செயிண்ட் ஸ்டீபன்ஸ் 2021:
வாசித்தல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நூல்கள்

https://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/browse/Tami

த ொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மொந் ர்க்குக்

ேற்றனைத் தூறும் அறிவு.
திருக்குறள்

By our very own SSS Tamil Teachers

கதைச்சுருக்கம்
சிறுவர்கள் மிகவும் விரும்பும் மாயங்கள் நிதைந்ை
ஆர்வமூட்டும் கதை. அதை தேரத்தில் ப ான்
ப ாருதைவிட உைவுகளிதடதய நிலவும் அன்பு,
தேசம், அக்கதை ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை
உணர்த்தும் கதை. சிறுவர்கள் இக்கதைதய
ஆர்வத்துடன் டிப் தைாடு ேல்ல கருத்திதையும்
அறிந்துபகாள்வர்.

திருமதி செயபால் வாணன்

கரதச்சுருக்கம்

முல்லா ேஸ்ருத்தீன் என் து அவருதடய முழுப யர்.
இதில் முல்லா என் து அறிஞர் கல்விமான் என் தைக்
குறிக்கும் சிைப்பு அதடபமாழியாகும். இவர் துருக்கி
ோட்தடச் தசர்ந்ை ஒரு முஸ்லீம் ஆவார். துருக்கியிலுள்ை
எஸ்கி ஷஹர் என் து அவருதடய பிைந்ை ஊர் எைக்
கூைப் டுகின்ைது. அந்ை ஊரில் முல்லாவின் பிைந்ைோதை
ஒவ்தவார்
ஆண்டும்
மக்கள்
தகாலாகலமாகக்
பகாண்டாடுகின்ைைர்.
முல்லா
ேஸ்ருத்தீன்
சிைந்ை
கவிஞர்,
சிைந்ை
ேதகச்சுதவயாகக் கவிதை எழுதுவதிலும் த சுவதிலும்
வல்லவர் ஆவார். இவருதடய இந்ைப் புகழுக்கு அவர்
எழுதிய
கதைகள்
சான்ைாகும்.
இவருதடய
கதைகள்யாவும் அவருதடய வாழ்க்தகயில் ேடந்ைவற்தை
ஒட்டியைாக இருந்ைை.

திருமதி செயபால் வாணன்

http://www.edubilla.com/onbook/mulla-stories/

கரதச்சுருக்கம்
சுமார் ோனூற்று எண் து ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ை
ஒரு சிற்றூரில் ஓர் ஏதை அந்ைணக் குடும் த்தில் பிைந்ைான் பைைாலிராமன்.
இைதமயிதலதய அவன் ைன் ைந்தைதய இைந்ைான். அைைால் அவனும்
அவனுதடய ைாயாரும் பைைாலி என்னும் ஊரில் வசித்து வந்ை அவனுதடய
ைாய் மாமன் ஆைரவில் வாழ்ந்து வந்ைைர்.
சிறு வயதிதலதய அவதைப்
ோட்டம் பசல்லவில்தல.

ள்ளிக்கு அனுப்பியும்

ள்ளிப் டிப்பில் அவனுக்கு

சிறு வயதிதலதய விகடமாகப் த சுவதில் வல்லதம ப ற்ைான். அைைால்
அவன் பிற்காலத்தில் “விகடகவி” என்னும் ப யர் ப ற்றுப் ப ரும் புகழுடன்
விைங்கிைான்.
அரசன்
கிருஷ்ணதைவராயரின்
அரண்மதை
“விகடகவி”யாக
இருந்து
மன்ைதரயும் மக்கதையும் மகிழ்வித்ைான். அவனுதடய ேதகச்சுதவக்காக
மன்ைர் அவ்வப்த ாது ஏராைமாை ரிசுகதை அளித்து ஊக்குவித்ைார்.
இவர் விகடகவி, குமார ாரதி த ான்ை ட்டங்கள் ப ற்ைவர். இவருதடய
வாழ்வில் நிகழ்ந்ை நிகழ்ச்சிகள் ல கதைகைாக வைங்கப் டுகின்ைை.

