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வதநாகுதி - 
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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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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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IV

நாட்டுப்பண் 
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ஹே

 பாரத பாகய விதாதா

பஞ்ாப ஸிந்து குஜராத மராட்ா

 திராவி் உதகல பஙகா

விந்திய ஹிமா்ல யமுனா கஙகா

 உச்ல ஜலதி தரஙகா.

தவ சுப நாஹம ஜாஹக

 தவ சுப ஆசிஸ மாஹக

 காஹே தவ ஜய காதா

ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ஹே

 பாரத பாகய விதாதா

ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே

 ஜய ஜய ஜய ஜய ஹே!

  - மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெ்பாருள்

 இந்தியத தாஹய! மககளின் இன்ப துன்பஙகளளக கணிககின்்ற நீஹய எலலாருள்ய மனததிலும் 

ஆடசி ச்ய்கி்றாய்.

 நின் திருபசபயர் பஞ்ாளபயும், சிந்துளவயும், கூர்ச்ரதளதயும், மராடடியதளதயும், திராவி்தளதயும்,  

ஒடி்ாளவயும், வஙகாளதளதயும் உளளக கிளர்சசி அள்யச ச்ய்கி்றது.

 நின் திருபசபயர் விந்திய, இமயமளலத சதா்ர்களில எதிசராலிககி்றது; யமுளன, கஙளக  

ஆறுகளின் இன்சனாலியில ஒன்றுகி்றது; இந்தியக க்லளலகளால வணஙகபபடுகி்றது.

 அளவ நின்னருளள ஹவண்டுகின்்றன; நின் புகளைப பரவுகின்்றன.

 இந்தியாவின் இன்ப துன்பஙகளளக கணிககின்்ற தாஹய! 

உனககு சவற்றி! சவற்றி! சவற்றி!
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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
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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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தமிழ்

மூனைறாம் வகுப்பு

முதல பருவம்
வதநாகுதி - 1

அ 

ழ 

தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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குழநறதகள் பூ பபறானைவரகள்! அற்புதமறானவரகள்!

அவர்கள பலேவறு சூழலகளிலிருந்து பளளிககு வருகின்றனர்.

ஒவெவாரு குழந்்தயும் தனிததிறன் என்னும் முத்தத தன்னகதேத ெகாண்ட சிப்பிகள.

அசசிப்பிகளுககுள ெபாதிந்து கிடககும்  முததுக்ளக கண்டு ெவளிக 

ெகாணர்வேத உண்்மயான கலவி.

குழந்்தகள வி்ளயாடிக ெகாண்ேட தஙகளது 

ெமாழித திற்ன வளப்படுததிக ெகாளள உதவும் 

ெமாழிேயாடு வி்ளயாடு.

தமி்ழயும் தமிழர்க்ளயும் ேபாறறும் வ்கயில அ்மந்துளளதுடன் 

குழந்்தயின் விருப்பம், மனவளர்சசி, சமுதாய ேநாககு, 

பண்பாடு  முதலியவற்றயும் கருததில ெகாண்டு  இப்பாடநூல 

உருவாககப்படடுளளது. இதில குழந்்தகளின் கண்்ணயும், கருத்தயும் 

கவரும் வண்ணப் படஙகள, நறபண்புக்ள வளர்ககும் க்தகள, 

படகக்தகள, இ்சேயாடு ஓ்ச நயமிகக இனிய பாடலகள ேபான்ற்வ 

இடம் ெபறறுளளன.

குழந்்த வகுப்ப்றச சூழ்லத தாண்டி சிந்திப்பதுடன் 

அத்ன வாழக்கேயாடு ெதாடர்புபடுததிக ெகாளள 

உதவும் சிந்திககலாமா?

முனனுறை

பாடல் பபாருள்

த�ோண்டுகின்ற 

ப�ோழுப�ல்ோம் சுரக்கின்ற 

ஊற்்றப் த�ோன்ற 

பெந�மிதே! த�்ைப்�டும் 

ப�ோழுப�ல்ோம் வி்ைகின்ற 

முதத�! உன்னை அனறி 

இவ்வு்கில என்னைக் 

கோக்க தைறு ப�ோன்னைத�ோ 

ப�ோரு்ைத�ோ தெர்தது 

்ைக்கவில்், என்னைக் 

கோததிடுைோய் அம்்ோ.

1 .  த மி ழ்  அ மு து !

ேதாண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

சுரககின்ற ெசந்தமிேழ!

ேவண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

வி்ளகின்ற நிததிலேம!

உன்்னத தவிர

உலகில எ்னக காகக

ெபான்ேனா! ெபாருேளா!

ேபாறறி ்வகக வில்லயம்மா!.

 
 - கவிஞர் கண்ணதாசன்

பாடலக்ளக கருததூன்றிக ேகடடுப் புரிந்து ெகாளளுதல.

ேமலும் குழந்்தகள தயககமின்றித தமது  எண்ணஙக்ள 

ெவளிப்படுதத உதவி புரியும் வாஙக ேபசலாம்.

VIII

திறன்களாகிய



மகிழசசியான வகுப்ப்றச சூழலாலும் 

இனி்மயான கறறல கறபிததல மு்றகளாலும் 

ஆசிரியர்களின் அனுபவ ஆறறலாலும் அறிவார்ந்த 

சமூகம் அ்மயடடும்

வாழததுகள..!

ஆககிேயார்.

ஒவெவாரு குழந்்தயின் ப்டப்புத திறன், 

புதியன உருவாககும் சிந்த்ன ஆகிய ற்ற 

வளர்கக உதவும் க்லயும் ்கவண்ணமும்.

மாணவர்கள புதிய ெசய்திக்ள அறிந்து 

ெகாளள உதவும் அறிந்து ெகாளேவாமா?

●  உன் நண்ப்ன உனககுப் 

பிடிககக காரணஙகள எ்வ?

●  உன்னிடததில உனககுப் 

பிடிககாதது எது?

வகுப்ப்றயில பகிர்ந்து ெகாளக.

திடடமிடடு  ஒவெவாரு ெசய்லயும்  ெசய்து முடிகக 

உதவும் ெசயலதிடடம்.

ஒறறு்மயுடன் ேசர்ந்து ெசயலபட உதவும் 

இ்ணந்து ெசய்ேவாம் மகிழ்ச்சி ப�றாம்பல்

துணிச்�ல் தயக்கம்

சுறுசுறுப்பு தனனம்பிக்றக

இறைநது ச�யபவறாம்

மாணவர்களுககு ேவண்டிய குணஙக்ளக ெகாண்ட மீன்களுககு 

மடடும் வண்ணமிடுக

பறாடநூலில் உள்்ள விறைவுக் குறியீடறடப்  (QR Code) பயனபடுத்துபவறாம்! எப்படி?

•  உஙகள திறன் ேபசியில கூகுள playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலி்ய பதிவிறககம் ெசய்து நிறுவிகெகாளக. 

•  ெசயலி்யத திறந்தவுடன், ஸேகன் ெசய்யும் ெபாததா்ன அழுததிப் பாடநூலில உளள வி்ரவுக குறியீடுக்ள ஸேகன் ெசய்யவும். 

•  தி்ரயில ேதான்றும் ேகமரா்வப் பாடநூலின் QR Code அருகில ெகாண்டு ெசலலவும். 

•  ஸேகன் ெசய்வதன் மூலம், அந்த QR Code  உடன் இ்ணககப்படடுளள மின் பாடப் பகுதிக்ளப் பயன்படுததலாம். 

குறிப்பு:  இ்ணயசெசயலபாடுகள மறறும் இ்ணய வளஙகளுககான QR code க்ள Scan ெசய்ய DIKSHA அலலாத ஏேதனும் ஓர் QR code Scanner 

பயன்படுததவும்.

புதிய பாடநூலில இ்வேபான்ற பல புதிய ெசயலபாடுகள இடம்ெபறறுளளன.

கறபிகக ேவண்டிய திறன்கள அந்தந்தப் பாடப் பகுதியிலும் ெபற ேவண்டிய கறறல 

வி்ளவுகள பாடநூலின் இறுதியிலும் ெகாடுககப்படடுளளன. விழுமியஙகளும் வாழவியல 

திறன்களும் பாடப் பகுதிகளில ேபசப்படடுளளன.
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பாடல் பபாருள்

த�ோண்டுகின்ற 

ப�ோழுப�ல்ோம் 

ஊற்்றபத�ோல சுரக்கின்ற 

பெந�மிதே! த�்ைப�டும் 

ப�ோழுப�ல்ோம் வி்ைகின்ற 

முதத�! உன்னை அனறி 

இவ்வு்கில என்னைக் 

கோக்க தைறு ப�ோன்னைத�ோ 

ப�ோரு்ைத�ோ தெர்தது 

்ைக்கவில்், என்னைக் 

கோததிடுைோய் அம்்ோ.

ேதாண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

சுரககின்ற ெசந்தமிேழ!

ேவண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

வி்ளகின்ற நிததிலேம!

உன்்னத தவிர

உலகில எ்னக காகக

ெபான்ேனா! ெபாருேளா!

ேபாறறி ்வகக வில்லயம்மா!.

  - கவிஞர் கண்ணதாசன்

த மி ழ்  அ மு து1
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  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1. நிததிலம் இசெசாலலின் ெபாருள ...........................

(அ) பவளம் (ஆ) முதது (இ) தஙகம் (ஈ) ்வரம்

2.  ெசந்தமிழ இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) ெசம்்ம + தமிழ (ஆ) ெசந் + தமிழ

(இ) ெச + தமிழ (ஈ) ெசம் + தமிழ

3. உன்்ன + தவிர என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ................................

(அ) உன்்னத தவிர  (ஆ) உ்னததவிர 

(இ) உன்்ன தவிர (ஈ) உ்ன தவிர

 
  இப்பறாடலில் இைண்டறாம் எழுத்து ஒனறு பபறால் வரும்  

ச�றாற்கற்ளத் சதரிவு ச�யது எழுதுபவறாமறா...

ேதாண்டுகின்ற - ேவண்டுகின்ற

வறாஙக பப�ைறாம் 

நீஙகள நி்னப்ப்த எவவாறு ெவளிப்படுததுவீர்?

உமககு ெதரிந்த தமிழ ெமாழியின் சிறப்்ப ெவளிப்படுததும் பாடல 

ஒன்்ற  கூறுக.

படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!
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கறைநதுள்்ள எழுத்துகற்ள வரிற�ப்படுத்திச்  

ச�றால்றை உருவறாக்குக.

எ.கறா 

மீண்டும் மீண்டும் ச�றால்ைைறாமறா?

ெபா ள ன் ெபா ரு

ெச ழ மி த ந்

ண வ கு ங

ேபா றி ற

தி ம் த ல நி

உ கி ல ல

ெபான்ெபாருள

1.

2.

3.

4.

5.

பழுத்த வறாறழப்பழம்  

மறழயில் அழுகிக்  

கீபழ விழுநதது

வீடடுக் கிடட பகறாறை 

வீடடுக்கு பமை கூறை 

கூறை பமை நறாறை

பிடடும் புதுப் பிடடு.

தடடும் புதுத் தடடு

பிடறடக் சகறாடடிடடுத் 

தடறடத் தறா

கைடி கருஙகைடி  

கைடி பிடரி  

கரும் பிடரி

3



அ

  ஆடிப் பறாடி மகிழ்பவறாம்!

அததிப்பழத ேதன் எடுப்ேபாம்

ஆலமர விழு தாேவாம்

இ்சேவாடு பளளி ெசலேவாம்

ஈ்கேயாடு நடபு ெசய்ேவாம்

உவ்கயாய் கறறிடுேவாம்

ஊர் முழுதும் சுறறிடுேவாம்

எலேலாரும் ேசர்ந்திடுேவாம்

ஏடடினிேல பாடடு ெசய்ேவாம்

ஐவ்க நிலம் ெசழிகக

ஒறறு்மயாய் வாழந்திடுேவாம்

ஓடம் விடடுக களிததிடுேவாம்

ஔ்வ ெமாழி கறறிடுேவாம்

எ ஃகாய் உறுதி ெகாளேவாம்
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   1. எனது நாடு 
..........................................

  2. எனது மாநிலம் 
.........................................................

  3. எனது மாவடடம் 
.......................................................................

 4. எனது ஊர் 
...............................................................................

 5. எனது ெமாழி 
......................................................................................

 6. எனது பளளி 
.........................................................................................

 7. எனது வகுப்பு 
...........................................................................................

 8. என்  ஆசிரியர் 
.............................................................................................

 9. என்  நண்பர்கள 
............................................................................................

10. வீடடில எனககுப் பிடிதத்வ 
..........................................................................................

11. பளளியில எனககுப் பிடிதத்வ 
......................................................................................

12. எனது திற்மகள 
...............................................................................

13. என் ெபறேறார் 
.......................................................................

14. ெபறேறார் அ்லேபசி எண் 
...............................

உனறன அறிநதுசகறாள்
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“ெதாடடால சுருஙகி” 

பகடடு, எழுதி வைைறாமறா. . .

தமிழ் சமறாழியின சிைப்றப 

சவளிப்படுத்தும் பறாடல்கள் 

இைண்றட எழுதி வருக 

ச�யல் திடடம்

மாணவர்கள வடடமாக நிறக ேவண்டும். ஒரு மாணவன் வடடததிறகு ெவளிேய 

சுறறி ஓடி வரேவண்டும். ஓடி வரும் மாணவன் நிறகின்ற யாராவது ஒரு மாணவன் 

முதுகில ெதாடடு ஒரு ெசால்லக கூற ேவண்டும். அந்தச ெசாலலில முடியும் எழுத்த 

முதலாககெகாண்டு ேவறு 

ெசால்லத ெதாடப்படட 

மாணவன் கூற ேவண்டும். 

அவன் ெசால்லக கூறிவிடடால 

ஓடி வரும் மாணவேன 

மீண்டும் ஓடி வந்து ேவறு 

மாணவ்னத ெதாடடு 

ேவறு ெசால கூற ேவண்டும். 

ெதாடப்படடவன் சரியாகக கூற 

வில்லெயன்றால அவன் 

ஓடிவர ேவண்டும். இவவாேற 

வி்ளயாட்டத ெதாடரலாம்.

எ.கறா: விலஙகு என்று ெசான்னால 

 குருவி என்று ெசாலல 

ேவண்டும்.

சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு
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கதிரவனின் ஒளி எங்கும் படர்ந்திருந்்தது. பறவவகள் ஒலியெழுப்பிப் பறந்்தன. 

காவை வவவையில் கண்ணன் பள்ளிக்குப் புறப்படடான். அவன் யெல்லும் வழியில் 

ஒரு யபரிெவவரப் பார்்த்தான். அந்்தப் யபரிெவர்”ொவைவெக் கடக்க உ்தவ 

வவணடும்” என்று அவனிடம் வகடடார்.

"வாருஙகள ேபாகலாம்" 

என்று கூறிய கண்ணன், அவரது 

்க்யப் பிடிததுகெகாண்டு  

பாதுகாப்பாக எதிர்ப்புறததில 

விடுவதறகுச ெசன்றான். அப்ேபாது 

எதிேர ஒரு ேபருந்து ேவகமாக 

வந்தது. ஓடடுநரின் கடடுப்பாட்ட 

இழந்த அந்தப் ேபருந்து பககததில 

இருந்த மரததில ேமாதியது. உடேன 

கண்ணன் கததினான்.

அறிந்த தகவலக்ளயும், ெசய்திக்ளயும் சரியான ஒலிப்புடன் தஙகு  

த்டயின்றிக கல்வத ெதாடரில ேபசுதல...

