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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  பநாக்கஙகரை அரடநதிட 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.

கீழ்க்காணும்

ப்



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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்நாடடுப்பண் 
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ

பாரத பாகய விதாதா

பஞசாப ஸிந்து குஜராத மராடடா

திராவிட உதகல பஙகா

விந்திய ஹிமாசல யமுனா கஙகா

உசசல ஜலதி தரஙகா.

தவ சுப நாேம ஜாேக

தவ சுப ஆசிஸ மாேக

காேஹ தவ ஜய காதா

ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ேஹ

பாரத பாகய விதாதா

ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ

ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

 - மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

்நாடடுப்பண் - வபநாருள்

இந்தியத தாேய! மககளின் இன்ப துன்பஙக ைளக கணிககின்ற நீேய எலலாருைடய மனததிலும்

ஆடசி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞசாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்சசரதைதயும், மராடடியதைதயும், திராவிடதைதயும்,

ஒடிசாைவயும், வஙகாளதைதயும் உளளக கிளர்சசி அைடயச ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயம ைலத ெதாடர்களில எதிெராலிககிறது; யமுைன, கஙைக

ஆறுகளின் இன்ெனாலியில ஒன்றுகிறது; இந்தியக கடல ைலகளால வணஙகப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புக ைழப் பரவுகின்றன.

இந்தியாவின் இன்ப துன்பஙக ைளக கணிககின்ற தாேய! 

உனககு ெவறறி! ெவறறி! ெவறறி!
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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
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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

இரணடநாம் பருவம்

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 குழந்ைதயும் தனிததிறன் என்னும் முதைதத தன்னகதேத ெகாண்ட சிப்பிகள.

அசசிப்பிகளுககுள  ெபாதிந்து கிடககும்   முததுகைளக கண்டு ெவளிக 

ெகாணர்வேத உண்ைமயான கலவி.

குழந்ைதகள விைளயாடிக ெகாண்ேட தஙகளது 

ெமாழித திறைன வளப்படுததிக  ெகாளள உதவும் 

ெமாழிேயாடு விைளயாடு.

தமிைழயும் தமிழர்கைளயும் ேபாறறும் வைகயில அைமந்துளளதுடன் 

குழந்ைதயின் விருப்பம், மனவளர்சசி சமுதாய ேநாககு, 

பண்பாடு  முதலியவறைறயும் கருததில ெகாண்டு  இப்பாடநூல 

உருவாககப்படடுளளது. இதில குழந்ைதகளின் கண்ைணயும், கருதைதயும் 

கவரும் வண்ணப் படஙகள, நறபண்புகைள வளர்ககும் கைதகள, 

படககைதகள, இைசேயாடு ஓைச நயமிகக இனிய பாடலகள ேபான்றைவ 

இடம் ெபறறுளளன.

குழந்ைத வகுப்பைறச சூழைலத தாண்டிச சிந்திப்பதுடன் 

அதைன வாழகைகேயாடு ெ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

விைளகின்ற நிததிலேம!

உன்ைனத தவிர

உலகில எைனக காகக

ெபான்ேனா! ெபாருேளா!

ேபாறறி ைவகக விலைலயம்மா!.

 
 - கவிஞர் கண்ணதாசன்

பாடலகைளக கருததூன்றிக ேகடடுப் புரிந்து ெகாளளுதல.

ேமலும் குழந்ைதகள தயககமின்றித தமது  எண்ணஙகைள 

ெவளிப்படுதத உதவி புரியும் வாஙக ேபசலாம்.

VIII

Tamil 3rd-std_Term2.indd   8 7/29/2019   1:24:10 PM

திறன்களாகிய

,

,



மகிழசசியான வகுப்பைறச சூழலாலும் 

இனிைமயான கறறல கறபிததல முைறகளாலும் 

ஆசிரியர்களின் அனுபவ ஆறறலாலும் அறிவார்ந்த 

சமூகம் அைமயடடும்

வாழததுகள..!

ஆககிேயார்.

ஒவெவாரு குழந்ைதயின் பைடப்புத திறன், 

புதியன உருவாககும் சிந்தைன ஆகியவறைற 

வளர்கக உதவும் கைலயும் ைகவண்ணமும்.

மாணவர்கள புதிய ெசய்திகைள அறிந்து 

ெகாளள உதவும் அறிந்து ெகாளேவாமா?

●  உன் நண்பைன உனககுப் 

பிடிககக காரணஙகள எைவ?

●  உன்னிடததில உனககுப் 

பிடிககாதது எது?

வகுப்பைறயில பகிர்ந்து ெகாளக.

திடடமிடடு  ஒவெவாரு ெசயைலயும்  ெசய்து முடிகக 

உதவும் ெசயலதிடடம்.

ஒறறுைமயுடன் ேசர்ந்து ெசயலபட உதவும் 

இைணந்து ெசய்ேவாம் மகிழ்ச்சி ப�றாம்பல்

துணிச்�ல் தயக்கம்

சுறுசுறுப்பு தனனம்பிக்றக

இறைநது ச�யபவறாம்

மாணவர்களுககு ேவண்டிய குணஙகைளக ெகாண்ட மீன்களுககு 

மடடும் வண்ணமிடுக

பறாடநூலில் உள்்ள விறைவுக் குறியீடறடப்  (QR Code) பயனபடுத்துபவறாம்! 

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

•  ெசயலிையத திறந்தவுடன், ஸேகன் ெசய்யும் ெபாததாைன அழுததிப் பாடநூலில உளள விைரவுக குறியீடுகைள ஸேகன் ெசய்யவும். 

•  திைரயில ேதான்றும் ேகமராைவப் பாடநூலின் QR Code அருகில ெகாண்டு ெசலலவும். 

•  ஸேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணககப்படடுளள மின் பாடப் பகுதிகைளப் பயன்படுததலாம். 

குறிப்பு:  இைணயசெசயலபாடுகள மறறும் இைணய வளஙகளுககான QR code கைள Scan ெசய்ய DIKSHA அலலாத ஏேதனும் ஒரு QR code Scanner 

பயன்படுததவும்.

புதிய பாடநூலில இைவேபான்ற ெசயலபாடுகள இடம்ெபறறுளளன.

கறபிகக ேவண்டிய திறன்கள அந்தந்தப் பாடப் பகுதியிலும் ெபற ேவண்டிய கறறல 

விைளவுகள பாடநூலின் இறுதியிலும் ெகாடுககப்படடுளளன. விழுமியஙகளும் வாழவியல 

திறன்களும் பாடப் பகுதிகளில ேபசப்படடுளளன.
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அக்டோபர்

அக்டோபர்

அக்டோபர்

நவமபர்

நவமபர்

நவமபர்

டிசமபர்

டிசமபர்



உ ண் ற ம ப ய  உ ய ர வு1

கைதப்பாடல

உப்பு மூடைட சுமந்துதான்

கழுைத ஒன்று வந்தது

ஓைட கடககும் ேநரததில

நீரில மூடைட விழுந்தது

உப்பு நீரில  கைரந்தது

எைட குைறந்து ேபானது

நைனந்த மூடைட அதைனேய

கழுைத முதுகில ஏறறிேய

உரிைமயாளர் கழுைதைய

ேவகமாக ஓடடினார்

உப்பு எைட குைறந்ததால

கழுைத மகிழந்து ெசன்றது.

நாளேதாறும் உப்பு மூடைடைய

கழுைத மீது ஏறறினார்

ஓைடக கைரயில வந்ததும்

அைசததுக கீேழ தளளிடும்

எைடயும் குைறந்து ேபாய்விடும்

கழுைத மகிழசசி ெகாண்டிடும்

புரிந்துெகாண்ட உரிைமயாளர்

பாடம் புகடட எண்ணினார்

அடுதத நாளும் வந்தது

பஞசு மூடைட ஒன்ைறேய

கழுைத மீது ஏறறினார்

ஓைடககுளேள வந்ததும்

அைசததுக கீேழ தளளியது

எைட குைறயும் என்றுதான்

உப்ைபப் ேபால நிைனததது

நீரில நைனந்த பஞசுகளால

எைடயும் அதிகம் ஆனது

உரிைமயாளர் மூடைடைய

கழுைத முதுகில ஏறறினார்

கனதத மூடைட அழுததேவ

கழுைத வருந்தி அழுதது

உண்ைமயான உைழப்புததான்

வாழவில உயர்ைவத தந்திடும்

ஏய்ததுப் பிைழகக எண்ணினால

என்றுமிலைல ெவறறிேய!
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  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1. ‘சுமந்து’ – இசெசாலலின் ெபாருள ...........................

(அ) தாஙகி (ஆ) பிரிந்து (இ) ேசர்ந்து (ஈ) விைரந்து

2.  ‘ேவண்டுெமன்று’ - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) ேவண்டு + ெமன்று (ஆ) ேவண்டும் + என்று

(இ) ேவண் + டுெமன்று (ஈ) ேவண்டி + என்று

3. ‘நிைனததது’ – இசெசாலலுககுரிய  எதிர்செசால ................................

(அ) மறந்தது (ஆ) ேபசியது 

(இ) எண்ணியது (ஈ) வளர்ந்தது

படிப்பபறாம் சிநதிப்பபறாம் எழுதுபவறாம்

வறாஙக பப�ைறாம் 

சுமப்பதறகு எளிதானது பஞசுமூடைடயா? உப்பு மூடைடயா? குழுவில 

கருதைதப் பகிர்க.

கைதப்பாடலில உளள கருததுகைள உம் ெசாந்த நைடயில கூறுக.

பாடல் பபாருள்

உரிமையாளர், தம் கழுமதயின் மீது உப்பு மூடமடைகமள ஏற்றிக்காண்டு ஓமடை 

வழியய ்ென்்ார். ஓமடைமயக கடைந்து ்ெல்லும்யபாது, கழுமதயின் முதுகிலிருந்த 

மூடமடைகள் நீரில் விழுந்தன. அதனால், உப்பு கமைந்து எமடை கும்ந்தது. எமடை 

கும்வமத அறிந்து்காண்டை கழுமத, நாள்யதாறும் ஓமடைநீரில் மூடமடைகமள 

அமெத்துத் தள்ளியது. கழுமதயின் ஏைாற்று யவமைமயப் புரிந்து்காண்டை 

உரிமையாளர், அதற்குப் பாடைம் புகடடை எண்ணினார். ைற்்்ாரு நாள் உரிமையாளர், 

கழுமதயின் முதுகில் பஞ்சுமூடமடைகமள ஏற்றிக்காண்டு ஓமடை வழியய ்ென்்ார். 

அவமை ஏைாற்் நிமனத்த கழுமத, மூடமடைகமள அமெத்து நீரில் தள்ளியது. 

ஆனால், நீரில் நமனந்ததால் பஞ்சுமூடமடைகளின் எமடை கூடின. உரிமையாளமை 

ஏைாற்் நிமனத்துத் தன்மனத்தாயன கழுமத ஏைாற்றிக்காண்டைது. ஆமகயால், 

உண்மையான உமைப்யப உயர்வு தரும். பி்மை ஏைாற்றி நாம் வாழதல் கூடைாது.
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   இப்பறாடலில் ஒபை ஓற�யில் முடியும் ச�றாற்கற்ளத் 

சதரிவு ச�யது எழுதுபவறாமறா?

 வந்தது - விழுந்தது

சிறு வடடத்தில் உள்்ள எழுத்தில் முடியும்படி 

உருவறாக்குக.

1. ____________ 4. ____________

2. ____________ 5. ____________

3 ____________ 6 ____________

ைட

க

கு

த

உ

ஓ

எ

படக்குறியீடுகற்ளக் சகறாண்டு ச�றாற்கற்ளக் 

கண்டுபிடிக்கைறாமறா?

1. .____________

2.____________

3.____________

4.____________

5____________

6.____________

அ

க

ப

வ

சி

பு

ன

ைன

ழு
ந்

த

ம்

ய

ன்

ைக

ைல
புன்னைக
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ச�ாற்களை



மீண்டும் மீண்டும் ச�றால்ைைறாமறா?

ெசாறகைளக கூறுேவாம் ைககைளத தடடுேவாம்

மாணவர்கைள வடடமாக நிறகச 

ெசய்க. உப்பு, உைட, உண்டியல, 

ேபான்று  ‘உ’ எழுததில ெதாடஙகும் 

ெசாறகைளக   கூறினால 

மாணவர்கள  ஒருமுைற ைக

தடடேவண்டும். கழுைத, கைட, 

கண்  ேபான்ற ‘க’ என்ற எழுததில 

ெதாடஙகும் ெசாறகைளக 

கூறினால இருமுைற ைகையத 

தடடேவண்டும். இைவ அலலாத 

ெசாறகைளக கூறினால 

ைககைளத தடடககூடாது. 

இவவாறு எழுததுகைள மாறறி  

விைளயாடிப் பார்ககலாம்.

சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

எளிய கறதப்பறாடல்கற்ளத் 

பதடிப் படித்து வநது வகுப்பில் 

கூறுக.

ச�யல் திடடம்

கூவுை பகறாழி சகறாக்கைக் 

பகறாழி

சகறாக்கைக் பகறாழி சகறாழு 

சகறாழு பகறாழி

சகறாழு சகறாழு பகறாழி 

சகறாத்தை பகறாழி

பதறாணி பமபை பகறாணி

பகறாணி பமபை அணில்

அணில் றகயில் கனி

4

Tamil 3rd-std_Term2.indd   4 7/29/2019   1:24:17 PM



ஒரு மாதததிறகு 

நீஙகள எலலாம் 

இந்தக காடைடவிடடு 

ெவளிேய ெசன்று 

வசிககேவண்டும்.

எஙகளாலதான் 

நீஙகள பாதுகாப்பாக 

வளர்கிறீர்கள!  

ஆகேவ, நாஙகளதான் 

உயர்ந்தவர்கள

யார் உயர்ந்தவர் என 

ஒரு ேபாடடி ைவததுப் 

பார்ததுவிடுேவாமா?

ஒரு காடடில மரஙகளுககும் 

விலஙகுகளுககும் விவாதம் நடந்தது நாஙகதான் எலலாருககும் 

அதிகமாகப் பயன்படுகிேறாம்.  

ஆகேவ, உஙகைளவிட 

நாஙகளதான் உயர்ந்தவர்கள

சரி, இப்ேபாடடிககு 

நாஙகள 

ஒததுகெகாளகிேறாம்

எலலா விலஙகுகளும் பாைலவனம் 

ேநாககிச  ெசன்றன.

ஓ! நாஙகள தயார். என்ன 

ேபாடடி? ெசாலலுஙகள.

ஒ ன று ப ட ட றா ல்  உ ண் டு  வ றா ழ் வு2  
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மரஙகள இலலாமல 

குளிர்சசி இலைலேய 

ஒேர ெவப்பமாக 

இருககிறேத

ஐேயா! நாஙகள எப்படி 

தப்பிப்பது? 

எனககும் எந்தக 

கிழஙகும் காயும் 

கிைடககவிலைலேய

திடீெரன ஒருநாள பாைலவனததில 

ேவடைடககாரர்கள வந்து விலஙகுகைள 

ேவடைடயா னர்.

