபை’
ஜனவரி 1 முதல் இததடை அமலுககு வருகிறது. 
அன்பார்நத வபாடிகட்கயபாளர்களள, ப்பாருள் 
வபாங்க வரும்ள்பாது ட்்கடள உைன 
ப்கபாண்டுவருமபாறு ள்கட்டுக ப்கபாள்கிளறபாம். 

நெகிழிப் பைபைத் தவிரப்பைபோம்; 
சுற்றுச்சூழபைக் கபோப்பைபோம்.

நனறி

பிநதபோங் பைரங்கபோடி
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•	அகராதி	பையனபைடுததும்	மு்ற	அறிய	வழிகாட்டு்தல்.

	� அகராதியின	து்ை	சகாண்டு	சொல்லின	சபைாரு்ை	அறிவர்.2.5.1

வாசித்து அறிந்திடுக.

சபாருள் அறி்வாம்பாடம்
2 

1. தேடப்படும் ச�ொல்லின் முேல்  
 எழுத்ே அறிேல் தேண்டும். 

அ
அக்காள்  –  தமக்்

அ்ம்  –  உள்்ளம்

அ்்ை  –  ையது

அகிலம்  –  பூமி

ச
சகதி  – ைலி்ம

ச்தி  – சசறு

ச்கா  – சதகாழன்

சகிப்பு  – ப�காறுததல்

2. அகிலம் என்்ற 
ச�ொல்லின் முேல் 
எழுதது அ. எனதே, 
அகர ேரி்�யில் 
தேடுேல் தேண்டும்.

3. தேடும் ச�ொல்லின் ச்பொருள் அேன் 
்பககததில் சகொடுககப்பட்டிருககும்.  
அகிலம் என்்பேன் ச்பொருள் பூமி 
ஆகும். 
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•	மாதிரி	அகராதி்யத	்தயாரிததுப	பையனபைடுத்தத	தூண்டு்தல்.	

	� அகராதியின	து்ை	சகாண்டு	சொல்லின	சபைாரு்ை	அறிவர்.
2.5.1

நடவடிக்்க 1

ப

பிதா ேந்ே

பூ மலர்

சபரு்ம தமன்்ம

சபாழுது கொலம்

த
தீர்பபு முடிவு
துக்கம் த�ொகம்
தூய்ம சுதேம்
்தகம் உடல்

1. செட்்ட  = உயரம்

2. குருதி  =  

3. துககம்  =  

4. ச்பொழுது  =  

5.  கடல்  =  

6.  தூய்ம  =  

7.  தெ�ம்  =  

8.  கொடு  =  

1. அம்புலி  =  நிலொ             

2.  கொசு =  

சபாருள் எழுதி வாசித்திடுக.

நடவடிக்்க 2 அகராதியின் து்ை சகாண்டு சொல்லின் 
சபாரு்ை எழுதி வாசித்திடுக.

3. �ொேம்  =   

4.  ்பர்ே  =   
3

க

கடல் �முததிரம்

காடு ேனம்

கிளிஞெல் சிபபி

குருதி ரதேம்

ந

நூல் புதேகம்

சநட்ட உயரம்

்நெம் அன்பு

்நான்பு விரேம்

்கயகராதி
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புதிய வாழ்வுபாடம்
3 

•	ககா்வயாக	எழுதும்	கபைாது	இ்ைசசொறகளின	பையனபைாட்்ை	வலியுறுதது்தல்.

	� அறிவிபபிலுளை	விவரஙக்ைக்	ககா்வயாக	எழுதுவர்.3.4.4

்கா்வயாக எழுதிடுக.

ெண்்பர்கதே, இன்னும் சிறிது தெரததில் ெொம் 
பூமியில் ே்ர இ்றஙக உள்தேொம். அடுதே ஒரு 
மொேக கொலததிற்கு அஙதக நீஙகள் க்டபபிடிகக 
தேண்டிய்ே... 

• பூகக்ேப ்பறிககக கூடொது.

• மிருகஙக்ே ே்ேககக கூடொது.

• மனிேர்களிடம் அன்பு சகொள்ேவும்.

உஙகள் ்பொதுகொபபு உஙகள் ச்பொறுபபு என்்ப்ே ம்றேொதீர்கள்.

பூமியில் ே்ர இ்றஙகியதும் ்பயணிகள் க்டபபிடிகக தேண்டிய 

சில விதிகள்.  அஙகுள்ே பூகக்ேப ்பறிதேல் கூடொது. தமலும், 

 ேே்றொன ச�யலொகும். அடுதது,  

சகொள்ளுேல் தேண்டும். இறுதியொக,  என்்ப்ே ம்றககக 

கூடொது. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

செயயுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

•	 பைட்டிமனறத்்த	வகுபபை்றயில்	நைத்தச	செய்தல்.

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	சகான்ற	கவந்த்னயும்	அ்தன	சபைாரு்ையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.2.4

கலந்து்ரயாடுக.

எண்க்ேயும் சமொழி்யயும் ெமது இரு கண்களுககு 
ஒப்பொனேொகக கருே தேண்டும்.

எண்ணும் எழுத்தும் கண்சைனத் தகும்.
சகான்்றை 
்வந்தன்

சபாருள்

1

2

சமொழி சேரிநேொல்ேொன் 
�ரேமொகப த்ப� முடியும்; 
பி்ையில்லொமல் எழுேவும் 
முடியும். 

கணிேம் சேரிநேொல்ேொன் ெல்ல 
தே்ல கி்டககும். 

கணிேமும் சமொழியும் ெமககு 
முககியதம. எண்ணும் எழுததும் 
கண்சணெனத ேகும்.

3
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	சகான்ற	கவந்த்னயும்	அ்தன	சபைாரு்ையும்	புத்தகக்	குறியீைாகச	செயது	பைார்்வக்கு	
்வக்கப	பைணித்தல்.	

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	சகான்ற	கவந்த்னயும்	அ்தன	சபைாரு்ையும்	அறிநது	கூறுவர்;	
எழுதுவர்.4.2.4

நடவடிக்்க 2 சகான்்றை ்வந்த்னயும் அதன் சபாரு்ையும் 
மனனம் செயது கூறி எழுதிடுக. 

நடவடிக்்க 1 சகான்்றை ்வந்த்னயும் அதன் சபாரு்ையும் 
எழுதிடுக.

கண்சணெனத

எண்ணும்

ேகும்.

எழுததும்

கண்களுககு

ெமது

எண்க்ேயும்
தேண்டும்.

த

தி
அ

ஏ
4

83

1

2

921

6

17

22

67

இ

தை

ச்ச

க�ோ

தம்

சே

டும்

க

சி

இரு

கருே

ஒப்பொனேொகக

சகொன்்்ற தேநேன்

ச்பொருள்

சமொழி்யயும்
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	QR	குறியீட்டின	து்ையுைன	க்்த்யக்	ககட்டுக்	கூறச	செய்தல்.

	� செவிமடுத்த	க்்த்யக்	கூறுவர்.
1.2.9  

கதை
2

த�ொகுதி

தீங்கு எண்ைா்த
பாடம்

1 

செவிமடுத்துக் கூறிடுக. 

யொ்ன ஒன்று இருநேது. அது 
வித்ேகள் ்பல ச�யது மகக்ேக 
கேர்நேது. 

 ஒருெொள் �ல்ேககொரன் முதது 
யொ்னயிடம் ேம்பு ச�யய எண்ணினொன். 
தேஙகொய மூடியினுள் ஊசி ஒன்்்ற 
்ேதேொன். அ்ேத தின்னச் ச�ொல்லி 
யொ்னயிடம் நீட்டினொன்.

 யொ்ன அேனின் தீய 
எண்ணெத்ே அறிநேது. உடதன, 
ஆற்த்றொரம் ெடநது ச�ன்்றது; 
த�ற்்்ற அள்ளி அேன் 
மீது வீசியது. 
ஐதயொ, ்பொேம்! 
அேன் ்கயில் 
்ேததிருநே 
துணி மூட்்டயும் 
வீணெொகியது.  ேருடுக

ம்ம்ம்... யொ்னக க்ே ச�ொல்லுஙக.

குட்டிக க்ே ச�ொல்லேொ?
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வாசித்திடுக.

உயர்சவண்ைம்
பாடம்

2 

ஒரு ெொள் ்பருநது ஒன்று பு்றொ்ேத துரததியது. 
பு்றொ சிபி மன்னரிடம் அ்டககலம் ெொடியது.

கே்ல தேண்டொம் பு்றொதே, 

ெொன் இருககித்றன்.    

மன்னொ, என்்னக 
கொப்பொற்றுஙகள்! ்பருநது 
என்்னத துரததுகி்றது.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	க்்த்யப	பைல்கவறு	ச்தானியில்	வாசிதது	நடிக்கச	செய்தல்.

	� க்்த்யச	ெரியான	கவகம்,	ச்தானி,	உசெரிபபு	ஆகியவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறபை	வாசிபபைர்.
2.3.7  

மன்னொ, அஃது என் 

இ்ர! ேயவுச�யது 

என்னிடம் சகொடுதது 

விடுஙகள்.

முடியொது ்பருநேொதர! அ்டககலம் 
ெொடி ேநேே்ரக ்கவிட மொட்தடன்.

அப்படிசயன்்றொல் என் கதி? 

்பட்டினிேொனொ?

யொரஙதக? ேரொ்�க சகொண்டு ேொருஙகள். 
பு்றொவுககு ஈடொக என் ே்�்யத ேருகித்றன். 
எடுததுக சகொள்; உன் ்பசி்யத தீர்ததுக சகொள்.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

குறில், சநடில் சொறக்ைக் சகாண்டு வாக்கியம் அ்மத்திடுக.

•	வாக்கியம்	அ்மதது	கநாட்டுப	புத்தகததில்	எழு்தப	பைணித்தல்.	

	� குறில்,	சநடில்	சொறக்ைக்	சகாண்டு	வாக்கியம்	அ்மபபைர்.3.3.13  

ெொ்ேதய ெடனம் கறறுக சகொள்கித்றன். 
இன்று காறறு ்பலமொக வீசுகி்றது.

என் முட்டக்ே மூட்டயில் 
எடுததுச் ச�ல்கி்றொர்கதே! 

என் பல்்லப பிடுஙகி விட்டொர்கள். 
இனி பால்ேொன் குடிகக தேண்டும்.

கறறு  : ஆசிரியர் கணிேப ்பொடம் கறறுத ேருகி்றொர்.

காறறு  : சேன்்றல் காறறு இேமொக வீசியது. 

பல்   : 

பால்   :  

முட்ட   : 

மூட்ட   :  

என் க்தபாடம்
3 
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	கவறு	சில	குறில்,	சநடில்	சொறக்ைக்	சகாண்டு	வாக்கியம்	அ்மக்கப	பைணித்தல்.

	� குறில்,	சநடில்	சொறக்ைக்	சகாண்டு	வாக்கியம்	அ்மபபைர்.
3.3.13  

நடவடிக்்க 1 சொறக்ை மு்றைபபடுத்தி வாக்கியம் 
அ்மத்திடுக. 

நடவடிக்்க 2 குறில், சநடில் சொறக்ை அ்டயாைங்கண்டு 
வாக்கியம் அ்மத்திடுக.

க ்ல க கூ கா

மு ொ ட ்ட ர

க னு கா ்ல ம்

ர கு ்ட மூ ட

ம் ெ ட ்ட ்ட

ச�ன்த்றொம். 

தெற்று சகநதிங ம்லககுச் ச�ன்த்றொம்.

முகிலொ ்பரேக க்லயில் சி்றநேேள்.க்ல

ம்லககுச்  தெற்று  சகநதிங  

ெொஙகள்  உடற்்பயிற்சி   ச�யதேொம்.   மொ்லயில்    

ெகம் அகிலொவின்   கூர்்மயொக   இருநேது. 

ெொகத்ேப  ்பொர்தது   ஓடினர்.  சிறுேர்கள்   

1.

2.

3.

4.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

இலக்கைம்
பாடம்

4

கலந்து்ரயாடுக.

•	மூனறாம்	கவறறு்ம	உரு்பைச	ெரியாகப	பையனபைடுததுவ்்த	உறுதி	செய்தல்.

	� மூனறாம்,	நானகாம்	கவறறு்ம	உருபுக்ை	அறிநது	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.5.2.7  

மூன்றைாம் ்வறறு்ம உருபு அறி்வாம்

• தகொயில் முகிலனால் 
கட்டப்பட்டது.

• ேம்பி முகில்னாடு 
க்டககுச் ச�ன்்றொன்.

எடுததுககொட்டுஉருபு

ஆல், ஆன், 
ஒடு, ஓடு, 
உடன்

ே்க

மூன்்றொம் 
தேற்று்ம

நடவடிக்்க 1

நடவடிக்்க 2

்ெர்த்து எழுதிடுக.

்வறறு்ம உரு்ப இ்ைத்து எழுதிடுக.

1. ்பேொனி  +  ஆல்  =  பவானியால்

2. அத்ே  +  ஓடு  =

3. அம்மொ  +  உடன்  =

4.  விமலன்  +  ஒடு  =

1. பூவிழி்யாடு அப்பொ வி்ேயொடச் ச�ன்்றொர். (பூவிழி)

2.  ேர்சினி வீட்்ட   அலஙகரிதேொள். (விேககு) 

3. �சி ேன்  வீட்டிற்கு ேநேொன். (அத்ே)

4.  அமொர்  மருததுேம்னககுச் ச�ன்்றொன். (்பொட்டி)
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	செவிமடுத்த	செயதி்ய	நண்பைரிைம்	கூறச	செய்தல்.

	� 	செவிமடுத்த	செயதி்யக்	கூறுவர்.
1.2.10

செய்திகள்
3

த�ொகுதி

த்லபபுச் செயதிகள்
பாடம்

1 

செவிமடுத்துக் கூறிடுக. 

த்லபபுச் செயதிகள்.

 ்பள்ளிப த்பருநதுக கட்டணெம் உயர்வு. ச்பற்த்றொர் 
எதிர்பபு. 

 பூச்த�ொங செடுஞ�ொ்ல சீர்மபபுப ்பணி நி்்றவு. 
அடுதே ேொரம் தி்றபபு விைொ.

 சேன்சீனக கடலில் ்பலதே கொற்று. மீனேர்கள் 
கடலுககுச் ச�ல்லத ே்ட.

 அ்னததுலக உணெவுச் �ந்ேயில் நூறு அடி தேொ்�. 
புதிய �ொே்ன.

ேணெககம். 
கொ்ல மணி 10.00.
ச�யதிகள் ேொசிப்பேர் 
�ொருமதி.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

புது வரவு
பாடம்

2 

•	வாசனாலிச	செயதியாக	மாறறி	வாசிக்கச	செய்தல்.

	� செயதி்யச	ெரியான	கவகம்,	ச்தானி,	உசெரிபபு	ஆகியவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறபை	
வாசிபபைர்.2.3.10

நியூயொர்க, பிபரேரி 12

வீதிகளில் த்பொககுேரதது 
செரி�லொ? இேற்கு ஆகொய 
ேொட்க ஊர்தி ஒரு தீர்வு. 
“இநேக கன்ே ெனேொககும் 
கொலம் சேகு தூரம் இல்்ல,” 
என்கி்றொர் ச்பல் சுைலூர்தி 
நிறுேன உரி்மயொேர்.

 இநநிறுேனம் ஆகொய ேொட்க ஊர்திககொன மொதிரி்ய 
அறிமுகம் ச�யதுள்ேது. இநே ஊர்தி வி்ரவில் சேளிேரும் என 
எதிர்்பொர்ககப்படுகி்றது. 

வாசித்திடுக.

ஆகாய வாடகக ஊர்தி 
கனகவ நனவாக்கும் பெல் சுழலூர்தி நிறுவனம்

ஆகாய வாடகக ஊர்தி 
கனகவ நனவாக்கும் பெல் சுழலூர்தி நிறுவனம்

மலேசிய
சுடர�ொளி மக்கள் ஏடு

   பிப்ரவரி 13,  புதன்கிழமம
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	்த்லபபுச	செயதிகளில்	இைம்	சபைறறிருக்கும்	உயர்தி்ை,	அஃறி்ை	சொறகளுக்கு	வாக்கியம்	
அ்மக்கப	பைணித்தல்.

	� உயர்தி்ை,	அஃறி்ைக்ககறபை	வாக்கியம்	அ்மபபைர்.
3.3.14 

உயர்தி்ை, அஃறி்ை சொறக்ை அ்டயாைம் கண்டு  
வாக்கியம் அ்மத்திடுக.

வடடாரச் செயதிகள்
பாடம்

3 

 

்பொண்டியன்  :  பாண்டியன் திடலில் ்பநது வி்ேயொடினொன்.

தகொழிகள்  :  ் காழிகள் இ்ர தேடின.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

நடவடிக்்க 1 மாறறீடடு அடடவ்ை து்ையுடன் 
வாக்கியங்கள் அ்மத்திடுக.

நடவடிக்்க 2 வாக்கியம் அ்மத்திடுக.

