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பாடம் 1

1. _____ ரவயார்  (ஔ / ஓ)

2. _____ வால்   (சவௌ / சகௌ)

3. ______ ்ாரி (ச�ௌ / சகௌ)

4. ______ ர்்ணமி (ஔ / சபௌ)

5. ______ னம் (சகௌ / சமௌ)

6. எ ______ கு (க / ஃ)

7. ஓை ______  (ம் / ம)

8. ஒ ______ டகம்  (ட / ட்)

9. ______ ைிசபருககி (ஓ / ஒ)

10. ______ நாய (ஒ / ஓ)

பாடம் 1
1. க்கொடிடட இடத்தை நிரப்புகேன்
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பாடம் 1

2. �டததைின் ப�ய்ர எழுதுகேன்

11. ___________________________ 12. ___________________________

13. ___________________________ 14. ___________________________

15. ___________________________
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பாடம் 1

3. ப�ொருததைமொன ப�ொல்லை எழுதுகேன்

16. ____________________ ஆத்ிசூடிரய எழு்ினார்.

17.  ____________________ ஒரு �ிறிய பறரவ.

18. நூைகத்ில் ____________________ படிகக வவண்டும்.

19. ____________________ அன்று வானத்ில் முழு நிைவு 

வ்ான்றும்.

20. ____________________ இைவில் உ்ணவு வ்டிப் பறககும்.

சவௌவால்

சபௌர்்ணமி   

சமௌனமாக

சகௌ்ாரி 

ஔரவயார்
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பாடம் 1

4. ப�ொருததைமொன ப�ொல்லை எழுதுகேன்

21. ஏரியில் ____________________ ஏைாளம். 

(மீன், மீன்கள்)

22. காட்டில் நிரறய  ____________________ உள்ளன. 

(மைஙகள், மைம்)

23. மைரின் வமல் ____________________ ஒன்று இருககிறது.                         

(வண்்ணததுப்பூச�ிகள், வண்்ணததுப்பூச�ி)

24. எனககுப் பை ____________________ இருககின்றன.  

(சபாம்ரம, சபாம்ரமகள்)

25.  என் வடீ்டில் ஒரு ____________________ இருககிறது. 

(நாயகுட்டி, நாயகுட்டிகள்)

26. ்ட்டில் எட்டு ____________________ இருககின்றன. 

(ைட்டு, ைட்டுககள்)

27. என் அப்பா எனககு ஒரு ____________________ சகாடுத்ார்.                                     

(வபனாககள், வபனா)

28. ____________________ உ்ணவில் சமாயத்ன.  

(ஈ, ஈககள்)

29. ச�டியில் மஞ�ள் ____________________ பூத்ிருந்ன.  

(பூ, பூககள்)

30. வ்ாட்டதது மாமைத்ில் பை ____________________ காயதது 

இருககின்றன. (மாம்பழம், மாம்பழஙகள்)
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பாடம் 1

5. ப�ொருததைமொன ப�ொல்லை எழுதுகேன்

31. அப்பா �நர்ககு ச�ன்றார். 

____________________ வகாழி வாஙகினார்.  

(அவன், அவர்)

32. கைா காரையில் எழுந்ாள். 

____________________ முகம் கழுவினாள். 

(அவன், அவள்)

33. குைஙகு மைத்ில் ஏறியது. 

____________________ வாரழப்பழதர்ப் பறித்து. 

(அவள், அது)

34. அமிர் உ்ணவகததுககுச ச�ன்றான். 

____________________ உ்ணவு �ாப்பிட்டான். 

(அவர், அவன்)

35. �ிறுவர்கள் புத்கஙகரள எடுத்ார்கள். 

____________________ அரம்ியாகப் படித்ார்கள்.

(அவர்கள், அவர்)
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பாடம் 1

36. அ _______________________

37. ஆ _______________________

38. இ _______________________

39. ஈ ________________________

40. உ ________________________

41. ஊ _______________________

42. எ ________________________

43. ஏ ________________________

6. க்கொடிடட இடத்தை நிரப்புகேன்

44. ஐ _______________________

45. ஒ _______________________

46. ஓ _______________________

47. ஔ _____________________
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பாடம் 3

7. 

9.