http://www.edubilla.com/onbook/thenali-raman-kathaigal /
திருமதி செயபால் வாணன்

கரதச்சுருக்கம்
இந்ைக் கதைத்பைாகுப்பில் உள்ை கதைகள் இரண்டு
க்கங்களுக்குள் எழுைப் ட்டுள்ைை. அைைால், மாணவர்கள்
இக்கதைகதைச் சுல மாகப் டித்துவிடுவர். இதில் நீதி
பசால்லும் கதை, சாகசக் கதை, புத்திசாதுர்யக் கதை
த ான்ை லைரப் ட்ட கதைகள் சிறுவர்களுக்கு ஏற்
எழுைப் ட்டுள்ைை.
http://www.edubilla.com/onbook/siruvar-sirukathaigalthoguppu-1/

திருமதி செயபால் வாணன்

சைாட்டித்துண்டு கரதச்சுருக்கம்
ஓர்
ஊரில்
நீண்ட
ோட்கைாக
மதை
ப ய்யாைைால்
மக்கள்
சியால்
வாடிைர்.
அவ்வூரிலிருந்ை பசல்வந்ைரிடம் பசன்ை மக்கள்,
சிறுவர்,சிறுமியர்களுக்காவது உைவி பசய்யுமாறு
தவண்டிைர். அைன் பிைகு, பசல்வந்ைர் திைமும்
சிறுவர்களுக்கு ஒரு பராட்டித்துண்டு கிதடக்க
ஏற் ாடு பசய்ைார். ஒருோள் ஒரு சிறுமிக்குக்
கிதடத்ை பராட்டித்துண்டில் ஒரு ைங்கக்காசு
இருந்ைது. அவள் அதைச் பசல்வந்ைரிடம்
பகாடுத்ைாள்.
அந்ைத்
ைங்கக்காசு
பராட்டித்துண்டுக்குள்
எப் டி வந்ைது? அச்சிறுமியிடம் பசல்வந்ைர்
என்ை
கூறியிருப் ார்
என் தைப்
ற்றி
இந்நூதலப்
டிப் ைன்
மூலம்
பைரிந்துபகாள்ைலாம்.

திருமதி கவிதா சிவக்குமாைன்

தங்கத் தூண்டில் கரதச்சுருக்கம்
ஓர் ஊரில் வசந்த், சுந்தர் என் ற இரு சக ோதரர் ளும்

மீன் பிடித்துத் ததோழில் தசய் து வந்தனர். ஒருநோள்
மி வும்
பரிதோபமோ
இருந்த
பிச்சச ் ோரன்
ஒருவன் ,
அவர் ளிடம்
உணவு
க ட்டோன் .
அவன் கமல் இர ் ம் த ோண்ட வசந் த், அவனு ்கு
உணவளித்தோன் .
ததோடர்ந்து
மூன் று
நோட் ள்
பிச்சச ் ோரன்
வசந்திடம்
தசன் று
உணவு
க ட்டோன் . அதனோல் அவன் கமல் சினங் த ோண்ட
சுந்தர் ஒரு தூண்டிசல அவனிடம் த ோடுத்து மீன்
பிடி ்
்
ற் று ் த ோடுத்தோன் . இனிகமல் பிச்சச
எடு ்
்கூடோது என் று கூறிச் தசன் றோன் . பல
வருடங் ள்
ழித்து
தசல் வந் தர்
ஒருவர்
தங் த்தூண்டில் ஒன் சற சுந்தரு ்குப் பரிசளித்தோர்.
ஏன் தசல் வந்தர் வசந்திற் குத் தங் த் தூண்டிசலப்
பரிசளி ் வில் சல? யோர் அந்தச் தசல் வந்தர்?
இறுதியில் என் ன நடந்தது என் பகத இ ் சதயின்
விரிவோ ் ம் .

திருமதி கவிதா சிவக்குமாைன்

கரதச்சுருக்கம்
மூன்று சீடர்கள் என்னும் இந்ைக் கதை சிறுவர்களுக்கு
மிகவும் பிடித்ைமாை வதகயில் அதமந்ை கதையாகும்.
தமலும்,
ேம்மிடம்
ஒரு
சில
ேல்ல
விஷயங்கள்
இருக்கும்த ாது அதை எப் டிப்
யனுள்ை வதகயில்
யன் டுத்ைதவண்டும்
என் தைக்
கற்பிக்கும்
வதகயில்கதை அதமந்துள்ைது.

