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இனச��ல�ல ஈரம அள�இப படறஇலவ�ம
ச�மசப�ரள கணட�ரவ�யச ச��ல.

அகன அமரநத ஈதல#ன நனற& மகன அமரநத
இனச��லன ஆகப சப&#ன.

மகதத�ன அமரநத இன+த றந�கக# அகதத�ன�ம
இனச��ல#னறத அ&ம.

தனபறஉம தவவ�ளம இலல�கம ய�ரம�டடம
இனபறஉம இனச��ல அவரகக.

பண5வஉளடயன இனச��லன ஆதல ஒரவறக
அண5அலல மறறப ப5&. 

- த#ரவளளவர

த#ரகக&ள

1

த#ரகக&ள ப�ட மடதத ப5&க ம�ணவரகள வ5ரமபக#&
இள�றய�ட ப�டக#&, உடல அள�வடன ப�டக#& 6 / 8 வரகள

உளடய ப�டலகள� றதரவ ச�யத ப�டளவதத ஊககவ5ககவம.  

ப5&க ச�ன& வ�ரம எழத#ய வ <டடப
ப�டஙகள� றகடட வ�ஙக#த சத�கபப5ல ளவககவம.

ப5&க ம�ணவரக�+டம அனப�கபறப�# கடநத ஏழ
ந�ளக�+ல எனன ச�யத<ரகள எனற இயலப�கப 

றப�ளவதத அவரகள� உஙகற��ட இளணககவம.
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 றமலள� ச��றகள� ம�ணவரகள  உணரசச�யயவம
வ5ன�ச ச��றகள�ச �#&#ய சத�டரகள� இளணததக

க�டட உளவ�ஙகச ச�யயவம
 எபபடப  படபப�ய ?       எபபட  இரகக#&த ?        நடபப எபபட ?  2

=WHAT எனன

=WHY ஏன

= தவற= எஙக

=WRONG தவற=WRONG தவற=WRONG தவற= எத

=WRONG தவற=WRONG தவற=WRONG தவற= எபபட

WHERE

WHICH

HOW

வ5ன�ச ச��றகள அ&#மகம

=WHEN எபசப�ழத
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வ5ன�பபய5ற�#யம வ5ளடய�+ததலம

ந< எபபடப படகக#&�ய ?

றவற வ5ன�ககள� ம�ணவரகள றகடகவம, ம�ணவரகற�
அதறக�ன பத#ல ச��லலவம, பய5றறவ5ககவம.

எபபட  எனற வ�ன	ச ச�	லல� வடடலம வகபபலறய�லம

பயனபடதத ஊககவ5ககவம

ந�ன நன&�கப படகக#ற&ன .

இத எபபட இரகக#&த ?

இத அழக�க இரகக#&த .

என நடபப எபபட இரகக#&த ? 

உன நடபப �#&பப�க இரகக#&த .

ஊரகக எபபடச ச�லவத ?

ஊரகக மக#ழநத#ல ச�லலல�ம . 

ந�ன தம#ழ நன&�கப படகக#ற&ன .
ந�ன வ5டத#ய5ல தஙக#ப படகக#ற&ன.
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அழக�க எழதவம ஒல#ககவம பய5ற�# தரவம.

எழததகள� எஙக சத�டஙக# எஙக மடகக றவணடம
எனபதறகம பய5ற�# தரவம.  எழததகள அழக�க இலளல

என&�ல றநரறக�ட வள�றக�டடப படஙகள�  
எழதவதறக மனப�கப பய5ற�# தரவம. 
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ழ ழ ழ ழ ழ ழ

வ�ரம -  16

 (  கறறகசக�ணட ழ ழ  எழததகல�  க�ழ  எழத�ப ப கவம )

ம�ணவர சபயர …..................................... ந#ளல............ ந�ள................

ம�ணவர  ச�யறப�ட  எண - 1
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 (  கறறகசக�ணட ங ங எழததகள�  கDறழ எழத#ப பழகவம )

ம�ணவர சபயர …..................................... ந#ளல............ ந�ள................

ம�ணவர  ச�யறப�ட  எண - 2
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 (  ம�ணவரகற� வகபபள&ய5ல எழதளத இளணததப படகக ஊககவ5ககவம.  இதளன 
வ <டடறகக சக�டதத,  பய5ற�# ச�யத , அடதத வ�ரம வரம சப�ழத இயலப�கப படகக  

ஊககவ5ககவம. ம�ணவரகள இதளன மனபப�டம ச�யத ஒபபவ5ககக கட�த. )

ந#ளனவடடல - 

ழழ  ழழ  பழ   மழ   கழ  தழ
வழ வழ  மழ மழ 

ஙங  ஙங  டங   பங  மங
மஙக  �ஙக  கஙக  மஙக

வஙக  ரஙக  நஙக 
�ஙகடம  பஙகம  தஙகம
வஙகம   ரஙகன   மயஙக

�ஙகம   �தங   பதங
நடஙக   வணஙக
வழஙக   கலஙகல

பணஙகள  மணஙகள
நகஙகள

மடஙகள  மடஙகல 
தஙகல   தஙகள

ம�ணவர சபயர …..................................... ந#ளல............ ந�ள................
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