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இடைநிடைப் பள்ளிகளில் தமிழ்மொழிடைப் பயில்்வொர் நனி சிறநத மொணவர்களொக 
மிளிர ்வண்டும் எனபது இநநூல் ஆசிரிைர்களின ்நொககமொகும். இதற்கறப, 
கறபவர்களின ஆளுடமயும் ்மொழி ஆளுடமயும் வளரும் வண்ணம் இப்பொைநூல் 
உருவொககப்பட்டுள்ளது.

இப்பொைநூல், நொட்டின கல்விச் ் ெல்்நறிககு ஏறப, 21ஆம் நூறறொண்டுக கல்வியிைல் 
கூறுகடளப் பினபுைமொகக ்கொண்டுள்ளது. குறிப்பொக, உைர்நிடைச் சிநதடைகள், 
ஆககச் சிநதடைகள், ் தொைர்புறவுக கூறுகள், நொடிக கறறல், கூடிக கறறல், முடைநது 
கறறல் ்பொனற பை கூறுகள் இநநூலில் டகைொளப்பட்டுள்ளை. 

்மொழிப் பொைத்திறகு உரிை பொைநூல் எனபதைொல், பயிறறிைல் தூண்ைல்கள் 
மட்டுமனறி, ் மொழியிைல் தூண்ைல்களும் வழஙகப்பட்டுள்ளை. இைககணம், இைககிைம்,  
தமிழ மரபு, பண்பொடு ் பொனறடவ இநநூலில் இைம்்பறறுள்ளை. அ்த ் வடளயில், 
தறகொை அறிவிைல், ் தொழில்நுட்பம், ெமூகம் ெொர்நத கூறுகளும் பொைப் ் பொருள்களொகச் 
்ெர்ககப்பட்டுள்ளை. 

மொணவர்கள் தமிழ்மொழியின ்தொனடம, இனிடம, எளிடம ்பொனறவறடற 
உய்த்துணரும் ்வடளயில், ்பொது அறிடவயும் நன்ைறிப் பண்புகடளயும் 
உள்வொஙகிக்கொள்ளும் வொய்ப்புகடள இநநூலில் இைம்்பறறுள்ள கறறல் நைவடிகடககள் 
நல்கும்.

நிகர்நிடைக கறறலில் ஈடுபடுதல், இடணைத் தளத்டதப் பைனபடுத்துதல், ஜொப்படரப் 
பைனபடுத்துதல், கொ்ணொளிகடளப் பைனபடுத்துதல் ்பொனற சிறப்புக கூறுகளும் 
இடணககப்பட்டுள்ளை.

இவறடற ஆசிரிைர்கள் நனகு பைனபடுத்தித் தரமொை தமிழ்மொழிடைக கறபிப்பர் 
எனப்த எஙகளின எதிர்பொர்ப்பொகும். இறுதிைொக, இவவொய்ப்பிடை நல்கிை கல்வி 
அடமச்சுககு எஙகளின நனறி உரித்தொகுக.

நனறி. 
நூைொசிரிைர்கள்

முன்னு்ர
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்வளப்படுததுதைல

சமோழிககூறு�ளுக�ோ் படசசின்்ங�ள

செயயுளும் சமோழியணியும்
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க�டடல கபசசு

எழுதது

இலக�ணம்

�்வ்ததில ச�ோள�

கு்றைநீக�ல
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சிந்தை்் ்வ்ரபடம்

1

்வடட ்வ்ரபடம்
(சூழலுககு ஏறப வடரைறுத்தல்)

5

இ்ணப்பு ்வ்ரபடம்
(முழுடமப் ்பொருடளயும் பகுதிடையும் பகுப்பொய்வு ்ெய்தல்)

2

 குமிழி ்வ்ரபடம்
(்ெொல் ்ெொற்றொைர்கடளக ்கொண்டு விவரித்தல்)

6

நிரசலோழுஙகு ்வ்ரபடம்
(கருத்துகடள நிரல்படுத்துதல்)

3

பலநி்ல நிரசலோழுஙகு ்வ்ரபடம்
(கொரணஙகடளயும் விடளவுகடளயும் ஆரொய்தல்)

7

மர ்வ்ரபடம்
(வடகப்படுத்துதல்; குழுமப்படுத்துதல்)

4

 இரடடிப்புக குமிழி ்வ்ரபடம்
(ஒறறுடம ்வறறுடமகடள அறிதல்)

8

போல ்வ்ரபடம்
(ஒறறுடமடைக கொணுதல்)
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துறை

1. ்தொனடமயும் 
வளர்ச்சியும் 1.1.3
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தடங்கள்

1. இரெடைமிகு 
ம்ைசிைொ 1.2.3

்பொலி
குமிழி 
வடரபைம்

பொைம் 2 
இடுபணி 1 
இடுபணி 2

2. ம்ைசிைத் தஙகச் 
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4. இைககணம் 5.1.3

சதைோகுதி 3
இயற்ற்கயும் 
மோநதனும்

1. மறவொ இைறடக 1.2.4

திருககுறள்

மர 
வடரபைம் 
குமிழி 
வடரபைம்

பொைம் 2 
இடுபணி 1 
இடுபணி 2

2. ஆறு கொட்டும் ்நறி 2.2.4

3. ெதுப்புநிைக கொடுகள் 3.3.4

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.2.3

சதைோகுதி 4
ததோழிற்்கல்வியின் 

பமன்றம

1. ்தொழில் திறன ்பறு 1.3.5

உைனபொட்டுவிடை
எதிர்மடறவிடை

2. ்தடவ ்தொழிறகல்வி 2.2.5

3. ெொதடைச் சுவடு 3.4.17

4. இைககணம் 5.2.5

சதைோகுதி 5
்கறலயும் 
�ண�ோடும்

1. ம்ைசிைத் தமிழககடை 1.3.6

மரபுத்்தொைர்

பொைம் 2
இடுபணி 1 
குடறநீககல் 
வளப்படுத்துதல்
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3. ம்ைசிைக 
கடையுைகம் 3.4.19

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.6.3

சதைோகுதிப் படர்சசி

தமிழ்மொழி        படிவம் 3vii



கருப்பொருள் தலைபபு
கற்றல் 
தரம்

்�ொழியணி/
இைககணம்

சிநதலை 
வலரபடம்

உயர்நிலைச் 
சிநதலைத்தி்றன்

சதைோகுதி 6
இலக்கியப் 
�யனும்
சுறவயும்

1. இைககிைமும் நொமும் 1.4.5

வலிமிகுதல்

இடணப்பு 
வடரபைம் 
மர 
வடரபைம்

2. அழகியின அழகு 2.1.7

3. இைககிைமும் 
பைைொககமும் 3.4.20

4. இைககணம் 5.4.4

சதைோகுதி 7
மனித வோழ்வில்

�ோது்கோப்பு

1. வீட்டுப் பொதுகொப்பு 1.5.3

திருவருட்பொ
மர 
வடரபைம்

2. பணியிைப் பொதுகொப்பு 2.2.4

3. வசிப்பிைப் பொதுகொப்பு 3.4.16

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.3.3

சதைோகுதி 8
த்கவல் யு்கம்

1. தமிழில் தகவல் 
்தொழில்நுட்பம் 1.2.4

விகொரப் புணர்ச்சி:  
திரிதல்

பொைம் 2 
இடுபணி 2

2. அருகடை நகரம் 2.3.9

3. எஙகும் தகவல் 
்தொழில்நுட்பம் 3.4.18

4. இைககணம் 5.3.5

சதைோகுதி 9
வரலோற்றை 

மீடதடடுப்ப�ோம்

1. பூஜொங பள்ளத்தொககு 1.5.3

திருககுறள்
மர 
வடரபைம்

பொைம் 2 
இடுபணி 2 
வளப்படுத்துதல்

2. ெரவொக மொநிைத்தில் 
தமிழர்கள் 2.3.7

3. வரைொறறுக கழகம் 3.4.15

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.2.3

சதைோகுதி 10
தமோழிபய நமது 

விழி

1. தமிழக கல்வி 1.1.3

விகொரப் புணர்ச்சி: 
திரிதல்

இரட்டிப்புக 
குமிழி 
வடரபைம்

2. ்மொழிப்பறறு 2.1.7

3. ்பச்சுககடை 3.3.3

4. இைககணம் 5.3.5
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கருப்பொருள் தலைபபு
கற்றல் 
தரம்

்�ொழியணி/
இைககணம்

சிநதலை 
வலரபடம்

உயர்நிலைச் 
சிநதலைத்தி்றன்

சதைோகுதி 11
சுற்றுச்சூழலும் 
தூயறமயும்

1. மண் மொசுபடுதல் 1.2.3

அற்நறிச் ெொரம்

2. மொநதர் விடை 2.1.6

3. கழிவுநீர் மறுசுழறசி 3.3.4

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.3.3

சதைோகுதி 12
வோழும் ்கறல

1. கடைத் ்தொண்டு 1.3.5

விகொரப் புணர்ச்சி: 
்கடுதல்

குமிழி 
வடரபைம் 
மர 
வடரபைம்

பொைம் 2  
இடுபணி 1 
குடறநீககல்

2. தமிழரின ஓவிைககடை 2.3.8

3. ்வறறிக்கொரு 
பொரொட்டு 3.4.17

4. இைககணம் 5.3.6

சதைோகுதி 13 
ததோழில்நுட�ம்

1. ்தொழில்நுட்ப 
விடளவுகள் 1.3.6

இடண்மொழி

பொைம் 2
இடுபணி 1 
இடுபணி 3 
குடறநீககல்

2. தகவல் ்தொழில்நுட்ப 
உைகம் 2.3.9

3. ெமூக வடைத்தளஙகள் 3.4.19

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.4.3

சதைோகுதி 14 
விறையோடடு 

உல்கம்

1. விடளைொட்டு 
வீரர்களும் 
ெொதடைகளும்

1.4.5

விகொரப் புணர்ச்சி:  
்தொனறல்

மர 
வடரபைம் 

2. விடளைொட்டுச் சுறறுைொ 2.2.5
3. வருவொய் ஈட்டும் 

விடளைொட்டு 3.4.18

4. இைககணம் 5.3.4

சதைோகுதி 15
சமூ்க வோழ்வில்
சுமூ்க வோழ்வு

1. குடும்ப வொழவு 1.1.3

உவடமத் ்தொைர்

மர 
வடரபைம் 
இடணப்பு 
வடரபைம்

2. இதைம் ்பசுகி்றன 2.2.4

3. விடளவுகள் 
அறி்வொம் 3.4.20

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.5.3
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கருப்பொருள் தலைபபு
கற்றல் 
தரம்

்�ொழியணி/
இைககணம்

சிநதலை 
வலரபடம்

உயர்நிலைச் 
சிநதலைத்தி்றன்

சதைோகுதி 16
அறிவோரநத 
�யனீடு

1. அறிநது பைன்கொள் 1.2.3

வலிமிகொ இைஙகள்
2. மினனிைல் வணிகம் 2.2.5
3. பைனீட்ைொளரின 

உரிடமகள் 3.2.5

4. இைககணம் 5.5.5

சதைோகுதி 17
வணி்க உல்கம்

1. வணிகம் பைவடக 1.2.4

திருககுறள்
2. வணிகத்தில் ்வறறி 2.1.7

3. வணிக வொய்ப்புகள் 3.3.3
4. ்ெய்யுளும் 

்மொழிைணியும் 4.2.3

சதைோகுதி 18
�ண�ோடும் 
உணவும்

1. பொரம்பரிை உணவு 
முடற 1.3.6

விைொ எழுத்துகள்
நிர்ைொழுஙகு 
வடரபைம்

பொைம் 2 
இடுபணி 2

2. ம்ைசிைர்களின 
உணவுப் பண்பொடு 2.3.8

3. அலுவல் கடிதம் 3.4.16
4. இைககணம் 5.5.6

சதைோகுதி 19
மபலசிய 

வரலோற்றுத் 
பதோற்ைங்கள்

1. வழிபொட்டுத்தைஙகள்: 
பல்லிை 
அடைைொளஙகள்

1.3.6

பழ்மொழிகள்
இடணப்பு 
வடரபைம்

பொைம் 2 
இடுபணி 1

2. வரைொறறில் ஓஙகி 
நிறகும் கட்ைைஙகள் 2.3.7

3. வரைொறறுக கண்கொட்சி 3.4.15
4. ்ெய்யுளும் 

்மொழிைணியும் 4.7.3

சதைோகுதி 20
அறிவியல் 
உல்கம்

1. அறிவிைல் 
கண்டுபிடிப்புகளும் 
விடளவுகளும்

1.4.5

வலிமிகொ இைஙகள்2. அறிவிைல் பொடத 2.1.6
3. அறிவிைல் 

முன்ைறறம் 3.4.19

4. இைககணம் 5.5.5

சதைோகுதி 21
நவீன வைரச்சி

1. தகவல் ்தொழில்நுட்பச் 
்ெடவகள் 1.5.3

பழ்மொழிகள்
பொைம் 2 
இடுபணி 3

2. தகவல் ்தொழில்நுட்ப 
வளர்ச்சி 2.3.9

3. வணிகத்தில் ்தொழில் 
நுட்பம் 3.4.18

4. ்ெய்யுளும் 
்மொழிைணியும் 4.7.3
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கபோககு்வரததுத து்றைசதைோகுதி 1

அன்றும் இன்றும்

போடம் 1 சதைோன்்மயும் ்வளர்சசியும்
�டங்கறை உற்று பநோக்கி ஒற்றுறம்கறையும் 
பவற்றுறம்கறையும் ்கலநதுறரயோடிச் தசவிமடுத்திடு்க.

1.1.3 ்ெவிமடுத்தவறறிலுள்ள கருத்துகடள ஒப்பிட்டுத் ்தொகுத்துக கூறுவர்.

சோறல

 ப�ருநது

தநடுஞசோறல 

அதிநவீன ப�ருநது

ததோடரவணடி

்ெவிமடுத்திடுக

இலகுத் ததோடரவணடி
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பநோக்குக் குறியீடறடப் �யன்�டுத்தி, தசவிமடுத்திடு்க; ததோகுத்துக் கூறு்க.
இடு�ணி 1

தசவிமடுத்த ்கருத்து்கறை ஒப்பிடடுத் 
ததோகுத்துக் கூறு்க.

இடு�ணி 2

குறிப்பு்களின் அடிப்�றடயில் சோறலப் 
ப�ோக்குவரத்திலும் ததோடரவணடிப் 
ப�ோக்குவரத்திலும் ஏற்�டடுள்ை மோற்ைங்கறை 
ஒப்பிடடுக் குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க. 

இடு�ணி 3

அனறு நம் நொட்டுச் ெொடைகளும் ்தொைர்வண்டிச் ்ெடவயும் ்பரிை அளவில் மககளுககு 
உதவிைொக்வொ நனடமைளிப்பதொக்வொ இல்டை்ைைக கூறைொம். ஆஙகி்ைை ஆட்சிக 
கொை்மனபதொல், ஆஙகி்ைைர்களொல் நிறுவப்பட்ை ெொடைகளும் ்தொைர்வண்டிச் ்ெடவயும் 
அவர்களின ் பொருளிைல் வளர்ச்சிடை டமைமொகக ் கொண்்ை உருவொககப்பட்டிருநதை. ் பரும்பொைொை 
ெொடைகள் முககிைப் ்பொருளிைல் நகரஙகடள ஒட்டி்ை அடமககப்பட்ைை. ்தொைர்வண்டிச் 
்ெடவ உறபத்தி டமைஙகளொை ரப்பர் ்தொட்ைப் பகுதிகளிலிருநதும் ஈைச்சுரஙகஙகளிலிருநதும் 
துடறமுகஙகடள ்நொககி்ை அடமககப்பட்டிருநதை. இத்தடகை ்ெடவகள் ்பொதுமககளில் 
ஒரு பகுதியிைருக்க நனடம பைப்பதொக அடமநதிருநதை என்ற கூறைொம். ெொடைகளும் 
்பரும்பொலும் அவவொ்ற அடமநதிருநதை.

இனறு ெொடை வெதிகளிலும் இரயில் ் பொககுவரத்துச் ் ெடவகளிலும் மிகப் ் பரிை மொறுதல்களும் 
வளர்ச்சியும் ஏறபைைொயிை. அடமககப்பட்ை ெொடைகளும் ்தொைர்வண்டிச் ்ெடவயும் மககளின 
நைத்டதயும் மககளுககொை வெதிடையும் முனனிறுத்தி்ை உருவொககப்பட்ைை எைத் துணிநது 
கூறைொம். முககிை நகரஙகடள மட்டு்ம ஒட்டியிருநத ெொடைகள் சிறு பட்ைணஙகளுககும் 
கிரொமஙகளுககும் விரிவொககப்பட்ைை. இதைொல், அடைத்து மககளும் தரமொை ்பொககுவரத்துச் 
்ெடவடைப் ்பற முடிநதது. ெொடைவழிப் ்பொது்பொககுவரத்துச் ்ெடவகளும் ்தொைர்வண்டிச் 
்ெடவகளும் ் பருமளவில் விரிவொககப்பட்டு, இனறு ம்ைசிை மககளின முககிைப் ் பொககுவரத்தொகப் 
பைனபட்டு வருகினறை. இடவ ம்ைசிைர்களின வொழகடகத் தரத்தில் மொறறஙகடளக ் கொண்டு 
வநதுள்ளை.

த�ோதுப் ப�ோக்குவரத்துப் �யன்�ோடடோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள் ததோடர�ோன 
்கருத்து்கறை ஒப்பிடடுத் ததோகுத்துக் கூறு்க.

்வளப்படுததுதைல

•	 கருப்்பொருடளக குறிககும் 
முதனடம வொககிைத்தில் 
்தொைஙகுதல்.

•	 ஒறறுடம ்வறறுடமகடள 
ஒப்பிட்டுத் ்தொகுத்துக கூறுதல்.

•	 மொறறத்தொல் விடளநத 
நனடமகடளக கூறுதல்.

•	 முடிப்பு – ்ெொநதக கருத்டதக 
கூறுதல்.

�்வ்ததில ச�ோள�
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பநோக்குக் குறியீடறடப் �யன்�டுத்தி, தசவிமடுத்திடு்க; ததோகுத்துக் கூறு்க.
அனறு நம் நொட்டுச் ெொடைகளும் ்தொைர்வண்டிச் ்ெடவயும் ்பரிை அளவில் மககளுககு 

உதவிைொக்வொ நனடமைளிப்பதொக்வொ இல்டை்ைைக கூறைொம். ஆஙகி்ைை ஆட்சிக 
கொை்மனபதொல், ஆஙகி்ைைர்களொல் நிறுவப்பட்ை ெொடைகளும் ்தொைர்வண்டிச் ்ெடவயும் 
அவர்களின ் பொருளிைல் வளர்ச்சிடை டமைமொகக ் கொண்்ை உருவொககப்பட்டிருநதை. ் பரும்பொைொை 
ெொடைகள் முககிைப் ்பொருளிைல் நகரஙகடள ஒட்டி்ை அடமககப்பட்ைை. ்தொைர்வண்டிச் 
்ெடவ உறபத்தி டமைஙகளொை ரப்பர் ்தொட்ைப் பகுதிகளிலிருநதும் ஈைச்சுரஙகஙகளிலிருநதும் 
துடறமுகஙகடள ்நொககி்ை அடமககப்பட்டிருநதை. இத்தடகை ்ெடவகள் ்பொதுமககளில் 
ஒரு பகுதியிைருக்க நனடம பைப்பதொக அடமநதிருநதை என்ற கூறைொம். ெொடைகளும் 
்பரும்பொலும் அவவொ்ற அடமநதிருநதை.

இனறு ெொடை வெதிகளிலும் இரயில் ் பொககுவரத்துச் ் ெடவகளிலும் மிகப் ் பரிை மொறுதல்களும் 
வளர்ச்சியும் ஏறபைைொயிை. அடமககப்பட்ை ெொடைகளும் ்தொைர்வண்டிச் ்ெடவயும் மககளின 
நைத்டதயும் மககளுககொை வெதிடையும் முனனிறுத்தி்ை உருவொககப்பட்ைை எைத் துணிநது 
கூறைொம். முககிை நகரஙகடள மட்டு்ம ஒட்டியிருநத ெொடைகள் சிறு பட்ைணஙகளுககும் 
கிரொமஙகளுககும் விரிவொககப்பட்ைை. இதைொல், அடைத்து மககளும் தரமொை ்பொககுவரத்துச் 
்ெடவடைப் ்பற முடிநதது. ெொடைவழிப் ்பொது்பொககுவரத்துச் ்ெடவகளும் ்தொைர்வண்டிச் 
்ெடவகளும் ் பருமளவில் விரிவொககப்பட்டு, இனறு ம்ைசிை மககளின முககிைப் ் பொககுவரத்தொகப் 
பைனபட்டு வருகினறை. இடவ ம்ைசிைர்களின வொழகடகத் தரத்தில் மொறறஙகடளக ் கொண்டு 
வநதுள்ளை.

மலர: வணககம் அரசி. நைமொ?

அரசி: வணககம் மைர். நை்ம விடழகி்றன. நீ எப்படி இருககிறொய்? நீண்ை நொளொகிவிட்ை்த. 
எனை கொரணமொக அடழககிறொய்?

மலர: நொன நைமொக்வ இருககி்றன. நகர்புறப் ் பொககுவரத்திறகும் புறநகர்ப் ் பொககுவரத்திறகும் 
இடை்ை உள்ள வளர்ச்சிடையும் ்வறுபொடுகடளயும் குறித்து, திரட்்ைடு ஒனறடைச் 
்ெய்ை ஆசிரிைர் பணித்துள்ளொர். அதன விபரஙகடள அறிை்வ ் தொைர்பு ் கொண்்ைன.

அரசி: நகர்புறப் ்பொககுவரத்துத்துடற மிகப் ்பரிை வளர்ச்சிடைக கண்டுள்ளது. இங்க, 
தடரப் ்பொககுவரத்திலிருநது வொன்பொககுவரத்து வடர உள்ளை. இஙகுள்ள 
ெொடைகள் ்நடுஞெொடைகளொகவும் ்மம்பொைச் ெொடைகளொகவும் அடுககுச் 
ெொடைகளொகவும் இருககினறை. ்தொைர்வண்டிச் ்ெடவயும் பல்கிப் ்பருகிவிட்ைது. 
இைகுத் ்தொைர்வண்டி ்தொைஙகி, ‘்மொ்ைொ இரயில்’, விடரவுத் ்தொைர்வண்டி எைப்  
்பரும் வளர்ச்சி கண்டுவிட்ைது.

மலர: அம்மொடி்ைொ! இத்துடண வளர்ச்சிைொ? உைககுத்தொன ் தரியு்ம, என வட்ைொரம் கிரொமப் 
பகுதி. இஙகுப் ்பருநதுச் ்ெடவ மட்டு்ம உள்ளது. முனைர் ஒருமுடற நீ இஙகு 
வநதிருநத்பொது இருநதடதவிைச் ெறறு வளர்ச்சி அடைநதுள்ளது. ்பொககுவரத்துத் 
துடறயில் ் பரும் வளர்ச்சி இல்டை எனறொலும், இங்க ெொடை ் நரிெல் எனபது இல்டை 
எனப்த எஙகளுககு மகிழச்சிைொை தகவல் அரசி!

அரசி: ்வறு தகவல்கள் ்வண்டு்மனறொல் புைைம்வழி அனுப்புகி்றன மைர், அம்மொ 
அடழககினறொர். நொன விடை்பறறுக ்கொள்கி்றன. நனறி.

மலர: ெரி அரசி, தகவல்கடளத் தவறொமல் அனுப்பி டவ. மிகக நனறி. விடை்பறுகி்றன, 
வணககம்.

உறரயோடறலச் தசவிமடுத்து இருவரின் ்கருத்து்கறையும் 
ஒப்பிடடுத் ததோகுத்துக் கூறு்க. 

்ெவிமடுத்திடுககு்றைநீக�ல
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பிப்ரவரி 6 - அடுத்த பதது ஆண்டுகளில் 
ஓட்டுநர் துணை இல்்லாமல் மின்சக்திணைக் 
ககலாண்டு இைங்கும் மகிழுந்துகள் ்சலா்தலா்ரை 
மகிழுந்துகளின விண்யில்லை கிணைக்கும் 
்சலாததிைம் இருபப்தலாக ஆஸ்தில்ரலிை 
கர்டின பல்கண்க்கழக விஞ்லானிகள் 
கூறியுள்்ளனர். ஓட்டுநர் இல்்லாமல் இைங்கும் 
்தலானிைங்கி மகிழுந்துகளுக்கலாக மலிவு விண் 
க்தலாழில்நுட்பதண்தயும் அவர்கள் வடிவணமதது 
வருகின்றனர். ஆனலால், இந்்த மலிவு விண் 
க்தலாழில்நுட்பதண்த லமம்படுததி அறிமுகம் 
க்சயவ்தற்கு இனனும் பதது ஆண்டுகள் 
பிடிக்க்லாம் எனறு அவர்கள் கூறியுள்்ளனர். 

இந்்த நிண்யில், கூகுள் நிறுவனம் 
்த லா னி ை ங் கி  ம கி ழு ந் தி ன  வ டி வ த ண ்த 
அறிமுகம் க்சயதுவிட்ைது. ்தற்லபலாது  தீவி்ர 
ல்சலா்தணனகளில் இருக்கும் இந்்த மகிழுந்ண்த 
அகமரிக்கலாவிலுள்்ள கலிிஃலபலார்னிைலா, கநவைலா 
ஆகிை மலாநி்ங்கள் மட்டுலம அங்கீகரிததுள்்ளன. 

எனலவ, இ்தணனச் ்சலா்தலா்ரை ்சலாண்களில் 
பைனபடுத்த இனனும் சி் ஆண்டுகள் ஆக்லாம் 
எனறு கணிக்கபபடுகின்றது. இம்மகிழுந்து 
நணைமுண்றக்கு வந்்தலால் எபபடி இருக்கும் 
எனபது குறிததுப பினவரும் கருததுகண்ளப 
ப்ர் க்தரிவிததுள்்ளனர்.

மினனலாற்்ற்லால் இைங்கும் மகிழுந்து 
எனப்தலால் சுற்றுச்சூழலுக்குத தீங்கு இணழக்கலாது. 
இ்தணன ஒருமுண்ற முழுணமைலாக மினனூட்ைம் 
க்சய்தலால் 160 கில்லா மீட்ைர் தூ்ரம் வண்ர 
பைணிக்க முடியும். இ்தனலால், மகிழுந்து 
வழியில் நினறுவிடுலமலா எனறு அச்்சபபை 
லவண்டிைதில்ண். 

ஓட்டுநர்  இனறிப பைணிக்கும் இந்்த 
மகிழுந்தில் எவரும் பைைம் க்சயை்லாம். 
தி்றனலபசி மூ்ம் கட்ைண்ளயிட்ைலால், க்சல்் 
லவண்டிை இைததிற்குப பலாதுகலாபபலாகக் ககலாண்டு 
ல்சர்ததுவிடும். ஓட்டுநண்ரயும் குடும்பததினர் 
உ்தவிணையும் ல்தடிக் ககலாண்டிருக்கலாமல் குறித்த 
லந்ரததிற்குச் க்சல்் நிணனபபவர்களுக்குச்  
சி்றபபலான க்தரிவலாகும்.

இந்்த மகிழுந்தில் ஆக்சில்ட்ைர், பில்ரக் 
கபைல்கள்,  ஸ்டீைரிங் ஆகிைன இருக்கலா. 
முடுக்கு்தல், முைக்கு்தல் பட்ைன மூ்ம் 
எந்தி்ரதண்த முடுக்கியும் முைக்கியும் க்சல்் 
முடியும். 

2.1.6 ்ெய்திடைச் ெரிைொை ்வகம், ்தொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவறறுைன நிறுத்தககுறிகளுக்கறப வொசிப்பர்.

போடம் 2 தைோனியஙகி மகிழுந்து
தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� உரக்்க வோசித்திடு்க.

மின்்ோற்றைலோல இயஙகும் தைோனியஙகி மகிழுந்து
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வைக்கம். க்தலாைர்மணழயின கலா்ரைமலாகக் 
கிழக்குக்கண்ர மலாநி்ங்க்ளலான கி்ளந்்தலான, 
திக்ரங்கலானு, பகலாங்கில் கவள்்ள நிண்ணம 
லமலா்சமணைந்துள்்ளக்தனத ல்தசிைப லபரிைர் 
நிருவலாகக் கழகம் (நட்மலா) க்தரிவிததுள்்ளது. 
இ்தனலால், லபலாக்குவ்ரததுகள் கபரிதும் 

பலாதிக்கபபட்டுள்்ளன. எனலவ, கிழக்குக்கண்ர 
மலாநி்ங்களுக்குப பைணிபலபலார் கவள்்ள 
நி்வ்ரங்கண்ள அறிந்து ககலாண்டு ்தங்கள் 
பைைங்கண்ள லமற்ககலாள்ளுமலாறு லகட்டுக் 
ககலாள்்ளபபடுகி்றலார்கள். 

வைக்கம் லநைர்கல்ள! உ்கக் கிண்ைத 
ல்தர்வலாட்ைததிற்குத ்தகுதி கபற்றிருக்கும் 
மல்சிை அணி இனறு ்தனது ணவரிைலான 
க்தன ககலாரிைலாணவத ்தன உள்்ள்ரங்கில் 
்சந்திதது விண்ளைலாைவுள்்ளது. புக்கிட் 
ஜலாலில் அ்ரங்கம் மல்சிை இ்ரசிகர்க்ளலால் 
நிண்றந்து கலாைபபடுகி்றது. இதுவண்ர ஆடிை 
ஆட்ைங்கள் நலானகில் இ்ரண்டு கவற்றியும் 
ஒரு ்சமநிண்யும் ஒரு ல்தலால்விணையும் 

்சந்திததுள்்ள நம் அணி நலானகு கவற்றிகண்ளப 
பதிவு க்சயதுள்்ள க்தனககலாரிைலாவுைன 
ப்பபரீட்ண்ச கலாை உள்்ளது. க்தன ககலாரிைலாணவ 
வீழ்ததி அடுத்த சுற்றுக்குத ்தகுதி கபறுமலா? 
இல்ண்ைலா? எனபண்தப கபலாறுததிருந்து்தலான 
பலார்க்க லவண்டும். ஆட்ைம் இனனும் சி் 
நிமிைங்களில் க்தலாைங்கவுள்்ளது. ஒரு வி்ளம்ப்ர 
இணைகவளிக்குப பி்றகு மீண்டும் உங்கண்ளச் 
்சந்திக்கில்றன.  

தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 3

உச்சரித்துப் �ழகு்க. ்கோதணோளிறய வழி்கோடடியோ்கக் த்கோள்்க.
இடு�ணி 2

தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 1

கொ்ணொளி

இந்்த மகிழுந்தில் க்சைற்ணகக்லகலாள் 
்தைங்கலாட்டி முண்றணம உள்்ளது. இது, 
க்தலாண்க்கண்டுைர்வி எனபபடும் ்ரலாைலார், 
உைர்தி்றநிழற்பைக் கருவி (லகம்ரலா க்சன்சலார்) 
மு்தலிைவற்றுைன இணைந்து க்சைல்படுவ்தலால், 
்சலாண்யின ஓ்ரததில் பைைதண்த நிறுததிப 
பைணிணைப பலாதுகலாபபலாக இ்றக்கிவிடும். 

லமலும், பலா்த்சலாரிகள், அருகில் வரும் 
வலாகனங்கள், அறிவிபபுகள், ்சலாண்யில் இருக்கும் 
எச்்சரிக்ணகப ப்ணககள் லபலான்றவற்ண்றக் 
கண்டுைர்ந்து, அவற்றுக்கு ஏற்்றவலாறு க்சல்லும். 
சுமலார் 600 அடி தூ்ரததிற்கு, அ்தலாவது இ்ரண்டு 
கலாற்பந்து ணம்தலானங்கள் சுற்்ற்ளவுக்கு இ்தனலால் 
கண்டுை்ர முடியும்.
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தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.
இது தமிழரின வொனவழிப் பைண அறிவு பறறிை ்ெய்தித் துணுககு. நம் இைககிைஙகள் 
விமொைஙகடளப் பல்்வறு வடிவில் குறிப்பிடுகினறை. கண்ணகி, ் கொவைனுைன வொை ஊர்தியில் 
்ெனறதொகச் சிைப்பதிகொரமும், சீடதடை இரொவணன புட்பக விமொைத்தில் தூககிச் ் ெனறதொகக  
கம்பரொமொைணமும் குறிப்பிடுகினறை. இனனும் ் வறு சிைவறறிலும் விமொைச் ் ெய்தி வருவடதக 
கொணைொம். ்மலும், “வைவன ஏவொ வொைவூர்தி” எனறு பழம்்பரும் இைககிைத் ்தொகுப்பொை 
புறநொனூறறுப் பொைல் ஒனறு கூறுகினறது. வொனூர்தி ஓட்டுகிறவடைத் தமிழில் ‘வைவன’ எை 
அடழத்தைர். சீவகசிநதொமணியில் “மயிற்பொறி விமொைத்தின” எனும் கூறறு இைம் ் பறறுள்ளது. 
இதனவழி தமிழர் வொனவழிப் பைணம் ்நடுஙகொைமொக இருநதுள்ளடம அறிைமுடிகிறது.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

உறரயோடறலச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.
கூத்தன: ்கள்விகடள நீ ்கட்கிறொைொ 

அல்ைது நொன ்கட்கட்டுமொ?
தருமி: (அதிர்ச்சியுைன) நீ ்கட்கொ்த 

நொன ்கககு்றன (்கட்கி்றன). 
எைககுக ்கட்கத்தொன ்தரியும்.

கூத்தன: ்களும்.
தருமி: ெறறுப் ்பொறும்.
கூத்தன: ்களும். (ெறறு அழுத்தமொக)
தருமி: பிரிகக முடிைொதது எனை்வொ?
கூத்தன: தமிழும் சுடவயும்.
தருமி: பிரிைககூைொதது...?
கூத்தன: எதுடகயும் ்மொடையும்.
தருமி: ்ெர்ந்த இருப்பது...?
கூத்தன: வறுடமயும் புைடமயும்.
தருமி: ம்ம்ம். ககும்… ககும்… (திடகத்தல் 

மறறும் அடத இருமைொக 
மொறறம்) ்ெரொது இருப்பது...?

கூத்தன: அறிவும் பணமும்.
தருமி: ்ெொல்ைககூைொதது...?
கூத்தன: ்பண்ணிைம் ரகசிைம்.
தருமி: ்ெொல்ைககூடிைது...?
கூத்தன: உண்டமயின தத்துவம்.

தருமி: பொர்ககககூைொதது...?
கூத்தன: பசியும் பஞெமும்.
தருமி: பொர்த்து இரசிப்பது...?
கூத்தன: கடையும் அழகும்.
தருமி: கடையில் சிறநதது...?
கூத்தன: இைல் இடெ நொைகம்.
தருமி: நொைகம் எனபது...?
கூத்தன: நடிப்பும் பொட்டும்.
தருமி: பொட்டுககு...?
கூத்தன: நொரதன.
தருமி: வீடணககு...?
கூத்தன: வொணி.
தருமி: அழகுககு...?
கூத்தன: முருகன.
தருமி: ்ெொல்லுககு...?
கூத்தன: அகத்திைன.
தருமி: வில்லுககு...?
கூத்தன: விஜைன.
தருமி: ஆடெககு...?
கூத்தன: நீ.
தருமி: அறிவுககு...?
கூத்தன: நொன!
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வறர�டத்திலுள்ை ்கருத்து்கறைப் �த்தியில் ததோகுத்து எழுது்க.
இடு�ணி 1

3.2.5 கருத்துகடளத் ்தொகுத்துப் பத்தியில் எழுதுவர். 

போடம் 3 சபோதுப் கபோககு்வரதது
‘சோறல தநரிசறலத் தவிரப்�தோல் விறையும் நன்றம்கள்’ எனும் தறலப்பில் 
உருவோக்்கப்�டடுள்ை �த்திறய வோசித்து அறி்க. �த்தியின் அறமப்ற� 
இறணயரோ்க ஆரோயநது கூறு்க.

•	 வொகைஙகள் குடறயும். 
•	 ்நரத்்தொடு இைகடக அடைைைொம். 
•	 மைவுடளச்ெடைப் ்பொககைொம்.
•	 பைணத்டத மகிழவூட்டுவதொக அடமத்திைைொம்.

துறணக் ்கருத்தும் விைக்்கமும்

சோறல தநரிசறலத் தவிரப்�தோல் �ல 
நன்றம்கறை அறடயலோம்.

முதன்றமக் ்கருத்து

எ.�ோ:

்ெடவகடள அதிகரித்தல்

விடரவொை ்ெடவடை வழஙகுதல்

பைணிகளுககு ஏறற வெதிகடள வழஙகுதல்

பரிநதுடரககப்பட்ை அட்ைவடணப்படி புறப்பொடு இருத்தல்

சபோதுப் 
கபோககு்வரத்தை 

ஊககுவிககும் 
்வழி�ள

�த்தி அறமப்பு
•	 முதனடமக கருத்து – முதனடம வொககிைமொக அடமதல்.
•	 துடணக கருத்துகடளத் துடண வொககிைஙகளில் எழுதுதல்.
•	 ஒரு பத்தி ஒ்ர கருத்தில் அடமதல்.

�்வ்ததில ச�ோள�

ெொடையில் வொகைஙகளின எண்ணிகடகடைக குடறப்பதொல் ெொடை ் நரிெடை மிக எளிதில் 
தடுத்து விைைொம். இதைொல், நமககுப் பை நனடமகள் விடளகினறை. நொம் குறித்த ் நரத்தில் 
நம் இைகடக அடைைைொம். ்மலும், ெொடை ்நரிெலில் சிககி மைவுடளச்ெலுககு ஆளொக 
்வண்டிைதில்டை. ் ெொல்ைப்்பொைொல், நமது பைணம் மிகவும் மகிழவூட்டுவதொக அடமயும்.
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்கருத்து்கறைத் ததோகுத்துப் �த்தியில் எழுது்க.
இடு�ணி 2

பின்வரும் ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்துப் �த்தியில் எழுது்க.
இடு�ணி 3

•	 விடரநது ்ெல்ைவும் திரும்பவும் உதவும்.
•	 ஆபத்து அவெரத்திறகு ஏறறதொகும்.
•	 வட்ைொரப் ்பொருளொதொர வளர்ச்சிககு உதவும்.

துறணக் ்கருத்தும் விைக்்கமும்
வோன் ப�ோக்குவரத்தோல் ஏற்�டும் 
நன்றம்கள்.

முதன்றமக் ்கருத்து

கு்றைநீக�ல

வோக்கியத்தில் உள்ை ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்துப் �த்தியில் எழுது்க.
  மூடள ் ெொர்வடையும்்பொது தூககம், ் ெொம்பல், மறதி, கொைம் தொழத்துதல் ஆகிை நொல்வடக 

்நொய்கள் மனிதடைத் தொககும் எை வள்ளுவப் ்பருநதடக கூறுகிறொர்.
  உைலுககு மருநது உணவு; மூடளககு மருநது படிப்பு.
  வொழகடக வளப்பம், முன்ைறறம் ்பற வொசிப்பு அவசிைம்.

்வளப்படுததுதைல

்கருத்து்கறைத் ததோகுத்து ஒரு �த்தியில் எழுது்க.

	 மைம் விட்டுப் ்பசுதல்
	 மைவுடளச்ெலினறிப் 
பைணித்தல்

	 ்ெர்நது உணவுண்ணல்
	 நல்லுறவு ்மம்பைல்

தவளியிடப் �யணங்கள் குடும்� 
உைறவ பமம்�டுத்துகின்ைன.

்கருத்து:

முதன்றமக் ்கருத்து: வொகை ்நரிெடைத் தவிர்ப்பதொல் ஏறபடும் நனடமகள்.  
  தூய்டமக்கட்டைக குடறககைொம்.
  குடறவொை வொகைஙகள் – குடறவொகப் புடக ்வளி்ைறும்.
  கொறறுத் தூய்டமக்கட்டைக குடறகக வழிவகுககும்.
  எ.கொ: கொர்பன ்மொ்ைொகசிைொ கொறறு – அதிக ஆபத்டத ஏறபடுத்தும்.
  தூய்டமக்கடு குடறவு – நைமொை வொழவு ஏறபடும்.
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4.1.3
மூனறொம் படிவத்திறகொை இரட்டைககிளவிகடளச் 
சூழலுக்கறபச் ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

இரடறடக்கிைவி்கறை வோசித்து அறி்க.

•	 இரட்டை = இரண்ைொக வருவது
•	 கிளவி = ்ெொல்
•	 இரட்டைககிளவி = ்ெர்நது வரும் 

்ெொறகள் எைப் ்பொருள்படும்.
•	 இரட்டைககிளவி ் ெர்நது வரும்்பொது 

மட்டு்ம ்பொருள் தரும்.

�்வ்ததில ச�ோள�

்ெவிமடுத்திடுக

‘கண்்ணொடு கொண்ப்தல்ைொம்’ எனும் 
கவிஞர் டவரமுத்துவின பொைடை நீஙகள் 
்ெவிமடுத்திருககைொம். இப்பொைலில் ெைெை, 
தகதக முதலிை ்ெொற்றொைர் பைனபொட்டைக 
கவனியுஙகள். ெைெை எனபது தமிழ்மொழியில் 
பன்ைடுஙகொைமொகப் பைனபடுத்தப்படும் 
்மொழிைணிைொகும். இது ெரளமொை 
நீ்ரொட்ைத்டத உணர்த்துகினறது. ஒரு 
வொககிைத்தில் ஒரு ்ெொல் தனித்து வருடகயில் 
்பொருள் தரொமல், இரட்டைைொய் அடுககி 
வரும் ்பொழுது ்பொருள் தரும். இவவடகச் 
்ெொற்றொைர்தொன இரட்டைககிளவி எைப்படும்.

சிலுசிலு – குளிர்ச்சித்தனடம
பரபர – அவெர அவெரமொகச் ்ெய்தல்
துருதுரு – எப்்பொழுதும் துடிப்பொகச் ்ெைல்படுதல்
தளதள – பயிர் ்ெழிப்பொகக கொணப்படும் நிடை

ெைெை ெைெை இரட்டைககிளவி
தகதக தகதக இரட்டைககிளவி
உண்ைல்்ைொ தமிழில் உண்ைல்்ைொ
பிரித்து டவத்தல் நிைொைமில்டை
பிரித்துப் பொர்த்தொல் ் பொருளுமில்டை
இரண்ைல்்ைொ இரண்டும் ஒனறல்்ைொ

- ்கவிஞர றவரமுத்து

வணககம் குமுதொ. 
விடுமுடறயில் 
்கமரன மடைககுச் 
்ெனறிருநதொ்ை, 
எப்படி இருநதது 
்கமரன மடைச் 
சூழல்?

சூழல் 1
வணககம் சுைர். 
மகிழச்சிககுச் 
்ெொல்ைவொ 
்வண்டும்? 
மடையில் 
சிலுசிலு்வை 
வீசிை குளிர்கொறறு 
்பருஞசுகத்டதத் 
தநதது.
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முல்டை, தம்பி எங்க? 
அவடைப் பத்திரமொகப் 
பொர்த்துக ்கொள். 
அவன அஙகுமிஙகும் 
துருதுரு்வை 
ஓடிக்கொண்டிருப்பொன.

எனை ைொழினி 
அத்துடண அவெரம்? 
இ்தொ வநதுவிட்்ைன.

கவடை ்வண்ைொம் அம்மொ. 
அவன எனனுைனதொன 
விடளைொடிக ்கொண்டிருககிறொன. 
நொன அவடைப் பத்திரமொகப் 
பொர்த்துக ்கொள்்வன.

சூழல் 2

சூழல் 3 சூழல் 4

எனை ்ெல்வன, 
பரபர்வை ஓடுகிறொய்? நொன 
கூப்பிடுவதுகூை உன கொதில் 
விழவில்டைைொ?

மனனிகக ்வண்டும் 
தொத்தொ. இரவு நீண்ை 
்நரம் கண்விழித்துப் 
படித்ததொல் தொமதமொக 
எழுநதுவிட்்ைன. 
அதைொல்தொன 
கொறபநதுப் பயிறசிககுத் 
தொமதமொகிவிட்ைது.

2

1

3
இங்க பொருஙகள் 
அப்பொ. நொன நட்ை 
தககொளிச் ்ெடி 
தளதள்வைச் 
்ெழிப்பொக 
வளர்நதிருககினறது.

அப்பொ! இங்க 
வொருஙக்ளன. 
சீககிரம் அப்பொ.
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பமற்்கணட இரடறடக்கிைவி்களுக்கு ஏற்ை சூழறல அறமத்திடு்க.

ப்கோடிடட இடத்றதச் சரியோன இரடறடக்கிைவி்கறைக் த்கோணடு நிறைவு தசய்க.

்வளப்படுததுதைல

1. ்கமரன மடையில்  எை வீசிை ்மனகுளிர்க கொறறு உைடைச் 
சிலிர்ககச் ்ெய்தது.

2. தொமதமொக எழுநத ்ெநதில்  எைக கொடைககைனகடள முடித்துப் 
பள்ளிககு ஓடிைொன.

3.  எை அஙகுமிஙகும் ஓடிைொடிக ்கொண்டிருககும் குழநடதகடளக 
கவைமொகப் பொர்த்துக்கொள்ள ்வண்டும்.

4. நனகு நீரூறறி உரமிட்ை மல்லிடகச் ்ெடிகள்  எைச் ்ெழிப்பொக 
வளர்நதிருநதை.

கு்றைநீக�ல

இரடறடக்கிைவி்களுக்கு ஏற்ை த�ோருறை இறணத்திடு்க.
இடு�ணி 2

பமற்்கணட இரடறடக்கிைவி்கறைப் த�ோருள் விைங்க வோக்கியத்தில் அறமத்திடு்க.
இடு�ணி 3

அவெர அவெரமொகச் ்ெய்தல்

குளிர்ச்சித் தனடம

எப்்பொழுதும் துடிப்பொகச் ்ெைல்படுதல்

பயிர் ்ெழிப்பொகக கொணப்படும் நிடை

சிலுசிலு

துருதுரு

தளதள

பரபர

உறரயோடல்்களில் இரடறடக்கிைவி்களின் சரியோன �யன்�ோடறட அறிநது கூறு்க.
இடு�ணி 1
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்வரலோற்றுத தைடங�ளசதைோகுதி 2
போடம் 1 இரெ்்மிகு மகலசியோ

�டங்கறை உற்றுபநோக்கி விைக்்கம் த�ைக் ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.

1.2.3 விளககம் ்பறக ்கள்விகள் ்கட்பர்.

நோடடின் �றழறமயோன ்கோவல் நிறலயம் 
�்கோங

ஆஃ�பமோசோ ப்கோடறட
மலோக்்கோ

பூஜோங �ள்ைத்தோக்கு
த்கடோ

த்கல்லீஸ் ப்கோடறடய்கம்
ப�ரோக்
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றதப்பிங �டடணத்தில் வரலோற்றுச் சுவடு்கள் �ற்றிய விைக்்கங்கள் த�ை 
ஏற்ை வினோக்்கறைக் குழுவில் வினவிடு்க. வறர�டத்திலுள்ை ்கருச்தசோற்்கறை 
வழி்கோடடியோ்கக் த்கோள்்க. 

இடு�ணி 1

நண�ர்களுடன் குழுவில் ்கலநதுறரயோடி, பமலும் விைக்்கங்கள் த�ை வினவு்க.
இடு�ணி 2

உமது வடடோரத்தில் உள்ை வரலோற்றுச் சிைப்புமிக்்க ஓர இடத்றதக் 
்கணடறிநது விைக்்கங்கறைப் த�ைக் ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.

இடு�ணி 3

�டத்றதப் �ோரத்து விைக்்கம் த�ைக் 
ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.

்வளப்படுததுதைல

்ெடவகள் சிறப்புகள்அடமவிைம் அடைைொளஙகள்

்தைப்பிங படடணம்

கு்றைநீக�ல

�டம் ததோடர�ோன விைக்்கம் த�ை 
ஐநது ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.
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ம்ைசிை நகர்களுள் பை சிறப்புக கொரணஙகளுககொக வரைொறறில் குறிப்பிைத் தககைவொக 
உள்ளை. எடுத்துககொட்டிறகு, பகொஙகிலுள்ள ரவூப் நகரம் தஙகச் சுரஙகத்திறகுப் புகழ்பறற 
இைமொகும். இநநகரத்தில் 1880ஆம் ஆண்டுகளிலிருநது தஙகம் ்வட்டி எடுககப்படுகினறது. 

பகொங மொநிைத்தின மிகப் பழடமைொை நகரஙகளுள் ரவூப் நகரமும் ஒனறொகும். இநநகரம் 
்கொைொைம்பூரில் இருநது சுமொர் நூறறுப் பத்து கி்ைொமீட்ைர் தூரத்தில் அடமநதுள்ளது. 

ஆஙகி்ைைரின ஆட்சிக கொைத்தின்பொது, இஙகுத் தஙகம் இருப்பது கண்டுபிடிககப்பட்ைது. 
அதடைத் ்தொண்டி எடுககும் ்பொருட்டு, 1889இல் `ரவூப் ஆஸ்தி்ரலிைத் தஙகச் சுரஙகம்’ 
எனும் நிறுவைம் ்தொறறுவிககப்பட்ைது.

அப்்பொது, சுறறு வட்ைொரஙகளில் வொழநத மககளுள் பைர், ரவூப் தஙகச் சுரஙகத்தில் 
்வடை ் ெய்வதறகுப் படை்ைடுத்தைர். இஃது அஙகுள்ள மககளுககு ் வடை வொய்ப்புகடள 
வழஙகிை்தொடு மட்டுமல்ைொமல், அவர்களின வொழகடகத் தரத்டதயும் ்மம்பைச் ்ெய்தது. 
எை்வ, இது ம்ைசிை வரைொறறில் சிறப்புமிகக ஒரு தஙகச் சுரஙகக குடி்ைறறப் பகுதிைொக 
உரு்வடுத்தது. இனறும் அநதப் புகழ நிடைத்து நிறகினறது.

எனினும்,1961ஆம் ஆண்டில் தஙகம் ் தொண்டுவது நிறுத்தப்பட்ைது. இருப்பினும், அண்டமை 
கொைஙகளில் உைகளொவிை நிடையில் தஙகத்தின விடை்ைறறத்தொல், அநதச் சுரஙகத்டத 
மீட்்ைழுச்சி ்ெய்வதறகு முைறசிகள் நடை்பறறு வருகினறை.

ரவூப் தஙகச் சுரஙகத்தில் தஙகத்டதத் ்தொண்டி எடுப்பதறகு, சுழல் தண்டு முடறடைப் 

2.3.7
வரைொறு ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக 
கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் பதிைளிப்பர்.

போடம் 2 மகலசியத தைங�ச சுரங�ம் 
உறரநறடப் �குதிறய தமைனமோ்க வோசித்து முக்கியக் 
்கருத்து்கறைக் குறித்திடு்க.
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1. ரவூப் நகரம் எஙகு அடமநதுள்ளது? 

2. தஙகச் சுரஙகத்தொல் ரவூப் நகரம் ்பறற மொறறஙகள் ைொடவ? 

3. ரவூப் எனும் ்பைர் எப்படி வநதது? 

4. தஙகத்டதத் ்தொண்டிை நிறுவைம் 1961இல் தஙகம் ்தொண்டுவடத   
ஏன நிறுத்திைது எை நீஙகள் கருதுகினறீர்கள்?

5. தஙகச் சுரஙகத் ்தொழில் விரிவடைநதொல் ரவூப் நகரம் எத்தடகை நனடமகடளப்  
்பறும்? 

6. ஒரு நொட்டில் ஏன சிை இைஙகள் மட்டும் சிறப்டபப் ்பறுகினறை? 

்கருத்துணர ப்கள்வி்களுக்கு விறட எழுது்க.
இடு�ணி 1

பைனபடுத்திைொர்கள். அம்டபப் ்பொனற சுழல் தண்டைப் பூமிககுள் ்ெலுத்தி மண்டணத் 
்தொண்டி எடுத்து, அதில் இருநது தஙகத்டதப் பிரித்து எடுத்தொர்கள். 

ரவூப்பில் தஙகம் கண்டுபிடிககப்பட்ைதறகு ஒரு வரைொறறுப் பினைணியும் உண்டு. முனபு ஒரு 
கொைத்தில், அஙகு வொழநத மககள் தட்டுகடளப் பைனபடுத்தி மணடைத் ்தொண்டியுள்ளைர். 
அவவொறு ் தொண்டும்்பொது, ஒரு பிடி தஙகம் கிடைத்ததொகச் ் ெொல்ைப்படுகிறது.  ் ஜ.ஏ.ரிச்ெர்ட்ென 
எனபவர், இதடைத் தம் ஆய்வு நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

அதுமட்டுமனறி, கிரொமத்துக கடத ஒனறும் உண்டு. ஒரு முதிைவரும் அவருடைை இரு 
மகனகளும் ஒவ்வொரு முடறயும் மணடைத் ்தொண்டும்்பொது, ஒரு டகப்பிடி தஙகம் 
கிடைத்ததொக அநதக கிரொமத்துக கடதயில் ்ெொல்ைப்படுகினறது. 

‘்மரவூப்’ (meraup) எனும் மைொய்ச் ் ெொல்லிலிருநது ரவூப் (Raub) எனும் ் ெொல் உருவொைதொகக 
கூறப்படுகினறது. `்மரவூப் ‘ எனறொல் ்தொண்டுதல் எனறு ்பொருள். தஙகச் சுரஙகத் ்தொழில் 
துடறயிைொல் ரவூப் பட்ைணமும் மொவட்ைமும் ்பைர் ்பறறு விளஙகுகினறை.
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1. ்வளிநொடுகளில் வொழகினற தமிழர்களின வரைொறறு நொட்ைத்டத எவவொறு அறிைைொம்?

2. ‘மொநத இைத்தின உநதுதைொை உணர்வுகள்’ எனபடவ ைொடவ?

3. தமிழ நொகரிகத்தின சிறப்டப எவவொறு அறிைைொ்மை விளககுக.

4. ஓர் இைத்தின வரைொறு ஏன முககிைமொைதொகக கூறப்படுகிறது?

5. ‘வரைொறு அறிைொத இைம் அழிநதுவிடும்’ எனும் கூறடற ஏறகினறீரொ? ஏன?

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்துக் ்கருத்துணர ப்கள்வி்களுக்கு விறட எழுது்க.
இடு�ணி 2

இநதிைொவில் கண்டுபிடிககப்பட்ை  இைட்ெம் 
கல்்வட்டுகளில், 60,000 கல்்வட்டுகள் தமிழக 
கல்்வட்டுகள் எனறு தஞடெப் பல்கடைககழகப் 
்பரொசிரிைர் முடைவர் இரொெ்வலு ் பருமிதத்்தொடு 
கூறிைொர். 

்வளிநொட்டில் பிறநது வொழும் தமிழர்கள் 
தமிழநொட்டிறகு எனறொவது வர ்நர்நதொல் 
தஙகள் முன்ைொர்கள் வொழநத ஊடரக கொண 
விடழவொர்கள். இஃது அவர்களின வரைொறறு 
நொட்ைத்டதக கொட்டுகிறது. அ்த்பொல் நொம் நம் 
இைத்தவர்களின வரைொறடறயும் அவர்கள் 
வொழநத இைம், வொழநத முடற, ்பறறிருநத அறிவு, பைனபடுத்திை கருவிகள், அவர்களின 
நொகரிகம், பண்பொடு முதலிைவறடறத் ் தரிநது ் கொள்வது எனபது இைல்பொை மொநத இைத்தின 
உநதுதைொை உணர்வு எை ்மலும் அவர் விளககிைொர்.

“வரைொறு அறிைொத இைம் அழிநதுவிடும்” எனபது வரைொறறு அறிஞர்களின முடிவொை முடிவு. 
தமிழ்மொழியின ் தொனடமடை விளககவல்ை அகழவொய்வுகள் ் தொைர்நது நடை்பறறு வருவது 
ஓரளவு ஆறுதைளிப்பதொகக கூறிைொர். கிடைத்துள்ள ஓரளவு இைககிைஙகளும் ்தொல்லிைல் 
ஆய்வுகளும் கல்்வட்டுகளும் ்ெப்்படுகளும் பிறநொட்டு நல்ைறிஞர் ஆய்வுகளும் தமிழின 
்பருடமடையும் தமிழ நொகரிகத்தின சிறப்டபயும் நனகு ்வளிப்படுத்துகினறை எனறும் 
்தரிவித்தொர். இைககிை ஆய்வுகடள மட்டு்ம டவத்துத் தமிழர் வரைொறடற அறுதியிட்டுக 
கூறவிைைொது. மொறொக, அகழவொரொய்ச்சி வழி கிடைககப்்பறற கல்்வட்டுகள் நமது ் தொனடமடை 
உைகுககு உணர்த்தும் எனபதில் எள்ளளவும் ஐைமில்டை எைவும் ்தரிவித்தொர்.

�லச்வடடு�ளும் தைமிழும்
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கி.பி.1012ஆம் ஆண்டு ்ெொழப் ்பரரடெ ஆட்சி புரிநதவர் இரொ்ஜநதிர ்ெொழைொவொர். இவர் 
தம் தநடதைொர் ்பொன்ற மிகப் ்பரிை ்வறறி வீரர். இவடரத் ‘தமிழநொட்டு ்நப்்பொலிைன’ 
எைப் புகழநது ் பசுகினறது வரைொறு. இவரிைம் சிறநத கைறபடை இருநதது. இவர், நிக்கொபொர், 
அநதமொன முதலிை தீவுகடளப் பிடித்து, பர்மொவுககுச் ் ெனறு அடதயும் ் வறறி ் கொண்ைொர். 
இரொ்ஜநதிர ்ெொழனின ்வறறிப் பைணம் அத்்தொடு முடிைவில்டை. பொண்டிைநொடு, 
்ெரநொடு, இைஙடக மறறும் கஙடகக கடரயிலிருநத சிை அரசுகளும் இவர் டகவெமொயிை. 
அவறடறத் ்தொைர்நது, மைொைொ, ஜொவொ, சுமத்திரொ, இந்தொசீைொ முதலிைவறடறயும் தமது 
்கொடியின கீழக ்கொண்டு வநதொர். கைொரத்டதக டகப்பறறிைொலும் அநநொட்டு மனைனின 
பரிதொப நிடைடைக கண்டு அடத அவனுக்க திருப்பிக ்கொடுத்து, அவடை்ை ்தொைர்நது 
அரெொளும்படி விட்டுவிட்ைொர். இவருடைை வழித்்தொனறல்களுள் ஒருவைொை நீை உத்தமன 
எனற அரெனதொன சிஙகப்பூடர முதலில் ஆண்ைதொகவும் அவனதொன அப்்பைடர அத்தீவுககு 
இட்ைதொகவும் வரைொறறு ஆசிரிைர்கள் கூறுகினறொர்கள்.

- எடுத்தொளப்பட்ைது: மைொைொ ெரித்திரம், சுவொமி ெத்திைொநநதொ.

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து, ்கருத்துணர ப்கள்வி்களுக்குப் �திலளித்திடு்க.
இடு�ணி 3

்வளப்படுததுதைல

்கருத்துணர ப்கள்வி்களுக்கு விறட ்கோண்க.
அங்கொர் வொட் (Angkor Wat) எனபது இநதுக ்கொயிைொக இருநது பினைர் புத்தர் மதக 
்கொயிைொக மொறிை ஒரு ் தொகுதிைொகும். இது கம்்பொடிைொவில் அடமநதுள்ளது. 162.6 எகைர் 
பரப்பளவில் அடமநதுள்ள இக்கொயில் உைகின மிகப்்பரிை மத வழிபொட்டுத் தைமொகும். 
இஃது இரண்ைொம் சூரிைவர்மன எனபவரொல் 12ஆம் நூறறொண்டில் கட்ைப்பட்ைது. இக்கொயில் 
்கமர் பொரம்பரிைத்தின உைர்தர கட்ைடமப்டபக ் கொண்ைது. இக்கொயில் கம்்பொடிைொ நொட்டின 
சினைமொக அநநொட்டுக ் கொடியில் இைம்்பறறுள்ளது. அங்கொர் எனபது நகரத்டதயும் வொட் 
எனபது ்கொயிடையும் குறிககும் ்கமர் ்மொழிச் ்ெொறகளொகும்.

1. அங்கொர் வொட் ்கொயிலின சிறப்புகடளப் பட்டிைலிடுக.
2. அங்கொர் வொட் ் கொயில் சிறப்புப் ் பறறடமககொை கொரணஙகடளக குழுவில் கைநதுடரைொடிக 

கூறுக; எழுதுக.

கு்றைநீக�ல

1. இரொ்ஜநதிர ்ெொழன ்தனகிழககொசிை நொடுகளுககு வநத ்நொககம் ைொது?
2. இரொ்ஜநதிர ்ெொழனின படை்ைடுப்பு ்வறறி ்பறறதறகொை கொரணம் எனை?
3. இரொ்ஜநதிர ்ெொழன பண்புநைனகடள விளககுக.

வரலோற்றுப் �ோடத்றதக் ்கற்�தோல் விறையும் நன்றம்கறைப் �டடியலிடு்க.
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போடம் 3 மகலசியத தைமிழர் தைடம்
நிரதலோழுஙகு வறர�டத்திலுள்ை �ட நி்கழ்வு்கறைதயோடடி, 
குழுவில் ்கலநதுறரயோடி விவரங்கறைக் குறித்துக் த்கோள்்க.

உைகில் நூறறுககும் ்மறபட்ை நொடுகளில் தமிழர்கள் வொழகினறொர்கள். ஆைொல், மிகச் சிை 
நொடுகளில் மட்டு்ம அவர்களின எண்ணிகடக உைர்நது இருககினறது. அத்தடகை நொடுகளுள் 
ஒனறுதொன ம்ைசிைொ. இநநொட்டின ் மம்பொட்டிறகுத் தமிழர்கள் உடழத்தது மட்டுமல்ைொமல் மறற 
இரு ்பரிை ெமூகஙகளுைன ஒனறிடணநது, விடுதடைககொகவும் பொடுபட்டுள்ளைர்.

�லந்து்ரயோடு்வதைற்கு முன்:

்கடோரத்தில் இரோபஜநதிரச் பசோழன் 
அறமத்த ப்கோயில். 

பதோடடங்களில் �ணிபுரிய தமிழர்கள் 
்கப்�லில் அறழத்து வரப்�டடனர.

 ஜப்�ோனியர ்கோலத்தில் இரயில் �ோறத 
அறமக்்க இநதியர்கள் அறழத்துச் 

தசல்லப்�டடனர.
மலோயோ விடுதறல த�ை மலோய, சீன, 
இநதியத் தறலவர்களின் �ங்களிப்பு.

3.3.3 வரிப்பைககருவியிலுள்ள விவரஙகடளத் ்தொகுத்து எழுதுவர்.

கொ்ணொளி
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மகலசியோவில தைமிழர்�ள

•	 ்தொழிைொளர்களொல் ரப்பர் 
்தொட்ைஙகள் உருவொகிை.

•	 ்தொழிைொளர் 
குழநடதகளுககொகத் 
தமிழப் பள்ளிகள் 
்தொனறிை.

•	 ்தொழிைொளர்களுககொகக 
்கொவில்கள் கட்ைப்பட்ைை.

•	 ெொடை, இரயில் பொடத 
நிர்மொணிககப்பட்ைை.

•	 நகரஙகள் உருவொகிை.
•	 ்பொககுவரத்து  

்மம்பட்ைது.

•	 ஆஙகிை முதலீடு 
்பருகிைது.

•	 ரப்படர  
்வளிநொடுகளுககு 
ஏறறுமதி ்ெய்தைர்.

•	 ஆஙகி்ைைர் இைொபம் 
ஈட்டிைர்.

பதோடடத்துறை
வைரச்சி

ப�ோக்குவரத்து
பமம்�ோடு

ஆஙகிலக்
்கோலனித்துவம்

்கலநதுறரயோடிக் குறித்துக்த்கோணட விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.
இடு�ணி 1

மர வறர�டத்திலுள்ை விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.
இடு�ணி 2

குமிழி வறர�டத்திலுள்ை விவரங்களுக்கு ஏற்� 
உமக்குத் ததரிநத சுற்றுலோத் தலத்றதப் �ற்றித் 
ததோகுத்து எழுது்க.

இடு�ணி 3

ததோகுத்து எழுதுதல்
•	 முதனடமக கருத்டத 

அடைைொளம் கொணுதல்.
•	 துடணக கருத்துகடள 

அடைைொளம் கொணுதல்.
•	 கருத்துகடள 

விளககத்துைன ்தொகுத்து 
எழுதுதல்.

�்வ்ததில ச�ோள�

இடம்

பினைணி

பரொமரித்தல் 

வரைொறறு 
நிகழவு

சிறப்புகள்

i-THINK

i-THINK
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்வளப்படுததுதைல

வரிப்�டக்்கருவியில் உள்ை விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

குறிப்பு்கறைப் �யன்�டுத்தி வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை விவரங்கறைத் ததோகுத்து 
எழுது்க.

ச�லலீஸ
க�ோட்ட,

பதது �ோ�ோ,
கபரோ.

வில்லிைம் ்கல்லீஸ் சிமித் 
(William Kellie Smith)

தம் குடும்பத்திறகொகக கட்டிை 
்கொட்டை.

1915ஆம் ஆண்டு 
பணி ்தொைஙகிைது.

தமிழவொணன எனும் 
கட்ைைக கடைஞரின 
பஙகு அளப்பரிைது.

எழுபது
கட்ைைப் பணிைொளர்களுைன 

்ெஙகறகள், பளிஙகுக 
கறகள், இநதிைொவிலிருநது 

தருவிககப்பட்ைை.

்கொட்டைடையும் 
்கொயிடையும் இடணககும் 

சுரஙகப்பொடத சுறறுைொத் 
தைமொகத் திகழகினறது.

கு்றைநீக�ல

லங�ோவி, ச�டோ
  ்கைொவின ்பொனகைன 

எனறடழககப்படுகிறது.
  ்ெம்பழுப்புக கழுகு – ைஙகொவி 

[ைங (்ெைொங) + கொவி (நிறம்)]
  மசூரி ெொபம் – ஏழு தடைமுடற
  1991ஆம் ஆண்டுககுப் பிறகு 

்பரும் வளர்ச்சி – லீமொ (LIMA) 
கண்கொட்சி – அடைத்துைகக 
கைலிைல் வொனிைல் கண்கொட்சி.

  தறகொப்புத்துடற – அதிநவீை 
்தொழில்நுட்பக கண்கொட்சி 
டமைம் – சுறறுைொத் தைம்.

பினைணி

சிறப்பு

பரொமரித்தல்
வரைொறறு 

நிகழவுஇடம்
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போடம் 4 இலக�ணம்

ப�ோலிறய அறி்க.

5.1.3 ்பொலி அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

•	 ஒரு ் ெொல்லில் ஓரிைத்தில் ஓ்ரழுத்திறகுப் பதிைொக மற்றொர் எழுத்து வநதொலும் ் பொருள் 
மொறொமல் இருப்பின ்பொலி எைப்படும்.

•	 ்பொை வருவது ் பொலி. ் பொலி மூனறு வடகப்படும். அடவ:- முதற்பொலி, இடைப்்பொலி, 
கடைப்்பொலி

முதைற்கபோலி

ஒரு ்ெொல்லின 
முதலில் இருகக 
்வண்டிை எழுத்திறகுப் 
பதிைொக ்வ்றொர் 
எழுத்து அடமநது, 
அ்த ்பொருடள 
உணர்த்துமொயின 
முதற்பொலி எைப்படும்.

இ்டப்கபோலி

ஒரு ்ெொல்லின 
இடையில் இருகக 
்வண்டிை எழுத்திறகுப் 
பதிைொக ்வ்றொர் 
எழுத்து அடமநது, 
அ்த ்பொருடள 
உணர்த்துமொயின 
இடைப்்பொலி எைப்படும்.

�்டப்கபோலி

ஒரு ்ெொல்லின 
இறுதியில் இருகக 
்வண்டிை எழுத்திறகுப் 
பதிைொக ்வ்றொர் 
எழுத்து அடமநது, 
அ்த ்பொருடள 
உணர்த்துமொயின 
கடைப்்பொலி எைப்படும்.

�த்திறய வோசித்துப் ப�ோலி வற்க்கறை அறடயோைம் ்கோண்க.
இடு�ணி 1

மஞசு - டமஞசு
அறம் - அறன
மைல் - டமைல்

நொண் - ஞொண்
கைம் - கைன
்கொவில் - ்கொயில்

அடமச்சு - அமச்சு
அகம் - அகன
்நய்வு - ்நெவு

பின்வரும் தசோற்குவியறல ஆரோயநது, அறவ எவவற்கப் ப�ோலி எனக் குறிப்பிடு்க.
இடு�ணி 2

மஞசு விரட்டுதல் தமிழர் பழம் விடளைொட்டுகளுள் ஒனறு. டமஞசு 
விரட்டுதடை ஏறு தழுவுதல் எனறும் குறிப்பிடுவர். 2017ஆம் ஆண்டில் 
இநதிை அடமச்ெரடவ இவவிடளைொட்டுககுத் தடை விதித்தது. தமிழநொட்டு 
அமச்ெர்களில் சிைர் இதறகு எதிர்ப்பு ்தரிவித்தைர். அறம் ெொர்நத 
விடளைொட்ைொகத் தமிழர்கள் இவவிடளைொட்டைப் பொர்ககினறைர். அறன 
நிடைககு அப்பொறபட்டு மிருக வடதைொக அரசுத்தரப்பு இடதப் பொர்ககிறது.
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இ்டப்கபோலி �்டப்கபோலிமுதைற்கபோலி

ந கரத்திறகு ஞ கரம் ்பொலி
எ.்கோ:  நைம் - ஞைம்
 நோயிறு - ஞோயிறு
அ கரத்திறகு ஐ கொரம் 
்பொலி
எ.்கோ: மைல் - றமைல்
 மைன - றமைன
 மஞசு - றமஞசு
ஐ கொரத்திறகு அய ்பொலி
எ.்கோ: ஐைர் - அய்ைர்
ஒை கொரத்திறகு அவ ்பொலி
எ.்கோ: ஒைடவ - அவடவ

ய கரத்திறகுச் ச கரம் 
்பொலி
எ.்கோ: ்நயவு - ்நசவு
ச கரத்திறகு ய கரம் 
்பொலி
எ.்கோ: குசவன - குயவன
அ கரத்திறகு ஐ கொரம் 
்பொலி
எ.்கோ: அமச்சு - அறமச்சு
 அரைன - அறரைன

ம கரத்திறகு ன கரம் ்பொலி
எ.்கோ: அறம் - அறன்
  புறம் - புறன்
ல கரத்திறகு ை கரம் ்பொலி
எ.்கோ: மதில் - மதிள்
  ்ெதில் - ்ெதிள்
ல கரத்திறகு ர கரம் ்பொலி
எ.்கோ: குைல் - குைர
 பநதல் - பநதர
 ெொம்பல் - ெொம்பர

ப�ோலி வற்க்கறைக் ்கோடடும் மர வறர�டம்

கபோலி

குமிழி வறர�டத்தில் ஏற்ை ப�ோலி்கறை நிறைவு தசய்க.

i-THINK

i-THINK

கு்றைநீக�ல

மூன்று வற்க ப�ோலி்கறை எடுத்துக்்கோடடு்களுடன் குறிப்பிடு்க.
்வளப்படுததுதைல

�்வ்ததில ச�ோள�

இ்டப்
கபோலி

�்டப்
கபோலி

‘ய’�ரததிற்குச ‘ெ’ �ரம்

தசோற்குவியலில் மூன்று ப�ோலி்கறைத் ததரிவு தசயது வோக்கியம் அறமத்திடு்க.
இடு�ணி 3
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இயற்்�யும் மோந்தைனும்சதைோகுதி 3
போடம் 1 மறை்வோ இயற்்�

�டங்கள் உணரத்தும் தசயதிறயக் ்கலநதுறரயோடு்க.

�டங்களின் அடிப்�றடயில் ஊகிக்்கத் தூணடும் வற்கயில் ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க. 
இடு�ணி 1

மரங�ள 
அழுகின்றை் 
தைம்்ம 
ச்வடடு்வ்தை 
நி்்ததைலல 
எதிர் �ோல 
ெந்தைதியி்்ர 
நி்்தது.

1.2.4 ஊகிககத் தூண்டும் வடகயில் ்கள்விகள் ்கட்பர்

தூணடல் 
ப்கள்வி்கள்
1. பைம் உணர்த்தும் 

்ெய்தி ைொது?
2. இைறடக அழிவு 

மனிதருககு 
எத்தடகை 
விடளவுகடள 
ஏறபடுத்தும்?
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்கவிறதறய அடிப்�றடயோ்கக் த்கோணடு ஊகிக்்கத் தூணடும் வற்கயில் 
ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.

இடு�ணி 2

�டத்றத உற்றுபநோக்கி ஊகிக்்கத் 
தூணடும் வற்கயில் ப்கள்வி்கள் 
ப்கடடிடு்க.

இடு�ணி 3

இப்்பொழுது இவர்கடள நொம் கொத்தொல்தொன, 
எதிர்கொைத்தில் நம் தடைமுடறடை அவர்கள் 
கொப்பொர்கள்.

உணண கனி 
ஒதுஙக நிழல்
உடலுககு �ருநது
உணர்வுககு விருநது
அலடய குடில்
அலடகக கதவு
அழகு வவலி
ஆட தூலி
தடவ லதைம்
தொளிகக எண்ணய்
எழுத கொகிதம்
எரிகக வி்றகு
�ரம்தொன் �ரம்தொன் எல்ைொம் �ரம்தொன்!
�்றநதொன் �்றநதொன் �னிதன் �்றநதொன்!

 - கவிபவபரரசு லவரமுத்து

மரம் 1990

2018

மரம் குழநடதடை அடணககொவிடில்...?
குழநடத ்ெய்ை ்வண்டிைது...?

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 24

ச
தை

ோகு
தி

  3



1990

2018

ப்கலிச்சித்திரம் உணரத்த விறழயும் தசயதி்கறை 
ஊகிக்்கத் தூணடும் வற்கயில் வினவு்க.

�டத்றதப் �ோரத்து ஊகிக்்கத் தூணடும் 
வற்கயில் ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க.

்வளியிை்பொய் விடளைொடு கண்ணொ! எப்பப்பொரு கணினி 
முனனுககு உட்கொர்நது ்கொண்்ை இருக்க! 

