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[Pd; 1.செய்யுள் -  திழ்ததன்  
இன்பதிழ் திழ்கும்ி,   
உரநரை -  லரர்திழ்        
துரைப் பாைம் -  கனவு பயித்தது, 

இயக்கைம் -  திழ் 
எழுத்துக்கரின் லரக சதாரக

1. Prose  - Sea Turtles         

Poem - The crocodile       

Supplementary - Owlie      

Grammer - 

1.எண்கள்
1.அரலடீுகள் 
4.தாலங்கள் 
லாழும் உயகம்

1.லயாறு என்மால் 
என்ன          
1.தபண்ைம் ற்றும் 
சூரி குடும்பம்
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2. செய்யுள் - இற்ரக 
ெியப்பதிகாம், காைி நியம்    
உரநரை - , ெிமகின் ஓரெ, 

துரைப் பாைம் - கிறலனும் 
கைலும்               
இயக்கைம் - முதல் எழுத்தும் 
ொர்பு எழுத்தும், திருக்குமள்

2. Prose  - When The Trees 

Walked                         

Poem - Trees        

Supplementary - The apple 

Tree and the  Farmer.    

Grammer - 

2.இற்கைிதம் 
ஓர் அமிமுகம் 
3.லிகிதம் ற்றும் 
லிகிதம் ெம்

2.லிரெயும் 
இக்கமும் 
5.லிரங்குகள் 
லாழும் உயகம்

2.னிதர்கரின் 
பரிைா லரர்ச்ெி    
1. பன்முகத் 
தன்ரர 
அமிதலாம் 
2.நியப்பப்பும் 
சபாருங்கைல்கள்
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3. செய்யுள் - அமலில் சதாறில் 
நுட்பம் அமலில் ஆத்திசூடி 
அமிலியால் ஆள்தலாம், 

உரநரை - கனினின் நண்பன் 
துரைப் பாைம் -  ஒரி பிமந்தது 
இயக்கைம் - சாறி முதல் 
இறுதி எழுத்துக்கள்

3. Prose  - The Visitor from 

distant lands                 

Poem - Dream of Spices   

Supplementary - Spices of 

India.                             

Grammer -  

4.லடிலில்      
5.புள்ரிில்     
6.தகலல் 
செயாக்கம்

3.நம்ர 
சுற்மியுள்ர 
பருப்சபாருட்கள் 
6.உைல் நயமும் 
சுகாதாமும் 
7.கைினி ஓர் 
அமிமுகம்

3.ெந்துசலரி நாகரிகம் 
2.ெத்துலம் சபறுதல் 
4.திழ்நாட்டின் 
பண்ரை நகங்கள்
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முதல் 
பருல 
ததர்வு
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