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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 1                                                              பாடம்: தமிழ்

பாடத் தலைப்புகள் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. பாடி ஆடி விலையாடைாம் காட்டுக்குள்ளே ககாண்ாட்்ம்            
ஆலமரத்துல விளளேயாட்டு
ளக வீசம்மா ளகவீசு ! 

2. ்�ாழியயாடு விலையாடு நாய்க்குட்டிளயத் ்ேடி...
்ேறுபட்்ளே ேட்்மிடு்ோம்  
ோஙக என்னாடு

3. �கிழ்யவாடு கறயபாம் -1  
(உயி்ெழுத்துகள்)

‘அ ‘- ஔ எழுத்துகள அறிமுகம்,  எழுதும் முளை 
எழுத்துகளளேக் கண்றியும் கசயலபாடுகள, 
எழுதுேல கசயலபாடுகள, கசாலலிக் ககாண்் 
இளைத்ேல கசயலபாடுகள, நிரப்புேல 
கசயலபாடுகள

4. �கிழ்யவாடு கறயபாம்  -2
(்�ய்யழுத்துகள்)

கமய்கயழுத்துகள அறிமுகம், ஒலிப்பு, 
எழுத்துகளளேக் கண்றிேல, எழுதும் முளை, 

எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள 

இெணடாம்  பருவம்

1. என் நிலைவில் கணடுபிடிப்்பன, ேணைமிடு்ேன, எழுது்ேன,
்பசு்ேன

2. கடறகலெக்குச் 
்ெல்யவா�ா

உயிரகமய்கயழுத்துகள (க, கா ேரிளச), ஒலிப்பு, 
எழுத்துகளளே அள்யாளேம் காணுேல, எழுதுேல, 
எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள

3. வி�ாைத்தில் பறக்கைாம் உயிரகமய்கயழுத்துகள (கி, கீ ேரிளச), ஒலிப்பு, 
எழுத்துகளளே அள்யாளேம் காணுேல, எழுதுேல, 
எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள

4. பழமும் படகும் உயிரகமய்கயழுத்துகள (கு, கூ ேரிளச), ஒலிப்பு, 
எழுத்துகளளே அள்யாளேம் காணுேல, எழுதுேல, 
எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள

5. எணணுப்்பயர் அறியவாம் எணணுப்கபயர அறி்ோம், எணணி எழுது்ேன

6. அறுசுலவ அறியவாம் சுளேகள, சுளேகள கண்றிேல கசயலபாடு,

7. வநத பாலத எழுத்்ோவியம், எழுதி முடிப்்பாம், 
கசால்லாவியம்
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மூன்றாம் பருவம்

என் நிலைவில் உலா ்பாகலாம், எழுத்்ோவியம்

1. இனிப்பு ்ெயயைா�ா? உயிரகமய்கயழுத்துகள (கக, ்க ேரிளச), ஒலிப்பு, 
எழுத்துகளளே அள்யாளேம் காணுேல, எழுதுேல, 
எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள

2. திலெகள் அறியவாம் திளசகள, திளசளய எழுது்ேன

3. ஊஞெல் ஆடைா�ா உயிரகமய்கயழுத்துகள (ளக ேரிளச), ஒலிப்பு, 
எழுத்துகளளே அள்யாளேம் காணுேல, எழுதுேல, 
எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள

4. என்ை வண்ணம்  
யவணடும்?

ேணைஙகள, ேணைம் எழுது்ேன

5. தமிழ் �ாதஙகள் மாேஙகளின கபயரகள நிரப்புேல, எழுதுேல, 
ேணைம் தீட்டுேல

6. இனியாவின் ஒரு வாெம் கிழளமகள அறிேல, உைவினர கபயர எழுதுேல,

7. யதாெ்ணம் ்ெயயவா�ா உயிரகமய்கயழுத்துகள (ககா, ்கா ேரிளச), 
ஒலிப்பு, எழுத்துகளளே அள்யாளேம் காணுேல, 
எழுதுேல, எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள

8. பழம் பறக்கு�ா?உயிரகமய்கயழுத்துகள (ககௌ ேரிளச), ஒலிப்பு, 
எழுத்துகளளே அள்யாளேம் காணுேல, எழுதுேல, 
எழுதிப் பழகும் கசயலபாடுகள

9. வடிவஙகள் ேடிேத்தின கபயளர இளைப்்பன, 
ேடிேஙகளளேக் கணடுபிடிப்்பன, எழுது்ேன, 
ஒனறும் பலவும் (ஒருளம பனளம)

10. பய்ணம் யபாகைாம் விடுகளே ்கட்்பன, விள்ளய எழுது்ேன

11. இலையார் ஆத்திசூடி இளளேயார ஆத்திசூடி

2

www.tamnews.in



SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 1                                           SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

UNIT CONTENTS

TERM-I

My Pet Hello Song
Let us Learn- On My Way
Alphabet Jungle 
Look and say
Let us say

Play Time Look and say
Alphabet Jungle 
Let us Do
Let us say
Let us Learn – The Magic Fish

Families Let us Learn – My family and friends
Alphabet Jungle 
Let us Sing – What are they doing?
Let us say
Let us Learn 

TERM-II

Healthy Food Look and say
Let us sing – To The Market
Let us say
Let us Learn – Appu’s Delightful Day

My Journey Look and say
Let us sing - Row row row your boat
Let us say
Let us Learn – We Are Safe

TERM-III

My Garden Let us sing – Little birdie
Look and say
Let us say
Let us Learn – A Get - together
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Time and Calendar Let us sing – Months in a year
Look and say
Let us Learn – Harini’s happy week
Let us say

Rain,Rain,Rain. Look and say
Let us Learn – From the Sky to the Sea
Let us say

4

www.tamnews.in



பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 1                                                          பாடம்: கணக்கு

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1  ஒப்பீடுகள் (கற்றல் மறறும் செய்து பார்) 
1.2  வடிவஙகள் (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)

2.எணகள் 2.1   எணகள் 1 முதல் 9 வரை (பயணம் 
செய்்வாம்)

  எணகள் 1 முதல் 9 வரை (கற்றல் மறறும் 
செய்து பார்)

 ஒப்பீடுகள்  (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)
2.2  கூட்டல் (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)  
2.3  கழிததல் (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)
2.4  பூஜயம் (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)

4. தகவல் ்ெயலாக்கம் 4.1   முர்றயான படடியல் (பயணம் செய்்வாம் 
மறறும் கற்றல்)

4.2  தகவல்கரை ஒழுஙகரமததல் (கற்றல்)

இரணடாம் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1   அடிப்பர்ட வடிவஙகள்- அறிமுகம் (கற்றல் 
மறறும் செய்து பார்)

1.2   ் ேர்்காடுகள்-அறிமுகம்  (கற்றல் மறறும் 
செய்து பார்)

2. எணகள் 2.1  எண 10 (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)
2.2   எணகள் 11 முதல் 20 வரை (கற்றல் மறறும் 

செய்து பார்)
2.3  கூட்டல்  (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)

3. அமைப்புகள் 3.1   வடிவஙகளின் அரமப்புகள் (கற்றல் மறறும் 
செயல்பாடு)

4. அளமவகள் 4.1  ஒப்பீடுகள்( கற்றல் மறறும் செய்து பார்)

மூன்ாம் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1   உருளுதல் மறறும் ெறுக்குதல் (கற்றல் 
மறறும் செய்து பார்)
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2. எணகள் 2.1   பூஜயதரதக் கழிததல் (கற்றல் மறறும் செய்து 
பார்)

2.2   கழிததல் (எணகள் 20 வரை) (கற்றல் மறறும் 
செய்து பார்)

2.3   எணகள் 21 முதல்99 வரை (கற்றல் மறறும் 
செய்து பார்)

3. பணம் (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)

4. காலம் (கற்றல் மறறும் செய்து பார்)

5. தகவல் ்ெயலாக்கம் 5.1   பாகஙகரைப் சபாருததுதல்  (பயணம் 
செய்்வாம் மறறும் கற்றல்)
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 1                                                         பாடம்: சூழ்நிலையியல்

அைகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1.  உயிருள்்ள ்பாருள்்கள்,  
உயிரற்ற ்பாருள்்கள்

படத்தைப் பார் மற்றும் படத்தை உற்றுந�ாக்கு

2.   எனது அறபுதமான 
உடல் 

�ம் உடல் உறுப்புக்ை அறிந�ாமா!, என் புலன்கள்,  
�ாம் �ம்மு்டய ்கக்ைச் சுததைமாக ்�ததிருக்க 
ந�ண்டும்,  தினமும் சரியான பல் துலக்கும் மு்ை்யப் 
பின்பற்றுந�ாமா! சுகாதைாரமான தினசரி கழி�்ைப் 
பயன்பாடு

3. இயறல்கயின் ்்காலட இ்லகள், பூக்கள், காயகறிகள், பழஙகள் 

4.  நம்லமச் சுறறியுள்்ள 
விைங்கு்கள்

பபரிய விலஙகுகள், சிறிய விலஙகுகள், பாலூட்டிகள், 
பை்�கள், பூச்சிகள்

இரணடாம் பருவம்

1. நம் சுலவயான உணவு ஆற்ைல் தைரும் உணவு, தைானியஙகள் மற்றும் பருப்பு 
�்ககள், அரிசி கடந்து �ந்தை பா்தை