பிள்தைகளுக்கு ேன்ைடத்தைதயக்
சிைப் ாை கதை.

கற்பிக்கும்

சிங் கப் பூர் கல் வி அமைச்சின் வெளியீடு

திருமதி செயபால் வாணன்

ஒரு

கரதச்சுருக்கம்

குற்ைவாளி யார் என்ை இந்ைக் கதை,
இக்காலப் பிள்தைகளின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும்
வதகயில் எழுைப் ட்டுள்ைது. மர்மம், துப் றிைல்
த ான்ை கூறுகதை உள்ைடக்கியுள்ைைால்
சிறுவர்கள் மிகுந்ை ஆர்வத்துடன் இக்கதைதயப்
டிப் ர்.

திருமதி செயபால் வாணன்

கரதச்சுருக்கம்

மகாகவி ாரதியாருதடய வரலாற்தைச்
சித்ைரிக்கிைது இந்நூல். இந்நூல்
உதரேதடயில் இல்லாமல் கவிதை ேதடயில்
உள்ைது. கவிதை என்ைதும் யந்துவிடாதீர்கள்.
கவிதைகள் சிறுவர்களுக்கு ஏற்ை விைத்தில்
எழுைப் ட்டுள்ைை. எளிய ேதடயில் உள்ை
இந்ை இனிய கவிதைகள் சிறுவர்களின்
உள்ைத்தை நிச்சயம் கவரக் கூடியதவ.
சிறுவர்கள் இந்நூதலப் டித்துப் யன்
ப றுவார்கள் என்று ோன் ேம்புகிதைன்.
http://tamilbookshelf.com/children-books

திருமதி பாக்கியம் ெந்திைன்

கரதச்சுருக்கம்

சிரிக்கும் பூக்கள் என்னும் இந்ை நூல், மிக
எளிய ேதடயில் எழுைப் ட்டுள்ைது. இந்ை
நூலில் 17 ாடல்கள் இடம்ப ற்றுள்ைை. இதவ
சிறுவர்களின் உள்ைத்தைக் கவரும் வதகயில்
உள்ைை.
ஒவ்பவாரு
ாடலும் ஒவ்பவாரு கருத்தை
ேமக்கு
எடுத்துதரக்கிைது.
சிறுவர்கள்
இவற்தை
இதச
ேயத்தைாடு
ாட
முயற்சிக்கலாம். இந்நூதலப் டித்ை பின், ல
கவிஞர்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிைது
என்று ோன் ேம்புகிதைன்.
திருமதி பாக்கியம் ெந்திைன்

http://tamilbookshelf.com/children-books

கரதச்சுருக்கம்

அக் ர் & பீர் ால் கதைகள் சிறுவர்கதை
மிகவும்
கவரக்கூடியதவ.
இக்கதையில்,
ேதடமுதைச் சிக்கல்கதைக் கதையும் விைம்
மிகவும்
ாராட்டுக்கு
உரியது.
பீர் ாலின்
புத்திசாலித்ைைம்
சிறுவர்கதை
நிச்சயம்
கவரும். பமாழி வைம், கருத்ைாைம் மற்றும்
சிந்ைதைத் திைன் த ான்ைதவ இந்நூலில்
இடம்
ப ப்றுள்ைை.
இந்ை
நூலில்
இடம்ப ற்றுள்ை கதைகள் இரு பமாழிகளில்,
அைாவது ைமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய பமாழிகளில்
எழுைப் ட்டுள்ைை.
http://tamilbookshelf.com/children-books

திருமதி பாக்கியம் ெந்திைன்

கற்றது கக மண்ணளவு,
கல்லாதது உலகளவு!
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by our SSS TL Teachers

