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முகவுரை

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

• கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

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

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

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

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

தமிழ்நாடு ்பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் ்பணிகள் கழகம்
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முகவுரை

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

•  கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின்
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

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

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

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

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

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

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

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

தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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நாட்டுப்பண் 
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ஹே

பாரத பாகய விதாதா

பஞ்ாப ஸிந்து குஜராத மராட்ா

திராவி் உதகல பஙகா

விந்திய ஹிமா்ல யமுனா கஙகா

உச்ல ஜலதி தரஙகா.

தவ சுப நாஹம ஜாஹக

தவ சுப ஆசிஸ மாஹக

காஹே தவ ஜய காதா

ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ஹே

பாரத பாகய விதாதா

ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே

ஜய ஜய ஜய ஜய ஹே!

- மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெ்பாருள்

இந்தியத் தாயய! மக்களின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற நீயய எல்ாருளைய மனத்திலும் 
ஆட்சி செய்கி்றாய்.

நின் திருபச்பயர் ்பஞொள்பயும், சிந்துளையும், கூர்்செரத்ளதயும், மராட்டியத்ளதயும், திராவிைத்ளதயும், 
ஒடிொளையும், ைங்காைத்ளதயும் உளைக கிைர்்சசி அளைய்ச செய்கி்றது.

நின் திருபச்பயர் விந்திய, இமயமள்த் சதாைர்்களில எதிசராலிககி்றது; யமுளன, ்கஙள்க
ஆறு்களின் இன்சனாலியில ஒன்றுகி்றது; இந்தியக ்கை்ள்்கைால ைணங்கப்படுகி்றது.

அளை நின்னருளை யைண்டுகின்்றன; நின் பு்களைப ்பரவுகின்்றன.
இந்தியாவின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற தாயய! 

உனககு சைற்றி! சைற்றி! சைற்றி!
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தமிழத்தாய் ைாழத்து - ப்பாருள்

ஒலி எழுபபும் நீர் நிள்றந்த ்கைப்னும் ஆளையுடுத்திய நி்பமனும் ப்பண்ணுககு, 
அைகு மிளிரும் சி்றபபு நிள்றந்த மு்கமா்கத் தி்கழகி்றது ்பரதக்கண்ைம். அக்கண்ைத்தில, 
பதன்னாடும் அதில சி்றந்த திராவிைர்்களின் நல் திருநாடும், ப்பாருத்தமான பிள்ற 
ய்பான்்ற பநற்றியா்கவும், அதிலிட்ை மணம் வீசும் தி்்கமா்கவும் இருககின்்றன.

அந்தத் தி்்கத்தில இருந்து ைரும் ைாெளனய்பா், அளனத்து்்கமும் இன்்பம் ப்பறும் 
ைள்கயில எல்ாத் திளெயிலும் பு்கழ மணககும்்படி (பு்கழ ப்பற்று) இருககின்்ற 
ப்பருளமமிக்க தமிழப ப்பண்யண! தமிழப ப்பண்யண! என்றும் இைளமயா்க இருககின்்ற 
உன் சி்றப்பான தி்றளமளய வியந்து உன் ையப்பட்டு எங்கள் பெயல்களை ம்றந்து 
உன்ளன ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம!

நீராருங ்கைலுடுத்த நி்மைந்ளதக ப்கழிப்ாழுகும்
சீராரும் ைதனபமனத் தி்கழ்பரதக ்கண்ைமிதில
பதக்கணமும் அதிற்சி்றந்த திராவிைநல திருநாடும்
தக்கசிறு பிள்றநுதலும் தரித்தநறுந் தி்்கமுயம!
அத்தி்்க ைாெளனய்பால அளனத்து்கும் இன்்பமு்ற
எத்திளெயும் பு்கழமணக்க இருந்தப்பருந் தமிைணஙய்க!

தமிைணஙய்க!
உன் சீரிைளமத் தி்றம்வியந்து பெயலம்றந்து ைாழத்துதுயம!

ைாழத்துதுயம!
ைாழத்துதுயம!

-  ‘மயனான்மணீயம்’ ப்ப. சுந்தரனார்.

தமிழத்தநாய் வநாழத்து
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V



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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அழகிய தமிழில் அறிவுக்கருவூலம்; அடிப்்படைத் திறன்களின வளர்நிடலப் 

ப்படை்கம்; உயர்பததாைக்க நிடலககு உதவும் ்கறறல் ஏணியதாய் இப்்பதாைநூல்

்கறறல் ந�தாக்கங்கள்

்பதாைப்ப்பதாருள் சதார்நத குறிகந்கதாள்்கள்
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்பதாைப்்பகுதிககு வலிடை நசர்ககும் பசயல்்பதாடு்கள்

ைதிப்பீடு

்கறறல் அடைடவ அளவிடும் ்கருவி

சிநதடை விைதா

்பதாைப்ப்பதாருள்சதார்நத விரிவதாை ்பதார்டவ

பைதாழிடய ஆள்நவதாம்

பைதாழித்திறடை நைம்்படுத்தும் பசயல்்பதாடு்கள்

பைதாழிநயதாடு விடளயதாடு 

ஆர்வமூடடும் பைதாழி விடளயதாடடு்கள்

நிற்க அதறகுத் த்க 
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தமிழின இனிடை!

்கனியிடை ஏறிய சுடளயும் – முறறல்

்கடழயிடை ஏறிய சதாறும்

்பனிைலர் ஏறிய நதனும் – ்கதாய்சசும்

்பதாகிடை ஏறிய சுடவயும்

�னி்பசு ப்பதாழியும் ்பதாலும் – பதனடை

�ல்கிய குளிரிள நீரும்

இனியை எனந்பன எனினும் – தமிடழ 

எனனுயிர் எனந்பன ்கணடீர்!

- புைடசிக்கவிஞர் ்பதாைதிததாசன

இயல் 

ஒனறு

்பதாைல் 

 ்கறறல் ந�தாக்கங்கள்

• ச்ய்யுளளப பிளையின்றிச ்ரியான ஒலிபபு்ன் படிததல.

• தன் கருதளதக கவிளத மூலம் சவளிபபடுதத முயலுதல.

• இரண்டு கருததுகளள ஒபபிடடும் ஹவறுபடுததியும் ஹபசும் தி்றன் சபறுதல

• மரபு என்பதன் சபாருளள உணர்ந்து ஹபாற்றுதல.

• மரபின் பலஹவறு வளககளள அறிந்து பயன்படுததுதல

பைதாழி

1



பசதால்ப்பதாருள்

கனி - பைம் களை - கரும்பு

நனி - மிகுதி நலகிய- வைஙகிய

்பதாைல் ப்பதாருள்

கனியின் சுளளயில உளள சுளவயும், முற்றிய கரும்புச ்ாற்றின் சுளவயும், 

மலரிலிருந்து எடுககபபட் ஹதனின் சுளவயும், காய்சசிய பாகின் சுளவயும், சி்றந்த 

பசு தந்த பாலின் சுளவயும், சதன்ளன மரததிலிருந்து சப்றபபட் குளிர்ந்த இளநீரின் 

சுளவயும் இனிளமயானளவ. ஆனால, தமிழ் இததளகய சுளவகளளயும்வி் 

உயர்ந்தது. தமிஹைா என் உயிர் ஹபான்்றது என்கி்றார் பாரதிதா்ன்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

இபபா்ளலப பாடியவர் பாரதிதா்ன். புதுசஹ்ரியில பி்றந்த இவர், பாரதியாரின் மீது 

சகாண்் பற்றினால, கனக சுபபு ரததினம் என்்ற தம் இயற்சபயளரப பாரதிதா்ன் 

என மாற்றி அளமததுகசகாண்்ார். இவர் பாடிய இபபா்ல, பாரதிதா்ன் 

கவிளதகள என்னும் நூலின் முதல சதாகுபபில, தமிழின் இனிளம என்னும் 

தளலபபில அளமந்துளளது.

்கற்படவ ்கறறபின

• பா்ளலச ்ரியான உச்ரிபபு்ன் படிததுக காடடுக.

• பா்ளல உரிய ஓள்யு்ன் பாடுக.

• பாரதிதா்ன் தமிளை உயிர் என்கி்றார்.  உஙகளுககுத தமிழ்

எது ஹபான்்றது? கலந்துளரயாடுக.

• சமாழி சதா்ர்பான பா்லகள மற்றும் கவிளதகளளப படிதது மகிழ்க.
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3

ைதிப்பீடு

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 1. ‘்கடழ’ இசச்ால உணர்ததும் ்ரியான சபாருள ____________

அ) கரும்பு ஆ) கறும்பு

இ) கருபபு ஈ) கறுபபு

2 ்கனியிடை இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ...................................................

அ) கனி + யிள் ஆ) கணி + யிள்

இ) கனி + இள் ஈ) கணி + இள்

3 ்பனி + ைலர் என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ..................................

அ) பனிம்மலர் ஆ) பனிமலர்

இ) பன்மலர் ஈ) பணிமலர்

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க.

அ) களையிள் - --------- + ---------

ஆ) என்னுயிர் - --------- + ---------

இ. ப்படடியிலுள்ள பசதாற்கடளப் ப்பதாருத்தி ைகிழ்்க.

1. பால -  2. ்ாறு - 

3. இளநீர் - 4. பாகு -

ஈ. இப்்பதாைலில் வரும் ஒநை ஓடசயுடைய பசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க __________

உ. ்பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுந்பதால் உள்ள பசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க

________ ________

ஊ ்பதாைலில் வரும் வருைடைச பசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க._____________

எ விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. பாரதிதா்ன் எவற்ள்றசயலலாம் இனியன என்று கூறுகி்றார்?

2. பாரதிதா்ன் எதளன என் உயிர் என்று கூறுகி்றார்?

ஏ  சிநதடை விைதா

பாரதிதா்ன் சிலவற்ள்ற இனியன என்று கூறுகி்றார்.  

உனககு எளவசயலலாம் இனிளமயானளவ? ஏன்?

கரும்பு

சவலலம்

பசு

சதன்ளன

.

.

.



்கவிடதப் ்படடிைனறம்

்கவிடதப் ்படடிைனறத்துக்கதாை அறிமு்கம்

ஹபசுதல என்பது அடிபபள்ததி்றன் எனில, ஹபச்ாற்்றல என்பது உயர்நிளலத தி்றன். 

ஹபசுதலின் வளர்நிளலஹய ஹபச்ாற்்றல. அததளகய ஹபச்ாற்்றல தி்றளன வளர்ககும் பா்ஙகளுள 

ஒன்று, இககவிளதப படடிமன்்றம். 

பலர் நிள்றந்த அளவயினிஹல தாம் இயற்றிய கவிளதளய சவளியிட்ஹபாது, பாரதியாருககு 

11 வயதுதான். ஆதலால, கவி பாடும் தி்றளமளய இளளமயிஹலஹய வளர்ததுகசகாளவது 

்ாலச சி்றந்தது. இஙகு உளரநள்ப பா்மாக அளமந்துளள இபபகுதி, இலககியததின் ஒரு 

வடிவமான கவிளத நள்யில அளமந்துளளளம, புதுளமயின் நுளைவாயில. கவிளதககுரிய 

ச்ாலலா்ல, உவளமசசி்றபபு, ஹமாளன, எதுளக ஹபான்்ற நயஙகள ஹமலும் பா்பபகுதிளயச 

சி்றபபுள்யதாககுகின்்றன. மாணவர்கள, குரல ஏற்்றஇ்றககதஹதாடும் தஙகுதள்யின்றியும் 

வாய்விடடுப படிககும்ஹபாதுதான் இககவிளதப படடிமன்்றப ஹபசசு, ஆற்்றல வாய்ந்த 

ஹபசசுககளலயாக மிளிரும். அதற்கான வாய்பளப ஆசிரியர்கள ஏற்படுததித தரஹவண்டும்.

இ்ம் :    பளளிவளாகம் காலம் :   பிற்பகல 3. 00 மணி

உறுபபினர்கள :  நடுவராகச சி்றபபு விருந்தினர், ஐந்தாம் வகுபபு மாணவர்கள இன்சுளவ, 

அருளபபன், மதிசயாளி, ்லீமா.

இயல் 

ஒனறு உடை�டை 

அறிவா? பண்பா? 

படடிமன்்றம்
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அறிவதா? ்பண்பதா?

�டுவர் : பசநதமிநழ ! �றுநநதநை !

 பச்கம் ந்பதாறறும் பசம்பைதாழிநய ! 

முத்தமிழ் பசதால்பலடுத்து

 �றறமிழ்ப் ்படடி ைணை்பத்தின

 �டுவைதா்க �தான வநதுள்நளன.

வைக்கம்

தித்திககும் நதனதமிழில்

எத்திககும் பு்கழ்்பைப்பும்

வித்த்கக ்கவிடதயதால்,

ப்பரிதும் நதடவ அறிவதா? ்பண்பதா?

எைக ்கவிடத வதாசிக்க வருகினறைர்

 ்பதாைதாடடுககுரிய �தால்வர்,

தனித்துவமிக்க இனசுடவ,

 பசதால்லழகி சலீைதா

அருடையதாை அருளப்்பன

ஒப்்பறற ைதிபயதாளி.....

முதல் ்கவிடத முத்ததாய்ப் ்பதாை

இனிநத அடழககினநறன இனசுடவடய......

இனசுடவ : புவி காககும் தமிழ்த தாய்ககும்

கவியரஙகத தளலளமககும்

ஆன்ஹ்றாருககும் ்ான்ஹ்றாருககும்

அறிவுதான் முன்ஹனற்்றததின்

ஆணிஹவர் என்ஹ்ற

அடிததுக கூ்ற வந்துளஹளன்

‘அகனி’ தந்த அபதுலகலாம்

அ்ததியதும் அறிவாஹல! அறிவாஹல!

அறிவின் துளண சகாண்ஹ்

ஆயிரம் கண்டுபிடிபபால தாமஸ

ஆலவா எடி்னும் வாழ்கின்்றார் அறிவாஹல!

அறிவுமிகு மனிதனாக

அகிலததில உயர்ந்து நின்்றால

அததளனயும் நம் ளகயில

என்று கூறி விள் சபறுகின்ஹ்றன்........
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�டுவர் : இன்சுளவயின் கவிளத

அறிவாயுதம்.......

அடுதது, ஒளிரும் கவிளதயு்ன்

மதிசயாளி கவிபா் வருகின்்றார்

ைதிபயதாளி : அகிலசமலலாம் தமிஹை மணககும்!

பண்புதான் சவற்றிபபடி என்ஹ்ற

பள்ற ்ாற்்ற வந்துளஹளன்.

நற்பண்பு தூககிவிடும்

நம்ளம உயரததிஹல

நற்பண்பு புகுந்து விட்ால

நாவினிஹல இனிளம வரும்

பண்பாஹல சி்றந்தவர் தாம்

பலருண்டு நம்மிள்ஹய

புததஹராடு வளளுவரும்

 ஹபாதிதததும் நற்பண்ஹப.....

நன்சனறியால நிளலதது

நிற்ஹபாம் உலகினிஹல....

�டுவர் : மிளிர்கின்்ற தமிழ்க கவிளத

மதிசயாளியின் அரும் கவிளத....

அறிவாற்்றல பயன் ஹப்

அருளபபன் வருகின்்றார்

ச்றிவாற்்றல கவிளதசயான்ள்றச

ச்பபி்ஹவ வருகின்்றார்.

அருளப்்பன : அறிவதாறறல் உள்ளவனததான

ஆளுகினறதான அணைத்டத

 பவறும் ்பணட்ப டவத்துகப்கதாணடு

ப்பரும் ்பநதல் ந்பதாைலதாநைதா?

கூறும் ்பணபில் �ம்

வயிறும் நிடறநதிடுநைதா?

 �ல்லவன இருநததால்

 �தாபைனை முனநைறுநைதா?

வல்லவன வகுத்ததனநறதா

வளைதாை இவ்வுலகு.....

தூண ந்பதானற அறிநவததான

வதான மு்கத்டதத் பததாடடிடுநை!.......
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�டுவர் : பண்பின் சபருஞசி்றபளபப

 சபாழிந்தி்ஹவ வருகின்்றார்

ச்ாலலைகி ்லீமா......

சலீைதா : பண்பிலான் சபற்்ற ச்லவம்

பயனிலளல உலஹகார்கஹக

பண்ஹபதான் அன்ளப நலகும்

பன்ம்ஙகு உயர்ளவத தரும்

உண்ளம ச்ான்ஹனன் யாவர்ககும்

 அன்பின் மிகுதியால அதியமான் 

 உயிர் காககும் சநலலிககனிளய 

உவந்தளிததான் ஔளவககு

அததளனயும் எளிஹயார்ககு

அன்ளன சதர்ா சபற்றுத தந்தார்

குணசமன்னும் நற்பண்ஹப

குன்றிலிட் விளககன்ஹ்றா......

�டுவர் : எலஹலாரும் சி்றபபாக

நலஹலாஹர ஹபாற்றும் வண்ணம்

நற்கவிளத வாசிததார்கள......

என்னுள்ய தீர்பபிற்கு

இள்ந்ஹத தான் வருகின்ஹ்றன்.....

கண்ணுககு இருவிழி

கலவியின் ஹநர்விழி

அறிவும் பண்பும்

 ்மமாக ளவதஹததான்

உறு புகழ் சபறுஹவாஹம......

 சபாறி ஐந்தும் பண்பாகப

பார் முழுவதும் அறிவாக

வலம் வருஹவாம் நாஹம

உளம் நிள்ற வாழ்தஹதாடு

நலம் இரண்டும் தாசனன்று

நலல தீர்பபு கூறி

 நானும் விள்சபறுகின்ஹ்றன்.....

நன்றி வணககம்!
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்கற்படவ ்கறறபின

• அறிவு, பண்பு – இவற்றில எது சி்றந்தது என நீ கருதுகி்றாய்?

• ‘அறிவுதான் முன்ஹனற்்றததின் ஆணிஹவர்’ – இது பற்றி உன் கருதது என்ன?

• நாடடின் [ஊரின், வீடடின்] வளர்சசியில சபரும்பஙகு வகிபபவர்கள

நலலவர்களா? வலலவர்களா? வகுபபள்றயில ச்ாற்ஹபார் நிகழ்ததுக.

்படித்து அறி்க

இலககிய மன்்றத சதா்கக விைா

நி்கழ்சசி நிைல்

• தமிழ்ததாய் வாழ்தது

• வரஹவற்புளர : க.காவியா, ஐந்தாம் வகுபபு

• தளலளம உளர :  தளலளமயாசிரியர்

ஊராடசி ஒன்றியத சதா்ககப பளளி, 

அரியலூர்.

• சி்றபபு உளர :  சி்றபபு விருந்தினர்

முளனவர். இரா. அன்பைகன் 

மாவட் இயககுநர், தமிழ் வளர்சசித துள்ற.

• நன்றி உளர : ச். முதது நிலவன், நான்காம் வகுபபு

• நாடடுப பண்

ைதிப்பீடு

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 �றறமிழ் இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ...................................................

அ) நல + தமிழ் ஆ) நற் + ்றமிழ்

இ) நன்ளம + தமிழ் ஈ) நலல + தமிழ்

2 ‘உலகம்‘ என்னும் சபாருளளக குறிககாத ச்ால ...................................................

அ) வானம் ஆ) அண்்ம் இ) ச்கம் ஈ) அகிலம் 

3 அறிவு + ஆயுதம் என்பளத ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ................................................

அ) அ்றவாயுதம் ஆ) அறிவாயுதம்

இ) அறிவு ஆயுதம் ஈ) அறிவாய்தம்

8



4 பு்கழ் இசச்ாலலின் எதிர்சச்ால ...................................................

அ) இகழ் ஆ) மகிழ் இ) திகழ் ஈ) சிமிழ்

5 பவளிசசம் – இசச்ாலளலக குறிககாத ச்ால ...................................................

அ) ஒளி ஆ) சதளிவு இ) விளககு ஈ) இருள

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க.

அ) ச்ந்தமிழ்    - -------- + ----------

ஆ) கவியரஙகம் - -------- + ---------

இ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1 அறிவால உயர்ந்தவர்களாக இன்சுளவ யார் யாளரக குறிபபிடுகி்றார்?

2 பண்பால சி்றந்தவர்களாக மதிசயாளி எவளரசயலலாம் குறிபபிடுகி்றார்?

3 உயிர் காககும் சநலலிககனிளய யார், யாருககுக சகாடுததார்?

4 நடுவர் கூறிய தீர்பளப உன் ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

5 ஐம்சபாறிகளுள ஒன்று சகாடுககபபடடுளளது. மற்்ற நான்ளகயும் எழுதுக.   

கண், ------------, ------------, ------------, ----------.

6 தமிளைச சி்றபபிககும் சபயர்களளப பா்பபகுதியிலிருந்து எடுதசதழுதுக.

ஈ. சிநதடை விைதாக்கள் 

1 கலவி, ச்லவம், வீரம் இவற்றுள எது சி்றந்தது என நீ கருதுகி்றாய்? ஏன்?

2 “சவறும் பண்ளப ளவததுகசகாண்டு சபரும் பந்தல ஹபா்லாமா?” 

இதசதா்ருககான சபாருளள உம் ச்ாந்தநள்யில வகுபபள்றயில 

பகிர்ந்து சகாளக.

9



எனை சத்தம்...

அன்று ஞாயிற்றுக கிைளம 

பளளிககு விடுமுள்ற என்பதால 

ச்ழியன் தன் பாடடியு்ன் 

ஆடுகளள ஹமய்ச்லுககு ஓடடிச 

ச்ன்்றான்.

ஆடுகள காடடின் ஓரததில 

ஹமய்ந்து சகாண்டிருந்தன. 

ச்ழியன் ஒரு மரததடியில அமர்ந்து 

காடடின் அைளக இரசிததுக 

சகாண்டிருந்தான். அந்த மரததின் 

ஹமலிருந்த குரஙகுகள அலபபும் 

ஓள் அவனுககு எரிச்லாக 

இருந்தது. அதனால, அவன் ஹவறு ஒரு மரததடிககுச ச்ன்று அமர்ந்தான். அஙகிருந்த 

மரஙகளில அணிலகள ஓடிப பிடிதது விளளயாடின. அம்மரததிலிருந்த குயில 

ஒன்று குககூ குககூ ..... எனக கூவியது. குயிலின் ஓள் ச்ழியனின் ச்விககு 

இனிளமயாக இருந்தது. அபபடிஹய படுததுச சிறிது ஹநரம் ஓய்சவடுததான். திடீசரன 

ஆடுகள ஹம.....ஹம......எனக கததும் ் ததம் ஹகடகஹவ, ச்ழியன் பதற்்றதது்ன் எழுந்து 

என்னசவன்று கவனிததான். அருகில பசள்ப புதரருஹக நரி ஒன்று ஆடுகளளக 

சகான்று தின்ன, ஹநரம் பார்ததுக சகாண்டிருபபளதக கண்்ான். உ்ஹன ஒரு 

குசசிளய வளளதது விலலாககி நரிளய ஹநாககி அம்ளப எய்தான். அம்பு படடுக 

காயமள்ந்த நரி ஊளளயிடடுக சகாண்ஹ் ஓடி விட்து.

ச்ழியன் ஆடுகளள ஓடடிகசகாண்டு பாடடியு்ன் வீடடிற்குக கிளம்பினான். 

தூரததில எஙஹகா சிஙகம் முைஙகும் ்ததம் ஹகட்து. அந்தச ்தததளதக 

ஹகட்வு்ன் காஹ் பரபரபபாகி விட்து. ப்றளவகள இ்றகளககளளப ப்ப்சவன 

அடிததுக சகாண்டு இஙகுமஙகும் ப்றந்தன. யாளன பிளிறியது; ஆந்ளத அலறியது; 

கீரிபபிளளளயும் ச்டிகளின் 

மள்றவிலிருந்து ஓடியது; 

மயில அகவியது; பாம்பும் தன் 

புற்றிலிருந்து சவளிஹய வந்து 

சீறியது; குதிளர களனததது. 

இவற்ள்ற எலலாம் ஹகட் 

ச்ழியனுககுப பயததால நாககு 

வ்றண்்து. தான் ளவததிருந்த

தண்ணீளரக குடிததான். 