கு்றைநீக�ல

்வளப்படுததுதைல

கொரணம் எனை? ஏன? 
எனைவொகும்? விடளவுகள் ைொடவ?

இயற்ற்கச் சீற்ைம்

எப்பப்பொரு... 
்வளியி்ை்ைதொன ஆட்ைம். 
வீட்டுககுள் உனடைப் 
பொர்கக்வ முடிைவில்டை!

மொநதன 
இைறடக்ைொடு 

இடணநதிருநத்பொது...

மொநதன 
இைறடகயிைமிருநது 

விைகிை்பொது...
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போடம் 2 ஆறு �ோடடும் சநறி

இைறடக அனடையின அருங்கொடைகளுள் ஒனறு ஆறு. மனித 
வொழ்வொடு அதிகத் ் தொைர்பு ் கொண்ைது ஆறு. மொநத நொகரிகஙக்ள 
ஆற்றொரஙகளில்தொம் ்தொைஙகிை எனபடத அறியும்்பொது 
அதன முககிைத்துவம் புைப்படும். ஆறு மனிதனுககுப் புகட்டும் 
பொைஙகள் பை; வழஙகும் நனடமகள் பை. மொநத இைத்திறகுப் 
பொைம் கறபிககும் ஆசிரிைர்தொம் ஆறு எைைொம். மனிதர்கள் அதன 
மொணவர்கள். ஆறு கறபிககும் பொைஙகடளக கொண்்பொம்.  

மொநதன அறியும் முதறபொைம் உடழப்பு. வொழகடகச் ெககரம் 
சுழை ் வண்டுமொயின ெககரத்டத ஓட்டுவிகக ் வண்டும். அதறகு 
அடித்தளமொய் அடமவதுதொன உடழப்பு. ஆறு எந்நரமும் 
ஓடிக ் கொண்்ைதொன இருககும். ஆறறுக்கனறும் ஓய்வில்டை; 
அஃது இைஙகொமல் இருப்பதில்டை. இைஙகொது இருநதொல் அதன 
்பைர் ஆறொக இருககொது. அறுத்துக்கொண்டு ஓடுவதொல்தொன 
மோநதன் அதறகு ஆறு எைப் ்பயிரிட்ைொன. ஆடகைொல்தொன 
கவிஞர் மு.்மத்தொ,

“ஓடிக ்கொண்டிருப்பதுதொன நதி
உைவிக ்கொண்டிருப்பதுதொன கொறறு
்ெைல்பட்டுக ்கொண்டிருப்பவனதொன இடளஞன”

எனறொர். ஆக, மனிதன எவ்வடளயும் இைஙகிக ்கொண்்ை 
இருநதொல்தொன வொழகடகயில் முன்ைறறம் கொண முடியும். 
இடத மொநதனுககு நொ்ைொறும் உணர்த்திக ்கொண்டிருப்பது 
ஆறு. ஆறு கறறுத் தருகினற இரண்ைொம் பொைம் தனைம்பிகடக! 
தனைம்பிகடக இல்ைொ மனிதன வொழவில் முன்ைறறம் 
அடைவ்தனபது குதிடரக்கொம்்ப. ஆறடறப் பொருஙகள்; 
எத்தடை ்பரிை தடைககல்ைொக இருநதொலும் அதடை ்மொதிச் 
்ெனறு தன இைகடக ்நொககிப் பைணிககும். ்ெல்லும் வழி 

வோசிப்புப் �குதிறய 
தமைனமோ்க வோசித்திடு்க.

வோசிக்கும் முன்: வினோக்்களுக்கு விறட கூறு்க. 
1. ஆறடறப் பறறி நீர் அறிநதவறடறக கூறுக.
2. ஒரு நொட்டில் ஆறு இல்டை எனறொல் எனைவொகும்?
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எங்கஙகும் பொடறககறகள் தடைககறகளொய் வீறறிருப்பினும் ஆறு தைது ஓட்ைத்டத நிறுத்திக 
்கொள்கிறதொ எனை? இல்டை்ை! தடைடைக கைநது இனனும் முடைப்்பொடு அல்ைவொ 
விடரகினறது. இதுவன்றொ தனைம்பிகடக! கைகக முடிைொப் பொடறகள் எனறொல் முட்டி ்மொதி 
அழிநது ் பொவதில்டை ஆறு. மொறொகத் தனி்ைொரு வழி அடமத்துப் பொடறடை அரணோ்கவும் 
தைது கடரைொகவும் அல்ைவொ டவத்துக ்கொள்கினறது.

ஆறு அறிவிககும் மூனறொம் பொைம் குறிக்கொள். குறிக்கொளில்ைொ ஆறு உைகில் எஙகுமில்டை 
என்ற கூறைொம். ஆறுககுப் பிறப்புண்டு; இறப்பில்டை; ஆைொல் இருப்புண்டு. மடைகளிலிருநது 
பிறககும் ஆறறின குறிக்கொள் கைடைச் ்ெனறு அடைவது. ஆறு எஙகுச் சுறறி ஓடிைொலும், 
எத்துடணப் பள்ளத்தில் வீழநதொலும், மீண்்ைழுநது ஓடுவது எதறகு? தைது குறிக்கொளொை 
கைடை அடைை்வ; கை்ைொடு கைகக்வ ஆகும். ஆயிரமொயிரம் தடைகள் வரினும் அதடைக 
கைநது கைடை அடைைொது ஆறு ஒரு்பொதும் நினறதில்டை; பைணத்டதப் பொதியி்ை்ை 
முடித்ததில்டை. ஆறு உயிர்கள் எனறொல் கைல் இடறடம ஆகும். இதனவழி ஆறு கறபிககும் 
பொைம் எனை? பிறவித் துனபத்டத நீகக ்வண்டுமொயின இடறவைடி ்ெர்த்ை வழி. தடைகள் 
ஆயிரம் வரைொம், அவறடறக கைகக ்வண்டுவது மனிதனின கைடம. கைநதொல்தொன வொழவு 
உய்வு ்பறும்.

மொநதன ் பறுகினற நொனகொம் பொைம் புதுப்பித்தல். பழம்்பருடம ் பசுவதிலும் பழம்்பருடமயில் 
அகமகிழவதிலும் ஆறறுககு உைனபொடில்டை. ஆறு ஒவ்வொரு மணித்துளியிலும் தனடைப் 
புதுப்பித்துக ் கொள்வடதத் தன கைடமைொகக ் கொண்டிருககிறது. ் ெனற மணித்துளியில் இருநத 
ஆறு இநத மணித்துளியில் இருப்பதில்டை. ்நறறு இருநத ஆறறுநீர் இனறு இருப்பதில்டை. 
ஆறு தொன கைநது வநத பொடதடை மறப்பதுமில்டை. அதறகொக, இனடறை ்பொழுடதத் 
துைப்�துமில்றல. மனிதரொகிை நொம் கைநதகொை வரைொறறில் திறைத்து, எதிர்கொைச் சிநதடையில் 
மூழகி, நிகழகொைச் சிகரஙகடள இழககின்றொம்! இநநிடை மொற ்வண்டுமொயின நொம் ஆறு 
கறபிககும் பொைஙகடள உணர ்வண்டும்.

இப்படிைொக, இனனும் எத்தடை்ைொ பொைஙகடளக கறபிககக கடரபுரண்டு ஓடுகிறது ஆறு. 
கடரபுரண்்ைொடும் ஆறறு்வள்ளத்திறகு அடண்பொைக கறறொன மனிதன. நதிபொடும் ெஙகீதம் 
கறறொன மனிதன. நதியுடரககும் மதியுறர மட்டும் கறறிைன. அதைொல்தொன, ் பொறறிக கொகக 
்வண்டிை ஆறறின மடியில் குப்டப கூளஙகடளக ் கொட்டித் தூய்டமக்கட்டை விடளவிககினறொன. 
மனிதன, மனிதத்டதயும் கொககவில்டை; ஆறறின புனிதத்டதயும் கொககவில்டை! 

 – மூைம்: ெரவணன இரொமச்ெநதிரன

2.2.4 வொசிப்புப் பகுதியிலுள்ள முககிைத் தகவல்கடள அடைைொளம் கண்டு ஒப்பிடுவர்.
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வணணமிடப்�டட தசோற்்களின் த�ோருறைச் சூழலுக்கு ஏற்� எழுது்க.
இடு�ணி 1

வோசிப்புப் �குதியில் உள்ை முக்கியத் த்கவல்்கறை அறடயோைங்கோண்க.
இடு�ணி 2

ஒப்பிடட த்கவல்்களின் அடிப்�றடயில் ்கருத்துறரத்திடு்க.
்வளப்படுததுதைல

வோசிப்புப் �குதிறய வோசித்து, �த்தியில் உள்ை முக்கியத் த்கவல்்கறை அறடயோைம் 
்கணடு ஒப்பிடடு எழுது்க.
மொநதன இைறடக்ைொடு இடணநதிருநத கொைத்தில் இைறடக இைல்பொகவும் ்ெழிப்பொகவும் 
இருநதது. மொநதன இைறடகடைவிட்டுக ்கொஞெங்கொஞெமொய் விைகத் ்தொைஙகிைொன; 
இைறடக அழிைத் ்தொைஙகிைது. மொநதன இைறடக்ைொடு ்கொண்டிருநத உறவில் பிரிவு 
அதிகரித்ததொல் அைர்நத கொடுகளில் விரிெல் அதிகரித்தது. இைறடக்ைொடு இடைநத வொழடவ 
மொநதன முறறொகத் ்தொடைத்தொன; ்ெைறடகடை விரும்பி ஏறறொன; எல்ைொமும் மொறிைது; 
தனைைம் ்வண்டி இைறடகடை அழிகக முறபட்ைொன. கொடுகள் அழிநதை; மடைகள் 
கடரநதை; ்மடுகள் தகர்நதை; பள்ளஙகள் நிடறநதை; ்ெடி்கொடிகள் மடறநதை; மைர்கள் 
உதிர்நதை; மரஙகளும் அறறுப் ் பொயிை. சிை ெமைஙகளில் கைல்களும் கடரகடள இழநதை. 
இப்படிைொகப் பல்்வறு மொறறஙகள் நிகழநதை; இைறடக ்மொத்தத்தில் ஏமொறறம் அடைநதது. 
உண்டமயில் ஏமொறறம் இைறடகககு இல்டை, மொநதனுககுத்தொன எனபடத மொநதன எனறு 
உணரப் ்பொகினறொன?

கு்றைநீக�ல

ஆறு ததோடர�ோன முக்கியத் த்கவல்்கறை மோநதபனோடு ஒப்பிடடு வறர�டத்தில் 
நிறைவு தசய்க.

இடு�ணி 3

 ஆறு  மோந்தைன்

எந்நரமும் ஓய்வினறி ஓடிக 
்கொண்டிருககினறது.

உடழப்பு வொழகடகயில் முன்ைற மனிதன 
உடழகக ்வண்டும். 

 தனைம்பிகடக  
  குறிக்கொள்  
 புதுப்பித்தல்  
 ்பொதுநைம்  
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குறிப்த�டுத்துக் த்கோணட 
விவரங்கறைத் ததோகுத்து 
எழுது்க.

இடு�ணி 1

3.3.4
விளககப்பைத்திலுள்ள விவரஙகடளத் 
்தொகுத்து எழுதுவர்.

போடம் 3 ெதுப்புநிலக �ோடு�ள
குழுவில் ்கலநதுறரயோடி விைக்்கப்�டத்திலுள்ை விவரங்கறைக் 
குறித்துக் த்கோள்்க.

•	 விளககப்பைத்தின கரு அடிப்படையில் 
முதனடம வொககிைம்.

•	 விளககப்பைம் உணர்த்தும் 
துடணககருத்துகள்.

•	 முடிவு.

�்வ்ததில ச�ோள�

மனிதர்ககுப் 
்பொருளிைல் 
ஈட்ைம்

அழிடவ எதிர்்நொககும் விைஙகுகளுககு வொழவிைம்

மண் 
அரிப்டபயும் திடீர் 
்வள்ளத்டதயும் 
தடுககவல்ைது

மனிதர்களுககும் 
விைஙகுகளுககும் 
உணவு

தூய்டமைொை நீர் நீர்வொழ உயிரிைஙகளின வொழவிைம்
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குழுவில் ்கலநதுறரயோடி விைக்்கப்�ட விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.
இடு�ணி 2

இைறடக வளஙகள், அவறறொல் கிடைககககூடிை நனடமகள், அநநனடமகடளப் பொதிககககூடிை 
கொரணிகள் ஆகிைை மனிதர்களின வொழவிறகு முககிைப் பஙகொறறுவதொகக கருதப்படுகினறை. 
இம்மூனறனுககும் ஒரு ெமனநிடை இருகக ் வண்டும் எனபதடை வட்ை வடரபைம் விவரிககினறது. 

மூலவைங்கள், நன்றம்கள், �ோதிக்்கக்கூடிய ்கோரணி்கள் �ற்றிய விவரங்கறை விவரிக்கும் 
வறர�டம்

நீர
நிலம் 

�ருவ 
நிறல

தூயறமக் 
ப்கடு

நிலப் 
�யன்�ோடு

மக்்கள் 
நலம் 

உணவு

நலவோழ்வு

த்கோள்ற்க  
(விவசோயம்)

்கோற்று

மண சூழலியல
அ்மப்பின் 
பயன்போடு

இ
ய

ற்
்

� 
மூ

ல
்வ

ள
ங

�ள

நன்
்

ம
�ள

மோற்றைததிற்�ோ் �ோரணி�ள

வருமோன
உயரவு
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விைக்்கப்�டத்திலுள்ை விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

பமபல உள்ைவற்றில் எறவபயனும் மூன்ைறனப் �ற்றித் ததோகுத்து எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல

இடு�ணி 3

விைக்்கப்�டம் உணரத்தும் விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

தூை கொறறு தூய்டமைொை நீர்

இைறடகப் 
பொதுகொப்பு

அடமதிைொை 
சூழல்

இைறடக வைப்பு நல்ை அண்டை 
அைைொர்

கு்றைநீக�ல

வாழும் சூழல்

பர்மசுவரொவும் 
அவரது விசுவொசிகளும் 

துமொசிக தீடவ 
அடைநதைர்.

மஜொபொகிட்  
அரெரொல் தொககப்பட்ைொர்.

சிைொம், 
மஜொபொயிட் 

அரசுகளின தொககுதலுககு 
அஞசி மைொககொ 

்ெனறொர்.

மைொககொ 
பிடித்துப்்பொக 

அங்க்ை நகரத்டத 
அடமத்தொர்.

பர்மசுவரொ 
ப்ைம்பொஙடக 

மஜொபொகிட் அரசிைமிருநது 
விடுவிகக முைனறொர். 

1

2

3

5

4
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போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

4.2.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை திருககுறடளயும் அதன ்பொருடளயும் அறிநது கூறுவர்; எழுதுவர்.

திருக்குைறை வோசித்துக் ்கருத்திறன விைக்கு்க.

இநநிடை எைககுத் ் தடவதொைொ? சிடறவொெம் 

இநத இளம்வைதில் எைககு எதறகு? 15 வைதில் 

்ெய்ைககூைொத தப்புகளும் குறறஙகளும் ் ெய்ைத் 

துணிந்தன. கூைொ நட்பு எனடை எத்துடணத் 

துனபத்துள் ஆழத்திவிட்ைது. நண்பர்கடள 

்நொநது எனை பைன? அம்மொ அப்பொவுககு 

எவவளவு துனபத்டதயும் அவமொைத்டதயும் 

ஏறபடுத்திவிட்்ைன. நொளிதழகள் முதல் பககத்தில் 

என பைத்்தொடு ் ெய்திடைத் தொஙகி வநதை்வ! 

என தமிழொசிரிைர் கூறிை அறிவுடரடை 

மட்டும் ்கட்டிருநதொல் இநநிடை எைககு 

ஏறபட்டிருககொ்த! 

“்ெழிைொ, உன நைவடிகடககளில் நிடறை மொறறம் ் தரிகிறது. நீ முனபு்பொல் இல்டை. 

தீைப் பழககம் ்கொண்்ைொரிைத்து உைககு எதறகுப் பழககம்? ்வண்ைொம் ்ெழிைொ! 

விட்டுவிடு. அவர்கள் உனடைவிை வைதில் மூத்தவர்கள். பள்ளிப் படிப்டபப் பொதியி்ை்ை 

விட்ைவர்கள். எந்நரமும் புடகயும் மதுவுமொக்வ திரிகிறொர்கள். ்பொடதப் பழககமும் 

உடைைவர்களொகத் ்தரிகிறொர்கள். இநநட்பு நீடித்தொல் நிச்ெைம் உன எதிர்கொைம் 

பொழொகிவிடும். நொன ்ெொல்வடதக ்கள்!” எனறு ஆசிரிைர் சிவொ ்ெொனைொ்ர.

நோடகுறிப்பு: 1 9 0 3 2 0

இடம்: மோமூட இ்டநி்லப்பளளி

இழுககல் உடையுழி ஊறறுக்கொல் அற்ற 
ஒழுகக முடைைொர்வொய்ச் ்ெொல் (குறள் 415)

வழுககும் ்ெறறு நிைத்தில் நைப்பொர்ககு ஊனறு்கொல் உதவுவது்பொை வொழகடகயில் 
வழிதவற ்நரும்்பொது ஒழுககமுடைைவரின அறிவுடரைொைது துடண நிறகும்.

�ருதது: வொழகடகயில் ் நறி தவறும் சூழல் ் நரும்்பொது ெொன்றொரின அறிவுடர டக்கொடுககும். 

திருககுறைள (அதி�ோரம்: க�ளவி)
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திருக்குைறையும் அதன் த�ோருறையும் மனனம் தசயது கூறு்க.
இடு�ணி 1

திருக்குைளுக்குப் த�ோருத்தமோன சூழறலக் ்கலநதுறரயோடி உருவோக்கு்க.
இடு�ணி 2

திருக்குைறைப் த�ோருைறிநது எழுது்க.
இடு�ணி 3

திருக்குைளின் த�ோருளுக்ப்கற்ை ஓரங்க 
நோட்கம் ஒன்ைறன உருவோக்கி நடித்துக் 
்கோடடு்க.

குைைடிறய நிறைவு தசயது கூறு்க.

இழுக�ல - வழுககுநிைம்;   
  தவறுதல்

உ்ட  - உடைடம

உழி  - இைம்; பககம்;  
  ்பொழுது

ஊற்றுகக�ோல  - ஊனறு்கொல்

அற்கறை  - அத்தனடமைது;  
  அது்பொனறது

ஒழுக�ம்  - நனைைத்டத, சீைம்

உ்டயோர்  - உடைைவர்கள்

்வோயச செோல  - அறிவுடர; நல்லுடர

செோல சபோருள 

எத்துடணப் ் பொருள் ் பொதிநத அறிவுடரடை என தமிழொசிரிைர் கூறிைொர். என மைம் 

ஏறகவில்டை்ை. ் ெவிைன கொதில் ஊதிை ெஙகொய்ப் ் பொயிற்ற. கொைம் கைநதுவிட்ைது. 

்ெொல்லும்்பொ்த ்கட்டிருகக ்வண்டும். “்ெழிைொ, ்ெறறுநிைத்தில் நைககும்்பொது 

ஊனறு்கொல் ஒனறு ்வண்டும். அப்்பொதுதொன, விழொமல் ்ெறறு நிைத்டதக கைநது 

நம் பைணத்டதத் ்தொைர முடியும். ஊனறு்கொல் இல்ைொது ்பொைொல் எனைவொகும்? 

்ெறறில் விழுநது நம் உை்ை ்ெறொகிப் பொழொகிப் ்பொகுமய்ைொ. நொன ்ெொல்வடதக 

்கள். இனறு நீ நைநது ்கொண்டிருககும் பொடதயும் ்ெறறு நிைநதொைய்ைொ. என 

அறிவுடரடை ஊனறு்கொைொய் ஏறறுத் திரும்பித் திருநதி வநதுவிைய்ைொ!” ஆசிரிைர் 

அறிவுடரடை ஏறகொததொல் இனறு சிடற என அடற ஆைது. உஙகளுககும் நொன 

ஒனறடைச் ் ெொல்லிக ் கொள்ள விடழகி்றன. உஙகளுககு அறிவுடர ் ெொல்லும்்பொது 

அடதத் தட்டிக கழித்துவிைொதீர்கள். என வொழவில் நைநதது உஙகள் வொழவில் நைகக 

்வண்ைொ்மனறு நீஙகள் விரும்பிைொல், இநதத் திருககுறடள வழித்துடணைொகக 

்கொள்ளுஙகள்! 

இழுககல் உடையுழி ஊறறுக்கொல் அற்ற 

ஒழுகக முடைைொர்வொய்ச் ்ெொல். (குறள் 415) 

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

இழுககல் உடையுழி ஊறறுக்கொல் அற்ற
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்ெநதமிவழ, உயிவர, நறுநவதவை!
்ெயலிலை மூச்சிலை உைககளித்வதவை!
லநநதொய் எனில் லநநது வபொகு்�ன் வொழ்வு
நன்னிலை உைக்கனில் அது எைககுநதொவை!

இனடறை நிகழச்சியின ஏறபொட்டுக குழுத் தடைவர் தமிழத்திரு தமிழவொணன அவர்க்ள, 
இப்பொரொட்டு விழொவின நொைகர் மொணவர் தமிழககைல் அவர்க்ள, மொமூட் இடைநிடைப் பள்ளி 
முதல்வர் மதிப்புமிகு திரு. முருகன அவர்க்ள, பள்ளியின துடண முதல்வர்க்ள, ஆசிரிைப் 
்பருநதடகயிை்ர, ்பற்றொர்க்ள, மொணவமணிக்ள உஙகள் அடைவருககும் நனிதமிழ 
வணககம் உரித்தொகுக. நிகழச்சியிடைச் சிறப்பொக வழிநைத்தும் நிகழச்சி ்நறிைொளருககு 
மைமொர்நத நனறிதடைத் ்தரிவித்துக ்கொள்கி்றன.

அடவ்ைொ்ர!

இநநொள் இனிை நொள். நொம் அடைவரும் மொணவர் தமிழககைடைப் பொரொட்ைவும் ் கொண்ைொைவும் 
இங்க குழுமியுள்்ளொம். இவடரப் பொரொட்டிப் ் பெ எத்தடை்ைொ ் பர் இருநதொலும், அடி்ைடைப் 
்பெ அடழத்தடமககு ஏறபொட்டுக குழுவிைர்ககு என இதைத் ்தொட்ைத்தில் மைர்நத நனறி 
மைர்கடளச் ெமர்ப்பிககின்றன. 

முதைொம் ஆண்டு ்தொைஙகி, படிவம் மூனறு வடர ஒனறொகப் படித்தவர்கள் நொனும் நண்பர் 
தமிழககைலும். நட்பின அடிப்படையில்தொன எனடைப் ் பெ அடழத்துள்ளைர் ஏறபொட்டுக குழுவிைர். 
தமிழககைலுககுத் ் தொழில் திறன கல்வியில் மிகுநத ஆர்வமும் ஈடுபொடும் ் தொைககககல்வி முத்ை 

சதைோழிற்�லவியின் கமன்்மசதைோகுதி 4
போடம் 1 சதைோழில திறைன் கபறு

ததோழிற்்கல்வியின் சிைநத மோணவரோ்கத் பதரநததடுக்்கப்�டடவறர 
�ோரோடடும் வற்கயில் �ோ்கபமற்றுப் �ோரோடடுறரறய ஆற்றிடு்க.

1.3.5  பொரொட்டுடர ஆறறுவர்.

த�ொழில் திறன் பயிற்சி
விரு�ளிப்பு விழொ
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இருநது வநதடத நொைறி்வன. ஏட்டுக கல்விடைக கொட்டிலும் ் தொழிறகல்வியில் அதிக ஈடுபொடு 
்கொண்ைவர் தமிழககைல். அதன விடள்வ படிவம் நொனடகத் ்தொழில் திறன பள்ளியில் 
்தொைஙகிைொர். இனறு, ்தசிை அளவில் ்தொழில் திறன பள்ளியின சிறநத மொணவரொகத் 
்தர்ந்தடுககப்பட்டுள்ளொர். ்மலும், அரசு உதவிநிதியுைன ்ஜர்மனி நொட்டில் ்மறபடிப்டபத் 
்தொைரப் ்பொகினறொர் எனற மகிழச்சிைொை தகவடையும் உஙக்ளொடு பகிர்நது்கொள்வதில் 
மட்டில்ைொ மகிழச்சி அடைகின்றன.
அனபு நண்பர்க்ள!

அடைவரொலும் ஏட்டுக கல்வியில் சிறநது விளஙகிை முடிைொது. அதைொல்தொன அரெொஙகம் 
பல்வடகக கல்வித் திட்ைத்டத முன்ைடுத்துள்ளது. நமககு உகநத கல்வித்துடறடைத் 
்தர்ந்தடுத்து, அத்துடறயில் சிறநது விளஙக ்வண்டிை ்பொறுப்பு நம்முடைைது எனபடத 
மறவொதீர்கள். நீஙகளும் நண்பர் தமிழககைல்்பொல் ் தொழிறகல்வியில் சிறநது விளஙகைொம் 
எனபடத முனனுதொரணமொகக ்கொள்ளுஙகள். ஒரு தமிழககைல் அனறு; ஓரொயிரம் 
தமிழககைல்கள் உருவொக ் வண்டு்மனப்த அரசின எதிர்பொர்ப்பு. கற்பொம்; கல்ைொடமடை 
இல்ைொடம ஆககிடு்வொம்! ் தொழிறகல்வி வளமொை வொழவுககு நல்ை்தொர் அடித்தளம். நண்பர் 
தமிழககைடைப் பொரொட்டி ் மலும் பை ் வறறிகடளக குவித்து வீட்டுககும் நொட்டுககும் நற்பைடர 
ஈட்டித்தர எல்ைொம் வல்ை இடறவன அருள் புரிவொைொக! விடை்பறுகி்றன. நனறி வணககம்.

�ோரோடடுறரயின் அறமப்பு முறைறயக் ்கணடறிநது கூறு்க.
இடு�ணி 1

�ோரோடடுறரயில் இடம்த�ற்றுள்ை விளிப்ற�யும் இனிய தசோற்தைோடர்கறையும் 
அறடயோைங்கணடு கூறு்க.

இடு�ணி 2

உள்நோடடிபலபய ததோழிற்்கல்வி �யின்று, அரிய ்கணடுபிடிப்பு ஒன்ைறனக் 
்கணடுபிடித்த ஒருவறர அவவூர மக்்கள் �ோரோடடும் ஒரு நி்கழ்ச்சி. 
அப்�ோரோடடுறரறய எழுது்க.

இடு�ணி 3

�ள்ளிப் பூப்�நது ப�ோடடியில் �ஙகுத�ற்று வோற்க சூடிய பதோழறரப் �ோரோடடி 
உறர ஒன்ைறன ஆற்று்க.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

்கருத்து்கறைப் �யன்�டுத்தி �ோரோடடுறர ஆற்று்க.
  பள்ளியில் ‘சிறநத பண்பொளர் விருது’ ்பறுவது எளிடமைனறு.
  சிறுவைது முதற்கொண்்ை நறபண்புகள் ்கொண்டு விளஙகிைவர்.

தமிழ்மொழி        படிவம் 335

ச
தை

ோகு
தி

  4



பை நொடுகளில் இனறு, ் வடை இல்ைொத் திண்ைொட்ைம் ் பரும் சிககைொக உரு்வடுத்துள்ளது. நம் 
நொடும் இதறகு விதிவிைககனறு. நம் நொட்டிலும் ்வடையில்ைொப் பட்ைதொரிகள் பைர் உள்ளைர். 
அவர்களிடை்ை கொணப்படும் ்வடையினடமககுக கொரணஙகள் பை உள. எனினும், 
அவறறுள் முதனடமைொைது, அவர்களின கல்வி, ெநடதயின ஆள்பைத் ் தடவககு ஏறறதொக 
இல்ைொதிருப்பதொகும். இனடறை ஆள்பைச் ெநடத ்தொழில் திறன கற்றொடர்ை ்பரிதும் 
எதிர்பொர்ககினறது. எை்வ, மொணவர்கள், குறிப்பொக ஏட்டுக கல்வியில் நொட்ைம் இல்ைொ்தொர், 
்தொழிறகல்வியின வழியும் சிறநத வொழவிடைப் ் பறைொம் எனபதடைத் ் தளிதல் ் வண்டும்.

ததோழிற்்கல்வி என்ைோல் என்ன?
 நொம் வொழும் வழிடைத் ்தளிவுபடுத்தும் கல்விடை நூறகல்வி எனறும் ்தொழிறகல்வி 

எனறும் இரு வடகப்படுத்தைொம். ் ெய்முடறப் பயிறசி ஏதுமினறி நூல்களின வழிைொகப் ் பறும் 
அறிவிடை நூறகல்வி எனறும் ஏ்தனும் ஒருவடகத் ்தொழிடைத் திறம்பை ்மற்கொள்ள 
்வண்டி, ்தொழில் திற நுணுககஙகளின அடிப்படையில் அடமநத, டகத்்தொழில் ெொர்நத 
கல்விடைத் ்தொழிறகல்வி எனறும் கூறைொம்.

ஏன் ததோழிற்்கல்வி �யில பவணடும்?
்தொழிறகல்விடைக கறறவர்கள் ்வடைககுப் பிறடரச் ெொர்நதுதொன இருகக ்வண்டும் 

எனபதில்டை. சுை முைறசியில், சுை்தொழிடையும் ்தொைஙகைொம். சிறுகத் ்தொைஙகி, ்பருகச் 
்ெய்ைைொம். இப்படி அடி்ைடுத்து டவத்து ் வறறி ் பறறவர்கள் பைர் உளர். இைநதிரப் பட்ைடறகள், 
உறபத்தி வளொகஙகள் ்பொனறவறடற நிறுவியும் ்வறறி ்பறறுள்ளைர்.

2.2.5 வொசிப்புப் பகுதியிலுள்ள தகவல்கடள வடகப்படுத்துவர்.

போடம் 2  கதை்்வ சதைோழிற்�லவி 
வோசிக்கும் முன்: ததோழிற்்கல்வி �ற்றி நீர அறிநதவற்றைக் குழுவில் 
்கலநதுறரயோடிக் கூறு்க.
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்தொழிறகல்விடைக கறறவர் தம் ் தொழிலுககு உள்நொட்டை மட்டு்ம ெொர்நதிருகக ் வண்டும் 
எனபதில்டை. திறடம ்கொண்ை ்தொழிறகல்விைொளருககு உை்கஙகும் வொய்ப்புகள் உள. 
அவறடறக கண்ைறிநது பைனபடுத்திக ்கொள்ளைொம்.

 ததோழிற்்கல்வியின் பமன்றம்கள் யோறவ?
நம்பிகடகயும் நல்்ைொழுககமும் நிடறநது புகழும் ் பொருளும் கிட்ைககூடிை ் மனடமடைத் 

தருவது ் தொழிறகல்வி. இத்தடகை சிறப்புகள் ் தொழிறகல்வி கற்பொருககும் கிட்டும். ெொதொரண 
மனிதடையும் ் தொழில்முடைவரொககும் ஆறறல் ் தொழிறகல்விககு உண்டு. முனைர் கூறிைது 
்பொனறு, சுை்தொழிலில் ஈடுபை விரும்பு்வொர் எவவிதத் தைககமும் இனறி ஈடுபைைொம். ஏ்ைனில், 
அவர் ்தொழில்முடைவரொகப் பிறடரச் ெொர்நதிருககத் ்தடவயில்டை. தம் ஆறறடையும் 
திறடையு்ம நம்பி ஈடுபைைொம்.

்தொழிறகல்வி கற்றொரின ஆறறலும் மதித்திறனும் பிறரொல் ்பொறறப்படும்; மதிககப்படும். 
ஆறறலும் திறனும் மிகக ஒருவடர்ை பைைொளர் ் பொறறுவர்; நொடுவர். சிை இைஙகளில் பணிைொளரின 
ஆறறலுககு மதிப்பில்ைொமல் ்பொகைொம். இநநிடை ்தொழிறகல்வி கறறுச் சுை்தொழிலில் 
ஈடுபடு்வொருககு நிகழொது எைைொம். திறமிகு ்ெடவ வழஙகுபவடர வொடிகடகைொளர்கள் 
்பரிதும் மதிப்பர்; ்பொறறுவர்.

என்ன தசயய பவணடும்?
இனறு நம் நொட்டில் ் தொழில் திறன கல்வியின அவசிைம் ் பருகி வருவதொல், ஏட்டுககல்விடை 

மட்டு்ம நம்பி இரொமல் இநத வொய்ப்புகடளப் பைனபடுத்தி, ஏறற ்தொழிறகல்விைொகத் ்தரிவு 
்ெய்து வொழகடகயில் ்வறறி ்பறு்வொம். 

  ்தொழிறகல்வி பறறிை விளககம்

  ்தொழிறகல்விககொை கொரணஙகள்

  ்தொழிறகல்வியின ்மனடமகள்

  ்தொழிறகல்விககும் ஏட்டுககல்விககும் உள்ள ்வறுபொடுகள்

வோசிப்புப் �குதியில் உள்ை ்கருத்து்கறைப் பின்வரும் அடிப்�றடயில், ஏற்ை 
வரிப்�டக்்கருவிறயப் �யன்�டுத்தி வற்கப்�டுத்து்க.

இடு�ணி 1

நீங்கள் விரும்பும் ததோழில் திைன் ்கல்வி ததோடர�ோன த்கவல்்கறைத் திரடடி, 
அவற்றை வற்கப்�டுத்தி திரடபடடு ஒன்ைறனத் தயோரித்து வழஙகு்க.

இடு�ணி 2
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ததோழிற்்கல்விக்்கோன ற்கபயடடிறன வோசித்துத் த்கவல்்கறை மர வறர�டத்தில் 
வற்கப்�டுத்து்க.

இடு�ணி 3

சதைோழிலியல, திறைனியல �லவிக�ோ் விண்ணப்பம்

இறுதி நொள்: 3 0 1 2 2 0

கல்விக கொைம்

1

2

3

்தொழிலிைல் கல்வி (4 ஆண்டு) 

திறன பயிறசி (2 ஆண்டு) 

திறனிைல் கல்வி (2 ஆண்டு) 

படிப்பு வடககள்

1 ்தொழிலிைல் கல்வி (4 ஆண்டு) ம்ைசிைத் ்தொழிலிைல் பட்ைைக கல்வி (DVM)

2 திறன பயிறசி (2 ஆண்டு) ம்ைசிைத் திறன ெொனறிதழ (SKM)

3 திறனிைல் கல்வி (2 ஆண்டு) ம்ைசிைக கல்விச் ெொனறிதழ (SPM)

4 ம்ைசிைத் ்தொழில் திறன ெொனறிதழ (SVM)

படிவம் 5 (SPM) 

நுடழவுத் தகுதி

ததோழிற்்கல்விக்்கோன ற்கபயடடுத் த்கவல்்கறை வற்கப்�டுத்தும் மர வறர�டம்

சதைோழிற்�லவிக�ோ் 
விண்ணப்பம்

இப்்பொழுது விண்ணப்பிககைொம்

விண்ணப்பிககும் முடற

ஆண்டு 2 0

நு்ழவுத தைகுதி

படிவம் 5 (SPM) 

i-THINK
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சதைோழிற்�லவியின் 
சிறைப்பு�ள

வடடக்குறிவறரவு, ததோழில்்கல்லூரிக்கு விணணப்பிக்கும் மோணவர்களின் பதரறவக் 
்கோடடுகிைது. வோசித்துத் த்கவல்்கறை வற்கப்�டுத்து்க.

மினனிைல் கறறல் வொகைம் பழுதுபொர்த்தல்

உணவு தைொரித்தல் தளவொைப் ்பொருள் ்ெய்தல்

எநதிரவிைல் கறறல் கணினியிைல் கறறல்

1.2%

1.8%

2%

3% 60%

32%

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

ததோழிற்்கல்வியின் சிைப்பு்கறைப் பின்வரும் வரிப்�டக்்கருவியில் �றடத்திடு்க.
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போடம் 3 ெோதை்்ச சு்வடு

மோதிரிப் �ோரோடடுறரறய வோசித்து அதன் வடிவ அறமப்ற�க் கூறு்க.

எங�ள ்வோழவும் எங�ள ்வளமும்
மங�ோதை தைமிசழன்று ெஙக� முழஙகு
எங�ள ப்�்வர் எஙக�ோ ம்றைந்தைோர்
இஙகுளள தைமிழர் ஒன்றைோதைல �ண்கட!

்பருமதிப்பிறகுரிை அடவத் தடைவர் அவர்க்ள, ம்ைசிைத் தமிழ இடளஞர் கழகத்தின 
தடைவர் அவர்க்ள, இப்பொரொட்டு விழொவின நொைகன அனபுமிகு தமிழககதிர் அவர்க்ள, 
உஙகள் அடைவருககும் இவவினிை ்வடளயில் முத்தொை முத்தமிழ வணககத்டதத்  
்தரிவித்துக ்கொள்கி்றன. 

அடவ்ைொ்ர,

தமிழககதிர் அவர்கடள வொழத்திப் ் பெ வொய்ப்பளித்தடமககு ஏறபொட்டுக குழுவிைர்ககு உளமொர்நத 
பொரொட்டுதடையும் நனறிதடையும் ்தரிவித்துக ்கொள்கி்றன. தமிழககதிர் அவர்கள் தமது 
உைர்கல்விடை அ்மரிககொவில் முடித்தவர். அ்மரிககப் ் பொறியிைல் பல்கடைககழகத்தில் முதல் 
நிடையில் ் தர்ச்சி ் பறறவர் எனபது பொரொட்ைத்தககது. ் மலும், இவர் அப்பல்கடைககழகத்தி்ை்ை 
முடைவர் பட்ைப் படிப்புககுத் ்தர்ந்தடுககப்பட்ைவர் எனறு அறிடகயில் உள்ளம் ்பருவடக 

3.4.17 180 ்ெொறகளில் பொரொட்டுடர எழுதுவர்.
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்கொள்கினறது. என மொணவ்ரொருவர் இத்தடகை 
உைரிை நிடைடை அடைநதிருப்பது ் பரொைநதத்டத 
எனனுள் ஏறபடுத்துகிறது. 

ெடப்ைொ்ர,

ஈன்றை சபோழுதிற் சபரிது்வககும் தைன்ம�்்ச 

ெோன்கறைோன் எ்கக�டட தைோய 

எனபது வொனபுகழ வள்ளுவைொரின திருவொககு.
அவவொககினுககுச் ெொனறொய் நம் முன்ை 
அைககத்துைன அமர்நதிருககிறொர் தமிழககதிர் 
அவர்கள். தொய் தநடதைர்ககுப் ்பருடம 
்ெர்த்திருககிறொர் எனபடத நொன ்ெொல்லி அறிை 
்வண்டிைதில்டை. இடைநிடைப்பள்ளிக கல்வியில் 
அதிக நொட்ைமில்ைொதவரொய்த் தமிழககதிடர நொன 
முதலில் கண்ைது கட்்ைொழுஙகு அடறயில்தொன எனபது 
உஙகளில் எத்தடை ்பருககுத் ்தரியும்? ஏட்டுக 
கல்வியில் நொட்ைம் மிகக குடறவொக இருப்பதொகவும் 
வகுப்படறக கறறலில் தம்மொல் ஈடுபை முடிைவில்டை 
எனறும் எனனிைம் குடறப்பட்டுக ் கொண்ைொர். அஃது 
ஒரு நொள்.

அடவ்ைொ்ர,

அவரிைம் நொன ் ெொனை்தல்ைொம் ஒனறுதொன. “்தொழிறகல்வி வொய்ப்புகள் நம் நொட்டில் நிடறை 
உள்ளை. அதனவழி நீ ்பருமளவில் ெொதிககும் வொய்ப்புகளும் உள்ளை. ஆைொல், அதறகு 
அடிப்படை, படிவம் மூனறு கல்விடை நீ முடித்திருகக ் வண்டும். படிவம் மூனறு கல்வியில் அடிப்படைத் 
்தர்ச்சி ் பறறு வொ! பிறகு பொர்ககைொம்,” என்றன. இப்்பொழுது நொன மட்டுமல்ைன; இவவுைக்ம 
இவடரப் பொர்த்துக ்கொண்டிருககிறது. இவர் ெொதடைடைக ்கொண்ைொடிக ்கொண்டிருககிறது. 
அவடர மைதொரப் பொரட்டுவதில் ்பருடம அடைகி்றன.

அடவயிை்ர,

‘்வறறி ் வண்டுமொ? முைறசி ் ெய்; இல்டை்ைல் பயிறசி ் ெய்!’ எனபர். தமிழககதிர் அவர்கள் 
விைொமுைறசியும் ்தொைர்பயிறசியும் ்ெய்து மிகப் ்பரிை ்வறறிடை ஈட்டியுள்ளொர். இவருககு 
இது ் வறும் ் தொைகக்ம. இவர் அடைை ் வண்டிை உச்ெம் இனனும் இருககிறது. அவவுச்ெத்டத 
நிச்ெைம் இவர் அடைவொர்; அடைை ்வண்டு்மனறு இடறவன திருவருடள ்வண்டி விடை 
்பறுகி்றன. நனறி, வணககம்.

ததோடக்்கம்
•	 அடவத் தடைவருககு 

நனறியும் வணககமும் கூறுதல்.
•	 அடவ்ைொருககு வணககம் 

கூறுதல்.

்கருத்து்கள்
•	 சிறநத ்ெைறபொடுகளுககுப் 

பொரொட்டு வழஙகுதல்
•	 சிறப்பு
•	 கடுடமைொை உடழப்பு
•	 ்பொறறுதல்
•	 இனனும் ்வறறி ்பற 

வொழத்துதல்
•	 மகிழச்சி புைப்பொடு

முடிவு
•	 ்மன்மலும் சிறப்புப் ்பற 

வொழத்துதல்.

போரோடடு்ர ்வடி்வ்மப்பு

�ோரோடடுறரயில் உள்ை விளிப்பு்கறையும் �ோரோடடு தமோழி்கறையும் 
அறடயோைங்கணடு எழுது்க.

இடு�ணி 1
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குவோநதோன் ததோழில் ்கல்லூரி மோணவரோன தமிழ்ச்சுடர சீனோவில் நறடத�ற்ை ஆசிய 
இறைபயோர சதுரங்கப் ப�ோடடியில் முதல்நிறலயில் தவற்றித�ற்றுக் ்கல்லூரிக்குப் 
த�ருறம பசரத்துள்ைோர. அவறர வோழ்த்தி 180 தசோற்்களில் �ோரோடடுறர ஒன்ைறன 
எழுது்க.

இடு�ணி 3

குறிப்பு்கறைப் �யன்�டுத்தி 180 தசோற்்களில் �ோரோடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.
இடு�ணி 2

ததோடக்்கம்
•	 அடவத் தடைவருககு நனறியும் வணககமும்
•	 அடவ்ைொருககு வணககம்

்கருத்து்கள்
•	 குழுவிைருககும் துடண நினற 

ஆசிரிைர்களுககும் பொரொட்டு. 
•	 எடுத்த முைறசிகடளச் சிறப்பித்தல்.
•	 ்வறறிககுப் பினைொல் உடழப்பு.

்தொழில் கல்லூரிகளுககிடையிைொை புத்தொககப் ்பொட்டியில் ்வறறி ்பறற ்பொர்ட்டிகென 
்தொழில் கல்லூரி மொணவர் ஒருவடரக கல்லூரி முதல்வர் பொரொட்டிப் ்பசுதல்.

சூழல்

•	 கூட்டு முைறசி;
•	 ்பொட்டியினவழி சுை ஆறறல் 

்வளிப்படுதல்.
•	 கல்லூரிககுப் ்பைரும் புகழும் 

ஈட்டுதல்.  

முடிவு
•	 ்மன்மலும் ்வறறிகடளச் ெொதிகக 

வொழத்துதல்.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

உமது ததோழிற்்கல்விக்கு நிதியுதவி தசயத ததோழில்முறனவறர வோழ்த்தி 
�ோரோடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

�ோரோடடுறரயின் ததோடக்்கத்றதயும் முடிறவயும் எழுது்க.
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போடம் 4 இலக�ணம் 

உடன்�ோடடுவிறன, எதிரமறைவிறன அறி்க.

அடடவறணயில் உள்ை உடன்�ோடடுவிறன, எதிரமறைவிறனச் தசோற்்கறை 
உற்றுபநோக்கி அவற்றிற்கிறடபய உள்ை பவறு�ோடறட அறிநது த்கோள்்க.

இடு�ணி 2

எண் உடன்போடடுவி்் எதிர்ம்றைவி்்
1 படிப்்பன படி்ைன / படிககமொட்்ைன
2 வநதைர் வநதிைர் / வரவில்டை
3 ்ெய்தொன ்ெய்திைன / ்ெய்ைவில்டை
4 நடுவொள் நைொள் / நைமொட்ைொள்
5 கண்ைொய் கண்டிைொய் / கொணவில்டை

5.2.5 உைனபொட்டுவிடை, எதிர்மடறவிடை அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

�ோணடிய மன்னன்: எனை அடமச்ெ்ர? என ஐைத்டதப் ் பொககும் பொைடை ஒரு புைவர்கூைவொ 
எழுதிைர். ்பரும்புைவர் நககீரர் இருநதும் என ஐைம் தீர்கக வழியில்டை எனறொல் எனை 
விைப்பொக இருககிறது!

நக்கீரர: அரெர் ்பருமொன ஐைம் தீர்கக பொைல் ்வண்டு்மனறு விைவியிருநதொல் ஓரொயிரம் 
பொைல்கடள நொ்ைனை நம் புைவர்க்ள எழுதியிருப்பர். பரிசுககுப் பொட்்ைழுதச் ் ெொனைதொல்தொன 
அடைவரும் அடமதி கொத்து இருககினறைர். 

இடு�ணி 1
பமற்்கணட உறரயோடறல வோசித்து உடன்�ோடடுவிறன எதிரமறைவிறனச் 
தசோற்்கறை அறடயோைம் ்கோண்க.

1. அருள்மதி பள்ளிககு வநதொள்.
2. மொடுகள் ் கொட்ைடகககு வநதை.

உடன்�ோடடுவிறன
எ.�ோ:

1. அருள்மதி பள்ளிககு 
வரவில்டை/வநதிைள்.

2. மொடுகள் ்கொட்ைடகககு 
வரவில்டை/வநதிை.

எதிரமறைவிறன
எ.�ோ:

்ெொல்லிைல்: உைனபொட்டுவிடை, எதிர்மடறவிடை. 
இது விடைச்்ெொல் வடககளுள் ஒனறு.

உடன்�ோடடுவிறன
	 ஒரு ்ெைல் நடை்பறுவடதப் 
பறறியும் நடை்பறறடதப் பறறியும் 
நடை்பறவிருப்படதப் பறறியும் கூறும் 
விடைச்்ெொல் உைனபொட்டுவிடை எைப்படும்.

எதிரமறைவிறன
	 ஒரு ்ெைல் நடை்பறொதடதப் பறறிக கூறும் 
விடைச்்ெொல் எதிர்மடறவிடை எைப்படும்.
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உடன்�ோடடுவிறன வோக்கியங்கறை எதிரமறைவிறன வோக்கியங்கைோ்க எழுது்க.
1. கவின கடதப் புத்தகம் படித்தொன.
2. ் ெல்வன பள்ளிச் சுறறுைொவுககு வருவொன.
3. நளைது ஆடுகள் ்பொதுமொை நீர் அருநதிை.
4. பறடவகள் வொைத்தில் மகிழச்சிைொகப் பறநதை.
5. ைொழினி, கண்ணகி கதொபொத்திரத்டத மிகவும் திறடமைொக நடித்தொள்.

இடு�ணி 3

அடடவறணயில் (இடு�ணி 2) உள்ை தசோற்்களுள் மூன்று இறண்கறைப் 
த�ோருள் விைங்க வோக்கியங்களில் அறமத்துக் ்கோடடு்க.

கீழ்க்்கோணும் வோக்கியங்கறை உடன்�ோடடுவிறன வோக்கியம், எதிரமறைவிறன 
வோக்கியம் என வற்கப்�டுத்து்க.

எண் ்வோககியம் ்வோககிய 
்வ்�

1 முல்டை குறிப்பிட்ை ்நரத்திறகுள் ்வடைககு வரமொட்ைொள்.

2 முரளி ்பொட்டி விளைொட்டுகளில் அதிக ஈடுபொட்டுைன பங்கறபொன.

3  பொட்டி மதிை ்வடளயில் உறஙகொர்.

4 ்நறறு நடை்பறவிருநத கொறபநது விடளைொட்டு நைநதிைது.

5 ்பரும்பொைொை ் பண்கள் மொர்கழி மொதத்தில் ் கொவிலுககுச் ் ெல்வர்.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

எதிரமறை வோக்கியங்கறை உடன்�ோடடுவிறன வோக்கியங்கைோ்க எழுது்க.
1. அறிவிப்பொளர் ்ெய்திடைத் திறம்பை வொசித்திைர்.
2. சிவொ கண்கொட்சிககு வரமொட்ைொன.
3. மைர்விழி அழகொை ஓவிைம் வடரநதிைள்.
4. தொத்தொ ்ெடிகளுககு நீரூறறி வளர்த்திைர்.

இடு�ணி 4
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�்லயும் பண்போடும் சதைோகுதி 5
போடம் 1 மகலசியத தைமிழக�்ல 

தறலப்ற�தயோடடிய வோதப்�குதி்கறையும் அவற்றில் 
இடம்த�ற்றுள்ை �ணபுச் தசோற்்கறையும் ்கவனத்தில் த்கோள்்க. 

தை்லப்பு: மகலசியத தைமிழி்ெ ்வளர்சசி்ய கநோககிகய பயணிககின்றைது.

1.3.6 தடைப்டப்ைொட்டிப் பண்புைன வொதம் ்ெய்வர்.

வணககம். நம் நொட்டுத் தமிழப் பொைல்கள் நல்ை வளர்ச்சிடைப் 
்பறறு வருகினறை. கைநத 10 ஆண்டுகளில் ் பரும் மொறறம் 
ஏறபட்டிருப்பது மகிழச்சிககுரிைது. இடெக கடைஞர்களுககு 
என பொரொட்டும் வொழத்தும் உரிைைவொகுக.

உள்நொட்டுப் பொைல்களுககு இனறு வர்வறபும் மதிப்பும் 
கூடியுள்ளடத மறுப்பதறகில்டை. திறன்பசியின 
அடழப்்பொலிைொக உள்நொட்டுப் பொைல்க்ள இனடறை 
நிடையில் அதிகம் உள்ளை. நம் பொைல்களுககுச் சிறநத 
எதிர்கொைம் உண்டு. நனறி.

உள்நொட்டுப் பொைல்களுககு இனறு வர்வறபு கூடியுள்ளடத 
மறுப்பதறகில்டை. முனபு்பொல் அல்ைொமல், ் மல்லிடெப் பொைல்களும் 
்மலும் பல்வடகப் பொைல்களும் ்வளிவருகினறை. இது வளர்ச்சி 
அல்ைவொ? இது ்மலும் வளர்ககப்பை ்வண்டு்மனப்த என  
அவொ! நனறி.

உஙகள் கருத்துகளுககு என பொரொட்டுகள். நீஙகள் ்ெொல்லும் 
கருத்தில் எைககு உைனபொடு உண்டு. நம் நொட்டுப் பொைல்கள் 
வளர்ச்சியின ் தொைககக கொைகட்ைத்தில் உள்ளை. எை்வ, சிை 
குடறபொடுகள் இருககத்தொன ் ெய்கினறை. இககுடறகடளயும் 
கைநது, அண்டமைக கொைமொகத் தர வளர்ச்சிடைக  
கொண முடிகினறது. 

தமிழ்மொழி        படிவம் 345



�ணபுடன் வோதிடு்க.
இடு�ணி 3

தறலப்பு: 
உள்நொட்டுத் தமிழத் திடரப்பைஙகடள்ை ம்ைசிைர்கள் ஆதரிகக ்வண்டும்.

தறலப்ற�தயோடடிப் �ணபுடன் வோதம் தசய்க.
இடு�ணி 2

தறலப்பு: 
ம்ைசிைத் தமிழப் பொைல்கள் மககள் இரெடைக்கறப்வ 
அடமநதிருககினறை.

ஏ்தனும் ஒரு 
நிடைப்பொட்டைச் 
ெொர்ந்த வொதம் 
அடமை ்வண்டும். 
ஆைொல், 
நம் கருத்டத 
முனடவககும்்பொது 
பணிவுைனும் 
பண்புைனும் 
வொதிடுவது 
மிக அவசிைம் 
ஆகும். பண்புைன 
வொதிடுவதறகு 
மரிைொடதச் 
்ெொறகளின 
பைனபொடு 
அவசிைமொகும். 

�்வ்ததில ச�ோள�

�ணபுடன் வோதிடுதல்
எ.்கோ:
•	 உஙகள் கருத்டத முழுடமைொக ஏறகவிைைொது.
•	 மனனிககவும், உஙகள் கருத்்தொடு நொன முரண்படுகின்றன.
•	 உஙகள் கருத்டத ஏறகவிைைொது எனபதறகு வருத்தம் 

்தரிவித்துக ்கொள்கி்றன.
•	 உஙகள் கருத்தில் உண்டம இருப்படத மறுப்பதறகில்டை, 

இருநத்பொதும் அககருத்டத ஏறக முடிைொது.
•	 நனறி நவில்கின்றன.
•	 பொரொட்டுகள்.

�்வ்ததில ச�ோள�

�ோ்கபமற்றுப் �ணபுடன் வோதத்றத வோசித்திடு்க.
இடு�ணி 1

்வளப்படுததுதைல கு்றைநீக�ல

நிறலப்�ோடறட ஒடடி வோதிடு்க.
தடைப்பு:
்மொழி அழிநதொ்ை இைம் அழிநதுவிடும்
நிடைப்பொடு:
்மொழி அழிநதொல் இைம் அழியும்.

வோதக் ்கருத்து்கறைப் �யன்�டுத்தி வோதிடு்க.
தடைப்பு:
இை ஒறறுடம்ை நொட்டின வளர்ச்சிககு அடித்தளம்

	 இைஙகளுககிடை்ை ஒறறுடம இல்டை்ைனில் 
அடமதி நிைவொது. ஓைொமல் ெண்டையும் 
்பொருமொகக கொைம் கழியும்; சுபிட்ெம் இருககொது. 
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போடம் 2 ஏறு தைழுவுதைல

உறரநறடப் �குதிறய தமைனமோ்க வோசித்திடு்க.

2.3.8 பண்பொடு ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் பதிைளிப்பர்.

வோசிக்கும் முன்: �தில் கூறு்க. 
1. ஏறு தழுவுதல் பறறி நீர் அறிவ்தனை? 
2. ஏறு தழுவுதல் நைத்துவது பறறிை உமது கருத்து ைொது?

ஏறு தழுவுதல், ஏறு ்கொள், மொடு பிடித்தல், ஜல்லிககட்டு, மஞசு விரட்டு, ்பொல்்ைருது பிடித்தல் 
எைத் தமிழகத்தின பை பகுதிகளில் பை ்பைர்களில் தமிழர்களின வீர விடளைொட்ைொக ஏறு 
தழுவுதல் அடழககப்படுகிறது. இவவிடளைொட்டு, முல்டை நிைப் பகுதியில் வொழநத ஆைர் 
மககளின திருமணத்துைன ்தொைர்புடைைதொகப் பண்டைக கொைத்தில் இருநதது. முல்டை நிை 
மககளின வீரவிடளைொட்ைொக இருநதொலும் ் தனதமிழகத்தின மதுடர மொவட்ைம் ெொர்நத பகுதிகளில் 
இவவிடளைொட்டு இனறும் ஆர்வமொக நிகழத்தப்படுகிறது. பண்பொட்டுத் திருவிழொவொகவும், மககளின 
ெமைம் ெொர்நத திருவிழொவொகவும், இடளஞர்களின வீர உணர்டவ நிடைவுகூரும் விழொவொகவும் 
நடை்பறும் ஏறு தழுவுதல் தமிழரின பண்பொட்டு விடளைொட்டுகளுள் ஒனறு. பழஙகொைத்தில் ஏறு 
தழுவுதல் எனகிற ் பைரில் கொடளகடள அைககுகிற மரடபச் ெஙக இைககிைஙகள் ் ெொல்கினறை. 
கொடளகடள அைககுகிற மொதிரிைொை கறசிறபஙகடள இப்்பொதும் சிவகஙடக மொவட்ைத்தில் பொர்கக 
முடியும். ் தன தமிழகத்திலுள்ள பை மொவட்ைஙகளில் மொடு பிடிப்பதில் ் தர்ச்சி ் பறற இடளஞர்கள் 
பைடரயும் பொர்கக முடியும். மொடு வளர்ப்பதில் பொரம்பரிைமொை ஈடுபொடு ்கொண்ைவர்கடளயும் 
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பொர்கக முடியும். இதற்கன்ற தகுநத முடறயுைன வளர்ககப்படும் கொடளகள் இருககினறை. 
அவறறுள் பைவடக இருககினறை. 

ஏறு தழுவுதலில் மொடுகள் துனபுறுத்தப்படுகினறை எனகிற குறறச்ெொட்டு ஏறு தழுவுதலுககுத் தடை 
விதிப்பதறகொை கொரணமொகச் ் ெொல்ைப்படுகிறது. ் நரடிைொக ஏறு தழுவுதலுைன ் தொைர்புடைை பை 
கிரொமஙகளுககுச் ் ெனற அனுபவத்டத முனடவத்துச் ் ெொல்வ்தனறொல் ஏறு தழுவுதலில் மொடுகள் 
துனபுறுத்தப்படுகினறை எனபடதவிை, அடத அைககும் முைறசியில் இறஙகுகிற இடளஞர்கள் 
கொைம் அடைவதும் உயிர் இழப்பதும்தொன மிக அதிகமொக நைநதிருககினறை. இவவளவுககும் 
ஏறு தழுவுதல் நைககும்்பொது மருத்துவமடைககு வருகிறவர்கடளயும் உயிரிழநதவர்கடளயும் 
கவனித்தொ்ை இது புைப்படும். இப்படிப் பை நூறறுககணககொை தமிழர்களின உயிர்கள் இதில் 
பலிைொகியிருககினறை. பைர் ஊைப்பட்டிருககிறொர்கள்; வொழடவ இழநதிருககிறொர்கள். ஆைொல், 
ஏறு தழுவுதலுககுப் பின நிகழவொக எஙகும் மொடுகள் உயிரிழநததொகத் தகவல்கள் பதிவொகவில்டை.

்பரும்பொைொை இடளஞர்கள் பரிசுகளுககொக அல்ைொமல், ஏறு தழுவுதலில் இருககும் 
ெொகெ உணர்வுககொக்வ அதில் இறஙகுகிறொர்கள். பரிசு ்பறற பைருடைை உைம்பில் இருககும் 
தழும்புகள் இடத அடைைொளப்படுத்தும். இப்படி வீரத்தின ் பைரொல் பலிைொகிற இடளஞர்கள் மீது 
இருககிற அககடற கொரணமொக ஏறு தழுவுதல் சிககலில் உரிை முடி்வடுககைொம். அடதவிடுத்து, 
மொடுகடளத் துனபுறுத்துகிறொர்கள் எனற ்கொணத்தில் முடி்வடுத்தொல், பை இைஙகளில் பை 
வடகைொை விைஙகுகடளத் ்தொைர்நது ்மொெமொகத் துனபுறுத்தப்படுவடத எப்படிப் பொர்ப்பது?

 - எடுத்தொளப்பட்ைது: இடணைக கட்டுடர 

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 48

ச
தை

ோகு
தி

  5



உறரநறடப்�குதிறய வோசித்து நிறைவு தசய்க.
இடு�ணி 2

தமிழர்களின ஏறு தழுவுதலுககும் ஸ்்பயின நொட்டில் நடை்பறும் கொடளச் ெண்டைககும் 
இடை்ை பல்்வறு ்வறறுடமகள் உள்ளை. இவறடறப் பைரும் அறிைவில்டை. ஸ்்பயின 
நொட்டுக கொடளச் ெண்டைடை ஆண்டு முழுவதும் கண்கொட்சிைொக நைத்துகினறைர். ஆைொல், 
தமிழர்களின ஏறு தழுவுத்ைொ பண்பொட்டு விழொவொக ஆண்டுக்கொரு முடற நைத்தப்படுகினறது. 
கொடளச் ெண்டையில் ஆயுதஙகடளப் பைனபடுத்த அனுமதி உண்டு. ஏறு தழுவுதலில் எவவித 
ஆயுதத்திறகும் அனுமதி கிடைைொது. ஸ்்பயின கொடளச் ெண்டையில் கொடளகள் ் கொல்ைப்படுவ்த 

ஆட்ைத்தின முடிவொகக ்கொள்ளப்படுகிறது. ஏறு 
தழுவுதலி்ைொ விரட்டிப் பிடிககப்படும் கொடளகள் 
எல்டைக ் கொட்டைக கைநதுவிட்ைொ்ை, ஆட்ைம் முடிவு 
்பறறுவிடும். ஸ்்பயின கொடளச் ெண்டையின 
இறுதியில் அடைத்துக கொடளகளும் ் கொல்ைப்படும் 
நிடை, தமிழர் ஏறு தழுவுதலில் இல்டை. மொறொக 
அனபும் வீரமும் ் வளிப்படும் வீர விடளைொட்ைொை 
ஏறு தழுவுதல் ஆட்ைத்தின முடிவில் கொடளகளுககு 
வழிபொடு நடை்பறும் எனபது நம்மில் எத்தடை 
்பர் அறிவர்?

தைமிழர் ஏறு தைழுவுதைலுககும் ஸசபயின் �ோ்ளச ெண்்டககும் 
இ்டகயயுளள க்வற்று்ம�ள

தைமிழர் ஏறு தைழுவுதைல ஸசபயின் �ோ்ளச ெண்்ட

வினோக்்களுக்கு விறட கூறு்க; எழுது்க.
1. ஏறு தழுவுதல் எனறொல் எனை?
2. இவவுடரநடைப் பகுதியின இரண்ைொம் பத்தி எதடை வலியுறுத்துகிறது?
3. ஏறு தழுவுதலில் கொடளகள் துனபுறுத்தப்படுவது எநத அளவிறகு ஏறபுடைைது?  

விளககுக.
4. எதறகொக இடளஞர்கள் ஏறு தழுவுதலில் ஆர்வமொக உள்ளைர்?
5. ஏறு தழுவுதல் ஏன தமிழர் பண்பொட்டின அடைைொளமொகக கருதப்படுகிறது?

இடு�ணி 1
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உறரநறடப் �குதிறய வோசித்துத் ததோடரநதுவரும் 
வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க.
இல்ைொதவர்களுககு வொரிக ் கொடுத்துப் புகழ்பறறு வொழநத 
பரம்படர தமிழர் பரம்படர. மனிதன மனிதடை்ை தொககும் 
இநநவீைக கொைத்தில் தொவரஙகள் மீதும் இரககப்பட்ை 
பண்பொடு நமககு உண்டு. 

 ‘வோடிய �யிறரக் ்கணடப�ோததல்லோம்
 வோடிபனன் மனம்தநோநபதன்’
எனறொர் வைலூர் வள்ளைொர். இதுவன்றொ பண்பொட்டின 
உச்ெம். தம்டமக கொணவநத ெொத்தைொர் எனும் புைவருககுக 
்கொடுகக ஒனறுமில்டை்ை எைக குமண மனைர் 
தம் தடைடை்ை ்வட்டித் தர முனவநதொர் எனறொல் 
அம்மனைரின ஈடகத்திறடை எனை்வனறு ் ெொல்வது? 

பண்பொட்டின தடைசிறநத இைமொகவும் வழிகொட்டிை இைமொகவும் இருநத தமிழர் நிடைடை 
எண்ணிப் பொர்த்தொல் மைம் மகிழகினறது. நம் கைநத கொை பண்பொட்டு விழுமிைஙகடளத் 
்தடி அறிவதுைன, அவறடற நம் வொழவில் கடைப்பிடித்து ஒழுக ்வண்டிை கைப்பொடு 
ஒவ்வொரு தமிழர்ககும் உண்டு எனபடத உணர்நது ் ெைைொறறு்வொ்மனில் நம்மிைம் 
்மனடம நிடைடை அடையும்.
1. இனடறைத் தமிழர் பண்பொட்டு நிடை எவவொறு உள்ள்தைக கருதுகிறீர்? 
2. இனனும் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழர்கள், பண்பொட்டின உச்ெத்டதத் ்தொை   

எத்தடகை  நைவடிகடககள் ்மற்கொள்ளைொம்?

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல
உறரநறடப் �குதிறய வோசித்துத் ததோடரநதுவரும் வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க.
பண்பொட்டின உச்ெத்தில் வொழநதவர் தமிழர் எனபதறகு நனிசிறநத எடுத்துககொட்டு, ஈரொயிரம் 
ஆண்டுகட்கு முனைர் வொழநத நம் பொட்ைைொர் கணிைன பூஙகுனறைொரின, 
  ‘யோதும் ஊபர, யோவரும் ப்களிர
  தீதும் நன்றும் பிைரதர வோரோ!’
எனற வொெக்ம ஆகும். உைகம் இருபது ஆண்டுகளுககு முனைர்தொன உைகமைக 
்கொள்டகடைப் பறறிப் ் பெத் ் தொைஙகி இருககினறது. உைக நொடுகள் அடைத்தும் ஒ்ர 
குடையினகீழ இைஙகும் நிடைககொை முைறசியும் தற்பொதுதொன ்தொைஙகப்பட்டுள்ளது. 
ஆைொல், நம் தமிழப் பொட்ை்ைொ அடைத்து ஊர்களும் நம் ஊர்கள்தொம்; அம்மககள் 
அடைவரும் நம் உறவிைர்தொம் எை விளித்தடம தமிழர் பண்பொட்டின உச்ெமன்றொ?
1. தமிழர்கள் பண்பொட்டின உச்ெத்தில் வொழநதவர்கள் எனபதறகுச் ெொனறு ைொது?
2. ‘ைொதும் ஊ்ர ைொவரும் ்களிர் ‘ எனும் கூறறினவழி அறிைப்படும் கருத்து ைொது? 
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போடம் 3 மகலசியக �்லயுல�ம்

வோதங்கறை வோசித்துக் குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க.
தறலப்பு: மபலசியக் ்கறலத்துறைக்கு வைமோன எதிர்கோலபம உள்ைது.

3.4.19 180 ்ெொறகளில் வொதககட்டுடர எழுதுவர்.

பமற்்கணட தறலப்ற�தயோடடி 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன 
எழுது்க. ்கலநதுறரயோடிய ்கருத்து்கறைப் �யன்�டுத்திக் த்கோள்்க.

இடு�ணி 1

உள்ளூர்க கடைத்துடறககு வளமொை எதிர்கொைம் இருககினறது எனபது என கருத்து. 
நம் நொட்டுக கடைத்துடறடைப் ் பொறுத்தவடரயில் நமது வளர்ச்சிடைத் தமிழநொட்்ைொடு 

ஒப்பிடுதல் முடறைொகொது. நமது கடைத்துடற வளர்ச்சி வொ்ைொலி, ் தொடைககொட்சித் ் தொைர்களிலிருநது 
வளர்நது இனடறை நொளில் இடெத்துடற, திடரத்துடற எைப் ்பருமளவில் வளர்நதுள்ளடத ைொரும் 
மறுககவிைைொது. ்வறும் தமிழநொட்டுத் திடரப்பைஙகடள்ை பொர்த்து வநத நொம், இனறு உள்நொட்டுப் 
பைஙகடளயும் பொர்ககினற நிடையில் வளர்ச்சி கண்டிருககின்றொம். தமிழநொட்டிலும் ்வளிநொடுகளிலும் 
நம் பைஙகளுககும் இடெத் ்தொகுப்புகளுககும் ்பருகிவரும் ஆதர்வ இதறகுச் ெொனறு. எை்வ, நம் 
நொட்டுத் திடரத்துடறககுச் சிறநத எதிர்கொைம் உண்டு என்ற கூறைொம்.

திறரப்�ட நடி்கர:

உள்நொட்டுக கடைத்துடற வளர்ச்சி அடைநதுள்ளடத ைொரும் மறுப்பொரிைர். ஆைொல், 
நம் கடைத்துடறககு வளமொை எதிர்கொைம் உள்ளதொ எனபதுதொ்ை இஙகு வொதம். 

வளர்ச்சி அடைநதிருப்பதும் வளமொை எதிர்கொைம் இருககினறது எனறு ்ெொல்வதறகும் நிடறை்வ 
்வறுபொடு உள்ளது. வளர்ச்சி எனபடத நம் நொட்்ைொடு மட்டும் பொர்ப்பது எவவடகயில் நிைொைம்? நொன 
திடர விமர்ெகன. இநநொட்டுப் பைஙகள் மட்டுமனறித் தமிழநொட்டுப் பைஙகளுககும் உைகப் பைஙகளுககும் 
விமர்ெைம் எழுதுகி்றன. அவவடகயில், ம்ைசிைத் தமிழத் திடரப்பைத்துடற ்தொைகக நிடையில் 
உள்ளது எனபடத ஒப்புக்கொள்ளைொம். ஆைொல், அஃது எதிர்கொைத்தில் வளரைொம். எை்வ, அதறகு 
வளமொை எதிர்கொைம் உள்ளது எனபடத மறுககைொகொது.

திறர விமரச்கர:

ம்ைசிைத் தமிழக கடையுைகத்திறகு வளமொை எதிர்கொைம் உள்ளதொ எனற ்கள்வி 
அடைவரின மைத்திலும் நிழைொடுகினறது. ‘ம்ைசிைத் தமிழக கடையுைகத்திறகு வளமொை 

எதிர்கொைம் உண்ைொ, இல்டைைொ' எைத் தஙகள் கருத்துகடள முனடவகக நம் அடழப்பின ் பரில் இஙகு 
வநதிருககினற ்பச்ெொளர்கள் எனை ்ெொல்கிறொர்கள் எைக ்கட்்பொம்.

தறலவர:
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‘தற்்கோப்புக் ்கறலறயக் ்கற்�து நன்றமறயபய விறைவிக்கும்’, எனும் தறலப்பில் 
180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க. கீபழ த்கோடுக்்கப்�டடுள்ை 
்கடடுறரச் சடட்கத்றதத் துறணயோ்கக் த்கோள்்க.

இடு�ணி 2

கட்டுரைச் சட்்டகம்

முன்னுறர
•	 தறகொப்புக கடை எனறொல் எனை?
•	 தறகொப்புக கடை எனபது ஒழுஙகுபடுத்தப்பட்ை ெண்டைப் பயிறசி.
•	 எதிர்ப்புகளிைமிருநது நம்டமத் தறகொத்துக ்கொள்ள உதவுவது.
•	 தறகொப்புக கடைகள் பைவடக 

•	 சிைம்பம் •	 சீைொட் •	 ்தககுவொண்்ைொ
•	 தறகொப்புக கடைடைக கறபதைொல் நமககு நனடமக்ள விடளகினறை.

்கருத்து 1

•	 நொம் வொழும் பூமியில் நல்ைவர்களும் தீைவர்களும் உள்ளைர்.
•	 தீைவர்களிைமிருநது நம்டமத் தறகொத்துக ்கொள்ள தறகொப்புக கடை உதவும்.  

எ.கொ: தற்பொது நைககும் ்கொடை, ்கொள்டளச் ெம்பவஙகள்
•	 டதரிைமொக எககொரிைத்டதயும் ்ெய்ை தறகொப்புககடை துடணபுரியும்.
•	 மைத்திறகுத் டதரிைத்டத அளிககும்.

்கருத்து 2

•	 தறகொப்புக கடைடைக கறறுக ்கொள்வதொல் நொம் நம் உைல் நைத்டதயும் ்பண முடியும்.
•	 தறகொப்புக கடை ஒரு நல்ை உைறபயிறசிககொை தூண்டு்கொைொக அடமயும்.
•	 இதைொல் உைல் நைம் ்பறும். 
•	 ்நரத்டத நல்வழியில் கழிகக உதவும்.

்கருத்து 3

•	 தறகொப்புக கடைடை ஒரு ்தொழிைொகச் ்ெய்ை முடியும்.
•	 வருமொைத்டதப் ்பருககிக ்கொள்ள உதவும்.
•	 வொழகடகத் தரத்டத நல்வழியில் உைர்த்திக ்கொள்ள உதவும்.
•	 பைருககும் வொய்ப்டப ஏறபடுத்தித் தரும்.

்கருத்து 4

•	 நல்ை ்பொழுது்பொககொக அடமநது நல்்ைொழுககத்டதயும் கறறுத் தரும்.
•	 ்பொழுடத வீணொகக கழிககொமல் பைனுடைை வழியில் கழிகக முடியும்.
•	 நல்ை பழகக வழககஙகடளயும் ஒழுகக ்நறிகடளயும் கறறுத் தரும்.
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கட்டுரைச் சட்்டகம்

‘தமிழப்பள்ளிக்ள மொணவர்களிடை்ை தமிழப்பறடற வளர்ககினறை’ எனும் 
தடைப்பில் 10 வொககிைஙகள் எழுதுக.

கு்றைநீக�ல

்வளப்படுததுதைல

‘நம் மோணவர்கள் உல்க அரஙகில் தற்்கோப்புக்்கறலப் ப�ோடடி்களில் சோதறன 
�றடக்கின்ைனர.’ இத்தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன 
எழுது்க.

இடு�ணி 3

த்கோடுக்்கப்�டட ்கருத்து்கறை விைக்கி வோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.
தைமிழப்பளளி�கள மோண்வர்�ளி்டகய தைமிழப்பற்்றை ்வளர்ககின்றை்.

1. சிறுவயது முதல் தமிறழப் ப�சுகின்ைனர.
	 பசுமரத்தொணி ்பொல் பதியும்.

	 தமிழில் ்பொதிப்பதொல் தமிழில் நொட்ைம் அதிகரிககும்.

2. இலக்்கண இலக்கியங்கள்.
	 இைம், ்மொழி, மரபு, பண்பொட்டைப் பறறி ஆழமொக அறிவர்.

	 தமிழர்கள் எதறகும் ெடளத்தவர்கள் அல்ைர் எனபடத உணர்வர்.

3. தமிழோசிரியர்கள் அன்�ோனவர்கள்; உணரவுடன் ்கற்பிப்�ர.
	 ்மொழிப்பறடற ஊட்டுவர்.

	 ஆசிரிைர்கள் தமிழின அவசிைத்டத மறறும் சிறப்டபத் ் தளிவொகப் 
புரிை டவப்பர்.

