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முகவுரை

குழநரதைகளின் உலகம் வண்ணமயமானது! விநரதைகள் பல நிரைநதைது!! 
அவரகளின் கறபரனத்திைன் கானுயிரகரையும் நட்புடன் நரட பயில 
ரவத்திடும். புதியன விரும்பும் அவரதைம் உற்ாக உள்ைம் அஃறிர்ணப் 
பபாருள்கரையும் அழகுதைமிழ் பபசிடச் ப்ய்திடும்.
அப்புதிய உலகில் குழநரதைகபைாடு பய்ணம் ப்ய்வது மகிழ்ச்சியும் 
பநகிழ்ச்சியும் நிரைநதைது. 
தைமிழ்க் குழநரதைகளின் பிஞ்சுக்கைஙகள் பறறி, இப்புதிய பாடநூல்களின் 
துர்ணபகாணடு கீழ்க்கணட பநாக்கஙகரை அரடநதிடப் பபருமுயறசி 
ப்ய்துள்பைாம்.

•  கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

•  தைமிழரதைம் பதைான்ரம, வைலாறு, பணபாடு மறறும் கரல, இலக்கியம் 
குறித்தை பபருமிதை உ்ணரரவ மா்ணவரகள் பபறுதைல்.

•  தைன்னம்பிக்ரகயுடன் அறிவியல் பதைாழில்நுட்பம் ரகக்பகாணடு 
மா்ணவரகள் நவீன உலகில் பவறறிநரட பயில்வரதை 
உறுதிப்ய்தைல்.

•  அறிவுத்பதைடரல பவறும் ஏட்டறிவாய்க் குரைத்து மதிப்பிடாமல் 
அறிவுச் ்ாைைமாய்ப் புத்தைகஙகள் விரிநது பைவி வழிகாட்டுதைல்.

பாடநூலின் புதுரமயான வடிவரமப்பு, ஆழமான பபாருள் மறறும் 
குழநரதைகளின் உைவியல் ்ாரநதை அணுகுமுரை எனப் 
புதுரமகள் பல தைாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பாடநூல் 
தைவழும்பபாழுது, பபருமிதைம் தைதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீஙகள் 
நுரழவீரகள் என்று உறுதியாக நம்புகிபைாம்.
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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று,

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

• கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

• ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே

உறுதிதெய்ேல்.

• அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

• தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப்

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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முகவுரை

குழநரதைகளின் உலகம் வண்ணமயமானது! விநரதைகள் பல நிரைநதைது!! 
அவரகளின் கறபரனத்திைன் கானுயிரகரையும் நட்புடன் நரட பயில 
ரவத்திடும். புதியன விரும்பும் அவரதைம் உற்ாக உள்ைம் அஃறிர்ணப் 
பபாருள்கரையும் அழகுதைமிழ் பபசிடச் ப்ய்திடும்.
அப்புதிய உலகில் குழநரதைகபைாடு பய்ணம் ப்ய்வது மகிழ்ச்சியும் 
பநகிழ்ச்சியும் நிரைநதைது. 
தைமிழ்க் குழநரதைகளின் பிஞ்சுக்கைஙகள் பறறி, இப்புதிய பாடநூல்களின் 
துர்ணபகாணடு கீழ்க்கணட பநாக்கஙகரை அரடநதிடப் பபருமுயறசி 
ப்ய்துள்பைாம்.

•  கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

•  தைமிழரதைம் பதைான்ரம, வைலாறு, பணபாடு மறறும் கரல, இலக்கியம் 
குறித்தை பபருமிதை உ்ணரரவ மா்ணவரகள் பபறுதைல்.

•  தைன்னம்பிக்ரகயுடன் அறிவியல் பதைாழில்நுட்பம் ரகக்பகாணடு 
மா்ணவரகள் நவீன உலகில் பவறறிநரட பயில்வரதை 
உறுதிப்ய்தைல்.

•  அறிவுத்பதைடரல பவறும் ஏட்டறிவாய்க் குரைத்து மதிப்பிடாமல் 
அறிவுச் ்ாைைமாய்ப் புத்தைகஙகள் விரிநது பைவி வழிகாட்டுதைல்.

பாடநூலின் புதுரமயான வடிவரமப்பு, ஆழமான பபாருள் மறறும் 
குழநரதைகளின் உைவியல் ்ாரநதை அணுகுமுரை எனப் 
புதுரமகள் பல தைாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பாடநூல் 
தைவழும்பபாழுது, பபருமிதைம் தைதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீஙகள் 
நுரழவீரகள் என்று உறுதியாக நம்புகிபைாம்.
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்பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ததாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ்பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் ்பணிகள் கழகம்
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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று,

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

• கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

• ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே

உறுதிதெய்ேல்.

• அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

• தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப்

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்
 

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.

V

தமிழ்ததாய் வாழ்தது
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்
 

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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நம்பிக்ைகக்குரிய ஆசிரியர்கேள!
கடந்தகால கற்றைல அடித்தளமாகக்வகாண்டு 

நிகழ்கால மற்றும் எதிர்காலத் ேதைெகளுக்ேகற்ற 
வமாழித்திறன்கைளக் குழந்ைதகளிடம் ெளர்க்கும் 
ேநாக்கில் இபபாடநூல் உருொக்கபபடடுள்ளது.

மு த ல்  ெ கு ப பி ல்  க ற் று ண ர் ந் த 
ேகடடல், ேபசுதல், படித்தல், எழுதுதல், 
பைடபபுத்திறன், விழுமியங்கள், ொழ்வியல் 
திறன்கள் ேபான்றெற்ைற நிைனவுகூர்ந்து 
வெளிபபடுத்த ொய்பபளிக்கும் ெைகயில் 
விைளயாடடு உலகம் என்ற தைலபபில் 
ஆ ர் ெ மூ ட டு ம்  ப ல் ே ெ று  வ ச ய ல் க ள் 
வகாடுக்கபபடடுள்ளன. 

இ து ெ ை ர  க ற் று ண ர் ந் த  அ டி ப ப ை ட 
வ ம ா ழி த் தி ற ன் க ை ள  நி ை ன வு கூ ர் ந் து 
வெளிபபடுத்தும் ெைகயில் ”என் நிைனவில்” 
என்கிற தைலபபில் ஆர்ெமூடடும் வசயல்கள் 
வகாடுக்கபபடடுள்ளன. 

மனமகிழ்வு, கற்பைன, தன்னம்பிக்ைக, 
ந ற் ப ண் பு க ள் ,  ெ ா ழ் வி ய ல்  தி ற ன் க ள் 
ஆகியெற்ைறப வபருகச்வசய்யும் ேநாக்குடன் 
பாடல்கள் வகாடுக்கப படடுள்ளன. 

வசாற்களற்ற படக்கைதகள், வசாற்கள், 
சிறு வதாடர்களுடன் கூடிய படக்கைதகள், 
உைரயாடல் ெடிவிலான படக்கைதகள் 
எனப பல்ேெறு ெைககளில் கைதகள் 
ெடிெைமக்கபபடடுள்ளன. 

வமாழித்திறன்களுள் ேபசுதல் திறேன 
நைடமுைறயில் வபருமளவில் பயன்படுத்தபபடும் 
ஒன்றாக உள்ளது. அதிலும் குறிபபாக, ொழ்வின் 
அன்றாட நிகழ்வுகளுள் இன்றியைமயாததாக 
உைரயாடல் விளங்குகிறது. அத்தகு உைரயாடல் 
திறைன ேமம்படுத்தும் ெைகயில் பாடபபகுதிகள்
இடம்வபற்றுள்ளன.

குழந்ைதகள் தாேம பாடபபகுதிகைளப 
படித்தறிந்து திறன்வபறும் ெைகயில், 
வதாடக்கத்தில் எளிய வசாற்கைளப படிக்க 
ொய்பபளித்து வமல்ல வமல்ல சிறுசிறு 
வசாற்வறாடர்கைளப படிக்கும் நிைலக்கு 
இடடுச்வசல்லும் ெைகயில் பாடபபகுதிகள் 
அைமக்கபபடடுள்ளன. 

நிகழ்கால மற்றும் எதிர்காலத் ேதைெகளுக்ேகற்ற 
வமாழித்திறன்கைளக் குழந்ைதகளிடம் ெளர்க்கும் 
ேநாக்கில் இபபாடநூல் உருொக்கபபடடுள்ளது.

ேகடடல், ேபசுதல், படித்தல், எழுதுதல், 
பைடபபுத்திறன், விழுமியங்கள், ொழ்வியல் 
திறன்கள் ேபான்றெற்ைற நிைனவுகூர்ந்து 
வெளிபபடுத்த ொய்பபளிக்கும் ெைகயில் 
விைளயாடடு உலகம் என்ற தைலபபில் 
ஆ ர் ெ மூ ட டு ம்  ப ல் ே ெ று  வ ச ய ல் க ள் 
வகாடுக்கபபடடுள்ளன. வகாடுக்கபபடடுள்ளன. 

வ ம ா ழி த் தி ற ன் க ை ள  நி ை ன வு கூ ர் ந் து 
வெளிபபடுத்தும் ெைகயில் ”என் நிைனவில்” 
என்கிற தைலபபில் ஆர்ெமூடடும் வசயல்கள் 
வகாடுக்கபபடடுள்ளன. 

ந ற் ப ண் பு க ள் ,  ெ ா ழ் வி ய ல்  தி ற ன் க ள் 
ஆகியெற்ைறப வபருகச்வசய்யும் ேநாக்குடன் 
பாடல்கள் வகாடுக்கப படடுள்ளன. 

வகாடுக்கபபடடுள்ளன. 
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வ ச ய் யு ள்  ப கு தி யி ல்  ஆ த் தி சூ டி , 
வகான்ைறேெந்தன் ஆகிய ஓரடிச்வசய்யுள் 
ப கு தி க ள்  வ க ா டு க் க ப ப ட டு ள் ள ன . 
ஆ த் தி சூ டி  அ டி க ள் ,  எ ளி தி ல் 
வபாருளுணரும் ெண்ணம் படக்கைதகள் 
ெடிவில் ெழங்கபபடடுள்ளன.

வ ச ா ற் க ள் ,  சி று சி று  வ த ா ட ர் க ள் 
ஆகியெற்ைறக் குழந்ைதகள் தாேம 
வசாந்த நைடயில் ேபச, எழுத விருபபுடன் 
முன்ெரும் ெைகயில் வசாற்களஞ்சியப 
வ ப ரு க் க த் தி ற் க ா ன  ப யி ற் சி க ள்
ெடிெைமக்கப படடுள்ளன.

பு தி ர் க ை ள  வி டு வி ப ப து ம்  ே த டி க் 
கண்டறிெதும் குழந்ைதகளின் வபரு 
விருபபங்களாகும். இவ்வியல்புகைளக் 
கற்றலுக்குப பயன்படுத்தும் ேநாக்கிலும் 
இயற்ைகைய வியக்க, ேபாற்ற, பாதுகாக்கத் 
ே த ை ெ ய ா ன  நு ண் ணு ண ர் வு க ை ள ப 
வ ப ற  ஏ து ெ ா க வு ம்  ப ா ட ப ப கு தி க ள் 
உருொக்கபபடடுள்ளன.

வ ச ா ல் லி க் வ க ா டு த் து  தி ரு ம் ப ச் 
வசால்லைெக்கும் மனன முைறைய 
விடுத்து, கலந்துைரயாடவும், ேகள்வி 
ேகடகவும், தருக்க முைறயில் சிந்திக்கவும், 
சிந்தித்தெற்ைற வெளிபபடுத்தவும் ொய்பபுகள் 
ெழங்கபபடடுள்ளன. குழந்ைதகளின் 
கருத்துகைளயும் உணர்வுகைளயும் உள்ொங்கி 
அெர்கைள வநறிபபடுத்த இபபகுதிகள் உதவும். 

குழந்ைதகளின் பல்ேெறு நுண்ணறிவுத் 
திறன்கைளக் கருத்தில் வகாண்டு அெர்கள் 
கற்கும் பாங்குகள், இயல்புகள், ேதைெகள், 
விருபபங்கள், ஆகியெற்றிற்கு ஈடுவகாடுக்கும் 
ெைகயிலும் விழுமியங்கள், ொழ்வியல் 
திறன்கைள ெளர்க்கும் ெைகயிலும் இபபாடநூல் 
உருொக்கபபடடுள்ளது. 

இபபாடநூல் உருொக்கபபடடதன் 
அடிபபைட ேநாக்கங்கைள உணர்ந்து, 
குழந்ைதகள் கற்றலில் ஈடுபட ேபாதிய 
ொய்பபளித்து, வமாழிபபாடக் கற்றைல 
இனிைமயான, பயன்மிக்க அனுபெமாக 
நிகழ்த்திக்காடடும் வபரும்வபாறுபபு நம் 
ஒவ்வொருெரிடமும் ஒபபைடக்கபபடடுள்ளது. 

நமது பயணம் மிகபவபரிது, மிக இனிது.
 குழந்ைதைமையக் வகாண்டாடுேொம்!
         ெகுபபைற ெண்ணமயமாகடடும்!

அன்புடன்,
ஆக்கிேயார்.

உருொக்கபபடடுள்ளது. 

அடிபபைட ேநாக்கங்கைள உணர்ந்து, 
குழந்ைதகள் கற்றலில் ஈடுபட ேபாதிய 
ொய்பபளித்து, வமாழிபபாடக் கற்றைல 
இனிைமயான, பயன்மிக்க அனுபெமாக 
நிகழ்த்திக்காடடும் வபரும்வபாறுபபு நம் 
ஒவ்வொருெரிடமும் ஒபபைடக்கபபடடுள்ளது. 

வகான்ைறேெந்தன் ஆகிய ஓரடிச்வசய்யுள் 
ப கு தி க ள்  வ க ா டு க் க ப ப ட டு ள் ள ன . 
ஆ த் தி சூ டி  அ டி க ள் ,  எ ளி தி ல் 
வபாருளுணரும் ெண்ணம் படக்கைதகள் 
ெடிவில் ெழங்கபபடடுள்ளன.

ஆகியெற்ைறக் குழந்ைதகள் தாேம 
வசாந்த நைடயில் ேபச, எழுத விருபபுடன் 
முன்ெரும் ெைகயில் வசாற்களஞ்சியப 
வ ப ரு க் க த் தி ற் க ா ன  ப யி ற் சி க ள்
ெடிெைமக்கப படடுள்ளன.

வசால்லைெக்கும் மனன முைறைய 
விடுத்து, கலந்துைரயாடவும், ேகள்வி 
ேகடகவும், தருக்க முைறயில் சிந்திக்கவும், 
சிந்தித்தெற்ைற வெளிபபடுத்தவும் ொய்பபுகள் 
ெழங்கபபடடுள்ளன. குழந்ைதகளின் 
கருத்துகைளயும் உணர்வுகைளயும் உள்ொங்கி 
அெர்கைள வநறிபபடுத்த இபபகுதிகள் உதவும். 

திறன்கைளக் கருத்தில் வகாண்டு அெர்கள் 
கற்கும் பாங்குகள், இயல்புகள், ேதைெகள், 
விருபபங்கள், ஆகியெற்றிற்கு ஈடுவகாடுக்கும் 
ெைகயிலும் விழுமியங்கள், ொழ்வியல் 
திறன்கைள ெளர்க்கும் ெைகயிலும் இபபாடநூல் 
உருொக்கபபடடுள்ளது. உருொக்கபபடடுள்ளது. 
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அடேட! 
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பட்டம் பறக்குது!

வண்ணப பட்டம் பறக்குது
வ்ேந்து சநளிந்து பறக்குது
சமல் சமல்த் ே்்்யயலாட்டி
தமலும் கீழும் பறக்குது

வலானில பட்டம் பறக்குது
வலா்் ஆட்டிப பறக்குது
அஙகும் இஙகும் ஆடிய்ெந்து
அைகலாய் தமத் பறக்குது

வீசும் கலாறறில பறக்குது
வித்்ே கலாட்டிப  பறக்குது
வட்டம் அடிக்கும்  பற்வதயலாடு
தபலாட்டி தபலாட்டுப பறக்குது

பலாட்்க் தகட்டு மகிழ்க. பினசேலாடரந்து பலாடுக.

அறிந்ே பலாடலக்ேத் ேனியலாகவும் குழுவலாகவும் பலாடுக.

1. வி்ேயலாட்டு உ்கம்

1
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 வி்ட செலால! உள்தே செல!

ம்ம்ம்....
தகளுஙக.

விடுக்ேக்கு 
வி்ட 

செலாலலுஙக.  
நீஙகளும்  உள்தே                            

வலாஙக

பிறர தபசுவ்ேக்  கவனைத்துடன தகட்டுப  புரிந்துசகலாள்க.

வலாஙக 
குைந்்ேகதே! 

விடுக்ேக்கு   வி்ட  
செலாலலுஙக. உள்தே 

செலலுஙக

உருணடு 
உருணடு ஓடும்.      

ே்ரயில ேட்ட  ேட்ட    
�தமத் எழும். அது 

எனனை? 

ஓ.. 
எனைக்குத் 
சேரியும். 

பந்துேலாதனை?

ஆகலா!  
ெரியலானை 

வி்ட. நீஙக  
உள்தே 

தபலாக்லாம்

நனறி 

சூடு நனறலாய் ஆகிடுதம        

சுருக்கஙக்ேப  தபலாக்கிடுதம.

்கக்ே வீசிச் சுறறிடுதம                           
கலாற்ற  அள்ளித் ேந்திடுதம.

கிழித்து நலாளும் எறிந்ேலாலும் 

கிை்ம்யச் ெரியலாய்க் கலாட்டிடுதம.

உச்சியில பலாரம் சுமந்திடுதம 
உரசினைலால தீ்யத் ேந்திடுதம.
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சபலாருத்து! நிரபபு!
சபலாருத்ேமலானை்ே  

சபலாருத்துஙக, 
நிரபபுஙக

சபலாருத்து

நிரபபு

நீஙகளும் 
சபலாருத்துஙக

நீஙகளும் 
நிரபபுஙக

படஙகள், ஓவியஙக்ே நுட்பமலாக உறறுதநலாக்கி சேலாடரபுக்ே அறிக.
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முகமூடி மலாட்டு!  நடித்துக்கலாட்டு!

பிடித்ே 
முகமூடி்யப  

தபலாடுஙக.  
நடிக்க்லாம் 

வலாஙக

கலா...
கலா... கலா...

நலானேலான 
கலாகம்.   நலான 

பறபதபன

நலானேலான 
முயல. நலான ேலாவி  

ஓடுதவன. எனைக்குக் 
தகரட் பிடிக்கும்

முகமூடி்யப 
தபலாடுஙக. 

நடித்துக் 
கலாட்டுஙக!

அறிந்ேவற்றப பறறி செலாந்ே ந்டயில தபசுக.
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வ்ேயம் வீசு! சபலாரு்ேப சபறு!

படஙக்ேப பலாரத்து, சபயரக்ேக் கூறி எழுதுக.

 
பிடித்ே 

சபலாருள்மீது 
வ்ேயம் வீசுஙக.  
அ்ேதய  பரிெலாக 
எடுத்துக்தகலாஙக

நீஙகளும் 
வ்ேயம்  

வீசுஙக.  சபலாரு்ே 
எடுத்துக்தகலாஙக

எனைக்குப பரிெலாகக் கி்டத்ே்வ 
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கணடுபிடி! கலார்ணம் கூறு!

சபலாருத்ேம் 
இல்லாேவற்றக்  

கணடுபிடிஙக. கலார்ணம் 
செலாலலுஙக

நலாஙக 
கணடுபிடிச்சிட்தடலாம்.  