பாடடியு்ன் வீடடிற்குச ச்லலும் 

வழியில கம்பஙசகாலளலயில 

வண்டுகள முரலும் ஓள் ஹகடடுக 

சகாண்டிருந்தது. ஊருககு அருஹக 

இயல் 

ஒனறு துடைப்்பதாைம் 
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வந்த பி்றகுதான் ச்ழியனுககுப பயம் ்ற்றுக குள்றந்தது. ச்ழியன் தன்னுள்ய 

வீடடிற்குள நுளைந்ததுஹம அவளனக கண்் மகிழ்சசியில சதாழுவததிலிருந்த பசு 

கததியது. ச்ழியன் ஆடுகளள ஆடடுபபடடியில அள்ததுவிடடுத தன் அம்மாவி்ம் 

ச்ன்று, காடடில தான் கண்் நரிளயப பற்றியும் சிஙகம், யாளன இவற்றின் 

்தததளதப பற்றியும் மிகுந்த பரபரபஹபாடு கூறினான். அம்மா ச்ழியனின் 

துணிளவப பாராடடினார்.

வாளைத ஹதாட்ததிலிருந்த தண்ணீர்த சதாடடியில ச்ழியன் குளிததுவிடடு 

வந்தான். அம்மா சகாடுதத முறுகளகத தின்்றான். அபஹபாது தஙளக பூவிழி பால 

பருகிக சகாண்டிருந்தாள.

சிறிது ஹநரததிற்குப பி்றகு, ச்ழியளனயும், பூவிழிளயயும், பாடடிளயயும் ்ாபபி் 

வாருஙகள என்று அம்மா அளைததார். அம்மாவின் குரளலக ஹகட்தும் இருவரும் 

ச்ன்று சகாடுதத உணளவ 

உண்்னர்.

பின்னர், தூஙகப ஹபாகும் முன் 

பாடடி களத கூறினார். இருவரும் 

களதளய ஆர்வமாகக ஹகடடுக 

சகாண்டிருந்தனர். எலியும் 

எலிக குஞசும் கீச ....கீச ..... என்று 

்ததமிட்ன.

எலியின் இந்த ்ததம், 

பாடடியின் களதககுப பின்னணி 
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ஹ்ர்பபதுஹபால இருந்தது.நாய் குளரககும் ்தததளதக ஹகடடு சவளிஹய 

வந்து பார்ததான். அஙஹக பூளன ஒன்று சீறுவளதக கண்டு நாய் குளரதத 

காரணம் அறிந்தான். இரண்ள்யும் அருகிலிருந்த சதன்னந் ஹதாபபின் பககம் 

விரடடிவிடடு வீடடிற்கு வந்து படுததுக சகாண்்ான். பாடடியும், தஙளகயும் முன்ஹப 

தூஙகிவிட்னர்.

சகாய்யாத ஹதாபபிலிருந்த மரததின் ஹமலிருந்து சகாககரகஹகா ...... 

சகாககரகஹகா ......என ஹ்வல ஒன்று கூவும் ஓள்ளயக ஹகடடுக கண் விழிததான் 

ச்ழியன். 

கா.....கா...... எனக காகமும் தன் பஙகுககுக களரந்தது.

ச்ழியன் உற்்ாகமாகத துளளிசயழுந்து அன்ள்றய நாளின் க்ளமகளள 

மகிழ்சசியாகச ச்ய்ய ஆரம்பிததான். தன் அனுபவஙகளளத தன் நண்பர்கஹளாடு 

பகிரப ஹபாகும் ஆவலு்ன் பளளிககுக கிளம்பிச ச்ன்்றான்.

ப்றளவகள, விலஙகுகள முதலான உயிரினஙகளின் ஒலிகளளயும் ஒலிபபு 

முள்றகளளயும் இவவாறு கூ்ற ஹவண்டுசமன முன்ஹனார் கூறிய மரபிளனத 

சதான்று சதாடடுப பின்பற்றி வருகிஹ்றாம்.

்கற்படவ ்கறறபின

• 'என்ன ்ததம்' என்்ற பகுதிளயச ்ரியான  உச்ரிபபு்ன் நிறுததககுறிகளுககு

ஏற்பப படிததுக காடடுக.

• ச்ழியனின் ச்யலகளபற்றி உஙகளுள்ய கருதது என்ன? குழுவில பகிர்ந்து

சகாளக.

• ஞாயிறு விடுமுள்றயில நீஙகள என்ன ச்ய்தீர்கள? வகுபபள்றயில பகிர்ந்து

சகாளக.

• உமககுத சதரிந்த களத ஒன்ள்ற வகுபபள்றயில கூறுக.

• இபபா்பபகுதிககு ஏற்்ற தளலபபிளனக குழுவில கலந்துளரயாடித சதரிவு ச்ய்க.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. ச்ழியன் ஆடுகளளக காடடிற்கு ஓடடிச ச்லலக காரணம் என்ன?

2. ச்ழியன் ச்ய்தவற்ள்ற உமது ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

சிநதடை விைதா.

1.  நம்ளமபஹபால விலஙகுகளுககும் ஹபசும் தி்றன் கிள்ததால எபபடி

இருககும்? காடடில வாழும் விலஙகுகள ஹபசுவதுஹபால ஓர் உளரயா்ல

எழுதிககாடடுக.

2.  நீஙகள ச்லலமாக வளர்ககும் நாய், பூளன ஹபான்்ற விலஙகுகள ஏஹதனும்

ஆபதது ஹநர்வதற்கு முன்பு ஏன் ஒலிசயழுபபுகி்றது என எபஹபாதாவது நீஙகள

சிந்திதததுண்்ா?
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்கற்கணடு

ைைபுச பசதாற்கள்

நம் முன்ஹனார்கள எபசபாருளள எசச்ாலலால எவவாறு வைஙகினார்கஹளா, 

அபசபாருளள அசச்ாலலால அவவாஹ்ற வைஙகுவது மரபு.

ஒலி ைைபுச பசதாற்கள்

குரஙகு அலபபும் புலி உறுமும்

குயில கூவும் யாளன பிளிறும்

ஆடு கததும் ஆந்ளத அலறும்

சிஙகம் கர்சசிககும், முைஙகும் மயில அகவும்

நாய் குளரககும் பாம்பு சீறும்

விலஙகு்களின இளடைப்ப்பயர் ைைபுச பசதாற்கள்

ஆடடுக குடடி யாளனக கன்று

ஹகாழிக குஞசு சிஙகக குருளள

குதிளரக குடடி புலிப ப்றழ்

குரஙகுக குடடி கீரிப பிளளள

மான் கன்று அணிற்பிளளள

விடைைைபுச பசதாற்கள்

அம்பு எய்தார் ஹ்ாறு உண்்ான்

ஆள் சநய்தார் கூள் முள்ந்தார்

பூ பறிததாள சுவர் எழுபபினார்

மாததிளர விழுஙகினான் முறுககு தின்்றாள

நீர் குடிததான் பால பருகினான் 
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ததாவைங்களின உறுப்புப்ப்பயர் ைைபுச பசதாற்கள்

மா, பலா, வாளை இளல

ஈச்ம், சதன்ளன, பளன ஓளல

கம்பு, ஹகழ்வரகு, ஹ்ாளம் தடள்

சநல, புல, திளன தாள

அவளர, கததரி, முருஙளக, சவளளரி பிஞசு

பூசசி்கள், ்பறடவ்கள், விலஙகு்கள் – இருப்பிை ைைபுச பசதாற்கள்

களரயான் புற்று ஆடடுப படடி

மாடடுத சதாழுவம் குதிளரக சகாடடில

ஹகாழிப பண்ளண குருவிக கூடு

சிலந்தி வளல எலி வளள

நண்டு வளள யாளனககூ்ம் 

்கற்படவ ்கறறபின

• மரபு பற்றி நீ அறிந்து சகாண்்ளத உனது ச்ாந்த நள்யில கூறு.

• நாம் ஏன் மரபிளனப பின்பற்்ற ஹவண்டும்? பின்பற்்றவிலளலசயனில சமாழி

என்னவாகும்? வகுபபள்றயில கலந்துளரயாடுக.

ைதிப்பீடு

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 நம் முன்ஹனார்கள ஒரு ச்ாலளல ச்ாலலியவாஹ்ற நாமும் ச்ாலவது 

__________

அ) பளைளம ஆ) புதுளம  இ) மரபு ஈ) சி்றபபு

2 யாளன __________

அ) கததும் ஆ) பிளிறும் இ) கூவும் ஈ) அலறும்
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3 ‘ஆந்ளத அலறும்’ – என்பது __________

அ) ஒலிமரபு ஆ) விளனமரபு

இ) இளளமப சபயர் மரபு ஈ) இருபபி்ப சபயர் மரபு

4 புலியின் இளளமப சபயர் __________

அ) புலிபப்றழ் ஆ) புலிககுடடி

இ) புலிககன்று ஈ) புலிபபிளளள

5 ‘பூபபறிததாள’ என்பது __________

அ) விளனமரபு ஆ) சபயர் மரபு

இ) ஒலி மரபு ஈ) இளளமப சபயர் மரபு

ஆ. ஒலி ைைபு்கடளப் ப்பதாருத்து்க.

1. சிஙகம்  - கூவும்

2. அணில  - அலபபும்

3. மயில  - முைஙகும்

4. குயில  - கீசசிடும்

5. குரஙகு  -  அகவும்

இ. உயிரிைங்களின ்பைங்களுககு உரிய ஒலிைைட்ப வடைமிடு்க.

1 மயில  - கூவும், அகவும், பிளிறும், கததும்

2 கிளி  - அலபபும், ஹபசும், கூவும், கீசசிடும்

3 குரஙகு  - அகவும், கீசசிடும், சீறும், அலபபும்

4 ஆடு  - ஹபசும், கததும், பிளிறும், கூவும்

5 குயில  - அலபபும், பிளிறும், அகவும், கூவும்

6 யாளன  - கததும், கர்சசிககும், உறுமும், பிளிறும்
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ஈ.  விடை ைைபு்கடளப் ப்பதாருத்து்க.

1 நீர் பறிததாள

2 முறுககு எய்தான்

3 உணவு குடிததான்

4 அம்பு தின்்றான்

5 பூ உண்்ான்

உ. ஒலிைைபுச பசதாற்கடள எழுது்க

1

2

3

4

5

6

ஊ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க

1. மரபு என்்றால என்ன?

2. பா்பபகுதியில எததளன வளகயான மரபுச ச்ாற்கள இ்ம்சபற்றுளளன?

3. ஒலி மரபிற்கு நான்கு எடுததுககாடடுகள தருக.

பைதாழிடய ஆள்நவதாம்

அ. ந்கடைல்

• எளிய, இனிய ஓள்நயம் மிகக தமிழ்பபா்லகளளக ஹகடடு மகிழ்க.

• சதாளலககாடசி, வாசனாலி, பளளி விைாககள, ஊர்ததிருவிைா ஹபான்்றவற்றில

நிகழும் படடிமன்்றம், கவியரஙகம் ஆகியவற்ள்றக ஹகடடு மகிழ்க.
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ஆ. ந்பசுதல்

• உமககுப படிதத தளலபபுகளில வகுபபள்றப படடிமன்்றததில பஙஹகற்றுப ஹபசுக.

• உமககுப பிடிதத ப்றளவகளுள ஏஹதனும் ஒன்றுபற்றி ஐந்து மணிததுளி ஹபசுக.

இ. ்படித்தல்

• இனிய, எளிய தமிழ்பபா்லகளளப படிதது மகிழ்க.

• சிறுவர் இதழ்களில இ்ம்சபற்றுளள விலஙளகப பற்றிய களதகளுள ஏஹதனும்

ஒன்ள்றப படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசதால்லகந்கடடு எழுது்க.

குளிரிள நீர் யாளன பிளிறும் பனிமலர்

நற்பண்பு திருவளளுவர் பள்ற்ாற்றுதல

ஞாயிற்றுககிைளம இ்றகளககள சீறியது

சகாககரகஹகா

2 பசதாற்கடளத் பததாைரில் அடைத்து எழுது்க.

1. நலலறிவு - __________________________________

2. சதன்ளனமரம் - __________________________________

3. கவியரஙகம் - __________________________________

4. நன்றி - __________________________________

3 கீழ்க்கதாணும் பசதாறபறதாைர்்கடளப் ்படித்து விைதாக்களுககு விடைபயழுது்க.

ஹமரி ஆடினாள ஈ ப்றந்தது புலி உறுமியது

பாடடி தும்மினார் குைந்ளத சிரிததது பூளன தூஙகியது

1. குைந்ளத என்ன ச்ய்தது? __________________________

2. ஹமரி என்ன ச்ய்தாள? __________________________

3. பாடடி என்ன ச்ய்தார்? __________________________

4. எது ப்றந்தது? __________________________

5. தூஙகியது எது? __________________________

6. புலி என்ன ச்ய்தது? __________________________
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4. உடைப்்பகுதிடயப் ்படித்து விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

தமிழ் என்னும் ச்ாலலுககு இனிளம என்பது சபாருள.  நம் தாய்சமாழியாம்

தமிழ் காலததால முந்ளதயது மடடுமன்று;  உலகின் முதன்சமாழியும் ஆகும்.

வாழ்களகககு இலககணம் வகுதத சபருளம நம் தமிழ்சமாழிகஹக உண்டு.

தமிழிலககணம் எழுதது, ச்ால, சபாருள, யாபபு, அணி என ஐந்துபிரிவுகளளத

தன்னகதஹத சகாண்டு திகழ்கி்றது. யாதும் ஊஹர யாவரும் ஹகளிர் என்்ற

உயரிய தததுவதளத உலகுககு உணர்ததியது, நம் தமிழ்பபண்பாடு.  உலகஹம

வியந்து பார்ககும் வளமான ச்ாற்கள உள்யது நம் அன்ளனத தமிழ்சமாழி.

1. தமிழ் என்னும் ச்ாலலின் சபாருள யாது?

2. உ்றவினர் என்னும் சபாருள தரும் ச்ாலளல பததியிலிருந்து எடுதசதழுதுக.

3. தமிழ்சமாழியில என்சனன்ன இலககணப பிரிவுகள உளளன?

4. தமிழ்ப பண்பாடு உலகுககு உணர்ததிய உயரிய தததுவம் யாது?

5. பிரிதது எழுதுக. தமிழிலககணம் - ------------ + ------------.

5 எடுத்துக்கதாடடில் உள்ளதுந்பதால் ைதாறறி எழுது்க.

எ.கா. 

1.  நேணடடைடடிங ்கதாம்பிடிசனல எைககுப் ஃ்பர்ஸ்ட பிடைஸ் கிடைத்தது.

ளகசயழுததுப ஹபாடடியில எனககு முதற்பரிசு கிள்ததது.

2. ஃ்பஸ்ட பீரியட தமிழ் கிளதாஸ் �ைநதது

3. �தான டைதாயிங ந�தாடடில் உள்ள பிசசர்ககு ்கலர் ப்கதாடுத்நதன

6.  ப்பதாருத்தைதாை பசதாற்களதால் ்பதாைடல நிடறவு பசய்்க.

(உணடை, ்பயிறசி, ப்பதாறுடை, ்கல்லதாடை, ஊக்கம், ்கல்வி, ப்பதாறதாடை, முயறசி)

________ உள்யவன் மாணவன் ________ அற்்றவன் மாணவன்

_________ கற்பவன் மாணவன் _______ தவிர்பபவன் மாணவன்

_________ சபறுபவன் மாணவன் ________ ச்ய்பவன் மாணவன்

_________ ஹபசுபவன் மாணவன் _______ சகாளபவன் மாணவன்
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பைதாழிநயதாடு விடளயதாடு

1. ்பதாைதிததாசனின ்பதாைலில் வரும் வருைடைசபசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க

2. கீழ்வரும் குறுகப்கழுத்து புதிரில் உள்ள விைதாக்களுககுச சிநதித்துச சரியதாை

விடைடயக ்கணடுபிடி.

�தா ்க ்பதா

த

இ ்பதா

்பதா இ பததா

கீழிருநது நைல்

1 தமிழ் சமாழியின் முதல இலககண நூல ____________________

2 பாரதிதா்ன் இவர் ஹமல பற்று ளவததிருந்தார் ________________

3 புதுளவயில ஹதான்றிய புதுளமப பாவலர் ___________________

பனிமலர் 

______  ______

______  ______

______

3 1 2

2

3 3

2 1 1
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நைலிருநது கீழ்

1 பாரதிதா்னின் தந்ளதயின் சபயர் ________________

2 பாரதியார் எழுதிய பா்லில ஒன்று ________________

3 முததமிழ் என்பது இயல, இள் __________________

இைமிருநது வலம்

1 உ்லுககு குளிர்சசி தருவது ____________________

2 உலகின் முதன் சமாழி மூதத சமாழி _______________

3 தமிழ் என்னும் ச்ாலலுககுரிய சபாருள _____________

3. குறிப்பு்கடளக ப்கதாணடு விடை்கடளக ்கணடுபிடி.

1 உருண்ஹ்ாடும் சபரிய ஹதளரக காபபது அதன் சிறிய _______ ஆகும்.

ச ணி

2 இரும்ளப இழுககும் ்கதி சகாண்்து .

கா ம்

3 அம்மா – ஹவறு ச்ால.

ன்

4 ஆததிசூடி எழுதிய சபண்பாற் புலவர்.

ஒள ர்

5 எதிர்ச ச்ால தருக. ஹமடு 

ள

6 காகம் தனககுக கிள்தத உணளவப பி்ற காகஙகஹளாடு ________ 

உண்ணும்.

கி ந்

7 உன் விள்களின் மூன்்றாவது எழுததுகளள வரிள்பபடுததினால, 

எதிர்காலததில நீ யாராக இருபபாய் எனத சதரியும். ________

(காந்தம், அன்ளன, பளளம், அச்ாணி, பகிர்ந்து, ஒளளவயார்)
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4. பசதால்லிலிருநது புதிய பசதாற்கள் உருவதாககு்க.

எ.கா.

காஞசிபுரம் – கா, காஞசி, புரம், காசி, காரம், சிரம்

1. புதுககவிளத   2. சநலலிககனி 3. கற்குவியல

5. பசதாற்கடளக ப்கதாணடு புதிய பததாைர்்கடள உருவதாககு்க.

அகிலா படிததாள நான் பா்ம் வீடடிற்கு 

ச்ன்்றாள படிதஹதன் ச்ன்ஹ்றன்  வந்தாள பளளிககு

1. _____________ _____________ _____________

2. _____________ _____________ _____________

3. _____________ _____________ _____________

4. _____________ _____________ _____________

5. _____________ _____________ _____________

நிற்க அதறகுத் த்க

• நான் பி்றசமாழிக கலபபின்றிப ஹபசுஹவன்

• தாய்சமாழிளயப ஹபாற்றுஹவன்

அறிநது ப்கதாள்நவதாம்

எழுத்து்கடள எளிததா்க அடையதாளம் ்கதாை உதவும் ப்பயர்்கள்

ண – ‘்ண்ணகரம்’

ந – ‘தந்நகரம்’

ன – ‘்றன்னகரம்’

ர – இள்யின ‘ரகரம்’

 ்ற – வலலின ‘்றகரம்’

ல – ஹமலஹநாககு ‘லகரம்’

ள – சபாது ‘ளகரம்’

 ை – சி்றபபு ‘ைகரம்’
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• சமாழி ்ார்ந்த எளிய பா்லகளளச 

ஹ்கரிதது எழுதி வருக.

• பா்லின் ஒவசவாரு வரிககும்

ஏற்்ற ப்ஙகளளச ஹ்கரிதது ஒடடி

அதற்குரிய வரிகளளயும் எழுதி

வரவும்.

• உனககுப பிடிதத களத ஒன்றிளன எழுதி அதில இ்ம்சபற்றுளள

மரபுசச்ாற்களள அடிகஹகாடிடுக.  வகுபபள்றயில பகிர்ந்து சகாளக.

• இலககிய மன்்ற விைாவில சி்றபபுப படடிமன்்றம் நிகழ்ததுவதற்கான நிகழ்சசி

நிரல தயார் ச்ய்க.

• ‘உலகம்‘ என்னும் சபாருள தரும் ச்ாற்களளப பா்பபகுதியிலிருந்து

எடுதசதழுதுக.

•  உஙகள ஊரிலுளள (அ), பளளியிலுளள நூலகததில இருந்து பாஹவந்தர்

பாரதிதா்னின் புததகஙகளளத ஹதடிப படிதது உனககுப பிடிதத

ச்ய்திகளள எழுதி வருக.

• பாரதிதா்னின் பள்பபுகளுள எளவஹயனும் ஐந்து புததகஙகளின்

சபயர்களளப படடியலிடுக.

வ. எண புத்த்கங்களின ப்பயர் குறிப்பு

பசயல் திடைம்
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விணைப்்பம் எழுதுதல்

விடுப்பு விணைப்்பம்

அனுப்பு�ர்

இ. பசநநிலவு, 

ஐநததாம் வகுப்பு, 

ஊைதாடசி ஒனறிய �டுநிடலப் ்பள்ளி, 

ஈநைதாடு.

ப்பறு�ர்

வகுப்பு ஆசிரியர், 

ஐநததாம் வகுப்பு,

ஊைதாடசி ஒனறிய �டுநிடலப்்பள்ளி, 

ஈநைதாடு.

அம்ைதா / ஐயதா,

 வைக்கம். �தாடள என அத்டதயின திருைைத்திறகுச பசல்வததால் 

[14.07.2019] ஒரு �தாள் ைடடும் விடுப்பு அளிககுைதாறு ்பணிவுைன 

ந்கடடுகப்கதாள்கிநறன.

தங்கள் கீழ்ப்்படிதலுள்ள

இ.பசநநிலவு

�தாள் : 14.07.2019

இைம் : ஈநைதாடு
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மூதுடை

அைக்கம் உடையதார் அறிவிலர் எனபறணணிக 

்கைக்கக ்கருதவும் நவணைதா – ைடைத்தடலயில் 

ஓடுமீன ஓை உறுமீன வருைளவும்

வதாடி இருககுைதாம் ப்கதாககு

- ஔடவயதார்

இயல் 

இைணடு 

பசய்யுள்

்கறறல் ந�தாக்கங்கள்

• கலவியின் அவசியதளத உணர்வர்

• கற்்றவர்களின் குணம் ஹமம்படடு நிற்கும் என்பளத உணர்வர்

• சபாறுளமயால எதளனயும் ்ாதிகக முடியும் என்பளத உணர்வர்

• சபயர்சச்ால விளனசச்ால ஹவறுபாடு அறிவர்

• சமாழிததி்றன் சபறுவர்

்கல்வி
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பசதால்ப்பதாருள்

அ்ககம் – பணிவு அறிவிலர் – அறிவு இலலாதவர்

க்கக – சவலல  கருதவும் – நிளனககவும்

மள்ததளல – நீர் பாயும் வழி உறுமீன் – சபரிய மீன்

்பதாைல் ப்பதாருள்

மள்யில பாய்கின்்ற நீரில ஓடுகின்்ற சிறுமீன்கள ஓடிக சகாண்டிருகக, 

சகாககானது தனககு இளரயாகக கூடிய சபரிய மீன்கள வரும் வளர அள்வின்றிக 

காததிருககும். அதுஹபாலத தமககுரிய காலம் வரும்வளர சிலர் அ்ஙகியிருபபார்கள. 

அவர்களள அறிவிலலாதவர் என எண்ணி சவலல நிளனகக ஹவண்்ா.

ஆசிரியர் குறிப்பு

இந்நூளல இயற்றியவர் ஔளவயார். இவர் ஆததிசூடி, சகான்ள்றஹவந்தன், 

நலவழி முதலிய பி்ற நீதிநூலகளளயும் இயற்றியுளளார். முதுளமயான 

அறிவுளரகளளக சகாண்்து, மூதுளர. இந்நூலுககு வாககுண்்ாம் என மற்ச்றாரு 

சபயரும் வைஙகபபடுகி்றது. இந்நூலில நீதிககருததுகள எளிளமயான நள்யில 

கூ்றபபடடுளளன. 

்கற்படவ ்கறறபின

• பா்ளலச ்ரியான உச்ரிபபு்ன் படிதது மகிழ்க.

• கலவியின் சி்றபளப உணர்ததும் ஹவறு பா்லகளள அறிந்து வந்து பாடுக.

• மூதுளரப பா்லு்ன் சதா்ர்புள்ய திருககு்றள கீஹை சகாடுககபபடடுளளது.

அதன் சபாருளள ஆசிரியரி்ம் ஹகடடு அறிந்துசகாளக.

சகாகசகாகக கூம்பும் பருவதது மற்்றதன்

குதசதாகக சீர்தத இ்தது

ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 எனபறணணி என்்ற ச்ாலளலப பிரிககக கிள்பபது ...................................................

அ) என் +ச்றண்ணி ஆ) என்று +எண்ணி

இ) என்ச்ற + எண்ணி ஈ) என்று + ச்றண்ணி
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2 ைடை + தடல என்பதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ..........................................