2   க ண் ை ன  ச � ய த  உ த வி
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என்ன ெசய்வது 

என்று ெதரியாமல 

"ஐேயா காப்பாறறுஙகள 

காப்பாறறுஙகள” என்று 

உரககக கததினான், உடேன 

அந்தப் ெபரியவர் த

்பயிலிருந்து ெசலேபசி்ய 

எடுததார்.  பின் 108  என்ற 

எண்ணிறகுத ெதாடர்பு 

ெகாண்டு ேபசினார். 

அடுதத சிறிதுேநரததில 

அவசர ஊர்தி வந்தது. 

காவலர்களும் வந்தனர். 

ேபருந்தில காயம் 

அ்டந்தவர்க்ள மருததுவம்னயில ேசர்ததனர்.

இத்னப் பார்தத கண்ணன் ேபருந்தில இருந்தவர்களுககுத தன்னால 

இயன்ற உதவிக்ளச ெசய்தான். அதன்பிறகு பளளிககுச ெசன்றான். ஆசிரியர் 

கண்ண்னப் பார்தது”ஏன் தாமதமாக வருகிறாய்?” எனக ேகடடார்.

கண்ணன் நடந்தவற்றத 

ெதளிவாகக கூறினான். 

ஆசிரியர் அவ்னப் 

பாராடடினார். கண்ணன் 

மகிழசசிய்டந்தான்.

“மாணவர்கேள! நீஙகளும் 

உஙகளால முடிந்த 

உதவி்யப்  பிறருககுச 

ெசய்ய ேவண்டும். அதுேவ 

மகிழசசி்யத தரும்” என்றார்.

மாணவர்கள அ்னவரும் 

்க்யத தடடி 

கண்ணனுககுப் பாராடடு 

ெதரிவிததனர்.
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வறாஙக பப�ைறாம் 

•  கண்ண்னப் ேபால நீ யாருககாவது உதவி 

ெசய்திருககிறாயா? உனது அனுபவத்தக கூறு

•  உனது ஊரில 108 வாகனத்தப் பார்ததிருககிறாயா?. 

எதறகாக வந்தது? கலந்து்ரயாடு.

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1.  கதிரவன் இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .................

(அ) சந்திரன்  (ஆ) சூரியன்

(இ) விண்மீன்  (ஈ) ெநறகதிர்

2. மகிழசசிய்டந்தான் இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) மகிழசசி + அ்டந்தான்  (ஆ) மகிழசசி + ய்டந்தான்

(இ) மகிழசசி்ய + அ்டந்தான் (ஈ) மகிழசசி்ய + ய்டந்தான்

3.  ஒலிெயழுப்பி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...............................

(அ) ஒலி + ெயழுப்பி  (ஆ) ஒலி + எழுப்பி

(இ) ஒலி்ய + ெயழுப்பி  (ஈ) ஒலி்ய + எழுப்பி

 சபறாருத்தமறான குறியிடுக.  

() �ரி, () தவறு.

 1. கண்ணன் ெபரியவருககுச சா்ல்யக கடகக உதவினான். 

2. கண்ணன் பளளிககு ேநரதேதாடு வந்து விடடான். 

3. ெபரியவர் ேபசியில 107ஐ அ்ழததார். 

4. ஆசிரியரும் மாணவர்களும் கண்ண்னப் பாராடடினர். 
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3. பளளி:
 ....................................................

4. பலலி:
 ....................................................

அகை முதலிறயப் பறாரத்துப் சபறாருள் 

பவறுபறாடு அறிக

1. ஒலி:
 ....................................................

2. ஒளி:
 ....................................................

5. கா்ல:
 ....................................................

6. கா்ள:
 ....................................................

1. ஒடடகசசிவிஙகி மிகவும் _________.

2. அதன் கழுதது _________ இருககும்.

3.  ஒடடகசசிவிங ககுக குரலநாண் இருந்தாலும் 

அதனால சததம் ேபாடடு _________ முடியாது.

4.  ஒரு சிஙகத்தேய காலால தாககிக ெகாலலும் 

அளவுககு _________ வாய்ந்தது.

5. ஒடடகசசிவிஙகி _________ தின்னும்.

(வலி்ம, கதத, இ்லத்ழக்ளத, நீளமாக, உயரமானது)

�ரியறான ச�றால்ைறால் நிைப்பிப் படி

10

கி



 

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. கண்ணன் எஙகுப் புறப்படடான்?

2. பளளி ெசலலும் வழியில கண்ணன் யா்ரப் பார்ததான்?

3. ேபருந்து எதில ேமாதியது?

4. ெபரியவர் எந்த எண்ணிறகுச ெசலேபசியில ேபசினார்?

5. ஆசிரியர் கண்ண்ன எதறகாகப் பாராடடினார்?

உனறன அறிநதுசகறாள்

நீ உன் வீடடில யாருககு 

என்ன உதவிக்ளச 

ெசய்கிறாய்? வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடு.
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ச�றால் விற்ளயறாடடு

வாததில உளள எழுததுக்ளக ெகாண்டு புதிய ெசாறக்ள 

உருவாககுக.

எ. கறா: ந்க

ந

ப்
ரி

றக

பு
தி

டி

சி
றி

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

அகில் பள்ளியில் படிக்கும் சிறுவன. அவனுக்கு 

உயிரகளிடத்தில் அனபு கறாடடுவதும் பிைருக்கு உதவி 

ச�யவதும் பிடிக்கும். ஆனறால் அவன சபற்பைறாரகள், 

அகில் சிறுவன எனபதறால், அவனுக்கு ஆபத்து ஏபதனும் 

ஏற்படடு விடுபமறா எனறு பயப்படுகினைனர.

அவரகளின பயம் �ரியறானதறா?  

இல்றையறா? ஏன?

சிநதிக்கைறாமறா?
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காடடின் 

ராஜாவான சிஙகம் 

சில நாளகள ெவளியூர் 

ெசன்றேபாது   

தனது ெபாறுப்புக்ள 

ஒப்ப்டததுவிடடுச 

ெசன்றது. புலியும் சில 

 ராஜாவாகப் 

பதவி ஏறறு ெகாண்டது. 

ப்டததளபதியாகச 

சிஙகக குடடி 

ெபாறுப்ேபறறது.

சிஙகக குடடிதான் 

நமது ப்டததளபதி.

சிஙகககுடடிேய... 

ெபாறுப்்ப ஏறறுக 

ெகாளளுஙகள.

ஆந்்தயாேர நீஙகள 

தாம் இரவுககாவல 

அ்மசசர்.

நன்றி மன்னா! 

உடேன 

பதவி்ய ஏறறுக 

ெகாளகிேறன்.

சரிஙக அரேச! 

நான் என் 

பதவி்ய ஏறறுக 

ெகாளகிேறன்.

3   த னி த் தி ை ற ம

13

புலியிடம்

நாள்களுக்கு



ராஜாேவ..! ராஜாேவ..! 

இந்தக கழு்த ஒரு 

முடடாள. கழு்தயால 

எந்த ஒரு பயனும்  

இல்ல.

கழு்தயாேர ......

உமககு உரிய

பதவி

இேத ேபால முயல, 

ஆ்ம இரண்டும் 

எதறகும் பயன்படாது.அப்படியா...!
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முயல அதிேவகமாக 

ஓடும் எனேவ, 

ேத்வயான 

ெபாருளக்ளச 

ேசகரிதது, வி்ரவாகக 

ெகாண்டு வந்து 

ேசர்ககும் ேவ்ல்யச 

ெசய்யடடும்.

கரடியாேர, வா்ய 

மூடும். ஆ்ம 

ெபாறு்மயாக 

இருந்து காரியத்தச 

சாதிககும். அதனால 

ச்மயல ேவ்ல 

ெசய்யடடும்.

"யா்ரயும் கு்றவாக 

எ்டேபாடக கூடாது. 

அவர்களிடம் உளள 

திற்மக்ள 

அ்டயாளம் 

காணேவண்டும்".

கழு்த, ப்கவர்கள 

வரும்ேபாது தனது 

உரதத குரலில 

எசசரிககும் பணி
்யக 

கவனிககடடும்.  

நீஙக ெசாலவது 

சரிதான் அரேச, 

இப்ேபாது 

நான் ெதரிந்து 

ெகாண்ேடன்.

ஆ்ம ஒரு 

ேசாம்ேபறி. அது 

எப்ேபாதும் மிக 

ெமதுவாகச 

ெசலலும். 

முயல எ்தப் 

பார்ததாலும் 

மிரண்டு, 

மிரண்டு ஓடும்.

நீதிக் கருத்து

ஒவசவறாருவருக்கும் தனித்திைறம உண்டு. அறத அறிநது சூழ்நிறைக்கு 

ஏற்பப் பயனபடுத்த பவண்டும்.

பண்புக்ள வளர்ததல
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வறாஙக பப�ைறாம் 

காடடின் அரசனாக சிஙகேம இருகக ேவண்டுமா? 

புலி காடடுககு அரசனாக இருப்பது குறிதது உனது கருதது என்ன? 

வகுப்ப்றயில விவாதிகக...

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. தகுதி இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

(அ) தரம் (ஆ) மரம்

(இ) கரம் (ஈ) வரம்

 2. ப்கவர்கள இசெசாலலின் எதிர்செசால .........................................

(அ) நண்பர்கள (ஆ) எதிரிகள

(இ) அயலவர்கள (ஈ) சேகாதரர்கள

 3. பணி இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

(அ) வா்ழ (ஆ) ேவ்ள

(இ) ேவ்ல (ஈ) வா்ள 

 4. ப்டததளபதி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...................

(அ) ப்டத + தளபதி (ஆ)  ப்ட + தளபதி

(இ) ப்டயின் + தளபதி (ஈ) ப்டதத + தளபதி

 5. எ்த + பார்ததாலும் இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால .......................................

(அ) எ்தபார்ததாலும் (ஆ) எதபார்ததாலும்

(இ) எ்தப்பார்ததாலும் (ஈ) எ்தபார்தாலும்

16

படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!



 

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. காடடில விலஙகுகளின் கூடடம் யார் த்ல்மயில ந்டெபறறது?

2. புலிராஜா, ப்டததளபதி ெபாறுப்்ப யாருககுக ெகாடுததார்?

3. ஆந்்தககு என்ன பதவி ெகாடுககப்படடது?

4. கரடி எந்ெதந்த விலஙகுகள தகுதியறற்வ எனக கூறியது?

5. இந்தக க்தயின் மூலம் நீ அறிந்து ெகாளவது யாது?

புதிருக்குப் சபறாருத்தமறான 

படத்றதப் சபறாருத்துக

இரவில விழிததும் பகலில தூஙகியும் 

வாழேவன்; என் கண்க்ள 

எலலாத தி்ச லும் திருப்புேவன். நான் யார்?

பதுஙகிச ெசலேவன்; பாய்ந்து 

இ்ர்யப் பிடிப்ேபன். நான் யார்?

என் காதுகள நீண்டிருககும்; ேவகமாக 

ஓடுேவன்; ேகரட எனககு மிகவும் 

பிடிககும். நான் யார்?

17

்களி



முறைமறாறியுள்்ள ச�றாற்கற்ள  

முறைப்படுத்தித் சதறாடர உருவறாக்குக

1. காடடில   விலஙகுக  நடந்தது   கூடடம்

 

2. இரவுககாவல  நீஙகளதாம்  அ்மசசர்  ஆந்்தயாேர

 

3. முயல  ஓடும்  ேவகமாக  அதி

 

4.  கூடாது  யா்ரயும்  ேபாடக  எ்ட  கு்றவாக

 

எநத விைஙகிற்கு, எநதப் பணி?

 விைஙகுகள்  பணிகள்

1.  - ெபாருளக்ளச ேசகரிககும் ேவ்ல

2.  - எசசரிக்கப் பணி

3.  - ப்டததளபதி

4.  - இரவுககாவல

5. 
 - ச்மயல ேவ்ல
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சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

சபயர எது? ச�யல் எது?

  சபயர  ச�யல்

1.  குழலி பாடம் படிததாள. _______  _______

  _______

2.  அமுதன் பந்து வி்ளயாடினான்.  _______  _______

  _______

3.  மரம் ெசழிதது வளர்ந்தது. _______  _______

     _______

மாணவர்க்ள இரு குழுககளாகப் பிரிககேவண்டும் . முதல குழுவினருககு விலஙகுகள 

மறறும் பற்வகளின் ெபயர் எழுதப்படட அட்டயி்ன ஒவெவாரு மாணவனுககும் 

ஒன்று வீதம் ெகாடுகக ேவண்டும். 

ஆசிரியர் ஒலிப்பான் மூலம் ஒலி 

எழுப்பியவுடன் முதல குழுவில 

இருந்து ஒரு மாணவன் தனது 

அட்டயில எழுதப்படடு உளள 

விலஙகு (அ) பற்வ ேபால 

நடிதது (அ) ஒலி எழுப்பிக காடட 

ேவண்டும். நடிககும் விதத்த 

(அ) ஒலி்யக ேகடடு அது என்ன 

விலஙகு? (அ) பற்வ? என்பத்ன 

இரண்டாவது குழுவினர் கண்டறிந்து 

கூறேவண்டும். இவவாேற 

அ்னதது மாணவர்களுககும் 

வாய்ப்புகள வழஙகப்பட ேவண்டும்.
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இப்ெபாழுது ெமய்ெயழுததுகளுககுப் ெபயரிடுேவாமா...

தமிழில உளள ெமய்ெயழுததுகள ெமாததம் - 18.

எழுத்துகளின வறககள் அறிபவறாமறா?

இந்த ஐந்து எழுததுகளும் ஓ்சயில குறுகி ஒலிககின்றன. எனேவ, இவறறிறகுக 

குறில

 

அலலது குறெறழுததுகள என்று ெபயரிடுேவாம். 

 

ஆ ஈ ஊ ஏ ஔ

இந்த ஏழு எழுததுகளும் ஓ்சயில நீண்டு ஒலிககின்றன. இவறறிறகு ெநடில 

அலலது ெநடெடழுததுகள என்று ெபயரிடுேவாம்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஒஐ ஓ ஔ

குழந்்தகேள! நமகெகலலாம் ெபயர் இருககிறது அலலவா...

அதுேபால எழுததுகளுககும் ெபயர் ்வககலாமா..

தமிழில உளள உயிெரழுததுகள ெமாததம் - 12

இதில 

அ இ உ எ ஒ

இ்வ ஒலிககும் தன்்ம்ய ்வதது மூன்று வ்ககளாகப் பிரிததுப் ெபயரிடுேவாம்.

க ங ச ஞ ட ண் த ந் ப் ம் ய் ர் ல வ ழ ள ற ன்

இவற்ற 

ஒலிததுப் 

பாருஙகள

இவற்ற 

ஒலிததுப் 

பாருஙகள
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வல்லினம்

க் ச் ட த் ப் ற்

யா்னகள எப்படி வலி்மயாக 

 இருககின்றனேவா அப்படிேய க, ச, ட, த, ப், ற -  

என்ற எழுததுகளும் வலிய ஓ்ச உ்டய்வ,  

எனேவ இவறறுககு வலலினம் என்று  

ெபயரிடுேவாம்.

சமல்லினம்

 

இறடயினம்

ய ர ல் வ ழ் ள்

 

ஃ என்பது ஆய்த எழுதது அலலது தனிநி்ல எனப்படும். 

எழுததுகளின் ெபயர்கள இனி்மயாக இருககின்றன. அப்படிததாேன!

உஙகள ெபயரிலும் உஙகள நண்பர்களின் ெபயர்களிலும் இடம்ெபறறுளள 

ெமய்ெயழுததுக்ள வடடமிடடுக காடடுக

ங ஞ் ண் ந ம் ன

முயலகள எப்படி ெமன்்மயாக இருககின்றனேவா 

அப்படிேய ங, ஞ, ண், ந், ம், ன் - என்ற எழுததுகளும் 

ெமலலிய ஓ்ச உ்டய்வ. எனேவ இவறறுககு 

ெமலலினம் என்று ெபயரிடுேவாம்.

