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ப�வல் 1 

 
Q5. யா�க்� உடல் நலமில்ைல? 

  
(1) ம�னா 

(2) அம்மா 

 

 

(             ) 

 
Q6. உமா எதற்காக ம�னாவ�ன் வ �ட்�ற்� வந்தாள்? 

  
(1) ம�னா�டன் ேசர்ந்� பாடம் ெசய்ய  

(2) ம�னாவ�ன் அம்மாைவ ம�ந்தகத்திற்� அைழத்�ச் ெசல்ல 

 
 
 

(             ) 

 
Q7. உமா தாயா�க்� எப்ப�த் தகவல் �றினாள்? 

  
(1) வ �ட்�ற்�ச் ெசன்� ��னாள் 

(2) ெதாைலேபசிய�ன் வழி �றினாள்  

 
 
 

(             ) 

 

 

 

ப�வல் 2 
 
Q8. ப� பாட்�க்� என்ன தந்த�? 

  
(1) பணம் தந்த� 

(2) பால் தந்த� 

 

 

(             ) 

 
Q9. எப்ேபா� பாம்� தி�டைனக் க�த்த�? 

  
(1) ப�ைவ இ�த்�ப் ேபா�ம்ேபா�  

(2) ப�ைவத் தி�ட நிைனத்தேபா� 

 

 

(             ) 
 
Q10. தி�ட�க்� என்ன ஆன�? 

  
(1) அவன் வாழ்ந்தான் 

(2) அவன் இறந்தான்   

  
 
 
(             ) 
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வாசிப்� உைரயாடல் (மாதி� 3) 
 

 

 

 

 

 

 

Reading Aloud - Guidelines 
வாய்வ�ட்� வாசித்தல் - வழிகாட்� 

   B2 

�மா�க்� எட்� வயதாகிற�. ஆனால், அவ�க்�ப் பல இடங்கைளச் 

�ற்றிப் பார்க்க ஆவலாக இ�ந்த�. �மார் தன் வ��ப்பத்ைதப் ெபற்ேறா�டம் 

ெத�வ�த்தான். ம�நாள் அவ�ைடய ெபற்ேறார் அவைன வ�லங்கியல் 

ேதாட்டத்திற்� அைழத்�ச் ெசன்றார்கள். அங்ேக அவன் நிைறய மி�கங்கைளப் 

பார்த்தான். அவன் �திைர மற்�ம் யாைன சவா� ெசய்தான். �மார் மகிழ்ச்சிய�ல் 

�ள்ள�க்  �தித்தான். 

வ�ன�தா பள்ள� ��ந்� வ �ட்�க்� நடந்தாள். வழிய�ல், அவள் ஒ� 

�றாைவத் தைரய�ல் கண்டாள். அதன் இறக்ைககள�ல் அ�ப்பட்� இ�ந்த�. 

அதனால், அ� பார்ப்பதற்�ப் ப�தாபமாக இ�ந்த�. வ�ன�தா அைத வ �ட்�க்�த் 

�க்கிச் ெசன்றாள். அவள் அந்தப் �றாவ�ன் காயத்திற்� ம�ந்� ேபாட்டாள். சில 

நாட்கள�ல் �றா �ணம் அைடந்த�. அ� ம�ண்�ம் பறக்க �யற்சி ெசய்த�.  

நா�ம் பால�ம் நல்ல நண்பர்கள். நாங்கள் தின�ம் பள்ள� ��ந்� 

ேசர்ந்� வ�ைளயா�ேவாம். ஒ� நாள், நாங்கள் வ �ட்�ன் அ�கில் இ�க்�ம் 

�ங்கா�க்�ச் ெசன்ேறாம். அங்ேக ஒ� �ய�ைலப் பார்த்ேதாம். அ� 

இன�ைமயாகக் �வ�ய�. எங்க�க்� ஆச்ச�யமாக இ�ந்த�. ப�ன், நாங்கள் 

ெம�ேவாட்டம் ஓ�ேனாம். எங்க�க்�க் கைளப்பாக இ�ந்த�. அதனால், நாங்கள் 

வ �ட்�க்�த் தி�ம்ப�ேனாம்.  