அ) மள்தளல ஆ) மள்ததளல

இ) ம்ததளல ஈ) ம்தளல

3 வரும் + அளவும் என்பதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ......................................

அ) வருமளவும் ஆ) வருஅளவும்

இ) வரும்மளவும் ஈ) வரும்அளவும்

4 அறிவிலர் என்பதன் எதிர்சச்ால ...................................................

அ) அறிவிலலாதவர் ஆ) படிககாதவர்

இ) அறியாதார் ஈ) அறிவுள்யவர்

5 எணணுதல் – இசச்ாலலுககுரிய சபாருள...................................................

அ) வாடுதல ஆ) வருந்துதல

இ) நளனததல ஈ) நிளனததல

ஆ.  இப்்பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து (எதுட்க) ஒனறுந்பதால் வரும் பசதாற்கடள 

எடுத்து எழுது்க.

__________ , __________

__________ , __________

இ. ‘ைடைத்தடல’ இசபசதால்லில் இருநது புதிய பசதாற்கடள உருவதாககு்க.

__________ , __________ , __________ , __________

ஈ. ப்பதாருத்து்க.

1. உறுமீன் - நீர் பாயும் வழி

2. கருதவும் - பணிவு

3. அறிவிலர் - நிளனககவும்

4. மள்ததளல - சபரிய மீன்

5. அ்ககம் - அறிவு இலலாதவர்

உ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. சகாககு எதற்காகக காததிருககி்றது?

2.  யாளர அறிவிலலாதவராக எண்ணக கூ்ாது என ஔளவயார் குறிபபிடுகி்றார்?

ஊ. சிநதடை விைதா

அ்ககமாக இருபபவளர அறிவிலலாதவர் என்று எண்ணி சவலல 

நிளனககக கூ்ாது.  ஏன்? கலந்துளரயாடுக.
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்கல்விசபசல்வமும் ப்பதாருடபசல்வமும்

மலர்விழியும் தமிைரசியும் ஹதாழிகள. இருவரும் பளளிககூ்தளத 

விடடு சவளியில வந்ததும், சதாளலககாடசி நிகழ்சசிகள பற்றிப ஹபசிக சகாண்டு 

வருகி்றார்கள. அபஹபாது மலர்விழி தன் ஹதாழியி்ம் சதாளலககாடசியில ஹநற்று 

கலவிசச்லவமும் சபாருடச்லவமும் என்்ற தளலபபில ந்ந்த படடிமன்்றதளத 

நான் பார்ததுக சகாண்டிருந்ஹதன். அபஹபாது மின்்ாரம் ஹபாய்விட்து அதனால, 

நடுவரின் தீர்பளப என்னால அறிந்து சகாளள முடியவிலளல எனககு வருததமாக 

இருந்தது என்று கூறினாள.

தமிைரசி:  வருததபப்ாஹத மலர்விழி, இந்தப படடிமன்்றம் பார்ததவர்களி்ம் 

முடிளவக ஹகடடுத சதரிந்து சகாளளலாம்.

மலர்விழி: ்ரி தமிைரசி. வா, ஹபாய்க சகாண்ஹ் ஹப்லாம்.

இயல் 

இைணடு 

உடை�டை 
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தமிைரசி:  கலவிச ச்லவமா? சபாருட ச்லவமா? எது சி்றந்தது என நீ 

நிளனககி்றாய்?

மலர்விழி: நான் கலவிச ச்லவம்தான் சி்றந்தது என்று கூறுஹவன்.

தமிைரசி: அசதபபடி? அவவளவு திட்வட்மாகக கூறுகி்றாய்?

மலர்விழி:  கலவி கற்காதவன் ”களர்நிலததிற்கு ஒபபாவான் “ என்று 

பாரதிதா்னாரும் “ஹகடில விழுச ச்லவம் கலவி” என்று 

திருவளளுவரும் கூறியிருககி்றார்கள.

தமிைரசி:  கலவியின் சி்றபளபக கூறிய திருவளளுவர்கூ்ப “சபாருளிலலார்ககு 

இவவுலகம் இலளல” என்ஹ்ற கூறியிருககி்றார். சபாருடச்லவம் 

இலளல என்்றால நமது ஹதளவகளளககூ் நிள்றஹவற்றிக சகாளள 

இயலாது. கலவி கற்பதற்குககூ் பணம் ஹவண்டும் அலலவா!

மலர்விழி:  “பணம் பததும் ச்ய்யும்” என்பது எனககுத சதரியும். வாழ்களகளய 

ந்ததுவதற்குப பணம் ஹதளவதான். பணம் பள்ததவருககுச 

ச்ாந்த ஊரில தான் மதிபபு. “கலவி கற்்றவர் ச்ன்்ற இ்சமலலாம் 

சி்றபபு“ சபறுவர்.

தமிைரசி:  கலவி கற்்றவர், ச்லவம் பள்ததவர்களின் தயவிலதாம் வாை 

ஹவண்டியுளளது.

மலர்விழி:  சபாருட ச்லவம் நிளலயிலலாதது, கலவிச ச்லவஹம ‘இம்ளமககும் 

மறுளமககும் பயன் தருவது’ என்றும் அழியாதது. சபாருடச்லவம் 

சகாடுககக சகாடுககக குள்றயக கூடியது. களவர்களால கவர்ந்து 

ச்லலக கூடியது.
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தமிைரசி:  ‘பணமிலலாதவன் பிணம்’, ‘பணசமன்்றால பிணம்கூ் 

வாளயததி்றககும்’ என்்ற பைசமாழிகளள எலலாம் நாம் 

அறிந்ததுதாஹன! கற்்றவரால என்ன ச்ய்ய முடியும்?

மலர்விழி:  இன்ள்றய கலவி வளர்சசிதான் எலலா முன்ஹனற்்றததிற்கும் 

காரணம். அதனாலதான் இன்று நாம் எலலாரும் வ்தியாக வாை 

முடிகின்்றது.

தமிைரசி:  புதுளமகளளக கண்்றிய கற்்றவர்களுககுப பணமும் ஹதளவபபடும் 

அலலவா?

மலர்விழி:  ஆம், அதற்காகப பணம்தான் உயிர்நாடி என்று கூறுவது தவறு. 

கலவிதான் அறிளவ வளர்ககி்றது. நன்ளம, தீளமகளளப பகுததறிந்து 

நலவழியில தன் வாழ்ளவ அளமததுக சகாளள வழி ச்ய்கி்றது.
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தமிைரசி:  ‘பசி வந்தி்ப பததும் ஹபாகும்’ வறுளமதான் ்மூகத தீளமகளுககும் 

காரணமாகின்்றது.

மலர்விழி:  வறுளமயிலும் ச்ம்ளமயாக வாழ்பவன் கற்்றறிந்தவன்; கலலாதவன் 

அறியாளமயால தவறு ச்ய்கி்றான்.

தமிைரசி:  அறியாளம உளளவன் பணககாரனாகஹவ இருந்தாலும் அளமதியான 

வாழ்வுககுக கலவி அவசியம் என்பளத ஒபபுகசகாளகிஹ்றன். 

வ்தியான வாழ்விற்குப சபாருடச்லவம் அவசியம் என்பளத நீ 

ஒபபுகசகாளகி்றாயா?

(விவாதம் நீண்டு சகாண்டிருககி்றது.) 

மறுநாள இருவரும் தமிைாசிரியளரச ்ந்திதது விவாததளதக கூறுகி்றார்கள

தமிைாசிரியர்:  மககளி்ம் அறியாளம இருளள நீககி, அறிவு ஒளிசப்றச ச்ய்வது 

கலவி. கலவியறிளவ நாம் இளளமயிஹலஹய சபறுவதுதான் 

சி்றந்த வழி. ‘இளளமயில கலவி, சிளலயில எழுதது‘ என்னும் 

முதுசமாழிளய நாம் ம்றந்துவி்ககூ்ாது. 

மலர்விழி:  ஐயா, கலவியின் சி்றபளபப புரிந்துசகாண்ஹ்ாம். ஆயினும், 

கலவிஹயாடு சபாருளும் இருககஹவண்டுமா?

தமிைாசிரியர்:  ஆம். கலவியும் சபாருளும் ஒரு நாணயததின் இருபககஙகள

எனலாம். சபாருளுள்யவரால ஆகாதது ஒன்றுமிலளல. 

சபாருளுள்ளம, சவற்றி தரும்; சபருளம தரும்; அைகு 

தரும். அளவ மடடுமா? உயர்கலவி சபறும் வாய்பளபயும் 

தரும். ‘இலலாளர எலலாரும் எளளுவர்‘ என்று வளளுவர் 

கூறியளதயும் நாம் அறிந்திருககிஹ்றாம். ஆகஹவ, அடிபபள் 

வாழ்களகத ஹதளவகளுககுப சபாருள கட்ாயம் ஹதளவ. 

ஆனால, நம்ளம ஹமன்ளமபபடுததுவது கலவிதான் என்பதில 

எளளளவும் ஐயமிலளல

தமிைரசியும் மலர்விழியும்:  உண்ளமதான் ஐயா, கலவியால அறிவுதசதளிவு 

உண்்ாகும். சபாருளால நம் வாழ்வு வளம் சபறும் 

என்பளதப புரிந்து சகாண்ஹ்ாம்.
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்கற்படவ ்கறறபின

• கலவிச ச்லவமா? சபாருடச்லவமா? எது அவசியம் என்று நீ நிளனககி்றாய்?

ஏன்?

• சபாருளிலலார்ககு இவவுலகம் இலளல – இது பற்றி உன் கருதது என்ன?

• கலவியால சி்றந்தவர்கள, சபாருளால சி்றந்தவர்கள – யாரால நம் நாடு

முன்ஹனற்்றம் அள்யும்? வகுபபள்றயில விவாதம் ச்ய்க.

ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 இம்டை என்்ற ச்ால குறிககும் சபாருள ...................................................

அ) இபபி்றபபு ஆ) மறுபி்றபபு இ) பி்றபபு ஈ) முற்பி்றபபு

2 ்கதாைைைதாகினறது என்்ற ச்ாலளலப பிரிககக கிள்பபது ...................................................

அ) காரண + மாகின்்றது ஆ) காரண + ஆகின்்றது

இ) காரணம் + மாகின்்றது ஈ) காரணம் + ஆகின்்றது

3 வறுடை இசச்ாலலுககுரிய எதிர்சச்ால ........................................

அ) ச்ழுளம ஆ) இன்ளம

இ) ச்ம்ளம ஈ) ஏளைளம

4 ப்பதாருள் + பசல்வம் என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால .....................................

அ) சபாருளச்லவம் ஆ) சபாருளசச்லவம்

இ) சபாருடச்லவம் ஈ) சபாருடசச்லவம்

5 ப்பதாருள் + இல்லதார்ககு என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால 

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

அ) சபாருளிலலார்ககு ஆ) சபாருளளிலலார்ககு

இ) சபாருலிலலார்ககு ஈ) சபாருளஇலலார்ககு

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளச நசர்த்து எழுது்க

1. பளைளம + சமாழி = _____________

2. நன்ளம + வழி = _____________

இ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க

1. பணசமன்்றால = _______
 + 

______

2. சதாளலககாடசி = _______
 + 

______
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ஈ. பததாைடை முழுடை ஆககு்க (்பத்தும், வளம், ்கல்வி)

1. பசி வந்தி்ப __________ ஹபாகும்.

2. ஹகடில விழுசச்லவம் __________

3. சபாருளால நம் வாழ்வு __________ சபறும்.

உ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. களர்நிலததுககு ஒபபாவர் – யார்?

2. களவரால கவர்ந்து ச்லலக கூடியது எது?

3. ‘கலவிச ச்லவஹம மிகவும் சி்றந்த ச்லவம்‘ என்பதற்கு மலர்விழி கூறிய

காரணஙகளள உம் ச்ாந்தநள்யில எழுதுக.

4. சபாருடச்லவஹம மிகவும் அவசியம் என்பதற்குத தமிைரசி கூறிய

காரணஙகளளத சதாகுதது எழுதுக

ஊ. சிநதடை விைதாக்கள்

1. கலவிச ச்லவம் அலலது சபாருடச்லவம் இரண்டில ஒன்றுதான் உனககு

வைஙகபபடும் எனில, நீ எளதத சதரிவு ச்ய்வாய்? ஏன்?

2. ‘நம்ளம ஹமன்ளமபபடுததுவது கலவி’ – இளதப பற்றி உன் ச்ாந்த 

நள்யில ஹபசு.

கூடையிலுள்ள பசதாற்களுககு உரிய எதிர்ச பசதாற்கடளத் 

பததாடடியிலிருநது ்கணைறிநது எழுது்க 

இம்டை
�ல்வழி வருத்தம்

ந�றறு புதுடை

வறுடை �னடை

தீடை

இனறு
புதிய

ைறுடை

தீயவழி

பசழுடை

ந�ர்வழி

ைகிழ்சசி

்படழடை

துன்பம்
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வறுடையிலும் ந�ர்டை

ஓர் ஊரில சதா்ர்ந்து சில ஆண்டுகளாக மளைஹய சபய்யாததால, அந்த 

ஊரில கடும் பஞ்ம் நிலவியது. மககள பசியால வாடினர். நலல உளளம் பள்தத 

பணககாரர் ஒருவரி்ம் அந்த ஊர் மககள ச்ன்று, தஙகளின் குைந்ளதகளுககு 

உதவி ச்ய்யுமாறு ஹவண்டினர்.

இளகிய உளளம் சகாண்் அவர், இந்த ஊரில குைந்ளதகள யாரும் பசியால 

வா் ஹவண்்ா. ஆளுகசகாரு சகாழுககடள் கிள்ககுமாறு ச்ய்கிஹ்றன். என் 

வீடடிற்கு வந்து சகாழுககடள்ளய எடுததுச ச்லலச ச்ாலலுஙகள என்்றார். 

மாளிளகககுத திரும்பிய அவர், தம் ஹவளலககாரர்களள அளைததார். இந்த ஊரில 

உளள குைந்ளதகளின் எண்ணிகளகளயக கணகசகடுததுக சகாளளுஙகள. 

ஆளுகசகாரு சகாழுககடள் கிள்கக ஹவண்டும். நாளளயிலிருந்து 

சகாழுககடள்களளக கூள்யில ் ரியான எண்ணிகளகயில ளவததுகசகாண்டு 

வீடடிற்கு சவளிஹய இருகக ஹவண்டும் என்்றார்.

அதுஹபாலஹவ ஹவளலககாரர்கள ச்ய்தனர். அஙஹக காததிருந்த சிறுவர் 

சிறுமியர் அவர்களளச சூழ்ந்து சகாண்்னர். ஹவளலககாரர்கள கூள்யிளன 

அவர்கள முன் ளவததனர்.

சிறு சிறு களதகளள உரிய ஒலிபபு்ன் சபாருள விளஙகப படிததல

இயல் 

இைணடு 

துடைப்்பதாைம் 
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ச க ா ழு க க ட ள ் ள ய

எடுபபதில ஒவசவாருவரும் 

ஹபாடடி ஹபாட்னர். ஆனால ஒஹர 

ஒரு சிறுமி மடடும் அளமதியாக 

இருந்தாள. எலலாரும் எடுததுச 

ச்ன்்றது ஹபாக மீதி இருந்த 

சிறிய சகாழுககடள்ளய 

எடுததுக சகாண்டு அஙகிருந்து 

மகிழ்சசியு்ன் ச்ன்்றாள அவள. 

எலலாவற்ள்றயும் கவனிததுக 

சகாண்டிருந்தார் பணககாரர்.

ஐந்தாம் நாளும் அபபடிஹய ந்ந்தது. எஞசியிருந்த சிறிய சகாழுககடள்ளய 

எடுததுக சகாண்டு பு்றபபட் அந்தச சிறுமி, தன் வீடடிற்கு வந்தாள. அந்தக 

சகாழுககடள்ளயச ்ாபபிடுவதற்காக இரண்்ாகப பிட்ாள. அபஹபாது அதன் 

உளளிருந்து  ஒரு தஙகககாசு கீஹை விழுந்தது. அந்தத தஙகக காள்த தன் தாயி்ம் 

காடடி, "அம்மா! இது சகாழுககடள்ககுள இருந்தது; இது என்ன என்று பாருஙகள" 

என்்றாள அசசிறுமி. அதற்கு அவர், "இது தஙகக காசு" என்று இளஹவனிலி்ம்  கூறிவிடடு, 

இது எபபடி சகாழுககடள்ககுள வந்திருககும் என்று ஹயாசிததவாஹ்ற, "இந்தக 

சகாழுககடள்ளய யார் சகாடுததார்கஹளா அவர்களி்ஹம ச்ன்று சகாடுததுவிடு" 

என்்றார்.

அந்தத தஙகககாள் எடுததுக சகாண்டு பணககாரரின் வீடடிற்கு வந்தாள சிறுமி. 

"ஐயா! நான் எடுததுச ச்ன்்ற சகாழுககடள்ககுள இந்தத தஙகக காசு இருந்தது, 

சபற்றுக சகாளளுஙகள" என்்றாள.

"மகஹள உன் சபயர் 

என்ன?" எனக ஹகட்ார் 

பணககாரர். தன் சபயர் 

இளஹவனில எனக 

கூறினாள அந்தச சிறுமி.
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"மகஹள, உன் ளமககும்

 

நான்

அளிதத பரிஹ் இந்தத

தஙகககாசு. மகிழ்சசியு்ன் 

இளத எடுததுகசகாண்டு 

வீடடிற்குச ச்ல" என்்றார் 

பணககாரர். 

நேர்
சபாறுளமககும்  ே ல்ல
பண்புகளுக்கும்



"நன்றி, ஐயா!" எனக கூறிவிடடு, துளளிக குதிததபடி ஓடிவந்த அவள, ந்ந்தளதத தன் 

தாயி்ம் ச்ான்னாள. அதளனக ஹகடடு அந்தத தாயும் மகிழ்சசியள்ந்தாள.

நீதி : ‘ந�ர்டை �னடை தரும்’

்கற்படவ ்கறறபின

• நாம் என்சனன்ன நற்பண்புகளளப சபற்றிருககஹவண்டும்? படடியலிடுக.

• ஹநர்ளமயானவர் என்று நீ யாளர நிளனககி்றாய்? அவளரபபற்றி ஐந்து மணிததுளி ஹபசுக.

ைதிப்பீடு 

விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. பசியால வாடிய ஊர்மககளுககுப பணககாரர் எவவாறு உதவினார்?

2. சிறுமியின் ஹநர்ளமககுக கிள்தத பரிசு யாது?

சிநதடை விைதா

 ‘வறுளமயிலும் ஹநர்ளம‘ என்னும் களதயில, சிறுமியின் இ்ததில நீயாக இருந்தால 

என்ன ச்ய்திருபபாய்? 
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்கற்கணடு

ப்பயர்சபசதால், விடைசபசதால்.

ஒன்்றன் சபயளரக குறிககும் ச்ால சபயர்சச்ால எனபபடும்.

எடுத்துக்கதாடடு ்ாந்தி, வகுபபள்ற, சிததிளர, கண், கதிரவன், ்ந்திரன்.

ஒரு ச்யளலக (விளனளய) குறிககும் ச்ால விளனசச்ால எனபபடும்.

எடுத்துக்கதாடடு ஓடினான், விழுந்தது, எழுதினான்.

கீழுள்ள பததாைர்்கடளக ்கவனியுங்கள்.

1. இராமன் பா்ம் படிததான்.

இதசதா்ரில ,

இராமன், பா்ம் – சபயர்சச்ாற்கள

படிததான்- விளனசச்ால

2. மாடு புல ஹமய்ந்தது.

இதசதா்ரில ,

மாடு, புல – சபயர்சச்ாற்கள

ஹமய்ந்தது – விளனசச்ால

ஒன்்றன் சபயளரக குறிபபது சபயர்சச்ால

ஒரு ச்யளலக குறிபபது விளனசச்ால

்கற்படவ ்கறறபின

• ஒரு ச்ாலளலப படிததவு்ன் அது சபயர்சச்ாலலா, விளனசச்ாலலா எனப

பகுதது அள்யாளம் காண்க.

• நாம் ஹபசும் சதா்ரில எது சபயர்சச்ால, விளனசச்ால எனக கூறுக.

• பததிளயப படிதது அதில உளள சபயர்சச்ால, விளனசச்ாற்களள

அடிகஹகாடிடடு அள்யாளம் கண்டு கூறுக.
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ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் ப்பயர்சபசதால், விடைசபசதால் எை வட்கப்்படுத்து்க.

(பாடினாள, வருணன், எழுதினான், வளரந்தாள, இள்வாணி, உண்்ான், 

கண்ணன், ்ம்சுதீன், சஜனிபர், கடடினார், ஓடியது, முயல)

வ. எண ப்பயர்ச பசதால் விடைசபசதால்

1 வருணன் உண்்ான்

2

3

4

5

ஆ.  பினவரும் பததாைர்்களில் உள்ள ப்பயர்சபசதால், விடைசபசதால்டல எடுத்து எழுது்க.

1. மயில ஹதாளகளய விரிதது ஆடியது

2. வாணி கடடுளர எழுதினாள

3. இளம்பிள்ற உணவு ்ளமததாள

4. ஆதிளர மரககன்ள்ற நட்ாள

5. சகாததனார் வீடு கடடினார்

 சபயர்சச்ாற்கள        விளனசச்ாற்கள

1. __________ 1. _____________

2. __________ 2. _____________

3. __________ 3. _____________

4. __________ 4. _____________

5. __________ 5. _____________

இ.  ்கடதயில் வரும் ப்பயர்சபசதாற்கடளயும் விடைசபசதாற்கடளயும் ்படடியலிடு்க.

காடடில புலி ஒன்று மாளன ஹவடள்யா்த துரததியது. மான் தன்னுயிளரக 

காததுக சகாளள ஹவகமாக ஓடியது. மாளனத துரததிச ச்லலும்ஹபாது, ஹவ்ன் 

விரிததிருந்த வளலயில புலி சிககிக சகாண்்து. ஹவ்ன் வளலயில சிககிய புலிளயக 

கூண்டில அள்கக முயன்்றான்.  அபசபாழுது புலி ஹவ்ளனப பார்தது, என்ளனக 

கூண்டில அள்ககாஹத விடடுவிடு. நான் ஓடிப ஹபாய்விடுகிஹ்றன் என்று சகஞசியது.  

அதற்கு ஹவ்ன். ‘அசதலலாம் முடியாது’ என்று கூறினான்.

உனககு இரககஹம இலளலயா? என்ளன ஏன் துன்புறுததுகி்றாய்? எனக ஹகட்து 

புலி. அதற்கு ஹவ்ன் நீ ஏன் மாளன துரததினாய்? உனககு ஒரு நீதி.  எனககு ஒரு 

நீதியா? எனக ஹகட்ான்.  புலி அளமதியாய் இருந்தது. 
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பைதாழிடய ஆள்நவதாம்

அ. ந்கடைல்

• இலககிய நிகழ்வுகள மற்றும் விைாககளில இ்ம்சபறும் சி்றபபுப ஹபசசுகளளக 

ஹகடடு மகிழ்க.

• காளல வழிபாடடுக கூட்ததில ஆசிரியர் உளரளயக ஹகடடு வகுபபள்றயில

கலந்துளரயாடுக.

ஆ. ந்பசுதல்

• நமது கலவி உயர்வுககாகப பாடுபட் தளலவர்கள பற்றி அறிந்து வந்து ஹபசுக.

• ‘கலவி சி்றந்த தமிழ்நாடு’ என்்ற தளலபபில உம் ச்ாந்த நள்யில ஹபசுக.

இ. ்படித்தல்

• ச்ய்யுளளப சபாருள விளஙகப படிததுககாடடுக.

• புததகப பூஙசகாதது நூலிலிருந்து நற்பண்ளப வளர்ககும் ஏஹதனும் ஒரு

களதளயப படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசதால்லகந்கடடு எழுது்க.

1. களர்நிலம் 6. உயிர்நாடி

2. கற்்றவர் 7. சதாளலககாடசி

3. மறுளம    8. அறிவுதசதளிவு

4. தமிைாசிரியர் 9. வளம் சபறும்

5. நலவழி    10. வளர்சசி

2 பசதாற்கடளத் பததாைரில் அடைத்து எழுது்க.

1. முன்ஹனற்்றம் ____________________

2. புதுளம ____________________

3. வாழ்களக ____________________

4. சதாளலககாடசி ____________________

3. ்கடலநதுள்ள பசதாற்கடள வரிடசப்்படுத்தித் பததாைர்்களதா்க எழுது்க.