	 மொணவர்களுைன நல்ை ்தொைர்டபக ்கொண்டு தமிழப்பறடற 
வளர்ப்பர்.
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4.6.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை மரபுத்்தொைர்கடளயும் அவறறின ்பொருடளயும் அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்
மரபுத்ததோடர அறி்க.

கைலுககு நடு்வ நொன. கண்ணுககு எட்டிை தூரம் வடர கைல் எல்டைைறறு விரிநது ் கொண்டிருநதது. 
அப்்பொதுதொன நைநதது நிடைவுககு வநதது. “ ்ைய் அகி! இதுககு ்மை ்பொகொதைொ...” ்நறறு 
இரவு கதிரின இறுதி அறிவுறுத்தலிலிருநது மீளத் ்தொைஙகியிருநதது என நிடைவு.

“இனறு பங்கொர் கைறகடர்ைொரப் பகுதிகளில் ்தன்மறகுப் பருவக கொறறு பைமொக 
வீசும். அடைகள் பத்தடிகளுககு ்மல் உைரும். இப்பகுதிகளில் வொழும் மீைவர்கள் கைலுககுச் 
்ெல்வடதத் தவிர்த்துக ் கொள்ளுஙகள்,” கைலுககுக கிளம்பும்்பொது வநது ் ெர்நத ் ெய்தி அது. 
என அருகில் இருநத கதிரும் ெொமியும் ஒருவடர ஒருவர் பொர்த்துக கண்களொல் ் பசிக ் கொண்ைைர். 

அவர்களின கண்கள் உதிர்த்த ்மொழி எைககு விளஙகொமலில்டை. அவர்கள் ஏதொவது 
்பசுவதறகுள் நொன முநதிக ் கொண்்ைன. “இவனுஙக ் பொழப்்ப இப்படிதொன... எப்ப பொர்த்தொலும் 
அது வருது, இது வருதுனனு ் ெொல்லி நம்ம ் ெொத்துை மண்ண ் பொடுவொனுஙக...” ஏ்தொ ் ெொல்ை 
வொ்ைடுத்த கதிரின ்பச்டெ முநதிக ்கொண்டு, என வொர்த்டதகள் வநது விழுநதை. “அகி... 
இனடைககு கைலுககுப் ்பொறது ெரிைொப் பைை எைககு... இநதக கைை பொ்ரன... அடைகள் 
அதிகமொ இருககு; கொறறு ் வற ் வகமொ வீசுது...” கதிர் ் ெொல்லி முடிப்பதறகுள் “ ் ைய்! இஙக பொரு. 
நொ எடதயும் ் கட்க விரும்பை... கைல்்ை ் பொறநது கை்ை கதினனு கிைககிற நம்மை இநதக கைல் 
ஒனனும் ்ெய்ை முடிைொது... ஒனனும் ்பெொம சீககிரம் கிளம்பு” உடும்புப் பிடியோய நின்றன.

மரபுதசதைோடர்  சபோருள
உடும்புப் பிடி ்கொண்ை எண்ணம், கருத்து முதலிைவறறில் உறுதிைொக இருத்தல்
இடித்துடரத்தல் கண்டித்துக கூறுதல்
ஈைொைவில்டை அவமொைத்தொல் ஏறபடும் மகிழச்சியினடம
தடை வணஙகுதல் உரிை முடறயில் மதித்தல் / மதிப்புத் தருதல்
கொைல் நீர் நிடற்வறொத எண்ணம்
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“்ைய் அகி, உைககு எனை டபத்திைமொ? கைலுககுப் ் பொறது நல்ைது இல்ைனனு ் ெய்திை 
்ெொல்ைறொஙக... நீ எனை்மொ கைடை்ை டகககுள்ள அைககிற மொதிரி ்பசிககிட்டு இருகக...” 
ெொமி ெறறுக கடுடமைொக்வ இடித்துறரத்தோன்.

அப்்பொது அவவழி்ை கைல் பொதுகொப்பு அதிகொரி வருவடதக கண்டு கதிரும் ெொமியும் 
ெட்்ைை எழுநது தறல வணஙகி நினறைர். ” எஙகப்பொ கிளம்பிட்டிஙக...! ் ெய்திை ் ெொனைது 
விளஙகைைொ..? இனடைககு கைலுககுப் ் பொறது ெரியில்ை... ் பெொம வீட்ை்பொய் அைஙகுஙக... 
்பொஙக” நைநது ் கொண்்ை ் ெொல்லிவிட்டுப் ் பொைொர். என முகத்தில் ஈயோடவில்றல. அதிகொரியின 
எச்ெரிகடக அவர்கள் மத்தியில் எனடை அவமொைத்திறகுள்ளொககி இருநதது.

“்ைய் நீஙக வரீஙகளொ? இல்ைைொ?... அவர்கள் இருவடரயும் ஒருவித வறபுறுத்தைொை 
நிடைககுத் தள்ளி்ைன. “்ைய் எப்படிைொச்சும் ் பொைொ... நொ வரை...” ெொமி கழனறு ் கொண்ைொன.

கதிடரப் பொர்த்்தன, அவனும் எழுவது்பொல் ்தரிநதது. “ச்்ெ... ்தொைநடுஙகி பெஙக...!” 
கதிரின ்தொளில் மொட்டியிருநத வடைடை வலுககட்ைொைமொகப் பறித்துக ்கொண்டு பைடக 
்நொககி நைந்தன. “்ைய்... அகி... ்ைய் ்வணொம்ைொ... ்ெொனைொக ்களுைொ... ்ைய்! ்ைய்!” 
கதிரின ் பச்டெப் ் பொருட்படுத்தொம்ை பைடகக கைலில் தள்ளி பைணத்டதத் ் தொைஙகி்ைன. 
கதிரும் பின ் தொைர்நது வநது ஏறிக ் கொண்ைொன. எப்படியும் மீன பிடித்்த தீர ் வண்டு்மனற 
எண்ணம் ்கோனல் நீரோகுதமன அப்்பொது எைககுத் ்தரிைொது.

மரபுத்ததோடர்களுக்கு ஏற்ை சூழறல அறமத்திடு்க; �றடத்திடு்க.
இடு�ணி 3

மரபுத்ததோடறரயும் த�ோருறையும் மனனம் தசயது கூறு்க; எழுது்க.
இடு�ணி 1

மரபுத்ததோடறரப் �யன்�டுத்தி வோக்கியம் அறமத்திடு்க.
இடு�ணி 2

மரபுத்ததோடர்களுள் ஒன்ைறனத் ததரிவுதசயது ்கறத எழுது்க.
்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

வோக்கியங்களில் ஏற்ை மரபுத்ததோடர்கறை நிறைவு தசய்க.
1. வகுப்படறக கறறலின்பொது நண்பருைன கடத ்பசிக ்கொண்டிருநத மொணவடை 

ஆசிரிைர்  .
2. “உன முடி்வ ெரி்ைை  ைொக இருப்பது முடறைொகொது,” எைத் தம்  

தரப்பு முடிடவயும் முன டவத்தொர் சிவொ. 
3. நண்பனின எழுது்கொடைத் தொன எடுககவில்டை எனறு ெொதித்த அலியின புத்தகப்டபயில் 

அநத எழுது்கொல் கண்டுபிடிககப்பட்ைதும் அவன முகத்தில்  .
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�ண�டட வோழ்க்ற்கக்கு இலக்கியம்

இலககியப் பயனும் சு்்வயும்சதைோகுதி 6
போடம் 1 இலககியமும் நோமும்

்கருத்து்கறைக் குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க.

1.4.5 கருத்துகடளச் ெொனறுகளுைன விவரித்துக கூறுவர்.

்கலநதுறரயோடிய ்கருத்து்கறைச் சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.
இடு�ணி 1

இலக்கியம் அறிவு 
வைரச்சிக்கு 
அடிப்�றடயோகும்.
	 ்பொது அறிவு 
வளரும்.
	 அனுபவம் ்பருகும். 

நு்கர உணரறவக் 
கூடடிச் சுறவயூடடும்.
	 வொழவின அழடகக 
கொட்டும்.
	 இைககிை நைம்; மை 
மகிழச்சிடைத் தரும்.

• இைககிைம் வொழகடகககு வழிகொட்டி
ஓர் இைகடக எடுத்துச் ் ெொல்வது (இைம்புவது) இைககிைம் 
(இைககு + இைம்). இவவொறொை இைககிைஙகள் நமது 
வொழகடகயின இைகடக அடைைொளம் கொட்டும். அதடை 
அடைை வழிவகுககும். நமககுத் தனைம்பிகடகடைக 
்கொடுககும். பொரத, இரொமொைணக கடதகள்தொம் கொநதியின 
வொழகடகப் ்பொககில் தொககத்டத ஏறபடுத்திை.

இலக்கியம் நன்தனறிப் 
�ணபு்கறை 
வைரத்ததடுக்கும்.
	 ஒழுகக ்நறிடை 
வளர்ககும்.
	 படிப்பிடைடைக 
கறபிககும்.

சிநதறனறயச் 
தசம்றமப்�டுத்தும்.
	 சிநதிககத் தூண்டும்.
	 முடி்வடுகக உதவும்.

•	 முதனடமக கருத்டத 
அடைைொளம் கொணுதல்.

•	 துடணக கருத்துகடளச் 
ெொனறுகளுைன விளககுதல். 

•	 எடுத்துககொட்டுகடளச் 
ெொனறுகளுைன வழஙகுதல்.

�்வ்ததில ச�ோள�
எ.�ோ:
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இலககியக �்ல்ய 
்வளர்ப்கபோம்
நொவினில் நல்ை்ெொல் இனிடமதரும்

நலிவுறும் ்நஞசினில் வலிடமதரும்!

வொழவினில் நல்ைறம் வொய்நதிை டவைத்தில்

வொழவொஙகு வொழநதிடும் ்பருடமதரும்!

உணர்விலும் அறிவிலும் புதுடமதரும் 

உறவுகள் ைொவிலும் ்ெழுடமதரும்!

குணத்தினில் ்மனடமயும் ்கொள்டகயில் உறுதியும் 

குனறொத இளடமயின நைமுநதரும்!

வொழநதிடும் நொட்டினில் உரிடமதரும்

வளர்நதிடும் அறிவிைல் வளடமதரும்! 

ஆழநதநல் ஆய்விைல் அகனற்மய் வொழவிைல் 

அடைத்திலும் ்தளிவுறும் புைடமதரும்!

- ்கவிஞர தச.சீனி றநனோ மு்கம்மது

முதற்்கணணியின் த�ோருள் ததளிபவோம்
நொம் ்பசுகினற ்ெொல் நமககு இனிடமடைத் தருவது ்பொல், ்நஞசுககு ்மலும் 
வலிடம ்ெர்ப்பது இைககிைஙகள். ்மலும், நல்ை அற்நறிக்ளொடும் இநத 
உைகத்தில் ்பரும்புக்ழொடும் வொழ இவவிைககிைஙகள் வழிவகுககும். தமிழ 
இைககிைஙகடளக கறறுத் ்தர்நததனவழி அறிவிைல் துடறயில் சிறநது விளஙகிை 
அப்துல் கைொம் அவர்கள் இதறகுச் ெொனறொக விளஙகுகிறொர்.

்கருத்து:
இைககிைம் 
்ெம்டமைொை 
வொழகடகககு 
வழிகொட்டும்.

்கவிறதயில் அறடயோைமிடப்�டடுள்ை ்கருத்து்கறைச் சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.
இடு�ணி 3

்கவிறதறய வோசித்து, ்கருத்து்கறைக் ்கலநதுறரயோடு்க.
இடு�ணி 2
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�டத்திலுள்ை ்கருத்து்கறை விவரித்துக் கூறு்க. 

இலக்கிய ஆரவத்றதத் தூணடும் நடவடிக்ற்க்கறைக் குறிக்கும் வறர�டம்.

இலககியததில 
ஆர்்வம்

இைககிைப் ்பொட்டிகளில் 
பங்கடுத்தல்

இைககிைப் பயிறசிப் பட்ைடறகளில்
பங்கடுத்தல்

இைககிை நிகழச்சிகளுககுச் 
்ெல்லுதல்

வொசிககும் பழககத்டதக
கடைப்பிடித்தல்

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

்கருத்து்கறைச் சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.

நல்ல �டிப்பிறனறயக் 
த்கோடுக்கும்:

  நல்ை விஷைஙகடளக 
கறறுக ்கொள்ள உதவும்.

  தீை விஷைஙகடள 
அகறறிை உதவும்.

இலக்கியம் 
வோழ்க்ற்கக்கு 
வழி்கோடடியோ்க 
அறமகின்ைது.

நல்ல �ணற�க் ்கற்றுக் 
த்கோடுக்கும்: 

  கடதகளில் வரும் 
கடத மொநதர்களின 
நறபண்புகள் 
வழிகொட்டிைொக அடமயும்.
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2.1.7 கடதடைச் ெரிைொை ்தொனி, ்வகம், உச்ெரிப்பு ஆகிைவறறுைன நிறுத்தககுறிகளுக்கறப வொசிப்பர்.

போடம் 2 அழகியின் அழகு

தமைனமோ்க வோசித்திடு்க.

“அம்மொ... அம்மொ... சீககிரம் வொம்மொ...! 
்ரொட்டிககொரர் ்பொயிைப்்பொறொரு,” வீட்டின 
வொெல் கதடவ முட்டித் தள்ளிவிட்டு அரககப் 
பரகக ஓடி ெொடைககு வநதொள் அழகி. 
்ரொட்டிககொரர் இரண்டு வீடுகள் தள்ளி நினறு 
்கொண்டிருநதொர். நினற இைத்திலிருந்த, 
அழகி ்ரொட்டிககொரடரப் பொர்த்துக டககடள 
உைர்த்தி தொன கொத்திருப்படத உறுதி்ெய்து 
்கொண்ைொள். ்ரொட்டிககொரரும் பதிலுககு 
அழகிடை ் நொககிக டகைடெத்து வருற்கடை 
உறுதி ்ெய்தொர். 

இரு வீடுகள் தள்ளி ்ரொட்டிககொரர் 
நினறிருககும் இடை்வளிகூை அழகிககுப் 
பை டமல் தூரமொகப்பட்ைது. “அம்மொ... 
இனனும் எனைம்மொ �ணறீங்க...? சீககிரம் 
வொம்மொ!, ் ரொட்டிககொரர் வநதுட்ைொரு,” வீட்டின 
்வளியிலிருந்த கத்திைொள் அழகி. 

“இ்தொ.. .  இ்தொ.. .  வநதுகிட்்ை 
இருக்கன...” எதிர்முடையிலிருநதும் 
அம்மொவின குரலும் உரகக ஒலித்தது.

வீட்டின வொெலில் நினறபடி்ை ் ரொட்டிககொரரின ் மொட்ைொர் டெககிளில் ் தொஙகவிைப்பட்டிருநத 
்ரொட்டிகளின ்மல் �ோரறவடைப் பைரவிட்ைொள் அழகி. “அ்தொ... அ்தொ...” பை வடகைொை 
்ரொட்டிகள் ஒன்ைன் ் மல் ஒனறொக மடறநதிருநத நிடையிலும் அவளுககு விருப்�மோன சீனி 
்ரொட்டிடைக கண்டுபிடித்திருநதொள். "்ரொட்டிககொரர் தன வீட்டு வொெலுககு வருவதறகுள் ைொரொவது 
அடத வொஙகி விடுவொர்க்ளொ?” �ர�ரக்கிைது அழகியின மைம். 

்ரொட்டிககொரர் அடுத்த வீட்டிறகு முன்ைறிக ்கொண்டிருநதொர். அடுத்த வீடு மணியின வீடு. 
அழகியின பைபைப்பும் இரடடிப்�ோகி இருநதது. அடுத்த வீட்டில் இருககினற மணிககும் அநத 
்ரொட்டி மிகவும் பிடிககும் எனபது அழகிககுத் ்தரியும்.

“மணி வநது தைககு முனபொக்வ அநத ்ரொட்டிடை வொஙகிவிட்ைொல் தைககு அநத ்ரொட்டி 
கிடைககொமல் ்பொய்விடு்ம...” எை அவள் மைத்தின ஆடெயும் நிரொடெயும் சிண்டு பிடிககத் 
்தொைஙகியிருநதை. அழகிககு அழுடக அடி வயிற்றிலிருநது கிளம்ப ஆரம்பித்திருநதது. “்பொச்சு... 
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்பொச்சு... இனனிககும் சீனி ்ரொட்டி ்பொச்ெொ” 
முணுமுணுககத் ்தொைஙகியிருநதொள் அழகி. 

ந ல் ை  ் வ ட ள ை ொ க  ம ணி யி ன 
பொர்டவயிலும் ் ரொட்டிககொரரின பொர்டவயிலும் 
அநதச் சீனி ்ரொட்டி பை்வயில்டை.

‘்பொம்ப்... ்பொம்ப்... ்பொம்ப்... ்பொம்ப்...’ 
சுறறியுள்ள வீடுகளுககும் தம் வருடகடைத் 
்தரிவித்துக ்கொண்்ை அழகியின வீட்டு 
வொெடை வநதடைநதொர் ்ரொட்டிககொரர். 

“எனை கண்ணு எனை ் ரொட்டி ் வணும்...?” 
்ரொட்டிககொரரின அனபொை அடழப்பு அழகிடைச் 
சீனி ்ரொட்டியின ஈர்ப்பிலிருநது மீட்டிருநதது. 
்ரொட்டிககொரருககு எனை பதில் ்ெொல்வது எனறு தடுமோறிய ்வடளயில், அம்மொ இனனும் 
வரொதடத உணர்நதொள் அழகி. ெொடை ஓரத்தில் நினறபடி வீட்டின வொெடைத் திரும்பிப் பொர்ககிறொள். 
அம்மொவின நிழல்கூை கண்ணில் பைவில்டை. 

மீண்டும் பைத்த குரலில் “அம்மொ...!” எை அடித்்தொண்டையிலிருநது கத்திக்கொண்்ை 
“்கொஞெம் ்நரம் இருஙக அஙகிள், நொ உள்ள ்பொய் அம்மொடவக கூட்டிககிட்டு வ்ரன...” 
அழுடக்ைொடும் முகத்தில் இறுக்்கத்பதோடும் அம்மொடவ ்நொககி ஓடிைொள் அழகி. வீட்டின 
வொெறகத்வொரம் ஓடி நினறு ் கொண்டு மீண்டும் “அம்மொ... அம்மொ... வொம்மொ..., சீனி ் ரொட்டிமொ...,” 
வீறிட்டு அழத் ்தொைஙகியிருநதொள். 

மறுமுடையில் அம்மொ அழகிககுத் ்தரிைொமல் ெனைல் ஓரம் மடறநது நினறு ்கொண்டு 
்ரொட்டிககொரடரப் பொர்த்துச் ெத்தமில்ைொமல் டகைடெத்து, ் ரொட்டி வொஙக கொசில்ைொதடத உணர்த்தி 
அவடரப் ்பொய்விடுமொறு டெடக கொட்டிைொள். ்ரொட்டிககொரர் கிளம்புவடதப் பொர்த்த அழகிககு 
நிடை ்கொள்ளவில்டை. 

“அம்மொ... ்ரொட்டிககொரர் ்பொறொரும்மொ...” எை அழுது ்கொண்்ை ்ரொட்டிககொரடர ்நொககி 
ஓடிைொள் அழகி. அம்மொ ஓடி வநது அழகிடை வோரி அடணத்துத் தூககிைொள். இம்முடறயும் சீனி 
்ரொட்டி டகவிட்டுப் ்பொைடத எண்ணி அழுடக அழுடகைொக வநதது அழகிககு. 

அழகிடை அடணத்திருநத அம்மொவின கண்கள் நீர் வோரத்த�டி இருநதை. “அழொதிஙகம்மொ. 
இன்ைொரு நொள் வொஙகிக ்கொள்ளைொம்.” அழகி வொய்்மொழிநத வொர்த்டதகள் இடவ.

 - இளம்பூரணன

வணணமிடப்�டட ‘ர’்கர, ‘ை’்கர எழுத்து்கள் த்கோணட தசோற்்கறைப் 
�டடியலிடடு உச்சரித்துப் �ழகு்க. பின்னர, அவற்றின் த�ோருள் கூறு்க.

்கறதறயச் சரியோன ததோனி, பவ்கம், உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� உரக்்க வோசித்திடு்க. 

இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 60

ச
தை

ோகு
தி

  6



்கறதயில் வரும் தோய, ம்கள் ்கதோ�ோத்திரங்களின் வசனங்கறைத் பதரநததடுத்து 
வகுப்பில் �ோ்கபமற்று ஏற்ை ததோனியுடன் வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 3

சீைன ஒருவனிைம் வழிப்்பொககன ``உஙகளிைம் ஒரு 
ெந்தகம் ்கட்கட்டுமொ?’’ எனறொன. அடதக ்கட்டு 
ஆச்ெரிைப்பட்ை அநதச் சீைன ̀ `அதற்கனை? தொரொளமொகக  
்களுஙகள்,’’ எனறொன.

“உஙகள் குருவிைம் அறபுத ஆறறல்கள் உண்ைொ?’’

“அதுபறறி எைககுத் ்தரிைொது,’’ எனறொன சீைன. 
“ஆைொல், அவரிைம் திைமும் அ்நகர் வருவது உண்டம. 
அவர்களில் பைர் திரும்ப வநது தஙகள் பிரச்சிடைகள் 
நீஙகிவிட்ைை எனறு கூறியுள்ளடத நொன பை முடற 
கண்டிருககின்றன,’’ எனறொன.

“அதறகொகக ் கட்கவில்டை,’’ எனறொன வழிப்்பொககன. 
“உஙகள் குரு ஏன தொம் ் ெய்வடத ் வளியில் ் ெொல்வதில்டை. 
ஆைொல், இதடை இைறடகயின அருள் எனகிறொர். 
அதறகொகத்தொன ்கட்்ைன,’’ எனறொன வழிப்்பொககன.

இடதக ் கட்ை சீைன ெறறு ் நரம் ் மளைமொக இருநதுவிட்டு, பிறகு ் ெொனைொன. “உண்டமதொன, 
நொனும் இதடைப் பைமுடற கவனித்திருககின்றன. எைககுத் ் தரிநதவடர அவர் அடைவரது 
கவைத்டதயும் ஈர்கக விரும்பவில்டை. அடுத்து, மககள் அறபுதஙகளில் தஙகள் ஆர்வத்டதயும் 
ஈடுபொட்டையும் வளர்த்துக ்கொண்ைொல், உண்டமைொை ஆனமிகம் வளரொமல் ்பொய்விைககூடும் 
எைக கருதுவதொக இருககைொம்,’’ எனறொன சீைன. வழிப்்பொககன ்மளைமொைொன.

 - எடுத்தொளப்பட்ைது: கடதத் ்தொகுப்பு

  துப்பொர்ககுத் துப்பொை துப்பொககி துப்பொர்ககு
துப்பொை தூஉம் மடழ

  குடை குடைைொய் வொடழப்பழம் மடழயில் அழுகி கீ்ழ விழுநதது.
  ்கொககு ்நட்ை ்கொககு, ்நட்ை ்கொககு இட்ை முட்ை கட்ை முட்ை.

நோப்பிைழ்ப் �யிற்சிறய உச்சரித்துப் �ழகு்க.

்கறதறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.

கு்றைநீக�ல

்வளப்படுததுதைல

தமிழ்மொழி        படிவம் 361

ச
தை

ோகு
தி

  6



இலக்கியங்கறைத் திறரப்�டமோக்குவதோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள்

3.4.20 180 ்ெொறகளில் விவொதககட்டுடர எழுதுவர்.

போடம் 3 இலககியமும் பய்ோக�மும்

வறர�டத்தில் உள்ை நன்றம தீறம்கறை ஆரோயநது கூறு்க.

தீறம

	 இைககிைஙகடள வொசித்து நைம் 
பொரொட்டுவது குடறயும்.

	 திடரப்பைஙகள் கறபடைத் திறன 
வளர்ச்சிககு முட்டுககட்டைைொக 
அடமகினறை; இைககிைத்தில் 
வ ொ ெ க னி ன  க ற ப ட ை க கு 
வொய்ப்புண்டு.

	 இ ை க கி ை ம்  தி ட ர ப் ப ை ம ொ க 
ஆகும்்பொது கடத, திடரககு 
ஏறறவொறு மொறறப்பைைொம்; சுடவ 
்கடும்.

நன்றம

	 ஒளியும் ஒலியுமொக இருப்பதொல் பை 
புைனகளுககும் விருநதளிககினறது; 
மகிழச்சியூட்டுகினறது.

	 புரிதல் எளிடமைொக இருககும்.

	 ்மய்நிகர் ்தொறறம் அளிககினறது; 
்நரடிைொகப் பொர்ப்பது ்பொனறு 
இருககும்.

	 இைககிை ஆர்வத்டதத் தூண்டும். 
வொெகர்களுககு எளிைமுடறயில் 
இைககிைம் அறிமுகமொகும்.

ஆரோயநத ்கருத்து்கறைப் �யன்�டுத்தி நன்றமக்கு ஒரு �த்தியும் தீறமக்கு ஒரு 
�த்தியும் அறமத்திடு்க.

இலக்கியப் �றடப்பு்கறைத் திறரப்�டமோக்குவதோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள் எனும் 
தறலப்பிற்கு ஏற்ை முன்னுறர எழுது்க.

இலக்கியப் �றடப்பு்கறைத் திறரப்�டமோக்குவதோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள் எனும் 
தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் விவோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

இடு�ணி 1

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3
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விவோதக்கூறு்கள்
	 விடளவுகள்: நனடம, தீடம கருத்துகள் கண்டிப்பொக 

இைம் ்பறறிருகக ்வண்டும்.

	 விவொதத்தில் முதனடமக கருத்தும் அதடை்ைொட்டிை 
துடணக கருத்துகளும் இருத்தல் ்வண்டும்.

	 கருத்துகடள வலுப்படுத்த ஏறற ெொனறுகடளத் தருதல் 
்வண்டும்.

	 விவொதத்தின இறுதியில் முடிடவ/நிடைப்பொட்டை 
வலியுறுத்துதல் ்வண்டும்.

�்வ்ததில ச�ோள� ்கடடுறர அறமப்பு
  முன்னுறர: 

தடைப்பின விளககம்; 
நிடைப்பொடு.

  உள்ைடக்்கம்: 
முதனடமக கருத்தும் 
விவரிப்பும் (4).

  முடிப்பு: கருத்துகளின 
்தொகுப்பும் 
நிடைப்பொடும்.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

‘மின்னூலில் இலக்கியங்கறை மின்னூலோ்கப் �றடப்�தோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள்’ 
எனும் தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் விவோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

வழி்கோடடிறயப் �யன்�டுத்தி முன்னுறர எழுது்க.

தறலப்பு: நவீன இலக்கியங்கள் �றடப்�தனோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள்

இலககியம்

எனறொல் எனை?

படைப்பு வடககள்

இருவடக விடளவுகள்

i-THINK
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போடம் 4 இலக�ணம்

பூெலோர் நோய்ோர்

கொஞசிபுறத்தில் கொைவர்்கொன எனற பல்ைவ 
மனைன ஈெனுககுக ்கொயில் ஒனறு கட்டிைொன. 
அ்த ் வடளயில் பூெைொர் நொைைொரும் மொைசீகமொக 
ஒரு ் கொயிடைக கட்டி முடித்தொர். இருவரின ் கொயில் 
குைமுழுககும் ஒ்ர நொளில் அடமநதுவிட்ைது. 
இருவரின குைமுழுககு ஏறபொடுகள் சிறப்பொக 
நடை்பறறு வநதை. அச்ெமைம் குைமுழுககுககு 
முநடதை நொள் இரவு இடறவன மனைனின 
கைவி்ை எழுநதருளி “அனபொ! திருநினறவூரில் 
குடியிருககும் நம்முடைை அனபைொகிை பூெைொர் 
தமது ்கொயிலுககு நொடள குைமுழுககுச் ்ெய்ைவுள்ளொர். அநத ஆைைத்துள் நொடள 
ைொம் எழுநதருள சித்தம் ்கொண்டுள்்ளொம். ஆதைொல் நீ ்வறு ஒரு நொளில் குைமுழுகடக 
டவத்துக்கொள்வொைொக,” எனறு ் மொழிநதொர். மனைன கண் விழித்்தழுநது  கைடவ நிடைத்து 
விைநதொன. திருநினறவூர் ்ெனறு அச்சிவைடிைொடரச் ெநதித்து அவரது திருக்கொயிடையும் 
தரிசித்து வர ஆவல் ் கொண்ைொன. ஊர் முழுதும் ் தடியும் ் கொயில் கண்ணுககுத் ் தரிைவில்டை. 
இறுதியில் மனைன அவவூர் மககள் துடணயுைன பூெைொர் இருககுமிைத்டதத் ்தரிநது 
்கொண்ைொன. பூெைொடரக கண்டு  அவரது அடிகடளத் ்தொழுது எழுநதொன. “அனப்ர! 
எம்்பருமொன என கைவி்ை ் தொனறி நீஙகள், திருக்கொயில்  அடமத்துள்ளதொகவும் நொடள  

5.4.4 அகர, இகர ஈறறு விடை்ைச்ெத்தினபின வலிமிகும் எனபடத அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

வலிமிகுதறல அறி்க.

  ்ெொற்றொைர்களில், வரு்மொழி க, ச், த், ப் ஆகிை வல்்ைழுத்துகளில் ்தொைஙகிைொல் 
நிடை்மொழி ஈறறில் சிை இைஙகளில் வல்்ைழுத்து மிகும்.

  வரு்மொழியின முதல் எழுத்து வல்லிைமொக இருநதொல்தொன வல்லிைம் மிகும்.
குறிப்பு:  நிடை்மொழி – முதலில் நிறகும் ்ெொல்
 வரு்மொழி – அடுத்து நிறகும் ்ெொல்

  அகர, இகர ஈறறு விடை்ைச்ெஙகளின பின வலிமிகும்.
  ்ெய்ை + ்ெொனைொன = ்ெய்ைச் ்ெொனைொன
 ஆடி + பொடிைொள் = ஆடிப் பொடிைொள்

எ.�ோ:
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தசோற்தைோடர்களில் வலிமிகுவதற்்கோன இலக்்கண விதிறயக் கூறு்க.

�னுவலில் ்கணடறிநத ‘அ’்கர, ‘இ’்கர விறனதயச்சங்கறை அறடயோைம் 
்கணடு எழுது்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

1. துள்ளிக குதித்தது
2. நீட்டிப் படுத்தொர்

3. தடுககச் ்ெனறொர்
4. கொணச் ்ெனறொன

5. பறககச் ்ெொனைொர்
6. எடுககத் துடித்தொர்

‘அ’்கர ஈற்று ‘இ’்கர ஈற்று விறனதயச்சங்கறை அறடயோைம் ்கணடு 
அவற்றை வலிமிகும் விதிக்கு ஏற்� இறணத்துக் ்கோடடு்க.

இடு�ணி 3

‘அ’கர ஈறு ‘இ’கர ஈறு
்கலக்்க கூடி

எழுதி ஒடடி

எடுக்்க
விைக்்க

பதடி
வோடட

த்கோடுக்்க
�ோடி

அதறகுக குைமுழுககு நொளொ்ம? அதைொல் நொன எழுப்பிை திருக்கொயில் குைமுழுகடக ் வறு 
நொள் பொர்த்து டவத்துக்கொள்ள ்வண்டும் எனறும் கட்ைடளயிட்டு அருளிைொர். ஆக, நீர் 
கட்டி முடித்துள்ள திருக்கொயிடைத் தரிசித்து வழிபை ் பருமகிழச்சி ் கொண்டு வநதுள்்ளன. 
அத்திருக்கொயில் எஙகுளது?” எனறு பணி்வொடு ் கட்டு வணஙகிைொன மனைன.  மனைன 
்மொழிநதடதக ்கட்டு பூெைொர் ்பரும் விைப்பில் மூழகிைொர். அவர் உள்ளம் மருண்ைொர் . 
மனைனிைம் “அடி்ைடையும், ஒரு ் பொருளொகக ் கொண்டு இடறவன இங்ஙைம் திருவொய் 
மைர்நது அருளிைொ்ரொ? இவவூரில் அரைொர்ககு ஆைைம் அடமகக அரும்பொடுபட்்ைன.  
்பொருள் இல்ைொ நொன, புறத்்ததொன ஆண்ைவனுககுக ்கொயில் கட்ை முடிைவில்டை, 
அகத்திைொவது  கட்டு்வொம் எனற எண்ணத்தில், ்வறு வழியினறி எைது உள்ளத்தி்ை 
்கொயில் கட்டி , இனறு அவடர இத்திருக்கொயிலில் வழிபொடு ் ெய்து வருகி்றன,” எனறொர். 
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இைககிைச் சுடவடை அறிநது ்கொள்வதறகுக கபிைன வொரந்தொறும் தவறொமல் 
நூல்நிடைைத்திறகுப் படிகக ்ெல்வொன. தைககு ்வண்டிை புத்தகஙகடள வடகப்படுத்தி 
்தடுவொன. அப்படித் ்தடிை புத்தகஙகளில் பைவறடறப் படித்துத் தன நண்பர்களுககு 
விளககி ்ெொல்வொன. அப்படி விளககும்்பொது அவடை நிறுத்த ்ெொல்ை ைொருககும் மைம் 
வரொது. அவவளவு இனிடமைொக இருககும். 

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து வலிமிகுதலுக்கு ஏற்� எழுது்க.

  தர  +  ்ெொனைொர் =
  ஆை  +  ்தொனறிைது  =
  விழ + ்ெய்தொன =

  ஓடி + ்கொடுத்்தன =
  கூடி + கடைநதது =
  பொடி +  பழகிைொன =

‘அ’்கர, ‘இ’்கர ஈற்று விறனதயச்சத்தின் பின் வலிமிகும் எனும் விதிக்கு 
ஏற்�ச் பசரத்து எழுது்க.

கு்றைநீக�ல

‘அ’்கர, ‘இ’்கர ஈற்று விறனதயச்சங்கறை விறனதயச்சத் ததோடரோ்க எழுது்க.
இடு�ணி 4

எச்ெம் விடை்ைச்ெத் ்தொைர்

 எ.கொ: படுகக  படுககச் ்ெனறொர்

 வடிகக

 எழுப்பி

 திறகக

 வழுககி

 திரட்டி 

 திருத்தி

 தொகக

வணஙக

 துடைகக

்வளப்படுததுதைல
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மனிதை ்வோழவில போது�ோப்புசதைோகுதி 7
போடம் 1 வீடடுப் போது�ோப்பு

விைம்�ரத்றத உற்று பநோக்கி அதில் ்கோணப்�டும் த்கவல்்கறைப் 
�ற்றிக் ்கலநதுறரயோடு்க.

1.5.3 விளம்பரத்திலுள்ள தகவல்கடள்ைொட்டி கருத்துடரப்பர்; முடிவு கூறுவர்.

எங்கள் 
நிறுவனத்தின் 
தயோரிப்புப் 
த�ோருள்்கள் 
நிச்சயம் 
உங்கள் 

�ோது்கோப்ற� 
உறுதி 
தசயயும்.

இனிய இலலம்
வீடடுப் போது�ோப்புக �ருவி�ள

எச்ெரிகடக 
அைொரம்

RM299.00

தீைடணப்புப் 
்பொர்டவ
RM25.00

தீைடணப்புக கருவி 
RM299.00

்மடெமுடை 
பொதுகொப்புக 

கருவி
RM4.90

கத்தி 
டவககுமிைம்

RM9.90

மின்ெருகி 
மடற

RM3.90

வீடடுப் 
போது�ோப்கப 

நமது 
முன்னுரி்ம

குளிைல் 
அடற 

தடரவிரிப்பு 
RM39.90

முதலுதவிப் 
்பட்டி

RM29.90

எ.கொ:
•	 விறபடைப் 

்பொருள்
•	 விடை
•	 நிறுவைம்

கதவு 
இடை்வளி 

நிறுத்தி
RM4.90

்தொைர்புககு: இனிை இல்ைம் ்ென.்பர்.
29, ெொடை 24/2, புெொட் பண்ைொர் பூச்்ெொங, 48600 பூச்்ெொங, சிைொஙகூர்.

03-123 4567 
www.iniyaillam.my
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விைம்�ரத் த்கவல்்கறைப் பின்வரும் வழி்கோடடி வரிப்�டக்்கருவி அடிப்�றடயில் 
ஆரோயநது ்கருத்துறரத்திடு்க.

இடு�ணி 1

திரடடிய விைம்�ரத் த்கவல்்கறைதயோடடி ்கருத்துறரத்து முடிவு கூறு்க.

்கருத்துறரத்ததின் அடிப்�றடயில் முடிவிறன விைக்கிக் கூறு்க.

இடு�ணி 3

இடு�ணி 2

ஏன பைனபொட்டிறகு உகநதது?

போது�ோப்புக �ருவி�ள

விபத்டதத் 
தடுககும் கருவிகள்

எ.கொ:
கத்தி டவககுமிைம்

விபத்திறகுப்
பினைர் 

பைனபடும் கருவிகள்
எ.கொ:

தீைடணப்புப் 
்பொர்டவ

பைனபொட்டின 
விடளவு

எ.கொ:
கருத்துடரப்பிறகொை 

வரிப்பைககருவி

பமற்்கணட விைம்�ரத்தில் வழங்கப்�டட த்கவல்்கறைக் ்கருத்துறரத்து முடிவு 
கூறு்க.

விைம்�ரத்திலுள்ை த்கவல்்கறைதயோடடி ்கருத்துறரத்து முடிவிறனக் கூறு்க.
்வளப்படுததுதைல

்தொைர்புககு:
எண் 20, குமரெொமி ெொடை, கிள்ளொன.
03-3290001/ navinatp@gmail த�ொத� வியொபொரிகளுக்குச் சிறப்புக் கழிவு

நவி்ோ
பற்ப்ெ

�ளிச்சிடும் �ற்்களுக்கு நவி்ோ �ற்�றச

புதினோ சுறவயுடன் கிறடக்கிைது.
எநதவிதப் �க்்கவிறைவு்களும் அற்ைது.

கு்றைநீக�ல

கிடைககும் இைம் சிறப்புக கழிவு பைன
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பணியிைப் பொதுகொப்பு கவைத்தில் ்கொள்ள ்வண்டிை 
மிகவும் முககிைமொை துடறைொகும். தற்பொடதை சூழலில் 
பொதுகொப்பொைது, உைல்நைம், ்பொதுநைம் ஆகிை கூறுகடள 
டமைமொகக ் கொண்டுள்ளது. நம் நொட்டில் பணியிைப் பொதுகொப்பு 
அம்ெஙகள் 1991ஆம் ஆண்டு நைப்புககு வநதை. அதொவது 
1991ஆம் ஆண்டு சுஙடக பூ்ைொவில் அடமநதிருநத பட்ைொசுத் 
்தொழிறெொடை ் வடி விபத்துககுள்ளொைதறகுப் பிறகு மனிதவள 
அடமச்சிைொல் இநதப் பொதுகொப்பு அம்ெம் ் கொண்டு வரப்பட்ைது. 
இநத விபத்தில் 26 ் தொழிைொளர்கள் உயிரிழநதைர். ் மலும், 
பைர் கடுடமைொை தீப்புண் கொைஙகளுககு உள்ளொைொர்கள். 
இதடைத் ் தொைர்நது 1994ஆம் ஆண்டு பணியிைப் பொதுகொப்பு 
அம்ெம் ெட்ை விதிைொக உருவொககப்பட்ைது.

போடம் 2 பணியிடப் போது�ோப்பு

2.2.4 வொசிப்புப் பகுதியிலுள்ள முககிைத் தகவல்கடள அடைைொளம் கண்டு ஒப்பிடுவர்.

�டறடக் குறிவறரறவ ஆயநது வோசித்து முக்கியத் த்கவல்்கறை 
அறடயோைம் ்கணடு கூறு்க.

குறியீடு: உ – உறபத்தி, சு – சுரஙகம், க – கட்டுமொைம், வி - விவெொைம்
�ணியிட வி�த்து்களின் �டறடக் குறிவறரவு

மூைம்: DOSH, 2017. எடுத்தொளப்பட்ைது)

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

உ சு ்க வி

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

உ சு ்க வி
்தொழில் துடறகள் ்தொழில் துடறகள்

விபத்துகளின எண்ணிகடக
பணியிை விபத்துகள் ஆண்டு 2016 பணியிை விபத்துகள் ஆண்டு 2017

விபத்துகளின எண்ணிகடக

 உயிரிழப்பு      தறகொலிகப் பொதிப்பு      நிரநதரப் பொதிப்பு
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வோசித்துக் ்கணடறிநத த்கவல்்கறை அடடவறணயில் குறித்துக்த்கோள்்க; 
விைக்கு்க.

இடு�ணி 1

�ணியிட வி�த்து்களின் ஒப்பீடடு அடடவறண

அடடவறணத் த்கவல்்கறைக் கீழ்க்்கோணும் 
மரவறர�டத்தின் துறணத்கோணடு ஒப்பிடடு விைக்கு்க.

அடடவறணயில் குறித்த த்கவல்்கறை ஒப்பிடடு விைக்கு்க.

இடு�ணி 3

இடு�ணி 2

எ.கொ:
எது அதிகம்?
உறபத்தித் 
துடறயில் 
உயிரிழப்பு 
அதிகமொகக 
கொணப்படுகிறது.
ஏன?
முடறைொை 
பொதுகொப்புக 
கூறுகடளக 
கடைப் 
பிடிககொததொல்.வி�த்து்கள் �ற்றியத் த்கவல்்களின் ஒப்பீடடு வரிப்�டக்்கருவி

ஒப்பீடு துறையும் �ோதிப்பு வற்கயும்

எது அதிகம்? எது அதிகம்? எது அதிகம்?
ஏன் அதிகம்? ஏன் அதிகம்? ஏன் அதிகம்?

உற்�த்தித் துறையில் வி�த்து்கள் அதி்கமோ்க நி்கழ்கின்ைன. விவசோயத்துறையில் 
வி�த்து்கள் குறைவோ்கபவ நி்கழ்கின்ைன. இவற்றுக்்கோன ்கோரணங்கறைப் பின்வரும் 
அடிப்�றடயில் ஒப்பிடடுக் கூறு்க.

ததோழில் தசயயும் இடம்

�ணிதசயயும் முறை �ோது்கோப்பு ஏற்�ோடு்கள்

i-THINK

்வளப்படுததுதைல

�ணியிட வி�த்து்கள்
உயிரிழப்பு தறககாலிகப் பகாதிப்பு நிரநதரப் பகாதிப்பு

2016 2017 2016 2017 2016 2017
உறபத்தி
சுரஙகம்

கட்டுமகானம்
விவசகாயம்

பகாதிப்பு வகக
ததகாழில் துகை
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�ணியிட வி�த்து்களுக்்கோன த�ோதுவோன ்கோரணங்கறையும் தீரவு்கறையும் ஒப்பிடடு 
நிறைவு தசயது விைக்கு்க; எழுது்க. ்கயற்கூடடுவறரறவப் �யன்�டுத்து்க.

கருவிகள் 
பரொமரித்தல்

�ணியிட வி�த்து்களுக்்கோன ்கோரணங்கறையும் தீரவு்கறையும் 
ஒப்பிடடு ஆரோயும் ்கயற்கூடடுவறரவு

விபததிற்�ோ் சபோது்வோ் �ோரணங�ள

�ோரணங�ளுக�ோ் தீர்வு�ள

்பொதிை பொதுகொப்புக
கருவிகள் இல்ைொடம

பணிைொளர்ககுப் 
பயிறசி இனடம

்பொதிை பொதுகொப்புக 
கருவிகள் வொஙகுதல்

ஏறற பயிறசிகள் 
வழஙகுதல்

......................................

......................................

கருவிகளின 
பறறொககுடற

விபத்தின்பொது 
தடுமொறறம்

கருவிகள் பறறி 
அறிைொடம

கருவிகள் 
ஏறபொடு ்ெய்தல்

சீரொை பயிறசி 
வழஙகுதல்

பணியிட 
விபததுகள்

கருததுரை

கு்றைநீக�ல
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போடம் 3 ்வசிப்பிடப் போது�ோப்பு
அலுவல் ்கடிதத்றத தமைனமோ்க வோசித்து அதன் அறமப்ற�யும் 
்கருத்து்கறையும் வகுப்பில் கூறு்க.

பண்ைொர் ென்வ குடியிருப்்பொர் ெஙகம்,
33, ெொடை பி.்ஜ.எஸ் 5/10, 
46000 ்பட்ைொலிங ்ஜைொ,
சிைொஙகூர்.        

தடைடம நிர்வொகி,
்தைொகொ ்நெைல் ்பர்ெொட்,
்ைொட் 18, 7ஆவது மொடி, 
ஜொைொன 55/6, 
46000 ்பட்ைொலிங ்ஜைொ,
சிைொஙகூர்.  09 ்ெப்ைம்பர் 20¨¨

ஐைொ,

மின்்கம்�ம் சோறலயில் விழும் அ�ோயம்
வணககம். ்மறகண்ை முடறயீடு ்தொைர்பொகப் பண்ைொர் ென்வ குடியிருப்்பொர் ெஙகத்தின 
்ெைைர் எனனும் முடறயில் எஙகள் பகுதியில் பொதுகொப்புககு மிரட்ைைொக இருககும் நிடைடை 
முடறயிடுவதறகும், தொஙகள் எவவொறு எஙகளுககு உதவ இைலும் எனபடத அறிநது 
்கொள்வதறகும் இககடிதத்டத எழுதுகி்றன. 

2. பண்ைொர் ென்வ குடியிருப்்பொர் ெஙகத்தில் நொன ்ெைைர் எனனும் முடறயில் இநதத் 
தகவடைத் ் தரிவிககும் ் பொறுப்பு எனனிைம் வழஙகப்பட்டுள்ளது. கைநத வொரம் ் பய்த ் தொைர்மடழ 
கொரணமொக எஙகள் பகுதியின குடியிருப்புவொசிகள் திைமும் பைனபடுத்தும் முதனடமச் ெொடையில் 
உள்ள இரண்டு மினகம்பஙகள் ெொய்நது விழும் அபொைத்தில் இருககினறை. இதைொல், எஙகள் 
வட்ைொரத்தில் வொழும் மககளின பொதுகொப்பிறகுப் ்பரும் ்நருககுதல் ஏறபட்டுள்ளது. 

3. மினகம்பம் எந்நரத்திலும் ெொய்நது விழும் அபொைத்தில் இருப்பதொல், அவவழி்ை கைநது 
்ெல்லும் வொகைஙகள் மீது விழுவதறகொை வொய்ப்புண்டு. அப்படி நிகழநதொல் கண்டிப்பொக 
மினகம்பத்தில் இருககும் மினெொரம் வொகைத்தில் பொயும். இதைொல், உயிர்ச்்ெதம் ஏறபடும் 
ஆபத்தும் உள்ளது. ்மலும், மினகம்பம் வொகைத்தினமீது விழுநதொலும்கூை வொகைத்திறகுள் 
அமர்நது வரும் பைணிகளின உைலில் கொைம் ஏறபடுவதறகும் வொய்ப்புகள் உள்ளை. எதுவொயினும், 
குடியிருப்புவொசிகளுககு இஃது அச்சுறுத்தைொக இருப்பது ்வள்ளிடைமடை. 

3.4.16 180 ்ெொறகளில் அலுவல் கடிதம் எழுதுவர்.
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4. இதைொல், எஙகள் குடியிருப்புப் பகுதியில் வொழும்  சிைர் இநதப் பொடதடைப் பைனபடுத்துவதறகு 
அஞசி, கைநத ஒரு வொரமொக இதடைப் பைனபடுத்தொமல் அருகில் இருககும் வீைடமப்புப் 
பகுதிடைச் சுறறிவநது ஏழு கி்ைொ மீட்ைர் ்கொண்ை நீண்ை வழிடைப் பைனபடுத்துகினறைர். 
இதைொல், அவர்களின ்நரமும் பணமும் அதிகம் விரைமொகினறை. 

5. இனனும் எத்தடை நொள்களுககு இவர்கள் இநத மொறறுவழிடைப் பைனபடுத்தப் ் பொகிறொர்கள் 
எனறு ் தரிைவில்டை. விடரநது இதற்கொரு தீர்வு கண்டீர்கள் எனறொல், எஙகள் பொதுகொப்பிறகு 
மிகவும் உறுதுடணைொக இருககும். ஆக்வ, தஙகள் நிறுவைத்தின ஊழிைர்கடள விடரவொக 
அனுப்பி இநதச் சிககலுககு உைைடிைொகத் தீர்டவக கொண 
முடைவீர்கள் எைப் ்பரிதும் எதிர்பொர்ககின்றன. 

6.  உஙகள் ஒத்துடழப்டபப் ் பரிதும் எதிர்பொர்ககின்றொம். 
அவவடகயில் எஙகள் குடியிருப்பு வொழ ்பொதுமககள் 
ெொர்பொக நனறிடைத் ்தரிவித்துக ்கொள்கி்றன. 

நனறி.

கைடமைொறறும்,

...............................................................
(கவினமுகிைன த/்ப தமிழச்்ெல்வன)
்ெைைர்,
பண்ைொர் ென்வ குடியிருப்்பொர் ெஙகம்.

பமற்்கணட மோதிரிறயப் பின்�ற்றி 180 தசோற்்களில் அலுவல் ்கடிதம் 
ஒன்ைறன எழுது்க.

்கலநதுறரயோடி உமது வசிப்பிடத்தில் ்கோணும் ஆ�த்தோன சூழல்்கள் இரணறடயும் 
அவற்றின் ்கோரணங்கறையும் எழுது்க.

இநதக் ்கோரணியிறனப் �யன்�டுத்தி ஓர அலுவல் ்கடிதம் எழுது்க.

இடு�ணி 3

இடு�ணி 1

இடு�ணி 2

உமது பள்ளிககு அருகில் இருககும் நகரொண்டமக கழகச் சிறுவர் விடளைொட்டு டமைம் 
பழுதடைநது உள்ளது. அது சிறுவர்களுககு ஆபத்டத விடளவிககககூடும். எை்வ, 
அதடைச் ெரி்ெய்யும்படி நகரொண்டமக கழகத்திறகு அலுவல் கடிதம் ஒனறடை எழுதுக.

�்வ்ததில ச�ோள�

அறமப்பு
•	 எழுதுநர் முகவரி
•	 ்பறுநர் முகவரி
•	 நொள்
•	 விளிப்பு
•	 கரு
•	 பத்தி அடமப்பு
•	 முடிவு
•	 நனறி
•	 டக்ைொப்பம்
•	 ்பைர்/பதவி

தமிழ்மொழி        படிவம் 373

ச
தை

ோகு
தி

  7



்வளப்படுததுதைல

தநருஙகிய உைவினர ஒருவரின் திருமணத்திற்்கோ்க இரணடு நோள்்கள் �ள்ளிக்கு 
விடுப்பு எடுக்்கத் திடடமிடடிருநதீர. அது குறித்துப் �ள்ளி முதல்வரக்குத் ததரிவிக்்க 
அலுவல் ்கடிதம் ஒன்ைறன எழுது்க.

கு்றைநீக�ல

அலுவல் ்கடிதத்றத நிறைவு தசய்க.

 

பள்ளியின சிை கொல்வொய்கள் மூைப்பைொத நிடையில் உள்ளை

வணககம். ்மறகண்ை முடறயீடு ்தொைர்பொகப் பள்ளியின பொதுகொப்புக குழுவின ்ெைைர் 
எனற முடறயில், பள்ளியில் திறநத நிடையில் கொணப்படும் சிை கொல்வொய்கள் ஆபத்டத 
விடளவிககும் நிடையில் இருப்படதத் ்தரிவிகக இககடிதத்டத எழுதுகி்றன.

2. 
 

 

3. 
 

4. உஙகள் ஒத்துடழப்டபப் ்பரிதும் எதிர்பொர்ககின்றொம். 

 

நனறி.
கைடமைொறறும்,

 (                             )

்ெைைர்,
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தித்திக்கும் தீநதமிழ் திருவருட�ோ �ோடல்்கறை,
எத்திக்கும் பு்கழ் மணநது எழில் ஓங்கச் தசயபவோம்!
‘திரு’ எனும் ்ெொல் ்தய்வீகத் தனடம ்கொண்ைது எைப் ்பொருள்படும். 
இநதத் ‘திரு’ எனும் ்ெொல்லுைன அருளும் பொவும் ்ெர்நது, திருவருட்பொ 
எனறு ஆைது. திருவருட்பொ எனபது ் தய்வீகத் தனடம ் பொருநதிை பொைல் 
எனபதொகும். அஃதொவது, அருள்்நறி ் கொண்ை ் தய்வீகப் பொைல்கள் ஆகும். 
இத்்தொகுப்டப நமககளித்த அருளொளர் திருவருட்பிரகொெ வள்ளைொர். 
இவரின இைற்பைர் இரொமலிஙகம். 

திருவருட்பொ ்மொத்தம் 5818 பொைல்கள் அைஙகிை ்தொகுப்பொகும். 
ஆசிரிை விருத்த நடையில் இப்பொைல்கள் பொைப்பட்டுள்ளை. இது ் மொத்தம் 
ஆறு ்தொகுப்புகளொக ்வளியிைப்பட்டுள்ளது. இத்்தொகுப்புகடளத் 
திருமுடற எை அவர்தம் ்தொண்ைர்கள் ்பைரிட்டுள்ளைர். இது 
டெவத்திருமுடறகளொை பனனிரண்டு திருமுடறக்ளொடு ஒப்பிடுடகயில் 
்வறுபட்ைது. இப்பொைல்கள் வள்ளைொர் தம்முடைை சுை அனுபவஙகடளயும் 
ஆனமிகப் ் பரு உணர்டவயும் விளம்புவை எனறும் அவறடற வணிக 
முடறயில் பதிப்பிகக ் வண்ைொம் எனறும் வள்ளைொர் ் கட்டுக்கொண்ைொர். 
எனினும், வள்ளைொரின ்தொண்ைர்கள் அவரிைம் ்தொைர்நது வலியுறுத்தி 
இப்பொைல்கடளப் பதிப்பிப்பதறகொை அனுமதிடைப் ்பறறைர்.

போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

திருவருட�ோறவ வோசித்து அறி்க.

திருவருட�ோ
ஒருடமயுைன நிைது திருமைரடி நிடைககினற 
உத்தமர்தம் உறவு ்வண்டும்
உள்்ளொனறு டவத்துப் புற்மொனறு ்பசுவொர் 
உறவு கைவொடம ்வண்டும்
்பருடம்பறும் நிைது புகழ ்பெ்வண்டும் ்பொய்டம 
்பெொ திருகக ்வண்டும்

- இரோமலிங்க அடி்கள்

4.3.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை பல்வடகச் ்ெய்யுடளயும் அதன ்பொருடளயும் அறிநது கூறுவர்; எழுதுவர்.

த�ோருள்: ஒரு ் நறிப்பட்ை மைத்துைன நினனுடைை மைர் ் பொனற திருவடிகடள நிடைககினற 
உத்தமர்களின உற்வ எைககு ் வண்டும். உள்ளத்தி்ைொனறும் புறத்தி்ைொனறுமொகப் ் பசும் 
வஞெகர் உறவு எனடை அடைைொதவொறு கொகக ் வண்டும். ் பருடம ெொனற நிைது புகடழ்ை 
நொன ்பசுபவைொகவும் ்பொய்டம ்மொழிகடளப் ்பெொதவைொகவும் இருகக ்வண்டும்.
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ஒருடமயுைன
திருமைரடி
உத்தமர்

புற்மொனறு
்பருடம
நிைது

தசோற்்களின் த�ோருறை எழுதி வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

திருவருட�ோவின் த�ோருறை விைக்கிக் கூறு்க; எழுது்க.

தசயயுைடி ்கருத்துறர

்வளப்படுததுதைல

ஒருடமயுைன நிைது திருவடி நிடைககினற

உள்்ளொனறு டவத்துப் புற்மொனறு ்பசு்வொர்

்பருடம்பறும் நிைது புகழ்பெ ்வண்டும் ்பொய்டம
  

ஒருடமயுைன நிைது திருமைரடி 
நிடைககினற உத்தமர்தம் உறவு 
்வண்டும்.

்பருடம ெொனற நிைது புகடழ்ை 
நொன ்பசுபவைொகவும் ்பொய்டம 
்மொழிகடளப் ்பெொதவைொகவும் 
இருகக ்வண்டும். 

உள்்ளொனறு டவத்துப் 
புற்மொனறு ்பசுவொர் 
உறவு கைவொடம ்வண்டும்.

ஒரு ்நறிபட்ை மைத்துைன நினனுடைை 
மைர் ்பொனற திருவடிகடள 
நிடைககினற உத்தமர்களின உற்வ 
எைககு ்வண்டும்.

்பருடம்பறும் நிைது புகழ 
்பெ்வண்டும் ்பொய்டம 
்பெொ திருகக ்வண்டும்.

உள்ளத்தி்ைொனறும் 
புறத்தி்ைொனறுமொகப் ்பசும் வஞெகர் 
உறவு எனடை அடைைொதவொறு கொகக 
்வண்டும்.

கு்றைநீக�ல

தசயயுைடி்கறை 
நிறைவு தசய்க.

திருவருட�ோறவ மனனம் தசயது நயமுடன் ஒப்புவித்திடு்க.
இடு�ணி 1

தசயயுைடி்களுக்கு ஏற்ை ்கருத்துறரறய இறணத்திடு்க.
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இருபத்்தொனறொம் நூறறொண்டுக கறறல் திறனகளில் மிக முககிைமொை இைத்டதப் பிடித்திருப்பது 
கணினியும் இடணைமும் ஆகும். அவவடகயில் தமிழ்மொழி கறறல் கறபித்தல் நைவடிகடககளுககும் 
கணினியும் இடணைமும் ் பரும் பஙகொறறி வருகினறை. ஆரம்பக கட்ைத்தில் ஆஙகிைத்தில்தொன 
கணினியும் இடணைம்வழி தகவல் கருத்துப் பரிமொறறமும் நடை்பற இைலும் எனற நிடை 
இருநதது. பினைர், அநநிடை மொறி, தமிழ்மொழியி்ை்ை அடைத்டதயும் ் ெய்ை முடியும் எனற 
நிடை அடமநதுள்ளடத இனடறை கொைககட்ைத்தில் நொம் கண்கூைொகப் பொர்த்து வருகி்றொம்.

ஜூடை மொதம் 2000 ஆம் ஆண்டு சிஙகப்பூரில் நடை்பறற தமிழ இடணை மொநொட்டில் 
உைகத் தமிழத் தகவல் ் தொழில்நுட்ப மனறம் (உத்தமம்) எனற அடமப்புத் ் தொறறுவிககப்பட்ைது. 
கணினியிலும் இடணைத்திலும் தமிழின பைனபொட்டை ்மம்படுத்துவதறகுத் ்தடவைொை 
்மன்பொருள்கடளயும் கருவிகடளயும் உருவொககுவடத முதனடம ்நொககமொகக ்கொண்டு 
உத்தமம் அடமககப்பட்ைது. கணினித் தமிழ வளர்ச்சியில், 
தமிழக கடைச்்ெொல் ஆககம், யுனி்கொட் தமிழ (Unicode 

Tamil) ் மம்பொடு, தமிழ வரிவடிவக குறியீட்டுத் தரப்பொடு, 
தமிழ அடைத்்தழுத்துரு தரப்பொடு, தமிழ எழுத்துரு 
அறிதல் (Tamil Optical Character Recognizer), 

தை�்வல யு�ம்சதைோகுதி 8
போடம் 1 தைமிழில தை�்வல சதைோழிலநுடபம்

�னுவறல தமைனமோ்க வோசித்திடு்க.

1.2.4 ஊகிககத் தூண்டும் வடகயில் ்கள்விகள் ்கட்பர்.
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லிைகஸில் தமிழ (Tamil in Linux) ் பொனற பல்்வறு ஆய்வுப் பணிகளுககொக உத்தமம் ஆய்வுப் 
பணிககுழுககடள நிறுவி, ஆய்வுகடளச் ்ெய்து வருகிறது.

இநத ஆய்வுகடள மககளிைம் ்கொண்டு ்ெர்ப்பதறகொக ஆண்டு்தொறும் தமிழ இடணை 
மொநொடுகள்  நைத்தப்படுகினறை. ம்ைசிைொவில் ம்ைசிை உத்தமம் மைொைொப் பல்கடைககழக ் மொழி 
்மொழியிைல் புைத்்தொடு இடணநது நம் நொட்டில் 2001இல் நொனகொவது மொநொட்டையும் 2013 இல் 
பனனிரண்ைொவது மொநொட்டையும் நைத்திை. தகவல் ் தொழில்நுட்பத்தில் அவவப்்பொது ஏறபட்டுவரும் 
மொறறஙகடள உள்வொஙகிக ்கொண்டு தரமொை ஆய்வுக கட்டுடரகடள ்வளிக்கொணர்வ்த 
இம்மொநொடுகளின ் நொககமொகும். அநத வடகயில், நொம் பைனபடுத்தும் மினைணுக கருவிகளில் 
தமிழ்மொழி இருப்படத உறுதி ்ெய்்வொம்; கனனித் தமிடழக கணினிவழி வளர்த்்தடுப்்பொம். 

தமிழ்மொழியில் தகவல் ்தொழில்நுட்பம் 
வளர்ச்சிைடைைொமல் இருநதிருநதொல் 
எனை நைநதிருககும்?

த்கோடுக்்கப்�டடுள்ை குறிப்பு்கறைக் த்கோணடு ஊகிக்கும் வற்கயில் ப்கள்வி்கள் 
ப்கடடிடு்க. 

வோசிப்புப் �குதிறயத் துறணயோ்கக்த்கோணடு ஊகிக்கும் வற்கயில் ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.

இடு�ணி 1

இடு�ணி 2

ஊகிக்கும் வற்கக் ப்கள்வி்கள் 
1. எதுவொக இருககும் எைக கருதுகிறொய்?
2. அடுத்து எனை நிகழநதிருககும்?

தமிழ்க் ்கணினித் ததோழில்நுட�ம்
	 உருவொககம்
	 ்நொககம்

புத்தோக்்கப் �றடப்பு்கள்
	 வடக
	 முடறகள்

தமிழக கணினித் 
்தொழில்நுட்பம் எவவொறொை 
்ெைலிடை உருவொககைொம் 
எைக கருதுகிறீர்?

எ.�ோ:

எ.�ோ:
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த்கவல் ததோழில்நுட� வைரச்சியில் இன்று பின்வரும் வசதி்கள் இல்றலதயன்ைோல் 
என்ன நடக்்கக்கூடும் என்�ன ததோடர�ோ்க ஊகிக்கும் வற்கக் ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.

இடு�ணி 3

தமிழ்தமோழியில் தசயலி ஒன்ைறன உருவோக்்கத் திடடமிடடுள்ளீர்கள். நீங்கள் 
உருவோக்கும் தசயலி எவவோறு அறமயக்கூடும் என்�றத அறிய, குழுமுறையில் 
்கலநதுறரயோடி ஊகிக்கும் வற்கயில் ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.

ப்்ைய் ஸ்்ைொர்
(ஆண்டிரொய்டு)

எப்ஸ்்ைொர்
(ஐ.ஓ.எஸ்)

மொணவர்க்ள,
எஙகளுக்கறற ்ெைலிடைத் 

தமிழில் நீஙகள் தர 
இைலுமொ?

குறுஞதசயலி

தமிழ் எழுத்து - ஒருஙகுறி

அரு்கறல

சமூ்க வறலத்தைம்

்வளப்படுததுதைல

ஊகிக்கும் வற்கக் ப்கள்வி்கறைத் ததரிவு தசய்க.
1. நொனகொவது உைகத் தமிழ இடணை மொநொடு எஙகு நடை்பறறது?
2. வருஙகொைத் தடைமுடறயிைடரக கவரும் ஊைகம் எதுவொக இருககும் எைக கருதுகிறீர்?
3. தமிழத் தகவல் ்தொைர்புத் ்தொழில்நுட்பத்தின அடுத்த கட்ை வளர்ச்சி எதுவொக இருககும்?
4. கணினி இனடறை பைனபொட்டில் இல்ைொமல் இருநதிருநதொல் எனை நிகழநதிருககும்?
5. ஏன தமிழ இடணை மொநொடுகள் நடை்பறுகினறை?
6. திறன்பசி பைனபொட்டிைொல் எனை நனடம?

கு்றைநீக�ல
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தகவல் பரிமொறறத்தில் முககிைப் பஙகொறறுவைவறறுள் குறிப்பிைத்தககது அருகடை வெதிைொகும். 
அருகடை (Wi-Fi) எனபது கம்பியில்ைொத் ் தொைர்பு வெதி ் கொண்ை கருவியின வணிகக குறியீடு. 
இநத வெதி, குறிப்பிட்ை எல்டைககுட்பட்ை இைத்திறகொை கம்பியில்ைொ மினகொநதத் ் தொைர்பு ஆகும். 
இது கணினிகளுககிடை்ையும் அது ததோடர�ோன பிற ெொதைஙகளுககிடை்ையும் இடணப்டப 
ஏறபடுத்துகினறது. கணினிகள், கணினி தமன்த�ோருள்்கள், மினைச்சு இைநதிரஙகள் மறறும் 
பல்்வறு கணினித் துடணககருவிகளும் அருகடைச் ் ெடவடைக ் கொண்டு இைஙகும் திறன 
்கொண்ைடவ. 

போடம் 2 அரு�்ல ந�ரம்

வோசிக்கும் முன்:
அருகடை பறறி நீஙகள் அறிநதவறடற 
நண்ப்ரொடு கைநதுடரைொடிக கூறுக.

ஊகித்துப் த�ோருள் கூறு்க.

வோசித்து அறி்க.

அருகடை

மினகொநதம்

்மன்பொருள்

மினகைத்தி

இடணப்புகள்

வழஙகப்பட்டு

உை்கஙகிலும்

்வறறிகரமொக

உள்ளைககிை

2.3.9 
தகவல் ்தொைர்புத் ்தொழில்நுட்பம் ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் 
பதிைளிப்பர்.

கொ்ணொளி

அரு�்ல ந�ரம்
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மினகைத்திடைப் பைனபடுத்தி இறணப்பு்கறையும் 
்தொைர்புகடளயும் ்கொண்டிருநத இைககிைல் உைகம், 
அருகடையின வரவொல் ் பரும் மொறறத்திறகு உள்ளொைது. 
அருகடை வெதி, வீடு, ஊர், நகர், மொநிைம், நொடு, உைகம் 
எைப் பரநது விரிநத ்தொைர்புகடள ஏறபடுத்தியுள்ளது. 
இதைொல், ஒரு வீட்டை்ைொ ஊடர்ைொ நகடர்ைொ 
அருகடைச் ்ெடவயினவழி ஒரு ்தொைர்பு வடைககுள் 
்கொண்டுவர இைலும். இதைொல், ந்கர அறமப்பிலும் பை  
்மம்பொடுகள் நிகழைொயிை.

அருகடைக குறியீடு முதனமுதைொக ஆகஸ்டு மொதம், 1999ஆம் ஆண்டிலிருநது 
வணி்க பநோக்்கப் பைனபொட்டில் வழஙகப்பட்டு வருகினறது. அதொவது, 2000ஆம் ஆண்டின 
முறபகுதியில், உை்கஙகிலும் உள்ள பை ந்கரங்கள், நகர அளவிைொை அருகடை ் தொைர்டபக 
்கடடறமப்�தற்்கோன திட்ைஙகடள அறிவித்தை. அநத வடகயில் பை நொடுகள் தஙகள் நொட்டில், 
முககிை நகரஙகடள ் வறறிகரமொக அரு்கறல மயப்�டுத்தி ் வறறி கண்டுள்ளை. இத்திட்ைத்தில், 
2004ஆம் ஆண்டில் டமசூர் நகரம் இநதிைொவின முதல் அருகடை நகரமொக உருதவடுத்தது. 
இதில் அருகிலுள்ள சிை கிரொமஙகடளயும் உள்ளைககிை பகுதிகளுககு இநத அருகடைச் ் ெடவ 
்வறறிகரமொகத் ்தொைஙகப்பட்ைது. இதடைத் ்தொைர்நது, உைகின பை நொடுகளில் இத்தடகை 
நகரஙகள் உருவொகத் ்தொைஙகிை.

வணணமிடப்�டட தசோற்்களுக்கு அ்கரோதியின் துறணத்கோணடு 
சூழலுக்ப்கற்ை த�ோருள் எழுது்க.

இடு�ணி 1

அரு்கறலப் �யன்�ோடு �ல நன்றம்கறைக் த்கோணடு வருகிைது. இருப்பினும், 
அதன் �யன்�ோடு சில தீறம்கறை ஏற்�டுத்துவறத மறுப்�தற்கு இல்றல. 
அவவற்கயில் அத்தீறம்கறைக் ்கலநதுறரயோடிக் குமிழி வறர�டத்தில் �றடத்திடு்க.

இடு�ணி 3

வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க.
1. அருகடை எனறொல் எனை?
2. அருகடை ்கொண்டுவநத வெதிகடள விவரித்திடுக.
3. அருகடை நகர உருவொககம் எத்தடகைத் தொககத்டத ஏறபடுத்தியுள்ளது?
4. அருகடை நகரத்தில் நீஙகள் வசித்தொல் அவவெதிடை எவவொறு பைனபடுத்திக 

்கொள்வீர்கள்?
5. ஒரு நொட்டில் அருகடை நகரஙகள் ்பருகிைொல் எத்தடகை மொறறஙகள்  

ஏறபைககூடும்? 

இடு�ணி 2
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இலககியல உல� மறுமலர்சசி
இருபத்்தொரொம் நூறறொண்டில் வொழநது 
வருகினற நொம் ் பறு ் பறறவர்கள். கைநத 
நூறறொண்டுகளில் வொழநத மனிதனுககுக 
கிட்டிரொத அளப்பரிை வெதிகடளயும் 
வொய்ப்புகடளயும் நவீை அறிவிைல் நம் 
முன ் கொண்டு வநது ் ெர்த்திருககினறது. 
புதுப்புது கண்டுப்பிடிப்புகளொல் மனித 
வொழடவ வளப்படுத்தி வருகினறது. 

அஃதொவது, 1999இல் ்தொைஙகிை 
இைககிைல் (டிஜிட்ைல்) ்தொழில்நுட்பம், 
இனறு அடைத்துத் துடறகடளயும் 
தனவெப்படுத்தியிருககிறது. அநத 
வடகயில், இனடறககுத் ் தொழில்நுட்பத்தில் விரும்பத்தகக புரட்சிகடளயும் மனித ் தடவக்கறற 
வொழவிைல் மொறறஙகடளயும் இைககிைல் ்தொழில்நுட்பம் நிறுவி வருகிறது. 

இநத வடகயில் இைககிைல் ்தொழில்நுட்பம் அச்சு ெொர்நத நைவடிகடககளுககொை மொறறு 
வழிைொக அடமகிறது. அச்சு நைவடிகடககள் எைக கூறப்படுவது தொள்கடளக ்கொண்டு 
அச்்ெடுத்துத் தகவல் பரிமொறற்மொ பரப்புடர்ைொ ்ெய்வதொகும். இவவொறு ்ெய்வதைொல் 
பணச்்ெைவு அதிகம் ஏறபடுகிறது. இைககிைல் ்தொழில்நுட்பத்தொல் கொகிதச் ்ெைடவத் 
தவிர்கக முடிகிறது. ்மலும் இைககிைல் ்தொழில்நுட்பத்தொல் இைறடகடைப் பொதுகொககும் 
சூழலும் ஏறபடுகிறது. பசுடமடை ்நொககி (Go Green) எனும் விழிப்புணர்வுத் திட்ைத்தின 
கீழ கொகிதம் தைொரிகக உதவும் மரஙகடளப் பொதுகொப்பதனவழி இைறடகடைப் பொதுகொகக 
முடிகிறது. இனறு நம் நொட்டில் பை நிறுவைஙகள் இநத வழிமுடறடைப் பைனபடுத்துகினறை. 
ஆக்வ, இைறடகடைப் பொதுகொத்து, பணச் ்ெைடவக குடறககும் இைககிைல் உை்கொடு 
நொமும் ஒனறிடண்வொம். 

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

்கருத்துணர ப்கள்வி்களுக்குப் �தில் எழுது்க.
1. இருபத்்தொரொம் நூறறொண்டில் வொழகினற நொம் ஏன ் பறு ் பறறவர்களொகக கருதப்படுகி்றொம்?

2. இைககிைல் ்தொழில்நுட்பத்தின நனடமகள் இரண்ைடை எழுதுக. 

இலக்கியல் ததோழில்நுட�த்தோல் ஏற்�டும் தீறம்கறைத் ததோகுத்துப் �டவில்றலறயத் 
தயோர தசயது �றடத்திடு்க.

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 82

ச
தை

ோகு
தி

  8



போடம் 3 எஙகும் தை�்வல சதைோழிலநுடபம்
தமைனமோ்க ஆழ்நது வோசித்து, ்கருத்து விைக்்கக் ்கடடுறரயின் 
சடட்கத்றத வறர்க.

3.4.18 180 ்ெொறகளில் கருத்து விளககக கட்டுடர எழுதுவர்.

‘நீர் இனறி அடமைொது உைகம்’ எனபது்பொை இனடறை உைகம் தகவல் ்தொழில்நுட்பம் 
இனறி இைஙகொது. ் தொழில்நுட்பத்டதக ் கொண்டு தகவல் பரிமொறறம் ் ெய்வதுதொன தகவல் 
்தொழில்நுட்பம். எநதத் துடறயில் தகவல் ்தொழில்நுட்பத்தின பைனபொடு இல்டை்ைொ 
அநதத் துடற பினதஙகிை துடறைொகிவிடும். அதைொ்ை்ை பல்்வறு துடறகளில் தகவல் 
்தொழில்நுட்பம் பைனபட்டு வருகிறது. 

தகவல் ்தொழில்நுட்பம் வணிகத்துடற வளர்ச்சியில் வொடிகடகைொளர்களுககுச் சிறநத 
்ெடவடை வழஙகி உதவுகிறது. வணிகப் பரிவர்த்தடையில் எளிை வழிமுடறயில் தகவல்கடள 
விடரவொகவும் ் தளிவொகவும் வொடிகடகைொளர்களிைம் ் கொண்டு ் ெர்ககிறது. எடுத்துககொட்ைொக 
முகநூல், கீச்ெல் மறறும் வடை்ைொளி ் பொனற ெமூக வடைத்தளஙகள் ெொனறு பகர்கினறை. 
ஆக, தகவல் ் தொழில்நுட்பம் வணிகத்துடற வளர்ச்சிககு முககிைக கொரணிைொக அடமகிறது. 

