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B2 P3 / P4 Picture & Video Conversation

P3 / P4 படம் & காண ாளி உரையாடல் 

ண ாடக்கநிரை 3 

படக்காட்சி மூைம் உரையாடல் 

1. மு ைில், படக்காட்சிகளில் வைக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் அவ்விடங்களில்
நரடணபறும் நடவடிக்ரககரளக் கா ைாம்.

இடம் நடவடிக்ரககள் 

அடுக்குமாடிக் கீழ்த் ளம் அடுக்குமாடிக் கீழ்த் ளத் ில் நிகழும் நடவடிக்ரககள். 

சரமயல் அரை 
அம்மா சரமக்கிைார்.  ங்ரகயும்  ம்பியும்  அம்மாவுக்கு 
உ வுகிைார்கள். 

கடற்கரை குடும்பத்த ாடு ஒரு ணபாழுர க் கழித் ல். அப்பா கடைில் 
நீந்துகிைார்.  ம்பியும்  ங்ரகயும் ம ல்வடீு கட்டுகிைார்கள். 

ணபருவிரைவு ையில் வண்டி 
மக்கள் கூட்டமாக இருக்கிைார்கள். சிைர் சத் மாகப் பாட்டுக் 
தகட்டுக்ணகாண்டு மற்ை பய ிகளுக்குத் ண ாந் ைவாக 
இருக்கிைார்கள். 

2. ஒவ்ணவாரு படக்காட்சியிலும் பைவி  நடவடிக்ரககள் நரடணபறும். அவற்ைில்
எரவ நல்ை ணசயல் மற்றும் எரவ ணகட்டச் ணசயல் என பிரித்துப் பார்க்க
ண ரியதவண்டும்.

3. பின் ஒவ்ணவாரு நிகழ்ரவயும் விவரிக்க பயிற்சி ணசய்யதவண்டும்.

4. அத்துடன் அந்  நிகழ்வு நல்ை ணசயைா அல்ைது ணகட்ட ணசயைா எனக் கூைி
அ ற்கான விளக்கத்ர யும்  ை பயிற்சி ணசய்யதவண்டும்.

5. இறு ியில், த ர்வாளர் ஒரு நிகழ்ரவப் பற்ைிச் சுட்டிக்காட்டிக் தகள்வி தகட்டுக்
கைந்துரையாடுவார். தகள்விக்கு ஏற்ைவாறு ப ில் அளித்து கைந்துரையாடல்
பயிற்சி ணசய்யதவண்டும்.

POINTS 2 TO 5 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

TOPICS AND ACTIVITIES HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS
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பட உரையாடல் (மா ிரி) 
(அடுக்குமாடிக் கீழ்த் ளம்) 

அைிமுகம்: (இடம்/சூழல்)

 இந் ப் படம் ஓர் அடுக்குமாடிக் கீழ்த் ளத்ர க் காட்டுகிைது. இந் ப் படத் ில்
சிறுவர்கள், ணபண்ம ிகள், ஆடவர்கள், சிறுமி, நாய் மு ைாதனார்
கா ப்படுகின்ைனர்.

இடமிருந்து வைம் வரை ஒவ்ணவாரு நிகழ்ரவப் பற்ைி விவரித்து கூறு ல்: 

1 ஒருவர் அஞ்சல் ணபட்டியிைிருந்து   பால்கரள எடுக்கிைார். அப்தபாது ஒரு 
கடி ம் கீதழ விழுந்து விடுகிைது. ஒரு சிறுவன் அர  எடுக்கச் ணசல்கிைான். 
அர  எடுத்து அந்  ஆளிடம் ணகாடுப்பான் என்று நான் நிரனக்கிதைன். 
மற்ைவர்களுக்கு உ வி ணசய்வது நல்ை பழக்கம் ஆகும்.   

2  பால் (அஞ்சல்) ணபட்டிகளின் அருகில் ஒரு குப்ரபத் ண ாட்டி உள்ளது. அ ில் 
குப்ரபகள் நிரைந்து உள்ளன.  ரையிலும் குப்ரபகள் கிடக்கின்ைன. இது நல்ை 
ணசயல் அல்ை. இ னால், இங்கு ஈக்கள் ணமாய்க்கக் கூடும். ஆகதவ, நாம் 
குப்ரபகரள குப்ரபத்ண ாட்டியின் உள்தள ஒழுங்காகப் தபாட தவண்டும்.    