நீஙகளும்                            
கணடுபிடியுஙக

படஙக்ே நுட்பமலாக உறறுதநலாக்கி அறிக.
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படி! கணடுபிடி!

 
செலால 

ஓவியஙக்ேப பலாருஙக. 
செலாறக்ேத்  தேடி 

வட்டமிடுஙக

செலாறக்ே உரிய ஒலிபபுடன படித்துப பைகுக.                                                           

தப
 
தே

 
சவ

 
டி

 
ட்

 
சப

ரு
 

ங
 

ல
 
 சந

 
தே

 
ள்

ந்
 

கலா
 

்
 

ம்
 

ே
 
தம

து
 

ய்
 

ம்
 

தெ
 

வ
 

ல

சம
 

ழு
 

கு
 

வ
 

த்
 

தி

 க
 

ட்
 
சட

 
று

 
ம்

 
பு 

சம

 நீஙகளும் 
தேடுஙக. செலாறக்ே  

வட்டமிடுஙக
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 படம் பலார! நிகழ்்வச் செலால!

க்ேப படஙக்ே நுட்பமுடன உறறுதநலாக்குக. நிகழ்்வக் கூறுக.

நீயலா? நலானைலா?

 
க்ே்யச் 

செலாலலுஙக. 
்கேட்டல சபறுஙக

படஙக்ேப 
பலாருஙக. 

க்ே்யச் 
செலாலலுஙக

2nd_Tamil_first_term_31-03-2019.indd   8 31-03-2019   14:03:40



9

சபலாம்்ம 
தவணடுமலா? 

சபய்ர 
எழுதுஙக.                                                                  

பரிெலாகப                           
சபறுஙக

சபயர எழுது! பரிசு சபறு!

படஙக்ேப பலாரத்து, சபயரக்ே எழுதுக.                                                                               

உஙகளுக்கும் 
சபலாம்்மகள் 

தவணடுமலா? சபயரக்ே 
எழுதுஙக. பரிசுக்ே 

சவலலுஙக
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எழுத்்ே நீக்கு! செலால்்  எழுது!

எஙகளுக்கு        
கி்டத்ேது. 

நீஙகளும் எழுதுஙக.                                   
சவலலுஙக

 பூ
 

மீ
 

சபே
 

ம
 

சந
 

சபலா 

ல + எ  ற + ஐ ய் + ஈ

ழ் + உ ங + ஏ வ் + இ ர + ஊ

வட்டஙக்ே 
நிரபபுஙக. அந்ே 
எழுத்துக்ேக்    

கட்டத்தில நீக்கிச் 
செலால்்க் 

கணடுபிடியுஙக

எஙகளுக்கு        
கி்டத்ேது. 

நீஙகளும் எழுதுஙக.                                   
சவலலுஙக

நீஙகளும் எழுதுஙக.                                   

ங

ன

ர

யி

ய்

ரூ

ஞலா

சேலா

்ற

ழு

தேலா

ன

சகலா

ட்

்ண

ல

தங

வ

த்

ச்

யீ

தேலா

்ெ

ண

து

டி

மி

்க

வி

டு

  ஞ் + ஆ

செலாறகளின ஒலி வடிவ, வரி வடிவத் சேலாடரபு அறிந்து படித்தும் எழுதியும் பைகுக.                                                                               
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பட்டிய்்ப படி! 
பிடித்ே்ேச் சு்வ!

நீஙகளும் 
படிஙக. பிடித்ே்ேச் 

ெலாபபிடுஙக 

F£o Ï£lè

beŒ njhir

krhš njhir

M¥g« 

Ïoah¥g«

nfœtuF mil

nrhs¥Ã£L

mtš c¥òkh

r¥gh¤Â 

óç»H§F

bgh§fš

bkJtil

Ïå¥ò¥ gâahu«

gH¢rhW 

gå¡Tœ

உ்ணவுப 
சபயரக்ேப 

படிஙக. பிடித்ே்ேச் 
ெலாபபிடுஙக

செலாறக்ே உரிய ஒலிபபுடன படித்துப பைகுக.                                                                               
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வரி்ெப படுத்து! வழி்யக் கணடுபிடி!

நலாஙக 
வழி்யக் 

கணடுபிடித்துப பரி்ெப 
சபறதறலாம். நீஙகளும் 

கணடுபிடியுஙக!

 

அகர 
வரி்ெயில 

செலலுஙக.  பரி்ெப 
சபறுஙக

அ
ணி

ல
ஆ

று

இ
றகு

ஈ
ச்ெ

ம
ரம்

உபபு

ஊ
ம

த்
ே

ம்
பூ

எலுமிச்்ெ

ஏ
ர ஐ

பப
சி

ஒ
லி

ச
பரு

க்
கி

ஓ
்ண

லான

ஒேடேம்

உபபு

ஓ்ண
லான

ஐபபசி

ஈச்ெமரம்

இ
ற

கு

ஒ
லி

ச
பரு

க்
கி

ஐபபசி

ஏ
ர

செலாறக்ே அகர வரி்ெபபடுத்துக.                                                                               
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வி்ேயலாடு! வலி்ம சபறு!

 
வலாஙக 

வி்ேயலாட்லாம்!

உஙகளுக்குப 
பிடித்ே 

வி்ேயலாட்டுகள்  
எனசனைனனை?  நீஙகளும் 

வி்ேயலாடுஙக

வி்ேயலாட்டு 
உ்கம் எஙகளுக்கு 

மிகவும் பிடித்திருந்ேது.
உஙகளுக்கும் 

அபபடித்ேலாதனை! 

பலாரம்பரிய வி்ேயலாட்டுக்ே வி்ேயலாடி மகிழ்க.                                                                               
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என செலால வஙகியில தெமித்ே்வ 

குரஙகு வலானூரதி

கண்ணலாடி தபருந்து சநய்தேலா்ெ கரும்பு

தேஙகலாய் வலானதகலாழி சவல்ம் ஐபபசி

தேலா்ெ
கிளி

யலா்னை
்மனைலா நலாய்

ஆறு
பூ்னை

வ்ட
சவடி ஏர

தமேம்
குதி்ர

கலாகம்
பந்து

நத்்ே

சீபபு
தெவல முயல

விசிறி முே்்

மயிலதேலா்க மீனசேலாட்டி பூஙசகலாத்து பணியலாரம்

பைச்ெலாறு எலுமிச்்ெ மிதிவணடி மெலாலதேலா்ெ

உணடியல நலாள்கலாட்டி

சமழுகுவத்தி பூரிகிைஙகு தெலாேபபிட்டு பனிக்கூழ்

ஈச்ெமரம் ஒலிசபருக்கி ஊமத்ேம்பூ பல்லாஙகுழி

இடியலாபபம் கட்சடறும்பு

செலாறக்ே உரிய ஒலிபபுடன படித்தும் செலால்க்தகட்டு எழுதியும் பைகுக.                             
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வண்ணம் தீட்டி மகிழ்க!

செய்து பலாரத்து மகிழ்க!

1

2

3
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எபதபலாதும் நி்னைவிலிருத்ே... எ

ை
ஃ

ட

ங16ங16

எ

ை
ஃ

ட

ங
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2. செலால்லாதே! செலால்லாதே!

நீ்வலானைம் தூரசமனறு 
பற்வயிடம் செலால்லாதே 
பற்வயிடம் செலால்லாதே

அடரந்ேகலாடு இருணடசேனறு 
கரடியிடம் செலால்லாதே 
கரடியிடம் செலால்லாதே

சபரியகடல ஆைசமனறு 
மீனகளிடம் செலால்லாதே 
மீனகளிடம் செலால்லாதே

கறபசேதுவும் கடினைசமனறு 
எஙகளிடம் செலால்லாதே 
எஙகளிடம் செலால்லாதே

பலாடலக்ேக் தகட்டுப புரிந்துசகலாள்க - பலாடி மகிழ்க.
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1.  பற்வ  - கலாட்டின இருட்டு

2.  கரடி   - கறறுக் சகலாள்ளுேல

3.  மீன   - வலானைத்தின சேலா்்வு

4.  குைந்்ேகள் - கடலின ஆைம்

பயிறசி
செலாலலிப பைகுக

படித்தும் எழுதியும் பைகுக

சபலாருத்துக
யலாருக்கு எது கடினைம் இல்்?

தபசுதவலாம் வலாஙக!

இபபலாடலில உஙகளுக்குப பிடித்ே்வ பறறிக் க்ந்து்ரயலாடுக.

தூரசமனறு ஆைசமனறு இருணடசேனறு

கடினைசமனறு கறபசேதுவும் பற்வயிடம்

கரடியிடம் மீனகளிடம் எஙகளிடம்

பற்வ கரடி மீனகள்

இருட்டு ஆைம் கடினைம் தூரம்

நீ்வலானைம் அடரந்ேகலாடு சபரியகடல
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          கரடியிடம்      தூரசமனறு

ப்மு்ற செலாலலிப பைகுக

உருணடு விழுந்ே உரு்ே

உருளுது புரளுது

ெறுக்கு மரத்தில ெறுக்க்லாம் 

வழுக்கு மரத்தில வழுக்க்லாம்

கலாறறித் பறந்ே கீறறு

தெறறித் விழுந்ேது

முேல எழுத்்ே மலாறறி எழுதுக

ஒத்ே ஓ்ெயில முடியும் செலாறக்ேப பலாடலிலிருந்து எடுத்து எழுதுக

ஆடு பலாடு கலாடு

வலால

ப்ட

கல

வலானில பறபதபன

குழி பறிபதபன

மரம் ஏறுதவன

தவகமலாக ஓடுதவன

ஓட்்டச் சுமபதபன

பலாடல பலாடுதவன

எனைக்கு எது கடினைமில்்             வ்ரக 

தமலாபபம் பிடிபதபன

மரம் ஏறுதவன

பலாரம் சுமபதபன

நனறலாகப தபசுதவன

நீரில நீந்துதவன

நடனைம் ஆடுதவன
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3. தபெலாே்வ தபசினைலால...

ஐ! பூஙகலா 
வந்துவிட்தடதனை!

அட ! 
அைகலா இருக்தக !

பிறரும் 
பலாரத்து மகிை தவணடும் 

அல்வலா?

பூக்க்ேப பறிக்கலாதீர

வருக! வ்ணக்கம்!

எஙக்ேப 
பறிக்கலாமல பலாரபபேறகு 

நனறி!

கட்ட்ேக்ேயும் அறிவு்ரக்ேயும் தகட்டுப  புரிந்துசகலாணடு  செயலபடுக.
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நல் பணபு.                               
மகிழ்ச்சி

மறறவருக்கும்                                       
வலாய்பபு அளிபபீர

கீதை 
இ்றக்கலாமல 
ெலாபபிடுகிறலாய். 

பலாரலாட்டுகள்
ெலாபபிடுகிறலாய். 

உ்ண்வ வீ்ணலாக்கலாதீர

நலான 
ஊஞ்ெ்்விட்டு 

இறஙகப தபலாகிதறன.  
அவரகள் ஆடட்டும்                

குப்ப்யக்                                        
குப்பத் சேலாட்டியில தபலாடுவீர

என்னைப 
பயனபடுத்தினைலாய்.  

நனறு

ஈக்கள் 
சமலாய்க்கும். 

உ்ண்வ 
வீ்ணலாக்கக்கூடலாது 

அல்வலா!

கீதை 
வீசினைலால 

புலே்ர பலாைலாகும். 
குப்பத்சேலாட்டியில 

தபலாட்லாம்
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நீர வீ்ணலாவ்ேத்
 ேடுத்ேலாய். நனறி

ேணணீ்ர வீ்ணலாக்கலாதீர

வியபபலாக 
இருக்கிறது. 

இஙகு எல்லாதம 
தபசுகிறதே !

வரு்கக்கு நனறி

ஓ! கணடது கனைவலா?

மலலி 
எழுந்திரு. 

பூஙகலாவிறகுச் செல் 
தவணடுதம!               

குடிநீர 
சகலாட்டிக்சகலாணதட 

இருக்கிறதே? மூடிவிட்டுச் 
செலதவலாம்
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வி்ட எழுதுக
 1.  உ்ண்வக் கீதை இ்றக்கக்கூடலாது ஏன? 

 2.  பூஙகலாவில எழுேபபட்டிருந்ே ஏதேனும் இரணடு அறிவிபபுக்ே எழுதுக.

படித்துப பைகுக
பயிறசி

பூக்க்ேப பறிக்கலாதீர மறறவருக்கும் வலாய்பபு அளிபபீர

உ்ண்வ வீ்ணலாக்கலாதீர குப்ப்யத் சேலாட்டியில தபலாடுவீர

ேணணீ்ர வீ்ணலாக்கலாதீர

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி      ேவறு    
 1.  மலலி செனற இடம் கடறக்ர.

 2.  மலலி கணடது கனைவு.

 3.  மலலி, பூஙகலாவில பூக்க்ேப பறித்ேலாள்.

 4.  மலலி ேணணீர வீ்ணலாகலாமல ேடுத்ேலாள்.

 5. மலலி்ய எழுபபியவர அபபலா.

சபலாருத்துக 
 1.  பூக்கள்   - குப்ப்யத் சேலாட்டியில தபலாடுவீர

 2.  ஊஞ்ெல    - பூக்க்ேப பறிக்கலாதீர

 3. ேணணீரக்குைலாய்  - உ்ண்வ வீ்ணலாக்கலாதீர

 4.  குப்பத்சேலாட்டி  - மறறவருக்கும் வலாய்பபு அளிபபீர

 5.  உ்ணவு தம்ெ  - ேணணீ்ர வீ்ணலாக்கலாதீர

பூஙகலா கனைவு பூக்கள்

 ஊஞ்ெல குடிநீர குப்பத்சேலாட்டி

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1. மலலி பூஙகலாவில எனசனைனனை செய்ேலாள்?

 2. இக்க்ேயிலிருந்து நீ அறிந்ேவற்றக் கூறுக.

 3. மலலியின எந்ேச் செயல உனைக்குப பிடித்திருக்கிறது?
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உ்ணவகம் இனிபபகம் பலசபலாருள் அஙகலாடி ஆ்டயகம்

படிகளில பய்ணம் செய்யலாதீர

பய்ணச்சீட்டு வலாஙகுவீர

வரி்ெயில நினறு ஏறுவீர

கரம், சிரம், புறம் நீட்டலாதீர

இ்வ தபசினைலால எனனை தபசியிருக்கும்? படத்துடன சபலாருத்து

நீஙகள் இவரகளிடம் எனனை செலாலவீரகள்?

சபலாருத்ேமலானை சபய்ர உரிய க்டயில எழுதுக
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4. நலானும் நலாஙகளும்

என 
சபயர எழில.

இவரகள் எல்லாரும் 
என்னை இபபடித்ேலான 

அ்ைபபலாரகள். 
இவரக்ேப பறறிச் 

செலால்ட்டுமலா? 

அபபலா 
எனைக்கு 

நி்றய க்ேகள் 
செலாலவலார. அந்ேக் 

க்ேகளில எல்லாம் 
நலானேலான                

நலாயகன

க்ேகளில எல்லாம் 

நலாயகன

க்ேகளில எல்லாம் 

நலாயகன

அம்மலா 
எ்ேயும் 

சபலாறு்மயுடன 
தகட்பலார. 

எ்ேயும் முேலில 
அம்மலாவிடம்ேலான 

செலாலதவனசெலாலதவன

அபபலா எனைக்கு 
நி்றய க்ேகள் 

செலாலவலார. அவறறில 
எல்லாம் நலானேலான                
க்ேத் ே்்வன
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ேலாத்ேலாவுடன 
சவளியில 

செலவது எனைக்குப 
பிடிக்கும். அடிக்கடி 

செலதவன

பலாட்டி 
நனறலாகப 

பலாடுவலார. நலானும் 
அவதரலாடு தெரந்து 

பலாடுதவன

நலான 
செய்வ்ேதய 

குட்டித் ேங்கயும் 
செய்து கலாட்டுவலாள். 

பலாரக்கச் சிரிபபலாக                   
இருக்கும்
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இது 
என செல் 

நலாய்க்குட்டி. 
எபதபலாதும் என்னைதய 

சுறறிச் சுறறி வரும். 
இது என்னை எபபடி 

அ்ைக்கும் 
சேரியுமலா... 

எனைக்கு 
நணபரகளுடன 

கலாலபந்து வி்ேயலாடப 
பிடிக்கும்

உறவினைரகள் 
எபதபலாது வீட்டுக்கு 
வந்ேலாலும் எனைக்கு 

மகிழ்ச்சிேலான

எனைக்கு 

உனனு்டய உறவுகள் பறறி நீயும் கூற்லாதம!

நலான நணபரகளுடன 

வி்ேயலாடும்தபலாதும் 

உறவினைரகளுடன 

இருக்கும்தபலாதும் 

மகிழ்ச்சியலாய் இருபதபன. 

நீஙகள் எபதபலாசேல்லாம் 

மகிழ்ச்சியலாக இருபபீரகள்? 

மகிழ்ச்சி
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வி்ட எழுதுக
 1.  எழி்் எவ்வலாசறல்லாம் அ்ைக்கிறலாரகள்?

 2.  எழில யலாருடன தெரந்து பலாடலகள் பலாடுவலான?

படித்துப பைகுக
பயிறசி

சபலாறு்மயுடன தகட்பலார நனறலாகப பலாடுவலார

செய்து கலாட்டுவலாள் வி்ேயலாடப பிடிக்கும்

செல் நலாய்க்குட்டி

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி             ேவறு    
 1. எழில எ்ேயும் ேன நணபரகளிடம்ேலான முேலில கூறுவலான.

 2. எழில வீட்டில நலாய்க்குட்டி இருக்கிறது.

 3. எழிலுக்குக் கலாலபந்து வி்ேயலாடத் சேரியும்.

 4. எழில ேலாத்ேலாவுடன தெரந்து பலாடுவலான.

 5.  வீட்டிறகு உறவினைரகள் வந்ேலால எழில மகிழ்ச்சி அ்டவலான.

சபலாருத்துக 

 1.  எழிலின அம்மலா - சவளியில அ்ைத்துச் செலவலார

 2. எழிலின அபபலா  - நனறலாகப பலாடுவலார

 3. எழிலின ேலாத்ேலா  - க்ேகள் கூறுவலார

 4. எழிலின பலாட்டி - எ்ேயும் சபலாறு்மயலாகக் தகட்பலார

 5  எழிலின ேங்க  - எழி்்ப தபலா்தவ செய்து கலாட்டுவலாள்

க்ேகள் க்ேத்ே்்வன நலாய்க்குட்டி உறவினைர

ேங்க நணபரகள் பலாடல

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1.   எழி்்ப பறறி உனைக்குத் சேரிந்ே்ேக் கூறுக.

 

அடிக்கடி
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உறவுமு்ற்ய அறிந்து அ்ைபதபன

அம்மலாவின

அக்கலா

ேங்க

சபரியம்மலா

1.

அபபலாவின

ேம்பி

அண்ணன

2.

அம்மலாவின

அண்ணன

ேம்பி

3.

அபபலாவின

அக்கலா

ேங்க

4.

இவரக்ே இபபடி அ்ைத்ேலால...

பிற்ரக் தகலி செய்யும் வ்கயில அ்ைபபது ெரியலா? க்ந்து்ரயலாடுக .