2. நீர் �ம் �ாழ்வில் நீர், நீர், எஙபகஙகும் நீர், நீர் நசமிப்பு

3. நமது சமுதாயம் திருவிழாக்கள், �மது �ண்பர்கள்

மூன்்றாம் பருவம்

1.  நம்லமச் சுறறியுள்்ள 
்பாருள்்கள்

மரக்கட்்ட, களிமண், கல், மணல், உநலாகஙகள்

2. நமது சுறறுப்பு்றம் �ாழிடஙகள், கிராமமும் �கரமும், பள்ளியில்  பாதுகாப்பு, 
வீட்டில் பாதுகாப்பு 
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3.  பபாக்குவரத்து நபாக்கு�ரததின் க்தை, சா்ல பாதுகாப்பு

4. ப்கலும் இரவும் பகல், இரவு, ம்ழ, இடி, மின்னல் 

5.  அன்்றாட வாழ்வில் 
அறிவியல் 

துணி, துணிகளின் பயன்கள், பரு� காலஙகளுக்கு 
ஏற்ை ஆ்டகள் 
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 2                                                              பாடம்: தமிழ்

பாடத் தலைப்புகள் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. விலையாடடு உைகம் பட்டம் பறக்குது!                                                                                                                                        
படி! கண்டுபிடி!                               
ப்டம் பார்! நிகழ்வைச் ச�ால்!                       
சபயர் எழுது! பரிசு சபறு! 
என் ச�ால் வைங்கியில் ச�மித்த்வை
எபசபாதும் நி்ைவிலிருத்த. . .                  

2. ்�ால்ைாதத ்�ால்ைாதத பயிற்சி

3. தப�ாதலவ தபசினால் பயிற்சி 

4. நானும் நாஙகளும் பயிற்சி
படிததுப பழகுக, எழுதிப பழகுக
சபாருத்தமாை குறியிடுக, சபாருததுக, 
வைாயசமாழியாக வி்்ட  ்தருக, வி்்ட எழுதுக,       
 உறவு மு்ற்ய அறிந்து அ்ழபசபன்
என்்ைபபற்றி

5. வண்ணம் ்தாடடு                                                                                                         பயிற்சி

7. விடடுச்�ல்ைாதத பயிற்சி                                                              
படிததுபபழகுக, எழுதிபபழகுக                                              
சபாருத்தமாை குறியிடுக, சபாருததுக, 
வைாயசமாழியாக வி்்ட ்தருக,  வி்்ட எழுதுக,                             
வைண்்ணமி்டபபட்ட ச�ால் யா்ைக் குறிக்கிறது?
சபாருத்தமாை ச�ால்்லை எழுதி நிைபபுக

9. ஆத்திசூடி (ச�யயுள் வைரிகள் மடடும்)

இரணடாம் பருவம்

2. நணபலரக் கணடுபிடி பயிற்சி
படிததுபபழகுக,  எழுதிபபழகுக 
சபாருத்தமாை குறியிடுக,  சபாருததுக                                                                           
வைாயசமாழியாக வி்்ட ்தருக,   வி்்ட எழுதுக,                                                                                                                                     
குடடிக்குைங்கின் ஒருநாள்

3. பூம் வணடி                                                                  படிததும் எழுதியும் பழகுக, ப்டம் பார்ததுப சபயர் 
எழுதுக
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4. வாழ்த்தைாம் வாஙக                                                                                       படிததும் எழுதியும் பழகுக, படிததுப பழகுக                                     
எழுதிப பழகுக, சபாருத்தமாை  குறியிடுக 
சபாருததுக, வைாயசமாழியாக வி்்ட ்தருக,                                                                                                                                   
வி்்ட எழுதுக,  இச்தா உங்கள் வைகுபபிற்காை                               
பிறந்்தநாள் நி்ைவூடடி

5. ஓடி விலையாடு பாப்பா பயிற்சி
ஒலிததுப பழகுக, படிததும் எழுதியும் பழகுக, 

6. ஆத்திசூடி (ச�யயுள் வைரிகள் மடடும்)

வநத பாலத ச�யதி்யப படிதது அறிக
மு்தல் எழுத்்த மாற்றி உ்ணவுப சபாருளாக்குக.

மூன்ாம் பருவம்

2. சிறிய உருவம் ்பரிய 
உைகம்!

பயிற்சி
படிததுப பழகுக, எழுதிப பழகுக                               
சபாருத்தமாை குறியிடுக 
வைாயசமாழியாக வி்்ட கூறு, வி்்ட எழுதுக                                       

3. விரும்பி தவலை 
்�யயைாம்

பயிற்சி
ஒலிததுப பழகுக, படிததும் எழுதியும் பழகுக, 
சபாருததுக

4. நாஙகள் நணபரகள்                                     பயிற்சி
படிததுப பழகுக,  எழுதிப பழகுக                                                                                  
சபாருத்தமாை குறியிடுக
வைாயசமாழியாக வி்்ட கூறுக, வி்்ட எழுதுக                                                                    
நீங்களும் கண்டுபிடிததுப சபாருததுங்கள் 
நீங்களும் வி்ளயாடி மகிழுங்கள்                                          
நீங்களும் வை்ையுங்கள்     

5. பய்ணம் பயிற்சி                                                                               
படிததுப பழகுக, எழுதிப பழகுக, சபாருததுக
வைாயசமாழியாக வி்்ட கூறுக, வி்்ட எழுதுக                                                                                                               
என் பாதுகாபபு!  என் ்கயில் !

7. ்தாடரவணடி 
நிலையத்தில்

விைா சகடகலைாம்                                      
பறக்கும் யா்ை ச�யக 
யா்ைக்கு வைழிகாடடி உ்தவுங்கள்  

8. அனறும்... இனறும்.... எதிர்ச்ச�ால் அறிசவைாம்
படிததுப பார். சபாருததுக

10. ்கானல் தவநதன ச�யயுள் வைரிகள் -10
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 2                                           SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

UNIT CONTENTS

TERM-I

Our Sweet Home Look and say
Let us sing – UP and Down
Let us Know
Let us say
Let us read – The Fat Dog
Let us Make

Listen To Your Body Look and say
Let us learn – Nina Wonders.
Let us Know
Let us say
Let us read – “What do you see?”

Know your Feelings Look and say
Let us sing – How do I feel?
Let us Know
Let us say
Let us Make

TERM-II

Fun with Music Look and say
Let us sing – Five Little Bells
Let us Know
Let us say
Let us read – One Bun Runs

Wonders of the Jungle Look and say
Let us learn – Chutti’s Tail
Let us Know
Let us say
Let us Make

TERM-III

A Visit to the Farm Look and say
Let us learn – Dona’s song
Let us Know
Let us say
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People who Help us Look and say
Let us sing – The Farmer in the Field
Let us learn – Dress Day
Let us Know
Let us say

Food we eat Look and say
Let us sing – Pat – a – cake
Let us Know
Let us say
Let us read – A Mouse in a House
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 2                                                         பாடம்: கணக்கு

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1   முப்பரிமாண உருவங்களின் அறிமு்கம 
எண்கள் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

1.2  இரு்பரிமாண வடிவங்்களயும் முப்பரிமாணப      
         ப்பாருள்்்களயும் அ்ையாளம் ்காணுதல் 

எண்கள் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

2. எணகள் 2.1   முன்னி, பதாைரி மறறும் இ்ைப்படை 
எண்கள் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

2.2   குழுக்களா்கப பிரிததல் (்கற்றல் மறறும் 
்பயிறசி)

2.3  இை மதிபபு (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
2.4   எண்க்ள ஒபபிடுதல் (்கற்றல் மறறும் 

்பயிறசி)
2.5  எண ப்பயர் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
2.6  கூடைல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

2.7  ்கழிததல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

3. அமைப்புகள் 3.3   வணணங்களில் அ்மபபு்கள் (்கற்றல் மறறும் 
்பயிறசி)

4. அளமவகள் 4.1   திடைமற்ற ஒழுஙகுக ்கருவி்கள் ப்காணடு 
நீளத்த  அளததல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

4.2   நீளத்த அளப்பதற்கான திடை அலகு்கள் 
(்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

5. காலம் 5.1  வாரததின் நாள்்கள் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
5.2   ஓர் ஆணடின் மாதங்கள் (்கற்றல் மறறும் 

்பயிறசி)
5.3  ்பருவங்கள் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

6. தகவல் ்ெயலாக்கம் 6.1  மு்்றயான ்படடியல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
6.2  பதரிவு்கள் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
6.3   த்கவல்்க்ளத திரடடுதல் (்கற்றல் மறறும் 

்பயிறசி)
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இரணடாம் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1   இரு்பரிமாண வடிவங்களின் ்பணபு்கள் 
(்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

1.2   ்கண்க்ள மூடி வடிவங்க்ள அ்ையாளம்  
்காணுதல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

2. எணகள் 2.1   எண்க்ள ஒபபிடுதல், உருவாககுதல் 
(்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

2.2   எண்க்ள வரி்ைப்படுததுதல் (்கற்றல் 
மறறும் ்பயிறசி)

2.3  எண ப்பயர் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
2.4   99 வ்ர உள்ள எண்க்ள மறுகுழுவாக்கம் 