ேவடைடககாரர்கள ேவடைடயாடிய 

விலஙகுகைளத தூககிசெசன்றனர் மீதி விலஙகுகள ஒன்று கூடின. நாம் பாதுகாப்பான 

காடைட விடடு வந்தது தவறு மீண்டும் காடடுககுச 

ெசலேவாம் என்று முடிெவடுததன

விலஙகுகள இலலாத ேநரததில காடடுககுள 

புகுந்த மனிதர்கள மரஙகைள ெவடடினர்

ெவடடிய மரஙகைள எடுததுசெசன்றனர்  
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டி

மரஙகளுடன்

 

இ ரு ந் த ால

 

தப்பிததிருககலாம்

ப்



நீதிக் கருத்து : ஒற்றுறமபய வலிறமதிறன்: பண்புகைள வளர்ததல

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1.  ஒததுகெகாளகிேறாம் – இசெசாலலின் ெபாருள .................

(அ) விலகிக ெகாளகிேறாம்  (ஆ) ஏறறுக ெகாளகிேறாம்

(இ) காததுக ெகாளகிேறாம்  (ஈ) நடந்து ெகாளகிேறாம்

2. ேவடைட+ ஆட  - இசெசாலைலச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) ேவடைடயட  (ஆ) ேவடைடயாட

(இ) ேவடைடஆடு  (ஈ) ெவடைடயாட

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

வறாஙக பப�ைறாம் 

•  மரஙகள விலஙகுகளுககு மடடுமலல, நமககும் பயன் 

தருகின்றன. எப்படி? உம் கருதைத ெவளிப்படுததுக.

எஙேக சில 

நண்பர்கைள  காேணாம் 

மரஙகேள, உஙகளுககு 

என்னவாயிறறு?

நீஙகள இலலாத 

ேநரததில சில மரஙகைள 

மனிதர்கள ெவடடி எடுததுச 

ெசன்றுவிடடனர்

ெவடடப்படட மரஙகைளப் பார்தது திரும்பி 

வந்த விலஙகுகள அதிர்சசி அைடந்தன

பாைலவனததில 

இருந்தேபாது எஙகளுள 

சிலைர ேவடைடயாடிச 

ெசன்றுவிடடனர்

எஙகளுககு உணவு 

தண்ணீர் பாதுகாப்பு 

எலலாம் காடடிலதான் 

கிைடககிறது 

ஆமாம் நண்பர்கேள 

நீஙகள இருந்தாலதான் 

எஙகளுககும் பாதுகாப்பு 

இஙகு யாரும் உயர்ந்தவர் தாழந்தவர் 

இலைல. அைனவரும் சமமானவர்கேள! 

எலலாரும் ஒறறுைமயாக வாழேவாம்
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3.  மரஙகளிைடேய – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ...............................

(அ) மரம்+ இைடேய  (ஆ) மரஙகள+இைடேய

(இ) மரஙகள + கிைடேய  (ஈ) மரஙகல + இைடேய

4. அஙகுமிஙகும் – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) அஙகு + மிஙகும்  (ஆ) அஙகும் + இஙகும்

(இ) அஙகு + இஙகும்  (ஈ) அஙகும் + இஙகு

5.  ‘மரஙகளுடன் இருந்தால தப்பிததிருககலாம்’ என்று கூறியது ...............................

(அ) சிஙகம்  (ஆ) புலி

(இ) முயல  (ஈ) மான்

 

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. மரஙகள எவறறுடன் சண்ைடயிடடன?

2. காடைடவிடடு எைவ ெவளிேயறின?

3. விலஙகுகளுககும் மரஙகளுககும் ேபாடடிவரக காரணம் யாது?

4. கைதயின் மூலம் நீ அறிந்து ெகாண்டைத எழுதுக.

 புதிரகற்ளப் படித்து, விறடறயக் கண்டறிக.

காடடின் அரசன் ஆவான்; ெநருப்பு ேபான்ற கண்கள 

உைடயவன்; முழககமிடுவான்- அவன் யார்?

என் உடலில புளளிகள உண்டு. நான் துளளித துளளி 

ஓடுேவன். நான் யார்?

ேவர்பிடிதது வளர்ந்திடுேவன்; தண்ணீைர உறிஞசிடுேவன்; 

மைழெபற உதவிடுேவன். - நான் யார்?
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எநத மைத்திலிருநது எனன சபறாருள்? சபறாருத்துபவறாமறா?

குழுவில் ப�ைறாதறத வடடமிடுக.

1. மயில,   கிளி,   புறா,   புலி,   ேகாழி

2. ஆறு,   ஏரி,   குளம்,   மைல,   குடைட

3. தாயம்,   பலலாஙகுழி,   ஐந்தாஙகல,   சதுரஙகம்,   மடைடப்பந்து

4. ெவண்ைம,   கருைம,   ெமன்ைம,   பசுைம,   ெசம்ைம

5. கததரி,   ெவண்ைட,   தககாளி,   ெதன்ைன,   மிளகாய்

ச�றால் விற்ளயறாடடு

பா ம்

ல

ர

ட

த

ச

1.
 ............................................. 

2.
 ............................................. 

3.
 ............................................

4.
 ............................................. 

5.
 .............................................
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விைஙகுகளின இருப்பிடம் கறாடுகள். கறாடுகற்ள அழித்து, 

அடுக்குமறாடிகளும் சதறாழிற்�றாறைகளும் கடடினறால், 

விைஙகுகள் எஙகுச் ச�ல்லும்? உைவுக்கு எனன 

ச�யயும்?  இதற்சகனன தீரவு?

சிநதிக்கைறாமறா?

படம் பறாரப்பபறாம்! பபசி மகிழ்பவறாம்!

பறைவகள, விலஙகுகள, மரஙகள ஆகியவறறின் 

படஙகைள வகுப்பின் எண்ணிகைகககு ஏறபத 

ேதர்ந்ெதடுதது அடைடகளில ஒடடிகெகாளள 

ேவண்டும். அந்த அடைடகைள ேமைசயின் ேமல 

கவிழதது ைவககேவண்டும். வகுப்பிலுளள ஒவெவாரு 

மாணவைரயும் அைழதது ஓர் அடைடைய எடுககச 

ெசய்யேவண்டும். அந்த அடைடயில என்ன படம் 

வருகிறேதா, அதைனப்பறறி மூன்று ெதாடராவது 

ேபசச ெசாலலேவண்டும். அவைர வகுப்பிலுளள மறற 

மாணவர்கள பாராடட ேவண்டும்.
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க ல் வி  க ண்  ப ப றா ன ை து3

விரியூர் கிராமததிலுளள  அலுவலகததில அன்று கிராமசைபக

 கூடடம். வீடடிறகு ஒருவர் கூடடததில கடடாயம் கலந்து ெகாளளேவண்டும் என்று 

தண்ேடாரா ேபாடடு அறிவிககப்படடிருந்தது. அறிவிப்ைபக ேகடட ெபான்வண்ணன், 

தம் கைடையப் பூடடிவிடடுக கூடடததிறகுச ெசன்றார். 

த தைலவர் கூடடததிறகு வந்திருந்தவர்கைள வரேவறறுப் 

ேபசினார்.  சிறுெதாழில  ெதாடஙகுவதறகான  உதவிதெதாைக  வழஙகும் 

திடடம் குறிததுப் ேபசினார். இததிடடததின்கீழ யார் யாருகெகலலாம் 

உதவிதெதாைக

 

வந்திருககிறேதா

 

அவர்களின் ெபயர்கைளப் படிததார். 

ெபான்வண்ணன் தம்முைடய ெபயர் வருகிறதா என ஆவேலாடு எதிர்பார்ததுக 

ெகாண்டிருந்தார். 

ஆனால, கைடசி வைர அவர் ெபயர் வரேவயிலைல. 
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ஊராட்சி மன்ே

 ஊராட்சி மன்ே

அரசின் .



ெபான்வண்ணன், தைலவரிடம் ெசன்றார். “ஐயா! எனககு ஏன் உதவிதெதாைக 

இலைல? நானும் பண வசதியிலலாமல மிகவும் துன்பப்படுகிேறேன…..“ என்று 

ேகடடார்.

“யாருகெகலலாம் பண உதவி ேதைவேயா, அவர்களுககான கூடடம் பறறி 

உஙகளுககு  அஞசல  மூலம் ெதரிவிதது இருந்ேதாேம.! நீஙகள ஏன் கலந்து 

ெகாளளவிலைல?“ என்றார் தைலவர்.

“ஆமாம். ேபான வாரம் அஞசலகாரர் ெகாடுததார். படிககத ெதரியாததால அப்படிேய 

ைவததுவிடேடன்“. 

“என்னப்பா! உனககுததான் படிககத ெதரியல, ஆனா, உம்ைபயன்தான் பளளியிேல 

படிககிறாேன, அது எப்படி ெதரியாமல ேபாகும்? 

ெபான்வண்ணன் சறறுக குறற உணர்ேவாடு தைல குனிந்தபடி கூறினார், 

“ஐயா! நான் மிதிவண்டி பழுதுபார்ககும் கைட ைவததிருககிேறன்.  எனககு உதவி 
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ெசய்வதறகாக, அவைன அடிககடி பளளிககு விடுப்பு எடுககச ெசாலேவன். சில 

சமயஙகளில ெதாடர்ந்து பளளிககுச ெசலல இயலாத சூழநிைல ஏறபடடுவிடும். 

அதனாலதாேனா என்னேவா அவனுககுச சரியாக எழுதவும் படிககவு  ெதரியாமேல 

ேபாய்விடடது. அவனுைடய ஆசிரியரும் இைதப்பறறி என்னிடம் அடிககடி ெசாலலி 

வருததப்படுவார்.  பளளிககுத ெதாடர்ந்து அனுப்புமாறு அறிவுைரயும் கூறுவார்.  நான்தான் 

தப்பு ெசய்துவிடேடன். என் மகைன இப்படிப் படிககத ெதரியாதவனாக ஆககிவிடேடன்.“ 

என்று வருததததுடன் கூறினார் ெபான்வண்ணன்.

“உஙகள அறியாைமயால இப்ேபாது என்னவாயிறறு பார்ததீர்களா? அரசின் உதவித 

ெதாைகைய உஙகளால ெபற முடியாமல ேபாய்விடடேத.  கலவி அறிவு இருந்தாலதான் 

நாளேதாறும் நம்ைமச சுறறி நடககும் நிகழசசிகைளயும் அறிவியல மாறறஙகைளயும் 

அறிந்து ெகாளள முடியும்.  நம்ைமயும் ேமம்படுததிக ெகாளள முடியும்.  கலவி, ெதாழிலுககு 

வழிகாடடுகிறது.  வாழகைகைய ெநறிப்படுதத உதவுகிறது. இப்ேபாதாவது புரிந்து 

ெகாண்டீர்களா?  

“ஐயா! இப்ப நான் நன்கு புரிந்து ெகாண்ேடன்.  நான்தான் கலவி கறகாமல இருந்து 

விடேடன்.  என் மகனாவது நன்கு படிதது வாழவில முன்ேனறடடும்.  இனி நான் என் 

மகைன ேவைலககாகப் பளளிையவிடடு நிறுதத மாடேடன். இப்ேபாேத என் மகைன 

அைழததுச ெசன்று தைலைம ஆசிரியரிடம் மீண்டும் பளளியில ேசர்ததுகெகாளளுமாறு 

நான் ேவண்டிகெகாளேவன்.

புரிந்து ெகாண்டால சரிதான்.  உஙகளுககு ஏறபடட இந்த அனுபவததால நீஙக 

மடடும் ெதரிந்துெகாண்டால ேபாதாது.  நம் கிராமததினர் அைனவருேம அறியாைம 

நீஙகி, கலவி குறிதத விழிப்புணர்வு ெபறேவண்டும்.

கலவியின் ேதைவைய எடுததுககூறிய   த தைலவருககு, நன்றி 

கூறிவிடடு அஙகிருந்து ெசன்றார் ெபான்வண்ணன். 

வறாஙக பப�ைறாம் 

படிககத ெதரியாதவர் ஒருவர் ேபருந்தில ஊருககுச ெசலகிறார். 

அவருககு ஏறபடும் சிககலகைளக குழுவில கலந்துைரயாடுக.
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படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ‘துன்பம்’ - இசெசாலலின் எதிர்செசால .........................................

(அ) இன்பம் (ஆ) துயரம்

(இ) வருததம் (ஈ) கவைல

 2. ‘உதவித ெதாைக’ இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) உதவ + ெதாைக (ஆ) உதவிய + ெதாைக

(இ) உதவு + ெதாைக (ஈ) உதவி + ெதாைக

 3. ‘யாருககு + எலலாம்’ இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ........................................

(அ) யாருககு எலாம் (ஆ) யாருககுலலாம்

(இ) யாருககலலாம் (ஈ) யாருகெகலலாம் 

 4. வாழகைகைய ெநறிப்படுதத உதவுவது ...................

(அ) பணம் (ஆ)  ெபாய்

(இ) தீைம (ஈ) கலவி

 5. ‘தண்ேடாரா’ என்பதன் ெபாருள தராத ெசால .......................................

(அ) முரசுஅறிவிததல (ஆ) ெதரிவிததல

(இ) கூறுதல (ஈ) எழுதுதல

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ‘தண்ேடாரா’ மூலம் என்ன ெசய்தி அறிவிககப்படடது?

2.  தைலவர் கிராமசைபக கூடடததில எதைனக குறிததுப் ேபசினார்?

3. ெபான்வண்ணனுககு உதவிதெதாைக ஏன் கிைடககவிலைல?

அகை முதலிறயப் பறாரத்து சபறாருள் எழுதுக.

1. ஆவல - __________ 2. தபால - __________

3. தண்ேடாரா - __________ 4. ெநறிப்படுததுதல - __________
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�ரியறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக.

1.  மககள கிராமசைபக கூடடததில ____________(களந்து/கலந்து) ெகாளள 

ேவண்டும்.

2. கலவி ___________ ( கன்/கண்) ேபான்றது.

3.  நான் மிதிவண்டி __________ (பளுதுபார்ககும்/பழுதுபார்ககும்) கைட 

ைவததிருககிேறன்.

4.  ஆசிரியர், மாணவைன பளளிககு  ெதாடர்ந்து அனுப்புமாறு ___________ 

(அரிவுைர/அறிவுைர) கூறினார்.

உனறன அறிநதுசகறாள்

குழநறதகற்ள பவறைக்கு 

அமரத்துவது �டடப்படி குற்ைமறாகும். 

இதறன வலியுறுத்தும் விதமறாக 

குழநறதத்சதறாழிைறா்ளர  ஒழிப்புநறாள் 

ஆண்டுபதறாறும் ஜூன 12 அனறு 

கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது.

எதறன, எஙபக ச�யபவறாம்?

கலவி கறகச ெசலேவாம்

பாதுகாப்பு ேதடிச ெசலேவாம்

மருததுவம் பார்ககச ெசலேவாம்                        

அஞசலதைல வாஙகச ெசலேவாம்

பயணம்  ெசய்யச ெசலேவாம்

ேபருந்து நிைலயம்

மருததுவ மைன

காவல நிைலயம்

பளளிககூடம்

அஞசல நிைலயம்
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ச�றால் விற்ளயறாடடு

மயில ேதாைகயில உளள எழுததுகைளக  ெகாண்டு ெசாறகைள உருவாககுக.

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

பறாடி மகிழ்பவறாம்

பப்பரப்பா வண்டி 

பனஙகாய் வண்டி

ஒதைதயடிப் பாைதயிலும் 

ஓரம் ேபாகும் வண்டி

புைகயிலலா வண்டி

புழுதி தரா வண்டி

எண்ெணய் இலலா வண்டி

ஏறிக ேகாடா பாண்டி

சுறறம்

சு

மா

ஏ

மு

ம

வி
ர்

ற

ல

ற

ம்

ஆ

ேதா
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உனக்குச் �ரியறானவற்றை 

எடுத்துக்சகறாண்டு  உயரநது ச�ல்

வ்ளரமதியும் சபறானமணியும் நல்ை பதறாழிகள். 