பிடிக்கும்பிடிக்கலாது

பட்டுக்குட்டி

அைகலா

கருபபி

குணடுபபூெணிக்கலாய்

முட்்டக்கணணு

செல்க்குட்டி

உன்னை எபபடிசயல்லாம் அ்ைபபலாரகள்? 
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1. என சபயர அ.க. எழில

2. என அம்மலா சபயர கவியரசி

3. என அபபலா சபயர அமுேன

4. எனைது ஊர தகலாவூர

5. அ்்தபசி எண   1234567890

1. என சபயர ________________________

2. என அம்மலா சபயர __________________

3. என அபபலா சபயர __________________

4. எனைது ஊர _______________________

5. அ்்தபசி எண __________________

என்னைபபறறி

நீ விரும்பும் வி்ஙகு / பற்வ்ய வ்ரக. அ்ே எபபடி அ்ைபபலாய்? எழுதுக.
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5. வண்ணம் சேலாட்டு...

32

பலாடலக்ேக் கருத்தூனறிக் தகட்டுப புரிந்துசகலாள்க - பலாடி மகிழ்க.

வண்ணம்சேலாட்டு வண்ணம் சேலாட்டு

படஙகள் வ்ரய்லாம்

வலானைவில்்த் சேலாட்டும் சகலாஞ்ெம்

படஙகள் வ்ரய்லாம்

நீ்ம்சேலாட்டு நீ்ம்சேலாட்டு

கடலும் வ்ரய்லாம்

கட்்்யில கட்்்யில

கலாலகள் ந்னைக்க்லாம் 

பச்்ெசேலாட்டு பச்்ெசேலாட்டு 

மரஙகள் வ்ரய்லாம்

மரக்கி்ேயில மரக்கி்ேயில 

ஊஞ்ெல ஆட்லாம் 

சிவபபு சேலாட்டு சிவபபு சேலாட்டு 

பூக்கள் வ்ரய்லாம் 

பூக்கள் தபலா் பூக்கள் தபலா்

பூத்துச் சிரிக்க்லாம்
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1.  கட்்்யில  - படஙகள் வ்ரய்லாம்

2.  பூக்கள்தபலா்  - கலாலகள் ந்னைக்க்லாம்

3.  வண்ணம் சேலாட்டு - ஊஞ்ெல ஆட்லாம்

4.  மரக்கி்ேயில  - பூத்துச் சிரிக்க்லாம்

பயிறசி

செலாலலிப பைகுக

படித்தும் எழுதியும் பைகுக

சபலாருத்துக

தபசுதவலாம் வலாஙக!

வலானைவில்்த் சேலாட்டு எனசனைனனை வ்ரந்ேலாரகள்?

வ்ரய்லாம் ந்னைக்க்லாம் ஆட்லாம்

சிரிக்க்லாம் கட்்்

வண்ணம் கலாலகள்

மரஙகள் கட்்் வலானைவில படஙகள்

பூக்கள் மரக்கி்ே
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ஒத்ே ஓ்ெயில முடியும் செலாறக்ே மட்டும் வட்டமிடுக

படஙகள்               ஊஞ்ெல               கலாலகள்               மரஙகள்

வண்ணம் இது.  சபலாருள்கள் எ்வ ?

வ்ரய்லாம்               ந்னைக்க்லாம்               வலானைவில               சிரிக்க்லாம்

சவள்்ே

கருபபு

பச்்ெ

சிவபபு

பலாட்்த் சேலாடரந்து பலாடுக

கருபபு சேலாட்டு கருபபு சேலாட்டு

 __________ வ்ரய்லாம்

கலாகம் தபலா் கலாகம் தபலா்

 க்ரந்து பலாரக்க்லாம் 

சவள்்ே சேலாட்டு சவள்்ே சேலாட்டு

________________  வ்ரய்லாம் 

________________________________

________________________________
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படத்்ேயும் செலால்்யும் சபலாருத்துக

மிட்டலாய் __________

ெட்்ட __________

சபலாம்்ம __________

தம்ெ __________

்ப  __________

உரிய பன்மச் செலால்் எழுதுக 

பூ  __________

ஈ  __________

தேனீ __________

புறலா  __________

்மனைலா __________

பைம்  __________

பட்டம் __________

பலாடம் __________

புத்ேகம் __________

வண்ணம் __________

மரஙகள்

மரம்பூ

சபட்டிகள்

பூக்கள்

சபட்டிேட்டு

ேட்டுகள்

முட்்ட

முட்்டகள்

மிட்டலாய் __________ பூ  __________ பைம்  __________
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 தநயன,  நலாம் படம் வ்ரய்லாமலா?

ஓ... வ்ரய்லாதம!

 எனனை வ்ரய்லாம்?

வீடு வ்ரய்லாமலா?

 ஆமலாம், எனைக்கு வீடு வ்ரயத் சேரியும். வ்ரய்லாம்.

நி்லா, உனைக்குப பிடித்ேது தபலா் நீ வ்ர. எனைக்குப பிடித்ேது தபலா்                                  
நலான வ்ரகிதறன. 

(இருவரும் வ்ரயத் சேலாடஙகுகினறனைர) 

6. என கறப்னையில...

 தந

தநயன நி்லா

 எனனை வ்ரய்லாம்?

 ஆமலாம், எனைக்கு வீடு வ்ரயத் சேரியும். வ்ரய்லாம்.

உ்ரயலாட்்க் தகட்டும் படித்தும் புரிந்துசகலாள்க.
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 என வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும். 

என வீட்டிறகுப பக்கத்தில ஆறு இருக்குதம!

 என வீட்டின இரு பக்கமும் மரஙகள் இருக்குதம. 

 என வீட்டிறகு முனபக்கம் அைகலானை பூச்செடிகள் இருக்கும்.

 வீட்டிறகு எனைக்குப பிடித்ே நீ் வண்ணம் தீட்டுதவன. 

என வீட்டிறகு மஞ்ெள் வண்ணம் அடிபதபன.

 என வீட்டில எனைக்குப பிடித்ே பூ்னைக்குட்டி வ்ரதவதனை! 

என வீட்டுத் தேலாட்டத்தில வலாத்துகள் இருக்குதம!

 என வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம். 

என வீட்டின படிக்கட்டில ெறுக்குப ப்்க இருக்குதம. 

  நலான வ்ரந்து முடித்துவிட்தடன. 

 நலானும் வ்ரந்து விட்தடன. 

  நீ வ்ரந்ே வீடு எனைக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. 

உன வீடும் அைகலாக உள்ேது.. 

 என வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும். 

 என வீட்டின இரு பக்கமும் மரஙகள் இருக்குதம. 

 வீட்டிறகு எனைக்குப பிடித்ே நீ் வண்ணம் தீட்டுதவன. 

 என வீட்டில எனைக்குப பிடித்ே பூ்னைக்குட்டி வ்ரதவதனை! 

 என வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம். 

  நலான வ்ரந்து முடித்துவிட்தடன. 

  நீ வ்ரந்ே வீடு எனைக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. 

 என வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும். 

 என வீட்டின இரு பக்கமும் மரஙகள் இருக்குதம. 

 என வீட்டிறகு முனபக்கம் அைகலானை பூச்செடிகள் இருக்கும்.

 வீட்டிறகு எனைக்குப பிடித்ே நீ் வண்ணம் தீட்டுதவன. 

 என வீட்டில எனைக்குப பிடித்ே பூ்னைக்குட்டி வ்ரதவதனை! 

என வீட்டுத் தேலாட்டத்தில வலாத்துகள் இருக்குதம!

 என வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம். 

என வீட்டின படிக்கட்டில ெறுக்குப ப்்க இருக்குதம. 
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எது யலாரு்டய வீடு? கணடுபிடியுஙகள். எழுதுஙகள் 

உனைக்குப பிடித்ே்ே நீயும் வ்ரய்லாதம 

ச
பரு

மி
ே

ம் நலாஙகள் வ்ரந்ே படஙக்ேப பலாரத்து 

எல்லாரும் பலாரலாட்டினைலாரகள். சபரு்மயலாக 

இருந்ேது. நீஙகள் எபசபலாழுசேல்லாம் 

சபரு்மபபட்டிருக்கிறீரகள்? 
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வி்ட எழுதுக

 1.  தநயன, நி்லா இருவரும் எனனை வ்ரந்ேலாரகள்?

 2.  தநயன எனசனைனனை வ்ரந்ேலான? 

 3. நி்லா வ்ரந்ே வீடு பறறி இரணடு சேலாடரகள் எழுதுக.

படித்துப பைகுக
பயிறசி

படம் வ்ரய்லாமலா பிடித்ேதுதபலா்

இரு பக்கமும் வீட்டிறகுப பக்கத்தில

ஊஞ்ெல ஆட்லாம்

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி            ேவறு    

 1. நி்லாவின வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும்.

 2. தநயன வீட்டின இரு பக்கஙகளிலும் மரஙகள் இருக்கினறனை.

 3. நி்லாவின வீடு மஞ்ெள் நிறமு்டயது.

 4. தநயன வீட்டில வலாத்துகள் இருக்கினறனை.

 5. நி்லா வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம்.

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1. தநயன, நி்லா வ்ரந்ேனைவறறுள் உனைக்குப பிடித்ே்வ எ்வ?    
  கலார்ணம் கூறுக. 

 

வீடு தேலாட்டம் படிக்கட்டு ம்்

ஆறு பூ்னைக்குட்டி ெறுக்குபப்்கவலாத்து

ெறுக்கி வி்ேயலாட்லாம்
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எந்ே இடம்?  எனனை சபலாருள்?  எழுதுக

வலானைவில

வலானைம்
பற்வ தமகம்

இ்்

பைம் கூடு

கலாடு

நணடு

மீன கபபல

பள்ளி

மினவிசிறி

அடுபபு தபலார்வ

படத்திறகுரிய சபய்ர எழுதுக
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எனனை பதில செலாலலியிருபபலாரகள்?

எஙதக 
தபலாகிறலாய்?

பசிக்கிறது. 
ெலாபபிடப 

தபலாகிதறன

பசிக்கிறேலா? 
இந்ேலா. ெலாபபிடு

ஐ! 
சபரிேலாகிதறன!

இனனும் 
ஊேட்டுமலா?

நீயும் வலா... 
வி்ேயலாட்லாம்

நலானுமலா! 
எனனை 

வி்ேயலாடுவது?
ஓ 

வி்ேயலாட்லாதம!
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யலார எனனை செய்கிறலாரகள்? 

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________
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7. விட்டுச் செல்லாதே

அடதட! 
கயல என்னை 

எடுத்துச் செல் 
மறந்துவிட்டலாதே

பலாத்திமலாவும் 
ேலான

நலானும் 
இஙதக ேலான 

இருக்கிதறன. 
முத்துவும்              

மறந்துவிட்டலான

கயல 
இனறு எபபடி 

எழுதுவலாதேலா? 
அவள் என்னைத் 

தேடுவலாதே!

ஆமலாம்….                        
பலாத்திமலாவும் 

எழுதும்தபலாது 
பி்ையலானைலால 

என்னைத்             
தேடுவலாதே!

எளிய செலாறக்ேயும் சேலாடரக்ேயும் உரிய ஒலிபபுடன உரக்கப படிக்க.
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கரிக்தகலால 
கூரலாக 

இருந்ேலாலேலான 
முத்துவுக்குப பிடிக்கும். 

இனறு எனனை 
செய்வலாதனைலா?

நம்்ம 
விட்டுச் செனற்ே 
எணணி அவரகளும் 

கவ்்பபடுவலாரகேலா?

நலா்ே 
சேரிந்துவிடும்

இஙதகயும் 
இல்்தய

அடுத்ே நலாள்...

எஙதக 
தபலானைது?

இஙதகேலாதனை 
்வத்தேன

என 
சபலாம்்ம 

தபலாட்ட அழிபபலான 
கி்டத்துவிட்டது

ஐ… 
என துருவி

இதேலா... 
என பூபதபலாட்ட 

கரிக்தகலால

ம்றந்திருந்ே்வ குதித்து 
சவளிதய வந்ேனை.

இனி 
அவரகள் 

எ்ேயும் மறந்துவிட்டுச் 
செல்மலாட்டலாரகள். 

நீஙகளும்ேலாதனை

அ
ழு

்
க எனைக்குப பிடித்ே சபலாருள் 

சேலா்்ந்துவிட்டலால, நலான அழுதுவிடுதவன.                                                               
நீஙகள் எேறசகல்லாம் அழுவீரகள்? 
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வி்ட எழுதுக
 1. வகுபபில யலார யலார எனசனைனனை சபலாருள்க்ே விட்டுச் செனறனைர?

 2. விட்டுச்செனற சபலாருள்கள் உரியவரகளுக்குக் கி்டத்ேனைவலா? எபதபலாது?

பயிறசி

விட்டுச் செல்லாதே

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி            ேவறு    
 1. பலாத்திமலா அழிபபலா்னை வீட்டில மறந்து ்வத்துவிட்டலாள்.

 2. கயல ேனைது துருவி்ய மறந்து பள்ளியில விட்டுச்செனறலாள்.

 3. முத்துவிறகுக் கரிக்தகலால கூரலாக இருந்ேலால பிடிக்கலாது.

 4. பலாத்திமலா, முத்து, கயல மூவரும் ஒதர வகுபபில படிக்கிறலாரகள்.

 5. சபலாம்்ம தபலாட்ட அழிபபலான பலாத்திமலாவினு்டயது.

பிடிக்கும்கரிக்தகலால நலா்ே மலா்்

இஙதக எஙதக அழிபபலான

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1. கரிக்தகலால, துருவி, அழிபபலான இ்வ 
  மூனறும் எனசனைனனை நி்னைத்து வருத்ேபபட்டனை? 

 

துருவி

கி்டத்துவிட்டது மறந்துவிட்டலான

கரிக்தகலால தேடுவலாதே சேரிந்துவிடும்

செலானனைது யலார? சபலாருத்துக

 1. கயல என்னை எடுக்கலாமல செனறுவிட்டலாள்  - பலாத்திமலா

 2. எழுதும்தபலாது பி்ையலானைலால என்னைத் தேடுவலாதே - கயல

 3. இஙதகயும் இல்்தய     - முத்து

 4. இஙதகேலாதனை ்வத்தேன    - கரிக்தகலால

 5. எஙதக தபலானைது?      - அழிபபலான

படித்துப பைகுக
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    கயல

அவள் எனபது

    பலாத்திமலா

     அழிபபலான, துருவி,   
    கரிக்தகலால

அவரகளும் எனபது

     கயல, பலாத்திமலா,   
    முத்து

சபலாருத்ேமலானை செலால்் எழுதி நிரபபுக

1. மதி ஒளி இரணடலாம் வகுபபு படிக்கிறலாள். 

 _______________ அைகலாக ஓவியம் வ்ரகிறலாள்.

2. வேவன மிதிவணடி ஓட்டுகிறலான.

 _______________ க்டக்குச் செலகிறலான.

3. பயணிகள் தபருந்தில ஏறுகினறனைர.

 _______________ சுறறு்லா செலகினறனைர.

4. பூ்னை பலால குடிக்கிறது. 

 _______________ எலி்யப பிடிக்கும்.

5. க்ேப புத்ேகஙகள் எனைக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

 _______________ அத்்ே வலாஙகித் ேந்ே்வ.

(அது, அவன, அவள், அ்வ, அவரகள்)

வண்ணமிடபபட்ட செலால யலா்ரக் குறிக்கிறது?
கயல 

இனறு எபபடி 
எழுதுவலாதேலா? 

அவள் என்னைத் 
தேடுவலாதே!

நம்்ம 
விட்டுச் செனற்ே 
எணணி அவரகளும் 

கவ்்பபடுவலாரகேலா?

நலா்ே 
சேரிந்துவிடும்
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       8. இறகு
பலாரக்கப பலாரக்க அைகுேலான

பேபேக்கும் இறகுேலான

தநறறுக் கணடு எடுத்ேது

தநரத்தியலானை இறகிது

ஏழு வண்ணம் கலாட்டிடும்

இந்ே நல் இறகி்னைக்

கீதை தபலாட்ட பற்வதய

தகட்டலால உடதனை 
ேருகிதறன

எந்ேப பற்வ தபலாட்டதேலா?

எஙகுத் தேடி அ்்யுதேலா!

செலாந்ேக்கலாரப பற்வதய

வந்து தகட்டலால ேருகிதறன

- அை. வள்ளியபபலா
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1.  இந்ே   - அ்்யுதேலா

2.  அைகுேலான - இறகிது

3.  தபலாட்டதேலா - எந்ே

4.  எடுத்ேது  - இறகுேலான

பயிறசி
செலாலலிப பைகுக

படித்தும், எழுதியும் பைகுக

ஒத்ே ஓ்ெயு்டய செலாறக்ேப சபலாருத்துக

தபசுதவலாம் வலாஙக!

இற்கக் கணசடடுத்ே குைந்்ே எனனை செய்ய நி்னைத்ேது? ஏன?

அைகுேலான இறகுேலான எடுத்ேது

பற்வதய ேருகிதறன

பலாரக்கப பலாரக்க பேபேக்கும்

தநரத்தியலானை கணடு எடுத்ேது ஏழு வண்ணம்

வந்து தகட்டலால

இறகிது

அ்்யுதேலாதபலாட்டதேலா

உடதனை ேருகிதறன

செலாந்ேக்கலாரப  பற்வ
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எ்வ யலாரு்டய கணகள் கணடுபிடி

்ரகுதி ்னையலா ந்்ேஆ லணிஅ

ேந்ேது யலார?
பசிக்கிறேலா! 

ேலாமேமலாகிவிட்டது 

இல்் 
அம்மலா. 

ஏறகனைதவ உ்ணவு 
சகலாடுத்து 

விட்டலாரகள் 

சேரியவில்் 
அம்மலா

பற்வக் குஞ்சுகளுக்கு உ்ணவு சகலாடுத்ேது 
யலாரலாக இருக்கும்? கணடுபிடித்து வட்டமிடுஙகள்.

அபபடியலா!  
யலார உ்ணவு 
சகலாடுத்ேது?
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9. ஆத்திசூடி

அதேலா பலார பைம். 
மரத்திலிருந்து 

விழுகிறது

அட 
ஆமலாம்!

வலா. பைத்்ே 
எடுத்து இருவரும் 

தினனை்லாம்

இது 
ெரியில்்

ஆ...

பலாரத்துப 
தபலா

அச்ெச்தெலா! 
அடிபட்டுவிட்டேலா

ம்... 
வலிக்கிறது

நலான 
பைத்்ே எடுத்து 

வருகிதறன

ம்... 
இந்ேலா. 

உனைக்குப பலாதி

நனறி 
நணபலா!

நன்ம க்டபிடி

தவகமலாக 
ஓடும் திற்ம 

எனைக்கிருக்கிறது. 
அேனைலால  பைத்்ே நலாதனை 

எடுத்துக்சகலாள்தவன
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ஆத்திசூடி

நீர வி்ேயலாதடல

சுைல நி்றந்ே
பகுதி

எச்ெரிக்்க

நீரில 
நீந்துவது 

எவ்வேவு 
மகிழ்ச்சி 

ஆமலாம்

நலான 
இனனும் உள்தே 

செனறு நீந்ேப 
தபலாகிதறன

தவணடலாம். 
அஙதக பலார 

எச்ெரிக்்கப 
ப்்க

நீச்ெல 
தபலாட்டி எனறலாத் 

எபதபலாதும் எனைக்குத்ேலான முேல 
பரிசு. சேரியும்ேலாதனை! 

ஆனைலாலும் 
இது ஆபத்து

நலான 
பலாரத்துக்சகலாள்கிதறன. 

