
PRIMARY 3 - COMPOSITIONS (PAPER 1)

த�ொடக்க நிலை 3 - ்கட்டுலை்கள் (�ொள் 1)

 த�ொருளடக்கம்

த�ொகு�ி

மொ�ிரி �லைப்புக ்கட்டுலை �டக ்கட்டுலை

�க்கம்
இடம் ்கருப்த�ொருள் �யிற்ி வினொ

1 வடீு சேமிப்பு பிறந்த நாள் பரிசு 1 - 7

2 பள்்ளித் ்திடல்
குப்்ப 

சபாடுவது

பபாறுப்பறற 

பேயல்
8 - 14

3 பூங்ா பரிவு
பூங்ாவில் ஒரு 

நாள்
15 - 21

4 பள்்ளி அலடேியம்
பள்்ளிக்குத் 

்தாம்தம்
21 - 28

5 ்டற்்ை ம்ிழ்சேி சுறறுலா பயணம் 29 - 35

6 படுக்்்ய்ற விபரீ்தம்
வி்்யாடடு 

வி்ையாைது
36 - 42

7 வேிக்கும் வடடாைம்
புத்்த்ம் 

வாேித்்தல்
பவறறி நி்சேயம் 43 - 49

8 வகுப்ப்ற ஒறறு்ம
ஒறறு்மசய 

பலம்
50 - 56

9 மலரத்ச்தாடடம் நல்ல பைாமரிப்பு பேல்லப் பிைாணி 57 - 63

10 ்்த்ப்தா்லப்சபேிக் 

்்ட
்திருடடு்ச பேயல் ்திருடாச்த 64 - 70

வி்டத்்தாள் 71 - 80
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2 த�ொகு�ி

கருபதபொருள்: குபடப சபொடுவதுஇடம்: பள்்ளித �ிடல

அன்று விடுமுதற நாள. உமா வடீ்டில் வதாதலக்்ாட்சியில் படம பார்த்துக் 

வ்ாண்டிருநதாள. அவளுதடய தமபி முர்ளி தன் அதறயில் வடீ்டுபபாடம 

வசயது வ்ாண்டிருநதான். உமாவுக்குப பசியா் இருநததால் அவள வாதழபபழம 

சாபபிட்டாள. 

பின் அவள பழத்ததச் சாபபிட்டு முடித்ததும வாதழபபழத் ச�ொட்லத்  

தூக்்ிக் வ்ாண்டு குபடபதத�ொட்டி வதர நடநது வசல்ல அவளுக்குச் சேொம்ப்லொக 

இருநதது. அதனால், அவள உட்்ார்நதிருநத இடத்தில் இருநசத குபதபத் வதாட்டிதயக் 

குறி தவத்து சதாதல வசீினாள. அது குபதபத் வதாட்டிக்குள விழாமல் அதன் 

அருச் விழுநதது. 

அபசபாது அவளுதடய அமமா ேடமயல அதறயிலிருநது முர்ளிதயக் 

கூபபிட்டார். முர்ளி வாதழபபழத் சதாதலக் ்வனளிக்்ாமல் விதரநது ஓடியதால் 

அதன் மீது வழுக்்ி விழுநதான். அவன் வலியில் ் த்தினான். அததக் ச்ட்டுத் திருமபிப 

பார்த்த உமா தன் சசாமபலால் ஏறபட்ட வித்தவ எண்ணி தவட்கபபட்டாள.  

அவள முர்ளியிடம மன்னளிபபுக் ச்ட்டாள. 

 அருஞதேொறதபொருள்

1 சதால் Skin

2 குபதபத்வதாட்டி ்ழிவுபவபாருள வதாட்டி (Dustbin)

3 சசாமபலா் முயறசி இல்லாமல் (Lazy)

4 குறி Aim

5 சதமயல் உணவு தயார் வசயதல் (Cooking)

6 வவட்்ம தவறதற எண்ணி வருநதுவது (Ashamed)

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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2 பயிறேி தபொறுபபறற தேயல

கீழக்கொணும் படதத�ொடடர அடிபபடடயொகக் தகொணடு 50 தேொறகளுக்குக் 

குடறயொமல ஒரு கட்டுடர/கட� எழுது. தகொடுக்கபபட்டுள்்ள உ�விச் 

தேொறகட்ளப பயனபடுத�ிக் தகொள்்ள்லொம். (15 ம�ிபதபணகள்)

இதடசவத் சநரம  பள்ளித் திடலில்

குபதபதயப சபாட்டான்  த௧யில் கு்ளிர்பானம

 ்ால் வழுக்்ி   வலியில் அலறினாள

 ்ாயம ஏறபட்டது   சதாழி உதவினாள

மன்னளிபபுக் ச்ட்டான்  அறிவுதர கூறினார்

த�ொகு�ி 2 

PICTURES HIDDEN INTENTIONALLY 
TO PROTECT COPYRIGHTS

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS
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 தேொலவ்ளப பட்டியல