சதாடக்கநிரை 1, 2 & 3
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Singathin Kelvi
Somberi Kazhuthai
Pulikkum Thiratchai
Seithathai Seiyyum Kurangugal
Singamum Sundeliyum
Buthisali Kaagam
Thavalaiyum Eliyum
Ponnana Muttai
Buthisali Kullanari
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Kazhuthaiyin Perunthuyaram
Kazhuthaiyum Singamum
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Manoj Editorial
Manoj Editorial
Manoj Editorial
Manoj Editorial
Manoj Editorial
Navneeth Editorial
Navneeth Editorial
Navneeth Editorial
Navneeth Editorial
Navneeth Editorial
Navneeth Editorial
Navneeth Editorial

Recommended By

Mrs Pakkiam Sandran

Mrs Kavitha
Sivakumaran

சதாடக்கநிரை 4, 5 & 6

Primary 4-6
Title
Siruvargalukku Eesap Neethikkathaigal
Virunthu (Moral Stories)
Neethi (Moral Stories)
Kathaigal Vazhi Thirukkural - 4
Neethi Kathaigal (Colour)
Panchathanthiram Kathaigal
Eesappum Thozhargalum
Natpu (Moral Stories)
Urimaiyum Viduthalaiyum
Kathaigal Vazhi Vettriverkai
Aasaiyum Perasaiyum (Moral Stories)
Siruvargalukku Mulla Kathaigal
Siruvargalukku Ponmozhi Kathaigal
Anbu (Moral Stories)
Kathaigal Vazhi Aathisoodi

Author
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
Sivasubramaniam
Sivasubramaniam
Nestling Editorial
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi

Recommended By

Mrs Hema Vanan

Primary 4-6
Title
Siruvargalukku Pei Kathaigal
Semippum Poruppunarvum
Kathaigal Vazhi Ulaganeethi
Siruvargalukku Thenaliraman Kathaigal
Kadan (Moral Stories)
Kathaigal Vazhi Thirukkural - 11
Akbar-Beerbal Kathaigal (Colour)
Paatti Kathaigal (Colour)
Arivum Pagutharivum (Moral Stories)
Elimaiyum Mathippum (Moral Stories)
Siruvargalukku Appaji Kathaigal
Siruvargalukku Pazhamozhi Kathaigal
Siruvargalukku Ramayanam
Siruvargalukku Mahabaratham
Poramai (Moral Stories)

Author
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
Sivasubramaniam
Sivasubramaniam
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi
A.Sothi

Recommended By

Mrs Hema Vanan

கற்பபாம், சதாடர்ந்து கற்பபாம்!
சபறுபவாம், அறிரவப் சபறுபவாம்!

Recommended TL Reading List
Branch: CPDD/MTLB
(Primary & Secondary)

S/N

Title

Author

Online access

Genre

1

உயிர் தபற் ற ஓவியம் - Uyir Petra
Ohviyam

AST

https://go.gov.sg/moepritlebook1

Short Story

குற் றவோளி யோர்? - Kuttravaali Yaar?

AST

https://go.gov.sg/moepritlebook4

Short Story

3

தங் ச யோ? தங் மோ? - Thangaiya
Thangama?

AST

https://go.gov.sg/moepritlebook5

Short Story

4

Online E-books 2

CPDD

https://azhiyasudargal.blogspot.com/

Short Story,
Novel

5

NOP E-Book 1

CPDD

https://go.gov.sg/ebook1

Short Story

2

S/N

Title

Author

Online access

Genre

NOP E-Book 2

CPDD

https://go.gov.sg/ebook2

Short Story

7

நோங் ள் நண்பர் ள் - Nangal
Nanbargal

CPDD

https://go.gov.sg/moepritlebook2

Short Story

8

மூன் று சீடர் ள் - Moondru Seedargal

CPDD

https://go.gov.sg/moepritlebook3

Animation

9

I-Book 1

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook1

Short Story

10

I-Book 2

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook2

Short Story

6

S/N

Title

Author

Online access

Genre

I-Book 3

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook3

Short Story

I-Book 4

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook4

Short Story

13

I-Book 5

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook5

Short Story

14

I-Book 6

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook6

Short Story

15

I-Book 7

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook7

Short Story

11
12

S/N

Title

Author

Online access

Genre

I-Book 8

CPDD

https://go.gov.sg/moe-tlibook8

Short Story

NLB BookSG

NLB

https://eresources.nlb.gov.sg/printher
itage/browse/Tamil_Digital_Heritage
_Collection.aspx