துணிவுள்ேவரகள்                           
வர்லாம்

நலான 
வருகிதறன

எனைக்குப 
பயமலாக 

இருக்கிறது. 
இேறகு தமல நலான 

வரவில்்

எனைக்குப 
பயமில்். நலான 

தபலாகிதறன

கலாபபலாறறுஙகள்... 
கலாபபலாறறுஙகள்...
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எஙகளுக்கு 
மிகவும் பிடித்ே 

இடத்திறகுப 
தபலாகிதறலாம். நீயும் 

வர்லாதம?

எஙதக 
தபலாறீஙக?

அந்ே இடத்தில 
இருந்துசகலாணடு 

உ்கத்்ேதய பலாரக்க்லாம். 
நீயும் வருகிறலாயலா?

நம் 
தகள்விகளுக்கு 

அஙதக பதில கி்டக்கும். 
நீயும் வர்லாதம?

அபபடி 
ஓர இடமலா? நலானும் 

வருகிதறன

எஙதக 
தபலாறீஙக? எஙதக 

தபலாறீஙக?

எஙதக 
தபலாறீஙக?

அ்மதி கலாக்கவும்

நூல ப் கல

ஆத்திசூடி

சபலாதுநூ்கம்

அஙகுச்
செனறலால அறி்வ 

வேரத்துக்சகலாள்ே்லாம்
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தநரபட ஒழுகு

ஆத்திசூடி

ஈதரலாடு மலாவட்டம் 
தெமூ்ரச் தெரந்ே 
சிறுவன முகம்மது 
யலாசின. அரசுபபள்ளியில 
இரணடலாம் வகுபபு 
படிக்கிறலான.

ஒருநலாள் பள்ளிக்குச் 
செலலும்தபலாது 
ெலா்்தயலாரத்தில 
ஐம்பேலாயிரம் ரூபலா்யக் 
கணடலான. அபப்ணத்்ே 
ஆசிரியரின உேவியுடன 
கலாவல நி்்யத்தில 
ஒபப்டத்ேலான. 

அவனுக்குக் கலாவல 
து்றயினைர வலாழ்த்து 
சேரிவித்ேனைர. ப்ரும் 
யலாசி்னைப பலாரலாட்டினைர. 
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ஆத்திசூடி

தநலாயினுக்கு இடம் சகலாதடல

அம்மலா 
நலாம் எஙதக தபலாகப 

தபலாகிதறலாம்? 

என 
நணபரக்ேப 

பலாரக்கப தபலாக்லாம் 
வலா சினனு!

அஙதக 
பலார தெவல. 

அது விடியற 
கலா்்யித்தய 

எழுந்துவிடும். 
சேரியுமலா! ஏன 

அம்மலா?

அதேலா 
பலார யலா்னை. 

அது விரும்பிக் 
குளிக்கும்

ஏன 
அம்மலா?

அதேலா 
பலார மலான. அது 

சுறுசுறுபபலாய் ஓடி 
வி்ேயலாடும்

ஏன 
அம்மலா?

ஏன? 
பதில செலாலலுஙக 

அம்மலா

சினனு... 
அதேலா பலார 

முயல. அது கீ்ர, 
கலாய், பைஙக்ே 

விரும்பிச் 
ெலாபபிடும்

உன தகள்விக்கு ஒதர 
பதிலேலான. இவற்ற எல்லாம் 
செய்ேலால தநலாயினறி வலாை்லாம்

ஓ...
புரிந்ேது 
அம்மலா
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பயிறசி
படித்தும், எழுதியும் பைகுக

நன்ம க்டபிடி நீர வி்ேயலாதடல

நூல ப் கல தநரபட ஒழுகு

தநலாயினுக்கு இடம் சகலாதடல

சபலாருத்துக

நன்ம க்டபிடி

நூல ப் கல

தநரபட ஒழுகு

தநலாயினுக்கு
இடம் சகலாதடல

நனறி!
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வலாயில கேவு மதில

வ்ரசமழுகு

அ்டயலாே அட்்ட

பைபபலாகு

சமதுசரலாட்டி

பனிக்கூழ்

புத்ேகப்ப

பைச்ெலாறு

வறுவல

ேணணீரப புட்டி

ெலா்்

மினவிசிறி

கரும்ப்்க நலாள்கலாட்டி

துருவி

தம்ெ

கரிக்தகலால அழிபபலான

ேமிழ்ச்செலால அறிந்து பயனபடுத்துதவலாம்

வி்ேயலாட்டுத்திடல

56
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வந்ே பலா்ே

தபருந்து 

வலாளி  

மத்து  

தமகம் 

ெந்்ே

முேல எழுத்்ே மலாறறிப பற்வயின சபய்ர உருவலாக்குக

கல                 

கு்ட           

ப்னை          

நகம்             

ம்்         

முேல எழுத்்ே  சநடி்லாக மலாறறிப புதிய செலால உருவலாக்குக

படத்திறகுப சபலாருத்ேமலானை செலால்்  எடுத்து எழுதுக

வலால வலாள் புலி புளி தகலாழி தகலாலி சவள்ேம் சவல்ம்

பலலி பள்ளி ம்் ம்ை
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பஞ்சு 

ஆவணி  
  
ெட்்ட
     
பகல   
      
பலாடல  
    
ேவ்்

இரணடலாம் எழுத்்ே நீக்கிப புதிய செலால்் உருவலாக்குக

செலாலலுக்குள் ம்றந்திருக்கும் செலால்்க் கணடுபிடித்து எழுதுக

ப்்க

மலாமரம் சவௗவலால

கண்ணலாடி விணமீன

செலாறபடிக்கட்டுக்ே நிரபபுக

்க
பு
ப
ம
து

்க
்
ல
ம்

்க
லி
பி

்க
க் ்க

்ம

்ம

்ம

பூ
பூ
பூ
பூ
பூ

்னை
ட்
ச்
ச்

டு
செ
செ

டி
ண டு

வலா

வலா

வலா
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கூவி் பாடி                                     
கூவி் பாடி                           

குயில ேநைது

எஙவக ேநைார்கள்?

சுருஙகி விரிநது  
சுருஙகி விரிநது                                   

புழு ேநைது

ைத்தித் ைாவி                                  
ைத்தித் ைாவி                  

ைேளை ேநைது

ேளைநது ச�ளிநது 
ேளைநது ச�ளிநது 

பாம்பு ேநைது

அளேநது ஆடி 
அளேநது ஆடி 
யாளன ேநைது

சமலை �கர்நது 
சமலை �கர்நது 
ஆளம ேநைது

பதுஙகி் பாயநது 
பதுஙகி் பாயநது 

....................... ேநைது

வைாளக விரித்து 
வைாளக விரித்து 

....................... ேநைது

குதித்து  ஓடி 
குதித்து  ஓடி                    

....................... ேநைது

எலைாரும் எஙவக ேநைார்கள்?

என் நிளனவிலஎன் நிளனவிலஎன் நிளனவில

சிறுசிறு சைா்டர்களை சோலைக்வகடடு, பின்சைா்டர்நது கூறுக.
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ேழளைக் கடடி 
�ழுவி விழுநைது

எலைாரும் அருகில உள்ை அருவியில குளிக்க ேநைார்கள்.

 குளிக்க ேநை �ண்பர்களுக்கு ேண்்ணம் தீடடி மகிழுஙகள்

பைமுளற சோலலி் பழகுக

கிளையின் நிழல
மளையில விழுநைது

முைளையும் ைேளையும்
மளழயில �ளனநைன

ஆற்றஙகள்ரயின் ஓ்ரம்
பாளறசயலைாம் ஈ்ரம்

சேள்ளை முயலகள் ேயலிவை
 துள்ளி விளையாடின 

குைக்கள்ரவயா்ரத்துக் குழி
குதித்து விழுநைது �ரி
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ப்டம் பார்த்துக் களைளயக் கூறுக

களைக்கு் சபாருத்ைமான ைளை்ளப எழுதுக
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க

கா கி கீ

கு

கூசக

வகளக

சகா வகா
சகை

கணினி

அக்ரேரிளேமுளற அறிவோம்

அக்ரேரிளே்படுத்துக

காற்றாடி
 கிளி

ஞ்
ேல

கீள்ர

வகழ்ே்ரகு

சகண்ள்ட மீன்
 கூள்ட

 கு
ள

்ட

ளக்ளப

சகாடி
வகாழி

சகைைாரி

சீ்பு,   ேஙகு,   சூரியன்,   ோடள்ட,   சிஙகம்,   வேேல,   சுண்்டல,                                                                       

சேை சேை,   சேடி,   சோடடுமருநது,   ளேளக,   வோைம்   

ே

ேஙகு

சுண்்டல

ளேளக
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உயர்நது நிற்பது - மளை
உயிர்களைக் கா்பது - மளழ

நீரில மைர்ேது - அலலி
நீள்ர எடுத்ைார் - அள்ளி

விைக்கில கிள்ட்பது - ஒளி
சேடித்ைால எழுேது - ஒலி

மாடடிற்கு இரு்பது - ோல
ம்ரத்ளை அறு்பது - ோள்

உரிய ஒலி்பு்டன் படித்து் பழகுக

ஆற்றின் இருபுறம் - கள்ர
ஆள்டயில படிேது - களற

சுேரில ஊர்ேது - பலலி
சுளேத்துக் கற்க - பள்ளி
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ளக! ளே! ேள்ர!

இேற்ளறயும் 
ேள்ரநது 

பாருஙகள்
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10. அழகுத் வைாட்டம்

வைாட்டத்திவை ேண்்ண்பூவும் 
பூத்துக் குலுஙகுது  
பார்த்ைதுவம சின்னத்வைனீ 
பாடடு் பாடுது

பசுளமயான புலளைத்வைடி 
மாடும் வமயுது                             
பக்கத்திவை கன்றுக்குடடி               
துள்ளி ஓடுது

உய்ரமான ம்ரத்தினிவை 
பழமும் சைாஙகுது  
பச்ளேக்கிளி பறநதுேநது 
சகாத்ை் பார்க்குது  

அழகுத்வைாட்டம் பார்க்கும்வபாவை 
�ம்ளம இழுக்குது  
ஆட்டம்ஆடி பாடடு்பா்ட  
ஆளே சபாஙகுது.

பா்டளைக் வகடடு் புரிநதுசகாள்க - பாடி மகிழ்க.

65
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பயிற்சி
ஒலித்து் பழகுக

படித்தும் எழுதியும் பழகுக

ப்டத்ளை உரிய சோலலு்டன் இள்ணக்க

வபசுவோம் ோஙக!
அழகுத்வைாட்டத்தில எளேசயலைாம் இருநைன?

பூத்துக் குலுஙகுது பாடடு் பாடுது துள்ளி ஓடுது

மாடும் வமயுது பழமும் சைாஙகுது சகாத்ை் பார்க்குது

�ம்ளம இழுக்குது ஆளே சபாஙகுது

ஆளே சின்னத்வைனீ

பச்ளேக்கிளி கன்றுக்குடடி வைாட்டம்

பச்ளேக்கிளி

ேண்்ண்பூ

சின்னத்வைனீ

பசும்புல

உய்ரமான ம்ரம்
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Pஉனக்கு் பிடித்ை ேரு்ணளனத் சைா்டள்ரக்                குறியிடுக

ஆடும் மயில

அழகு மயில

ேண்்ண மயில

ப்டத்திற்கு் சபாருத்ைமான ேரு்ணளனத் சைா்டள்ர எழுதுக

ேட்ட நிைா

முழு நிைா

சேள்ளை நிைா

இனி்பு் பழம்

பழுத்ை பழம்

சிேநை பழம்

�லை  �ாயக்குடடி

சின்ன �ாய குடடி

கரு்பு �ாயக்குடடி
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          புளக

          மிைகு

          புத்ைாள்ட

          குயில

       கு          க்குடள்ட   எறும்           றா

சோலவைாடு

முடியும் எழுத்தில சைா்டஙகும் சோலளை எழுதுக 

கு
ரு

வி

விறகு

மி
ை

கு

கு
ம் மி

கு்ரங கு

முடிவும்
முைலும்

ஆளம ளமனா

சிறகு    அடு்பு    

சிரி்பு    அம்மி    

விளையாடு

கு்ரங கு குருவி விறகு கும் மி மிைகு

உரிய எழுத்ளை எழுதி நி்ர்புக 
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வி்ரவைாவியம்
நீஙகளும் சேயது மகிழுஙகள்                                                                                            நீஙகளும் சேயது மகிழுஙகள்                                                                                            
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11. �ண்பள்ரக் கண்டுபிடி!

�ம்மு்டன் 
விளையா்ட,  

புது �ண்பர் ஒருேர்   
ே்ர்வபாகிறார்

புது 
�ண்ப்ரா...  

யார் அேர்?

முயல : நீஙகவை 
கண்டுபிடியுஙகவைன். 

�ான்கு காலகள் சகாண்்டேர்.

ோத்து : மாடுைாவன? 

முயல : இலளை.                                                                
கூ்ரான சகாம்புகள் இருக்காது.                       
சபரிய உருேம் சகாண்்டேர்.

2nd_std_2nd_term_tamil.indd   70 31-03-2019   14:01:17



71

கு்ரஙகு : ஓ… �ான் 
சோலைடடுமா...  
யாளனைாவன? 

முயல : ஊகூம். நீண்்ட 
தும்பிக்ளக இருக்காது.  

வேகமாக ஓடுோர்.

கழுகு : எனக்குத் சைரியும். 
சிறுத்ளைைாவன?

முயல : இலளை.                             
கரு்பு் புள்ளிகள் இருக்காது. 

நீண்்ட காலகள் இருக்கும்.

�ரி : ேரிக்குதிள்ரயா?

முயல : இலளை.                             
கரு்பு சேள்ளை ேரிகள் 

இருக்காது.  நீண்்ட கழுத்ளைக் 
சகாண்்டேர்.
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புது �ண்பர் யாச்ரன்று உஙகளுக்குத் சைரியும்ைாவன?

 அேர் சபயள்ர எழுதுஙகள்................................................................................

கிளி : ஐ! சைரிநதுவிட்டது. 
ஒட்டகம்ைாவன?

முயல : இலளைவய! 
உருண்ள்டயான திமில 
இருக்காது.  உ்டலில 

கட்டஙகள் இருக்கும்.

அளனேரும் : ஓ! �ாஙகள் 
கண்டுபிடித்துவிடவ்டாம்.

புது �ண்பர் ேநைார். விளையாடடு சைா்டஙகியது.
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விள்ட எழுதுக
 1.  உ்டலில கரு்பு சேள்ளை ேரிகளைக் சகாண்்ட விைஙகு எது?  

 2.  புதிைாக ேநை �ண்பர் யார்?

படித்து் பழகுக
பயிற்சி

கூ்ரான சகாம்புகள் நீண்்ட தும்பிக்ளக

கரு்பு் புள்ளிகள்

உருண்ள்டயான திமில

எழுதி் பழகுக

சபாருத்ைமான  குறியிடுக -  ேரி      ைேறு    
 1.  நீண்்ட தும்பிக்ளக உள்டயது யாளன.

 2.  ஒட்டகச் சிவிஙகியின் முதுகில திமில இருக்கும்.

 3. சிறுத்ளையின் உ்டலில கரு்பு சேள்ளை ேரிகள் இருக்கும்.

 4.  ேரிக்குதிள்ரக்குக் சகாம்புகள் இலளை.

 5. மாடடிற்குக்  கூ்ரான சகாம்புகள் இருக்கும்.

சபாருத்துக 
 1.  �ான்கு காலகள், கூ்ரான சகாம்புகள்  - ஒட்டகம்

 2.  சபரிய உருேம்,  நீண்்ட தும்பிக்ளக   - ேரிக்குதிள்ர

 3. நீண்்ட காலகள்,  கரு்பு சேள்ளை ேரிகள் - யாளன

 4.  நீண்்ட கழுத்து,  உருண்ள்டயான திமில  - மாடு

கழுத்து

திமில தும்பிக்ளக

ேரிகள்

சகாம்புகள்

ஒட்டகச்சிவிஙகி

ோயசமாழியாக விள்ட ைருக
 1. இக்களையில புது �ண்பர் எவோசறலைாம் ேருணிக்க்படுகிறார்? 

P 

கரு்பு சேள்ளை ேரிகள்

�ண்பர்
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வேர்த்து ளேத்ைளே பற்றி எழுதி ளே்பது 
ஆதிள்ரயின் ேழக்கம்.

இேள் ஆதிள்ர. சின்னச் சின்ன் 
சபாருள்களைத் வைடித் வைடிச்  
வேர்த்து ளே்பாள்.

 இது, ஆதிள்ரயின் சபடடி. 
எத்ைளன சபாருள்கள் 
பாருஙகவைன்! 

எத்ைளன சபாருள்கள் 

இதுவபாை நீஙகளும் வேகரி்பது உண்்டா? அேற்ளற் பற்றியும் எழுைைாவம!

ஆதிள்ரயின் சபடடியில...
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ஆறு வேறுபாடுகளைக் கண்டுபிடித்து ேட்டமிடுக

உற்றுவ�ாக்கு            வேர்            உருோக்கு

வேர்்வபாம் 
உருோக்குவோம்

பலவேறு உருேஙகளை உருோக்கி மகிழுஙகள்
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உய்ரமான சைன்ளன ம்ரத்தின்                           
உச்சியிலிருநது ேறுக்கிடுவேன்

உருண்ள்டயான �ாேலபழத்ளைத் 
ைள்ரயில வபாடடு உருடடிடுவேன்

சுளேயான ோளழ்பழத்ளைச் 
சுளேத்து �ானும் தின்றிடுவேன்

நீைமான விழுளை் பிடித்து 
�ன்றாய ஊஞ்ேல ஆடிடுவேன்

குடடிக்கு்ரஙகின் ஒரு�ாள்...

குடடிக் கு்ரஙகு �ாவன! 
குதித்து ேநதிடுவேவன!
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வேரில பழுத்ை சபரிய பைா  
வேண்டும் அைவு தின்றிடுவேன்

குைத்தின் குளிர்நை நீரிவை 
குதித்து விளையாடிடுவேன்

ேளைநை கிளையில ோளைச்சுருடடித் 
ைளைகீழாகத் சைாஙகிடுவேன்

அம்மா என்ளனத் வைடும் முன்வன 
விள்ரநது ஓடிச் வேர்நதிடுவேன் 

2nd_std_2nd_term_tamil.indd   77 31-03-2019   14:01:35



78

12. பூம்ேண்டி

பூம்பூம்   பூம்பூம்  பூம்ேண்டி 

 புற்ப்ட் வபாகுது ஏறிடுஙக

ஆயிஷா ேண்டியின் ஓடடு�்ராம்

 �ைனும் சஜரினும் பயணிகைாம்

ைளை�கர் ச்டலலி பார்த்தி்டைாம்

 ��கர்கூ்ட வபாய ே்ரைாம்

காடு மளைகள் பைைாண்டி

 க்டக்க் வபாகுது பூம்ேண்டி

ஆக்்ரா �கரின் ைாஜமஹால

 காஷ்மீர் வ்ராஜாத் வைாட்டஙகள்

பார்க்க அளழக்குது  பூம்ேண்டி

 புற்ப்ட் வபாகுது ஏறிடுஙக
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ஜ     ஜ     ஜா     ஜி     ஜீ      ஜு     ஜூ     சஜ     வஜ                                                  
ளஜ     சஜா     வஜா 

ஸ்    ஸ     ஸா    ஸி

ஷ்   ஷ   ஷா   ஷி   ஷீ   ஷு   ஷூ   சஷ   வஷ   ளஷ

ஹ்   ஹ   ஹா   ஹி   ஹீ   ஹு   ஹூ   சஹ   வஹ   ளஹ    

�

படித்தும்  எழுதியும் பழகுக

ஷாஜஹான் ஜான்சி ்ராணி ஜேஹர்ைால  வ�ரு வ�ைாஜி சுபாஷ் 
ேநதி்ரவபாஸ்

வ்ராஜா ைாஜமஹால

 ்ரம்ஜான்,   கிறிஸ்துமஸ்,   பாகிஸ்ைான்,   ஜ்பான்,                                                                               
அஸ்ஸாம்,   காஷ்மீர்,   ��கர்,   ஜாஙகிரி,   ஜிவைபி,                                                                                                                                          

குைா் ஜாமூன்,   பாதுஷா,   பஜஜி

எேச்ரஸ்ட
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எறும்பூரில இனி்பு விழா

�ாஙகள் 
பாதுஷா 

சகாண்டு 
ேநதுள்வைாம்

எறும்பூரில இனி்பு விழா. எறும்புகள் 
இனி்புகவைாடு கூடின.