SUGGESTED ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

SUGGESTED ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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மா ிரி 1 

கருப்ணபாருள் : வாசிப்புப் பழக்கம்

காண ாளியில் இடம்ணபரும் காட்சி: 

இைண்டு மா வர்கள் பள்ளி நூைகத் ிற்குச் ணசன்று புத் கங்கரளப் 
பார்க்கிைார்கள். பின், ஒரு மா வன் அவனுக்குப் பிடித்  ஒரு புத் கத்ர  
எடுத்து அருகில் இருக்கும் இருக்ரகயில் அமர்ந்து வாசிக்கிைான். தமரசயில் 
அமர்ந்து இருக்கும் இைண்டு மா விகள் தபசுவர க் கவனித்  நூைகர் 
அவர்கரளக் கண்டிக்கிைார். பின், அரம ியாக நூல்கரள வாசிக்க அைிவுரை 
கூறுகிைார்.   

வாசிப்புப் பழக்கம்
யார்?

ஏன்?

எங்தக? 

என்ன?

மா வி 
மா வன் 

வாசிப்பது 
நல்ை
பழக்கம் 

நூைகம் 

நூைகத் ில் 
மா விகள் 
அரம ியாக 
இல்ைாமல் 
தபசுகிைார்கள் 

மா வன் 
நூரை எடுத்து 
வாசிக்கிைான் 

நூைகர் 

WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

WORDS IN BUBBLES AND BOXES HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS
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C3 Conclusion – How to end a story? (Models) 

முடிவுகள் – எவ்வாறு கதைதை முடிக்கலாம்? 

வழிகாட்டி: 

ஒரு கட்டுதைக்கு முன்னுதை / அறிமுகம் எவ்வளவு முக்கிைம ா அமை ம ால 
ஒரு முடிவுதை / முடிவு  ிக முக்கிைம். ஒரு கட்டுதைைின்  உச்சக்கட்டத்ைிற்கு 
முடிவு எழுை  ல வழிகள் உண்டு.   

 ைவற்தற உணர்ந்து ைிருந்துைல்

“நான் இனிம ல் அவ ரிைாதைைாக நடந்துககாள்ள ாட்மடன்,” என்று 

சுைா கவட்கத்ைில் ைதலகுனிந்து ைைிைிடம்  ன்னிப்பு கூறினாள். சுைா ைன் 

ைவற்தற உணர்ந்து  னம்  ாறினாள். இச்சம் வம் அவதள ஒரு 

ஒழுக்கமுள்ள  ாணவிைாக  ாற்றிைது. 

இச்சம் வத்ைிலிருந்து நான் என் ைவற்தற உணர்ந்மைன்.  ீண்டும் 

இதும ால ைாரிடமும் க ாய் கசால்ல ாட்மடன் என்று முடிவு கசய்மைன். 

நான் கசான்ன க ாய்ைால் ஏற் ட்ட விதளவுகதள நான் நன்கு அறிந்மைன். 

இச்சம் வம் என்  னைில்  சு ைத்ைாணிப் ம ால்  ைிந்ைது.

“ைிருடுவது ைவறான கசைல்.  ீண்டும் இதும ால கசய்ைக்கூடாது,” 

என்று ைதலத ைாசிரிைர் சுகு ாறனிடம் கண்டிப் ாகக் கூறினார். சுகு ாறன் 

ைான் கசய்ை ைவற்தற உணர்ந்து வருந்ைினான். இச்சம் வத்ைிற்குப்  ிறகு 

அவன் ைிருந்ைி வாழ்ந்ைான். 

EXAMPLES OF ENDING HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

EXAMPLES OF ENDING HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

EXAMPLES OF ENDING HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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C4 Best Phrases for various emotions 

வெவ்வெறு உணர்ச்சிகளுக்கான சிறந்த இனியத்வதாடர்கள் 

சிரிப்பு / மகிழ்ச்சி 

 கல கல வென்று சிரித்தாள்.
 ெயிறு குங்லுங்க சிரித்தான்.
 இன்முகத்துடன்
 புன்னகக மலர்ந்த முகத்துடன்
 புன்னகக பூத்த முகத்துடன்
 முகவமல்லாம் பல்லாக இருந்தது.
 மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்கினான்.
 மகிழ்ச்சி கடலில் மிதந்வதன்.
 மகிழ்ச்சி ொனில் சிறகடித்வதன்.