சபறானமணி ச�றாற்கற்ளத் சதளிவறாகவும் அழகறாகவும் 

எழுதுவறாள். வ்ளரமதி ச�றாற்கற்ளத் சதளிவில்ைறாமல் 

எழுதுவறாள்.

இதறனப்பற்றி உஙகள் கருத்து எனன?

சிநதிக்கைறாமறா?

ெபாறுைம

துணிவு

ஒழுககம்

பணிவு

கடைம

காழப்பு

ேசார்வு

கனிவு

அறியாைம

புறஙகூறுதல

ேநர்ைம
சினம்

அசசம்
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சரியான தீர்ப்பு

முன்ெபாரு காலததில மரியாைதராமன் என்பவர் வாழந்து வந்த ஊரில வளவன் 

என்பவன் மளிைகக கைட ைவதது வாணிகம் ெசய்து வந்தான்.

வளவன் பணம் ஈடடுவைத மடடுேம குறிகேகாளாகக ெகாண்டவன். யாருககும் 

ெகாடுதது உதவமாடடான். அரசுககும் முைறயாக வரி ெசலுததுவதிலைல.

இந்நிைலயில, மரியாைதராமன் அவவூரின் புதிய நீதிபதியாக நியமிககப்படடார். 

மரியாைதராமன் வளவனின் இளம்வயது நண்பன். அதனால, நீதிபதி தனது நண்பன் 

என, வளவன் ஊர் முழுவதும் கூறிவந்தான்.  முைறயாக வரி ெசலுததாதவர்களின் 

படடியல நீதிபதியிடம் ஒருநாள வழஙகப்படடது.  நீதிபதியின் ஆடகள வளவைன 

அைழததுச ெசன்றனர். நீதிபதி தனது நண்பனாயிறேற, தனககுத தண்டைன 

தரமாடடார் என எண்ணியவாேற மகிழசசியாகச ெசன்றான் வளவன். வளவனின் 

நண்பன் என்பதால மரியாைதராமனும் எப்படித தீர்ப்பு வழஙகுவாேரா என அவரது 

பண்ைபயும் ேநர்ைமையயும்  

மககள சந்ேதகப்படடனர். ஆனால, 

மரியாைதராமன், நண்பனாக 

இருந்தாலும் தவறு ெசய்தவன் 

என்பதால, முைறப்படி  அவனுைடய 

ெபாருளகைள அரசாஙகக 

கருவூலததில ேசர்ததிடச ெசய்தார்.  

ேமலும், வளவனுககு ஆறுமாதக 

கடுஙகா ல  தண்டைனயும் 

வழஙகி உததரவிடடார்.

எவவிதச சார்பும் இன்றி நடுவு நிைலைமேயாடு தீர்ப்பு வழஙகிய மரியாைதராமைன 

அைனவரும் பாராடடினர்.

குறள

தககார் தகவிலர் என்பது அவரவர்

எசசததாற காணப் படும். நடுவுநிைலைம, குறள 114

விளககம்

ஒருவர் நடுவுநிைலைம உைடயவர், இலலாதவர் என்பது அவருககுப்பின் 

நிைலதது நிறகும் புகழாலும் பழியாலும் அறியப்படும்.

4 தி ரு க் கு ை ள்  க ற த க ள்
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காலதேத பயிர் ெசய்

முன்ெனாரு காலததில மைலசசாமி என்ற ஏைழ விவசாயி, இலந்ைதககுடைட 

என்ற கிராமததில வாழந்து வந்தான். அவனுகெகன்று ெசாந்தநிலம் ஏதும் கிைடயாது. 

ஆனால, விவசாயம்தான் ேசாறு ேபாடும் என்பைத ஆணிததரமாக நம்பினான். அேத 

ஊரில வசிததுவரும் மாைதயன் என்ற ெசலவந்தனின் நிலதைதக குததைகககுக 

ேகடடான். அசெசலவந்தனும் சில நிபந்தைனகளுடன் தன் நிலததில விவசாயம் ெசய்ய 

அனுமதிப்பதாகக கூறினான்.  அதைன ஒப்புகெகாண்ட விவசாயி ெசலவந்தனின் 

நிலததில விவசாயம் ெசய்யத ெதாடஙகினான். அசெசலவந்தன் விவசாயியின் 

உைழப்ைபச சுரண்டுவதிேலேய குறிகேகாளாய் இருந்தான். இருந்தேபாதிலும் 

மைலசசாமி ேநர்ைமயானவனாகவும், புததிசாலியாகவும் இருந்ததால  ெசலவந்தனிடம் 

ஏமாறவிலைல. 

ஒருமுைற ெசலவந்தன் 

விவசாயியிடம் குததைகககு ஈடாக 

“மண்ணுககு ேமேல விைளபைவ 

எனககு, மண்ணுககுக கீேழ 

விைளபைவ உனககு” என்று 

கடடைளயிடடான்.  புததிககூர்ைமயுடன் 

விவசாயி நிலககடைல பயிரிடடதால 

விவசாயிகேக இலாபம் கிடடியது. 

ஏமாறறமைடந்த ெசலவந்தன் 

அடுததமுைற விவசாயிைய ஏமாறற 

எண்ணி நிபந்தைனைய மாறறினான். 

இம்முைற “மண்ணுககுக கீேழ விைளபைவ எனககு, மண்ணுககு ேமேல விைளபைவ 

உனககு” என்றான். ஆராய்ந்த விவசாயி இம்முைற ெநல பயிரிடடான். இம்முைறயும் 

விவசாயிகேக இலாபம், ஏமாறறததுடன் வீடு திரும்பினான் ெசலவந்தன். அதனால 

எவவிடதது எைத, எப்படி, எககாலததில ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அறிந்து ெசய்தால 

உலைகேய ெவன்று விடலாம்.

குறள

ஞாலம் கருதினும் ைககூடும் காலம்

கருதி இடததாற ெசயின் காலமறிதல, குறள  484

விளககம்

ெசயைல முடிப்பதறகு ஏறற காலதைத அறிந்து இடதேதாடு ெபாருந்துமாறு ெசய்தால 

உலகேம ேவண்டும் எனக கருதினாலும் அது ைககூடும்
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அன்ெபனும் அருஙகுணம் 

அழகிய ஒரு 

காடடில ெபரிய மரம் 

ஒன்று இருந்தது. 

அ ம் ம ர த தி ல 

ப ற ை வ க ளு ம் 

வி ல ங கு க ளு ம் 

வாழந்து வந்தன. 

அஙகு இருந்த கரடி 

மடடும் ேசடைடகள 

பல ெசய்து வாழந்தது.  

பறைவயின் கூடைட 

எ ட டி ப் ப ா ர் க கு ம் . 

குஞசுகள என்றும் 

பாராமல “இேதா 

உஙகைளத தூககி  

எறிகிேறன் பாருஙகள” என்று கூடைடப் பிய்தது எறியும். குரஙகுகள வந்தால தஙகேவ 

இடம் தராமல துரததி விடடுவிடும். சில சமயஙகளில குடடிக குரஙகுகளின் தைலயில 

குடடு ைவககும். அைவ தைல வீஙகி அழுவைதப் பார்தது சிரிககும். இவவாறு யாரிடமும் 

அன்பு காடடாமல ெவறுப்புடேன நடந்து ெகாளளும். அதனால பறைவகளும் குரஙகுகளும் 

ேவறு மரததிறேக ெசன்றுவிடடன. ஒரு முைற ேவடன் ஒருவன் விரிதது ைவததிருந்த 

வைலயில எதிர்பாராமல கரடி சிககிகெகாண்டது. அது காேட அதிரும் வைகயில 

சததமிடடு அலறியது. ேவடன் விரிதத வைலயிலிருந்து தன்ைனக  காப்பாறறும்படி 

கதறியது. ஆனால, ஒருவைரயும் காேணாம். தான் யாரிடமும் அன்பு காடடாமல 

இருந்ததுதான் இந்த நிைலைமககுக காரணம் என்பைத உணர்ந்து ஓெவன அழுதது. 

இவேவைளயில கரடியின் சததம் ேகடடு வந்த பறைவகள, ேவடைனக ெகாததிக 

ெகாததித துரததின. குரஙகுகள வைலையப் பிய்ததுக காப்பாறறின.  அன்றுமுதல கரடி 

எலலாரிடமும் அன்பு ெசலுததத ெதாடஙகியது.

குறள 

என்பி லதைன ெவயிலேபாலக காயுேம

அன்பி லதைன அறம் அன்புைடைம, குறள  77

விளககம்

எலும்பு இலலாத உயிைர ெவயில காய்ந்து வருததும். அதுேபால அன்பு இலலாத 

உயிர்கைள அறம் வருததும்.
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கலவிேய நமது ெசலவம்

ஓர் ஊரில முததன் என்பவர் வாழந்து வந்தார். ெசாந்தத ெதாழிலில ஈடுபடடுக 

கடினமாக உைழததுச ெசலவந்தராக உயர்ந்தார். அவருககு , மதியழகன் என்ற 

இரண்டு பிளைளகள. பிளைளகள இருவருககும் கலவிககு முதன்ைம அளிககாமல, 

ெதாழிலில ஈடுபடுதத எண்ணினார். ஆனால, தந்ைதயின் ஆேலாசைனையயும் மீறி 

கலலூரி வைர இருவரும் படிதது முடிததனர். முததனுககுக கலவியின் ேமல ெபரிய 

ஈடுபாேடா, விருப்பேமா கிைடயாது. ஆகேவ, சரியாகக கலவி கறகாத முததைன அவரது 

வியாபாரக கூடடாளிகள ஏமாறறி விடடனர். இதனால வீடு, வயல, ஆடுமாடுகள எனச 

ெசலவதைத இழந்து ஒருேவைள உணவுகேக துன்பப்படும் நிைலககு அவரும் அவரது 

குடும்பததினரும் ஆளாகினர்.

முததனின் பிளைளகள இருவரும் இனியும் தாமதிககக கூடாது என எண்ணிப் 

பல நிறுவனஙகளுககு ேவைல ேவண்டி விண்ணப்பிததனர். உரிய கலவிததகுதி 

ெபறறிருந்ததால, இருவருககும் நலல ேவைல கிைடததது.

சில நாளகளிேலேய குடும்பததின் வறுைம நீஙகியது. முததன் கலவியின் 

சிறப்பிைன உணர்ந்து தமது கருததிைன மாறறிகெகாண்டார்.

குறள

ேகடில விழுசெசலவம் கலவி ஒருவறகு

மாடலல மறைற யைவ கலவி, குறள  400

விளககம்

ஒருவருைடய நிைலதத ெசலவம் என்பது அவர் கறற கலவிேய ஆகும். அதைனத 

தவிர ேவறு எந்த ெசலவமும் நீடிதது இருககாது.
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உண்ைமயான அணிகலன்கள

முதியவர் ஒருவர் 

ஆலமரததடியில அமர்ந்து 

இைளப்பாறிக ெகாண்டிருந்தார். 

பககதது ஊருககுச ெசலவதறகாக 

அவவழிேய ெசலவந்தர் ஒருவர் 

வந்தார். அவர் அந்த முதியவைரப் 

பார்தது, “என்ைனயா இவவழிேய 

ேபானால பருததியூர் ேபாய்ச 

ேசரலாமா?“ என்   

ஓஙகிய குரலில 

ஆணவததுடன்

 

அதறகு அந்த முதியவர் எனககுத 

ெதரியாது என்று பதிலளிததார். 

முணுமுணுததுக ெகாண்ேட அந்தச 

ெசலவந்தர் அவவிடதைதவிடடு நகர்ந்தார். சறறுேநரததில மறெறாருவர் ஏராளமான 

ஆபரணஙகள அணிந்துெகாண்டு அஙகு வந்தார். அவர், “என்ன முதியவேர, இந்த 

வழிேய யாேரனும் சறறுேநரததிறகு முன் ேபானார்களா?“ என்று  ேகடடார். அதறகு 

முதியவர் எனககுத ெதரியாது என்று அமர்ந்தபடிேய பதில கூறினார். எனககு ஊரில 

எவவளவு ெசலவாககு உளளது ெதரியுமா? நான் ேகடகும்ேபாது எழுந்து பதில 

கூறமாடடாயா?“ என்று முதியவைரக கடிந்து ெகாண்டு ெசன்றார் அவர். 

மூன்றாவதாக இைளஞன் ஒருவன் அவவழிேய வந்து முதியவரிடம் “ஐயா, 

வணககம். நான் வழி தவறி இஙேக வந்துவிடேடன். எனககுப் பருததியூர் ெசலவதறகு 

அருளகூர்ந்து வழி கூறுஙகள“ என்றான். முதியவரும் உரிய வழிையக கூறினார். 

“ஐயா, தஙகளுககு ஏேதனும் உதவி ேவண்டுமா?“என்று ேகடடான் அந்த இைளஞன். 

அதறகு அந்த முதியவர், "ேவண்டா" என மறுததுக கூறினார். பின்னர், இதுவைர 

அஙகு நடந்தைதக கூறி, “தம்பி, நாம் எவவளவுதான் ெசலவசெசழிப்புடன் இருந்தாலும் 

பணிவுைடைமேய நமககுச சிறந்த பண்பு“என்று கூறி, அந்த இைளஞைன வாழததி 

அனுப்பினார். 

குறள 

பணிவுைடயன் இன்ெசாலன் ஆதல ஒருவறகு

அணியலல மறறுப் பிற. இனியைவ கூறல, குறள 95

விளககம்

பணிவு உைடயவராகவும் இனிைமயான ெசாறகள ேபசுபவராகவும் இருப்பேத 

ஒருவருககு மிகசசிறந்த அணிகலன்.  மறறைவெயலலாம் உண்ைமயான 

அணிகலன்கள ஆகா.
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று

ேகடடார்.



வறாஙக பப�ைறாம் 

●  உமககுப் பிடிதத திருககுறள கைதைய உமது ெசாந்த நைடயில 

கூறுக.

ஆசிரியர் குறிப்பு

திருககுறைள இயறறியவர் திருவளளுவர். இவர் இயறறிய இந்நூல, 

எககாலததுககும் ஏறற அறவுைரக கருததுகைளக ெகாண்டுளளது. இந்நூலில அறம், 

ெபாருள, இன்பம் என மூன்று பிரிவுகள உளளன. 133 அதிகாரஙகளும் அதிகாரததிறகுப் 

பததுக குறெளன 1330 குறடபாககளும் உளளன. ஒவெவாரு குறடபாவும் ஈரடியால 

ஆகிய ெவண்பாவாகும்.

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ஞாலம்- இசெசாலலுடன் ெபாருந்தாத ெசால .........................................

(அ) உலகம் (ஆ) ைவயகம்

(இ) புவி (ஈ) மைல

 2. கீழககாணும் ெசாறகளுள மாறுபடட ெபாருள தருவது .........................................

(அ) அறம் (ஆ) தீைம

(இ) ெகாைட (ஈ) ஈைக

 3. ‘என்பு’  இசெசாலலிறகுப் ெபாருததமான ெசால ........................................

(அ) முகம் (ஆ) எலும்பு

(இ) ைக   (ஈ) கால

 4.  ‘நலல + ெசயல’ இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ...................

(அ) நலலெசயல (ஆ)  நலெசயல

(இ) நறெசயல (ஈ) நலலசெசயல

 5. ‘இன்ெசால’  இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .......................................

