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التعلم التامیل
لتطویر مھارة القراءة باللغة التامیلیة

ب يب 

ضرس سفینة

شجرة مانجو

میم

عجلة النجار

س یث

ك يك

عین عجلة

میدالیة طبل

ت یت

مسمار كرة

ن ین

جولة السماء الحمراء

و ّو

المواد التعلیمیةھیكل عظمي

بناءبعد

كتلةجزیةصفحة

دین مشروط طریق

صوت لوحة

عصبي میدالیة

مسمار خسارة

دین ناب

إیقاع سیر

الكبریت

الملتویة حبل تدمیر

الفواكھ المجففة دائرة

درع درع حبوب

مخاط تأمل

خوف غرامة

تردد

خافت

مركز دین

Kualiti

Pokok Timah

tarian rakyat mencukur

Tukang Kayu Roda

ఉ��

ید جودة

شجرة قصدیر

الرقص الشعبي حالقة

النجار جولة

أعلى 

Gigi Banyak Batu

�ను  ఆ�గ��  Betul

Najis Surat Ikan

Bunga Padma

pejuang

periuk menara Kapal

percampuran

orang yang baik

pergaduhan

Kayu menulis

Orang yang kebolehan

ضرس كثیر حجر

حقل األرز الصحة حق

براز رسالة سمك

نیلوفر نب ھیاج

محارب كتابة عصا

وعاء برج سفینة

القادر

خلط

شخص جید

لي قرض

مصلحة غابة

عقل الوزن

ملك

شخص السم

رجل وسیم جاؤو

الرجل قادر

شخص جید

الكلب أرنب

ي یا

النجار أعلى

یر ر

منزل سحلیة كثیر

یل ال

صاعقة قوس قزح

ین نا

خنفساء عملة

ین ناَ  

عقرب طبل

یل الَ

موز مزالج

فاكھة عادات

كركم نبات زنجبیل

خداع

مجاعة البخیل

عین نقود

رائحة الجوت

تشقلب سفر

اللون فدیة

سلم

حقل خصب

مجال العمل دفع

جسر طبل

لص

بصل

یغ غا

إقامة

منخفض جذاب

الذھب االتحاد

سلم فاكھة
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التنبول

یر را

المستفادة عقد

أن ننسى طیران

تعلم الفواكھ المجففة

Mykuk;

ا

سنجاب سد

ھو ھیا بعد

عا

ماعز شجرة أثأب

ذكرنعم رقصشجرة أثأب

فأر
ئ

لیمون
سمسم لي الذي

بقایا أرقام فكر

ئا

سلم
لماذا

وعاء ارتفاع

القیادة مزاد علني شوق المحراث

و

جمل واحد

متقشرة سحلیة حافة وحید قارب

عو

كإ =  عا + یك

غراب حلیب

فم زجاج

f; +   = fM h
,   pf; +  = f

f; +  = <    P f
f; +  = v    bf
f; +  = V    nf      
f; +  = I    if
f; +  = fx    b h
f; +  = fX    n h

xs b sf; + = f
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,iy

مكان

اي

ھیا ھو

إلى أسفل منزل عائق

یي

طیران كسب

تبرع نخیل التمر

خمسة أصابع خمسة

عي

شخص السم المثقف

شك خمسة أعضاء

كي  =  عي + یك

كأس األسد

الفلفل الحار مروحة

كیي =  ئي +  یك

سمك الفرقة النار

أزرق ماء

 نئا =  ئا + یك

مصنع شمعة

األرز الثالثاء

كیي = یئ + یك

عربة سحابة

صیاح الدیك نحل العسل

 كي = عي + يك

بومة فیل

رئیس موز الجنة

كو = و +  یك

برعم مرفاع

أصلع الرأس عید الحصاد

كر =  عو  +  یك

الرسم الطابق
دجاجة

عصابة الذرة الرفیعة

الكرة االرضیة قمیص

و

ھیئة مفاجئ

عالم مساعدة

حیاة سماد مزارع

َك معلقة جوز الھند نزع
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u
أرجوحة سلة التسوق

او

إبرة تغذیة أجور

ضربة قریة

زواحف نافورة

موكب

m

=

=

l
r
t

http://www.thamizham.net ( mugp )

http://www.thamizham.net ( mugp )

إلى بطاقة الخطوط الكامل من قبل Xھنا 
المتعلم  وضع عل

التعلم التامیل مع كلمات إنجلیزیة

( بو  ,تو   ,كو  )

كو = و + یك

مظلة سیارة 

نمر نبات القطن

كاو = او + یك

( باو    ,تاو     ,كاو  )

قفص  الصید عصا

قط أنف

كعو  =  ءو  + یك

ءو

شاعریة تمیل

الحجل طائر

بدر كامل

ساكت

خفاش

Translated by :

اسم.......................

عنوان.....................

فئة .......................
موعد انضمام  ...........

توقیع المعلم

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