மான்கள யா்ன்யப் ேபான்று வலி்மயாகவும் 

இல்ல, முய்லப் ேபான்று ெமன்்மயாகவும் இல்ல, 

இ்டப்படட நி்லயில இருககின்றன. 

அது ேபால ய், ர், ல, வ, ழ, ள - என்ற எழுததுகளும், 

வன்்மயாகவும் இலலாமல ெமன்்மயாகவும் இலலாமல 

இ்டப்படட ஓ்ச உ்டயதால இவறறுககு இ்டயினம் 

என்று ெபயரிடுேவாம்.
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பூனைக்கும் பூனைக்கும் கல்யாணமயாம்

பூல�யாகமமல�யாம் மகயாண்யாட்மயாம்

்யானை லமல� ஊரலகயா�மயாம்

ஒட்கச்சிவிங்கி நயாடடி்மயாம்

மகயாரமகயார குரங்கு  பின்யாட்யாம்

த்பு்�யாை சயாப்யா்யாம்

4   க ல் ய றா ை ம றா ம்  க ல் ய றா ை ம் !
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தயாலிகடடும் லேனையில�

மயாபபிளனை பூனை்க் கயாலணயாமயாம்

சநதடி புநதடி மசய்யாமல

சனம்லகடடில நுனைநதயாரயாம்

ேயாங்கிேச்சப ்யான�ம்ல�யாம்

ஒலர மூச்சில குடிததயாரயாம்

்யாரததுவிட் ம்ணணின தயாயும்

்�தத சததம் ல்யாட்யாரயாம்

திருடடு மயாபபிளனைக்கு என ம்ணனண

திருமணம் மசய் முடி்யாது

லேண்யா இநத சம்்நதம்

மேடகக்லகடு 

– நாட்டுப்புறப் பாடல்
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த

ப�ோய் வோப�ோம்



 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1. பூேலாகெமலலாம் இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) பூேலாக + ெமலலாம் (ஆ) பூேலாகம் + ெமலலாம்

(இ) பூேலாகம் + எலலாம் (ஈ) பூேலாக + எலலாம்

2. கலயாணததில நாடடியமாடுபவர் .........................................

(அ) பூ்ன (ஆ) ஒடடகசசிவிஙகி

(இ) யா்ன (ஈ) குரஙகு

3. பா்ல + எலலாம் இத்ன ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ..........................

(அ) பா்லெயலலாம் (ஆ) பா்லஎலலாம்

(இ) பா்லலலாம் (ஈ) பாெலலலாம்

அ

 பறாடலில் ஒபை ஓற�யில் முடியும் ச�றாற்கற்ள எடுத்து எழுதுக.

வறாஙக பப�ைறாம் 

● இப்பாட்ல ஓ்ச நயததுடன் பாடி மகிழக.

●  உனது பகுதியில வழஙகும் உனககுப் பிடிதத நாடடுப்புறப் 

பாடலக்ள அறிந்து வகுப்ப்றயில பாடுக.

கலயாணமாம்
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படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!



இறைநது ச�யபவறாம்

ேகாப்்பக்ள அவறறின் சரியான தடடுகேளாடு ெபாருததுக:

கறாபைறாமறாம்
வருகிபைறாம்

வறாஙகி வச்�  
பூறனறய

வறாபைறாம்
வறாஙகிறவத்த

பூறனய

கறாைவில்றையறாம்

இப்பறாடலில் வரும் 

பூறனக்கும் 

பூறனக்கும் பதிைறாக 

யறாறனக்கும் 

பூறனக்கும் 

கல்யறாைம் ஏற்பறாடு 

ச�யதிருநதறால் 

எவவறாறு இருக்கும்? 

வகுப்பறையில் 

பபசுக...

சிநதிக்கைறாமறா?
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கறையும் றகவண்ைமும்

வண்ணமிடடு மகிழக

உமது பகுதியில வழஙகும் நாடடுப்புறக 

க்தகள இரண்டி்ன அறிந்து வருக.

ச�யல் திடடம்
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சிறுமி ேமரி மகிழேவாடு 

துளளிக குதிதது ஓடிவந்தாள, 

தனது ேதாழி மகிழினி்யப் 

பார்கக. . . அவளிடம், "இன்று 

கா்ல எஙகள வீடடுப்பசு கன்று 

ஈன்றுளளது, இனி நான் எஙகள 

வீடடுக கன்றுககுடடியுடன் 

வி்ளயாடுேவன்" என்றாள. 

அ்தகேகடட மகிழினி, 

"என்்னயும் வி்ளயாடடில 

ேசர்ததுக ெகாள" என்றாள.

அப்ேபாது ேமரியின் வீடடு 

மாடடுத ெதாழுவததில ஒேர கும்பல......ஓடிசெசன்று பார்ததனர் அவர்கள கண்ட காடசி 

கலெநஞ்சயும் கசிந்துருகச ெசய்வதாக  

இருந்தது...... கன்்ற ஈன்ற பசு தனது கழிவி்ன ெவளிேய தளள 

முடியாமல இறந்துேபாயிருந்தது. பாதி ெவளிவந்திருந்த கழிவில 

நி்றய ெநகிழிக குப்்பகள காணப்படடன. அந்ெநகிழியால தான் 

இறப்பு ஏறபடடதாகக காலந்ட மருததுவர் கூறிக ெகாண்டிருந்தார்.

ேவத்னயுடன் பளளிககுச ெசன்றனர் ேமரியும் மகிழினியும். ேசாகமாக 

அமர்ந்திருந்த இருவ்ரயும் அ்ழததுக காரணம் ேகடடார் வகுப்பு ஆசிரியர். 

பிறகு, "ெநகிழிக்ளப் பயன்படுததுவதால பல தீ்மகள ஏறபடுகின்றன. மடகாத 

இந்தக குப்்பகளால சாகக்டகளில நீர்ேதஙகி துர்நாறறம் வீசுவேதாடு, ஈ மறறும் 

ெகாசுககள உறபததியாகி ேநாய் பரவுகிறது. ெநகிழிக குப்்பக்ள எரிப்பதால 

ஓேசான் படலம் பாதிப்ப்டகிறது. இதனால, சூரியனின் புற ஊதாக கதிர்கள 

ேநரடியாக நம்்மத தாககு இதனால, ேதால ேநாய்கள ஏறபடுகின்றன", 

என்று விளககினார். இதுபறறிப் ேபசிகெகாண்டிருப்ப்த விடடுவிடடுச ெசயலில 

இறஙகுேவாம் என்றார். பளளியின் நலன் காககும் பளளி ேமலாண்்மக 

குழுவி்னக கூடடி, ெநகிழி பறறிய தீ்மக்ள எடுதது்ரததார்.

பளளி மாணவர்கள, ஆசிரியர்கள, பளளி ேமலாண்்மக குழு உறுப்பினர்கள, 

ஊர்ப் ெபாதுமககள ஆகிேயா்ரக ெகாண்டு ெநகிழி விழிப்புணர்வு ேபரணி நடததத 

தமககு அறிமுகமான ெசய்திக்ளயும் விவரஙக்ளயும் சரியான ஒலிப்புடனும் தஙகு 

த்டயின்றியும் படிததல, விவரிததல

5  மறாைவரகள் நிறனத்தறால். . .
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வறாஙக பப�ைறாம் 

●  ெநகிழியினால ஏறபடும் தீ்மகள குறிதது வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடுக.

●  ெநகிழி்ய அவசியம் பயன்படுதத ேவண்டும் என்ற இடஙகளாக 

எவற்றக கருதுகிறாய்? அவவிடஙகளில ெநகிழிககுப் பதிலாக 

ேவறு என்ன ெபாருளக்ளப் பயன்படுததலாம் என வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடுக.

தீர்மானம் நி்றேவறறப்படடது. அ்னவரும் விழிப்புணர்வு வாசகஙகள எழுதப்படட 

பதா்கக்ள ஏந்தி, வாசகஙக்ளக கூறிக ெகாண்ேட, கிராமததின் அ்னததுத 

ெதருககளிலும் ேபரணியாக வந்தனர்.

இம்மாதிரியான  விழிப்புணர்வு வாசகஙகள எழுதப்படட துண்டுப் பிரசுரஙக்ளப் 

ெபாதுமககளிடம் ெகாடுதது ெநகிழியின் தீ்மக்ள எடுததுக கூறினர். ேமலும் 

பயன்படுததப்படட காகிதஙக்ளக ெகாண்டு ்பகள 

ெசய்து ்வததிருந்தனர் . அத்ன அவவூரின் அ்னததுக க்டகளிலும் ெகாடுதது 

அந்தப் ்பக்ளப் பயன்படுததச ெசாலலி ெநகிழியின் தீ்மக்ள எடுததுக கூறினர். 

உளளூர் மககளிடம் இனி க்டகளில ெபாருடகள வாஙகும்ேபாது துணிப்்பக்ளக 

ெகாண்டு ெசலல அறிவுறுததினர். 

எறும்பு ஊரக கலலும் ேதயும் என்ற ஆன்ேறாரின் வாககிறகு ஏறப இசசிறு 

பிள்ளகளின் முயறசியால அந்த ஊர் ெநகிழியறற ஊராக மாறி வருகிறது ...........

துணிப்்ப என்பது எளிதானது 

தூர எறிந்தால உரமானது

ெநகிழி என்பது அழகானது

வீசி எறிந்தால விஷமானது

பூமி்யக 

ெகடுககும் பூதம் 

யாரு?

“வீதிெயஙகும் பறககுது 

ெநகிழிக குப்்ப!

விழிபிதுஙகி அழுகிறது 

பூமிப்பந்து!”

உருவாககுேவாம்! 

உருவாககுேவாம்!

ெநகிழியறற உல்க 

உருவாககுேவாம்!

ெநகிழி என்ேற அதறகுப் ேபரு
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மாணவர்்கள அசனவரும்



 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. முயறசி இசெசாலலின் ெபாருள .........................................

(அ) ஆககம் (ஆ) 

(இ) இயககம் (ஈ) பககம்

2. ஆன்ேறார் இசெசாலலின் ெபாருள .........................................

(அ) ெபறேறார் (ஆ) உறேறார்

(இ) சுறேறார் (ஈ) ெபரிேயார்

3. ்வததிருந்தனர் இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ..................................

(அ) ்வதது + யிருந்தனர் (ஆ) ்வத + இருந்தனர்

(இ) ்வதது + இருந்தனர் (ஈ) ்வத + திருந்தனர்

4. வீதிெயஙகும் என்ற ெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .......................................

(அ) வீதி + எஙகும் (ஆ) வீதி + ெயஙகும்

(இ) வீதிெய + ஙகும் (ஈ) வீதி + அஙகும்

5. ெநகிழி + அறற என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ....................................

(அ) ெநகிழிஅறற (ஆ) ெநகிழியறற

(இ) ெநகிழஅறற (ஈ) ெநகிழயறற

6. பாதிப்பு + அ்டகிறது என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ..................................

(அ) பாதிப்அ்டகிறது (ஆ) பாதிப்புஅ்டகிறது

(இ) பாதிப்ப்டகிறது (ஈ) பாதிப்டகிறது

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!
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ஊக்்கம்



வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ேமரி இனி யாருடன் வி்ளயாடப் ேபாவதாகக கூறினாள? 

2. பசு எதனால இறந்தது?

3. ெநகிழியினால ஏறபடும் தீ்மகள இரண்டி்ன எழுதுக.

4. ெநகிழி விழிப்புணர்வு வாசகம் ஒன்றி்ன உருவாககுக.

சபறாருத்தமறான ச�றால்றை எடுத்து நிைப்புக

1. ெநகிழியறற ................................................. உருவாககுேவாம். (உைறக / உ்ளறக)

2.  ெநகிழி்ய ஒழிப்ேபாம் ................................................. காப்ேபாம். (மனவ்ளம் / மண்வ்ளம்)

3.  ேமரி ......................................... குதிதது ஓடிவந்தாள. (மகிள்பவறாடு / மகிழ்பவறாடு)

4.  எறும்பு ................................................. கலலும் ேதயும். (ஊைக் / ஊைக்)

5.  துணிப்்ப என்பது ................................................. (எளிதறானது / எலிதறானது)

மடகும் ெபாருளக்ளக ெகாண்டு ்பகள, 

கூ்டகள ேபான்றவறறி்ன உமது  

ெபறேறார் உதவியுடன் ெசய்து வருக.

ச�யல் திடடம்
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இறைநது ச�யபவறாம்

ெநகிழிப் 

ெபாருளகளுககு 

மாறறாக எளிதில 

மடகும் ெபாருளகளாக 

எவற்றெயலலாம் 

பயன்படுததலாம் 

என்ப்தப் 

படடியலிடுக.

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

ச�றாற்கற்ள இனம்கண்டு அதற்குரிய 

சபடடிக்குக் கீபழ எழுதுக.

கண்ைறாடித்துண்டு, சநகிழிப்றப, கறாகிதத்தறாள்,  

�ைல்றப, பீஙகறான தடடு, இறை

 1.              1.         

2.             2.         

3.             3.         

மடகறாத 

குப்றபப் 

சபடடி

மடகும் 

குப்றபப் 

சபடடி
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ஒருறம, பனறம அறிபவறாமறா?

பந்து 

ஆ்ம 

முயல 

பூ்ன 

பூ 

விழா 

பசு 

வினா 

படம் 

மரம் 

சிஙகம் 

காகம் 

முள 

தாள 

ஆள 

ெபாருள 

பல 

கல 

ெசால 

புல 

ஒரு ெபாரு்ள மடடும் குறிப்பது ஒருறம. 

ஒன்றுககும் ேமறபடட ெபாருளக்ளக குறிப்பது பனறம.

ஒருறமச் ச�றால்லுக்கு உரிய பனறமச் ச�றால்றை எழுதுபவறாம்
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மூன்றாம் வகுப்பில உளள மாணவர்களுககு அவர்களின் வகுப்பு 

ஆசிரியர் ஒரு ேபாடடி்ய அறிவிததார். ஓர் அ்றயின் நடுவில ெபடடி ஒன்று 

்வககப்படடிருககும். அந்த அ்றயினுள ெசன்று ெபடடியி்னத தூககி வருபவேர 

ெவறறியாளர் என்பேத அப்ேபாடடியாகும்.

அ்னதது மாணவர்களும் ஆவலுடன் ெபடடி ் வககப்படடிருந்த அ்றயினுள 

ெசன்றனர். அ்றயின் நடுவில ்வககப்படடிருந்த ெபடடி உருவ அளவில 

ெபரியதாக இருந்தது. அத்னக கண்டவுடன் மாணவர்கள பலர் தஙகளால 

அப்ெபடடியி்னத தூகக இயலாது எனப் ேபாடடியிலிருந்து விலகி விடடனர். 

ேமலும் சிலர் ெபடடிககு அருேக ெசன்று பின்னர் தஙகளால ெபடடி்யத தூகக 

இயலவில்ல என்றால மறறவர்கள சிரிப்பார்கேள என்று நி்னததுப் ேபாடடியில 

கலந்து ெகாளளாமல திரும்பிவிடடனர். கவியரசி என்ற மாணவி மடடும் முயறசி 

ெசய்து பார்ப்ேபாேம என்று எண்ணி, ெபடடியி்ன நகர்ததியேபாது ெபடடி 

எளிதாக நகர்ந்தது. உடேன, அம்மாணவி ெபடடியி்ன எளிதாகத தூககினாள.