கவிேொ

புலி

மொணெேர்கள்

இனியன்

மரஙகள்

த்பனொ 

புதேகம்

எழுே

்பயணெம்

மொ்னத

நிைல்

ெடனம் 

ச�யகி்றொன்.

உேவும்.

துரததியது.

ேருகின்்றன.

ேொஙகினொள்.

ஆடினொர்கள்.

•	மாறறீட்டு	அட்ைவ்ை	து்ையுைன	வாக்கியஙகள	அ்மதது	கநாட்டுப	புத்தகததில்	எழு்தப	
பைணித்தல்.

	� உயர்தி்ை,	அஃறி்ைக்ககறபை	வாக்கியம்	அ்மபபைர்.
3.3.14 

ே்ேயல்

�ொநதினி

ெடிகன்

கரடி

த்பனொ

தேொழி

கவிேொ புதேகம் ேொஙகினொள்.

அககொள் ேஙக ே்ேயல் அணிநேொர்.ே்ேயல்
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	இரட்்ைக்கிைவி்ய	ஏறறுளை	வாக்கியத்்தக்	்கசயழுத்தாக	எழு்தச	செய்தல்.

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	இரட்்ைக்கிைவிக்ைச	சூழலுக்ககறபைச	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.4.3.3 

செயயுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

கலந்து்ரயாடுக.

தடதட -  ேன்்மயொன ஒலியுடன்   
  கூடிய ச�யல்

சுடர்மதியின் வீட்டுககே்ே கதிரேன் 
தடதடசேன்று ேட்டினொன்.

மடமட - வி்ரநது �ரிேல்

்பொை்டநே கட்டடம்  

மடமடசேன இடிநது விழுநேது.

இரட்டக்கிைவி
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

நடவடிக்்க இரட்டக்கிைவி்ய எழுதி வாக்கியத்்த 
நி்றைவு செயதிடுக.

1. இரொணுே வீரர்கள் ்பயிற்சியின்த்பொது

 சேன்று ஓடினர்.

•	இரட்்ைக்கிைவி்யயும்	விைக்கத்்தயும்	காகி்தத	்தட்டில்	அழகுற	எழுதிப	பைார்்வக்கு	்வத்தல்.

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	இரட்்ைக்கிைவிக்ைச	சூழலுக்ககறபைச	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.4.3.3 

3. தமொகனொ   சேன்று   
 கே்ேத ேட்டினொள்.

4. கண்ணெொடிப ்பொததிரஙகள் 

  சேனச் �ரிநது   
 விழுநது செொறுஙகின.

2. நில அதிர்ேொல் கட்டடஙகள் 

   சேனச் �ரிே்ேக   
 கண்தடன்.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	ஒலிமரபுச	சொறக்ைப	பையனபைடுததிப	கபைெச	செய்தல்.

	� கூவும்,	க்ரயும்,	கர்ஜிக்கும்,	சீறும்,	பிளிரும்,	கததும்,	கு்ரக்கும்	ஆகிய	ஒலிமரபுச	சொறக்ைப	
பையனபைடுததிப	கபைசுவர்.1.3.10

உயிரினஙகள்
4

த�ொகுதி

அறிமுக விழா
பாடம்

1 

1. சிஙகம் உரககக கர் த்தது.

2.  குயில் இனி்மயொகக .

3.  கொகம் .

கலந்து்ரயாடுக.

ெொன் சிஙகம். 
கொட்டுககு ரொஜொ. 
ெொன் கர் ப்பன்.  
.

கூ! கூ! 
என்று கூவும் 
்ப்ற்ே ெொன். 
என்்னக 
குயில் என்்பர்.

கறுபபு நி்றம் 
சகொண்டேன். 
கொ!கொ! என்று 
க்ரயும் 
கொகம் ெொன்.

ஒலி 
மரபு
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ஒடடகச்சிவிங்கி
பாடம்

2 
வாசித்துப பதிலளித்திடுக.

ஒட்டகச்சிவிஙகி விலஙகுகளில் மிக உயரமொனது. இேன் உயரம் 
ஏ்றககு்்றய 6 மீட்டர் ஆகும். இஃது ஆபபிரிககொவில் உள்ே �ேொனொ 
கொட்டில் அதிகம் கொணெப்படும். அடிேயிற்்்றத ேவிர உடலின் மற்்றப 
்பொகஙகள் முழுேதும் புள்ளிகள் இருககும். இரவில் நின்்ற்படிதய 4 
மணி தெரம் தூஙகும். பி்றநே சில மணி தெரததிதலதய எழுநது ஓடக 
கூடியது. ெொன்கு தி்�க்ேயும் ்பொர்ககும் ேல்ல்ம இேற்கு உண்டு. 
ஒட்டகச்சிவிஙகியின் உணெவு இ்லகள், ே்ைகள், கனிகள் ஆகும். இஃது 
ஒரு ேொரம் ே்ர நீர் அருநேொமல் �மொளிககும் ேன்்ம உ்டயது.

என்னைப் பற்றி
உயரம்   –  4 – 6 m 
எ்ட  –  900 kg 
இருேயம்   –  10 kg
ெொககு   – 45 – 50 cm 
ஆயுட்கொலம் –  26 – 28 ேருடம்
உணெவு   –  தினம் 20 kg   
   இ்ல, ே்ை 

ேருடுக



21

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	மிருகஙகள	ச்தாைர்பைான	பைததி்ய	வாசிததுக்	குறிபசபைடுக்கச	செய்தல்.

	� பைததி்ய	வாசிததுப	புரிநது	சகாளவர். 2.2.6

இடம்

�ேொனொ கொடுகள்  

உயரம்

900 kg 
26 ேருடம் 

உணவு

எண்
ஆம் இல்லை

ஒடடகச்சிவிங்கி

1.  உலகின் மிக உயரமொன விலஙகு.  

2.  அடிேயிற்றில் அதிகமொன புள்ளிகள்  
 இருககும். 

3.  நின்்ற்படிதய 10 மணி தெரம் தூஙகும். 

4.  குட்டி, பி்றநே சில மணி  
 தெரததிதலதய ஓடும். 

5.  ஏழு ெொள்கள் ே்ர நீர் அருநேொமல்  
 இருககும்.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

்கா்வயாக எழுதிடுக.

மீன் காடசியகம்
பாடம்

3 

மீன் கொட்சியகம் ச�ல்ேது 
என்னு்டய நீண்ட ெொள் 
ஆ்�. கடநே ்பள்ளி 
விடுமு்்றயில் அஙகுச் 
ச�ன்த்றன்.

•	வாக்கியஙக்ைக்	ககா்வயாக	கநாட்டுப	புத்தகததில்	எழு்தப	பைணித்தல்.

	� அனுபைவத்்த	30	சொறகளில்	ககா்வயாக	எழுதுவர்.3.4.7

கடநே ்பள்ளி விடுமு்்றயில் மீன் கொட்சியகம் ச�ன்த்றன். 
குடும்்பததினதரொடு ஆேலுடன் பு்றப்பட்தடன். அப்பொ நு்ைவுச்சீட்டு 
ேொஙகியவுடன் உள்தே நு்ைநதேொம்.

நாள்குறிப்பு: 15.03.20xx

கொ்ல மணி 8:00 :  குடும்்பததினதரொடு ஆேலுடன் பு்றப்பட்தடன்.

கொ்ல மணி 10:00 :  அப்பொ நு்ைவுச்சீட்டு ேொஙகியவுடன் 
   உள்தே நு்ைநதேொம்.

கொ்ல மணி 10:15 :  கண்ணெொடித சேொட்டிகளில் கண்கேர்    
   ேண்ணெ மீன்க்ேக கண்தடொம்.

கொ்ல மணி 11:30 : டொல்பின் �ொக�க கொட்சிக்ேக கண்டு    
   களிததேொம்.

ெண்்பகல் மணி 1:00 :  அற்புேமொன மீன் கொட்சியகம் கண்ட 
        மகிழ்ச்சியுடன் வீடு திரும்பிதனொம்.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	 பைாை்ல	அபிநயததுைன	பைாைச	செய்தல்.

	� அந்த,	இந்த,	எந்த	எனபைனவறறுக்குபபின	வலிமிகும்	எனபை்்த	அறிநது	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.5.4.2

இலக்கைம்
பாடம்

4

அதேொ அநேப ்ப்ற்ே த்பொல             
ேொை தேண்டும்

இதேொ இநேக கிளிகள் த்பொல          
த்ப� தேண்டும்

ஒதர சேொனியிதல ஒதர குரலிதல
ேலிமிகும் இலககணெத்ேப ்பொடுதேொம்!

எநேச் �ட்்ட உனது �ட்்ட           
என்று ச�ொல்லிடு

எநேப ்பொடம் உனககுப பிடிககும்        
என்று கூறிடு

ஒதர சேொனியிதல ஒதர குரலிதல
ேலிமிகும் இலககணெத்ேப ்பொடுதேொம்!

அதேொ அநேத தேனீ த்பொல        
ேொை தேண்டும்

இதேொ இநேக குருவி த்பொல       
்ப்றகக தேண்டும்

ஒதர சேொனியிதல ஒதர குரலிதல
ேலிமிகும் இலககணெத்ேப ்பொடுதேொம்!              
    (சில மாற்றங்களுடன்)  

கலந்து்ரயாடுக.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

வலிமிகும் இடங்கள்

• ச�ொற்ச்றொடர்களில், ேருசமொழி 'க, ச், த, ப ' ஆகிய 
ேல்சலழுததுகளில் சேொடஙகினொல் நி்லசமொழி ஈற்றில் சில 
இடஙகளில் ேல்சலழுதது மிகும்.

• ேருசமொழியின் முேல் எழுதது ேல்லினமொக இருநேொல்ேொன் 
ேல்லினம் மிகும்.

• அநே, இநே, எநே என்னும் ச�ொற்களுககுபபின் ேலிமிகும்.

•	அந்த,	இந்த,	எந்த	எனபைனவறறுக்குபபின	வலிமிகும்	சொறக்ைப	பைட்டியலிைச	செய்தல்.

	� அந்த,	இந்த,	எந்த	எனபைனவறறுக்குபபின	வலிமிகும்	எனபை்்த	அறிநது	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.5.4.2

அநே  +  ்்பயன் = அநேப ்்பயன் 

இநே  +  ே்லேன் =  இநேத ே்லேன்

எநே +  குைந்ே =  எநேக குைந்ே?

நடவடிக்்க 1 ்ெர்த்து எழுதிடுக.

நடவடிக்்க 2 வலிமிகுந்து எழுதிடுக. 

4. எநே + ்படம்     = 

5. அநே + சின்னம்  = 

6. இநே + பூ்ன = 

1. உனககு எநே ச்பொம்்ம தேண்டும்?

   உனககு எந்தப சபாம்்ம தேண்டும்?

2. அநே கொட்டில் உயரமொன மரஙகள் உள்ேன.

3. இநே ேஙக தமொதிரம் அைகொக உள்ேது.

1. அநே + கயிறு  =  அநேக கயிறு        

2. இநே + தூண்டில் =                        

3. எநே + குயில் =                   
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	கூ்ைக்	கட்ைைம்	ச்தாைர்பைான	கூடு்தல்	விவரஙக்ைச	கெகரிததுப	கபைெச	செய்தல்.		

	� ்தனிபபைைத்்தசயாட்டிப	சபைாருத்தமான	சொல்,	சொறசறாைர்,	வாக்கியம்	ஆகியவற்றப	
பையனபைடுததிப	கபைசுவர்.1.3.9  

கட்ட்டககதை
5

த�ொகுதி

கூ்டக் கடடடம்
பாடம்

1 

கலந்து்ரயாடுக.

ஏழு மொடிகள்  

அைகிய கட்டடம்

• அசமரிககொவின் ஒகிதயொ மொநிலததில் செேொர்க ெகரில் 
அ்மநதுள்ேது. 

• கட்டி முடிகக ஏ்றதேொை இரண்டொண்டுகள் ஆயின.

• கட்டடகக்லககொன ்பல விருதுகள் ச்பற்்றது.       

192 அடி   

142 அடி   

உயரம்

அகலம்



26

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

அதிெயங்கள் ஏழு
பாடம்

2 
்கள்விகளுக்குப பதிலளித்திடுக.

•	உலக	அதிெயஙகளின	பைைஙக்ைத	திரட்டி	திரட்கைடு	செயயப	பைணித்தல்.	

	� ்தனிபபைைத்்தசயாட்டிய	கருததுைர்	ககளவிகளுக்குப	பைதிலளிபபைர்.2.4.6  

எகிபதியப பிரமிடு 

எம்பயர் ஸ்டட கடடடம்

ஈஃபிள் டவர் 

பீொ ொயந்த ்காபுரம்

்ராமன் சகாசலாசியம்

தா  மஹால்
சீனப சபருஞசுவர்

எழுதியவர்  : முகிழரென் 
வடிவ்மபபாைர் :  அருண்முகிலன்

கவின் பதிபபகம்

1. ்படம் எே்னக கொட்டுகி்றது?

 படம் உலகின் ஏழு அதிெயங்க்ைக் காடடுகிறைது.

2. இபபுதேகத்ே எழுதியேர் யொர்?

3. எநேப ்பதிப்பகம் புதேகத்ே சேளியிட்டது?

4. ்படததில் கொணும் உலக அதி�யஙகள் யொ்ே?

5. ேொஜமஹொல் எநே ெொட்டில் அ்மநதுள்ேது?

6. இ்ே ஏன் புகழ் ச்பற்்றேொகக கருேப்படுகின்்றன?

ேருடுக
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	ச்தலுக்	இந்தான	ொயந்த	ககாபுரம்	ச்தாைர்பைான	வாக்கியம்	அ்மக்க	வழிகாட்டு்தல்.

	� ்தனிபபைைத்்தசயாட்டி	வாக்கியம்	அ்மபபைர்.3.3.15  

வாக்கியம் அ்மத்திடுக.

ொயந்த ்காபுரம்
பாடம்

3 

ச்பயர்  :  பீ�ொ �ொயநே    
  தகொபுரம்

இடம்  :  இதேொலி 

ேருடம் :  1178 

உயரம்  :  55.86 மீட்டர்

மொடி  :  7 

ச்பயர்  :  சேலுக இநேொன் 
  �ொயநே தகொபுரம்

இடம்  :  சேலுக இநேொன் 

ேருடம் :  1885  

உயரம்  :  25.9 மீட்டர்

மொடி  :  7

1.  இஃது ஓர் உயர்நே கட்டடம்.

2.  இேன் ச்பயர் பீ�ொ �ொயநே தகொபுரம். 

3.  இநேக தகொபுரம் இதேொலியில் அ்மநதுள்ேது.

4.  இககட்டடம் 1178இல் கட்டப்பட்டது.

5.  இேன் உயரம் 55.86 மீட்டர் ஆகும்.

6.  இதில் சமொதேம் 7 மொடிகள் உள்ேன. 

நடவடிக்்க சதலுக் இந்தான் ொயந்த ்காபுரம் சதாடர்பான 
வாக்கியம் அ்மத்திடுக.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

செயயுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

கலந்து்ரயாடுக.

•	சூழ்லப	பைாககமறறு	நடிக்கச	செய்தல்.	

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	இ்ைசமாழிக்ையும்	அவறறின	சபைாரு்ையும்	அறிநது	ெரியாகப	
பையனபைடுததுவர்.4.4.3  

நடவடிக்்க இ்ைசமாழி்ய எழுதிடுக. 

1. ச்பொஙகல் விைொவில்  நிகழ்ச்சிகள் இடம்ச்பற்்றன. 

2.   யொகப ்பொடஙக்ேச் ச�யே மொணெேர்க்ே ஆசிரியர் 
கண்டிதேொர்.

3. ெொஙகள் சேொ்லககொட்சியில்  நிகழ்ச்சி்யக கண்டு 
மகிழ்நதேொம்.

4.  �ொமநதி ேன் தே்லக்ே   யொகச் ச�யே்ே 
விரும்்பமொட்டொள்.

எறும்்பொதர, ேநது எஙகதேொடு 
ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியில் 
கலநது சகொள்ேலொதம!

தே்லக்ே முழு்மயொக 
முடிககொமல் அ்ர 
கு்றையாகச் ச�யதுவிட்டு 
ேர விரும்்பவில்்ல. பி்றகு 
ேருகித்றன், ெண்்பொ!

முழு்ம ச்ப்றொே 
நி்ல

்பொட்டும் ெடனமும் / 
்பொட்டும் கூததும்

அ்ர கு்றை  ஆடல் பாடல்   இ்ைசமாழி

சபாருள்
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	உ்ரயாை்லசயாட்டிய	கூடு்தல்	கருததுக்ைக்	கூறச	செய்தல்.	

	� செவிமடுத்த	உ்ரயாைலில்	உளை	கருததுக்ைக்	கூறுவர்.1.2.11 

அறிவுத்டதை
6

த�ொகுதி

மின்னூல்
பாடம்

1 

செவிமடுத்துக் கருத்துக்ைக் கூறிடுக.

இேனொல் 
என்ன 
்பயன்? 