மருத்துவத்துடறடை எடுத்துக்கொண்ைொல் அடைத்துச் ்ெைல்பொடுகளிலும் தகவல் 
்தொழில்நுட்பம் நிடறநதுள்ளது. ்நொைொளி மருத்துவமடையில் பதிவு ்ெய்வது ்தொைஙகி 
மருத்துவப் பரி்ெொதடை மறறும் அறுடவ சிகிச்டெ, மருநது விநி்ைொகம் எனறு அடைத்து 
நிடைகளிலும் இநதத் தகவல் ்தொழில்நுட்பம் பைனபடுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன 
வொயிைொக ்நொைொளிகளுககொை ்ெடவடை விடரவொகவும் தரமொகவும் வழஙக முடியும்.  

தை�்வல சதைோழிலநுடபம்
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இது மருத்துவத்துடற வளர்ச்சிககு ்மலும் வலு்ெர்ககிறது 
எனபது ்வள்ளிடைமடை. 

உைகமைமொதலின அடிநொதமொக விளஙகும் தகவல் 
்தொழில்நுட்பம்வழி ஒரு நொட்டில் ஏறபடும் ெமூகம், அரசிைல், 
்பொருளொதொரம், அறிவிைல் ் பொனற மொறறஙகடள உைக மககள் 
அறிநது ்கொள்ளும் வொய்ப்பு ஏறபடுகிறது. எடுத்துககொட்ைொக, 
வளர்ச்சி குனறிை சிலி ் பொனற நொடுகள், அதிவளர்ச்சி அடைநத 
ஜப்பொன நொட்டில் நைககும் மொறறஙகடள அறிநது தொமும் 
அத்தடகை வளர்ச்சிடை ் நொககிச் ் ெல்வடத நொம் பொர்கக முடிகினறது. ஒரு வடகயில், இதறகுத் 
தகவல் ்தொழில்நுட்பம் ்பருநதுடணைொக இருககிறது எைைொம். 

கல்வித்துடற ் மம்பொட்டிறகுத் தகவல் ் தொழில்நுட்பத்தின பைனபொடு அளப்பரிைதொகும். தகவல் 
்தொழில்நுட்பத்தின வொயிைொக நைத்தப்படும் கறறல் கறபித்தல் நைவடிகடககள் பைனவிடளவு 
மிககதொக அடமநதிருப்படத ஆய்வொளர்கள் உறுதிப்படுத்துகினறொர்கள். எை்வ, கல்வித் 
துடறயின அடுத்த கட்ை வளர்ச்சிககுத் தகவல் ்தொழில்நுட்பம் முககிைக கொரணிைொக இருநது 
வருவடத நொம் நனகுணர முடிகிறது.

இப்படிப் பை நிடைகளில் பை பரிணொமஙகடளக ் கொண்டு விளஙகும் தகவல் ் தொழில்நுட்பம் 
வணிகம், மருத்துவம், தகவல் கருத்துப் பரிமொறறம் மறறும் கல்வித் துடற வளர்ச்சிககு உறுதுடணைொக 
இருநது வருவடத இதனவழி அறிை முடிகிறது.

இடு�ணி 2
‘த்கவலுல்கச் சவோல்்கள்’ எனும் தறலப்பிற்ப்கற்ை முன்னுறரறய எழுது்க.

இடு�ணி 1

த்கோடுக்்கப்�டட ்கருத்து்களுக்கு ஏற்ை துறணக் ்கருத்து்கறை நிறைவு தசய்க; 
ததோடரநது �த்தியில் எழுது்க.
கருத்து 1: கறறல் நைவடிகடககளுககு  ் மய்நிகர் கறறல் (VLE Frog) பைனபொடு மிகுநத 

பைடைத் தருகிறது.

துடணககருத்து 1: 

துடணககருத்து 2: 

ஆக, மொணவர்களின கறறல் நைவடிகடககளுககு ்மய்நிகர் கறறல் நல்ை பைன தருகிறது 
எனபது இதன வொயிைொக அறிநது ்கொள்ள முடிகிறது.
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குறிப்பு்களின் துறணயுடன் ‘த்கவலுல்கச் சவோல்்கள்’ எனும் தறலப்பில் 180 
தசோற்்களில் ்கருத்து விைக்்கக் ்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

இடு�ணி 3

்கணினியின் பமன்றம எனும் தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் ்கருத்து விைக்்கக் 
்கடடுறர எழுது்க.

த்கவலுல்கச் சவோல்்கள் ததோடர�ோன ்கருத்து்களின் வரிப்�டக்்கருவி

்வளப்படுததுதைல

உமது வீடடில் �யன்�டுத்தப்�டும் த்கவல் ததோடரபுச் சோதனங்கறைப் �டடியலிடடு 
அவற்றின் �யன் குறித்து எழுது்க.

கு்றைநீக�ல

ெொதைஙகள் வொககிைம்

எ.கொ: திறன்பசி மிகவும் எளிதில் தகவல்கடள இடணைத்திலிருநது ்பறறுக 
்கொள்ள வழிவகுககும்.

1 

2 

3 

தை�்வலுல�ச 
ெ்வோல�ள

திறனமிகக 
பணிைொளர்கள்

குடறவு

சீரொை 
்தொைர்புத்துடறயும் 

ெொதைஙகளும் 
குடறவு

்பொதிை 
பயிறறுைர்களும் 

வெதிகளும் இல்டை

ஆய்வுப் பணிகளும் 
்மம்பொடும் மிகவும் 

குடறவு
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மகர ஒறறு (ம்) க,ச்,த் ஆகிை வல்லிைத்்தொடு புணரும்்பொது இை ் மல்்ைழுத்தொகத் திரியும்.

எ.கொ:  மரம் + கண்ைொன =  மரஙகண்ைொன
  மரம் + ெொய்நதது =  மரஞெொய்நதது
  வரம்  +  தொ  =  வரநதொ

போடம் 4 இலக�ணம்

5.3.5
திரிதல் விகொரப் புணர்ச்சியில் மகர ஒறறு ‘ம்’, க, ச், த் ஆகிை வல்லிைத்்தொடு புணர்தல் பறறி அறிநது ெரிைொகப் 
பைனபடுத்துவர்.

திரிதல் வி்கோரம் அறி்க.

இநதிைொவில் பிறநது அ்மரிககொவின குடிமகைொகிை ஓர் அறிவிைைொளர் சிவொ ஐைொதுடர. இனறு 
அறிைப்படும் மினைஞெல் (e-mail) எனபடத உருவொககிைவர் எனனும் ்பருடமககுரிைவர்.

மின்சோரநதோன் எல்ைொ்ம. இனறு மினெொரம் இல்ைொத மனிதனுடைை வொழகடகடைக 
கறபடை ் ெய்ை முடிகிறதொ? நிச்ெைம் முடிைொது. அடதப் ் பொை்வ மினைஞெல் இல்ைொத மனித 
வொழகடகடை இனி நிடைத்துப் பொர்ககவும் முடிைொது. தகவல் பரிமொறறத்திறகு மினைஞெல் 
மனிதனின திைஞசோரநத ஒனறொக ஆகிவிட்ைது.

இநத மினைஞெடைக கண்டுபிடித்தவர் ைொரொவது ்வளிநொட்டுககொரர்தொம் எனறு 
நிடைத்திருப்பீர்கள். நீஙகள் நிடைத்தது உண்டமதொன. அவர் ்வளிநொட்டில் வசிககும் 
ஒரு தமிழர்; தமிழ்நிலஞபசரநதவர. அதுவும் தமது 14ஆவது வைதில் மினைஞெடைக 
கண்டுபிடித்துச் ெொதடை ்ெய்தவர் சிவொ ஐைொதுடர.

தம்முடைை கல்வி வளச்சிககும் ெொதடைககும் அவர்தம் ் பற்றொர்கள் ்கரஙத்கோடுத்ததோ்கக் 
கூறுகிறொர். ் மலும், தினநபதோறும் கடுடமைொக உடழத்தும் இருககிறொர். இநதப் பினைணியில்தொன 

மின்னியல உலகில மின்்ஞெல

சிவொ ஐைொதுடர
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1. வைஞசுழித்து = +
2. வளந்தடி = +
3. குணங்கொண்ைொன = +
4. இளநதமிழ = +

ம்கர ஒற்று (ம்), ச், த் ஆகிய வல்லினத்பதோடு பசரும்ப�ோது ஏற்�டும் திரிதல் 
புணரச்சிக்கு எடுத்துக்்கோடடு்கள் ஐநதறன எழுது்க.

ம்கர ஒற்று (ம்), க் வல்லினத்பதோடு பசரும்ப�ோது ஏற்�டும் திரிதல் புணரச்சிக்கு 
எடுத்துக்்கோடடு்கள் ஐநதறன எழுது்க.

திரிதல் வி்கோரப்புணரச்சியில் - ம்கர ஒற்று ‘ம்’, க், ச், த் ஆகிய 
வல்லினத்பதோடு புணரதல் விதியின் அடிப்�றடயில் பிரித்ததழுது்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

பமற்்கணட தசோற்்களுள் இரணடறனத் ததரிவுதசயது வோக்கியம் அறமத்திடு்க.
்வளப்படுததுதைல

1. திறம் + ்கொண்ைொன = 
2. கரம் + ்தொடு = 
3. நிைம் + தொ =  
4. குைம் + ்கடுத்தொன = 

இடு�ணி 3

திரிதல் வி்கோரப்புணரச்சியில் - ம்கர ஒற்று ‘ம்’, க், ச், த் ஆகிய வல்லினத்பதோடு 
புணரதல் விதியின் அடிப்�றடயில் பசரத்ததழுது்க.

கு்றைநீக�ல

1993 இல் அப்்பொடதை அ்மரிகக அதிபரொக பில் கிளிண்ைன இருநத்பொது, ECHO MAIL 
எனற முடறடை உருவொககிக ் கொடுத்தொர். அதறகொகப் பரிசும் கிடைத்தது. அவர் உருவொககிை 
இநத மினைஞெல் நிருவொக முடற உைகி்ை்ை முதனமுதலில் உருவொககப்பட்ைது. இஃது 
அவரின மறறு்மொரு கண்டுபிடிப்பு ஆகும். இவரின கண்டுபிடிப்புகள் நம் உள்ைங்கவரும் 
வண்ணமொக நிமிர்நது நிறகினறை.
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்வரலோற்்றை மீடசடடுப்கபோம்சதைோகுதி 9
போடம் 1 பூ�ோங பளளததைோககு

விைம்�ரத்றத உற்ைறிநது நண�ருடன் முக்கியத் த்கவல்்கள் �ற்றிக் 
்கலநதுறரயோடு்க. 

1.5.3 விளம்பரத்திலுள்ள தகவல்கடள்ைொட்டிக கருத்துடரப்பர்; முடிவு கூறுவர்.

ம்லததைமிழச சுற்றுப்பயண நிறு்வ்ம்

  தமிழர் வரைொறு ெொர்நத அகழவொரொய்ச்சி 
அருஙகொட்சிைகம்.

  1700 ஆண்டுகள் பழடம.
  100ககும் ்மறபட்ை அகழவொரொய்ச்சிப் 

்பொருள்கள்.
  3 ்வடள உணவு, ்பொககுவரத்து (வெதி), 

நொனகு நட்ெத்திரத் தஙகும் விடுதி ஆகிைை 
உட்பை ஒருவருககுத் தைொ ம்ைசிை RM250.00 
மட்டு்ம.

  தமிழ ்பசும் சுறறுைொ வழிகொட்டி.
  சுறறுைொ நொள்: ஒவ்வொரு மொதத்தின இறுதி 

வொரம் ெனி மறறும் ஞொயிறறுககிழடம.
  ஒவ்வொரு மொதமும் 15ஆம் ்ததிககுள் பதிவு 

்ெய்கிறவர்களுககு 25% சிறப்புக கழிவு.
  புறப்படும் இைம்: பத்துமடை வொகைம் 

நிறுத்துமிைம்.

தமிழர வரலோற்றை அறிநது த்கோள்வதற்கு 
ஓர அரிய வோயப்பு!

2 நோள், 1 இரவு சுற்றுலோ

ததோடரபுக்கு: 012 1114507 (திரு.்கனல்வீரன்)
அலுவல்கம்: 03-67852980

மின்னஞசல்: kanal_veeran11@gmail.com
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்கணடறிநத த்கவல்்கறை ஆரோயநது ்கருத்துறரத்திடு்க. உமது முடிவிறனக் கூறு்க.
இடு�ணி 1

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

விைம்�ரத்தில் ்கோணப்�டும் த்கவல்்கறைக் ்கருத்துறரத்திடு்க; முடிவிறனக் கூறு்க.
்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

கருத்துடர

பூஜொங பள்ளத்தொககு

சுறறுைொ கொைம் இைத்தின சிறப்பு பதிவு ்தொைர்பு

முடிவு
்கருத்துறரத்திடவும் முடிவு தசயதிடவும் 

உதவும் வரிப்�டக்்கருவி

த�ோறுப்பு்கள்:
	S அருஙகொட்சிைக நிர்வொகப் பணிகடளச் ் ெய்தல்
	S அருஙகொட்சிைகக கண்கொட்சிகள் 

ஒருஙகிடணத்தல்
	S ஆய்வுப் பணிகள் ்மற்கொள்ளுதல்

விணணப்� இறுதி நோள்: 31.03.20¨¨

விணணப்�த் தகுதி்கள்:
	S இளஙகடைப் பட்ைம் (ெமூகவிைல், 

மொனுைவிைல், வரைொறு, நுண்கடை 
& கட்ைைக கடை)

	S எஸ்.பி.எம். அல்ைது அதற்கொத்த 
்தர்வில் மைொய் ்மொழியில் ்தர்ச்சி

	S 35 வைதிறகுட்பட்ைவர்கள்

அருங�ோடசிய�ததில க்வ்ல ்வோயப்பு
இலோ�ோ: கதைசிய அருங�ோடசிய�ம், 

கதைசியக �்லககூடம், கதைசியப் பழஞசு்வடி �ோப்ப�ம்

சதைோடக� ஊதியம்:
RM1600.00

பின்வரும் இரு கூறு்கறை ஒடடி ்கருத்துறரத்து முடிவு கூறு்க.
்தொைகக ஊதிைம் கல்வித் தகுதி

விைம்�ரத்றதப் �ோரறவயிடட பிைகு எநததநதக் கூறு்கள் உங்கைது �ஙப்கற்ற� 
உறுதி தசயயும் என நிறனக்கின்றீர்கள் என்�றதக் ்கலநதுறரயோடிக் ்கருத்துறரத்திடு்க.

விைம்�ரத்தில் �ஙப்கற்�ோைறர ஈரக்கும் வற்கயில் அறமயோத கூறு்கள் 
யோறவ? என்ன ்கோரணம் என்�றதக் கூறு்க.
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போடம் 2 ெர்வோக மோநிலததில தைமிழர்�ள

விறரநது வோசித்துக் ்கருத்து்கறை அறடயோைம் ்கணடு கூறு்க.

2.3.7 வரைொறு ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் பதிைளிப்பர்.

மைொைொடவத் தவிர, ெரவொககிலும் தமிழர்கள் குடி்ைறி உள்ளைர் எனபது உஙகளுககுத் 
்தரியுமொ? ெரவொக தமிழர்களின வரைொறறுப் பினைணி மடைைகத் தமிழர்கடளக கொட்டிலும் 
்வறுபட்ைது. ெொர்ைஸ் புரூககின கட்டுப்பொட்டில் ெரவொக இருநத்பொது, 1867ஆம் ஆண்டு 
்தனனிநதிைத் தமிழர்கள் அடழத்து வரப்பட்ைைர். 

இவர்கள் மொத்தொங ் தொட்ைத்தில் ் தயிடை மறறும் கொப்பி பயிரிடும் பணியில் அமர்த்தப்பட்ைைர். 
்தொைககக கொைத்தில் சுமொர் 2000 கூலித் ் தொழிைொளிகள் அடழத்து வரப்பட்ைதொக வரைொறறுப் 
பதிவுகள் கூறுகினறை. ் தயிடை, கொப்பித் ் தொட்ைஙகளின பின்னறடவுக்குப் பிறகு 1912ஆம் 
ஆண்டு முதல் அரெொஙகம் இவர்கடளப் ்பொது இைொகொத் துடற, இரயில் துடற, அஞெல் 
மறறும் ்ைலிகிரொம் துடற ்பொனற துடறகளில் பணிைமர்த்திைது. 

இவர்கள் தஙகள் பண்பொட்டிடை, குறிப்பொகச் ெமை வழிபொடுகடளக டகவிைொது 
பினபறறி வருகினறைர். ்தொைககக கொைத்தில் டகவிைப்பட்ை மொத்தொங மடைக ்கொவிடை 
1970இல் மறுசீரடமப்புச் ்ெய்தைர். இனறு அஙகுத் ்தொைர்நது வழிபொடு நடை்பறறு 
வருகிறது. ஆக, தற்பொது ெரவொக மொநிைத்தின கூச்சிங நகரில் ்மொத்தம் மூனறு இநது 
ஆைைஙகள் இருககினறை. ் மலும், ெரவொக மொநிைத்தில் இநதிைர்களின ் மம்பொட்டிறகொகவும் 
பண்பொட்டு விழுமியங்கறைக் கட்டிக கொப்பதறகொகவும் சிை ்பொது அடமப்புகளும் முககிைப்  
பஙகொறறி வருகினறை.

இவறடறத் தவிர்த்து, ்பொது வொழகடகயிலும் தமிழரின பங்கறபு இருநதுள்ளடத 
வரைொறறில் கொண முடிகினறது. இவவடகயில் குறிப்பிைத்தகக ஒருவர் ைொகைர் ்ெொககலிஙகம் 

மொத்தொங மடைக ்கொவிலின 
படழை ்தொறறம்

மொத்தொங மடைக ்கொவிலின 
புதிை ்தொறறம்
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ஆவொர். இவர் ெரவொககில், நகரொட்சி ெடப உறுப்பிைரொகவும், ்தொைர்நது மொநிைச் ெடப 
உறுப்பிைரொகவும் நிைமிககப்பட்ைொர். ்மலும், மொநிைச் ெடபயின ெபொநொைகரொகவும் ்பொறுப்பு 
வகித்தொர். இவரின ்ெடவடைப் பொரொட்டும் வண்ணம்தொன அவர் ்பைடரக கூச்சிங நகரின 
ஒரு ெொடைககும் சூட்டியுள்ளைர்.

்மலும், தமிழ்மொழிடைப் ் பணிக கொத்து வளர்ககும் முைறசியிலும் அஙகுள்ள தமிழர்கள் 
ஈடுபட்ைைர். இவர்களின கூட்டு முைறசியில் தமிழ்மொழிடை மீடதடடுக்கும் நைவடிகடக 
1937ஆம் ஆண்டுககுப் பிறகு மிகத் துரிதமொக நடை்பறறது. இதன விடளவொகப் பகுதி ்நர 
ஆசிரிைர்கடள டவத்துத் தமிழப்பள்ளி ஒனடற இவர்கள் நைத்தி வநதொர்கள். 

தற்பொது ெரவொக மொநிைத்தில் திரு. குமொரெொமி அவர்கள் ‘கப்பித்தொன’ ் பொறுப்பில் மொநிை 
அரெொஙகத்தொல் 2005ஆம் ஆண்டு நிைமிககப்பட்ைொர். இவர் இநதிைர்களின நலன் ெொர்நத 
திட்ைஙகள் அல்ைது நைவடிகடககளுககுப் ்பொறுப்பொக அமர்த்தப்பட்ைவர். பினைர், அவர் 
‘்பஙெூலு’வொகப் ்பொறுப்்பறறொர். 

ஆக, ெரவொக தமிழர்களின வரைொறு மைொைொத் தமிழர்களின வரைொறறிலிருநது ் வறுபட்ைது. 
அடிப்படையில் இவர்கள் ஒ்ர ் மொழியிைல் பினைணிடைக ் கொண்டிருநதொலும் அவர்களுக்கைத் 
தனிப் பொணிடைக ்கொண்டுள்ளொர்கள். இருப்பினும், ெரவொக மொநிைத்தில் ்தொைர்நது தஙகள் 
்மொழிடையும் பண்பொட்டையும் ெமைத்டதயும் கட்டிககொத்து வருகிறொர்கள் எனபது ் பொறறுதறகுரிைது. 

வணணமிடப்�டட தசோற்்களுக்கு அ்கரோதியின் துறணத்கோணடு சூழலுக்கு 
ஏற்ை த�ோருள் கூறு்க.

இடு�ணி 1

உமது இடத்தில் வோழும் தமிழர்கள் வரலோற்றைச் சித்தரிக்கும் வற்கயில் 
குறுங்கோதணோளி ஒன்ைறனத் தயோர தசய்க.

இடு�ணி 3

வினோக்்களுக்கு விறட தரு்க.
1. ெரவொக மொநிைத்திறகுத் தமிழர்கள் அடழத்து வரப்பட்ைதன ்நொககம் ைொது?

2. எதறகொக ெரவொக மொநிைத்தில் தமிழர் ஒருவரின ்பைர் ெொடைககுச் சூட்ைப்பட்ைது?

3. ெரவொக தமிழர்கள் எவறடற்ைல்ைொம் கட்டிககொகக முைனறைர்? ஏன?

4. மைொைொத் தமிழர்களுககும் ெரவொக தமிழர்களுககும் உள்ள ்வறுபொடுகடளக கூறுக.

5. ெரவொக மொநிைத்தில் உள்ள மொணவர்க்ளொடு நீர் எவவொறு நட்டப  
வளர்த்துக்கொள்ள இைலும் எனபதடை விளககுக.

6. ெரவொக தமிழர்களின சிறப்புகளொக எவறடற நீர் உணர்கிறீர்?

இடு�ணி 2
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்பரொக மொநிைத்தின பத்துகொஜொ பட்ைணத்தின அருகில் 
அடமநதுள்ள பழஙகொை மொளிடக ‘்கல்லிஸ் 
கொஸ்ைல்’ எனும் மொளிடக ஆகும். இநத மொளிடக 
1910ஆம் ஆண்டு வில்லிைம் ் கல்லி சிமித் எனகினற 
ஒரு ்தொட்ை முதைொளியின அழகிை கறபடையில் 
உருவொை கைவுமொளிடக. இம்மொளிடக தமிழநொட்டுச் 
தச்ெர்கடளக ்கொண்டு கட்ைப்பட்ைது. இநதிைொவின 
ஆகரொவில் புகழ்பறற ‘்மொகூல்’ அரண்மடையின ெொைலில் இம்மொளிடக அடமநதது. இநதக 
‘்கல்லிஸ் கொஸ்ைல்’ உைக அதிெைஙகளில் ஒனறொை தொஜமகொ்ைொடு ஒப்பிட்டுக கூறப்படுகிறது. 
தொஜமகொடைத் தம் கொதல் மடைவி மும்தொஜுககுக கட்டிைொர் ஷொஜகொன. 

அடதப் ்பொனறு, தம் அனபுமடைவி எகைசுககு அனபுப் பரிெொக, இநத மொளிடகடைக 
கட்டிைொர் ்கல்லி சிமித். மைொைொவில் முதன முதைொக மினதூககிடைப் பைனபடுத்திை 
மொளிடகைொகத் தம் மொளிடகடை ஆகக ்வண்டும் எனற எண்ணத்்தொடு, மினதூககிடைக 
்கொள்முதல் ்ெய்ை லிஸ்பன ்ெனறொர் ்கல்லி. ஆைொல், ்நொயின கொரணமொக அங்க்ை 
இறநது ் பொைொர். அதைொல், இநத மொளிடகயின கட்டுமொைம் முழுடம ் பறவில்டை. ஏறககுடறை, 
ஒரு நூறறொண்டு ஆைொலும், இம்மொளிடகயில் ் கல்லி சிமித் குடும்பத்தொரின ஆவிகள் உைவிக 
்கொண்டிருப்பதொக ஒரு கட்டுககடதயும் உைவிக ் கொண்டிருககிறது. இருப்பினும், இம்மொளிடக 
இனறும் சுறறுைொப் பைணிகள் பைடரயும் ஈர்த்த வண்ணம் உள்ளது.

1. ்கல்லிஸ் மொளிடகயின சிறப்புகள் ைொடவ?
2. ்கல்லி இம்மொளிடகடை ஏன கட்ை விரும்பிைொர்?
3. ்கல்லி சிமித்தின ்நொககம் பறறிை உமது கருத்து ைொது?
4. ்கல்லிஸ் மொளிடக இனறு எவவடகயில் பைனபடுகினறது?
5. கட்டுமொைப் பணிகள் தடைபட்ைது பறறி நீர் எனை நிடைககினறீர்?

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க.
்வளப்படுததுதைல

பத்துமடைக ் கொயில் உைகப் புகழ்பறற திருத்தைமொகும். 1878இல் பத்துமடைப் பகுதிகளில் 
இருநத சுண்ணொம்புக குனறுகடள ஆய்வு ்ெய்த அ்மரிகக தொவரவிைைொளர் வில்லிைம் 
்ெொர்ை்ை எனபவர்தொம் பத்துமடைடைப் பறறி ் வௌியுைகத்திறகு அறிவித்தவர். அதனபின 
பத்துமடையின ் பைர் புகழடைநதது. அதடைத் ் தொைர்நது 14 ஆண்டுகள் கழித்து 1891இல் 
தம்புெொமிப் பிள்டள அஙகு ஒரு ் கொயிடைக கட்டிைொர். பத்துமடைக ் கொயிலின நுடழவொயில் 
ஒரு ் வல் வடிவத்தில் இருநதது அவடரப் ் பரிதும் கவர்நதது. பத்துமடைக ் கொயிலில் முருகப் 
்பருமொடை டவத்து வழிபைத் ்தொைஙகிைர். 1891இல் பத்துமடையின குடகக்கொயிலில் 
சுப்ரமணிைர் சிடைடை டவத்து அருச்சித்தைர். 1892இல் இருநது பத்துமடையில் டதப்பூெக 
்கொண்ைொட்ைம் ்கொண்ைொைப்பட்டு வருகிறது.

கு்றைநீக�ல
�னுவறல வோசித்து வரலோற்று நி்கழ்வு்கறை நிரதலோழுஙகு வரிப்�டத்தில் 
நிறைவு தசய்க.
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போடம் 3 ்வரலோற்றுக �ழ�ம்

விறரநது வோசித்துக் ்கருத்து்கறை அறடயோைம் ்கணடு கூறு்க.

3.4.15 180 ்ெொறகளில் ்ெைைறிகடக எழுதுவர்.

சுபோங ரியோ கதைசிய இ்டநி்லப்பளளியின் தைமிழசமோழிக �ழ�
உல�த தைோயசமோழி நோள செயலறிக்�

1.0 ததோடக்்கம்
சுபொங ரிைொ ்தசிை இடைநிடைப்பள்ளியின தமிழ்மொழிக கழகத்தின ஏறபொட்டில் கைநத  
21 பிப்ரவரி  20¨¨  கொடை மணி 7:30 முதல் கொடை மணி  9:30 வடர பள்ளி மண்ைபத்தில் 
உைகத் தொய்்மொழி நொள் மிகவும் விமரிடெைொகக ் கொண்ைொைப்பட்ைது. இவவிழொவிறகு மொநிைக 
கல்வி இைொகொவின தமிழ்மொழிப் பிரிவின உதவி இைககுநர் சிறப்பு வருடக புரிநது, நிகழச்சிடை 
அதிகொரப்பூர்வமொகச் சிறப்புடரைொறறித் ் தொைககி டவத்தொர். இநநிகழச்சியில் மூவிைத்டதயும் 
ெொர்நத பள்ளி மொணவர்கள் கைநது ்கொண்ைைர்.

2.0 வரபவற்புறர
இவவிழொவின ஏறபொட்டுக குழுச் ் ெைைொளர் ் ெல்வன மகிழவன தமதுடரயில் அடைவடரயும் 
வர்வறறொர். அவர் உைகத் தொய்்மொழி நொள் ் கொண்ைொட்ைம் ் கொண்ைொடுவதன ் நொககத்டதயும் 
தொய்்மொழி நொள் ்கொண்ைொட்ைத்தின பினைணிடையும் ்தரிவித்தொர்.

3.0 தறலறமயுறர
பள்ளியின முதல்வர் திரு. பொர்த்திபன ெதொசிவம் அவர்கள் தடைடமயுடரைொறறிைொர். இவவிழொ 
்கொண்ைொைப்படுவதன முககிைத்துவத்டதயும் பல்லிை மககள் வொழும் ம்ைசிைொவில் தொய்்மொழி 
்தொைர்நது கொககப்பை ்வண்டிைதன அவசிைத்டதயும் பறறிப் ்பசிைொர்.

4.0 திைப்புறர
மொநிைக கல்வி இைொகொவின தமிழ்மொழிப் பிரிவு உதவி இைககுநர் இவவிழொவில் 
திறப்புடரைொறறிைொர்.  இனடறை கொைககட்ைத்தில் பல்லிை மககளில் குறிப்பொகச் சிறுபொனடம 
மககளிடை்ை தொய்்மொழி பைனபொடு குடறநது வருவதொகவும், இவ்வடளயில் இவவொறொை 
நிகழச்சிகள் தொய்்மொழி அவசிைம்  எனும் விழிப்புணர்டவ ஏறபடுத்தும் எனறும் கூறிைொர். 
்மலும், இவவருடமைொை நிகழச்சிடை ஏறபொடு ்ெய்திருநத தமிழ்மொழிக கழகத்திறகுப் 
பொரொட்டுதடைத் ் தரிவித்துக ் கொண்ைொர். ் தொைர்நது விழொடவ அதிகொரப் பூர்வமொகத் ் தொைககி 
டவத்தொர்.

5.0 மோணவர �றடப்பு
இவவிழொவில் பல்லிை மககளின தொய்்மொழிடைப் பிரதிபலிககும் வடகயில் ்வவ்வறு 
தொய்்மொழிகடளச் ெொர்நத ஏழு மொணவர்கள் பள்ளியின சு்ைொகத்டதத் தத்தம் ்மொழிகளில் 
முழஙகிைர். ்மலும், தொய்்மொழி நொடள முனனிட்டு நடை்பறற ்பொட்டிகளில் பஙகு்பறறு 
்வறறி ்பறற மொணவர்களுககுப் பரிசுகள் வழஙகப்பட்ைை.

தமிழ்மொழி        படிவம் 393

ச
தை

ோகு
தி

  9



6.0 முடிவுறர
ஏறபொட்டுக குழுவின துடணச் ் ெைைொளர் ் ெல்வி கவிைொழினி நிகழச்சி சிறப்பொக நடை்பற 
ஒத்துடழப்பு வழஙகிை அடைவருககும் நனறி கூறிைொர். கொடை மணி 9:00ககு நிகழச்சி 
நிடறடவ எய்திைது.

அறிகடக தைொரித்தவர், 29 ்ம 20¨¨

சீரொளன சிவனிைன,
்ெைைொளர்,
தமிழ்மொழிக கழகம்,
சுபொங ரிைொ ்தசிை இடைநிடைப்பள்ளி.

தசயலறிக்ற்கயின் பின்வரும் 
விவரங்கள் �ற்றி குழுவில் 
்கலநதுறரயோடு்க.

  ்ெைைறிகடகயில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
நைவடிகடககள்.

  நைவடிகடககளில் குறிப்பிைப்படும் 
விவரஙகள்.

இடு�ணி 1

சடட்க அறமப்ற� வழி்கோடடியோ்கக் த்கோணடு தசயலறிக்ற்கறய நிறைவு தசய்க.
இடு�ணி 2

 இறடநிறலப் �ள்ளியின் 
 ்கழ்கத்தின் தசயலறிக்ற்க

 இடைநிடைப்பள்ளியில் வரைொறறுக கழகம்  ஆம் 
ஆண்டு ்தொைஙகப்பட்ைது.

	 நைவடிகடக 1 (்நொககம், பங்கறபொளர்கள், பைன) 
	 நைவடிகடக 2 (்நொககம், பங்கறபொளர்கள், பைன)
	 நைவடிகடக 3 (்நொககம், பங்கறபொளர்கள், பைன)
	 நைவடிகடக 4 (்நொககம், பங்கறபொளர்கள், பைன) 

அறிகடக தைொரித்தவர்
 நொள்: 

(்பைர்     )
(பதவி    )
(கழகம், பள்ளி   )

அறிக்ற்கயின் கூறு்கள்
•	 தடைப்பு (கழகத்தின ்பைர், 

பள்ளி/இைககம், ஆண்டு)
•	 கழகத்தின முனனுடர
•	 நிகழச்சிகள் - (்நொககம், 

பங்கறபொளர்கள் & பைன)
•	 முடிவுடர - கழகத்தின ்வறறி/ 

எதிர்பொர்ப்பு
•	 அறிகடக தைொரித்தவர் 

(டக்ைொப்பம், ்பைர், பதவி, 
கழகம், பள்ளி) 

•	 நொள்

�்வ்ததில ச�ோள�
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இடு�ணி 3

உமது �ள்ளியின் பூப்�நதுக் ்கழ்கத்தின் நடவடிக்ற்க்கறை அடிப்�றடயோ்கக் 
த்கோணடு 180 தசோற்்களில் தசயலறிக்ற்க ஒன்ைறனத் தயோர தசய்க.

தசயலறிக்ற்கயில் இடம்த�ை பவணடிய நடவடிக்ற்க்கறை விவரித்து எழுது்க. 

்வளப்படுததுதைல

நடவடிக்ற்க்கள் துறணத்கோணடு தமோழிக் ்கழ்கத்தின் தசயலறிக்ற்க 
ஒன்ைறன எழுது்க.

கு்றைநீக�ல

1.  சுவ்ரொட்டி தைொரிககும் ்பொட்டி   ்நொககம்: மொணவர்களின புத்தொககத் திறடை 
்மம்படுத்துவது

  பைன: 50 மொணவர்கள் பங்கடுத்தைர். 
30 மொணவர்கள் சிறநத முடறயில் 
படைப்புகடள வழஙகிைர்.

2.  புதிர்ப் ்பொட்டி   ்நொககம்:
 

  பைன:
 

3. புடதைல் ்தடுதல் ்பொட்டி   ்நொககம்:
 

  பைன:
 

எ.�ோ:

சமோழிக 
�ழ�ததின் செயல 

நட்வடிக்�

உைகத் தமிழ்மொழி நொள் 
்கொண்ைொட்ைம்

மொணவர்களுககொை 
தனமுடைப்பு

்ெொற்பொர்ப்
பயிறசி

சிறுகடதப்
பயிைரஙகு
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போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

4.2.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை திருககுறடளயும் அதன ்பொருடளயும் அறிநது கூறுவர்; எழுதுவர்.

செோலலுதைல
்வலலோர்ப் சபறின்…

மொர்ட்டின லூதர் கிங, ்ஜ. ஆர். ஐககிை 
அ்மரிககொவில் ெமூக உரிடமககொகப் 
்பொரொடிை ஆப்பிரிகக ெமூகத்டதச் ்ெர்நத 
அ்மரிகக நொட்டின மொ்பரும் தடைவர் 
ஆவொர். அ்மரிககொவில் கறுப்பிை 
மககடள ஒதுககும் ் கொள்டகடை எதிர்த்துப் 
்பொரொடிைொர். அவர் கொநதிை வழியில் 
வனமுடறைறற அறப்்பொரொட்ைத்தினவழி, 
இக்கொள்டகடை எதிர்த்தொர். மொர்ட்டின 
லூதர் கிங அ்மரிகக வரைொறறில் வரைொறறுச் 
சினைமொகக கருதப்படுகிறொர்.

இவர் 1962இல் அைபொமொவில் நைத்திை 
அறப்்பொரொட்ைம் பைரது கவைத்டத 
ஈர்த்ததுைன, ் தசிை அளவில் புகழ்பறறது. 
கிங 1963இல் ‘்வடையும் சுதநதிரமும் 
்வண்டி வொஷிஙைனுககுப் ்பரணி’ எனற 
சு்ைொகத்துைன மிகப் ்பரிை ்பரணிககு 

திருக்குைறை அறி்க.

விடரநது ்தொழில்்கட்கும் ஞொைம் நிரநதினிது 
்ெொல்லுதல் வல்ைொர்ப் ்பறின  (648)

கருத்துகடள முடறைொகவும் இனிடமைொகவும் 
்ெொல்லும் ஆறறலுள்ளவர் ்ெொனை ்வடைடை 
உைகத்தொர் உை்ை ்ெய்வொர்கள்.

கருத்து:  இனிடமைொகப் ்பெககூடிைவர் இடும் 
்வடைடைப் பிறர் உை்ை ்ெய்வர்.

குைளும் த�ோருளும்
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குைறையும் அதன் த�ோருறையும் வோசித்து உயத்துணர்க.
இடு�ணி 1

குைறை மனனம் தசயது நயம்�ட ஒப்புவித்திடு்க; அதன் த�ோருறைக் கூறு்க. 
இடு�ணி 2

்கற்ை குைளுக்கு ஏற்ை சூழல் அல்லது ்கறத ஒன்ைறன எழுது்க.
இடு�ணி 3

குைறை நிரல்�டுத்தி எழுது்க.
கு்றைநீக�ல

்தொழில்்கட்கும் நிரநதினிது ்பறின ஞொைம்

விடரநது வல்ைொர்ப் ்ெொல்லுதல்

த்கோடுக்்கப்�டடுள்ை வரியின் த�ோருறை எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல

விறரநது ததோழில்ப்கடகும் ஞோலம் நிரநதினிது

ஏறபொடு ்ெய்தொர். இப்்பரணியில் ்பருமளவில் மககள் திரண்ைைர். இஙகு அவர் தமது 
‘எைக்கொரு கைவு உள்ளது’ எனற புகழ்பறற ்ெொற்பொழிவிடை ஆறறிைொர். 

விறரநது ததோழில்ப்கடகும் ஞோலம் நிரநதினிது 
தசோல்லுதல் வல்லோரப் த�றின்             (குறள் 648)

எனும் வள்ளுவர் வொககிற்கறபக கூறவநத தமது கருத்துகடள முடறைொகவும் 
இனிடமைொகவும் ் ெொல்லும் ஆறறல் ் கொண்டிருநததொல், அவரின உடர அடைவடரயும் ஈர்த்தது. 
அவர் ் ெொல்லிை கருத்தில் நிைொைம் இருநதடத அடைவரும் ஏறறைர். ஒரு வழககுடறஞரொை 
அவரின ்பச்ெொறறலும் கருத்துத் ்தளிவும் மககடள அவர்பொல் ஈர்த்துத் திரளச் ்ெய்தை; 
்வறறியும் ்பறறொர். எை்வ, அ்மரிகக வரைொறறில் இது மிகப் ்பரிை திருப்புமுடைடை 
ஏறபடுத்திைது. மறு ஆண்டில், அதொவது, அக்ைொபர் 14, 1964இல் வனமுடறைறற வடகயில், 
நிற்வறிக ் கொள்டகடை எதிர்த்துப் ் பொரொடிைதறகொக மொர்ட்டின லூதர் கிஙகுககு அடமதிககொை 
‘்நொபல்’ பரிசு வழஙகப்பட்ைது.
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சமோழிகய நமது விழிசதைோகுதி 10
போடம் 1 தைமிழக �லவி 

்கருத்து்கறைச் தசவிமடுத்திடு்்க.

1.1.3 ்ெவிமடுத்தவறறிலுள்ள கருத்துகடள ஒப்பிட்டுத் ்தொகுத்துக கூறுவர்.

மோணவர்களின் எணணிக்ற்கறய ஆணடு வோரியோ்க ஒப்பிடடுத் ததோகுத்துக் கூறு்க.
இடு�ணி 2

்கருத்து்கறைச் தசவிமடுத்துப் �டறடக் குறிவறரவுடன் ஒப்பிடடுக் ்கலநதுறரயோடு்க.
இடு�ணி 1

நம் நொட்டில் தற்பொது 500ககும் ் மறபட்ை தமிழத் ் தொைககப்பள்ளிகள் உள்ளை. ஆைொல், இநதிை 
மொணவர்கள் அடைவரும் இப்பள்ளிகளுககுச் ் ெல்வதில்டை. ஏறத்தொழ 50 விழுககொடு இநதிை 
மொணவர்கள் மட்டு்ம தமிழப்பள்ளிகளில் பயில்கினறைர். மறறவர்கள் ்தசிைப் பள்ளிகளிலும் 
்தசிை வடகச் சீைப்பள்ளிகளிலும் பயில்கினறைர்.

இதன அடிப்படையில் 2011ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வடர தமிழப்பள்ளிகளுககுச் 
்ெல்லும் மொணவர் எண்ணிகடக படிப்படிைொகக குடறநது ்கொண்்ை வருகிறது. 2011ஆம் 
ஆண்டு 11 இைட்ெத்தில்  இருநத மொணவர் எண்ணிகடக 2017ஆம் ஆண்டு 87,230 ஆக 
குடறநது விட்ைது. இதறகுப் பை கொரணஙகடள நொம் முன டவத்தொலும் ஏன  இவவொறு 
நிகழநதுள்ளது? இச்சூழலில் மொறறஙகடள எவவொறு ் கொண்டு வரைொம் ் பொனற ் கள்விகள் நம்முள்  
எழ்வ ்ெய்கினறை.

2011 முதல் 2017ஆம் ஆணடு வறரயிலோன
மபலசியத் தமிழ்ப்�ள்ளி்கள் மற்றும் மோணவர்களின் எணணிக்ற்க

2011

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000
102 642

96 602 93 969 92 689 90 258 88 482 87 230

2012 2013 2014 2015 2016 2017
ஆண்டு

மொணவர்களின
எண்ணிகடக

523 523 523 523
524 524

525

தமிழப்
பள்ளிகளின 
எண்ணிகடக

்ெவிமடுத்திடுக

மூைம்: ம்ைசிைக கல்வி அடமச்சு
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வழங்கப்�டட தரவு்களின் அடிப்�றடயில் மோணவர்களின் எணணிக்ற்கறயயும் 
�ள்ளி்களின் எணணிக்ற்கறயயும் ததோகுத்துக் கூறு்க.

இடு�ணி 3

இரடடிப்புக் குமிழி வறர�டத்றதப் �யன்�டுத்தி, இரு ்கவிஞர்களின் ்கருத்து்கறையும் 
ஒப்பிடடுத் ததோகுத்துக் கூறு்க.

தமிழில் 
கடைச்்ெொல் 
உருவொககம்

பொ்வநதர் 
பொரதிதொென

கல்வி கறக 
்வண்டும்

தீப்்பொறி
்பொனனுெொமி

அறிவிைலுககு 
ஏறற தமிழ

i-THINK

்வளப்படுததுதைல

்கவிறத்கறைச் தசவிமடுத்துக் ்கருத்து்கறைக் குறித்துக் த்கோள்்க. 

எளிை நடையில் தமிழநூல் எழுதிைவும் ்வண்டும்
இைககண நூல் புதிதொக இைறறுதலும் ்வண்டும்
்வளியுைகில் சிநதடையில் புதிது புதிதொக
விடளநதுள்ள எவறறினுககும் ்பைர்க்ளல்ைொங கண்டு
்தளிவுறறும் பைஙக்ளொடு சுவடி்ைைொம் ்ெய்து
்ெநதமிடழச் ்ெழுநதமிழொய்ச் ்ெய்வதுவும் ்வண்டும்
எளிடமயிைொல் ஒரு தமிழன படிப்பில்டை ்ைனறொல்
இஙகுள்ள எல்்ைொரும் நொணிைவும் ்வண்டும்
  - பொ்வநதர் பொரதிதொென

்ெவிமடுத்திடுக

்ெவிமடுத்திடுக

அறிவிைலுக ்கறறபடி தமிடழ மொறறும்
 ஆய்வுகடள ்மற்கொள்ளல் நைம்ப ைககும் 
்பொறியிைலில் பூத்திருககும் கதிர்கள் எல்ைொம்
 புதுடமகடள அறுவடைைொய் வழஙகும் ்பொது 
்பொறியிைடை வழஙகுகினற நூல்க ளின்றல் 
 ்பொகினற ்வகத்தில் பின்ை நிற்பொம்
ஒரு்மொழியில் உைகத்தின அடைத்துக கூறும் 
 ஒருங்கநொம் ்பறுவதறகுத் தமிடழக கற்பொம்

- தீப்்பொறி ்பொனனுெொமி

கு்றைநீக�ல
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போடம் 2 சமோழிப்பற்று

2.1.7 கடதடைச் ெரிைொை ்வகம், ்தொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவறறுைன நிறுத்தறகுறிகளுக்கறப வொசிப்பர்.

்கறதறயச் சரியோன பவ்கத்துடனும் ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.

அமுதனின அப்பொ எைககொகக கொத்துக 
்கொண்டிருநதொர். ்நடிை உருவம்; அைர்த்திைொை 
மீடெ; மிடுககொை ் தொறறம்; பொர்த்தவுைன பைமுறுத்தும் 
்தொறறம்தொன. அவடர ்நருஙகி்ைன.

“வணககஙக…! எனடைப் பொர்ககணுமுனனு 
்ெொனனீஙகளொம்…”

“ஆமொம் ெொர்…! என மகடைப் பி.டி.திரி. 
்தர்வுை தமிழப்பொைத்டத எடுககச் ்ெொல்லி 
வறபுறுத்தறீஙகளொம்… ஏன ெொர்?”

இப்படி, எடுத்த எடுப்பி்ை்ை அதிரடிைொய்த் 
தொககுவொர் எனறு நொன ெறறும் எதிர்ப்பொர்ககவில்டை.

“ஓ…! அதுஙகளொ? அமுதன தமிழப்பள்ளிலிருநது 
வநதவன; திறடமைொை மொணவன. தமிடழத் ் தர்வுப் 
பொைமொ எடுத்தொ நல்ை ்தர்ச்சி எடுப்பொன. அநத 
நல்்ைண்ணத்திைதொன அறிவுடர கூறி்ைன. 
வறபுறுத்தவில்டை்ை!” ெமொளிகக முைன்றன.

“அவனுககுத்தொன பிடிககலிஙகை ெொர், 
விட்டுடுஙக்ளன. ்நற்றல்ைொம் ஒ்ர அழுடக. 
உஙகடளப் பொர்த்துப் ் பெச் ் ெொல்லி ஒ்ர பிடிவொதம்.”, 

்வடையிலிருநது விடுப்பு எடுத்துக ் கொண்டு, எனடைப் பொர்கக வநத ் கொபம், அவரிைமிருநது 
எரிச்ெைொய் ்வடித்துக ்கொண்டிருநதது.

“இஙக பொருஙக, தமிழ்மொழி நம்முடைை தொய்்மொழி. அநதப் பொைத்டதத் ் தர்வுப் பொைமொ 
பொர்ககொம, ்கொஞெம் உணர்வொய்ப் பொர்ககணும். தமிழப்பள்ளியில் ஆறொண்டுகள் படித்து, 
கல்விடைத் ்தொைஙகிை மொணவர்க்ள, அடதத் ்தர்வுை எடுககைனைொ ்வற இைத்து 
மொணவர்களொ எடுப்பொஙக? நீஙக ்பெறது உஙகளுக்க நல்ைொ இருககொ?” நொனும் என 
குரலில் ்கொஞெம் கடுடமடைச் ்ெர்கக முறபட்்ைன.
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“அை ் பொஙக ெொர்…! இநதக கொைத்திை ் பொயி உயிரு உணர்வுனனு ் பசிககிட்டு இருககீஙக…, 
தமிழப் படிச்ெொ, ் ெொறொ ் பொைப் ் பொவுது?”. அமுதனின அப்பொ இப்படி அைட்சிைமொகப் ் பசிைது, 
எனடைக ்கொபத்தின உச்ெத்திறகுக ்கொண்டு ்ெனறது.

“நீஙகள் இப்படிப் ்பசுவது ்ரொம்ப தப்புஙக. வயிறறுப் பிடழப்புககொக மட்டும் ஒரு 
்மொழிடைப் படிககனுமுனனு ் ெொல்வது ெரியில்டைஙக. இநத உைகத்தி்ை்ை தொய்்மொழி 
படிச்ெொ ் ெொறு ் பொடுமொனனு ் கட்கிற ஒ்ர இைம் நொமதொஙக. மறற இைத்துகொரஙக தஙகளது 
்மொழிடை ஏ்தொ ஓர் உணர்வுககொகதொன படிககிறொஙக…” 

என கருத்தில் அவருககு உைனபொடில்டை ் பொலும். என முகத்டதப் பொர்ககொமல் ் ம்ை 
சுறறிக்கொண்டிருககும் மினவிசிறிடைப் பொர்ககத் ்தொைஙகுகிறொர். நொன விைவில்டை.

“நம்ம தொய்்மொழிடைக கறபது ் வறும் ் மொழிடைக கறறல் இல்டைஙக. தொய்்மொழிடைக 
கறறொல்தொன நம் பண்பொட்டை அறிைமுடியும்; ் தொனடமடை அறிை முடியும்; இைககிைஙகடளக 
கறக முடியும்; ஏன? தமிழன எனற அடைைொளத்டதயும் அறிைமுடியும். அதொ்ை தமிழைொ 
பிறநத நமககுப் ்பருடம?”. அதறகு ்மல் அவர் எனடைப் ்பெவிைவில்டை.

“்பொதும் ெொர்…! என மகனுககு மட்டுமல்ை, எைக்க அவன தமிழ்மொழிடை ஒரு பொைமொ 
எடுககிறதிை உைனபொடில்டை. அதிகமொை பொைத்டத எடுத்தொ அவைொை மறற பொைஙகளில் 
கவைம் ்ெலுத்த முடிைொது. நல்ை ்தர்ச்சியும் கிடைககொது. எைககு அவ்ைொை ்தர்ச்சிதொன 
முககிைம்; அவ்ைொை எதிர்கொைம்தொன முககிைம். அதைொை, அவடை வறபுறுத்தொதீஙக’’ 
எனறு எரிச்ெைொகப் ்பசிவிட்டு, விருட்்ைனறு, எனனிைம் விடை ்பறொம்ை்ை ்வகமொக 
்வளி்ைறிைொர் அமுதனின அப்பொ.

தமிழ்மொழி அறிவு ் மொழிைொகவும் அறிவிைல் ் மொழிைொகவும் திகழும் ஆறறல் ் கொண்ைது 
எை அறிஞர் பைர் கூறிை கூறறுகடளயும் நம் ் மொழியில் உள்ள படைப்புகளில் ் பொதிநதுள்ள 
வளஙகடளயும் அறிைொது உள்ளை்ர நம் மககள் எை என உள்ளம் அடை ்மொதிைது. 

அைர்்வொடு நொறகொலியில் அமர்கி்றன. ்மடெயில் இருநத அனடறை நொளிதழில், 
‘தமிழப்பள்ளிககு அனுப்பு்வொம்’ எனற தடைப்புச் ் ெய்தியின கீ்ழ தம் இரண்டு பிள்டளகடளயும் 
தமிழப்பள்ளியில் ் ெர்த்த மைொய்ககொரப் ் பண்மணியும் அவரின இரு பிள்டளகளின பைமும் 
அச்ெொகியிருநதது. ஏ்ைொ ் தரிைவில்டை, என மைம் ் ைெொக வலிககத் ் தொைஙகியிருநதது.

 - மு.தமிழரசு

்கறதயில் வரும் ஆசிரியர, தநறத ஆகிய இருவரின் ்கதோ�ோத்திரங்கறைப் �ோ்கபமற்று, 
சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� 
வோசித்திடு்க. 

இடு�ணி 1
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பின்வரும் �குதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தற்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

்வளப்படுததுதைல

்கறதறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.
மககள் ்நரிெல் மிகுநத மொநகர் ்தரு. அத்்தருவில் மககள் கூட்ைத்டத விைககிக்கொண்டு 
ஒரு குதிடர வண்டி ் வகமொகக ஓடிக ் கொண்டிருநதது. வண்டியினுள் நடுத்தர வைது ் பண்மணி 
ஒருத்தியின மடியில் பச்சிளஙகுழநடத ஒனறு இருநதது. வண்டிககொரனின கட்டுப்பொட்டிலிருநத 
குதிடர, திடீ்ரை நொனகுகொல் பொய்ச்ெலில் சிட்ைொகப் பறககைொயிறறு. குதிடரடை அைகக இைைொத 
வண்டிககொரன தூககி எறிைப்பட்டுக கீ்ழ விழுநதொன.

கு்றைநீக�ல
உச்சரித்துப் �ழகு்க.

புரிநதது பணம் குடை
அறிநதது வைம் பள்ளம்
வொடழக கடற நகரம் வளம்
குடரத்தது பணி குடழத்து

புரிநதது புரிைொதது, ் தரிநதது ் தரிைொதது, பிறநதது பிறவொதது அடைத்தும் 
அறி்வொம். அதுபறறி உமது அறிவுடர ்தடவயில்டை. எல்ைொம் எமககுத் 
்தரியும். ……………………………… கீரன… எம் பொட்டி்ை குறறம் கூறுகிறொரொ? 
கூறும், கூறும், கூறிப் பொரும்…………………………… நககீர்ர! எம் பொட்டில் 
எஙகுக குறறம் கண்டீர்? ்ெொறசுடவயிைொ? அல்ைது ்பொருட்சுடவயிைொ?

திருத்திக ்கொள்ளுஙகள் தைவு ்ெய்து. அடழத்து வரவில்டை, இழுத்து வரச் 
்ெய்திருககிருககிறீர்கள். ………… கட்ைடளைொ இது? 

கடரகொண முடிைொத ஆடெ. ் பொனனும் மணியும் மினனும் டவரமும் பூட்டி மகிழநது, 
கண்்ண! முத்்த! தமிழப் பண்்ண! என்றல்ைொம் குழவிக ் கொஞசி, தஙகத்தொல் 
ஆை கட்டிலி்ை ெநதைத் ்தொட்டிலி்ை, வீர்ை ! என விழி நிடறநதவ்ை! 
வீரவழி வநதவ்ை! எனறு ைொடரச் சீரொட்டிப் பொரொட்டினீர்க்ளொ! அவடை, 
அநத ம்ைொகரடைச் ெஙகிலிைொல் பிடணத்துச் ெடப நடு்வ நிறுத்தி, 
ெந்தொஷம் ்கொண்ைொை ்வண்டும் எனற உஙகள் தணிைொத ஆடெககுப் 
்பைர் கட்ைடளைொ தநடத்ை?

கொ்ணொளி

கொ்ணொளி
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இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

போடம் 3 கபசசுக �்ல

வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

3.3.3 வரிப்பைககருவியிலுள்ள விவரஙகடளத் ்தொகுத்து எழுதுவர்.

வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்துக் கூறு்க.

அளவொை 
்மய்்மொழி

வொசிப்புப் 
பழககம்

திட்ைமிடுதல்
(எடுப்பு, ்தொடுப்பு, 

முடிப்பு)

ெரிைொை ்மொழிப் 
பைனபொடு

ெரிைொை உச்ெரிப்பு, 
ஏறற ்தொனி

ெரளமொகப் 
்பசுதல் 

சிைநத 
பமறடப்ப�ச்சுக்்கோன 

கூறு்கள்

கபசசுக�்லயின் 
பயன்�ள

�ருதது ச்வளிப்படு்வதைற்கு
்தளிவொகவும் திறம்பைவும் 

்வளிப்படுத்தைொம்

தை்ல்மதது்வ ஆற்றைல 
கமம்படு்வதைற்கு

சிறநத தடைவருககுரிை 
பண்புகடளக 

்கொண்டிருககைொம்

செல்வோக்�ப் 
சபறு்வதைற்கு

புகழ அடைைைொம்

உறைவு�ள 
கமம்படு்வதைற்கு
நல்ை ்தொைர்டப 
்மம்படுத்தைொம்
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வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

தமிழ்தமோழி வைரச்சிக்்கோன வழிமுறை்கள் ததோடர�ோன வரிப்�டக்்கருவி

சிைநத பமறடப் ப�ச்சோைருக்்கோன பின்வரும் கூறு்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க. 
இடு�ணி 3

வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

்கோதணோளி விறையோடடு்கள் �ற்றிய வரிப்�டக்்கருவி

்வளப்படுததுதைல

்தொைககம் கருத்து டவப்பு முடற கருத்துத் ்தொகுப்பு /முடிவு

அனறொை வொழவில் 
தமிழ்மொழிடைப் பைனபடுத்துதல்.

தைமிழசமோழி
்வளர்சசிக�ோ்
்வழிமு்றை�ள

இடளை 
தடைமுடறயிைரிடை்ை 
்மொழிப்பறடற ஊட்டுதல்.

தமிழக கல்விடைத் 
்தொைர்நது 

நிடைநிறுத்துதல்.

பிற்மொழி நூல்கடளத்
தமிழ்மொழியில் 

்மொழி்பைர்த்தல்.

தமிழ்மொழியில் 
ஆரொய்ச்சிகடள 

்மற்கொள்ளுதல்.

எதிர்மடற விடளவுகடளத் தவிர்த்தல்: 
்பற்றொர் கண்கொணித்தல்; ்ெர்நது 

விடளைொடுதல்.

இடளஞர்களிடை்ை 
பிரபைம்; மகிழிைொக 

அடமதல்.

தீை விடளவுகள்

எளிதில் ்கொபப்படுதல்; உணர்ச்சி 
வெப்படுதல்; ்ைொசிககொமல் ்ெைல்படுதல்; 

கட்டுப்பொடுகடள மீறுதல்.

நனடம அடை்வொர்: புதுடம விரும்பிகள்; 
புதிை அனுபவஙகடள நொடு்வொர்; புதிை 
்தொழில்நுட்பஙகளில் ஆர்வமுடை்ைொர்.

நல்ை விடளவுகள்

கு்றைநீக�ல

கொ்ணொளி விடளைொட்டுகள்

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 104

ச
தை

ோகு
தி

  1
0



போடம் 4 இலக�ணம்

மகர ஒறறு (ம்) க, ச், த் ஆகிை வல்லிைத்்தொடு புணரும்்பொது இை ் மல்்ைழுத்தொகத் திரியும். 
 மரம்  + கண்ைொன = மரங கண்ைொன
 மரம்  + ெொய்நதது = மரஞ ெொய்நதது
 வரம்  + தொ = வரந தொ

இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

திரிதல் வி்கோரம் அறி்க.

�னுவலில் இடம்த�ற்றுள்ை ம்கர ஒற்று (ம்) க்,ச்,த் ஆகிய வல்லினத்பதோடு 
புணரும்ப�ோது இன தமல்தலழுத்தோ்கத் திரியும் தசோற்்கறைப் �டடியலிடு்க.

ம்கர ஒற்று (ம்) க்,ச்,த் ஆகிய வல்லினத்பதோடு பசரும்ப�ோது ஏற்�டும் திரிதல் 
புணரச்சி விதிக்கு ஏற்�ச் பசரத்து எழுது்க.

1. குணம் + ெொர்நத =
2. திைம் + ்தொறும் =
3. பணம் + ்கட்ைொன =

4. பைம் + ்ெர்நதது =
5. திைம் + ்ெொறு =
6. திறம் + ்கொண்ைொன =

5.3.5
திரிதல் விகொரப்புணர்ச்சியில் மகர ஒறறு ‘ம்’, க, ச், த் ஆகிை வல்லிைத்்தொடு புணர்தல் பறறி அறிநது ெரிைொகப் 
பைனபடுத்துவர்.

பொவ்ைறு எைவும் ்பருஞசித்திரைொர் எைவும் தமிழ 
உணர்வுகளொல் ்பொறறி மதிககப்படும் இரொெமொணிககம் 
10.3.1933இல் பிறநதொர். ்பருஞசித்திரைொர் ்தன்மொழி 
எனனும் இதடழ 1959இல் ்தொைஙகி, ்தொைர்நது 
வழிநைத்தி வநததறகொக நொம் சிரநதொழத்தி  அவருககு 
நனறி மைர்கடளச் ெமர்ப்பிககக கைடமப்பட்டிருககி்றொம்.

்பருஞசித்திரைொர், அககொைத்தில் வீறு்கொண்டு 
எழுநத இநதி திணிப்டபக கண்டு கடுங்கொபத்திறகு 
உள்ளொைொர். இநதி எதிர்ப்புப் ்பொரொட்ைத்தில் இவரின 
்தன்மொழி இதழுககுத் தனிப்்பரும் இைமுண்டு.

தம் இைககிைப் பணிகளுககு அரசுப் பணி 
்பருநதடைைொக இருநததொல் அறஞெொர்நத பணிைொக 
முழு்நரம் ்மொழி பணிைொறற அரசுப்பணிடை உதறிைொர்; 
மைங்கொணொது தமிழப்பணிடைத் ்தொைர்நதொர். 
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ம்கர ஒற்று (ம்) க்,ச்,த் ஆகிய வல்லினத்பதோடு பசரும்ப�ோது ஏற்�டும் திரிதல் 
புணரச்சிக்கு எடுத்துக்்கோடடு ஐநதறனப் �டடியலிடு்க.

இடு�ணி 3

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

பிரித்ததழுது்க.
1. சிைந்தொடைநதது =  +   
2. மைந்தடிைது =  +  
3. குணங்கட்டு =  +  
4. தைஙகண்டு =  +  
5. வைஞசுழி =  +  
6. நிைஞசுருஙகி =  +  

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து அதில் ்கோணப்�டும் ம்கர ஒற்று (ம்) 
க்,ச்,த் ஆகிய வல்லினத்பதோடு பசரும்ப�ோது ஏற்�டும் திரிதல் புணரச்சிறய 
அறடயோைம் ்கணடு எழுது்க.

நகுைனும் சுகநதனும் இரவுச் ெநடதககுச் ் ெனறைர்; உள்நொட்டுப் பழஙகடள வொஙகிைர். 
இருவரும் பழம் சுடவடைச் சுடவத்து மகிழநதைர். தொமும் இவவொறொை பழஙகடளத் தஙகள் 
்தொட்ைத்திலும் நடுவதறகுத் திட்ைமிட்டு நிைம் ்தடிைர். நிைத்டதத் ்தடுவது இடறவனிைம் 
வரம் ்கட்பது ்பொல் சிரமமொக இருநதது. நொட்டிலுள்ள வளம் ்கட்டுப் ்பொைதொல் நல்ை 
நிைம் கிடைப்பது ்பொரொட்ைமொக்வ இருநதது. 
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சுற்றுசசூழலும் தூய்மயும் சதைோகுதி 11
போடம் 1 மண் மோசுபடுதைல

குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க.

1.2.3 விளககம் ்பறக ்கள்விகள் ்கட்பர்.

கழிவுப் ்பொருள்கள்

மண்ணின ்ெழுடம மொறறம்

பூச்சிக ்கொல்லி மருநது

்ெைறடக உரத்தின பைனபொடு

மண்
 மோசுபடுதைல

தசோற்்கறைத் துறணயோ்கக் த்கோள்்க. 
  பொழடைநத ்பொருள்கள்
  மட்கொத ்பொருள்கள்
  இரெொைைத் ்தளிப்பு

  நீர் இல்ைொடம
  அமிைக கைப்பு
  ஆற்றொரத் தொவரஙகள்

குழுவில் ்கலநதுறரயோடி �டங்கள் ததோடர�ோன விைக்்கங்கறைப் த�ைக் 
ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க. 

இடு�ணி 1
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மண மோசு�டுதல் ததோடர�ோன ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க. 

ப்கலிச்சித்திரம் 
உணரத்த விறழயும் 
்கருத்திறனதயோடடி 
விைக்்கம் த�றுவதற்கு ஏற்ை 
ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

கொரணஙகள்நிகழும் முடற தீர்வுகள்வடககள் விடளவுகள்

மண்  மோசுபடுதைல

�டம் ததோடர�ோன விைக்்கங்கறைப் த�ை ஏற்ை ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க.
இங்க 

குப்ரபகரைப் 
்பொடொதீர்!

்வளப்படுததுதைல

�டம் உணரத்த விறழயும் 
்கருத்திறனதயோடடி விைக்்கம் த�றுவதற்கு 
ஏற்ை மூன்று ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க.

கு்றைநீக�ல

இங்க 
கொடு 

உள்ளது.

இநத 
நிைத்டத 

வொஙகொதீர்! 
மண் மொசு 

அடைநதுள்ளது!
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2.1.6  ்ெய்திடைச் ெரிைொை ்வகம், ்தொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவறறுைன நிறுத்தககுறிகளுக்கறப வொசிப்பர்.

போடம் 2 மோந்தைர் வி்்

தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� உரக்்க வோசித்திடு்க.

்ெப்ைம்பர் 10, 2017 - இநதிைப் ்பருஙகைல் பகுதியும் ்தன சீைக கைல் பகுதியும் உைகின 
மிகவும் ெஞெொரமிகக இரண்டு கைல்வழிப் பொடதகளொகும். இவறடற மிக அதிகமொை கப்பல்கள் 
்பொககுவரத்திறகுப் பைனபடுத்தி வருகினறை. இவவிரு கைல் பகுதிகளின உை்ர மிகவும் ெகதி 
வொய்நத இடி மினைல்கள் நிகழவதொகக கண்ைறிைப்பட்டுள்ளது.

இவவொறு ் வ்றநத கைல் பகுதியிலும் நிகழவதில்டை எனறு கூறப்பட்டுள்ளது. இநத விவரம் 
அண்டமயில் ்மற்கொள்ளப்பட்ை ஆய்வினவழி ்தரிை வநதுள்ளது. இநத ஆய்வு 2005ஆம் 
ஆண்டு முதல் 2016ஆம் ஆண்டு வடரயில் ்மற்கொள்ளப்பட்ைது.

இவவொறொை இடி மினைல்கள் பருவ நிை மொறறஙகளொல் நிகழவில்டை எை ஆய்வொளர்கள் 
உறுதிபைக கூறுகினறைர். இவவொய்வொளர்களின முடிவினபடி அவவழித்தைத்டதப் பைனபடுத்தும் 
கப்பல்களின புடகக கூண்டுகளிலிருநது ் வளி்ைறறப்படும் புடககளுைன எரிவொயுத் துகள்களும் 
கைநது ்வளி்ைறறப்படுகினறை எனபது கண்ைறிைப்பட்டுள்ளது. 

புடகயுைனகூடிை எரிவொயுத் துகள்கள் ஓர் அழுத்தத்டத உருவொககி, கைறபகுதியின ்மல் 
திரளும் ் மகககூட்ைஙகடளச் சிறு சிறு ் மகத்திரட்சிகளொக ஆககிவிடுகினறை. இவவொறு உடைபடும் 
்மகத்திரட்சிகள் வளிமண்ைைத்தில் மிகவும் உை்ர ்கொண்டு ்ெல்ைப்படுகினறை. இதைொல், 
அம்்மகஙகளில் சிறு பனிககட்டிகள் உரு்வடுககினறை. இதைொ்ை்ை மிகவும் ெகதி மிகக இடி 
மினைல்கள் உருவொகுகினறை எை அநத ஆய்வொளர்கள் குறிப்பிடுகினறைர்.

எை்வ, இடியும் மினைலும் பைஙகரச் ெகதியுைன நிகழவும், ஆபத்டத விடளவிககககூடிைதொக 
அடமைவும் மனித இை்ம கொரணமொக உள்ளதொக அநத ஆய்வொளர்கள் கூறுகினறைர். 
இதடைத் தவிர்கக வழி்தைைொ்ம!
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நோளிதழில் தறலப்புச் தசயதி்கறைச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு 
ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 1

கிள்ளொன, பிப்ரவரி 24, 2018

சுறறுச்சூழல் பொதுகொப்பு எனபது சுறறுச்சூழடைத் தனி மனித்ைொ, அடமப்்பொ, அரெொஙக்மொ 
இைறடகச் சூழலுககொகவும் மனிதனின நனடமககொகவும் பொதுகொககும் ஒரு முைறசிைொகும். பை 
கட்ைை நிர்மொணிப்பிைொலும் ் தொழில்துடற வளர்ச்சியிைொலும் சுறறுச்சூழல் பொதிககப்படுகிறது. 
சுறறுச்சூழல் ் தொைர்பொை விழிப்புணர்வு மககளிடை்ை ் பருக ் வண்டும். தற்பொது, அரெொஙகமும் 
அரசு ெொரொ நிறுவைஙகளும் பல்்வறு முைறசிகடள ் மற்கொண்டு சுறறுச்சூழல் விழிப்புணர்டவ 
ஏறபடுத்தி வருகினறை.  பள்ளி மொணவர்கள், ்பொது மககள் எை அடைத்துத் தரப்பிைரும் 
சுறறுச்சூழடைப் பொதுகொகக ்வண்டும் எைச் சுறறுச்சூழல் ஆர்வைர் கூறிைொர். 

கு்றைநீக�ல

நோளிதழிலுள்ை ஏபதனும் 
ஒரு தசயதிறய ஏற்ை பவ்கம், 
ததோனி, உச்சரிப்புடன் உரக்்க 
வோசித்திடு்க. 

பநோக்குக் குறியீடடில் 
இடம்த�ற்றுள்ை 
தசயதிறயச் தசவிமடுத்து, 
பின்�ற்றி வோசித்திடு்க.

நோளிதழ்்களில் உள்ை �ல்பவறு தசயதி்கறைச் பச்கரித்து அவற்றைச் சரியோன 
பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு, ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.

்வளப்படுததுதைல

தொது மணல் அள்ளப்படுவதொல் நிைத்தடி நீர் மட்ைம் பொதிககப்பட்டு உப்பு நீரொக மொறுவது, நீர் 
மொசுபொட்டை ஏறபடுத்துகிறது எனகிறது மனித உரிடமப் பொதுகொப்பு டமைம்.

சுறறுச் சூழல் மொசுபொடுகளொல் ஓ்ெொன பைைத்துககு ஏறபட்டுள்ள பொதிப்டப எதிர்்கொண்டு, 
அதடைப் பொதுகொகக வீடுகள் ்தொறும் துளசிச் ்ெடிகடள வளர்கக்வண்டும் எனகிறது 
உைகப் பசுடம வளர்ச்சிக குழு.

கொறறில் இருககினற மொசுபொடுகளொல் ஒவ்வொர் ஆண்டும் 30 இைட்ெம் ் பர் அகொை மரணம் 
அடைவதொக உைக சுகொதொர நிறுவைம் மதிப்பீடு ்ெய்துள்ளது.

ெொடை்ைொரம் மறறும் ்பொது இைஙகளில் குப்டபகடள எரிககும் மககள்: சுறறுச் சூழல் 
விழிப்புணர்வு இல்ைொத அவைம்.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

கீழ்க்்கோணும் �னுவறலச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு 
ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� உரக்்க வோசித்திடு்க.

்ெவிமடுத்திடுக
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3.3.4 விளககப்பைத்திலுள்ள விவரஙகடளத் ்தொகுத்து எழுதுவர்.

போடம் 3 �ழிவுநீர் மறுசுழற்சி

விைக்்கப்�டத்றததயோடடிக் குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க.
கழிவுநீர் மறுசுழறசி எவவொறு ்ெைல்படுகினறது?

வீடு

நீர்

தடுப்படண

வடி்தொட்டி

கு்ளொரின தூய்டமைகம்

மணல் 
ெரடளககல் 

்தொட்டி

கொறறுக 
கைப்புத் 
்தொட்டி

அலுவைகம், ்தொழிறெொடை

்கழிவுநீர மறுசுழற்சி விைக்்கப்�டம்

1

2

3

4

�்வ்ததில ச�ோள�

 கருத்டத நிரல்பைத்தில்  
 ்தொகுத்திடுக.
 ்கொடவைொக எழுதுக.
 முதலில், அடுத்து,   
 ்தொைர்நது, இறுதிைொக  
 ்பொனற ்ெொறகடளப்  
 பைனபடுத்துக.
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்கழிவுநீர சுத்தி்கரிப்புச் தசயல்முறைறய நிரதலோழுஙகு வறர�டத்தில் நிறைவு தசய்க.
இடு�ணி 1

நிரதலோழுஙகு வறர�டத்றத வழி்கோடடியோ்கக் த்கோணடு விைக்்கப்�ட விவரங்கறைத் 
ததோகுத்து எழுது்க.

அமில வோயு தூயறமக்ப்கடறடத் ததோகுத்து எழுது்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

கு்ளொரின வீடு

வீடு, அலுவைக, ்தொழிறெொடை 
கழிவுநீடர ்வௌி்ைறறுதல்

அமில வோயு தூயறமக்ப்கடடின் விறைவு்களின் விைக்்கப்�டம்

புல் பூண்டு, ்ெடி ்கொடிகள், 
தொவரஙகள் அமிைத்தொல் 

பொதிப்படைதல்

அமிை வொயு 
மடழயில் கைநது 

அமிை மடழைொகப் 
்பொழிதல்

அமிை வொயு 
கொறறொல் ்கொண்டு 

்ெல்ைப்படுதல்

கநதக 
ஈரொகடெடு 
கொறறில் 
கைத்தல்

அமிை வொயு 
கொறறில் 

கைத்தலின 
மூைம் ்நொய்கள் 

ஏறபடுதல்
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்வளப்படுததுதைல

டிஙகிரயப்
பைப்பும் தகொசுவின்
 வொழக்ரகச் சுழற்சி

டிஙகிடைப் பரப்பும் டவரஸ் கிருமி ஏடிஸ் எஜிப்டி எனகிற ் பண் ் கொசு மூைமொகத்தொன பரவுகிறது.

நொள்: 26

இைச்்ெர்கடக 
அடைநத ்பண் 
்கொசுககு முட்டை 
முதிர்ச்சிைடைை உணவு 
்தடவ. அதறகு அதன 
்தர்வு மனித ரத்தம்.

நொள்: 23

இைச்்ெர்கடக 
நைககிறது.

நொள்: 11

ைொர்வொவில் 
இருநது பூச்சி 
நிடைடை 
அடைகிறது.

நொள்: 6

‘ைொர்வொ’ எனற நிடைடை 
அடைகிறது.

நொள்: 3

நீரில் முட்டையிடுகிறது.

நொள்: 1

மனித ரத்தத்டத 
உறிஞசிை 
்கொசுவின வயிறறில் 
முட்டைகள் 
வளர்ச்சிைடைகினறை.

நொள்: 13

முழுடமைொக 
வளர்ச்சிைடைநத 
்கொசு, வொழும் 
சூழலுககு ஏறப 
இரண்டு முதல் 
நொனகு வொரஙகள் 
வடர உயிர் வொழும்.

கு்றைநீக�ல

‘ஏடிஸ்’ த்கோசுவின் வோழ்க்ற்கச் சுழற்சி விைக்்கப்�ட விவரங்கறைத் ததோகுத்து 
எழுது்க.