Novel, Short
Story

18

NLB Tamil E-Book

NLB

https://eresources.nlb.gov.sg/TamilEB
ooks/default.aspx

Novel, Short
Story

19

Tamil Book Shelf

Website

http://tamilbookshelf.com/childrenbooks.html

Short Story

16
17

20

முல் லோவின்

சத ள் - Mullavin
Kathaigal

Website

http://www.edubilla.com/onbook/mulla
Short Stories
-stories/

S/N

Title

Author

Online access

Genre

21

சிறுவர் சிறு சத ததோகுப் பு 1 Siruvar Sirukathai Thoguppu 1

Website

http://www.edubilla.com/onbook/siruv
Short Stories
ar-sirukathaigal-thoguppu-1/

22

சிறுவர் சிறு சத ததோகுப் பு 2 Siruvar Sirukathai Thoguppu 2

Website

http://www.edubilla.com/onbook/siruv
Short Stories
ar-sirukathaigal-thoguppu-2/

23

சிறுவர் சிறு சத ததோகுப் பு 3 Siruvar Sirukathai Thoguppu 3

Website

http://www.edubilla.com/onbook/siruv
Short Stories
ar-sirukathaigal-thoguppu-3/

24

சிறுவர் சிறு சத ததோகுப் பு 4 Siruvar Sirukathai Thoguppu 4

Website

http://www.edubilla.com/onbook/siruv
Short Stories
ar-sirukathaigal-thoguppu-4/

25

சிறுவர் சிறு சத ததோகுப் பு 5 Siruvar Sirukathai Thoguppu 5

Website

http://www.edubilla.com/onbook/siruv
Short Stories
ar-sirukathaigal-thoguppu-5/

S/N

Title

Author

26

ததனோலிரோமன் சத ள் Thenaliraman Kathaigal

Website

அம் புலிமோமோ - Ambulimama

Website

https://chandamama.in/tamil/

Short Story

28

Dinamani (இசளஞர் மணி - Ilainger
mani)

Website

https://epaper.dinamani.com/t/10976

News, Short
Story

29

Dinamani (சிறுவர் மணி - Siruvar mani)

Website

https://epaper.dinamani.com/t/3388

News, Short
Story

30

Mediacorp

Website

https://seithi.mediacorp.sg/mobilet/s
pecialreports/moe

News

27

Online access

Genre

http://www.edubilla.com/onbook/thena
Short Stories
li-raman-kathaigal/

S/N

31
32
33
34
35

Title

Author

Online access

Genre

SPH

Website

https://www.tamilmurasu.com.sg/

News

ன் -Alangan

http://online.pubhtml5.com/gnba/fhsv
/

Poems

அ ளங் ன் -Alangan

http://online.pubhtml5.com/gnba/oeoj
/

Poems

சின் னச் சிட்டு ் ள் - Chinna
அ ளங்
Chittukkal
சிரி ்

விடுங் ள் - Sirikka
Vidungal

பச்சச ் க ோழி ்குஞ் சு Pachai Kolikkungchu

ஆர்.க .ததரசோ-K R https://eresources.nlb.gov.sg/TamilEB
Theresa
ooks/default.aspx

Short Story

சோன் கறோன் என ்க ட்ட தோய் என் சண்மு லிங் ம்
http://online.pubhtml5.com/gnba/ilzq/
- Saandron Enaketa Thai
- N Shanmugalingam

Short Story

S/N

Title

Author

36

கூடில் லோ குருவி ள் - Koodilla
Kuruvigal

ஒலிவில் அமுதன் - Olivil
Amuthan

37

அமுதத் தமிழ் தந்த ஔசவயோர்
- Amuthe Tamil Thanthe Ouvaiyar

38

தநஞ் சச உரு ்கும்
நீ தி ் சத ள் - Nenchai
Urukkum neethikkathaigal

39
40

சிறுவர்

விச்சரம் - Siruvar
Kavicharam

எழு தபரு வள் ளல் ள் - Elu Pru
Vallalgal

Online access

Genre

http://online.pubhtml5.com/
Short Story
gnba/ccdu/

விஞர் த துசரசிங் ம் - Kavi http://online.pubhtml5.com/
Non-fiction
T Thuraisingam
gnba/nfyg/
வி தவள் ளியங் ோட்டோன் - http://online.pubhtml5.com/
Short Story
Kavi Velliyangattan
gnba/lxwz/