1

2

3

4

்பணெம் மிச்�ப்படும். 

5

• வி்ரநது ச்பற்றுக சகொள்ேலொம்.

• கணினி, தி்றன்த்பசி ேொயிலொகப 
்பதிவி்றககம் ச�யது ேொசிககலொம்.

• இலே�மொகவும் ்பணெம் ச�லுததியும் 
ச்பற்றுக சகொள்ேலொம்.

மரஙக்ேக 
கொப்பொற்்றலொம்.

6

மின்னூல் என்்பது மின்னியல் 
ஊடகததில் ்பதிதேற்்றம் 
ச�யயப்பட்ட நூல் ஆகும். 

ஐயொ, மின்னூல் என்்றொல் என்ன? 
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கற்றல் தரம்

•	உ்ரயாை்லப	பைாககமறறு	நடிக்கச	செய்தல்.

	� உ்ரயாை்லச	ெரியான	கவகம்,	ச்தானி,	உசெரிபபு	ஆகியவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறபை	
வாசிபபைர்.		2.3.5  

 சிரிக்க சிந்திக்க
பாடம்

2 
வாசித்திடுக.

ெொன் ேொஙகும் முள்ேஙகி 
சேள்்ே நி்றம்ேொதன!

மன்னொ! ெம் ெொட்டு இரொணுே 
ரகசியத்ேச் ச�ொல்லிவிட்டொன்.

ெம்மிடம்ேொன் இரொணுேம் இல்்லதய!

மநதிரியொதர, அேன் என்ன ேேறு ச�யேொன்?

அே்னதேொன் ச�ொல்லிவிட்டொன் மன்னொ!

தினமும் ்பச்்�யொக முள்ேஙகி 
�ொபபிட தேண்டுமொ? என்னொல் 
முடியொது டொகடர்.

ஏன் முடியொது? 
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கற்றல் தரம்

•	உ்ரயாை்லச	ெரியாக	வாசிபபை்்த	உறுதி	செய்தல்.	

	� உ்ரயாை்லச	ெரியான	கவகம்,	ச்தானி,	உசெரிபபு	ஆகியவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறபை	
வாசிபபைர்.		2.3.5  

நடவடிக்்க வாசித்திடுக.

1

4

5

6

3

உலகில் சி்றநேது எது? அ்ே இைநேொல் மீண்டும் ச்ப்ற 
முடியொது! �ரியொகப ்பதில் ச�ொன்னொல் ்ேர தமொதிரம் ்பரிசு.

இல்்ல, இல்்ல 
ேஙகம்! 

அரத�! ்பணெம். 
2

மன்னொ! உலகில் 
சி்றநேது தெரம்ேொன்.

ஆஹொ! அற்புேம்! 
�ரியொகச் ச�ொன்னொய. 
இதேொ! ்ேர தமொதிரம்.

ென்றி அரத�!
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கறறைல் இனிது
பாடம்

3 

எதிர்ச்சொறக்ை அறிந்திடுக.

கா்ல எழுநது ேநதேன்;
மா்ல ே்ரயில் ெடநதேன்!

கீ்ழ இருநது ம்லயின்
்ம்ல ஏறிச் ச�ன்த்றன்!

சவயிலில் சேநது கொயநதேன்;
ம்ழயில் ஊறி ெ்னநதேன்!

தமட்டில் ஏ்ற முயன்த்றன்;
்பள்ேம் விழுநது துடிததேன்!

்பகலில் தேடி அ்லநதேன்;
இரவு ே்ரயில் சேொடர்நதேன்!

ேொ்யப பிரிநே எனது
த�்யக கொணெ வில்்ல!

இன்று தேொல்வி கண்தடன்;
ெொ்ே மீண்டும் முயல்தேன்!
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•	கவி்்த்யப	பைாைலாகப	பைாைச	செய்தல்.	

	� எதிர்சசொறக்ை	அறிநது	எழுதுவர்.3.2.27  

 இ்றபபு குட்்ட சிரிபபு அசுதேம்  

 ்ப்கேன்   ்ப்ைய    உள்தே  ்பணெககொரன்

நடவடிக்்க எதிர்ச்சொல்்ல எழுதிடுக.

1. அழு்க X  சிரிபபு

2. சுதேம்  X                     
3. பி்றபபு  X                      
4.   X செட்்ட

5.   X சேளிதய

6. ெண்்பன் X  

7.    X  ஏ்ை

8. புதிய   X  

பிரிநே கன்்்றக கொண்த்பன்;
த�ர்நது மகிழ்ச்சி சகொள்தேன்!

தேொல்வி விட்தட ஓடும்;
சேற்றி ேநது கூடும்!

        (்பொேலர் முரசுசெடுமொ்றன்)

1.  கொ்ல X  மொ்ல

2.  கீதை  X  தமதல

3.  சேயில் X  ம்ை
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கற்றல் தரம்

இலக்கைம்
பாடம்

4

கலந்து்ரயாடுக.

த்பசு்பே்ரயும் அே்ரச் 
�ொர்நேேர்க்ேயும் 
குறிககும் ச்பயர்கள் 
ேன்்ம எனப்படும். 

ேன்்ம முன்னி்ல  

நீ, நீஙகள், உன், உமது, 
நீர், நீவீர், உஙகள்    

ெொன், என், ெொஙகள், 
எஙகள், யொன், யொம் 

த்பசுதேொரின் இடத்ேக குறிப்பது இடம்.

இடம் மூே்கப்படும். அ்ே:- 

 ேன்்ம முன்னி்ல ்படர்க்க 

நான் ்பொடம் ்படிததேன்.      உன் ச்பயர் என்ன?

நடவடிக்்க நி்றைவு செயதிடுக.

 ்பொடல் ்பொடிதனன்.

 வீடு ச்பரியது.

 திடலுககுச் ச�ன்த்றொம்.

 தேொழிககு எதே்ன ேயது?

 எபத்பொது ேநதீர்கள்?

 எஙகு ேசிககி்றொய? 

ேன்்ம 

முன்னி்ல  

•	்தன்ம,	முனனி்ல	சொறக்ைக்	சகாண்டு	வாக்கியம்	அ்மக்கச	செய்தல்.	

	� ்தன்ம,	முனனி்ல,	பைைர்க்்க	அறிநது	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.5.2.8 

த்பசு்பேர் முன்னொல் நின்று 
தகட்்பே்ரயும் அே்ரச்  

�ொர்நேேர்க்ேயும் 
குறிககும் ச்பயர்கள் 
முன்னி்ல எனப்படும். 
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•	ச்தாகுதிப	சபையர்க்ைப	பையனபைடுததிச	சூழ்ல	நடிததுக்	காட்ைச	செய்தல்.

	� சீபபு,	சகாதது,	கட்டு,	குவியல்	ஆகிய	ச்தாகுதிப	சபையர்க்ைப	பையனபைடுததிப	கபைசுவர்.1.3.11 

விவொயம்
7

த�ொகுதி

ெந்்த
பாடம்

1 

கலந்து்ரயாடுக.

கநேன் ஒரு சகாத்துத் திரொட்்� ேொஙகினொன்.   

அம்மொ ஒரு சீபபு ேொ்ைப்பைம் எனககுக 
சகொடுதேொர்.

ஒரு கடடு ரம்புதேொனின் வி்ல RM5.00.

சீபபு 

கடடு    

சகாத்து   
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உள்நாடடுப பழங்கள்
பாடம்

2 
வாசித்திடுக.

•	விைம்பைரத்்த	வாசிதது	அறிவிபபைாகக்	கூறச	செய்தல்.

	� விைம்பைரத்்தச	ெரியான	கவகம்,	ச்தானி,	உசெரிபபு	ஆகியவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறபை	
வாசிபபைர்.2.3.8

உள்நாடடுப் பழங்கள 
்ம் தேர்நாக அ்ையடடும்

்பைதம! ்பலதம! ்பை விைொ.
உஙகள் ஊரிதலதய சு்ேகக ஆ்�யொ? 

இதேொ உஙகளுககொக!

நாள்  :  6 ஜூ்ல 20xx 
இடம்  :  சுங்்க வீரா சபாது மண்டபம் 
்நரம் :  கா்ல மணி 8:00 முதல்   
  மா்ல மணி 6:00 வ்ர

முேல் நூறு த்பருககு இலே�      
மஙகுஸ்தீன் ்பைச்�ொறு. 

அரிய ேொயபபி்ன ெழுே விடலொமொ?
வி்ரநது ேொருஙகள்!

ஆரநாேனைநா நிறு்னைம்

சுதவமிகு பழஙகள், 
நிதைமிகு பயனகள்
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ஒரு ெொள் கமலொ மொமொவின் 
ரப்பர்த

ச�ம்்ப்னத 
 தேொட்டததிற்குச்

 

ச�ன்்றொள். அேள் மகிழ்ச்சியுடன் 
மகிழுநதில் 

த்பருநதில் 
 ்பயணிதேொள்.

அம்மொ 

்பொட்டி 
 சு்ேயொன 

சிற்றுண்டித 

மதிய உணெவு
 ேயொரிதது எடுதது ேநேொர்.     

இரண்டு

மூன்று
 மணி தெரததிற்குபபின் அஙகுச் ச�ன்று அ்டநேனர்.

 மொமொ 
ரப்பர்

ச�ம்்ப்ன
 மரம் சேொடர்்பொன விேககம் அளிதேொர்.       

இநேப ்பயணெம் அேளுககு 
மகிழ்ச்சியொக 

சி்றப்பொக 
 அ்மநேது. 

•	செம்பை்னத	க்தாட்ைப	பையைம்	பைறறியக்	கருததுக்ைக்	ககா்வயாக	எழு்த	வழிகாட்டு்தல்.

	� ்த்லப்பைசயாட்டிய	கருததுக்ை	30	சொறகளில்	ககா்வயாக	எழுதுவர்.3.4.5

பயைம் இனிது
பாடம்

3 

்கா்வயாக எழுதிடுக.

கமலாவின் பயைம்

ஒரு ெொள் கமலொ மொமொவின் ரப்பர்த தேொட்டததிற்குச் ச�ன்்றொள். அேள் 
மகிழ்ச்சியுடன் மகிழுநதில் ்பயணிதேொள். அம்மொ சு்ேயொன சிற்றுண்டித 
ேயொரிதது எடுதது ேநேொர். இரண்டு மணி தெரததிற்குபபின் அஙகுச்  
ச�ன்று அ்டநேனர். மொமொ ரப்பர் மரம் சேொடர்்பொன விேககம் 
அளிதேொர். இநேப ்பயணெம் அேளுககு மகிழ்ச்சியொக அ்மநேது.

நடவடிக்்க செம்ப்னத் ்தாடடப பயைம் பறறிய 
கருத்துக்ைக் ்கா்வயாக எழுதிடுக.
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செயயுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

கலந்து்ரயாடுக.

நடவடிக்்க 2 திருக்குறை்ையும் அதன் சபாரு்ையும் மனனம் 
செயது கூறி எழுதிடுக.

நடவடிக்்க 1 திருக்குறைளின் முதல் அடி்ய எழுதிடுக.

•	திருக்குற்ைப	பைாைலாகப	பைாைச	செய்தல்.

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	திருக்குற்ையும்	அ்தன	சபைாரு்ையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.5.2

நிற்க அேற்குத ேக.

கறக கெடறைக் கறப்வ கறறைபின் 
நிறக அதறகுத் தக.  (391)

கற்கத ேகுநே நூல்க்ேக குற்்றம்றக கற்க 
தேண்டும்; அவேொறு கற்்றபி்றகு கற்்ற கல்விககுத 
ேகுநே்படி ெடநதுசகொள்ே தேண்டும்.

திருக்குறைள் :

சபாருள் :
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•	எத்த்ன,	எவவைவு	எனும்	ககளவிகள	ககட்டுப	பைதில்	கூறச	செய்தல்.

	� எத்த்ன,	எவவைவு	எனும்	ககளவிகளுக்ககறபைப	பைதில்	கூறுவர்.	1.4.5

ைனைகிழ்
8

த�ொகுதி

வி்ையாடடு
பாடம்

1 

்கள்விகளுக்்கறபப பதில் கூறிடுக.

வி்ையாடடாைர்

11 த்பர்

(ஓர் அணி)

 

்நரம் 

90 
நிமிடம் 

நீைம்

120 மீட்டர் 

 

அகலம் 

90 

மீட்டர் 

ஓயவு

15 நிமிடம் 

ஓர் அணியில் எத்த்ன 
வி்ேயொட்டொேர்கள் 
வி்ேயொடுேர்?

11 வி்ையாடடாைர்கள் 
வி்ையாடுவர்.

எவவைவு தெரம் ஓயவு 
ேைஙகப்படும்?

15 நிமிடங்கள் ஓயவு 
வழங்கபபடும்.

எத்த்ன

எவவைவு

மாறறு 
வி்ையாடடாைர்

7 த்பர்
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	வி்ையாட்டுத	ச்தாைர்பைான	எத்த்ன,	எவவைவு	எனும்	கூடு்தல்	ககளவிகள	ககட்டுப	பைதில்	கூறச	
செய்தல்.

	� எத்த்ன,	எவவைவு	எனும்	ககளவிகளுக்ககறபைப	பைதில்	கூறுவர்.1.4.5

ஹொககி மட்்ட

வி்ையாடடாைர்
11 த்பர்

(ஓர் அணி)

்நரம்

70 நிமிடம்

சீரு்ட

அகலம் 
50 மீட்டர்

நீைம் 
91.40 மீட்டர்

1. திடலின் நீேம் எத்த்ன மீட்டர்?

2. ஓர் அணியில் எத்த்ன வி்ேயொட்டொேர்கள்   
 வி்ேயொடுேர்?

3. வி்ேயொட்டு தெரம் எவவைவு?

4. திடலின் அகலம் எவவைவு? 

நடவடிக்்க ்கள்விகளுக்்கறபப பதில் கூறிடுக.

40
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•	மினனஞெல்	கடி்தம்	ஒனற்ன	வாசிக்கச	செய்தல்.

	� கடி்தத்்தச	ெரியான	கவகம்,	ச்தானி,	உசெரிபபு	ஆகியவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறபை	வாசிபபைர்.	2.3.9

சீனப சபருஞசுவர்பாடம்
2 

வாசித்திடுக.

        �. குமணென்,
                எண் 15, ஜொலொன் ்பொரி 3,
                ேொமொன் அங�ொனொ ்பொரி,
                34200 ்பொரிட் புநேொர்.

                4 ஜூ்ல 20xx

அன்புத தேொைன் அரசுவிற்கு,         

இஙகு ெொன் ெலம். அஙகு நீ ெலமொ?

    ெண்்பொ, கடநே விடுமு்்றயில் சீனொவிற்குச் சுற்றுலொ ச�ன்த்றன். 
அஙகு ஏழு அதி�யஙகளில் ஒன்்றொன சீனப ச்பருஞசுே்ரக கண்டு 
மகிழ்நதேன். இச்சுேரின் நீேம் சுமொர் 21,196 கிதலொ மீட்டர் ஆகும். 

 இது முேல் சீனச் �ககரேர்ததியொன கின் ஷி ஹொேொங 
என்்பேரொல் சேொடஙகப்பட்டது. இச்சுேரின் ஒரு ்பகுதி சுற்றுலொத 
ேேமொகத திகழ்கி்றது. 

    அரசு, ேொயபபுக கி்டதேொல் நீயும் அவவிடததிற்குச் ச�ன்று 
ேொ. இததுடன் எனது கடிேததி்ன முடிததுக சகொள்கித்றன். 

ென்றி.

                     இப்படிககு,
                     அன்புத தேொைன்,
                      ச. குமணன்
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இனிய அனுபவம் 
பாடம்

3 

்கா்வயாக எழுதிடுக.

1. கடநே ேொரம் அப்பொ என்்ன மீன் பிடிகக அ்ைததுச் ச�ன்்றொர்.

2. தே்ேயொன ச்பொருள்க்ேத ேயொர் ச�யதேொம்.

3. ஆர்ேததுடன் ்படகில் ஏறிதனொம்.

4. மீன் பிடிககும் - ேழிமு்்றகள்.

5. தூண்டில் - கொததிருநதேன்.

6. மீன் சிககியது - மகிழ்ச்சி.

•	வாக்கியஙக்ைக்	ககா்வயாக	கநாட்டுப	புத்தகததில்	எழு்தப	பைணித்தல்.

	� அனுபைவத்்த	30	சொறகளில்	ககா்வயாக	எழுதுவர்.3.4.7

 கடநே ேொரம் அப்பொ என்்ன மீன் பிடிகக அ்ைததுச் 

ச�ன்்றொர். முேலில் தே்ேயொன ச்பொருள்க்ேத ேயொர் ச�யதேொம். 

பி்றகு ஆர்ேததுடன் ்படகில் ஏறிதனொம். அப்பொ மீன் பிடிககும் 

ேழிமு்்றக்ேக கற்றுத ேநேொர். 
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•	சில,	பைல	சொறக்ைப	பையனபைடுததிச	சொறசறாைர்	உருவாக்கப	பைணித்தல்.