(அ) இனிைம + ெசால (ஆ) இன்+ ெசால

(இ) இன்ைம + ெசால (ஈ) இனிைம+ ெசல
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குைடபறாக்களில்  இைண்டறாம் எழுத்து 

ஒனறுபபறால் வரும் ச�றாற்கற்ள எடுத்து எழுதுக

   _____________ _____________

   _____________ _____________

முறைமறாறி உள்்ள சீரகற்ள வரிற�ப்படுத்தி எழுதுக

இன்ெசாலன்  பணிவுைடயன்   ஒருவறகு ஆதல 

பிற மறறுப் அணியலல

________________________________

________________________________

தகவிலர் தககார் அவரவர் என்பது

படும் எசசததாற காணப்

________________________________

________________________________

பறாடி மகிழ்பவறாம்

கடேலாரததில அைல உருளுது பிரளுது

தததளிககுது தாளம் ேபாடுது.

ெகாககு ெநடட ெகாககு

ெநடட ெகாககு இடட

முடட கடட முடட

இலந்தப் பழததிறகு  ஆசப்படட   ெகாழந்த

வாழப்பழம் தின்றது.
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குழு விற்ளயறாடடு

ஞாலம் அறம் அணி என்பு ேகடில எலும்பு

அழிவிலலாதஅணிகலன் தருமம்

உலகம்

ேமறகண்ட ெசாறகைள ஓர் அடைடயிலும் அவறறிறகுரிய ெபாருளகைள ேவறு 

அடைடயிலும் எழுதி ைவததுக ெகாளக. மாணவர்கைள இரு குழுவாகப் பிரிகக. 

ஒரு குழு அடைடயில எழுதிய ெசாறகைளக கூற, மறெறாரு குழு அவறறிறகுரிய 

சரியான ெபாருைளக கூறேவண்டும்.

இேத ேபால குழுககைள மாறறிச ெசாறகைளக கூறசெசய்து, அவறறின் 

ெபாருைளக கூறசெசய்க.

சரியாகச ெசய்யும் குழுைவக ைககைளத தடடி பாராடடச ெசய்க. இதுேபான்று 

ெதாடர்ந்து புதிய ெசாறகைள ைவதது  விைளயாடச ெசய்க.

திருககுறள ஓைலசசுவடி உருவாககி, 

அதில பததுக குறளகைள எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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வ றா லு  ப ப றா யி  க த் தி  வ ந த து ! 

டு ம் … டு ம் . .  டு ம் … டு ம்

5

ஆ! என் வால 

அறுந்து விடடேத!

இந்தா! கததிைய 

ைவததுகெகாள,  

ஆைள விடு…

ஐயா, உழவேர! 

என் வாலில முள 

குததிவிடடது. ெகாஞசம் 

எடுதது விடுஙகேளன்

ஏ… உழவேர! என் 

வாைலத தருகிறாயா? 

இலைல, உன் கததிையத 

தருகிறாயா?

ஒருநாள, ஓணான் ஒன்று ேவலிையத 

தாண்டும்ேபாது அதன்வாலில முள குததி 

மாடடிகெகாண்டது 

குததிய முளைள எடுததுவிட ஊருககுள 

நுைழந்து உதவி ேகடக நிைனததது 

 வாலிலுளள  முளைள

 எடுககும்ேபாது வால அறுந்துவிடடது 
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விறகு ெவடடிேய... என் 

கததிையத தருகிறாயா? இலைல 

விறைகத தருகிறாயா?

இதப்பாரு பாடடி, என் 

விறைகத தருகிறாயா? 

இலைல ேதாைசையத 

தருகிறாயா?

அடடா! எலலா விறைகயும் 

எரிததுவிடடாயா?

சரி ! சரி!  இந்தா 

ேதாைசைய 

எடுததுகெகாள 

இந்தா… விறைக  நீேய 

ைவததுகெகாள 

ெராம்ப சிரமப்படுகிறாய். 

இந்தா கததி, இதனால 

ெவடடு

அட ! கததி 

உைடந்துவிடடேத !

காடடில ஒருவர் மரம் ெவடடிகெகாண்டிருந்தார் 

அவைரப்பார்தது...

மரதைத ெவடடும்ேபாது கததி உைடந்துவிடடது 

பாடடி! இந்த விறைக 

ைவததுகெகாள. 

ேதாைசையச சுடு

பிறகு, வழியில ேதாைச சுடும் பாடடிையப் பார்ததது 
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ெபண்ேண என் 

ேதாைசையத தருகிறாயா? 

இலைல, பாைனையத 

தருகிறாயா?

ேதாடடககாரேர, தண்ணீர் 

எடுதது ஊறறுவதறகு 

இந்தப் பாைனைய 

ைவததுகெகாள…

ஆ! என் பாைன 

உைடந்து ேபாயிறேற!

 இந்தா… என் 

பாைனைய 

ைவததுகெகாள.

என் பாைனையத 

தருகிறாயா? இலைல, 

பூைவத தருகிறாயா?

இந்தா … பூககைளத 

தருகிேறன், 

எடுததுகெகாள 

ெபண்ேண பசியா? 

இந்தா, ேதாைசையச 

சாப்பிடு.

ஓ… ேதாைச 

முழுவைதயும் சாப்பிடடு 

விடடாயா ?

பிறகு ஓணான், ேமார் விறகும் 

ெபண்ைண வழியில பார்ததது

வழியில ேதாடடககாரைரப் பார்தத ஓணான், ேதாடடககாரர் ெசடிகளுககு 

நீரூறறும்ேபாது பாைன உைடந்துவிடடது

பாைனைய ஓணான் ெபறறுகெகாண்டது

ேமார் விறகும் ெபண் ேதாைசையச 

சாப்பிடடு முடிததாள 
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ெபண்ேண! பூககைளத 

தருகிறாயா? இலைல, 

ேமளதைதத தருகிறாயா?

சரி சரி இந்த ேமளதைத 

ைவததுகெகாள…

நீதிக் கருத்து:

துனபம் வரும் பவற்ளயில்  மனம் ப�றாரவு அறடயக்கூடறாது.

இந்தா.. ெபண்ேண! 

பூககைளத ைவததுகெகாள, 

அழகாக இருப்பாய்.

அடேட!  

என் பூககள உதிர்ந்து 

ேபாயிறேற 

வாலு ேபாயி கததி வந்தது டும்….டும்…டும்…டும்

கததி ேபாயி விறகு வந்தது டும்… டும்… டும்…டும்

விறகு ேபாயி ேதாைச வந்தது டும்…டும்… டும்…டும்

ேதாைச ேபாயி பாைன வந்தது டும்…டும்…டும்…டும்

பாைன ேபாயி பூவு வந்தது டும்…டும்…டும்…டும்

பூவு ேபாயி ேமளம் வந்தது டும்…டும்…டும்…டும்

வழியில ேமளம் வாசிககும் 

ெபண்ைண ஓணான் பார்ததது

ஓணான் அந்த ேமளதைத அடிததவாேற மகிழசசிேயாடு பாடியது 

அந்தப் ெபண் பூககைளத தைலயில 

ைவககும்ேபாது, அைவ உதிர்ந்தன.

அந்தப் ெபண் பயந்தவாறு
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 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. விறெகலலாம் - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) விறகு  + எலலாம் (ஆ) விறகு + ெகலலாம்

(இ) விற + ெகலலாம் (ஈ) விறகு + எலாம்

2. ‘படம் + கைத’ - இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) படம்கைத (ஆ) படககைத

(இ) படகைத (ஈ) படகாைத

3.   – இப்படததிறகு உரிய ெசாலைலக கண்டறிக. .....................

(அ) ஓனான் (ஆ) ஓநான்

(இ) ஓணான் (ஈ) ஓணன்

4. ேதாைச- இசெசாலலின் ஒலிப்புடன் ெதாடர்பிலலாத  ெசால எது? ....................................

(அ) ஆைச (ஆ) ேமைச

(இ) பூைச (ஈ) 

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ஓணான்  எதறகாக வரிடம்  ெசன்றது? 

2. ேதாடடககார  ஓணானிடம் என்ன கூறினா ?

3. கைதயில ஓணான் ெபறறு வந்த ெபாருளகைளக கூறுக.

4. படககைதயிலிருந்து நீ அறிந்து ெகாண்ட கருதது யாது?

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்

வறாஙக பப�ைறாம் 

●  ‘டும்..டும்.. டும்..டும்.’ படககைதைய உமது ெசாந்த நைடயில கூறுக.

●  வார இதழகளில வரும் படககைதையப்  படிதத அனுபவம் 

உண்டா? ஆம் எனில, அககைதையப் பறறி கூறுக.
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புதிருக்குப் சபறாருத்தமறான படத்றதப் சபறாருத்துக.

ஊர்கூடி என்ைன இழுததாலதான்

 நான் அைசந்து வருேவன்- நான் யார்?

இடிஇடிககும்; மின்னல மின்னும்; 

மைழ ெபய்யாது.  - அது என்ன?

நிழல தருேவன் காய் தருேவன் 

பழம் தருேவன்.  -நான் யார்?

‘கைல’ என்ற ெசாலலில முதல  எழுதது

‘படம்’ என்ற  ெசாலலில இைட எழுதது

‘மடல’ என்ற ெசாலலில இறுதி எழுதது- நான் யார்?

ச�றால் விற்ளயறாடடு

ஒரு ெசாலலில உளள ஏதாவது ஓர் எழுதைதகெகாண்டு, புதிய ெசாறகைள உருவாககி 

மகிழக.

பா  ம்

தங  ம்

க  வு

தைல  ர்

இேத ேபான்று ஒடடகம், குருவி, சிஙகம், கவிைத ேபான்ற ெசாறகைளத ெதாடககமாக 

ைவததுச ெசாறகைள உருவாககுக.

அறிநது சகறாள்பவறாம்

உலக கைதெசாலலல நாள  - மார்ச 20

த

த

க

வ

31

Tamil 3rd-std_Term2.indd   31 7/29/2019   1:24:50 PM



(அஙகைவ, சஙகைவ இருவரும் சிததப்பா, சிததி வீடடிறகுச ெசலகிறார்கள)

சிததி  வாருஙகள, ெசலலஙகேள! வீடடில எலலாரும் நலமா?

அஙகைவ 

சஙகைவ நலமாய் உளேளாம் சிததி,  நீஙகள நலமா? 

சிததப்பா  நீஙகள இருவரும் கலவிச சுறறுலா ெசன்று வந்தீர்களாேம! அைதப் பறறிக 

கூறுஙகள ேகடேபாம்.

அஙகைவ  நாஙகள தருமபுரி மாவடடததில உளள வரலாறறுச சிறப்புமிகக  

ஒேகனககல ககுப் ேபாய் வந்ேதாம்.  அைதப் பறறிக கூறுகிேறன். 

ேகளுஙகள.

சஙகைவ  எழில ெகாஞசும் மைலயில உளள அந்த அருவி, ெபன்னாகரம் ஊராடசி 

ஒன்றியததிலிருந்து 16 கி.மீ. தூரததில உளளது. கடல மடடததிலிருந்து 

1500 அடி உயரததில உளளது.

சிததப்பா  மைலயின் உசசியிலிருந்து ெவளளிைய உருககி  ஊறறியது ேபால 

ேபரிைரசசலுடன்  கீழ ேநாககி விழும் அருவி பார்கக பார்கக அழகு, 

இலைலயா?

எ ழி ல்  ச க றா ஞ் சு ம்  அ ரு வி6
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அஙகைவ ஆம் சிததப்பா அழேகா, அழகு

சிததப்பா  அதறகு ஒேகனககல என்ற  ெபயர் எப்படி வந்ததாம்? ெதரிந்து 

ெகாண்டீர்களா?

அஙகைவ  ஒேகனககல என்பதறகுப் புைகயும் 

கலபாைற எனப்ெபாருள. கன்னடததில 

ஒேக என்பது புைக ஆகும். அருவிநீர் 

கலபாைறயில படடுத ெதறிதது, 

ெவண்புைக ேபாலத ேதாறறம் 

அளிப்பதால தான் இப்ெபயர் வந்தது. 

காேவரி ஆறு கர்நாடகததிலுளள 

குடகுமைலயில ேதான்றி இஙகுதான் 

தமிழநாடடு எலைலககுள நுைழகிறது

சஙகைவ  உலலாசப் பயணிகைளப் ெபரும் ஆரவாரதேதாடு வரேவறகும் 

யில  தண்ணீர் ெகாடடும்  காடசி அறபுதமாக இருககும். 

சிததி   அவவிடததிறகு எதன் மூலம் பயணம் ெசய்தீர்கள?

சஙகைவ  இந்தக கண்ெகாளளாக காடசியிைன 

கண்டுகளிகக  பரிசலில ெசன்ேறாம். 

என்ேன அருைம! 100 அடி 

உயரததிலிருந்து விழும் அருவியில 

குளிததது மகிழசசியாக இருந்தது. 

சிததப்பா  பரிசலில ெசலலும் வழியில என்ெனன்ன 

பார்ததீர்கள?

அஙகைவ  மைல நடுேவ பாைதயைமதது அருவி நீர் ஓடும் காடசி ெவண்ெணய் 

உருகுவது ேபால ெதரிந்தது. இந்தப் பரிசலில பயணம் ெசன்றது எஙகைள 

ஆனந்தக களிப்பில ஆழததியது. 

சஙகைவ  இரு மைலகளுககு இைடேய ெதாஙகுபாலததில ெசன்ேறாம்.

அஙகைவ  நாஙகள எலலாரும் நீராடி விடடு, மீண்டும் பரிசலில கைரககு வந்ேதாம். 

உணவு உண்டபின்,  மான்பூஙகா  ெசன்ேறாம்  துளளிததிரியும் 

மான் கூடடம், முதைலப் பண்ைண முதலியவறைறப் பார்தேதாம்.

சஙகைவ  சிததி, அஙேக மிகப் பைழைமயான ேதசநாதீஸவரர் ேகாவில உளளது. 

அது அதியமான் காலதைதச ேசர்ந்தது என்பைதக கலெவடைடப் படிதது, 

அறிந்து ெகாண்ேடாம்.
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●  நீ வசிககும் பகுதியில அலலது மாவடடததில 

ஏேதனும் சுறறுலாததலம் ெசன்று வந்துளளாயா? 

உனது அனுபவதைத வகுப்பில பகிர்ந்துெகாள.

வறாஙக பப�ைறாம் 

  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ஒேகனககல அருவியில  நீர் வீழவது ........................................ உருககி  ஊறறுவது ேபால 

இருந்தது.

(அ) தஙகதைத (ஆ) ெவளளிைய

(இ) இரும்ைப (ஈ) கறபாைறைய

2. ‘ஒேகனககல’ என்ற ெசாலலின் ெபாருள .......................................

(அ) பவளப்பாைற (ஆ) வழுககுப்பாைற

(இ) பனிப்பாைற (ஈ) புைகப்பாைற

3. ‘ெவண்புைக’ என்ற ெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .................................

(அ) ெவண் + புைக  (ஆ) ெவ + புைக

(இ) ெவண்ைம + புைக  (ஈ) ெவம்ைம + புைக 

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

சிததப்பா  பாராடடுகள, குழந்ைதகேள! அருவியின் அழைக கண்டுகளிததது 

மடடுமின்றி, அஙகுளள  ெபாதுஅறிவுச ெசய்திகைளயும் திரடடியிருககிறீர்கள.

சிததி   நன்றி குழந்ைதகேள! 