 

பட உைரயாடல் 
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ெசால்வளம்  

1 மின்�க்கி Lift 

2 க�தம் Letter 

3 ெவண்��ட்�  Cigarette 

4 �ைகப்ப��த்தல்  Smoking 

5 அஞ்சல் ெபட்� Letter Box 

6 �ழந்ைதகள் தள்�வண்� Baby Pram 

7 வட்டக்கல் ேமைச Round Table  

8 அறிவ�ப்�ப் பலைக Notice Board  

9 ைகயைசத்தல் Waving  

10 அ�த்தம் Dirty 

 

 

அ�க்�மா�க் கீழ்த்தளம் / Void Deck 
 



 

பட உைரயாடல் 
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அறி�கம்: இடம் / �ழல் 

 
 இந்தப் படம் ஓர் அ�க்�மா�க் கீழ்த்தளத்ைதக் காட்�கிற�. இந்தப் படத்தில் சி�வர்கள், 

ெபண்மண�கள், ஆடவர்கள், சி�மி, நாய் �தலாேனார் காணப்ப�கின்றனர். 

 

இடமி�ந்� வலம் வைர ஒவ்ெவா� நிகழ்ைவப் பற்றி வ�வ�த்� ��தல்: 

 
1. ஒ�வர் அஞ்சல் ெபட்�ய�லி�ந்�  தபால்கைள எ�க்கிறார். அப்ேபா� ஒ� க�தம் கீேழ 

வ��ந்� வ��கிற�. ஒ� சி�வன் அைத எ�க்கச் ெசல்கிறான். அைத எ�த்� அந்த 

ஆடவ�டம் ெகா�ப்பான் என்� நான் நிைனக்கிேறன். மற்றவர்க�க்� உதவ� ெசய்வ� 

நல்ல பழக்கம் ஆ�ம்.   

 

2. தபால் (அஞ்சல்) ெபட்�கள�ன் அ�கில் ஒ� �ப்ைபத் ெதாட்� உள்ள�. அதில் �ப்ைபகள் 

நிைறந்� உள்ளன. தைரய��ம் �ப்ைபகள் கிடக்கின்றன. இ� நல்ல ெசயல் அல்ல. 

இதனால், இங்� ஈக்கள் ெமாய்க்கக் ��ம். ஆகேவ, நாம் �ப்ைபகைள 

�ப்ைபத்ெதாட்�ய�ன் உள்ேள ஒ�ங்காகப் ேபாட ேவண்�ம்.    

 

3. அதற்� அ�கில் ெபண்மண� சந்ைதய�லி�ந்� தி�ம்ப� வ�கிறார் என்� நான் 

நிைனக்கிேறன். அவர் ைகய�ல் ஒ� ெநகிழிப்ைப உள்ள�. அவ�க்� எதிேர ஒ� 

ெபண்மண� மின்�க்கிய�லி�ந்� �ழந்ைத தள்�வண்��டன் இவைரப் பார்த்� 

ைகயைசத்�க் ெகாண்ேட  ெவள�ேய  வ�கிறார். இ�வ�ம் ேதாழிகள் அல்ல� அண்ைட 

வ �ட்�க்காரர்கள் என்� நான் நிைனக்கிேறன்.  

 

4. அவ�க்�ப் பக்கத்தில் �ன்� சி�வர்கள் பந்� வ�ைளயா�கிறார்கள். அவர்கள் உைதத்த 

பந்� அவ்வழியாக நடந்� ெசல்�ம் சி�மிய�ன் ேமல் படலாம். இவர்கள் இங்� 

வ�ைளயா�வ� ச�யான ெசயல் அல்ல. அ�க்�மா� கீழ்த்தளத்தில் வ�ைளயாடக் �டா� 

என்ற அறிவ�ப்�ப் பலைக உள்ள�. இவர்கள் திட�க்�ச் ெசன்� வ�ைளயாடலாம் என்� 

நான் நிைனக்கிேறன். 

 

5. இரண்� இைளஞர்கள் ெவண்��ட்ைட �ைகத்�க்  ெகாண்�, �ைகைய ஊதி ஊதித் 

தள்�கின்றனர்.  அைத அவ்வழியாகத் தன் மக�டன் நடந்� ெசல்�ம் ஓர் அம்மா 

ேவதைன�டன் பார்க்கிறார். இ� மிக�ம் தவறான ெசயலா�ம். ெபா� மக்கள் நடமா�ம்  

இடத்தில்  இவ்வா�  ெசய்வ� நல்ல ெசயல் அல்ல.  

 

6. அவர்க�க்�ப் பக்கத்தில் ஒ� சி�வன் தாள�ல் உண� ெகாண்� வந்� �ைனக்�க் 

ெகா�க்கிறான். இ� ேபான்ற ப�ராண�க�க்� உண� ெகா�ப்ப� நல்ல பழக்கம்தான். 