	� 	சில,	பைல	எனபைனவறறுக்குபபின	வலிமிகா	எனபை்்த	அறிநது	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.5.5.1

இலக்கைம்
பாடம்

4

கலந்து்ரயாடுக.

சில  +  கிண்ணெஙகள்  = சில கிண்ணெஙகள்

்பல + சகொடிகள்  =  ்பல சகொடிகள் 

சில  +  ச�டிகள்   =  சில ச�டிகள் 

்பல  +  பூககள்  =  ்பல பூககள் 

1. தேொட்டததில் பல பூக்கள் பூததுக குலுஙகின.

2. அலமொரியில் சில கிண்ைங்கள் அடுககி ்ேககப்பட்டிருநேன.

மொணெேர்கதே, 
ேலிமிகொ இடஙகள் அறிதேொம், ேொரீர்.

•	 ச�ொற்ச்றொடர்களில், ேருசமொழி ‘ க, ச், த, ப’ 
ஆகிய ேல்சலழுததுகளில் சேொடஙகினொலும் 
நி்லசமொழி ஈற்றில் சில இடஙகளில் ேலிமிகொது.

•	 சில, ்பல என்்பனேற்றுககுபபின் ேலிமிகொது.
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நடவடிக்்க 1 ்ெர்த்து எழுதிடுக. 

நடவடிக்்க 2 திருத்தி எழுதிடுக.

•	சில,	பைல	சொறசறாைர்க்ைப	பையனபைடுததி	வாக்கியம்	அ்மக்கப	பைணித்தல்.	

	� சில,	பைல	எனபைனவறறுக்குபபின	வலிமிகா	எனபை்்த	அறிநது	ெரியாகப	பையனபைடுததுவர்.5.5.1

1. சில +  த்ப்ைகள் =  5.  ்பல  +  புட்டிகள்   = 

2. ்பல + குதி்ரகள் =   6.  சில  +  சீபபுகள்     = 

3. சில +  த�ேல்கள் =   7.  ்பல  +  கொேணிகள்  =   

4. ்பல  +  ேநேஙகள் =   8.  சில  +  சேொட்டில்கள் = 

குேததில் ்பல ேே்ேகள் நீநதிக சகொண்டிருநேன. அபச்பொழுது, அஙகு 

ேநே சிலப ்பொம்புகள் ேே்ேக்ேத துரததின. அச்�மயம் ்பலக கீரிகள் 

அஙதக ேநேன. இே்னக கண்ட ்பல ்பொம்புகள் புற்றில் ம்்றநேன. 
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•	குறிவ்ரவுக்ைத	திரட்டி	அதிலுளை	விவரஙக்ைப	கபைெச	செய்தல்.

	� குறிவ்ரவில்	உளை	விவரஙக்ைக்	கூறுவர்.1.5.3 

கல்வி
9

த�ொகுதி

நூலகம்
பாடம்

1 

விவரங்க்ைக் கூறிடுக.

எண்ணிக்்க

நூல்கள்
ெொேல்கள் க்ேப 

புதேகஙகள்
தமற்தகொள் 
நூல்கள்

�ரிததிர 
நூல்கள்

க்லக 
கேஞசியம்

குறிே்ரவு, லொருட் தேசியப்பள்ளி நூலகததில் கொணெப்படும் 
நூல்களின் ே்கக்ேக குறிககி்றது.
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சுறறுச்சூழல்பாடம்
2 

வாசித்திடுக.

பள்ளிகளில் சுறறுச்சூழல் பாடம் அறிமுகம். 
 
ேணெககம். 

மணிச் ச�யதிகளுடன் ெொன் �ொமநதி ெடரொஜன்.

 ்பள்ளிகளில் சுற்றுச்சூைல் ்பொடத்ே 
அறிமுகம் ச�யய கல்வி அ்மச்�ர் ்பரிநது்ர 
ச�யதுள்ேொர். 

 மொணெேர்களி்டதய சுற்றுச்சூைல் 
விழிபபுணெர்்ே ஏற்்படுததும் முயற்சியொக இது 
அ்மயும் என அேர் குறிபபிட்டொர்.
   
 தமலும், இேன் சேொடர்்பொன கல்வித திட்டம் 
வி்ரவில் அறிவிககப்படும் என்று ச�யதியொேர் 
�நதிபபில் அேர் சேரிவிதேொர். 

்நர்ல

கொ்ல மணி 7:30

முக்கியச் செய்திகள

•	செயதி	வாசிபபைாைர்	கபைானறு	வாசிக்கச	செய்தல்.

	� செயதி்யச	ெரியான	கவகம்,	ச்தானி,	உசெரிபபு	ஆகியவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறபை	
வாசிபபைர்.

2.3.10  
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•	குறிவ்ரவிலுளை	விவரஙக்ைக்	ககா்வயாக	எழு்தப	பைணித்தல்.

	� குறிவ்ரவிலுளை	விவரஙக்ைக்	ககா்வயாக	எழுதுவர்.3.4.3

எதிர்கால ஆ்ெ
பாடம்

3 

்கா்வயாக எழுதிடுக.

இககுறிே்ரவு, மீரி தேசியப்பள்ளியில் ்பயிலும் ெொன்கொம் ஆண்டு 
மொணெேர்களின் எதிர்கொல ஆ்�்யக குறிககி்றது. மொணெேர்கள் 
மூன்று து்்றக்ேத தேர்ேொகக சகொண்டுள்ேனர். அதிகமொன 
மொணெேர்கள் அறிவியலொேரொக விரும்புகின்்றனர். 

நடவடிக்்க விவரங்க்ைக் ்கா்வயாக எழுதிடுக.

மீரி தைசியபபள்ளி
நானகாம் ஆண்டு ைாணவரகளின எதிரகாை ஆதெ

குறிே்ரவு 1

      விமொனி  

     அறிவியலொேர்

   சேொழிலதி்பர் 

சமொதேம் 30 மொணெேர்கள்

20%
50%

30%

       சேொ்லககொட்சி ்பொர்தேல்  
  புதேகம் ேொசிதேல்    
  கணினி வி்ேயொட்டு 
    மீன் பிடிதேல்

40%

20%

15%

25%

ைாைான ரூொ தைசியபபள்ளி
நானகாம் ஆண்டு ைாணவரகளின சபாழுதுதபாககு

குறிே்ரவு 2
சமொதேம் 80 மொணெேர்கள்
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செயயுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

கலந்து்ரயாடுக.

அ்னததுலக ரீதியிலொன இ்� ெடனப த்பொட்டியில் 
சமடினொ ேஙகம் சேன்்றொள். ேன் சேற்றி்ய 
எண்ணி உச்சி குளிர்நேொள்.

த்பொட்டியில் கலநது சகொள்ேேற்கு முன்பு 
சமடினொ ச்பற்த்றொரிடம் ஆசி ச்பற்்றொள். 
இப்பைககம் சேொன்று சேொட்டு அேர்கள் 
பின்்பற்றும் ேைககமொகும்.

•	மரபுதச்தாைருக்கு	ஏறற	சுவசராட்டி	செயயப	பைணித்தல்.

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	மரபுதச்தாைர்க்ையும்	அவறறின	சபைாரு்ையும்	அறிநது	ெரியாகப	
பையனபைடுததுவர்.4.6.2

ச்பரும் மனமகிழ்ச்சி 
அ்டேல்

செடுஙகொலமொய / 
ஆதிகொலததிலிருநது

உச்சி குளிர்தல்  சதான்று சதாடடு   மரபுத்சதாடர்

சபாருள்

நடவடிக்்க நி்றைவு செயதிடுக.

1. வியொ்பொரத து்்றயில் ேன் மகனின் துரிே ேேர்ச்சி்யக கண்டு    

திரு. அஸிஸ் . 

2. ேமிைர்களின் திருமணெததின்த்பொது ேொ்ைமரம் கட்டுேது   

பின்்பற்றும் ேைககமொகும்.

3. தேநேன் த்பச்சுப த்பொட்டியில் முேல் ்பரி்�ப ச்பற்்றேொல் .
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•	வாசனாலி	அறிவிபபில்	உளை	விவரஙக்ைக்	கூறச	செய்தல்.

	� அறிவிபபில்	உளை	விவரஙக்ைக்	கூறுவர்.1.5.4

நிகழ்ச்சிகள்
10

த�ொகுதி

சுறறுலாச் ெந்்த
பாடம்

1 

விவரங்க்ைக் கூறிடுக.

• கு்்றநே வி்லயில் நி்்றநே 
த�்ே.

• உடதன 10ஆம் எண் 
சகொண்ட கூடொரத்ே 
ெொடுஙகள். ென்றி.

ேணெககம். சுற்றுலொப பிரியர்களின் கேனததிற்கு,
கு்்றநே வி்லயில் ்பொலித தீவிற்குச் ச�ல்ல தேண்டுமொ? 
இதேொ, உஙகளுககொகக கவிபபிரியொ ்பயணெ நிறுேனததின் சில ேகேல்கள்.

• 4 ெொள் 3 இரவு 
• ெொன்கு ெட்�ததிரத ேஙகும் விடுதி
• த்பொககுேரதது, ்பயணெச்சீட்டு, 

நு்ைவுக கட்டணெம் உட்்பட 
RM500.00 மட்டுதம.



விண்சவளிக் கண்காடசிபாடம்
2 

வாசித்துப பதிலளித்திடுக.

செத்தியா தேசியப்பள்ளி
09000 கூலிம், சகடா

ச்பற்த்றொர்களின் கேனததிற்கு,           5 ஜு்ல 20xx

விண்சவளிக் கண்காடசி

ேணெககம். சுடர் இயக்கத்தினர் விண்சேளிக 
கண்கொட்சியி்ன ெடதே உள்ேனர். இேன் விேரஙகள் 
பின்ேருமொறு:

ெொள் : 16 ஜூ்ல 20xx
இடம் : ்பள்ளி மண்ட்பம்
தெரம் : கொ்ல மணி 8:00 – மொ்ல மணி 5:00 ே்ர
நு்ைவு : இலே�ம்

நிகழ்ச்சி நிரல்:
• சூரியக் குடும்்பம் கண்கொட்சி                  
• மொதிரி ஏவூர்தி (ரொகசகட்) 
• முப்பரிமொணெ விண்சேளிப பயைம்
• விண்சேளி வீரர் சீரு்டக கண்கொட்சி
• விண்சேளி வீரர் ேரு்க

எனதே, இககண்கொட்சிககு உஙகள் அ்னே்ரயும் 
அ்ைககித்றொம். 

ென்றி.

இககண்,
ே்ல்மயொசிரியர்

50
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•	கருததுைர்	ககளவிகளுக்குப	பைதிலளிக்க	வழி	காட்டு்தல்.

	� அறிவிபபுத	ச்தாைர்பைான	கருததுைர்	ககளவிகளுக்குப	பைதிலளிபபைர்.2.4.4

1. இநே அறிவிபபு எேன் சேொடர்்பொனது?

 அ. விண்சேளிக  கண்கொட்சி   

 ஆ. விண்சேளி வீரர் கண்கொட்சி

2. இககண்கொட்சி யொரொல் ஏற்்பொடு ச�யயப்படுகி்றது?

 அ. விண்சேளி இயககம்    ஆ. சுடர் இயககம்

3. விண்சேளிக கண்கொட்சி எபச்பொழுது ெ்டச்பறும்?

 அ. 5 ஜூ்ல   ஆ. 16 ஜூ்ல

4. இககண்கொட்சியில் ெ்டச்பறும் அஙகஙகள் யொ்ே?

5. இககண்கொட்சியில் கலநது சகொள்ேேனொல் நீ அ்டயும் ்பயன் என்ன?

6. ச்பொருள் கொண்க:

 அ. இயககம்   ஆ. சூரியன்    இ. ்பயணெம் 
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டும்! டும்! டும்!

டும்! டும்! டும்!

பரிசு யாருக்கு
பாடம்

3 
்கா்வயாக எழுதிடுக.

•	அறிவிப்பைப	பைாககமறறு	நடிதது	விவரஙக்ைக்	ககா்வயாக	எழு்தப	பைணித்தல்.

	� அறிவிபபிலுளை	விவரஙக்ைக்	ககா்வயாக	எழுதுவர்.3.4.4 

உடதன, கரடியொரிடம் ்பதிவு ச�யயுஙகள்.
ென்றி.

ஒரு முககிய அறிவிபபு!

தெரம் : கொ்ல மணி 10:00 இடம் : மூஙகில் கொடு

உஙகளுககுச் சி்றபபுப ்பரிசுக கொததிருககி்றது.

ேொதேொ சிஙகத்ேச் சிரிகக ்ேயுஙகள்; ்பரி்�த ேட்டிச் ச�ல்லுஙகள்! 

ேொதேொ சிஙகத்ேச் சிரிகக ்ேககும் த்பொட்டி ெ்டச்பறும். 
கொ்ல மணி 10:00ககு இபத்பொட்டி ஆரம்்பம் ஆகும். இததேர்வு 
மூஙகில் கொட்டில் ெ்டச்பறும். 

கொததிருககி்றது சி்றபபுப ்பரிசு. சேற்றி யொருககு என்்ப்ே முடிவு 
ச�யயுஙகள்.

52
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•	க்்த்ய	நயததுைன	கூறப	பைணித்தல்.

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	பைழசமாழிக்ையும்	அவறறின	சபைாரு்ையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.7.2

செயயுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

கலந்து்ரயாடுக.

அகிதலஷ் ்பனிச்�றுககு வி்ேயொட்டுப 
த்பொட்டியில் ்பஙசகடுகக முடிவு ச�யேொன்.
இபத்பொட்டியில் ்பஙசகடுகக அேனுககுப த்பொதிய 
ே�தியில்்ல. அழுத பிள்்ை பால் குடிக்கும் 
என்்பேற்சகொப்ப ேொதன முயற்சி ச�யேொன். 

ே்ல்மயொசிரியரின் உேவி்ய ெொடினொன். 
அேரும் உேவினொர். த்பொட்டியில் கலநது சேற்றி 
ச்பற்்றொன்.

ஒவசேொருேரும் ேமககு தேண்டியேற்்்றப 
ச்பற்றுகசகொள்ே ேொதம முயற்சி ச�யய தேண்டும்.

அழுத பிள்்ை பால் குடிக்கும்.பழசமாழி

சபாருள்
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நடவடிக்்க 1 பழசமாழி்யயும் அதன் சபாரு்ையும் 
மு்றைபபடுத்தி எழுதிக் கூறிடுக.

நடவடிக்்க 2 வரிவடிவமாக எழுதிடுக.

நடவடிக்்க 3 பழசமாழி்யயும் சபாரு்ையும் ்கபபா்வ 
பயன்படுத்தி நடிக்கச் செயதல். 

•	 பைழசமாழி்யயும்	சபைாரு்ையும்	எழுதி	பைார்்வக்கு	்வக்கச	செய்தல்.

	� நானகாம்	ஆண்டுக்கான	பைழசமாழிக்ையும்	அவறறின	சபைாரு்ையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.7.2

பிள்்ே

குடிககும் 
அழுே 

்பொல் 
ேமககு 

ச�யய 

தேண்டும் 

ேொதம 
முயற்சி 

ஒவசேொருேரும் 

ச்பற்றுகசகொள்ே  

தேண்டியேற்்்றப  

பழசமாழி

சபாருள்

அழுே பிள்்ே ்பொல் குடிககும் 



ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்
55

•	செவிமடுத்த	கத்ததைச்	செொந்த	நதையில்	கூறச்	செய்தல்.

	� செவிமடுத்த	கத்ததைக்	கூறுவர்.1.2.9

மனம் கவர்ந்தவவ
11

த�ொகுதி

கேட்டதில் ரசித்தது
பாடம்

1 

செவிமடுததுக் கூறிடுே.

நண்பர்கள் ஐவர விமானத்தில் ்பயணம் செய்தனர. திடீசென்று விமானம் 
தீப்பற்றியது. ்தபபிக்க நான்கு வான்குடை்கள் மட்டுமம இருந்தன. 
அபம்பாது...

சிங்கம் : அடுத்்த ்தடைவன் நான், குதிக்கட்டுமா?

குதிடெ : எனககுப ்பந்தயம் இருககிறம்த! நான்...?

்கழுட்த : பிறடெப ்பற்றிக ்கவடையில்டை. நான் முநதிக ச்காள்கிமறன்.

புலி : நான் வாழ்நது முடித்்தவன். நீங்கள் குதியுங்கள்!

மான் : ஹா! ஹா! ஹா! ்கழுட்த எடுத்துக குதித்்தது என்னுடைய   
  துணிபட்ப. இனி நாம் அடனவரும் ்தபபிக்கைாம்.

சிங்கம் : எணணம் ம்பாை வாழ்வு.
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1.  அசெம்  ்பயம்  

2.  உடை    

3.  ்பசு   

ே
ெ

ந

•	அகரொதிதைப்	பைனபடுததிப்	சபொருள்	அறிைத	துதை	புரி்தல்.