எ.கா: ச்ழிததால நாடு காடு ச்ழிககும்

காடு ச்ழிததால நாடு ச்ழிககும்
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1 கண்கள நாடடின் சபண்கள.

2 முதுசகலும்பு நாடடின் விவ்ாயஹம

3 தரும் உளைபஹப உயர்வு

4  ஹபான்்றது சபான் காலம் 

5 துளி சவளளம் சபரு சிறு

4. ்கவிடதடய நிடறவு பசய்்க.

எலலாம் தரும் கலவி – வாழ்வில

ஏற்்றம் தரும் கலவி

கற்்றார் நிளல உயர்ததும் - அறிவில

ஏற்்றம் தரும் கலவி.

__________   __________   __________

__________   __________   __________

5. குறிப்பு்கடளப் ்பயன்படுத்திக ்கடத எழுது்க. ப்பதாருத்தைதாை தடலப்ட்பத் தரு்க.

நான்கு வணிகர்கள – பஞசு விற்்றல – எலிதசதாலளலயால பூளன

வாஙகுதல – பூளனயின் ஒவசவாரு காளலயும் ஒருவர் பாதுகாததல –

தண்ள் – சகாலுசு அணிவிததல – பூளனயின் காலில புண் ஏற்படுதல –

அந்தக காலுககுரிய வணிகன், புண் ஏற்பட் காலில எண்சணய் ஹதாய்ந்த

துணிளயச சுற்றிளவததல – பூளன அடுபபின் அருகில ச்லலல –

எண்சணய் ஹதாய்ந்த துணியில தீபபற்றுதல – பூளன பஞசு மூடள்களின்

மீது ஓடுதல – மூடள்யில தீபபற்றுதல – மற்்ற மூவரும் வைககு சதாடுததல

– நீதிபதி தீர்பபு வைஙகல – அடிபட் காலால பூளன எபபடி ஓடும் எனக

ஹகட்ல – மற்்ற மூன்று காலகளின் துளணயின்றி ஓ் இயலாது எனக

கூ்றல – மற்்ற மூவரும் நட்ஈடு சகாடுககஹவண்டும் என வலியுறுததல..

39



பைதாழிநயதாடு விடளயதாடு

முதலில இருந்து படிததாலும் முடிவில இருந்து படிததாலும் சபாருள மா்றாமல உளள 

ச்ாற்ச்றா்ர்களளப படிதது மகிழ்க.

எ.்கதா: நதரு வருநத நைதாரு வருநைதா

நைதாரு வருநைதா நதரு வருநத

ைதாடல உருவதாககு

எ.கா: மாறுமா ளகஹரளக மாறுமா

ஹமாரு தாரு ஹமா

வா கற்க வா

மாடு ்ாடு மா

ஹ்ர அரஹ்

ஹதாடு ஆடுஹதா

ஹமக ராகஹம

ஹமள தாளஹம

ைதா ைதா

று
று

ைதா
ைதா

ட்க ட்க

நை
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�தாபிறழ், �தாப�கிழ் ்பயிறசி விடளயதாைலதாைதா?

நாபி்றழ், நாசநகிழ் பயிற்சி ச்ாற்ச்றா்ர்கள எழுதபபட் அடள்களள 

வகுபபு மாணவர்களின் எண்ணிகளகககு ஏற்பத தயார் ச்ய்து சகாளள 

ஹவண்டும், ஒவசவான்றி  பின் பு்றததில 1, 2,  3  என  வரிள்  எண்கள எழுதி 

வகுபபள்றயின் ளமயததில ளவககஹவண்டும். மாணவர்களுககும் அவவாஹ்ற 

எண்கள சகாடுககபப் ஹவண்டும். ஆசிரியர் ஓர் எண்ளணக கூ்ற அந்த 

எண்ணுககுரிய மாணவர் எழுந்து வந்து அஹத எண் எழுதபபட் அடள்ளய 

எடுகக ஹவண்டும், அதில உளள சதா்ளரப பிளையின்றி விளரவாக வாசிகக 

ஹவண்டும். அளனதது மாணவர்களுககும் வாய்பபு வைஙகபப்ஹவண்டும்.

ன் யாக



மீனபிடிப்ந்பதாம் வதாருங்கள்

சகாககுககு ஏற்்ற மீன்களளப பிடிதது கூள்யில ஹபாடுக (ஒரு சபாருள பல ச்ால)
ப
�
ரு

ப்
பு

்க
தி

ை
வ

ன

ச
ந
தி

ை
ன

அ
ம்புலி

ஆ
தவ

ன

்ப்கல
வ

ன

தீ

நி
ல

தா

்பரிதி
தி

ங
்கள்

அ
ை

ல்
ைதி

சூ
ரிய

ன

்கை
ல்

1. சநருபபு -

2. கதிரவன் -

3. ்ந்திரன் -

பசதால் ஏணி அடைப்ந்பதாம்

ச்ாலலின் இறுதியில முடியும் எழுதளத முதல எழுததாகக சகாண்டு அளமயும் 

மற்ச்றாரு ச்ாலளல எழுதிச ச்ாலஹலணி அளமகக.

அம்மி

விளககு

டவ்கதாசி

குருவி

வித்து

துளசி

சிறகு

கும்மி

மிளகு

தை
ல்
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வருணிப்ந்பதாம்

ப்தளதப பார்தது வருணளனச ச்ாலலு்ன் ப்ததில காணும் உயிரினஙகளின் 

சபயளர எழுதுக.

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

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

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

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

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

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

5 .......................................................................................................

எ.்கதா: வண்ண வண்ண மலர்கள

தாவி ஓடும் முயல 
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்பயைத்தில் ஒரு �தாள்

்பைங்களுககுரிய பசதாற்கடள எழுதிப் ்பத்திடய முழுடையதாககு்க

அபதுல பககதது ஊரில இருககும்  வீடடிற்குத தன் அம்மாவு்ன்  ச்ன்்றான். 

 இருந்து பயணச சீடடுகளள அம்மா சபற்றுக சகாண்்ார். அபதுல  ஓரததில 

அமர்ந்து சகாண்டு சவளிஹய ஹவடிகளகப பார்ததுக சகாண்ஹ் வந்தான். ஹபருந்து 

ஹவகமாகச ச்ன்்றது.  எலலாம் ஒவசவான்்றாகப பின்ஹனாககி ஓடுவதுஹபால 

இருந்தளதக கண்டு வியபபள்ந்து தன் அம்மாளவயும் பார்ககச ச்ான்னான். 

சவளிஹய தூரததில சதரிந்த  காடசி  குளிர்சசிளயத தந்தது. 

மளலயிலிருந்து துளளஹலாடு விழுந்து பாய்கின்்ற யின் ஹவகம் அபதுலின் 

உளளதளதயும் துளளிக குதிககச ச்ய்தது. பசள்ப பஹ்சலன இருந்த ச்டிகளும் 

 பார்பபதற்குப படடுக கம்பளம் விரிததாற் ஹபான்று மிகவும் அைகாக இருந்தன. 

வயலின் நடுஹவ  நிறுததபபடடிருந்தது, பார்பபதற்கு ஹவடிகளகயாக இருந்தது. 

்ற்றுத தூரம் ச்ன்்றதும் அதிகமாகப புளகளய சவளிஹயற்றும் ளயக 

கண்்ான். அளதப பற்றித தன் அம்மாவி்ம் ஹகடடுத சதரிந்து சகாண்்ான். அருகில 

புலசவளியில  ஹமய்ந்து சகாண்டிருந்தது. அபதுல இளதப பார்ததுக சகாண்டு 

வரும்ஹபாது யாஹரா ஒருவர், தாம் ச்லலும் ஹபருந்ளத விளரவாகத தம்  யில 

முந்திச ச்லவளதக கண்டு பதற்்றமள்ந்தான். தன் அம்மாவி்ம் அதுபற்றிக ஹகட் 

ஹபாது, அவவாறு வண்டிளய முந்திச ச்லவது தவறு என்று கூறினார். தாஙகள 

இ்றஙக ஹவண்டிய ஊர் வந்ததும் ஹபருந்திலிருந்து இ்றஙகி மகிழ்சசிஹயாடு பாடடி 

 குச ச்ன்்றான்.

நிற்க அதறகுத் த்க

• நன்கு படிதது உயர் பதவி சபறுஹவன். என்னால முடியும்.

• கற்்ற கலவியின் துளணசகாண்டு என் தி்றளமகஹகற்்ற ஹவளலளயச

ச்ய்து உளைதது முன்ஹனறுஹவன்.
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விணைப்்பம் எழுதுதல்

குடிநீர்நவணடி விணைப்்பம் 

அனுப்புநர்

ஆ. இளம்பரிதி, 

த/கப. ஆறுமுகம், 

க.எண்: 24, கிழககுத கதரு, 

மாமண்டூர், 

சின்னஹ்லம் ஒன்றியம். 

கபறுநர்

ஊராடசி மன்றத தயலவர்,  

ஊராடசி மன்ற அலுவலகம், 

மாமண்டூர், 

சின்னஹ்லம் ஒன்றியம்.

ஐயா, 

வணககம். எஙகள் கதருவில் உள்ள குடிநீர்க குழாய்  உய்ந்துள்ளதால் 

க்ந்த இரண்டு நாள்களாகக குடிநீர் கதருவில் வீணாகிக  ககாண்டிருககிறது. 

இதனால், தண்ணீர் இன்றி எஙகள் கதருவில் வசிப்ஹபார்  துன்பப்படுகின்றனர். 

எனஹவ, உய்ந்துஹபான குடிநீர்க குழாயயச ் ரிக்ய்து தர  ஹவண்டுகமன்று 

பணிவு்ன் ஹகடடுக ககாள்கிஹறன்.

நன்றி.

     இப்படிககு

 தஙகள் உண்யமயுள்ள

        ஆ. இளம்பரிதி.

1. பள்ளியில் உள்ள புததகப்பூஙககாதது

நூல்களில் கல்வி கதா்ர்பான கருததுகள்

நான்யகத கதாகுதது வருக.

2. க்ய்திததாள்களில் கவளிவரும் கல்வி

கதா்ர்பான க்ய்திகயளச ஹ்கரிதது வருக.

3. “கபாறுயம” என்ற குணதயத விளககும் மூன்று கயதகளின் கதாகுப்பு

தயார் க்ய்க

பசயல் திடைம்

நாள் : 29.07.2019

இ்ம் : மாமண்டூர்
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்கைல்

எல்டல அறியதாய் ப்பருங்கைநல – நீததான

இைவும் உறங்கதாநயதா? ்கைநல

அல்லும் ்ப்கலும் அடல்கைநல – உைககு

அலுப்பும் இடலநயதா ்கருங்கைநல

ப்பதாஙகு திடை்கநளதா? ்கைநல – அடவ

புைவி நிடைததாநைதா? ்கைநல

எஙகும் உைபததாலிநயதா? ்கைநல! – அனறி

இடியின முழக்கநைதா? ்கைநல!

ைடலடய வயிறறைக்கம் ்கைநல! – எணணில்

ை்கை மீனுலவும் ்கைநல!

விடலப்கதாள் முத்தளிககும் ்கைநல! – சிப்பி

விடளயதாைற குதவும் ்கைநல!

ைடழககு மூலமும் நீ ்கைநல! – அடத

வதாஙகி டவப்்பதும் நீ, ்கைநல!

வழுத்து ைகிடைபயலதாம் ்கைநல! – எவர்

ைதித்து முடிக்கவலதார் ்கைநல!

- ்கவிைணி நதசி்க வி�தாய்கம்

இயல் 

மூனறு 

்பதாைல் 

 ்கறறல் ந�தாக்கங்கள்

• இயற்ளகளயப பாதுகாகக ஹவண்டும் என்்ற உணர்ளவப சபறுவர்.

• பைசமாழிகள உணர்ததும் ஆைமான சபாருளள அறிந்து

பயன்படுததுவர்

• புதிர்கள, விடுகளதகள உருவாககும் தி்றன் சபறுவர்

• எழுவாய், ச்யபபடு சபாருள, பயனிளல அறிந்துசகாளவர்

இயறட்க
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பசதால் ப்பதாருள் 

அலுபபு - களளபபு புரவி  - குதிளர

மகரம்  - மீன் திளரகள - அளலகள

மகிளம - சபருளம

்பதாைல்  ப்பதாருள் 

எலளலயின்றிப பரந்து விரிந்திருககும் சபருஙக்ஹல! நீ இரவும் பகலும் 

உ்றஙகாது எபஹபாதும் அளலகளள வீசி ஒலிததுக சகாண்ஹ் இருககி்றாய். 

உனககு ஓய்வு என்பஹத இலளல. சபாஙகி வருகின்்ற உன் அளலகள, பார்பபதற்குக 

குதிளரகள அணிவகுதது வருவளதபஹபால காடசியளிககின்்றன. எஙகும் 

ஒலிககின்்ற உன் ஒலி, அளலஹயாள்யால எழுந்ததா அலலது இடிஹயாள்யால 

எழுந்ததா என்று எஙகளுககு ஐயம் எழுகி்றது. உன்னுள உயர்ந்த மளலயும் 

அ்ஙகிக கி்ககி்றது. எண்ணிலலாத மீன் வளஙகளளயும் விளல மதிபபுள்ய 

முததுகளளயும் சகாண்டுளள நீ, சிபபிகள விளளயாடுவதற்கும் உதவுகி்றாய். 

இபபூமியில மளை சபய்வதற்குக காரணமாகவும் இருககி்றாய். அந்த மளைநீளரச 

ஹ்மிதது ளவககும் சபரிய கலனாகவும் விளஙகுகி்றாய். ஆகஹவ, உன் 

சபருளமகளள எலலாம் எடுததுளரகக வலலவர்கள இஙகு எவரும் இலர்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

இபபா்ளலப பாடியவர், கவிமணி ஹதசிக விநாயகம். இவர், கன்னியாகுமரி 

மாவட்ததிலுளள ஹதரூரில பி்றந்தவர். இவர், இனிளமயும் எளிளமயும் 

மிகக பா்லகளள எழுதியளமயால, கவிமணி என்று ஹபாற்்றபசபற்்றார். நம் 

பா்பபகுதியிலுளள பா்ல, குைந்ளதபபா்லகள என்னும் தளலபபில முதற்பா்லாக 

அளமந்துளளது.

்கற்படவ ்கறறபின

• பா்ளலச ்ரியான உச்ரிபபு்ன் படிததுக காடடுக.

• க்ளலப பற்றி இபபா்ல மூலம் நீ அறிந்த ச்ய்திகளள உன் ச்ாந்த நள்யில

கூறுக.

• க்ளலப பற்றி நீ அறிந்த பா்லகளள வகுபபள்றயில பாடி மகிழ்க.
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ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க!

1  சபருளம + க்ல என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்பபது 

அ) சபருளமக்ல ஆ) சபருஙக்ல

இ) சபரியக்ல ஈ) சபருளமகக்ல

2 கருஙக்ஹல என்்ற ச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது

அ) கருளம + க்ஹல ஆ) கருங + க்ஹல

இ) கரும் + க்ஹல ஈ) கரு + க்ஹல

3 ‘திளர’ என்்ற ச்ாலலின் சபாருள ______________

அ) மளல ஆ) அளல

இ) வளல ஈ) சிளல

4 மளை சபய்வதற்குக காரணமாக இருபபது ___________

அ) வானம் ஆ) பூமி 

இ) க்ல ஈ) சநருபபு

ஆ.  இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுந்பதால் வரும் (எதுட்க) பசதாற்கடளப் ்பதாைலிலிருநது 

எடுத்து எழுது்க.

எ.கா. எல்ளல - அலலும்

_________ _________ _________ _________

இ.  முதபலழுத்து ஒனறுந்பதால் வரும் (நைதாடை) பசதாற்கடளப் ்பதாைலிலிருநது எடுத்து 

எழுது்க.

எ.கா. அலலும் - அலுபபும்

_________ _________ _________ _________

ஈ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. க்ல நமககு அளிககும் வளஙகள யாளவ?

2. பா்லின் சபாருளள உம் ச்ாந்த நள்யில எழுதுக.

உ. சிநதடை விைதா

 எலளலயறியாய் சபருஙக்ல என்று கூ்றக காரணம் என்ன? வகுபபள்றயில 

கலந்துளரயாடுக.
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்பைம் இஙந்க! ்பழபைதாழி எஙந்க?

பளையனூர் மாந்ஹதாபபில கிளி ஒன்று இருந்தது. அதன் சபயர் ச்லலம்மா. 

அந்த ஊரில அளத அவவாறுதான் சபயர் ச்ாலலி அளைபபார்கள. மாஙகாய் 

காய்ககும் பருவததில ஹதாபபிற்கு வரும் சிறுவர்களி்ம் ஒரு ப்தளத மரப 

சபாந்திலிருந்து எடுததுக காடடும். அந்தப ப்ம் உணர்ததும் பைசமாழிளயச 

சிறுவர்கள கூறிவிட்ால அவர்களுககு ஒரு மாஙகாய் பறிததுப ஹபாடும். அதனால, 

அளதப ‘பைசமாழிக கிளி’ என்றும் ஆள்யாக அளைபபார்கள.

மரததில மாஙகாய்கள காய்ததுத சதாஙகுவளதக கண்டு, சிறுவர்கள

ஒவசவாருவரும் ஹதாபபுககு வரத சதா்ஙகினர்.

பைசமாழிகள என்பளவ, நம் முன்ஹனார்கள தஙகள அனுபவததின் மூலம் 

உணர்ந்து கூறிய சமாழிகள. பைஙகாலம் முதற்சகாண்ஹ் பைசமாழிகள 

வைககிலிருந்து வருகின்்றன. பைசமாழி நானூறு என்னும் சபயரிஹலஹய நீதிநூல 

ஒன்றும் உளளது.

ச்ாற்களஞசியப சபருககமும் ச்ாலலாடசித தி்றனும்

இயல் 

மூனறு 

உடை�டை 
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ச்லலம்மா, நான் பிரபு வந்திருககிஹ்றன்.

ஓ! பிரபுவா ! நன்்றாக இருககி்றாயா?

நான் நன்்றாக இருககிஹ்றன். உன்ளனப 

பார்ததுவிடடு மாஙகாய் பறிததுச 

ச்லலலாம் என வந்ஹதன்.

 மிகக மகிழ்சசி! நான் காடடும் 

ப்ததிற்குரிய பைசமாழிளயக கூறினால 

நாஹன உனககு மாஙகாய் பறிததுத 

தருகிஹ்றன் என்று கூறியவாறு கிளி ஒரு 

ப்தளத எடுததுககாடடியது

இந்தப ப்ம் உணர்ததும் பைசமாழி என்ன? 

யாளன வரும் பின்ஹன! மணிஹயாள் வரும் முன்ஹன!

்ரியாகக கூறினாய். இஹதா, உனககு மாஙகாய் பறிததுத தருகிஹ்றன்.

ஐ.......! சராம்ப நன்றி ச்லலம்மா.

எபபடி இருககி்றாய் ச்லலம்மா?

யார் வந்திருபபது?

வின்ச்ன்ட வந்திருககிஹ்றன் ச்லலம்மா. எனககும் மாஙகாய் ஹவண்டும்.

இந்தப ப்ம் உணர்ததும் பைசமாழி என்ன என்று ச்ால. மாஙகாய் தருகிஹ்றன்.

இககளரககு அககளர பசள்

நன்று, சீககிரமாக விள் கண்டுபிடிதது 

விட்ாஹய! இஹதா உனககு மாஙகாய்!

எனககு மாஙகாய் கிள்ததுவிட்து.

நன்றி ச்லலம்மா!

கனிசமாழி ஏன் அளமதியாக நிற்கி்றாய்?

உனககு மாஙகாய் ஹவண்்ாமா?

ஹவண்டும் ச்லலம்மா!

இந்தபப்ம் உணர்ததும் பைசமாழி 

என்னசவன்று ச்ால பார்ககலாம்.

சூள்றககாற்று வீசுது.

இலளலஹய கனிசமாழி இன்னும் சகாஞ்ம் 

ஹயாசி.
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ஆங..... ஆடிககாற்றில் அம்மியும் 

பறககும்.

அழகாகக கூறினாய் இஹதா மாஙகாய் 

வாஙகிக ககாள்.

உண்யமயாகஹவ நான் அழகாகக 

கூறிஹனனா? நன்றி க்ல்லம்மா!

என் நண்பன் முகமது 

வந்திருககிறான் க்ல்லம்மா!

அப்படியா, இதிலுள்ள பழகமாழி என்ன என்று கூறசக்ால், மாஙகாய் தருகிஹறன்.

எனககுத கதரியும் கூறுகிஹறன் ஆலும் 

ஹவலும் பல்லுககுறுதி, நாலும் இரண்டும் 

க்ால்லுககுறுதி.

மிகவும் அருயம! நான் உனககு 

மாம்பழஹம ஹதடிப் பறிததுத தருகிஹறன்.

நன்றி க்ல்லம்மா!

க்ல்லம்மா! எனககு?

ஹதனிய்யா? இதில் என்ன பழகமாழி 

இருககு க்ால்ஹலன். உ்ஹன பறிததுத 

தருகிஹறன்.

காற்றுள்ள ஹபாஹத தூற்றிகககாள்

கண்ணியமககும் ஹநரததில் 

கூறிவிட்ாஹய! இஹதா மாஙகாய் 

வாஙகிகககாள்.

மாஙகாய் ்ாப்பி் மிகவும் பிடிககும் 

எனககும் மகிழ்சசியாக இருககிறது 

க்ல்லம்மா, நன்றி!

பழகமாழிககிளி! எனககு மாஙகாய் 

இல்யலயா?

யாரு என் க்ல்லப் கபயயரச க்ால்லிக கூப்பிடுவது? கதிரவனா? இதன் 

பழகமாழியயக கூறு தருகிஹறன்.

 நாலடியார் 

திருககுறள்

50



அகல உழுவளத வி் ஆை உழுவஹத 

ஹமல 

மிகக மகிழ்சசி! இஹதா உனககு 

மாஙகாய், சபற்றுகசகாள.

சராம்ப நன்றி பைசமாழிக கிளி!

சிறுவர்கள அளனவரும் ச்லலம்மா! 

நாஙகள இன்னும் நிள்றய பைசமாழி 

களளத சதரிந்து சகாண்டு மீண்டும் 

நாளளககு வருகிஹ்றாம், எனக கூறிவிடடு மிகவும் மகிழ்சசியாக வீடடிற்குச ச்ன்்றனர்.

்கற்படவ ்கறறபின

• உன் சபற்ஹ்றார் அலலது தாததா, பாடடி ஹபசும்ஹபாது பயன்படுததும் பைசமாழிகளளத 

சதாகுதது வருக.  அளவபற்றி வகுபபள்றயில கலந்துளரயாடுக.

• பா்பபகுதியில இ்ம்சபற்றுளள  பைசமாழிகளளயும், அவற்றின் சபாருளகளளயும்

உம் ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

• பா்பபகுதியில இ்ம்சபற்றுளள புதிர்களளயும் அவற்றிற்கான விள்களளயும் உம்

ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

• பளளி நூலகததில உளள ‘பைசமாழிககளதகள’ புததகதளதப படிதது பைசமாழிககான

விளககதளத வகுபபள்றயில களதயு்ன் பகிர்ந்து சகாளக.

ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 மரபசபாந்து இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ______________

அ) மரம் + சபாந்து ஆ) மர + சபாந்து

இ) மரப + சபாந்து ஈ) மரபபு + சபாந்து

2 அககளர இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ______________

அ) அக + களர ஆ) அந்த + களர

இ) அ + களர ஈ) அ + அளர

3 சூள்ற + காற்று இதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ______________

அ) சூள்றகாற்று ஆ) சூற்காற்று

இ) சூ்றககாற்று ஈ) சூள்றககாற்று

4 கண் + இளமககும் இதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால

அ) கண்ணிளமககும் ஆ) கண்இளமககும்

இ) கண்ளமககும் ஈ) கண்ணளமககும்
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5 நானூறு இதளனப பிரிதது எழுதக கிள்ககும் ச்ால

அ) நான்கு + நூறு ஆ) நா + நூறு

இ) நான்கு + னூறு ஈ) நான் + நூறு

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க.

அ) மணிஹயாள் - --------- + ---------

ஆ) ஹதனிள்  - --------- + ---------

இ. ப்பதாருத்தைதாை பசதால்டலக ப்கதாணடு ்பழபைதாழிடய நிடறவு பசய்்க:

புததி, அடி, காளல, பயிர், வளளயாதது

1 யாளனககும் _______________ ்றுககும்

2 விளளயும் _______________ முளளயிஹல சதரியும்

3 ஐந்தில _______________ ஐம்பதில வளளயாது

4 ஆததிரககாரனுககுப _______________ மடடு

5 ஆைம் சதரியாமல _______________ வி்ாஹத

ஈ. பசதால்டல இைம் ைதாறறிப் ்பழபைதாழிடயக ்கணடுபிடிக்க.