பைய்து கூடைல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
2.5   99 வ்ர உள்ள எண்க்ள மறுகுழுவாக்கம் 

பைய்து ்கழிததல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

3. அமைப்புகள் 3.1  அச்சு அ்மபபு்கள் ்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
3.2  வடிவங்களில் அ்மபபு்கள் 
       (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

மூன்ாம் பருவம்

1. எணகள் 1.1   ஒற்்றப்ப்ை மறறும் இரட்ைப்ப்ை 
எண்கள் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

1.2  வரி்ை எண்களும் குறிபபிடை எண்களும் 
       (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
1.3  பதாைர் கூடைல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
1.4  பதாைர் ்கழிததல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

2. அமைப்புகள் 2.1   எண்களில் அ்மபபு்கள் (்கற்றல் மறறும் 
்பயிறசி)

3. அளவீடுகள் 3.1  எ்ை்ய ஒபபிடுதல் (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
3.2   ப்பாருள்்களின் எ்ை்ய அறிய எளிய 

மு்்றத தரா்ைப ்பயன்்படுததுதல் 
       (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
3.3  ப்காள்ளளவி்ன அளததல் 
       (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

4. பணம் 4.1  ரூ்பாயும் நாணயங்களும் 
       (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

5. காலம் 5.1  நநரத்தக ்கணககிடுதல் 
       (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)

6. தகவல் ்ெயலாக்கம் 6.1   தரவு்்களக குறிததல் மறறும் 
விவரங்க்ளச் நை்கரிததல் (்கற்றல் மறறும் 
்பயிறசி)

6.2  உ்றவு மு்்ற (்கற்றல் மறறும் ்பயிறசி)
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 2                                                         பாடம்: சூழ்நிலையியல்

அைகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1.    நமது சுற்றுச்சூழல் காடு சமவெளி மற்றும் குன்று, ஆறு மற்றும் கடல், 
பாலைெனம்

2.  எனது அற்புதமான 
உடல் 

எளிய இயககஙகள், மூட்டுகள், புைன் உறுப்புகளின் 
பணிகள், த�ாற்்ற அலமவு

3.  நம்லமச் சுற்றியுள்்ள 
தாவரங்கள் 

�ாெரத்தின் பாகஙகள், �ாெரத்தின் ெலககள், 
�ாெரஙகளின் பயன்கள், �ாெரஙகளின் பி்ற பயன்பாடு

4.  நம்லமச் சுற்றியுள்்ள 
விைஙகு்கள்

வீட்டு விைஙகுகள் - பணலணை விைஙகுகள், காட்டு 
விைஙகுகள், நீரொழ் விைஙகுகள், ப்றலெகளும் 
அெற்றின் கூடுகளும்

இரணடாம் பருவம்

1.  உணவும் உடல் 
நைமும் 

வெல்ைம், சரககலர, நறுமணைப் வபாருள்கள், காயகறிகள், 
பழஙகள், �ானியஙகள், பருப்பு ெலககள், விைஙகுகள் 
நமககுத் �ருென, சத்�ான உணைவும் வநாறுககுத்தீனியும்

2.  நீர்  பனிப்பால்றயில் இருந்து நீர,  நீதராலட, அருவி,
நீர ஆ�ாரஙகள், நீர – ஆற்றில் இருந்து வீடுெலர

3. நமது சமுதாயம் ம� விழாககள், த�சிய விழாககள், நாட்டுப்பு்றக கலைகள்,
அறிவியல் கணகாட்சி

4. ஐம்பூதங்கள் நிைம்,  நீர, காற்று, வநருப்பு, ஆகாயம்

மூன்ாம் பருவம்

1.  நம்லமச் சுற்றியுள்்ள 
்பாருள்்கள் 

இயற்லகப் வபாருள்களின் மூைஙகள்,  
�ாெரஙகளிலிருந்து, விைஙகுகளிலிருந்து, 
பால்றகளிலிருந்து கிலடககும் வபாருள்கள், மண, 
மரககட்லட, ரப்பர, இலழ, களிமண, உதைாகஙகள், 
பருப்வபாருள்

2.  எனது அருலம 
தாயநாடு

 த�சிய நாள்கள் மற்றும் த�சத்�லைெரகள், 
த�சியகவகாடி, த�சிய, மாநிைச் சின்னஙகள், நமது 
கடலமகள்
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3. சக்தியின பயணம் சாலை ெழிப் தபாககுெரத்து, வ�ாடரெணடி 
தபாககுெரத்து, நீரெழிப் தபாககுெரத்து, ொன்ெழிப் 
தபாககுெரத்து, சாலைப் பாதுகாப்பு

4. ப்கலும் இரவும் சூரியன், நிைவு, நிைவின் நிலைகள், நட்சத்திரஙகள்

5. வியத்தகு இயற்ல்க �ாெரஙகள், மைரகளின் நி்றமும் மணைமும், விைஙகுகள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 3                           பாடம்: தமிழ்

பாட எண் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1 தமிழ் அமுது

3 தனித்திறமை

எழுத்துகளின் வமககள்

5 ைாணவரகள் நிமைத்தால்

7 சான்்றார மைாழி

8 நூலகம்

அகரமுதலி

இரண்டாம் பருவம்

2 ஒன்றுபட்ால் உண்டு வாழ்வு

3 கல்வி கண் ்பான்றது

4 திருக்குறள் கமதகள் 1 - 5

6 எழில் மகாஞ்சும் அருவி

இை எழுத்துகள்

8 நட்ப உயரவு

அகரமுதலி

மூன்ாம் பருவம்

1 உள்்ளஙமகயில் ஓர உலகம்

2 தூக்கணாஙகுருவியும் ஒட்கச்சிவிஙகியும்

உயரதிமணயும் அஃறிமணயும்

5 காகமும் நாகமும்

6 நல்வழி

7 தமிழ்மைாழியின் மபருமை

8 அறிவூடடும் மதாமலக்காடசிச் மசய்திகள்
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 3                                          SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

UNIT CONTENTS

TERM-I

Our Kitchen Look and Say
Let us Sing - Bender the Blender
Let us Say
Let us Know

Small Creatures Look and Say
Let us Learn – The Proud Dragonfly
Let us Say
Let us Know

The World Around Us Look and Say
Let us Sing – Beauty of Nature
Let us Say
Let us Know
Let us Read – The River and the Hill

TERM-II

Season’s Story Look and Say
Let us Learn – Rain Coat
Let us Say
Let us Know
Let us Read – A Winter Morning

Trip to the Store Look and Say
Let us Sing – At the Grocery Store
Let us Say
Let us Know

TERM-III

Our Leafy Friends Look and Say
Let us Sing – Wonderful tree
Let us Say
Let us Know

Tools We Use Look and Say
Let Us Learn -  A Stitch in time
Let us Say
Let us Know
Let us Read – Amazing  Ammachi
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Places in My Town Look and Say
Let Us Sing – Breezy Beach
Let us Say
Let us Know
Let us Read – A Day in the Park
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 3                                                         பாடம்: கணக்கு

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1   இரு பரிமாண (2 -D) வடிவங்களை ்காணுதல் 
 (ததரிந்து த்காள்வாம் மற்றும் பயிற்சி)
1.2   முபபரிமாண (3 -D) தபாருள்களை 

உருவாக்குதல் 
       (ததரிந்து த்காள்வாம் மற்றும் பயிற்சி)
1.3  ்ேன்கிராம் (வளரயளை மற்றும் பயிற்சி)

2. எணகள் 2.1  எண்களின் வரிளை 1000 வளர (அறிமு்கம்)
2.2   அளைத்து மூன்று இலக்்க எண்களையும் 

மற்றும் எண தபயர்களையும் படித்து எழுது்க   
(அறிமு்கம்)

2.3  எண்களை ஒபபிடு்க 
       (அறிமு்கம் வாயபபாடு்களை பயன்படுத்துதல்)
2.4  வரிளைபபடுத்துதல் 
       (அறிமு்கம் மற்றும் பயிற்சி)
2.5  கூடேல் மற்றும் ்கழித்தல் (எடுத்துக்்காடடு)
2.6  ்தாராய மதிபபிடுதல் (பயிற்சி)

3. அமைப்புகள் 3.1  வடிவங்களின் அளமபபு்கள 
       (எடுத்துக்்காடடு மற்றும் வள்க்கள)
       ைமச்சீர, ைமச்சீர வடிவங்கள (வளரயளை)

4. அளவீடுகள் 4.1  ்தளவயாை தரபபடுத்தபபடே அலகு்கள 
       (தையல்பாடு 1)
4.2  மில்லி மீடேர மற்றும் தைன்டிமீடேர
        (அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்்காடடு)
4.4  தைன்டி மீடேர மற்றும் மீடேர 
       (ததரிந்து த்காள்வாம் மற்றும் பயிற்சி)