கட்டுடரப படத�ிறகு 

ஏறற தேொலவது 

எழுது�ல பட்டியல

�மிழ - ஆஙகி்லம் 

தேொலவ்ளப 

பட்டியல

ேி்ல எ்ளிய, இனிய 

தேொறதறொடர்கள்

1 பள்ளிக்கூடத்திடல் - At 
School Field 

ருசித்து – Tasting 
the Food

சுறறுபபுறத் தூயதம 

- Environmental
Cleanliness

2 ்ாறபநது - Football 
வபரிய மரம – Big 
Tree

இன்னல் வித்வித்தல் 

- Cause Problem

3 கு்ளிர்பானம -       

Cool Drink
நிழல் – Shadow

சுத்தம சு்ம தரும - 
Cleanliness Gives Good 
Health 

4 ச்ாழித் துண்டு - 
Chicken Piece 

சதாழி – Girl Friend 
அறியாதமயின் 

வித்வு - Cause of 
Ignorance 

5 வழுக்்ி - Slip இரத்தம – Blood
சசா்த்தின் திருவுருவாய 

- Form of Sadness

6 அலறி - Loud Noise with 
Sorrow / Scream

அலுவல்ம – 

Office

மு்ம அழுது அழுது 

வஙீ்ியிருநதது - Face 
Swollen after Crying 

7 ்ாயம - Wound ஆறுதல் – Console
வாழவின் ஆதாரசம 

சுத்தம - Cleanliness is 
Important in Life 

8 ததலதமயாசிரியர் - 
Headmaster / Principal 

விதிமுதற்ள – 

Rules and  
Regulations

உதவிக்்ரம நீட்டினாள - 
Give a Helping Hand 

9 அறிவுதர - Advice 
இதடசவத் – 

Recess

௧ண்ணீரும 

௧மபதலயுமாய - Crying 
Face

10 திருநதினான் - Reformed  
/ Changed for the Better 

அறியாதம – 

Ignorance
அறிவுதர கூறி -            
Advised

த�ொகு�ி 2 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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த�ொகு�ி 2

னவரப்படம்

பபொறுப்பற்ம பெல் 

முன்னுர – படம் 1 பபொருளுர – படம் 2 

ொர்? ொர்? 

எங்கே? எங்கே? 

எப்கபொது? எப்கபொது? 

என்ன? என்ன? 

பபொருளுர – படம் 3 முடிவுர – படம் 4 

ொர்? ொர்? 

எங்கே? எங்கே? 

எப்கபொது? எப்கபொது? 

என்ன? என்ன? 
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த�ொகு�ி 2

தபொறுபபறற தேயல
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P3கட்டுரப யிரைத்தாள்
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சிகம் - த ொடக்கநிலய 3 – கட்டுலகள் ( ொள் 1) - விலடத் ொள் 

னவலப்படம்  

த ொகு ி  2 - தபொறுப்பற்ம தசல் 

முன்னுல – படம் 1 தபொருளுல – படம் 2 

ொர்?  அகின்
 ள்ி நாணயர்கள்

ொர்?  காயினா
 ததாமி

எங்கக?  ள்ித் திைல் எங்கக?  ள்ித் திைல்

எப்கபொது?  இரைதயர தபம் எப்கபொது?  இரைதயர தபம்

என்ன?  சிதனாடு தகாமித்
துண்ரை ருசித்து
உண்ைான்

 காற்ந்து
யிரனாடுயரத
தயடிக்ரக ார்த்தான்

 குிர்ாம் அருந்தி
தாகத்ரதத் தீர்த்தான்

 குப்ரகரக் கீதம
யசீிான்

என்ன?  தசிக்ககாண்தை
கசன்ர்

 யழுக்கி கீதம யிழுந்தாள்
 யினால் துடித்தாள்
 கண்ணரீும்
கம்ரபநாகக் காட்சி
அித்தாள்

தபொருளுல – படம் 3 முடிவுல – படம் 4 

ொர்?  காயினா
 அகின்
 ததாமி

ொர்?  காயினா
 அகின்
 தரரநனாசிரினர்
 ததாமி

எங்கக?  ள்ித் திைல் எங்கக?  தரரநனாசிரினர்
அர

எப்கபொது?  இரைதயர தபம் எப்கபொது?  இரைதயர தபம்

என்ன?  கானத்தில் இருந்து
இபத்தம் கசிந்தது

 ததாமி உதயிக்கபம்
ீட்டிாள்

 அகினுக்குக் குற்
உணர்வு

 நம் யருந்துதல்

என்ன?  கானத்திற்கு நருந்து
இடுதல்

 நன்ிப்புக் தகாரிான்

 சுத்தம் சுகம் தரும்

 தசாம்தித்தம்
இன்ல் யிரயிக்கும்

HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS

HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS
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