எஙகளுககும் ஒேகனககைல 

ேநேர ெசன்று  பார்தத 

பரவசதைத உண்டாககி 

விடடீர்கள! நாமும் 

குடும்பததுடன் ஒருமுைற 

ெசன்று வருேவாம்.
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4. பாைத + அைமதது  - இசெசாறகைளச  ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது. ...................................

(அ) பாைதஅைமதது (ஆ) பாைதயைமதது

(இ) பாதம்அைமதது (ஈ) பாதயைமதது

5. ேதாறறம் – இசெசாலலின்  எதிர்ச ெசால ......................................

(அ) ெதாடககம் (ஆ) மைறவு

(இ) முதல (ஈ) ஆரம்பம்

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ஒேகனககல பகுதியில  நாம் பார்கக ேவண்டிய இடஙகைளக கூறுக.

2.  ஒேகனககலில அருவியில நீர் விழும் காடசி, பார்ப்பதறகு எப்படி இருந்தது?

3. சஙகைவ பார்தத மிகப்பைழைமயான ேகாவிலின் ெபயர் என்ன?

4. ஒேகனககல எஙேக  அைமந்துளளது?

�ரியறான சதறாடறை ✓ எனவும் தவைறான சதறாடறை  

X எனவும் குறியிடுக.

1. ஒேகனககல திருசசி மாவடடததில உளளது. 

2. அருவியிலிருந்து விழும் நீர், பாைறயில படடு, ெவண்புைக ேபாலத ேதான்றும்

3. கடல மடடததிலிருந்து ஒேகனககல 1500 அடி உயரததில உளளது

அகை முதலிறயப்  பறாரத்துப் சபறாருள் எழுதுக

1. எழில   -   ___________

2. களிப்பு  -  ___________

3. நீராடலாம் - ___________

4. பரவசம்  - ___________
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சபறாருத்தமறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக.

1. கடறகைரயில ___________ ( மனல/மணல) வீடு கடடி விைளயாடலாம்.

2. மரததில பழஙகள___________  (குைரவாக/குைறவாக) உளளன.

3. வலப்பகக சுவரின் ேமல ___________ (பலலி/பளளி) இருககிறது.

4. ஆதிைரககு நலல___________(ேவைல/ேவைள) கிைடததுளளது.

படஙகற்ள இறைத்துச் ச�றாற்கற்ளக் கண்டுபிடிப்பபறாமறா?

ேதன்

_________ _________ _________

_________

_________ _________

_________ _________

_________

_________

நீர் ேதனீர்
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உனறன அறிநதுசகறாள்.

தமிழநாடடில ேகாைட வாழிடமாகவும் சுறறுலாததலமாகவும் விளஙகும் ஊடடி 

(உதகமண்டலம்) ‘மைலகளின் அரசி’ என அைழககப்படுகிறது. இது, நீலகிரி 

மாவடடததில அைமந்துளளது.

சிநதிக்கைறாமறா?

படஙகைள உறறுேநாககித தூய்ைமயான காறறு எஙேக கிைடககிறது.? உன் 

கருததுகைள ெவளிப்படுததுக.

பருப்பு அைட பாரம்மா

பதமாய் எடுதது உண்ணம்மா

இனிப்புப் பணியாரம் ேவணுமா

இஙகு வந்து பாரம்மா

ெவளைள நிற உப்புமா

ேவண்டும் மடடும் தின்னும்மா

கரக முரக முறுகைகேய

கடிததுத தின்னு ெநாறுககிேய

சுைவ மிகுந்த ெகாழுககடைட

சூடாய் இருககு தடடிேல!

ெவலலம் ேதஙகாய் ேசர்ததுேம

ெவண்ெணய் பிடடும் ஈர்ககுேம!

பாடலிலிருந்து உணவுப் ெபாருளகளின் 

ெபயர்கைள எழுதுக.

பருப்பு அைட,        ------------

-------------, ------------

-------------, ------------

-------------, ------------

-------------, ------------

-------------, ------------
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இ ன  எ ழு த் து க ள்

குழந்ைதகேள! நண்பர்கேளாடு ேசர்ந்திருப்பது உஙகளுககு மிகவும் 

பிடிககும்தாேன! உஙகைளப்ேபாலததான்  சில எழுததுகளும் ஒன்றாகேவ இருகக

 விரும்புகின்றன. அவறைற இனஎழுததுகள என அைழககின்றனர்.

உஙகளுககும் உஙகள நண்பர்களுககும் அன்பாகப் ேபசுவது, ஒேர மாதிரியாக 

ஆைட அணிவது என்று சில பண்புகள ெபாதுவாக இருப்பைதப் ேபால, இனஎழுததுகளும் 

பிறககும் இடம், ஒலிககும் முயறசி, கால அளவு, வடிவம் முதலியவறறில ஒததுப்ேபாகின்றன. 

சரி, எந்த எழுதது எந்த எழுததுககு இனமாக வரும்? ெதரிந்து ெகாளேவாமா?

உயிசைழுத்துகள்

உயிெரழுததுகள பன்னிரண்டு அலலவா! அவறைற உயிர்ககுறில, உயிர்ெநடில 

எனப் பிரிததுப் படிததிருப்பீர்கள. ஆைகயால, உயிர்ககுறில எழுததுகளுககு உயிர்ெநடில 

எழுததுகள இனமாக வரும். எப்படி?

அ - ஆ இ - ஈ உ - ஊ எ - ஏ ஐ - ? ஒ - ஓ ஔ - ?

என்ன இது? ஐ என்ற எழுததுககும் ஔ என்ற எழுததுககும் இன எழுதது எஙேக? 

கண்டுபிடிககலாமா?  ஐ – இந்த எழுதைத நன்றாக ஒலிததுப் பாருஙகள. இறுதியில 

என்ன ஓைசயில முடிகிறது? இ தாேன. அதுேபால, ஔ என்னும் எழுதைதயும் ஒலிததுப் 

பாருஙகள. எந்த எழுததின் ஓைசயில முடிகிறது? உ என்னும் எழுததின் ஓைசயலலவா! 

இப்ேபாது  எழுதிப் பார்ககலாமா?

ஐ - இ ஔ - உ

சமயசயழுத்துகள்

ெமய்ெயழுததுகைள நாம் ஏறெகனேவ ெபயரிடடு அைழதேதாேம, 

நிைனவிருககிறதா? என்ன அது? வலலினம், ெமலலினம், இைடயினம். 

வலலின எழுததுகளுககு ெமலலின எழுததுகளதாம் இனமாக வரும். கீேழ 

இருப்பைதப் பாருஙகள.

க - ங ச - ஞ ட - ண் த - ந் ப் - ம் ற - ன்

ய், ர், ல, வ, ழ, ள, இைவ ஆறு எழுததுகளும் இைடயினம். இவறறிறகு இன எழுததுகள 

இலைல. ஓர் எழுததிறகு அருகில அேத எழுதது வந்தாலும் அைவ இன எழுததுகள அலல 

(பககம், அசசம்…)
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இன எழுததுகள ேசர்ந்ேத வருவைதக கண்டுபிடிககலாம் வாருஙகள. கீேழ உளள 

படஙகைளப் பார்தது, அவறறின் ெபயர்கைளச ெசாலலி, எழுதிப் பாருஙகள. 

சஙகு மஞசள பந்து வண்டு பம்பரம் கன்று

உஙகள் நண்பரகளின சபயரகளிலுள்்ள இன எழுத்துகற்ளக் கண்டுபிடியுஙகள்

மஙைக, கஙகா, இராமலிஙகம், மஞசுளா, அஞசலி, காஞசனா, அஞசனா, பாண்டியன், 

தண்டபாணி, காந்தி, சாந்தி, ெஜயந்தி, கந்தன், நந்தா, நந்தினி, வந்தனா, அம்பிகா, அம்பு, 

இளமாறன், மணிமாறன் 

விடுபடட இடஙகளில் �ரியறான இனஎழுத்துகற்ள நிைப்பைறாமறா?

ெச - - ருததி கு - - சு - - ல ெதா - -  பாலம் இ -- ஆ - -

உஙகள வீடடில நீஙகள காணும் 

ெபாருளகளுள இன எழுததுகள இடம்ெபறற 

ெசாறகள 20 எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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ந றா யு ம்  ஓ ந றா யு ம்7

பசியால வாடி ெமலிந்த ஓநாய், தின்பதறகு ஏதாவது அகப்படுமா? என்று  காடு 

முழுவதும் த திரிந்தது. அப்ேபாது ெகாழுெகாழு என்றிருந்த ஒரு  நாய், 

மகிழசசியுடன் எதிேர ஓடி வருவைதப் பார்ததது. 

அந்த நாையத தின்று விடலாமா என்று ஓநாய் நிைனததது. ஆனால, தான் அப்ேபாது 

இருந்த ேசார்வான நிைலயில அந்த நாயுடன் சண்ைட ேபாடடுத ேதாறகடிகக முடியுமா? 

என்பது சந்ேதகமாய் இருந்தது. அதனால அதனுடன் நடபாய்ப் ேபச ஆரம்பிததது.

ஓநாய் நண்பா, நீ எவவளவு அழகாக இருககிறாய்!

நாய்  நண்பேன, மிகக மகிழசசி. நான் ெசாலகிறபடி ெசய்தால நீயும் என்ைனப்ேபாலக 

ெகாழுெகாழு என்று அழகாய் இருககலாம். நீ இந்தக காடடில இருந்து பசியும் 

படடினியுமாக ஏன் துன்பப்படுகிறாய்  என்னுடன் ெவளிேய வந்து விடு நலல 

உணவு கிைடககும்.

ஓநாய் அப்படியானால, நான் என்ன ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்?
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நாய்  ேவைலயாவது கீைலயாவது. ஒன்றுேம கிைடயாது. வீடடுககு 

வருகிற அறிமுகம் இலலாத புதியவர்கைள விரடடியடிகக ேவண்டும். 

வீடடுககாரர்கைளப் பார்ததால வாைல ஆடட ேவண்டும். அவவளவுதான், 

அதறகுப் பதிலாக விதவிதமான உணவுகள கிைடககும். நமது தைலைய 

வீடடுககாரர்கள அன்பாக வருடிக ெகாடுப்பார்கள. அது   ஆகா!  என்ன சுகம் 

ெதரியுமா?

ஓநாய்  ஓ! அப்படியா! அவவளவு சுகமான வாழகைகயா! தயவு ெசய்து என்ைனயும் 

அைழததுச ெசல, நண்பா.

நாய்  வா நண்பா!  என்னுடன் உன்ைன அைழததுச ெசலகிேறன். இன்றிலிருந்து 

உனககு நலலகாலம்தான்.

ஓநாய்  இேதா, இப்ேபாேத புறப்படுகிேறன். அது சரி, அது என்ன உன் கழுததில ஒரு 

கருப்புப் படைட  ெதாஙகுகிறேத!

நாய் அது ஒன்றுமிலைல, வா.

ஓநாய் ஒன்றுமிலைல என்றால, கழுததில எப்படி படைட வந்தது?

நாய்  என்ைனச சஙகிலியால கடடிப் ேபாடுவதறகு வசதியாகக கழுததில ேபாடப்படட 

படைட. அவவளவுதான்!

ஓநாய்  என்ன, கடடிப் ேபாடுகிறார்களா! அப்படியானால, உன் விருப்பப்படி எப்ெபாழுது   

ேவண்டுமானாலும் ெவளிேய ேபாக முடியாதா?

நாய்  ஊ... கும், எப்ெபாழுதும் நம் விருப்பம்ேபால ேபாக முடியாது. அதிெலன்ன 

பிரமாதம்?

ஓநாய்  என்ன பிரமாதமா? அதுதான் எனககுப் ெபரிய காரியம். எப்படிப்படட 

வாழகைகயாய் இருந்தாலும் சரி, என் சுதந்திரதைத விடடுகெகாடுகக மாடேடன். 

வீடடில மாடடிக ெகாண்டு விதவிதமான உணவுகைளச சாப்பிடுவைதவிடச 

சுதந்திரமாகக காடடில அைலவேத ேமல, நான் ேபாகிேறன். 

திைன : முற்றுப்புள்ளி,  வினறாக்குறி ஆகிய நிறுத்தக்குறியீடுகற்ள அறிநது படித்தல்

வறாஙக பப�ைறாம் 

●  ஓநாயும்  நாயும் கைதைய உம் ெசாந்த நைடயில கூறுக.

●  முகமூடி அணிந்து நடிததுக காடடுக.
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வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. பசியால ெமலிந்த ஓநாய் எஙகுச சுறறித திரிந்தது?

2.  நாய், ஓநாைய எஙகு வரச ெசான்னது?

3. நாயின் கழுததில என்ன இருந்தது?

அகை முதலிறயப்  பறாரத்துப் சபறாருள் எழுதுக

1. விதவிதமான - ________

2. சுதந்திரம் - __________

3. வருடுதல - __________

4. பிரமாதம்  - __________

5. சந்ேதகம் - __________

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1.  மகிழசசி- இசெசால  உணர்ததும் ெபாருள ........................................

(அ) இன்பம் (ஆ) துன்பம்

(இ) வருததம் (ஈ) அன்பு

2.  ஒன்றுமிலைல – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .......................

(அ) ஒன்று + இலைல (ஆ) ஒன்றும் + இலைல

(இ) ஒன்றுேம + இலைல (ஈ) ஒன்று + மிலைல

3.  அப்படி+ ஆனால – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ......................................

(அ) அப்படியானால (ஆ) அப்படியனால

(இ) அப்படியினால (ஈ) அப்படிஆனால

4.  விருப்பு என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ....................................

(அ) ெவறுப்பு (ஆ) கருப்பு

(இ) சிரிப்பு (ஈ) நடிப்பு

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!
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கருப்புப்படைட

சுதந்திரமாக
அ

ழகாக

அ
ன்

ப
ாக

ஓ
ந
ாய்

�ரியறான சதறாடறை ✓ எனவும் தவைறான சதறாடறை X  

எனவும் குறியிடுக.

1. ஓநாய் தின்பதறகு எதுவும் கிைடககாமல ெமலிந்திருந்தது.

2. நாய் புதியவர்கைளக கண்டால விரடடியடிககாது

3. ஓநாயின் கழுததில கருப்புப் படைட இருந்தது.

4. ஓநாய் சுதந்திரமாக வாழ ஆைசப்படவிலைல

5. ஓநாைய நாய் வீடடிறகு அைழததது.

�ரியறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக

1. நீ எவவளவு ______________ இருககிறாய்?

2. நாயின் கழுததில ____________ இருந்தது. 

3.  வீடடுககாரர்கள நாைய ______________ 

வருடிகெகாடுப்பார்கள

4.  வீடடில மாடடிகெகாளவைதவிட _____________ காடடில அைலவேத ேமல.

5. என்ைனத தயவுெசய்து அைழததுச ெசல என்று ______________ கூறியது.

ச�றால்ைக்பகடடு எழுதுபவறாம்

1. நலல உணவு கிைடககும் 

2. கழுததில  படைட எப்படி வந்தது?

3. நாய் மகிழசசியாய் ஓடிவந்தது.

4. ஆகா! என்ன சுகம் ெதரியுமா!
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ச�றாற்கற்ள இறைத்து எழுதுபவறாம்

1. _____________________  1. ______________________

2. ____________________  2. _____________________

3. ____________________  3. _____________________

எண்ணம் உடல

புததகம்
ஓநாய்

உணவு சிறுவன்

நலல ெமலிந்த

உனறன அறிநதுசகறாள்

நாம் ெபாருள உணர்ந்து படிப்பதறகு 

நிறுததககுறிகள உதவுகின்றன.