5. காலம் 5.1  படிக்கும் ்ேரம் (பயிற்சி)
5.2  முட்கடி்காரம் மற்றும் இலக்்கமுளை ்கடி்காரம்
       (அறிமு்கம் மற்றும் தையல்பாடு 2)
5.3    ோட்காடடி (ததரிந்து த்காள்வாம், 
            லீப ஆணடு)
5.5  உற்பத்தி மற்றும் ்காலாவதி ்ததி 
       (அறிமு்கம் மற்றும் பயிற்சி)
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6. தகவல் ்ெயலாக்கம் 6.2  தரவு ்ை்கரித்தல் மற்றும் குறித்தல் 
       (எடுத்துக்்காடடு மற்றும் பயிற்சி)
6.3  குறிபபிேபபடே தரவு்களில் இருந்து 
       முடிவு்களை அறிதல் (தையல்பாடு 4)

இரணடாம் பருவம்

1. எணகள் 1.1  தபருக்்கல் குறி
1.2  புளளிப தபருக்்கல் 
1.3  மீள கூடேல்
1.4   தபருக்்கல் அடேவளண 2,3,5 மற்றும் 10

2. அமைப்புகள் 2.2   10 ஆல் தபருக்குதல் மற்றும் வகுத்தலில் 
       உளை அளமபபு்கள (எடுத்துக்்காடடு 1)

3. அளவீடுகள் 3.2  எளேளய கிராம் மற்றும் கி்லா கிராமில்
         மாற்றுதல் (உங்களுக்கு ததரியுமா, எளேளய   

மாற்றுதல்)

4. காலம் 4.1   ் ேரத்ளத மணி்களில் ்கணக்கிடுதல்      
(தையல்பாடு 3)

5. தகவல் ்ெயலாக்கம் 5.2   த்காடுக்்கபபடடுளை இேங்களுக்கு 
வழித்தேம் குறிக்்கவும் (அறிமு்கம்)

மூன்ாம் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1  ்ேரக்்்காடு்களும் வளை்்காடு்களும்
        (அறிமு்கம்)
1.2  மூளலவிடேம் (வளரயளை)
1.4  புதிர தவடடு ்கடேங்கள (அறிமு்கம்)
1.5  தை நிரபபி்கள 
       (அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்்காடடு)

2. எணகள் 2.1   ைமப பஙகீடும் மீள ்கழித்தலும் 
(எடுத்துக்்காடடு)

2.2   ைமக் குழுவாக்்கம் (வளரயளை மற்றும் 
எடுத்துக்்காடடு)

2.3  தபருக்்கலும் வகுத்தலும் (அறிமு்கம்)

3. அமைப்புகள் 3.1  வைரும் அளமபபு்களும் தையல்முளை்களும் 
       (அறிமு்கம்)
3.3  தபருக்்கல் முளையில் மீளகூடேலின் 
       அளமபபு்கள (எடுத்துக்்காடடு)
3.4  வகுத்தல் முளையில் மீள ்கழித்தலின் 
       அளமபபு்கள (எடுத்துக்்காடடு)
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4. அளவீடுகள் 4.1   திடேமில்லா அைளவ்கள த்காணடு 
அைத்தல் (தையல்பாடு)

4.2   திடே அைளவ்களை த்காணடு அைத்தல் 
(வளரயளை மற்றும் தையல்பாடு)

5. பணம் 5.2   பணத்தின் கூடேலும் ்கழித்தலும் 
(எடுத்துக்்காடடு்கள)

5.3   விளல படடியலும் எளிய பற்றுச்சீடடும் 
(அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்்காடடு)

6. காலம் 6.1  ஒரு ோளிலுளை ்ேரங்கள (அறிமு்கம்)
6.3  ஒரு வருேத்தின் ்கால சுழற்சி நி்கழ்வு்கள 
       (அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்்காடடு)

7. தகவல் ்ெயலாக்கம் 7.1  விளரவுக் கூடேலுக்்காை வழிமுளை்கள 
       (எடுத்துக்்காடடு)
7.2  விளரவுக் ்கழித்தலுக்்காை வழிமுளை்கள     
       (எடுத்துக்்காடடு)
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 3                                                         பாடம்: அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. எனது உடல் சுத்தம், கை ைழுவு்தல், புலனுறுப்புைகைப் பாதுைாத்தல், 
உடறபயிறசியின் நன்கமைைள் 

2.  பருப்்பாருள்்களின் 
நிலல்கள்

பருப்்பாருள், பருப்்பாருள்ைளின் நிகலைள் மைறறும் 
பண்புைள்  

3.  விலை விகை, ்தள்ளு்தல், இழுத்தல், விகையின் வகைைள்

4.  அன்்ாட வாழ்வில் 
அறிவியல்

அறிமுைம், ைகமையலகை அறிவியல், ைகமையலகை 
மைருததுவம்

இரணடாம் பருவம்

1. உணவு உணவிலுள்ை ஊடடசைததுைள், பல்்வறு 
வயதினருகைான உணவுப் பழக ைஙைள்

2. நீர் நீர் – வாழ்வில் மு்தன்கமை ஆ்தாரம், நாம் ஏன் நீகர 
்ைமிகை ்வண்டும்? 

3. தாவரங்கள்  ்தண்டு, ்தாவரஙைளின் வாழிடம்

மூன்்ாம் பருவம்

1. நமது சுற்றுச்சூழல் சுறறுசசூழல் – ஓர் அறிமுைம், சுறறுசசூழல் ைாரணிைள், 
மைரகைன்று நடு்தல்

2.  விலஙகு்களின் 
வாழ்்கல்க

பல்்வறு சுறறுசசூழலில் வாழும் விலஙகுைள், உணவு 
பழகைததின் அடிப்பகடயில் விலஙகுைள் வகைப்பாடு

3. ்காற்று ைாறறின் பண்புைள், ைாறறு நைர்்தல் மைறறும் 
்பாருள்ைகைத ்தள்ளு்தல், சுவாைம்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 3                                           பாடம்: சமூக அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. குடும்பம்
நமது குடும்பம,தாய்வழி உறவு முறற, தநறத ்வழி 
உறவு முறற, குடும்ப ்வறைைள், குடும்பத்தின் சிறப்பு 
அம்சஙைள், குடும்பத்தில் ஒற்றுறம, வ்வளியாடைள், 
அணறடை வீடடுகைாரர், குடும்பத்தின் ்வரவு வ்சலவு 
திடடைம.

2. நமது நணபரகள் தீயறைப்பு வீரர்ைள், மருத்து்வமறை மற்றும அ்வ்சர 
ஊர்தி, நாம எழுதுவ்வாம, வ்சவிலியர், முதலுதவி, 
றைமாறு ைருதாது பிறருககு உதவி வ்சய்ப்வர்ைளின் 
்சடடைம, ைடடைடை வ்பாறியாளர்ைள், ்சாறல 
வதாழிலாளர்ைள், வி்வ்சாயி, ஓடடுநர்ைள் மற்றும 
நடைத்துைர்ைள், வ்பாலீஸ், ராணு்வ வீரர், ஆசிரியர், 
நீதி்பதி, நீதிமன்றம.

3. ஊராடசி மன்றம்கிராம்சற்ப கூடடைம, கிராம ஊரா டசி மன்றம, 
தறல்வர், துறைத்தறல்வர், ்வார்டு உறுப்பிைர், 
வதர்தல், குடைவ்வாறல முறற,ஊராடசி மன்ற ்பணிைள், 
தன்ைார்்வ ்பணிைள், வியகை ற்வககும கிராமம, 
நைராடசி

4. பாதுகாப்பு  வி்பத்திற்ைாை ைாரைஙைள், தீ ்பாதுைாப்பு, நீர் 
்பாதுைாப்பு, மின்்சார ்பாதுைாப்பு, பூச்சிகவைால்லி 
மருநதுைளிடைமிருநது ்பாதுைாப்பு, கூர்றமயாை ஆயுதம.

இரணடாம் பருவம்

1.  வரலாற்று சி்றப்புமிகக 
இடஙகள்

 மைா்பலிபுரம, புனித ஜார்ஜ் வைாடறடை, திரு்வள்ளு்வர் 
சிறல மற்றும விவ்வைாைநதர் ்பாறற, தஞ்சாவூர் 
வ்பரிய வைாயில், வ்சஞசிகவைாடறடை
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2. சரணாலயஙகள்  உயிர்கவைாள ைாப்்பைஙைள், ைார்வ்பட வதசிய 
பூஙைா, ்வஙைாளப் புலி, சிறுத்றத புலி,  ்வறரயாடு,  
ைருஞசிறுத்றத, விராலிமறல மயில்ைளுகைாை  
இயற்றை ்வாழிடைம, வ்வடைநதாஙைல் ்பறற்வைள் 
்சரைாலயம, ைாசிரஙைா வதசிய பூஙைா, ஆசிய 
சிஙைஙைள்

3. மாவடட நிரவாகம்  மா்வடடை ஆடசியர், மா்வடடை மருத்து்வ அலு்வலர், 
ைா்வல்துறற ைணைாணிப்்பாளர், மா்வடடை ்வை 
அலு்வலர், முதன்றம ைல்வி அலு்வலர், ்வரு்வாய 
வைாடடைாடசியர், மருத்து்வ அலு்வர்ைள் ,மத்திய 
அரசு ்பணியாளர் வதர்்வாறையம, தமிழநாடு அரசு 
்பணியாளர் வதர்்வாறையம.

