க்ற் விளைுக் (தமி்)
யு்ு 4
திற்
கே்ட்

க்ற் ுறியீு
1. ஓசைனநி்ே ேு்ு்

1. ஒின் நி்ே ாட்ேச் கே்ு் காு்

ாட்ேச் கே்ு் ுி்ு

ுி்ு நேி்்த்.

கோ்ுத்
2. ேசதேச் கே்ு் ுி்ு
கோ்ுத்
3. ூ்ிசனி் உ்ு் கே்ட
யியப்ேச் ுி்ு
கோ்்
4. நபு் கைா்ேச் கே்ட்
குத்

க்ற் விளைு

1. த்ு தசடனி்ி் குத்

2. ேசதேச் கே்ு அய்ி் ேு்ு்ேச்

பாட்புதி
1, 8

3, 18, 19

ுி்ு நேி்்த்
3. ய்ி்ு
ீ
உ்ு் ு்ு்ு்ேிு் கே்ட
யியப்ேச் கதியாே்

4

ுி்ுகோ்ட்

4. நபு் கைா்ேச் அய்ி் காுச்

11

கே்டி்த்
1. கைா்ேி் ும்், குயதி் துநா்்

2, 17

இ்ாந் தந்ு்
கதி்த கை்திேச உின ோ அயி்
கதியாே் கைி்
2. யுணச ே்ு குத்

2. ூ ய்த கை்திேச ்ு யியி்ு
நிு்ோே, யுணசட் த்ுதசட ஏு்
இ்ாந் கைி்

3. ைி்தி்ோநா ுதிே்

6, 13

3. ஒ்கயா்ி்ு் ந்ுகந உின கைா்ேச
்ு அி்ு ூி்

16, 19

க்ற் விளைுக் (தமி்)
யு்ு 4
திற்
ி்த்

க்ற் ுறியீு
1. ேசதேச ிு்த்

1. ோ்ு்ி, அசப் ு்ி, ்ு் ு்ி

ுிேு்ு ஏ்் ி்த்

ஆேினய்ச அி்ு அய்ி்ோ ோ இசடகயி

2. மகநாமிேச் ி்த்
3. சேகனு்ு் ேித்ேச்
ி்த்
எுுத்

க்ற் விளைு

யி்ு ஏ் இ்ே்ேுட் ி்த்.

பாட்புதி
3, 6, 16

2. ீ்டோநாே யம்ேி யு் மகநாமிேச்

10

ி்ு் காுி்த்

12

3. ஒுயு்ு ஒுய் சே்ட எுதின ேித்ேச்
ி்ு நேி்்த்

1. கைா்் கே்ு் ிசமனி்ி

1. கைா்யகதுுத், ி் குயசத் கே்ு

எுுத்

எுுத் ஆேினய்ி், யிுாுேு் ிசமேு்

அச்ு்

இ்ாந் கதியாே எுதி்.
2. ்திசன் ி்ு
யிா்ேு்ு யிசட எுுத்
3. ுதி்ேச எுுத்

2. ாட் ுதி, கை்தி தினய்ச் ி்ு

7

அய்ி் யிா்ேு்ு உின யிசடேச எுதி்
3. ுதி்ேச் ி்தி்ு அய்ி்ோ யிசடேச்

6

ைி்தி்ு் ைினாே எுதி்
4. யிு்ு் ேித் எுுத்

4. ்ி்ு யபாத ா்ே், யபாதத்ோ ோபண்ே்

5

ஆேினய்ச் ுி்ி்ு யிுச் ேித் எுதி்
5. நபு் கைா்ேச அித்,
எுுத்

5. ஒ்ச் ுி்த்ு ந்ுகந நபாே யம்ேியு்
கைா்ேச அி்ு அய்ி் காுுண்்ு எுதி்

11

க்ற் விளைுக் (தமி்)
யு்ு 4
திற்
எுுத்

க்ற் ுறியீு
6. த் யபாு எுுத்
(னி்ைி)
7. அியி்ுே் எுுத்

சட்ா்் 1. ட் ா்்ு யுணி்ு

க்ற் விளைு
6. காு் ஒ்கயா்ு் த்ச் ்ி் தாக
ூுயுகா் எுதி்
7. ஒ்கயாுயு் கை்ன கய்ின கைன்ேச

15

எ்ா் அியி்ுோே எுதி் ோ்ி்
1. ட்ேச் ா்்ு அய்ி் உ்ய்ச

எுுத்

யசேனி் யுணி்ு ்ு எுத் மேி்.

2. ட்கதாு்ு உுயா்ுத்

2. காு்ே், ்கயு உனிி்ேச் ்ின

3. கைன்தி்ட்

பாட்புதி
16

ட்கதாு்ுேச உுயா்ேி்.
3. தநி் ைி்த கை்கநாமி எ்சத் கா்ுது்ு

2

2
னி்ைி
18,19

உின தசய்ே் எ்சத் ட்ேச் திப்ி
4. சனாே் ட்ேச
யிசை்ு்ுத்
5. ே்னண்

ஒ்ின ட் கதாு்ுேச உுயா்ேி கயி்ு்தி்
4. ்கயு ட்ேச யிசைச நாாந்
கதாு்த்
5. ே்னண் கை்திேச எ்ா் எு்த
ுசே்ட்ேச் கதாு்ு அய்ி் ்

6. ய்ண்தி் ய்ண்ு்
ூ்ைி
7. யசப்ு ய்ண் தீ்ுத்
(னி்ைி)