ேகடகும்/ படிககும் க்த, கவி்த/ ெசய்திகள/ ஆகியவற்றப் புரிந்துெகாண்டு தஙகள 

கருததுகளால வளப்படுததுதல 

6   து ணி ந த வ ர  ச வ ற் றி  ச க றா ள் வ ர
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பிற மாணவர்கள அ்னவரும் இத்ன வியப்புடன் பார்ததனர். பின்னர் 

தயககம் விலகி அ்னவரும் ஓடிசெசன்று தாஙகளும் ெபடடியி்ன தூககிப் 

பார்ததனர். ெபடடி தூககுவதறகுச சுலபமாக இருந்தது. மாணவ, மாணவிகள 

ஆசிரியரிடம் ெசன்று ெபடடி ெபரியதாக இருந்ததால நாஙகள முயறசி ெசய்யவில்ல 

என்றனர். அதறகு ஆசிரியர் அது காகிதததால ெசய்த ெபடடி என்று மாணவர்களிடம் 

விளககினார். ேமலும் ஒரு ெசயலில இறஙகுவதறகுமுன் சிந்திகக ேவண்டும், 

ஆனால முயறசி ெசய்யாமல இருககக கூடாது. நம்மால முடியும் என்று நம்ப 

ேவண்டும் என அறிவுறுததினார்.

நீஙகள எலலாரும் தயககம் காடடியதால ெவறறி ெபறவில்ல. தன்னால 

முடியும் என்று நம்பி கவியரசி முயன்றதால ெவறறி ெபறறாள. எனேவ அன்புக 

குழந்்தகேள, 

“ேதாலவியின் அ்டயாளம் தயககம்

ெவறறியின் அ்டயாளம் முயறசி

துணிந்தவர் ேதாறபதில்ல

தயஙகியவர் ெவன்றதில்ல”
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நாம் வி்தககும் வி்தகளில முயறசியுடன் மண்்ணப் பிளந்து ெகாண்டு 

வருப்வேய ெசடிகளாகின்றன. தயஙகி நிறப்வ தஙகி விடுகின்றன. அதுேபால 

கவியரசி தயஙகாமல துணிசசலாகச ெசயலபடடதால ெவறறி ெபறறாள  என 

ஆசிரி்ய கூறினார். கவியரசிககுப் பாராடடுக்ளயும் பரிசுக்ளயும் வழஙகினார். 

கவியரசியும் மகிழசசிய்டந்தாள. 

"முயற்சியுறடயறார இகழ்ச்சி அறடயறார."

●  ேபாடடி நடந்த இந்த வகுப்ப்றயில நீ இருந்திருந்தால என்ன 

ெசய்திருப்பாய்?

●  பளு தூககுதல ேபான்ற கடினமான ேவ்லக்ள ஆண் 

ெபண் இருவராலும் ெசய்ய முடியுமா? உனது கருதது என்ன? 

வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடு

வறாஙக பப�ைறாம் 
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  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. வகுப்ப்ற என்ற ெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ........................................

(அ) வகுப்பு + அ்ர (ஆ) வகுப்பு + அ்ற

(இ) வகு + அ்ற (ஈ) வகுப் + அ்ற

2. இகழசசி என்ற ெசால உணர்ததும் ெபாருள .......................................

(அ) மகிழசசி (ஆ) மதிப்பு

(இ) அவமதிப்பு (ஈ) உயர்வு

3. ெபரிய என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால .................................

(அ) சிறிய  (ஆ) நி்றய

(இ) அதிகம்  (ஈ) எளிய 

4. ெவறறி  என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ......................................

(அ) சாத்ன (ஆ) மகிழசசி

(இ) நன்்ம (ஈ) ேதாலவி

5. மண்்ணப்பிளந்து என்ற ெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது  

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

(அ) மண் + பிளந்து (ஆ) மண்்ணப் + பிளந்து

(இ) மண்்ண + பிளந்து (ஈ) மன் + பிளந்து
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படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!



வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. மாணவ மாணவிகளுககு ஆசிரியர் அறிவிதத ேபாடடி என்ன?

2. மாணவ மாணவிகள ேபாடடியில பஙேகறகாததறகுக காரணஙகள யா்வ?

3. கவியரசியின் ெவறறிககுக காரணம் என்ன?

பறாடப் சபறாருற்ள வரிற�ப்படுத்துபவறாமறா?

1. இவவளவு ெபரிய ெபடடியி்ன நம்மால தூகக இயலாது என்றனர் சிலர்.  

2.  

3. தம்மால முடியும் என்று முயன்றதால கவியரசி ெவறறி ெபறறாள.             

4.  

5. அ்றயின் நடுேவ ஒரு ெபடடி இருந்தது.                                                     

பழத்திற்குள் உள்்ள எழுத்துகற்ளக் சகறாண்டு 

ச�றாற்கற்ள உருவறாக்கைறாமறா?

எ. கறா: 1. ஆசிரியர்

2. ______________

3. ______________

4. ______________

5. ______________

6. ______________

7. ______________

8. ______________

9. ______________

10. ______________

சி

அ

டி
ரி

�

ட

பபறா

ம்

தி

சப

ய

ஆ

ர
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ஆசிரியரும் மாணவரும் கவியரசியயப் பாராட்டினர்.

ஆசிரியர் ஒரு பபாட்டியியன அறிவித்ார்.



சபறாருத்தமறான எதிரச்ச�றால் �றாவிறயக்  

சகறாண்டு பூடறடத் திைப்பபறாமறா?

சிை
ர முடியறாது

கடின
மறாக

விைகினர
சபறாய உ

ண்
ற

ம

ப
�
ர
ந

த
ன

ர

மு
டி

யு
ம் ப
ை

ர

எ
ளி

த
றா
க

மகிழ்ச்சி ப�றாம்பல்

துணிச்�ல் தயக்கம்

சுறுசுறுப்பு தனனம்பிக்றக

இறைநது ச�யபவறாம்

மாணவர்களுககு ேவண்டிய குணஙக்ளக ெகாண்ட மீன்களுககு 

மடடும் வண்ணமிடுக
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சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

ஆ

ம
ந

இ

உ

அ

எ

த

க

ப

அம்புககுறியுடன் கூடிய சுழல அட்டயில 

ெமாழிமுதல எழுததுக்ள எழுதிக ெகாளள 

ேவண்டும். மாணவர்க்ள வடட வடிவில 

அமர ்வதது இந்த அட்டயி்னக 

ெகாடுகக ேவண்டும். ஒவெவாரு மாணவரும் 

அம்புககுறியி்ன ேவகமாகச சுறறி விடுவர். 

அம்புககுறி எந்த எழுததில நிறகிறேதா, அந்த 

எழுததில ெதாடஙகும் ஏேதனும் ஒரு ெசால்ல 

அந்த மாணவர் கூறேவண்டும். இவவாேற 

அ்னதது மாணவ்ரயும் பஙேகறகச ெசய்தல 

ேவண்டும். பயன்படுததிய பின்பு எழுததுக்ள 

மாறறி மீண்டும் பயன்படுததேவண்டும். 

கறையும் றகவண்ைமும்

பயன்படுததிய மறறும் 

உபேயாகமறற 

ெபாருளக்ளக ெகாண்டு 

பலேவறு உருவஙகள 

ெசய்து மகிழக. 

எ.கறா: உதிரநத 

இறைகற்ளக் 

சகறாண்டு உருவம் 

அறமத்தல்.

"முயறசியு்டயார் இகழசசிய்டயார்" என்பது 

ேபான்று தன்னம்பிக்க்ய வளர்ககும் ஏேதனும் 

ஐந்து ெபான்ெமாழிகள மறறும்  பழெமாழிக்ள 

எழுதித ெதாகுதது வருக.

ச�யல் திடடம்
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� றா ன ப ை றா ர  ச ம றா ழி

பறாடல் சபறாருள்

கறறவர்களின்முன் தான் கறற கலவி்யக கூறுதல இனி்மயானது. 

அறிவில ேமம்படடவர்களுடன் ேசர்ந்திருப்பது மிகவும் இனி்மயானது. எள 

அளவு சிறியதாயினும் தான் பிறரிடம் ேகடடுப் ெபறாமல, பிறருககுக ெகாடுததல 

எலலாவற்றயும்விட இனி்மயானதாகும்.W

இனியறவ நறாற்பது

கற்ைறாரமுன கல்வி உறைத்தல் மிகஇனிபத 

மிக்கறாறைச் ப�ரதல் மிகமறாை முனஇனிபத

எள்துறை யறானும் இைவறாது தறானஈதல்

எத்துறையும் ஆற்ை இனிது

- பூதஞ்ப�நதனறார

இந்நூல மது்ரத தமிழாசிரியர் 

மகனார் பூதஞேசந்தனாரால 

எழுதப்படடது. வாழக்கககு நன்்ம 

தரும் இனிய கருததுக்ளக 

கூறுவது. நாறபது பாடலக்ளக 

ெகாண்டது. எனேவ இனிய்வ 

நாறபது என்று அ்ழககப்படுகிறது.

சபறாருள் அறிபவறாம்

மிக்கறார : அறிவில் பமம்படடவர

எள்துறை : எள் அ்ளவு 

எத்துறையும் : எல்ைறாவற்றிலும்

மாண்பு : சபருறம

நூறைப்பற்றி...

7

ெசய்யு்ளத ெதளிவான உசசரிப்புடன் படிததல, அதன் சரியான ெபாரு்ளப் 

புரிந்து ெகாண்டு கருத்த ெவளிப்படுததுதல.
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வறாஙக பப�ைறாம் 

●  பாட்லச சரியான உசசரிப்புடன் படிததுககாடடுக.

●  கறறவர்ககும் கலலாதவர்ககும் உளள ேவறுபாடுகள 

குறிதது வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடுக.

●  உன் நண்பனின் ேத்வ அறிந்து அவன் ேகடகாமேலேய 

உதவிய அனுபவம் உனககு  உண்டா? அதில உனககு 

மகிழசசியா? வருததமா? ஏன்? கலந்து்ரயாடு...

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1.  உ்ரததல என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள ........................................

(அ) பாடுதல (ஆ) வ்ரதல

(இ) ெசாலலுதல (ஈ) எழுதுதல

2.  ஈதல என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள .......................

(அ) ெகாடுததல (ஆ) எடுததல

(இ) தடுததல (ஈ) வாஙகுதல

3.  மிககா்ர என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ......................................

(அ) அறிவிலாதார் (ஆ) அறிந்ேதா்ர

(இ) கறேறா்ர (ஈ) அறிவிலேமம்படடவர்

4.  இரவாது என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள ....................................

(அ) பிறரிடம் ேகடடுப் ெபறாது (ஆ) பிறரிடம் ேகடடுப் ெபறுவது

(இ) பிறரிடம் ெகாடுப்பது (ஈ) பிறருககு ெகாடுககாது

5.  ேசர்தல என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள ...........................

(அ) ேதடுதல (ஆ) பிரிதல

(இ) இ்ணதல (ஈ) க்ளதல
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சபறாருள்பட எழுதிப் படித்து மகிழ்க

1. என ககுஇனி ப்புபி டிககும்

      

2. உ்ழ ப்புஉ யர்வுத ரும்

      

3. மர ம் வள ர்ப்ேபா ம்ம ்ழெப றுேவாம்

      

4. சுத தம்சு கம்த ரும்

      

5. இனி யதமி ழிலேப சுஙகள

      

நீ எறத விரும்புவறாய? ஏன? கைநதுறையறாடுக
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உனறன அறிநதுசகறாள்

●  உன் நண்ப்ன உனககுப் 

பிடிககக காரணஙகள எ்வ?

●  உன்னிடததில உனககுப் பிடிககாதது 

எது?

●  வகுப்ப்றயில பகிர்ந்து ெகாளக.

காதரும் அப்துலும் சேகாதரர்கள, இருவரும் தஙகளுககுக 

கி்டககும் சிறு ெதா்க்யச ேசமிதது வருகின்றனர். 

அந்த ஆண்டு ஏறபடட புயல பாதிப்பி்ன அறிந்த காதர் 

புயல நிவாரண நிதிககாக, தான் உண்டியலில ேசமிதது 

்வததிருந்த பணத்தக ெகாடுகக நி்னககிறான். 

அவனின் தம்பி அப்துல, தனது ேசமிப்பில இருந்து 

கி்டதத ெதா்கயி்னக ெகாண்டு பிடிததமான 

ெபாரு்ள வாஙகிக ெகாளள நி்னககிறான். இவர்கள 

இருவரில நீ யாராக இருகக விரும்புகிறாய்? அதறகுரிய 

காரணஙக்ளக கூறு.

சிநதிக்கைறாமறா?

'கலவி' என்ற அதிகாரததில 

இருந்து எ்வேயனும்  ஐந்து 

திருககுறளக்ளப் படிதது, எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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மாமா!.......மாமா! என அ்ழததபடி ேதனருவி வீடடிறகுள வந்தாள.

மறாமறா:  என்னம்மா! ேதனருவி ஏன் இப்படி ஓடி வருகிறாய்?

பதனருவி:  நான் வழககமாகப் பளளிககூடம் ேபாகும் வழியில உளள 

ஒரு கடடடத்தத ேதாரணம் கடடி அழகுபடுததியிருந்தார்கள. 

அதில நூலகம் என்று எழுதியிருககு அப்படின்னா... 

என்ன மாமா....?

மறாமறா:   அதுவா! நூலக்ளச ேசமிதது ்வததிருககும் இடம்தான் 

நூலகம். அது ஒரு ெபாது இடம். அஙகு அ்னவரும் 

வந்து புததகம் படிப்பாஙக ! இன்று “நூலக தினம்” அ்தக 

ெகாண்டாடுவதறகாக நூலகத்த அழகுபடுததியிருப்பார்கள.

ேகடகும் ெசய்திக்ளப் புரிந்துெகாண்டு தஙகள கருததுக்ள ெவளிப்படுததுதல

நூ ை க ம்8
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பதனருவி:  அப்படியறா? நறாமும் ச�னறு நூைக தினக் சகறாண்டறாடடத்தில் கைநது 

சகறாள்பவறாமறா?.

மறாமறா:   �ரி பதனருவி! வறா பபறாகைறாம்.

பதனருவி: நூைகத்றதப் பற்றி எனக்கு வி்ளக்கமறாகச் ச�றால்லுஙக... மறாமறா.

மறாமறா:    ெசாலகிேறன் ேகள, 'நூல + அகம் = நூலகம்'. பலேவறு து்ற சார்ந்த 

நூலகள வரி்சயாக அடுககி ்வககப்படடிருககும் இடேம நூலகம் 

ஆகும். நூல நி்லயம், புததகச் சா்ல என்பன நூலகததின் ேவறு 

ெபயர்களாகும்.

பதனருவி: மறாமறா இஙகு என்ெனன்ன நூலகள இருககும்?

மறாமறா:   நூலகததில அறிஞர்களின் வாழக்க வரலாறறு நூலகள, தமிழ, 

ஆஙகிலம் மறறும் ேவறு பல ெமாழிக்ளச சார்ந்த இலககிய 

நூலகள, அறிவியல நூலகள, தததுவ நூலகள, வரலாறறு நூலகள, 

நூலகள ேபான்ற்வயும் இடம் ெபறறிருககும். 

   நூலகள மடடுமின்றி நாளிதழகள, வார இதழகள, மாத இதழகள, 

பலேவறு ேவ்லவாய்ப்புக்ளப் பறறிய ெசய்திக்ளத ெதரிவிககும் 

இதழகள ஆகிய்வயும் இடம்ெபறறிருககும்.

கிற்ள நூைகம்
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பதனருவி:  அேடஙகப்பா ! நூலகததில இவவளவு வ்க நூலகளா? அது சரி 

மறாமறா, நூ்லகததினால நமககு என்ன பயன்?

மறாமறா:   ம்.............. என் ெசலலக குடடி ேகடடால ெசாலலாமல இருப்ேபனா?  