	� அகரொதியின	துதை	சகொண்டு	செொல்லின	சபொருதை	அறிவர்.2.5.1

புதிய க்த்டல்பாடம்
2 

வாசிதது அறிந்திடுே.

ந்டவடிக்்ே ச�ாருள் எழுதி வாசிததிடுே.

�

4.  நிைா  

5.  தீ  

6. மெய  
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•	என	ஆசிரிைர்	எனும்	்ததைப்தபசைொட்டிை	கருததுகதை	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழு்தப்	
பணித்தல்.

	� ்ததைப்தபசைொட்டிை	கருததுகதை	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.5

என் க்தவ்்த
பாடம்

3 
கோ்வயாே எழுதிடுே. 

ச்பயர – ஷமை்தா 

மருத்துவர 

ச்பாழுதும்பாககு  அழகு – அறிவு

அன்்பானவரெடமயல் – செயவார

என் மனத்தின் ம்தவட்த அம்மா. 

என் அம்மாடவ எனககு மி்கவும் பிடிககும். 
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•	அது,	இது,	எது	எனும்	செொறகதைக்	சகொண்டு	வொக்கிைம்	அதமக்கப்	பணித்தல்.

	� அது,	இது,	எது	எனபனவறறுக்குப்பின	வலிமிகொ	எனபத்த	அறிநது	ெரிைொகப்	பைனபடுததுவர்.5.5.2

இலக்ேணம்
பாடம்

4

ேலந்து்ரயாடுே.

அது, இது, எது என்்பனவற்றுககுபபின் வலிமி்காது. 
அறிவீர்களா?

1. அது  +  ச்காலுசு =    அது சோலுசு

2. இது  +  ்த்கெம்  = 

3. எது  +  ்பாைம்  = 

4. அது  +  ்கயிறு  = 

5. இது  +  வயல்  =  

6. எது  +  ெஙகு =  

அது   +  ்காடு  =  அது ்காடு

இது   +  ்பைகு =  இது ்பைகு

எது   +  ்தவறு  =  எது ்தவறு?

ந்டவடிக்்ே 1 கெர்தது எழுதிடுே. 

ந்டவடிக்்ே 2 ச்தரிவு செய்திடுே.

1. அதில் (எதுச சிறந்த / எது சிறந்்த) ஓவியம்?

2. (இது ்தங்கத்்தால் / இதுத் ்தங்கத்்தால்) செயயப்பட்ை சிடை.

3. (அது ்காட்டில் / அதுக ்காட்டில்) வாழும் விைஙகு.

4. (எதுப ்பாெமான / எது ்பாெமான) ச்பட்டி?
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்தகவல் யுகம்
12

த�ொகுதி

உலேச் செய்திேள்
பாடம்

1 

செவிமடுததுக் கூறிடுே.

•	செயதி	வொசிப்தபப்	கபொலித்தம்	செயைப்	பணித்தல்.

	� செவிமடுத்த	செயதிதைக்	கூறுவர்.1.2.10

்தடைபபுச செயதி்கள் வாசிப்பவர யாழினி.  

• மவற்றுககிெ்க வாசி்கள் வருட்க; விஞ்ானி்களின் அதிரசசித் ்த்கவல்.

• ெநதிெனில் குடியிருபபு அடமக்க நாொ திட்ைம்.

• சூரியனின் இெட்டைக கிெ்கம் ்கணடுபிடிபபு; விணசவளி    
ஆொயசசியாளர்கள் வியபபு. 

• பூப்பநதுப ம்பாட்டியில் இநதிய                          
வீொங்கடன சவற்றி; சீனாவில் ொ்தடன.
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•	நொளி்தழ்	செயதிகதைப்	பொககமறறுச்	செயதிைொக	வொசிக்கச்	செய்தல்.

	� செயதிதைச்	ெரிைொன	கவகம்,	ச்தொனி,	உச்ெரிப்பு	ஆகிைவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறப	
வொசிப்பர்.2.3.10

வானி்லச் செய்திேள்பாடம்
2 

வாசிததிடுே.

திெங்கானு

கிளந்தான்

்ப்காங

ம்பொக

மைாக்கா

நான் மவலு ொஜன்.

இ்தனிடைமய,

கிளந்தான், திெங்கானுவில் ச்தாைரநது ்கன மடழ 
ச்பயது ச்காணடிருககிறது. இ்தனால், ்பை குடியிருபபுப 
்பகுதி்களில் சவள்ளம் ஏற்்பட்ைது. மக்கள் சவள்ள 
நிவாெண டமயங்களுககுக ச்காணடு செல்ைப்பட்ைனர.

2

4

வணக்கம். வானிடைச செயதி்களுைன் 
நான் ஆரத்தி முத்து. 

மமற்குக ்கடெமயாெப ்பகுதி்களில் இடியுைன் கூடிய 
மடழ ச்பயவ்தால் ்கைல் அடை 2.5 மீட்ைர வடெ 
உயரும் ொத்தியம் உள்ளது. எனமவ, அப்பகுதி 
மக்கள் ்பாது்காப்பா்க இருககும்்படி ம்கட்டுக 
ச்காள்ளப்படுகின்றனர. மீனவர்கள் ்கைலுககுச 
செல்ைத் ்தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

1

3



ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்
61

•	கபரஙகொடிக்குச்	செனற	அனுபவதத்தக்	ககொதவைொக	எழு்தச்	செய்தல்.

	� அனுபவதத்த	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.7

்தேவல் அறிே
பாடம்

3 

நான் ்தம்பியுைன் ெைடவ நிடையத்திற்குத் துணி துடவக்கச சென்மறன்.

்காசு   
வில்டை்கடள 
மாற்றிமனன்.

்காசு வில்டை்கடள 
உள்மள ம்பாட்மைன்.

ச்தாைஙகு்க 
என்ற விடெடயத் 
்தட்டிமனன்.

நான் ்தம்பியுைன் ெைடவ நிடையத்திற்குத் துணி துடவக்கச சென்மறன். 
 

அடுத்துத் துணி்கடளச ெைடவ இயநதிெத்தின் உள்மள ம்பாட்டு மூடிமனன்.

கோ்வயாே எழுதிடுே.
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செய்யுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

ேலந்து்ரயாடுே.

ொமதியும் ச்கௌெலும் ந்கமும் ெட்தயும் ம்பாை 
சநருஙகிப ்பழகும் நண்பர்கள். ெதுெங்கப 
ம்பாட்டியில் அவர்கள் சவற்றி ச்பற்ற செயதி 
்காட்டுத் தீ ம்பாை ்பெவியது. 

ந்டவடிக்்ே 2 உவ்மதச்தா்ட்ரயும் ச�ாரு்ையும் அறிந்து 
கூறி எழுதிடுே.

ந்டவடிக்்ே 1 நி்றவு செய்திடுே.

1. கிொமத் ்தடைவருககு விருது வழங்கப்பட்ை செயதி            
்பெவியது. 

2.  இருந்த அருணுககும் வரமனுககும் ஒமெ 
்பல்்கடைக்கழ்கத்தில் இைம் கிடைத்்தது.

3. ்பறககும் மகிழுநது ்பற்றிய செயதி  ்பெவியது.

4.  ்பழகிய நண்பர்கள் இருவரும் ெணடையிட்டுப       
பிரிந்தனர.                      

நேமும் ெ்்தயும் க�ால    மி்க சநருக்கமா்க

ோடடுத தீ க�ால     ஒரு செயதி விடெவா்கப ்பெவு்தல்

•	உவதமதச்தொைருக்குப்	சபொருத்தமொன	சூழதை	உருவொக்கி	நடிக்கச்	செய்தல்.

	� நொனகொம்	ஆண்டுக்கொன	உவதமதச்தொைர்கதையும்	அவறறின	சபொருதையும்	அறிநது	ெரிைொகப்	
பைனபடுததுவர்.4.8.1

உவ்மதச்தா்டர்
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பணபபாடு
13

த�ொகுதி

இ்ெ அமுது
பாடம்

1 

ேலந்து்ரயாடிக் ேருததுே்ைக் கூறிடுே.

வணக்கம் நண்பர்கமள, ்தற்ம்பாது 
நவீன இடெக ்கருவி்கள் அதி்கம்்தான். 
இருபபினும், உங்கள் இடெககு 
மயங்காம்தார உணமைா?

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	உதரைொைதை	நடிததுக்	கொட்ைச்	செய்தல்.	

	� செவிமடுத்த	உதரைொைலில்	உள்ை	கருததுகதைக்	கூறுவர்.1.2.11

ஆமாம், நண்பா! சு்ப ்காரியங்களுககும் ஆைய 
விழாக்களுககும் எங்கடள நாடுகின்றனர. 

என்டனத் ச்தரிகிற்தா நண்பமெ? நான் 
்தவிலின் ம்தாழன் நா்தஸவெம். துடளக்கருவி 
வட்கடயச ொரந்தவன். என்னுள் சமாத்்தம் 
12 துடள்கள் உள்ளன. 

நன்று நண்பா! நாமனா ம்தால்்கருவி. என்டனக 
குசசிடயக ச்காணடும் ்கவெம் அணிந்த விெல்்கடளக 
ச்காணடும் முழககுவர. 

ஆஹா! அருடம! நம்மால் இடெ 
வளரகிறது; ்பண்பாடு உயரகிறது.
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மலரும் சமாடடுபாடம்
2 

வாசிததிடுே.

பு்கழ்ச்பற்ற ஐயா ெகதிமவலு அவர்களிைம் 
ஏழு ஆணடு்களா்கப ்பயின்று வருகிமறன். 

1

2

3

4

வணக்கம் சுஹாஷ். சிை நாள்்களா்க 
உன்டனக ்காணவில்டைமய? 

ஓ! அப்படியா, யாரிைம் ்பயிற்சி ச்பறுகிறாய?

வணக்கம் மாைவன். ்கைந்த இெணடு 
வாெங்களா்கத் ்த்பைா இடெப 
்பயிற்சியில் ஈடு்பட்டிருநம்தன். 
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	உதரைொைதை	வொசிதது	நடிக்கச்	செய்தல்.

	� உதரைொைதைச்	ெரிைொன	கவகம்,	ச்தொனி,	உச்ெரிப்பு	ஆகிைவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறப	
வொசிப்பர்.		2.3.5		

நன்று நண்பா.

5

6

7

8

ஆஹா! அற்பு்தம் நண்பா. உனககு மமடை 
அனு்பவங்கள் உணைா?

சிறபபு நண்பா. இனி நானும் உன்மனாடு 
இடெ வகுபபில் ்கைநது ச்காள்கிமறன். 

ஆமாம். உள்நாட்டு, சவளிநாட்டு இடெக 
்கசமெரி்களில் ்பஙம்கற்றுள்மளன். மமலும், 
இடைவிைாது ்த்பைா வாசித்துச ொ்தடனயும் 
்படைத்துள்மளன்.
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இன்னி்ெ விழா
பாடம்

3 
ேருததுே்ைக் கோ்வயாே எழுதிடுே. 

ஆைல் ்பாைல் - நி்கழ்சசி்கள்

்கைந்த ெனிககிழடம நான் இன்னிடெ 
விழாவில் ்கைநது ச்காணமைன். 

ெனிககிழடம - இன்னிடெ விழா 
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	வொக்கிைஙகதைக்	ககொதவைொக	எழு்த	வழிகொட்டு்தல்.	

	� சூழலுக்ககறற	கருததுகதை	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.6		

்கைந்த ெனிககிழடம, நான் குடும்்பத்ம்தாடு இன்னிடெ விழாவில் 
்கைநது ச்காணமைன். 

 
நாங்கள் மகிழ்சசிமயாடு வீடு திரும்பிமனாம்.

அதி்கமாமனார - கூடினர
ஒளிப்பதிவு - செய்தார

நிழற்்பைம் - எடுத்்தனர

ட்க ்தட்டினர

்கைந்த ெனிககிழடம, ெவி ்தன் குடும்்பத்ம்தாடு 
இன்னிடெ விழாவிற்குச சென்றான். அஙம்க...

சூழல்:
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•	நொனகொம்	கவறறுதம	உருபு	ஏறறுள்ை	செொறகதைப்	பைனபடுததி	வொக்கிைம்	அதமக்கச்	செய்தல்.

	� மூனறொம்,	நொனகொம்	கவறறுதம	உருபுகதை	அறிநது	ெரிைொகப்	பைனபடுததுவர்.5.2.7  

இலக்ேணம்
பாடம்

4

ேலந்து்ரயாடுே.

      

      

ந்டவடிக்்ே 1 கெர்தது எழுதிடுே.

ந்டவடிக்்ே 2 கவற்று்ம உரு்� இ்ணதது எழுதிடுே.

1. ்கடை  +  கு  =  ே்்டக்கு

2. ்தம்பி  +  கு  = 

3.  மம்கன்  +  கு  = 

4.  வடை  +  கு  = 

5.  ்பறடவ  +  கு  = 

1.  கு்கன் �ள்ளி நைநது சென்றான்.

 கு்கன் �ள்ளிக்கு நைநது சென்றான்.

2.  குருவி இடெ கிடைத்்தது.

3.  சவணணிைா ெந்்்த வந்தாள்.

4.  ராணி நிடறய ்பணம் கிடைத்்தது.

5.  குழநட்த ச�ாம்்ம அழு்தது.

முகிலனுக்குப் ்ப்தவி உயரவு 
கிடைத்்தது.

எடுத்துக்காட்டுஉருபு

கு

வட்க

நான்்காம் 
மவற்றுடம

நான்ோம் கவற்று்ம உருபு அறிகவாம்
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•	அறிவிப்தபப்	பல்கவறு	ச்தொனியில்	கூறச்	செய்தல்.

	� செவிமடுத்த	அறிவிப்தபக்	கூறுவர்.1.2.8		

விழிப்புணரவு
14

த�ொகுதி

இன்்றய அறிவிப்பு
பாடம்

1 

செவிமடுததுக் கூறிடுே.

தூக்கம் ச்தாடையும்; ்பசி மடறயும்.

அறிவிப்புக் ககளீர!

வணக்கம். 
இது ஒரு ்பயன்மிகு அறிவிபபு. 
எங்கடளத் தினமும் ்பயன்்படுத்்தத் துடிககிறீர்கமள!
எங்களின் அதி்கப ்பயன்்பாடு உங்களுககுப ச்பரும்்பாடு. அறிவீர்களா?

மநெம் ்தவறும்; ்பாரடவ குடறயும்; 
இது ம்தடவயா?

உங்கள் மெடவககு நாங்கள்; 
ம்தடவககு மட்டுமம நாடுங்கள்.
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ந்டவடிக்்ே செவிமடுததுக் கூறிடுே.

வாழ விடுஙேள்

நீங்கள் சவளியிடும் ்கரிவளிடய நாங்கள் 
உயிரவளியா்க மாற்றிக ச்காடுககிமறாம். 
எங்கடள நடுங்கள், ்பைடனப ச்பறுங்கள்.

இன்கற செய்கவாம்

இனிபட்பச சுடவ்பானங்களில் குடறத்துக 
ச்காள்ளுங்கள்; உங்கள் சிரிபபில் அ்தடன 
இடணத்துக ச்காள்ளுங்கள்.

•	வொசனொலி	அறிவிப்தபச்	செவிமடுததுக்	கூறச்	செய்தல்.		

	� செவிமடுத்த	அறிவிப்தபக்	கூறுவர்.1.2.8		

அறிவிப்பு 1

அறிவிப்பு 2

 

நண�னாே வருகிகறன்

குறடள மநசி. வானம் அளவு மயாசி. 
என்டனக ட்கயில் எடுத்து வாசி. 

அறிவிப்பு 3

எஙே்ை 
நடுஙேள்

கவண்டாம் 
இனிப்பு

நாளும் வாசி
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•	அறிவிப்பொக	வொசிக்க	வழிகொட்டு்தல்.	

	� அறிவிப்புத	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.4			

நல்வாழ்வுபாடம்
2 

வாசிதது வி்்ட ோணே.

இடளமயாருககு ஓர 
அறிவிபபு

உங்களுககுப புட்க 
்பட்கயா? 

இம்தா 
உங்களுக்கான 
அரிய �ரிசு.

வது �ரிசு

நல்ை நண்பர்கள்

வது �ரிசு

குடும்்ப நைன்

வது �ரிசு

இரு்தய மநாய ்தடுபபு

வது �ரிசு

நீணை ஆயுள்

உஙேள் உ்டல் நலம் 
உஙேள் ச�ாறுப்பு.

பு்ே்யத ்தவிர்ப்க�ாம்; 
புன்ன்ே்யப் ச�றுகவாம்.

2
3

1
4
5

வது �ரிசு

  உைல் வனபபு

நல்வாழ்வுக் கையேடு

படிபயபவாம்; பகிரய்வாம்
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•	அறிவிப்தப	வொசிததுக்	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிக்கச்	செய்தல்.

	� அறிவிப்புத	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.4			

1. இந்த அறிவிபபு எட்தப ்பற்றியது?

உணவு

நல்வாழ்வு

2. எத்்தடன ்பரிசு்கள் கிடைககும்?