ோசிப் பிள் சள கவலோயுதம் - http://online.pubhtml5.com/
Kasipillai Velayutham
gnba/unye/
கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V
Jeganathan

Poems

http://online.pubhtml5.com/
Non-fiction
gnba/cbrr/

S/N

Title

Author

Online access

Genre

41

குழந்சத உல ம் - Kulanthai
Ulagam

கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V http://online.pubhtml5.com/gnba
Jeganathan
/ejgt/

Non-fiction

42

அதி மோன் தநடுமோன் அஞ் சி Athiyamaan Nedumaan Anji

கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V http://online.pubhtml5.com/gnba
Jeganathan
/pjzq/

Short Story

43

க ோவூர் கிழோர் - Koovurkilar

கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V http://online.pubhtml5.com/gnba
Jeganathan
/sivn/

Short Story

44

குமண வள் ளல் - Kumanavallal

கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V http://online.pubhtml5.com/gnba
Jeganathan
/wdlf/

Short Story

45

அதிசயப் தபண் - Athisaya Pen

கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V http://online.pubhtml5.com/gnba
Jeganathan
/wjzq/

Short Story

S/N

Title

Author

Online access

Genre

46

விசளயும் பயிர் Vilayum Payir

கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V Jeganathan

http://online.pubhtml5.co
m/gnba/yebp/

Non-fiction

47

தமிழின் தவற் றி Tamilin Vettri

கி.வ.ஜ ந்நோதன் - K V Jeganathan

http://online.pubhtml5.co
m/gnba/zjgf/

Non-fiction

48

சிறுவர் போடல் Siruvar Paadal

கு தோசசர்மோ சிவகுமோர்Kuhathasasarma Sivakumar

http://online.pubhtml5.co
m/gnba/oepk/

Poems

49

மயில் கபோல (போட்டி
சத. போ ம் 1) - Mayil
Pola-Paatti kathai, Part 1

ச.நோ ரோஜன் - S Nagarajan

https://eresources.nlb.go
v.sg/TamilEBooks/defaul Short Stories
t.aspx

50

குழந்சதப் போடல் ள்
- Kulanthai Padalgal

த.துசரசிங் ம் - T Duraisingam

http://online.pubhtml5.co
m/gnba/jiva/

Poems

S/N

Title

Author

Online access

Genre

51

மோஸ்டர் க ோபோலன் Master Kopalan

நோரோ நோச்சியப் பன் Nara
Nachiyappan

http://online.pubhtml5.com/gn
ba/atok/

Short Story

- Kalvar Kuhai

நோரோ நோச்சியப் பன் Nara
Nachiyappan

http://online.pubhtml5.com/gn
ba/qtgw/

Short Story

53

மோயத்சத தவன் ற
மோணவன் - Mayathai Vendra
Maanavan

நோரோ நோச்சியப் பன் Nara
Nachiyappan

http://online.pubhtml5.com/gn
ba/qxfv/

Short Story

54

நீ ளமூ ்கு தநடுமோறன் Neela Mookku Nedumaran

நோரோ நோச்சியப் பன் Nara
Nachiyappan

http://online.pubhtml5.com/gn
ba/tsjp/

Short Story

55

அப் பம் தின் ற முயல் - Appam
Thindra Muyal

நோரோ நோச்சியப் பன் Nara
Nachiyappan

http://online.pubhtml5.com/gn
ba/vdti/

Short Story

52

ள் வர் குச

S/N

Title

Author

Online access

Genre

56

தோவிப் போயும் தங்
் குதிசர
- Thavippayum Thangak Kuthirai

நோரோ நோச்சியப் பன் Nara
Nachiyappan

http://online.pubhtml5.com/g
nba/wbur/

Short Story

57

பள் ளி ்குச் தசன் ற