டிஙகிக் த்கோசுவின் வோழ்க்ற்கச் சுழற்சியின் மூன்று நிறல்கறைத் ததோகுத்து 
எழுது்க. வைப்�டுத்துதல் �யிற்சியில் உள்ை விைக்்கப்�டத்றதத் துறண த்கோள்்க.
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எப்பிைப் �ோயினும் ஏமோப் த�ோருவற்கு
மக்்கட பிைப்பில் பிறிதில்றல - அப்பிைப்பில்
்கற்ைலும் ்கற்ைறவ ப்கடடலும் ப்கடடதன்்கண
நிற்ைலும் கூடப் த�றின்.

4.3.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை பல்வடகச் ்ெய்யுடளயும் அதன ்பொருடளயும் அறிநது கூறுவர்; எழுதுவர். 

போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

அைதநறிச்சோரம் அறி்க.

நிலோ:  அம்மொ! இனறு என ஆசிரிைர் அற்நறிச்ெொரச் ் ெய்யுள் ஒனறடைக கறறுக ் கொடுத்தொர்.  
இதடை இைறறிைவர் முடைப்பொடிைொர். இச்்ெய்யுடளக கறறுக்கொண்ைொல் நொம் 
வொழகடகயில் வழி தவறிச் ் ெல்ை வொய்ப்பில்டை எனறு ஆசிரிைர் கூறிைொர். இதுதொன 
அச்்ெய்யுள் அம்மொ:

எப்பிறப் பொயினும் ஏமொப் ்பொருவறகு
மககட் பிறப்பில் பிறிதில்டை - அப்பிறப்பில்
கறறலும் கறறடவ ்கட்ைலும் ்கட்ைதனகண்
நிறறலும் கூைப் ்பறின.

அம்மோ: நிைொ, நொம் கல்வியில் சிறநது விளஙகும் ்பரி்ைொர்களின புத்தகஙகடளப் படிகக 
்வண்டும். அவர்களின அறிவுடரகடளக ் கட்டு அதனபடி நைகக ் வண்டும். அப்படிச் 

மனிதப் பிறப்பில் கறக ்வண்டிைடதக கறக ்வண்டும். கறறறிநத அறிஞர்களின அரிை 
கருத்துகடளக ் கட்க ் வண்டும். ் கட்ை கருத்துகளினபடி வொழகடகயில் நைககவும் ் வண்டும். 
இவவொறு ்ெய்வதனவழி உைகில் உள்ள மறற எநதப் பிறப்புகடளயும்விை மனிதப் பிறப்புச் 
சிறப்பொைதொகவும் பொதுகொப்பொைதொகவும் அடமயும்.
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உறரயோடறல வோசித்துச் தசயயுறையும் த�ோருறையும் அறிநது கூறு்க.
இடு�ணி 1

்ெய்தொல்தொன வொழகடகயில் நல்ை ்நறிகடளக கடைப்பிடித்து ்மனடமைொக வொழ 
முடியும்.

நிலோ: அம்மொ, எனனிைம் சிைப்பதிகொரம், மணி்மகடை ் பொனற புத்தகஙகள் உள்ளை. அடவ 
நறபண்புகள் வளர்ககும் கருத்துகள் ் கொண்ை இைககிைச் ் ெல்வஙகள். அவறடறப் படித்து 
அவறறின வழி வொழகடகயில் நொன நல்ை பழகக வழககஙகடளக கறறுக்கொள்ளப் 
்பொகின்றன.

அம்மோ:  அது மட்டுமனறு நிைொ. நனகு கறறு அறிநது வொழவில் முன்ைறறம் அடைநத 
அறிஞர்களொை ஐைொ அப்துல் கைொம், அருட்பிரகொெ இரொமலிஙக வள்ளைொர், மு. வரதரொெைொர் 
்பொனற இனனும் பைருடைை வொழகடக இநதச் ் ெய்யுளுககுப் ் பொருத்தமொைதொகவும் 
நமககு ஒரு முனமொதிரிைொகவும் அடமைககூடும். ஓய்வு கிடைககும்்பொ்தல்ைொம் இநத 
அறிஞர்களின நூல்கடளப் படி. அடவ கூறும் அறிவுடரகளினபடி நை. 

நிலோ:  அப்படி்ை ்ெய்கின்றன, அம்மொ.

த�ோருள் எழுது்க.

தசயயுறை மனனம் தசயது நயம்�ட ஒப்புவித்திடு்க; எழுது்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

ப்கள்வி்களுக்கு விறட எழுது்க.

தசயயுள் அடி்கறை நிரல்�டுத்து்க.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

 S எப்பிறப்பொயினும் 
 S கறறலும்  
 S கறறடவ

 S ஏமொப்்பொருவறகு
 S ்கட்ைதனகண்  
 S பிறிதில்டை

1.  ‘கறக ்வண்டிைைவறடறக கறக ்வண்டும்’ எனறு 
   குறிப்பிைப்படுவது ைொது? ஏறற எடுத்துககொட்டைத் தருக.

2.  ்மறகண்ை அற்நறிச்ெொரம் எவவொறு நம் வளமொை 
 வொழகடகககு உதவும் எைக கூறுக.

நிறறலும் கூைப் ்பறின

எப்பிறப் பொயினும் ஏமொப் ்பொருவறகு

கறறலும் கறறடவ ்கட்ைலும் ்கட்ைதனகண்

மககட் பிறப்பில் பிறிதில்டை - அப்பிறப்பில்
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 ்வோழும் �்லசதைோகுதி 12
போடம் 1 �்லத சதைோண்டு

ஒலிநோடோவில் உறரறயக் ்கவனமோ்கச் தசவிமடுத்து அவவுறரயின் 
வடிவறமப்ற�க் கூறு்க. 

1.3.5 பொரொட்டுடர ஆறறுவர்.

அடவத் தடைவர் அவர்க்ள, ்பருமதிப்பிறகுரிை ஆசிரிைர் திரு. புக்ழநதி 
அவர்கடளப் பொரொட்டிப் ் பசுவதறகு எனடை அடழத்த இநநிகழச்சியின ் நறிைொளர் 
அவர்க்ள, இடளஞர் பணி மனறத் தடைவர் திரு. அழகன அவர்க்ள, இங்க 
சிறப்புககுரிைவரொக அமர்நதிருககும் ஆசிரிைர் திரு. ்ெழிைன அவர்க்ள, 
ஏடைை ஆசிரிைப் ்பருமகக்ள, ்பற்றொர்க்ள, மறறும் இங்க குழுமியுள்ள 
மொணவ மணிக்ள, உஙகள் அடைவருககும் என அனபு கைநத வணககத்டதத் 
்தரிவித்துக ்கொள்கின்றன.

அடவ்ைொ்ர,

இநநிகழச்சி சிறப்பிறகுரிை ஒரு நிகழச்சி; ்பொருள் ்பொதிநத ஒரு நிகழச்சியும்கூை. ஏன 
இவவொறு ்ெொல்கின்றன? ஒருவர் ்ெய்த சிறநத ்ெடவககொக, பணிககொகப் பொரொட்டுவது ஒரு 

்ெவிமடுத்திடுக
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சீரிை பண்பு. அஃது, அவரின பணிடைப் பொரொட்டுவது ் பொனறது. இப்பொரொட்டைத் தனி மனிதடரப் 
பொரொட்டுவதொகக கருதககூைொது. அவரின ்ெடவககு நனறி உடரப்பது ்பொனறதொகக கருத 
்வண்டும். நனறி உடரப்பது நறபண்பு அல்ைவொ?

எதறகொக இநத நனறி உடரப்பு? ் ெடவ எனறு ் ெொன்ை்ை, அநதச் ் ெடவ எது? நொைகககடை 
எனபது தமிழர் பண்பொட்டில், முககிைமொை ஒரு கூறு. கொ்ணொளிகளும், ்தொடைககொட்சிகளும், 
சினிமொககளும் மலிநதுவிட்ை இககொைத்தில், நொைகககடை அரிதொகி வருகினறது. அதடை 
உயிர்ப்பிககும் ஒரு ் பரும் முைறசியில் ஆசிரிைர் புக்ழநதி அவர்கள் ் நடுஙகொைமொகத் தம்டம 
ஈடுபடுத்திக ் கொண்டுள்ளொர். இவவொறு ெமுதொைம் கிட்ைத்தட்ை மறநது்பொை ஒரு கடைடை, மீண்டும் 
ெமுதொைத்திறகு நிடைவூட்டுவது எனபது அரிை முைறசி அல்ைவொ?    

அதிலும் குறிப்பொக, இடளை ெமுதொைத்திைரிடை்ை, நொைகககடையினபொல், ஓர் ஈர்ப்பிடை 
ஏறபடுத்துவ்தனபது எளிை ் ெைைனறு. நொைகம் பறறிை கருத்தரஙகஙகள் நைத்துவது, நொைகககடை 
்தொைர்பொை பயிறசிகடள வழஙகுவது, நொைகப் ் பொட்டிகடள நைத்துவது, அவறறி்ை ெமுதொைத்திைடர, 
குறிப்பொக, இடளஞர்கடளப் பஙகு ்பறச் ்ெய்வது சுைபமனறு. இவறடற்ைல்ைொம், நம் 
அனபிறகுரிை ஆசிரிைர் புக்ழநதி அவர்கள் ் தொைர்நது ் வறறிகரமொகச் ெொதித்துக கொட்டியுள்ளொர். 
அதறகொகத்தொன இநதப் பொரொட்டு.

அவரும், அவர்தம் குழுவிைரும் இடணநது, ்தொைர்நது இப்பணிடை ஆறறி வருகினறைர். 
இதறகு, அவருடைை நறபண்புகளும், பழகுறவு முடறகளும் முனமொதிரிைொகக ் கொள்ளத் தககை. 
அவர் வைதி்ை ெற்ற முதிர்நதவரொக இருப்பினும், இடளஞர்களுைனும் இடணநது ்ெைல்படும் 
திறமும், அவருடைை முைறசிகளின ்வறறிககு உறுதுடணைொக இருநதுள்ளை எைத் துணிநது 
கூறைொம். இடவ மட்டுமல்ை, அவருடைை கனிவொை பொர்டவ, இனிை ் பச்சு, எவருைனும் எளிதொகப் 
பழகிடும் தனடம ்பொனற பண்புநைனக்ள இநதச் 
ெொதடைகளுககுக கொரணஙகள் எனபதடை உணர 
்வண்டும். இடவ ்பொதுப் பணிைொளர்களுககு ஒரு 
முனமொதிரிைொக அடமதல் ்வண்டும்.

இனனும் பை ் ெொல்லிப் பொரொட்டிைொலும் தகும். பதவி 
ஓய்வு ்பறற பினைரும், தொமுண்டு தம் ்வடையுண்டு 
எனறு இல்ைொமல், நொைகககடை ெமுதொைத்தில் 
நிடைககவும் தடழககவும் ் தொண்ைொறறி மகிழும் ஆசிரிைர் 
அவர்கடளப் பொரொட்டுவதில் ்பருடம ்கொள்கின்றன. 
வொழக அவர்தம் ்ெடவ! வளர்க அவர்தம் ்தொண்டு! 
எைக கூறி அமர்கின்றன. நனறி.

�்வ்ததில ச�ோள�

பொரொட்டுடர வடிவடமப்பு
ததோடக்்கம்
 அடவத் தடைவருககு நனறி 
 அடவ்ைொருககு வணககம்
்கருத்து்கள்
 பொரொட்டிறகு உரிை    
 ்ெைலும் கொரணமும் 
முடிவு
 சுருககமும் விடை்பறலும்

�ோரோடடு தமோழி்கறை அறடயோைங்கணடு கூறு்க. 
இடு�ணி 1

சிறப்புககுரிை நிகழச்சிஎ.�ோ:
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உறரயின் முக்கியக் ்கருத்து்கறைக் ்கணடறிநது கூறு்க.

குறிப்பு்கறைப் �யன்�டுத்தி �ோரோடடுறர ஒன்ைறன ஆற்று்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

கு்றைநீக�ல

�ோரோடடு தமோழி ஐநதறனப் �டடியலிடடுக் கூறு்க.

மோதிரிப் �ோரோடடுறர ஒன்ைறனத் தயோரதசயது வகுப்பின் முன் 
அவவுறரறய ஆற்று்க.

்வளப்படுததுதைல

போரோடடிற்குரிய 
ஏற்போடு�ளும் 
நி�ழசசி�ளும்

பகாரகாட்டிறகுரிய
வவகைகள் பகிர்வு

பகாரகாட்டிறகுரிய 
ஏறபகாடுககைத் திட்்டமி்டல்

மககளின்
பகாரகாட்டு

பல்வககயகான
வபகாட்டி 

உஙகள் நண்பர் தறகொப்புக 
கடைப் ்பொட்டிடை 
்வறறிகரமொக நைத்தி 
முடித்துள்ளொர். அவடர 
வொழத்தி பொரொட்டுடர 
ஒனறடை ஆறறிடுக.

குறிப்பு்கள்
  அடவ வணககம்
  பொரொட்டிறகுரிைவர்
  பொரொட்டுவதறகொை கொரணஙகள்
  ஒத்துடழப்பு நல்கிைவர்கள்
  நனறியும் முடிப்பும்
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2.3.8 பண்பொடு ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் பதிைளிப்பர்.

போடம் 2 தைமிழரின் ஓவியக�்ல

உறரநறடப் �குதிறய ஆழ்நது வோசித்திடு்க.

வோசிக்கும் முன் ஓவியம் �ற்றிய த்கவல்்கறைக் கூறு்க.

தமிழரின பண்பொட்டு அடைைொளஙகளுள் ஓவிைககடைககுத் தனிச் சிறப்புண்டு. தமிழர்கள் 
வளர்த்த நுண்கறல்களின் வரிடெயில் ஓவிைககடை முனைணியில் நிறபதொகச் சிைர் கூறுவர். 
எல்டைகடள்ைல்ைொம் கைநது எஙகும் பரநது வொழும் மககள் மைஙகடளக கவர்வது ஓவிைம். 
மககடள விைகக டவககும் விநடத ் மொழி, ஓவிைம். கொண்பவடரக கவர்நதிழுககும் தனடமைது. 
உள்ளஙகடளத் தன்வயப்�டுத்தும் உைர்நத கடை ஓவிைம். ஓவிைம் ்பசும் ்ெய்திகள் பை; 
உணர்த்தும் கருத்துக்ளொ மிகப் பை.

பழஙகொை மககள், தம் உள்ளக கருத்துகடளப் 
புலப்�டுத்த பொடறகளிலும் குடககளிலும் கீறி 
எழுதிைர். தம் எண்ணஙகடளச் சித்திரம் வடரநது 
்வளிப்படுத்திைர். இவறடறத் ்தொல்்பொருள் 
ஆய்வுகளொலும் இைககிைச் ெொனறுகளொலும் 
அறிநது்கொள்ள முடிகினறது. தமிழகத்தில் 
இருபத்டதநதுககும் ் மறபட்ை குடக ஓவிைஙகள் 
கண்டுபிடிககப்பட்டுள்ளை.

தமிழர்கள் ஓவிைஙகடள வடரவதறகு 

�்வ்ததில ச�ோள�

தமிழர் ஓவிைத்திறகுப் பைனபடுத்திை ் ெொறகள்:
ஓவு, ஓவம், ஓவிைம், சித்திரம், பைம், வட்டிடகச் 
்ெய்தி.

தமிழர் ஓவிைர்கடளக குறிப்பிைப் 
பைனபடுத்திை ்ெொறகள்:
ஓவிைக கடைஞர், ஓவிைப் புைவன, கண்ணுள் 
விடளஞன, சித்திரககொரர், வித்தக விடளஞன, 
வித்தகர். கிளவி வல்்ைொன.
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்நர்்கொடு, ெொய்வுக்கொடு, வடளவு்கொடு 
முதலிைவறடற அடிப்படைைொகக ் கொண்ைைர். 
இவறடற்ை ப்கோடபடோவியங்கள் எனறைர். 
இவவடர ் கொடுகளின ் மல் வண்ணஙகள் 
பூசி அழகிை ஓவிைஙகளொக உரு்வடுககச் 
்ெய்தைர்.தமிழர், அககொைத்தில் ஓவிைம் தீட்ை 
பல்வடகக கருவிகடளப் பைனபடுத்திைர். 
வண்ணம் தீட்டும் ் கொல், தூரிடக, துகிலிடக, 
வட்டிடக எைப்பட்ைது. வண்ணஙகள் 
குழப்பும் பைடகககு வட்டிடகப் பைடக 
எைப் ்பைரிட்ைடழத்தைர்.

தமிழர் வொழவில், ஓவிைஙகள் 
அழகுணர்வின தவளிப்�ோடோ்க அடமநதை. 
அரெரின அரண்மடையில் சித்திரஙகள் 
சிறப்பிககப்பட்ைை. அநதப்புரஙகடள 
அைஙகரித்தை; ்ெல்வர் வைமறன்கறை 
எழிலூட்டிை; மொளிடககள், ஆைைரஙகுகள், 
்கொவில் மண்ைபஙகள், ் பொதுமனறஙகள், 
கட்ைைச் சுவர்கள் முதலிை பை இைஙகளில் 
ஓவிைஙகள் கொட்சிப் ்பொருளொகிை. 

தமிழர்களின ஓவிைஙகளுககுரிை 
்கருப்த�ோருைோ்கப் பைவும் இருநதுள்ளை. 
இைறடகக கொட்சிகள், கறபடைக கொட்சிகள், ெமுதொை வொழகடக முடறடம, இதிகொெ 
புரொணககடதகள் ்பொனறடவ அவறறுள் அைஙகும். விண்மீனகடளயும் வடரநத ்ெய்தி, 
்நடுநல்வொடை எனனும் ெஙக நூல் தரும் அரிை ்ெய்திைொகும்.

ஈரொயிரம் ஆண்டுகளொகப் ் பொறறிப் பொதுகொககப்பட்டு, வளர்நதுவரும் கடைைொக ஓவிைககடை 
உள்ளது. இதடை முன்தனடுத்துச் தசன்று, வளர்ப்பது இனடறை தமிழர்தம் கைடம.

உறரநறடப் �குதிறய ஒடடிய ப்கள்வி்களுக்கு விறட எழுது்க.
இடு�ணி 1

1. ஓவிைககடையின சிறப்புகள் ைொடவ?

2. ஓவிைஙகள் எவவொறு உருவொககப்படுகினறை?

3. “ஓவிைம் ்பசும் ்ெய்திகள் பை; உணர்த்தும் கருத்துக்ளொ மிகப் பை,” எனறு ஏன  
்ெொல்ைப்பட்ைது?

4. தமிழகத்தில் கண்டுபிடிககப்பட்ை குடக ஓவிைஙகளின மூைம் எதடை அறிநது ் கொள்ளைொம்? 
5. ஓவிைஙகளின பைனகள் ைொடவ?

6. தமிழர்களின ஓவிைககடை ஈடுபொட்டை ஊககுவிகக எனை ்ெய்ைைொம்? 
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வணணமிடப்�டட தசோற்்களின் த�ோருள் எழுது்க.
இடு�ணி 2

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து, முக்கியக் ்கருத்து்கறைக் குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க.
இடு�ணி 3

்வளப்படுததுதைல

அறிவிைல் முன்ைறறம் மொநதரின அனறொை வீட்டுப்பணிகடள 
எளிதொககியுள்ளது எைைொம். ெடமககும் முடற, ெடமககும் 
உணவு, உடுத்தல், ஓய்விடைக கழித்தல் எை எல்ைொ 
நைவடிகடககளும் மொறிவிட்ைை. முதலில் விறகடுப்பில் ெடமத்த 
முடற மொறி, வொயு அடுப்புகள் வநதை; இனறு மினைடுப்புகளில் 
ெடமககினறைர். வீட்டில் துணி துடவத்த ்பண்கள், இனறு 
துணி துடவககும் டமைஙகளுககுச் ் ெல்வது வழககமொகிவிட்ைது. 
துணி துடவககும் டமைஙகளில், துணிகடளத் துடவத்து, 
அங்க்ை இைநதிரஙகளில் உைர்த்தி, பினபு, கொய்நத துணிகடள மடித்்த வீட்டிறகுக ் கொண்டுவர 
முடிகிறது. இவறடற்ைல்ைொம் டவத்துப் பொர்கடகயில், அறிவிைல் ்தொழில்நுட்பத்தின துரித 
வளர்ச்சிைொல் மனிதனின வொழகடகப் பண்பொடும் மொறிவிட்ைது்பொல் ்தொனறுகினறது. 
1. அறிவிைல் கண்டுபிடிப்புகளும் ்தொழில்நுட்ப ்மம்பொடுகளும் மொநதரிடை்ை ஏறபடுத்திை 

தொககஙகள் ைொடவ?

2. அறிவிைல் கண்டுபிடிப்புகளும் ் தொழில்நுட்பமும் ் பண்களுககு எவவடகயில் உதவியுள்ளை?

3. அறிவிைல் ் தொழில்நுட்பம் ் கொண்டு வநதுள்ள மொறறஙகள் பறறி உமது கருத்து ைொது?

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து வினோக்்களுக்கு விறட தரு்க. 

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்திடு்க; வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க. 

கறகொைத்தில் இருநத நிடையிலிருநது, இனறு மனிதன மிக நொகரிகம் 
்பறறவைொக மொறிவிட்ைொன. மனிதனின அறிவும் ஆறறலும் இனறு 
மிகப் ்பருகிவிட்ைை. இநத வளர்ச்சிககுக கொரணமொய் விளஙகுவது 
அறிவிைலும் ் தொழில்நுட்பமும் ஆகும். இநத நூறறொண்டில், அறிவிைல் 
கண்டுபிடிப்புகளும் ் தொழில்நுட்ப ் மம்பொடுகளும் உைகப் பண்பொட்டையும் 
ஓரளவிறகு மொறறிவிட்ைை எைைொம். எை்வ, மனிதனின வொழகடக 
முடறயும் மொறறஙகண்டுவிட்ைது. இநத மொறறஙகள் மொநதர்ககு நல்ை 
விடளவுகடள்ை ்கொண்டுவநதுள்ளை எைைொம்.
1. கறகொை மனிதன மொறிவிட்ைொன எனறு ஏன கூறப்படுகினறது?
2. மனிதனின அறிவொறறல் ்பருககத்திறகொை கொரணஙகள் ைொடவ?

கு்றைநீக�ல
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3.4.17 180 ்ெொறகளில் பொரொட்டுடர எழுதுவர்.

போடம் 3 ச்வற்றிகச�ோரு போரோடடு

தமைனமோ்க வோசித்துப் �ோரோடடுறரயின் வடிவறமப்ற� நிறனவுகூர்க.

அடைவருககும் என முத்தமிழ வணககம் 
உரித்தொகுக. இப்பள்ளியின முதல்வர் புவொன 
மரிைம் அவர்க்ள, ் பற்றொர் ஆசிரிைர் ெஙகத் 
தடைவர் அவர்க்ள, இநநிகழடவ வழி நைத்திக 
்கொண்டிருககும் மொணவர் தடைவர் அறிவழகன 
அவர்க்ள, எைககு இஙகுப் ் பெ வொய்ப்பளித்த 
உஙகள் அடைவருககும் முதறகண் என 
நனறிடைத் ்தரிவித்துக ்கொள்கி்றன.

அடவ்ைொ்ர,

இநநிகழவின நொைகரொக வீறறிருககும் என 
்தொழர் அமிழதன அவர்கள் ் தசிை அளவிைொை 
சிைம்பக கடைப் ் பொட்டியில் முதல் நிடையில் 
வொடக சூடிைது நொம் அடைவரும் அறிநத 
ஒன்ற. இவடரப் பொரொட்டும் ் பொருட்டு இவவிழொ 
ஏறபொடு ்ெய்ைப்பட்டுள்ளது.

்தொழர் அமிழதடை நொன சிறு 
வைதிலிருந்த அறி்வன. விைொமுைறசி 
நிடறநதவர். அது்வ இவ்வறறிககு 
அடித்தளம். எதில் கொல் பதித்தொலும் ்வறறி 
ஒன்ற இவரது இைககொக இருப்பதொல்தொன 
இவரொல் இத்துடறயில் பிரகொசிகக முடிகினறது. 
அதறகொக்வ இவடரப் பொரொட்ை ்வண்டும். 
ைொடையின பைம் தும்பிகடகயி்ை, மனிதரின 
பைம் நம்பிகடகயி்ை எனபொர்கள். அது்பொல் 

தம் திறடமயின மீது மிகுநத நம்பிகடக ் கொண்ை இவரின இத்தகு குணம் பொரொட்டுககுரிைதொகும். 

்மலும், ‘விழுவது எழுவதற்க’ எனனும் ்கொள்டகப் பிடிப்புக ்கொண்ைவர் என ்தொழர். 
பை முடற இவவிடளைொட்டுத் துடறயில் ் தொல்விடைத் தழுவிைொலும் இவரின இநதக குண்ம 
்ெொர்வினினறு இவடரத் தறகொத்து ் மன்மலும் முைறசி ் ெய்ைத் தூண்டியுள்ளது எைைொம். இஃது 
அடைவரொலும் ்பொறறப்பை ்வண்டிை நறகுணமொகும், இத்தடகை குணம் பொரொட்டுககுரிைது. 
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‘எணணிய எணணியோஙகு எயது� எணணியோர
திணணிய ரோ்கப் த�றின்’ (குைள் 666) 

எனபது குறள். இககுறளுககு ஒப்ப, மிகுநத ஈடுபொட்்ைொடும் உறுதி்ைொடும் பயிறசிகளில் 
ஈடுபட்டுத் தம் ்வறறிடை நிடை நொட்டியுள்ளொர். இதறகொகவும் இவடர ்வகுவொகப் 
பொரொட்ைைொம். இவரின இவவருஙகுணம் பொரொட்டுககுரிைது மட்டுமனறு; நம் அடைவரொலும்  
கடைப்பிடிககப்பை ்வண்டிைதுமொகும்.

்தொழர்க்ள,

அருடம நண்பர் அமிழதன தறகொப்புக கடை, விடளைொட்டுத் துடற மட்டுமனறி 
கல்வியிலும் சிறநது விளஙகுகினறொர்.

‘்கற்்க ்கசடை ்கற்�றவ ்கற்ைபின் 
நிற்்க அதற்குத் த்க’ (குைள் 391)

எனும் குறள் உடரககும் ்நறிககு ஏறப, பை நூல்கடளக கறப்தொைல்ைொமல், அவறறின 
கருத்துகளினபடி ஒழுகவும் ்ெய்கிறொர். ஒழுககம், அைககம், பணிவு எை எல்ைொ வடகயிலும் 
சிறப்புறறு விளஙகும் ்தொழர் அமிழதன நம் அடைவருககும் சிறநத முனனுதொரணமொகத் 
திகழகிறொர். இவர் கொைடிச் சுவட்டைப் பினபறறி நொமும் ்வறறி ்மல் ்வறறி குவிகக ஆவை 
்ெய்்வொம் எைக கூறி விடை ்பறுகின்றன. நனறி.

�ோரோடடுறரயின் சடட்கத்றத அறமத்திடு்க.
இடு�ணி 1

தமிழரின் நுண்கறலப் �யிற்சிப் �ள்ளி ஒன்ைறன நிறுவியவறரப் �ோரோடடும் 
வற்கயில் 180 தசோற்்களில் �ோரோடடு உறர எழுது்க. 

இடு�ணி 2

�ோரோடடுறர

�யிற்சிப் 
�ள்ளி பநோக்்கம்

�ள்ளியின்வழி 
தசயத �ணி்கள்

சோதறனக்்கோன 
ஆளுறம்கள்

�யிற்சிப் �ள்ளி 
முயற்சி
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தமிழ் வகுப்பு 
மகாணவர்கள் 
அகமதியகாகக 

கறைல்.

தமிழ் மகாணவர் 
பரிசு தபறுதல்.

முத்தமிழ் விழோவின்ப�ோது தமிழ் மோணவர்கறைப் �ோரோடடி �ள்ளி முதல்வர 
உறரயோற்றுகிைோர. �டங்கள் மற்றும் குறிப்பு்களின் துறணயுடன் �ோரோடடுறர எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல

பின்வரும் வழி்கோடடல்்கறைப் �யன்�டுத்தி ஆறட அலங்கோரக் ்கண்கோடசி 
ஏற்�ோடடோைர்கறைப் �ோரோடடி, �ோரோடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

கு்றைநீக�ல

�ோரோடடுறரக்்கோன வழி்கோடடிக் குறிப்பு்கள்
  அடவ விளிப்பும் வணககமும்; 

பொரொட்ைப்படு்வொர்.
  பொரொட்ைப்படுவதறகொை பினைணி; 

 � மொணவர்களின ஒழுஙகு முடறகள்;
 � எடுத்துககொட்ைொை நைத்டதகள்;
 � கறறலில் நொட்ைம்;
 � கறறலில் நல்ை ்தர்ச்சி;

 � தமிழ வகுப்பு மொணவர்கள் 
விடளைொட்டுத்துடறயிலும் 
முதனடம ்பறுதல்;

 � ஆசிரிைரின பஙடகப் ்பொறறுதல்.
  முடிப்பு: நனறியும் எதிர்பொர்ப்பும். 

்தொைர்நது முைறசிகடள 
்மற்கொள்வதும்.

இடு�ணி 3

பூப்�நதுப் ப�ோடடியில் மோநில அைவில் முதல் நிறலயில் வோற்க சூடிய உன் 
நண�றனப் �ோரோடடி ஒரு �ோரோடடுறர எழுது்க.

 S அடவ விளிப்பும் வணககமும்
 S தமிழர் ஆடை அைஙகொரக கொட்சி
 S புதுடமைொை ஆடை அணிகைனகள்

 S ஏறபொட்ைொளர்களின சீரிை முைறசி
 S பொரொட்டும் நனறியும்
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5.3.6 ்கடுதல் விகொரப் புணர்ச்சியில் ‘டம’ ஈறறுப் பண்புப்்பைர்ப் புணர்ச்சி அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர். 

போடம் 4 இலக�ணம்

த்கடுதல் வி்கோரப்புணரச்சி அறி்க.
வி்கோரப்புணரச்சி

திரிதல் த்கடுதல்பதோன்ைல் 

நிடை்மொழியில் உள்ள ‘டம’ ஈறும் வரு்மொழியில் உள்ள முதலும் புணரும்்பொது, நிடை்மொழியின 
‘டம’ ஈறு மடறநது (்கட்டு) வரு்மொழி முதலுக்கறபத் திரிநதும் ்தொனறியும் வரும்.

்ெம் டம  + ்கொல் = ்ெங்கொல்
பசுடம  + பயிர் = பசும்பயிர்
சிறுடம  + ஊர்  = சிறறூர் 
தண் டம  +  நீர்  = தண்ணீர்

மைர், டம ஈறறுப் பண்புப் ்பைர்ப் புணர்ச்சி ்தொைர்பொக நொன 
வகுப்பில் ்பெ ்வண்டும். அது ்தொைர்பொகச் ெறறு விளககம் 
தருகிறொைொ? நீதொன இைககணத்தில் சிறநது விளஙகுகிறொ்ை!

ஓ! அதுவொ எழிைன! எனைொல் தற்பொது எடுத்துக கொட்டுச் ் ெொறகள்தொன தர 
இைலும். இ்தொ அடவ: ்வண்குடை, ்ெம்மைர், ்வண்பட்டு எை இனனும் 
பை ் ெொறகள் உள்ளை. இப்்பொது நொன ் வளி்ை ் ெல்ை ் வண்டியுள்ளதொல்  
பினைர் வநது விளககம் கூறுகி்றன.

ெரி, மைர். பிறகு ெநதிப்்பொம். மிகக நனறி.

�்வ்ததில ச�ோள�

�ணபுப்த�யர்கள்:
பசுடம, சிறுடம, தனடம, ்ெம்டம ஆகிைை பண்டபக குறிப்பதைொல் பண்புப்்பைர்ச் 
்ெொறகளொகும். பண்புச் ்ெொறகளில் ்பரும்பொலும் `டம’ ஈறறில் வரும்.

எ.�ோ:
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கொட்டு வழி்ை ் ெனற மணி்மகடை, அஙகிருநத குளத்திலுள்ள ் ெநதொமடர, ் வண்ைொமடர 
மைர்களின அழடக இரசித்தவொ்ற சுதமதியுைன பசுஞ்ெொடை மைர்கடளக ்கொய்து 
்கொண்டிருநதொள். அவ்வடளயில், ் ெொழ மனைனின டமநதன அஙகு வநதொன. அவடை 
எதிர்்கொண்ை சுதமதி கடுங்கொபத்துைன அவடைத் தடுத்து நிறுத்திைொள். “மனைவொ! தீஞ்ெொல் 
என நொ உடரககு முன இஙகிருநது ்ெனறு விடுக! மணி்மகடை அறவழி ்ெல்பவள். நீர் 
அவடள அடைை நிடைப்பது ் பரும்பொவம், ் வறுஙகைவு,” எனறொள். அவள் ் ெொல் ் கட்ை 
உதைகுமொரன, கடுஞ்ெொல் எதுவும் கூறவில்டை. ்மனசிரிப்பு ஒனடற உதிர்த்தவொ்ற, 
“அவடள அடையும் விதம் நொன அறி்வன; வருகி்றன,” எனறு கூறிச் ்ெனறொன.

அறடயோைம் ்கணட தசோற்்கறைப் புணரச்சி விதியுடன் ஒப்பிடடு அறி்க.
இடு�ணி 2

த்கடுதல் வி்கோரப்புணரச்சிக்கு ஏற்�ச் பசரத்ததழுது்க.
இடு�ணி 3

�த்தியில் ்கோணப்�டும் ‘றம’ ஈற்றுப் �ணபுப் த�யரச்தசோற்்கறை அறடயோைம் 
்கணடு பிரித்து எழுது்க.

 S ்வண்டம  + தொமடர =  
 S வண்டம  + தமிழ =  
 S ்வறுடம  + இடை =  

 S கடுடம  + ்ெொல் =  
 S ்ெம்டம  + ்கொல் =  
 S ்மனடம  + சிரிப்பு =  

்வளப்படுததுதைல

உறரயோடலில், த்கடுதல் புணரச்சியிறனக் த்கோணட தசோற்்கறை 
அறடயோைம் ்கணடு கூறு்க.

இடு�ணி 1

கு்றைநீக�ல

த்கடுதல் வி்கோரப்புணரச்சிக்கு ஏற்�ப் பிரித்ததழுது்க.
 S கடுங்கொபம் =  
 S தீஞ்ெொல் =  
 S ்வநநீர் =  

 S ்ெநதமிழ =  
 S ்வண்பட்டு =  
 S டபநதமிழ =  
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சதைோழிலநுடபம்சதைோகுதி 13
போடம் 1 சதைோழிலநுடப வி்ளவு�ள

�டத்றதப் �ோரத்துக் ்கலநதுறரயோடு்க. 

1.3.6 தடைப்டப்ைொட்டிப் பண்புைன வொதம் ்ெய்வர்.

ஒருவர் எத்தடை ஆண்டுக கொைம் உயிர் வொழப் ்பொகிறொர் எனபடதக கண்டுபிடிகக ஒரு புதிை 
்ெைறடக நுண்ணறிவுத் ்தொழில் நுட்பத்டத (Artificial intelligence - AI) ஆரொய்ச்சிைொளர்கள் 
கண்டு பிடித்துள்ளைர். ் தறகு ஆஸ்தி்ரலிைொவில் உள்ள அடி்ைய்ட் 
பல்கடைககழகத்தின ஆரொய்ச்சிைொளர்கள், இநதப் புதுச் ் ெைறடக 
நுண்ணறிவு ்தொழில்நுட்பத்டத உருவொககியுள்ளொர்கள். இநதத் 
்தொழில் நுட்பமொைது, மனித உறுப்புகடள ‘சி.டி.ஸ்்கன’ மூைம் 
பைம் எடுத்து டவத்து அடத ஆரொய்நது, அவர் இனனும் எத்தடை 
ஆண்டுக கொைம் உயிருைன இருப்பொர் எனபடதக கணககிட்டுக 
கூறுகினறது.

திறன்பசிகடளயும் இடணைத்தளத்டதயும் அளவுககு அதிகமொகப் பைனபடுத்திைொல் பதறறம், 
்ெொர்வு ஆகிைவறறுைன மூடளயின ்ெைல்பொட்டிலும் பொதிப்பு ஏறபடும் எை ஆய்வொளர்கள் 
எச்ெரிகடக விடுத்துள்ளைர். ்நரம் கொைம் ்தரிைொமல் திறன்பசிகடளப் பைனபடுத்திை 
இடளஞர்கடள ஆய்வொளர்கள் ்ெொதடை ்ெய்தைர். அப்்பொது, அவர்களுககு அளவுககு 
அதிகமொை பதறறமும் ்ெொர்வும் ஏறபடுவடதக கண்ைறிநதுள்ளைர். ‘சிகைல்’ குடறவொக 
இருககும்்பொது திறன்பசிகடளப் பைனபடுத்திைொல், அதில் இருநது ்வளிைொகும் கதிர்வீச்சு, 
மூடளயில் பொதிப்டப ஏறபடுத்தும் எனறும் ஆய்வொளர்கள் எச்ெரித்துள்ளைர்.
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�ணபுடன் வோதிடு்க.
தறலப்பு: ததோழில்நுட� வைரச்சி மனிதவோழ்றவ இலகுவோக்கியுள்ைது.

இடு�ணி 3

வழங்கப்�டடுள்ை ்கருத்து்கபைோடு மோற்றுக் ்கருத்து்கறை இறணத்துப் 
�ணபுடன் வோதிடு்க.

இடு�ணி 2

வோதக்்கருத்து்கறை அறிநதிடு்க: குழுவில் வோதிடு்க.
இடு�ணி 1

‘இயநதிர மனிதனின் 
வருற்கயோல் மனித 
வோழ்வு சிைப்�றடகிைது’ 
வோதம் தசய்க.

்வளப்படுததுதைல

‘ததோழில் நுட�ம் மோநதரிறடபய நல்ல மோற்ைங்கறைபய த்கோணடு வநதுள்ைது’ 
எனும் தறலப்ற�தயோடடி வோதிடு்க. 

ததோழில் நுட�ம் ததோடர�ோன வோதக்்கருத்து்கள்

ததோழில் 
நுட�ம்

பமன்றமயோன 
வோழ்க்ற்கத் தரம்

இலகு
வோழ்க்ற்க

நோடடிற்குப்
த�ருறம

�ல்பவறு 
துறை்களில் தவற்றி

கு்றைநீக�ல
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போடம் 2 தை�்வல சதைோழிலநுடப உல�ம்

ஆழ்நது வோசித்து முக்கியக் ்கருத்து்கறை ஏற்ை வறர�டத்தில் குறித்து 
குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க.

  ்கலநதுறரயோடி விறடயறிநது கூறு்க. �ோரறவயற்பைோர எவவோறு 
ததோறலக்்கோடசி நி்கழ்ச்சி்கறைக் ்கணடு இரசிப்�ர?

  ஊகித்துப் த�ோருள் கூறு்க.

உைக அளவில் கண் பொர்டவைற்றொரின எண்ணிகடக 3 ்கொடி்ை 70 இைட்ெம் ஆகும். 
இவர்கள் தஙகள் ்பொழுடதக களிப்புைன கழிப்பதறகுப் பொர்டவைற்றொருககொை அதிநவீை 
்தொழில்நுட்பத்துைன கூடிை புதிை ்தொடைககொட்சி உருவொககப்பட்டுள்ளது.

இனடறை மினனிைல் ் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, அதிநவீை ் தொழில்நுட்பப் படைப்புகடள 
உருவொககி வருகினறது. ஆதைொல், பொர்டவைற்றொர் நிகழச்சிகடள ்வறு ஒருவரின 
துடணயினறித் தொஙகளொக்வ உணர்நது இரசிககும் வடகயில் புதிை ்தொடைககொட்சி 
தைொரிககப்பட்டுள்ளது.

ஸ்்பயின தடைநகர் மொட்ரிட் நகரில் உள்ள க்ரொல்ஸ் பல்கடைககழகமும் ‘3டி மொட்ரிட்’ 
எனனும் நிறுவைத்டதச் ் ெர்நத நிபுணர்களும் இடணநது, புதிை ஆய்வுகளின மூைம் அதிநவீை 
்தொழிநுட்பத்டதப் பைனபடுத்தும் ் தொடைககொட்சிடை உருவொககியுள்ளைர். அதொவது, பொர்டவ 
இல்ைொதவர்கள் எழுத்துகடளப் படிகக, விரல்களொல் ்தொட்டு உணரும் ‘பி்ரய்ல்’  முடறடை 
ஒருஙகிடணத்து இதடைச் ்ெய்துள்ளைர். இதனபடி, ்தொடைககொட்சியில் ஒளிப்பரப்பொகும் 

2.3.9 தகவல் ் தொைர்புத் ் தொழில்நுட்பம் ் தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ் கள்விகளுககுப் பதிைளிப்பர்.

 S களிப்புைன
 S மினனிைல்

 S வரிவடிவஙகள்
 S ்ெைலியினவழி

 S அதிநவீை
 S நிபுணர்களும்

 S பிரத்தி்ைக
 S வடிவடமத்து
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ப்கள்வி்களுக்கு விறடயளித்திடு்க.
இடு�ணி 1

விறரநது வோசித்துத் த்கவல்்கறைக் குறித்துக் த்கோள்்க.
இடு�ணி 2

1. பொர்டவைற்றொர் ்தொடைககொட்சி நிகழச்சிகடள இரசிப்பதறகுத் ்தொழில் நுட்பம்   
 எவவொறு  உதவுகினறது?
2. பொர்டவைற்றொர் ்தொடைககொட்சி நிகழச்சிகடளக கண்டுகளிப்பதில் எத்தடகை   
 ெவொல்கடள எதிர்்கொள்கினறைர்?
3. பொர்டவைற்றொருககு உதவிடும் புதிை கண்டுபிடிப்புகடளப் பறறி விவரித்துக கூறுக.
4. பொர்டவைற்றொர் ்தொடைககொட்சி நிகழச்சிகடள ஏன அனுபவிகக ்வண்டும்? 
5. இககண்டுபிடிப்பு பறறிை உமது கருத்து ைொது? 

முப்�ரிமோணம் ்கோடடுபவன்...
நொனதொன ்ெொ்ைொகிரொம் (Hologram) ்பசுகி்றன. நொன 
ஒருவிதமொை புடகப்பைம் ஆ்வன. ஆைொல், ெொதொரண ஒளிடை 
டவத்து எடுககப்பைொமல் ஒருங்கொளிடை (்ைெடர) டவத்து 
எடுககப்படுகி்றன. எைது சிறப்பு எனை்வனறொல், நொன பிடிககும் 
புடகப்பைஙகடள முப்பரிமொண அடமப்பில் கொட்டு்வன. ெொதொரண 
புடகப்பைத்தில் ஒருவடர ஒ்ர ஒரு ் கொணத்தில்தொன பொர்ககைொம். 
ஆைொல், நொன பிடிககும் நிழல்பைம் நிஜத்தில் பொர்ப்பது ் பொை்வ, 
எல்ைொக ் கொணஙகளிலும் உருடவப் பொர்கக முடியும். எனைொல் 
ஓர் ஆடள எளிதில் மடறககவும் முடியும்; ் வறிைத்தில் இருககும் 
ஒருவடர, குறிப்பிட்ை ் வ்றொர் இைத்தில் இருககும்படி உருவொககிக 
கொட்ைவும் முடியும்.

நிகழச்சிகளின வரிவடிவஙகள், பி்ரய்ல் முடறககு மொறறப்பட்டு, திறன்பசி அல்ைது 
மடிககணினிககு அனுப்பப்படும். இவவொறு அனுப்பப்படும் நிகழச்சித் ்தொகுப்டப, பிரத்தி்ைக 
்ெைலியினவழி விரல்களொல் ்தொட்டு உணர்நதறிை இைலும். எை்வ, பொர்டவைற்றொரும் 
்தொடைககொட்சி நிகழச்சியிடை இரசிகக முடியும்.

சுருஙகச் ்ெொல்வதொைொல், பி்ரய்ல் மூைம் அதிநவீை ்தொழில்நுட்பத்துைன கூடிை 
தளம் உருவொககி அதன மூைம் பொர்டவைற்றொர் ்தொடைககொட்சி நிகழச்சிகடள இரசிககும் 
வடகயில் வடிவடமத்துள்ளைர். இதன ்ெொதடை மொட்ரிட் நகரில் ெமீபத்தில் ்வறறிகரமொக 
நைநதது. அநநிகழச்சி மொட்ரிட் நகரில் உள்ள ்தொடைககொட்சி அடைவரிடெகளில் ஒலி, ஒளி 
பரப்பப்பட்ைது. இநதத் ் தொழில்நுட்பம், விடரவில் பிற அடைவரிடெகளுககும் நடைமுடறககு 
வர உள்ளது. 
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ப்கள்வி்களுக்கு விறடயளித்திடு்க.
இடு�ணி 3

1. ்ெொ்ைொகிரொமின சிறப்புகள் ைொடவ?
2. பைைொளருககு ்ெொ்ைொகிரம் எத்தடகை அனுபவஙகடளக ்கொண்டு வரும் எனபதடை  
 விளககுக. 
3. மறறத் திறன்பசிகளிலிருநது இரகசிைக டகவடள எவவடகயில் ்வறுபடுகினறது   
 எனபடத விவரித்திடுக.
4. நிகர்நிடைக கண்ணொடி மொணவர்களுககு எவவொறு பைனபடும் எனபடத விளககுக. 
5. புதிை ்தொழில்நுட்பக கண்டுபிடிப்புகள் பறறிை உமது கருத்து ைொது? 

விநறத ற்கவறை...
நொனதொன இரகசிைக டகவடள (Secret bracelet) 
்பசுகி்றன. நொன அதிநவீை ்தொழில்நுட்பத்தின 
மூைம் உருவொககப்பட்ைவன. மனிதர்களின டககடளத் 
்தொடுதிடரைொககி (Touch screen) அவர்கள் ஒவ்வொரு முடறயும் 
தஙகள் டக மணிககட்டைத் திருப்பும்்பொ்தல்ைொம் திறன்பசி 
்பொல் ் ெைல்படு்வன. எனனில் உள்ள எட்டு வடக அருகுணரிகள் 
(Proximity sensors) எனடைப் பைனபடுத்து்வொரின விரல்கடள 
அடைைொளஙகண்டு, எனடைப் பைனபடுத்த அவர்களுககு 
வழிவகுககினறை. மினைஞெல், இடணை வடைத்தளம், விடளைொட்டு, 
்தொடை்பசி அடழப்பு எைத் திறன்பசியின அடைத்துப் 
பைனபொடுகடளயும் ்கொண்ைவன நொன.

நி்கரநிறலக் ்கணணோடி...
நொனதொன கூகுள் கண்ணொடி (Google glass) ்பசுகி்றன. நொன 
கூகுள் நிறுவைத்திைொல் தைொரிககப்பட்ை மூககுக கண்ணொடி 
்பொனறு அணிைத்தககக கணினி ஆ்வன. நொன தடை அமர்வு 
பைஙகொட்டிடைக ்கொண்ை ஓர் அணிவுக கணினி ஆ்வன. சுட்டிக 
கணினிடைப் ் பொனறு தகவல்கடள அளிககககூடிை வடகயிலும், 
இைறடக ்மொழியில் எனனுைன ்தொைர்பு ்கொள்ளககூடிை 
வடகயிலும் அடமநதுள்்ளன. பிற நிகர்நிடைக கருவிகள் 
்பொன்ற, சூழலில் கொண்பவறறுைன வடரபைம், ஒலி, உணர்வுத் 
தகவல்கடள நிகர்நிடையில் (நிகழ ் நரத்தில்) தருகி்றன. ெொதொரண 
மூககுககண்ணொடி ்பொனறு கொட்சிைளிககும் நொன இனனும் 
விறபடைககு வரவில்டை. 

கொ்ணொளி
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இனடறை உைகில் தகவல் ் தொழில்நுட்பம் மிகப் ் பரிை மொறுதல்கடளக 
்கொண்டு வநதுள்ள்தனின அது மிடகைனறு. குறிப்பொக 
மனிதரிடையிைொை ்தொைர்டபயும் உறடவயும் பரவைொககியுள்ளது; 
துரிதப்படுத்தியும் உள்ளது. ் மலும், வெதிகடளயும் ் பருககியுள்ளது 
என்ற ்ெொல்ைத் ்தொனறுகினறது. 

கல்வித்துடறயில் ஏறபட்டுவரும் மிகுநத மொறறஙகளுககும் 
இனடறை ்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இனறிைடமைொப் பஙகிடை 
ஆறறிவருகினறது எைைொம். இது மிக முககிை ் நர்மடற விடளவுகடளக 
்கொண்டுவநதுள்ளடத அறிை முடிகினறது. கறறலும் கறபித்தலும் 
பல்லூைகத்டதப் பைனபடுத்தத் ்தொைஙகிவிட்ைை. மொணவர்கள் 
தம் ்தர்ச்சி அறிகடகடைககூை இடணை அகப்பககத்தில் ்பறறுக 
்கொள்கினறைர். வொசிப்புககு நூல்நிடைைத்டதயும் நொளிதடழயும் 
நொடிைவர்கள், இனறு மினனூல்களில் அறிவுைகத்டதத் ்தடிச் ்ெனறுவிட்ைொர்கள். கல்விக 
கழகஙகளுககுச் ் ெல்ைொம்ைகூை ெொனறிதழகடளயும் பட்ைஙகடளயும் ் பற இைலும். சுருஙகக 
கூறிைொல், கல்வி நடைமுடறக்ள இனறு முறறிலுமொக மொறிவிட்ைை எனறொல் மிடகயில்டை. 

1. தகவல் ்தொழில்நுட்பம், ்தொைர்புத் துடறடை எவவடகயில் மொறறியுள்ளது?

2. கல்வி உைகில் ்நர்மடற விடளவுகள் எை எவறடறக கூறைொம்? 
3. மினனுைக அறிவுைகத்டதப் பறறி விளககுக.
4. கல்விக கழகஙகளுககுச் ் ெல்ைொம்ை எவவொறு பட்ைஙகடளப் ் பற இைலும் எனபதடை 

விளககுக. 

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து வினோக்்களுக்கு விறட தரு்க.
்வளப்படுததுதைல

்தொைர்பு ் கொள்ள வீட்டுத் ் தொடை்பசி, கடிதம் மறறும் விடரவஞெல் ் பொனறவறடற மட்டு்ம 
நம்பி வொழநத மனிதன, இனறு பல்்வறு ் தொைர்பு முடறகளுககு மொறிவிட்ைொன. பல்லூைக வெதி 
்கொண்ை கணினி, இடணைம், ்தொடைநகலி, டகப்்பசி ்பொனறடவ மககளின அனறொைத் 
்தொைர்பு முடறயில் முககிைப் பஙகு வகிககத் ்தொைஙகிவிட்ைை. உண்டமயில், தகவல் 
்தொழில்நுட்பத்தின வளர்ச்சி மனிதனின ்தொைர்பு உைடக ஒரு சிறிை வட்ைத்திறகுள் ்கொண்டு 
வநதுவிட்ைது. ஓரிைத்தில் நடை்பறும் நிகழவுகடள உைனுககுைன அறிநது ்கொள்ளும் தகவல் 
அறியும் ெமூகமொக்வ மனிதன மொறிவிட்ைொன. இநத மிகப் ்பரிை முன்ைறறம் மககளின 
வொழவில் புது மைர்ச்சிடை ஏறபடுத்தி வருகினறது.

கு்றைநீக�ல

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து வினோக்்களுக்கு விறட தரு்க.

1. ்தொைர்பு முடறயில் மனிதன அடைநத மொறறஙகடளக குறிப்பிடுக.
2. ‘பல்லூைக வெதி ்கொண்ை கணினி’ எனபடத விளககுக.
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3.4.19 180 ்ெொறகளில் வொதககட்டுடர எழுதுவர்.

போடம் 3 ெமூ� ்வ்லததைளங�ள

வோதக்்கடடுறரறயக் ்கருத்தூன்றி வோசித்துக் ்கருத்து்கறைக் கூறு்க.

இனடறை சூழலில் ெமூக வடைத்தளஙகளில் 
்தொைர்பில்ைொத மொநதடரக கொண்பது அரிது. 
முகநூல் (Facebook), கீச்ெகம் (twitter), இைஙகடை 
(online), வடை்ைொளி (YouTube) ஆகிைவறறில் 
உறுப்பிைம் இல்ைொதவர்கடள இவவுைகம் எள்ளி 
நடகைொடுகினறது. ் நரம் கிடைககும்்பொ்தல்ைொம் 
இடணைத்டதப் பைனபடுத்தும் நிடை மொறி, 
இடணைத்தி்ை்ை ்நரத்டதக கழிககினற 
நிடை உரு்வடுத்துள்ளது. இத்தகு ெமூக 
மொறறஙகடளத்தொம் ெமூக வடைத்தளஙகள் 
தற்பொது ஏறபடுத்தியுள்ளை. இத்தகு மொறறஙகள் 
ெமூகத்திறகு நனடமடை்ை அளிககினறை 
எனபடத எவரொலும் மறுககவிைைொது.

மககளிடை்ை கருத்துப் பரிமொறறம் நிகழவதறகு உறுதுடணைொக 
இருப்படவ ெமூக வடைத்தளஙக்ள. ஒருவரின எண்ணப் பதிவுகள் 
வடைத்தளஙகளில் பதிவு ்ெய்ைப்படும்்பொது அப்பதிவுகள் பைரொல் 
பகிரப்படுகினறை. இப்பகிர்வுகள் பை புதிை கருத்துகள் உரு்வடுககவும் மறறும் புத்தொககச் 
சிநதடைகள் உருவொவதறகும் ஏதுவொக அடமகினறை. சிை ்வடளகளில் கருத்து 
மொறுபொடுகள் எழைொம் எனறொலும் கருத்்தொறறுடமகள் உருவொகவும் ெமூக வடைத்தளஙகள்  
பஙகொறறுகினறை எைைொம்.

ெமூக வடைத்தளஙகள் பனமுகப் பைனகடளக ் கொண்டுள்ளை. அவவடகயில் அடவ 
ெமூக  ் மம்பொட்டிறகுப் ் பருதவிைொக இருககினறை எை ஆணித்தரமொகக கூறைொம். கருத்துகடளப் 
பரிமொறிக ்கொள்ளவும், ்பொருளொதொர வளர்ச்சிககும், மககடள ஒனறிடணககவும், தகவல் 
பரிமொறறத்திறகும் ெமூக வடைத்தளஙகள் பைனபடுகினறை.

ெமூகத்திைரிடை்ையும், ் பொதுவொக மககளிடை்ையும் உறவுப் பொைமொக அடமவது இநதச் 
ெமூக வடைத்தளஙக்ள. குடும்பத்டதப் பிரிநது ்ெனறு பிற இைஙகளில் வொழும் பைருககுக 
கருத்துகடளப் பரிமொறிக ்கொள்ளவும், புடகப்பைஙகடளயும், கொ்ணொளிப் பதிவுகடளப் 
பகிர்நது ் கொள்ளவும் ெமூக வடைத்தளஙக்ள ் பரும் பஙகொறறுகினறை. ் மலும், ஒரு ெமூகப் 
பிரிவிைர் இன்ைொரு ெமூகத்டதப் புரிநது்கொள்ளவும் ெமூக வடைத்தளஙகள் துடண 
நிறகினறை. இதைொல், நல்லுறவும் ெமூக ஒருடமப்பொடும் ஏறபடுகினறை.

இனடறை சூழலில், வணிக வளர்ச்சிககுச் ெமூக வடைத்தளஙகள் பஙகொறறத் 
்தொைஙகியுள்ளை. ஒரு புறம் வணிக நிறுவைஙகள் தஙகளின வணிகத்திறகுச் ெமூக 
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வடைத்தளஙகடளப் ்பரிதும் நம்பியிருககினறை. மற்றொரு நிடையில் தனி மனிதர்களும் 
வணிகத்தில் கொல் பதிகக அடவ துடண புரிகினறை. இருககும் இைத்திலிருந்த தஙகள் 
்பொருள்கடள விளம்பரம் ்ெய்து வொடிகடகைொளர்களின கருத்துகடள ்நரடிைொக்வ 
அறிநது்கொள்ளவும் அப்்பொருள்கடளச் ெநடதப்படுத்தவும் ஏறற அரிை வொய்ப்டபச் ெமூக 
வடைத்தளம் ஏறபடுத்திக ்கொடுத்திருப்படத மறுககவிைைொது.

இனனும் இடவ ் பொனற எத்துடண்ைொ நனடமகடளச் ெமூக வடைத்தளஙகள் நமககு 
நல்குகினறை. இனி வரும் கொைஙகளில் ெமூக வடைத்தளஙகள் இனறி நம்மொல் ்வறறிப் 
படிகடள எட்ை இைைொது எனபது திண்ணம். எை்வ, ெமூக வடைத்தளஙகடளத் திறம்பைக 
டகைொண்டு அடவ வழஙகும் வொய்ப்புகடளப் பைனபடுத்திப் ் பரும் பைைடை்வொம். எை்வ, 
ெமூக வடைத்தளஙகளொல் நனடம்ை விடளகினறது எைைொம்.

வோதத்றத நிறலநோடடும் வற்கயில் கூைப்�டட வோக்கியங்கறை அறடயோைம் 
்கணடு குழுவில் ்கலநதுறரயோடிக் குறித்துக் த்கோள்்க.

இடு�ணி 1

வோதக்்கடடுறரயில் உள்ை வோதத்தன்றம த்கோணட தசோற்்கள் அல்லது 
தசோற்தைோடர்கறை அறடயோைம் ்கணடு எழுது்க.

இடு�ணி 2

‘்கடடுப்�ோடில்லோத த்கவல் ததோழில்நுட� வைரச்சி சமூ்கத்திற்குச் சீரப்கடறடக் 
த்கோணடு வரும்’ எனும் தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன 
வறர்க. கீழ்க்்கோணும் குறிப்பு்கறை வழி்கோடடியோ்கக் த்கோள்்க.

இடு�ணி 3

   அதிநவீை ்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மனித உணர்வுகடளச் சீர்குடைத்து அவர்கடளத் 
தனிடமப்படுத்திவிடும். மனித உறவுகள் சீர்்கடும்.

   மனிதர்கள் தனித்தனடமடை இழகக ்நரிடும். ஆககத் திறன, கறபடை ஆறறல் 
்பொனறவறடற இழகக ்நரிடும்.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

‘ததோழில்நுட� வைரச்சியினோல் மனுக்குலத்திற்கு நன்றம்கபை விறைகின்ைன’ 
எனும் தறலப்பில் வோதத்தன்றம த்கோணட ஐநது வோக்கியங்கறை எழுது்க.

‘ததோழில்நுட� வைரச்சியினோல் மனுக்குலத்திற்கு நன்றம்கபை விறைகின்ைன’எனும் 
தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.
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4.4.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை இடண்மொழிகடளயும் அவறறின ்பொருடளயும் அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

இறணதமோழி்கள் அறி்க.

இறணதமோழி்கள்  த�ோருள்
1. சீரும் சிறப்பும்  ்மனடம / உனைத நிடை / ஏறறம் மிகுநத
2. ஏடழ எளிைவர்  வறிைவர் / ்பொருளொதொரத்தில் நலிவுறறவர்
3. ஊண் உறககம்  உணவும் தூககமும் 
4. ஈடு இடண  ஒப்பு
5. அைகக ஒடுககம்  பணிவு

இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

எறவபயனும் இரணடு இறணதமோழி்கறைத் ததரிவு தசயது, ஏற்ை சூழறல 
அறமத்துப் �ோ்கபமற்று நடித்துக் ்கோடடு்க.

வோசிப்புப் �குதியில் உள்ை இறணதமோழி்கறை அறடயோைம் ்கோண்க.

திரு. நகுைன ்ெொநதத் ்தொழில் ஒனறடைத் ்தொைஙகிைொர். தொம் ெொர்நதிருநத 
அவவிைொபொரத்துடறயில் ்வறறி கொண ஊண் உறககம் இனறி உடழத்தொர்.  தம் அைரொத 
உடழப்பின பைைொல் விைொபொரத்தில் நல்ை இைொபம் ஈட்டிச் சீரும் சிறப்புமொய் வொழநதொர். ் ெல்வச் 
்ெழிப்்பொடு திகழும் திரு. நகுைன ஒவ்வொரு மொதமும் தம்முடைை வருமொைத்தில் ஒரு சிறு 
பகுதிடை ஏடழ எளிைவர்களுககுக ்கொடுத்து உதவத் தவறுவதில்டை. தருமம் தடைகொககும் 
எனபது இவரது தடைைொை ்கொள்டக. இவரது ்கொடைக குணத்திறகு ஈடு இடண எதுவும் 
இல்டை எனறு அவடரப் புகழொதவர் ைொருமிைர் என்ற கூற ் வண்டும். புகழச்சியின உச்சியில் 
இருநத ்பொதினும் அைகக ஒடுககத்துைன அடைவரிைமும் பழகும் திரு. நகுைனின குணம் 
அடைவடரயும் ஈர்த்தது.
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கீழ்க்்கோணும் சூழல்்களுக்கு ஏற்ை இறணதமோழி்கறை எழுது்க.
இடு�ணி 3

இறணதமோழி்கறைப் த�ோருள் விைங்க வோக்கியங்களில் அறமத்துக் ்கோடடு்க.
்வளப்படுததுதைல

தமககுப் பிடித்த வடகயிைொை ஒரு மடை வொஙக 
்வண்டும் எனும் குறிக்கொள் ் கொண்ை மொைன ஓய்வினறி, 
கடுடமைொக உடழத்துச் ெம்பொதித்து, ் ெமித்து வொழகினறொர். 
இதைொல், அவர் உண்ணும் உணடவ மறப்பொர்; பை 
ெமைஙகளில் உறககத்டதயும் மறநதுவிடுவொர்.

பூஙகுனறனும் பூஙகுழலியும் ஒருவருக்கொருவர் 
விட்டுக ்கொடுத்து, அவர்கடளப் ்பொனற இடணைர் 
எவருமிைர் எனும் அளவிறகு வொழகினறைர். ஒருவடர 
ஒருவர் புரிநது்கொண்டு, எவரும் குடற ் ெொல்ை முடிைொத 
வடகயில் மகிழச்சிைொக வொழநது வருகினறைர்.

ஏடழக குடும்பத்தில் பிறநத மொறன, தொம் முன்ைறுவது 
மட்டுமனறி, தம் பிள்டளகளின வொழகடகயும் 
்மனடமயுற ் வண்டும் எனபதறகொகப் பை முைறசிகடள 
்மற்கொண்ைொர். அவறறின பைைொக இனறு அவரும் 
அவர்தம் பிள்டளகளும் உனைத வொழகடக வொழகினறைர்.

முதுகடைப் பட்ைம் ்பறறொலும், ைொழினி எநத ஓர் 
ஆர்ப்பொட்ைமும் ஆணவமும் இனறி ைொவரிைமும் பண்பொக 
நைநது்கொள்வொர். அடமதிைொகவும் இனமுகத்துைனும் 
பழகுவொர். பணிவு நிடறநத ் பண் எை, அடைவரொலும் 
பொரொட்ைப்படுகிறொர்.

இறணதமோழி்களுக்கு ஏற்ை த�ோருறை எழுது்க.
1. சீரும் சிறப்பும் =  
2. ஏடழ எளிைவர் =  
3. ஊண் உறககம் =   

4. ஈடு இடண =  
5. அைகக ஒடுககம் =  

கு்றைநீக�ல
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வி்ளயோடடு உல�ம்சதைோகுதி 14
போடம் 1 வி்ளயோடடு வீரர்�ளும் ெோதை்்�ளும்

்கருத்து்களுக்குத் ததோடரபுறடய சோன்று்கறைத் திரடடி விவரித்துக் கூறு்க.

1.4.5 கருத்துகடளச் ெொனறுகளுைன விவரித்துக கூறுவர். 

சிவசங்கரி த/த� சுப்பிரமணியம் 
சுவரப்�நது (ஸ்குவோஷ்)

தமோ்கமட அசிசுல் ஹஸ்னி பின் அவோங
றசக்கிபைோடட வீரர 

�ணதடபலலோ ரிபனோங
மூழ்்கோளி (றடவர)

பிறப்பு: 24.1.1999, ் கைொ பிரிட்டிஷ் இடள்ைொர் 
ெொம்பிைனஷிப் ் வறறிைொளர் (15 வைதின கீழ ) 
தஙகப் பதககம்: சீ விடளைொட்டு (2017), ம்ைசிைொ 
்பொது நிடைப்்பொட்டி ்வறறிைொளர்.

பிறப்பு: 5.1.1988, டுஙகுன,தி்ரஙகொனு தஙகப் 
பதககம்: யூ.சி.ஐ. உைக டெககி்ளொட்ைப் பநதைம் 
(2017), ் வள்ளிப் பதககம்: உைக ெொம்பிைனஷிப் 
(2010 & 2016).

பிறப்பு: 2.3.1993, ெரவொக. 10மீ. பிளொட்்பொர்ம் 
பிரிவில் சிறப்புப் ்பறறவர். 2 முடற ஒலிம்பிக 
்பொட்டியில் பதககம் ்பறறவர். 4 பதககஙகள் – 
உைக ெொம்பிைனஷிப்.

தன�ோலன் த/த� நடரோஜோ 
்கோற்�நது

பிறப்பு: 25.2.1995, ்நகிரி ்ெம்பிைொன.
சீ விடளைொட்டு 2017 (4 ்கொல்கள்)
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்கருத்திறனக் த்கோடுக்்கப்�டட சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.
இடு�ணி 1

சிைநத விறையோடடோைர்கறை உருவோக்குவதற்குப் �ள்ளிபய அடித்தைமோ்க 
அறமகிைது. இக்்கருத்றதச் சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.

இடு�ணி 2

விறையோடடுத்துறை வைரச்சியோல் நோடடிற்குக் கிடடும் விறைவு்கறைச் 
சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.

இடு�ணி 3

கு்றைநீக�ல

  ‘ம்ைசிைன ்மொட்்ைொஜிபி’ பநதைம்
  உைகத்தி்ை்ை மிகப் ்பரிை அளவில் 

நடை்பறுகினறது.

த்கோடுக்்கப்�டடுள்ை ்கருத்து்கறைச் சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.

்வளப்படுததுதைல

்கருத்து்கறைச் சோன்று்களுடன் விவரித்துக் கூறு்க.
அ.  தற்பொது விடளைொட்டுத் துடறயில் இடளஞர்களின ஈடுபொடு அதிகரித்துள்ளது.
ஆ.  விடளைொட்ைொளர்கள் தம் திறடையும் ஆறறடையும் வளர்த்துக்கொள்ள 

உள்நொட்டில் பை வெதிகள் ஏறபொடு ்ெய்ைப்பட்டுள்ளை. 

�ள்ளி்களில், உயர்கல்விக்கூடங்களில் 
விறையோடடிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்.

இடணப்பொை நைவடிகடக,
ஒரு மொணவர் ஒரு விடளைொட்டு

உல்கத் தர நிறலயிலோன �ஙப்கற்பு.
பூப்பநதொட்ைம், மூழகொளி, 

 சுவர்ப்பநது, டெககி்ளொட்ைம்

ஆதரவும் 
ஊக்குவிப்பும் நல்குதல்.
அரசு ெொரொ நிறுவைஙகள்

புது விறையோடடு்களில் 
்கோல் �தித்தல்.

அைன்மன

நம் நோடடில 
வி்ளயோடடுத தைரம் 
உயர்ந்து ்வருகிறைது
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2.2.5 வொசிப்புப் பகுதியிலுள்ள தகவல்கடள வடகப்படுத்துவர்.

போடம் 2 வி்ளயோடடுச சுற்றுலோ

விறரநது வோசித்து, முக்கியக் ்கருத்து்கறைக் குறித்துக் த்கோள்்க.

வோசிக்கும் முன் விறையோடடுச் சுற்றுலோத் துறை �ற்றி நீங்கள் அறிநதவற்றை 
உங்கள் நண�ருடன் ்கலநதுறரயோடு்க.

அடைத்துைக ரீதியில் அதிக முககிைத்துவம் வழஙகப்பட்டு வரும் துடறகளில் விடளைொட்டுத் 
துடறயும் ஒனறொகும். குறிப்பொக, நமது நொட்டில் அத்துடற தைக்கைத் தனி முத்திடரடைப் 
பதித்து வரும் துடறைொக உருமொறியுள்ள்தனறொல் அது மிடகைொகொது. மககளின உைல்நைம் 
ெொர்நத முைறசிைொக மட்டுமனறி, நொட்டிறகு நற்பைடரயும் வருமொைத்டதயும் ஈட்டும் சுறறுைொத் 
துடறைொகவும் விடளைொட்டுத் துடற உருமொறி வருகிறது. 

அண்டமை கொைமொக நமது நொட்டில் விடளைொட்டுத் துடற மககள் மைப்படுத்தப்படுகிறது. 
தொஙகள் விரும்பும் விடளைொட்டுகளில் ஈடுபை ்பொதுமககள் ஊககுவிககப்படுகினறைர். 
இதில் இைட்ெககணககொை மககள் பங்கறகினறைர். பங்கறபொளர்களுள் உள்நொட்டிைர் 
மட்டுமனறி, ் வளிநொடுகடளச் ் ெர்நதவர்களும் அைஙகுவர். நொட்டின விடளைொட்டுச் சுறறுைொ 
நைவடிகடககளுககுக கிடைத்து வரும் மகத்தொை வர்வறபிறகு ் மருகூட்டும் வடகயில் இஃது 
அடமநதுள்ளது என்ற குறிப்பிை ்வண்டும்.

ம்ைசிைொவில் பை விடளைொட்டுகள் இருப்பினும் ்பொதுமககள் ஆர்வம் கொட்டும் 
விடளைொட்டுகளொகச் சிை விளஙகுகினறை. அவறறுள் நீர் ெொகெ விடளைொட்டுகள், இைறடகச் 
ெவொல்கள் நிடறநத விடளைொட்டுகள், திறன ெொர்நத விடளைொட்டுகள் முதலிைை குறிப்பிைத்தககை. 
பைொஸ் ஆறறு ‘ரொஃப்பிட்டிங’ நைவடிகடக, வலிடமத் திறன கொட்டும் ‘அைன்மன’ ்பொட்டி  
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‘லீ-டுவர்’ ைஙகொவி டெககி்ளொட்ைப் ்பொட்டி, `ஃபொர்முைொ 1’ மகிழுநதுப் பநதைம் ்பொனறடவ 
மிகவும் கவரும் விடளைொட்டுகளொகத் திகழகினறை. இநத விடளைொட்டுகள் உள்நொட்டு, 
்வளிநொட்டுச் சுறறுைொப் பைணிகடள மிகவும் ஈர்த்து வருகினறை.

இைறடக வளம் ்ெழித்த நொடு நம் ம்ைசிைொ. இநத இைறடகச் ்ெழிப்புகளுள் சிை 
நல்ை ்பொழுது்பொககு டமைஙகளொகவும் விடளைொட்டுத் தைஙகளொகவும் அடமநதுள்ளை. 
தொமொன ்நகொரொ, கிைொபொலு மடை, கு்ைொங தொகொன மடை ்பொனற இைறடக சுறறுைொத் 
தளஙகள் இப்்பொழுது ்வறும் கண்கவர் கொட்சித் தைஙகளொக மட்டும் அடமைொமல், 
இத்தகு இைஙகள் நல்ை மைமகிழ விடளைொட்டுகளுககு உறுதுடணைொய் விளஙகுகினறை. 
மடை்ைறுதல், மடை உச்சியிலிருநது குதித்தல், குடக உைொ ்ெல்ைல் ்பொனறவறறிறகு 
இநதத் தளஙகள் வொய்ப்பளிககினறை. 

விடளைொட்டுச் சுறறுைொ ஒரு புதிை துடறைொக நம் நொட்டில் வளர்நது வருகிறது. இத்துடற 
மககளின உைல் நைத்டத வளப்படுத்துவ்தொடு நொட்டுப் ் பொருளொதொரத்டத வலுப்படுத்துகிறது. 
இதைொல், ்வளிநொட்டுச் சுறறுப்பைணிகளின வருடக நொட்டின புகடழ உைக அரஙகில் 
பரவச் ்ெய்கிறது.

மர வறர�டத்தின் துறணயுடன் த்கவல்்கறை வற்கப்�டுத்து்க.
இடு�ணி 1

விறையோடடும் சுற்றுலோவும்i-THINK

விடளைொட்டில் 
மககள் பங்கறபு

 

சுறறுப் பைணிகள் 
ஈர்ப்பு

 

்பொதுமககடள 
ஈர்ககும் 

விடளைொட்டுகள்

 

விடளைொட்டுச் 
சுறறுைொவின 

வடககள்

 

பைகு துடுப்புப் பயிறசி
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வோசிப்புப் �குதிறய உற்று பநோக்கி வோசித்து, த்கவல்்கறைக் குறித்துக் த்கோள்்க.
இடு�ணி 2

மகிழுநதுப் �நதயம்
 • ்தொழில்முடற விடளைொட்டு
 • அடைத்துைக ஈர்ப்புடைைது

றசக்கிபைோடடப் ப�ோடடி
 • இடள்ைொரிடை்ை நொட்ைம்
 • இடள்ைொருககு வழித்தைம் அடமத்தல்

குதிறரப் �நதயம்
 •  மைமகிழவும் ்பொட்டியும்
 •  குறிப்பிட்ை சிை்ர பங்கறக இைலும்

குத்துச் சணறட
 • ்பொழுது்பொககும் ்தொழில்முடறயும்
 • வலிடமயும் திறனும்

மடறட இழுத்தல்
 • மைமகிழ விடளைொட்டு
 •  சிறொர்கடள ஈர்ககும்

ஒற்றை இரடறட
 • ஆசிை நொடுகளில் புகழ்பறறது
 • சிறொர்களின மைமகிழ விடளைொட்டு
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வோசித்துக் குறித்த த்கவல்்கறை வற்கப்�டுத்து்க. 
இடு�ணி 3

ம்ைசிைொவில் தற்பொது விடளைொட்டுத் துடற நொட்டிறகு வருவொய் ஈட்டித் தரும் துடறைொக 
உருமொறி வருகினறது. உள்நொட்டுப் ் பொட்டிகள் மட்டுமனறி, கொமன்வல்த், ் தன கிழககொசிைொ 
விடளைொட்டுப்்பொட்டி (சீ விடளைொட்டு) எைப் பல்்வறு அடைத்துைக விடளைொட்டுப் 
்பொட்டிகடள ம்ைசிைொ ஏறறு நைத்துவதொல் இது ெொத்திைமொகிறது.