மூன்றாம் பருவம்

1.  தமிழ் நாடடின சுதந்திர 
பபாராடட வீரரகள்

 ்பாரதியார், ்வ.உ. சிதம்பரைார், சுப்பிரமணிய சி்வா, 
வ்சண்பைராமன், ்வள்ளிநாயைம, உலைநாதன், 
திருப்பூர் குமரன், வைப்டைன் லடசுமி

2. கனிம வளஙகள் தாமிரம, இருமபு, தஙைம, ்பாகற்சட, துத்தநாைம 
வ்பாடடைாசியம

3.  குழந்்தகளின 
பாதுகாப்பு 

 குழநறத உதவி றமய எண , குழநறத வதாழிலாளர், 
வதசிய குழநறத வதாழிலாளர் திடடைஙைள், 
்பாதுைாப்்பாை வதாடுதல் /்பாதுைாப்்பற்ற வதாடுதல், 
குழநறத திருமை தறடைச் ்சடடைம, குழநறதைள் 
்பாதுைாப்பிற்ைாை வதசியச் ்சடடைம
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 4                                  பாடம்: தமிழ்

பாட எண் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1 அன்னைத் தமிழே

2 ப்னைமரச் சிறப்பு

3 ஏழு இறக்கைக குருவியும் ததனைாலிராமனும்

6 முயல் அரசன

7 தெற்றி ழெற்்கை

8 விடியும் ழெ்ை

9 கைரிகைாலன கைட்டிய கைல்ல்ை

அகைரமுதலி

இரண்டாம் பருவம்

2 எல்லாரும் இப்படிழய இருந்துவிட்்ால்

3 யா்னைககும் பா்னைககும் சரி

4 நனதனைறி

6 ஆராய்ந்தி் ழெண்டும்

7 திருககுறள் கை்தகைள்

8 பசுவுககுக கி்்த்த நீதி

அகைரமுதலி

மூன்ாம் பருவம்

2 மாசில்லாத உலகைம் ப்்ப்ழபாம்

4 ஆனைந்தம் வி்ையும் பூமியடி

5 கைணினி உலகைம்

6 ம்லயும் எதிதராலியும்

7 நீதிதநறி விைககைம்

8 உறவுமு்றக கைடிதம்

அகைரமுதலி
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 4                                         SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

UNIT CONTENTS

TERM-I

A World with Robots Let Us Learn – The Trick Robot
Let us Know
Let us Speak
Let us Write

My Hobbies Let Us Sing – Treasure Trove
Let us Know
Let us Speak
Let us Read Aloud
Let us Write

Time For a Journey Let Us Sing – A Voyage
Let us Know
Let us Listen
Let us Read Aloud
Let us Write

TERM-II

Affection Let Us Build
Let us Know
Let us Listen
Let us Speak
Let us Read-A True Friend

Savings Let Us Learn – A Lesson to save
Let us Know
Let us Write

TERM-III

The Best Policy Let us Speak
Let us Sing-Be Honest
Let us Know
Let us Read Aloud

Creativity Around Me Let Us Build
Let us Know
Let us Listen
Let us Speak
Let us Read –The Wooden Toy
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Secret of Success Let Us Build
Let us Know
Let us Listen
Let us Speak
Let us Read Aloud

28

www.tamnews.in



பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 4                                                         பாடம்: கணக்கு

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1   இரு பரிணாம வடிவப் பபாருள்களின் 
பண்பு்கள (வரையரை மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

1.2   பவவ்வறு இரு பரிணாம வடிவங்கரை 
உருவாககுதல் (வரையரை மற்றும் 
எடுத்துக்காட்டு)

1.3   முப்பரிமாண பபாருள்களின் பண்பு்கள (்கண     
சதுைம், ்கணபசவவ்கம், ்்காைம், கூம்பு, 
உருரை வரையரை மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

2. எணகள் 2.1   எண் பதாடர் 10000 வரை (அறிமு்கம் மற்றும் 
எடுத்துக்காட்டு)

2.1.1   ஒற்ரை எண்்கள மற்றும் இைட்ரட எண்்கள       
வரையரை மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

2.2  எண்்கரை ஒப்பிடுதல்
2.2.1  எண் பதாடர்்கள மற்றும் வ ர்கப்படுத்தப் 

படாத என் வரிரச எண்்கரை ஏறுவரிரச 
மற்றும் இைஙகு வரிரசயில் எழுதுதல் 
(எடுத்துக்காட்டு மற்றும் பதரிந்து 
ப்காள்வாம்)

2.2.2 ப்காடுக்கப்பட்ட இலக்கத்ரத மி்கச் சிறிய 
          மற்றும் மி்கப்பபரிய எண்்கைா்க 
          உருவாககுதல் (எடுத்துக்காட்டு)
2.3  கூட்டல் மற்றும் ்கழித்தல் (எடுத்துக்காட்டு)
2.3.1   இன மாற்ைத்துடன் 4 இலக்க எண்்கரை 
        கூட்டுதல் (எடுத்துக்காட்டு மற்றும்               
       பசயல்பாடு)
2.3.   2  ்கழித்தல் இன மாற்ைமின்றி (பதரிந்து     

ப்காள்வாம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)
2.3. 3  ்கழித்தல் இன மாற்ைத்துடன் 

(எடுத்துக்காட்டு)

3. அமைப்புகள் 3.1   வடிவங்களில் அரமப்பு்கள (பசயல்பாடு 
மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

3.2  எண்்களில் அரமப்பு முரை 
       (பதரிந்து ப்காள்வாம் மற்றும் பசயல்பாடு)
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3.2.a  ப்காடுக்கப்பட்ட எண்ணில் உளை ஒன்பரத 
         நீககிவிட்டு அந்த எண் ஒன்பதின் 
          மடங்காகுமா எனக ்கண்டுபிடித்தல் 
          (எடுத்துக்காட்டு)
3.2.b  பபருக்கல் ்கணககு்கரை 9 ்களின் நீக்கல் 
          முரை மூலம் சரிபார்த்தல் (எடுத்துக்காட்டு)

4. அளவீடுகள் 4.1  மீட்டர் மற்றும் பசன்டிமீட்டருககு 
       இரட்யயான பதாடர்ரப அறிதல் 
       (அறிமு்கம் மற்றும் பசயல்பாடு)
4.2  மீட்டரை பசன்டி மீட்டைா்க மாற்றுதல் 
       (குறிப்பு மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)
4.3  பசன்டிமீட்டரை மீட்டைா்க மாற்றுதல்
        (எடுத்துக்காட்டு)
4.4   நீைம் மற்றும் பதாரலவு்கரை உளைடககிய       

்கணககு்கரை தீர்த்தல் (எடுத்துக்காட்டு)
4.5  ்தாைாயமாககுதல் (அறிமு்கம்)

5. காலம் 5.3   ஒரு வருடத்தின் வாைங்களின்       
எண்ணிகர்கரய ்கணககீடு 

       (எடுத்துக்காட்டு மற்றும் பதரிந்து 
ப்காள்வாம்)

5.5  ்கடி்காைத்தின் சரியான ்ேைத்தில் 
       அரு்காரமயில் உளை மணி மற்றும் 
       நிமிடங்கரை படிக்கவும்

6. தகவல் ்ெயலாக்கம் 6.1  முரையான பட்டியல் (எடுத்துக்காட்டு)
6.2   ் ச்கரித்த மற்றும் ப்காடுக்கப்பட்ட 

விவைங்கரை, பசவவ்க விைக்க படம் மூலம் 
       வடிவரமத்தல் (எடுத்துக்காட்டு)
6.3   ப்காடுக்கப்பட்டுளை விவைங்கரை 
        வட்ட விைக்கப்படம் மூலம் விைககுதல் 
        (எடுத்துக்காட்டு)

இரணடாம் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1  சமச்சீர் தன்ரம-அறிமு்கம் 
      (அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

2. எணகள் 2.1  பபருக்கல்
2.1.1   பதாடக்கக ்கல்வியில் ்ேப்பியர் முரையிலும்         

தைப்படுத்தப்பட்ட வழி முரையிலும், ஈரிலக்க           
எண்ரண, ஈரிலக்க எண்ணாலும் மூவிலக்க        
எண்ரண ஓரிலக்க எண்ணாலும் 
பபருககுதல்

          (எடுத்துக்காட்டு 1 மற்றும் 2)
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3. அமைப்புகள் 3.1    வடிவியலில் அரமப்பு்கள – (சமச்சீர் தன்ரம,       
எடுத்துக்காட்டு 1)

4. அளவீடுகள் 4.1   எரட்களின் கூட்டலும் ்கழித்தலும் 
(எடுத்துக்காட்டு 1,2 மற்றும் 3)

4.2   ஒரு பபாருளின் எரடரய மதிப்பிட்டு பின் 
தைாசில் அைந்து சரிபார்த்தல் (அறிமு்கம்)

5. காலம் 5.1   முற்ப்கல் பிற்ப்கரலப் பயன்படுத்தி ்ேைத்ரத       
குறிப்பிடுதல் (படங்கரைப் பார்க்க)

5.2   24 மணி ்ேை ்கடி்காைத்ரத 12 மணி ்ேை       
்காலத்்தாடு பதாடர்பு படுத்துதல்  (அறிமு்கம் 
மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