ஆனால், இங்ேக ெகா�ப்பதால் இந்த இடம் அ�த்தமா�ம். ஆகேவ, இ� ச�யான ெசயல் 

அல்ல. 

 

���: ெபா�வான க�த்� 

 
 இந்தப் படத்தில் இ�ப்பவர்கள் சிலர் நல்ல ெசயல்கைள�ம் சிலர் தவறான 

ெசயல்கைள�ம் ெசய்கின்றனர். அ�க்�மா�க் கீழ்த்தளம் ெபா�மக்கள் பலர் 

பயன்ப�த்�ம் ஓர் இடமா�ம். அவ்வ�டத்ைதச் �த்தமாக ைவத்�க் ெகாள்வ�  

ஒவ்ெவா�வ�ன் கடைமயா�ம்.  
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��ம்பம் 
 
1. ெசாற்கைள நிரப்�தல். 
 

 

 
உதவ� ெசாற்கள் 
 
��ம்பம் 

  

மகிழ்ச்சியான  

 

அன்பானவர்  

 

பாடம் 

 

அழகானவர்                

 

 

1. இ� என் ________________________. 

2. என் ��ம்பம் ________________________ ��ம்பம்.  

3. என் அப்பா ________________________. 

4. என் அம்மா மிக�ம் ________________________. 

5. என் அண்ணன் ________________________ ெசால்லித் த�வார். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition - Exercise 
கட்�ைர - பய�ற்சி 

 

   C2 



 

கட்�ைர 
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உதாரணக் கைத: 
 
 

 
அன்� சன�க்கிழைம. வ�மலன் அவன� அைறய�ல் இ�ந்தான். அவன� 

அைற மிக�ம் அ�த்தமாக�ம் கைலந்�ம் இ�ந்த�. அவன� அம்மா பல�ைற 

�றி�ம் அவன் �த்தம் ெசய்யேவ இல்ைல.  

அப்ெபா�� அவன�ன் அப்பா, அைறக்�ள் �ைழந்தார். அந்த அைறய�ன் 

நிைலையப் பார்த்தார். அவ�க்�க் ேகாபம் வந்த�. அவர் வ�மலைனத் திட்�னார். 

வ�மலன் பயத்தில் ஒன்�ம் ேபசவ�ல்ைல.  

அவன் அப்ேபாேத அந்தப் ப�க்ைக அைறையச் �த்தம் ெசய்தான். சிறி� 

ேநரத்தில் அந்த அைற �த்தமாக மாறிய�. இைதக் கண்ட அவன�ன் அம்மா மிக�ம் 

மகிழ்ந்தார்.  

வ�மலன் அவன�ன் ெபற்ேறா�டம் மன்ன�ப்� ேகட்டான். அவர்க�ம் அவைன 

மன்ன�த்தார்கள். 

               (67 ெசாற்கள்) 

 

அ�ஞ்ெசாற்ெபா�ள் 

1. அ�த்தமாக�ம் -  அ�க்காக�ம் / Dirty 

2. ேகாபம்   -  ஆத்திரம் / Angry 

3. திட்�னார்  -  ஏசினார் / Scolded 

4. ப�க்ைக அைற -  �ங்�ம் அைற / Bedroom 

5. மன்ன�ப்�   -  தவ� ெசய்தால் ேகட்ப� / Sorry 
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எண் ஒேர ெபா�ள், பல ெசாற்கள் Meaning in English 