இத்தடகை ்பொட்டி நிகழச்சிகள் மூைம் ம்ைசிைொவுககு அதிகமொை உள்நொட்டுச் சுறறுப் 
பைணிகளும் ் வளிநொட்டுச் சுறறுப்பைணிகளும் பொர்டவைொளர்களொக வருடக புரிகினறைர். 
்பொட்டிைொளர்களுைன பொர்டவைொளர்களும் இடணவதொல் இஙகுள்ள தஙகும் விடுதிகளுககும் 
உணவகஙகளுககும் மிகுதிைொை வொடிகடகைொளர்கள் கிட்டுகினறைர். அப்்பொட்டிகள் நடை்பறும் 
கொைககட்ைத்தின ் பொது மககள் கூட்ைம் நிரம்பி வழிகினறது. இதன மூைம், வணிகர்களுககும் 
நொட்டிறகும் கணிெமொை அளவில் வருவொய் ்பருகுகினறது.

வோசிப்புப் �குதியிலுள்ை த்கவல்்கறை வற்கப்�டுத்து்க. ஏற்ை வறர�டத்றதப் 
�யன்�டுத்து்க. 

கு்றைநீக�ல

கீழ்க்்கோணும் விறையோடடு்கறைப் �ோரம்�ரிய விறையோடடு, தற்்கோல விறையோடடு்கள் 
என வற்கப்�டுத்து்க.

 S டெககி்ளொட்ைம்
 S திரி திரி பநதம்
 S ஒறடற இரட்டை

 S பூப்பநது
 S உைரம் தொண்டுதல்
 S கொறபநது

 S பல்ைொஙகுழி
 S கயிறு தொண்டுதல்

்வளப்படுததுதைல

  �ோரம்�ரிய விறையோடடு
  தற்்கோல விறையோடடு

  மனமகிழ் விறையோடடு
  ப�ோடடி விறையோடடு

  சோ்கச விறையோடடு
  சோ்கசமற்ை விறையோடடு

  �ல்லின விறையோடடு
  இனம் சோரநத விறையோடடு
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3.4.18 180 ்ெொறகளில் கருத்து விளககக கட்டுடர எழுதுவர்.

போடம் 3 ்வரு்வோய ஈடடும் வி்ளயோடடு

தமைனமோ்க வோசித்துக் ்கருத்து விைக்்கக் ்கடடுறரயின் அறமப்பு 
முறைறய நிறனவுகூர்க.

தறலப்பு: ததோழில்முறை விறையோடடு

முன்னுறர
  ்தொழில்முடற விடளைொட்டு எனபது விடளைொட்ைொளர் முழு்நரமொக, அடத்ை 

்தொழிைொகக ்கொள்வது. 
  நம் நொட்டில் ்தொழில் முடறயில் விடளைொடும் விடளைொட்டுகள்.

முதன்றமக் ்கருத்து 1: விடளைொட்ைொளர்களுககு நிரநதர வருமொைம் வழஙகப்படுகிறது.

துறணக் ்கருத்து: நிரநதர வருமொைம் வொழகடகத் தரத்டத உைர்த்தும்.

முதன்றமக் ்கருத்து 2: விடளைொட்ைொளர்கள் விடளைொட்டில் முழுக கவைம் 
்ெலுத்துவதொல் நொட்டின விடளைொட்டுத் தரத்டத ்மம்படுத்த 
இைலும்.

துறணக் ்கருத்து: விடளைொட்டில் முழுக கவைம் ்ெலுத்துவதொல், அதிக 
ஈடுபொடும் ்மம்படுத்தும் பயிறசிகளிலும் தீவிர கவைம் 
்ெலுத்துவர்.

தமிழ்மொழி        படிவம் 3143

ச
தை

ோகு
தி

  1
4



கு்றைநீக�ல

்வளப்படுததுதைல

‘்கோற்�நது விறையோடடு’ எனும் தறலப்ற�தயோடடி 10 வோக்கியங்கள் எழுது்க.

‘மபலசியக் ்கோற்�நது’ என்ை தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் ்கருத்து விைக்்கக் 
்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

‘விறையோடடின் பமன்றம நோடடிற்குப் த�ருறம’ எனும் தறலப்புக்்கோன 
அறமப்பு அல்லது சடட்கம் தயோரித்திடு்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 2இன் அறமப்பு முறைறயப் �யன்�டுத்தி ‘விறையோடடின் 
பமன்றம நோடடிற்கும் த�ருறம’ எனும் தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் ்கருத்து 
விைக்்கக் ்கடடுறர ஒன்ைறன  எழுது்க.

இடு�ணி 3

விைக்்கக் ்கடடுறரக்்கோன அறமப்பு முறைறயப் �யன்�டுத்தி 180 தசோற்்களில் 
‘ததோழில்முறை விறையோடடு’ எனும் தறலப்பில் ஒரு ்கடடுறர எழுது்க.

இடு�ணி 1

முதன்றமக் ்கருத்து 3: விடளைொட்ைொளரின புகழும் நொட்டின புகழும் ்ம்ைொஙகும்.

துறணக் ்கருத்து: முழு்நரமொக ஈடுபடுவதொல் சிறநத நிடைடை அடைை 
முடியும்; உள்நொட்டிலும் அடைத்துைக நிடையிலும் 
புகழ்பறைொம்; நொடும் புகழ ்பறும்.

முதன்றமக் ்கருத்து 4: திட்ைமிைப்பட்ை பயிறசிகள் வழஙகப்படும்.

துறணக் ்கருத்து:  இது பை நனடமகடளக ்கொண்டுவரும். 

முடிவுறர
்தொழில்முடற விடளைொட்டு, விடளைொட்ைொளர்களுககும் நொட்டிறகும் நறபைடை 
விடளவிப்பதொல் ம்ைசிை மககள் ் தொழில்முடற விடளைொட்டில் ஈடுபொடு கொட்ை ் வண்டும்.
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5.3.4
்தொனறல் விகொரப்புணர்ச்சியில் நிடை்மொழியில் தனிககுறிடை அடுத்து ்மய்யும் வரு்மொழியில் உயி்ரழுத்தும் 
புணர்தல் பறறி அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

போடம் 4 இலக�ணம்

பதோன்ைல் வி்கோரம் அறி்க.

பதோன்ைல் வி்கோரம்
தனிககுறிடை அடுத்து ் மய் வநது, வரு்மொழி உயி்ரழுத்தில் ் தொைஙகிைொல் நிடை்மொழியின 
இறுதியில் உள்ள ்மய் இரட்டிககும்.
  ்மய்  + அடி = ்மய்ைடி
  கண்  + இடம =  கண்ணிடம

எ.�ோ:

“எைககு மண்ணொடெ்ைொ, ்பண்ணொடெ்ைொ, 
்பொனைொடெ்ைொ கிடைைொது. எைககு 
்வண்டிை்தல்ைொம் மககள் வொழவு. மககளின 
கண்ணிடமகளிலிருநது சிறிதளவு கண்ணீர் 
வநதொலும் எனைொல் ்பொறுத்துக ்கொள்ள 
முடிைொது. அதைொல்தொன, அநிைொைத்டதத் தட்டிக 
்கட்க வந்தன,” எனறு ஆ்வெமொகப் ்பசிைொன 
அறிவரன. அவடை அடமதிப்படுத்தி அடழத்துச் 
்ெல்ை வநத இரு இடளஞர்களும் அவன ்பச்சின 
உண்டமடை உணர்நது அப்படி்ை நினறைர்.

பமபல �டடியலிடப்�டட தசோற்்கறைப் பிரித்ததழுது்க.
இடு�ணி 2

வோசிப்புப் �த்தியில், பதோன்ைல் வி்கோர விதியிலோன தசோற்்கறைப் �டடியலிடு்க.
இடு�ணி 1

�்வ்ததில ச�ோள�
இரு ்ெொறகள் புணரும்்பொது நிடை்மொழியின ஈறறி்ைொ வரு்மொழியின முதலி்ைொ 
மொறறஙகள் ஏறபட்ைொல் அது விகொரப்புணர்ச்சிைொகும்.

வி்கோரப்புணரச்சி 3 வற்க

பதோன்ைல் வி்கோரம் திரிதல் வி்கோரம்

வி்கோரப்புணரச்சி

த்கடுதல் வி்கோரம்
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பதோன்ைல் வி்கோரச்தசோற்்கறை அறடயோைம் ்கணடு பிரித்ததழுது்க.
1. தொயின இனிடமைொை தொைொட்டு அஞெைொவின கண்ணிடமகடள மூைச் ்ெய்தது.

2. இடறவனின ்மய்ைடி வணஙகுபவர்கள் டவைத்துள் வொழவொஙகு வொழவர் எனறு 
கூறிைொர் சிவைடிைொர்.

3. அறிைொடமைொல் மூழகியிருநத கதிரவன அறிஞரின உடரடைக ்கட்டு 
்மய்ைறிவு ்பறறொன.

4. சிறப்பொகக கவி பொடிை கவிஞருககு மனைரொல் ்பொனைொரம் பரிெளிககப்பட்ைது.

5. மண்ணொடெ ்கொண்ை இள்வநதன பொர்ககும் இை்மல்ைொம் நிைஙகடள 
வொஙகிக குவித்தொன.

்வளப்படுததுதைல

1. பண் + இடெ =  

2. ்ெொல் + அணி =  

3. ்பொன + ஆபரணம் =  

4. மண் + ஆடெ =  

5. கண் + ஓட்ைம் =  

6. ்பொன + ஆரம் =  

பதோன்ைல் வி்கோரவிதிக்கு ஏற்�ச் பசரத்து எழுது்க.
இடு�ணி 3

1. கல்  +  ஆணி =  

2. ்மய்  +  அறிஞர் =  

3. விண்  +  ஒளி =  

4. ்பொன  +  ஆடெ =  

5. ்பொன  +  அட்டை =  

6. ்மய்  +  அடி =  

பதோன்ைல் வி்கோரவிதிக்கு ஏற்�ப் பிரித்து எழுது்க.
இடு�ணி 4

1. பண்்ணொடெ =  

2. கண்்ணொளி =  

3. முனைட்டை =  

4. மினைஞெல் =  

5. ்பொனனூஞெல் =  

6. மினைட்டை =  

கு்றைநீக�ல

பதோன்ைல் வி்கோரப்புணரச்சி விதிக்ப்கற்�ச் பசரத்ததழுது்க.
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ெமூ� ்வோழவில சுமூ� ்வோழவுசதைோகுதி 15
போடம் 1 குடும்ப ்வோழவு

இருவற்கக் ்கருத்துறர்கறைச் தசவிமடுத்திடு்க.

1.1.3 ்ெவிமடுத்தவறறிலுள்ள கருத்துகடள ஒப்பிட்டுத் ்தொகுத்துக கூறுவர்.

நொன திருமதி மஙடக. நொன, என கணவர் மறறும் குழநடதயுைன தனிக குடும்பமொக  
வசிககின்றன. இனறு தனிககுடும்ப வொழகடகடைப் பைரும் விரும்புகினறைர். நொனும் என 
கணவரும் ்வடைககுச் ்ெல்ை ்வண்டியுள்ளது. எை்வ, எஙகள் குழநடதடைக கொப்பகத்தில் 
விட்டுச் ்ெல்ை ்வண்டியுள்ளது. எஙகள் பிள்டளயின பொதுகொப்டபயும் நைடையும் பறறி 
நொள்்தொறும் கவடைபட்டுக ்கொண்டுதொன இருப்்பொம்.

நொஙகள் தனிககுடித்தைமொக வொழவதொல், மறற உறவிைர்க்ளொ ் பரிைவர்க்ளொ எஙக்ளொடு 
இல்டை. இதைொல், நொஙகள் மகிழநது உறவொைவும் தகக ஆ்ைொெடை ் பறவும் வழியில்ைொமல் 
்பொகினறது. எஙகளுககு அறிவுடர கூறி வழிநைத்தவும் வீட்டில் ஒருவரும் இல்டை. எப்்பொதொவது 
தொத்தொ பொட்டிகள், அத்டத, மொமனமொர்கள் மறறும் பிற உறவிைர்கள் வருடக தருவொர்கள். 
அப்்பொது, வீட்டில் மகிழச்சி நிடறநதிருககும்; குழநடதயின முகமும் மைர்நதிருககும். ஏன? 
நொ்ை சிை ் வடளகளில் என கணவர் குழநடதயுைன ் வளியில் ் ெனறுவிட்ைொல், தனிடமடை 
உணர்நதுள்்ளன. அது ்கொடுடமைொைது.

ஆபத்து அவெர ் வடளகளில் நொஙகள் அககம் பககத்தொடர நொை ் வண்டியுள்ளது. எைக்கொ 
என கணவருக்கொ உைல் நைம் குனறிைொல் பை சிரமஙகடள எதிர்்கொள்ள ்வண்டியுள்ளது. 
உதவிக்கொ வீட்டுப் பணிகடளப் பகிர்நது்கொள்ள்வொ ஆள் இல்டை. இச்சூழல் சிை ெமைஙகளில் 
மை அழுத்தத்டதயும் ஏறபடுத்துகினறது. இது்வ, கூட்டுக குடும்பமொக இருநதிருநதொல்..., 
எண்ணிப் பொர்ககின்றன.

்ெவிமடுத்திடுக
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நொன திருமதி மைரழகி. நொன என கணவருைன, எஙகள் பிள்டளகளுைனும் மொமன மொமிைொருைனும் 
மறறும் என கணவரின உைன பிறப்புகளுைனும் ஒ்ர வீட்டில் வொழகின்றொம். கூடி வொழநதொல் 
்கொடி நனடம எனறைர் நம் மூதொடதைர். இஃது எநத அளவிறகு உண்டம எனபடத என 
வொழநொளில் கண்டு வருகின்றன.

எனடைச் சுறறி ஒரு ்பரிை சுறற்ம இருப்பதொக நொன கருதுகின்றன. அது்வ 
எைககுப் ்பரிை பைத்டதயும் ஆறுதடையும் ்கொடுககினறது. கூட்டுக குடும்பம், 
எத்துடணப் பைனுள்ளதொகவும், பைமொகவும், பைைொகவும் அடமநதுள்ளது எனபடத  
உணர்நது மகிழநதிருககின்றன.

கூட்டுக குடும்பமொய் வொழவதொல் ்பொருளுககும், உடைடமககும், குழநடதகளுககும் 
பொதுகொப்பொக இருககினறது. இடவ மட்டுமனறி, வீட்டு ்வடைகடளப் பகிர்நது ்ெய்து 
்கொள்கின்றொம். ஒரு நிகழச்சி நைத்துவ்தனறொ்ைொ, ைொருக்கனும் சிககல் எனறொ்ைொ 
குடும்பத்தில் கைநது ஆ்ைொசித்து, நல்ை முடிவிடை எடுப்்பொம். எல்ைொருககும் ஒ்ர ெடமைைொய்ச் 
ெடமப்பதன மூைம் வீண் விரைத்டதத் தவிர்ககின்றொம். அடைவரும் வீட்டுச் ்ெைவுகடளப் 
பகிர்நது ்கொள்வதொல், எஙகள் குடும்பத்தில் ்ெைவிைஙகளும் குடறகினறை.

ஏ்தனும் அெம்பொவிதஙகள் ஏறபட்ைொல், உதவிககு எநத ் நரமும் வீட்டில் ஆள் இருககும். 
குழநடதகடளப் பரொமரித்துப் பொெம் கொட்ை தொத்தொ, பொட்டி ்பொன்றொர் இருப்பர்; ்கொஞசிப் 
்பசி விடளைொை தொய்மொமன இருப்பொர். கூட்டுககுடும்பம், ஒரு குழநடத பொெத்துைன வளர வழி 
்ெய்கிறது. ்பரிைவர்களின அறிவுடரககுக கட்டுப்பட்டு ஒழுககமொகவும், கண்ணிைமொகவும் 
வொழ வழி வகுககினறது. எஙகள் கூட்டுக குடும்பத்தில் அனபும் பொதுகொப்பும் குடும்ப நைனும் 
உறவும் முகிழப்படதப் பொர்ககின்றன.

முக்கியக் ்கருத்து்கறை இரடடிப்புக் குமிழி 
வறர�டத்தில் குறித்துக்த்கோள்்க.

இடு�ணி 1

ஒப்பிடட ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்து 
வகுப்பில் கூறு்க. 

இடு�ணி 2

�்வ்ததில ச�ோள�

ஒப்பீடு:
 ஒறறுடம கொணுதல்;
 ்வறறுடம ஆரொய்தல்;
 ஒப்பிட்ை அடிப்படையில்  
 கருத்துடரத்தல்.
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�ோடல்்கறைச் 
தசவிமடுத்து 
அறவ 
உணரத்தும் 
்கருத்து்கறைத் 
ததோகுத்துக் 
கூறு்க. 

இடு�ணி 3

குழுவில் ்கலநதுறரயோடி, �ோடல் உணரத்தும் ்கருத்றத உமது அனு�வத்பதோடு 
ஒப்பிடடுத் ததோகுத்துக் கூறு்க.

்வளப்படுததுதைல

இருவற்கப் த�ோழுதுப�ோக்கு்கள்

பிரோணி்கறை வைரத்தல் பூச்தசடி்கறை வைரத்தல்

 S நல்ை ்பொழுது்பொககு.
 S உயிர்கடள ்நசிககும் பண்பு வளரும்.
 S பிரொணிகள் உதவிைொக இருககும்.
 S உைனிருநது கவனிகக 

்வண்டியிருககும்.

 S நல்ை ்பொழுது்பொககு.
 S வீட்டின சூறறுச் சூழல் அழகு ்பறும்.
 S அழகுணர்ச்சி வளரும்.
 S உைன இருநது பொதுகொகக 

்வண்டு்மனபதில்டை.

i-THINK

கு்றைநீக�ல

இருவற்கப் த�ோழுதுப�ோக்கு்கள் ததோடர�ோன ்கருத்து்கறை ஒப்பிடடுத் ததோகுத்துக் 
கூறு்க. மர வறர�டத்திலுள்ை குறிப்பு்கறை வழி்கோடடியோ்கக் த்கோள்்க. 

வகாகழ மைர் வபகாை பூமி முகம் பகார்ககும் 
வககாகழ குணம் மகாறறு வதகாழகா
நகாகை உயிர்வபகாகும் இன்று வபகானகாலும்
தககாள்கக நிகைவவறறு வதகாழகா X 2

அன்வப உன் அன்கன 
அறிவவ உன் தநகத
உைவக உன் வககாயில்
ஒன்வை உன் வதவன் - கவிஞர் வகாலி

ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு இது அன்பு வகாழும் கூடு
ஆைமரத்து விழுது இதன் ஆணி வவரு யகாரு
அக்ட ககாககிை வககாழியப் வபகாைவவ
இநத கூட்க்டக ககாப்பது யகாருஙக
அழககான அம்மனப் வபகாைவவ
இஙக அப்பத்தகாவப் பகாருஙக

 - கவிஞர் நகா. முத்துககுமகார்

�ண் தைரும் �லவி

மூன்சறைழுததில என் மூசசிருககும்

்ெவிமடுத்திடுக

்ெவிமடுத்திடுக
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2.2.4 வொசிப்புப் பகுதியிலுள்ள முககிைத் தகவல்கடள அடைைொளம் கண்டு ஒப்பிடுவர்.

போடம் 2 இதையம் கபசுகிகறைன்

தமைனமோ்க ஆழ்நது வோசித்து ‘சீ-மோ-பன’ மக்்கள் �ற்றிய முக்கியத் 
த்கவல்்கறை ஏற்ை வரிப்�டக்்கருவியில் குறித்துக் கூறு்க.

உைகி்ை்ை ஆ்ரொககிைமொை இதைத்டத உடைைவர்கள் ் பொலிவிைொ கொடுகளில் 
வசிககும் ‘சீ-மொ-்ை’ மககள் எனறு அறிவிைைொளர்கள் கூறுகினறைர். இவர்களில் 
வைதொைவர்கள் உட்பை எவருககு்ம இதைத் தமனிகளில் அடைப்புகள் இல்டை 
எை ைொன்ெட்டின ஓரொய்வு கூறுகிறது. 

 இவர்களின உணவுப் பழககஙகளும் வொழகடக முடறயும் 
மறறவர்களிைமிருநது முறறிலும் மொறுபட்டிருப்பதொகக கூறப்படுகிறது. இவர்களின ் வட்டைைொடும் 
குணத்டதயும் பண்டைை விவெொை முடறகடளயும் ைொரொலும் மொறற முடிைொது எனறு 
கூறும் ஆய்வொளர்கள், அவர்கள் நம் அடைவருககும் முனமொதிரிைொக விளஙகுவடத 
ஒப்புக்கொள்கினறைர். ் பொலிவிைொவின தொழவொை பகுதிகளின அ்ம்ெொன மடழககொடுகளில் 
பொயும் ‘மனிககுய்’ நதிககடரடை ஒட்டிை பகுதிகளில் வொழும் இநத மககளின முககிைத் ் தொழில் 
்வட்டைைொடுதல், மீன பிடித்தல் , விவெொைம் ்ெய்தல் ஆகும். 

கடிை உடழப்பொளிகளொை சீ-மொ-்ைககளில் ்பண்கள் ஒரு நொளுககுச் சுமொர்  
16 000 அடி தூரமும், ஆண்கள் சுமொர் 17 000 அடி தூரமும் நைககினறைர். அறுபது வைதிறகு 
்மறபட்ைவர்கள்கூை திைெரி 15 000 அடி தூரம் நைககினறைர். அதிகத் ்தொடைவு நைப்ப்த 
அவர்களின ஆ்ரொககிைத்திறகு முககிைமொை கொரணம் எனறு கலி்பொர்னிைொவில் இருககும் 
ைொங பீச் ்ம்மொரிைல் டமைத்தின ஆய்வொளர் ைொகைர் கிரி்கொரி தொமஸ் கூறுகினறொர். 

கொட்டுப் பழஙகள், ் கொட்டை வடககள், கொட்டுப் பனறி மறறும் நனனீரில் வொழும் மீனகள், 
இவறறுைன குடும்ப விவெொைத்தின மூைம் உறபத்தி ் ெய்ைப்படும் அரிசி, ரொகி, ெர்ககடரவள்ளிக 
கிழஙகு, வொடழப்பழம் ஆகிைை இவர்களின உணவில் முககிை இைத்டதப் பிடித்துள்ளை.

பட்ைணப்புறஙகளில் வொழும் மககளின வொழகடக முடற்ைொ சீ-மொ-்ை மககளின 
வொழகடக முடறடைவிை மொறுபட்ைது.  தற்பொது உைல் பருமன அதிகரிப்பு, அளவிறகு மீறி 

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 150

ச
தை

ோகு
தி

  1
5



உண்ணுதல், துரித நகர்மைமொககல், வொழகடக முடற மொறறம், ் ெைல் முடறகள் ் பொனறடவ 
இவர்களின ஆ்ரொககிை உணவுப் பழககத்டத முறறொக்வ மொறறிவிட்ைை. பதப்படுத்திை 
உணடவ இவர்கள் அதிகம் எடுத்துக்கொள்கினறைர். உண்ணும் உணவுகள் ்கொழுப்பு, 
சீனி மறறும் உப்பு முதலிைவறடறக ்கொண்ைடவைொக இருககினறை. துரித வொழகடகயின 
்வறறி்ைைக கருதி ்பொருளொதொரத்திறகு முககிைத்துவம் ்கொடுககும் இவர்களின உணவும் 
துரித உணவொக்வ அடமகிறது. ் பொருளிைல் ் தடி ஓடிக ் கொண்டிருககும் பரபரப்பொை வொழகடக 
முடறடை எதிர் ் நொககும் இவர்களுககு நடை பயிை்வொ உைறபயிறசி ்ெய்ை்வொகூை ்நரம் 
கிடைப்பதில்டை. இதன கொரணமொக உைல் பருமன ்பொனற ்நொய்த் தொககத்துககொை அபொை 
நிடைகள் ஏறபடுவதுைன ்தொறறொ ்நொய்களொை நீரிழிவு, உைர் குருதி அழுத்தம், உைர் 
்கொழுப்பளவு, புறறு ்நொய் மறறும் இதை ்நொய்கள் ்பொனறடவ ஏறபடுகினறை. 

நகர்மைப் பரபரப்புகளுககிடை்ை சீ-மொ-்ைககடளப் ் பொை கிழஙகு, தொனிைம், பழவடக, 
சுத்தமொை குடிநீர் ் பொனற ஆ்ரொககிைமொை உணடவ டவத்துக்கொள்ளத் தவறிவிடுகினறைர். 
நவீை உைகம் நம்டம முன்ைறறியுள்ளது. ஆைொல், நகரமைமொககல் மறறும் உடழப்பில் 
குறிப்பிட்ை துடறகளில் நிபுணத்துவம் ்பறச் ்ெய்யும் நடைமுடறகளும் இதைத்தின 
ஆ்ரொககிைக குடறவுககொை முதனடமக கொரணஙகளொக உள்ளை. இதைம் ்பசிைொல்  
இடதத்தொன ்ெொல்லு்மொ!

ந்கரவோழ் மக்்களின் �ழக்்கம் �ற்றிய த்கவல்்கறைச் சீ-மோ-பன மக்்களின் 
�ழக்்கவழக்்கங்கபைோடு ஒப்பிடடு எழுது்க.

இடு�ணி 1

இடு�ணி 2

வோசிப்புப் �குதியிலுள்ை த்கவல்்கறை அறடயோைம் ்கணடு ஒப்பிடடு எழுது்க.
வொழகடகச் ்ெைவிைஙகள் இனறு ்பருகிவிட்ைை. நொளுககு நொள் ்பொருள்களின விடை 
வொைளவிறகு உைர்நது வருகினறது. நீர் மறறும் மினெொரக கட்ைணஙகளின உைர்வு, 
பிள்டளகளின உைர்கல்விககொை ்ெைவுகளின அதிகரிப்பு ்பொனற ்பொருளிைல் அழுத்தம் 
குடும்பஙகளில் ்பருகி வருகினறது. குடும்பச் சுடமகளும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளை. 
இதைொல், இனறு ் பண்களும் ் வடைககுச் ் ெனறு குடும்பத்தின ் பொருளொதொரச் சுடமகடளக 
குடறகக ்வண்டிை ்தடவ ஏறபட்டுவிட்ைது. 

குடும்பப் ்பொருளொதொரச் சுடமகள்  ்பருகிவிட்ைை. அவறடற நிடறவு ்ெய்ை ்வண்டிை 
கட்ைொைத்திறகுக குடும்பஙகள் ஆளொகியுள்ளை. வெதியுைன வொழவதறகு ஏறற வீடு, பைணிகக 
மகிழுநது, அனறொை வொழகடகடை எளிடமைொககும் மினனிைல் ் பொருள்கள், எதிர்கொைத்திறகொை 
்ெமிப்பு ்பொனறடவயும் இனறு அடிப்படைத் ்தடவகளொக மொறிவிட்ைை. இல்ைஙகளில் 
இவறடற நிடறவு ் ெய்ை ் வண்டும் எனறொல் கணவ்ைொடு மடைவியும் ் வடைககுச் ் ெல்ை 
்வண்டிை கட்ைொைம் ஏறபட்டுவிட்ைது. 
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பின்வரும் இரு வற்கத் ததோடரபுைவுத் த்கவல்்கறை ஒப்பிடடுக் ்கருத்துறரத்திடு்க. 
இடு�ணி 3

எதிரமறை 
ததோடரபுைவு

்தளிவறற ்மொழி

ெரளமறற ்பச்சு

வன்ெொறகள்; பண்பறற ்ெொறகள்

முகம் பொர்த்துப் ்பெொடம

இறுககமொை முகபொவடை

்தடவைறற அஙக அடெவுகள்

வொய்்மொழி

்மய்்மொழி

எதிர்மடற ்தொைர்புறவுக கொரணிகடளக குறிககும் இடணப்பு வடரபைம்

�யன்விறைவு
மிக்்க ததோடரபுைவு

நல்ை ்மொழி

இனிை ்ெொறகள்

பண்புச் ்ெொறகள்

முகமைரப் ்பசுதல்

வணககம் ்ெொல்ைல்

ஏறற ்தொனி, அஙக அடெவுகள்

வொய்்மொழி

்மய்்மொழி

பைனவிடளவுமிகக ் தொைர்புறவுக கொரணிகடளக குறிககும் இடணப்பு வடரபைம்

்வளப்படுததுதைல

வடட வறர�டத்தின் 
விவரங்கறை இன்றைய 
மோணவர்களின் �ழக்்க 
வழக்்கங்களுடன் 
ஒப்பிடடு எழுது்க.

ஒப்பிடடு எழுது்க.

பண்புைன 
்பசுதல்

விதிமுடறகடளப் 
பினபறறுதல்

ஆசிரிைர் 
்ெொறபடி 
நைத்தல்

பிறடர மரிைொடதயுைன 
நைத்துதல்

உண்டம 
்பசுதல்

மொணவர்களிடை்ை 
கொணப்பை ்வண்டிை 

நறபண்புகள்

i-THINK

கு்றைநீக�ல

துரித உணவு சமசீர உணவு
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3.4.20 180 ்ெொறகளில் விவொதககட்டுடர எழுதுவர்.

போடம் 3 வி்ளவு�ள அறிக்வோம்

‘தவளிநோடடுத் ததோழிலோைர்கைோல் நோடடிற்கு ஏற்�டும் விறைவு்கள்’ 
எனும் தறலப்பு ததோடர�ோ்கச் சிலர தங்களின் விவோதக்்கருத்து்கறை 
தவளியிடடுள்ைனர. குழுவில் வோசித்துக் ்கலநதுறரயோடு்க. 

நம் நொட்டிறகுள் ெட்ைப்பூர்வமொக்வொ கள்ளத்தைமொக்வொ 
்வளிநொட்டிைர் பைர் நுடழகினறைர். நொளுககு நொள் இவர்களின 
எண்ணிகடக ்பருகிக ்கொண்டிருககினறது. இவர்களின 
வருடகைொல் சிை நனடமகளும் பை தீடமகளும் விடளகினறை.

அழுககு மறறும் கடிை உைலுடழப்புத் ்தொழில்கடள நம் 
இடளஞர்கள் அவவளவொக விரும்புவதில்டை. எை்வ, அத்தடகை 
்வடைகளிலுள்ள ்தொழிைொளர் ்தடவடை ்வளிநொட்டிைர் 
நிடறவு ்ெய்கினறைர். இவர்கள் இல்டை்ைனறல் முனைர் 
குறிப்பிட்ை பை ்வடைகளும் திட்ைஙகளும் முைஙகிப் ்பொகைொம்.

இனனும் ்ெொல்ைப்்பொைொல், ஒரு வடகயில், இககுடி்ைறிகள் 
வீட்டுமடைகள் கட்டுதல் ்பொனற கட்ைை ்மம்பொடுகள், ்தொட்ைத் 
்தொழில்கள், துப்புரவுப் பணிகள் ்பொனறவறறில் ஈடுபடுகினறைர். 
இவறறினவழி, நொட்டின ்பொருளொதொர வளர்ச்சிககும் 
பஙகளிககினறைர்.
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இங்கு வருகின்ற வவளிநாட்டினர்களுள் வீட்டுப் 
பணிப்வபண்களும் அடங்குவர. வபரும்பாலான 
குடும்பங்்களில் ்கணவனும் மனனவியும் மற்றும் குடும்ப 
உறுப்பினர்களும் வவனல வெய்கின்றனர. இந்நினலயில், 
இப்பணிப்வபண்கள் குடும்பப் பணி்கனைச் வெய்து, குடும்ப 
உ்றவு சுமூ்கமா்க அனமய துனண நிற்கின்றனர எனலாம்.

மனனிக்கவும். நணபர வீட்டுப்பணிப் வபண்கள் சுமூ்க குடும்ப உ்றவிற்கு 
உதவுகின்றனர என்றார. இதனால், சில நனனம்களும் பல தீனம்களும் 
வினைகின்றன. இந்த வவளிநாட்டுப் பணிப் வபண்கைால்தான பல 
வீடு்களில் சுமூ்க உ்றவு வ்கட்டுப் வபானதா்கச் வெய்தி்கள் சுட்டுகின்றன. இது 
மட்டுமா? இது பல ெமூ்கச் சிக்கல்்கனையும் அல்லவா வினைவிககின்றது?

இது மட்டுமா, நம் நாட்டில் வ்கானல, வ்காள்னை, வல்லு்றவு வபான்ற 
குற்்றச் வெயல்்கள் வபருகுவதற்கும் இவவவளிநாட்டினவே முககியக 
்காேணங்்களுள் ஒன்றா்க உள்ைனர எனப் புள்ளிவிவேங்்கள் 
்காட்டுகின்றன. இந்தக குற்்றச் வெயல்்கள் உள்நாட்டினனேயும் 
பாதிக்கவவ வெய்கின்றன.

இனவ மட்டுமல்ல, இவர்கள், ஒரு பக்கம் நாட்டின வமம்பாட்டிற்கு 
உதவினாலும், மறு பக்கம், இவர்கைால் நாட்டின வபாருைாதாேத்திற்குப் 
வபரும் பாதிப்பும் ஏற்படுகின்றது எனலாம். இவவவளிநாட்டினர, 
தாங்்கள் ஈட்டும் பணத்னத ஒவவவார ஆணடும் வ்காடிக ்கணககில் 
தங்்களின தாய்கத்திற்கு அனுப்புகின்றனர. இதனால், நாடு பல 
வ்காடி்கனை ஆணடுவதாறும் இழககின்றது.
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்கலநதுறரயோடிய ்கருத்து்கறைப் �யன்�டுத்தி விவோதக்்கடடுறரக்்கோன 
சடட்கத்றதத் தயோர தசய்க.

இடு�ணி 1

வரிப்�டக்்கருவியின் துறணத்கோணடு, ‘தோய தநறத இருவரும் பவறலக்குச் 
தசல்வதோல் குடும்�த்தில் ஏற்�டும் விறைவு்கள்’ எனும் தறலப்பில் 180 
தசோற்்களில் ஒரு விவோதக்்கடடுறர எழுது்க.

இடு�ணி 2

‘ந்கரமயமோக்குதலோல் உணடோகும் விறைவு்கள்’ எனும் தறலப்பில் 
வரிப்�டக்்கருவி தயோரித்திடு்க. பின்னர 180 தசோற்்களில் ஒரு 
விவோதக்்கடடுறர எழுது்க.

இடு�ணி 3

தோய தநறத இருவரும் பவறலக்குச் தசல்வதோல் குடும்�த்தில் ஏற்�டும் விறைவு்கள்

நன்றம தீறம

குடும்ப வருமொைம் ்பருகும். பிள்டளகளின வளர்ப்பும் 
பரொமரிப்பும் பொதிப்புறும்.

வொழகடகத் தரம் ்மம்படும். குடும்ப உறவு சீர்்கடும்.

குடும்பத் ்தடவகடள நிடறவு 
்ெய்ை இைலும்.

பிள்டளகளின பொதுகொப்பிறகு 
அச்சுறுத்தல் ஏறபடும். 

குடும்ப நிடைத்தனடமைொல் 
அடமதி ்பருகைொம்.

பிள்டளகள் ெமூகச் சீர்்கட்டில் 
சிககும் அபொைம் ்தொனறும்.

தவளிநோடு்களில் உயரக்்கல்விறய பமற்த்கோள்வதோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள் எனும் 
தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் விவோதக்்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

தவளிநோடு்களில் உயர்கல்விறய பமற்த்கோள்வதோல் ஏற்�டும் விறைவு்கள் எனும் 
தறலப்பில் 10 வோக்கியங்கள் எழுது்க.
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4.5.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை உவடமத்்தொைர்கடளயும் அவறறின ்பொருடளயும் அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

உவறமத்ததோடர்கறை அறி்க.

சூழல் 1
அதிைனின தநடத விைொபொரத்டதக கவனித்துக 
்கொள்ளும்படி அவனிைம் ்பொறுப்டபக 
்கொடுத்துவிட்டு ்வளியூருககுச் ்ெனறொர்.
அதிைன ்தர்வுககுப் படிககவிருப்பதொல், 
அவன தன நண்பனின உதவிடை நொடிைொன. 
தநடதயின கடைடைப் பொர்த்துக்கொள்ளும் ் பொறுப்டப நண்பனிைம் ஒப்படைத்தொன. ஆைொல், 
்வலி்ை பயிடர ் மய்நதொற்பொை, ் பொருள்கடளப் பொதுகொகக ் வண்டிை நண்ப்ை அவறடற 
விறறு, பணத்டதத் தொ்ை எடுத்துக ்கொண்ைடத அறிநத அதிைன மைம் ்வதடையுறறொன.

சூழல் 2  
எழிைன மூனறொம் படிவ மொணவன. கல்வி 
்கள்விகளிலும் விடளைொட்டுத் துடறயிலும் 
சிறநது விளஙகிை அவன, மொணவர் தடைவன 
பதவி தைககுத்தொன கிடைககும் என்றண்ணி 
அதறகொக ஓர் ஆண்ைொகக கொத்திருநதொன. 

அப்பதவிடை அடையும் கைவுகடளயும் கண்டு வநதொன. ஆைொல், ்வ்றொரு மொணவன 
அப்பதவிககுத் ்தர்ந்தடுககப்பட்ைதும், தைக்க கிடைககும் எனறு நம்பியிருநத பதவி 
கிடைககொமல் ்பொைடத எண்ணி இைவு கொத்த கிளி ்பொை ஆைொன.

பவலிபய �யிறர பமயநதோற்ப�ோல

தூணடில்்கோரனுக்குத் தக்ற்க பமல் ்கண ப�ோல

இலவு ்கோத்த கிளி ப�ோல 

மலரும் மணமும் ப�ோல

ஊறம ்கணட ்கனோப் ப�ோல

கொகக ்வண்டிைவ்ர து்ரொகம் 
்ெய்தல்

்வளி்ை ்ெொல்ை முடிைொடம

தன ்ெைலில் கவைமொயிருத்தல் / 
குறிைொயிருத்தல்

உறுதிைொகக கிடைககும் எனறு 
கொத்திருநது ஏமொறறம் அடைதல்

விட்டுப் பிரிைொடம / ்ெர்ந்த 
இருத்தல்
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சூழலில் உள்ை உவறமத்ததோடர்கறை அறிநது கூறு்க; எழுது்க.
இடு�ணி 1

அமுதொ, அமுதினி, அருள்நிைொ ஆகிை 
மூவரும் ்நருஙகிை ்தொழிகள். ஒருநொள் 
அமுதொ அமுதினியின விடையுைர்நத மூககுக 
கண்ணொடிடைக டகதவறிக கீ்ழ ்பொட்டு 
உடைத்துவிட்ைொள். இடதக கண்ை அருள்நிைொ 
்தொழிடைக கண்டித்தொள். இருப்பினும், 
அமுதினியிைம் இடதப்பறறிக கூறவில்டை. 

்தொழிகளிடை்ை பிளவு உண்ைொகிவிடு்மொ எனற பைத்தில் ஊடம கண்ை கைொ ்பொை 
அவவுண்டமடைத் தனனுள்்ள்ை டவத்துப் புடதத்து விட்ைொள் அருள்நிைொ. பினைர், இருவரும் 
இடணநது அமுதினிககு அ்த ்பொனற மூககுக கண்ணொடிடை வொஙகித் தநதுவிட்ைைர்.

ஏபதனும் ஓர உவறமத்ததோடறரத் ததரிவுதசயது ்கறதறய உருவோக்கு்க.

இடு�ணி 3

உவறமத்ததோடர்களுக்கு ஏற்ை த�ோருறை எழுது்க.
இடு�ணி 2

உவறமத்ததோடர்கறையும் அவற்றின் த�ோருறையும் மனனம் தசயது கூறு்க.

உவறமத்ததோடர்களுக்்கோன சூழல் உருவோக்கு்க.
1. ்வலி்ை பயிடர ் மய்நதொற ் பொை 2. மைரும் மணமும் ்பொை

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

மொைனுககும் மொைதிககும் அனறு திருமண நொள். 
வநதிருந்தொர் அகமும் முகமும் மைர வொழத்திைர். 
தம்பதிைர் இருவரும் மைரும் மணமும் ்பொை 
ஒருவடர்ைொருவர் ெொர்ந்த வொழவர் எைப் புகழநதைர். 
அவர்கள் நீண்ை கொைம் ் ெர்ந்த வொழ்வண்டும் எை 
ஊர் மககள் அடைவரும் வொழத்திைர்.

 S ்வலி்ை பயிடர ்மய்நதொற்பொை
 S தூண்டில்கொரனுககுத் தகடக ்மல் கண் ்பொை
 S இைவு கொத்த கிளி ்பொை 

 S மைரும் மணமும் ்பொை
 S ஊடம கண்ை கைொப் ்பொை 

சூழல் 4

சூழல் 3
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மொணவர்களுககொை விடுமுடறகொைப் பயிறசி முகொம் பறறிை அறிவிப்பு ஒனடறக 
கொண்கிறீர்கள். ஏறபொட்ைொளரிைம் அடத்ைொட்டிை விவரஙகடளப் ்பற முடைகிறீர்கள். 

அறி்வோர்ந்தை பயனீடுசதைோகுதி 16
போடம் 1 அறிந்து பயன்ச�ோள

சூழல்்கள் ததோடர�ோன த்கவல்்கறைப் �ற்றி பமலும் விைக்்கங்கறைப் 
த�றுவதற்கு ஏற்ை ப்கள்வி்கறை விவோதித்து உறரயோடு்க. 

1.2.3 விளககம் ்பறக ்கள்விகள் ்கட்பர்.

எ.�ோ:

சூழல் 1

சூழல் 2

வழி  
நைத்துநர்

கட்ைணம்

பதிவு  
முடற

்பறககூடிை 
நனடமகள்

விடுமு்றை�ோலப் பயிற்சி மு�ோம்
•	பி.டி.3 மொணவர்கள் ்தர்வு 

அணுகுமுடறககொை பயிறசிக களம்…!
•	்தர்நத கல்விைொளர்கள் வழிநைத்தும் 

பயிைரஙகம்…!
•	குடறநத இைஙக்ள உள்ளை. முநதுக…!

்தொைர்புககு: 03 – 3196 1435

நிடைவகம் தரம் ்ெைலி நிடைவட்டு விடை

இநத மடிககணினி 
எவவளவு நிடைவக 
ஆறறடைக 
்கொண்டுள்ளது? 
இதன பைனகள் 
ைொடவ?

நீஙகள், உஙகள் கல்வி 
பைனபொட்டிறகொக 
மடிககணினி ஒனடற 
வொஙக உள்ளீர்கள். 
நீஙகள் வொஙக விரும்பும் 
மடிககணினி பறறிை 
முழுவிவரஙகடள 
விறபடைைொளரிைம் ்பற 
விரும்புகிறீர்கள்.
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சூழறல ஒடடி விவரம் அறிய ப்கள்வி்கறைப் �டடியலிடடுக் ப்கடடிடு்க.
இடு�ணி 1

எறவபயனும் இரு முறையீடு்கறைத் ததரிவு தசயது, அவற்றைப் �ற்றிய 
விைக்்கங்கறைப் த�ைத் ததோடரப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க. 

இடு�ணி 2

உஙகள் அப்பொ வொஙகிை கடிகொரம் பைனபடுத்திை ஒ்ர மொதத்தில் பழுதொகிவிட்ைது. உன அப்பொ 
இது குறித்துப் புகொர் ்ெய்ை எண்ணியுள்ளொர். அதறகொை நைவடிகடக முடறகடள அறிை 
பைனீட்ைொளர் ெஙகத்டதத் ்தொைர்பு ்கொள்ள உஙகள் அப்பொ உஙகடளப் பணித்துள்ளொர். 
நீஙகள் பைனீட்ைொளர் ெஙகப் ்பொறுப்பொளடரத் ்தொடை்பசியில் அடழககிறீர்கள். 
அடழத்துச் சிை விளககஙகடளப் ்பற விரும்புகினறீர்கள். 

சூழல் 1

மு்றையீடடு ்வ்��ள

்ெடவ பறறிை புகொர்கள்

விடை பறறிை புகொர்கள்

விடைச் சிட்டை இல்ைொடம 

்பொலிைொை ்பொருள்கள்

முடறைறற இைொபம் ்பறுதல்

30 �ுன்
2017

2318

1851

377

263

229

30 �ு்ல
2017

2737

2115

457

319

268

மு்றையீடு�ளின் 
எண்ணிக்� உயர்வு

419

264

80

56

39

கொ்ணொளி

்மற்கொள்ளத்தகக நைவடிகடககள்

தீர்வுகள்; பைனகள்

தீர்வுககொை கொைம்

்தொைர்பு நபர்; அவடரப் பறறிை விவரஙகள்

்தொைர்பு முகவரி; மினைஞெல்

எ.�ோ:  முறையற்ை இலோ�ம் த�றுதல்
• முடறைறற இைொபம் ்பறுதல் எனறொல் எனை?
• எத்தடகை ்பொருள்களில் இவவடக இைொபஙகள் ்பறப்படுகினறை?
• ஏன இவவடக முடறயீடுகள் குடறவொக உள்ளை?
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இடு�ணி 3

்கடன்�ற்று அடறடறயப் �யன்�டுத்தும் �ழக்்கம் 
மபலசியர்களிறடபய தவகு பவ்கமோ்கப் �ரவி 
வருகிைது. இது குறித்துக் கூடுதல் விைக்்கம் 
த�ை ஏற்ை ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

 �தோற்கறய ஆரோயநது, நி்கழ்ச்சிறயப் �ற்றிய முழு விைக்்கம் த�றும் 
வற்கயில் ப்கள்வி்கறைத் தயோர தசய்க.

இநத நிகழச்சி எப்்பொது நடை்பறுகிறது?எ.�ோ:

கைனபறறு அட்டை 
எனறொல் எனை?

எ.�ோ:

மு்்்வர் இரோ. தைண்டோயுதைம்

‘சுழற்கிண்ணச செோற்கபோர்’
விறரவில்

021-12310900 (திரு. மொறன) – இைககுநர்
026-243 7305 (திரு. ெரத்குமொர்) – தமிழப்்பரடவத் தடைவர்

்தொைர்புககு:

�யனீடடோைர சங்கப் த�ோறுப்�ோைறரச் சநதித்து, அநதச் சங்கத்றதப் �ற்றிய 
விவரங்கறை அறிய விரும்புகிறீர்கள். அநதச் சங்கத்றதப் �ற்றிய  விைக்்கங்கறைப் 
த�றும் வற்கயிலோன ப்கள்வி்கறைப் �டடியலிடடுக் ப்கடடிடு்க.

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 160

ச
தை

ோகு
தி

  1
6



2.2.5 வொசிப்புப் பகுதியிலுள்ள தகவல்கடள வடகப்படுத்துவர்.

போடம் 2 மின்னியல ்வணி�ம்

�னுவறல ஆழ்நது வோசித்து முக்கியக் ்கருத்து்கறை அறி்க.

வோசிக்கும் முன்: 

இனடறை சூழலில் ்பொருள்கடள வொஙகும் முடறகளும் விறகும் வழிமுடறகளும் 
முறறிலும் மொறி வருகினறை. கொைத்தின ்தடவக்கறப இனறு மினனிைல் வணிகமுடற 
அறிமுகமொகி, பைனீட்ைொளர்களிடை்ை ்பரும் வர்வறடபப் ்பறறு வருகினறது. 

இநத வர்வறபுககுப் பை கொரணஙகள் உள்ளை. முதைொவதொக, இநத வடகயில் 
வொஙகப்படும் ்பொருள்களும் ்ெடவகளும் விடை மலிவொகவும் தரமுள்ளதொகவும் 
இருப்பதொகப் பைனீட்ைொளர்கள் கருதுகினறொர்கள். ்மலும், பைனீட்ைொளர்களின ்நரமும் 
உடழப்பும்கூை இவவணிக முடறயில் மீதப்படுகிறது. ்பொருள்கடள வொஙக விரும்பும் ஒரு 
பைனீட்ைொளர், விறபடைைொளரின வடைத்தளஙகளுககுச் ்ெனறு தமககொை ்பொருள்கடளத் 
்தரிவு ்ெய்வொர். பினைர், பரிநதுடரககப்பட்ை முடறயில் பணத்டதச் ்ெலுத்துவொர். இதன 
பினைர், அஞெல் வழிைொக்வொ ் நரடிைொக்வொ ் பொருள், வீடு ் தடி வநதுவிடும். இநத எளிடமைொை 
வொஙகும் முடறதொன பைனீட்ைொளர்கடளப் ்பரிதும் ஈர்ககிறது. 

பைனீட்ைொளர்கள் மட்டுமனறி, விறபடைைொளர்களும் இவவணிக முடறயில் ்பரும் பைன 
அடைகிறொர்கள். குடறவொை முதலீடும் ஆகககரமொை விறபடை முடறயும் அவர்களுககுப் ் பரும் 
நனடம தருகினறை. வணிகர்கள், இடணைத்தளத்தின மூைமொக்வ தஙகளுடைை ் பொருடளப் 
பறறிப் பைனீட்ைொளர்களுககு அறிமுகம் ்ெய்து விடுகிறொர்கள். அ்தொடு, விறபடைககுரிை 
்பொருள்கடளச் ்ெமித்து டவகக கிைஙகும் விறபடை டமைமும் விறபடை முகவர்களும் 
அவர்களுககுத் ்தடவப்படுவதில்டை. இதைொல், அதிகமொை முதலீடு இனறி, ்பொருள்கடள 
மலிவொை விடைககுத் தர முடிகிறது.

மிகப் ்பரிை வர்வறடபப் ்பறறு வரும் இநத மினனிைல் வணிக முடறயில், பல்்வறு 
குடறபொடுகளும் நிைவி வருகினறை. குறிப்பொக, குறிப்பிட்ை கொைத்திறகுள் ்பொருள்கள் வநது 
்ெரொடம, ் பொருளின தரம் எதிர்பொர்த்தபடி இல்ைொமல் குனறியிருப்பது, விண்ணப்பித்த ் பொருளுககுப் 
பதிைொக, ்வறு ்பொருள் வநதடைதல் ்பொனற குடறபொடுகள் ்பருகி வருகினறை.

தற்பொது எவவொ்றல்ைொம் பைனீட்டுப் ்பொருள்கடள வொஙகைொம் 
எனபதடை ஒட்டி கைநதுடரைொடுக.
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அறடயோைம் ்கணட முக்கியக் ்கருத்து்கறைப் �டடியலிடு்க.
இடு�ணி 1

�னுவலின் த்கவல்்கறைக் வரிப்�டக்்கருவியில் வற்கப்�டுத்து்க. 
இடு�ணி 2

மினனிைல் வணிகமுடற 
பைனீட்ைொளரிடை்ை 
வர்வறபுப் ்பற கொரணம்.

்பொருள்களின விடை மலிவு.

்பொருள்கள் தரமுள்ளதொக இருககினறை.

வணிகர்கள் அடையும் 
நனடமகள்

மினனிைல் வணிகத்தின 
குடறபொடுகள்

ப�ோலிப் த�ோருள்்களின் த�ருக்்கத்றத, ்கணிமச் சிநதறனப் �டிநிறல்கறைப் 
�யன்�டுத்தி ஆரோய்க. இதறன அடிப்�றடயோ்கக் த்கோணடு தீரவு்கறை 
வற்கப்�டுத்து்க. 

இடு�ணி 3

சிக�ல: கபோலிப் சபோருள�ள

கணி�ச் சிந�ரைப் படிநிரைகள்
•	 தரமறற ்பொருள்களொக இருத்தல்.
•	 அெல்்பொல் இருத்தல்.
•	 தரச்ெொனறு இல்ைொதிருத்தல்.

சிககலின இைல்புகள்/கூறுகடளப் 
பகுத்துப் பொர்த்தல்.

•	 இககூறுகள் ்பொலிப் ்பொருள்களுைன 
்தொைர்புள்ளடவைொக இருத்தல்.

அககூறுகளுள் ஓர் 
ஒருடமடைக கொணல்.

•	 ்பொலிப் ்பொருள்கடளச் ெநடதயில் விட்டுப் 
பைனீட்ைொளர்கடள ஏமொறறுதல்.

அககூறுகடளப் ்பொதுடமப்படுத்தி 
முடி்வடுத்தல்.

•	 ெட்ை விதிகளின வழி தடுத்தல்.
•	 பைனீட்ைொளர் விழிப்புணர்டவ உருவொககுதல்.
•	 பைனீட்ைொளர் இைககஙகளுைன ஒத்துடழத்தல்.

சிககடைத் தீர்ககும் 
வழிமுடறகடளக கண்ைறிதல்.
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�யனீடடோைர்கள் எதிரத்கோள்ளும் சவோல்்கள் �ற்றிய த்கவல்்கறை 
இறணயத்தில் திரடடி, வற்கப்�டுத்து்க. 

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல
நோள்குறிப்ற� தமைனமோ்க வோசித்து, த்கவல்்கறை வற்கப்�டுத்து்க.

அககடோபர்

05
ஞோயிற்றுககி்ழ்ம

இன்்றைய என் ம்ப் பதிவு…!

சிை ெமைஙகளில், படழை வொழகடக முடறடை அடெ ்பொட்டு உள்ளம் ஏககம் ்கொள்ளும். ்நறறு, மொத மளிடகப் ்பொருள்கள் பட்டிைடைத் தைொரிககும்்பொது, அப்படி ஓர் ஏககம் ்நஞசில் நிடை ்கொண்ைது. 
சினைப் பிள்டளைொக இருநத்பொது, அப்பொ மொதச் ெம்பளம் வொஙகிை உைன மளிடகப் ்பொருள்களின பட்டிை்ைொடு, சீைன கடை முன, கூட்ைத்தில் நினறது; ்பொட்ைைம் கட்டி அரிசி, பருப்பு, உப்பு, எண்்ணய் ்பொனறடவ வொஙகி வநதது; வீட்டில் பிரித்துச் சீர்படுத்தி டவத்தது; ஏதொவது ் பொருள் விட்டுப் ் பொயிருநதொ்ைொ, ெரியில்டை எனறொ்ைொ உை்ை ஓடிப் ் பொய் மொறறி வநதது எை, ஒவ்வொனறொய் நிடைவில் வநது, மைத்டத ஏககம் ஆட்்கொள்ளச் ்ெய்தது. 
ஆைொல், இப்்பொது இைநதிரத்தைமொய்ப் ்பொய் நினறு, எது ்தடவ, ்தடவயில்டை எை, வீட்டி்ை்ை பட்டிைல் தைொரித்துக ்கொள்ளொமல், கண்களில்படும் எல்ைொவறடறயும் அள்ளிப் ்பொட்டு, பணத்திறகுப் பதில் கைனபறறு அட்டைகடளத் ்தய்த்து விட்டு வருவது 
இப்்பொழு்தல்ைொம் நமககு வெதிைொகப் ் பொய்விட்ைது. ஆைொல், ஒரு பைனீட்ைொளரொக நமககொை உரிடமகடள இது ்பொனற சூழல்களில் நொம் உணர்வ்த இல்டை.
உணவுப் ் பொருள்கடள வொஙகும்்பொதும், மருநதுப் ் பொருள்கடள வொஙகும்்பொதும் நொம் தனிக கவைமும் அககடறயும் எடுத்துக்கொள்ள ் வண்டும். மருநதுப் ் பொருள்கடள அஙகீகரிககப்பட்ை நிறுவைஙகளிலிருநது மட்டு்ம வொஙக ் வண்டும். அடதப்்பொை்வ, உணவுப் ் பொருள்கடள வொஙகும்்பொது, அநத உணவுப் ் பொருள்களின பைனபொட்டுக கொைக்கடு, சுடவயூட்டிகளின வடக, ்வதிப் ்பொருள்கள் பறறி அறிநதிருகக ்வண்டும். 
ஒரு ் பொருடள வொஙகும் ஒரு பைனீட்ைொளர், அதன தரம் குறித்து முழுடமைொை அறிடவயும், விழிப்புணர்டவயும் முனை்ர ்பறறிருகக ்வண்டும். அப்்பொதுதொன, தரமறற ்பொருள்களிலிருநது, தம்டமப் பொதுகொத்துக ் கொள்ள முடியும். ஆைொல், அவறறி்ைல்ைொம் நொம் எங்க அககடற ்ெலுத்துகி்றொம்?
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பயனீடடோளர் உரி்ம�ள

பைனீட்ைொளர்கள் தொம் விரும்பும் ்ெடவடையும் 
்பொருடளயும் ்ெொநதமொகத் ்தரிவு 
்ெய்யும் உரிடமடைப் ்பறறிருககிறொர்கள். 
அவவொறு அவர்கள் வொஙகும் ்பொருளும் 
்ெடவயும் தரமொக இருப்ப்தொடு, கட்ைணமும் 
ஏறபுடைைதொக இருத்தல் ்வண்டும். இடவ 
்பொனற, பைனீட்ைொளர்களின உரிடமகள் 
மதிககப்பை ்வண்டும். 

•	 ்தொகுத்தலின கருப்்பொருள் அறிக.
•	 கருப்்பொருள் முதல் வொககிைம்.
•	 துடணககருத்துகள்: துடண 

வொககிைஙகள்; ெொரமொகத் தருக.
•	 எடுத்துககொட்டுகள், ெொனறுகள் 

தவிர்த்திடுக.
•	 முடிவு வொககிைம்.
•	 ்கொடவைொக எழுதுக.

போடம் 3 பயனீடடோளரின் உரி்ம�ள

வரிப்�டக்்கருவியில் ்கோணும் ்கருத்து்கறைக் குழுவில் ஆரோயநது அறி்க.

3.2.5 கருத்துகடளத் ்தொகுத்துப் பத்தியில் எழுதுவர்.

•	 எநதவித வறபுறுத்தலும் இனறி ்ெடவ மறறும் ்பொருடளப் ்பறுவதில் உரிடம 
்பறறிருத்தல்; ்ெொநதமொக முடி்வடுத்தல்.

•	 தரமொை ்பொருடளயும் ்ெடவடையும் ்பறுவதில் உரிடம ்பறறிருத்தல்.
•	 ்பொருடளயும் ்ெடவடையும் நிைொைமொை விடையில் ்பறுவதில் உரிடம ்பறறிருத்தல்.

•	 வொஙகிை ்பொருள் பழுதுபட்ைொ்ைொ ்பறற ்ெடவகள் தரமில்ைொமல் இருநதொ்ைொ 
அதறகொை இழப்பீட்டைப் ்பறுவதில் உரிடம ்பறறிருத்தல். 

•	 தர உறுதிப்பொடு வழஙகுதல்.

•	 ்பொருடளப் பைனபடுத்தும்்பொது பொதுகொப்பொக இருப்பதறகு உறுதிடைப் ்பறறிருத்தல்.
•	 பொதுகொப்பு உறுதி ்பறுதல்.
•	 பைனபொடு, உயிர், உைல் ்பொனற பொதுகொப்புகள் அறிநதிருத்தல்.

பதரநததடுக்கும் உரிறம

இழப்பீடு த�றுவதில் உள்ை உரிறம

�ோது்கோப்புப் த�றுவதில் உள்ை உரிறம

எ.�ோ: நி்்வில ச�ோள�

வரிப்�டக்்கருவியில் ்கோணும் ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்துப் �த்தியில் எழுது்க. 
இடு�ணி 1
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�யனீடடோைர விழிப்புணரவு ற்கபயடடின் த்கவல்்கறைப் �த்தியில் ததோகுத்து 
எழுது்க. 

இடு�ணி 2

நீங�ள விக்வ�மோ் பயனீடடோளரோ...?
	 பைனீட்ைொளரின உரிடமகள் பறறி அறிநதிருககிறீர்களொ?
	 பைனீட்ைொளரின கைடமகள் எனை எனறு ் தரிநதிருககிறீர்களொ? 
	 ்பொருள் மறறும் ்ெடவயின தரத்டதயும் நீஙகள்தொம் உறுதி 

்ெய்கிறீர்கள் எனபது ்தரியுமொ?
	 வொஙகும் ்பொருடளப் பறறிை முழுத்தகவடைப் ்பறுவதில் 

தவறிவிட்ைொல் ஏமொறறப்படுவீர்கள் எனபது புரியுமொ?
	 வி்வகமொை பைனீட்ைொளர் முடறைொகச் ் ெைவு ் ெய்வொர் எனபடத 

உணர்நதிருககிறீர்களொ? 
	 ஏமொறறப்பட்ைொல் இழப்பீடு ்பறும் வழிமுடறகடள 

அறிநதிருககிறீர்களொ?
	 ்ெடவ முடற, விடைகளில் மொறுபொடு, தவடணமுடற ்மொெடி ்பொனற வழிகளில் 

நீஙகள் ஏமொறறப்படுவடத அறிநதிருககிறீர்களொ?

பயனீடடோளர்�ள மு்றையீடு�ள செயய:
்தொடை்பசி: 1-800-886-800 மினைஞெல்: e-aduan.kpdnkk.gov.my

்கருத்து்கறைத் ததோகுத்துப் �த்தியில் எழுது்க.
இடு�ணி 3

�்ைசியத த�ொழில்துரற ஆய்வு, �ை நிர்்ணய நிறுவைததின் ‘சீரிம்’ ்நொக்கமும் தெயல்பொடும்

உறபத்திப் ்பொருள்கள் தரககட்டுப்பொட்டு 
டமைமொகச் ்ெைல்படுதல்.

தரககட்டுப்பொட்டை அஙகீகரிககும் வடகயில் 
‘சீரிம்’ முத்திடரயிைப்பட்ை ெொனறிதழ வழஙகுதல்.

உறபத்திப் ்பொருள்கடளச் ்ெொதடைககு 
உட்படுத்தி தரத்டத உறுதி ்ெய்தல்.

ெநடதயில் தரமொை ்பொருள்கள் இருப்படதக 
கண்கொணிப்பினவழி உறுதி ்ெய்தல்.

உறபத்திைொளர்களுககு ஆ்ைொெடைகடள 
வழஙகுவதனவழி ்பொருள்கள் பொதுகொப்புக 
கூறுகளுைன இருப்படத உறுதி ்ெய்தல்.

்நொக்கமும் 
தெயல்பொடும்
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வடடக்குறிவறரவில் அடஙகியுள்ை தரவு்கறைத் ததோகுத்துப் �த்தியில் எழுது்க.

மின்னியல ்வணி� மு்றையீடு�ள

� ்பொருள் அனுப்பும் முடற
� ்பொருடளத் திரும்பப் ்பறுதல்
� ்பொருளின தரம்
� ஏமொறறு நைவடிகடககள்
� பறறுச்சீட்டு முடற்கடு
� கட்ைணம் கட்டும் முடற
� ்கொள்முதல் நிரொகரிப்பு
� கைனபறறு அட்டை முடற்கடு
� முடறைறற விடை விதிப்பு

30%
2%
3%
5%

7%

10%

12%

14%
17%

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

இவர்கள் கூறும் ்கருத்து்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

்பொலிகளில் 
ஏமொநது விைொதீர்கள். 

வொஙகும் முனைர் ்பொருள் 
அெைொைதொ எனபடதத் ்தரிநது 

்கொள்ளுஙகள்.

்பொருளின 
கொைொவதிைொகும் 

நொடள உறுதி ்ெய்து 
்கொள்ளுஙகள்.

நீஙகள் 
வொஙகும் 

்பொருள் பைனபடுத்த 
பொதுகொப்பொைதொ எனபடதத் 

்தரிநது
 ்கொள்ளுஙகள்.
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போடம் 4 இலக�ணம் 

5.5.5 உைர்திடணப் ்பைர், ்பொதுப்்பைர் ஆகிைவறறினபின வலிமிகொது எனபடத அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

வலிமி்கோ இடங்கறை அறி்க.

மூைம்: கவிஞர் மினனூர் சீனிவொென
எடுத்தொளப்பட்ைது.

்வலிமி�ோ இடங�ள: 
சபோதுப்சபயர் பின் ்வலிமி�ோது

்ெொற்றொைர்களில், 
வரு்மொழி

 ‘க், ச், த், ப்’
ஆகிை வல்்ைழுத்துகளில் 

்தொைஙகிைொல் நிடை்மொழி 
ஈறறில் சிை இைஙகளில் 

வலிமிகொது.

உயரதிறணப் த�யர, த�ோதுப்த�யர்களின் 
பின் வலிமி்கோது.

தம்பி + சிறிைவன = தம்பி  சிறிைவன
பறடவ + பறநதது = பறடவ   பறநதது

எ.�ோ:

இயற்்�யின் எழில க�ோலம்
கைலும் அடையும் ்ெொடைகளும்
 கொறறும் மடையும் ஆறுகளும்
இடியும் மடழயும் எல்ைொ்ம
 இைறடகத் தொயின எழிற ்கொைம்

வைத்தில் உைவும் விைஙகுகளும்
 வொனில் பறககும் பறடவகளும்
மைத்தில் நிடறயும் பூச்சிகளும்
 மணககும் இைறடக எழிற ்கொைம்

மண்ணில் மைரும் பூவிைமும்
 மைககம் தநதிடும் வண்டிைமும்
விண்ணில் நகரும் ்வௌிர் நிைவும்
 விநடத இைறடக எழிற ்கொைம்
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த�ோதுப்த�யர்களின் பின் வலிமி்கோது எனும் விதிக்ப்கற்�ச் பசரத்து எழுது்க.
இடு�ணி 3

1. ஊர் + கூடிைது =  ஊர் கூடிைது 
2. கைல் + ்பொஙகிைது = 
3. உணவு + சுடவத்தது =
4. மடை + ்தரிநதது =
5. விண்மீன + சிமிட்டிைது =
6. விைஙகு + சிககிைது =

வோசித்தறிநத ்கவிறதயில் ்கோணும் த�ோதுப்த�யர்கறைப் �டடியலிடு்க.
இடு�ணி 1

த�ோதுப்த�யர்கள் ததோடர�ோன இலக்்கண விைக்்கத்றதப் �டடியலுடன் 
ஒப்பிடடு அறி்க.

இடு�ணி 2

த�ோதுப்த�யர என்ைோல் என்ன?
•	 ஒ்ர வடகைொை பை ்பொருள்களுககுப் 

்பொதுவொை ்பைரொக விளஙகுவது ்பொதுப்்பைர். 

எ.�ோ:

விைஙகு

மரம்

பூ

பறடவ

ஊர்

மடை

கைல்

மீன

சபோதுப்சபயர்

�்வ்ததில ச�ோள�
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த�ோதுப்த�யர்களுக்குப் பின் வலிமி்கோது எனும் விதிக்ப்கற்�ச் தசோற்்கறைத் 
ததரிவு தசயது எழுது்க.
இைறடகடை விட்டு நொம் ்வகு தூரம் விைகி வநதுவிட்்ைொம். கொடையில் கதிர் ்தொனறும் 
அழடகக கண்டு ் வகு நொளொகிவிட்ைது. பூஙகொவில், மைர் பூத்துக குலுஙகும் அழகில் மைத்டத 
இழநத நொள்கள் மடை ஏறிவிட்ைை. பறடவ பொடும் அழகு, இரவு ்நரத்தில் தவடள கத்தும் 
ெத்தம், வண்டு பொடும் இனிை ரீஙகொரம், ஆறு ெைெைத்து ஓடும் எழில் ்தொறறம், அருவி கீ்ழ 
வீழும் அருஙகொட்சி, எல்ைொம் கொைல் நீரொய்க களம் ்பைர்நது விட்ைை. முன்ைறறம் எனும் 
்பொர்டவயில், மனிதன இைறடகடை அழிப்பதொல், கொடு கண்ணில் பைொமல் ்பொய்விடுகிறது. 
புதிதொய் ஊர் பிறநது விடுகிறது. அங்க வொழநத விைஙகு ்பொய் மடறநத நிடை பறறி ைொரும் 
விைவுவதில்டை. மடை கடரத்து, மொடிவீடு கட்டுகி்றொம். அங்க தடழத்திருநத மரஙகடளயும் 
்ெடி்கொடி ்ெழிநதிருநத ்ெழுடமடையும் இனி, எங்க ்தைப் ்பொகி்றொம்? இைறடக 
வளஙகடளச் சுரண்டி எடுத்துவிட்டு, மனிதவளத்டத ்மம்படுத்துகி்றொம் எனறு மனித்ை 
கூறுவது ்வடிகடகைொக இருககிறது.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

கீழ்க்்கோணும் தசோற்்களுக்குச் சரியோன இறணறயத் ததரிவு தசயது த�ோதுப்த�யர்களின் 
பின் வலிமி்கோது என்ை விதிக்ப்கற்�ச் பசரத்து எழுது்க.

்கொடி
பழம்
மரம்
மைர்
பொம்பு

பழுத்தது 
ெொய்நதது
சீறிைது
பறநதது
பூத்தது
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்வணி� உல�ம்சதைோகுதி 17
போடம் 1 ்வணி�ம் பல்வ்�

�டச்சூழல்்கறை ஒடடி குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க. 

1.2.4 ஊகிககத் தூண்டும் வடகயில் ்கள்விகள் ்கட்பர்.

1

2

முதலில் தள்ளுவணடியில் வியோ�ோரம் தசயதல்

பழக �்ட த�ொடர்புச் ெொ�ைஙகள்

்கறடறவத்து வணி்கம் தசயதல்

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 170



�னுவறல வோசித்து ஊகிக்்கத் தூணடும் வற்கயில் ப்கள்வி்கள் ப்கடடு 
விறட கூறு்க.

இடு�ணி 2

உமது வடடோரத்தில் இருக்்கக் கூடிய சிறு வணி்க வோயப்பு்கள் �ற்றி ஊகிக்்கத் 
தூணடும் வற்கயிலோன வினோக்்கறைப் �டடியலிடடுக் கூறு்க.

இடு�ணி 3

3

விரிவொககத் ்தடவ...? விரிவொககத்தின விடளவு...? ்தொைர் முைறசிகள்...?

்கலநதுறரயோடிய சூழல் ததோடர�ோ்க ஊகிக்கும் வற்கயில் ப்கள்வி்கள் ப்கடடிடு்க.
இடு�ணி 1

‘கூடி வொழநதொல் ்கொடி நனடம,’ எனபது பழ்மொழி. நம் முன்ைொர் நனகு உணர்ந்த இதடை 
வழஙகி இருகக ் வண்டும். இப்பழ்மொழிடை ் மய்ப்பிப்பது கூட்டுறவுக கழகஙகள். வெதிைறறவர்களும் 
ஏழடமயில் இருப்பவர்களும்கூை தஙகள் ெகதிடை ஒனறு திரட்டி உைரைொம் எனபதறகுக கூட்டுறவு 
இைககஙக்ள ெொனறு. சிறு ் ெமிப்டபச் ் ெர்த்து முதலீைொககி, ் தொழி்ைொ வணிக்மொ ் தொைஙகைொம்; 
்ெொத்துடைடமடைச் ்ெர்ககைொம்.

இககூட்டுறவு மைப்பொனடமடைச் சிறு வைது முத்ை வளர்கக்வ பள்ளிக கூட்டுறவுக கழகஙகள் 
உருவொககப்பட்ைை. பள்ளிக கூட்டுறவுக கழகஙகளில் பள்ளி மொணவர்கள் உறுப்பிைம் ் பறறுள்ளைர். 
அவர்க்ள அககூட்டுறவுக கழகஙகடள இைககுகினறைர். ஆசிரிைர்கள் ஆ்ைொெடைகடள மட்டு்ம 
வழஙகுகினறைர். மொணவர்களுககு ்வண்டிை எல்ைொப் ்பொருள்கடளயும் கூட்டுறவுக கழகஙகள் 
விறகினறை. அககூட்டுறவுக கழகஙகளில் வரும் இைொபம் உறுப்பிைம் ்பறற மொணவர்களுககுப் 
பகிர்நது அளிககப்படுகினறை.

அடுதது...?
ஊகிக்்க ஏற்ை வினோச்தசோற்்கறைப் �யன்�டுத்தி வினவு்க.

்வணி� விரி்வோக�ம்

வளர்த்துக்கொள்ள ்வண்டிை பண்புகள்...?

கூடி வொழநதொல்...?
கூடி வொழும் முடற...?

நனடமகள்...?
சிககல்கள்...?
தீர்வுகள்...?

ஊகிக்கும் 
வழி்கோடடி்கள்

கூடி வொழதல்  எை எதடைக குறிப்பிடுகினறைர்?எ.�ோ:
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ப்கலிச்சித்திரத்றததயோடடி ஊகிக்்கத் தூணடும் வற்கயில் மூன்று 
ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க.

உஙகடளச் 
ெநதிப்பதில்
மகிழச்சி..!

நொன வணிக வொய்ப்புத் 
்தடி உஙகடளச் ெநதிகக 

வந்தன.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

வழி்கோடடல்்கறைப் �யன்�டுத்தி ஊகிக்்கத் தூணடும் வற்கயில் வணி்கம் 
ததோடர�ோன ப்கள்வி்கறைக் ப்கடடிடு்க.

்வணி�ததிடடம்

ச்வற்றி ்வோயப்பு

்வோடிக்�யோளர்�ள

ெந்்தைப்படுததுதைல

எதிர்�ோல ்வளர்சசி
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அஃது ஒரு புறநகர்ப் பகுதி. சுமொர் ஈரொயிரத்திறகு ்மறபட்ை குடியிருப்புவொசிகள் வொழகினறைர். 
பைர் வணிக வொய்ப்புகடள நொடி அநநகரில் சிறறஙகொடிகடளயும் பைெரககுக கடைகடளயும் 
திறநதைர். ்வைன, மொறன எனற இருவர் அடுத்தடுத்துப் பல்்பொருள் அஙகொடி டவத்து நைத்தி 
வநதைர். இருவருககும் விறபடை நனறொக்வ நைநது வநதது. 

இருப்பினும், ்வைனின வணிகம் ெறறுக கூடுதைொக்வ நைநதது. இது மொறனின மைத்டத 
உறுத்திைது. எப்படி என கடைடைவிை ்வைனின கடைககு அதிகமொை வொடிகடகைொளர்கள் 
்ெல்கினறைர் எனற எண்ணம் ்தொனறிைது.

ஒரு நொள் ் வைனின கடைககுச் ெரககுநது ஒனறு அதிகமொை ் பொருள்கடளக ் கொண்டு வநது 
இறககிக ் கொண்டிருநதது. இடதக கண்ணுறற மொறனின மைத்தில் பை ் கள்விகள் எழைொயிை.

்வைன ஏன இவவளவு ்பொருள்கடளத் தருவிககினறொன? அநத அளவிறகொ அவனுககு 
விைொபொரம் நைககினறது? ்வைனின வணிகத்டதப் ்பருகக எஙகிருநது பணம் கிடைத்தது? 
எனபை ்பொனற ்கள்விகள் பை எழுநதை. மொறடைப் ்பொறொடமத் தீ வொட்டிைது.