�ாஙகள் 
ஜாஙகிரி எடுத்து 

ேநதுள்வைாம்

இவைா.. 
சுளேயான 

குைா் ஜாமூன் 

எஙகளின் 
பஙகு ஜிவைபி

அ்ட! 
சுளேயான இனி்பு விழா. 

ோஙக எலைாரும் ோ்பி்டைாம்
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பயிற்சி
யாள்ர் வபால வே்டமிடடுள்ைனர்? சபயர்களை எழுதுக

ப்டம் பார்த்து் சபயர் எழுதுக

gŸë M©LéHh
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13. ோழ்த்ைைாம் ோஙக

பர்வீன் ப்டம் 
ேள்ரநதுசகாண்டு 
இருநைாள்.  அ்வபாது 
அஜமல ேநைான்.

”ஐ! மயில. அழகாக 
உள்ைது, அக்கா” 
என்றான் அஜமல.

”ோ! ோ!  உனக்கு் 
பிடிக்குவம... ேண்்ணம் 
தீடடுகிறாயா?” 
என்றாள் பர்வீன்.

”ஓ!” ஆர்ேத்து்டன் 
அமர்நைான் அஜமல.

”இறகின் �டுவில எழுை இ்டம் விடடு  
ேண்்ணம் தீடடு அஜமல” என்றாள் பர்வீன்.

”ஏன் அக்கா?” என்று வகட்டான் அஜமல.

”அநை இ்டஙகளில 
ஆஙகிை மாைஙகளின் 
சபயர்களை எழுை் 
வபாகிவறன்” என்றாள் 
பர்வீன்.

”இது �ாள்காடடியா 
அக்கா?” என்று வகட்டான் 
அஜமல.

“இலளை. இது 
நிளனவூடடி” என்றாள் 
பர்வீன்.

“நிளனவூடடியா... 
புரியும்படி சோலவைன் 
அக்கா” சிணுஙகினான் 
அஜமல.
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ஜனேரி பி்்ரேரி மார்ச்சு ஏ்்ரல

வம ஜூன் ஜூளை ஆகஸ்டு

சே்்டம்பர் அக்வ்டாபர் �ேம்பர் டிேம்பர்

”இளை ஆசிரியரி்டம் ைருவேன். அநைநை மாைத்தில பிறநைேர்களின் 
சபயர்களை எழுதுவோம்.” என்றாள் பர்வீன்.

”எைற்காக அக்கா?” என்றான் அஜமல.

”மறக்காமல ோழ்த்து சோலைத்ைான் இநை் பிறநை�ாள் நிளனவூடடி” 
என்றாள் பர்வீன்.

”�ன்றாக இருக்கிறவை.  எஙகள் ேகு்புக்கும் ஒன்று சேயயைாமா அக்கா?” 
என்றான் அஜமல.

”ஓ, சேயயைாவம! இனி எலைாரின் பிறநை�ாளிலும் மறக்காமல ோழ்த்ைைாம்”.

படித்தும்  எழுதியும் பழகுக!
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விள்ட எழுதுக
 1.  ஆஙகிை மாைஙகளில முைல மாைம் எது?

 2.  நீ பிறநை ஆஙகிை மாைம் எது?

 3. ஆஙகிை மாைஙகளில கள்டசி மாைம் எது?  

படித்து் பழகுக
பயிற்சி

ேண்்ணம் �ாள்காடடி

நிளனவூடடி

பிறநை�ாள்

எழுதி் பழகுக

சபாருத்ைமான  குறியிடுக -  ேரி      ைேறு    
 1.  பர்வீன் மயில ப்டம் ேள்ரநைாள்.

 2.  அஜமலுக்கு ேண்்ணம் தீட்ட் பிடிக்கும்.

 3. பர்வீன்சேயைது �ாள்காடடி.

 4. நிளனவூடடியில ைமிழ் மாைஙகளின்சபயர்களை எழுதினர்.

சபாருத்துக 
 1.  ேண்்ணம் தீடடியது                - பர்வீன்

 2.  மயில ேள்ரநைது                  - நிளனவூடடி

 3. பிறநை�ாள்                       - பன்னி்ரண்டு

 4.  ஆஙகிை மாைஙகள்    - அஜமல

ஆகஸ்ட

ோழ்த்து ஜனேரி

ஜூளை

ஜூன்

சே்்டம்பர்

ோயசமாழியாக விள்ட ைருக
 1. அஜமலும் பர்வீனும் பிறநை�ாள் நிளனவூடடிளய எ்படிசயலைாம்   
  உருோக்கினார்கள்? 

P 

ோழ்த்து

பிறநை�ாள்
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ஆஙகிை மாைஙகளையும் அம்மாைஙகளில பிறநை  �ண்பர்களின் சபயர்களையும் எழுதுக.

இவைா உஙகள் ேகு்புக்கான பிறநை�ாள் நிளனவூடடி

ே ரி
ே

ப ர்

ப
ர்
ப
ம் ப ர்

ளை

குறுக்சகழுத்து் புதிரில ஆஙகிை மாைஙகளின் சபயர்களை நி்ர்புக

ன்
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14. ஓடி விைளயாடு பாப்பா

ஓடி விைளயாடு பாப்பா - நீ
 ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா
கூடி விைளயாடு பாப்பா - ஒரு
 குழந்ைதைய ைவயாேத பாப்பா

காைல எழுந்தவுடன் படிப்பு - பின்பு 
 கனிவு ெகாடுக்கும் நல்ல பாட்டு 
மாைல முழுதும் விைளயாட்டு -என்று
 வழக்கப்படுத்திக் ெகாள்ளு பாப்பா

சாதிகள் இல்ைலயடி பாப்பா -குலத்
 தாழ்ச்சி உயர்ச்சி ெசால்லல் பாவம்
நீதி உயர்ந்தமதி கல்வி - அன்பு 
 நிைறய உைடயவர்கள் ேமேலார் 

பாடைலக் ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்க - பாடி மகிழ்க.

- சுப்பிரமணிய பாரதியார்

2nd_std_2nd_term_tamil.indd   86 31-03-2019   15:13:56



87

பயிற்சி
ஒலித்து் பழகுக

படித்தும் எழுதியும் பழகுக

பா்டலில உள்ைபடி சபாருத்துக

வபசுவோம் ோஙக!
இ்பா்டலில பா்ரதியார் என்சனன்ன கூறுகிறார்?

ஓடி விளையாடு ஓயநதிருக்கைாகாது கூடி விளையாடு

குழநளைளய  ளேயாவை

உயர்நைமதி

கனிவு சகாடுக்கும் ோதிகள் இலளை

விளையாடு ளேயாவை கனிவு உயர்நை மதி

விளையாடடு

இலளை

வமவைார்

படி்பு

பாடடு

கனிவு சகாடுக்கும்

காளை

மாளை 

ோதிகள்

அன்பு நிளறய உள்டயேர்

குழநளை அன்பு படி்பு பாடடு
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அமுைா, நீ பாடுேளைக் வகடடுக்சகாண்வ்ட இருக்கைாம்.                                   
வ�்ரம் வபாேவை சைரியவிலளை

உள்ரயா்டளைக் கேனி. ேரியான சைா்டருக்குக்               குறியிடுக.

 ்ராமு... கைாவுக்கும் வேடிக்ளக  ்பார்க்க ஆளேயாக இருக்கும் அலைோ? 
ேண்ள்ட வபா்டாவை. அேளுக்கும் ேன்னல ஓ்ரத்தில இ்டம் சகாடு

மஞ்ேள் ேண்்ண் பூக்கள் மடடுவம அழகானளே.

பூநவைாட்டத்தில மஞ்ேள் ேண்்ண் பூக்கள் மடடுவம உள்ைன.

பூநவைாட்டத்தில பை ேண்்ண் பூக்கள் இருக்கின்றன.

இநை் பூநவைாட்டத்தில எனக்கு மிகவும்  பிடித்ைளே
 மஞ்ேள் ேண்்ண் பூக்கள்

இருேருக்கும் ேன்னல ஓ்ரத்தில அம்ர இ்டம் கிள்டக்கவிலளை.

்ராமு ேன்னல ஓ்ரத்தில அமர்நது இருக்கிறான்.

கைா ேன்னல ஓ்ரத்தில அமர்நது இருக்கிறாள்.

வகாமதி, ேழக்கமாக ஓட்ட்பநையத்தில �ான்ைான் சேற்றி சபறுவேன். 
இநைமுளற  நீ சேன்று விட்டாய. ோழ்த்துகள்!

அமுைாவுக்கு �ன்றாக் பா்டத் சைரியாது. 

ஆனநதிக்கு அமுைாவின் பா்டலகளைக் வகடக் பிடிக்காது. 

அமுைா �ன்றாக் பாடுோள்.

வகாமதிக்கு  ஓ்டத் சைரியாது.

வகாமதி வேகமாக ஓடுோள்.

வகாமதி இநைமுளற வபாடடியில கைநதுசகாள்ைவிலளை. 

அத்ளையின் அன்பு் பரிோன கிளி சபாம்ளம உள்டநதுவிட்டது. 
ேருத்ைமாக இருக்கிறது.

மரியாவி்டம் வேறு சபாம்ளமகள் இலைாைைால

அத்ளை அன்பாகக் சகாடுத்ை பரிசு உள்டநைைால

அத்ளை திடடுோர் என்பைால

மரியாவின் ேருத்ைத்திற்கான கா்ர்ணம்...

P
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15. ஆத்திசூடி

சபரியாள்ரத் துள்ணசகாள்

” இனி உஙகளை் வபாைவே �ானும் கேனமாய 
இரு்வபன், அம்மா” என்றது மீன் குஞ்சு.                                                            

புரிநதுசகாண்்ட மீன் குஞ்சுக்கு அம்மாவி்டம் 
இருநது முத்ைம் ஒன்று பரிோகக் கிள்டத்ைது.

ஒரு குைத்தில  நிளறய மீன்கள் இருநைன.                             
மீன் குஞ்சு ஒன்று அைன் அம்மாவு்டன்                                                                                                                                

இள்ர வை்டச் சேன்றது. 

அ்வபாது சபரிய புழு ஒன்ளறக் கண்்டது. 
”ஆகா! �லை உ்ணவு கிள்டத்துவிட்டது, 

அம்மா! �ான் அளை் பிடிக்கடடுமா?” என்று                        
அம்மாளேக் வகட்டது மீன்குஞ்சு.

“ேற்று் சபாறு சேலைவம!                                                                                                                   
இதுவபான்ற புழுளே �ான் இநைக் குைத்தில 

இதுேள்ர கண்்டதிலளை. அருவக சேன்று 
பார்்வபாம் ோ” என்று கூறியது அம்மா மீன்.

புழுவின் அருகில சேன்று பார்த்ைன. ” அநை் புழு 
எதிவைா மாடடிக்சகாண்டிருக்கிறது, அம்மா” 

என்றது மீன்குஞ்சு.

”ஆமாம். இதுைான் தூண்டில. இளைக் 
கேனிக்காமல பிடித்திருநைால �ாம் இதில 

மாடடியிரு்வபாம்” என்றது அம்மா மீன்.
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ஆத்திசூடி

்ரகு மாமா 
ஒரு சேயதி 
சோன்னார் 

அக்கா

என்ன 
சோன்னார்?

�ம் 
இருேள்ரயும் 
வேளைக்குக் 
கூ்பிட்டார்

ஆமாம். 
�ம்மால 

சேயயக்கூடிய 
எளிளமயான 
வேளைைான் 

என்று    
கூறினார்

அ்படியா? 

ோ்பாடும் 
தின்பண்்டஙகளும் 
சகாடு்பார்கைாம் 

வேளைக்கா?

ஓ..!

ப்ணமும் 
ைருோர்கைாம். 

அேருக்கு என்னக்கா 
பதில சோலேது?

இ்சபாழுது 
படிக்கிற ேயது 

அலைோ?

உஙகள் 
பிள்ளைகளை் 

வபாைவே �ாஙகளும்  
படிக்கிவறாம் என்று 

மாமாவி்டம் சோல

ேரியாகச் 
சோன்னாய 

அக்கா

இைளமயில கல
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ஆத்திசூடி

மனிைர்கைால 
பறளேளய் 
வபால பறக்க 

முடியாைா?

என்ளன் 
வபான்றேர்கள் 

விளையா்ட 
முடியாைா?

சைாளைவில 
இரு்பேர்களி்டம் 

வபே முடியாைா?

சபண்கள் 
�ாஙகள் 
படிக்கக் 

கூ்டாைா?

இ்படிவய 
சுமநது 

சேலேளைத் 
ைவி்ர வேறு 

ேழியிலளையா?

வகள்வி முயல

வகள்வி எழுநைது ேழி பிறநைது
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ளேகளற துயில எழு

ஆத்திசூடி

வபாகைாமா?

அம்மா 
வ�்ரம் 

ஆகிவிட்டது. 
ோ்பாடு                     

வேண்்டாம்

ேளகேளகயான 
கற்களை எடுத்து 

ேநைாயா? ஆசிரியர் 
சோலலியிருநைாவ்ர?

காளையில 
சேயய நிளனத்வைன். 
ஆனால வ�்ரமிலளை

இவைா பார்.                                                                                         
�ான் வேகரித்து விடவ்டன்

இ்ரவே 
முடித்துவிட்டாயா?

காளையிலைான் 
வேகரித்வைன்

காளையில 
எ்படி? பள்ளிக்குக் 
கிைம்பவே வ�்ரம் 

வபாைவிலளைவய!   
�ான் விடியற்காளையில 

எழுநதுவிடுவேன்.  அைனால 
நிளறய வ�்ரம் கிள்டத்ைது. காளை வ�்ரம் 

எவேைவு அழகு சைரியுமா? ஓ!  
இனி  �ானும் 

விடியற்காளையில எழ 
முயற்சி சேயகிவறன்
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ஆத்திசூடி

அருளமயான 
�ா்டகம்

�டி்பு 
வபான்வற 

சைரியவிலளைஎவேைவு 
வேகமாகச்  சிைம்பம் 

சுற்றினார்கள்!

அநை 
அக்கா பாடிய பா்டல 

இன்னும் என் காதில 
வகடடுக்சகாண்வ்ட 

இருக்கிறது

அேர்கள் 
�்டனம் 

ஆடும்வபாது                                                                 
எனக்கும் ஆ்டத் 

வைான்றியது.

என்ளன 
மிகவும் கேர்நைது 
அநைத் திள்ரயில 

ேள்ரநதிருநை 
ஓவியஙகள்ைான்

�மக்கு் 
பிடித்ைேற்ளற 
�ாமும் கற்றுக் 
சகாள்வோமா

வித்ளை விரும்பு
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பயிற்சி
படித்தும் எழுதியும் பழகுக

இைளமயில கலவகள்வி முயல

சபரியாள்ரத் துள்ணசகாள்ளேகளற துயில எழு

வித்ளை விரும்பு

உரிய சைா்டள்ர் ப்டத்து்டன் சபாருத்துக

இைளமயில கல வகள்வி முயல

ளேகளற துயில எழு வித்ளை விரும்பு
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ைமிழ்ச்சோல அறிநது பயன்படுத்துவோம்

நிளை்வபளழ

கழுத்து்படடி

சைாளைக்காடசி

கணினி

சுழல �ாற்காலி

அளழ்புமணி

சேள்ளைத்ைாள்

காலுளற

பலதுைக்கி

சமத்ளை

சீருள்ட

சைாளைவபசி

வைாள்ளப

சபாத்ைான்

குேளை

�கரும் படிக்கடடு

மடள்ட

மின்விைக்கு

ேழளைக்கடடி

மடிக்கணினி

95
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என்ன சேயகிறார்கள்? எழுதுக

ம்ரம் ம்ரத்தில ஒரு கூடு கூடடில ஒரு பறளே

பறளே என்ன 
சேயகிறது?

ேண்்ணத்து் 
பூச்சி என்ன 
சேயகிறது?

வைாட்டம்  வைாட்டத்தில ஒரு மைர்

மீன் என்ன 
சேயகிறது?

 ஆறு ஆற்றில நீர் நீரில  மீன்

மைரில  ஒரு 
ேண்்ணத்து் பூச்சி

மீன் ைண்ணீரில நீநதுகிறது

மீன் துள்ளிக் குதிக்கிறது

மீன் ைண்ணீரில மிைக்கிறது

ோனூர்தி வமவை ஏறுகிறது

ோனூர்தி நிறுத்தி ளேக்க்படடுள்ைது

ோனூர்தி கீவழ இறஙகுகிறது

இது மாளை வ�்ரம்

இது இ்ரவு வ�்ரம்

இது பகல வ�்ரம்

சபாருத்ைமான சைா்டருக்குக்               குறியிடுகPேநை பாளை
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எநை ோகனம் எநை விைஙகிற்கு உரியது? எழுதுக - கா்ர்ணம் கூறுக 

குள்ட
கரு்புக்    குள்ட   
சபரிய     கரு்புக்    குள்ட
ைாத்ைாவின்    சபரிய     கரு்புக்    குள்ட  

ஊஞ்ேல

_________ ஊஞ்ேல ( ம்ர/ இரும்பு )

_________       _________ ஊஞ்ேல (சிே்பு/ மஞ்ேள்)

_________       _________       _________ ஊஞ்ேல (சபரிய/ சிறிய)

சைா்டள்ர  நீடடித்து  எழுதுக

மான்,    பூளன,    புலி,    ேரிக்குதிள்ர,    ஒட்டகச்சிவிஙகி,    சிறுத்ளை   

மைர்

_______________

____________________________

___________________________________________

2nd_std_2nd_term_tamil.indd   97 31-03-2019   14:02:25



98

கள்ட

ஏரி

ஆறு

வமா்பம்

வைர்

ேண்்டல

உ்பைம்

சேஙகல

ஆளே       

முைல எழுத்ளை மாற்றி  உ்ணவு்  சபாருைாக்குக

சேயதிகளை் படித்ைறிக
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எப்படி உதவைாம?என் நி்ைவில்என் நி்ைவில்என் நி்ைவில்

குடடி எலி சவளிரய வருவதற்கு இவற்றுள எந்த வழியில் உதவைாம?               சைய்க

ரவறு எப்படி உதவைாம? கைந்து்ரயாடுக
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விந்்த மைனிதர

பூைணிக்காய் த்ையிரை

்பச்்ை மிைகாய் மூக்குதான்! 