1 உழுவளத அகல வி் உழு ஆை ____________________________

2 வளளயாதது வளளயாது ஐம்பதில ஐந்தில______________________ 

3 மிஞசினால அளவுககு நஞசு அமிழ்தமும்________________________ 

4 குற்்றம் சுற்்றம் பார்ககின் இலளல ____________________________ 

5 கற்பவர் களரயில கலவி நாளசில ____________________

உ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. பைசமாழி என்பது யாது?

2. கிளி, யாருககு மாம்பைம் தருவதாகக கூறியது?

3. கிளிளயப ‘பைசமாழிக கிளி’ என அளைககக காரணம் என்ன?

4. இபபா்ததில நீ அறிந்து சகாண்் பைசமாழிகளளப படடியலிடு.

ஊ. சிநதடை விைதா

கிளிளயபஹபால, நீ பைசமாழி கூறுவதாய் இருந்தால என்ன பைசமாழிககு 

எபபடிப ப்ம் வளரந்து விளககுவாய்? வகுபபள்றயில ச்யலபடுதது.
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தப்பிப் பிடழத்த ைதான

கா... கா.... 

காகம் களரந்து தன் நண்பனான மாளனத ஹதடியபடி அளைததது

இஹதா வந்துவிடஹ்ன் என்று கூறியபடி துளளிக குதிதது ஓடி வந்தது மான்.

்கதா்கம் : நண்பா ! நலமாக இருககி்றாயா?

ைதான : ஏஹதா இருககிஹ்றன் நண்பா ........

்கதா்கம் : குரலில உற்்ாகமிலளலஹய..... ஏன் ஹ்ார்வாகப ஹபசுகி்றாய்?

ைதான : எனககு மிகவும் பசியாக இருககி்றது.

்கதா்கம் : என்ஹனாடு வா. உனககுப புல உளள இ்ஙகளள காடடுகிஹ்றன். அஙகு 

நீ வயி்றாரப புலளல ஹமயலாம்.

மான் : நீ என்ஹமல மிகவும் அன்பாக இருககி்றாய். தினமும் எனககாக 

அளலந்து திரிந்து புலலுளள இ்ஙகளளக கண்்றிந்து வந்து என்னி்ம் 

கூறுகி்றாய். நன்றி நண்பா......

இயல் 

மூனறு 

துடைப்்பதாைம்   
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்கதா்கம் : நன்றிசயலலாம் கூ்றத 

ஹதளவயிலளல எனககுச 

ஹ்ார்வான ஹநரததில உன்மீது 

அமர்ந்து பயணம் ச்ய்கிஹ்றன். 

நாமிருவரும் சநடுநாள 

நண்பர்கள. ஒருவருகசகாருவர் 

உதவியாய் இருபபது இது ஒன்றும் 

புதிதலலஹவ......

ைதான : ்ரி நண்பா ! ஹபசிக சகாண்ஹ் சநடுந்தூரம் வந்துவிடஹ்ாம். இஙஹகஹய

இன்ள்றய உணளவ உண்டுவிடடு இருபபி்ம் ச்லஹவாம்.

காகமும் மானும் நலல நண்பர்களாக சநடுநாளகள இளணந்திருபபளத நரி ஒன்று 

கவனிததது. தன் மனததிற்குள, சகாழு சகாழுசவன இருககும் இந்த மாளன நாம் 

எபபடியாவது சகான்று தின்றுவி் ஹவண்டும். அதற்கு, எபசபாழுதும் இளணந்ஹத 

இருககும் இவர்கள இருவளரயும் தனிததனிஹய பிரிககஹவண்டும். அபஹபாதுதான், 

மாளன இளரயாகக முடியும் என எண்ணியது.

�ரி : என்ன ஹதாைர்கஹள...... எபசபாழுதும் இளணந்ஹத இருககிறீர்கள....... 

என்ளனயும் உஙகள நண்பனாக ஏற்றுக சகாளவீர்களா?

ைதான : அதற்சகன்ன ...... இன்று முதல நீயும் எஙகள நண்பனாக எஙகஹளாடு 

ஹ்ர்ந்திருககலாம்.

�ரி : நன்றி !

்கதா்கம் : ்ரி ஹநரமாகி விட்து. இருபபி்ம் ச்லலலாம்.

நரி, தன் இருபபி்ம் ஹநாககிச ச்ன்று விடுகி்றது

காகம் : நண்பா, யாளரயும் சீககிரமாக நம்பிவி்ாஹத! அது நமககுத தான் ஆபதது.

ைதான : அபபடிசயலலாம் எந்த ஆபததும் வந்துவி்ாது. நரிளயப பார்ததால

நலலவனாக நலல குணமாகததான் சதரிகி்றது.

்கதா்கம் :  கண்ணால காண்பதும் சபாய்.

காதால ஹகடபதும் சபாய்.

 தீர வி்ாரிபபஹத சமய்.

ைதான :  ஐயா ! கருதது கந்த்ாமி ! ஹபசியது ஹபாதும்.
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வீடடிற்குச ச்ல. நானும் என், இருபபி்ம் ச்லகிஹ்றன். மீண்டும் நாளள 

்ந்திபஹபாம்.

 அடுதத நாள காளல நரி மாளன ்ந்திககி்றது.

�ரி :  நண்பஹன ! நலமா?

ைதான : அ்ஹ் ! நரியா? என்ன இவவளவு காளலயில என்ளனத ஹதடி 

வந்திருககி்றாய்?

�ரி :  நண்பளனப பார்கக ஹநரம் காலம் ஏது? உன்ளனப பார்ததால எனககுப 

பரிதாபமாக இருககி்றது.

ைதான : ஏன் எனககு என்ன? என்ளனப பார்தது ஏன் பரிதாபபபடுகி்றாய்?

�ரி :  உ்ல சமலிந்து காணபபடுகி்றாஹய.... ்ரியான உணவு கிள்ககாததால 

சகாழு சகாழுசவன இருகக ஹவண்டிய நீ பஞ்ததில அடிபட்ாற்ஹபால

இருககி்றாய்......

ைதான : விலஙகுகளுககுஹம இஹத உணவுப பற்்றாககுள்றதான். வானம் 

சபாய்தததால வனசமலலாம் பாளலவனமாக மாறி வருகி்றஹத.

�ரி : பி்ற விலஙகுகளளப பற்றி நமகசகன்ன கவளல?

எனககுத சதரிந்த இ்ம் ஒன்று இருககி்றது. அஙஹக உனககு நலல 

ஹமய்ச்ல நிலம் உண்டு. என்ஹனாடு வா. உனககு மடடும் அந்த 

இ்தளதக காடடுகிஹ்றன்.

ைதான :  நமது நண்பன் காகமும் வரடடும்.......

�ரி :  காகதளத மற்ச்றாரு நாள அஙஹக அளைததுச ச்லலலாம். இன்று நீ 

மடடும் என்ஹனாடு வா.

ைதான :  ்ரி, இவவளவு 

வலியுறுததிச ச்ாலகி்றாய். 

வருகிஹ்றன்.

நரி, மாளன விவ்ாயி 

ஒருவனின் விளளச்ல

நிலததில சகாண்டு 

விடுகி்றது. மான் பயிளர 

நன்கு ஹமய்ந்து பசியாறிய 

பி்றகு இருபபி்ததிற்குத 

திரும்புகி்றது. இசச்யல 

காகததிற்குத சதரியாமஹலஹய 

சதா்ர்ந்து நீடிககி்றது.
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விவ்ாயி தன் விளளச்ளலப பாைாககும் விலஙளகப பிடிகக முடிவு 

ச்ய்கி்றான். .

அடுதத நாள வைககம் ஹபால மான் நரிஹயாடு அந்த வயலுககுச ச்ன்று 

பயிளர ஹமய்கி்றது. அந்த ஹநரததில விவ்ாயி வருவளதப பார்ததவு்ன், 

தபபிகக நிளனதத மான், ஹவகமாக ஓடும்ஹபாது அருகிலிருந்த 

கம்பிஹவலியில எதிர்பாராமல சிககிக சகாளகி்றது.

இளதயறிந்த நரி, எதிர்பார்ததுக சகாண்டிருந்த வாய்பபு வந்துவிட்ளத 

நிளனதது மகிழ்ந்தது. மாளன அபபடிஹய தவிகக விடடுவிடடு ஓடிபஹபாய் 

அருகிலுளள கரும்பு வயலில மள்றந்து சகாண்டு ந்கக இருபபளதக 

கவனிததுக சகாண்டிருந்தது.

்கதா்கம் : நண்பா.... நண்பா.... எஙஹக இருககி்றாய்?

காகம் ஹதடி வருகி்றது

என் ஆருயிர் நண்பா ! இஙஹகயா இருககி்றாய்? ஆ! ஹவலியில 

மாடடிகசகாண்்ாஹய கததுவதற்குககூ் முடியாத நிளலயில இபபடி 

கம்பிஹவலியில சிககிக சகாண்்ாஹய......

 ்ரி, ்ரி நீ தபபிததுக சகாளள ஒரு ஹயா்ளன ச்ாலகிஹ்றன். விவ்ாயி  

அருகில வரும்வளர நீ இ்றந்ததுஹபால அள்யாமல இரு விவ்ாயி 

உன்ளன ஹவலியிலிருந்து விடுவிததவு்ன், நான் மரததிலிருந்து கா கா 

கா என்று குரல சகாடுககிஹ்றன், உ்ஹன தபபிதது விடு.
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விவசதாயி : ஓ..... மானா? நீ தான் இததளன நாளாக என் பயிளர நா்ப படுததினாயா? 

இன்று ஹவலியில மாடடிகசகாண்்ாய் என்று கூறியவாஹ்ற மாளனப

பிடிகக வருகி்றான். ஓ.. இ்றந்துவிட்துஹபால இருககி்றஹத! ்ரி, 

ஹவலியிலிருந்து மாளன விடுவிதது வீடடிற்கு எடுததுச ச்லஹவாம் என்று 

ச்ாலலிகசகாண்ஹ் ஹவலியிலிருந்து மாளன விடுவிககி்றான்.

அபஹபாது,. காகம் களரகி்றது, அதுவளர இ்றந்தவாறு 

நடிததுகசகாண்டிருந்த மான் கண்ணிளமககும் ஹநரததில உயிர் 

பிளைததால ஹபாதும் எனத துளளிப பாய்ந்து ஹவகமாக ஓடியது.

விவசதாயி : அ்ஹ்.......மான் என்ளன ஏமாற்றிவிட்ஹத!

தன் நீண்் தடிளய எடுதது, ஓடும் மாளன ஹநாககி ஹவகமாக வீசுகி்றான். 

அந்தத தடி பதுஙகியிருந்த நரியின்ஹமல படடு, நரி மயஙகிக கீஹை 

விழுகி்றது. விவ்ாயி ஏமாந்து ஹபாகி்றான்.

சிறிது ஹநரததிற்குப பின் மயககம் சதளிந்து எழுந்த நரியி்ம்,

்கதா்கம் : நரிஹய ! உன் வஞ்க எண்ணம் உனகஹக ஹக்ாக முடிந்தது. 

நம்பினவர்களுககு என்றும் துஹராகம் ச்ய்யாஹத ! 

�ரி : சவடகித தளலகுனிந்தவாஹ்ற மன்னிததுவிடு நண்பா! இனிஹமல இபபடி 

ந்ந்து சகாளளமாடஹ்ன்.
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்கதா்கம் : தன்ளனப ஹபால பி்றளரயும் ஹநசிகக ஹவண்டும். நண்பர்கஹளாடு 

உண்ளம அன்பு்ன் பைக ஹவண்டும்.

நீதி :  ‘ஆ்பத்தில்  உதவு்பவநை உணடையதாை �ண்பன’

்கற்படவ ்கறறபின

• ஆபததில உதவுபவர்கஹள உண்ளமயான நண்பர்கள என்னும் தளலபபில ஹபசுக.

• தீஹயாரு்ன் சகாளளும் நடபு, தீளமளயஹய தரும் என்பதற்கு ஹவச்றாரு 

களதளயக கூறுக.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. நரி, காகததி்மிருந்து ஏன் மாளனப பிரிகக எண்ணியது?

2. நரிளய நண்பனாக ஏற்றுகசகாண்் மானி்ம் காகம் கூறியசதன்ன?

3. நரி, மாளன எஙகு அளைததுச ச்ன்்றது?

4. ஹவலியில மாடடிகசகாண்் மாளனக காகம் எவவாறு காபபாற்றியது?

5. ‘தபபிப பிளைதத மான்‘ களதயிலிருந்து நீஙகள அறிந்துசகாண்் நீதி யாது?

சிநதடை விைதா

நமககு நண்பர்களாக இருபபவர்களி்ம் என்சனன்ன நற்குணஙகள

இருககஹவண்டும்? படடியலிடுக.
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்கற்கணடு

பசதாறபறதாைர் அடைப்பு முடற

எழுவதாய்

ஒரு சதா்ரில, யார், எது, எளவ, யாவர் என்னும் வினாககளுககு விள்யாக 

வரும் ச்ாலஹல எழுவாய் (எழுவாய் எபஹபாதும் சபயர்சச்ாலலாகஹவ இருககும்)

எடுததுககாடடு : சதன்்றல ந்னம் ஆடினாள

பசயப்்படுப்பதாருள்

ஒரு சதா்ரில யாளர, எதளன, எவற்ள்ற என்னும் வினாககளுககு விள்யாக 

வரும் ச்ாலஹல ச்யபபடுசபாருள

எடுததுககாடடு : சதன்்றல ந்னம் ஆடினாள

்பயனிடல

ஒரு சதா்ரில அளமந்துளள விளனமுற்ள்றஹய பயனிளல என்கிஹ்றாம்.

எடுததுககாடடு :  சதன்்றல ந்னம் ஆடினாள

ஆடினாள – என்பது விளனமுற்று

• எழுவாய், பயனிளல, ச்யபபடுசபாருள ஆகிய மூன்றும் ஒரு சதா்ரில இ்ம்

சபற்றிருககும்.

• எழுவாஹயா, ச்யபபடுசபாருஹளா இலலாமலும் சதா்ர் அளமயும்.

எ.கா. ந்னம் ஆடினாள – இதசதா்ரில எழுவாய் இலளல.

•  சதன்்றல ஆடினாள – இதசதா்ரில ச்யபபடுசபாருள இலளல

• ஒரு சதா்ர் எழுவாய் அலலது ச்யபபடுசபாருள இலலாமல அளமயலாம்.  ஆனால,

பயனிளல கட்ாயம் இ்ம்சபற்றிருககும்.

்கற்படவ ்கறறபின

• சதா்ரின் அளமபபு முள்றளய அறிந்து கூறுக.

• எழுவாய், பயனிளல, ச்யபபடுசபாருள ஆகிய மூன்றும் சதா்ரில சில இ்ஙகளில

வருவளதயும், அளவ வராமல சதா்ர் அளமவளதயும் குறிததுக கலந்துளரயாடுக.
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ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 எழுவாய் எபஹபாதும் _________ லாகஹவ இருககும்.

அ) விளனசச்ால ஆ) இள்சச்ால

இ) சபயர்சச்ால ஈ) உரிசச்ால

2 பா்ல பாடினாள – இதசதா்ரில _________ இலளல.

அ) எழுவாய்  ஆ) பயனிளல 

இ) ச்யபபடுசபாருள  ஈ) ச்ால 

3 அமுதன் ஓடினான் – இதசதா்ரில _________ உண்டு

அ) பயனிளல  ஆ) ச்யபபடுசபாருள

இ) இள்சச்ால  ஈ) உரிசச்ால

ஆ. எழுவதாய், பசயப்்படுப்பதாருள், ்பயனிடல்கடள எடுத்து எழுது்க.

1. மாதவி சிததிரம் தீடடினாள

2. இளஙஹகாவடிகள சிலபபதிகாரதளத இயற்றினார்.

3. அன்பைகன் மிதிவண்டி ஓடடினான்

4. கிளி பைம் தின்்றது.

வ.எண் எழுவாய் (யார், எது, எளவ, யாவர்) ச்யபபடுசபாருள  

(யாளர, எதளன, எவற்ள்ற)

பயனிளல 

(முடிந்த ச்யல)

1.

2.

3.

4.

இ. எழுவதாய், ்பயனிடல ைடடும் உள்ள பததாைர்்கள் மூனறு எழுது்க.

1. _________ 2. _________ 3. _________

ஈ) ்பயனிடல, பசயப்்படுப்பதாருள் ைடடும் உள்ள பததாைர்்கள் மூனறு எழுது்க.

1. _________

2. _________

3. _________
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பைதாழிடய ஆள்நவதாம்

அ. ந்கடைல்

• இயற்ளக ்ார்ந்த பா்லகளள வகுபபள்றயில பா்ச ச்ய்து ஹகடடு அதுஹபாலப பாடி

மகிழ்க.

• புதிர்களளத சதாகுதது வந்து வகுபபள்றயில கூறுக.  நண்பன் கூறிய புதிருககுச

்ரியான விள் கூறி மகிழ்க.

• இயற்ளகளயக காகக ஹவண்டியதன் அவசியம் பற்றிய உளரகளளக ஹகடடு வந்து

வகுபபள்றயில பகிர்க.

ஆ. ந்பசுதல்

• இயற்ளக ்ார்ந்த பா்லகளளப பாடி மகிழ்க.

• பைசமாழிக களதகளள உம் ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

• நீ ச்ன்று வந்த சுற்றுலா (அ) ஊர் பற்றி வருணிததுப ஹபசுக.

• மளை எவவாறு சபய்கி்றது? அறிந்து வந்து வகுபபள்றயில ஹபசுக.

• சதன்ளன, வாளை, பளன, ஹவம்பு, முருஙளக ஆகிய மரஙகள ஹபசுவது ஹபால நடிதது

“நாஹன அதிகம் பலன் தருஹவன்” என ஒவசவாருவரும் வகுபபில ஹபசிககாடடுக.

இ. ்படித்தல்

• பைசமாழிகளளப படிததுத சதாகுபபு தயார் ச்ய்க.

• சி்றந்த புதிர்களளப படிததுச ஹ்கரிததுத சதாகுபபு தயார் ச்ய்க.

• புததகப பூஙசகாததுப பகுதிளயப படிதது, அதில இ்ம்சபற்றுளள பைசமாழி,

புதிர்களளத சதாகுதது வருக.

ஈ. எழுதுதல்

1. பசதால்லக ந்கடடு எழுது்க.

1. மாஙகாய் பறிததுத தருகிஹ்றன்

2. ஆடிககாற்றில அம்மியும் ப்றககும்

3. பைசமாழி ஒன்று ச்ால

4. கண்ணிளமககும் ஹநரம்
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2. பசதாற்கடளத் பததாைரில் அடைத்து எழுது்க.

1. அளமதியாக  ____________________________________

2. தருகிஹ்றன்  ____________________________________

3. சிறுவர்கள  ____________________________________

4. முைககம்  ____________________________________

5. தஙகம் ____________________________________

6. விளளவு ____________________________________

3. ப்பதாருத்தைதாை நிறுத்தக குறியிடு்க.

என் உ்ல ஏழு நி்றஙகளால ஆனது  ஊதா கருநீலம் நீலம் பசள் மஞ்ள

இளஞசிவபபு சிவபபு என்்ற வரிள்யில நி்றஙகள அளமந்திருககும் எனது சபயரின் 

முன்பகுதி என் இருபபி்ம் பின்பகுதி என் வடிவம் என் சபயளரக கண்டுபிடிததுவிட்ாயா

4. ப்பதாருத்தைதாை பசதாற்களதால் நிைப்பு்க.

(உறுதியாக, ச்ாதளதயாக, பலவலி, பலதுலகக)

மருததுவர் : விமலா உன் உ்ம்புககு என்ன?

விமலா : எனககு _________ ஐயா,

மருததுவர் : எஙஹக வாளயத தி்ற, பலசலலலாம் _________ இருககி்றஹத.

விமலா : அதற்கு நான் என்ன ச்ய்ய ஹவண்டும் ஐயா?

மருததுவர் :  இனிபபுகளள அதிகமாகச ்ாபபி்ககூ்ாது.  தினமும் இருமுள்ற

காளலயிலும், இரவிலும்  _________ ஹவண்டும்.  அபசபாழுதுதான் 

பற்கள _________ இருககும்.

விமலா : நீஙகள ச்ான்னளத நான் பின்பற்றுகிஹ்றன் ஐயா.

5. ்கடதடய நிடறவு பசய்்க.

ஒரு நாள அந்த நாடடின் அர்ர் குதிளரயின் ஹமல வலம் வந்து 

சகாண்டிருந்தார்.   வயதான மனிதர் ஒருவர், தம்முள்ய தளளாத வயதிலும் 

்ாளலயின் ஓரஙகளில குழிகளளத ஹதாண்டி, விளதகளளயும் ச்டிகளளயும் நடடுத 

தண்ணீர் ஊற்றியளதப பார்ததார்.  அர்ர் அந்த வயதானவர் ச்ய்யும் ச்யலகளளத 

சதா்ர்ந்து பார்ளவயிடடு வந்தார். ஒரு நாள …………. ……………………………………

…………………………………………………………………….………………………………
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6. விளம்்பைத்டதப் ்படித்துப் புரிநதுப்கதாணடு விடையளிக்க.

�தாள்நததாறும்

ஜம்ந்பதா சர்க்கஸ்

ஹநரம்: மாளல 6.00 மணி

இ்ம்: ஹநரு விளளயாட்ரஙகம், 

விழுபபுரம்

காண வாரீர்! களிகக வாரீர்!

 ஹபசும் கிளி! தீ வளளயததிற்குள பாயும் புலி! பார் விளளயாடடில ப்றககும் 

ஹதவளதகள! கூண்டுககுள உருண்ஹ்ாடும் குலலா மனிதர்! சவளளளப

பு்றாககளின் எலளலயிலலா ஆட்ம்! ஹகாமாளிக குளளர்களின் கும்மாள 

விளளயாடடு! குதிளரஹயறும் சகாஞசும் மைளலகள! 

வாருஙகள! வண்ணசவாளியில காணுஙகள!

விளம்்பைம் ்படி ! விடைடயக ப்கதாடு

1. ்ர்ககஸ நள்சபறும் இ்ம் எது?

2. விளளயாடுபவர்கள யார்?

3. குதிளரஹயறுபவர்கள யார்?

4. ்ர்ககஸ நள்சபறும் அரஙகததின் சபயர் என்ன?

5. ்ர்ககஸின் சபயர் என்ன?
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7. இடைத்துக கூறுநவதாம்

• சதா்ர்புள்ய பல ச்ாற்ச்றா்ர்களளத தனிததனி அடள்களில

எழுதிக சகாளளுஙகள.

எ.கா.  மளையில நளனந்ஹதன். 

்டள் ஈரமானது.

• அளனவரும் வட்மாக அமர்ந்து சகாளளுஙகள

• ஒவசவாருவரும் ஓர் அடள்ளய எடுததுக சகாளளுஙகள

• ஒருவர் எழுந்து ளகயிலுளள அடள்யில எழுதியுளளளதப படியுஙகள.

• அதஹனாடு சதா்ர்புள்ய ச்ாற்ச்றா்ர் எழுதியுளள அடள்ளய

ளவததுளளவர் உ்ஹன எழுந்து படிகக ஹவண்டும்.

• மற்்றவர்கள இரண்டு ச்ாற்ச்றா்ர்களளயும் இளணததுக கூ்ற

ஹவண்டும்.

மளையில நளனந்ததால ்டள் ஈரமானது.

8. தடித்த பசதால் விடையதா்க வருைதாறு விைதா அடைக்க.

1 என் நண்பனின் சபயர் நதைமுதன.

_______________________________________________

2 பாடடி எனககுக ்கடத கூறுவார்.

_______________________________________________

3 தினமும் ைதாடலயில் விளளயாடுஹவன்

_______________________________________________

4 எனககு ைடடைப் ்பநது விளளயா் மிகவும் பிடிககும்.

_______________________________________________

5 உயிர்களி்ததில அன்பதா்க ந்ந்துசகாளஹவன்.