இநத மை எரிப்பு மொறடை உநதித் தள்ள, இக்கள்விகளுககொை விடை ் தை மைம் துடித்தது. 
மினைல்்பொல் ஒரு வழி பளிச்சிட்ைது. ்வைனின உறற ்தொழன திருமூைடை நொடுவது எனறு 

2.1.7 கடதடைச் ெரிைொை ்வகம், ்தொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவறறுைன நிறுத்தககுறிகளுக்கறப வொசிப்பர்.

போடம் 2 ்வணி�ததில ச்வற்றி!

்கறதறய தமைனமோ்க வோசித்திடு்க.

வோசிக்கும் முன்: தசோற்்கறை உச்சரித்துப் �ழகு்க.
•	 சிற்ைங்கோடி
•	 �ல்சரக்கு
•	 சரக்குநது

•	 தருவிக்கின்ைோன்
•	 உற்ை
•	 வடி்கோல்

•	 வோடிக்ற்கயோைர
•	 இன்மு்கம்
•	 நிறைவுதசயவது
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்கறதறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� 
வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 1

தீர்மொனித்தொன. ் ெனறொன; கண்ைொன; ் மல்ை ் பச்சுக ் கொடுத்தொன. முதலில், திருமூைனின குடும்ப 
நைனபறறி விெொரித்தொன. பினைர், ் மல்ை தன மைத்தில் ஒளிநதிருநத அநத நிடைப்புகளுககு 
வடிகொல் திறககைொைொன.

``ஆமொம், ெமீபகொைமொக ் வைன நிடறைப் ் பொருள்கடளக ் கொண்டு வநது இறககுகினறொ்ர, 
ஏன?’’ எனறு ்கொககிப் ்பொட்ைொன.

``ஓ…! அதுவொ…! ் வைன தம் வணிகத்டத விரிவுபடுத்த நிடைககினறொர். அதிகப் ் பொருள்கடள 
வொஙகி, அவறடறச் ெறறுக குடறநத விடையில் இவவட்ைொரச் சிறுவணிகர்களுககு விறகத் 
திட்ைமிட்டுள்ளொர்,’’ எனறொர் திருமூைன.  ̀ `உள்ளூரிலும் ் வைனின வணிகம் ் பருகிக ் கொண்டுதொன 
உள்ளது. வொடிகடகைொளர்களிைம் இனமுகம் கொட்டி அணுகுவது, அவர்களின ் தடவடை விடரநது 
நிடறவு்ெய்வது, தரமொை ் பொருள்கடள விறபது ் பொனறடவ வொடிகடகைொளர்கடளப் ் பரிதும் 
கவர்நதுள்ளை,’’ எனறு ்மலும் ்தொைர்நதொர் திருமூைன.

``அப்படிைொ…!’’ மொறனின எதி்ரொலி. அடுத்து எழுநத ஐைத்டதயும் ்தளிவுபடுத்திக்கொள்ள 
விரும்பிைொன அவன. ``மூைதைம் எஙகிருநது கிடைககிறது? எை அடுத்த உறுத்தடையும் 
்கட்ைொன மொறன.

`` அவரிைம் அநத அளவிறகுப் பணமில்டை. ஆைொல், அவர் தம் வணிகக கணககு 
வழககுகடள முடறைொக டவத்துள்ளதொல் அதடைப் பைனபடுத்தி வஙகிடையும், கைன வழஙகும் 
அரசுெொர் நிறுவைஙகடளயும் அணுகிைொர்; கைன ்பறறொர். அதடைப் பைனபடுத்துகினறொர்,’’  
எனறொர் திருமூைன.

மைம் ்தளிநதவன்பொல் கொணப்பட்ை மொறன, தனடை்ை ஒரு முடற  
எண்ணிப் பொர்ககைொைொன.

 படைப்பு: கு. நொரொைணெொமி 
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்கறதறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� 
வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 2

ஓர் ஊரில் சிறபி ஒருவன இருநதொன. ஒருநொள் அநத 
ஊர் மககள், “ஒரு ் கொயில் கட்டுகின்றொம் ெொமி சிடை 
ஒனடறச் ்ெதுககித் தொருஙகள்,” எனறு ்கட்ைைர். 
சிறபி ெரி எனறு, அருகில் இருநத மடையிலிருநது 
இரண்டு கறகடளக ் கொண்டு வநதொன. ஒரு கல்லிடைச் 
ெொமி சிடைைொகவும், இன்ைொரு கல்டை வொெலில் 
படிககல்ைொகவும் ்ெய்து முடித்தொன. ்கொயில்  
கட்டி முடிவடைநதது.

ஒரு நள்ளிரவில் ைொ்ரொ அழுவது ்கட்ை ெொமிககல், 
“ைொரது அழுவது?” எைக ்கட்ைது. உை்ை, வொெலில் 
இருநத படிககல், “நொனதொன அழுகி்றன,” எனறது. 
ெொமிககல் அழுவதறகொை கொரணத்டதக ்கட்க, 
அதறகுப் படிககல், நொம் இருவரும் ஒ்ர மடையில்தொன பிறந்தொம். ஒ்ர சிறபிதொன நம் 
இருவடரயும் ்ெதுககிைொன. ஆைொல், உனடை மட்டும் ்தய்வச்சிடைைொக மதிப்்பொடு 
டவத்துள்ளொன. எனடைப் படிககல்ைொக ் வௌி்ை டவத்துவிட்ைொன. உனடை அடைவரும் 
வணஙகுகினறைர். ஆைொல், எனடை ஏறி மிதிககினறைர். இது எனை அநிைொைம்...?  
எைப் புைம்பிைது.

அதறகு உள்்ள இருநது பதில் வநதது. “சிறபி உளிைொல் டவத்து அடித்த்பொது நொன வலி 
தொஙகி்ைன; நீ வலி தொஙகவில்டை. நொன ் தய்வச் சிடைைொ்ைன; நீ படிககல்ைொைொய்.”

–  எடுத்தொளப்பட்ைது மயில், ஜூடை 2014

்கறதறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� 
வோசித்திடு்க.
பிறநது வளர்நதது ஒரு நிைக குடி்ைறறத் திட்ைம். இருபத்்தட்டு வைதொை ்பொறியிைல் பட்ைதொரி. 
படிப்பு முடித்து ஒரு நிறுவைத்தில் ் பொறியிைைொளரொகப் பணிைொறறிைொர். ஏ்ைொ அப்பணி அவருககு 
ஒத்துவரவில்டை. ்பற்றொரின ஆடெககு இணஙக சிை கொைம் அப்பணியில் ்தொைர்நதொர். 
பணிடை விடுப்பது எனறு முடிவு ்ெய்தொர்.
 அடுத்து மினெொர ஈரூர்தி ்தொைர்பொை ஆரொய்ச்சி மறறும் முன்ைறறத்தில் நொட்ைம் 

இடு�ணி 3
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சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� 
வோசித்திடு்க.

்கொவைன ்கொடையுண்ைடதச் ்ெவியுறறொள் கண்ணகி. 
அரறறிைொள்; மீளொத் துைருறறொள்; அவளது கண்கள் நீர் 
வொர்த்தை. பொண்டிை மனைன அடவ ்நொககி விடரநதொள். 
அங்க ்கொட்டை வொயிலி்ை ``நீதிமுடற தவறிை மனைனின 
கொவைொ, ் கொவைனின மடைவி கண்ணகி வநதுள்்ளன எனறு 
்பொய் உம் மனைனிைம் ்ெொல்,’’ எனறொள். கொவைன உள்்ள 
்ெனறொன. ̀ `கொளி ் பொல் ் தொறறத்துைன டகயில் சிைம்பு ஒனடற 
ஏநதிைவொறு நம் ்கொட்டை வொயி்ை்ை உள்ளொள். தஙகடளக 
கொண ்வண்டும் எனகினறொள்.’’ எனறொன.

நஞசில்ைொ உணவு; ஆ்ரொககிைமொை உணவு; 
கருப்பட்டிைொல் ்ெய்தது; கருப்பட்டிக கைடை மிட்ைொய்; 
்தொட்ைொல் விைொது; தீர்நது்பொைொல் கிட்ைொது; வொஙகுவீர்! 
வொஙகுவீர்! இன்ற வொஙகுவீர்; முநதி வநது வொஙகுவீர்!
குழநடத முதல் தொத்தொ வடர விரும்பி உண்ணும் 
கருப்பட்டிக கைடை மிட்ைொய்!

சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக்குறி்களுக்ப்கற்� 
வோசித்திடு்க.

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

்ெலுத்திைொர். தம் பட்ைறிடவயும் வளர்த்துக ்கொண்ைொர். இைநதிர வொழகடகயில்  மிகுநத 
மை உடளச்ெல்களுககு ஆளொைொர். ஒரு கட்ைத்தில் ்பொறியிைல் ெொர்நத பணிகளிலிருநது 
்வௌி்ைறிைொர். 
 சுை வணிகம் ் தொைஙக ஆடெப்பட்ைொர். அது தமிழர் ெொர்நத வணிகமொக இருகக ் வண்டும் 
எை விடழநதொர். கருப்பட்டிக கைடை மிட்ைொய் உறபத்தி ் ெய்ைத் திட்ைமிட்ைொர். இதடைச் ் ெய்யும் 
முடறடைக கறறறிநதொர். தம் நண்பர்கள் சிைருைன ்ெர்நது ்தொழிடைத் ்தொைஙகிைொர்.
 இனறு நொைறிநத தினபண்ை வடககளுள் ஒனறொய் அஃது உள்ளது. குழநடதகள், 
சிறுவர் சிறுமிைர், தொத்தொ, பொட்டி எைப் பைடரயும் கவர்நத தினபண்ைமொகக கைடை மிட்ைொய் 
மொறியுள்ளது.

  – மூைம்: https://tamil.yourstory.com எடுத்தொளப்பட்ைது 
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மூைப்்பொருள்:
கொட்டு வளம்; ்வட்டுமரஙகள்

்தொழிறெொடை: 
மர ஆடை; மரப்பைடககள்; மரச்ெட்ைஙகள்

அஙகொடி: உள்நொட்டுச் ெநடத; உள்நொட்டு 
விறபடைககு

உறபத்தி: மரத்தளவொைஙகள்; மரச்ெொமொனகள் ்பொனறடவ

ஏறறுமதி:
்வௌிநொட்டுச் ெநடதககு

போடம் 3 ்வணி� ்வோயப்பு�ள
வரிப்�டக்்கருவிறய உற்றுபநோக்கி அதன் விவரங்கறைக் குழுவில் 
்கலநதுறரயோடு்க. 

3.3.3 வரிப்பைககருவியிலுள்ள விவரஙகடளத் ்தொகுத்து எழுதுவர்.

்கலநதுறரயோடியதன் அடிப்�றடயில் வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை விவரங்கறைத் 
ததோகுத்து எழுது்க.

இடு�ணி 1
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வரிப்�டக்்கருவி சித்தரிக்கும் சூழல்்களில் சில வணி்க வோயப்பு்களும் கிடடக்கூடும். 
அவவோயப்பு்கறைக் குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க. அவற்றின் விவரங்கறைத் ததோகுத்து 
எழுது்க. கீழ்வரும் தசோற்்கறைப் �யன்�டுத்திக் த்கோள்்க.

இடு�ணி 2

வணி்க தவற்றிக்்கோன ்கோரணி்களின் வரிப்�டக்்கருவி

வணி்க தவற்றிக்்கோன ்கோரணி்களின் வரிப்�டக்்கருவி

வணி்க நுணுக்்கங்கள்

அங்கோடி வணி்கம்

வணி்க நுணுக்்கங்கள்

விவசோயம்

வணி்க நுணுக்்கங்கள்

உற்�த்தித் துறை

• ்தொழில் முடைவர்
• உறபத்திைொளர்
• இடைத்தரகர்

• விறபடை முகவர்
• ்மொத்த வணிகர்
• சில்ைடற வணிகர்

• ்பரு வணிகர்
• ்பொககுவரத்து நைத்துநர்
• ஏறறுமதிைொளர்

வணி்க தவற்றிக்்கோன ்கோரணி்கள் சிலவற்றைப் பின்வரும் வரிப்�டக்்கருவி 
விவரிக்கின்ைது. அதன் விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

இடு�ணி 3

வணி்கத்திற்்கோன துறை்கள் சிலவற்றைப் பின்வரும் வரிப்�டக்்கருவி விவரிக்கின்ைது. 
அதன் விவரங்கறைத் ததோகுத்து எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல

வணி்க தவற்றிக்்கோன ்கோரணி்கள்

வணி்கத்திற்கு உரிய சில துறை்கள்

  வணிக வடககடளப் 
பறறி அறிநதிருத்தல்

  ெநடத நிைவரஙகடள 
அறிநதிருத்தல்

  ்நளிவு சுழிவுகள் 
அறிநதிருத்தல்

  ்பரஙகொடி
  சிறறஙகொடி
  அல்ைஙகொடி
  சிறுெநடத

  தளத்திலிருநது 
இைஙகுதல்

  ்தொைர் கண்கொணிப்பு 
இருத்தல்

  கணககு வழககுகடள 
முடறைொக டவத்தல்

  கொய்கறிப் பயிரீடு
  கொல்நடை வளர்ப்பு
  ்கொழி வளர்ப்பு
  மீன வளர்ப்பு

  வொடிகடகைொளருககு 
முதனடம அளித்தல்

  இனமுகம் கொட்டிப் 
்பசுதல்

  நிடறவொை ்ெடவ 
வழஙகுதல்

  ஆடை தைொரிப்பு
  உணவுப் ்பொருள்கள்
  கொைணிகள் தைொரிப்பு
  உபரிபொகஙகள் தைொரிப்பு
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போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

திருக்குைள் அறி்க.

4.2.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை திருககுறடளயும் அதன ்பொருடளயும் அறிநது கூறுவர்; எழுதுவர். 

அப்�ோ: ்ெல்வி, ஏன ்ெொர்வொக இருககிறொய்? நீண்ை ்நரம் படித்துக ்கொண்டிருநதொ்ைொ?
தசல்வி: ஆமொம் அப்பொ. நொடள அடரைொண்டு பருவத் ் தர்வு ் தொைஙகவுள்ளது. ் ெொர்டவவிை 

மிகப் பைமொக இருககிறது அப்பொ.
அப்�ோ: உைககு ஏறபட்டிருப்பது பைம் இல்டை ்ெல்வி, தனைம்பிகடக இனடம. எவருககு 

உள்ளத்தில் ஊககம் இல்டை்ைொ அவர்களுககுத்தொன தளர்ச்சி ்தொனறும்.
தசல்வி: (்ெொகத்துைன) எனைப்பொ இப்படிச் ் ெொல்கினறீர்கள்? எைககொ ஊககம் இல்டை எனறு 

்ெொல்கிறீர்கள்?
அப்�ோ: பிற்கப்படிச் ் ெொல்வது? ஊககம்தொன ் ெல்வி, வள்ளுவப் ் பருநதடக்ை கூறுகிறொர். 

உ்டயர் எ்ப்படு்வது ஊக�ம் அஃதிலலோர்
உ்டயது உ்டயகரோ மற்று.                 (591)
ஊககம் உடைைவர்கள்தொம் ்ெல்வம் உடைைவர்களொகக கருதப்படுவொர்கள். ஊககம் 

உறடயோர எனப்�டுவது ஊக்்கம் அஃதில்லோர
உறடயது உறடயபரோ மற்று.  (591)

த�ோருள்:  ஊககம் உடைைவர்கள்தொம் ் ெல்வம் உடைைவர்களொகக கருதப்படுவொர்கள். 
ஊககம் இல்ைொதவர்கள் எவவடகச் ் ெல்வஙகடளக ் கொண்டிருநதொலும் 
உடைைவர்களொக ஆகமொட்ைொர்கள்.
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இல்ைொதவர்கள் எவவடகச் ்ெல்வஙகடளக ்கொண்டிருநதொலும் உடைைவர்களொக 
ஆகமொட்ைொர்கள் ்தரியுமொ? ஊககம் மைத்தில் இல்ைொவிட்ைொல் இருககும் ைொவும் 
இல்ைொது ்பொய்விடும்.

தசல்வி: எனை ்ெொல்கிறீர்கள் அப்பொ?

அப்�ோ: ஆமொம் ்ெல்வி. உள்ளத்தின எழுச்சிதொன ஊககம். அநத ஊககம் இருநதொல்தொன, 
எதிலும் ்வறறி ்பற இைலும். 

தசல்வி: விளஙகுகிறது அப்பொ. ஊககம் ் கொண்டிருப்பதுதொன உண்டமைொை ் ெல்வம் உடைைதொகக 
கருதப்படும். நல்ைதப்பொ..! இனி, ஊககத்்தொடு படிப்்பன. ஊககத்டதச் ்ெல்வமொக 
எனனுள் ்ெர்த்து ஆககத்துைன ்ெைல்படு்வன அப்பொ.

அப்�ோ: அப்படிச் ்ெொல். அதுதொன நொன கொண விரும்பும் ்ெல்வி.

ஊககம் உடைைவர்கள்தொம் 
்ெல்வம் உடைைவர்களொகக 
கருதப்படுவொர்கள். ஊககம் 
இல்ைொதவர்கள் எவவடகச் 
்ெல்வஙகடளக ்கொண்டிருநதொலும் 
உடைைவர்களொக ஆகமொட்ைொர்கள்.

உடைைர் எைப்படுவது ஊககம் அஃதில்ைொர்
உடைைது உடைை்ரொ மறறு.

உள்ளம் உடைடம உடைடம ்பொருளுடைடம 
நில்ைொது நீஙகி விடும் 

ஆககம் அதர்விைொய்ச் ்ெல்லும் அடெவிைொ 
ஊகக முடைைொ னுடழ

சபோருள திருககுறைள

த�ோருளுக்கு ஏற்ை குைறைத் ததரிவு தசயது எழுது்க.
இடு�ணி 2

ஊக்்கத்பதோடு தசயல்�டும்ப�ோது, விறையும் ஐநது நன்றம்கறை எழுது்க. 
இடு�ணி 3

உறரயோடறல வோசித்து, அதிலுள்ை குைறையும் அதன் த�ோருறையும் அறிநது கூறு்க.
இடு�ணி 1

்வளப்படுததுதைல

பின்வரும் குைளின் த�ோருள் எழுதி அதற்கு ஏற்ை சூழறலத் தரு்க.
உடைைொர் எைப்படுவது ஊககம் அஃதில்ைொர்
உடைைது உடைை்ரொ மறறு.

திருக்குைறையும் அதன் த�ோருறையும் மனனம் தசயது நயம்�டக் கூறு்க; 
நிறனவுகூரநது எழுது்க.

கு்றைநீக�ல
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இனடறை சூழலில் நம் தமிழர்களின பொரம்பரிை உண்வ சிறநதது 
எனபது எனனுடைை தொழடமைொை வொதம். நம் முன்ைொர் 
்ெொற்றொடு ் ெர்த்துக குழம்பிறகும் கொய்கறி பிரட்ைலுககும் மிளகு, 
சீரகம், கடுகு, மல்லி ்பொனற ்பொருள்கடளப் பைனபடுத்தி 
உணடவச் ெடமத்தைர். இடவ நம் உைல் நைத்டதப் ் பணிக 
கொகக உதவுகினறை. நம் பொரம்பரிை ெடமைல் முடற பை 
வடகைை. அவித்தல், பிரட்ைல், வருத்தல், ் பொரித்தல் ் பொனற 
முடறகடளக ்கொண்டுள்ளை. இநதச் ெடமைல் முடறகள் 
சுடவைொைடவ மட்டுமல்ை, உைல் நைத்திறகு வலுவூட்டுவதொகவும் 

உள்ளை. இநத உணவுகடளத்தொன நொகரிக ் மொகத்தொல் மறநது வருகி்றொம். திடீர் உணவுகடளயும் 
்மல்நொட்டு உணவுகடளயும் சுடவத்து மகிழகி்றொம். இதைொல், உண்வ மருநதொய் நமககு 
அடமநத கொைம் ் பொய்விட்ைது. மொறொக, நொம் உண்ணும் உண்வ நஞெொய் மொறி நம் நைத்டதயும் 
்கடுககிறது எனபடதத் தொழடமயுைன ்தரிவித்துக ்கொள்கி்றன.

பண்போடும் உணவும்சதைோகுதி 18
போடம் 1 போரம்பரிய உணவு மு்றை

‘�ோரம்�ரிய உணபவ சிைநதது’ எனும் இருவரின் வோதத்றதச் தசவிமடுத்திடு்க. 

மிக நனறு. என நண்பர் தம் கருத்துகடள அழகொகத் 
்தரிவித்தொர். அவரின கருத்டத நொன முழுடமைொக 
ஆதரிககி்றன. ் வவ்வறு நொட்டின உணவு வடககளுககும் 
விதவிதமொை ெடமைல் வடககளுககும் நமது நொககு 
அடிடமைொகிவிட்ைது. நொம் உண்ணும் உணவு, நம் 
கைொெொரத்திறகும் நம் மரபணுவிறகும் ஏறறவொறு அடமநதிருகக 
்வண்டும். இப்படிப்பட்ை உண்வ நல்ை சிநதடைடையும் 
்ெைடையும் ்கொடுககும். ஆைொல், இனறு நிடைடம 
முறறிலும் மொறிவிட்ைது. நம்மில் பைர் உணவில் கவைம் 
்ெலுத்துவ்த இல்டை. முன்பல்ைொம் ் கப்டபக களி, வரகரிசிச் ் ெொறு, கம்பு, ் தொடெ, ் தன 
கைநத திடைமொவு ்பொனற சிறு தொனிைஙகள்தொன ்பருவொரிைொை நம் மககளின உணவொக 
இருநதது. வரகு, ெொடம, கம்பு, ் ெொளம், திடை ் பொனற தொனிைஙகடளச் ெடமத்து 
உண்பதன மூைம் உைலில் ்நொய் எதிர்ப்புச் ெகதி அதிகரிககும். ்கொழுப்புச் ெத்து 
குடறயும். உைலுககு நல்ை ஊட்ைச் ெத்து கிடைககும். உைல் பருமன ஏறபைொமல் 
பொதுகொககும். மைச்சிககல் ் பொனறடவ ஏறபைொது. ெர்ககடர ் நொய்ககும் வொய்ப்பு 
இல்டை. உைலும் ்தககு மரம் ்பொல் வலுவொக இருககும். 

்ெவிமடுத்திடுக

1.3.6 தடைப்டப்ைொட்டிப் பண்புைன வொதம் ்ெய்வர்.
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குழுவில் ்கலநதுறரயோடி, தறலப்ற�தயோடடி ஏபதனும் ஒரு சோரபு ததோடர�ோன 
வோதக்்கருத்து்கறைத் திரடடு்க. குறிப்பு்கறை வழி்கோடடியோ்கக் த்கோள்்க.

தசவிமடுத்த வோதத்றத இருவரோ்கப் �ோ்கபமற்று வோசித்திடு்க.

இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

தறலப்ற�தயோடடி இறணயரோ்கப் �ணபுடன் வோதம் தசய்க. ்கலநதுறரயோடல் 
்கருத்றதயும் வரிப்�டக்்கருவியிலுள்ை குறிப்பு்கறையும் �யன்�டுத்து்க. 

இடு�ணி 3

தறலப்ற� ஒடடிய உமது வோதக்்கருத்து்கறைத் திரடடி வகுப்பில் �ணபுடன் 
�றடத்திடு்க.

்வளப்படுததுதைல

மபலசியர்களின் உடல் �ருமனுக்கு உணவுப் �ழக்்கபம ்கோரணம். இத்தறலப்புக் 
குறித்து, வோதக்்கருத்து்கறை வரிப்�டக்்கருவியில் நிறைவு தசயது, �ணபுடன் 
வோதிடு்க.

கு்றைநீக�ல

தடைப்பு: மககள் பல்்வறு ் நொய்களுககு ஆளொகக கொரணம் அவர்களின உணவுப் பழகக்ம. 

ெரிைொை ்நரத்தில் உணவு உண்ணொடம 
்நொய்: குைல் அைர்ச்சி ்நொய்

திடீர் உணவுப் பழககம் 
்நொய்: ்கொழுப்பு அதிகரித்தல்

�ோரம்�ரிய உணவுதிடீர உணவு

தரமிககடவ

ெத்துள்ளடவ

மருத்துவக குணமுடைைடவ

்வதிைல் ்பொருள் கைககொதடவ

உைைடித் ்தடவ

தைொரிப்பது எளிது

எஙகும் கிடைப்படவ

மலிவொைடவ
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போடம் 2 மகலசியர்�ளின் உணவுப் பண்போடு
வொசிககும் முன…
ம்ைசிைர்களின உணவு வடக பறறி நீஙகள் அறிநதடத நண்பர்களுைன கைநதுடரைொடுக.

நம் நொட்டின பல்லிைப் பண்பொட்டில் தனிச் சிறப்புப்்பறறு விளஙகுவது ம்ைசிைர்களின 
உணவு உண்ணும் பழககமொகும். வடக வடகைொை பொரம்பரிை உணவுகள், உணவு உண்ணும் 
முடற, உணடவ உண்ணுடகயில் கடைப்பிடிககும் பண்பொட்டு ்நறிமுடறகள், ஆகிைடவ 
ம்ைசிைர்களிடை்ை ்தொனறு்தொட்ை பழகக வழககஙகளொக விளஙகுகினறை. 

தைமிழர்�ளின் உணவுப் பண்போடு
தமிழர்களின பண்பொட்டில், உணவுப் பண்பொடு 
உனைத நிடைடைக ்கொண்டுள்ளது. இது 
�ன்தனடுங்கோலப் பண்பொைொக விளஙகி 
வருகினறது. தமிழர்கள் ்பொதுவொக உணடவ 
வைக டகைொல் மட்டு்ம உண்ணுவர். வைக 
டகைொல்தொன உணடவயும் பரிமொறுவர். 
விரல்களொல் உணவு உண்ணும்்பொது, 
முனவிரல்கடளக ் கொண்்ை உணடவ உண்ண 
்வண்டும். உணவுகள் உள்ளஙடகயில் படுவது பண்பொைறற ்ெைைொகக கருதப்படுகினறது. 

வொடழ இடையில் உணடவ உண்ணுவது தமிழர்களின மரபொக்வ இருநது வருகினறது. 
வொடழயிடையில் உண்ணுவது, பை தநறிமுறை்கறைக் ்கொண்டுள்ளது. குறிப்பொக, வொடழ 

இடையில் உணவுண்ை பிறகு வொடழ இடைடைத் திறநதபடி அப்படி்ை விட்டுச் 
்ெல்வது பண்பொைனறு. ெொப்பிட்டு முடித்தவுைன ் மல் பொகத்து இடைடைக 

கீழப் பொகத்து இடை்ைொடு ்ெர்த்து மூடுமொறு மடித்து டவகக 
்வண்டும். இச்்ெைல் நொம் மைநிடற்வொடு உணவிடை 

உண்்ைொம் எனபடதக குறிககும். இவவொறு மூைொமல், 
கீழப் பொகத்து இடைடைக ் கொண்டு ் மல் பொகத்டத 

மூடுவது தவறொை ் ெைைொகக கருதப்படுகினறது. 
்பொதுவொக, இறப்புவீட்டுத் துகக நிகழவுகளில் 

மட்டு்ம வொடழ இடைடை ் மல் ் நொககி 
மடிகக ் வண்டும் எனபது தமிழர் மரபு.

�னுவறல தமௌனமோ்க வோசித்து, ்கருத்து்கறை வரிப்�டக்்கருவியில் 
குறித்துக் த்கோள்்க.

2.3.8 பண்பொடு ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் பதிைளிப்பர்.
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மலோயக�ோரர்�ளின்
உணவுப் பண்போடு

மைொய்ககொரர்கள் தஙகள் உணவுப் 
பண்பொட்டைப் ் பொறறிப் பொதுகொககினறொர்கள். 
அவர்கள், உணவு உண்பதறகு முன, 
தமககு உணவளித்த இடறவனுககு நனறி 
கூறுவொர்கள். ்மலும், ஒனறொகச் ்ெர்நது 
உண்ணும்்பொது முதிைவர்களுககு வழிவிடட 
பின்னரதோன்  இடள்ைொர் தமககுரிை 
உணடவ எடுத்துக ்கொள்வொர்கள். 

ெொப்பிடும்்பொது, ைொருககொவது தும்மல் 
ஏறபட்ைொல், உை்ை ெொப்பிடும் இைத்டத 
விட்டு அ்கன்றுவிடுவோர்கள். அவர்கள் 
தடரயில் அமர்நது ெொப்பிடும் பழககத்டத 
வழககமொகக ்கொண்டிருககினறொர்கள். 
ஆைொல், ெொப்பிடும் ்வடளயில், ைொரும் 
கொடை நீட்டிக்கொண்டு உட்கொரககூைொது; 
வொயில் உணடவ டவத்துக்கொண்டும் 
ைொருைனும் ்பெககூைொது.

சீ்ர்�ளின் 
உணவுப் பண்போடு

சீைர்கள் ெறறு ்வறுபட்ை உணவுப் 
பண்பொட்டைக ் கொண்டுள்ளைர். குச்சிகடளப் 
பைனபடுத்தி உணடவ உண்ணுவது 
அவர்களின தனிச்சிறப்பு. குச்சிகடளக 
்கொண்டு உணவுண்ணும் ்வடளயில், 
சீைர்களுககுப் பல்்வறு ்கடடு�ோடு்கள் 
உள்ளை. உணடவச் ெொப்பிடும்்பொது, 
இரு குச்சிகடளயும் ்நரொகப் பிடித்்த 
உணவு உண்ண ்வண்டும். இநதக 
குச்சிகடள டவத்துக்கொண்டு டககடள 
வீசுவதும் டகடை ஆட்டுவதும் தவறொை 
்ெய்டககளொகும். குச்சிகடளக ்கொண்டு 
்மடெயில் தொளம் ்பொடுவது கூைொது. 

்தடவைறற உணவுக கழிவுகடள 
் ம ட ெ யி ல்  ் வ று ம ் ை  ் ப ொ ை 
மொட்ைொர்கள். மொறொக, ஒரு சிறிை தட்டில் 
கழிவுகடள டவககும் பநரத்திறயயும்  
பண்பொைொகக ்கொண்டிருககினறொர்கள்.

வணணமிடப்�டட ்கருச்தசோற்்களுக்குப் த�ோருள் எழுது்க. 
இடு�ணி 1
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வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க.
இடு�ணி 2

1. பல்லிைப் பண்பொட்டில் உணவு தனிச் சிறப்புப் ்பறறு விளஙகுவது ஏன? 

2. மைொய்ககொரர்களின உணவுமுடறயில் எது மிகவும் சிறப்பொைது எை நீர் கருதுகிறீர்? ஏன?  

3. குச்சிகடளப் பைனபடுத்திச் ெொப்பிடுவதன ்நொககம் எனைவொக இருககககூடும்?

4. சீைர்கள் உணவுக கழிடவத் தனித் தட்டில் டவப்படதப் பறறிை உமது கருத்து ைொது?

5. இநதிைர்களின உணவுப் பண்பொட்டில் குறிப்பிைத்தககது எனறு எதடைக குறிப்பிைைொம்? 

ஏன?

6. இனடறை வொழகடகச் சூழலில் வொடழ இடையில் ெொப்பிடும் வழககம் இநதிைர்களிடை்ை 

குடறநது வருகினறது. இதடை மீட்்ைடுககும் வழிவடககடளக கூறுக.

�னுவறல விறரநது வோசித்து, ப்கள்வி்களுக்கு விறட எழுது்க.
இடு�ணி 3

தைமிழரின் விருந்கதைோம்பல
தமிழரின உணவுப் பண்பொட்டில், விருந்தொம்பல் ஓர் உனைத இைத்டத வகிககினறது. 

உணவு எனறு ்கட்டு வந்தொடர உணவளித்து வர்வறபது, தமிழரின மிக உைரிை மொண்பு. 
தமிழர் பண்பொட்டில் விருந்தொம்பலின சிறப்டப உணர்த்த்வ திருவள்ளுவர், அறத்துப்பொலில், 
‘விருந்தொம்பல்’ எனும் ஓர் அதிகொரத்டத்ை இைறறி உள்ளொர். அவவதிகொரத்தின முதல் 
குறளொைது,

‘இருநபதோம்பி இல்வோழ்வது எல்லோ விருநபதோம்பி
பவைோணறம தசயதல் த�ோருடடு.’        (குறள் – 81)

இதறகு ைொகைர் மு. வரதரொெைொர், “வீட்டில் இருநது ்பொருள்கடளக கொத்து இல்வொழகடக 
நைத்துவ்தல்ைொம் விருநதிைடரப் ் பொறறி உதவி ் ெய்யும் ் பொருட்்ை ஆகும்,” எை விளககம் 
தருகினறொர். 

தமிழர உணவு வற்க்கள்
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இதிலிருநது, விருநதிைடர வர்வறறு அகமும் முகமும் மைர விருநதளித்தல் தமிழர் 
பண்பின அடைைொளமொக இருப்படதத் ் தளிநதறிைைொம். இதடை வலியுறுத்த்வ ஒளடவயும், 
“அனைமிட்டு உண்,” எனறொர். பிறருககு உணவளித்த பின உணவு ்கொள்க எனப்த  
இதன ்பொருள்.

அப்பூதி அடிகளொர் ஒருவர், தொம் ்பரிதும் ்பொறறி மதித்த திருநொவுககரெரின ்பைரில் 
அனை ெத்திரம் நிறுவி, மககளுககு அனைதொைம் வழஙகி வநதொர். இநநிடையில், ஒரு 
நொள், அநத திருநொவுககரெ்ர அவரின இல்ைம் ்தடி வநதுவிட்ைொர். அகம் மகிழ, உச்சிகுளிர 
பகதர் தம் இல்ைொ்ளொடும், தம் ஒ்ர மக்ைொடும் திருநொவுககரெடர வர்வறறு மகிழநதொர். 
ஒரு ்வடள்ைனும் தமது இல்ைத்தில் விருநது உண்டு்ெல்ை ்வண்டும் எை ்வண்டிைொர். 
திருநொவுககரெரும் அதறகு இடெநதொர். 

உணடவத் தைொர் ் ெய்யும் ் வடளயில், திருநொவுககரெர் ் கொயிலுககுச் ் ெனறு வருவதொகச் 
்ெொல்லிச் ்ெனறுவிட்ைொர். உணவு ஏறபொடுகடளச் ்ெய்டகயில், உணவு பரிமொற வொடழ 
இடை ்வட்ைச் ்ெனற அப்பூதி அடிகளொரின மகடை நொகம் ஒனறு தீண்டிவிட்ைது. சிறுவனும் 
மொண்டு ்பொைொன.

திருநொவுககரெர் விருநதுண்ண வநதொர். ்பற்றொ்ரொ இறநத தஙகள் மகனின உைடை 
மடறத்துவிட்டு, எவவிதச் ெைைமும் இனறி, உணடவப் பரிமொறைொயிைர். திருநொவுககரெ்ரொ, 
சிறுவன இல்ைொமல், தொம் விருநதுண்ண இைைொது எைக கூறிவிட்ைொர். அதன பினைர், 
்பற்றொர் நைநதடதக கூறி வருநதி, மைம் உருகி மனனிகக ்வண்டிைர். ்பற்றொ்ரொ, 
திருநொவுககரெரின மைம் ் நொகு்ம; முகமைர்ச்சிைறறுப் ் பொகு்ம என்ற இறப்டப மூடி மடறகக  
முைனறதொகக கூறிைர்.

என்ை, தமிழர் விருநதின சிறப்பு! இஃது ஒரு நல்ை வழககம் மட்டுமனறு; ஒரு நன்ைறியும்கூை.

ப்கள்வி்களுக்கு விறடயளித்திடு்க.
1. விருநதிைடர எவவொறு உபெரிகக ்வண்டும்? ஏன?

2. பனுவலில் உள்ள கடத நிகழச்சி எதடை உணர்த்துகினறது?

3. பனுவடை அடிப்படைைொகக ்கொண்டு தமிழர் விருந்தொம்படைப் பறறிை  
உமது கருத்டதக கூறுக. 

இநதியர, மலோயக்்கோரர மற்றும் சீனர ஆகிய மூவினத்தவரின் உணவுப் 
�ண�ோடடில் உள்ை ஒற்றுறம்கறை ஏற்ை வரிப்�டக்்கருவியில் �றடத்திடு்க. 

்வளப்படுததுதைல

ம்ைசிைர்களின உணவுப் பழககம் இனனும் 20 ஆண்டுகளில் எவவொறு அடமநதிருககும் 
எனபடத்ைொட்டி, சுவ்ரொட்டி ஒனறடைத் தைொர் ்ெய்து ஏறற ்ெொற்றொைர்கடள எழுதுக.

கு்றைநீக�ல
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போடம் 3 அலு்வல �டிதைம்

3.4.16 180 ்ெொறகளில் அலுவல் கடிதம் எழுதுவர்.

அலுவல் ்கடிதத்றத வோசித்து அறமப்பு முறைறயக் கூறு்க.

இளமதி த/்ப தமிழரசு, 
்ெைைொளர்,
தமிழ்மொழிக கழகம்,
தஞ்ெொங சிப்பொட் ்தசிை இடைநிடைப்பள்ளி,
42700 தஞ்ெொங சிப்பொட்,
சிைொஙகூர்.

இைககுநர்,
மைொககொ ்ெட்டிகள் ்தொல்்பொருள் கொட்சிைகம்,
ஜொைொன கொஜொ ்பரொங,
கம்்பொங ்ெட்டி,
72500 மைொககொ,
மைொககொ.   10 ஏப்ரல் 20¨¨

மதிப்பிறகுரிை ஐைொ,

�ண�ோடடுக் ்கழ்கத்தின் �ண�ோடடுக் ்கல்விச் சுற்றுலோ
வணககம். எஙகள் பள்ளியின தமிழ்மொழிக கழகம் தஙகளின மைொககொ ்ெட்டிகள் 
்தொல்்பொருள் கொட்சிைகத்திறகுக கல்விச் சுறறுைொ ஒனறடை ் மற்கொள்ளத் திட்ைமிட்டுள்ளது 
எனபடத மகிழச்சியுைன ்தரிவித்துக ்கொள்கின்றொம். தமிழ்மொழிக கழகத்தின 
்ெைைொளர் எனும் முடறயில் இச்சுறறுைொடவ ்மற்கொள்ள அனுமதி ்கட்டுத் தஙகளுககு  
இககடிதத்டத எழுதுகின்றன.

2. நொஙகள் இககல்விச்  சுறறுைொடவ  எதிர்வரும் 05.08.20¨¨ஆம் நொள், ் ெவவொய்ககிழடம 
கொடை மணி 7.00ககு ்மற்கொள்ளவிருககின்றொம். சுமொர் நொறபது மொணவர்களும் மூனறு 
ஆசிரிைர்களும் இச்சுறறுைொவில் கைநது ்கொள்வொர்கள்.

3. மைொககொ ்ெட்டிகள் பறறிை வரைொறுகடளயும் அவர்களின பண்பொடுகடளயும் ஆய்வு 
்ெய்வதறகொக இச்சுறறுைொடவ ் மற்கொள்கின்றொம். குறிப்பொக இநதிை மைொய்ப் பண்பொட்டுக 
கைடவைொய் மொறி இருககும் அவர்களின பண்பொட்டில், உணவுப் பண்பொடு எவவொறு 
மொறறம் கண்டிருககிறது எனபடதயும் அறிை ஆவைொய் உள்்ளொம். அ்தொடு, அவர்களின 
உணவு வடககடளச் சுடவகக ஏறபொடு ்ெய்து தநதொல் மிகவும் மகிழ்வொம். ்மலும், 
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இச்சுறறுைொ மொணவர்களின ் பொது அறிடவ வளர்த்துக ் கொள்ள வழி வகுககும் எைப் ் பரிதும் 
எதிர்பொர்ககின்றொம்.

4. எை்வ, தொஙகள் ்பருமைத்துைன எஙகளுடைை இககல்விச் சுறறுைொடவத் தஙகள் 
்தொல்்பொருள் கொட்சிைகத்திறகு ் மற்கொள்ள அனுமதிப்பீர்கள் எைப் ் பரிதும் நம்புகி்றொம். அ்த 
்வடள, எஙகளுககு உதவும் வடகயில் ஒரு வழிகொட்டிடையும் ஏறபொடு ்ெய்து தர ்வண்டும் 
எைப் ் பரிதும் விடழகி்றொம். ் தொல்்பொருள் கொட்சிைகத்டத வநதடையும் ் நரம் ் பொனற பிற 
விவரஙகள் ைொவும் பைண நிரல் உறுதி ்ெய்ைப்பட்ை பினைர் ்தரிைப்படுத்துகின்றொம்.

5.  எஙகள் விண்ணப்பத்டத ஏறறு விடரவில் பதில் தருவீர்கள் எை மிகவும் 
எதிர்பொர்ககின்றொம். தஙகளின ் மைொை ஒத்துடழப்புககு எனனுடைை மைமொர்நத நனறிடைத்  
்தரிவித்துக ்கொள்கின்றன.

நனறி. 
தஙகள் பணிவுள்ள,

(இளமதி த/்ப தமிழரசு) 
்ெைைொளர்,
தமிழ்மொழிக கழகம்,

அலுவல் ்கடிதத்தின் உள்ைடக்்கத்றத நிரதலோழுஙகு வறர�டத்தில் குறிப்பிடு்க.
இடு�ணி 1

உமது �ள்ளியின் �ண�ோடடுக் ்கழ்கம் �ோரம்�ரிய உணவுச் சநறத ஒன்ைறன 
ஏற்�ோடு தசயய உள்ைது. ்கழ்கத்தின் தசயலோைர எனும் முறையில் �ள்ளி 
முதல்வரிடம் அனுமதி ப்கடடு 180 தசோற்்களில் ஓர அலுவல் ்கடிதம் எழுது்க. 

இடு�ணி 2

அலுவல் கடிதக கூறுகளின 
நிர்ைொழுஙகு வடரபைம்

கடிதத்தின ்தொைககம்:
எழுதுநர் – ்பறுநர் 

முகவரி - நொள்

கடிதத்தின முடிவு:
எதிர்பொர்ப்பு

நனறி கூறுதல்

i-THINK

சுறறுைொ விவரம்:
- நொள் – ்நரம் – 

பங்கற்பொர்
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இடு�ணி 3

உங்கள் �ள்ளியில் �யிலும் ஐநதோம் �டிவ மோணவர்களுக்்கோன பிரியோவிறட 
நி்கழ்ச்சி ஒன்ைறனத் தமிழ்தமோழிக் ்கழ்கம் ஏற்�ோடு தசயதுள்ைது. இநநி்கழ்ச்சிறயத் 
தமிழர உணவ்கம் ஒன்றில் நடத்த முடிவு தசயயப்�டடுள்ைது. இது குறித்த 
அலுவல் ்கடிதம் ஒன்ைறன உணவ்கத்தின் பமலோைருக்கு 180 தசோற்்களில் 
எழுது்க. த்கோடுக்்கப்�டட குறிப்பு்கறைத் துறணயோ்கக் த்கோள்்க.

அடமப்பு முடற கருத்து

  அனுப்புநர் முகவரி
  ்பறுநர் முகவரி
  ்ததி
  விளிப்பு
  தடைப்பு
  கடிதத்தின ்நொககம்
  கருத்து
  ்வண்டு்கொள்
  முடிவு
  அனுப்புநர் விவரம்

  விருநதின ்நொககம்
  விருநதின விவரம்
  ்வண்டு்கொள்
à டெவ உணவு (கொரணம்)
à வொடழ இடையில்  உணவு பரிமொறுதல்
à பொரம்பரிை பைகொர வடககள்
à விடை விவரம்

  ்கொரிகடக
  எதிர்பொர்ப்பு

மபலசியர்களின் �ண�ோடு என்ை தறலப்பில் திரடபடடு ஒன்ைறனத் தயோர 
தசயய விருக்கிறீர்கள். அதற்்கோன குறிப்பு்களும் சோன்று்களும் உமக்குத் 
பதறவப்�டுகின்ைன. அவற்றைப் த�றுவதற்்கோ்க மபலசியப் �ண�ோடடு 
றமயத்திற்கு 180 தசோற்்களில் அலுவல் ்கடிதம் ஒன்ைறன எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல

உங்கள் �ள்ளியின் �யிலும் ஒற்றுறம இயக்்கம் இநத ஆணடு ‘உணவுப் 
�ண�ோடடில் ஒற்றுறம’ எனும் ்கருப்த�ோருளில் ஓர உணவுப் �ண�ோடடு 
விழோறவ ஏற்�ோடு தசயதுள்ைது. இநத விழோறவ நடத்துவதற்்கோன 
அனுமதிறயக் ப்கடடு �ள்ளி முதல்வருக்கு 180 தசோற்்களில் அலுவல் 
்கடிதம் ஒன்ைறன எழுது்க.

கு்றைநீக�ல
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போடம் 4 இலக�ணம்

5.5.6 ‘ஆ’, ‘ஓ’ எனனும் விைொ எழுத்தினபின வலிமிகொது எனபடத அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

்ெொறகள்
• அவைொ?

• அப்பொவுககொ?

• உண்டமைொகவொ?

ஆ ஓ
்ெொறகள்

• தம்பி்ைொ?

• ைொ்ரொ?

• ்மய்்ைொ?

வொககிைம்
• அவைொ கூறிைொன?

• அப்பொவுககொ ்கொடுத்தொய்?

• நீ உண்டமைொகவொ பொடிைொய்?

வொககிைம்
• தம்பி்ைொ படிப்பவன?

• ைொ்ரொ ்ெொனைொர்?

• ்மய்்ைொ ்பொய்்ைொ ்தரிைொதொ?

வலிமி்கோறம
அவைொ + ்ெொனைொன = அவைொ ்ெொனைொன?
ைொ்ரொ + பொர்ககிறொர்கள் = ைொ்ரொ பொர்ககிறொர்கள்?
நீைொ + ்ெய்தொய் = நீைொ ்ெய்தொய்?

வினோ எழுத்து்கறை அறி்க.
விைொ எழுத்து

அகர ஈறு ‘ஆ’, ‘ஓ’ எனனும் விைொ எழுத்துகளினபின வலிமிகொது.

கல்விைொ ்ெல்வமொ வீரமொ? அனடைைொ தநடதைொ ்தய்வமொ?
கல்விைொ ்ெல்வமொ வீரமொ? அனடைைொ தநடதைொ ்தய்வமொ?
ஒனறில்ைொமல் மற்றொனறு உருவொகுமொ? – இதில் 
உைர்்வனறும் தொழ்வனறும் பிரிவொகுமொ?
ஒனறில்ைொமல் மற்றொனறு உருவொகுமொ? – இதில் 
உைர்்வனறும் தொழ்வனறும் பிரிவொகுமொ?  
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‘ஆ’, ‘ஓ’ என்னும் வினோ எழுத்து்களின்பின் வலிமி்கோது என்�றத அறிநது 
தசோற்்கறைச் பசரத்ததழுது்க.

�ோடலிலுள்ை வினோ எழுத்து்கறை ஏற்றுவரும் தசோற்்கறைப் �டடியலிடு்க. 

இடு�ணி 2

இடு�ணி 1

1. ைொரிை்மொ + ்ெொனைொய்? =  

2. ைொ்ரொ + பொர்ககிறொர்கள்? =  

3. எனடைைொ  + கூப்பிட்ைொய்? =  

4. நீைொ + வொஙகிைொய்? =  

5. நனடம்ைொ + ்தரிைொது? =  

6. நனடமைொ + ்ெய்தொய்? =  

7. அவைொ + கூறிைொன? =  

8. அப்படிைொ + ்கட்ைொய்? =  

9. வநத்தொ + திருப்பம்? =  

10. எங்கொ + பொர்ககிறொய்? =  

்கோலி இடங்கறை வினோச்தசோற்்கறைக் த்கோணடு நிறைவு தசய்க.
இடு�ணி 3

1. “நீ ்ெொல்வது உண்டமைொ  ? உறுதிைொகச் ்ெொல்,” 
எனறொன அமுதன.

2. “்கொவைன கள்வைொ?  கள்வன? ்ெொல் பொண்டிைொ,” எனறு 
பொண்டிைனிைம் ்கொபமொகக ்கள்விக கடண ்தொடுத்தொள் கண்ணகி.

3. “  கூறிைொன? நம்ப முடிைவில்டை்ை!” எனறொர் அம்மொ.

4. “  ்ெய்தொள்?” எனறு அதிர்ச்சிைொகக ்கட்ைொள் கனி்மொழி.

5. “  ்ெொனைொர்; எனடை ஏன ்கட்கிறொய்?” எனறு 
்கொபப்பட்ைொன” அருள்வொணன.

6. “  ்கட்கிறொய், எைககும் ்தரிைொ்த!” எனறு டகடை 
விரித்தொர் அப்பொ.
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இரொமொைணத்டதத் தன அடவயில் அரங்கறற மறுத்த 
கம்படர “எனடை விட்ைொல் உம்டம ஆதரிப்பொர் ைொ்ரொ 
்ெொல்லும்?” எனறு ் ெொழன கூறிை்பொது, ் கொபமுறற 
கம்பர், “மனைவனும் நீ்ைொ? வளநொடும் உை்தொ 
்ெொல்? உனடை அறிந்தொ தமிடழ ஓதி்ைொம்? 
எனடை ஏறகொத மனைவனும் உண்ைொ கூறு? ”எனறு 
கடுடமைொகப் ்பசிைொர்.

இலக்கியக் ்கோடசி்களில், ஆ்கோர, ஓ்கோர வினோ எழுத்து்கறை ஏற்றுவரும் 
தசோற்தைோடர்கறைப் �டடியலிடு்க.

கீழ்க்்கோணும் ஆ்கோர, ஓ்கோர வினோ எழுத்து்கறை ஏற்றுவரும் தசோற்தைோடர்கறை 
வோக்கியங்களில் அறமத்துக் ்கோடடு்க.

எனடைைொ ்கட்கிறொய்?

அவைொ ்ெொனைொன?

எனை்வொ ்ெய்கிற்தொ?

ஆசிரிைரொ கொட்டிைொர்?

ைொடர்ைொ ்தடுகிறொ்ை?

அம்மொவுககொ ்கொடுத்தொய்?

்வளப்படுததுதைல

்கோலி இடங்கறை நிரப்பு்க.

1. கனி்மொழி: நீதொன எல்ைொவறறிககும் கொரணம். இனி உனனுைன நொன ் பெ விரும்பவில்டை. 
 அமுதொ:  ? நொன எனை குறறம் ்ெய்்தன?

2. இளங்கொ: உைககுக ்கொஞெம்கூை ்பொறுப்பில்டை. உனடை நம்பிதொ்ை இநத 
்வடைடைக ்கொடுத்்தன?

 வளவன:  ? எல்ைொவறடறயும் ்பொறுப்பொகத்தொ்ை ்ெய்்தன!

3. பனிமைர்: கணககில் சிை பயிறசிகள் ்தரிைவில்டை. மணிவண்ணனிைம் ்கட்்ைன. 
 வொணி:  ? ்ெொல்லியிருகக மொட்ைொ்ை!

4. தஙகமணி: கைவுள் ஏனதொன எனடை இப்படிச் ்ெொதிககிறொ்ைொ!
 வீரப்பன:  ? உைககு நீ்ைதொன விடைடைத் ் தடிக ் கொள்கிறொய்.

இடு�ணி 4

கு்றைநீக�ல

(அவனிைமொ ் கட்ைொய், கைவுளொ தண்டிககிறொர், எனமீதொ ் கொபம், எைககொ ் பொறுப்பில்டை)
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மகலசிய ்வரலோற்றுத கதைோற்றைங�ளசதைோகுதி 19
போடம் 1 ்வழிபோடடுத தைலங�ள: பலலி் அ்டயோளங�ள

‘மபலசியோவில் வழி�ோடடுத் தலங்கபை மக்்களிறடபய புரிநதுணரறவ வைரக்கிைது.’ 
இத்தறலப்பில் �ணபுடன் வோதிடடுக் ்கருத்து்கறைத் திரடடு்க.

1.3.6 தடைப்டப்ைொட்டிப் பண்புைன வொதம் ்ெய்வர்.

வரலோறு �றடத்த வழி�ோடடுத் தலங்கள்

இடு�ணி 1

ஜோபமக் மசூதி

தசயிணட பிரோன்சிஸ் பதவோலயம்

�த்துமறல முரு்கன் ஆலயம்

தசங ஹூன் ததங சீனக் ப்கோயில்

வோசித்தறி்க.
நம் நொடு பல்லிை நொடு. இநதிைர், மைொய்ககொரர், சீைர், கைொெொன, டூசுன ்பொனற பல்லிை 
மககள் வொழும் நொடு. இவர்கள் ஒனறுபட்ைதொல்தொன நொடு விடுதடை ் பற முடிநதது. இவர்களின 
ஒனறுபட்ை உடழப்பிைொல்தொன நொடு முன்ைறறம் அடைநது வருகிறது.

பை இைத்தவர்களும் பை ெமைத்டதச் ெொர்நதவர்களொக உள்ளைர். இநத ஒறறுடமயின 
சினைஙகளொகப் பை ெமைத்தவரின வழிபொட்டுத் தைஙகள் திகழகினறை. இடவ வரைொறு 
விடதத்த சினைஙகளொக இருககைொம். இடவ ்வறும் அடைைொளஙகள் அல்ை 
இவறறின முககிைத்துவம் கருதி்ை, இவறடறப் ்பணிக கொகக எல்ைொ வடகயிலும்  
முைறசிகள் ்மற்கொள்ளப்படுகினறை.
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வரிப்�டத்திலுள்ை ்கருத்து்கறைத் துறணயோ்கக் த்கோணடு, இறணயரோ்கப் 
�ணபுடன் வோதிடு்க.

இடு�ணி 3

இடு�ணி 2

ம்ைசிைொவில் வரைொறு, பொரம்பரிைப் பினைணிடைக ்கொண்ை கட்ைைஙகள் பை உள்ளை. 
இடவ வடிவ அடமப்டபயும் கடைநுட்பத்டதயும் ்கொண்டு திகழகினறை. இவறடற எப்பொடு 
பட்்ைனும் பொதுகொகக ்வண்டும் எைச் சிைர் கருதுகினறைர். ஆைொல், இககட்ைைஙகடள 
இடித்துவிட்டு, அவவிைஙகடள ்மம்படுத்த ்வண்டும் எை ்வறு சிைர் கூறுகினறைர்.
இதன அடிப்படையில் உமது நிடைப்பொடு எனை?

வரலோற்றுக் ்கடடடங்களின் �ோது்கோத்தல் ததோடர�ோன வோதக்்கருத்து்களின் வரிப்�டக்்கருவி

திரடடிய ்கருத்து்கறைக் த்கோணடு வகுப்பின் முன்னிறலயில் �ணபுடன் வோதித்திடு்க.

கொைனித்துவத்தின கெப்பொை 
நிடைவுகடளத் தருகினறை.

புதிை கட்ைஙகடள இனனும் 
நவீைமொகக கட்ைைொம்.

பொதுகொப்புக குடறபொடுகள் 
உள்ளடவ.

பரொமரிப்புச் ்ெைவு
அதிகமொகும்.

சுறறுைொத் தைஙகளொகப்
பைனபடும்.

பழஙகொைக கட்ைைககடை 
அறிைைொம்.

பொரம்பரிைத் ்தொைர்பு
்தரிைொமல் ்பொய்விடும்.

வரைொறறுச் சுவடுகள் 
அழிநதுவிடும்.

வரலோற்றுக் 
்கடடடங்கறைப் 
�ோது்கோத்தல்

கு்றைநீக�ல

‘நம் நோடடில் வரலோற்றுத் பதோற்ைங்கறைக் ்கோக்்க பவணடும் என்ை உணரவு 
இறைஞர்களிறடபய குறைநது வருகிைது.’ பின்வரும் ்கருத்து்கறைச் சோரநது 
�ணபுடன் வோதம் தசய்க.

	 வரைொறறுத் ்தொறறஙகளின ்பருடமடைப் பறறி அறிநதிருககவில்டை.
	 ்பொழுது்பொககுக கூறுகளில் மட்டு்ம அதிகம் நொட்ைம் ் கொண்டிருககினறைர்.

‘வரலோற்றுச் சிைப்புமிக்்க இடங்களுக்குச் சுற்றுலோ தசல்வறதவிட மனமகிழ் 
இடங்களுக்குச் தசல்வறதபய மோணவர்கள் த�ரிதும் விரும்புகின்ைனர.’ 
வகுப்பில் வோதிடு்க. 

்வளப்படுததுதைல

எ.�ோ:
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போடம் 2 ்வரலோற்றில ஓஙகி நிற்கும் �டடடங�ள

கபசும் �டடடங�ள
பழம்்பரும் ் பருடமகடளத் தொஙகி நிறகும் கட்ைைஙகடள ம்ைசிைொ முழுவதிலும் கொணைொம். 
வரைொறறின ெொனறுகளொக விளஙகும் இநதக கட்ைைஙகள், பழஙகொைக கட்டுமொைத்டதப் 
�றைசோற்றிக் ் கொண்டிருககும். அழகிை ் தொறறம் , கடைநைம், படழடம இவறடறத் தொஙகி 
நிறகும் இககட்ைைஙகளுள் சிை உஙக்ளொடு ்பசுகினறை.

வணககம் நண்பர்க்ள! 
தடைநகரின மத்தியில் எடுப்பொை ்தொறறத்தில் நினறு ்கொண்டிருககினற எனடைப் 
பொர்த்திருககிறீர்களொ? எழில் மிகுநத ் தொறறம் நுணுககமொை கடைநுட்பக கட்ைை ் வடைப்பொடு 
ஆகிைவறறுைன திகழும் நொனதொன, சுல்தொன அப்துல் ெமொட் கட்ைைம்.

அந்தொணி சி.்நொர்மன எனற ஆஙகி்ைைக கட்ைைக கடைஞர், 10,200 ெதுர மீட்ைரில் 
எனடை வடிவடமத்தொர். ்கொைொைம்பூரின வளர்ச்சி்ைொடு மிக ்நருஙகிை ்தொைர்பு 
்கொண்ைவன நொன. நம் விடுதடை நொளொை, 31ஆம் நொள், ஆகஸ்ட் 1957இல், என 
முன்ை பறநத ஆஙகி்ைைரின ‘யூனிைன ்ஜக’ ்கொடி இறககப்பட்டு, நம் ம்ைசிைக ்கொடி 
ஏறறப்பட்டுப் பட்்ைொளி வீசிப் பறநதது ்தரியுமொ? அடிடம விைஙகு உடைநது சுதநதிர 
ம்ைசிைொ மைர்நத வரைொறடற நொனதொன கொட்டிக ்கொண்டு நிறகி்றன.

சுல்தோன் அப்துல் சமோட 
்கடடடம்

2.3.7 வரைொறு ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் பதிைளிப்பர்.

உறரநறடப் �குதிறய வோசித்து முக்கியக் ்கருத்து்கறை ஏற்ை வரிப்�டத்தில் 
குறித்துக் த்கோள்்க. அதறன நண�ருடன் ்கலநதுறரயோடு்க.
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வணககம் ்தொழர்க்ள!

என நண்பனின கடதடைக ் கட்டு முடித்து விட்டீர்களொ? நொனூறு ஆண்டுகொை மைொககொவின 
வரைொறடற நிடைவுபடுத்திக ்கொண்டிருககும் என கடதடையும் ்கொஞெம் ்களுஙகள். 
நொனதொன ‘ஸ்ைொடுயூஸ்’ கட்ைைம். மைொககொடவ ைச்சுககொரர்கள் ஆண்ை்பொது, ைச்சுககொர 
கவர்ைரின அதிகொரத்துவ இல்ைமொக விளஙகிைவன நொன. ஆசிை வட்ைொரத்தில், ைச்சுககொரர்களொல் 
முதலில் கட்ைப்பட்ைவன நொனதொன. அதொவது, 1650ஆம் ஆண்டில் கட்ைப்பட்்ைன. என வைடத 
என வொைொல் ்ெொல்ை மொட்்ைன. ்ெொனைொல் எனடைக கிழம் எனறு முடிவு கட்டிவிடுவீர்கள்.

இனடறைச் சூழலில் நொன, வரைொறறுத் ்தொல்்பொருள் கொட்சிைகமொக விளஙகுகின்றன. 
மைொககொ வரைொறடற நிடைவுகூரும் ் பொருள்கள் எனனுள் கொட்சிககு டவககப்பட்டிருககினறை. 
பொரம்பரிை ஆடைகளின கண்கொட்சியும்கூை ்தொைர்நது நடை்பறறு வருகினறது. மைொககொ 
வநதொல் மறககொமல் எனடை வநது பொருஙகள். 

வணககம் ்தொழர்க்ள!

ஸ்ரீ ்மைொநதி அரண்மடை எனபது என 
்பைர். ்நகிரி ்ெம்பிைொன மொநிைத்தில் 
அடமநதுள்்ளன. மிக நுணுககமொை 
‘மீைொஙகபொவ’ கடைநைத்துைனும் நொன 
வடிவடமககப்பட்்ைன.

என கட்ைடமப்பில் ்மலும் ஒரு விைப்பொை 
்ெய்தியும் உண்டு ்தரியுமொ? ்பொதுவொக, 
கட்டுமொைப் பணிகளில் ஆணிகடளப் 
பைனபடுத்திதொ்ை கட்ைைஙகடளக கட்டுவொர்கள்? 
ஆைொல், என உைலில், ஓர் ஆணிகூை 
பைனபடுத்தொமல் கட்டிைொர்கள் ்தரியுமொ? 
்வறும் ெட்ைஙகடளயும் பைடககடளயும் 
இடணககும் ஒருவடகத் ் தொழில்நுட்பத்்தொடு 
எனடைக கட்டிைொர்கள். ஸ்ரீ ் மைொநதி வநது, 

அநத விைப்டப மறவொமல் கண்டு களியுஙகள். 
என கட்டுமொைப் பணி 1902ஆம் ஆண்டு 
்தொைஙகி, 1906இல் முடிவடைநதது. எங்க என 
வைடதக கணககிட்டுச் ் ெொல்லுஙகள்! எனை 
விடை கிடைத்ததொ? ெரி, நொன விடை்பறுகி்றன.

ஸ்ரீ ்மைொநதி அரண்மடை
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வினோக்்களுக்குப் �தில் தரு்க.
1. சுல்தொன அப்துல் ெொமொட் கட்ைைத்தின சிறப்பு ைொது?

2. இககட்ைைத்டத எவவொறு பொதுகொககைொம்?

3. ‘ஸ்ைொடுயூஸ்’ கட்ைைத்தின தனித்துவம் எனை? 

4. தற்பொது இககட்ைைம் ம்ைசிைர்களுககு எவவடகயில் பைனபடுகிறது?

5. ஸ்ரீ ்மைொநதியின ்தொழில்நுட்பச் சிறப்பு ைொது? 

6. இககட்ைைக கடை கறறுத்தரும் படிப்பிடை எனை? 

இடு�ணி 1

இக்்கடடடங்களுக்கிறடபய உள்ை ஒற்றுறம்கறை விைக்கு்க.
இடு�ணி 2

�னுவறல தமைனமோ்க வோசித்து வினோக்்களுக்கு விறட தரு்க.
இடு�ணி 3

க�ோலோலம்பூரின் ்வரலோறு
்கொம்பொக ஆறும் கிள்ளொன ஆறும் ெநதிககும் 
இைத்தில்தொன நம் ்கொைொைம்பூர் தடைநகரம் 
உருவொைது. 1850ஆம் ஆண்டில், கிள்ளொனில் 
மைொய் மனைரொக விளஙகிை ரொஜொ அப்துல்ைொ, 
ஈைச் சுரஙகஙகடள அடமககும் பணிககுச் 
சீைத் ்தொழிைொளர்கடளக ்கொண்டு வநதொர். 
அதில் இருநதுதொன, ் கொைொைம்பூரின வரைொறு 
்தொைஙகிைது. ஈைவைல்கள் சூழநத குககிரொமமொக 
விளஙகிை ்கொைொைம்பூர் ்மல்ை வணிகப் 
்பருநகரமொக உரு்வடுத்தது.

்கொைொைம்பூரின ‘சீை கப்பித்தொைொக’, 
1870ஆம் ஆண்டில் ைொப் ஆ ்ைொய் 
நிைமிககப்பட்ைொர். அதன பினைர்தொன, 
்கொைொைம்பூர் முடறைொை வளர்ச்சிப் 
பொடதககு வநதது. ைொப் ஆ ்ைொய் சீரொை 
வளர்ச்சிப் பணிகடள ்மற்கொண்ைொர். 
ஒரு சிறறூரொக விளஙகிை ்கொைொைம்பூடர 
வளர்முகச்சுரஙக நகரமொக உருமொறறிைொர். 
கட்ைைஙகள் ் ெஙகறகள் மறறும் ஓடுகள் ் கொண்டு 
கட்ைப்பட்ைை. ்கொைொைம்பூரின மீளடமப்டப 
முடுககிவிை ைொப் ஆ ்ைொய் ்ெஙகற சூடைகள் ப்கோலோலம்பூர (அன்றும் இன்றும்)
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வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க. 
1. ்தொைககத்தில் ்கொைொைம்பூர் எப்படி இருநதது? 
2. ்கொைொைம்பூரின வளர்ச்சிககு ைொப் ஆ்ைொய் ஆறறிை பஙகு எனை?

�றழறம வோயநத ்கடடடங்களின் இரணடு சிைப்பு்கறைக் குறிப்பிடு்க.

மபலசியோவில் �றழறம வோயநத ்கடடடங்கள் �ற்றிய 
தசயதி்கறைத் திரடடி திரடபடடு ஒன்ைறனத் தயோரித்திடு்க. 
இறணயத்தைத்றதப் �யன்�டுத்து்க.

கொ்ணொளி

வரலோற்றுக் ்கடடடங்கள்

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

அடமகக ்பரும் நிைப்பகுதிடை வொஙகிைொர். அநத இை்ம 
இனறு பிரிகபீல்ட்சு எனறு அடழககப்படுகிறது. இங்க 
இநதிைர்கள் ்பருமளவு வொழவதொல், இவவிைம் தற்பொது 
‘லிட்டில் இநதிைொ’ எை அடழககப்படுகிறது. 1880ஆம் 
ஆண்டில் சிைொஙகூர் மொநிைத்தின தடைநகரொக ் கொைொைம்பூர்  
அறிவிககப்பட்ைது. அதன பிறகு, ் கொைொைம்பூரின வளர்ச்சி ் மலும்  
உத்்வகம் ்பறறது.
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சபந்தைோரோ டோலோம் கதைசிய இ்டநி்லப்பளளி 
மகலசிய நோள ்வரலோற்றுக �ண்�ோடசி செயலறிக்�

1.0  ்தொைககம் 

்பநதொரொ ைொைொம் ்தசிை இடைநிடைப்பள்ளியின வரைொறறுக கழகம், ஆண்டு்தொறும் 
ம்ைசிை நொள் வரைொறறுக கண்கொட்சிடை ஏறறு நைத்தி வநதுள்ளது. இவவொண்டும் இககண்கொட்சி 
கைநத ்ெப்ைம்பர் மொதம் 16ஆம் நொள், கொடை மணி 8:00 முதல் நண்பகல் மணி 12:00 
வடரயில் சிறப்பொக நடை்பறறது. இககண்கொட்சியில் பள்ளிடைச் ெொர்நத அடைத்து 
மொணவர்களும் கைநது ்கொண்ைைர்.

2.0  வர்வறபுடர 

்தொைகக நிகழச்சிைொக, இடற வணககம் இைம்்பறறது. அதடைத் ்தொைர்நது,  
இககடைவிழொவின ஏறபொட்டுககுழுச் ்ெைைொளர் ்ெல்வன முகில்வொணன அடைவடரயும் 
வர்வறறுப் ்பசிைொர். அவர் தமதுடரயில் இப்பள்ளியில் பயிலும் மொணவர்கள் நம் நொட்டின 
வரைொறடறயும் ம்ைசிை நொள் ்கொண்ைொைப்படும் ்நொககத்டதயும் உணர்த்துவதறகொக 
இககண்கொட்சி ஏறபொடு ்ெய்ைப்பட்டுள்ளதொகத் ்தரிவித்தொர்.

3.0 திறப்புடர

பள்ளியின முதல்வர் திரு. அமுதன அண்ணொமடை திறப்புடர ஆறறிைொர். அவர் 
தமதுடரயில் வரைொறறுக கழகத்திறகுத் தம் பொரொட்டுகடளத் ் தரிவித்துக ் கொண்ைொர். ் மலும், 
இப்பள்ளியில் பயிலும் மொணவர்களிடை்ை நொட்டுப் பறறிடை வலுப்படுத்த இவவிழொ துடண 
புரியும் எைக குறிப்பிட்ைொர். ்தொைர்நது, விழொவிடை அதிகொரப்பூர்வமொகத் திறநது டவத்தொர்.

4.0 நடை்பறற நிகழச்சிகள்

்தொைர்நது, பள்ளியின மண்ைபத்தில் ஏறபொடு ் ெய்ைப்பட்டிருநத கண்கொட்சிக கூைஙகடளப் 
பொர்டவைொளர்கள் ் ெனறு கொணத் ் தொைஙகிைொர்கள். அஙகு, ம்ைசிைொ உருவொை வரைொறறுச் 
ெொனறுகடளக கொட்டும் கொட்சிகடளப் பொர்டவககு டவத்திருநதைர். அககூைஙகளில் வரைொறறுக 
குறிப்புகள் அைஙகிை டக்ைடுகளும் வழஙகப்பட்ைை. மொணவர்களில் பைர் குறிப்புகளும் 
எடுத்துக ் கொண்ைைர். கண்கொட்சிக கூைஙகளில் வரைொறு ் தொைர்பொை கொ்ணொளிக கொட்சிகளும் 
ஆஙகொங்க இைம்்பறறை. பொர்டவைொளர்கள் அவறடறக கண்டுகளித்து மகிழநதைர்.

போடம் 3 செயலறிக்�: ்வரலோற்றுக �ண்�ோடசி 

3.4.15 180 ்ெொறகளில் ்ெைைறிகடக எழுதுவர்.

குழுவில் ்கலநதுறரயோடு்க.
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வோசித்த அறிக்ற்கயின் உள்ைடக்்கத்றதப் �த்திக்ப்கற்� இறணப்பு 
வறர�டத்தில் குறிப்பு்கைோ்க எழுது்க.

உமது �ள்ளியில் இயஙகிவரும் வரலோற்றுக் ்கழ்கம், ‘மபலசியப் �ல்லினப் 
�ண�ோடடு உறட்கள்’ எனும் ்கருப்த�ோருளில் த்கோணடோடட விழோ ஒன்ைறன 
ஏற்�ோடு தசயதது. அதில் �ல்பவறு நி்கழ்ச்சி்கள் சிைப்�ோ்க நடநபதறின. விழோவின் 
ஏற்�ோடடுக் குழுவின் தசயலோைர என்ை முறையில், அநநி்கழ்வின் தசயலறிக்ற்க 
ஒன்ைறன 180 தசோற்்களில் எழுது்க.

இடு�ணி 1

இடு�ணி 2

என்ன நி்கழ்ச்சி?
எப்த�ோழுது?
எஙகு?
யோவர?

்ெைைறிகடகயின உள்ளைககத் ்தொைர்புகடள விவரிககும் இடணப்பு வடரபைம்

தசயலறிக்ற்கயின் 
உள்ைடக்்கம்

அறிக்ற்கயின் 
ததோடக்்கம் 

ததோடக்்க நி்கழ்ச்சி

உறர்கள்

நடநத பிை 
நி்கழ்ச்சி்கள்

முடிவு

5.0 முடிவு

இறுதிைொக, நண்பகல் மணி 12:00ககு இககண்கொட்சி இனி்த நிடறவடைநதது. அடைவரும் 
மைநிடற்வொடு விடை்பறறைர்.

அறிகடக தைொரித்தவர், 9 அக்ைொபர் 20¨¨

அருளநங்� தைமிழ்வோணன் 
்ெைைர், 
தமிழ்மொழிக கழகம், 
்பநதொரொ ைொைொம் ்தசிை இடைநிடைப்பள்ளி, பநதிங.

�யன்�டுத்து்க 
•	 அறிகடகயின 

்தொைககம் - எனை 
- எப்்பொழுது - எஙகு - 
ைொவர்

•	 ்தொைகக நிகழச்சிகள்
•	 உடரகள்
•	 ்கொண்ைொட்ை நிகழச்சிகள் 
•	 முடிவு

செயலறிக்�யின் 
அ்மப்்பக 
�்வ்ததில ச�ோள�.

i-THINK
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இடு�ணி 3

அணறமயில் உமது �ள்ளிறயச் சோரநத ஒற்றுறமக் ்கழ்க உறுப்பினர்கள் ‘தமரபடக்்கோ 
சதுக்்க நறட உலோவில்’ ்கலநது த்கோணடோர்கள். ஏற்�ோடடுக் குழுவின் தசயலோைர 
என்ை முறையில் அநநி்கழ்றவப் �ற்றிச் தசயலறிக்ற்க ஒன்ைறன 180 தசோற்்களில் 
எழுது்க. சுற்ைறிக்ற்கயில் ்கோணும் குறிப்பு்கறைத் துறண த்கோள்்க.

உலோ போ்தை
1. ்மர்்ைககொ ெதுககம் 
2. முனைொள் உைர்நீதிமனறம் 
3. சுல்தொன அப்துல் ெமொட் கட்ைைம் 
4. ்தசிை ஆடைகளின ்தொல்்பொருள் கொட்சிைகம் 
5. விக்ைொரிைன நீருறறு 
6. இடெக கொட்சிைகம் 
7. ்மர்்ைககொ ெதுகக வொரிெொன உணவகம் 
8. ்கொைொைம்பூர் சிட்டி ்கைரி 
9. ்கொைொைம்பூர் நூைகம் 
10. கிளப் சிைொஙகூர் கட்ைைம் 
11. ்ெண்ட் ்மரி ்தவொைைம்

சமர்கடக�ோ ெதுக� ந்ட உலோ 
(வரைொறறு இைஙகடள அறிைவும் நுகரவும் அரிை வொய்ப்பு)

  12 இைஙகடளச் சுறறிவருதல் 
  வரைொறறு இைஙகளில் கொல் பதித்தல் 
  இனப உைொவில் அரிை 

்ெய்திகடளப் ்பறுதல் 
  வரைொறறுப் பதிவுகடளக  

கொணுதல்; நிடைவு கூர்தல்

்நரம் : கொடை மணி 9:00 - 11:30 
ஏறபொடு : ் கொைொைம்பூர் நகரொண்டமக கழகம்
  சுறறுைொ ்மம்பொட்டு வொரிைம்

்தொைர்பு ்கொள்ள...
03- 2698 0332 அல்ைது 
pelancongan@dbkl.gov.my. 