சிட்டு ்குருவி ள் - Pallikku
Sendra Sittukkuruvigal

நோரோ நோச்சியப் பன் Nara
Nachiyappan

http://online.pubhtml5.com/g
nba/xaoj/

Short Story

58

மசலயிகல - Malaiyile

நிலோ - Nilaa

59

உல த்து நோட்டோர் சத ள்
- Ulakathu Nattar Kathaigal

நீ ர்சவப் தபோன் சனயன் Neervai Ponnaiyan

http://online.pubhtml5.com/g
nba/rjra/

Short Story

நீ லமணி - Neelamani

http://online.pubhtml5.com/g
nba/khyn/

Short Story

60

ோப் டன் குமோர் - Captain
Kumar

https://eresources.nlb.gov.sg
Short Stories
/TamilEBooks/default.aspx

S/N

Title

Author

Online access

Genre

61

ததன் ன மரத் தீவினிகல - Thenna
Marath Theevinile

நீ லமணி - Neelamani

http://online.pubhtml5.com
/gnba/onzn/

Short Story

62

கஜம் ஸ் போண்ட் சங் ர் - James Bond
Shangker

நீ லமணி - Neelamani

http://online.pubhtml5.com
/gnba/orgb/

Short Story

63

ஒரு மோணவன் ம ோத்மோவோகிறோன் Oru Maanavan Mahathmavahiran

நீ லமணி - Neelamani

http://online.pubhtml5.com
/gnba/prxa/

Short Story

64

சிரி ்கும் பூ ் ள் - Sirikkum Pookkal

65

தெர் ்குலிஸ் - Herkulis

தநடுந்தீவு ல ்ஸ்மன் - http://online.pubhtml5.com
Neduntheevu Laksman
/gnba/maoi/

ப ரோமஸ்வோமி - P
Ramaswamy

http://online.pubhtml5.com
/gnba/cavk/

Poems

Short Story

S/N

Title

Author

66

பயம் என் னும் கபய் - Bayam
Ennum Pei

ம.ந.ரோமசோமி M N
Ramasamy

67

போரதி பிறந்தோர் - Barathi
Piranthar

முருகுசுந்தரம் Murugusundram

http://online.pubhtml5.com/gnb
a/eeen/

Poems

68

சின் னச் சின் னப் பூ ் ள் Chinna Chinna Pookkal

Moulavi Kathangudi Pous

http://online.pubhtml5.com/gnb
a/ntst/

Poems

69

சின் னஞ் சிறு கிளிகய
ண்ணம் மோ - Chinnanjiru Kiliye
Kannamma

ரஜினி தபத்துரோஜோ Rajini Pethuraja

https://eresources.nlb.gov.sg/T
amilEBooks/default.aspx

Short Story

தஜயந்தி சங் ர்Jeyanthi Shankar

https://eresources.nlb.gov.sg/T
amilEBooks/default.aspx

Short Story

70

மீன் குளம் - Meen Kulam

Online access

Genre

https://eresources.nlb.gov.sg/T
Short Stories
amilEBooks/default.aspx

நல்ல
நூலல
நல்ல
நண்பன்!

பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாடல்கள் : சதாடக்கநிரை 1-3
எண்

பாடல்கள்

இரணயதள குறிப்புத் சதாடர்பு

1.

சிறுவர் பாடல்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=BcI0-anQp1E

2.

கண்மணி பாடல்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=_aRCmAFc9n4

3.

சிங்கப் சபண்பண

https://www.youtube.com/watch?v=IiUNRYQ1Cak

பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாடல்கள் : சதாடக்கநிரை 4-6
எண்

பாடல்கள்

இரணயதள குறிப்புத் சதாடர்பு

1.

உன்னால் முடியும்

https://www.youtube.com/watch?v=Iwog3pTzEbE

2.

ஒவ்சவாரு பூக்களுபம

https://www.youtube.com/watch?v=V3x9OT9HUCQ

3.

புத்தியுள்ள மனிதசைல்ைாம்

https://www.youtube.com/watch?v=8ImA2bPgICM

4.

உன்ரன அறிந்தால்

https://www.youtube.com/watch?v=X7C1t2ikYhA

வாசிப்ரப பேசிப்பபாம்!
மகிழ்ச்சியாக வாசிப்பபாம்!