இஙகு வந்து நமககுத ேத்வயான அலலது பிடிதத நூலக்ள 

எடுததுப் படிககலாம். நூலகததில உறுப்பினராகச ேசர்ந்தால 

நூலக்ள வீடடிறேக ெகாண்டு ெசன்றும் படிககலாம் ஆனால 

குறிப்பிடட நாளில மீண்டும் புததகஙக்ளத திருப்பி அளிதது 

விடேவண்டும். இதனால, 

 நம் அறிவு வளர்கிறது.

 நம்மு்டய ேநரம் பயனுளள மு்றயில அ்மகிறது.

 ேவ்லவாய்ப்புத ெதாடர்பான நூலக்ளப் படிப்பதால நலல 

ேவ்லயில ேசரவும் முடிகிறது.

 மூ்ள புததுணர்சசி ெபறுகிறது.

 தன்னம்பிக்க ஏறபடுகிறது.

பதனருவி:  மறாமறா! நூலகம் பறறி நி்றய ெசய்திக்ளத ெதரிந்து 

ெகாண்ேடன்.

மறாமறா:   ேதனருவி! குழந்்தகளுககான சிறப்பம்சம் நூலகததில உளளது. 

அது என்ன ெதரியுமா?
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 இஙேக குழந்்தகளுககான பிரிவு தனியாகேவ உளளது.

 நூலகததில உளள ” வாசகர் வடடம்” மூலமாக “நூலக 

தினததன்று” குழந்்தகளுககான ேபாடடிகள அ்னதது 

நூலகஙகளிலும் நடததப்படுகின்றன.

 ேபாடடிகளில கலந்து ெகாளேவாருககாகவும், ேபாடடித 

ேதர்வி்ன எழுதுேவாருககாகவும் தனிேய பயிறசிகள 

வழஙகப்படுகின்றன.

 ஒவெவாரு குழந்்தயும் அவரவர் வீடடில நூலகம் அ்மகக 

ேவண்டும். அதில நி்றய புததகஙக்ளச ேசமிதது ்வதது 

புததகம் படிககும் பழககததி்ன வளர்ததுக ெகாளள ேவண்டும்.

பதனருவி:  நன்றி மாமா!............ நான் நம் வீடடில ஒரு “சிறிய நூலக ”

அ்மப்ேபன்.

அதில நி்றய நூலக்ளச ேசமிதது ்வததுப் படிப்ேபன்.

வறாஙக பப�ைறாம் 

●   பளளி நூலகததில உளள நூலகளுள நீ படிதத ஏேதனும் 

ஒரு நூல / க்த பறறி வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடு.

●  அருகில உளள நூலகததிறகுச ெசன்று வந்த அனுபவத்தப் 

பறறி வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடு.

அறிநதுசகறாள்பவறாம்

●  படிப்புதான் ஒருவன் உயர வழி

-கறாமைறா�ர

●  புததகஙகள படிப்ப்தேய 

வழககமாககுஙகள.

-அப்துல்கைறாம்
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 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. நூல இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

(அ) புததகம் (ஆ) கடடகம்

(இ) ஒடடகம் (ஈ) ேகால

2. அறிஞர் இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

 (அ) அறிவில சிறந்தவர் (ஆ) கவி்த எழுதுபவர்

(இ) பாடல பாடுபவர் (ஈ) மருததுவம் பார்ப்பவர்

3. ேதனருவி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...............................

 (அ) ேதன் + அருவி (ஆ) ேத + னருவி

(இ) ேத + அருவி (ஈ) ேதனி + அருவி

4. புததுணர்சசி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ....................................

(அ) புது்ம + உணர்சசி (ஆ) புதது + உணர்சசி

(இ) புதிய + உணர்சசி (ஈ) புது + உணர்சசி

5. அகம் இசெசாலலின் எதிர்செசால ...................................

(அ) உளேள (ஆ) தனிேய

(இ) புறம் (ஈ) சிறப்பு

6. ேதன் + இருககும் இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால .........................................

(அ) ேதன்இருககும் (ஆ) ேதனிருககும்

(இ) ேதனிறுககும் (ஈ) ேதனிஇருககும்
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படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!



வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. நூலகததின் ேவறு ெபயர்கள யா்வ?

2. நூலகததின் பயன்கள யா்வ?

3. நூலகததில குழந்்தகளுககான சிறப்பம்சஙகள என்ெனன்ன உளளன?

4. நீ நூலகததிறகுச ெசன்று வந்த்தப் பறறி எழுதுக.

ச�றாற்கற்ள உருவறாக்குபவறாமறா?

எ. கறா: வரிக்குதிறை - வரி, குதிறை, குதி, திறை, வறை

2
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திருெநலேவலி1

பனிப்புயல 



எழுத்துகற்ள முறைப்படுத்தி  

ச�றால் உருவறாக்குக

1. கூ க ட ளி ம் ப ள  

2. நூ க தி ல ம் ன   

3. ள ழ ந் கு ்த க   

4. ம வ ன ்ம லி   

5. பு து ர் த ச ண சி  

நிறுத்தக் குறியீடுகற்ளப்  

பயனபடுத்திப் படிப்பபறாமறா?

நூலகததிறகு நீ 

ெசன்றுளளாயா? அஙகுப் 

பலவ்கயான நூலகள 

்வககப்படடுளளன. சிறுக்த

, புதினஙகள, 

வரலாறறு நூலகள, இலககிய 

நூலகள, இலககண நூலகள 

என வரி்சப்படுததி 

்வததிருப்பர். சிறுவர் 

இதழகள ெசய்திததாளகள, 

வார இதழகள, மாத இதழகள 

ேபான்ற இதழகளும் உண்டு. 

ஆஹா! அஙகுச ெசன்று படிககத ெதாடஙகினால ேநரம் ேபாவேத ெதரியாது. நூலகததின் 

ெபாறுப்பாளர் நூலகர் ஆவார். நூலகததில அ்மதி காததிடல ேவண்டும்.
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நூலகள 



 படித்து வினறாக்களுக்கு விறடயளி

பளளி முடிந்து வீடடிறகு வந்தாள பூமலர். வி்ளயாடுவதறகாகத தன் ேதாழி 

 வீடடிறகுச ெசன்றாள. வழியில இரண்டு சிறுவர்கள ேவலியில உளள ஓணா்ன 

அடிப்பதறகுக ்கயில கலேலாடு குறிபார்ததுக ெகாண்டிருந்தனர். பூமலர் அவர்களிடம், 

ஓணா்ன அடிககாதீர்கள, உஙக்ள அடிததால உஙகளுககு வலிககும் அலலவா?  அது 

ேபால அதறகும் வலிககும். எனேவ, உயிர்க்ளத துன்புறுததக கூடாது என்றாள. 

 அசசிறுவர்கள கறக்ளக கீேழ ேபாடடுவிடடுத தஙகளது ெசயலுககு வருததம் 

ெதரிவிததனர்.

1. பூமலர் யார் வீடடிறகு வி்ளயாடச ெசன்றாள?

2. சிறுவர்கள என்ன ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர்?

3. உயிர்க்ளத துன்புறுததக கூடாது என்று கூறியவர் யார்?

4. நீ அறிந்து ெகாண்டது என்ன?

சபறாருத்தமறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக

1.  இலலாமல ______________ முடியாது

2.  இலலாமல ெசடி ______________

3.  இலலாமல வண்டி ______________ 

ஓடாது

ச்மகக

வளராது

அருகில உளள நூலகததிறகுச ெசன்று உனககு 

விருப்பமான சிறுவர் இதழக்ளப் படிதது அதில 

ச�யல் திடடம்
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உரைப்பகுதிரைப

மாலதியின் 

சற்றுச்
சிந்தித்த

உனக்குப் பிடித்த இ்தழ்களின் பெயர்களை எழுதி வரு்க. 

இவ்வுரைப்பகுதியிலிருந்து



கழுததுமணி தாளம் ேபாட

சககரமும் சுழன்ேறாட

உசசி மண்்டயிேல

ெவயில காயுமுன்ேன

குண்டு குழிபார்தது

ஊர் ேபாய்ச ேசர ேவணும்

ஊர் ேபாய்ச ேசர ேவணும்

வா வா என் ெசலலககண்ணு...........

புதிர்கள, துணுககுகளுககு வி்ட எழுதுதல

ம றா ட டு  வ ண் டி யி ப ை . . .9

இளமதியும் மணவாளனும் தஙகளது 

தாததாவுடன் வார விடுமு்றககு அத்த 

வீடடிறகுச ெசலலத திடடமிடடனர். சலங்க 

கடடிய மாடுக்ள வண்டியில பூடடினார் தாததா. 

வண்டியின் மீது ்வகேகா்லப் பரப்பி ேமேல 

ெவள்ள ேவடடியி்ன விரிததார். துளளிக 

குதிததபடி ஏறி அமர்ந்தனர் இருபிள்ளகளும்.

'ஜல ஜல' எனச சததமிடடவாறு வண்டி 

கிராமததுச சா்லயில ஓடத ெதாடஙகியது. 

சா்லயின் இருமருஙகிலும் பசு்ம ேபார்ததிய 

வயலெவளிகள. தாததா மாடுக்ள விரடடியபடி 

இனி்மயாகப் பாடத ெதாடஙகினார்.
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பறாடினது பபறாதும். ஏதறாவது கறத ச�றால்லுஙக தறாத்தறா எனைனர பிள்ற்ளகள். 

ச�றால்லிடடறாப் பபறாச்சி, கறதசயனன புதிர பபறாடபைபன. ச�றால்லுஙக பறாரக்கைறாம்

தறாத்தறா:  மூனைறாம் எழுத்து உடலின உறுப்பு, முதலும் மூனறும் நடபுக்கு 

எதிரி, ஒனறும் இைண்டும் நிறைய தரும், மூனறும் ப�ரநதறால் 

உடகறாை உதவும் அது எனன?

இ்ளமதி: ம்.......... விடடு, 'சதரியறை' தறாத்தறா 

தறாத்தறா:  நல்ைறா  

 ஓசைழுத்து உறுப்பு எது? இ்ளமதி நீ ச�றால்லு

இ்ளமதி: 'றக' தறாத்தறா

தறாத்தறா:  சகறாஞ்�மறாயிருநதறா சிை னனு ச�றால்லுபவறாம் நிறைய இருநதறா 

எனன ச�றால்லுபவறாம்?

இ்ளமதி: 'பை'  தறாத்தறா ஆங..........

மைவறா்ளன:  எனக்குப் பதில் கிறடச்சிருச்சி.......... ‘பைறக’ – இது �ரியறா தறாத்தறா ..........

தறாத்தறா:  நல்ைது மிகச்�ரியறான பதில், இப்ப இ்ளமதிறயக் பகடகிபைன...........

 ஆறையும் ஐநறதயும் கூடடினறால் பைம் வைறாது........

 ஆனறா பழம் வரும் அது எனன?
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சிந்தித்து
 சிந்தித்துச் ச�ொல்லுங்க



இ்ளமதி:  ........... ஆங ............ கண்டுபிடிச்சிடபடன ............ 

ஆைஞ்சுப்பழம் தறாபன .............

தறாத்தறா: �ரியறா ச�றால்லிடடிபய, ச�ல்ைக்குடடி

மணவாளன்:  �ரி தறாத்தறா ........... இப்ப நறாஙக பகடகிபைறாம் ..... நீஙக ச�றால்லுஙக, 

பிைக்கும்பபறாது நிைமும் சுறவயும் இல்ைறாத சுநதைன, ஊருக்கு ஊர 

நிைம் மறாறிச் சுறவ மறாறுவறான அவன யறார?

தறாத்தறா   எனக்கு  சதரியுபம..........

இளமதி:  தறாத்தறா பதிறைச் ச�றால்லுஙக. சீக்கிைம்.........

தறாத்தறா  ம் ம் ம் .... எல்ைறாபைறாட தறாகத்றதயும் தீரக்கும் தண்ணீர தறாபன...

மணவாளன்: ஆமறா! ஆமறா! �ரியறா ச�றால்லிடடிஙகப்ள!

இளமதி: தறாத்தறா, அத்றத வீடு வநதுவிடடது.

தறாத்தறா  �ரி, �ற்றுப் சபறாறுஙகள் வண்டிறய ஓைமறாக நிறுத்துகிபைன. 

  அறனவரும் வண்டிறயவிடடு இைஙகி, ஆவலுடன வீடறட 

பநறாக்கிச் ச�னைனர.
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சற்றுச் சிந்தித்து

விரடஅட,



வறாஙக பப�ைறாம் 

மாடடு வண்டியில அலலது ேவறு ஏேதனும் வாகனததில 

ெவளியூர் ெசன்றிருககிறாயா? அப்படி நீ ெசன்று வந்த அனுபவம் 

குறிதது வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடுக.

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. தண்ணீர் இசெசால்ல பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) தண் + ணீர் (ஆ) தண் + நீர்

(இ) தண்்ம + நீர் (ஈ) தன் + நீர்

2. ேமேல இசெசாலலின் எதிர்செசால .........................................

(அ) உயேர (ஆ) நடுேவ

(இ) கீேழ  (ஈ) உசசியிேல

3. வயல + ெவளிகள  இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ......................................

(அ) வயலெவளிகள (ஆ) வயெவளிகள

(இ) வயறெவளிகள (ஈ) வயலவளிகள

4. க்த + என்ன  இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால .........................................

(அ) க்தஎன்ன (ஆ) க்தயன்ன

(இ) க்தெயன்ன (ஈ) கதெயன்ன

5. ெவயில இசெசாலலின் எதிர்ச ெசால .........................................

(அ) நிழல (ஆ) பகல

(இ) ெவப்பம் (ஈ) இருள
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படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!



இறைக்கைறாமறா?

பச்ற� நிைம்.

சநற்பயிரின உைரநத தறாள்

வண்டிச்�க்கைம் உருண்டு 

ச�ல்ை உதவும் ஆணி

பசுறம

அச்�றாணி

றவக்பகறால்

ச�றால் பகறாபுைம் அறமப்பபறாம்

இத்னக ’கரம்’ என்றும் 

கூறலாம் [1]

பசு ெகாடுககும் பானம் [2]

ஆறுகள ெசன்று ேசருமிடம் [3]

வண்டியில சககரம் கழன்று 

விழாமல பாதுகாப்பது [4]

பா்லவனககப்பல [5]
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  1. எடடுக ்ககள விரிந்தால ஒற்றககால ெதரியும் அது என்ன?......................................................

2. அடிமலர்ந்து, நுனி மலராத பூ என்ன பூ? ...........................................................

3.  ் கயிேல அடஙகும் பிள்ள, க்த நூறு ெசாலலும் பிள்ள அது என்ன? 

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

4. அன்றாடம் மலரும் அ்னவ்ரயும் கவரும் அது என்ன? .................................................................

5.  என்ேனாடு இருககும் சிறுமணி, எனககுத ெதரியாது ஆனால உனககுத ெதரியும் அது 

என்ன? ...........................................................

6.  இடி இடிககும், மின்னல மின்னும், ம்ழ ெபய்யாது. அது என்ன? ................................................

7.  அடி காடடுககு, நடு மாடடுககு, நுனி வீடடுககு அது என்ன? ........................................

8.  ஒளி ெகாடுககும் விளககலல, ெவப்பம் தரும் ெநருப்பலல, பளபளககும் தஙகம் அலல 

அது என்ன? ...........................................................
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புதிருக்குப ப்பொருத்்தமொன ்படங்கரை 
மைத்திலிருந்து ்பறிக்்கலொமொ!