1. ைவயாேத திட்டாேத Don’t Scold 

2. உறவ�னர்கள்  ெசாந்தக்காரர்கள்  Relatives 

3. இடறி த�க்கி Skip / Miss A Step 

4. வ�ைரவாக  சீக்கிரமாக Fast 

5. கற்�க்ெகா�க்கிேறன்  ெசால்லித்த�கிேறன் Will Teach 

6. அ�கில்  பக்கத்தில்  Nearby 

7. ம�தம்  மிச்சம்  Left / Balance 

8. ஞாபகம்  நிைன�  Memory 

9. வ�யப்பாக  ஆச்ச�யமாக  Surprise 

10. பண�  ேவைல  Work 

11. கன�ந்த  சிறப்�  Best 

12. எள�தாக   �லபமாக  Easy 

13. உள்ளம்  மனம்  Heart 

14. ேதான்றிய�  ஏற்பட்ட�  Happened 

15. உணர்ந்�  ��ந்� Understand 

16. வ�த்தம் கவைல  Worry 

17. �ைணேயா�  உதவ�ேயா�  With The Help 

18. அச்சத்தில்  பயத்தில்  In Fear 

19. அலறினான்  கத்தினான் Shouted 

20. ெதாந்தர�  ெதால்ைல  Trouble 

21. தந்ைத  தகப்பனார் / அப்பா Father  

22. தாய்  அன்ைன / அம்மா Mother  

23. சந்திரன்  திங்கள் / நிலா Moon  

Sorporul (Tamil - English) 
ெசாற்ெபா�ள் (தமிழ் – ஆங்கிலம்) 
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1. நிர்வாகம் (Manage) ெசய்பவர்  நிர்வாகி Manager 

2. அ�க்காைடகைளச் சலைவ (Laundry) ெசய்பவர் வண்ணார் Washer Man 

3. அறிவ�ப்�கள் (Announcement) ெசய்பவர் அறிவ�ப்பாளர் Announcer 

4. 
ஆய்�கள் நடத்தி �� அறிவ�யல் (Scientific 
Invention) கண்�ப��ப்�கைளக் ெகா�ப்பவர் 

வ�ஞ்ஞான� Scientist 

5. ஆலயத்ததில் (Temple) �ைஜகள் ெசய்பவர்  �சா� Priest 

6. இைசக் க�வ�கள் (Musical Instrument) ம�ட்�பவர் இைசக் கைலஞர் Musician 

7. வ ��க�க்�ச் ெசன்� அஞ்சல் (Post) த�பவர்  அஞ்சல்காரர் Postman  

8. உைடகைளத் ைதப்பவர் (Sewing)  ைதயற்காரர் Tailor 

9. வ�வசாயம் (Farming) ெசய்பவர் வ�வசாய� Farmer 

10. உள� (Spying) பார்ப்பவர் ஒற்றர் Spy 

11. வர� ெசல�க் (Expenses) கணக்�கள் எ��பவர்  கணக்காளர்  Accountant 

12. ஓவ�யங்கைள (Drawings) வைரபவர் ஓவ�யர் Artist 

13. கைதகள் (Stories) எ��பவர் எ�த்தாளர்  Writer 

14. கவ�ைத (Poem) எ��பவர் கவ�ஞர்  Poet 

15. கல்வ� கற்ப�ப்பவர் (Teach) ஆசி�யர் Teacher 

16. கல்வ� கற்பவர் (Learn) மாணவர் Student 

17. சிைலையச் (Statue) ெச�க்�பவர் சிற்ப�  Sculptor 

18. காவல் ��ந்� பா�காப்� (Protection) த�பவர் காவற்காரர் Security 
Officer 

19. �ற்றம் (Crime) ��பவர் �ற்றவாள� Criminal 

20. �ற்றம் ��யாதவர் நிரபராதி Innocent 

21. 
சட்டத் திட்டங்கைள (Rules And Regulations) 
நாட்�ல் நிைலநாட்�பவர் (Make It Stable) 

காவலர்  Police Officer 

22. 
வழக்�கைள (Case) வ�சா�த்� (Investigate) த�ர்ப்� 
அள�ப்பவர் (Give Solution) 

ந�திபதி Judge 

23. வழக்ைக (Case) ஒ�வர்ம�� ெதா�ப்பவர் வாதி Prosecutar 

24. வழக்�த் (Case) ெதா�க்கப்பட்��ப்பவர் ப�ரதிவாதி Plaintiff 

Occupations 
ெதாழிற் ெபயர்கள் 
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 ஆண்பால்  ெபண்பால்  

1. ேதாழன் (Male Friend) ேதாழி (Female Friend) 

2. �தல்வன் (Son) �தல்வ� (Daughter)  

3. கிழவன் (Old Man)  கிழவ� (Old Lady) 

4. அரசன் (King)  அரசி (Queen)  

5. மாமா (Uncle) அத்ைத (Aunt) 

6. ெப�யப்பா (Dad’s Elder Brother) ெப�யம்மா (Dad’s Elder Brother’s Wife) 

7. சித்தப்பா (Dad’s Younger Brother) சின்னம்மா (Dad’s Younger Brother’s Wife)  

8. ேபரன் (Grandson)   ேபத்தி (Granddaughter) 

9. அண்ணன் (Elder Brother) அக்கா (Elder Sister) 