அழுகக / துன்பம் 

 வபால வபால வென்று அழுதாள்.
 துன்முகத்துடன்
 கண்ணரீ் வதங்கிய கண்கள்
 வசாகம் நிகறந்த முகத்துடன்
 கெகலயில் ொடிய முகத்துடன்
 துன்பம் அெகன ொட்டியது.
 வசாகக் கடலில் மூழ்கினான்.
 வசாகக் கடலில் மிதந்வதன்.
 துன்பக் கடலில் தத்தளித்தான்.

PHRASES 3 TO 7 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS

PHRASES 3 TO 7 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS
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D1 P3 / P4 Proverbs List (Seiyuls)

P3 / P4 ஆத்திச்சூடி, பழச ொழி  ற்றும் செய்யுள் பழச ொழிகள் பட்டியல் 
(செய்யுள்கள்) 

சதொடக்கநிலை இரண்டு 
செய்யுள் – ஆத்திச்சூடி 

அறம் செய விரும்பு  (Charity / தர் ம்) 
HAVE DESIRE TO DO GOOD DEEDS.

சபொருள்: 
தரு ம்  ற்றும் நன்ல தரும் செயல்கலைச் 
செய்வதில் நொட்டம் சகொள்ை வவண்டும். 

ஆறுவது ெினம் (Anger / வகொபம்) 
ANGER SHOULD BE CONTROLLED

சபொருள்:  
வகொபத்லதத் குலறத்துக் சகொள்ை வவண்டும் 

இயல்வது கரவேல் (Helping / உதவுதல்) 

HELP TO YOUR BEST POSSIBLE EXTENT 

சபொருள்:  
சகொடுக்க முடிந்தலத இல்லை என்று  லறக்கக் 
கூடொது.  

ஈவது விைக்வகல் (Help / உதவி) 
DON’T STOP DOING CHARITY 

சபொருள்:  
பிறருக்குக் சகொடுத்து உதவுவலதத் தடுக்கக் கூடொது. 

எனக்கும் 
தொ..

முடியொது.. 

இருந்தொலும் நீ 
அவருக்கு 
உதவியிருக்கக் 

கூடொது

SEIYUL HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS
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D2 P3 / P4 Tips to handle Moovidapeyar / Kaalam (Tense) 
P3 / P4 மூவிடப்பெயர் /  களைக் ளகயாளும் உத்திகள் 

மூவிடப் பெயர் 

வாக்கியங்களை முதன் முதலில் எழுத பழகும்பபாது இலக்கணப்படி சரியான 
முளையில் எழுத கற்றுக்ககாள்வது அவசியம். முதலில், எழுவாய்க்கு 
(                   ) ஏற்ை பயனிளலளயப் (                    ) 
பயன்படுத்த அைியபவண்டும். அவ்வாறு கசய்யும்பபாது கருத்தைிதலிலும் 
கட்டுளையிலும் வாக்கியப் பிளழகளைக் குளைக்கலாம்.  

உதாரணம்: 
அம்மா பதாளச சுட்டான். 

அம்மா பதாளச சுட்டார்.  

பின்வரும் வரும் குைிப்புகளையும் உதாைணங்களையும் படித்து நன்கு 
புரிந்துககாள்ைபவண்டும்.  

எழுவாய் ெயனிளை காைம் 

நான் ( I ) 

கசன்பைன் இைந்த காலம் ( .  ) 
Past Tense 

கசல்கிபைன் நிகழ் காலம் (  .  ) 
Present Tense 

கசல்பவன் எதிர் காலம் (எ.  ) 
Future Tense 

உதாரணம்: 

 நான் பூங்காவில் ஓடிபனன். (இ.கா) 
 நான் மலர்கள் வாங்கிபனன். (இ.கா) 
 நான் ஓவியம் வளைகிபைன். (நி.கா) 
 நான் மிட்டாய் சாப்பிடுகிபைன். (நி.கா) 
 நான் குைத்தில் நீந்துபவன். (எ.கா) 
 நான் ஜப்பானுக்குப் பபாபவன். (எ.கா) 

WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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அடைம ொழி வடைைள் 

Happy / 
Laughter 

 ைிழ்ச்சியொை ஆடினொன் 
ஆனந்ை ொைச் சிரித்ைொள் 
இன்ப ொை வொழ்ந்ைொர் 
சந்தைொஷ ொை விடையொடினொன் 
சிரிப்பொைப் தபசினொள் 

Sad / Cry தசொை ொை நடித்தாள் 
துக்ை ொைப் ம ெினாள் 
ைவடையொைப்  ாடினான் 
துன்ப ொை இருந்தது 
அழுடையொை வந்தது 
இைழ்ச்சியொைப்  ார்த்தான் 