_______________________________________________

9. ்பத்திடயப் ்படித்து விைதாக்களுககு விடையளிக்க

ஒரு நாள மாளல முததுவின் வீடடிற்கு அவனுள்ய நண்பர்களான 

சகன்னடியும் அன்வரும் விளளயா் வந்தனர். பி்றந்து சில நாளகஹள ஆன நான்கு 

நாய்க குடடிகளளத ஹதாட்ததில கண்்னர். நாய்க குடடிகளளத தஙகள வீடடிற்குக 

சகாண்டு ச்லல விரும்பினர். இருவரும் ஆளுகசகாரு நாய்க குடடிளயத தூககிக 

சகாண்்னர். முதது அவர்களி்ம், "நண்பர்கஹள, பால குடிககும் இந்தக குடடிகளளத 

தாயி்மிருந்து பிரிகக ஹவண்்ா. நம்ளம நம் சபற்ஹ்றாரி்மிருந்து யாராவது பிரிததால 

நாம் எவவளவு துன்பபபடுஹவாம், சிந்திததுப பாருஙகள" என்று கூறினான். 
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நண்பர்கள அளமதியாக நாய்ககுடடிகளளக கீஹை இ்றககி விட்னர். நாய்க 

குடடிகள மகிழ்சசியாகத தம் தாஹயாடு விளளயாடுவளத நண்பர்கள மூவரும் 

பார்தது மகிழ்ந்தனர்.

விடை தரு்க

1 முததுவின் ஹதாட்ததில எததளன நாய்ககுடடிகள இருந்தன?

2 நண்பர்கள இருவரும் முததுவின் வீடடிற்கு எதற்காக வந்தனர்?

3  சகன்னடியும் அன்வரும் என்ன ச்ய்ய விரும்பினர்?

4 நண்பர்களுககு முததுவின் அறிவுளர என்ன?

5 நண்பர்கள நாய்ககுடடிகளள எடுததுச ச்ன்்றனரா? ஏன்?
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பைதாழிநயதாடு விடளயதாடு

1. ்கணடுபிடித்து எழுது்க.

1. மணம் மிகக மலர் _________

2. சிலந்திககு எததளன காலகள? _________

3. பந்ளத அடிகக உதவுவது _________

4. பசுவின் உணவு _________

5. மீன் பிடிகக உதவும் _________

6. ஒரு தின்பண்்ம் _________

க டு ள் ன் த பு

லி எ ட டு பா ல

கா சு ம ச்ா ட ளத

வ ் ம் ல வ சி

ல ர் த ளல லி  ள்

ம் ப ப அ கு ளக

2. ஆஙகிலச பசதால்லுககு இடையதாை தமிழ்சபசதால் எழுது்க.

1. Seashore 6. Nature

2. Morning 7. Pearl

3. Field 8. Farmer

4. Mango tree 9. Project

5. Cyclone 10. Circus

3. ்கலங்கடை விளக்கம் – இசபசதால்லிலிருநது புதிய பசதாற்கடள உருவதாககு்க.

எ. ்கதா

1 __________

2 __________

3 __________

4 __________

4.  ஒரு ்கடதயின முதல் பததாைர் ப்கதாடுக்கப்்படடுள்ளது. நீங்கள் ஒவ்பவதாருவரும்

ஒரு பததாைர் கூறிக்கடதடய நிடறவு பசய்்க.

களதத சதா்ர் : 1

அன்று காடடு அர்ன் சிஙகததிற்குப பி்றந்த நாள

கலம்
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களதத சதா்ர் : 2

இன்சுளவ பளளி ச்லலும் வழியில பணபளப ஒன்ள்றக கண்ச்டுததாள.

களதத சதா்ர் : 3

கவியர்ன் நாய், பூளன ஹபான்்ற விலஙகுகளளத துன்புறுததி அதில 

மகிழ்சசியள்வான்.

களதத சதா்ர் : 4

நரி ஒன்று கூட்மாக ஹமய்ந்து சகாண்டிருந்த மான்களளக கண்்து.

5. ்கைல் வளங்கடளக ்கணடுபிடிப்ந்பதாம்

ப மீ மு ல ளல

வ ன் த பா சி

ள வ து ஆ ப

ம் ளல சு ளம பி

் ங கு அ ளல

1 __________

4 __________

2 __________

5 __________

3 __________

6 __________

6. சரியதாை பசதாற்கடள எடுத்துப் ப்பதாருத்து்க

1  வீடடுககு ஒரு ........................ வளர்பஹபாம். ம்றம் மரம்

2  உயிர் சகாடுபபான் ........................ ஹதாைன் ஹதாலன்

3  ஹநர்ளம எபஹபாதும் ........................ தரும். நண்ளம நன்ளம

4  சகாடுதது ...................... இன்பம். மகிழ்வது மகிளவது

5  ...................... இருககும் இ்ம் கலகலபபாக இருககும். குைந்ளத குலந்ளத

7.  பினவரும் பசதாற்கடளக ப்கதாணடு பசதாறபறதாைர் உருவதாக்கலதாைதா!

எ. ்கதா: மளை - மரம் வளர்பஹபாம்,மளை சபறுஹவாம்

மளல - உயர்ந்து நிற்பது மளல

சிபபி
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கரி - 

கறி - 

தவளள – 

தவளல – 

வழி - 

வலி - 

அளர - 

அள்ற - 

மனம் -

மணம் -

அறிநது ப்கதாள்நவதாம் 

 ்கைடலக குறிககும் நவறு ப்பயர்்கள்

1 புணரி

2 ஆழி

3  ்ாகரம்

5  ்முததிரம்

6  சபௌவம்

7  ஹவளல

8 முந்நீர்

9 நீராழி

10  சபருநீர்

நிற்க அதறகுத் த்க

• என்னால இயன்்றவளர இயற்ளகளயக காபஹபன்

• எனது வாழ்நாளில ஒரு மரககன்ள்றயாவது நடடு வளர்பஹபன்

• எனது சுற்றுபபு்றதளதத தூய்ளமயாக ளவததிருபஹபன்

• க்ல ப்ம் வளரந்து க்லின் பயன்களளப படடியலிடடு வருக.

• உமது பளளியில மரககன்றுகளள நடடு வளர்பபளதத

ச்யலதிட்மாக ஹமற்சகாளக.  புளகபப்தது்ன் எழுதி வைஙகுக.

• பைசமாழிகள, புதிர்கள, விடுகளதகள சதாகுபபு தயார் ச்ய்க.

பசயல் திடைம்
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அ்கைமுதலி

1. அம்மி – அளரககும் கல

2. அலுபபு – களளபபு

3. ஆல – ஆலமரம்

4. இளகிய – இரககமுளள

5. இம்ளம – இபபி்றபபு

6. இன்னல – துன்பம்

7. எஞசியிருந்த – மீதியிருந்த

8. கலகம் – ்ண்ள்

9. களர்நிலம் – பயிர் ச்ய்ய உதவாத நிலம்

10. களை – கரும்பு

11. குயவர் – மண்பாண்்ம் ச்ய்பவர்

12. குளிரிள – குளிர்சசியான

13. ்ாதம் – ஹ்ாறு

14. ச்ருககு – தளலககனம்

15. நனிபசு – மிகுதியாகப பால தரும் பசு

16. சந்வாளர் – துணி சநய்பவர்

17. பஞ்ம் – வ்றடசி

18. பாண்்ம் – பாததிரம்

19. புரவி – குதிளர

20. மகரம் – மீன்

21. முற்்றல – முற்றிய காய்

22. விவாதம் – ச்ாற்ஹபார்
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்கறறல் விடளவு்கள்

ந்கடைல் ந்பசுதல் ்படித்தல் எழுதுதல்

• விழிபபுணர்வுப

பா்லகள,

சிந்தளனளயத

தூண்டும்

களதகளளக

ஹகடடுப

புரிந்துசகாளவர்.

• நா்கம், வ்னஙகள

உளரகள

முதலியவற்ள்றக

ஹகடடுப

புரிந்துசகாளவர்.

• ச்ாற்ஹபார்,

கலந்துளரயா்ல

ஆகியவற்ள்றக

ஹகடடுப

புரிந்துசகாளவர்.

• எளிய ச்யல

திட்ஙகளளக

ஹகடடுப புரிந்து

ச்யலபடுவர்.

• ஹகட், படிதத

பகுதியின்

ளமயககருதளதக

கூறுவர்.

• தம்ளமச சுற்றி

நிகழும் பலஹவறு

நிகழ்வுகளுககு

எதிர்விளன புரிவர்.

• நா்கஙகள,

ச்ாற்ஹபார்

முதலானவற்றில

பஙகுசகாண்டு

ஹபசுவர்.

• களத, உளரயா்ல,

நா்கம், கடிதம்

ஆகியவற்ள்ற உரிய

உணர்சசியு்னும்

குரல

ஏற்்றஇ்றககதது்னும்

சபாருள

விளஙகுமாறு படிபபர்.

• உளரபபகுதிளயப

படிதது, அதிலிருந்து

ஹகடகபபடும்

பலஹவறு வளகயான

வினாககளுககு

விள்யளிபபர்.

• ச்ாற்களின்

சபாருண்ளமகளள

அகரமுதலிகளில

கண்்றிவர்.

• உளரநள்,

துளணபபா்ஙகளில

இ்ம்சபறும்

இன்றியளமயாச

சிககலகளள

எழுததுவடிவில

சவளிபபடுததுவர்.

• உளரநள்/

உளரபபகுதிகளளச 

ச்ாலலக ஹகடடுப

பிளையின்றி எழுத

அறிவர்.

• உரிய

நிறுததககுறிகளளப 

சபாருததமாகப

பயன்படுததி எழுத

அறிவர்.

• ச்ய்யுள/ பா்லகளள

அடிபி்றைாமல

எழுதுவர்.

• விடுபபு ்ார்ந்து

விண்ணபபக கடிதம்

எழுதுவர்.
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�டைமுடற இலக்கைைறிநது 

ந்பசசிலும் எழுத்திலும் 

்பயன்படுத்துதல்

்கற்கக ்கறகும் திறன்கள் 

(ததாநை ்கறறல்)

பசதாற்களஞ்சியப் ப்பருக்கமும் 

பசதால்லதாடசித் திறன்களும்

• ைைபுசபசதாற்கடள உரிய

இைங்களில் ்பயன்படுத்த

அறிவர்.

• ப்பயர்சபசதால், விடைசபசதால்

அறிநது

அடைவடைப்்படுத்துவர்.

• பசதாறபறதாைர் அடைப்புமுடற 

அறிவர்.

• எழுவதாய், ்பயனிடல,

பசயப்்படுப்பதாருள் அறிநது,

பததாைர்்கடளப் ப்பதாருத்தைதா்க

எழுதுவர்.

• ஒருடை, ்பனடை நவறு்பதாடு

அறிநது பததாைர்்களில்

முடறயதா்கப்

்பயன்படுத்துவர்.

• எளிய அ்கைமுதலிடயப்

்பயன்படுத்துவர்.

• பசய்தித்ததாள்்கள்,

்கடதநூல்்கள் ்படிப்்பர்.

• கூடுதல் த்கவல்்கடளப்

ப்பறுவதற்கதா்க நூல்கத்டதப்

்பயன்படுத்துவர்.

• ்கணினிடயப் ்பயன்படுத்திச

பசதாறந்பதார், �தாை்கம்,

உடையதாைல், உடை்கள்

ந்கட்பர்.

• ்பழபைதாழி்கள், ைைபுத்பததாைர்்கள்

ந்பதானறவறடறத் தம்

ந்பசசிலும் எழுத்திலும்

்பயன்படுத்துவர்.

• ந�ரிடை

(உயர்நநததாஙகிய),

எதிரிடை (ஏறறஇறக்கம்)

ந்பதானற பசதாற்கடளக

்கறறறிநது தம் ந்பசசிலும்

எழுத்திலும் ்பயன்படுத்துவர்.

• இனறியடையதா இைங்களின

ப்பயர்்கடள அறிநதுப்கதாள்வர்.

• ஆஙகிலச பசதாற்களுககு

இடையதாை

தமிழ்சபசதாற்கடள அறிவர்.

• பசதாற்களஞ்சியப்

ப்பருக்கத்திற்கதா்கப் ்படிப்்பர்.

• சிறுவர்்களுக்கதாை ்கடத,

்பதாைல் முதலியவறடறத்

நதடிப் ்படிப்்பர்.

்படைப்புத் திறன்கள் விழுமியங்கடள 

உைர்நதறிநது  

பின்பறறுதல்

வதாழ்வியல் திறன்கடள 

உைர்நதறிநது  பசயல்்படுதல்

• குறிப்பு்கடளக ப்கதாணடு

்கடத உருவதாககுவர்.

• ்பதாதிக்கடதடயத் பததாைர்நது

மீதிக்கடதடயக கூறி

முடிப்்பர்.

• ்பதாைல் அடி்கடள

நீடடிகப்கதாணநை பசல்வர்.

• பசதால்லிலிருநது பசதால்,

பசதால்நலணி, ைதாடலைதாறறு,

ஒரு பசதால் ்பல ப்பதாருள்,

குறுகப்கழுத்துப் புதிர்்கள்,

விடு்கடத்கள் உருவதாக்க

அறிவர்.

• பைதாழிப்்பறறு

• இயறட்கடய ந�சித்தல்

• ்கதாலம் தவிர்க்கதாடை

• விதி்கடளப் பின்பறறுதல்

• கூடடுைர்வு

• நசமிப்பு உைர்வு

• ந�ர்டை

• உணடை ந்பசுதல்

• விைதாமுயறசி

• தனைம்பிகட்க

• தனடை அறியும் திறன

• உைர்வு்கடளக

்கட்கயதாளும் திறன

• கூர்சிநதடைத் திறன

• சிக்கல் தீர்ககும் திறன

• இைக்கைதாை உறவுக்கதாை

திறன்கள்
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்பதாைநூல் உருவதாக்கக குழு

முடைவர். பு.  வழியைசன , 

ஊ. ஒ. சதா.  பளளி, 

இள்சச்ருவாய், க்லூர் மாவட்ம்.

அ. நைரிநவளதாங்கணணி,  தளலளம ஆசிரிளய, 

ஊ. ஒ. சதா.  பளளி, திம்மனந்தல, 

விழுபபுரம் மாவட்ம்.

ப்ப. முரு்கைதாணி ,  இள்நிளல ஆசிரிளய, 

ஊ. ஒ. சதா.  பளளி, மருவததூர், 

சபரம்பலூர் மாவட்ம்.

அை. அனுசுயதா நதவி,  இள்நிளல ஆசிரிளய, 

ஊ. ஒ. சதா.  பளளி, ்ாளலயம்பாளளயம், 

விழுபபுரம் மாவட்ம்.

சு. அமுததா , 

ஊ. ஒ. சதா.  பளளி, கீளையூர், 

திருமானூர், அரியலூர் மாவட்ம்.

்க. ைல்லி்கதா ,  தளலளம ஆசிரிளய, 

ஊ. ஒ. சதா.  பளளி, அயன்புததூர், 

திருசவறும்பூர், திருசசி மாவட்ம்

சீ. சைசு , 

ஆனந்தா ந.நி.பளளி, 

வாணியம்பாளளயம், விழுபபுரம் மாவட்ம்.

்க. ்கயல்விழி ,  பட்தாரி ஆசிரிளய, 

அ.உ.நி.பளளி, முருககன்குடி, சபரம்பலூர்.

த. பசநதில்குைதார் , 

ஊ. ஒ. ந.  நி. பளளி, 

சத. வ. புததூர், விருததா்லம் மாவட்ம்.

வதா. இைதா.  சைவைன ,  இள்நிளல ஆசிரியர், 

ஊ. ஒ. ந.  நி. பளளி, ஹதவனூர், 

ஆண்டிம்ம், அரியலூர் மாவட்ம்.

முடைவர். ்க.  வி�தாய்கமூர்த்தி , 

இள்நிளல ஆசிரியர், ஊ.ஒ.சதா.பளளி, 

பா்ாலூர், சபரம்பலூர் மாவட்ம்.

நத. நதவகி ,  தளலளம ஆசிரிளய, 

ஊ.ஒ.சதா.பளளி, ்ாமியாடிகுசசிபபாளளயம் 

விககிரவாண்டி, விழுபபுரம் மாவட்ம்.

விடைவுககுறியீடு நைலதாணடைககுழு

இைதா. பஜ்க�தாதன, இள்நிளல ஆசிரியர் 

ஊ. ஒ. ந.  நி. பளளி, கஹண்புரம் 

ஹபாளூர், திருவண்ணாமளல மாவட்ம்

ை.முருந்கசன ,  பட்தாரி ஆசிரியர் ஊராடசி 

ஒன்றிய நடுநிளலபபளளி, 

சபதத ஹவளாண் ஹகாட்கம், 

திருவாரூர்.

வ.்பத்ைதாவதி ,  பட்தாரி ஆசிரியர், 

அரசினர் உயர் நிளலபபளளி, சவற்றியூர், 

திருமானூர், அரியலூர்.

வடிவடைப்பு ஒருஙகிடைப்்பதாளர்

ைநைஷ் முனிசதாமி

்கல்வி ஆநலதாச்கர்

முடைவர். ப்பதான. குைதார் 

இளண இயககுநர் (பா்ததிட்ம்) 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி 

நிறுவனம், ச்ன்ளன

நைலதாய்வதாளர்்கள்

ஆ.நச.்பத்ைதாவதி ,எழுததாளர், 

ச்ன்ளன.

முடைவர். அ. ைைைலர்சபசல்வி , 

முதுநிளல விரிவுளரயாளர், 

மாவட் ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி 

நிறுவனம், 

கீைபபழுவூர், அரியலூர் மாவட்ம்.

�. இைதாைலிங்கம் ,  உதவிப ஹபராசிரியர், 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி 

நிறுவனம், ச்ன்ளன

்பதா.  ைலர்விழி ,  விரிவுளரயாளர், 

மாவட் ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி 

நிறுவனம், திருவூர், திருவளளூர்.

சி. ்பனனீர்பசல்வம் , 

கலவி மாவட் ஒருஙகிளணபபாளர், 

ஒருஙகிளணந்த கலவி, புதுகஹகாடள்.

இல. சீனிவதாசன ,  முதுகளல ஆசிரியர், 

மஜேருல உலும் ஹமனிளலபபளளி, 

ஆம்பூர், ஹவலூர் மாவட்ம்.

ஒருஙகிடைப்்பதாளர்்கள்

முடைவர். ்கதா.சதா.  பைதாழியைசி, முதலவர், 

மாவட் ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி 

நிறுவனம், கீைபபழுவூர், அரியலூர்.

நத.விைலதா நதவி, விரிவுளரயாளர், 

மாவட் ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி 

நிறுவனம், ச்ன்ளன

்கடல ைறறும் வடிவடைப்புககுழு

்பக்க வடிவடைப்பு

உதய் இனந்பதாபைக 

குஹராம்ஹபடள், ச்ன்ளன

அ. அடி்ன் ராஜ 

்ந்ஹதாஷ்குமார் ்கதிஹவல 

திருவாரூர்.

வடை்பைம்

்கதா. தைஸ் தீ்பக ைதாஜன 

்கதா.  �லன �தானசி ைதாஜன 

்பதா.  பிைநைதாத்

தைக்கடடுப்்பதாடு

ைதாநஜஷ் தங்கப்்பன

்கதாைதாடசி்பதாலன ஆறுமு்கம்

பிைசதாநத் ப்பருைதாள்சதாமி

அருண ்கதாைைதாஜ் ்பழனிசதாமி

தமிழ் – ஐநததாம் வகுப்பு 

தமிழ் ஆக்கம்
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How to use the textbook?

�• The�first�term�English�Book�for�Standard�5 has�three 
units.

• Each�unit�is�planned�for�a�month.
• Nila�introduces�the�theme�of�each�unit.
• Each�unit�is�designed�with�the�things�like�space,�village�

and�patriotism.
• �My�little�pictionary�provides�the�exposure�to�a�pictorial�

dictionary�in�an�attractive�way.

Hi, I am Nila.
I am in space. 
Will you be?

Exploring Space1

5th-STD-English-Unit-1-Space.indd   1 26-04-2019   14:54:39

2

M Y  L I T T L E  P I C T I O N A RY

Scare Crow (n) : a figure mode to look like a 
person that is dressed in old clothes and put in a 
field to frighten birds away.

Armour (n) : The metal coverings formerly 

worn to protect the body in battle.

Plough (n) : a large piece of farming equipment 

with one or more curved blades, used to dig and 

turn over soil.(v) : turn up earth with a plough.

Grains (n) : Wheat or other cultivated cereal 

used as food.

Bullock c
ort (n) :

 and open vehicle with two or 

four wheels driven by balls.

5th-STD-English-Unit-2-Trip.indd   2 26/04/19   7:23 PM

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

As�per�NCF�2005,�language�is�learnt�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�allows�the�
teacher�to�focus�on�time�management�in�multi-level�classrooms.

Preface

B. Write the compound words from the picture.

1.

+
_________________

+
_________________

2.

+ 
_________________

+ 
_________________

Sun
Flower

Sunfl ower

+

_________________Light house

+

_________________mail box

L E T  U S  BU I L D

A. Compound words.

Hai Friends, I will show you a magic. 
When I combine these two words, I 
will get a new word with different 

meaning

These words are called compound words.

7
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• �Let�us�learn�is�the�teacher�led�prose�and�helps�children�learn�vocabulary�
and�values�with�the�help�of�the�context�set�in�each�of�the�story.

• �Let�us�build�provides�scope�for�learning�vocabulary�with�associated�
grammar�concepts.�The�section�is�followed�by�exercises�to�help�children�
practise.

• �Let�us�know�provides�scope�for�teaching�grammar�in�a�context.�The�section�
helps�children�to�learn�grammar�concepts�inductively.

• �Let�us�read�is�a�supplementary�lesson�that�helps�children�
learn�vocabulary�and�values�with�the�help�of�stories.

• �Let�us�read�aloud�develops�reading�habit�in�children�by�
familiarising�them�with�short,�interesting�stories.

• Let�us�write�builds�writing�skill�in�children.

• �Let�us�listen�develops�the�listening�skill�of�children�by�following�instructions�
and�acting�accordingly.

• Let�us�speak�provides�opportunity�for�the�teachers�to�teach�language�
structures�through�games�and�activities.�It�develops�listening�and�
speaking�skills.

• �Let�us�sing�provides�opportunity�for�the�children�to�sing�rhymes�with�
actions�and�intonation.�It�helps�children�learn�new�vocabulary�contextually.

L E T  U S  S P E A K

Hello uncle, please  
come in.

I am fine uncle, please 
take your seat

He is taking bath. Wait 
uncle I will inform him. 

Can I get you some coffee 
to drink?

Then how about some 
buttermilk uncle.

Here is your buttermilk 
uncle.

You are welcome uncle.

See how they speak at this situation and practice as if you were in that 
situation. Is there any place near?

How are you Mozhi?

Thank you. Where is 
your Dad?

It’s okay ma. Let him 
come.

It is really nice, thank 
you ma. 

Thanks ma, but I had 
coffee just now.

That would be nice.

Structures that are useful for this situation.

Is your Dad home?
Call your Dad.

Inform your Dad that  
I am here.

I want to see your Dad.

Whom do you want to meet?
He is not home.

He has gone out side.
He is out of town.

Wait he will come in two minutes.
Dad someone has come to see you.    

Note to the teacher: Make the children practice these phrases thoroughly and 
give them different scenarios to practise.

15
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L E T  U S  W R I T E

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Write the hungry fox story on your own by seeing the picture 
and using the clues given under each picture.

There, it, was, searched, 
a fox, in forest,hungry, 
very, tired, Food, every 
where.

It, saw, Wanted, Jumped, 
grape plant, to eat, high, 
to pluck, the fruits, Many 
times.

It, The fruit, I, couldn’t 
reach, gave up, said, don’t 
want,would be, the fruits, 
trying, to himself, sour.

5th-STD-English-Unit-3-Patriotism.indd   19 4/25/2019   6:01:03 PM

• �Brainy�box�kindles�the�children’s�divergent�and�convergent 
thinking�ability.
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 • Children�love�to�visit�grandparent’s�house�during�their�holidays.
 • In�the�story,�Trip�to�my�Grandparents�Village�we�read�about�Santhosh’s �

experiences�in�his�grandparents'�village.
 • In�the�poem,�Farmers�Friend�we�learn�about�the�significance�of� �

earthworms.
• In�the�story,�The�Farmer�and�his�Daughters�we�read�about�three�

daughters�of a farmer.

Unit II — My Native Place

 •

•
•

Children�are�inquisitive�and�love�learning�of�things�that�are�innovative�
like�space and rockets.
In�the�story,�Earth,�the�Desolated�Home�we�read�about�the�life�in�Mars.
In�the�poem,�Beyond the�Universe�we�learn�about�the�dream�of�
travelling�to�space.