கயி்ு்தி்

னி்ைி
னி்ைி

6. ய்ண்ு் ூ்ைி தின ட்ேச் ் கை்்ு
சேனி் சந ூைி் தாி் யசப்ு நேி்்த்

15

7. ட்ேச யசப்ு அய்ி்ு உின
ய்ண்ேச் தீ்ி்

14, 15

க்ற் விளைுக் (தமி்)
யு்ு 4
திற்

க்ற் ுறியீ ு

க்ற் விளைு

சடச

1. திசண கயுாுே்

1. உன்திசண, அஃிசண எ்ு் இு

இ்ேண்

அித்

திசணேி் கயுா்சட அி்த்

2. ோ்ே் அித்

2. இ்தோ், ிே்ோ், எதி்ோ்

பாட்புதி
3

6

ஆேினய்ி் கயுாுேச அி்த்.
3. ிு்த் ுிே்
4. கன், யிச (னி்ைி)

3. ோ்ு்ி, அசப்ு்ி தின

16

ிு்த்ுிேச அி்ு ன்ு்தி்.
4. ுுயாே அந்்ு ஒுய் கை்்

18

கைனச் அய் கனசப் ூி்.
தாக

1. ைிுைிு ேசதேச்

1. ைிுய்்ோ ேசதேச் கதி் ி்தி்ு

ே்்

ி்த்

நேி்்த்

2. காு் அிகயா்

2. தா் அினாத கைா்ேி் காுச அேப

3, 6
அச்ு்

திசன் ன்ு்தி அி்த்.
கைா்ா்ைி் கைா்ே்ைின்

1. யு்ி் தா் ே் ுதின கைா்ேி்

தி்

காுச ்ு அி்ு கைா்ா்ைி் திச

கு்ுத்

ய்ு்தி் கோ்ட்

அச்ு்

Learning Outcomes (English)
Class IV
The learner:














 responds to simple instructions, announcements in English. 
 answers orally/ in writing in English/ Braille/ signs to
questions based on the texts read or heard. 
 infers the meaning of unfamiliar words in context, also
uses dictionary. 
 uses punctuation marks such as question mark, comma, full
stop and capital letters appropriately. 
 writes short words/ phrases as dictated by teacher. 
 participates in role-play, poetry recitation, quiz, speech etc. 
 describes briefly, in meaningful sentences, events/ places/
experiences. 
 reads subtitles on TV, headlines in newspapers. 
 writes informal letters/messages. 
 uses linking words such as ‘First’, ‘Next’, ‘Then’ etc. to
indicate connections. 
 uses words such as 'mountain', 'feel', 'large', 'a/ an' etc. 
 writes for class magazine/ noticeboard. 
 reads stories, poems, etc. in English/ Braille. 
 speaks briefly on issues like conservation of water/ health/
hygiene etc 
 expresses orally/ in writing about variety in food, dress and
culture as read in story books/ seen in videos, films etc.

Learning Outcomes (Mathematics)
Class IV

The learner:






 solves simple real life situations/ problems
including money, length, mass and capacity by
using the four operations. 
 identifies half, one-fourth, and three-fourths in a
given picture and in a collection of objects and
represents it by using symbols. 
 identifies the centre, radius and diameter of a circle. 
 shows the concept of symmetry through paper
folding/ paper cutting, ink blots, etc. 
 explores the area and perimeter of simple
geometrical shapes (triangle, rectangle, square) in
terms of given shape as a unit 
 calculates duration of familiar daily activities. 
 identifies the pattern in multiplication and division
(up to multiple of 9). 
 identifies and extends geometrical patterns based on
symmetry and number pattern. 
 represents the collected information in tables/bar
graphs and draws conclusions. 

Learning Outcomes (EVS)
Class IV
The learner:
 identifies simple features (shape, colour, aroma,
where they grow/ any other) of flowers, roots and
fruits and of birds and animals (beaks/teeth,
claws, ears, hair, nests/shelters, etc.) in the
surroundings. 

 identifies relationship with and among family
members in extended family. 

 explains the herd/ group behaviour in animals
(ants, bees, elephants), birds (building nests),
changes in family (e.g. due to birth, marriage,
transfer, etc.). 

 describes different skilled work (farming,
construction, art/ craft, etc.), their inheritance
(from elders) and training (role of institutions) in
daily life. 

 explains the process of producing and procuring of
daily needs from source to home. 

 differentiates between objects and activities of
past and present. (e.g. transport, currency, houses,
materials, tools , skills, etc.) 

 groups the animals, birds, plants, objects, waste
material for observable features (appearance,
instincts, uses, traits, etc.)
1

Learning Outcomes (EVS)
Class IV
The learner:
 guesses (properties, conditions of phenomena),
estimates spatial quantities (length, weight) in
standard/ local units (kilo, gaj, pav etc.) and
verifies using simple tools. 

 records observations/ experiences/ information in
different ways and predicts patterns to establish
relation between cause and effect for different
phenomena in surroundings. (e.g. evaporation,
condensation, dissolution, absorption) 

 identifies signs, location of objects/ places and
guides for the directions w.r.t a landmark in school/
neighbourhood using maps etc. 

 uses the information on signboards, posters,
currency (notes/ coins), railway ticket/time table. 

 creates collage, designs, models, rangolis, posters,
albums, and simple maps (of school,
neighbourhood etc.) using local/ waste material. 

 voices opinion on issues observed/ experienced in
family/ school/ neighbourhood. 
(e.g. on stereotypes, discrimination, child rights).
 suggests ways for hygiene, reduce, reuse, recycle
and takes care different living beings, resources
(food, water, and public property). 
2