நான்கு

ஐநது

3. அறிவிபபின் மநாக்கம் என்ன?

புட்கப பிடிப்பட்தத் ்தவிரக்க

புட்கப பிடிககும் ஆரவத்ட்த ஏற்்படுத்்த

4. ஐந்தாவது ்பரிொ்கக குறிபபிைப்படுவது எது?

குடும்்ப நைன் ச்பருகும்.

உைல் வனபபு அதி்கரிககும்.

5.  ெரியான ச்பாருளுககு அடையாளமிடு்க.

வனப்பு அழகு ்தளரசசி

நண�ர்ேள் ெம்கா்தெர்கள் ம்தாழர்கள்

�ரிசு ச்பட்டி சவகுமதி

6. ‘புட்கடயத் ்தவிரபம்பாம்; புன்னட்கடயப ச்பறுமவாம்’ எனும் 
கூற்று உணரத்தும் ்கருத்து யாது?
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•	நொளி்தழில்	உள்ை	அறிவிப்தபப்	பொர்தது	எழு்தச்	செய்தல்.

	� அறிவிப்பிலுள்ை	விவரஙகதைக்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.4			

ே்்தப் ச�டடி
பாடம்

3 
கோ்வயாே எழுதிடுே. 

சுட்டிையே,

குட்டிக் ைகை எழுை ஆகைேவா? 
இயைவா, பூமலர இைழின் ைகைப பபட்டி.  
ைகைைகே எழுதிப பபட்டிக்குள் யபவாடுஙைள். 

 
	்படைபபு்கள் ்தமிழில் இருக்க மவணடும்.

	எழுத்து வடிவில் அனுப்ப மவணடும்.

	உங்கள் ்கட்த்கள் வணணப ்பைங்களுைன் 
சவளியிைப்படும். 

	இறுதி நாள் : 31 ஆ்கஸட் 20XX

	ச்தாைரபுககு : திரு. செழியன் 0123456789

ெவா்ல ஏற்க�ாம்! ொ்த்ன �்்டப்க�ாம்!

பூமைர இ்தழின் ்கட்தபச்பட்டி சுட்டி்களின் ்கட்த்கடளச 

மெ்கரிககின்றது. ்கட்த்கடள எழுதிப ச்பட்டிககுள் ம்பாை மவணடும். 

்படைபபு்கள் . ்கட்த்கடள  அனுப்ப மவணடும். 

சுட்டி்களின் இந்தக ்கட்த்கள்  சவளியிைப்படும். 
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்படிக்காமல் ஒரு நாளும் இருக்கககூைாது.

ஓ்தாம சலாருநாளு மிருக்ே கவண்டாம் உலேநீதி 

ச�ாருள்

செய்யுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

ேலந்து்ரயாடுே.

டவஷ்ணவி, நீ 
தினமும் வாசிப்பது 
மகிழ்சசியா்க 
இருககிறது. 
ச்தாைெட்டும் உன் 
முயற்சி.

நன்றி அம்மா. 
்படிக்காமல் ஒரு 
நாளும் இருக்கக 
கூைாது என்று  
ஆசிரியர 
கூறினார.

ந்டவடிக்்ே 2
உலேநீதி்யயும் அ்தன் ச�ாரு்ையும் மனனம் 
செய்து கூறி எழுதிடுே. 

ந்டவடிக்்ே 1 உலேநீதியின் ச�ாரு்ை உணர்ததும் �்டததிற்கு 
(  ) என அ்்டயாைமிடுே.

	� உைகநீதிதையும்	சபொருதையும்	பொைைொகப்	பொைச்	செய்தல்.

	� நொனகொம்	ஆண்டுக்கொன	உைகநீதிதையும்	அ்தன	சபொருதையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.9.1
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•	ஒலிமரபுச்	செொறகதை	ஒலிததுப்	கபெச்	செய்தல்.

	� கூவும்,	கதரயும்,	கர்ஜிக்கும்,	சீறும்,	பிளிரும்,	கததும்,	குதரக்கும்	ஆகிை	ஒலிமரபுச்	செொறகதைப்	
பைனபடுததிப்	கபசுவர்.	1.3.10		

ஒற்றுவமயுணரவு
15

த�ொகுதி

எஙே்ை அறி
பாடம்

1 

ேலந்து்ரயாடுே. என்டனத் ச்தரியுமா? 
நான் ்பாம்பு. 
சீறுமவன். 

மம, மம! 
துள்ளித் துள்ளிக குதித்து வரும் 
ஆட்டுககுட்டி நான். ்கத்துமவன். 

வநம்தன், வநம்தன் மீணடும் 
நாமன வநம்தன். நான் யாடன. 
பிளிருமவன்.

சைாள், சைாள்!
நான் மனி்தர வீட்டுப பிள்டள. 
இஃது ஊர அறிந்த உணடம. 
நான் நாய. குடெபம்பன். 
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யார் சிறந்்தவர்பாடம்
2 

வாசிததிடுே.

சிை நாள்்கள் ்கைந்தன. உைல் உறுபபு்கள் 

மொரவாகின. வயிறு்தான் உணடவ உறுபபு்களுககு 

அனுபபுகிறது என்்பட்த உணரந்தன. மீணடும் 

ஒற்றுடமயுைன் செயல்்பைத் ச்தாைஙகின.  

•	கத்ததைப்	பொககமறறு	நடிக்கச்	செய்தல்.

	� கத்ததைச்	ெரிைொன	கவகம்,	ச்தொனி,	உச்ெரிப்பு	ஆகிைவறறுைன	நிறுத்தக்குறிகளுக்ககறப	வொசிப்பர்.2.3.7		

(ஈொப ்கட்த்கள்)

நைநது நைநது உணவு ம்தடுகிமறன். நான்்தான் 

முககியமானவன். 

ஹா, ஹா, ஹா!... அ்தடனச சுமநது 
வரும் நாமன ச்பரியவன்.

ம்பாட்டி மவணைாம் நண்பர்கமள! உணடவக 
்கணடுபிடித்துக ச்காடுப்பது யார? நான்்தாமன?

நாம் மூவரும் சிெமப்படுகிமறாம். ஆனால், இந்த 
வயிற்றுககு மவடைமய இல்டை, ்பாரத்தீர்களா?

இனி நாம் உணவு ்தருவட்த நிறுத்திக ச்காள்மவாம்.

ஒரு நாள் உைல் உறுபபு்கள் ்தாமம முககியம் என்று வாதிட்ைன. 
அபச்பாழுது...
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•	கவறு	சிை	குறில்,	சநடில்	செொறகதைக்	சகொண்டு	வொக்கிைம்	அதமக்கச்	செய்தல்.

	� குறில்,	சநடில்	செொறகதைக்	சகொண்டு	வொக்கிைம்	அதமப்பர்.3.3.13		

திறந்்த இல்லம்
பாடம்

3 
வ்ேப்�டுததி வாக்கியம் அ்மததிடுே. 

குறில் நெடில்

1. விைக்கு : தீ்பாவளியன்று வீட்டு வாெலில் விைக்கு ஏற்றினர.

2. கோலம் : அக்காள் வணணக கோலம் வடெந்தாள்.
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செய்யுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

ேலந்து்ரயாடுே.

•	வகுப்பதறயில்	திருக்குறள்	மனனப்	கபொட்டி	நைததுவித்தல்.

	� நொனகொம்	ஆண்டுக்கொன	திருக்குறதையும்	அ்தன	சபொருதையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.5.2		

ந்டவடிக்்ே 2
திருக்குற்ையும் அ்தன் ச�ாரு்ையும் மனனம் 
செய்து கூறி எழுதிடுே. 

ந்டவடிக்்ே 1 வணணம் தீடடிப் புத்தேக் குறியீடு செய்திடுே.

்கற்றவர்கள் ்கணணுள்ளவர்கள் எனச சொல்ைத் 
்தகுதியுடையவர்கள். ்கல்ைா்தவர்கள் மு்கத்தில் 
இருப்பது புண்கள் எனக ்கரு்தப்படுகின்றது. 

ேணணு்்டயர் என்�வர் ேற்கறார் முேததிரணடு 
புணணு்்டயர் ேல்லா ்தவர். (393)

திருக்குறள்

ச�ாருள்

்கணணுடையர ்கற்மறார 
என்்பட்த அறிமயன் 
அன்று. இன்று ்கண்கள் 
இருநதும் குருைனாகி 
விட்மைன்! 

ச்காடுங்கள் 
அணணா. 

்தம்பி, இந்தப ்பாெத்ட்தப 
பூரத்தி செயய இயலுமா? 

1

2

393
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•	 ெரிைொன	ச்தொகுதிப்	சபைர்கதைப்	பைனபடுததிப்	கபெச்	செய்தல்.	

	� சீப்பு,	சகொதது,	கட்டு,	குவிைல்	ஆகிை	ச்தொகுதிப்	சபைர்கதைப்	பைனபடுததிப்	கபசுவர்.1.3.11

16
த�ொகுதி

அறிந்து சோள்வீர்
பாடம்

1 

ேலந்து்ரயாடுே.

உணவும் நலமும்

்கல்

டுரியான்

புதினா

சவற்றிடை

்கறிமவபபிடை

பூ 

1. வீட்டின் ொவிக் சோததுக் ்காணாமல் ம்பானது.

2. அம்மா இெணடு புதினாக் ேடடு வாஙகி வந்தார.

சோதது ேடடு குவியல்

மணை்விறகுதிொட்டெ
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்பள்ளி உணவுச ெநட்தயில் மூன்று நண்பர்கள்...

உணவுேள் �லவி்தம்பாடம்
2 

வாசிதது வி்்ட ோணே.

ஆமொங, எங்களின் உணவு வட்க்கடளப ்பார. இட்ைலி, 
ம்தாடெ, இடியப்பம், வடை எனப ்பைவட்க உள்ளன. 

எனககும் வடை மி்கவும் பிடிககும். 
வா முெளி, எங்கள் உணவு்கடளயும் 
சு்வத்துப ்பார. ்பாவ், ொர ச்காய 
தியாவ், ொகம்காய என அடனத்தும் 
உணடு. அமாட், உன் ட்கயில் 
என்ன?

இம்தா, உங்களுக்கா்க எங்களின் 
உணவு வட்க்கடள வாஙகி 
வநதுள்மளன். ஆஹா! நல்ை 
விருநது. வாருங்கள் கெர்ந்க்த 
சுடவபம்பாம்.   

1

2
3

•	உதரைொைதைப்	பொககமறறு	நடிக்கச்	செய்தல்.

	� உதரைொைல்	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.780
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•	 பொரம்பரிை	உைவுகள்	பறறிை	திரட்கைடு	செயைப்	பணித்தல்.

	� உதரைொைல்	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.7

மைாயக்காெர 

சீனர 

இநதியர 

1. உடெயாைல் எட்தப ்பற்றியது?

 உடெயாைல் உணவு வட்க்கடளப ்பற்றியது.

2. மூன்று நண்பர்களும் எஙகு உடெயாடிக ச்காணடிருந்தனர?

 மூன்று நண்பர்களும்  .

3. இநதியர்களின் உணவு்கள் யாடவ?

  ம்பான்றடவ இநதியர்களின் உணவாகும். 

4. ொகம்காய எந்த இனத்்தவரின் உணவு?

5. மைாயக்காெர்களின் உணவு வட்க்கள் யாடவ?

6. உனககுப பிடித்்த உணவு எது? ஏன்?

7. ச்பாருள் ்காண்க.

 அ. உணவு     ஆ. சுடவ  இ. மெரநம்த

8. இடணத்திடு்க.



ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்
82

உணகவ மருந்து
பாடம்

3 

கோ்வயாே எழுதிடுே.

நான் விரும்பும் �ழம்

�்டம்

�ழம் சோய்யா மாது்ை

நிறம் ்பசடெ சிவபபு

ஊட்டச்ெதது ஏ, பி, இ, ம்க ஏ, சி, இ

�யன்ேள்
• மைசசிக்கல் நீஙகும்.
• ெத்்தமொட்க 

குணமாகும்.

• புற்றுமநாடயத் ்தடுககும் 
வாயபபுணடு.

• மநாய எதிரபபுச ெகதி 
கூடும்.

•	நொன	விரும்பும்	வொதழப்பழம்	எனற	்ததைப்பில்	கருததுகதைக்	ககொதவைொக	எழு்த	வழிகொட்டு்தல்.	

	� ்ததைப்தபசைொட்டிை	கருததுகதை	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.5

நான் விரும்பி உணணும் ்பழம் ச்காயயா. அ்தன் நிறம் ்பசடெ. 
இதில் ஊட்ைசெத்து ஏ, பி, இ, ம்க ம்பான்றடவ உள்ளன. 
ச்காயயாடவ உண்ப்தால் மைசசிக்கல் நீஙகும். மமலும், 
ெத்்தமொட்கயும் குணமாகும். இ்தடனப ்பழசொறா்கவும் 
அருந்தைாம். நான் தினமும் ஒரு ச்காயயாப ்பழம் ொபபிடுமவன். 

நான் விரும்பும் மாதுடள.

ந்டவடிக்்ே 1 கோ்வயாே எழுதிடுே.
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•	கருததுகதைக்	ககொதவைொக	கநொட்டுப்	புத்தகததில்	எழு்தப்	பணித்தல்.

	� ்ததைப்தபசைொட்டிை	கருததுகதை	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.5

சமச்சீர உணவு 

ந்டவடிக்்ே 2 ்த்லப்்�சயாடடிய ேருததுே்ை மடடும் 
க்தர்ந்ச்தடுததுக் கோ்வயாே எழுதிடுே.

ெமசசீர உணவு உண்பது அவசியமாகும்.

தினமும் உைற்்பயிற்சி செயய மவணடும்.

ெமசசீர உணவால் உைல் நைம் ம்பணப்படுகிறது.

உைலுககுத் ம்தடவயான ஊட்ைசெத்து்கள் கிடைககும்.

நண்பர்களுைன் ொபபிைச செல்வது அவசியமாகும்.

உைல் ்பருமடனத் ்தவிரக்கைாம்.

துரி்த உணடவத் ்தவிரபம்பாம். 

ெமசசீர உணவு உணடு நைமுைன் வாழ்மவாம்.

நாம் தினமும் ெமசசீர உணவு உண்பது 
அவசியமாகும். 
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2

செய்யுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

ேலந்து்ரயாடுே.

அறிவாளியா்க இருப்பவமன 

ஆற்றல் மிக்கவனா்கத் தி்கழ்வான் 

என்்பது அடனவரும் அறிந்தம்த.  

இ்தடன நாம் ஏமாந்த 

சிங்கம் எனும் ்கட்தயின்வழி 

அறியைாம். உருவத்தில் முயல் 

சிறியது. ்தன் புத்திக கூரடமயால் 

சிங்கத்ட்தக கிணற்றில் 

குதிக்கச செய்த ்கட்த இ்தடன 

உணரத்துகின்றது.

ந்டவடிக்்ே 2
�ழசமாழி்யயும் அ்தன் ச�ாரு்ையும் மனனம் 
செய்து கூறி எழுதிடுே. 

ந்டவடிக்்ே 1
புத்தேக் குறியீட்்ட வணணம் தீடடி 
அழகுப்�டுததிடுே. 

புததிமான் �லவான்.
அறிவாளியா்க இருப்பவமன 

ஆற்றல் மிக்கவனா்கத் 
தி்கழ்வான். 

•	QR	குறியீட்டின	வழி	கத்ததை	ஒளிபரப்பி	நடிக்கச்	செய்தல்.

	� நொனகொம்	ஆண்டுக்கொன	பழசமொழிகதையும்	அவறறின	சபொருதையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.7.2

1

3
4

வருடு்க

�ழசமாழி
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•	தககைட்டில்	கொைப்படும்	்தகவல்கதைக்	கைநதுதரைொைச்	செய்தல்.

	� எத்ததன,	எவவைவு	எனும்	ககள்விகளுக்ககறபப்	பதில்	கூறுவர்.1.4.5

17
த�ொகுதி

ரசிக்ே ருசிக்ே
பாடம்

1 

ேலந்து்ரயாடுே.

பபாரம்பரியம்

10km தூெம் வடெ 
அனுபபும் மெடவ. 
 
RM100ககு மமல் 
செைவு செய்தால் 
சிறபபுப ்பரிசு்கள்.  

பவாரம்பரிே
உணவு விழவா  
1.9.20xx

்காடை மணி 7:00 மு்தல் 
இெவு மணி 11:00 வடெ 

திறநதிருககும்.

சவள்ளி – விடுமுடற

ெனி, ்ாயிறு 20% ்கழிவு 

என்மனாடு மெரநது 
இன்னும் 4 
ெடமயல்்காெர்கள் 
உள்ளனர.

50 வட்கயான 
உணவு்கள்.

 மணி மநெத்தில் 
உணவு ்தயார.
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•	எத்ததன,	எவவைவு	எனும்	ககள்விகள்	உருவொக்கிப்	பதில்	கூறச்	செய்தல்.

	� எத்ததன,	எவவைவு	எனும்	ககள்விகளுக்ககறபப்	பதில்	கூறுவர்.1.4.5

ெடமயல்்காெர்கள் 
உள்ளனர?