? - வினாககுறி

, - காறபுளளி

; - அைரப்புளளி

: - முககாறபுளளி

. - முறறுப்புளளி

! - வியப்புககுறி
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ச�றால் விற்ளயறாடடு

கரும்பு

கரடி

கடல

வி, க, த, ங, ம், க, ைலரு,க, ர, டி, ட,பு,ல, ல, ம்

ச, த, ள, ம், த, கு, ள, ந், ட, மப, ம், ட, ழ, ைவ, டு ற
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ச�றாற்கற்ள முறைப்படுத்திச் �ரியறான சதறாடறை 

உருவறாக்குக.

எ.கா. சுதந்திரதைத ெகாடுகக என் மாடேடன் விடடு

 என் சுதந்திரதைத விடடுகெகாடுகக மாடேடன்

1. ெகாழு, ெகாழு அழைகயும் புகழந்தது நாயின் உடம்ைபயும்.

2. பார்ததால வீடடுககாரர்கைளப் ஆடட வாைல ேவண்டும்.

சபறாருத்தமறான நிறுத்தக் குறியிடுக.

எ.கா.   நான் என்ன ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்

 நான் என்ன ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் ?

1. ஆகா என்ன சுகம் ெதரியுமா

2. ஒன்றுமிலைல என்றால கழுததில எப்படி படைட ஏறபடடது

3. என்ன கடடிப் ேபாடுகிறார்களா

4. நம் விருப்பம் ேபால ேபாக முடியாது அது என்ன பிரமாதம்.

5. நலல உணவு உனககும் கிைடககும் என்று ெசான்னது 

விற்ளயறாடைறாம், வறாஙக!

ச�றானனறால் ச�யபவன!

 குழந்ைதகைள வடடமாக ஓடவிட ேவண்டும். ஆசிரியர் நடுவில நிறக ேவண்டும். 

ஆசிரியர் ஒரு பாடைலப் பாட ேவண்டும். ஆசிரியர் பாடுவைத நிறுததியவுடன் எலலாக 

குழந்ைதகளும் அப்படிேய நிறக ேவண்டும். உடேன ஆசிரியர் ஒரு விலஙகின் ெபயைரச 

ெசாலல, அந்த விலஙகு ேபால ஒலி எழுப்ப ேவண்டும். எ.கா. பசு- என மா, மா என ஒலி 

எழுப்புதல, இவவாறு ேவறு ேவறு விலஙகுகள ெபயர் ெசாலலலாம். இவவிைளயாடடில 

அைனததுக குழந்ைதகைளயும் பஙேகறகச ெசய்தல ேவண்டும்.. 
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பலேவறு விலஙகுகள, பறைவகள 

படஙகைளத திரடடுக. அவறைறத 

ெதாகுப்ேபடடில ஒடடி, அைவ எழுப்பும் 

ஒலிகளின் ெபயர்கைள எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்

சிநதிக்கைறாமறா?

எநதக் கிளி மகிழ்ச்சியறாக இருக்கும்? ஏன? 

சூழலுக்பகற்ை  உைரறவத் சதரிவு ச�யக.

(சிரிப்பு, மகிழசசி, வருததம், வியப்பு, அசசம்)

1. பாடடி புததாைட வாஙகித தரும்ேபாது ஏறபடுவது

2. மிகப்ெபரிய யாைனையப் பார்ககும்ேபாது

3. ேகாமாளி ெசய்யும் ெசயலகைளக காணும்ேபாது

4. நம்முைடய நண்பர் கீேழ விழுவைதக காணும்ேபாது

5. திடீெரன எதிரில பாம்ைபக காணும்ேபாது

மகிழசசி
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புதிர்ககைத

அடர்ந்த காடடில முயலும் மானும் ெநடுநாள நண்பர்களாக வாழந்து வந்தன. 

இரண்டு விலஙகுகளும் அன்பாய்ப் பழகி வந்தன. மான் பார்ப்பதறகு அழகாக இருந்ததால 

எப்படியாவது ேவடைடயா  ட ேவண்டும்  என்ற  எண்ணம் அஙகுளள நரிககுத 

ேதான்றியது. நரி ஒரு நாள மானிடம் "நண்பேன! நீ உன் நண்பன் முயலமீது அளவுககு 

மீறிய பாசம் ைவததுளளாய்!  என்பைத நான் அறிேவன். ஆனால முயேலா, உன்ைனவிட 

நான்தான் அழகு என்று எலலா விலஙகுகளிட ம்  ெசாலலிகெகாண்டு அைலகிறது.

ந ட ப ப  உ ய ர வு8
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நீதிக் கருத்து: : கூடறா நடபு பகடறாய முடியும்

முயலிடம் ெதாடர்ந்து  நீ  நடபு ைவததுகெகாண்டால  உன்ைன ஏதாவது ஆபததில 

மாடடிவிடும்" என்றது நரி. மானிறகு நரியின் தந்திரம் புரியவிலைல. "அது எப்படி?" 

என்று ேகடடது. அதறகு நரியானது, "அேதா தூரததில ெதரிகிற குைகககு முயல 

உன்ைன அைழததுச ெசன்று அஙகு வாழும் சிஙகததிறகு இைரயாககிவிடும்" என்று 

ெபாய் கூறியது. மானும் நரியின் சூழசசிையப் புரிந்து ெகாளளாமல அதைன நம்பி 

நடுகாடடிறகுள  ெசன்றது. தனது நண்பைன ெவகுேநரம் ஆகியும் காணவிலைலேய  

என்று முயல துடிதுடிததது. காடடிறகுள அைலந்து திரிந்து ேதட ஆரம்பிததது. கைடசியில 

நரி தந்திரமாக மாைன ேவடைடயாட அைழததுச ெசன்றைதப் பார்ததுவிடடது. "நரியாேர! 

என் நண்பைன எஙகு அைழதது ெசலகிறாய்?"  என்று ேகடடது. "இன்றிலிருந்து மான்  

உன் நண்பன் அலல. மான் என் நண்பன்" என்று நரி பதில கூறியது ”மாைன விடடுவிடு!” 

என்று கதறியது முயல. அப்படியானால என் மூன்று புதிர்களுககு விைடகூறு? பிறகு 

விடடுவிடுகிேறன் என்றது நரி. சரி! புதிர்கைளச ெசால என்றது முயல.

நரி புதிர்கைளச ெசாலலத ெதாடஙகியது

புதிர் 1 : கீேழ வரும் ஆனால ேமேல ேபாகாது அது என்ன?

புதிர் 2 : ைககள இருககும், ஆனால ைகதடடமுடியாது அது என்ன?

புதிர் 3 : ெதாடககததில உயரம் எரிந்து முடிந்தவுடன் குடைட அது என்ன?

முயல நரியிடம் இவவளவுதாேன! இேதா விைட ெசாலகிேறன் என்றது. முதல  புதிருககு 

‘மைழ’ என்பேத விைடயாகும். இரண்டாவதறகு 'கடிகாரம்' என்பேத விைடயாகும். 

மூன்றாவதறகு ‘ெமழுகுவததி’ என்பேத விைடயாகும் என்றது. முயல விைட கூறியைதப் 

பார்ததுத திைகதது ேபானது நரி. நீ கூறியபடி புதிருககு விைட ெசாலலிவிடேடன் என் 

நண்பைன என்னிடம் அனுப்பி விடு! என்று ேகடடது முயல. நரியும் ேவறுவழியிலலாமல 

மாைன விடுவிததது. மான் மகிழசசியுடன் முயலுடன் ஒன்று ேசர்ந்து வாழந்தது.
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!

ச



 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ‘இைர’ என்ற ெசாலலின் ெபாருள .........................................

(அ) உணவு (ஆ) இருப்பிடம்

(இ) மைல (ஈ) இைறவன்

2. ‘மகிழசசியுடன்’ – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

 (அ) மகிழசசி + யுடன் (ஆ) மகிழசசி + உடன் 

(இ) மகிழ + உடன் (ஈ) மகிழச + சியுடன்

3. ெசாலலி + ெகாண்டு – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ...............................

 (அ) ெசாலலிகெகாண்டு (ஆ) ெசாலெகாண்டு

(இ) ெசாலலகெகாண்டு (ஈ) ெசாலலிெகாண்டு

4. ‘முதுைம’ என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ....................................

(அ) தீைம (ஆ) சிறுைம

(இ) ெபருைம (ஈ) இளைம

5. ‘சூழசசி ’என்ற ெசாலலுககுக கைதயின்படி ெதாடர்புைடய விலஙகு ...................................

(அ) மான் (ஆ) முயல

(இ) நரி (ஈ) சிஙகம்

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

வறாஙக பப�ைறாம் 

●  உமககுத ெதரிந்த புதிர் / விடுகைதகைள வகுப்பைறயில 

கலந்துைரயாடுக.

●  அன்ைப மறவா முயல கைதைய உமது ெசாந்த நைடயில 

கூறுக.
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வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. முயல எந்த விலஙகுடன் நண்பனாகப் பழகியது?

2. மாைன விடடுவிடுவதறகாக நரி என்ன ெசய்தது?

3. மான் எதனால மாடடிகெகாண்டது?

4. மறற விலஙகுகள நரியிடம் நடபு ெகாளவைத ஏன் தவிர்ததன?

புதிருக்குப் சபறாருத்தமறான படத்றதப் சபறாருத்துக.

1. உணைவ எடுததிடுவாள 

 உண்ணாமல ைவததிடுவாள

 உடல ெமலிந்த ெபண்- அவள யார்?

2. ெவளைளயாம் ெவளைளககுடம்

 விழுந்தால சலலிககுடம். அது என்ன?

3. ெகாடிெகாடியாம் பூஙெகாடியாம்

 கிளிதின்னும் பழம் இதுவாம்- அது என்ன?

4. தடடு தஙகத தடடு

 தகதகககும் ெவளளிததடடு

 தைலககுேமல உலாவரும் –அது என்ன?

5. ஆயிரம் அைற ெகாண்ட

 மிகப்ெபரிய மிடடாய் கைட – அது என்ன?
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முறைமறாறியுள்்ள ச�றாற்கற்ள முறைப்படுத்தி எழுதுக.

1. ெசலலலாம் இைரேதடச  புலெவளியில

 _______________________________________

2. அைழததுச நண்பைன ெசலகிறாய் எஙகு

 _______________________________________

3. 

 _______________________________________

சமறாழி விற்ளயறாடடு

மாணவர்கைள இரு குழுககளாகப் பிரிகக ேவண்டும். ஒரு குழுவிலிருந்து  

மாணவர்கள இருவைர அைழதது அதில ஒருவரின் காதில அவருககு மடடும் 

ேகடகும்படியாக ெமதுவாக ஒரு ெசாறெறாடைரக  கூறுக. இப்ெபாழுது அந்த மாணவர், 

ெசாலலப்படட ெசாறெறாடருககு ஏறறாறேபால எதிேர உளள மறெறாரு மாணவரிடம்  

நடிததுககாடடேவண்டும். அதைன, அந்த மாணவன் கண்டுபிடிககேவண்டும். 

இவவாறு ெதாடர்ந்து விைளயாடி மகிழச ெசய்க.

சநடிறைக் குறில் ஆக்குக

1. கானல - ___________

2. வாைட - ___________

3. ஆைட - ___________

4. ேதாடு  - ___________

5. ேகாடு  - ___________

6. பால  - ___________

மீண்டும் மீண்டும் ச�றால்லிப்பழகுபவறாம்

1. விண்ணுககும் மண்ணுககும் ெபண்ணுககும் கண்ணுககும் டண்ணகரம்

2.  உளி ெகாண்டு சிைலெயான்று வடிததான்.  

உலகின் தைலசிறந்த கைலெயன்று மைலததான்.

3. குடைட மரமும் ெநடைடமரமும் ெமாடைடததைலையத தடவிகெகாண்டன.
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முடியும் நட்பு வேடாய் முடியும் 



ஒரு ெசால பல ெபாருள அறிக

 

கார் நீர்

பருவம்

குளிர்சசி

ெநல அழகு

நிறம்

                       

கறையும் றகவண்ைமும்

விைல் பூக்கள் ச�யபவறாமறா

உஙகளுககுப் பிடிதத வண்ணதைத ஆளகாடடி விரலால ெதாடடு ைவயுஙகள. ஒேர 

ஒரு ேகாடு நடுவில ேபாடுஙகள. பூசெசடி தயார்.

எைவேயனும் பதது விடுகைதகைள எழுதி, 

அவறறிறகுப் ெபாருததமான படஙகைள வைரந்து 

வருக.

ச�யல் திடடம்

53

Tamil 3rd-std_Term2.indd   53 7/29/2019   1:24:59 PM



அகை முதலி

அடாத ெசயல தகாத ெசயல

அதிகம் - மிகுதி

அமர்ந்த - உடகார்ந்த

ஆணவம் - ெசருககு

ஆபரணஙகள - அணிகலன்கள

ஆேலாசைன - கருதது

ஆனந்தம் - மகிழசசி

இலாபம் - வருமானம்

என்பு - எலும்பு

எழில - அழகு

ஏய்ததல - ஏமாறறுதல

களிப்பு - மகிழசசி

சததம் - ஒலி

சந்ேதகம் - ஐயம்

சுகம் - நலம்

சுதந்திரம் - விடுதைல

ெசலவந்தன் - பணககாரன்

ெசலவாககு - ெசாலலுககு மதிப்பு

ஞாலம் - உலகம்

தண்ேடாரா - முரசைறந்து ெசய்தி ெதரிவிததல

தந்திரம் - சூழசசி

தபால - அஞசல

நிபந்தைன - கடடைள

நீராடலாம் - குளிககலாம்

ெநறிப்படுததுதல - வழிகாடடுதல

பரவசம் - மகிழசசி

பிரமாதம் - ெபருஞசிறப்பு

புததிசாலி - அறிவாளி

வருடுதல - தடவுதல

விதவிதமான வைக வைகயான

வியாபாரி - வணிகர்

விவசாயி - உழவர்

விவாதம் - தருககம்
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ஆவல  விரு்ப்பம்-



பகடடல் பபசுதல் படித்தல் எழுதுதல்

• ேகடடறியாத, எளிய 

ெசாறகளைமந்த 

பாடலகைளயும், 

கைதகைளயும் 

கவனததுடன் 

கருததூன்றிக 

ேகடடுப் புரிந்து 

ெகாளவர்.

• அவறறின் மீதான 

கருததிைன/

ேநாககிைன 

ெவளிப்படுததுவர்

• தம்ைமசசுறறி 

நைடெபறும் 

உைரயாடல 

கைளயும் 

விவரிப்புகைளயும் 

ேகடடுப் புரிந்து 

ெகாளவர்.

• வாய்ெமாழியிலான 

வருணைனகள, 

புதிர்கள,  ெசால 

விைளயாடடு 

விதிமுைறகள 

ஆகியவறைறக 

ேகடடுப்  புரிந்து 

ெகாளவர்.

• பண்புடன் 

உைரயாடுவர்.

• பாடலகைள 

இைசயுடன் உரிய 

உணர்சசியுடன் 

பாடுவர்.

• தமககு  

அறிமுகமான, 

ெசய்திகைளயும் 

விவரஙகைளயும் 

சரியான 

ஒலிப்புடனும், 

தஙகு 

தைடயின்றியும் 

விவரிததுக 

கூறுவர்.