8. பூ

டு

ி்  ை  ம்

2. �ரியொன எழுத்தை நிரப்புகேன்

10.
ந

டு

ங  கா  ய
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பாடம் 8 

சவௌ

ரட

6. ப�ொற்க்ள உருேொககுகேன்

து

ரை

க

ப்

தூ

ரு

ல்

்ி

க

வா

ப

ரை

�ீ

கி

ம்

ன்

மி

ச

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
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1. ேடீு (House)

1. வைவவறபரற / வடீ்டுககூடம் (Living room / hall)

2. �ரமயைரற (Kitchen)

3. படுகரகயரற (Bedroom)

4. கழிவரற (Washroom)

5. து்ணிகள் ரவககும் அைமாரி (Wardrobe)

6. ச்ாரைககாட்�ி (Television)

7. குளிர்�ா்னம் (Air-conditioner)

8. குளிர்ப்னப் சபட்டி (Refrigerator)

9. அமரும் இருகரக (Sofa)

10. �ைரவ இயந்ிைம் (Washing machine)

2. �ிறுேர் ேி்ளயொடடுப் பூங்கொ (Children park)

11. ஊஞ�ல் ஆடு (Swinging)

12. கயிறறாட்டம் ஆடு (Skipping) 

13. �றுககுப் பைரகயில் �றுககி (Slide)

14. வமல் கீழ் பைரகயில் அமர்நது (See-saw)

ப�ொற�டடியல
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படம் 1

இது என்ன இடம்?

தூண்டுதைல ேினொக்கள்

1. �ிறுவர்கள் என்ன ச�யகிறார்கள்?

2. இவர்கள் என்ன ச�யகிறார்கள்? 

3. �ிறுவர்கள் என்ன ச�யகிறார்கள்? 

4. இவர்கள் என்ன ச�யகிறார்கள்?

5. இவர் ச�யவது �ரியா?

உ்ரயொடல ேினொ

நீ இந் இடத்ிறகுச ச�ன்றிருககிறாயா?
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�ொடம் 1

�ொடம் 2

ேி்டததைொள் (Answer Sheet)

1. ஔ

2. சவௌ

3. சகௌ

4. சபௌ

5. சமௌ

6. ஃ

7. ம்

8. ட்

9. ஒ

10. ஓ
11. ஔரவயார்

12. சகௌ்ாரி

13. சபௌர்்ணமி

14. சமௌனம் 

15. சவௌவால்

16. ஔரவயார்

17. சகௌ்ாரி

18. சமௌனமாக

19. சபௌர்்ணமி

20. சவௌவால்

1. வட்டமான

2. உருண்டயான

3. நீளமான

4. உயைமான

5. அழகான

6. அவன் 

வகைிப்படம் 

பார்த்ான்

7. மா்ணவர்கள் 

்ிடலுககு 

ச�ன்றார்கள்

8. குைஙகு பை 

விதர்கரள 

ச�ய்து

9. குமைன் 

இனிரமயாக 

பாடினான்

10. பிள்ரளகள் 

மகிழ்ச�ியாக 

விரளயாடினார்கள்

11. ஏரிககு

12. மீன் 

13. கூரடயில்

14. வடீ்டுககுச

15. பூரனககு

16. சுட்டார்

17. விரளயாடினார்கள்

18. �ாப்பிட்டாள்

19. ச�ன்வறாம்

20. ஓடினான்

21. சூடான

22. �ிறிய

23. உயைமான

21. மீன்கள்

22. மைஙகள்

23. வண்்ணததுப்பூச�ி

24. சபாம்ரமகள்

25. நாயகுட்டி

26. ைட்டுககள்

27. வபனா

28. ஈககள்
29. பூககள்

30. மாம்பழஙகள்

31. அவர்

32. அவள்

33. அது

34. அவன்

35. அவர்கள்

36. அம்மா / அப்பா /

அை�ன்

37. ஆடு / ஆப்பம் / 

ஆர�

38. இறால் / இ்ழ் / 

இட்ைி

39. ஈககள் / ஈ�ல் /

ஈைம்

40. உடல் / உைகம் / 

உப்பு

41. ஊ்ா / ஊர்கள் /  

ஊ்ல்

42. எறும்பு / எலும்பு / 

எழுபது

43. ஏறு / ஏரி / ஏழு

44. ஐநது / ஐவர் / 

ஐம்பது

45. ஒன்று / ஒன்பது / 

ஒட்டகம்

46. ஓநாய / ஓவியம் 

/ ஓ்ணான்

47. ஔரவயார்
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