• In�the�story,�Lost�in�Space�we�read�about�Amuthan�and�Nilavan’s�experience�in �
the�space.

Unit I — Exploring Space

• Children�love�to�hear�patriotic stories about their country. 
• In�the�story,�The�Guardians of the Nation we read about what is the real

�patriotism.
 • In�the�poem,�Patriotism�we�learn�about�how�every�child�should�be�raised�

with�patriotism�.
• In�the�story,�The�Legend�of�Jaswantgarh�we�read�about�the�rifleman�of�

India�Jaswant�Singh�Rawat.

Unit III — Our Nation 

22
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Now I can...
Learning Outcome

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

 • 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

Amuthan and Nilavan visited Museum. They saw 
the model of a space shuttle. Nilavan found the 
hatch, opened it.

So many switches … 
What is this Big green 

switch ??!!

Nooooo. …….
Don’t touch it……

What have you 
done? Amudhan

Sorry ….sorry …. 
I hit the wrong 

button.

L E T  U S  R E A D

Lost in Space

They entered the ship and it locked. They were trapped inside and they found the fl ight deck 

Shuttle bursted into outer space.

16
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The Legend of Jaswantgarh

Jaswantgarh, is a well known place in 
the Arunachal Pradesh.It was named 
after a legendry Indian soldier Jaswant 
Singh Rawat, The rifle man of 4th 
Garwal. His patriotism and valur is 
recorded in the history of India as 
“The battle of Nauranang”. The legend 
handed down through the ages of 
Nauranang is quite interesting and more 
inspiring. 

L E T  U S  R E A D

5th-STD-English-Unit-3-Patriotism.indd   14 4/25/2019   6:01:00 PM

L E T  U S  S I N G

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen 
and sing along with actions.

Often seen as fi lth
But gives the soil good health

To give the farmer handful wealth.

Shy to show its looks
Toils often on fi shing hooks

To give the fi sher something to cook

Ploughs the soil before farmer
Use not the chemicals to harm her
Praise our mother lands’ armour.

Be humble like a worm
Perform your work to charm

Will be free from any kind of harm.

Farmer’s Friend

5th-STD-English-Unit-2-Trip.indd   10 26/04/19   7:23 PM

• Try�your�own�helps�the�children�enrich�their�vocabulary�like knowing
meaning of words in English as well as in mother tongue.

• Speak�and�win�kindles�speaking�skill�in�the�form�of�debate�and�discussion.
in your mother tonguedraw

meaning

use in a sentence parts of speech

space 
shuttle
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  Hi, I am Nila.
  I am in space.
Will you join me?

Exploring Space1
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M Y  L I T T L E  P I C T I O N A RY

Universe
 (n) : The whole of

space and everything in it,

including the planets, the stars

and galaxies.

Milk
y W

ay (n
) : th

e galaxy that 

contains our solar system.

space shuttle (n) : a vehicle 
used to travel in space.

Earth (n) : the planet on which 

we live.

Solar System (n) : the sun

and all the planets that move 

around it.
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It was the year 2068, humans had destroyed the Earth, and started 
colonising the red planet Mars. India established three colonies; 
Arivumathi’s family lived in one such colony. On her birthday, her 
grandfather travelled more than 1500 km to meet her. When he reached, 
he saw her sleeping in her capsule.

He said, “Wake up, Arivu.” Arivumathi was surprised, “Grandpa! When 
did you come? I was thinking that you won’t be coming for my birthday.” 
He sighed, “Don’t you know about the dust storm of Mars? Sometimes, 
it even lasts for a month. But this time it did not. So I am on time. It 
still took me three sols to reach here. Now come on, let’s not 
waste time. We will go to harvest the vegetation hab for vegetables.”

L E T  U S  L E A R N

Earth, the Desolated Home



In the hab, he said, 
“Hmm, these carrots 
are not tasty anymore, 
like the ones I ate in my 
childhood.” She asked, 
“Why do you say so, 
Grandpa?” Grandfather 
explained “The 
vegetables we grow here do 
not taste like the ones on 
the Earth. I really wish 
you had tasted the 

carrots from the Earth.” Arivu asked eagerly, “How did they grow the 
crops and vegetables on Earth?”

Hearing this, Grandfather was reminded of life on Earth. He 
said, “The Earth had fertile soil, so the fruits and vegetables grown 
were healthy and tasty.”  She asked, “But, I learnt that humans used 
chemical fertilizers, and polluted the soil. Here, we get unpolluted food 
and water. Is that correct?”

Grandfather laughed, 
“These fruits, vegetables 
and water are not the 
same as in the Earth. 
They are not real.” Arivu 
exclaimed, “Even the 
water?” He said, “Of 
course! In Mars, we get 
water from burning 
fuels. On the Earth, we 
used to get water from 
rain, it was natural, and it 
was free!” She said, “Grandpa, enough of your stories about the Earth. 
I know that life there was easy but, here survival is very 
difficult.” He replied, “Yes my dear, adapting to Mars is difficult. 
Today, we are fighting for things which we got easily.”

He continued, “In the Earth, you did not need a spacesuit or an oxygen 
cylinder. Also, the years are longer here.” Arivu said, “Yes, grandpa. In 
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 to Arivu



Mars, 668 sols (687 Earth 
days) make a year.” He 
smiled, “Ha! Ha! Yes, you 
would be 18 years old on the 
Earth now.”  

Grandpa thought to 
himself, “We destroyed our 
home. The home that nature 
had offered us. Now, we are 
trying to make this our home.”

Arivu looked at him and 
said, “Don’t worry grandpa, the 

scientists are trying to Terraform the Mars.” He 
said, “True, but nothing can be the Earth. The Earth 

is our home. Ah, let us leave this for now. Today we 
should celebrate.”

What actions destroy the Earth? 
How will you change it?

Glossary

sol Martian solar Day, a Martian day
capsule a small cylinder shaped bed

hab habitat, human settlement
fuels an energy source for engines, power plants or 

reactors

adapting modify, readjust
survival to remain alive

terraform a process by which the surface and climate 
would be changed to make the environment 
suitable to humans

scientists an expert in science
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A. Choose the correct option.

astronomer Earth sol fuels Mars

1. A day in Mars is called _______________.

2. _____________ is called the red planet.

3. Our planet is called the  _______________.

4. We get water by burning _______________.

5. The _______________ are trying to terraform Mars.

B. Fill in the blanks.

1. The man destroyed ______.

2. In the Earth, we get water from ______.

3. In Mars ______ Earth days make a year.

4. You don’t need ______ and ______ in the Earth.

5. Fruits, vegetables and water in the Mars are not ______.

C. Answer the following questions.

1. What is the setting of the story?

2. Name the vegetables harvested in the vegetation hab.

3. What is a sol? How many sols make a year?

4. How is water produced in Mars?

5. In this story, what happened to the Earth?

6. What should we do to save the Earth?

L E T  U S  U N D E R S TA N D
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+

_________________lighthouse

+

mailbox_________________

L E T  U S  BU I L D

Hi friends, let us do some magic 
with words. When we combine 

these two words, we will get a new 
word with a different meaning.

These words are called compound words.

A. Write compound words using the pictures.

1.

+
_________________

+
_________________

2.

+ 
_________________

+ 
_________________

+

houselight box mail

83
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B. Use the clues to complete the compound words.

1. news + __________ = __________

2. wheel + __________ = __________

4. basket + __________ = __________

C. Match the compound words.  D.  Draw and write your own
compound word.

1. - =

2. - =

3. - =

4. - =

E. Connect the compound words and create a new word.

___________ ___________

___________ ___________

paper newspaper

board
cup

ball

boy
cow

door

paper
moon

light

coat
rain

chair
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I dream of flying beyond the Earth, 
amidst the planets and the countless stars. 

I would stop by the red planet Mars, 
here we dream of a home away from home. 

Fly on, to watch the Saturn,
with its ring and moons.

Then, I stopped by Jupiter, marvelled, 
by its red storms that look like marbles. 

Hurdling through a belt of asteroids,
I crossed Uranus, without a fuss.
To Neptune, the blue ice giant,

Further high, I fly, beyond the galaxy. 

To meet the creator, 
Of this Magnificent display. 

To take me beyond the Milky Way, 
To voyage across the galaxies.

L E T  U S  S I N G

Beyond the Universe



Glossary

beyond outside the limits or reach
amidst surrounded by
marvelled wondered
marbles a little ball of glass or clay, used by children to play
hurdling racing over the barriers 

further to move ahead 

L E T  U S  U N D E R S TA N D

A. Match the planet with its feature.

1. Mars – blue ice giant

– red storm

– red planet

2. Saturn

3. Jupiter

4. Neptune  - ring and moons

B. Answer the following questions.

1. Where is the poet going in the dream?

2. Which planet has rings around it?

3. Which planet has red storm?

4. Why does the poet fly out of the universe?

5. Name the planets the poet flies through.

86

magnificent extremely beautiful 



No Somu, you 
should call it, 
a herd of cows.

Hey Sruthi, 
Look! There 

are lot of cows.

• As Sruthi says, a collection / group of cows is called as a herd
of cows.

• To indicate any group, we use collective nouns.

Here are some examples:

A team of players A galaxy of stars A pack of dogs A swarm of flies

An army of antsA band of musicians 

L E T  U S  K N O W
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1. A flock of goats

2. A bouquet of flowers

3. An army of soldiers

4. A shoal of fish

5. A choir of singers

A. Write the collective nouns.

   A _____ of birds.      A ____ of grapes. 

B. Match the picture with the collective noun.
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happiness anger sadness jealous

More examples:

honesty wisdom beauty hope luck mercy dream pride life

A. Pick the abstract noun.

1. He takes pride in his job.
2. The dove is a symbol of peace.
3. My grandmother is full of wisdom.
4. Iniya is very tall for her age.
5. Prem felt anger.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Hi Somu, I find happiness in 
sharing my ideas. Now, let me show 
you another kind of naming word. 

• There are some naming words that can
be only felt and experienced.

• We can not see or touch them.

• For example, we can not see happiness.
But we can feel and experience it.

• These naming words are called
abstract nouns.

Here are some examples:
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Tick the correct one after listening to the announcement.

1. The Kovai Superfast Express is arriving on platform no. ______.
a. 2 b. 6 c. 4

a. 12675 b. 16182 c. 12641
2. The train no. of the Silambu Express is ______.

3. The Thirukkural Superfast Express is late by ______.
a. 2 hours b. 3 hours c. 1 hour.

B. Colour the abstract noun.

tiger fear fish law

pen joy friend rules

picture freedom kindness computer

L E T  U S  L I S T E N

Note to the teacher:  
Scan the QR code to listen to the audio. Let the children listen to the audio 
and answer the questions. The listening passage is given at the end.
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L E T  U S  S P E A K

Hello uncle, please 
come in.

I am fine uncle, please 
take your seat.

He is taking bath. Wait 
uncle, I will inform him. 

Can I get you some coffee 
to drink?

Then, how about some 
buttermilk uncle.

Here is your buttermilk 
uncle.

You are welcome uncle.

See how they speak at this situation and practise as if you were in that 
situation. 

How are you Mozhi?

Thank you. Where is 
your dad?

It’s okay ma. Let him 
come.

It is really nice, thank 
you ma. 

Thanks ma, but I had 
coffee just now.

That would be nice.

Structures that are useful for this situation.

Is your dad home?
Call your mom. 

Inform your dad that I am here.
I want to see your dad.

Whom do you want to meet?
She/He is not home.

She/He has gone outside.
She/He is out of town.

Wait, she/he will come in two minutes. 
Dad someone has come to see you. 

Note to the teacher: Make the children practise these phrases thoroughly and 
give them different scenarios to practise.
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Amuthan and Nilavan visited the ‘Space Museum’. They saw a 
model of a space shuttle. Then, Nilavan found a latch and opened 
the shuttle. They entered the shuttle and the door locked.

So many 
switches! 

What does 
this big green 

switch do?

No, don’t touch it.

What have you 
done Amuthan?

Sorry. I thought 
the button would 
open the door but 
looks like I hit the 

wrong button.

L E T  U S  R E A D

Lost in Space

Now, they were trapped inside, and they walked into the deck.

But, Amuthan had pressed the switch, 
and the shuttle bursts into outer space.
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The shuttle went through a belt of asteroids.

The shuttle crash-landed on a new planet.

They ran for the suits. Nilavan saw green lights coming towards the shuttle.

Amuthan, an 
Asteroid is 

coming towards 
us. Turn the 

shuttle.

Are you alright, 
Amuthan?

I am fine. Quick! 
We must wear a 
spacesuit!

Yes, they are all 
around us and 
that shuttle is 
very big! Let us 
wear our suits.

Look at 
those lights. 
It is coming 
towards us.

How will I 
turn the 

shuttle? Let 
me try pulling 

this lever.
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Please, don’t be 
afraid. There is a 
problem with your 
shuttle. We can fix 
it for you.How is this 

possible? 
Do you 

speak our 
language? We can read your 

mind and use that 
to speak your 

language.

Aliens from the big shuttle shattered 
the windows and took them out.

The aliens gave them a special room so that they can remove 
their suits and rest.

Please, rest here 
and eat these 

capsules. They are 
the same as your 

food.

When the time 
comes, we will... 

See you.

Thank you for 
your help. Are 
you coming to 
Earth with us?

Hey, wake up. 
Your ship is 

ready. Put on your 
suits. It is time 

to go home.
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A. Write true or false.

1. Amuthan locked the door behind him.

2. Nilavan unknowingly started the space shuttle.

3. The blue lights seen through the window were aliens.

4. They went out through the broken windows.

5. The aliens gave a new shuttle to them.

B. Name the character or speaker.

1. “Are you alright?”

2. “Wake up. Your ship is ready.”

3. “Let me try pulling this lever.”

4. “I am fine. We must wear the space suit.”

5. “Eat these capsules.”

C. Answer the following questions.

1. Where were the boys taken to?

2. Where did the space shuttle land?

3. What did Nilavan see through the window?

4. Who shattered the windows?

5. How did the aliens know the boys' language?

L E T  U S  U N D E R S TA N D

95



D. Try your own.

in your mother tonguedraw

meaning

use in a sentence parts of speech

space 
shuttle

E. Speak and win.
Join in either of the following groups and say some valid points to
win.

Group A Group B

I like to live in the Earth 
because........................

I like to live in the Mars 
because.......................
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A spacesuit is like a spaceship built for one. A spacesuit lets us work 
and live in space. It protects us from the heat and the cold. It gives us air 
to breathe. The suit is made of many parts and has water to drink. It 
even has a built-in toilet, if you need to use.

L E T  U S  R E A D  A LO U D

Complete the sentences.

An astronaut wears a _______________ .

A spacesuit is like a _______________ .

A spacesuit allows us to _______________ .

 A spacesuit protect us from _______________  
and _______________. 

Circle the things that the spacesuit provides us.

air food water

Read the passage three times and colour a spacesuit for each time.

97



Letter writing

No. 15, Big street,
Namachivayapuram.
26th June, 2019.

Dear Kumaran,

How are you? I am fine here. There is a festival in my village next week. 
I am very happy to invite you to the festival. Please plan to be here on 
Monday the 30th. I am eager to meet you. Convey my regards to your 
parents.

Your loving friend,
R. Nethra.

Write a letter to invite your friend to your house for the 
summer vacation.

_________________
_________________
_________________

Dear ______________,

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

____________________
____________________.

Note to the teacher: Make the children write an informal letter to you about the 
good things in their life using I have ……, I like ……, I want ……. (for their portfolio).

L E T  U S  W R I T E
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I Can Do
A. Answer the following.

Name of the object In your mother tongue Use in a sentence

B. Write the compound words from the pictures.

C. Use the clues and complete the compound words.

cow + _____ = ______ rain + _____ = ______ 

D. Recite the poem ‘Beyond the Universe’.

E. Fill in the blanks with the collective noun.

swarm  shoal flock

a _________ of fish. a ________ of birds. a ________ of bees.

F. Circle the abstract noun.
fear box beauty tree taste

pencil happiness anger honesty book
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Note to the teacher: Ask children to colour the balloon when they achieve the 
learning outcome.

read and 
understand a 

passage.

differentiate 
between  
collective  

and abstract  
nouns.

write an 
informal 
letter.

listen and 
respond to 
the audio.

welcome any 
visitor and 
treat them 
with what 
they need.

understand  
the prose and 
supplementary. use compound 

words.

recite the 
poem.

Now I can...
Learning Outcome

100
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I love my native 
place. 

Do you?

My Native Place2
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M Y  L I T T L E  P I C T I O N A RY

scarecrow (n) : a figure made 
to look like a person and put in 
a field to frighten birds away.

armour (n)
 : The metal cover 

worn to protect the body in 

battle.

plough (v) : turn up soil with a 
plough.

grains (n) : wheat or other 
cultivated cereal used as 

food.

bullock 
cart (n) : a vehicle

with two or four wheels driven

by bulls.
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It is summer. Vacation has started for Santhosh. His parents are 
going to Sirumalai, their parents’ village. Santhosh is excited. He 
records an audio diary on his mother’s phone. He records all his feelings 
during the visit. Later, he writes down in his diary what he had 
recorded. Let’s read his diary to know his experiences during this visit.

10th April:
I am very eager to visit my grandparents’ village. I will meet my 

grandparents and cousins. I have packed my clothes and tab for playing 
video games. We will be travelling in a bus. I am so excited.

11th April:
Today we are travelling. Though it is summer, the weather is pleasant in 

the morning. There are numerous trees with yellow flowers on both sides 
of the road. There is greenery all around. There are many white cranes in 
the lush green paddy fields. The scarecrows have managed to scare away 
the crows in the fields. There is no traffic, noise and air pollution in the 
village.

Trip to My Grandparents''' Village

L E T  U S  L E A R N
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I get off the bus and run to meet my grandparents. They are delighted 
to see me. The house is surrounded by many big trees. There are a few 
jackfruit, mango, neem, banana, pomegranate and coconut trees. The 
trees have abundant fruits. My grandfather plucked some ripe mangoes 
for me. The mangoes are so juicy and sweet.

12th April: I have woken up early today. I am out for a walk in the 
morning. The cool breeze is calming. The coconut palms are swaying 
lazily. The farmers are already in their fields. Some of them are cutting 

the crops and some of 
them are threshing the 
paddy. The air is filled 
with the sweet sound of 
birds singing in the 
trees and the bushes. 
The cuckoo’s song is 
perhaps the most 
enchanting.

        I come home,  I
    freshen up and eat the 

tastiest breakfast in my life. Later, my grandmother introduces a girl, 
Paavai. She goes to the village school. She lives down the street. She is 
very eager to show me around the village. Paavai shows me how to play with 
a tyre and a stick. We happily run down the lanes balancing the tyre with 
a small stick. We stop to talk to Paavai’s friends, Amir, Peter and Umaiyal. 

All children here too have 
their summer vacation. 
Amir is helping his father in 
milking their cows. He lets 
me pat his black calf. Peter 
and Umaiyal are sitting 
with their grandmother 
breaking groundnut pods 
and piling them neatly. 
Later they will take the 
nuts to the village market 
to sell them. I help them 
for some time.
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13th April:
Paavai takes me to the village pond. There are many children splashing 

around in the pond. Some boys are climbing to the top of the tall tamarind 
tree. Girls are playing hide and seek near the big banyan tree.

My mother and my aunties take me to the river for a refreshing bath. 
I play for some time in the cool water but I cannot swim. So, I sit on a 
big smooth rock and watch my friends swim like experts. They talk and 
laugh a lot as they wash their clothes and dry their hair in the Sun. The 
river is so clean that I can see the pebbles in the riverbed and colourful 
fish swim by. I love the scenery.

14th April:
We are back to our home in the city. The trip to 

our grandparents’ home was so enjoyable. Those two 
days flew by so fast. I realised that during this stay, I 
had neither watched television nor played video games. 
I am eagerly looking forward to our next visit.

Is TV and video game the only way to 
pass time? Can we do something else?
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Glossary

eager keen
vacation holiday
numerous many in number
threshing separating grain from crops

expert well skilled

L E T  U S  U N D E R S TA N D

A. Match the following.

cuckoo blows

breeze sings

river  swims

fish  flows

B. Answer the following questions.

1. How did Santhosh record his diary?

2.  Name some of the activities that the village children were doing on
their vacation.

3.  Why did Santhosh forget to watch television or play video games?

4. Did Santhosh enjoy his morning walk? How do you know?

5. How did Santhosh spend his time in the river?

6. How did Santhosh know that the river was clean?

enchanting attractive
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1. Change -f and –fe, into -ves.

Leaf Leaves Knife Knives

2. By changing their vowels, such as oo to ee and an to en.

Tooth Teeth Foot Feet

Woman Women Man Men

3. Irregular plurals

Child Children Ox Oxen Mouse Mice

Let us learn some more 
tips to change  

singular to plural.

L E T  U S  BU I L D
You already know 

singular and plural. 
Try this.

I am a lion.

We are ...............
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4. Some nouns are identical in both the singular and the plural forms.
Many of these are names of animals.

Sheep Sheep Deer Deer

5. Add es for some words ending with o.

Tomato  Tomatoes
Potatoes

A. Look at the picture and tick () the correct plural word.

Loaf
Loafs Loaves

Fish
Fish Fishes

Goose
Geese Goose

Mouse
Mice Mouses

Child
Child Children

Man
Men Mans

B. Write the plural form.

1. leaf
__________

2 . mango 
__________

Note to the teacher: Teach exceptions for the words ending with ‘o’ like 
photo - photos, radio - radios, zero - zeros.

Potato 
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L E T  U S  S I N G

Often seen as filth
But gives the soil good health

To reward the farmer with wealth.

Ploughs the soil before farmer
Use not the chemicals to harm her 

Please praise our motherland’s armour.

Shy to show his looks
Toils often on fishing hooks

To give the fisher something to cook.

Be humble like a worm
Think no one to harm

You will be free to spread your charm.

Farmer’s Friend

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen 
and sing along with actions. This song is a memoriter. 

*
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Glossary

filth
ploughs
humble
toils
harm

dirt, ugly
tills 
not proud 
work extremely hard  
make physical injury

C. Answer the questions.

1. How do we see the earthworm often?

2. What does it give to the farmer?

3. Why don’t we use chemicals?

4. How do we work?

A. Match the rhyming words.
filth  -    farmer

cook  -    harm

charm -    wealth

armour -    look

B. Fill in the blanks.

1. It ploughs soil before _________.

2. It is used in the fisher’s _________.

3. We don’t use _________ in the soil.

4. Be humble like a _________.
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L E T  U S  K N O W

Continuous tense is a category of verb tenses. Here we will see the past 
continuous tense. You all know forms of verbs. Those are 

Present Past Past Participle Present Participle

go
goes

went gone going

The present participle form is used in past continuous tense with 
auxiliaries was and were. Come let us use it.

I was going to 
home.

You were going to home. He was going to home.

We were going to home. She was going to home.

They were going to home. It was going to home.

In the above examples you can see, the main action is in present participle 
form for all the subjects and the auxiliary alone changes.

‘was’ is used for I, he, she and it

‘were’ is used for you, we and they.

Give the correct verb form for following sentences.

I was reading the poem.

They _______________________ (write) the poem.

 It ________________________ (go) to Delhi.

 

 

1.

2.

3.
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Let us see when to use the past continuous tense.
At some point in the past.

When I was 
writing my 

homework, he 
was watching 

TV.

What was your 
brother doing 

then?

 She _______________________ (draw) a picture.

 We _______________________ (eat) fruits.

  He _______________________ (watch) movie.

 You _______________________ (make) lunch.

Parallel Actions.

I was writing 
my homework 

at 5 PM 
yesterday.

 4.

 

 

5.

6.

7.
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Yes, when I entered 
his house, his 

mother was reading 
newspaper.

Interrupted action in the past.

Write what they were doing at 5 o’clock yesterday.

I ______________ _________ cricket with my friends.

My mother ______________ _________ TV.

We ______________ _________ mango.

My friends ______________ _________ their bicycles.

Mohan ______________ _________ a letter.

The bell ______________ _________ loudly.

See and write what they were doing.

While I was writing, 

he______________.

While the boy was playing, 
the girl _____________.

While my mother was cooking,  
my father________________.
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Now, we are going to see the future continuous tense. You all know 
forms of verb. Those are

Present Past Past Participle Present Participle

go
goes

went gone going

The same present participle form is used in future continuous tense 
with auxiliary will be. Come let us use it.

I will be going 
to home.

You will be going to home. He will be going to home.

We will be going to home. She will be going to home.

They will be going to home. It will be going to home.