Curious ஆர்வ ொைப்  டித்தனர் 

Suspicious சந்தைை ொைப்  ார்த்தான் 

Angry / Irritated தைொப ொைக் கத்தினான் 
ஆத்ைிர ொைச் பென்றான் 
எரிச்சைொைப் ம ெினாள் 

Big மபரியைொை உருவாக்கினாள் / மபரியைொன கண்ணாடி 

Small சிறியைொைக் கூறினாள் / சிறியைொன  ந்து 

Tall மெட்டையொை வைர்த்தாள் / மெட்டையொன ஆண் 
உயர ொை வைர்ந்தான் / உயர ொன ேரம் 

Short குட்டையொை இருந்தது /குட்டையொன வால் 
குள்ை ொை இருந்தாள் / குள்ை ொன ோணவன் 

Long ெீை ொைக் கூறினார் / ெீை ொன ொளல 

Beautiful அழைொை வளரந்தாள் / அழைொன ப ாம்ளே 

Ugly தைொர ொைக் பகாளல பெய்தான் / 
தைொர ொன உருவம் 
அசிங்ை ொை வளரந்தான் /அசிங்ை ொன ேிருகம் 

Matured / Old வயைொை  ஆகிவிட்ைது / வயைொன பூளன 

EXPRESSIONS 2 TO 9 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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       3 

பயிற் ி 1 

பின்வரும் பகுதியில் 5 வகாடிட்ை இைங்கள் உள்ளன. அவற்லற 
நிரப்புவதற்கு அடியில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள ச ாற்களிைிருந்து மிகச் 
 ரியான விலைலயத் வதர்ந்சதடுத்து அதன் எண்லண 
அலைப்புக்குறிக்குள் எழுது. (10 
மதிப்சபண்கள்) 

    என்ற சிறுேனுக்கு ஒன்பது ேைது. 

அேன் மூன்றொம் ேகுப்பில் 1._________________. அேன் 

  கவும் அன்பொன 2.__________________. 

 ஒரு நொள் அேன் தன் நண்பன் அலிவைொடு 

3.________________ கசன்றொன். அங்வக ஒரு 

பூதனக்குட்டிதைப் பொர்த்தொன். அததப் பொர்க்க 

4.___________________ இருந்தது. அதனொல், அேன் அதத 

ேடீ்டுக்கு 5.___________________ கசன்றொன். பின் அேன் 

பூதனக்குட்டிக்குப் பொல் தந்தொன்.   

1.(  )  

2.(  )  

3.(  )  

4.(  )  

5.(   ) 

1. பொேமொக 2. தூக்கி

3. பள்ைிக்கு 4. பூங்கொ

5. படிக்கிறொன் 6. இழுத்து

7. பொர்த்தொன் 8. சிறுேன்

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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E2 Sorporul (Tamil - English) 

ச ொற்ச ொருள் (தமிழ் – ஆங்கிலம்)

எண் ஒரே ச ொருள்,  ல ச ொற்கள் Meaning in English 

1. வையொரத திட்டொரத Don’t scold 

2. உறைினர்கள் ச ொந்தக்கொேர்கள் Relatives 

3. இடறி தடுக்கி Skip/miss a step 

4. ைிவேைொக  ீக்கிேமொக Fast 

5. கற்றுக்சகொடுக்கிரறன் ச ொல்லித்தருகிரறன் Will teach 

6. அருகில்  க்கத்தில் Nearby 

7. மீதம் மிச் ம் Left/balance 

8. ஞொ கம் நிவனவு Memory 

9. ைியப் ொக ஆச் ரியமொக Surprise 

10.  ணி ரைவல Work 

11. கனிந்த  ிறப்பு Best 

12. எளிதொக சுல மொக Easy 

13. உள்ளம் மனம் Heart 

14. ரதொன்றியது ஏற் ட்டது Happen 

15. உணர்ந்து புரிந்து Understand 

16. ைருத்தம் கைவல Worry 

17. துவணரயொடு உதைிரயொடு With the help 

18. அச் த்தில்  யத்தில் In fear 

19. அலறினொன் கத்தினொன் Shout 

20. சதொந்தேவு சதொல்வல Trouble 

21. தந்வத தகப் னொர் / அப் ொ Father 

22. தொய் அன்வன / அம்மொ Mother 

23.  ந்திேன் திங்கள் / நிலொ Moon 

24. கதிேைன் ஞொயிறு / சூரியன் Sun 
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