திராட்ை இரண்டு கண்கைாம

தக்காளிப்பை வாய்தாைாம

்பரங்கிக்காய் உ்மபிரை

பு்்ை  இரண்டு ்ககைாம

சவண்்்க் காய்கள  விரல்கைாம

சவளைரிக்காய்  கால்கைாம

காயும ்பைமும மைனிதரர்பால்

காண அைகு  ்பாருங்கள

 ந்ைம ஆ்ப ர்பாகிைார   

நாமும காண்ர்பாம வாருங்கள

விந்்த மைனிதரவிந்்த மைனிதர

்பா்்ைக் ரகடடுப புரிந்துசகாளக - ்பாடி மைகிழ்க.
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ைடடு, மைரம, ரராஜா, 
மை்ை, ரமை்ை,  

மிட்ாய், வ்ையல், 
முயல்      

ைடடு, மைரம, ரராஜா, 
மை்ை, ரமை்ை,  

மிட்ாய், வ்ையல், 
முயல்      

ைடடு, மைரம, ரராஜா, 
மை்ை, ரமை்ை,  

மிட்ாய், வ்ையல், 
முயல்      

ச்பாருத்தமைாை சைால்்ை எழுதுக

உயரந்த வட்

இனிபபு சவள்ை

ரகாபுரம

மை
ரு

ந்
து

ரவடடி

்பரவீன்,                                                      
ஜ, ஹ, ஷ, ஸ, ஸ்ரீ 

ஆகிய வரி்ை 
எழுத்துக்ைக் 
சகாண்் தன் 

நண்்பரகளின் ச்பய்ர 
எழுதுகிைாள.

நி
ை

ா

நீங்களும 

எழுதைாரமை!  
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அமமைா.. 
நான் 

ஒருவ்ரப 
்பாரத்ரதன்

யார அவர?

யார அவர?

அவர 
்பாம்்பக் 

்கயாரைரய 
பிடித்தார

அப்படியா?

என்ைது 
யா்ை்யயா?

உண்்மையாகவா?

புலி்யரய 
காைால் 

மிதித்தார

உண்்மையாகவா?

யா்ை்யரய                                               
வா்ைப பிடித்துத் 

தூக்கிைார
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என்்ைரய 
ஏமைாற்றிவிட்ாரய!

இரதா... 
இவரதான் 

அவர 

அதுமைடடுமைா! 
சிங்கத்தின் 

கா்ைப பிடித்துச் 
சுைற்றிைார

நானும 
அவ்ரப 

்பாரக்க 
ரவண்டுரமை!

3rd_term_tamil_2nd _std_ CBSE.indd   103 31-03-2019   14:54:09



104

16. யாரு ? யாரு? யாரு?
கத்தரிக்காய்க்குக் 
கு்்பிடிக்கக்  
கற்றுக்சகாடுத்தது  யாரு?

அந்தக் க்்ைக்சகாட்்க்கு 
முத்துச் சிபபிர்பாை  
மூடிவச்ைது யாரு?

்பருத்திச்சைடிக்குப  
்பஞ்சு மிட்ா்யத் 
தின்ைக்சகாடுத்தது யாரு?

அந்த வாை்ையில்ைாக்    
காகிதப பூவுக்கு   
வண்ணமைடிச்ைது யாரு?

ஆைமைரத்துக்கு   
அத்த்ை ஊஞ்ை்ை 
ஆ்க்சகாடுத்தது யாரு?

அந்தத் சதாட்ாசிணுங்கி 
்படடுன்னு மூடிக்கக்  
கட்்ை ர்பாட்து யாரு?

யாரு? யாரு? கூறு                                                                                                    
அந்த இயற்்க                  
அன்்ையாம ்பாரு

- ்வயம்படடி முத்துைாமி

்பா்்ைக் ரகடடுப புரிந்துசகாளக - ்பாடி மைகிழ்க.
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கைந்து்ரயாடுக
இப்பா்லில் உைக்குப பிடித்த வரிகள எ்வ? ஏன் ?

ஒலித்துப்பைகுக

்பயிற்சி

மூடிவச்ைது

்படித்தும எழுதியும ்பைகுக

 1. கத்தரிக்காய்  - முத்துச்சிபபி

 2. க்்ைக்சகாட்் - ஊஞ்ைல்

 3. ்பருத்திச்சைடி  - வண்ணம

 4. ஆைமைரம   - ்பஞ்சுமிட்ாய்

 5. காகிதபபூ   - கு்்

ச்பாருத்துக 

க்்ைக்சகாட்்

முத்துச்சிபபி ்பருத்திச்சைடி ்பஞ்சுமிட்ாய்

சதாட்ாசிணுங்கி

கத்தரிக்காய்

காகிதபபூ

கற்றுக்சகாடுத்தது

வண்ணமைடிச்ைதுதின்ைக் சகாடுத்தது ஆ்க் சகாடுத்தது

கட்்ை ர்பாட்து இயற்்க அன்்ை
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நம்மைச் சுற்றி...

தூங்குமூஞ்சி 
மைரத்தின் இ்ைக்ைக் 
கவனித்திருக்கிறீரகைா? 

கா்ையிலும மைா்ையிலும 
எப்படி இருக்கும?

சூரியகாந்திபபூக்க்ைப 
்பாரத்திருக்கிறீரகைா? 

அ்ைத்தும ஒரர 
தி்ை்ய ரநாக்கி                                                                                         

இருக்கும.

்பட்ாசுக்கா்யத் 
தண்ணீரில் ர்பாட்ால் 

என்ை ந்க்கும?

்பைமு்ை சைால்லிப்பார. கி்்க்கும சைால்்ை எழுதுக.

தரிகத்

்ைக்

ைல்ஊஞ்

்்கு

்ாய்மிட
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17. சிறிய உருவம, ச்பரிய உைகம!
“ஓ குடடி எறுமர்ப!  

உன்்ைவி்ப ச்பரிய 
அரிசி்ய எப்படித் தூக்கிச்               

சைல்கிைாய்?                                                           

அ்ர்! ்பாரத்துக்சகாண்டு 
இருக்குமர்பாரத உளரை 

சைன்றுவிட்ாரய! 

நானும உன்்ைபர்பால் 
சிறியதாக இருந்தால் 

உன்னு்ரைரய  
வந்திருபர்பரை,                                                               

என்ைாள கண்மைணி.

ைடச்ன்று அவளு்்ய 
உ்ல் அதிரந்தது. 

 உருவம 
சிறியதாகிவிட்து. 

சுற்றிலும ்பாரத்தாள. 
எறுமபின் அைவுக்குத் 

தானும சிறியதாகி 
இருப்ப்தக்கண்டு 

வியப்ப்்ந்தாள. 

எறுமபு நு்ைந்த  புற்றுக்குள இைங்க 
முயற்சி சைய்தாள. தடுமைாறிைாள. 

ச்பாத்சதன்று  புற்றுக்குள விழுந்தாள. 

”இந்தபபுற்றுக்குள இத்த்ை 
அ்ைகைா?  எறுமபுகளின் ரைமிப்்பக் 
கண்்ாள. எறுமபுப புற்றுக்குள அங்கும 

இங்கும சைன்று ்பாரத்தாள.

வியபபு கு்ையாமைல் புற்்ைவிடடு 
சவளிரய வந்தாள. அருகிலிருந்த 

மைரத்தடியில் அமைரந்தாள.

3rd_term_tamil_2nd _std_ CBSE.indd   107 31-03-2019   14:54:13



108

்பைவ்க ரதனீக்க்ை 
ஆரவமைாகப ்பாரத்தாள.

 இவவைவு சிறிய ரதனீ, 
இத்த்ை ரவ்ைகள 

சைய்கிைதா? வியபபு 
தாைவில்்ை.

  ரதன்கூட்்விடடு வரரவ 
மைைமில்்ை. தயங்கிய்படிரய 

சவளிரய வந்தாள.

மைரத்தின் ரமைரை ஒரு 
ரதன்கூடு இருந்தது, 

”ரதனீக்கள எப்படி 
கூடு கடடுகின்ைை?  
ரத்ைச் சிந்தாமைல் 

எப்படிச் ரைமிக்கின்ைை?  
அ்தயும 

்பாரக்கரவண்டுரமை” 
என்று நி்ைத்தாள. 

 உ்ரை அவளுக்குச் 
சிைகுகள மு்ைத்தை.

மைரக்கி்ையில் அமைரந்தாள. 
கீரை அைகாை  நீரரா்்.  

அதில் மீன்கள நீந்துவ்தப 
்பாரத்தாள.

மீன்க்ைப ர்பாை நீந்த 
ரவண்டுசமைன்று ஆ்ை 

வந்தது.

அடுத்து என்ை ந்ந்திருக்கும?  க்த்யத்  சதா்ரந்து கூறுக.

”ஊ ஊ ய்ய்” மைகிழ்ச்சியில் கத்திைாள.                                                                                                 
்பைந்து சைன்று ரதன்கூடடுக்குள புகுந்தாள.
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வாய்சமைாழியாக வி்்  கூறு

 1. கண்மைணி எங்சகங்ரக சைன்ைாள? என்ைசவல்ைாம ்பாரத்தாள?

 2. கண்மைணிக்கு என்சைன்ை மைாற்ைங்கள ஏற்்பட்ை?

 3. கண்மைணி்யப ர்பாை உைக்கு எங்சகல்ைாம சைன்று ்பாரக்க   
  ஆ்ை?

்படித்துப்பைகுக
்பயிற்சி

மைரத்தடியில்

எழுதிப ்பைகுக

ச்பாருத்தமைாை  குறியிடுக -  ைரி      தவறு    
 1. எறுமபுபபுற்று  ச்பரியதாக வைரந்தது.

 2. கண்மைணி எறும்பாக மைாறிவிட்ாள.

 3. நீரரா்்யில்  வாத்துகள நீந்துவ்தப ்பாரத்தாள.

 4. நீரில் நீந்த  ரவண்டும என்று கண்மைணி நி்ைத்தாள.

 5. கண்மைணி மைரத்தடியில் அமைரந்தாள.

உ்ல் அதிரந்தது

ைடச்ன்றுதடுமைாறிைாள கத்திக்சகாண்டு

வியந்தவாறு ரதனீக்கள

வி்் எழுதுக

 1. கண்மைணி எங்சகங்ரக சைன்ைாள?

எறுமபுபபுற்று ரதன்கூடு

சிைகுகள மைரக்கி்ை நீரரா்்
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்ப்ங்க்ைத் சதா்ரபுப்படுத்திக் க்த உருவாக்குக

க்த்யக் ரகடடு முடி்வ மைாற்றிக் கூறுக

1 2

3 4

1 2 3 4
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வீடடில் ரவ்ை சைய்யைாம
 விருமபி  நாமும சைய்யைாம
்படுக்்க  சுருடடி ்வக்கைாம
 த்ர்யக் கூடடிப ச்பருக்கைாம

உண்ணும தட்்க் கழுவைாம
 உடுத்தும உ்்கள மைடிக்கைாம
க்்யில் ச்பாருளகள வாங்கைாம
 சைடிகள நடடு வைரக்கைாம

இந்த ரவ்ை ச்பரிசதை
 ஏற்ைத்தாழ்வு  இல்்ைரய !
எந்த ரவ்ை  ஆயினும
 எல்ைாருரமை சைய்ரவாரமை!

18. விருமபி
ரவ்ை சைய்யைாம

்பா்்ைக் ரகடடுப புரிந்துசகாளக - ்பாடி மைகிழ்க.

111
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ஒலித்துப்பைகுக

்பயிற்சி

ச்பருக்கைாம

்படித்தும எழுதியும ்பைகுக

1. ்படுக்்க    -  மைடிக்கைாம

2. உடுத்தும உ்்கள  -  நடடு வைரக்கைாம

3. க்்யில்    -  சுருடடி ்வக்கைாம

4. உண்ணும தட்்  - ச்பாருளகள வாங்கைாம

5. சைடிகள    - கழுவைாம

ச்பாருத்துக 

ரவ்ை சைடிகள

த்ர க்்உ்்

வீடு

தண்ணீர

சைய்யைாம

மைடிக்கைாமகழுவைாம வாங்கைாம

வைரக்கைாம ்வக்கைாம

ஏற்ைத்தாழ்வு்படுக்்க
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இவரக்ைத் சதரியுமைா?
விண்சவளி்ய அ்்ந்தவரகள ்பளு தூக்கும வீரரகள

சஜரிமிமைல்ரைஸ்வரிகல்்பைா ைாவைாராரகஷ ஷரமைா 

சிகரம சதாட்வரகள ை்மையல் க்ைஞரகள

ஹிைாரி,   நாரரக ்பச்ரைந்திரி ்பால்

்பாடுகிைான்

தாரமைாதரன்மைஸ்தாைமமைா

்ப்த்திற்குரிய சைய்ை எழுதுக

ஆணின் ரவ்ைகள, ச்பண்ணின் ரவ்ைகள என்று தனித்தனிரய உளைைவா?
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19. நாங்கள நண்்பரகள
ந்ைம 
ஆ்ப 

பிடிக்கும.

நாய்க்குடடி 
வைரக்கிைான்.  

அதனு்ன் வி்ையாடி 
மைகிழ்வான்.

தி்ரப்ப்ம 
்பாரப்பதில் ஆரவம 

அதிகம.

எளிதில் 
ரகா்பப்படுவான்.

எந்தப 
புதிருக்கும 

எளிதில் வி்் 
சைால்வாள.

மீன்கள 
வைரக்கிைாள.  

அ்வ நீந்துவ்தப 
்பாரத்து                            

மைகிழ்வாள.

இரவில் 
நடைத்திரங்க்ை 

எண்ணுவது   
பிடிக்கும.தயக்கமின்றித் 

சதளிவாகப 
ர்பசுவாள.  ்பயப்ப் 

மைாட்ாள.

முட்்யும 
மீனும 

விருப்பமைாை 
உணவு.

்பைங்க்ை 
விருமபிச் 

ைாபபிடுவான்.

ஆதி

தமிழினி

புதிரக் 
க்தக்ை 

விருமபிப 
்படிப்பாள.

தான் ர்பாகும                                                             
தி்ையில் நிைாவும 

வருவதாகக் கூறுவான்.  
அ்தப ்பாரத்த்படி 

அங்குமிங்கும                   
ஓடுவான்.
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இவரகள மூவரும நண்்பரகள. எபர்பாதும ஒன்ைாகரவ இருப்பாரகள.  

உங்கள நண்்பரக்ைப ்பற்றி நீங்களும கூைைாரமை!

சஜரின்

இந்தச் சூைலில் நீ என்ை சைய்வாய்?

புதியவர யாரரனும பிடித்த  ச்பாரு்ைக் சகாடுத்து தன்னு்ன் 
வருமைாறு அ்ைத்தால்...   

ர்பாகமைாடர்ன். 
ைத்தமைாகக் 
கத்துரவன்

அந்த 
இ்த்்த விடடுச்  

சைன்று விடுரவன்

எதுவும 
ரவண்்ாம.

வரமைாடர்ன் 
என்று உறுதியாகச் 

சைால்ரவன்

சஜரின்
நன்ைாகப 

்ப்ங்கள வ்ரவான்.

பூச்சைடிகள 
வைரக்கிைான்.  

வண்ணப பூக்க்ைக் 
கண்டு மைகிழ்வான்.

்ப்க்க்தக்ை 
விருமபிப 
்படிப்பான்.

ரமைகங்களில் 
சவவரவறு 

உருவங்க்ைக் 
கண்டு 

மைகிழ்வான்.

வமபுப 
ர்பச்சுக்ைத் 

தவிரப்பான்.

இனிபபுப 
்பண்்ங்க்ை 

விருமபிச் 
ைாபபிடுவான்.
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வாய்சமைாழியாக வி்்  கூறுக

 1. ஆதி்ர, சஜரின், தமிழினியி்ம உைக்குப பிடித்த்வ    
  என்சைன்ை? 

்படித்துப்பைகுக
்பயிற்சி

வண்ணபபூக்கள       

எழுதிப ்பைகுக

ச்பாருத்தமைாை  குறியிடுக -  ைரி      தவறு    
 1. சஜரினுக்கு வமபுப ர்பச்சுகள பிடிக்கும. 

     2. ஆதிக்குத் தி்ரப்ப்ங்கள ்பாரப்பதில் ஆரவம அதிகம.

 3. தமிழினி தயக்கமின்றிப ர்பசுவாள.

 4. சஜரின், ஆதி, தமிழினி மூவரும உ்ன்பிைந்தவரகள.

புதிரக்க்தகள

உருவங்கள்ப்க்க்தகள நண்்பரகள

ரமைகங்கள

வி்் எழுதுக

 1. நண்்பரகள மூவரில் உைக்குப பிடித்தவர யார? ஏன்?

புதிரக்க்தகள 

ஆரவம இனிபபுப ்பண்்ம

பூச்சைடிகள தி்ரப்ப்ம

 

நடைத்திரங்கள
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தமிழினி இந்தப புதிருக்கு வி்் 
கண்டுபிடித்துவிட்ாள. நீங்களும கண்டுபிடித்துப 

ச்பாருத்துங்கள  

த்... த்...

டிரிங்... டிரிங்...

்பாம... ்பாம...

்பட... ்பட...

இந்தப பூ்ைகள  சஜரின் வ்ரந்த்வ.                                                                        
உங்களுக்குப பிடித்த்த நீங்களும வ்ரயுங்கள

எந்த எழுத்்த 
ஆதியி்ம 

கூறிைாலும 
உ்ைடியாக                                                                  

அந்த எழுத்தில் 
சதா்ங்கும ்பை  

சைாற்க்ைச்                              
சைால்லிவிடுவான்.                         

நீங்களும வி்ையாடி 
மைகிழுங்கள

கண்
க்ல்

கப்பல்
க்்
கழுகு

கண்ணாடி
கருமபு ....

.......

இந்தப பூ்ைகள  சஜரின் வ்ரந்த்வ.                                                                        

.......

க
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குடடிப ் ்பயன் சிடடி குளிக்கப ர்பாைான். குைா்யத் திைந்தான்.  தண்ணீர 
குபு...குபுசவை வந்தது.  

எைப ்பாடடுப ்பாடிய்படி வை்ைக் கடடி்யக் கு்ைத்தான். 

சிடடியின் ்கயிலிருந்து ்பாடடுச் ைத்தம ரகட்து. திடுக்கிடடுத் தன் 
்க்யப ்பாரத்தான். ் க, கால்கள மு்ைத்த வண்ணக்குமிழி ஒன்று  அவன் 
்கயில் இருந்தது.  சிடடி்யப ்பாரத்துக் குதூகைமைாகச் சிரித்தது.   அத்ைத் 
சதாடடுப ்பாரக்க ஆரவத்து்ன் விர்ை நீடடிைான்.  ”ஆ! நீ சதாட்ால் 
நான் உ்்ந்து விடுரவரை”, என்ைது குமிழி.  சிடடி சிரித்த்படி த்ை்ய 
ஆடடிைான்.  

சமைல்ை, தன் முகத்்தத் ரதய்த்தான். குமிழி, சிடடியின் சநற்றியில் 
ந்ந்த்படி, 

20. ்பயணம...

‘குளிக்கப ர்பாரைன் - நான்

 குளிக்கப ர்பாரைன்

அழுக்குபர்பாக நல்ைா

குளிக்கப ர்பாரைன்’ 

’குமிழி வந்ரதன் 

வண்ணக்குமிழி வந்ரதன் 

சிடடியின் ்ககளில்

குமிழி வந்ரதன்’

‘ந்ந்து வந்ரதன் - நான்

ந்ந்து வந்ரதன்

சிடடியின் சநற்றியில்

ந்ந்து வந்ரதன்

’ என்று ்பாடியது.