In the above examples you can see, the main action is in present 
participle form and the auxiliary is ‘will be’ is used for all the subjects.

Give the correct verb form for following sentences.

I will be waiting for you.

They ______ (come).

It ______ (play).

She ______ (swim).

We ______ (walk).

  He ______ (do).

You ______ (take) leave.

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

5.

6.

7.
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How to use the future continuous tense.

I will be 
travelling in 
a bus by this 

time tomorrow.

My friends 
will be 

playing but I 
am working 

here.

Uma’s family is going on a holiday. Write what they will be doing 
there.

1 2

3 4

5 6

1. Uma _______________________.

2. Her brother __________________.

3. ___________________________.

4. ___________________________.

5. ___________________________.

6. ___________________________.
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Note to the teacher:  
Scan the QR code to listen to the audio. Let the children listen to the audio 
and answer the questions. The listening passage is given at the end.

Circle yes or no to the following.
1. Three persons are involved in the dialogue. Yes No
2. Varun is studying 4th standard. Yes No
3. Akshaya is Varun’s sister. Yes No
4. They play Kho-Kho. Yes No
5. Varun plays in Kothai team. Yes No

L E T  U S  L I S T E N

Change the sentences from past continuous to future continuous.
She was waiting for bus. ________________________________

They were going to Coimbatore. ________________________________

Suresh was playing chess. ________________________________

Rafiq was eating breakfast. ________________________________

Prasanth was reading newspaper. ________________________________

Change the sentences from future continuous to past continuous.

I will be speaking to her. ________________________________

Lucy will be  getting ready. ________________________________

The train will be arriving on 2nd platform. ________________________________

We will be sleeping in terrace. ________________________________

It will be raining heavily. ________________________________
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L E T  U S  S P E A K

See how they speak at this situation and practise as if you 
were in that situation.

I am in the kitchen.

I have made your 
favorite kozhukattai.

No! Go and change 
your uniform. 

Good boy, now you can 
have it.

It is there. But you 
look dirty, go and 

freshen up.

Ma... I am home. 
Where are you?

The kozhukattai is yummy. 
Thank you ma.

I am so hungry.  
What is there to eat?

Wow! Where is it? 
Where is kozhukattai?

I will wash my hands 
later. Please give it 

to me.

Ma, I washed my 
hand and changed 
my uniform. Now 

give me the delicious 
kozhukattai. 

You are welcome. 

Structures that are useful for this situation.

I feel hungry.
You need to freshen up.
Go and wash your face. 
Don’t spill the food.

I want something to eat.
Can I have some snacks? 
Wash your hands.
Do your home work.

Note to the teacher: Make the children practise these phrases and give them 
different scenarios to practise.
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In the village of Manipuram, there lived a wealthy farmer. He had 
three daughters. All his daughters were married and living their life 
happily. The farmer was getting old. He wanted to distribute his wealth 
to his daughters. But he wanted to know what responsibility he could 
give to each of his daughters. He called all his daughters and gave each 
of them a bag of millet. He asked them to use grains in the best way 
possible and then come back to him after one year.

After one year the daughters came back to their father’s house.  
The farmer welcomed all of them.

First he called the elder daughter and asked about what she had 
done with the grains given to her. She replied,”Father, I fed those 
grains to flocks of birds that I saw on my way back to home.”

L E T  U S  R E A D

The Farmer and his Daughters
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Then the father called 
the second daughter 
and asked the same. She 
replied,”Father, I thought 
those grains were sacred. 
So I mixed those with 
other grains kept for 
community food service. So 
that everyone could have 
it. After this, the third 
daughter came. The farmer 
asked her about the grains. She said, “Father, I don’t have those grains 
with me now. I need two bullocks and men to get the grains.” Father was 
confused and asked her, “Why do you need bullocks and men to bring the 
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Glossary

distribute give a share
responsibility power
millet a cereal grown in warm countries
sacred holy
harvest yield
wisely cleverly

grains here?” The daughter smiled and replied “I sowed those grains and 
now it has grown as crops. So, I need a bullock cart and men to harvest 
and bring back the grains.” Father was happy to know that she used the 
grains wisely. Father found her apt and gave her the responsibility of 
the fields. He distributed his other wealth equally among the other two 
daughters.
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A. Match the actions with the picture.

 mixes for community
food service

sows the grain feeds the birds

B. Fill in the blanks.

feeds    three millet

1. The farmer had _____________ daughters.

2. He offered ___________ to his daughters.

3. The second daughter ____________ the milet to a flock of birds.

C. Answer the following questions.

1. What did the father give to all the daughters?

2. What did the first daughter do?

3. How did the second daughter use the grain?

4. How did the third daughter use the grain?

5. Who is the wisest of all? Why?

L E T  U S  U N D E R S TA N D
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in your mother tonguedraw

meaning

use in a sentence parts of speech

D. Try your own.

Paddy

E. Speak and win.
Pick and support any one of the three daughters. Say some sentences
for the one you support and say some sentences against the other two
to win.

I support the first 
daughter because .......

I support the second 
daughter because .......

I support the third
daughter because .......
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L E T  U S  R E A D  A LO U D

Read the passage three times and colour a bull for each time.

Mr. Murugan is a farmer. He has a small piece of land and two 
bulls. He takes good care of his bulls as they help him in farming. Every 
morning, he takes the bulls for grazing. When it rains he ploughs the 
land with the bulls. As he has no one to help he starts sowing the seed 
before sunrise. He irrigates the crop till it grows. He reaps and binds 
the crop then takes it to thrash the paddy. Finally, with the help of the 
bulls he takes the paddy to his house.

A. Circle the main idea of the passage.

1. Murugan was a miser.

2. Murugan loved his bulls and farming.

3. Murugan wished to have people to work.

B. Name the actions of Murugan.

  _____________            ______________        _______________
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My Autobiography

Make the children write their own story. The following questions will help 
them to write. Ask them to gather information from their parents 
before writing and to give a title.

1. When were you born?

2. Where were you born?

3. What is your father’s name and what is he?

4. What is your mother’s name and what is she?

5. What is your birth order?

6. Do you have any nickname, if yes, reason for that?

7. An interesting incident that happened in your life.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Note to the teacher: Give the same kind of information of a famous person and 
make them write the Biography in simple language for their Portfolio.

L E T  U S  W R I T E
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I Can Do

deer deers calfs calves geese gooses

Name of the object In your mother tongue Use in a sentence

A. Look at the picture and answer the following.

B. Circle the correct plural form.

D. Recite the poem Farmer’s friend with correct intonation.

C. Write the plural form.

tooth - _________ knife - _________

E. Match the rhyming words.

health - charm

hook - wealth

harm - look

F. Write the past continuous forms for the given verb.

1. She ______________________ the homework at 6 ‘o’ clock. (write)

2. They _______________________ when I arrived there. (play)

3. I ________________________ while he was singing. (dance)
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Note to the teacher: Ask children to colour the balloon when they achieve the learning 
outcome.

read a 
passage and 
find the main 
idea from it.

use past 
and future 
continuous 

tenses.

write about 
myself.

listen and 
respond to 
the audio.speak to my 

mother to 
get things.

understand 
the prose and 
supplementary. use singular 

and plural.

recite the 
poem and 
identify 

the rhyming 
words.

Now I can...
Learning Outcome

126
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I love my country. 
So I keep it clean.

Do you?

Our Nation3
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M Y  L I T T L E  P I C T I O N A RY

soldier (n) : a person who

serves in an army.

battle (n) : a fight between 

armies or groups of people.

weapon (n) : an object that is 
used for fighting or attacking.

Mahavir Chakra (n) : the
second highest military reward
in India.

Amar Jawan Jyoti 
(n) : an Indian

memorial constructed after the

Indo – Pak war of 1971.
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The Guardians of the Nation
Anandha n an d Yazhin i came 

home from school. After 
washing their face, hands and 
legs, they sat down next to 
their father. Their father was 
watching the news on the 
television. There were two 
bowls of chickpea sundal. They 
ate and watched a ceremony 

where people were paying respect to a helmet on top of a gun. “Dad, what 
is this place? What are they doing?” asked Anandhan. Dad replied, “This is 
Amar Jawan Jyoti, a memorial for the soldiers who died for our country. 
Every year, 7th December is observed as Armed Forces Flag Day. On that 
day, we remember the sacrifices of our soldiers for guarding our nation. 
It is a great honour to serve the nation by joining the army.”

Why do the soldiers (people) die? 
When  will it stop? 

Yazhini proudly declared, “When I grow up, I will join the army and 
serve the nation.” Anandhan said, “I will become a doctor, and treat the 
people.” Yazhini asked, “Why don’t you join the army and serve the nation 
like me?” Father intervened her and said, “Joining the army is not the 
only way to serve the nation. Each one of us can serve the nation in our 
own way.” Yazhini asked, “Really dad? How can we serve the nation?” 
Father said, “Serving in the army is a grace, but not everyone gets a 
chance to serve. But, each of us has a role in our society and, by doing 
that role we are serving our nation.”

Father continued, “I will tell you the story of Karmugilan. He was a 
doctor, who died, serving the people. He was young and talented. He went 
to the USA for studying. His parents were very proud of him. They thought 
that he would live in the USA and continue his practice. But to everyone’s 
surprise, he came back to India and started treating poor people free of 
cost.”

L E T  U S  L E A R N
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Glossary

honour 
serving 
ceremony 
memorial 

intervened 
sacrifices 
infected 

guarding 

great respect
work for a specific group or person
a formal event to celebrate an anniversary a 
structure established to remind of a people or 
event
interrupt a conversation
giving up something more valuable 
contaminated with harmful things
to watch over to protect or control

Yazhini asked, “Were his 
parents not angry with him?” 
Dad said, “They were angry. 
But, they knew he was happy.” 

One day, dengue broke out 
in the nearby villages. He left 
to those villages to treat the 
people. He saved the lives of 
many. He was soon well known 
in the village, and people 
poured in to get treated. But, one day he got infected by the disease and 
was taken to the city hospital. He was in critical condition. His parents 
were upset and worried. He told his parents that he had done his duty to 
the country and, was happy. In a couple of days, he died. In his memory, 
the people of the village have built a hospital and treated people at free 
of cost.”

“That’s really great, dad. He is a real hero.”, said Yazhini. 

Father replied, “Each one of us should love and respect our country. 
We should treat everyone around us with love and respect. That’s the real 
service to the nation.”
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A. Choose the best answer.
1. Karmugilan went to __________ for higher studies.

a) London b) Australia c) USA d) New Zealand

2. _______ broke out in the near by villages.

a) Malaria b) Cholera c) Dengue d) Flu

3. He got ____________ the disease.

a) infected by b) cured off c) upset d) remedy for

4. The villagers, built a _______ on his memory.

a) statue b) memorial c) library d) hospital

B. Fill in the blanks.
1. They ate a bowl of __________.

2. __________ is the memorial for the soldiers.

3. Flag day is observed on the ___________.

4. A ____________ dies for the nation.

5. ______________ was a young talented doctor.

C. Answer the following questions.

1. What were Anandhan and Yazhini watching in the television?

2. What is Amar Jawan Jyoti?

3. What did Anandhan want to become?

4. Why did Yazhini want to join the military?

5. What happened to Dr. Karmugilan in the story?

6. What was the epidemic that broke out in the story?

L E T  U S  U N D E R S TA N D
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Bull/dog

If it is a compound word, 
divide after the first word.

Here the word ‘bulldog’ is a 
compound word. So we divide 
after the first word bull/dog.

Examples Sun/set    sky/blue    watch/man

Pea/cock

If it is a long vowel 
team,divide after the 

vowel team.

(ai, ea, oa, ee, ay, oe)
Here the word peacock 

has long vowel team ea. So 
we devide after the vowel 

team as Pea/cock .

 Examples rea/son   pea/nut

Tur/key

If r is preceded by a vowel, 
then divide after the r.

In the word turkey, r is 
preceded by a vowel u. So we 
divide after r as Tur/key. 

Examples pur/ple      bur/ger

L E T  U S  BU I L D

We divide the words to pronounce them easily. Here are some tips to divide.



B. Divide and list out the words under each pattern

C. Write some  pattern words and divide them. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________
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A. Circle and divide the bulldog pattern words.

Cat Sunset  

Father Skyblue 

Burger Goldfish

party teacher speaker starfish curtain snowman 
garden pancake heater cowboy farmer weasel
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L E T  U S  S I N G

Patriotism

Will we live in a country, 
Without inner boundaries?

Will we treat everyone alike, 
Or will we show our dislike?

Will we stick to our core in, 
Or will we become foreign?

Yes, we love our nation, 
Divided when seen as persons.

Yes, we have different language, 
Yet, our integrity shouldn't damage. 

Will we make our mother proud, 
Or be with her like the crowd?

Learn how to be kind, 
And love each of her child.
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A. Match the following.
treat everyone – love each of her child
nation – no inner boundaries
kind – not divided as people
country – alike

B. Answer the following questions.
1. How should we treat everyone?
____________ ____________ ____________

2. What is our core?
____________ ____________ ____________

3. How do we keep our integrity?
____________ ____________ ____________

4. How can we make our nation proud?
____________ ____________ ____________

5. A country should have inner boundaries. Justify.
____________ ____________ ____________

C. Find the rhyming words from the poem
alike – ____________

– ____________
– ____________

crowd  
language 
country – ____________

Glossary

boundaries a dividing line
our true self (value system)
distant (like a part of a different thing)
the state of being wholesome 

core 
foreign 
integrity 
proud feeling honoured 
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L E T  U S  K N O W

What are prepositions?

Prepositions are words that help us know the position of things. 

Try this?

The cat is ______ the box.

But, did you know prepositions also help us know the nature of time? 

Let us learn prepositions of time. 

on
Used for days of week He bought a bike on Friday.

Used for dates My birthday is on 3rd of November 2013.

in

Used for months My birthday is in September.

Used for seasons The river goes dry in the summer.

Used for years I was born in 1979.

Used for parts of the day I have a test in the afternoon.

at
Used for clock times I get up at 7’o clock.

Used for night The stars shine at night.

Used for meal times Jane went home at lunchtime.
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My child was born _____ 2.30, _____ the afternoon, _____  Fri-

day, _____  17th of August, _____ 2016.

The meeting starts at 10’o clock in the morning, on Wednesday, on

 of March, in 2019.

A. Put the given time expressions in the correct columns.

winter morning 2’ o clock evening        1947

March            Sunday           15th August            4.30 PM            wedding day

in at on

B. Complete the following sentences using the prepositions on, in and at.

1. The summer vacation ends _____ Monday.

2. I will meet you _____ 7.30.

3. I don’t drive _____ night.

4. My birthday falls ____ September.

5. Birds migrate ____ spring and autumn.

6. Her birthday is _____ 6th April.

C. Circle the prepositions.

D. Fill in the blanks using on, in and at.

22nd
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Help the space ship reach the correct planet.

_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______

at in on

night 

2013
8’o c

loc
k

1983

Apri
l 

5.30am
8th July

Sunday 

dinne
r

Tuesday 

5th May

the e
ven

ing

Note to the teacher: Scan the QR code to listen to the audio. Let the 
children listen to the audio and answer the questions. The listening passage is 
given at the end.

L E T  U S  L I S T E N

Tick the correct one after listening the movie clip.

1. Bart wants to help his mom. Yes No 

2. Bart’s mother wants him to make tomato sauce. Yes No 

3. The can is in the fridge. Yes No 

4. The can opener is in the second door from the right. Yes No 

5. How many times did Bart say that the can opener is broken?

3 5 6



139

L E T  U S  S P E A K

Yes, there is a 
hospital here.

Yes, what can 
I do for you?

Go straight, take a right at 
the junction, a few steps 

ahead you will find the 
hospital on the right.

You are welcome.

Excuse me, sir.

How far is the hospital?

Could you please 
guide me?

Thank you sir.

Is there any hospital 
near by?

It is not far, may be 
about 200 meters.

Is there any place near?

Structures that are useful to this situation:

How can I help you?
Could you please tell me the 
way to _____?
How can I go ____?  
How do I get to _____? 
Where is the address?

It will take you 10 minutes to walk 
there.
It is far.
You better take auto/bus.
Can I drop you there? I am going 
that way.
Sorry I don’t know,  
please ask someone else.
Turn right/left.

Note to the teacher: 
Make the children practise the given structures thoroughly and give them 
different scenarios to practise.
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The Legend of Jaswantgarh

Jaswant Singh Rawat was an 
Indian soldier, the place Jaswantgarh 
in Arunachal Pradesh gets its name 
from him. The legendary story, “The 
battle of Nauranang”, handed down 
through the ages of Nauranang is 
inspiring and records the valour and 
patriotism of Jaswant.

L E T  U S  R E A D
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There was a war 
between India and China 
in the year 1962. In the 
final part of the war, 
Nauranang was the last 
stand of the Indian army 
against the Chinese army. 
The battle started on 
17th November 1962 and 
continued for seventy-
two hours. At 5.00 A.M. in 
the Eastern Himalayas, 

the Chinese army attacked the lonely Indian post in Nauranang. Knowing 
that the Chinese army was stronger, the Indian soldiers on the post were 
ordered to retreat and regroup. But, Jaswant did not leave his post and 
decided to continue the fight to hold the Chinese until the 
reinforcements arrive.

Two village girls named Sela and Nura helped Jaswant. They set up 
weapons at separate points. Jaswant taught the girls to handle fire guns. 
All three kept shooting on the Chinese army. Jaswant was running to 
different gun points and kept shooting. His intention was to give the 
Chinese army a perception that they are facing a huge Indian battalion. 
He did this for three continuous days. Jaswant and the girls had 
killed three hundred Chinese soldiers. The Chinese army decided to cut 
the food supply to the post.

The Chinese soldiers caught 
the man, who brought food 
for the three. In the Chinese 
interrogation, the man told the 
truth that a single soldier was 
guarding the post. A single 
soldier and two girls from a 
local tribe had fooled the 
Chinese. They were shocked 
and furious. They surrounded 
Jaswant Singh and launched 
the final attack.
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Jaswant shot himself as Chinese were going to capture him. A grenade 
blast killed Sela. Nura, the tribal girl, was captured alive.

After the war, the commander of the Chinese army returned the 
brass bust of Jaswant. A war memorial with the brass bust was made to 
remember him and his service to the nation. All army personnel who pass 
through this memorial pay their respect to him.

The Indian Army still treats him as a serving officer and awards him 
promotions. India awarded him the Mahavir Chakra. Jaswant may have died 
in battle that day, but he still lives in the memory of people in 
Jaswantgarh and the Indian army.

Glossary

a story from the pastlegend 
valour 
regroup 

great courage in battle
to organize in a new tactical formation

reinforcement additional army to support 
tribe      group of people with common habits and culture
battalion a military unit of 300 to 800 soldiers
interrogation to question someone aggressively
brass bust a statue made of brass, depicting a person’s 

head and neck
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A. Answer the following questions.

1. Where is Jaswantgarh located?
2. Which place was the last stand of the Indian army?
3. When did the battle of Nauranang start? How long did it continue?
4. Who helped Jaswant in the battle against Chinese?
5. What happened to the two girls at the end of the war?
6. How was he honoured by the Indian government?

B. Fill in the blanks.

1.  Jaswantgarh is named after the Indian soldier ___________.

2. The Chinese troops attacked the lonely Indian post located in
_________.

3. Jaswant was helped by  __________ tribal girls.
4. Jaswant managed to kill _________ Chinese soldiers.
5. Jaswant Singh Rawat was awarded ___________.

C. Say true or false.

1. Nauranang is in Himachal Pradesh.

2. The battle of Nauranang lasted for three days.

3. Jaswant decided to stay in his post.

4. Jaswant was captured alive.

5. According to the Indian army, Jaswant is still serving.

D. Rearrange the story in order.

1. Jaswant stayed back in his post.
2. He killed 300 chinese soldiers in the battle.
3. He fired weapons from seperate points.
4. Sela and Nura helped him in the battle.
5. Jaswant shot himself to death.
6. Chinese soldiers caught the man who supplied food.
7. He was awarded the Mahavir Chakra.
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in your mother tonguedraw

meaning

use in a sentence parts of speech

National 
flag

D. Try your own.

E. Speak and win.

Collect more information about Jaswant Singh and the incidents and
deliver a speech in your class.

Good morning everyone. Now 
I am going to speak about 
Jaswant Singh...................
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A. Read the passage and colour one flag each time you read.
Our national emblem is taken from Ashoka’s pillar at Sarnath. It is

found on all government documents, coins, currency notes, postcards and 
envelopes. It consists of four lions standing back to back but, we can see 
only three lions at a time. There is a Dharma chakra in the centre of the 
base plate, with the figure of a bull in the right and that of a horse in the 
left. The entire structure is sitting on a lotus. The words ‘Sathyameva 
Jayate’ are written under it in Devanagari script. These words mean, ‘Truth 
alone Triumphs’.

B. Choose the picture for the passage.

C. Answer the following

1. Where is our national emblem taken from?

2. Where is our national emblem found?

3. What does ‘Sathyameva Jayate’ mean?

4. What are the animals found in the emblem?

L E T  U S  R E A D  A LO U D
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L E T  U S  W R I T E

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Write the hungry fox story on your own by looking at the pictures 
and using the clues given under each picture.

There, it, was, searched, 
a fox, in forest,hungry, 
very, tired, Food, every 
where.

It, saw, wanted, jumped, 
grape plant, to eat, high, 
to pluck, the fruits, Many 
times.

It, The fruit, I, couldn’t 
reach, gave up, said, don’t 
want,would be, the fruits, 
trying, to himself, sour.
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I Can Do

Name of the object In your mother tongue Use in a sentence

A. Look at the picture and answer the following.

B. Divide the following words.

garden reason turkey peanut skyblue

C. List out the words under each group and divide them.
never, market, feature, moonlight, wagon.

sunset market feature moonlight     purple creature

D. Recite the poem ‘Patriotism’.

E. Fill in the blanks with in, on, at.

1. She wakes up _____5 o’clock.

2._______ summer, we have more holidays.

3.We celebrate Independence day _______ 15th August, every year.

4.He walks usually _______ the morning.
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read the 
passage and 
identify the 

image.

use in, on, 
at in 

sentences

describe the 
picture 
story.

divide words 
to speak 
them

read and 
understand 

the prose and 
supplimentary

speak 
to find a 
new place.

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

recite the  
poem.

listen and 
respond to 
the audio.

Learning Outcome
Now I can...
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Note to the teacher: prefer QR code rather than reading this passages.

UNIT - 1
L isten ing passages

I. Railway announcement (audio in QR Code)

1. To the kind attention of passengers the train No 12675 the Kovai Superfast Express bound from 
Chennai to Coimbatore, via Walajah road, Salem is arriving shortly on platform no. 2.

2. To the kind attention of passengers the train No 16182, the Silambu Express bound from 
Sengottai to Chennai Egmore, via Aruppukkottai, Tiruchchirappalli, Villupuram is departing shortly 
from platform no. 6.

3. May I have your attention please the train No 12641, the Thirukkural Superfast Express bound 
from Kanniyakumari to New Delhi via Chennai, Nagpur, Jhansi was expected to arrive at 11.40 is 
now running late by 2 hours. The inconvenience caused is deeply regretted.

UNIT - 2
II. Dialogue (audio in QR Code)

Kothai: Hi Akshaya, how are you?
Akshaya: Hello Kothai, I am fine and 
what about you?
Kothai : I am also fine, okay meet my 
brother Varun.
Akshaya: Nice to meet you, Varun. 
Varun: Nice to meet you too.

Akshaya: What are you studying, Varun?
Varun: I am studying 2nd standard. 
Kothai: He is here to play kho-kho with 
us.
Akshaya: Oh! He is always welcome. I will  
take him in my team.

UNIT - 3
II. Dialogue (audio in QR Code)

Mom: Oh! Please get out of the way.
Bart: Can I help you mom?
Mom: Oh okay let’s see, can you do the 
cranberry sauce?
Bart: Yeah where is it?
Mom: The can is in the cupboard of bottom 
shelf.
Bart: Here?
Mom: No, no the other shelf.
Bart: Oops! Got it. Now what?
Mom: Open it.
Bart: No problem. Where is the can opener?

Mom: It is in the second door from the right. 
Bart is opening other doors
Mom: No, no, no! The other one.
Bart: Oh! I got it. (He tries to open it.) Mom, 
it is broken mom, it is broken, mom it is 
broken , mom it is broken, mom it is broken, 
mom it is broken.
Mom: I don’t think it is broken honey,  now 
let me try. There you go.
Bart: Ah! Cranberry sauce a la Bart!
Mom: Just stick it in the refrigerator when 
you’re done, Bart. Bart? Hmm-hmm!
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