புதிர்க்ளயும் வி்டக்ளயும் எழுதிய அட்டக்ள வகுப்ப்றயின் நடுவில ்வகக 

ேவண்டும். மாணவர்க்ள அ்ழதது ஒவெவாரு மாணவ்னயும் ஓர் அட்ட்ய 

எடுககச ெசாலல ேவண்டும். புதிர் அட்ட்ய ்வததிருககும் 

மாணவேனாடு அப்புதிருககான 

வி்ட்ய ்வததிருககும் மாணவன் 

இ்ணந்து நிறக ேவண்டும். அவர்கள 

இருவரும் அதறகான விளககத்த 

அளிககேவண்டும். இருவரும் 

இசெசய்லச ெசய்து முடிககும் 

கால அள்வ குறிதது ்வததுக 

ெகாளள ேவண்டும். அடுதத இருவர் 

இவவி்ளயாட்ட வி்ளயாடுவர். 

எவர் இருவர் கு்றவான கால அளவில 

இ்ண ேசர்ந்தனேரா அவர்கேள 

ெவறறி ெபறறவராவர். அ்னதது 

மாணவர்க்ளயும் வி்ளயாடடில பஙகு 

ெபறசெசய்ய ேவண்டும்.

சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

வீடடில உளள தாததா பாடடியிடம் 

மூன்று புதிர்க்ளக ேகடடறிந்து 

குறிப்ேபடடில எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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அகை முதலி

1. அறிஞர் - அறிவில சிறந்தவர்

2. ஆன்ேறார் - ெபரிேயார்

3. இரவாது - பிறரிடம் ேகடடுப் ெபறாது

4. ஈதல - ெகாடுததல

5. உ்ரததல - ெசாலலுதல

6. ஒலி - சததம்

7. ஒளி - ெவளிசசம்

8. கதிரவன் - சூரியன்

9. களிப்பு மகிழசசி

10. கா்ல - சூரியன் உதிககும் ேநரம் 

11. கா்ள - எருது

12. கூடடம் - கும்பல

13. ேசகரிததல - ஒன்று திரடடுதல

14. ேசர்ததல - இ்ணததல

15. தகுதி - தரம்

16. ெதளிவாக - விளககமாக

17. நிததிலம் - முதது

18. நூல - புததகம்

19. ேநர்்ம - உண்்ம

20. ப்கவர்கள - எதிரிகள

21. பணி - ேவ்ல

22. பலலி - ஒரு சிறிய உயிரி

23. பளளி - கலவி கறகும் இடம்

24. மிககா்ர - உயர்ந்ேதா்ர

25. முயறசி - ஊககம்
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கற்றல் விளைவுகள் 
ககட்டல் கபசுதல் படித்தல் எழுதுதல் 

 கேட்டறியாத, எளிய 
ச ாற்ேளமைந்த 
பாடல்ேமளயும், 
ேமதேமளயும் 
ேவனத்துடன் 
ேருத்தூன்றிக் கேட்டுப்  
புரிந்து சோள்வர். 

 தம்மைச்சுற்றி 
நமடசபறும் 
உமையாடல்ேமளயும் 
விவரிப்புேமளயும் 
கேட்டுப் புரிந்து 
சோள்வர். 

 வாய்சைாழியிலான 
வருணமனேள், 
புதிர்ேள், ச ால் 
விமளயாட்டு 
விதிமுமைேள் 
ஆகியவற்மைக் கேட்டுப்  
புரிந்து சோள்வர். 

 அறிந்த, கேட்ட  
ேமதேள், 
தேவல்ேமளக் 
ேலமவத் சதாடரில் 
கபசுவர். 

 கேட்டுணர்ந்த ேமத, 
ேமதப் பாடல்ேளின் 
தமலப்புேள், ேமத 
ைாந்தர்ேள்பற்றி 
வினாக்ேள் கேட்டல், 
ேருத்தாடல் ச ய்து 
ேருத்துேமள 
சவளிப்படுத்துவர். 

 கேட்கும்/ படிக்கும் 
ேமத, ேவிமத/ 
ச ய்திேள் 
ஆகியவற்மைப் 
புரிந்துசோண்டு 
தங்ேள் ேருத்துேளால் 
வளப்படுத்துவர். 

 பாடல்ேமள 
இம யுடன் உரிய 
உணர்ச்சியுடன் 
பாடுவர். 

 
 

 சதளிவான 
ஒலிப்புடன்  
குறில்–சநடில், 
ையங்சோலிப் 
பிமைேளின்றிப் 
படிப்பர்.  

 முற்றுப்புள்ளி, 
வினாக்குறி ஆகிய 
நிறுத்தக் 
குறியீடுேமள  
அறிந்து படிப்பர். 

 மூன்று(அ)நான்கு 
சதாடர்ேமளக் 
சோண்ட சிறுசிறு 
உமைப் 
பகுதிேமளப் 
படித்து 
வினாக்ேளுக்கு 
விமடயளிப்பர். 

 படிக்கும் பகுதியில் 
இடம்சபறும் புதிய 
ச ாற்ேமளச் சூைல் 
அடிப்பமடயில் 
புரிந்துசோண்டு 
பிைகு அவற்றின் 
 ரியான 
சபாருமள 
அறிந்துசோள்ள 
முயல்வர். 

 
 
 

 உரிய வடிவத்தில், 
முமையான 
இமடசவளியிட்டு 
எழுதுவர். 

 ச ய்தி/ உமைப்பகுதி/ 
ேமத/இதழ் 
ஆகியவற்மைப் 
படித்துப் சபாருள் 
உணர்ந்து, ேருத்து 
சதரிவித்தல், 
கேட்ேப்படும் 
வினாக்ேளுக்கு 
விமட எழுதுவர் 

 புதிர்ேள், 
துணுக்குேளுக்கு 
விமட எழுதுவர் 
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நளடமுளற இலக்கணமறிந்து 
கபச்சிலும் எழுத்திலும் 
பயன்படுத்துதல் 

கற்கக் கற்கும் திறன்கள்             
 ( தாகே கற்றல்) 

ச ாற்கைஞ்சியப் சபருக்கமும் 
ச ால்லாட்சித் திறன்களும் 

 வல்லினம், சைல்லினம், 
இமடயினம் எழுத்துேமள 
அறிவர். (சபட்டிச்ச ய்தி) 

 ஒருமை, பன்மை கவறுபாடு 
அறிவர். ( அது – அமவ) 

படக்ேமதேமளத் கதடிப் படிப்பர். கீழ்க்ோணும் ச ாற்ேமளக் 
ேற்ைறிந்து கபச்சிலும் 
எழுத்திலும் 
பயன்படுத்துவர். 

 தன் ஊர், ைாவட்டம், ைாநிலம், நாடு 
ஆகியவற்றின் சபயர்ேள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பளடப்புத் திறன்கள் விழுமியங்களை உணர்ந்தறிந்து  
பின்பற்றுதல் 

வாழ்வியல் திறன்களை 
உணர்ந்தறிந்து  ச யல்படுதல் 

ச ால்  விமளயாட்டுேளில் 
பங்கேற்பர். 

 தூய்மை கபணுதல் 
 பிை உயிர்ேளிடத்தில் அன்பு 

ோட்டுதல் 
 பிைர்க்கு உதவுதல் 
 நட்புணர்வு 
 க மிப்பு உணர்வு 

 தன்மன அறியும் திைன் 
 முடிசவடுக்கும் திைன் 
 கூர்சிந்தமனத் திைன் 
 சிைந்த தேவல் சதாடர்புத் 

திைன் 
 பிைமை அவர் நிமலயிலிருந்து 

புரிந்துசோள்ளும் திைன் 
 
 
 
 
 
 

 

 



பறாடநூல் உருவறாக்கக் குழு

அ. பமரி பவ்ளறாஙகண்ணி, த்ல்ம ஆசிரி்ய, 

ஊராடசி ஒன்றிய ெதாடககப் பளளி, 

திம்மனந்தல, விழுப்புரம் மாவடடம்.

சப. முருகைறாணி, 

ஊராடசி ஒன்றிய ெதாடககப் பளளி, 

  

ஊராடசி ஒன்றிய ெதாடககப் பளளி, 

சா்லயம்பா்ளயம், 

விழுப்புரம் மாவடடம்.

சு. அமுதறா, 

ஊராடசி ஒன்றிய ெதாடககப் பளளி, கீ்ழயூர், 

அரியலூர் மாவடடம்.

அ. குப்ளறாரி ரூபி சமரஸி, 

ஊராடசி ஒன்றிய நடுநி்லப் பளளி, 

ேமலரசூர், திருசசி மாவடடம்.

அ. ஜறானஸிைறானி, 

ஊராடசி ஒன்றிய ெதாடககப் பளளி, 

ஆமரசூர், திருசசி மாவடடம்.

ச�. சஜயைறாமன, 

பாரதியார் நி்னவு ந.ெதா.பளளி, 

திருவா்னககாவல, திருசசி மாவடடம்.

ஆ. பமரிமறாைறா, 

ஊராடசி ஒன்றிய நடுநி்லப் பளளி, 

இராசாம்பா்ளயம், திருசசி மாவடடம்.

விறைவுக்குறியீடு பமைறாண்றமக்குழு

இைறா. சஜகநறாதன, ஊ.ஒ.நடுநி்லப்பளளி, 

கேணசபுரம், ேபாளூர், திருவண்ணாம்ல.

ஆ. பதவி சஜஸிநதறா, படடதாரிஆசிரியர்,

அரசினர் உயர் நி்லப்பளளி, 

என்.எம்.ேகாவில, ேவலூர்.

மு. �ைவைன , படடதாரிஆசிரியர், 

அரசினர் மகளிர் ேமனி்லப்பளளி, 

வாழப்பாடி, ேசலம்.

வறைபடம்

இைறா. பவல்முருகன

பறா. பிைபமறாத்

கறா. தனஸ் தீபக் ைறாஜன

கறா. நைன நறானசி ைறாஜன

பறா. ைவிகுமறார

ச�. ைபமஷ்

வடிவறமப்பு ஒருஙகிறைப்பறா்ளர

ைபமஷ் முனி�றாமி

கல்வி ஆபைறா�கர

முறனவர. சபறான. குமறார 

இ்ண இயககுநர் (பாடததிடடம்) 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், ெசன்்ன

பமைறாயவறா்ளரகள்

ஆ.ப�.பத்மறாவதி, எழுததாளர், 

ெசன்்ன.

முறனவர. அ. மைமைரச்ச�ல்வி

முதுநி்ல விரிவு்ரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், 

கீழப்பழுவூர், அரியலூர் மாவடடம்.

ந. இைறாமலிஙகம், உதவிப் ேபராசிரியர், 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், ெசன்்ன

பறா. மைரவிழி, விரிவு்ரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், 

திருவூர், திருவளளூர்.

சி. பனனீரச�ல்வம், 

கலவி மாவடட ஒருஙகி்ணப்பாளர், 

ஒருஙகி்ணந்த கலவி, புதுகேகாட்ட.

இை. சீனிவறா�ன, முதுக்ல ஆசிரியர், 

மஜஹருல உலும் ேமனி்லப்பளளி, 

ஆம்பூர், ேவலூர் மாவடடம்

ஒருஙகிறைப்பறா்ளரகள்

முறனவர. கறா.�றா. சமறாழியைசி, முதலவர் 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், 

கீழப்பழுவூர், அரியலூர்.

பத.விமைறா பதவி, விரிவு்ரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், 

ெசன்்ன

கறை மற்றும் வடிவறமப்புக்குழு

பக்க வடிவறமப்பு

உதய இனபபறாசடக்

குேராம்ேபட்ட, ெசன்்ன

சந்ேதாஷ்குமார் சகதிேவல 

திருவாரூர்.

தைக்கடடுப்பறாடு

ைறாபஜஷ் தஙகப்பன

கறாமறாடசிபறாைன ஆறுமுகம்

தமிழ் – மூனைறாம் வகுப்பு

62

மருவத்தூர், பெரமெலூர் மாவட்டம.
அனுசுயா பதவி, இ்டநி்ல ஆசிரி்ய,  அை. 

. அருண கொைைொஜ்ப

பிரசாந்த் பெருமாளசாமி
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The English Language textbook has been designed to enable a fun filled and engaging experience 
in learning the language. The approach allows for a plenty of practices in the four language 
skills.  It focuses on structure practice and vocabulary enrichment through a variety of language 
learning activities. These activities evoke interest and engage practice in the language and thus 
lead to retention.

As per NCF 2005, language is learnt effectively when it is taught with exposure in meaningful 
context rather than as a subject. In accordance with this, the textbook has been drafted with 
themes related or familiar to children. The units provide space for effective individual and pair 
work and thus allow the teacher to focus on time management in multi-level classrooms.

The textbook has been prepared with plenty of colourful illustrations to enhance its visual 
appeal for children. We hope that children will enjoy handling this textbook.

How to use the textbook?

• The Term - I English book for standard 3 has three units.
• Each unit is planned for a month.
• Nila introduces each unit.
• Each unit is designed with the things in and around the home like

Utensils, the insects and the landforms.
• Attractive illustrations enhance children’s interest on the subject.
• Look and say can be used to develop vocabulary and speaking skill.
• Let us sing can be used to develop listening skill and to recite the poem

with a rhythm.
• Let us learn can be used to teach stories related to the theme.
• Let us understand is designed with exercises, grading from simple to challenging task for

comprehension of the content.
• Let us know provides scope for teaching grammar in a context. It helps  learn grammar

concepts inductively.
• Let us read is a self-reading text which develops the reading ability of the children.

• Let us use develops the ability of using structure.
• Circle time activity provides opportunity for the teacher to practise the

structure through the games and activities. 
• Word wall can be used to know the sight words and the phonic words.
• Let us make develops listening skill of the children by following instructions

and acting accordingly. This fun oriented activity provides opportunity to
enhance their creativity.

• Big Picture is designed to enrich to ask and answer questions with“ wh” words.
• I can do can be used for assessment of the content.
• Note to the teacher helps the teacher by highlighting some important

suggestions.

learning process. 

67

Hi ! I am Nila.  
I help in  

the kitchen.  
Do you?

Our Kitchen1

67

3rd std unit I_Sample.indd   67 4/16/2019   12:21:43 PM

123

Big P icture

1. Who rides bicycle? John rides the bicycle.

2. Who swims in the river?

3. Who plays with the dog?

4. Who flies kite?

5. Who is on the tree?

6. Who has the balloons?

7. Who rides on the camel?

9. Who climbs up the mountain?

Malar

John Asif

Anbu

Babu

Devi
Arun

Malik

Note to the teacher: Encourage the children to answer orally. Teach them to ask and 
answer questions with “Who...?” Practise the structure contextually in the class.

3rd std unit III_Sample.indd   123 4/16/2019   12:42:04 PM

Preface

64

• QR code motivates the teachers, the students as well as the parents to enrich the teaching
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• Children are always eager to know about the small creatures around
them.

• Look and say page helps children to name some common insects around
them.

• Let us practise teaches action words related to insects.
• Let us use focuses on the structure “Here it is.”

Unit 2 — Small Creatures

• Children are always eager to play with toy utensils for making fun filled
community lunch. This unit enables them to know the names of the utensils.

• Look and say page helps children to visualize the things in the kitchen and
enriches their vocabulary.

• Let us practise insists on the action words related to the kitchen.
• Let us use focuses on the structure “May I/Can I?” to help children ask

permission properly.

Unit 1 — Our Kitchen

• Children are always interested in exploring many places. This unit explains 
various land forms.

• Look and say page helps children to name some landforms.
• Let us practise teaches children to describe landforms.
• Let us use focuses on the structure “Would you please…?” to help children

request politely.

Unit 3 — The World Around Us

• It is a moment of pride for children as they colour the balloons.
• This self-assessment tool helps boost their self –confidence.
• It is also a diagnostic page for the teacher to ensure that each student has 

attained the expected learning outcome in each unit.

Learning outcomes

77

Rearrange the words to make sentence. Then say it to your friend.