6. பின்னஙகள்  அறிமு்கம், எடுத்துக்காட்டு
  பின்னக குறியீடு்கரை அரடயாைம் 

்காணுதல் (அறிமு்கம், எடுத்துக்காட்டு)
  இயற் பின்னங்கரை ஒப்பிட்டுப் பபரியது, 

சிறியது அறிதல் (அறிமு்கம்)

7. தகவல் ்ெயலாக்கம் 7.1  வடிப்பு (பாரத வரைபடம், பசயல்பாடு 1 & 2)

மூன்ாம் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1.1   வட்டங்கள, சுருள்கள, நீள வட்டங்கள         
ஆகியவற்ரை வரைதல் (அறிமு்கம் மற்றும் 
எடுத்துக்காட்டு)

1.1.3   சூழ்நிரலயில் பார்ககும் மீள அரமப்பு்களில்  
எடுத்துக்காட்டு்கரை ஆைாய்ந்து          
பவளிப்படுத்துதல் (பதரிந்து ப்காள்வாம்)

2. எணகள் 2.1   ோன்கு இலக்க எண்ரண ஓரிலக்க       
எண்ணால் வகுத்தல்

2.1.1  பல்்வறு வழி்களில் ப்காடுக்கப்பட்ட என்ரன 
்வறு ஒரு எண்ணால் வகுத்தல் (6 வழி்கள,         
எடுத்துக்காட்டு)

2.1.2   வார்த்ரத ்கணககு்கரை உருவாககுதல்         
(எடுத்துக்காட்டு 1)

2.1.3  கூடுதல் ்கழித்தரல மதிப்பிடுதல் அல்லது 
           ்தாைாயப்படுத்துதல் (எடுத்துக்காட்டு 1)
2.2  மனக்கணககு
2.2.1   மனதால் 10 மற்றும் 100 மடஙகு்கரை          

கூட்டல் ்கழித்தல் (எடுத்துக்காட்டு 1 வரை 4)
2.2.2   பபருககும் எண்ரன பகுதியா்க பிரித்து 

அவற்ரை பபருக்கப்படும் எண்னுடன்           
பபருககி கூட்டுதல் (எடுத்துக்காட்டு 1)
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3. அளவீடுகள் 3.1   திட்ட அலகில் குறிக்கப்பட்ட குவரை்கரை       
ப்காண்டு நீர்மங்களின் ப்காளைைவிரன      
அைத்தல் (பதரிந்து ப்காள்வாம், 

       (எடுத்துக்காட்டு 1 மற்றும் 2)

4. காலம் 4.2   ப்காடுக்கப்பட்ட இைண்டு ்ததி்களுககு       
இரட்ய உளை ோள்கரை ்கணககிட        
முடியுமா?  (அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

4.3   ோட்்காட்டிரய பயன்படுத்துதல்      
(அரமப்பு்களுடன் பதாடர்புப்படுத்தி) 
(அறிமு்கம், பசயல்பாடு)

5. பணம் 5.1  ரூபாரய பணமா்க மாற்றுதல் 
       (எடுத்துக்காட்டு 1 வரை 3)
5.2  பணத்தின் மீதான கூடுதல் மற்றும் ்கழித்தல்    
       (எடுத்துக்காட்டு)

6. பின்னஙகள் 6.1  எளிய பின்னங்கரை குறியிடுதல் 
       (அறிமு்கம், பசயல்பாடு 2 மற்றும் 3)
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 4                                                         பாடம்: அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. எனது உடல் உள் உறுப்புகள் – மூளை, நுளையீைல், இளைப்ளபை, இதயம், 
சிறுநீைகஙகள்

2.  பருப்்பாருள் மற்றும் 
்பாருள்்கள்

பபைொருள்கள், பபைொருள்களின் பைண்புகள், கடினமொன 
மற்றும் பமன்ளமயொன பபைொருள்கள், பைைபைைப்பைொன 
மற்றும் மஙகலொன பபைொருள்கள், ப�ொைப�ொைப்பைொன 
மற்றும் வழுவழுப்பைொன பபைொருள்கள்,   பெகிழ்வுததன்ளம 
உளைய மற்றும் உறுதியொன பபைொருள்கள், நீர்புகொப் 
பபைொருள்கள்  

3.  வவலல மற்றும் 
ஆற்்றல்

வவளல, எளிய இயந்திைஙகள், பெம்புவகொலின் வளககள் 
– முதல் வளக, இைண்ைொம் வளக, மூன்்ொம் வளக

4.  அன்றாட வாழ்வில் 
அறிவியல்

பைொல் – பைொலின் ஆதொைஙகள், பைொலில் அைஙகியுள்ை 
ஊடைச�ததுகள், பைொலின் ென்ளமகள்

இரணடாம் பருவம்

1. உணவு உணவு – பைசள�யொன உணவு, �ளமதத உணவு, உணவு 
வெை சுகொதொைம், உணவு வீணொதல்

2. நீர் நீர் சுழற்சி, மளழநீர் வ�கரிப்பு 

3. தாவரங்கள்  பூக்கும் மற்றும் பூவொத தொவைஙகள், மலரின் பைொகஙகள், 
உணவொகும் தொவைஙகள்

மூன்றாம் பருவம்

1. பசுலம சுற்றுச்சூழல் கழிவு வமலொண்ளம, கழிவுகளைப் பிரிததல், 
சுற்றுசசூழல் ெடபு பபைொருள்கள்

2.  விலஙகு்களின 
வாழ்்கல்க

விலஙகுகளின் தகவளமப்பு, எறும்புகள் மற்றும் 
பவைவொல்களின் சி்ப்பு புலன் உணர்வுகள்

3.  நாம் சுவாசி்ககும் 
்காற்று

அன்்ொை வொழ்வில் கொற்றின் முக்கியததுவம், கொற்று ஒரு 
கலளவ
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 4                                                         பாடம்: சமூக அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1.  ஆற்றஙகரை 
அைசுகள் 

சேரர்கள், சேோழர்கள், போண்டியர்கள், பல்லவர்கள், குறுநி்ல 
மன்னர்கள், பபண்்களின நில்ல, திருவிழோக்கள்

2.  ஐவரக நில 
அரைப்பு 

தமிழ்ோட்டின நி்லதசதோற்றமும் இயறல்க அலமப்பும், 
மல்ல்கள் (குறிஞ்சி நி்லம்) அதிேய ம்லர குறிஞ்சி, 
்கோடு்கள் (முலல்ல நி்லம்) பிசேோவரம் ்கோடு்கள், வயல்கள் 
(மருதநி்லம்) வியக்கததக்க உண்லம, ்கடல/்கடல 
பகுதி்கள் (ப்யதல நி்லம்) அறிநத இடம் ,அறியோத 
உண்லம, வ்றண்ட நி்லங்கள் (போல்ல நி்லம்)

3.  நகைாடசி ைறறும் 
ைாநகைாடசி

 ்்கரோட்சி, உள்்ோட்சி அலமப்பு

இைணடாம் பருவம்

1.  சஙக கால 
வள்்ளல்கள் 

சப்கன, போரி, அதியமோன, வலவில ஓரி, ப்டுமுடி ்கோரி

2.  தமிழநாடடின் 
இயறரக அரைப்பு 

்மது மோநி்லம், மல்ல்கள், பீடபூமி்கள், ேமபவளி்கள், 
்கடற்கலர, தமிழ்ோட்டின அருவி்கள், தமிழ ்ோட்டின 
்கோ்லநில்ல, ்கோடு்கள்

3. பபாக்குவைத்து சபோககுவரததின வல்க்கள், ேோல்ல வழி, ரயில 
சபோககுவரதது

மூன்்றாம் பருவம்

1.  உல்கல்லாம் 
தமிழ

இ்லஙல்க, மச்லசியோ, சிங்கப்பூர, ஃபிஜி, மியோனமோர, 
பமோரிஷியஸ், ரியூனியன

2.  ் சன்ரனை 
ைாகாணத்தின் 
வைலாறு

மதரோஸ் மோ்கோணம், மண்ட்லம் I, மண்ட்லம் II, மண்ட்லம் 
III, மண்ட்லம் IV

3.  குழநரதகளின் 
உரிரைகள் ைறறும் 
கடரைகள் 

குடிம்கன, இநதிய அரசிய்லலமப்பு, குழநலத்களின 
உரிலம்கள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022
வகுப்பு : 5                                                              பாடம்: தமிழ்

இயல் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. ்�ாழி தமிழின் இனிமை
கவிமதப் பட்டிைன்்றம்
ைரபுச்சொறகள்

2. கல்வி மூதுமர
கல்விச்சல்்வமும் ்பொருட்்சல்்வமும்
்பயரச்சொல், விமைச்சொல்

3. இயற்க கடல்
்சொற்்றொடர அமைப்பு மும்ற
அகரமுதலி

இரணடாம் பருவம்

1. அறிவியல்/ ்தாழில்நுடபம் நொனும் ப்றககப் பபொகிப்றன்
மூவிடப் ்பயரகள்

2. நாகரிகம்/ பணபாடுதிருககு்றள்
தமிழரகளின் வீரககமைகள்
கஙமக ்கொணட பசொழபுரம்
இமைப்புச்சொறகள்