‘ந்ந்து வந்ரதன் - நான்

சிடடியின் சநற்றியில்

’குமிழி வந்ரதன் 

வண்ணக்குமிழி வந்ரதன் 

சிடடியின் ்ககளில்

குமிழி வந்ரதன்’

‘குளிக்கப ர்பாரைன் - நான்

 குளிக்கப ர்பாரைன்

அழுக்குபர்பாக நல்ைா

குளிக்கப ர்பாரைன்’ 
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்பா்்ைக் ரகடடுப புன்ை்கத்தான் சிடடி. மீண்டும ரதய்க்கத் 
சதா்ங்கிைான்.

என்று ்பாடிய்படி ைறுக்கியது குமிழி. சிடடி அதன் குறும்்பக் கண்டு 
மைகிழ்ந்தான். தன் காதுக்ைத் ரதய்க்கத் சதா்ங்கிைான். குமிழி, காதுகளில் 
வ்ைந்த்படி, 

”ஏய்!  காதுகளில் இவவைவு ைத்தமைாய்ப ்பா்ாரத”, சைல்ைமைாய் அதடடிைான் 
சிடடி. ”ஓ! ைரி, நண்்பரை!’ புன்ை்கயு்ன் த்ையாடடியது குமிழி.

தன் ரதாளக்ைத் ரதய்த்தான் சிடடி. குமிழி, ைரைரசவன்று வழுக்கிய்படி, 

கைகைசவைச் சிரித்த்படி சிடடி வயிற்றின்மீது ரதய்த்தான்.  க்க்சவை 
உருண்் குமிழி, 

‘ைறுக்கி வந்ரதன் - நான்

ைறுக்கி வந்ரதன்

சிடடியின் மூக்கின்ரமைல்

ைறுக்கி வந்ரதன்’

’வ்ைந்து வந்ரதன் - நான்

வ்ைந்து வந்ரதன்

சிடடியின் காதுகளில்

வ்ைந்து வந்ரதன்’

என்று ்பாடியது.

’வழுக்கி வந்ரதன் - நான்

வழுக்கி வந்ரதன்

சிடடியின் ரதாளகளில்

வழுக்கி வந்ரதன்’

என்று ்பாடியது.

3rd_term_tamil_2nd _std_ CBSE.indd   119 31-03-2019   14:54:26



120

ஓரக்கண்ணால் ்பாரத்த்படி தன் கால்க்ைத் ரதய்த்தான் சிடடி.  அவன் 

குடடிக் கால்களில் குடுகுடுசவை ஓடிவந்த குமிழி,

ரதய்த்து முடித்ததும தண்ணீ்ரத் தன்மீது ஊற்றிைான் சிடடி. 

’உருண்டு வந்ரதன் - நான்

உருண்டு வந்ரதன்

சிடடியின் வயிற்றின்ரமைல் 

உருண்டு வந்ரதன்’

என்று ்பாடியது.

’ஓடி வந்ரதன் - நான் 

ஓடி வந்ரதன்

சிடடியின் கால்களில்

ஓடி வந்ரதன்’

என்று ்பாடியது. 

‘்பயணம வந்ரதன் - நான்

்பயணம வந்ரதன்

த்ைமுதல் கால்வ்ர

்பயணம வந்ரதன் - சிடடியின் 

த்ைமுதல் கால்வ்ர 

்பயணம வந்ரதன்’

என்று ்பாடிய்படிரய 

சிடடிக்குக் ்கய்ைத்தது.

”நா்ையும நீ வரரவண்டும” என்று அன்புக் கட்்ையிடடுக் 
்கய்ைத்தான், சிடடி.

அபர்பாது குமிழி,
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வாய்சமைாழியாக வி்்  கூறுக

 1. வண்ணக்குமிழி எவவாசைல்ைாம ்பயணம சைன்ைது?

்படித்துப்பைகுக
்பயிற்சி

வ்ைந்து வந்ரதன்

எழுதிப ்பைகுக

ச்பாருத்துக

வண்ணக்குமிழி,

   1. மூக்கில் - வழுக்கி வந்தது

   2. காதில் - வ்ைந்து வந்தது

   3. ரதாளில் - ஓடி வந்தது

   4. காலில் - ைறுக்கி வந்தது

வழுக்கி வந்ரதன்

உருண்டு வந்ரதன் ைறுக்கி வந்ரதன்

ஓடி வந்ரதன் ந்ந்து வந்ரதன்

வி்் எழுதுக

 1. வண்ணக்குமிழி எங்சகங்ரக ்பயணம சைய்தது?

வண்ணக்குமிழி

வை்ைக்கடடி குடடிப்்பயன்

்பாடடுச்ைத்தம ்பயணம

என்று ்பாடிய்படிரய 

சிடடிக்குக் ்கய்ைத்தது.
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ைத்தாை உண்வ 
உண்ர்பன்.

என் ்பாதுகாபபு!

என் ்கயில்!

நாளரதாறும குளிபர்பன்.
சுத்தமைாக இருபர்பன்.

என்்ை எவரும 
தவைாகத்சதா் 
வி்மைாடர்ன்.

அன்ைா்ம ந்ப்ப்தப 
ச்பற்ரைாரி்ம கூறுரவன்.

ைா்ையில் 
கவைமைாகச் 
சைல்ரவன்.

ஆ்பத்து தரும 
சையல்க்ைச் 

சைய்யமைாடர்ன்.

குமிழி சிடடியின் முதுகில் இருக்கிைது. என்ை ்பாடியிருக்கும? எழுதுக.

ஒரு எழுத்்த நீக்கிைால் உ்ல் உறுபபு கி்்க்கும. கண்டுபிடித்து எழுதுக. 

தவ்ை

கவண்

்பகல்

பு்க

நகரம

காவல்

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

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

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

.......................................................................
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21. க்ற்க்ரக்குப ர்பாகைாம
க்ற்க்ரக்குப ர்பாகைாம

 மைணலில் வீடு கட்ைாம

கிளிஞ்ைல் ைங்கு ச்பாறுக்கைாம

 கடடும வீடடில் ஒட்ைாம

்பந்்தத் தடடி அடிக்கைாம

 நண்்்த் துரத்தி ஓ்ைாம

்பட்ம விடடுப ்பாரக்கைாம 

 குடடிக்கரணம ர்பா்ைாம

ஈர மைணலில் எழுதைாம

 அழிக்கும அ்ை்யத் துரத்தைாம

துளளித்துளளிக் குதிக்கைாம 

 தண்ணீரிரை ந்ையைாம

்பா்்ைக் ரகடடுப புரிந்துசகாளக - ்பாடி மைகிழ்க.

123
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கைந்து்ரயாடுக
க்ற்க்ரக்குச் சைன்ைால் என்சைன்ை சைய்யைாம.

ஒலித்துப்பைகுக

்பயிற்சி

ச்பாறுக்கைாம

்படித்தும எழுதியும ்பைகுக

1. மைணலில் வீடு  - எழுதைாம

2. அ்ை்யத்  - அடிக்கைாம

3. ்பந்்தத் தடடி  - துரத்தைாம

4. நண்்்த் துரத்தி - கட்ைாம

5. ஈர மைணலில்  - ஓ்ைாம

ச்பாருத்துக 

கிளிஞ்ைல்

குடடிக்கரணம ஈரமைணல் அ்ை

க்ற்க்ர

கட்ைாம

ஓ்ைாமஒட்ைாம எழுதைாம

குதிக்கைாம ந்ையைாம துரத்தைாம
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வண்ணம தீடடுக

இந்த இ்ங்களுக்குச் சைன்ைால் என்ைசவல்ைாம சைய்வீரகள? 
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22.சதா்ரவண்டி நி்ையத்தில்...
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்ப்த்்தப ்பாரத்துப ர்பசுக
சிறுசிறு சதா்ரக்ை உருவாக்குக  
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விைா ரகடகைாம

 1. எத்த்ை மைரங்கள உளைை?
 2. முயல் என்ை சைய்கிைது?
 3. நரி யா்ரத் துரத்துகிைது?
நீங்களும விைாக்க்ைக் ரகளுங்கள. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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்பைக்கும யா்ை

்பைக்கும யா்ை சைய்க... ஊதிப ்பைக்க விடுக... 

யா்ைக்கு வழிகாடடி உதவுங்கள
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23. அன்றும... இன்றும...

”இரதா இந்தத் தாரச்ைா்ை அபர்பாது இல்்ை. மைண்ைா்ைதான். குைம 

முழுவதும நீர நிரமபி இருக்கும.                                                                      ர்பான்ை்வ 

தண்ணீர குடிக்க வந்து ர்பாகும.                                     குைத்தில் குளிக்கும.                                                                                                                                      

                                      துளளிக் குதிக்கும.                                            கூட்ம கூட்மைாய்  

நீந்துவ்தப ்பாரக்க அைகாக இருக்கும.                                           பிடிக்க                                                                                                                                          

நிற்கும. குைத்தின் அருரக ச்பரிய                                          இருக்கும. அங்கு               

                    கீச்சிடும. அதன் ்பைங்க்ைக் சகாத்தித் தின்ை                                                

்பைந்து வரும. இவற்்ை எல்ைாம ்பாரக்க எவவைவு அைகாக இருக்கும சதரியுமைா?” 

முழுவதும நீர நிரமபி இருக்கும.                                                                      ர்பான்ை்வ 

                    கீச்சிடும. அதன் ்பைங்க்ைக் சகாத்தித் தின்ை                                                                    கீச்சிடும. அதன் ்பைங்க்ைக் சகாத்தித் தின்ை                                                

தண்ணீர குடிக்க வந்து ர்பாகும.                                     குைத்தில் குளிக்கும.                                                                                                                                      

நீந்துவ்தப ்பாரக்க அைகாக இருக்கும.                                           பிடிக்க                                                                                                                                          

                                      துளளிக் குதிக்கும.                                            கூட்ம கூட்மைாய்                                        துளளிக் குதிக்கும.                                            கூட்ம கூட்மைாய்  

முழுவதும நீர நிரமபி இருக்கும.                                                                      ர்பான்ை்வ 

நிற்கும. குைத்தின் அருரக ச்பரிய                                          இருக்கும. அங்கு               

தாத்தாவும காவியாவும குைக்க்ரயில் நின்றிருந்தைர. தாத்தா குைத்்தரய 
்பாரத்துக்சகாண்டு இருந்தார. அவரு்்ய முகம வாடி இருந்தது.

நீந்துவ்தப ்பாரக்க அைகாக இருக்கும.                                           பிடிக்க                                                                                                                                          

”ஏன் தாத்தா கவ்ையாக இருக்கிறீரகள?” என்று 
ரகட்ாள காவியா.

”இது எப்படி இருந்த குைம சதரியுமைா, காவியா?” 
தாத்தா சைால்ைத் சதா்ங்கிைார. 
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”ஓ… அப்படி இருந்த குைமைா இது?” என்று 
வியபபு்ன் ரகட்ாள  காவியா.

”ஆமைாம, ஆைால் இபர்பாரதா... குைத்தில் 
எவவைவு குப்்பகள ்பார. நீரும வற்றிவிட்து”, 
வருத்தத்து்ன் சைான்ைார தாத்தா. 

”நீங்கள முன்பு ்பாரத்த அந்தக் குைத்்தப ்பாரக்க 
எைக்கும ஆ்ையாக இருக்கிைது. இ்தச் ைரிசைய்ய 

முடியாதா தாத்தா?”, என்று ரகட்ாள காவியா. 

“அ்தப்பற்றித்தான் ஊரத்த்ைவரி்ம ர்பசி 
இருக்கிரைன். வி்ரவில் ைரிசைய்வதாகச் 
சைால்லியிருக்கிைார”  என்ைார தாத்தா. 

்ப்ைய குைம காவியாவின் மைைதில் 
கற்்ப்ையாக விரிந்தது. மைகிழ்ச்சியில் 
துளளிக்குதித்த்படி ந்க்கத்சதா்ங்கிைாள 
காவியா.

”ஓ… அப்படி இருந்த குைமைா இது?” என்று 
வியபபு்ன் ரகட்ாள  காவியா.

எவவைவு குப்்பகள ்பார. நீரும வற்றிவிட்து”, 
வருத்தத்து்ன் சைான்ைார தாத்தா. 

எைக்கும ஆ்ையாக இருக்கிைது. இ்தச் ைரிசைய்ய 
முடியாதா தாத்தா?”, என்று ரகட்ாள காவியா. 

எைக்கும ஆ்ையாக இருக்கிைது. இ்தச் ைரிசைய்ய 
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வாய்சமைாழியாக வி்்  கூறுக

 1.  குைம எப்படி இருந்ததாகக் காவியாவி்ம தாத்தா கூறிைார?

்படித்துப்பைகுக
்பயிற்சி

வாத்துக்கூட்ம

எழுதிப ்பைகுக

ச்பாருத்தமைாை  குறியிடுக -  ைரி      தவறு    
 1. தாத்தாவும காவியாவும ர்பருந்து நி்ையத்தில் நின்றிருந்தைர.

 2. குைத்்தக் கண்் தாத்தாவின் முகம மைைரந்தது.

 3. மைண்ைா்ை இபர்பாது தாரச்ைா்ையாக மைாறியுளைது.

 4. குைத்தில் தற்ர்பாது நீர நிரமபியுளைது.

 5. குைத்்தச் ைரிசைய்ய உதவுவதாகச் சைான்ைவர ஊரத்த்ைவர.

கூட்ம கூட்மைாய்

வற்றிவிட்துகுருவிகள கீச்சிடும வாடி இருந்தது

ஊரத்த்ைவர கற்்ப்ையாக விரிந்தது

வி்் எழுதுக
 1. குைம தற்ர்பாது எவவாறு உளைது?
 2. குைத்்தச் ைரிசைய்யும்படி தாத்தா யாரி்ம கூறிைார? 

குைக்க்ர தண்ணீர தாரச்ைா்ை மைண்ைா்ை

 

குருவிகள ஊரத்த்ைவர கற்்ப்ை குப்்பகள

ச்பாருத்துக 

கீச்சிடும துளளிக் குதிக்கும மீன் பிடிக்க நிற்கும ்பைம தின்ைப ்பைந்து வரும
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இவரகள ர்பசிைால் என்ை ர்பசுவாரகள?

133

என்்ைப 
்பாரத்து 

உைக்கு ்பயம 
வரவில்்ையா? 

ஏன்  
்பயப்ப் ரவண்டும?
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சிறியது

எதிரச்சைால் அறிரவாம

ச்பரியது

சிை

்பை

குட்்

உயரம

இைங்கு

ஏறு

தளளு

இழு
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ரமை்ையின் ரமைரை பூ்ை

ரமை்ையின் கீரை ்பா்ை

கூ்்யின் உளரை பூக்கள

கூ்்க்கு சவளிரய ஈக்கள

சூ்ாை ரதநீர

குளிரச்சியாை இைநீர

ச்பாருத்துக

்ப்ைய

புதிய

முன்ைால்

பின்ைால்

அருகில்

சதா்ைவில்

்படித்துப்பார
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24. ்ப்விைக்க அகராதி

மைடிக்கணினி
• கணினி்யவி் எ்் கு்ைந்தது.

• விருமபும இ்ங்களுக்கு எடுத்துச் சைல்ைைாம.  
கு்ைந்த மின் ஆற்ைலில் இயங்கும.

மைாம்பைம 
• இது நமைது ரதசிய கனி.
• மைாம்பைத்திலிருந்து ்பைச்ைாறு, ்பைப்பாகு ர்பான்ை்வ 

தயாரிக்கப்படுகின்ைை.
• மைாம்பைம ்பைா, வா்ையு்ன் இ்ணந்து  முக்கனி 

என்று அ்ைக்கப்படுகிைது.

மின்தூக்கி
• ்படிக்கடடுகளில் ஏறுவ்த எளிதாக்கும  கருவி.
• மின்ைாரத்தால் இயங்கும.
• இதன் கதவுகள திைக்குமர்பாது  வி்ரவாகவும 

மூடுமர்பாது சமைதுவாகவும சையல்்படும.

மீன்
• நீரில் வாழும உயிரிைம.
• நாம மூக்கிைால் சுவாசிப்பதுர்பாை, மீன்கள 

சைவுளகைால் சுவாசிக்கும.
• ்பை வண்ணங்களில், ்பை வடிவங்களில், ்பை 

அைவுகளில் மீன்கள காணப்படுகின்ைை.

முத்து
• சிபபி என்ை  நீரவாழ் உயிரிைத்திலிருந்து முத்து 

உருவாகிைது.

• இது வி்ைமைதிபபு மிக்கது.

• அணிகைன்க்ை அைகு்படுத்தப ்பயன்்படும.  

மூங்கில்
• புல் வ்க்யச் ைாரந்தது.
• மிகரவகமைாக வைரக்கூடியது.
• ்பாண்்ா கரடிகள மூங்கில் இ்ைக்ை விருமபி 

உண்ணும.
• மூங்கிலில் கி்்க்கும ஒருவ்க அரிசியில்  

உணவு தயாரிக்கைாம.  

மை

மைா

மி

மீ

மு

மூ
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சமைழுகு
• தாவரங்கள, விைங்குளி்மிருந்து  கி்்க்கிைது.
• சையற்்கயாகவும தயாரிக்கப்படுகிைது.
• மிட்ாய்கள, மைருந்துப ச்பாருளகள சைய்யவும 

்பயன்்படுகிைது.
• உருகும தன்்மை சகாண்்து. 

ரமைகம
• நீரத்துளிகள ்பை ரைரந்து ரமைகம ஆகிைது.
• ரமைகம குளிரந்து மை்ையாகி மைண்ணில் விழுகிைது.
• ஒவசவாரு ரமைகமும ்பை ஆயிரம லிட்ர  

நீ்ரக்சகாண்்து.

்மைைா
• கூட்மைாக வாழும ்பை்வ.
• பூச்சிக்ையும ்பைங்க்ையும உண்ணும.
• மைரபச்பாந்துகளில் கூடுகடடும.

சமைாடடு
• மைைரின் இதழ்கள விரியும முன்பு குவிந்து மூடி 

இருக்கும.
• இதுரவ சமைாடடு எைப்படும. 
• சமைாடடின் அ்மைபபு மைைரின் வ்க்யப ச்பாருத்து 

மைாறு்படும.

ரமைார
• ்பாலிலிருந்து கி்்க்கும தயி்ரக் க்்வதால் 

ரமைா்ரப ச்பறுகிரைாம.
• இது உ்லுக்குக் குளிரச்சி்யத் தரும உணவு.
• வயிற்றுபபுண்்ணக் குணப்படுத்தும. 

சமைைவல்
• இதன் மைற்சைாரு ச்பயர மைரமைல்லி.
• இத்ைப ்பன்னீரபபூ எைவும 

கூறுவர.
• இதன் காமபு நீண்டு இருக்கும.
• நறுமைணம மிகுந்தது.

சமைௌ

ரமைா

சமைா

்மை

ரமை

சமை
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25. சகான்்ை ரவந்தன்

- ஔ்வயார

எண்ணும எழுத்தும கண்சணைத் தகும.
கணக்கும, சமைாழியும இரு கண்கள ர்பான்ை்வ.

3

 ்கபச்பாருள தன்னின் சமைய்பச்பாருள கல்வி.
ரைமித்த ச்பாரு்ைவி் கல்விரய உண்்மையாை சைல்வம.

4

தீராக் ரகா்பம ர்பாராய் முடியும.
சநடுநாள ரகா்பம சிக்கலில் முடியும.