• ேகடகும்/படிககும் 

கைத, கவிைத/

ெசய்திகள 

ஆகியவறைறப் 

புரிந்துெகாண்டு 

தஙகள 

கருததுகளால 

வளப்படுததுவர்.

• ெதளிவான 

ஒலிப்புடன் 

குறில – ெநடில, 

மயஙெகாலிப் 

பிைழகளின்றிப் 

படிப்பர். 

• முறறுப் புளளி, 

வினாக குறி 

ஆகிய நிறுததக 

குறியீடுகைள  

அறிந்து படிப்பர்.

• எளிய 

ெதாடர்கைளத 

தஙகுதைடயின்றிப் 

படிப்பர்.

• படிககும் பகுதியில 

இடம்ெபறும் புதிய 

ெசாறகைளச சூழல 

அடிப்பைடயில 

புரிந்துெகாண்டு 

பிறகு, அவறறின் 

சரியான ெபாருைள 

அறிந்துெகாளள 

முயலவர்.

• புதிர்கள, 

துணுககுகளுககு 

விைட எழுதுவர்.

• ெசய்தி/

கைதப்பகுதி/

கைத/இதழ 

ஆகியவறைறப் 

படிததுப் ெபாருள 

உணர்ந்து கருதது 

ெதரிவிப்பர். 

ேகடகப்படும் 

வினாககளுககு 

விைட எழுதுவர்.

• அறிந்த 

ெசாறகைளக 

ெகாண்டு, 

தமககான 

நைடயில நிறுததக 

குறியீடுகள, எளிய 

வருணைனச 

ெசாறகைளப் 

பயன்படுததிச 

சிறுசிறு ெதாடர்கள 

எழுதுவர்.

கற்ைல் விற்ளவுகள்
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நறடமுறை இைக்கைமறிநது 

பபச்சிலும் எழுத்திலும் 

பயனபடுத்துதல்

கற்கக் கற்கும் திைனகள் 

(தறாபன கற்ைல்)

ச�றாற்க்ளஞ்சியப் சபருக்கமும் 

ச�றால்ைறாடசித் திைனகளும்

• இன எழுததுகைள 

அறிந்துெகாளவர்.

• ஒருைம, பன்ைம ேவறுபாடு 

அறிவர். (அது – அைவ)

• சிறுவர்களுககான  

ெபரிய எழுதது 

படககைதகள

• கணினியில 

குழந்ைதகளுககான 

புதிர்கள, ெமாழி 

விைளயாடடுகள 

விைளயாடி மகிழவர்.

• கீழககாணும் ெசாறகைளக 

கறறறிந்து ேபசசிலும் 

எழுததிலும் பயன்படுததுவர்.

• உணவுப்ெபாருளகளின் 

ெபயர்கள

• ஆைட, அணிகலன்களின் 

ெபயர்கள

• மரம், ெசடி, ெகாடிகளின் 

ெபயர்கள

• ெபாது இடஙகளின் 

ெபயர்கள (பளளி, வஙகி, 

ேபருந்து நிைலயம், 

மருததுவமைன…..)

• பழெமாழிகள

• மரபுதெதாடர்கள

பறடப்புத் திைனகள் விழுமியஙகற்ள 

உைரநதறிநது  

பினபற்றுதல்

வறாழ்வியல் திைனகற்ள 

உைரநதறிநது ச�யல்படுதல்

• ெசால விைளயாடடுகளில 

பஙேகறறல

• ஒேர ெசாலலில ெதாடஙகும்/

முடியும் பலேவறு ெசாறகைள 

உருவாகக அறிந்துெகாளவர்.

• கைதையத ெதாடர்ந்து கூறி 

முடிப்பர்.

• தூய்ைம ேபணுதல

• விதிகைளப் 

பின்பறறுதல

• பிற உயிர்களிடததில 

அன்பு காடடுதல

• உண்ைம ேபசுதல

• நடபுணர்வு

• தன்ைன அறியும் திறன்

• சிககல தீர்ககும் திறன் 

• முடிெவடுககும் திறன்

• கூர்சிந்தைனத திறன்

• பிறைர அவர் 

நிைலயிலிருந்து பார்ககும் 

திறன்

• உணர்வுகைளக ைகயாளும் 

திறன்
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தமிழ் – மூனைறாம் வகுப்பு

நூல் ஆக்கம்

பறாடநூல் உருவறாக்கக் குழு

திருமதி அை. அனுசுயறா பதவி, இைடநிைல ஆசிரிைய, 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, சாைலய ம்பாைளயம், 

விழுப்புரம் மாவடடம்.

திருமதி சப. முருகைறாணி, இைடநிைல ஆசிரிைய, 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, மருவததூர், 

ெபரம்பலூர் மாவடடம்.

திருமதி க. மல்லிகறா, தைலைம ஆசிரிைய, 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, அயன்புததூர், 

திருெவறும்பூர், திருசசி மாவடடம்

திரு. பறா.�. குப்பன, இைடநிைல ஆசிரியர், 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, அய்யன்தாஙகல, 

காேவரிப்பாககம் ஒன்றியம், ேவலூர் மாவடடம்.

திரு. ஆ. மறாணிக்கம், இைடநிைல ஆசிரியர், 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, ஆலஙகுடி, 

அறந்தாஙகி ஒன்றியம், புதுகேகாடைட.

திருமதி. ந. பரிம்ளறா, தைலைமஆசிரியர், 

அம்பததூர் நகராடசி ெதாடககப் பளளி, வரதராஜபுரம், 

விலலிவாககம் ஒன்றியம், திருவளளூர் மாவடடம்

திரு. சவ. பறாைமுருகன, படடதாரி ஆசிரியர், 

அரசு ேமலநிைலப்பளளி, ஆரம்பாககம், 

திருவளளூர் மாவடடம்.

திரு. ந. மறாமறைவறா�ன, படடதாரி ஆசிரியர், 

அரசு ேமலநிைலப் பளளி, 

இராயபுரம், திருவாரூர் மாவடடம்.

திரு. சவ. ைறாஜறா, இைடநிைல ஆசிரியர், 

ஊ. ஒ. ந.நி. பளளி இராககியாம்படடி, 

ெகாஙகணாபுரம், ேசலம்.

திருமதி பி கற்பகம் இைடநிைல ஆசிரியர், 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, ஐயப்பா நகர், விலலிவாககம், 

திருவளளூர் மாவடடம்

திரு. கு. மனத்துறைநறாதன, இைடநிைல ஆசிரியர், 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, கீழேவளூர், நாகப்படடினம்.

திரு. சப. கறாரத்திபகயன, இைடநிைல ஆசிரியர் 

ஊ. ஒ. ெதா. பளளி, சிஙகிலியன் ேகாம்ைப, 

நாமகிரிப் ேபடைட ஒன்றியம், நாமககல மாவடடம்

விறைவுக்குறியீடு பமைறாண்றமக்குழு

இைறா. சஜகநறாதன, இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.பளளி, 

கேணசபுரம், ேபாளூர், திருவண்ணாமைல.

ஆ.பதவி சஜஸிநதறா, ப.ஆ, அ.உ.நி.பளளி, 

என்.எம்.ேகாவில, ேவலூர்

வ. பத்மறாவதி, ப.ஆ, அ.உ.நி. பளளி, 

ெவறறியூர், திருமானூர், அரியலூர்.

அடறட வடிவறமப்பு

கதிர ஆறுமுகம்

வடிவறமப்பு ஒருஙகிறைப்பறா்ளர

ைபமஷ் முனி�றாமி

கல்வி ஆபைறா�கர

முறனவர. சபறான. குமறார 

இைண இயககுநர் (பாடததிடடம்) 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், ெசன்ைன

பமைறாயவறா்ளரகள்

திருமதி ஆ.ப�.பத்மறாவதி,எழுததாளர், 

ெசன்ைன.

திருமதி பறா. மைரவிழி, விரிவுைரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், 

திருவூர், திருவளளூர்.

திரு சி. பனனீரச�ல்வம், 

கலவி மாவடட ஒருஙகிைணப்பாளர், 

ஒருஙகிைணந்த கலவி, புதுகேகாடைட.

திரு இை. சீனிவறா�ன, முதுகைல ஆசிரியர், 

மஜஹருல உலும் ேமனிைலப்பளளி, 

ஆம்பூர், ேவலூர் மாவடடம்.

ஒருஙகிறைப்பறா்ளரகள்

முறனவர. கறா.�றா. சமறாழியைசி, முதலவர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், 

கீழப்பழுவூர், அரியலூர்.

திரு ந. இைறாமலிஙகம், உதவிப் ேபராசிரியர், 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், ெசன்ைன

பத.விமைறா பதவி, விரிவுைரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், 

ெசன்ைன

கறை மற்றும் வடிவறமப்புக்குழு

பக்க வடிவறமப்பு

சந்ேதாஷ்குமார் சகதிேவல

வறைபடம்

கறா. தனஸ் தீபக் ைறாஜன 

கறா. நைன நறானசி ைறாஜன 

ைறா.ஷறாலினி  

றவ.றம.பிைறாஙக் டஃப்  

மதன கஙகறாதைன 

பறா. ைவிகுமறார, 

பவல்முருகன 

பறா. பிைபமறாத் 

ச�. ைபமஷ்குமறார. 

தைக்கடடுப்பறாடு

ைறாபஜஷ் தஙகப்பன

கி. சஜைறால்டு வில்�ன, அருண் கறாமைறாஜ்

கறாமறாடசிபறாைன ஆறுமுகம்
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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 practice 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 engaged 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 - II English book for standard III has two units.
• Each unit is planned for a month.
• Nila introduces each unit.
• Each unit is designed with the things that children see around them like

groceries and that they experience like the seasons.
• 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 that they are graded from simple to challenging. It is for

comprehension of the content.
• Let us know provides scope for teaching grammar in a context. It helps them 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 simple structures to speak the language.
• Circle time activity provides opportunity for the teacher to practise the

structure through the games and activities.
• Word wall can be used to teach 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 children to ask and answer questions with
“wh” words.

• I can do can be used as a formative assessment of the skills.
• Note to the teacher helps the teacher by highlighting some important suggestions.
• QR code motivates the teachers, the students as well as the parents to enrich the teaching

learning process.

Preface
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s

• Children who love to go to market are curious about the things in the shop.
• Look and say page helps children name commonly use groceries.
• Let us practise introduces on the action words related to groceries.
• Let us use focuses on the structure “Let me” to help children ask permissions 

and suggestions.

Unit II — Trip to the store

• Children ask curiously about the change in the climate. This unit sketches an
outline to their questions.

• Look and say page helps children name some common words about the summer
season.

• Let us practise teaches describing words related to the seasons.
• Let us use focuses on the structure “Nice to meet you.” to help children

greet people.

Unit I — Seasons’ Story

• 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

• 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.
• Note: For ICT corner, Digi Links QR codes use any other QR scanner.

Let’s use the QR code in the text books! 
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e-Book Assessment Digilinks
62
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Hi! It is chilly 
during the 
winter. 

Do you feel 
chilly?

Seasons’ Story1

Let us recall
1. Name the pictures.

2. Fill in the blanks with a/an/the.

 sun rises in  east.

This is  ball.  ball is brown.

3. Read the following.
came case braywait swaymain
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Look and say

64

sunglasses

kite

hat

shovel

Summer

3rd std unit I.indd   64 7/23/2019   11:26:20 AM



65

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

65

tender coconut

sun

watermelon

buttermilk

ball

hut

juice

toy
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Let us sing

Welcoming spr ing

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

66

Out of the cave! Out of the hole!
Came the rabbit and the foal.
Hatch from egg in the nest,
The birds too join the fest!

The leaves green and flowers swing
Do you know that it is spring?

The bugs are back,
And little spiders in black!
Bears, rabbits and bees,

Near flowers, grass and trees!
Just like me they hum,
That spring has come!
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Let us learn

Raincoat
On Sunday, Nalan’s parents got 

him a red raincoat.

”Ma, May I wear it now?” 
asked Nalan.

”No my dear, now the sky is 
clear.” said Ma.

On Tuesday, ”Ma, when will my 
wish come true?”asked Nalan.

”Not today, my dear, there is 
just one white cloud in the sky!” 
said Ma.

”Will it rain today, Mummy?” 
asked Nalan on Monday.

”No Nalan, not today. It is bright 
and sunny. If you wear, it will be 
funny!” said Ma.

On Wednesday, ”Ma, why doesn’t 
it rain?” asked Nalan.

”Son, I think it is hot. It will 
rain before noon.” said Ma.
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On Thursday during picnic, ”Ma, 
what if it rains? Shall I take the 
raincoat with me for picnic?” asked 
Nalan.

”No my dear, it will not rain .The 
little white clouds are too high.” 
said Ma.

”Ma, will it rain today?” asked 
Nalan loudly on Friday.

”It might, my dear there are 
some dark clouds low down in the 
sky.” said Ma.

Saturday begins with a bang!

Dadum-Dadum-Dadum!

”I hear thunder. Will it rain very 
soon?” asked Nalan.

Finally, it starts to rain!

”Oh, it’s raining, it’s raining,” 
sang Nalan, running out.

”But Nalan, you forgot your 
raincoat!” said Ma running after 
him.

Note to the teacher: Students should be asked questions based on the 
pictures and description to guess the name of the season and its features.
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Let us understand

?

What comes next?

1. Circle the correct word.

cap coat cloudy sunny hot cool

2. Match the following.

a. Sunday - rain

b. Wednesday - clear sky

c. Saturday - hot

3. Listen, think and write.

a. What did Nalan get from his parents?

b. How was the Sun on Monday?

c. Where did Nalan go on Thursday?

d. How did the Saturday begin?

e. Do you enjoy the rain? Why?
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Let us practise

  Make picture cards describing the words chilly, sunny etc.
  Divide the students into two groups.
  Call a child from Group’ A’  to pick a card.
  Then call a child from Group 'B' to name the picture and

the season.
 Ensure all the children participate in the activity.

Let us talk

•  Display the words on the word wall.
•  Make 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 a

point.
•  If they are not able to read, they

have to give the chit back.
•  When the teacher has no chits left,

the child with the most chits wins.
•  Practise till all the children can

read the words.

Let us do

ut if low seven

eight after again every

buy cold does fast

gave goes pull sing

Wordwall

chilly sunny rainy 

Fill in the blanks with the picture related to seasons.

Look at the picture and name it to your friend.

cloudy

r y c y s y
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Let us say

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

 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 to the sound and repeat.

horse port

or

ball fall

all
prawn saw

aw

shore store

ore

lord fawn law ball bore
born lawn paw fall shore
short yawn raw call score
storm dawn jaw hall store
horse pawn flaw small snore

Read aloud.

The storm hits the shore. The fawn runs in the lawn.

The prawn is sold in the store. The horse stands in the big hall.
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Let us practise

Let us do

nor fawn flaw ball bore
cork hawk raw fall core
born yawn jaw call more
lord dawn law hall store
short lawn saw mall snore 
horse pawn claw tall score
storm prawn shawl small shore

Wordwall

Circle and fill the correct letter cluster.

aw  all or  ore

aw  allor  ore

Fill in the blanks.

c k_ _

sh l_ _

l n_ _

sc_ _ _

•  Prepare one set of flash cards for
each of the letter clusters.

