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சச�றகள , ச��டரகள அற	மகம

ப�	ய சழலம அ�றகரய  சச�றகளம 

உரரய�டலகள  அயறசச�றகளறற  ச�ள#�ம	ழ�கவம 
எள#ய சச�றகள�கவம , அ�	கப �யன��ட உரடய��கவம 

வ(ன� வ(ரடய(ல அரமந���கவம உரவ�ககவம .

ஒவசவ�ர வ�ரமம ஆச	ரயரகள ம�ணவரகளககப 
ப�	ய ஒர சழர1 அற	மகப�டத� பவணடம.

ம�ணவரகள எ�	ரசக�ளக	ற சழலகரள வரரசப�டத�	
அவறறள அ�	க �யன��டடரடய சழர1த ப�ரநச�டககவம

அந�ச சழ1	ல க�ணப�டக	ற ச��ரளகள , 

சசயலகள#ன ச�யரகரளப �டடய1	டவம. 

சழ1	ல �யன�டக	ற ப�சசகரள வரரசப�டத�	
அவறரற வ(ன�வழ	ய(ல வ(ளஙக	க சக�ளவ��க
உரரய�டல வழ	ய(ல பரநத சக�ளவ��க
மரற�டத�வம. எள#ய உரரய�டலகரள வடவரமககவம.

இந� உரரய�டலகரள , ப�சவ�றக�ன ச��டரகரள
வகப�ரறய(ல உரரய�ட1�க  ந	கழத�	க க�டட
�ம	ழ	ல எவவ�ற உரரய�டவத என�ர�
ம�ணவரகள உளவ�ஙகச சசயயவம.
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அழ�மல இரககணம ச	னனப ��ப��  அ. அ. அ.

ஆடப��டனம ச	னனப ��ப�� ஆ.... ஆ.... ஆ....

இர1ய(ல பச�ற ப��டடட பவணடம இ. இ. இ.

ஈ ரய நBயம ஓடடட பவணடம ஈ.... ஈ.... ஈ....

எஙகம எ�	லம சவனற	ட பவணடம எ. எ. எ. 

ஏ�	1	கரள ந�ம ம�	த�	ட பவணடம ஏ... ஏ.... ஏ....

ஐயம இனற	க கறற	ட பவணடம ஐ. ஐ. ஐ. 

ஒறறரமய�க வ�ழந�	ட பவணடம ஒ. ஒ. ஒ.

ஓட ஓட உரழத�	ட பவணடம ஓ.... ஓ.... ஒ.... 

ஔரவ சச�லர1 அற	ந�	ட பவணடம ஔ. ஔ. ஔ.

எழதத அற	மகப ��டல
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��டர1ப ��டரவதத கற	ல சநடல பவற��ட
உணரச சசயயவம.  ��டர1ப ��ட 

மடத�தம ஒவசவ�ர எழததககம உரய
வரவடவஙகரளக க�டட

அற	மகப�டத�வம.

ஒவசவ�ர வரய�கப ��ட 
அந� வரய(ல ஒ1	கக	ற 

எழதர�க கரம�1ரகய(ல எழ�	கக�டவம . 

எஙக ச��டஙகவத எஙக மடப�த என�ர�
சடடகக�டட ம�ணவரகள எழ� ஊககவ(ககவம. 
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(அ ஆ இ ஈ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ அற	மகம சசய�ல)

பமலளள 10  எழததகரளச சச�லல�ல
பமலளள 10  எழததகரள எழ�	க க�டட�ல

பமலளள 10  எழததகரளச சசய�	த��ள#ல வடடம	ட�ல
அடரடய(லளள சச�றகரளப �டத�ல
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 பமப1யளள ஒன�த உய(ர எழததகரளயம
ம�1	ல ஒ1	ககச சசயதம

�(றக உரய மரறய(ல எழ� ரவததம
�(றக அரடய�ளம கணட சசய�	த��ள#ல வடடம	டவம

ம�ணவரகளககப �ய(றச	 �ரவம .  

அ�றகப�(றக உய(ர எழத�	ன ஒ1	பபரடய  
ஒன�த கற	யIடகரள அற	மகப�டத�	

ஒ1	பபடன கற	யIடகரள எழதம�ற கற�(ககவம. 
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சமயசயழதத + உய(சரழதத  = உய(ரசமயசயழதத
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கற	யIடகளம -  ஒ1	பப மரறயம

கற	யIடகரள அற	மகப�டத�	 , 

கற	யIடகளகக உரய ஒ1	பப மரறரய அற	மகப�டத�	
கற	யIடகரள எழததகபள�ட ச��ரத�	 

ஒ1	ககப �ய(றச	 �ரபவணடம 5
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ம�ணவர  சசயற��ட  எண - 1
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கறறகசக�ணட ஒன�த எழததகள�யம  க�ழ� எழதவம .  அரக	ல கற	யIட எழ�வம
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ம�ணவர ச�யர …..................................... ந	ர1............ ந�ள................

வ Bடட  பவர1
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 (  கறறகசக�ணட ஒன�த எழததகள�யம  க�ழ� எழதவம )  அரக	ல கற	யIட எழ�வம
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