3. ்தாழில்/வணிகம் உழவுப் ்பொஙகல்
அடுககுத்தொடர, இரட்மடககிளவி
அகரமுதலி

மூன்ாம் பருவம்

1. நாடு/சமூகம்/அரசு/
நிருவாகம்

சிறுபஞசமூைம்
்வொரித தநத ்வள்ளல்
தமைமைப் பணபு
இமைச்சொறகள்

2. அ்ம்/தத்துவம்/சிநத்ை நீதிமய நிமைநொட்டிய சிைம்பு
கொைொைல் பபொை பைப்மப
ையங்கொலிச ்சொறகள்

3. �னிதம்/ ஆளு்� அ்ற்நறிசசொரம்
புதும்வ ்வளரதத தமிழ்
ைரபுத ்தொடரகள்
அகரமுதலி
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 5                                          SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

UNIT CONTENTS

TERM-I

Exploring Space Let us Sing-Beyond the Universe
Let us Know
Let us Listen
Let us Speak
Let us Read-Lost in Space
Let us write

My Native Place Let us Learn-Trip to my Grand Parents Village
Let us Build
Let us Know
Let us Speak
Let us Read Aloud
Let us write

Our Nation Let us Learn-The Guardians of the Nation
Let us Sing-Patriotism
Let us Know
Let us Listen
Let us Speak
Let us Read aloud

TERM-II

Hospitality Let us Build
Let us Sing-Mother Nature
Let us know
Let us Listen
Let us Read-The Two Pigeons
Let us Write

Sports Let us Learn-The strength in his Weakness
Let us know
Let us Listen
Let us Read-Practice Makes a Man Perfect
Let us Write
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TERM-III

Learn Always Let us build
Let us Sing-Why? Why? Why?
Let us know
Let us Speak
Let us Read-The Witty Sparrow

We are One Let us Sing- The Dreamer
Let us Know
Let us Read-The New Start
Let us Write

My Duties Let us Learn-The Monster Tree
Let us Sing-Social Responsibility
Let us know
Let us Speak
Let us Read Aloud
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 5                                                         பாடம்: கணக்கு

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1.a   இருபரிமாண வடிவத்திலிருந்து முபபரிமாண          
வடிவங்களை வளைதல் (அறிமு்கம்)

1.1.b  அறிமு்கமான இருபரிமாண வடிவங்களின்         
சுழற்சி்களை உள்ளுணரவால் ஆைாயதல் 

         (்காகித மடிபபு முளை, எடுத்துக்காட்டு)
1.1.d  3D வடிவங்களில் சமச்சீர தன்ளமளை 
         உள்ளுணரவால் ஆைாயந்து அறிதல் 
         (அறிமு்கம், எடுத்துக்காட்டு)
1.2. a  நம் சுற்றுபபுைத்தில் உள்ை பபாருள்்களை         

உற்று நநாககுவதன் மூலம் உருவாகும்         
ந்காணங்களையும் ்காகித மடிபபு முளையில்         
உருவாகும் ந்காணங்களையும் உணரந்து         
்கற்ைல் (அறிமு்கம்)

1.2. b  குறுஙந்காணம் விரிந்காணம் மற்றும்          
பசஙந்காணங்களின் பபைர்களை ்கற்று         

அறிதல் (அறிமு்கம்)
1.2. c  சுற்று சூழலில் பசஙந்காணங்களை        

அளைைாைம் ்காணுதல் (அறிமு்கம்,       
எடுத்துக்காட்டு மற்றும் பதரிந்து ப்காள்நவாம்)

2. எணகள் 2.1  அன்ைாை வாழ்வில் 10000ககு நமற்பட்ை 
எண்களின் பைன்பாடு (பசைல்பாடு 1)

2.2. a   இை மதிபபு அட்ைவளண (எடுத்துக்காட்டு 1,2  
மற்றும் பசைல்பாடு 1,2)

2.2. b   ்கால் புள்ளி அல்லது பிரிவு்களின்         
முககிைத்துவம். (அறிமு்கம்)

2.3  எண்களை ஒபபிடுதல் 
       (எடுத்துக்காட்டு 1 மற்றும் 2)
2.4  எண்களின் ஏறுவரிளச மற்றும் இைஙகு 

வரிளச
2.5.1   கூட்ைல் (அறிமு்கம்)
2.5.2   ்கழித்தல் (எடுத்துக்காட்டு)
2.5.4   மூன்றிலக்க எண்களை ஈரிலக்க 

எணனால் பபருககுதல் (எடுத்துக்காட்டு 1 
மற்றும் 2)

2.5.5   வகுத்தல் (அறிமு்கம்)
  4 இலக்க எண்களை 2 இலக்க எண்கைால்        
2.5.6   வகுத்தல் (எடுத்துக்காட்டு 1,2 மற்றும் 3)
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3. அமைப்புகள் 3.1  அளமபபு்களில் வடிவங்கள் (எடுத்துக்காட்டு)
3.2 .a   சதுை எண்கள் மற்றும் முகந்காண எண்களின் 

அளமபபு்களை அளைைாைம் ்காணுதல் 

        (அறிமு்கம் மற்றும் பதரிந்து ப்காள்நவாம்)
3.2.b   பதாைரச்சிைான சதுை எங்களுககு இளையில்
           ஒற்ளை எண்களின் வரிளசளை பதாைரபு         

படுத்துதல் (அறிமு்கம் மற்றும் குறிபபு) 

4. அளவீடுகள் 4.1. a  ்கணிதத்தில் நீலத்ளத ப்காணடு தீரககும்  
்கணககு்களில் 4 அடிபபளை ்கணித         
பசைல்்களை பைன்படுத்துதல் (அறிமு்கம்)

4.2   மாற்ைங்கள் (அறிமு்கம், எடுத்துக்காட்டு 1 
மற்றும் 4)

4.3  கூட்ைல் (எடுத்துக்காட்டு)
4.4  ்கழித்தல் (எடுத்துக்காட்டு)
4.5  பபருக்கல் (எடுத்துக்காட்டு 1 மற்றும் 2)
4.6  வகுத்தல் (எடுத்துக்காட்டு 1 மற்றும் 2)

5. காலம் 5.1  இையில்நவ நநைம் (அறிமு்கம்)
5.3   ்கால இளைபவளி ்கணடுபிடித்தலில்        

கூட்ைளலயும், ்கழித்தளலயும் பைன்படுத்துதல்
      (எடுத்துக்காட்டு)

6. தகவல் ்ெயலாக்கம் 6.1  முளைபபடுத்தபபட்ை பட்டிைல் 
       (எடுத்துக்காட்டு 1 மற்றும் 2)
6.2   தைவு்களை வளை பைங்களின் மூலமா்க 
          குறிபபிடுதல்
6.2.1   இரு பரிமாண அைவு தைவு்களைச் 

நச்கரித்தல் (எடுத்துக்காட்டு 1 மற்றும் 2)
6.3   உருவ விைக்கபபைம் (எடுத்துக்காட்டு)
6.5   பசவவ்க விைக்கபபைம் (எடுத்துக்காட்டு 1)

இரணடாம் பருவம்

1. வடிவியல் 1.1   நிைபபு ந்காணம் மற்றும் மிள்க நிைபபு ந்காணம்  
(எடுத்துக்காட்டு)

1.2   பகுவிைல் (வளைைளை மற்றும் 
எடுத்துக்காட்டு)
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2. எணகள் 2.1  சதுை எண்கள்- நிளனவு கூரதல்          
        (வளைைளை மற்றும் பசைல்பாடு 1 மற்றும் 2)
2.2  ்காைணி்களும் மைஙகு்களும் (வளைைளை)
2.3  பகு எண மற்றும் ப்கா எண (எடுத்துக்காட்டு)
2.4  மீச்சிறு பபாது மைஙகு (மீ.பபா.ம) 
       (எடுத்துக்காட்டு)
2.5  மீ.பபா.ம வின் வாழ்விைல் பைன்பாடு்கள் 
       (எடுத்துக்காட்டு)

3. அமைப்புகள் 3.1  வடிவிைலில் அளமபபு்கள் (எடுத்துக்காட்டு)
3.2   ந்காணங்களின் எணணிகள்க மற்றும்  

வள்க்களை ப்காணை வடிவங்களின்        
அளமபபு்களை உருவாககுதல் (அறிமு்கம்)

3.3  சுழலும் ந்காணங்கள் (அறிமு்கம்)

4. அளவீடுகள் 4.1   நிறுத்தல் அைளவ்களில் உள்ை 
்கணககு்களின் தீரவு ்காண நான்கு 
்கணித பசைல்்களையும் பைன்படுத்து்க 
(எடுத்துக்காட்டு)

4.2    ப்காள்ைைவில் உள்ை ்கணககு்களில் நான்கு 
அடிபபளை பசைல்்களை பைன்படுத்துதல் 

       (எடுத்துக்காட்டு)

5. இமடக்கருத்து 5.1   நநைம், பணம், பதாளலவு ஆகிைவற்ளை       
ஒபபிடுவதன் மூலம் ்கணககு்களுககு தீரவு       
மற்றும் ்காைணம் கூறும் திைன் வைரத்தல்      
(பசைல்பாடு்கள்)

5.2   நநைம், பணம் மற்றும் பதாளலவு       
பதாைரபுளைை ்கணககு்களை உருவாக்க        
அறிதல் (அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