Note to the teacher: Help the children add some suitable words like song, mango, story 
etc..., to complete the permissions meaningful.

May I come 
in madam?

We should always ask before doing anything. We can use “May I_____?” 
and “Can I _______?” to ask.

tell may I a story ?

I sing song a can ?

Can I use  
your book?

 Divide the class into two groups.
  Display some objects on the table like a pen, pencil, book, note, etc.
  Ask a child from one group to pick an object and ask “Can I use this pencil?”
  Make a child from the other group to answer “Yes, you can.” or “No, you cannot.”
  Practise with all children from both groups.
  Then, reverse the role of the groups and practise with all children. 

Circle Time Activity

Can 
I...?

ask read write

eat open

go play sit

tell take

May 
I....?

Let us practise

Let us use

3rd std unit I_Sample.indd   77 4/16/2019   12:21:52 PM

120

The river feels, “I have to run all the time. 
I want to be like the hill.”

Then, one day the river asks the hill,  
“Why do I run all the time?”

The hill says, “Ha! Ha! Ha! Can you tell me 
why I stand all the time?”

The river says, “I think you like to stand all  
the time.”

The River and the Hill

Note to the teacher: This is a supplementary story. Encourage the children 
read the story on their own.

Let us read

120

3rd std unit III_Sample.indd   120 4/16/2019   12:42:03 PM

• Download DIKSHA app  from the Google Play Store.
• Tap the QR code icon to scan QR codes in the textbook.
• Point the device and focus on the QR code.
• On successful scan, content linked to the QR code gets listed.

Let’s use the QR code in the text books! 

Incy Wincy Spider

Let us sing

Incy wincy spider

Climbed up the water spout,

Down came the rain

And washed poor Incy out.

Out came the sunshine

And dried up all the rain,

And Incy wincy spider

Climbed up the spout again.

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage the 
children to listen and do the actions first, then follow the song.

90

3rd std unit II_Sample.indd   90 4/16/2019   12:21:55 PM

65

22

 read the
 passage and
 identify the

scene

 use the
conjunctions

 describe
 about the

picture

 use the
syllabification

 read and
 understand
 the prose

 and
supplimentary

 recite poem
 and Identify
 the rhymes

scheme

 listen and
 response to

the audio speak
 situational

dialogue

Now I can...
Learning Outcome

Note to the teacher: Ask children to colour the balloon when they achieve 
the learning outcome.
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Unit 

1 

2 

3 

Title 

Our Kitchen 

Small Creatures 

The World Around Us

Contents

E-Book

Assessment

Digilinks

66

June 

July

August

MonthPage No.

67

87

107



67

Hi ! I am Nila. 
I help in  

the kitchen.  
Do you?

Our Kitchen1

67
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knife

stove

tablespoon

churner
peeler

cutting-board

mixie

strainerfunnel

pot

Look and say

68
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cup

saucer

grater lemon squeezer

rolling pin
tumbler

pan

kettle

lota

tray

plate

bowl

tongs

ladle

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. 
Ask the children to name the objects seen in the picture.
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Let us sing

There once was a blender,
His name was Bender,

When no one was home,
He would come alive and roam.

All his friends would be there soon,
The knife, the fork and the spoon,

They would gather around,
And run all over the ground.

Soon everyone is glum,
Hearing the car - Vroom! Vroom!

They have to draw the line,
And wait until next time.

BENDER THE BLENDER

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage the 
children to listen and do the actions first, then follow the song.
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The Big Offer

Let us learn

I will help you.
I will work with my friends and get 

the food ready for the party. 

I am the fastest.  
I make food in 

minutes. I mix fruits 
and milk together. 

Then add a little sugar.

Just switch on the 
burner...

Look at me fry   
and roast the food.

Ramu runs a small restaurant that makes very tasty food. One day he gets an 
order to cook dinner for the biggest party in his town. However, he cannot 
cook because he is very sick.

I feel  
terrible. I am not 

able to get out of the 
bed. But, if I don’t 

cook, who will?

I am big enough 
to prepare rice 
for the party.

That will be 
a very tasty 
milkshake.

71
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Thank you all 
for the  

delicious food. The recipe 
book was our 
chef for the 

day.

Here I am.
Look at me slice and 

dice. Get ready my dear 
tomatoes, onions and 
chillies. Here I come.

Note to the teacher: Read the story to the children. Encourage them to know 
the names of the utensils and their uses.

My goodness! I can't 
believe my eyes.  

The food for the party 
is ready. Who helped  

you all?

72



73

Let us understand

3. Listen, think and write.
Recipe book Ramu  

1. Circle the right word.

mixer ladleknife fork
recipe book spoon pot pan

?
a b 

c

2. Match the following.

milkshake rice cutting frying

a. Who runs the restaurant? _____________ runs the restaurant.
b. Who was the chef? _________________ was the chef.
c.  How was the food? The food was _________________.
d.  Why was Ramu happy? Ramu was happy because

______________ was ready.

deliciousfood 

Choose the correct one.
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 Show a flashcard with the action word “stir”.
 Ask children “What do you stir?” with action.
  Make children answer,“I stir sambar.” with action.
  Repeat the steps with flashcards of action words like

chop, pour and peel.
 Practise with all the children.

Let us talk

•  Make two sets of flashcards with
words from the word wall.

•  Divide children into two groups.

•  Give one set of flashcards to each
group.

•  Say a word and ask the child with
the word to raise their hand.

•  The child who raises hand first
gets one point.

•  The group with the most points at
the end of the game wins.

•  Practise with all the children.

Let us do

about better bring carry 

clean hut done draw 

drink fall full

Look at the pictures and write the actions.

Let us practise

Show the actions and say it to your friend.

grate stir boil choppour whisk

Word wall
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Let us say

Listen to the sound and repeat.

foot book hook

oo

as in

book

foot

wood

good

cook

look

nook

wool

shook

Listen and repeat.

hook

rook

stood

Circle the words with oo.

n i u b g o o d z c
c k e w s n k b z e
d u e m y j h i y f
l f o o t s t o o d
t w c z o n r j e n
m i m s t h c o o k
v l o o k e b o o k
f f s v o s g b y u
g g l i p v a f h h
t z o w g w o o d a

Note to the teacher: First teach the sound 
\Ω\

 to the children. Then, introduce 
the letter clusters for the sound to the children. Help the children relate the 
sound to the letter cluster.
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Let us practise

This is my book. I make toys with wood.

My dad likes to cook. I shook his hand.

Read it to your friend.

Let us do

book good stood
foot cook shook
wood look broom
hook nook crook
rook wool brook

Wordwall

•  Make one set of flashcards.
•  Make the children stand in a circle.
•  Give one flashcard to each child.
•  Ask any child to read the word in

the flashcard.
•  If they read correctly, they turn

around, and the next child has to read.
•  If a child is not able to read, then

all children will turn back, and we
start from the first child again.

•  The game ends if all children in the
circle have turned around.

•  Practise till children can read the
words easily.

Fill in the blanks.
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Note to the teacher: Help the children add some suitable words like sing, mango, story 

May I come 
in madam?

We should always ask permission before doing anything. We can use 

tell may I a story ?

I sing song a can ?

Can I use 
your book?

 Divide the class into two groups.
  Display some objects on the table like a pen, pencil, book, note, etc.
  Ask a child from one group to pick an object and ask “Can I use this pencil?”
  Make a child from the other group to answer “Yes, you can.” or “No, you cannot.”
  Practise with all children from both groups.
  Then, reverse the role of the groups and practise with all children. 

“May I_____?” and “Can I _______?” to ask permission. 

Circle Time Activity

Can 
I...?

ask read write

eat open

go play sit

tell take

May 
I....?

Let us practise

Let us use

etc. to ask permissions in different contexts.

Arrange the words to make sentences. Say them to your friend.
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Let us know

Let us see how the clown counts the things.

He is confused. He cannot count the last one.

Do you think you can count ‘salt’?  

There are some things that we can count like,

balls pencils babies chairs houses

When we ask about things that we can count we ask - How many ____?

There are some things we cannot count like,

When we ask about things that we cannot count we ask - How much ____?

sugar metal water rice oil

Note to the teacher: Explain children that there are some things we can count and 
some things we cannot count. Encourage children to use many for things they can 
count and much for things they cannot count.
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Read the words and tick () the correct box.

can count cannot count
1. juice
2. sugar
3. water
4. pen
5. ball

Look at the things below and tick () if you can count and 
cross () if you cannot count.

meattree

rice

sand saltbread

bicycle butter

bat
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The Two Pots

Let us read

There are two pots, Mud 
and Brass.

Mud and Brass go to the 
river to play.

Brass said, “I will swim in the 
river but you cannot.”

Mud said, “Why?”

Brass said, “If you hit on a 
rock you will break.”

Mud said, “Let me try.”

Mud and Brass start to 
swim in the river.

Brass said, “Let us swim 
deeper.”

Mud said, “No, let us go 
back to the river bank.”
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Mud went back to the 
river bank. But, Brass 
went on.

Soon, the river was deep, 
and Brass was not able to 
swim.

“Help! Help!” said Brass.

Mud used a stick from the 
river bank to help.

After that, Mud and Brass 
do not play in the river. 

They only play by the river.

Note to the teacher: This is a supplementary story. Encourage the children 
to read the story on their own.
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Note to the teacher: Read the instructions one by one. Encourage children to colour 
after listening to the instructions.

Let us make

tape stick pot topriver sea 

Tick () Yes or No.

1. There are two pots. Yes  No 

2. They play in a park. Yes  No 

3. The mud pot helps the brass pot. Yes  No 

Arrange the story in the correct order using numbers from 1 to 3.

● Colour the pot brown.
● Colour the mixie  red.
● Colour the pan black.

Let us think and do 
Circle the correct word.
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1. What is in the girl’s hand?  A key is in the girl’s hand.

2. What is in the boy’s hand?

3. What is on the wall?

4. What is under the table?

5. What is in the tank?

6. What is on the sofa?

7. What is on the cupboard?

8. What is on the hanger?

9. What is the colour of the wall?

10. What is the time by the wall clock?

Big P icture

Note to the teacher: Encourage the children to answer orally. Teach them to ask and 
answer questions with “What...?” Practise the structure contextually in the class.
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I Can Do

1. Write the names of the utensils.

knife bowl mixer

2. Read the sentence and write True (T) or False (F).
We cut with knife. ( )

We mix with recipe book. ( )

We make milkshake with mixie. ( )

We fry with pan. ( )

3. Match the word with picture.

Stir 

Chop 

Boil 
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4.  Arrange the letters and write the correct word.

● Beat with a  .  (khisw)

● the carrot for salad.  (egrat)

5. Recite the poem ′Bender the Blender′.

6. Listen to the teacher and ask a question.

a. Ask a pen from your friend.

b. Ask a notebook from your brother/sister.

7. Circle the odd one.

1.

2.

8.  Write C for things you can count and U for things you
cannot count.
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Note to the teacher: Ask children to colour the balloon when they achieve the learning 
outcome.

Now I can...
Learning Outcome

use actions 
related to 
kitchen.

use the 
structure 
‘Can/May 
I ____?’. 

differentiate 
things that 
I can and 
cannot 
count.

ask and 
answer 

questions 
with 

“What?”.

name the 
utensils.

say and 
read words 
with ‘oo’.

read the 
story ‘The 
Two Pots’.

recite 
the poem 
‘Bender 

the 
Blender’.

read words 
from the 
word wall.



I keep 
away from 
the insects.

Do you?

2 Small Creatures

87



Look and say

bumblebee

ladybug
butterfly

mosquito

grasshopper

snail

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture.  
Ask children to name the things seen in the picture.
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housefly

firefly

spider

dragonfly

caterpillar

beetle

rain bug

89

golden beetle



Incy Wincy Spider

Let us sing

Incy wincy spider

Climbed up the water spout,

Down came the rain

And washed poor Incy out.

Out came the sunshine

And dried up all the rain,

And Incy wincy spider

Climbed up the spout again.

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage the 
children to listen and do the actions first, then follow the song.
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Let us learn

A blue dragonfly lives near a pond with his friends. He is a proud
insect. One morning as he was enjoying the sun sitting on a lotus
leaf, a butterfly comes by.

An ant speaks as he is on his way to his anthill, carrying food for
the winter.

Hello, Butterfly!  
You look sad. Is it 
because my wings 
shine in the sun?

Surely you can find 
some work to do, 

can’t you? All that 
you do all day is to 

sit there and feel so 
proud of yourself.

Ah, Ant! You  
poor little fellow! 
You have to walk 
around on your 

thin legs all day. 
You don’t have 
beautiful shiny 
wings like mine. 

How sad!

What? Why should  
I feel sad? I know  
that I am a very  

beautiful and colourful 
insect.

The Proud Dragonfly
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A ladybug flies low, near the pond.

A bumblebee buzzes by happily.

Hey, ladybug. 
Don’t you wish 

you were as slim 
as me? 

Bumblebee, you must  
be so bored with your 
yellow and black colour 
body. My wings change 

colour during day! 

Ha! Ha! I am 
happy as I am.

You better stop 
boasting about your 

looks, Dragonfly.  
My wings are good 

enough for me.

We are all 
wonderful in  

our own way, just 
as you are.

Ah! Beetle,  
you scared me. Please 
do not come near me 

like that again.

Beetle squeaks as it comes by.

92



The Chameleon catches the 
proud dragonfly with his sticky 
tongue. It munches and eats the 
dragonfly.

Wow! What a colourful dragonfly!  
He is so foolish to sit near the rock  

and talk to his friends. He is my lunch 
for the day.

Chomp! 
Chomp! 
Chomp!

A hungry chameleon 
walks in quietly.

Note to the teacher: Read the story to the children. Encourage them to 
know the names of the insects and their features.
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Let us understand

3. Listen, think and write.

 All the insects in the story lived 
near _________ .

_____ is too proud of itself.

1. Tick () the correct picture and fill in
the blanks.

2. Match the words to the pictures.

buzzes squeaks colourful shiny

a. What colour is the dragonfly? The dragonfly is _________.
b. What is the ant carrying? The ant is carrying __________.
c.  What colour is the bumblebee? The bumblebee has stripes of

__________ and ____________.
d.  Why did the chameleon eat the dragonfly? The chameleon eats

the dragonfly as it was _______________.

What comes next? Tick () the correct picture.

food blue black yellow hungry
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Let us practise

  Make flashcards with pictures of insects.
  Divide the class into two groups.
  Call a child from one group and ask him/her to pick a card.
  The child with the card will enact the action of the insect.

(e.g. Flying for butterfly.)
  The group should be able to name the insect and the action.

(e.g. Butterfly flies.)
  Repeat the activity with the other group.
  The group with the most correct answers wins.

Let us talk

hold hot hurt
keep kind laugh

light much

Let us do

crawl fly slide jumpmarch

•  Display the words on the word wall.
•  Make 4 sets of word chits and

put them in a box.
•  Each child gets a turn to pick a

chit and read the word.
•  If they read correctly, they

get to keep the chit.
•  If they are not able to read,

they give the chit back.
•  When there are no more chits

with the teacher, the student
with the most chits wins.

•  Practise till all the students
are able to read the words.

lion butterfly snail camel
horse elephant ant grasshopper
caterpillar dragonfly tiger firefly

Circle the insects.

Fill in the blanks with the actions of the insects.

Wordwall  
far got grow long
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Listen to the sound and repeat.

Let us say

Listen and repeat.

car
jar
far
tar
star

mark
park
bark
dark
shark

art
arm
farm
march
spark

blast
fast
past
last
vast

ar 
as in

car jar

ast 
as in

fastblast

The car is fast.

The star is far.

We have fun in the park.

The dog barks at me.

The ants march.

The shark eats the fish.

Read aloud.

Note to the teacher: First teach the sound /a:/ to the children. Then, introduce 
the two letter clusters for the sound to the children. Help the children relate 
the sound to the letter clusters.