10. தம்ப� (Younger Brother) தங்ைக (Younger Sister)  

11. ஆசி�யர் (Male Teacher) ஆசி�ைய (Female Teacher) 

12. ைதயற்காரன் (Male Tailor)  ைதயற்கா� (Female Tailor)  

13. நல்லவன் (Good Boy) நல்லவள் (Good Girl) 

14. மாணவன் (Male Student)  மாணவ� (Female Student)  

15. கைடக்காரன் (Male Shopkeeper) கைடக்கா� (Female Shopkeeper) 

16. தகப்பனார் (Father) தாயார் (Mother)  

17. கணவன் (Husband) மைனவ� (Wife) 

18. அவன் (He)  அவள் (She)  

19. ஒ�வன் (One Boy / Man) ஒ�த்தி (One Girl / Lady)  

20. சி�வன் (Small Boy) சி�மி (Small Girl)  

21. அப்பா (Father) அம்மா (Mother) 

22. வ�ப்�த் தைலவன் (Male Class Leader) வ�ப்�த் தைலவ� (Female Class Leader) 

23. பாடகன் (Male Singer)  பாடகி (Female Singer)  

Masculine - Feminine  
ஆண்பால் - ெபண்பால் 
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பய�ற்சி 1 பய�ற்சி 2 

1. ( 1 ) 

2. ( 1 ) 

3. ( 1 ) 

4. ( 3 ) 

5. ( 2 ) 

6. ( 1 ) 

7. ( 2 ) 

8. ( 2 ) 

9. ( 1 ) 

10. ( 2 ) 

 1. ( 1 ) 

2. ( 1 ) 

3. ( 1 ) 

4. ( 2 ) 

5. ( 2 ) 

6. ( 2 ) 

7. ( 1 ) 

8. ( 2 ) 

9. ( 2 ) 

10. ( 1 ) 

 

பட உைரயாடல் 

பய�ற்சி 1 (லிட்�ல் இந்தியா) 

1. க�ம்� 

2. பாைனகள் 

3. வ�ற�கள் 

4. நடனம் 

5. மாணவர்க�ம் 

6. கவன�க்கிறார்கள் 

7. ேகாலம் 

8. மாணவ� 

 

பய�ற்சி 2 (பள்ள� உணவகம்) 

1. பள்ள� உணவகத்தில் 

2. தி� 

3. உண�கைள 

4. இரண்� 

5. க��கிறாள் 

6. ஓ�கிறான் 

7. வ��கிறான் 

8. ஈரமாக 

 

 

 

 

 

பய�ற்சி 3 (�ங்கா) 

1. �தியவர்கள் 

2. நாய்க்�ட்��டன் 

3. ைகத்ெதாைலேபசிய�ல் 

4. �ப்ைபைய 

5. மகிழ்ச்சியாக 

6. மிதிவண்� 

7. ஊஞ்சலில் 

8. மாைல 

 

பய�ற்சி 4 (பள்ள�த் திடல்) 

1. திடைல 

2. உடற்பய�ற்சிகைள 

3. காற்பந்� 

4. கய�ற்ைற 

5. மாணவ� 

6. இரண்� 

7. ந�ர் 

8. காலண�க�ம் 

 

பய�ற்சி 5 (ப�க்ைக அைற) 

1. ஏண�ய�ல் 

2. வாள�ய�ல் 

3. �வ�ல் 

4. ேகாபமைடகிறார் 

5. �த்தகங்கள் 

6. �ள�ப்பாட்�  

7. �ண்டால்  

8. வாத்� 

 

பய�ற்சி 6 (��ம்ப ேநரம்) 

1. ��ம்ப  

2. மகிழ்ச்சியாக 

3. தர்�சண� 

4. ெராட்� 

சிகரம் – P3 – ேதர்� வழிகாட்� & பய�ற்சி �ல் 

ேகட்டல் க�த்தறிதல் 


	P3 Guide 24-12-2021 5
	P3 Guide 24-12-2021 6
	P3 Guide 24-12-2021 11
	P3 Guide 24-12-2021 20
	P3 Guide 24-12-2021 26
	P3 Guide 24-12-2021 27
	P3 Guide 24-12-2021 51
	P3 Guide 24-12-2021 62
	P3 Guide 24-12-2021 105
	P3 Guide 24-12-2021 107
	P3 Guide 24-12-2021 109
	P3 Guide 24-12-2021 114