5.3   நவ்கம் நநைம் பதாளலவு ஆகிைவற்றிற்கு       
இளைநைைான பதாைரபு (எடுத்துக்காட்டு)

5.4   பதாளலவிற்குள் பணத்திற்கும் 
இளைநையுள்ை பதாைரபு (எடுத்துக்காட்டு)

6. தகவல் ்ெயலாக்கம் 6.1  மாதிரிபபடுத்துதல் 
       (அறிமு்கம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டு)

மூன்ாம் பருவம்

1. வடிவியல்   சுற்ைைவு மற்றும் பைபபைவு (எடுத்துக்காட்டு 1.1 
வளை 1.4)

 பசவவ்கம் மற்றும் சதுைத்தின் சுற்ைைவு 
 (வாயபபாடு, எடுத்துக்காட்டு 1.5 வளை  1.8)
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2. எணகள் 2.1  உத்நதச மதிபபு (சூழ்நிளல 1 மற்றும் 2,  
 எடுத்துக்காட்டு 2.1 வளை 2.6)
2.2  முளைைான வரிளசபபடுத்துதல்
         (எடுத்துக்காட்டு 2.9)

3. அளவீடுகள்   திணமங்களின் ்கன அைளவ முளைசாைா 
அைளவ்களின் மூலம் பதரிந்து ப்காள்ளுதல் 
(சூழ்நிளல 1 மற்றும் 2)

  அலகு ்கனச்சதுைங்களை பைன்படுத்தி ்கன 
அைளவ ்காணுதல்

 (அறிமு்கம், பசைல்பாடு 4)

4. இயறகணிதம்  சமனின்ளம (எடுத்துக்காட்டு 4.2)

5. பணம்   பணத்ளத பைன்படுத்தி கூட்ைலும் ்கழித்தலும்  
(எடுத்துக்காட்டு 5.1 வளை  5.4)

  பணத்தில் பபருக்கலும் வகுத்தலும்  
(எடுத்துக்காட்டு 5.5 வளை 5.8)

6.பின்னங்கள் 6.1   பின்னங்களை ஒபபிடுதல் (எடுத்துக்காட்டு 
6.1) ஒரு பதாகுபபில் பஙகு அல்லது 
பகுதிககுப பபாருத்தமான எணளண 

பின்னங்களின்  வடிவில் ்காணுதல் 
       (எடுத்துக்காட்டு 6.2 மற்றும் 6.3)
6.2   சமான பின்னங்கள் (எடுத்துக்காட்டு 6.4 

மற்றும் 6.5)
  நவற்றின பின்னங்களை ஓரின 

பின்னங்கைா்க மாற்றுதல் (எடுத்துக்காட்டு 
6.6 வளை 6.8)

  ஓரின பின்னங்களின் கூடுதல் 
(எடுத்துக்காட்டு 6.11 வளை  6.13)

  ஓரின பின்னங்களின் ்கழித்தல் 
(எடுத்துக்காட்டு 6.14,6.15)

  பின்னங்களை ஓரிலக்க எணனுைன் 
பபருககுதல் (எடுத்துக்காட்டு 6.16,6.17)

  தசமங்களுககும் பின்னங்களுககும் உள்ை  
பதாைரபு (எடுத்துக்காட்டு 6.18, 6.19)

7. த்கவல் பசைலாக்கம்   பபரிை பசைளல எளிை சிறிை பசைல்்கைா்க 
பிரித்தல் (சூழ்நிளல 1 மற்றும் 2)

  இைணடு மூன்று இலக்க எண்களை 
உள்ைைககிை பபருக்களின் சிக்களலத் 
தீரத்தல் (அறிமு்கம்)
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அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1.  உறுப்பு 
மணடலங்கள்

செரிமான மண்டலம்

2.  பருப்்பாருள் 
மற்றும் 
மூலப்்பாருள்்கள்

ச�ாருள்களின் நிலல்கள, இலை்கள, மிதததல் மற்றும் 
மூழ்குதல்  

3. ஆற்்றல் ஆற்்றலின் வல்க்கள -  இயந்திர ஆற்்றல்

4.  அன்றாட 
வாழ்வில் 
அறிவியல்

தமிழ்்ாட்டு அறிவியலாளர்கள 
ெர.C. V. இராமன் (1888 – 1970). 
Dr. A. P. J. அப்துல் ்கலாம் (1931 – 2015)
சுற்றுபு்றததில் சவளியயற்்றப்�டும் ்கழிவு்கள – வீட்டுக் 
்கழிவு்கள, �ளளியிலுளள ்கழிவு்கள, ்கழிலவ முல்றயா்க 
அ்கற்றுவதன் அவசியம், ்கழிவு்கலள குல்றப்�தற்்கான 
வழிமுல்ற்கள   

இரணடாம் பருவம்

1.  உணவு ய்ாய்கள, உணவுக் ய்காபுரம்

2.  நீர் நீர ஆதாரங்கள
நீர மாசு�ாடு, நீர மாசு�ாட்டு மூலங்கள, நீர மாசு�ாட்ல்டத 
தடுததல் 

3.  தாவரங்கள் தாவரங்களில் இனப்ச�ருக்்கம் – ம்கரந்த யெரக்ல்க, 
்கருவுறுதல், ்கனி மற்றும் விலத உருவாதல்
பூக்கும் தாவரங்களின் வாழ்க்ல்கச் சுைற்சி-விலத 
முலளததல்

மூன்றாம் பருவம்

1. நமது சுற்றுச்சூழல் �ணலண்கள – �ால் �ணலண, இயற்ல்க உரம் - இயற்ல்க 
உரங்களின் வல்க்கள, மணபுழு உரம் தயாரிததல்
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வகுப்பு : 5                                                         பாடம்: அறிவியல்



2. விலஙகு்கள் விலஙகு்கலளப் �ாது்காததல் - யதசிய பூங்காக்்கள, வன 
விலஙகு ெரணாலயங்கள, ெரணாலயங்களின் �யன்்கள, 
விலஙகு்கள வலதக்்கப்�டுவலதத தடுததல் – நீல சிலுலவ 
ெங்கம்

3. ்காற்று ்காற்று மாசு�ாடு – மாசு�ாட்டிற்்கான ்காரணங்கள, ்காற்று 
மாசு�ாட்டின் விலளவு்கள, ்காற்று மாசு�ாட்ல்டத தடுததல்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 5                                             பாடம்: சமூக அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1.  நமது பூமி பேரண்டம்,  விணமீன் மண்டலம், ப�ோள�ள, 
குறுஙப�ோள�ள, வோல் நட்சத்திரங�ள, விண�ற�ள, 
எரி�ற�ள, தன் சுழறசி, சூரியனை சுறறி வலம் வருதல், 
�ண்டங�ள மறறும் பேருங�்டல்�ள

2.  வரலாற்றை 
நநாக்கி

மனித ேரிணோமத்தின் தன்னம,நோப்டோடி 
வோழ்கன�,�ற�ோலம்,
்ச்க�ரங�ள,பவளோணனம, புதிய �ற�ோலம்

3.  நல்ல குடிமகன்  மனிதன் ஒரு ்சமூ� விலஙகு, நறேணபு�ள, தனிபேட்ட 
பநறிமனை�ள, ேணேோடடு பநறிமுனை�ள, ்சமூ� 
பநறிமுனை�ள, ந்டத்னத ்சோர்நத பநறிமுனை�ள, 
அரசியலனமபபு பநறிமுனை�ள

4.  வளிமண்டலம் வோனினல, �ோலநினல, வளிமண்டலத்திலுளள 
வோயு்க�ளின் �லனவ, வளிமண்டல அடு்ககு�ள, சூரிய 
�திரவீச்சு, �ோலநினல்க �ோரணி�ள

இரணடாம் பருவம்

1.   பண்டய 
அகழவாராய்ச்சி 

அ�ழவோரோய்ச்சி , பதோல்பேோருள ஆய்வோளர என்ேவர 
யோர? எகிபதில் உளள பிரமிடு, சி்நது பவளி நோ�ரீ� 
அ�ழவோரோய்ச்சி, ஆதிச்்சநல்லூர, அரி்க�பமடு, கீழடி

2.   நீரக்நகாளம் நீர்கப�ோளம்
 நீரநினல�ளின் வன��ள 

3.   உலகில் உள்ள 
கணடஙகள்

 ஆசியோ

மூன்றைாம் பருவம்

1.   நகாட்டகளும் 
அரணம்ைளும்

பவலூர ப�ோடன்ட, திணடு்க�ல் ப�ோடன்ட,  ப்சஞ்சி 
ப�ோடன்ட,   தரங�ம்ேோடி ப�ோடன்ட, திருமனலநோய்க�ர 
அரணமனை, தஞ்்சோவூர மரோத்திய அரணமனை, 
ேத்மநோேபுரம் அரணமனை
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2.   நவளாண்ம  இ்நதியோவில் உளள விவ்சோயி�ள, பவளோணனமயின் 
வன��ள, நீரேோ்சைத்தின் வன��ள.

3.   கல்வி உரி்மகள் �ல்வியின் மு்ககியத்துவம், �ல்வி உரினம�ள, �ல்வி 
உரினம ்சட்டத்தின் மு்ககிய கூறு�ள, பதசிய �ல்வி 
ப�ோளன� , �ல்வித்திட்டங�ள
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