
அெமாி�க� க�வி� கழக�தி பாட�தி�ட� 

 

நிைலநிைலநிைலநிைல    1111    பாட�க�பாட�க�பாட�க�பாட�க�    
• தமி�ெமாழி அறி
கநிைல – உயி� ம��� ெம� எ����க� 
• ப��த�, அைடயாள� கா!"த�, உதாரண%க&ட' உ(சாி�த� 
• எ���* பயி�சி 
• சிறிய கைதக�, பாட�க�, வில%,க�, பறைவக� அறித� 
• வய�: 4.5 ஆ."க&�, ேம� 6 வய��, மிகாதவ�க&�கான நிைல இ� 
    
பாட� 1: அ, ஆ 
பாட� 2: இ, ஈ 
பாட� 3: உ, ஊ 
பாட� 4: அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ 
பாட� 5: எ, ஏ 
பாட� 6: ஐ, ஒ 
பாட� 7: ஓ, ஔ, ஃ 
பாட� 8: எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ, ஃ 
பாட� 9: �, %, ( 
பாட� 10: 2, !, . 
பாட� 11: �, 3, * 
பாட� 12: �, �, � 
பாட� 13: �, 4, � 
பாட� 14: �, �, ' 
பாட� 15: �, %, (, 2, !, ., �, 3, *, � 
பாட� 16: �, �, �, 4, �, �, �, ' 
பாட� 17: �, %, (, 2, !, ., �, 3, *, �, �, �, �, 4, �, �, �, ' 
பாட� 18: அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ 
பாட� 19: எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ, ஃ 
பாட� 20: �, %, (, 2, !, ., �, 3, * 
பாட� 21: �, �, �, �, 4, �, �, �, ' 
பாட� 22: கைதக� மீ� பா�ைவ 
  



அெமாி�க� க�வி� கழக�தி பாட�தி�ட� 

 

நிைலநிைலநிைலநிைல    2222    பாட�க�பாட�க�பாட�க�பாட�க�    
• தமி�ெமாழி அறி
கநிைல – உயி�ெம� எ����க� 
• ப��த�, அைடயாள� கா!"த�, உதாரண%க&ட' உ(சாி�த� 
• எ���* பயி�சி 
• சிறிய கைதக�, பாட�க�, வில%,க�, பறைவக� அறித�, ,�வாக விைளயா"த� 
• வய�: 5 ஆ."க&�, ேம� 6 வய��, மிகாதவ�க&�கான நிைல இ� 
• இ3த நிைல 
�வி� உயி�ெம� எ����க&டனான சில கைதக�, பாட�க&ட' 
6மா� 200 தமி� வா��ைதகளாவ� அறி3தி7�க ேவ."� 

 
பாட� 1: ட, !, ப, *, ம, �, ச, ( 
பாட� 2: க, �, த, �, ந, 3, வ, 4 
பாட� 3: ய, �, ர, �, ல, �, ன, ' 
பாட� 4: ண, ., �, ள, �, ழ, %, ங 
பாட� 5: ஞ, 2, ற, �, அ, ஆ 
பாட� 6: இ, ஈ, உ, ஊ, எ 
பாட� 7: ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ, ஃ 
பாட� 8: கா, சா, டா, தா, பா, றா 
பாட� 9: யா, ரா, லா, வா, ழா, ளா 
பாட� 10: ஙா, ஞா, ணா, நா, மா, னா 
பாட� 11: கி, சி, �, தி, பி, றி 
பாட� 12: யி, ாி, 8, வி, ழி, ளி 
பாட� 13: ஙி, ஞி, ணி, நி, மி, னி 
பாட� 14: கீ, சீ, 9, தீ, :, றீ 
பாட� 15: ;, ாீ, <, =, ழீ, ளீ 
பாட� 16: >, ஞீ, ணீ, நீ, மீ, னீ 
பாட� 17: ,, 6, ", �, ?, � 
பாட� 18: @, 7, A, B, �, & 
பாட� 19: C, D, E, F, 
, G 
பாட� 20: H, I, J, K, L, M 
பாட� 21: N, O,P, Q, R, S 



அெமாி�க� க�வி� கழக�தி பாட�தி�ட� 

 

பாட� 22: T, U, V, W,X, Y 
பாட� 23: ெக, ெச, ெட, ெத, ெப, ெற 
பாட� 24: ெய, ெர, ெல, ெவ, ெழ, ெள 
பாட� 25: ெங, ெஞ, ெண, ெந, ெம, ென 
 