5

 நல்லிணக்கம அல்ைது அல்ைல்்படுத்தும.
இணக்கம இல்ைாத நடபு துன்்பம தரும. 

6

நுண்ணிய கருமைம எண்ணித் துணி.
சிறிய சையைாக இருந்தாலும சிந்தித்து முடிவு சைய்ய ரவண்டும.

7

ச்பால்ைாங்கு என்்ப்வ எல்ைாம தவிர.
தீ்மை தரும எல்ைாவற்்ையும தவிரக்க ரவண்டும.

8

 மைருந்ரத ஆயினும விருந்ரதாடு  உண்.
அமிழ்தம ர்பான்ை அரிய உண்வயும ்பகிரந்து உண்ண ரவண்டும.

9

முற்்பகல் சைய்யின் பிற்்பகல் வி்ையும.
சையல்களுக்கு ஏற்்பரவ  வி்ைவுகள இருக்கும.

10

ஊக்கம  உ்்்மை ஆக்கத்திற்கு அைகு.
கு்ையாத ஆரவரமை   முன்ரைற்ைம தரும.

2

 அன்்ையும பிதாவும முன்ைறி சதய்வம.
தாயும தந்்தயும கண்முன்ரை காணும சதய்வங்கள ஆவர. 

1
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சமைாழிரயாடு வி்ையாடு

சைால்வைம ச்பருக...

சைால் வி்ையாடடுக்கு...

குறுக்சகழுத்துப புதிருக்கு...

3rd_term_tamil_2nd _std_ CBSE.indd   139 31-03-2019   14:54:51



தமிழ்ச்சைால் அறிந்து ்பயன்்படுத்துரவாம

து்ைமுகம

காவல் நி்ையம

ஒலிப்பான்

தி்ரயரங்கு

உறிஞ்சுகுைல்

சதா்ரவண்டி
நி்ையம

ர்பருந்து நி்ையம

மைருத்துவமை்ை

்பளளிக்கூ்ம

விமைாை நி்ையம

மைருந்துக்க்்

சைங்கிைங்கு

வாழ்த்து அட்்

ஒலிவாங்கி

நூைகம

்கக்கடிகாரம

ஒளிப்ப்ம

இடுபபுப்படடி

கழிப்ப்ை

த்ைக்கவைம

140
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வந்த ்பா்த

சிறுவரகள ---------------- என்று  சிரித்தைர.

நத்்த ---------------- நகரந்து சைல்கிைது.

புதிய கு்ம ---------------- என்று மின்னுகிைது.

மைான் ---------------- ஓடுகிைது.

ஆற்று நீர ---------------- என்று ஓடுகிைது.

ச்பாருத்தமைாை இரட்்ச் சைாற்க்ை நிரபபுக
(சமைல்ை சமைல்ை,  துளளித் துளளி,  ைைைை,  கைகை,  ்பை்பை)(சமைல்ை சமைல்ை,  துளளித் துளளி,  ைைைை,  கைகை,  ்பை்பை)

்ப்த்்தப்பார. ச்பாருத்தமைாை சைய்யுள அடி்ய எழுதுக.

ஒத்த ஓ்ையு்்ய சைாற்க்ைப ச்பாருத்துக. 

எண் - ஆக்கம 
ஊக்கம - கண்
சமைய்பச்பாருள - விருந்து
மைருந்து - பிற்்பகல் 
முற்்பகல் - ்கபச்பாருள
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மைாறியுளை எழுத்துக்ை  சைால்ைாக்குக.

்மை   ற்   ஒ   று

டு   ன்   ரத   கூ

க  ற்   ்   ்ர   க 

்ை   ண்   மை   ைா

ண   வ   ண்   க்   மி   கு   ழி

   சி   ட   ்ா   ணு   ங்   சதா   கி

்ப்ங்க்ைப ்பார. சதா்ரபு்்ய உ்ல் உறுபபின் ச்பய்ர எழுதுக.
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கற்ைல் வி்ைவுகள

1. கேட்டல் 2. கேசுதல் 3. ேடிததல் 4.  எழுதுதல் 5.  நட்டமுடை   
இலகேணம்

•  ே்டஙேள், ஓவியஙேள், 
ேடதபே்டஙேடை 
நுடேமாே 
உற்றுகநாககியும் 
ச�ால்லககேடடும் 
சுடைபேர். 

• கேட்டறியாத,  எளிய 
ச�ாற்ேைடமநத 
ோ்டல்ேடைக 
ேைனதது்டன் 
ேருததூன்றிக கேடடுப  
புரிநதுசோண்டு 
சைளிபேடுததுைர்.   

• சிநதடனடயத 
தூண்டும் எளிய 
ேடதேடைக 
ேைனதது்டன் 
ேருததூன்றிக கேடடுப  
புரிநதுசோண்டு 
சைளிபேடுததுைர்.  

• எளிய ைாயசமாழி 
அறிவுடைேடையும் 
ேட்டடைேடையும் 
வினாகேடையும் 
கேடடுப புரிநதுசோண்டு 
எதிர்விடனயாற்றுைர்.  

• பிைர் கேசுைடதப 
சோறுபபு்டனும் 
ேைனதது்டனும் கேடடுப 
புரிநதுசோண்டு 
சைளிபேடுததுைர்.

• ஓட�நயமிகே 
ோ்டல்ேடைத 
தனியாேவும் 
குழுைாேவும் உரிய 
ஒலிபபு்டன் ோடுைர். 

• ே்டகேடதடயப  ோர்தது 
நிேழடைக கூறுைர். 

• ச�யதிேடைத திைடடும் 
சோருடடு வினா 
எழுபபுைர்.

• ோர்ததடை, கேட்டடை 
ேற்றிப கேசுைர். 

• கேடடும் ேடிததும் 
அறிநத ோ்டல்ேள், 
ேடதேளிலிருநது 
கேடேபேடும் எளிய 
வினாகேளுககு 
முழுடமயான 
ச�ாற்சைா்டரில் விட்ட 
கூறுைர். 

• ச�ாற்ேள், சதா்டர்ேடை 
முடையாேவும் 
�ரியாேவும் ஒலிபேர்.

•  கேட்டறிநத ேடதேள், 
ோ்டல்ேடைத தம் 
ேற்ேடனயின் 
அடிபேட்டயில் கூறுைர். 
தமககுரிய நட்டயில் 
கேசுைர். 

• கேட்டைற்று்டன் தம் 
அனுேைஙேடைத 
சதா்டர்புேடுததிப 
சோருள் விைஙகும் 
ைடேயில் சதளிைாே 
சைளிபேடுததுைர்.

• தமிழசமாழியின் 
அடனதது  
எழுததுேளின் 
ஒலிைடிை, ைரிைடிைத 
சதா்டர்புேடை 
இனஙேண்டு  
முடையாே  
உச�ரிபேர். 

• ை்டசமாழி 
ஒலிபபுேளுககுரிய, 
கிைநத 
ைரிைடிைஙேடை 
அறிநது  ேடிபேர்.

• எளிய ச�ாற்ேள், 
சிறுசிறு சதா்டர்ேடை 
உரிய ஒலிபபு்டன்  
உைகேப ேடிபேர். 

• எளிய �நதப 
ோ்டல்ேடை உரிய 
ஓட�யு்டன் ேடிபேர்.  
எளிடமயான சிறுசிறு 
ே்டகேடதேடையும் 
ோ்டல்ேடையும் 
ேடிபேர்.  

• ேடிககும் ேகுதியின் 
சோருளுணர்நது 
வினாகேளுககு 
விட்டயளிபேர். 

•  ேடிதத ேகுதியில் 
கேடேபேடும்  சிறுசிறு 
வினாகேளுககு 
விட்டயளிபேர்.

• ே்டஙேடைப ோர்ததுப 
சேயர்ேள், சிறுசிறு 
சதா்டர்ேடைத சதளிைாேவும் 
ைரிைடிைம் சிடதயாமலும் 
எழுதுைர்.

• ை்டசமாழி ஒலிபபுேளுககுரிய, 
கிைநத ைரிைடிைஙேடை 
அறிநது எழுதுைர்.

• ச�ாற்ேடையும், சிறுசிறு 
சதா்டர்ேடையும் 
ச�ால்லககேடடு எழுதுைர்.

• எளிய ோ்டல்ேள்,  ேடதேள், 
உடைநட்டபேகுதிேளிலிருநது 
கேடேபேடும் வினாகேளுககு  
முழுடமயான சதா்டர்ேளில் 
விட்டயளிபேர். 

•  சிறுசிறு சதா்டர்ேடைத  
தம்முட்டய  நட்டயில்  
எழுதுைர்.

• கேட்டைற்டை/ ேடிததைற்டை 
/ சிநதிதது உணர்நதைற்டைப 
ே்டஙேைாேகைா, 
ச�ாற்ேைாேகைா, 
சதா்டர்ேைாேகைா 
சைளிபேடுததுைர்.

• ஒலி இடயபுச ச�ாற்ேடை 
உருைாககுைர்.

• ஒருடம, ேன்டம 
விகுதிேடை (ேள், 
கேள், ஙேள்) அறிநது 
ேயன்ேடுததுைர். 

• சேயர்சச�ாற்ேள், 
ேதிலிப சேயர்சச�ாற்ேள், 
விடனசச�ாற்ேடை 
அறிநது ேயன்ேடுததுைர்.

6.  கறகக் 
கற்றல் 

7.  ச�ொல்்ொட்சித் 
தி்றன்

8. படைப்புத் 
தி்றன்

9 . விழுமியஙகள் 10. வொழ்வியல் 
தி்றன்

• ே்டகேடதேடைப  
ோர்ததறிநது / 
ேடிததறிநது ேடத 
கூறுைர். 

• சேயர்பேலடேேள், 
அறிவிபபுேடைப 
ேடிபேர்.

• விரும்பும் நூல்ேடைத 
கதடிப ேடிபேர்.

கீழகோணும் ச�ாற்ேடைக 
ேற்ைறிநது கேசசிலும் 
எழுததிலும் ேயன்ேடுததுைர்.
• சேயர்சச�ாற்ேள். 

விடனசச�ாற்ேள், ேதிலிப 
சேயர்சச�ாற்ேள்

• வீடு, ேள்ளியில் உள்ை 
சோருள்ேளின் சேயர்ேள்

• குடும்ே உறுபபினர் சேயர்ேள்
• தின்ேண்்டஙேளின் சேயர்ேள்
• எளிய ைருணடனச 

ச�ாற்ேள்
• ஆஙகில மாதஙேளின் 

சேயர்ேள்

• முதல் எழுதடத 
மாற்றி கைறு 
ச�ாற்ேடை 
உருைாககுைர்.

•  குறிபபிட்ட எழுததில் 
சதா்டஙகும் ேல்கைறு 
ச�ாற்ேடை 
எழுதுைர்.

• சோடுகேபேட்ட 
ச�ால்லிலிருநது 
ேல்கைறு  
ச�ாற்ேடை 
உருைாககுைர்.

• முதல் ச�ால்லின் 
இறுதி எழுதடத 
அடுதத ச�ால்லின் 
முதல் எழுததாேக 
சோண்டு   
ச�ாற்ேடை 
உருைாககுைர்.

• கநைநதைைாடம.
• கூடடுணர்வு
• விதிேடைப பின்ேற்றுைர்.
•  தூயடம கேணுைர்.
• சோருள்ேடைப ோதுோபேர்.
• பிைருககு உதவுைர்.
• பிை உயிர்ேளி்டததில் அன்பு 

ோடடுைர்.

கீழகோணும் ைாழவியல் 
திைன்ேடைப சேற்று 
உரிய கநைஙேளில் 
ேயன்ேடுததுைர்.
• தன்டன அறியும் திைன்.
• சிகேல் தீர்ககும் திைன்.
• முடிசைடுககும் திைன்.
• கூர்சிநதடனத திைன்.
• ேட்டபோகேச சிநதடனத 

திைன்.
• சிைநத தேைல் சதா்டர்புத 

திைன்.
• உைவுேடை 

இணகேதது்டன் கேணும் 
திைன்.

• பிைடை அைர் 
நிடலயிலிருநது 
புரிநதுசோள்ளும் திைன். 

• உணர்வுேடைக 
டேயாளும் திைன்.

• மன அழுதததடதக 
டேயாளும் திைன். 
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ரமைைாய்வாைரகள

மு்ைவர ை. மைா்ைாமி,  ர்பராசியர ( ஓய்வு), சைன்்ை.  

திரு. ை. தமிழ்ச்சைல்வன் எழுத்தாைர, சிவகாசி.

திருமைதி ஏ.எஸ். ்பத்மைாவதி எழுத்தாைர, சைன்்ை. 

வல்லுநர & ஒருங்கி்ணப்பாைர

மு்ைவர சவ. உஷாராணி,  முதல்வர, 
மைாவட் ஆசிரியர கல்வி மைற்றும ்பயிற்சி நிறுவைம, 
திருவல்லிக்ரகணி, சைன்்ை மைாவட்ம.

திருமைதி இரா. ச்பான்மைணி , விரிவு்ரயாைர,                              
மைாவட் ஆசிரியர கல்வி மைற்றும ்பயிற்சி நிறுவைம, திருவூர,  
திருவளளூர மைாவட்ம.

நூைாசிரியரகள

மு்ைவர அ. மைாசிைாமைணி, விரிவு்ரயாைர, 
மைாவட் ஆசிரியர கல்வி மைற்றும ்பயிற்சி நிறுவைம, 
குருக்கத்தி,நாகப்படடிைம மைாவட்ம.

திருமைதி ரவ. சு்சராளி, இ்்நி்ை ஆசிரியர,                       
அம்பத்தூர நகராடசி சதா்க்கப்பளளி, சகாரடடூர, 
வில்லிவாக்கம ஒன்றியம, திருவளளூர மைாவட்ம.

சைல்வி ்பா. பரீத்தி, இ்்நி்ை ஆசிரியர,                                                           
ஊராடசி ஒன்றிய நடுநி்ைப்பளளி, சீரப்பைந்தல்,                                                                                                                     
ரிஷிவந்தியம ஒன்றியம, விழுபபுரம மைாவட்ம.

திரு. சவ. ராஜா இ்்நி்ை ஆசிரியர,                                                      
ஊராடசி ஒன்றிய நடுநி்ைப்பளளி, இராக்கியாம்படடி, 
சகாங்கணாபுரம ஒன்றியம, ரைைம மைாவட்ம.

திரு. ்பா. ை. குப்பன், இ்்நி்ை ஆசிரியர,                                     
ஊராடசி ஒன்றிய சதா்க்கப்பளளி, ஐயந்தாங்கல், 
காரவரிப்பாக்கம ஒன்றியம, ரவலூர மைாவட்ம.

திருமைதி ்பா. கற்்பகம, இ்்நி்ை ஆசிரியர,                                                                                                                                        
ஊராடசி ஒன்றிய சதா்க்கப்பளளி, ஐயப்பநகர,                       
வில்லிவாக்கம ஒன்றியம, திருவளளூர மைாவட்ம.

திருமைதி வீ. சைௌரீஸ்வரி, இ்்நி்ை ஆசிரியர,                   
ஊராடசி ஒன்றிய சதா்க்கப்பளளி, குமைரன்கட்ம, 
ஆ்ைமை்ை ஒன்றியம, ரகாயமபுத்தூர மைாவட்ம.

திருமைதி அ. க்ைவாணி, ்பட்தாரி ஆசிரியர,                                 
ஊராடசி ஒன்றிய நடுநி்ைப்பளளி, காைம்பா்ையம, 
சதாண்்ாமுத்தூர ஒன்றியம, ரகாயமபுத்தூர மைாவட்ம.

திருமைதி ை. ்பஞ்ைவரணம,  த்ை்மை ஆசிரியர, ஊராடசி 
ஒன்றிய சதா்க்கப்பளளி, தாம்பரம, ைானிர்ாரியம, சைன்்ை.

திரு. கு.வ. மைரகந்திரன்   இ்்நி்ை ஆசிரியர,                       
ஊராடசி ஒன்றிய நடுநி்ைப்பளளி, ச்பரிய குக்குண்டி, 
ஆற்காடு ஒன்றியம, ரவலூர மைாவட்ம. 

திருமைதி த. சஜயமைாரி, இ்்நி்ை ஆசிரியர,                    
ஸ்ரீசஜரயந்திர சுவாமிகள ரமைனி்ைப்பளளி,                           
மைகாராஜா நகர, திருசநல்ரவலி மைாவட்ம.

தமிழ் - இரண்்ாம வகுபபு  
்பா்நூல் உருவாக்கக் குழு

ஓவியரகள

திரு. ரைா. ரவல்முருகன், ஓவிய ஆசிரியர,                                                                                                                       
அரசு மைகளிர ரமைனி்ைப்பளளி, ரகாவில்்படடி,                                                                                                                                     
தூத்துக்குடி மைாவட்ம.

திரு. ரக.மைதியைகன், இ்்நி்ை ஆசிரியர,                                          
ஊ.ஒ. நடு நி்ைப்பளளி, ஊத்துக்காடு, வைங்்கமைான் ஒன்றியம,                                                                                                                                        
திருவாரூர மைாவட்ம. 

திரு. ரகாபு சுப்்பயன்,                                                                                                
ஐ திங் கிரிரயஷன்ஸ், வ்்பைனி, சைன்்ை. 

திரு. ரத.து்ர, ஓவிய ஆசிரியர,                                                                                    
பிஷப ஹீ்பர ரமைல்நி்ைப்பளளி, சதப்பக்குைம, திருச்சி.

திரு. சு. மைரைாகரன், ஓவிய ஆசிரியர,                                                                                    
அரசு ரமைல்நி்ைப்பளளி, சிைமை்ை, ரதனி. 

திரு. த.தா.மு. பிரபுராஜ், ஓவிய ஆசிரியர,                                                         
அரசு உயரநி்ைப்பளளி, மைணிமைங்கைம, குன்ைத்தூர ஒன்றியம, 
காஞ்சிபுரம மைாவட்ம.

திரு. கா. தைஸ் தீ்பக் ராஜன் 

திரு. கா. நைன் நான்சி ராஜன்

திரு. நா. காசி ராஜன் 

திரு. ரவல்முருகன் இராதாகிருஷணன்                                

திரு. ்பா. பிரரமைாத்

திரு. சு. முரளி 

வி்ரவுக்குறியீடு ரமைைாண்்மைக்குழு

திரு.  இரா. சஜகநாதன், இ்்நி்ைஆசிரியர, 
ஊராடசிஒன்றியநடுநி்ைப்பளளி, கரணைபுரம, ர்பாளூர 
,திருவண்ணாமை்ை.

திரு.  சூ.ஆல்்பரட வைவன் ்பாபு ,்பட்தாரிஆசிரியர 
அரசிைரஉயரநி்ைப்பளளி, ச்பருமைாள ரகாவில், 
்பரமைக்குடி,  இராமைநாதபுரம

திரு. மு.ைரவணன் , ்பட்தாரிஆசிரியர, 
அரசிைர மைகளிர ரமைனி்ைப்பளளி, வாைப்பாடி, ரைைம

்பக்க வடிவ்மைப்பாைர

ஓவியர திரு. கு. க்ைச்சைல்வன், சைன்்ை. 
திரு. சி. அ்்க்கை ஸ்டீ்பன்.  
திரு. ஸ்ரீதர

தரக்கடடுப்பாடு 
திரு. ராரஜஷ தங்கப்பன்
திரு. கி.சஜரால்டு வில்ைன்

ஒருங்கி்ணப்பாைர 
திரு. ரரமைஷ முனிைாமி,
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