Let us practise
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jar
far
tar
bar

star
mark
park
card

art
spark
farm
part

past
blast
fast
last

Let us practise

Let us do

Fill in the blanks.

Wordwall

•  Make a set of flashcards.

•  Invite a child to pick a flashcard.

•  Ask the child to show the word
to the class and read the word.

•  If the child reads correctly,
they get to keep the card.

•  Ask all children to repeat
the word.

•  The child with most card wins.

•  Practise with all the children.

Circle the correct letter cluster.

ar  ast

ar  ast

ar  ast

ar  ast
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Let us use

 Divide the class into two groups A and B.
  Each child is given an object like a pen, pencil, ID card, book etc.
 Make a child from group A ask, “Could you give me a book?”
  The child from group B with the book should say “Here it is.”
 Practise with other objects like pen, pencil, ID card.
 Reverse the roles of the groups.
 Practise with all the children.

bag could you me a give?

Could 
you give 
me a 
pen?

Could 
you give 
me a 
book?

Here 
it is.

Circle Time Activity

me could the toys give you?

Here 
it is.

Let us practise

Arrange the words to make sentences. Say them to your friend.
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Tick () the correct word.

1.  The cockroach is --- the shoes. 2. The lady bug is ------ the box.

3. The ant is ------ the chair. 4. The butterfly is ------ the ball.

 in
 near
 under

 in
 near
 under

 in
 on
 under

 in
 on
 under

Fill in the blanks.

The fish is  the bowl. The ladybug is  the leaf.

in  under  near  on

Let us know

The caterpillar  
is in the shoe.

The caterpillar 
is on the shoe.

The caterpillar  
is under the shoe.

The caterpillar  
is near the shoe.

Look at the caterpillar in the 
following pictures.

The words in, on, under and near help us know where the caterpillar is.
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Look at the word and circle the correct picture.

on

in

near

Read the following sentences and draw the insects.

A spider is under 
the chair.

A dragonfly is 
on the car.

A bug is near the 
sofa.

A bee is in the bottle.
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THE BOY AND THE BUTTERFLY

Note to the teacher: This is a supplementary story. Encourage the children 
read the story on their own.

Let us read

Sam is a good boy.
He likes to help.
One day, Sam sees a butterfly in
a cover.
Sam said, “I will cut the cover to 
help the butterfly!”
Sam’s grandpa said “No, let the 
butterfly come out on its own.”

But, Sam cuts the cover to help the fly.
The fly comes out. But, it is not able to fly away.
The next day Sam sees it on the same rock.
Sam asked, “Why is the butterfly on the rock?”
Grandpa said, “Only if it cuts the cover on its own, it will fly.”
Sam said, “Sorry, grandpa. I will never do this again.”
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Let us think and do

Circle the correct word.

Choose and complete the sentences.

cuts  eats butterfly snail

cut help rock

Sam likes to   . Sam saw it on the  .

Grandpa said not to  .

Let us make

Stick your ladybug below.

My ladybug is
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1. Where is the ant? The ant is in the hill.
2. Where is the snail?
3. Where is the bee?
4. Where is the beetle?
5. Where is the caterpillar?
6. Where is the butterfly?
7. Where is the dragonfly?
8. Where is the mosquito?
9. Where is the grasshopper?

10. Where is the spider?

Big P icture

Note to the teacher: Encourage the children to answer orally. Teach them to ask and 
answer questions with “Where...?” Practise the structure contextually in the class.
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1. Write the names of the insects.

housefly bumblebee spider

2. Tick () the correct one.

a. Dragonfly is --------- red blue  .

b. Ant walks with its --------- wings legs   .

c. The insects live near the --------- sea pond    .

d.

The tongue of the chameleon is --------- sticky smooth  .e.

 The bumblebee has stripes of yellow and --------- red   black   .

3. Listen and circle the words that your teacher says.
Lalitha is a star. She makes very nice art. Last time, she drew
a farm to win the first prize. Today, she is drawing a park. Her
friend Dina has asked her to draw a shark as gift.

Note to the teacher: Read the words – shark star  art park farm

4.
crawl
slide

Match the following.
ant
caterpillar
snail march

I Can Do
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5. Recite the poem ‘Incy Wincy Spider‛ with intonation.

6. Listen to the teacher and answer.

7. Tick () the correct picture for the given word.

 in

under

near

Could  
you give  
me a 

watermelon?

?
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Note to the teacher: Ask the children to colour the balloon when they achieve the 
learning outcome.

Now I can...
Learning Outcome

name 
actions 
related 

to insects.

answer 
using 
‘Here 
it is.‛

use in, on, 
under and 
near in a 
sentence.

name the 
insects.

say and 
read the 

words with 
ar and ast.

read the 
story ‘The 
Boy and the 
Butterfly.‛

recite the 
poem ‘Incy 

Wincy 
Spider.‛

read words 
from the 
word wall. ask and 

answer 
questions 

with 
“Where?”.



My house  
is located near 
the mountain. 

Where is yours?

The World Around Us3
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Look and say

volcano

desert

oasis

island

plain

108



mountain

lake

valley

glacier

river

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture.  
Ask the children to name the landforms seen in the picture.
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Beauty of Nature

Mountains are the highest,
Valleys are the lowest.

Plains are flat like a mat,
Don’t we all know that?

Islands have water all around,
Thousands of these can be found.
Deserts have sand and palm trees,

Oceans have waters from many seas.

Beautiful is the planet that I live in,
There is no other place that is akin!

Let us sing

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage the children 
to listen and do the actions first, then follow the song.

110
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Let us learn

Ma, the elephants have 
short legs with five 

toes but, why do I have 
long legs with two toes? 

My child, we live in the desert. The desert has a lot of 
sand and rocks. Our legs help us to walk in the loose 
desert sand. Our toes protect us from the hot sand.

The Right Place

Note to the teacher: Read the story to the children. Encourage them to 
know the features of the camel’s body and the desert.

111



Ma, why do I have 
these long  
eyelashes?

My child, in the desert 
there are strong 

winds. These winds 
carry sand with them. 
Our eyelashes keep 
our eyes safe from 

these winds.

Do you know, why we have 
humps on our back? In the 

desert, it’s hard to find food 
and water. Our humps store 
food, so that we can use the 

food in the hump if we cannot 
find it in the desert.
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Ma, can you tell me why 
we have hard skin?

It saves us from  
thorny cactus plants 
as well as from the hot 
sun and cold nights in 
the desert.

Ma, but why are we 
in the zoo?  

Why are we not in  
the desert?

???

113
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Let us understand

protects 
from hot 

sand

protects 
from 
cactus

protects 
from sandy 

winds
stores 
food

2. Match the picture with its use.

eyelashes

foot

1. Tick () the correct one.

toe

neck

desert

mountain

Circle the odd one.

3. Listen, think and write.
walk hump winds camel zoo

a.Name the animal in the story. The animal in the story is ________.

b.  Why does camel have long legs? The long legs help to ________ in the sand.

c.  Why does camel have long eyelashes? The eyelashes protect it from sandy
________.

d.  Where does the camel store food? The camel stores food in its ________.

e.  Where are the camels in the story? The camels in the story are in the ______.
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Read and write the correct landform.

tall and high - deep and low - 

water all around - 

Mountains are tall and high, 
Hills are low and round, 

Valleys are deep and low. 
Plains are flat,

Plateaus are also flat on top, 
Deserts are sandy.

 Islands have water around, 
Oceans, are large and brine,

Rivers gush to the sea.

Let us talk

● Teach the rhyme to the class.
● Make a set of flashcards with pictures of the landforms.
● Now, divide the class into two groups A and B.
●  Call a child from group A to pick a card. Ask them to sing the line related to

the landform and ask ’Who am I?’
●  Ask the children from group B to guess the landform using the structure ‘You

are the ________.’
● Practise with all the children.

myself never only own 
pick shall show start  
today together try  
warm  flat  round

●  Make one set of flashcards
with words from wordwall.

●  Write the words on the board.

●  Ask the children to pick a
flashcard.

●  Ask them to read and circle
the word on the board.

●  Practise with all the children.

Let us do

Wordwall

Circle Time Activity



116

Listen to the sound and repeat.

Let us say

The girl is a nurse. Stir the curd. Dirt on the shirt.

Note to the teacher: First teach the sound (/з:/) to the children. Then, 
introduce  the letter clusters for the sound to the children. Help the children 
relate the sound to the letter cluster.

Listen and repeat.

girl
dirt

stir

birth
shirt
skirt
mirth

blur
burn

curve

fur

nurse
turn

Colour the words with ir in blue and ur in green.

curb turn girl burn third

dirt fur first stir churn

ir 
as in

girl bird

ur 
as in

pursenurse

Read aloud.

Let us practise

curd
burstbird
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girl
bird
dirty
stir

shirt
skirt
whirl
sir

blur
burst
burn
curve

fur
nurse
turn

curtain

Let us do

•  Display the words on the
wordwall.

•  Make the children stand in a
circle.

•  Read out one word with ir or ur.

•  Motivate the children to say
another word with the same sound.

• Practise with all the children.

Let us learn how to request politely.

 Divide the class into two groups A and B.
 Give a situation to group A. (e.g. borrowing water, at the market etc.)
  Make a child from group A ask, “Would you please give/move/open ____?”
 A child from group B should say “Yes, I can.” or “No, I cannot.”
 Reverse the roles of the groups.
 Practise with all the children.

Circle Time Activity

Would you 
please 
move?

Would you 
please close 
the window?

Fill in the blanks and say it to your friend.

 please close the door?

 please pass the pencil?

Let us use

Wordwall
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Let us know

Fill in the blanks using a or an.

Let us see how to use ‘the’.

This is  ball. This is  elephant.

The boy in red shirt is a cricketer. This is an ant.

We use ‘the’ for boy as we are taking of a particular boy, but ant is 
common so we use 'an'. 

We use ‘the’ when we talk of the same thing again.

This is a box.
The box is blue.

This is an umbrella.
The umbrella is pink.

the sun the moon the Earth

the stars the sky

Do you know?

already 
mentioned 

things

particular 
things

So, we use ‘the’ for

We use the for unique things.
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Try these.

1. This is  car.  car is green.

2. This is  egg.  egg is big.

3. This is bulb.   bulb is not working.

4. This is  ice-cream.  ice-cream is sweet.

5. This is  apple.  apple is red.

6. This is  cycle.  cycle is blue.

Fill in the blanks.

1. sky is blue.

2. stars shine at night.

3. moon is bright.

4. tree is tall.

5. dog has a long tail.

Note to the teacher: Revise when to use a/an with children. Teach the 
children when to use ‘The’. Encourage the children to use articles a, an and 
the in sentences. 
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The river feels, “I have to run all the time. 
I want to be like the hill.”

Then, one day the river asks the hill, 
“Why do I run all the time?”

The hill says, “Ha! Ha! Ha! Can you tell me 
why I stand all the time?”

The river says, “I think you like to stand all 
the time.”

The River and the Hill

Note to the teacher: This is a supplementary story. Encourage the children 
read the story on their own.

Let us read

120
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The hill says, “No, I have to see the 
same trees every day. I wish to see 
new hills and trees!”
The river says, “I get to see new 

hills and trees every day. Do you want 
to come with me?”
The hill says, “No, I help many lives 

here. Just as you help many lives on 
your way.” 
The river says, “Thank you for your 

help!”
The river runs and the hill stands.
Both the river and the hill are happy.

121
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Let us make Colour the landform.

It is an 

It is surrounded by 

Circle the correct word.

tree hilltree river hill river 

Arrange the words to make  sentences. 

do I run the time all why?

come with me you will?

Let us think and do

Colour the leaves green. 

Colour the sun yellow. 

Colour the water blue. 

Colour the tree brown. 
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Big P icture

1. Who rides bicycle? John rides bicycle.

2. Who swims in the river?

3. Who plays with the dog?

4. Who flies kite?

5. Who is on the tree?

6. Who has the balloons?

7. Who rides on the camel?

8. Who climbs up the mountain?

Malar

John Asif

Anbu

Babu

Devi
Arun

Malik

Note to the teacher: Encourage the children to answer orally. Teach them to ask and 
answer questions with “Who...?” Practise the structure contextually in the class.
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1. Look at the pictures and write its name.

2. Match the following.

Tall and High - Plain

Sandy - Mountain

Flat - Desert

3. Recite the poem ‘Beauty of Nature’.

4. Circle the words with ir and ur.
a) art, part, girl b) jug, burn, mug c) turn, short, shirt

5. Fill in the blank with a, an, and the.

I met  oldman.  oldman came from 

village. He told me about  Sun and  Moon.

6.  Use the structure ′Would you...?′ to ask your friend to
move his/her bag.

I Can Do

island  hill  volcano
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Note to the teacher: Ask the children to colour the balloon when they achieve the 
learning outcome.

Now I can...
Learning Outcome

read the 
story ‘The 
River and 
the Hill’.

describe 
landforms.

use the 
structure 
‘Would you 
please...?’.

say and 
read words 

with ir 
and ur.

name 
different 
landforms.

use ‘the’ in 
sentences.

recite 
the poem 
‘Beauty of 
Nature’.

read words 
from the 
word wall. ask and 

answer 
questions 

with 
“Who?”.



English – Standard Three, Term - I 
List of Authors and Reviewers

Authors
Rajeshpandi M
B.T. Asst., Govt. High School,
Maravarperungudi, Virudhunagar.

Sathiyaraj M
B.T. Asst., Govt. Hr. Sec. School,
Chakkaramallur, Vellore.

Srivathsan Ramaswamy
Madhi Foundation, Chennai.

Vimala Devi D
Lecturer, DIET, Chennai.

Dr. Ajith Jaya C N
Senior Lecturer, DIET,
Aduthurai, Thanjavur. 

Vairamuthu D
B.T. Asst., Govt. Hr. Sec. School,
Thirumanur, Ariyalur.

Aruna K
B.T. Asst., PUMS,
Nattarmangalam, Perambalur.

Ramasami S 
Head Master, 
Sri VenugopalaVilasa Aided Primary School,
Vishnampettai, Thanjavur.

Academic Advisor
Dr. P. Kumar  
Joint Director (Syllabus),
SCERT, Chennai.

Domain Expert
Dr. Mala Palani
Director,
Indus Training and Research Institute, 
Bengaluru.

Reviewers
Dr. Ravinarayan Chakrakodi
Professor, 
RIE, Bengaluru.

Dr. Balasundari
Associate Professor,
Gandhigram Rural Institute,
Dindigul.

Academic Co-ordinators
Dr. Mozhiyarasi K.S.
Principal, DIET,
Keelapalur, Ariyalur.

Vimala Devi D
Lecturer, DIET, Chennai.

Layout Design and Illustration Team

Graphics and Layout
Udhaya Info
Chromepet, Chennai
Santhosh kumar sakthivel
Thiruvarur

Illustrators
Ramakrishnan G
Ravikumar B, Erode
Shalini R
Frank Duff V. M

Quality Control
Rajesh Thangappan
Kamatchi Balan Arumugam
Arun Kamaraj Palanisamy

Co-ordinator
Ramesh Munisamy

QR Code Management Team

 R. Jaganathan
PUMS Ganesapuram, Polur, Thiruvannamalai.

S. Albert Valavan Babu
GHS, Perumal Kovil, Paramakudi, Ramanathapuram

M. Saravanan
GGHSS, Puthupalayam, Vazhapadi, Salem.

This book has been printed on 80 G.S.M.
Elegant Maplitho paper.
Printed by offset at:

126


	Tamil 3rd-std_PM_30-12-2019
	3rd_STD_English_Term1_Errata
	3rd English
	Title
	Preface
	3rd std unit I
	3rd std unit II
	3rd std unit III
	Contributors