•  Make children pick up a card.
•  Give one flash card to each child.
•  Children with letter cluster or must

read the word and clap.
•  Children with letter cluster aw must

read the word and jump.
•  Children with letter cluster all must

read the word and snap.
•  Children with letter cluster ore

must read the word and stomp.
•  Practise till the children can read

the words clearly.
•  Continue with all the children.

f k_ _ f _ _ _

j _ _ sn _ _ _
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 When you meet someone for the first time, you should say ‘Nice to meet 
you’. It is used to express that you are happy to meet her/him. You can 
reply by saying ‘Nice to meet you too’.

 Divide the children in pairs.
  Make a child greet ‘Nice to meet you.’ and ask the other child to respond saying

‘Nice to meet you too’.
 Reverse their roles. Change the pair and practise the structure.

Circle Time Activity

Let us practise

Arrange the words and write the sentence.

Let us use

Nice to 
meet you 

too.
Meet my 
friend.

Nice to 
meet you.

Nice to 
meet you 

too.
............

Nice to meet you.

Note to the teacher: You can also ask children to use the greeting everyday 
in class.

you nice meet to

Fill in the blanks.
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Let us know

Look at the words below in red.

It is a flower. 

It is a pink flower.

Mandria is a girl.

Mandria is a clever girl.

Rithik is a boy.

Rithik is a tall boy.

The words that tell more about the naming words are called 
describing words.

What is the use of the words pink, clever and tall?

The word pink tells us more about the flower.

The word clever tells us more about the girl, Mandria.

The word tall tells us more about the boy, Rithik.

You can find the describing words by asking “How is the _________?”

Tick () the best describing word for the picture.

The man is ____.The light is bright.

How is the man? How is the rock?How is the light?

The rock is ____.

fatbright hard smooththindull
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Tick () the correct describing word.

cloudy windy snowy

barrenlittlegreen

funnysadangry

Look at the picture and tick () the suitable describing 
sentences.

a] Prithinga has a green bag.
b] Prithinga has a yellow bag.

] Prithinga has a blue bag.

a] He is a weak and thin man.
b] He is a strong and bold man.
c] He is a dull and lazy man.

a] Millet porridge is a junk food.
b] Millet porridge is a nutritious food.

] Millet porridge is a modern food.
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Let us read

The sun rises. The birds sing. Banu and Janu are ready to play!

A Winter Morning

Let me wear 
my warm hat 
as it is cold.

The hat is not on the table.

Where did the 
hat go? It was 
here. Where 

has it gone now?

I can’t find my 
warm socks! 

Where are my 
warm socks?

Brr, it 
is cold!

Yes, so 
cold.
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The girls shiver due to the cold.

Banu finds a small hole in the wall.

Banu and Janu take their hat and 
socks. Now, they are ready to play.

They leave to play. Then, two 
rats come out and take their 

warm coat into the hole.

I can’t find my 
hat and you can’t 
find your socks.

My feet are 
numb with 

cold.
Mine too! 

Janu, look here! Look 
into the hole. Our hat 
and socks are here.

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 the 
children to listen and follow the instructions to make the trees.

Let us make

Let us think and do

• Take a white chart .
• Draw three trees with a pencil on

a sheet.
• Paint the first tree brown with no

leaves.
• Paint the second tree green with

a lot of leaves.
• Paint the third tree with yellow 

leaves and full of pink flowers.
• Cut the coloured trees one 

by one.
• Stick it and name the seasons.

Match the following pictures with the words.

 socks hat sweater blanket

Choose the correct word to complete the sentence.

1. The girls shivered due to the _________. [hot, cold]

2.  They found their socks and hat in the ________. [hole, cupboard]

3. They felt numb in their __________. [teeth, feet]
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Big P icture

Note to the teacher: Encourage the children to answer the questions with 
“How...?” orally. Encourage the children to use adjectives like tall, short, 
heavy, light to answer.  Practise the structure contextually in the class.

1. How is the boy with blue shirt? The boy is tall.

2. How is the boy with red shirt?

3. How is the watermelon?

4. How is the banana?

5.  How is the balloon vendor?

6.  How is the ice vendor?

7. How is the dog?

8. How is the man with the dog?

9. How is the ball?

10. How is the bat?
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I Can Do
1. Tick () the pictures related to summer.

2. Match the picture with the season.

summer rainy winter

3. Listen and circle the words that your teacher says twice.
Malar and her friends sing songs everynight. Usually Malar goes 
there at six. Today it is very cold. So Malar doesn’t join even after 
seven. She runs fast and atlast joins with them.

Note to the teacher: Read the words sing, goes, cold, 
after, seven and fast one more time to the children.

4. Listen to the teacher and answer.
What would you say when you meet someone?

...................
Nice to 

meet you 
too.
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5. Recite the poem “Welcoming Spring” with intonation.

6. Circle the odd word.
a. horse dance storm born

b. jaw flaw plow law

c. fall hill call ball

d. shoe store shore score

7. Circle the word that completes each sentence.

a. This is a ------------- shirt.

 red green

b. It is a ------------- animal.

domestic

8.  Look at the pictures and tick () the suitable describing
sentences.

a. He is an active boy.

b. He is a lazy boy.

c. He is a naughty boy.

a. It is a black dog.

b. It is a white dog.

c. It is a brown dog.

(a)

(b)
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Note to the teacher: Ask children to colour the balloons when they achieve the 
learning outcome.

Now I can...
Learning Outcome

name the 
words that 
describe the 

seasons.

use the 
structure 
‘Nice to 

meet you’.

ask and 
answer 

questions 
with 

‘How..?’

identify 
and 

use the 
describing 
words.

name the 
seasons.

say and 
read the 

words with 
‘or’, ’ore’, 
‘aw‘, and 

‘all‘.

read the 
story 

‘A Winter 
Morning’.

recite 
the poem 
‘Welcoming 
Spring’.

read words 
from the 
word wall.
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I can name 
ten groceries. 

Can you?

Trip to the Store
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Let us recall
1. Name the pictures.

2. Choose the correct describing word.

round/flat blue/green
3. Fill in the blanks.

f sc_  _ _ _  _k
4. Read the words aloud.

yawn fall jaw snorebore smallborn
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rice

bengal gram

wheat

black gram

garlic

chickpeas

gingeronion

sugar

cardamom

oil

ghee milk honey

green gram

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

salt

cashew 
nuts

red Chilly tamarind

pepper cumin turmeric

ground nuts

mint curry 
leaves

coriander 
leaves
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At the Grocery store

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.

86

At the grocery store,
find everything you need and more!

Saffron and cinnamon,
are not very common!
Grains and sprout,
eat them without a doubt!

Almonds and dates,
share them with mates!
Milk and oil,
can’t pack them with a foil!

Now, get these to your door,
from the grocery store!
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It was a warm sunny day, 
perfect for a picnic.

“Amma, I am bored at 
home.”, said Varun.

His mother said that they 
could go out for a picnic in the 

park.

 “A picnic? Sounds exciting!”, 
said Varun.

They sat down and made a list of things to do and a list of things to eat. 
Then, they took an auto to the market to buy groceries.

At the vegetable shop, Varun asked, “Can we buy fresh carrots? We can 
make a tasty salad.”

Amma smiled, “Sure.”

Varun was curious at two similar looking vegetables and asked, “What 
are they called?”

Amma smiled, “The one that is white inside is called ash gourd and the 
other is called pumpkin.”

Then, Varun and Amma crossed the fruit shop. 
Varun said, “Amma, do we need some fruits for 
the picnic?”

Varun had already decided which fruit 
he wanted. He wanted the big, green and 
juicy watermelon. Not just that, he also 
wanted the reddish yellow ripe mango 
from the stalls.

“Amma, there are so many 
types of rice and cereals here. 
Should we buy some?”

Varun’s day out!
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know the names of the groceries and their uses.
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She then washed the rice and  
black gram to clean it. She then 
mixed and soaked them in water 
for some time.

“Amma, Can I grind 
them with you?”

Amma and Varun made the 

They grated the carrots, squeezed lemon and added salt to make a 
salad that they can eat as a snack.

“Amma, Can I taste some salad now?”, asked Varun.

Amma gave Varun some salad. “Yummm!” said Varun.

Now, they started to cut the watermelon and mango to pack them. 
Varun could not resist. He took a big bite of the mango and the juice of the 
mango dripped and fell on his shirt.

Amma saw Varun and burst 
into laughter. Varun joined his 
mother.

Now that all the food was ready 
and packed, both left to the park. 
Varun played on the swing and 
slide. After some time, Amma and 
Varun spread a cloth on the grass 
and laid out all the food they had packed. 

“Thank you Amma. I had a wonderful day!”, said Varun and hugged his 
mother. 
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After coming back home, Varun helped Amma to store the vegetables, 
fruits and cereals in their place.

batter together for making 
delicious dosas for lunch. They also packed coriander chutney and tomato 
chutney to eat with them. They packed the dosas in a round tiffin box and 
the chutneys in two small square boxes.
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Let us understand

3. Listen, think and write.

1. Where did they plan to go?
2. What did they buy in the vegetable shop?
3. What did they cut?
4. Why did they go to picnic?
5. How will you get ready for a picnic?

1. Match the words to the pictures.

coriander ash gourd black gram

Tick () the odd one

2. Make a shopping list from the below pictures.

rc l

3rd std unit II.indd   89 7/22/2019   7:39:28 PM



90

Let us practise

  Show a flash card with the action word “break”.
  Ask the children “What do you break?” with action.
  Make the children answer “I break the coconut” with

action.
  Repeat the steps with a set of flash cards of action words

like peel, taste,spread etc.
  Practise with all the children.

Let us talk

Wordwall

Let us do •  Make 2 sets of flashcards with
words from the wordwall.

•  Divide children into two
groups .

•  Give one set of flashcards to
each group.

•  Say a word and ask the children to 
get the card and raise their hands.

•  The child who raises hand first
gets chance to read.

•  Give the group one point if the 
child reads the word correctly.

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

•  Practise with all the children.

Fill in the blanks with the actions.

six small nine
ten fly going
once some stop
thank always around
sleep wash write 

break spread sprinkle saute peel
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Listen to the sound and repeat.

Let us say

Listen and repeat.

ar  
as in

or 
as in

Read aloud.

Note to the teacher: First teach the sound /Ə/ to the children. Then, 
introduce the two letter clusters for the sounds and help the children to 
relate the sound to the letter cluster.

Let us practise

sugardollar mirror doctor

collar 
caterpillar 

sugar
polar
solar

visitor
sailor
actor

tractor
donor

This is a green caterpillar. Actor donates in dollars.

The sailor sails the ship. Sugarcane is carried by tractor.
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Let us practise

Let us do

Fill in the blanks.

•  Make two flash cards for “ar”
and “or”.

•  Make a child pick a card.

•  If a child picks a card with
“ar”, make the child read all
the words with “ar”.

•  Ask other children to repeat.

•  Practise with all the children.

Circle and fill the “ar” “or” sounds

Wordwall
major solar
tailor sugar
author collar
creator polar
collector popular

_ _tract

_ _tail

_

_

_

_

sug

doct

_ _act

_ _sail

_

_

_

_

coll

sol

ar ar

ar ar

or or

or or
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Let us use

Let us practise

 Divide the class into two groups A and B.
 Make the child from group A ask “Let me take rest”.
 The child from group B should say, “Yes, you can or No, you cannot”.
 The children should act according to the permission.
 Practise with all the children.
 Reverse the roles of the groups and practise again.

Circle Time Activity

We use Let for asking permission or give someone permission.

Let me 
play.

Yes, 
you can.

In the above sentence,, Let me is used for asking permission to play.

You can answer using ‘Yes, you can’  or ‘No, you cannot’.

taste the soup? throw the ball?

Yes, No,
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Let us know

Look at the pictures and follow the conversation.

John cried loudly.

How did John cry?

When will Shyam meet his 
friend?

Loudly.

Tomorrow.

Shyam will meet his 
friend tomorrow.

The words help us know more about the action and describes it.

How happily really gently slowly
when tomorrow today now yesterday

Tick the correct word that helps us know more about the action.

sadly

angrily

happily

roughly

carefully

peacefully

Circle the words that help us know more about the action.

1. He came yesterday.

2. She speaks gently.

Write two words that help us know more about the action.

beautifully softly fast loudly

dance  speak 

Note to the teacher: Explain children the words that describe how and when the 
actions take place. Make children know the uses of adverb.
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THE GREAT COOKING CONTEST

Let us read

Gayathri was a cute girl. She liked to cook and make crafts. 

She helped in the kitchen but she was not allowed near the stove. 

One day, her school posted a note with the name “ THE GREAT COOKING 
CONTEST.” It said that children must cook without fire. All in Gayathri’s 
class took part in the contest. 

She told her mom about the contest and asked her help. Gayathri said, 
”A fruit salad will not make me win.” Mom said, “Why don’t you try AVAL 
LADDU? It is easy and tasty.”She learned to make AVAL LADDU.

She was ready  for the contest. On the day, all were busy with peeling 
and cutting. Gayathri did not panic and took her time to start.
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She took a cup of AVAL and soaked it in water. Then, she added nuts 
and honey. She mixed them well and rolled them into eight LADDUS. 

Gayathri’s name was called. She took the AVAL LADDUS and ran. 
CRASH! She fell down and her LADDUS got crushed.

She was sad. She took it to the school head. The head tasted the 
crushed LADDUS and said, “Your AVAL BOONDHI is really tasty!”

The time had come to name the winner. The school head on the mike 
said, “Gayathri of class 3, is the winner.” Gayathri was very happy.
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Let us think and do
Circle the correct word.

nuts   water sugar   honey

Let us make

Note to the teacher: Read the instructions one by one. Encourage children to paste 
the grocery item after listening to the instructions.

Paste mustard seeds in box no.1
Paste black gram in box.2
Paste fenugreek seeds in box 3
Paste black pepper in box 4
Paste cumin seeds in box 5
Paste cardamom in box 6
Paste clove in box 7

Anjaraipetti

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

1.  is prepared without fire.

2. Her mom taught, how to prepare .

1

2

3

4

5

6

7
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Big P icture

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

1. Which book is under the table? Red book is under the table.

2. Which ball is out of the box?

3. Which pen is longer?

4. Which apple is cut into two?

5. Which toy is bigger?

6. Which cat has the collar?

7. Which pillow is near the telephone?

8. Which bottle is filled with water?

Picture of living room
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1. Write the names of the groceries.

ragi, pepper, bengalgram

2. Circle the word with or.

regular sailor sugar tractor polar visitor

3. Circle the word with ar.

dollar mirror sugar polar doctor regular

4. Recite the poem ’At the grocery store’ with intonation.

5. Listen and circle the words that your teacher says twice. 
I am six years old. I fly a small kite. My sister is ten years old.
I write her name in the kite. Always I love her.

Note to the teacher: Read the words six, fly, small, 
ten, write and always one more time to the children.

I Can Do
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6. Fill in the blanks with structure.

eat the mango?

7. Tick () the correct picture.

happily

silently

8.  Look at the picture and tick () the suitable describing
sentences.

a. The boy goes to school happily.
b. The boy goes to school angrily.
c. The boy goes to school sadly.

a. They quietly celebrate their function.
b. They cheerfully celebrate their function.
c. They sadly celebrate their function.
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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

name 
actions 
related 
to the 

groceries.

use the 
structure 
“Let me”, 
“Yes you 
can”, 

“No you 
cannot”.

identify 
and use the 
words that 

help us 
know more 
about the 
action.

ask and 
answer 

questions 
with  

“which..?”

name the 
groceries.

say and 
read the 

words with 
“or” and 
“ar”.

read the 
story ‘The 

Great 
Cooking 
Contest’.

recite the 
poem At 

the grocery 
store.

read words 
from the 
wordwall.
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