வட்கயான உணவு்கள் 
கிடைககும்?

்பணம் செைவு செய்தால் 
சிறபபுப ்பரிசு?

தூெம் வடெ 
அனுப்பப்படும்?

மணிககுத் 
திறக்கப்படும்?

நாள்்கள் 
திறநதிருககும்?

மநெத்தில் 
்தயார?

்கழிவு?

எவவைவு

எத்த்ன

�தில் கூறிடுே.

மா்தவன் சவள்ளிககிழடம நண்பர்களுைன் உணவு விழாவிற்குச 
செல்கிறான். அவனுககு எவ்வளவு ்கழிவு கிடைத்திருககும்? ஏன்?
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•	கடி்தததில்	உள்ை	விவரஙகதை	மனகவொட்ைவதரவில்	பதைக்கச்	செய்தல்.

	� கடி்தம்	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.5

சநய்்தல் ே்லபாடம்
2 

வாசிதது வி்்ட ோணே.

இளமவணி ்பாைன்,
்தமிழ்சமாழிக ்கழ்கம்,
்தஞமொங லீமா ம்தசியப்பள்ளி,
13050 ்பட்ைரசவாரத், பினாஙகு.
         

இயககுநர,
 ்காஞசி ்கண்பதி சில்க,

9-ஏ, ்காஞசிபுெம்,
631501 ்தமிழ்நாடு.  20 மம 20XX

ஐயா,

்தமிழ்சமாழிக் ேழேததின் ேல்விச் சுற்றுலா

வணக்கம். நாங்கள், ்தங்களின் கெ்ல சநய்தல் நிறுவனத்திற்குக 
ேல்விச சுற்றுைா மமற்ச்காள்ள விரும்புகிமறாம். 

2. இசசுற்றுைாடவ வருகின்ற 31 ஆ்கஸடு 20XXஇல் 
மமற்ச்காள்ளத் திட்ைமிட்டுள்மளாம். இதில் 20 மாணவர்களும் 4 
ஆசிரியர்்களும் ்கைநது ச்காள்ளவிருககின்றனர.

3. எனமவ, ்தங்களின் நிறுவனத்ட்தச சுற்றிப ்பாரக்க அனுமதி 
்தருவீர்கள் என்று எதிர்பாரககிமறாம். 

நன்றி,

இக்கண,

................................
(இளமவணி ்பாைன்)
செயைாளர,
்தமிழ்சமாழிக ்கழ்கம்.

87
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•	கவறு	ஒரு	கடி்தம்	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதில்	அளிக்கச்	செய்தல்.

	� கடி்தம்	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.5

1. ்கடி்தத்ட்த எழுதியவர யார?

 ேடி்தத்்த எழுதியவர் இைகவணி �ாலன்.

2. ்கடி்தம் யாருககு அனுப்பப்படுகிறது?

3. இக்கடி்தம் எபச்பாழுது எழு்தப்பட்ைது?

4. இளமவணி ஏன் இக்கடி்தத்ட்த எழுதினாள்?

5. எபச்பாழுது இசசுற்றுைா மமற்ச்காள்ளப்படும்?

6. எத்்தடன ம்பர இந்தச சுற்றுைாவில் ்கைநது 

ச்காள்கின்றனர?

7. ெரியான ச்பாருளுககு வட்ைமிடு்க.

 (i) ்கல்வி

  அ. ்பாைொடை ஆ. ்படிபபு

 (ii)  மெடை

  அ. ்தாவணி  ஆ. புைடவ

 (iii) ஆசிரியர

  அ. இயககுநர ஆ. ஆொன்

8.  இசசுற்றுைாவில் நீ ்கைநது ச்காள்ள விரும்புகிறாயா?      

ஏன்?
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•	 ெதமைல்	செய்த	அனுபவதத்தக்	ககொதவைொக	எழு்த	வழி	கொட்டு்தல்.

	� அனுபவதத்த	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.7

அனு�வம் புதிது
பாடம்

3 

கோ்வயாே எழுதிடுே.

• இன்று அம்மாவுைன் முறுககு 
செயய எணணிமனன்.

• ம்தடவயான ச்பாருள்்கடளத் 
்தயார செயம்தாம்.

• முறுககு மாடவ அம்மாவின்  
துடணயுைன் பிடெநம்தன்.

• முறுககுக குழாயில் மாடவப 
ம்பாட்டுப பிழிநம்தன்.

• வாணலி - ச்பாரித்ம்தன்.

• உணடு - மகிழ்நம்தன்.

ஏ்கபூெணாவின் ெடமயல் குறிபபு:

இன்று அம்மாவுைன் முறுககு செயய எணணிமனன். 

மு்தலில், ம்தடவயான ச்பாருள்்கடளத் ்தயார செயம்தாம். 

இ்்டச்சொற்ேள்

• மு்தலில்
• பிறகு
• அடுத்து
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இலக்ேணம்
பாடம்

4

ேலந்து்ரயாடுே.

ந்டவடிக்்ே நி்றவு செய்திடுே.

1.  அவன்  இனிடமயா்கப ்பாடினான்.

2.  என்ன செயகிறார்கள்?

3.  ஓவியம் வடெந்தாள்.

4.  ்பறநது சென்றன.

5.  புதிய மடிக்கணினி.

6.  ்கணி்த ஆசிரியர்கள்.

•	 பைர்க்தகச்	செொறகதைப்	பைனபடுததி	வொக்கிைம்	அதமக்கத	தூண்டு்தல்.

	� ்தனதம,	முனனிதை,	பைர்க்தக	அறிநது	ெரிைொகப்	பைனபடுததுவர்.5.2.8

ம்பசு்பவர, ம்கட்்பவடெத் ்தவிரத்து 
மற்றபச்பயர்கள் ்பைரகட்க எனப்படும்.

�்டர்க்்ே

அவன் ்காற்்பநது விடளயாடுகிறான்.

அவர்ேள் ்பள்ளிவாெல் சென்றனர.

அது சவள்டளப பூடன. 

அவன் 

ேணணன் 

அவர்ேள் 

அ்வ 

அது 
அவள்

்பைரகட்க 
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•	குறிவதரவில்	உள்ை	விவரஙகதைக்	கூறச்	செய்தல்.

	� குறிவதரவில்	உள்ை	விவரஙகதைக்	கூறுவர்.1.5.3

18
த�ொகுதி

எஙேள் கநரம்
பாடம்

1 

விவரஙே்ைக் கூறிடுே.

கபாலஙகள்

்தபாமபான் சசனபா க்தசியப்பள்ளி நபான்கபாம் ஆணடு மபாணவரகள்

ச்தா்லக்ோடசி 
நிேழ்ச்சிேள்  

ம்க
ளி
கட

்க 

ச
ெய
தி
 

வி
ட
ள
யா
ட்
டு 

தி
ட
ெப
்பை
ம்    

மாணவர் எணணிக்்ே 

15

10

5

0

வி
ை
ஙகு

்கள்
 

உ
ை
்கம்

 

• இக்குறிவ்ரவு நான்ோம் ஆணடு மாணவர்ேள் விரும்பிப் �ார்க்கும் 
ச்தா்லக்ோடசி நிேழ்ச்சிே்ைக் ோடடுகிறது.

10

5 5
7

3

்பள்ளி
மாணவர எணணிகட்க
அதி்கம்
குடறவு
ெமம்
விழுக்காடு
உன்டனக ்கவரந்தடவ
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�ருவஙேள் நான்குபாடம்
2 

வாசிததுப் �திலளிததிடுே.

்பருவ்காைம் நான்கு வட்கப்படும். அடவ இளமவனில், ம்காடை, 

இடையுதிர மற்றும் குளிர்காைம் ஆகும். இளமவனிற் ்காைத்தில் 

பூக்கள் பூத்துக குலுஙகும். ச்காரியா, ஜப்பான் ம்பான்ற 

நாடு்களில் இ்தடனக ்காணைாம். ம்காடை என்்பது சவப்பம் 

மிகுந்த ்காைமாகும். ஆபபிரிக்கா, இநதியா ம்பான்ற நாடு்கள் 

இக்காைத்திற்கு உரியடவ. ம்காடை முடிநது குளிர ச்தாைஙகும் 

முன் இடையுதிர ்காைம் ஏற்்படும். இடையுதிர ்காைத்ட்தக ்கனைா, 

சஜரமனி ம்பான்ற நாடு்களில் அனு்பவிக்கைாம். குளிர்காைத்ட்தப 

்பனிக்காைம் என்றும் அடழப்பர. இந்தக ்காைங்களில் இெவு 

அதி்கமா்கவும் ்ப்கல் குடறவா்கவும் ்காணப்படும். மநாரமவய, சுவிைன் 

நாடு்கள் இ்தற்கு உ்தாெணமாகும். 

•	 பருவஙகள்	ச்தொைர்பொன	பைஙகதைச்	கெகரிக்கச்	செய்தல்.

	� பததிதை	வொசிததுப்	புரிநது	சகொள்வர்.2.2.6

்காைம் ம்காடை

நாடு
• மநாரமவய

• சுவிைன்

்தன்டம

ம்காடை 
முடிநது குளிர 
ச்தாைஙகும்ம்பாது 
ஏற்்படும்
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மா்தஙேள் அறிகவாம்
பாடம்

3 

வாசிதது நி்றவு செய்திடுே.                                

சிததி்ர ்வோசி
நன்மற நீ வாசி
ஆனி ஆடி
நல்ைட்தப ்பற்றி மயாசி
ஆவணி புரட்டாசி
அடனவடெயும் நீ மநசி!

ஐப்�சி ோர்ததி்ே 
்படிபபில் ்கவனம் டவ
மார்ேழி ்்த
வாரத்ட்தயில் ச்தளிவு டவ
மாசி �ஙகுனி
மனதில் உறுதி டவ! 

   (்கடைவாணி)்

ஆடி சிததி்ர

மார்ேழி 

புரட்டாசி 

�ஙகுனி

•	்தமிழ்	மொ்தஙகதைச்	செொல்வச்தழுது்தைொக	எழு்தப்	பணித்தல்.

	� ்தமிழ்	மொ்தஙகதை	அறிநது	எழுதுவர்.3.2.28

ைமிழ் மவாைஙைள்
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செய்யுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

ந்டவடிக்்ே 2 உலேநீதி்யயும் அ்தன் ச�ாரு்ையும் மனனம் 
செய்து கூறி எழுதிடுே.

ந்டவடிக்்ே 1 தீ்ம �யக்கும் சொற்ேளுக்கு () என 
அ்்டயாைமிடுே.

நல்ைவன்   முட்ைாள்           வணக்கம் 

திருைன்   ச்கட்ைவன்         ்பாொட்டு்கள்

•	உைகநீதிதையும்	அ்தன	சபொருதையும்	பொைைொக	ஒப்புவிக்கச்	செய்தல்.

	� நொனகொம்	ஆண்டுக்கொன	உைகநீதிதையும்	அ்தன	சபொருதையும்	அறிநது	கூறுவர்;	எழுதுவர்.4.9.1

உன்டன நிடனத்்தால் 
ச்பருடமயா்க இருககிறது 
்பறடவயாமெ. யாடெப 
்பற்றியும் தீடமயா்கப 
ம்பொமல் நல்ைட்தமய 
ம்பசுகிறாய.

நன்றி நண்பமெ. ஒருவடெயும் 
ச்பால்ைாஙகு சொல்ை மவணைாம் 
என்்பட்த மறக்கககூைாது. 

ேலந்து்ரயாடுே.

யாடெப ்பற்றியும் தீடம ்பயககும் சொற்்கடளச 
சொல்ைககூைாது.

ஒருவ்ரயும் ச�ால்லாஙகு சொல்ல கவண்டாம்உலேநீதி

ச�ாருள்
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சுட்டிகள் உலகம்
19

த�ொகுதி

நீச்ெல் குைம்
பாடம்

1 

ேலந்து்ரயாடிக் கூறிடுே.

வருக! வருக!
திறநதிருககும் மநெம்:

்காடை மணி 10:00 –   
இெவு மணி 7:00 

ச்தாைரபுககு: 

012-4994222 (திரு.வாசு)

உணவு

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

•	அறிவிப்பில்	கொணும்	குறியீடுகதை	வதரநது	வண்ைமிைச்	செய்தல்.	

	� அறிவிப்பில்	உள்ை	விவரஙகதைக்	கூறுவர்.1.5.4

நீசெல் 
உடை

்பாது்காபபு நீசெலுககு 
முன் குளியல்

புட்கப 
பிடித்்தல்

ஓடு்தல் குபட்ப 
ம்பாடு்தல்

நவீனபா 
நீச்சல் குளம்
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ச்தாைரபுககு: 
திருமதி ்கனிைா: 011-1122343 

அரும்புேள் விழாபாடம்
2 

வாசிதது வி்்ட ோணே.

•	வகுப்பதறயில்	அறிவிப்பொகப்	கபொலித்தம்	செயைப்	பணித்தல்.	

	� அறிவிப்புத	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.4

சபற்கறபாரகளுக்கு ஒரு நற்சசய்தி

அரு
ம்புகள் விழொ 20XX

புட்தயல் ம்தடு்தல்

மணல் ஓவியம்

நீசெல் ம்பாட்டி

நைனப ம்பாட்டி
20 அ

கமைா்பர 20XX

ச்பஸ்தாரி மணை்பம், சிெம்்பான்

RM20.00
 மட்டுமம

6 – 12 
வயது குழநட்த்கள்         

              
  

ஏற்்பாட்ைாளர:       
குேன் அறக்ேட்ட்ை
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•	அறிவிப்பில்	உள்ை	விவரஙகதை	மனகவொட்ை	வதரயில்	பதைக்கச்	செய்தல்.

	� அறிவிப்புத	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.4

எஙகு நடைச்பறும்?     

யார ஏற்்பாட்ைாளர?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

நைவடிகட்க்கள் 
யாடவ?   

எபச்பாழுது 
நடைச்பறும்?

்கட்ைணம் எவ்வளவு?          

எத்்தடன வயது?                

என்ன விழா?

8. ச்பாருள் ்காண்க.

       வயது - 

       ஓவியம் - 

       நைனம் - 

9. மவறு எவ்வட்கயான நைவடிகட்க்கடள இடணத்துக    
 ச்காள்ளைாம் என நிடனககிறாய? ஏன்?                    

அரும்புகள் விழபா
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ோததிருந்்த கநரம்
பாடம்

3 

கோ்வயாே எழுதிடுே.

Check-in
Counter

1

2

3

4

5

98
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•	கருததுகதை	விரிவுபடுததி	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழு்தப்	பணித்தல்.

	� 	சூழலுக்ககறற	கருததுகதை	30	செொறகளில்	ககொதவைொக	எழுதுவர்.3.4.6

அவினாஷ் சவளிநாடு செல்ை குடும்்பத்ம்தாடு விமான நிடையம் 

வந்தான். அப்பா ்கைநது செல்லும் சீட்டுப ச்பற்று வந்தார.   

அவினாஷ் சவளிநாடு செல்ை குடும்்பத்ம்தாடு விமான நிடையம் 
வந்தான். விமானத்தில் ஏறுவ்தற்்கா்க ஆவலுைன் ்காத்திருந்தான். 
அசசூழலில்...

சூழல்

அப்பா – ்கைநது செல்லும் சீட்டு – ்பயணி்கள் – 
்காத்திருந்தனர – அணணன் – குளிர்பானம் – அம்மா – 
்தஙட்க – உணவு –அவினாஷ் – விமானம் – மகிழ்ந்தான். 
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கற்றல் தரம்

செய்யுளும் சமாழியணியும்
பாடம்

4 

ேலந்து்ரயாடுே.

அடனத்துை்கப ்பனிசெறுககுப 
ம்பாட்டியில் ்தங்கம் சவன்றார       
அபிொமி. இசசெயதி மமைசிய 

மக்களிடைமய ோடடுத தீ க�ால 
்பெவியது.

•	உவதமதச்தொைர்கதையும்	அவறறின	சபொருதையும்	சுவசரொட்டிைொகச்	செயது	பொர்தவக்கு	
தவக்கச்	செய்தல்.

	� நொனகொம்	ஆண்டுக்கொன	உவதமதச்தொைர்கதையும்	அவறறின	சபொருதையும்	அறிநது	ெரிைொகப்	
பைனபடுததுவர்.4.8.1

ஜனனியும் ைாவணயாவும் ெம்கா்தரி்கள். 
நேமும் ெ்்தயும் க�ால 
சநருஙகிப ்பழகும் அவர்களின் 
உறவு ச்பற்மறாருககு மகிழ்சசிடயத் ்தந்தது.

1. ்கவிட்த ஒபபுவிபபுப ம்பாட்டியில் விஷாலினி சவற்றி ச்பற்ற    
 செயதி  ்பெவியது.

2. ெகு   சநருஙகிப ்பழகிய நண்படன வெமவற்்க  
 விமான நிடையத்திற்குச சென்றான்.      

ந்டவடிக்்ே நி்றவு செய்திடுே.

ோடடுத தீ க�ால  - ஒரு செயதி விடெவா்கப ்பெவு்தல்

நேமும் ெ்்தயும் க�ால  - மி்க சநருக்கமா்க 

உவ்மதச்தா்டர் ச�ாருள்
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கற்றல் தரம்

•	்தனிப்பைதத்தசைொட்டிப்	சபொருத்தமொன	செொல்,	செொறசறொைர்,	வொக்கிைம்	ஆகிைவறதறப்	
பைனபடுததிப்	கபெத	தூண்டு்தல்.

	� ்தனிப்பைதத்தசைொட்டிப்	சபொருத்தமொன	செொல்,	செொறசறொைர்,	வொக்கிைம்	ஆகிைவறதறப்	
பைனபடுததிப்	கபசுவர்.1.3.9

சுகபா்தபாரம்
20

த�ொகுதி

ம்ல ஏறுகவாம்
பாடம்

1 

ச்தாபபி
்தணணீர

விடளயாட்டு உடை

்காடையில் மடை ஏறினர.

ம்தாள் ட்ப

ேலந்து்ரயாடுே.
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கற்றல் தரம்

தூய்்மபாடம்
2 

உ்்டயினில் தூய்்ம  –  உணணும்

உணவினில் தூய்்ம  –  வாழ்வின்

ந்்டயினில் தூய்்ம  –  உந்்தன்

நல்லு்டல் தூய்்ம – கெர்ப்பின்

்த்்டயில்்ல வாழ்நாள் –  ஒவசவான்றும்

இன்�ம் ்தரும்நாள் ஆகும்.                   
  (்பாெதி்தாென்) 

•	கவித்த	வரிகதைப்	பொைைொகப்	பொைச்	செய்தல்.

	� கவித்ததைச்	ெரிைொன	கவகம்,	ச்தொனி,	உச்ெரிப்பு,	நைம்	ஆகிைவறறுைன	வொசிப்பர்.2.3.6  

வாசிததிடுே.  

வருடு்க

சொர்க்ேம் என்�து நமக்கு 

சுத்தம் உள்ை வீடு்தான்

சுத்தம் என்�்்த மறந்்தால் 

நாடும் குப்்� கமடு்தான்! 
(்கவி்ர வாலி)
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•	 பைதத்தசைொட்டி	கவறு	சிை	வொக்கிைஙகள்	அதமக்கப்	பணித்தல்.

	� ்தனிப்பைதத்தசைொட்டி	வொக்கிைம்	அதமப்பர்.3.3.15

�ார்த்தாகல �ரவெம்       
பாடம்

3 

வாக்கியம் அ்மததிடுே.

1. வாத்து்கள் குளத்தில் நீநதின.

2. ்பறடவ்கள் மெககிடளயில் அமரநதிருந்தன.

3. சிறுவர்கள் வணணத்துப பூசசிடயப பிடிக்க முயன்றனர.
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இலக்ேணம்
பாடம்

4

ேலந்து்ரயாடுே.

• ம்பசுமவாரின் இைத்ட்தக குறிப்பது இைம்.

• இைம் மூவட்கப்படும். அடவ:-

்பெ்தனும் ்பாைனும் என் / உன் வீட்டிற்கு வந்தனர.              

நாங்கள் / எங்கள் அருகிலுள்ள திைலுககு விடளயாைச 

சென்மறாம். அஙகுப ்பை சிறுவர்கள் / ்கணணன் ்பநது விடளயாடிக 

ச்காணடிருந்தனர. அபச்பாழுது குமென் / ொநதி அஙகு வந்தான்.   

“ உன் / நீ அணணன் எஙம்க?” என்று என்னிைம் ம்கட்ைான்.

•	்தனதம,	முனனிதை,	பைர்க்தகச்	செொறகதைக்	சகொண்டு	வொயசமொழிைொக	வொக்கிைம்	
அதமக்கப்	பணித்தல்.

	� ்தனதம,	முனனிதை,	பைர்க்தக	அறிநது	ெரிைொகப்	பைனபடுததுவர்.5.2.8

இ்டம்

ந்டவடிக்்ே ெரியான வி்்ட்யத ச்தரிவு செய்து எழுதிடுே.

்தன்்ம  நான், என், நாங்கள், எங்கள், யான், யாம்

முன்னி்ல  நீ, நீங்கள், உன், உமது, நீர, நீவிர, உங்கள்

�்டர்க்்ே  அவன், அவள், அது, அவர்கள், அடவ, ்கணணன்
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•	கமறகண்ை	உதரைொைதைப்	கபொலித்தம்	செயைப்	பணித்தல்.

	� செவிமடுத்த	உதரைொைலில்	உள்ை	கருததுகதைக்	கூறுவர்.1.2.11

சமூகம்
21

த�ொகுதி

இது ெரியா
பாடம்

1 

ேருததுே்ைக் கூறிடுே.

ம்கன்: அப்பா, எனககு இந்தக 
்காைணி்தான் மவணடும்.

அப்பா: மவணைாம். உன்னிைம் 
ஏற்்கனமவ இம்த ம்பான்று 
விடை உயரந்த ்காைணி்கள் 
உள்ளன. இல்ைா்தவடெ 
நிடனத்துப ்பார.

சூழல் 2

சூழல் 1

அப்பா : சிவா, உணடவச   
  ொபபிட்டு முடித்து விடு.  
  வீணாக்காம்த!

சிவா : வயிறு நிடறநது விட்ைது  
  அப்பா, ம்பாதும்!

அப்பா : ்பைர உணவின்றித்   
  ்தவிககின்றனர.

அம்மா : இனிமமல் உன்   
  ம்தடவககு ஏற்்ப   
   உணடவ எடுத்துக ச்காள். 
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பூமி கநரம்பாடம்
2 

•	பூமி	கநரம்	ச்தொைர்பொன	விவரஙகதைத	க்தடிப்	பதைக்கச்	செய்தல்.									

	� உதரைொைல்	ச்தொைர்பொன	கருததுைர்	ககள்விகளுக்குப்	பதிைளிப்பர்.2.4.7

வாசிதது வி்்ட ோணே.  

வெநதி :  ஏன் திடீசென்று விளககு்கடள அடணத்து விட்ைாய? 

ஆயு : இன்று மாரச மா்தம் ே்்டசி ெனிககிழடம. பூமி மநெம்   
  ஆகும். இெவு 8:30 மணியிலிருநது 9:30 மணி வடெ மின்   
  விளககு்கடள அடணக்க மவணடும்.

வெநதி : அப்படியா, ஏன்?

ஆயு : இயற்ட்கடயப �ாதுோக்ே இதுவும் ஒரு வழி ஆகும். 

1. யார உடெயாைலில் ்பஙச்கடுத்துள்ளனர?

2. இந்த உடெயாைல் எட்தப ்பற்றியது?

3. எபச்பாழுது பூமி மநெம் அனுெரிக்கப்படுகிறது?

4. எவ்வளவு மநெம் விளககு்கடள அடணக்க மவணடும்?

5. நீ இயற்ட்கடய எவ்வாறு ்பாது்காப்பாய?

6. ச்பாருள் ்காண்க.

பூமி    ்கடைசி  ்பாது்காக்க 

28
மார்ச்

ெனி
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•	கவறு	சிை	செொறகதை	விரிவுபடுததி	வொக்கிைம்	அதமக்கப்	பணித்தல்.

	� செொல்தை	விரிவுபடுததி	வொக்கிைம்	அதமப்பர்.3.3.16

வஙகி
பாடம்

3 

சொல்்ல விரிவு�டுததி வாக்கியம் அ்மததிடுே.

உணடியல் 

இஃது உணடியல்.

இது மெவல் உணடியல்.

இஃது அழகிய மெவல் உணடியல்.

இஃது அழகிய நீை நிறச மெவல் 
உணடியல்.

ந்டவடிக்்ே வாக்கியம் அ்மததிடுே.

ம்பனா நூை்கம் மிதிவணடி

வஙகி

நான் வஙகிககுச சென்மறன்.

நான் ்பட்ைணத்திலுள்ள வஙகிககுச 
சென்மறன். 

நான் ்பட்ைணத்திலுள்ள ச்பரிய 
வஙகிககுச சென்மறன்.

நான் ்பட்ைணத்திலுள்ள ச்பரிய வஙகிககு 
அப்பாவுைன் சென்மறன்.
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இலக்ேணம்
பாடம்

4

ேலந்து்ரயாடுே.

நான்ோம் கவற்று்ம

          கு 

்பெ்தன் +  கு =  ்பெ்தனுககு

ந்டவடிக்்ே 1 கெர்தது எழுதிடுே.

ந்டவடிக்்ே 2 உருபுே்ை இ்ணதது எழுதிடுே. 

மூன்றாம் கவற்று்ம

ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு, உ்டன்

்பெ்தன்  + ஆல்  =  ்பெ்தனால்

்பெ்தன்  + ஓடு =  ்பெ்தமனாடு

்பெ்தன் + உைன் =  ்பெ்தனுைன்

்பெ்தன் + ஒடு  =  ்பெ்தசனாடு

3. குசசி  +  ஆல்  = 

4. அகிைா  +  ஒடு  =

        முனிவர + ஓடு = முனிவமொடு

1. நண்பன்  +  உைன் =

2. மான்  +  கு =

1. பிெ்பா ே்்ட சென்றாள்.

2. குதிடெ ்தன் ோல் குெஙட்க உட்தத்்தது

3. ஆ்தவன் ்தம்பி ்கைலுககுச சென்றான்.

4. ெஞசினி ்தங்ே நைனம் ஆடினாள். 

்தரவின் �ற்வ இடெ ம்பாட்ைான்.

்தரவின் �ற்வக்கு இடெ ம்பாட்ைான்.

•	மூனறொம்,	நொனகொம்	கவறறுதம	உருபுகதை	ஏறற	வொக்கிைஙகதை	நொளி்தழில்	அதைைொைஙகண்டு	
எழு்தச்	செய்தல்.

	� மூனறொம்,	நொனகொம்	கவறறுதம	உருபுகதை	அறிநது	ெரிைொகப்	பைனபடுததுவர்.5.2.7
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•	செவிமடுத்த	கத்ததை	நடிக்கச்	செய்தல்.

	� செவிமடுத்த	கத்ததைக்	கூறுவர்.1.2.9

நம்வமச் சுற்றி
22

த�ொகுதி

அப்�ா என் உயிர்
பாடம்

1 

செவிமடுததுக் கூறிடுே.

்கபிைனும் அப்பாவும் மகிழுநட்தக ்கழுவிக ச்காணடிருந்தனர. 

 அபச்பாழுது, ்கபிைன் சிறு ்கல்ைால் மகிழுநதின் ்க்தவில் கிறுககிக 

ச்காணடிருந்தான். அட்தப ்பாரத்்த அப்பாவுககுக ம்கா்பம் வந்தது. 

“இப்படிச செயயைாமா ்கபிைா?” என்று ்தன் ம்கடன அடிக்கக ட்கடய 

ஓஙகினார. 

 மகிழுநதின் ்க்தவில் ‘அப்பா என் உயிர’ என்ற வாெ்கத்ட்தப 

்பாரத்்தார; மனம் சநகிழ்ந்தார. ம்கா்பம் ்தணிநது ்தன் ம்கடன அடணத்து, 

முத்்தம் ச்காடுத்்தார. 

 “்கபிைா, இனிமமல் இவ்வாறு செயயக கூைாது,” என்று அறிவுடெ 

கூறினார.
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அறிஞர்ே்ை அறிகவாம்பாடம்
2 

வாசிதது வி்்ட ோணே.

ம்கா்கவி ்பாெதியார 1882 டிெம்்பர 11இல் பிறந்தார. இவர  

்கவி்ொ்கவும் எழுத்்தாளொ்கவும் ்பத்திரிட்க ஆசிரியொ்கவும் 

இருந்தார. இவருககுப ‘்பாெதி’ எனும் ்பட்ைம் 11ஆவது 

வயதில் கிடைத்்தது. இவர ்பை சமாழி்களில் புைடம 

ச்பற்றவர. ்தமது 39ஆவது வயதில் இயற்ட்க எயதினார.

அழ. வள்ளியப்பா 7 நவம்்பர 1922இல் பிறந்தார. இவடெக 

குழநட்தக ்கவி்ர என்்பர. 2000ககும் மமற்்பட்ை 

குழநட்தப ்பாைல்்கடள எழுதியுள்ளார. ்பகுதிமநெ 

்பத்திரிட்க ஆசிரியொ்கத் தி்கழ்ந்தார. 1982இல் ‘்தமிழ்ப 

ம்பெடவ செம்மல்’ ்பட்ைம் ச்பற்றார. ்தனது 66ஆவது 

வயதில் ்காைமானார.

•	கவிஞர்கள்	பறறிை	்தன	குறிப்பு	எழு்தச்	செய்தல்.

	� பததிதை	வொசிததுப்	புரிநது	சகொள்வர்.2.2.6 

அறிஞர்ே்ை அறிகவாம்

1. 11.12.1882இல் பிறந்தார.

2. சிறந்த ்கவி்ர ஆவார. 

3. 7.11.1922இல் பிறந்தார.

4. ்பை சமாழி்களில் புைடம ச்பற்றவர.

5. 2000ககும் மமற்்பட்ை குழநட்தப ்பாைல்்கடள 

எழுதியவர.

6. ்பட்ைம் ச்பற்றவர.

7. 39ஆவது வயதில் ்காைமானார.
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சிறு ச்தாழில்
பாடம்

3 

வாக்கியம் அ்மததிடுே.

•	கூடு்தல்	வொக்கிைம்	அதமக்க	வழிகொட்டு்தல்.

	� உைர்திதை,	அஃறிதைக்ககறப	வொக்கிைம்	அதமப்பர்.3.3.14

1.  அப்�ா சிறு ச்தாழில் செய்கிறார்.

2.  ஆடுேள் புல் கமய்ந்்தன.

3. 

அப்பா ெமீர

ம்காழி

அம்மா

வாத்து

்தஙட்க

குளம்

மாடு
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இலக்ேணம்
பாடம்

4

ேலந்து்ரயாடுே.

ந்டவடிக்்ே 1 கெர்தது எழுதிடுே.

ந்டவடிக்்ே 2 வலிமிகுந்து எழுதிடுே.

1. அந்த  +  ்பாைம்  =  அந்்தப் �ா்டம் 

2.  இந்த  +  ்தடைவன்  =   

3.  எந்த  +  குறிபபு  =  

4.  அந்த  +  சிரிபபு  =  

5.  இந்த  +  ம்காலி  =  

6.  எந்த  +  ட்ப  =  

1. அந்த ெட்டிடய இஙகு டவக்காம்த!

 அந்்தச் ெடடி்ய இஙகு டவக்காம்த!

2. இந்த ்பாட்தயில் ம்பருநது சென்றது. 

3. கிளி்கடள எந்த கூணடில் ்பாரத்்தாய?

4. எந்த சிடை உனககு மவணடும்? 

5. மாணவர்கள் அந்த திைலில் விடளயாடுகின்றனர.

•	அந்த,	இந்த,	எந்த	எனபனவறறுக்குப்பின	வலிமிகுநது	வரும்	வொக்கிைஙகதைப்	பொர்தது	
எழு்தச்	செய்தல்.

	� அந்த,	இந்த,	எந்த	எனபனவறறுக்குப்பின	வலிமிகும்	எனபத்த	அறிநது	ெரிைொகப்	பைனபடுததுவர்.5.4.2

அந்்த

இந்்த

எந்்த

என்னும் சொற்்களுககுபபின் 
வலிமிகும்.
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1. குறள்ே்ை மு்றப்�டுததி எழுதிடுே.

  ்கற்றபின்   ்கற்்படவ   ்கற்்க   ்கெைறக 

  அ்தற்குத்   ்த்க   நிற்்க 

 
 

  மு்கத்திெணடு   ்கற்மறார   ்கணணுடையர   என்்பவர 

  ்கல்ைா   ்தவர   புணணுடையர 
     
     

2. வி்்ட ோணே.

 
3. அேராதியின் து்ணயு்டன் ச�ாரு்ை எழுதிடுே.

 நைனம்  -        ்கரி    -    

 வீடு   -   அெென்  -   
  

மீட்டுணர்வாம்

அ. எணணும் எழுத்தும் ்கணசணனத் ்தகும்.

 

ஆ. 

 ்படிக்காமல் ஒரு நாளும் இருக்கககூைாது.
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4. ேலந்து்ரயாடுே.

5. ்தமிழ் மா்தஙேளின் ச�யர்ே்ை அ்்டயாைம் ோணே.



Dengan ini, SAYA BERJANJI  akan menjaga buku ini
dengan baiknya dan bertanggungjawab atas kehilangannya,

serta mengembalikannya kepada pihak sekolah pada
tarikh yang ditetapkan.

Nombor Perolehan: ______________________________

Tarikh Penerimaan: ______________________________

BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL

Skim Pinjaman Buku Teks

Sekolah _______________________________________

Tahun Darjah Nama Penerima Tarikh
Terima
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