(முனபதிவு ்ெய்க)
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்வளப்படுததுதைல

உமது �ள்ளியில் இயஙகிவரும் ஒற்றுறமக் ்கழ்கம் ‘தமரபடக்்கோ ஒற்றுறம ஓடடம்’ 
ஒன்ைறன நடத்தியது. விழோவின் ஏற்�ோடடுக் குழுச் தசயலோைர என்ை முறையில் 
அநநி்கழ்றவப் �ற்றிச் தசயலறிக்ற்க ஒன்ைறன 180 தசோற்்களில் எழுது்க.

கு்றைநீக�ல

கதைசிய நோள ச�ோண்டோடடச  செயலறிக்�
1.0 ்தொைககம் 

 ஆண்டு்தொறும் ் தசிை நொள் ் கொண்ைொட்ைம் நைநது வருகிறது. இவவொண்டும் 
இவவிழொ கைநத  கொடை மணி  முதல்  வடரயில் 
சிறப்பொக நடை்பறறது. 

2.0 வர்வறபுடர 

்தொைகக நிகழச்சிைொக, இடற வணககம் இைம்்பறறது. அதடைத் ்தொைர்நது, 
இககடைவிழொவின ஏறபொட்டுக குழுச் ் ெைைொளர்  அடைவடரயும் வர்வறறுப் 
்பசிைொர். அவர் தமதுடரயில்  

3.0 திறப்புடர 

பள்ளியின முதல்வர்  திறப்புடர ஆறறிைொர். இவர் தமதுடரயில்   
தம் பொரொட்டுகடளத் ்தரிவித்துக ்கொண்ைொர். ்மலும்,   எைக குறிப்பிட்ைொர். 
்தொைர்நது, விழொவிடை அதிகொரப்பூர்வமொகத் திறநது டவத்தொர்.

4.0 நடை்பறற நிகழச்சிகள்

5.0 முடிவு 

இறுதிைொக, பிறபகல் சுமொர்   மணிககு இவவிழொ நிடறவடைநதது. வருடகைொளர்கள் 
மகிழச்சிைொக விடை்பறறைர்.

அறிகடக தைொரித்தவர்,  

்ெைைொளர்,

 

 

உமது �ள்ளியில் பதசிய நோள் த்கோணடோடடம் மி்கச் சிைப்�ோ்க நறடத�ற்று 
முடிநதது. அவவிழோவின் ஏற்�ோடடுக் குழுச் தசயலோைர என்ை முறையில் 
அநநி்கழ்றவப்�ற்றி தசயலறிக்ற்கறய நிறைவு தசய்க.

தமிழ்மொழி        படிவம் 3 202

ச
தை

ோகு
தி

  1
9



போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

4.7.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை பழ்மொழிகடளயும் அவறறின ்பொருடளயும் அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

உறரயோடலில் வரும் �ழதமோழி்கறை அறிநது கூறு்க.

இைஙப்கோ:  வணககம் 
ஐைொ…! ஓய்வொக 
இருககிறீர்களொ? 
உஙக்ளொடு ்பெ 
இைலுமொ?

தநறியுறர ஆசிரியர:  வணககம் 
இளங்கொ…! நொனும் 
உனடைப் பொர்கக 
்வண்டும் எனறுதொன 
எண்ணியிருந்தன. 
கடைச்்ெல்வனிைம் 
்ெொல்லியிருந்த்ை! 

இைஙப்கோ:  ஐைொ, கடைச்்ெல்வன 
்நறறு மொடைதொன எனனிைம் ் ெய்திடைக கூறிைொன. அதைொல்தொன 
தஙகடளப் பொர்கக வந்தன.

தநறியுறர ஆசிரியர:  நல்ைது. இப்படி வநது உட்கொர். கைநத வொரம் உன அடரைொண்டுத் 
்தர்ச்சிடைப் பொர்த்்தன. அது எைககு அதிர்ச்சிடைத் தநதது. பை 
பொைஙகளில் குடறநத மதிப்்பண்கள். எனை ஆயிறறு இளங்கொ?

இைஙப்கோ:  உண்டமதொன ஐைொ…! எனைொல் முனபு்பொல் பொைஙகளில் கவைம் 
்ெலுத்த முடிைவில்டை. புறப்பொை நைவடிகடககளின ஈடுபொடு என  

எச்்ெைடைச் ் ெய்தொலும் தன ் நொககத்தில் 
்வறறி ்பறுவதி்ை்ை கவைம் ்ெலுத்த 
்வண்டும்.

பழசமோழி சபோருள

ஆரிைக கூத்தொடிைொலும் 
கொரிைத்தில் கண்ணொயிரு

்தொைர்நது ஒரு ் ெைடைச் ் ெய்து வநதொல் 
எவவளவு கடிைமொைதொக இருநதொலும் 
நொளடைவில் எளிதொகிவிடும்.

எறும்பு ஊரக 
கல்லும் ்தயும்

நைநது முடிநத ஒரு கொரிைத்டத அல்ைது 
டகவிட்டுப்்பொை ஒரு ் பொருடள நிடைத்து 
வருநதிப் பைனில்டை.

அடண கைநத ்வள்ளம் 
அழுதொலும் வரொது
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முழுக கவைத்டதயும் சிதறடித்துவிடுகினறது. அடிககடி பள்ளியின 
நிகரொளிைொகப் பை ்பொட்டிகளில் கைநது்கொள்ள ்வண்டியுள்ளது. 

தநறியுறர ஆசிரியர:  இஙகுதொன கூடுதல் கவைம் ் தடவ இளங்கொ! ஆரிைக கூத்தொடிைொலும் 
கொரிைத்தில் கண்ணொக இருகக ் வண்டும். நொம் எச்்ெைடைச் ் ெய்தொலும் 
நம் ்நொககத்தில் ்வறறி ்பறுவதி்ை்ை கவைம் ்ெலுத்த ்வண்டும். 
உன ஆர்வத்தில் தவறில்டை. ்பொட்டி விடளைொட்டில் ்வறறி ்பறும் 
அ்த்வடளயில் கல்வியிலும் நல்ை ்தர்ச்சி ்பறுவதும் உன முககிை 
்நொககமொக இருகக ்வண்டும்.

இைஙப்கோ:  ெரிதொன ஐைொ…! எனைொல் ் நரத்டத முடறைொகப் பஙகிை முடிைவில்டை. 
அதுதொன ் பரிை சிககைொக இருககினறது. பொைஙகடள எத்தடை முடற 
மீள்பொர்டவ ்ெய்தொலும் விளஙகிக ்கொள்ள கடிைமொக இருககிறது.

தநறியுறர ஆசிரியர:  அப்படிைொ? ெரி…! ஒரு பொைத்டத எத்தடை முடற மீள்பொர்டவ ் ெய்வொய்? 

இைஙப்கோ:  ஒரு முடற அல்ைது இரண்டு முடற மீள்பொர்டவ ்ெய்்வன ஐைொ.

தநறியுறர ஆசிரியர:  அைைொ! அது ் பொதொது இளங்கொ. ஓரிரு முடற படித்தும் விளஙகவில்டை 
எனறொல், பை முடற படித்து விளஙகிக ்கொள்ள முைை ்வண்டும். 
்தொைர்நது ஒரு ்ெைடைச் ்ெய்து வநதொல் எவவளவு கடிைமொைதொக 
இருநதொலும் நொளடைவில் மிகவும் எளிதொகிவிடும். எறும்பு ஊரக கல்லும் 
்தயும் எனபடத நீ ்கள்வி பட்ைதில்டைைொ?

இைஙப்கோ:  ெரி ஐைொ, நீஙகள் ்ெொல்லும் வழிமுடறடை இனிப் பினபறறுகி்றன. 

தநறியுறர ஆசிரியர: இளங்கொ…! இனிக கவைமொகவும் கருத்தொகவும் படி. நீ ்கட்டிககொர 
மொணவன. மைம் டவத்தொல் நல்ை ் தர்ச்சிடைப் ் பற முடியும். இனனும் 
மூனறு மொதஙகளில் ‘பி.டி.3’ ்தர்வு வரப்்பொகினறது. அெட்டைைொக 
இருககொ்த…! இப்்பொழுது படிககொவிட்ைொல் ்தர்வு முடிவு வரும்்பொது 
நல்ை ்தர்ச்சிடைப் ்பற முடிைவில்டை்ை எனறு வருநத ்நரிடும். 
அப்்பொது வருநதிப் பைனிருககொது. அடண கைநத ் வள்ளம் அழுதொலும் 
வரொது. நைநது முடிநத ஒரு கொரிைத்டத அல்ைது டகவிட்டுப்்பொை ஒரு 
்பொருடள நிடைத்து வருநதிப் பைனில்டை. 

இைஙப்கோ:  நல்ைது ஐைொ..! இன்ற என முழுக கவைத்டதயும் கல்வியினபொல் 
திருப்புகி்றன. தஙகளின அறிவுடரககு மிகக நனறி. ் ெனறு வருகின்றன 
ஐைொ…!

தநறியுறர ஆசிரியர: நல்ைது, ்ெனறு வொ. நொன கூறிைடவ நிடைவில் இருககட்டும்.

இைஙப்கோ:  நல்ைது ஐைொ.

�னுவறல அடிப்�றடயோ்கக் த்கோணடு �ழதமோழி்கறையும் அவற்றின் த�ோருறையும் 
எழுது்க.

இடு�ணி 1
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நண�பரோடு ்கலநதுறரயோடி, சூழலுக்குப் த�ோருத்தமோன �ழதமோழி்கறை 
அறடயோைம் ்கணடு எழுது்க.

இடு�ணி 2

‘திடீர்ப் பணககொரர்’ திட்ைத்தினவழி விடரவில், பணககொரர் ஆகைொம் எனறு 
அருளப்பருககு ஆடெடை மூட்டிைொர் அவரின நண்பர் ஒருவர். நண்பரின ஆடெ 
வொர்த்டதகடள நம்பிைொர் அருளப்பர். முன பின ்ைொசிககொமல், தம் ்ெமிப்பு 
எல்ைொவறடறயும் அத்திட்ைத்தில் முதலீடு ் ெய்தொர் அருளப்பர். ஆைொல், இரண்்ை 
மொதத்தில் அநத நிறுவைத்தின முதைொளிகள் பணத்டத்ைல்ைொம் சுருட்டிக ் கொண்டு 
தடைமடறவொகிைர். அப்்பொதுதொன, தொம் ஏமொறறுப்பட்டுவிட்ைடத அறிநதொர் 
அருளப்பர். தொம் முன்ப ் ைொசித்துச் ் ெைல்பைொமல் ் பொைதொல், தமது வொழநொள் 
்ெமிப்்பல்ைொம் வீணொகிப் ்பொைடத எண்ணி வருநதிைொர். இப்்பொது வருநதி 
எனை பைன? முடிநத கடதடை எண்ணி வருநதுவடதவிை, அடுத்து இது ் பொனறு 
நைவொமல் பொர்த்துக ் கொள்வ்த சிறப்பு எனறு தம் மைத்டதத் ் தறறிக ் கொண்ைொர்.

1

2

3

தமிழருவிககுக கணககுப் பொைம் எனறொ்ை பொகறகொய் ெொப்பிடுவது ்பொனறு 
கெககும். எவவளவுதொன முைறசி எடுத்தொலும் ் தர்வில் நல்ை புள்ளிகடளப் ் பற 
முடிைொமல் மைம் ஒடிநது ் பொவொள். ஒருநொள், கணிதப்பொை ஆசிரிைர் தமிழருவிடை 
அடழத்து அவளின சிககடைக ் கட்ைறிநதொர். கணககுகடள முடறைொகச் ் ெய்யும் 
நுணுககஙகடளயும் வழிமுடறகடளயும் ்ெொல்லிக ்கொடுத்தொர். அனறுமுதல், 
தமிழருவி ்தொைர்நது, விைொமுைறசி்ைொடு, கணககுகடள ஒவ்வொரு நொளும் 
்ெய்ைத் ்தொைஙகிைொள்; பயிறசிககு ்மல் பயிறசி; ்மல்ை ்மல்ை கணககுகள் 
புரிைத் ் தொைஙகிை. ் தொைர்நது, முைறசிடை இரட்டிப்பொககிைொள். அடரைொண்டுத் 
்தர்வில், கணககுப் பொைத்தில் அதிகப் புள்ளிகள் ் பறறொள். அவளுககுக கணககுப் 
பொைம் கறகண்ைொய் மொறி, ்தைொய் இனித்தது. 

கவிச்ெககரவர்த்தி கம்பர் ் ெொழனின அடவயில் அரெடவப் புைவரொக வீறறிருநதொர். 
அ்த அடவயில், தடைடமப் புைவரொக வீறறிருநதொர் ஒட்ைககூத்தர். அவர்கள் 
இருவடரயும் வை்மொழி கொவிைமொை இரொமொைணத்டதத் தமிழில் இைறறுமொறு 
பணித்தொர் ்ெொழ அரெர். அவர்கள் இருவருககுமிடை்ை ைொர் இரொமொைணத்டத 
முதலில் எழுதி முடிப்பது எனபதில் கடும்்பொட்டி நிைவிைது. இருப்பினும், அரெனின 
ஆடணடை ஏறறுப் பை கொைம் இரொமொைணம் இைறறுவதி்ை்ை முழுக கவைத்டதயும் 
்ெலுத்திைொர் கம்பர். இறுதியில் கம்பரொமொைணத்டத ்வறறிகரமொக இைறறி 
திருவரஙகக ்கொயிலில் அரங்கறறம் ்ெய்தொர். பை இனைல்களுககிடையில் 
விைொமுைறசியுைன கவைம் முழுவடதயும் ்ெலுத்தி, ்தொைர்நது முைனறதொல், 
இரொமொைண கொவிைத்டதச் சிறப்பொக எழுதி முடித்தொர் கம்பர். 
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�ழதமோழி்களுக்கு ஏற்ை சூழல்்கறை எழுது்க.
இடு�ணி 3

�ண்ணதைோெனின் அனுப்வ சமோழி�ள
நடந்தை்தை எண்ணிக �்வ்லப்படடோல அ்வன் ம்டயன்,
நடப்ப்தை எண்ணி ்வருததைப்படடோல அ்வன் மூடன்,
கபோடோ ்வரு்வது ்வரடடும் என்ப்வக் நலல ரசி�ன்.

எறும்பு ஊரக கல்லும் ்தயும்

அடண கைநத ்வள்ளம் அழுதொலும் வரொது

ஆரிைக கூத்தொடிைொலும் கொரிைத்தில் கண்ணொயிரு

்வளப்படுததுதைல

�ழதமோழி்களின் த�ோருறை தமயப்பிக்கும் வணணம் வோழ்க்ற்கயில் தவற்றி 
த�ற்ை ஒருவறரப் �ற்றி விைக்கி எழுது்க.

சோன்பைோர்களின் த�ோன்தமோழி்களுக்குப் த�ோருத்தமோன �ழதமோழியிறனத் 
ததரிவு தசயது ததோடரபிறன விைக்கிக் கூறு்க.

கு்றைநீக�ல

ஆரிைக கூத்தொடிைொலும் கொரிைத்தில் கண்ணொயிரு

எறும்பு ஊரக கல்லும் ்தயும்

அடண கைநத ்வள்ளம் அழுதொலும் வரொது

தவற்றிக்கும் ்�ொல்விக்கும் இரட்ய உள்ை விததியொெதர� 
நிர்்ணயிப்பது�ொன் சிக்கல்.

வொட்டி வர�த�ொலும் கடுர�யொக பொடுபட்டொல்�ொன் 
சிக்கல்க்ைொடு 

்பொைொடித தீர்வு கொ்ண முடியும்.
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அறிவியல உல�ம்சதைோகுதி 20

போடம் 1 அறிவியல �ண்டுபிடிப்பு�ளும் வி்ளவு�ளும்

்கருத்துக்கு ஏற்ை சோன்று்கறை விவரித்துக் கூறும் எடுத்துக்்கோடறட 
ஆழ்நது ஆரோயநது நண�ரிடம் கூறு்க.

1.4.5 கருத்துகடளச் ெொனறுகளுைன விவரித்துக கூறுவர்.

எ.�ோ:

அறிவிைைொளர்களின 
பல்்வறு கண்டுபிடிப்புகள் 
மனித வளர்ச்சிககு 
வித்திடுகினறை. ஆைொல், 
அதறகும் ்மைொக இநதக 
கண்டுபிடிப்புகள் மனிதடை 
முைமொககிவிட்ைை. 

�ருதது ெோன்று�ள

வி்வரிததைல

  குளிரூட்டி இல்ைொமல் வொழ முடிவதில்டை.
  மினெொதைச் ெடமைல் கருவிகள் மரபுவழி 

ெடமைல் முடறடை விழுஙகிவிட்ைை.
  வீட்டுப் பணிகள் இைநதிர மைமொககப்பட்டு, 

உைல் உடழப்பு இல்ைொமல் ்நொய்கள் 
்பருகிவிட்ைை. பைர் ்நொைொளிகளொக 
வைம் வருகினறைர்.

அறியிைல் கண்டுபிடிப்புகள் மனித வளர்ச்சிககு உதவியிருநதொலும், அநதக 
கண்டுபிடிப்புகளொல் மனித வொழகடக சிை வடககளில் முைமொகிப் ் பொைது எனபது 
ஓரளவிறகு உண்டம்ை. இனறு மனிதன குளிரூட்டி இல்ைொமல் வொழ முடிவதில்டை; 
மினெொதைக கருவிகள் மரபு முடறகளிைொை ெடமைடை மறககடித்துவிட்ைை; 
ெடமைல் அடறயில் இருககும் மினைடுப்பு, மினபொடை, அரடவ இைநதிரம் 
எைப் பை கருவிகள், இனறு ் பண்களின அவசிைத் ் தடவகளொக மொறிவிட்ைை. 
்மலும், வீட்டுப் பணிகள் ைொவும் இைநதிர மைமொககப்பட்டு, உைல் உடழப்புகள் 
இல்ைொது ் பொயிை; இதைொல், பைர் ் நொய்களொல் பீடிககப்பட்டு நைமொடுகினறைர். 
இத்தடகை நவீைக கருவிகள் இைஙகொவிட்ைொல், ்பண்கள் ஒருவித பைபைப்பு 
மறறும் மைஅழுத்தத்திறகு ஆளொகி விடுகினறைர். எநதச் ெடமைடையும் ் ெய்ை 
முடிைொ்த எனும் கவடையும் ்பண்களுககு வநதுவிடுகிறது. இல்ைத்திற்க 
இத்தடகை பை பொதிப்புகடள அறிவிைல் ்கொண்டு வநதுள்ளது எனபதடை 
மறுகக இைலு்மொ?

்கருத்து

சோன்று்கள் 
விவரிப்பு
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்கருத்து்களுக்கு ஏற்ை சோன்று்கறைத் ததரிவு தசயது விவரித்து வகுப்பில் கூறு்க.
இடு�ணி 1

்கருத்துறர்களுக்கு ஏற்ை சோன்று்கறை இறணய மு்கவரி்களில் 
திரடடி விவரித்துக் கூறு்க. 

இடு�ணி 2

  அணுவுடைகளிலிருநது ்வளிைொககப்படும் கழிவுகள் 
கைல்நீரின தூய்டமடைக ்கடுத்து வருகினறை. 

  குளிரூட்டிகளின ்பருககம் நீர்த் தூய்டமக்கட்டை 
உருவொககியுள்ளது.

  ்தொழிறெொடை இைநதிரஙகளிலிருநது ் வளி்ைறறப்படும் 
கரும்புடககள் அமிை மடழடை உருவொககிவிட்ைை. 

  மருத்துவத்துடற கண்டுபிடிப்புகள் இருதை்நொய், 
குைல்புண் ் பொனற ் நொய்கடளக குணப்படுத்த ் பரிதும் 
உதவியுள்ளை.

  புதிை புதிை மருநது வடககளின கண்டுபிடிப்புகளும் 
பைடர ்நொயிலிருநது கொப்பொறறியுள்ளை. 

  ெளிககொய்ச்ெல் ் நொய்ககும் நிரநதரத் தீர்வு ஏறபட்டுள்ளது.

�ருதது

�ருதது

அறிவிைல் 
்தொழில்நுட்பத்தின வளர்ச்சி 
உைகின இனடறை 
நீர்த்தூய்டமக்கட்டுககு 
முககிைக கொரணஙகளுள் 
ஒனறொக உள்ளது.

அறிவிைல் 
கண்டுபிடிப்புகள் 
ஆககப் பணிகளுககு 
உதவியுள்ளை 
எனபதடை மறுகக 
இைைொது. 

அறிவிைல், 
்பொககுவரத்துத் 
துடறடை 
மொறறிைடமகக 
உதவியுள்ளது.

அணுெகதிடை முடறைொகப் 
பைனபடுத்திைொல், 
மொநதர்ககு நல்ை 
பை விடளவுகடளக 
்கொண்டு வரும்.

புதிை அறிவிைல் 
கருவிகளில் பை, மொனிை 
நைத்திறகுத் தீஙகு 
விடளவிககினறை.
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�டங்கறைத் ததோடரபு�டுத்தி ஏற்ை ்கருத்திறன உருவோக்கிச் சோன்று்களுடன் 
விவரித்துக் கூறு்க.

இடு�ணி 3

அணுெகதியின ் பருககம் உைகிறகு அச்சுறுத்தைொக விளஙகுகினறது. இனறு, பல்்வறு நொடுகளில் 
வளர்நதுள்ள அணு உடைகளின ் பருககம் உைகத்தில் ் பரழிவுகடள உருவொககி வருகினறை. 
இடவ உயிர், உைல் ்ெதஙகளுககும் இைறடகப் ்பரழிவிறகும் கொரணமொக விளஙகுகினறை. 
இநதிைொவில் உள்ள ் பொபொல் நகரில் 1984இல் அணுககதிர் கசிவிைொல், 2259 ் பர் உயிரிழநதைர். 
அஙகுப் பிறநத குழநடதகளும் பை ஆண்டுகளொக உைற்பறு குடறந்த பிறநதைர். அண்டமயில், 
ஜப்பொனில் ஆழிப்்பரடை (சுைொமி) ஏறபட்டு அணுமினநிடைைம் ் வடித்ததொல், அதன கதிர்வீச்சு 
பரவி, சுறறுச்சூழடை மிகவும் பொதித்தது. 

அணு உறல்களின் த�ருக்்கம் உல்கத்திற்குப் ப�ரழிவு

புதிய பநோய்களின் பதோற்ைம் தடுப்பு முறை்களின் உருவோக்்கம்

எ.�ோ:
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்தொழில்நுட்பமொைது மனிதர்களுடைை அனறொை 
வொழகடகயில் ஏறபடுத்துகினற ெொதகமொை 
தொககஙகள் பறறி ்நொககுகினற்பொது 
்தொழில்நுட்பஙகள் மனிதர்களுடைை ் வடைப் 
பளுடவக குடறத்துவிட்ை நிடைடைக கொண 
முடிகிறது. எடுத்துககொட்ைொக, விவெொைத்துடறடை 
எடுத்துக ்கொண்ைொல் பசுடமப் புரட்சியின 
விடளவிைொல் இைநதிரஙகள் பைனபடுத்தப்பட்டு 
மககளுககுத் ்தடவைொை உணவுப் 
்பொருள்கடளக குடறநத ் நரத்தில் அதிகளவில் உருவொகக முடிகிறது. இதைொல்,  மனிதர்களுடைை 
்தடவகடள உைனுககுைன நிடறவு ்ெய்ைககூடிை நிடைடம ஏறபடுகினறது.

்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிைொல், மனிதன பொரம்பரிைத் ்தொழில்களிலிருநது விடுபட்டு 
இைநதிரம் ெொர்நத ்தொழில்களில் ஈடுபடும் புதிை நிடை உருவொகியுள்ளது. இது மனித 
வொழவில் பை நனடமகடள உருவொககியுள்ளது. இதைொல், மககளுககு உைர்நத ஊதிைம் 
கிடைககினறது. அதனவழி, அவர்களது வொழகடகத் தரம் உைர்வடைகினறது. அத்துைன 
்நரவிரைம் ்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிைொல் குடறககப்பட்டுள்ளது. இவவொறொை மொறறஙகள் 
ெமூகத்தில் முன்ைறறத்டத ஏறபடுத்த கொரணமொகினறை.

்கருத்துக்கு ஏற்ை சோன்று்கறைப் �யன்�டுத்தி விவரித்துக் கூறு்க.

இந� நூற்றொண்டின் இறுதிக்குள் இயநதிை �னி�ன்�ொன் (்ைொ்பொட்)
இந� உைகதர� ஆைப்்பொகிறொன்.

சிநதிக்கும் திைன் த்கோணட இயநதிர மனிதன்
  நல்ை சிநதடைத் திறன ்கொண்ைது.
  இது மனிதர்களுைன ‘ரொக-சிஸ்ெர்-்பப்பர்’ எனற 

விடளைொட்டை விடளைொடும். 
  மனிதனின டெடககடளப் புரிநது ் கொள்கிறது. 
  விண்்வளி இைநதிர மனிதன.
  தைது முதல் வொர்த்டதடை விண்்வளியில் 

பதிவு ்ெய்துள்ளது.

கு்றைநீக�ல

்வளப்படுததுதைல

�த்தி்களில் ்கோணும் முதன்றமக் ்கருத்து்கறையும் அதற்்கோன சோன்று்கறையும் 
திரடடி ்கருத்து்கறை விவரித்துக் கூறு்க.
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2.1.6 ்ெய்திடைச் ெரிைொை ்வகம், ்தொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவறறுைன நிறுத்தக குறிகளுக்கறப வொசிப்பர்.

போடம் 2 அறிவியல போ்தை

வோசிக்கும் முன் தசோற்்கறை உச்சரித்துப் �ழகு்க.

மொர்ச் 10 – மருத்துவ அறிவிைலின பொடதயும் பைணமும் 
ெரிைொை திடெயில் ்ெல்கினறைவொ? அதுதொன, இனடறை 
கொைத்தின ்கள்விைொக நிறகிறது. ‘இதுதொன அறிவிைல் 
பூர்வமொைது’ எனறு ெொனறு தருவதறகு உைகில் எநத ஓர் 
அடமப்பிறகும் அதிகொரம் கிடைைொது. ஏ்ைனறொல், அறிவிைல் 
எனபடத அறிநது்கொள்ள, உரசிப்பொர்ககப் ்பொது 
அளவு்கொல் ஒனடற ைொரும் கொட்டிை இைைொது.

்ெவவொய்

சுறறுப்புறம்

மினைடுப்பு

்ெல்லும்

பணி

நுண்ணடை

�்வ்ததில ச�ோள�

முரறயொக வொசித�ல்…!

  வரிவடிவத்தை 

அ்ையாளம் காணுதைல்.

  மு்ையான உச்சரிப்புைன் 

ச்சாறக்ள உச்சரிததைல்.

  ச�ாருள் உணர்ந்து 

வாசிததைல்.

்ம 6 – ் ெவவொய்க ் கொளத்திறகுச் ் ெல்லும் விண்்வளி வீரர்கள், அஙகு நீண்ை நொள்கள் தஙகி 
ஆய்வு ்ெய்ைவும் அவர்கடளச் சுறறுப்புறக கொரணிகள் பொதிககொமல் இருககவும் இருப்பிைம் 
உருவொகக ‘நொெொ’ பணிவீடுகள் அடமகக முடிவு ்ெய்துள்ளது.

ஜூன 25 – டகப்்பசியின பைனபொடு உஙகளின கறறல் ஆர்வத்டதத் 
தடை ்ெய்வது உஙகளுககுத் ்தரியுமொ? எப்படி? அடவ ஐநது வடக: 
டகத்்தொடை ் பசியில், வீ்ண அரட்டை அடித்தல்; முகநூலில் ் நரத்டதச் 
்ெைவிைல்; புைைத்தில் கொைத்டத வீணடித்தல்; வடை்ைொளியில் ் நரத்டத 
விரைமொககுதல் ்பொனறடவதொம் அடவ. 
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தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக் 
குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்துக் ்கோடடு்க.

இடு�ணி 2

மருத்துவத் துடறயில் ஏறபட்ை ்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின 
பைைொக, தற்பொது புதிதொக வநதுள்ள ஒரு கருவி, உயிரிை்ைொட்டி 
(ப்ைொ ஸ்ைொம்ப்). இககருவிடை அஞெல் தடைடைக கடிதத்தில் 
ஒட்டுவது்பொல், நமது உைலில் ஒட்டிக்கொள்ள ்வண்டும். 
அதன பினைர், நம் உைல்நிடைடைப் பறறி இககருவி திடரயில் 
கொண்பிககும். கர்ப்பிணிகள், இதை ்நொைொளிகள், மூடள 
்தொைர்பொை ்நொைொளிகள் அடைவருககும் எளிை முடறயில் 
மருத்துவம் பொர்கக இககருவி உதவும்.

இனி்மல் வழி ்தரிைொத ஊருககும் இனனுநதில் எளிதொகச் 
்ெல்ைைொம். ஏ்ைனில், தற்பொது வநதுவிட்ைது ‘திறன தடைகொப்பு’ 
(ஸ்மொர்ட் ்ெல்்மட்). ஒரு நிறுவைம், தைஙகொட்டு முடறடம 
(ஜி.பி.எஸ்), நிழறபைககருவி (்கமரொ) ஆகிைடவ ் பொருத்தப்பட்ை 
புதிை திறன தடைகொப்டப அறிமுகம் ் ெய்துள்ளது. இநதத் திறன 
தடைகொப்புக கண்ணொடியில் உள்ள திடரயில் ் ெல்ை ் வண்டிை 
இைத்டதப் பதிவு ்ெய்துவிட்ைொல் ்பொதும்; எவவளவு ்தொடைவு 
எனறொலும், அçது எளிடமைொக வழிடைக கொட்டிவிடும்.

வோக்கியங்கறைச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக் 
குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்துக் ்கோடடு்க.

இடு�ணி 1

  நம் உைகில் அறிவிைல் எனை்வல்ைொம் ்ெய்கிறது ்தரியுமொ? அணு முதல் 
ஆகொைம் வடர அதன அரெொட்சிதொன ஓஙகி நிறகிறது.

  அறிவிைல் ்தொழில்நுட்பத்தின வளர்ச்சி்ைொ, உைலின மரபணுவடர ்ெனறு 
்நொய்கடளக குணப்படுத்துகிறது;  நல்ை்தொர் எதிர்கொைத்டத உருவொககுகிறது; 
்தொழில்நுட்பத்டத வளரச் ்ெய்கிறது; நம் அனறொைப் பணிடை 
எளிடமைொககுகிறது.்மலும், நம் வொழடவ்ை இனிடமைொககுகிறது.

  அறிவிைல் ்தொழில்நுட்பத்தின ஆரொய்ச்சிகள், நம்டம ஆகொ...! எனறு புருவத்டத 
உைர்த்த டவககினறை.

இடு�ணி 3

தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக் 
குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்துக் ்கோடடு்க.

தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக் 
குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்திடு்க.
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பை வீடுகளின சுவர்களில் விரிெல் விட்டுப் பொர்த்திருககிறீர்களொ? 
பை கட்ைைஙகளில் விரிெல் ் பரிதொகி இடியும் நிடையில் உள்ளடதக 
கவனித்திருககிறீர்களொ? ஆைொல், அதற்கல்ைொம் தீர்வு 
வநதுவிட்ைது. ஏன ் தரியுமொ? நுண்ணுயிர் ் தொழில்நுட்பத்தின 
மூைம் கறகடளக ் கொண்டு உருவொககப்பட்ை திண்கொடரகளின 
வழி (கொனகிரீட்) இவவிரிெடைத் தடுககும் முடற தற்பொது 
கண்டுபிடிககப்பட்டுள்ளது. எை்வ, சுவரில் விரிெல் விழுநதொல், 
இனி, நுண்ணுயிர்களின ்பருககத்தொல் விழுநத விரிெல் 
தொைொக்வ மூடிக்கொள்ளும். அ்ைைப்பொ! எத்தடகை விைப்பொை 
்ெய்தி இது. என்ை! அறிவிைலின அபொர வளர்ச்சி!

�னுவறலச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் நிறுத்தக் 
குறி்களுக்ப்கற்� வோசித்துக் ்கோடடு்க.

இநத மனித இைம் எப்படித் ் தொனறிைது? இநத உைகம் எனறு ் தொனறிைது? இநதக கதிரவன 
எவவொறு ்தொனறிைது? இநதக கதிரவடைப் ்பொனற விண்மீனகள் இத்தடை இருப்பது ஏன? 
இநத விண்மீனகடளயும் ்கொள்கடளயும் அைககிை பிரபஞெம் எத்தடகைது? 

இடவ ் பொனற ் கள்விகளின ெத்தம், மனித மூடளடைப் ் பரிை ் தைடை ் நொககி உநதியுள்ளை. 
உயிடரயும், உைடையும், உடைடமகடளயும், உருககி உடழத்து அறிவிைைொளர்கள் இதறகு 
விடை ் தடுகிறொர்கள். இடைவிைொ ஆய்வுகளில் மூழகி, ெமூக எதிர்ப்புகளில் நீச்ெைடித்து, ஓரளவு 
விடைடையும் கண்டுள்ளொர்கள். இடைவிைொ ஆய்வில் அவர்கள் கண்ை பிரபஞெம் பறறி அவர்கள் 
கண்ை உண்டமகள், அ்ைைப்பொ! மடைப்புககுரிைடவ!

மனித இைம் ்தொனறி 30 இைட்ெம் ஆண்டுகள் ஆகினறை; இநத உைகம் ்தொனறி 460 
்கொடி ஆண்டுகள் முடிநதுள்ளை; இது எவவளவு ்பரிை விைப்பொை ்ெய்தி! 

- எடுத்தொளப்பட்ைது:
மூைம். முடைவர் இ.்ஜ.சுநதர் (தமிழுககு இத்தடை ்ெொதடைகள் ஏன?)

இந்தை உலகிற்கு ஆக�ம் ஏன்? அழிவு ஏன்?

்வளப்படுததுதைல

கீழ்க்்கோணும் தசயதிறயச் சரியோன பவ்கம், ததோனி, உச்சரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக் குறி்களுக்ப்கற்� வகுப்பில் உரக்்க வோசித்துக் ்கோடடு்க.

கு்றைநீக�ல

தமிழ்மொழி        படிவம் 3213

ச
தை

ோகு
தி

  2
0



3.4.19  180 ்ெொறகளில் வொதககட்டுடர எழுதுவர்.

போடம் 3 அறிவியல முன்க்ற்றைம்

வோசித்துக் ்கருத்தறி்க.
நொட்டு மருத்துவமும் நவீை மருத்துவமும்

சடட்கத்தின் துறண த்கோணடு, ‘நோடடு மருத்துவ முறைறயவிட நவீன 
மருத்துவமுறைபய மி்கச் சிைநதது’ என்ை தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர 
ஒன்றை எழுது்க.

இடு�ணி 1

்கருத்து: 1
  நவீை மருத்துவம் ஆய்வுகளின 
அடிப்படையில் நைத்தப்படுவது; மககளின 
நம்பிகடகடைப் ்பறறுள்ளது.

  முடறைொை சிகிச்டெ முடறகள் 
உள்ளை; புதிை ஆரொய்ச்சிகள் மறறும் 
கண்டுபிடிப்புகள் நம்பிகடக தருகினறை. 

  நவீைக கருவிகள் பைனபடுத்தப்படுகினறை. 
நொட்டு டவத்திைத்தில் இடவ இல்டை.

முன்னுறர:
   மருத்துவத்தின முககிைத்துவம்
   நொட்டு மருத்துவமுடற மறறும் நவீை மருத்துவமுடற விளககம்
   நிடைப்பொட்டைத் ்தளிவுபடுத்துதல் (எது சிறநதது)

்கருத்து: 2
  மருநது வடககளும் நவீை சிகிச்டெகளும் 
உள்ளை.

  புதிை புதிை மருநது வடககள்; ஆய்வு முடறப்படி 
தைொரிககப்படும் மருநதுகள் உள்ளை. நொட்டு 
மருத்துவத்துவத்தில் இவவொறு இல்டை. 

  பை ்நொய்கள் நவீை சிகிச்டெயினவழிதொன 
குணப்படுத்த இைலும். அது நவீை மருத்துவத்தில் 
மட்டு்ம உண்டு; நொட்டு டவத்திைத்தில் இல்டை. 

்கருத்து: 3
  நவீை மருத்துவத்தில் முடறைொை 
பயிறசிகளும் பயிறசி ்பறற 
மருத்துவர்களும் மிகுதி.

  பல்கடைககழகஙகளில் குறிப்பிட்ை 
கொைம் பயிை ்வண்டும்; பினைர், 
்ெய்முடறயில் ் தர்ச்சி ் பற ் வண்டும்; 
மருத்துவ நிபுணர்களும் உண்டு. நவீை 
மருத்துவர்கள் மீது நம்பிகடக மிகுதி.

்கருத்து: 4
  முடறைொை மருத்துவமடைகள், அறுடவ 
சிகிச்டெ வெதிகள் நவீை மருத்துவத்தில் 
உண்டு. நொட்டு டவத்திைறகு மிக மிக அரிது. 

  வெதிைொகத் தஙகி, ்நொய் தீர்த்து வரைொம். 

முடிவுறர: நிறலப்�ோடறட உறுதி தசயதல்
  மககள் உைல் நைத்தில் மிகுநத அககடற 
்கொள்கிறொர்கள். சிகிச்டெ முடறயில் நிரநதரத் 
தீர்டவ எதிர்பொர்ககிறொர்கள்.
  நவீை மருத்துவம் அதடை நிடறவு ் ெய்வதொல் 
அது்வ சிறநதது.

தறலப்பு :
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‘மனித வோழ்வின் இன்றைய முன்பனற்ைத்திற்கு அறிவியபல ்கோரணம்’ எனும் 
தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்றை எழுது்க.

இடு�ணி 2

‘மனித வோழ்வின் இன்றைய முன்பனற்ைத்திற்கு அறிவியபல ்கோரணம்’ எனும் 
தறலப்பிலோன வோதக்்கடடுறரக்கு முடிப்பிறன எழுது்க.

‘அறிவியலின் வைரச்சிபய மனிதனின் வோழ்வில் மி்கப் த�ரிய மோற்ைங்கறை 
உருவோக்கியுள்ைன’ என்ை தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்றை 
எழுது்க.

முடிவுடர:
கருத்தின முத்தொய்ப்பு:
நிடைப்பொட்டின வலியுறுத்தல்.

இடு�ணி 3

்வளப்படுததுதைல

‘அறிவியலின் துரித வைரச்சிபய மனித வோழ்றவ பமம்�டுத்தி வருகிைது’ என்ை 
தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் வோதக்்கடடுறர ஒன்றை எழுது்க.

கு்றைநீக�ல

மு
ன்

னு
ர

ை
கரு

தது
மு

டிவு
ர

ை

�டடு்ரச ெடட�ம்:
தடைப்பின விளககம்:
–  மனிதன மிக நொகரிகம் ்பறறுவிட்ைொன.
–  அறிவும் ஆறறலும் ்பருகிவிட்ைது.
 நிடைப்பொடு – விளககுதல்
–  அறிவிைல் வளர்ச்சிகள் (கண்டுபிடிப்புகள், ் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிகள், ஆரொய்ச்சிகள்)
–  உைகமும் மொறிவிட்ைது: மனித வொழகடக முடறயும் மொறிவிட்ைது.

முதனடமக கருத்து: மனிதனின அனறொை வொழகடக நைவடிகடககள் 
முறறிலும் மொறிவிட்ைை.

ெொர்பு கருத்து: ெடமககும் முடற, ெடமககும் உணவு, உடுத்தல், ஓய்விடைக 
கழிப்பது எல்ைொம் மொறிவிட்ைை.
விளககம் / எடுத்துககொட்டு: மினைடுப்புகளில் ெடமககும் முடற, துணி துடவககும் 
முடற.
கருத்தின முத்தொய்ப்பு: மனிதனின அனறொை வொழகடக நைவடிகடககள் முறறிலும் 
மொறிவிட்ைை எனபது ்தளிவொகிறது.

எ.�ோ:
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5.5.5 உைர்திடணப்்பைர், ்பொதுப்்பைர் ஆகிைவறறினபின வலிமிகொது எனபடத அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

போடம் 4 இலக�ணம்

வலிமி்கோ இடங்கள் அறி்க.

முன்ைொரு கொைத்தில் தமிழநொட்டில் ஒரு திருமணம்; 
மனைரும் முனிவரும் பொவைரும் நொவைரும் குடிகளும் 
படைகளும் மணமொளிடகயில் நிடறநதிருநதொர்கள். 
ஔடவைொரும் அங்க வநதிருநதொர். மனைர் 
திருமக்ை மணமகன. மணம் இனிது முடிநதது. மஙகை 
வொழத்துத் ்தொைஙகிைது. முனிவர் ஒருவர் எழுநதொர்; 
“மணமககள்  பதிைொறும் ் பறறுப் ் பருவொழவு வொழக!” 
எனறு வொழத்திைொர். “இளவரசு வொடழைடி வொடழ்ைை 
டவைகத்தில் வொழக,” எனறு வொழத்திைொர் மற்றொரு 
முனிவர். ஔடவைொர் எழுநதொர். “அர்ெ உன நொட்டில் 
வரப்பு உைர்க! ” எனறு வொழத்திைொர். அவவொழத்துடரயின 

உயிரினம் உயிரற்ை த�ோருள்
மரம் நொறகொலி
ஆடு மண்
புலி கல்

பொம்பு புத்தகம் 

உயரதிறண என்ைோல் என்ன?
  திடண எனபது பகுப்பு.
  திடணகள் இரண்டு வடகப்படும் . அடவ:

 அ. உைர்திடண ஆ. அஃறிடண

அ உயரதிறண
மனிதர்கடளயும் மனிதரில் உைர்நத 
்தவர்கடளயும் இடறவடையும் குறிககும்.

ஆ அஃறிறண
பகுத்தறிவறற உயிரிைஙகடளயும் உயிரறற 
்பொருள்கடளயும் குறிககும்.

உயரதிறணயின் பின் வலிமி்கோது

மகளிர் + கல்லூரி = மகளிர் கல்லூரி

தம்பி + சிறிைவன = தம்பி சிறிைவன

கண்ணகி + டக = கண்ணகி டக

தம்பி + ெட்டை = தம்பி ெட்டை

கொளி + ்கொயில் = கொளி ்கொயில் 

பொண்ைவர் + பூமி = பொண்ைவர் பூமி

ஆசிரிைர் + தடுத்தொர் = ஆசிரிைர் தடுத்தொர்

  நிடை்மொழியில் உைர்திடண இருநது, 
வரு்மொழி ‘க,ச்,த்,ப்’ ஆகிை வல்்ைழுத்துகளில் 
்தொைஙகிைொல் வலிமிகொது.
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வோசித்த �னுவலில் ்கோணும் உயரதிறணச் தசோற்்கறைப் �டடியலிடு்க.
இடு�ணி 1

்பொருத்தமும் ் பொருளும் அறிைொத ெடபைொர், ஒருவடர ஒருவர் ் வறித்து ் நொககிைர். அது கண்ை 
ஔடவைொர், தம் வொழத்துடரயின கருத்டத விரித்துடரத்தொர்.

“ெடப்ைொ்ர! வரப்பு உைர்க! எனறு இளவரடெ வொழத்தி்ைன. விடளநிைத்தின வரப்பு உைர, 
நீர் உைரும்; நீர் உைர, ்நல் உைரும்; ்நல் உைர, குடி உைரும்; குடி உைர ்கொன உைர்வொன” 
எனறு விளககம் கூறிைொர். உழவ்ை நொட்டின உயிர்நொடி; அவன ஊகக்ம அரெைது ஆககம்; 
அவன டகைொல் நொறறு முடி தடழத்தொல், மனைன மணிமுடி தடழககும்.

 – ்ெொல்லின ்ெல்வர் ரொ.பி. ்ெதுப்பிள்டள
 (தமிழினபம்)

நிறலதமோழியில் உயரதிறணயோ்க இருநது, வருதமோழியில் ‘க்’,‘ச்’,‘த்’,‘ப்’ ஆகிய 
வல்தலழுத்து்களில் ததோடஙகினோல் வலிமி்கோது என்ை விதிறய அறிநது, தசோற்்கறைச் 
பசரத்து எழுது்க.

இடு�ணி 2

தொய் + கண்ைொள் =

பொண்டிைன + சீறிைொள் =

தஙடக + ெடை  =

சிவன + ்கொயில் =

அற்வொர் + சிரிப்பு =

ஆசிரிைர் + ்தடிைொர் =

குைவர் + பிடெநதொர் =

அவர் + கூறிைொர்  =

ைொவர் + ்பசிைர் =

தஙடக + புத்தகம் =

மொநதர் + ்பரிைொர் =

அம்மொ + ்பசிைொர் =

தடைவர் + கடிநதொர் =

்பரிைவர் + கடை  =

கணபதி + ்கொயில் =

இடைைர் + ்தொழில் =

வோக்கியங்களில் உள்ை உயரதிறணப் த�யர்கறை அறடயோைம் ்கணடு, புணரச்சி 
விதி்களுக்கு ஏற்�த் திருத்தி எழுது்க.

இடு�ணி 3

1.  தஙடகக கணககுகடள முடறைொகச் ்ெய்தொள்.
2.  கவிடதப் ்பொட்டிடைப் பொரதிக கழகம் நைத்திைது.
3.  பரணர்ப் புடைநத பொைல்கள் கொைத்டத ்வனறடவ.
4.  புைவருககு மனைர்ப் பரிசுகடள வொரி வழஙகிைொர்.
5.  ்கொவிலில் வள்ளித் திருமணம் பகதி நைத்்தொடு நடை்பறறது. 
6. கம்பர்த் தமிழப் புைவர்களுள் சிறநதவர்.
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உயரதிறணப் த�யர்கறைக் ்கணடறிநது எழுது்க.

்கொவைன கொவிரிப்பூம்பட்டிைத்தில் வொழநத ்பரும் வணிகன 
மொெொத்துவொனின மகைொகப் பிறநதவன. தநடதயின வழியில் திடரகைல் 
ஓடி திரவிைம் ் தடி ் பரும் ் ெல்வநதன ஆைொன. ் கொவைன கண்ணகிடை 
மணம் முடித்தொன. ஆண்டுகள் பை மகிழச்சிைொகக கழிநதை. பினைர், 
்கொவைன, கணிடகைர் குைத்தில் பிறநத மொதவியின ஆைறகடையில் 
மைஙகி, கொதல் ் கொண்ைொன. ஆதைொல், கண்ணகிடை விட்டுப் பிரிநதொன. 
கண்ணகி வொடிை மைரொய் ஆைொள். 

்கொவைன மொதவி்ைொடு மகிழச்சிைொக வொழநது ்கொண்டிருநதொன. 
அவர்களுககு ஒரு ்பண் குழநடத பிறநதது. அககுழநடதககு 
மணி்மகடை எைப் ் பைரிட்டு அனபுைன வளர்த்து வநதைர். வணிகத்டத 
முறறிலும் மறநதொன ் கொவைன. ் பருஞ்ெல்வம் மடழயில் நடைநத 
உப்பொய்க கடரநது ்பொைது. இடையில், மொதவிககும் ்கொவைனுககும் 
மைவருத்தம் ஏறபட்டு இருவரும் பிரிநதைர். 

கண்ணகியிைம் திரும்பி வநதொன ்கொவைன. டகப்்பொருள் 
அடைத்டதயும் இழநது ்வறுடமைொய் வநத கணவடைக கண்டு 
அழுதொள் கண்ணகி. ்கொவைனுககு ஆறுதலும் ்தறுதலும் தநதொள். 
மதுடர மொநகருககுச் ் ெனறு, தன ஒறடறக கொறசிைம்டப விறறு மீண்டும் 
வொழடவத் ்தொைஙகைொம் எனறு நம்பிகடகடைத் தநதொள் கண்ணகி. 
கண்ணகியின அறிவுடரடை ஏறறு இருவரும் மதுடரககுப் புறப்பட்ைைர். 
வழியில், கவுநதி அடிகளொரின துடண அவர்களுககுக கிடைத்தது.

சிலப்பதி�ோரம்

்வளப்படுததுதைல

கு்றைநீக�ல

உயரதிறணப் த�யர்கள் மூன்ைறனக் ்கணடறிநது எழுது்க.

சுநதரமூர்த்தி நொைைொர் எனபவர் டெவெமைத்தில் ் பொறறப்படும் நொல்வரில் ஒருவர். இவர் 
திருநொவலூர் எனனும் ஊரில் பிறநதொர். இவரின தநடத ெடைைைொரும் தொைொர் இடெ 
ஞொனிைொரும் இவருககு  நம்பிைொரூரர் எைப் ்பைரிட்ைைர். இவர் ்ெல்வக குடும்பத்தில் 
வொழநதொர். திருமணப் பருவம் அடைநத இவர் மணக்கொைத்்தொடு கல்ைொணப் பநதலில் 
நிறகும் ்பொது, சிவ்பருமொன எழுநதருளி சுநதரடரத் தடுத்தொட்்கொண்ைொர்.

ஒன்ைறன 
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நோங�ள ்வழஙகும் கெ்்வ�ள…!

திரும�ள �ணினி ்மயம்
எண். 17, ்பர்ெத்து ெொடை 3/1,

சிப்பொங, சிைொஙகூர்.
(்தொ.எண்: 03 - 45467310)

நவீ் ்வளர்சசிசதைோகுதி 21

போடம் 1 தை�்வல சதைோழிலநுடபச கெ்்வ�ள

விைம்�ரத்றத ஆயவுதசயது த்கவல் அறி்க. 

1.5.3 விளம்பரத்திலுள்ள தகவல்கடள்ைொட்டிக கருத்துடரப்பர்; முடிவு கூறுவர்.

RM2 349

RM4 899

விற்�றன
  புதிை / படழை மடிக 
கணினி

  கணினி நச்சுநிரல் 
நீகக ்மன்பொருள்

  அச்சுககொை டமகள்

பசறவ்கள்
  கணினி பழுது பொர்த்தல்
  ்மன்பொருள் சிககல் கடளதல்
  வன்பொருள் தரத்டத ் மம்படுத்துதல்
  கணினி பொதுகொப்டப ் மம்படுத்துதல்
  தரவுகள் மீளொககுதல்

வழி்கோடடல் உதவி
  பிடணைம் உருவொககம்
  கம்பிவழி பிடணைக 
கட்ைடமப்பு

  வடைத்தளஙகள் 
உருவொககம்

நவம்பர் 30
முதல் எஙகளின 
்ெடவகடளப் 

்பறு்வொருககுச் சிறப்புச் 
ெலுடககடள வழஙகுகி்றொம் 

முநதுஙகள்…!

திரும�ள 
�ணினி ்மயம்

்கருத்துறர: இநதத் திருமகள் கணினி டமைம், கணினித் ் தொழில்நுட்பம் மறறும் ் தொடைத் ் தொைர்பு 
ெொர்நத எல்ைொச் ் ெடவகடளயும் முழுடமைொக வழஙகி வருவது ் தௌிவொகத் ் தரிகிறது. குறிப்பொக, 
வன்பொருள் பதி்வறறம், கணினி பழுது பொர்த்தல், ் மன்பொருள் சிககல் கடளதல், வன்பொருள் 
தரத்டத ்மம்படுத்துதல், கணினி பொதுகொப்டப ்மம்படுத்துதல், தரவுகள் மீளொககம் ்ெய்தல் 
்பொனற ்ெடவகடள இம்டமைம் வழஙகுகிறது. இத்தடகை ்ெடவகள் பைனீட்ைொளர்களுககுப் 
்பரும் நனடமகடளத் தரும் எைத் துணிநது கூறைொம்.

முடிவு: இதைொல், கணினி வொஙகிை பினைரும் பைனீட்ைொளருககு ஏறபடும் பைனபொட்டுச் சிககல் 
குறித்துக கவடைபைத் ்தடவயில்டை. எை்வ, பைனீட்ைொளர்கள், இம்டமைத்தில் புதிை மறறும் 
படழை  கணினிகடளத் தஙகள் ்தடவக்கறபத் துணிநது வொஙகைொம்.

எ.�ோ:

கணினித த�ொழில்நுட்பம் - 
த�ொரைத த�ொடர்புச் ்ெரவகரை 

முழுர�யொக வழஙகுகி்றொம்.
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எஙகளின கவர்ச்சிகரமொை திட்ைஙகளில் ஏதொவ்தொனறில் இடணயுஙகள்.
மலிவொை விடையில், அழகொை திறன்பசி, உஙகள் டககளில்…!

குறிப்பு: இநதச் ெலுடக மூனறு மொதஙகளுககு மட்டு்ம...!

திரடடிய த்கவல்்களின் அடிப்�றடயில் ்கருத்துறரத்து, ்கருத்து்களின் ததோடர�ோன 
உமது முடிவிறன விைக்கு்க. அம்முடிவிற்்கோன ்கோரணத்றதக் கூறு்க.

இடு�ணி 2

புதிய திைன்ப�சி ஒன்ைறன வோங்க உள்ளீர்கள். கீழ்க்்கோணும் விைம்�ரத்தில் 
உள்ை த்கவல்்கறை ஆரோயநது, நீங்கள் பதரநததடுக்கும் திடடத்திறன முடிவு 
தசயதிடு்க. உமது ததரிறவயும் முடிவுக்்கோன ்கோரண ்கோரியங்கறையும் வகுப்பில் 
விைக்கிக் கூறு்க.

இடு�ணி 3

த்கவல்்கறைதயோடடி, ்கருத்துறரக்்கவும் முடிவு கூைவும் பின்வருனவற்றைத் 
துறணயோ்கக் த்கோள்்க.

  கணினி டமைத்தில் வழஙகப்படும் ்ெடவகள்
  பைனீட்ைொளர்களுககுத் ்தடவப்படும் ்ெடவகள் 
  விரிவுப்படுத்தத்தகக ்ெடவகள் 

புதிய திறைன்கபசி க்வண்டுமோ?

ஐபி148 1திட்டம்
திறைன்கபசி வி்ல: RM2 230

 � தரவுச் ்ெமிப்பு: 50 ஜீபி
 � இைவெ அடழப்பு: வடரைடர இல்டை
 � அடழப்புப் பகிர்வு: 4 ்பர்

ஐபி148 2திட்டம்
திறைன்கபசி வி்ல: RM1 860

 � தரவுச் ்ெமிப்பு: 40 ஜீபி
 � இைவெ அடழப்பு: வடரைடர இல்டை
 � அடழப்புப் பகிர்வு: 4 ்பர்

ஐபி148 3திட்டம்
திறைன்கபசி வி்ல: RM1 760

 � தரவுச் ்ெமிப்பு: 30 ஜீபி
 � இைவெ அடழப்பு: வடரைடர இல்டை
 � அடழப்புப் பகிர்வு: 4 ்பர்

விைம்�ரத்தில் ்கோணும் த்கவல்்கறை நண�ருடன் ்கலநதுறரயோடித் திரடடு்க. 
இடு�ணி 1

  ்மம்படுத்தத்தகக புதிை ் ெடவகள் 
  முடிவிடை விளககி எழுதுக
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நொள்: 20 – 25 ்ெப்ைம்பர் 20¨¨
்நரம்: கொடை மணி 10:00 முதல் மொடை மணி 4:00 வடர
இைம்: சிைொர் விடுதி
  எண் 47, ்ம்ைொர் ெொடை, பநதிங, சிைொஙகூர்.

�கவல் த�ொழில்நுட்பத துரறயில்
புதிய பட்ட�ொரிகளுக்கு

அரிய க்வ்ல ்வோயப்பு!

விைம்�ரத்தில் ்கோணும் த்கவல்்கறைத் திரடடி, ்கருத்துறரத்து முடிவு கூறு்க. 

த்கவல் ததோழில்நுட�ப் 
த�ோறியியலோைர

தமன்த�ோருள் 
த�ோறியியலோைர

ததோடரபியல் 
த�ோறியியலோைர

உஙகளுக்கு இருக்க 
்வண்டிய அடிப்பரட 

�குதிகள்

த்கவல் ததோழில்நுட�த்தில் சிநதறனத் திைனோற்ைல்

குழுறவ வழிநடத்தும் திைன்

சிநதறனப் �ரிமோற்றும் இயல்பு

சவோல்்கறை எதிரத்கோள்ளும் திைன்

்நர்முகத் 
்தர்வுககு 
வருக..!

தைகுதி�ள:

  ம்ைசிைர்களொக இருகக ்வண்டும்.
  27 வைதிறகுள்ளொக இருகக ்வண்டும்.
  தகுதிச் ெொனறிதழ ் கொண்டிருத்தல் அவசிைம் 
  ஆஙகிைம் – மைொய் ்மொழியில் ெரளமொக 

்பெவும் எழுதவும் ் தரிநதிருகக ் வண்டும்

கநர்மு�த கதைர்வுககுக ச�ோண்டு 
்வர க்வண்டிய ஆ்வணங�ள

  முழுடமைொை தனகுறிப்பு விவரம்
  மூைச்ெொனறிதழ 
  அடைைொள அட்டைப் படி்ைடுப்பு
  ்தடவைொை ெொனறிதழகள்

்வளப்படுததுதைல
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2.3.9
 தகவல் ்தொைர்புத் ்தொழில்நுட்பம் ்தொைர்பொை உடரநடைப் பகுதிடை வொசித்துக கருத்துணர் ்கள்விகளுககுப் 
பதிைளிப்பர்.

போடம் 2 தை�்வல சதைோழிலநுடப ்வளர்சசி 

�னுவறல வோசித்துக் ்கருத்தறி்க.

தகவல் ் தொைர்பும் அதன ் தொழில்நுட்பமும் இனறு உைடக ஆைத் ததோடஙகிவிடடன. தகவல் 
்தொைர்புத் ்தொழில்நுட்பம் இல்ைொமல் எநதத் துடறயும் இனறு இைஙக முடிைொது எனும் நிடை 
உருவொகிவிட்ைது. இநத வளர்ச்சி உருவொகப் பை இைட்ெம் ஆண்டுகள் பின்புலமோய இருநதை. 
உண்டமயில், மனிதனிைம் ் பச்சும் எழுத்தும் ் தொைஙகுவதறகு முனபொக்வ தகவல் பரிமொறறம் 
்தொைஙகிவிட்ைது எனறு ஆய்வொளர்கள் கூறுகினறைர். குடககளில் வொழநத கறகொை மனிதன, 
எனறு தன கருத்டதப் பிறருககுக கூறுவதறகுக குடக ஓவிைஙகடள வடரநதொ்ைொ, அன்ற 
தகவல் பரிமொறறம் உைகில் தடம் த்கோணடுவிடடது. 

தகவல் பரிமொறற வளர்ச்சி, கொைத்துககுக கொைம் மொறறமடைநது வநதுள்ளது. ஒலி, தீ, டெடக 
எனபைவறறிைொல்தொன தகவல் ் தொைர்புத்துடற ் தொைஙகிைது. பினைர், கல்்வட்டு, ஓடைச்சுவடி, 
்ெப்்படுகள் எை வளர்நதது. ் தொைர்நது, அச்சு ஊைகஙகளில் விரிநதது. இனறு அதன வளர்ச்சி, 
்தொடை்பசி, வொ்ைொலி, ் தொடைககொட்சி, துடணக்கொள்கள் எனறு தகவல் ் தொைர்பு ஊைகஙகள் 
விரிநது வளர்நதுள்ளை. இநதத் தகவல் ்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிைொல் உைகம் இனறு ஒரு 
குடும்பம்்பொைச் சுருஙகிவிட்ைது. 

இனறு, கணினியின உதவியுைன புதிை தகவல் ்தொைர்பு நிடைகள் உருவொககப்பட்டு விட்ைை. 
திறன்பசி, இடணைத் ்தொைர்பு, மினைஞெல், மினனிதழகள் எனறு தகவல் ்தொைர்பு 
பரவைொக விரிவடைநதுள்ளது. கணினி ஒரு கருவிைொக மட்டும் அடமைொமல், தகவல் ்ெமிப்பு 
டமைமொகவும், தகவடைப் பிறருககு ்வளிப்படுத்துவதறகு உரிை சிறநத ஊைகமொகவும் 
அடமநதுள்ளது. உைக வடைப்பினைல் எைப்படும் இடணைத்தின மூைம் எத்துடற ெொர்நத 
்ெய்திகடளயும் விடரவில் அனுப்பவும் ்பறவும் முடிகினறது. இனறு, மினைஞெல் மூைம் 
துரித பவ்கத்தில் தகவல் அனுப்புவதும் ்பறுவதும் நடை்பறுகினறது. மினைஞெல்கடள 
ஆஙகிைத்தில்தொன அனுப்ப்வண்டும் எனறு இல்டை. தமிழ உட்பை பல்்வறு ்மொழிகளிலும் 
இ்த்பொனறு ஒருஙகுறி (யுனிக்கொட்) முடறடைப் பைனபடுத்தி அனுப்பககூடிைதொகத் தகவல் 
 ்தொழில்நுட்பம் வளர்நதுள்ளது.
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வணணமிடப்�டட அருஞதசோற்்களுக்குச் சூழலுக்கு ஏற்ை த�ோருள் எழுது்க.
இடு�ணி 1

1. தகவல் பரிமொறறம் வளர்ச்சி, கொைத்துககுக கொைம் மொறறமடைநது வநதுள்ளது எனபடத 
நீர் எவவொறு உணர்கிறீர்?

2. ‘தகவல் ்தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிைொல் உைகம் இனறு ஒரு குடும்பம்்பொை சுருஙகி 
விட்ைது.’ இககருத்டத விளககுக.

3. தகவல் பரிமொறறத்தில் இடணைம் ஆறறும் பஙகுகளில் முககிைமொை மூனறடை 
விளககுக. 

வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க.
இடு�ணி 2

இடு�ணி 3

தமிழில் ஒருஙகுறியின் �யன்�ோடு குறித்து இறணயத்தைத்தில் வோசித்து, 
்கருத்துணரநதறதப் �யன்�டுத்தி திரடபடடு ஒன்ைறன உருவோக்கிப் �றடத்திடு்க.

்வளப்படுததுதைல

த்கோடுக்்கப்�டட தசோற்்கறைப் த�ோருள் விைங்க வோக்கியத்தில் அறமத்து எழுது்க.
1. விண்்வௌி  2. ்ெைறடகக்கொள்  3. அடைவொஙகி 

கு்றைநீக�ல

மனிதனின முைறசிைொல் விண்்வளியின ்கொளப்பொடதயில் இைஙகும் ஒரு ்பொருள்தொன 
்ெைறடகக்கொள். ் தொைர்புத் துடறக்கை விண்்வளிககு அனுப்பப்பட்ை ் ெைறடகக்கொள்க்ள 
்தொடைககொட்சி ஒளிபரப்பிறகுப் பைனபடுகினறை. ்தொடைககொட்சி நிறுவைஙகள் தஙகளது 
நிகழச்சிகடள இைல்வுககுறி அடைைதர் (சிகைல்கள்) வடிவில் உை்ர உள்ள ் ெைறடகக்கொளுககு 
அனுப்புகினறை. ்ெைறடகக்கொள் அவறடற உள்வொஙகி, கீழ ்நொககி அனுப்புகினறை. 
இவறடறக கிண்ண வடிவ அடைவொஙகிகள் (ஆண்்ைைொககள்) ் பறறு, பிறகு வீடுகளுககுக 
கம்பிவைத்தின மூைம் அனுப்புகினறை. இவவொறு எல்ைொ இைஙகளிலும் அநத இைல்வுககுறி 
அடைைதர்கள் நிகழச்சிகளொகக கிடைககினறை. ் தொடைககொட்சி ் ெடவ மட்டுமனறி, தகவல் 
்தொைர்பு, வொனிடைத் தகவல் ்ெகரிப்பு, பஙகு வொணிகச் ெநடத, வணிகப் பரிமொறறம் எைப் 
பை பணிகளுககும் ்ெைறடகக்கொள்கள்தொம் ்பரும் பஙகொறறுகினறை.

1. ்தொடைககொட்சி ஒளிபரப்புககும் ்ெைறடகக்கொள்களுககுமிடை்ை உள்ள 
்தொைர்பிடை விளககுக. 

2.  ‘்ெைறடகக்கொள்கள் இல்டை எனறொல் உைகத்தின இைகக்ம நினறுவிடும்’ 
இககூறடற விளககுக.

வினோக்்களுக்கு விறட எழுது்க.
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3.4.18  180 ்ெொறகளில் கருத்து விளககக கட்டுடர எழுதுவர்.

போடம் 3 ்வணி�ததில சதைோழிலநுடபம்

தை்லப்பு: 
்வணி�ததில �ணினித சதைோழிலநுடபததின் பஙகு.

சடட்கத்றத வோசித்துக் ்கருத்தறி்க.

்கருத்து: 1
  முதனடமக கருத்து:  

நிதிச் சுடம குடறககப்படும். 
  கருத்து விவரிப்பு
  ெொனறு/எடுத்துககொட்டு

்கருத்து: 3
  முதனடமக கருத்து:  

கொை விரைம் குடறயும்.
  கருத்து விவரிப்பு
  ெொனறு/எடுத்துககொட்டு

்கருத்து: 2
  முதனடமக கருத்து:  

உறபத்திப் ்பருககம்.
  கருத்து விவரிப்பு
  ெொனறு/எடுத்துககொட்டு

்கருத்து: 4
  முதனடமக கருத்து:  

்தொழில்நுட்பத் திறைொல் தரமொை 
உறபத்திடைச் ்ெய்ை இைலும்.

  கருத்து விவரிப்பு
  ெொனறு /எடுத்துககொட்டு

முன்னுறர:
  இனடறை கொைகட்ைத்தில் கணினியின வளர்ச்சிககு ஏறறவொறு வணிகர்கள் தஙகடள 
மொறறிக ்கொள்ள ்வண்டும். 
  ்பொட்டிடைச் ெமொளிப்பது சிரமமொகிவிடும் .

்கடடுறரச் சடட்கம்:
  உைக்ம இனறு கணினிமைமொகி வருகினறது. 
  வணிக நிறுவைஙகள் ்தொழில் நுட்பத்்தொடு களமிறஙகுகினறை.

முடிவுறர: 
  கருத்துகளின ்தொகுப்பு
  கருத்துடரப்பு
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‘இன்றையத் த்கவல் ததோழில்நுட�ப் �யன்�ோடடினோல் ஏற்�டும் தீறம்கள்’ எனும் 
தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் ்கருத்து விைக்்கக் ்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க. 
வரிப்�டக்்கருவியில் ்கோணும் குறிப்பு்கறைத் துறணயோ்கக் த்கோள்்க.

இடு�ணி 2

சடட்கத்றதத் துறணயோ்கக் த்கோணடு ‘வணி்கத்தில் ்கணினித் ததோழில்நுட�த்தின் �ஙகு’ 
என்ை தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் ்கருத்து விைக்்கக் ்கடடுறர ஒன்ைறன எழுது்க.

இடு�ணி 1

‘ப�ோக்குவரத்துத் துறையின் வைரச்சிக்கு த்கவல் ததோழில்நுட�மோனது மி்கவும் 
�ங்கோற்றுகிைது’ எனும் தறலப்பில் 180 தசோற்்களில் ்கருத்து விைக்்கக் ்கடடுறர 
ஒன்ைறன எழுது்க. கீழ்க்்கோணும் ்கருத்து்கறைத் துறணயோ்கக் த்கோள்்க.

  குறித்த சிை மணி்நரத்திறகுள் நொட்டின பை பகுதிகளுககுச் ்ெல்வதறகொை ்தொழில் 
நுட்பஙகள் வளர்ச்சிைடைநதுள்ளை.

  தடர, நீர், வொன ்பொககுவரத்துகள் மூைமொக மிக எளிடமைொகப் பைணிககக கூடிை 
வொய்ப்புகள் அதிகரித்துக ்கொண்டிருககினறை.

  ்தொைர்வண்டி மறறும் விமொைப் ்பொககுவரத்துப் பைணச் சீட்டுகடளப் பதிவு ்ெய்தல். 
  வொகைப் ்பொககுவரத்டதக கட்டுப்படுத்துதல்.
  வொன்வளிப் பைணஙகளின ்பொது கணினிைொைது பல்்வறு வழிகளில் உதவுகிறது.

முதனடமக கருத்துகளின வரிப்பைககருவி

தை�்வல
சதைோழிலநுடபத

தீ்ம�ள

ெமூ�ச 
சீர்க�டு�ள

மனிதை 
உறைவு�ளில 
போதிப்பு�ள

சிந்தை்்ச 
சீர்க�டு

�லவியில 
போதிப்பு�ள

கு்றைநீக�ல

‘்கல்வித்துறையின் வைரச்சிக்குத் த்கவல் ததோழில்நுட�த்தின் �ஙகு’ எனும் 
தறலப்பில் 10 வோக்கியங்கள் எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல
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போடம் 4 செயயுளும் சமோழியணியும்

�ழதமோழி்கறை அறி்க.

4.7.3 மூனறொம் படிவத்திறகொை பழ்மொழிகடளயும் அவறறின ்பொருடளயும் அறிநது ெரிைொகப் பைனபடுத்துவர்.

அற்� அறிவு 
ஆ�த்துக்கிடம்

த�த்த மனம் 
பித்து பிள்றை 
மனம் ்கல்லு

நமககுப் ்பொதிை அறிவு இருத்தல் அவசிைம். குடறவொை 
அறிவு ஆபத்துககு வழிவகுத்துவிடும்.

பிள்டளயின மீது ்கொண்ை தீரொத அனபிைொல், தொய் தன 
பிள்டள ்ெய்யும் எல்ைொத் துனபஙகடளயும் ்பொறுத்துக 
்கொண்டு அனபு கொட்டுவொள். ஆைொல், பிள்டளககுத் தொடைப் 
்பொை இளகிை மைம் இருப்பதில்டை.

பழனிச்ெொமி பநதிங பட்ைணத்திறகுப் புதிைதொக மொறறைொகி வநதொர். நல்ை டெவ உணவகம் 
அநதப் பட்ைணத்தில் இல்ைொதடதக கண்டு, உணவகம் ஒனடறத் திறகக முடி்வடுத்தொர். ஆைொல், 
அவருககு உணவகத் துடறயில் முழுடமைொை முனைறி்வொ பட்ைறி்வொ இல்டை. எனினும், 
்பொருளகத்தில் துணிநது கைன ் பறறு, உணவகத்டதத் திறநதொர். உணவகத்டதத் திறநது மூனறு 
மொதஙகள் ஆகியும், வொடிகடகைொளர்கள் இல்ைொமல், உணவகம் ்வறிச்்ெொடிைது. வொஙகிை 
கைடைக கட்ைமுடிைொமல் தவித்துப் ்பொைொர். அறப அறிவு ஆபத்துககிைம் எனபதற்கறப,  
்ெொறப அறி்வொடு உணவகம் நைத்த எடுத்த முடிவு ஆபத்தொகிப் ் பொைடத எண்ணி வருநதிைொர்.

சூழல் 1
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த�ோருளுக்கு ஏற்ை �ழதமோழி்கறை எழுது்க. 
இடு�ணி 2

1. பிள்டளயின மீது ்கொண்ை தீரொதொ அனபிைொல், தொய் தன பிள்டள ்ெய்யும் எல்ைொத் 
துனபஙகடளயும் ்பொறுத்துக ்கொண்டு அனபு கொட்டுவொள். ஆைொல், பிள்டளககுத் 
தொடைப் ்பொை இளகிை மைம் இருப்பதில்டை.

2. நமககுப் ்பொதிை அறிவு இருத்தல் அவசிைம். அடரகுடறவொை அறிவு ஆபத்துககு 
வழிவகுத்துவிடும்.

 

சூழல்்களில் வரும் �ழதமோழி்கறை அறிநது கூறு்க; எழுது்க.
இடு�ணி 1

நண�பரோடு ்கலநதுறரயோடி, உறரப் �குதிக்குப் 
த�ோருத்தமோன �ழதமோழிறய அறடயோைம் ்கணடு எழுது்க. 

இடு�ணி 3

்தொழர்க்ள…! தொய் கருடணயின திருவுருவம். நமககொகத் 
துனபஙகடளச் சுமநது, நொம் தரும் ்வதடைகடளத் தம் 
மைத்தில் தொஙகும் ஈகத்தின மறு வடிவம். எடதயும் தொஙகும் அநத 
இரும்பு மைத்தில், மைடரவிை ்மல்லிை உணர்வு மட்டும்தொன 
குடி்கொண்டிருககும். எடதயும் எதிர்பொர்ககொத அநதக கனிவுககு 
நொம் தரும் பரிசு எனை? அநதத் தொயின திைொகத்டத உணர்நது 
்பொறறுகி்றொமொ? நம் மைம் கல்ைொகி ்பொய்விட்ை்த ஏன?

தம் மகன தம்டம எடுத்்தறிநது ் பசிவிட்டுப் 
்பொைடதக கண்டு உள்ளம் உடைநது 
்பொைொர் கொமொட்சி. தம் கணவடை இழநத 
பின, தம் மகடை உருவொககத் தொம் பட்ை 
துனபஙகளும் ெவொல்களும் அவர் கண்முன 
நிழைொடிை. தம் ்மல்லிை மைத்டதக 
கொைப்படுத்திவிட்டுப் ்பொை மகனின 
கல்மைத்டத எண்ணிை்பொது, அவருககுக 

கண்ணீர் ் பருக்கடுத்தது. ் பத்த மைம் பித்து பிள்டள மைம் கல்லு  எனபதற்கறபத் தம்முடைை 
திைொகத்டதப் புரிநது ்கொள்ளொத மகனின ்பொககிடைக கண்டு துைர்பட்டு வருநதிைொர்.
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கீழ்க்்கோணும் �ழதமோழி்களில் ஏபதனும் ஒன்ைனுக்கு ஏற்ை ்கறதறய எழுது்க.

்வளப்படுததுதைல

அற்ப அறிவு 
ஆபததுககிடம்

சபததை ம்ம் பிதது 
பிள்ள ம்ம் �லலு

வோக்கியங்களுக்கு ஏற்ை மி்கச் சரியோன �ழதமோழிறயத் ததரிவு தசய்க. 

  ்ெொறப அறிவு ஆபத்துககிைம்
  ஆரிைக கூத்தொடிைொலும் கொரிைத்தில் கண்ணொயிரு 
  ்பத்த மைம் பித்து   பிள்டள மைம் கல்லு
  அடண கைநத ்வள்ளம் அழுதொலும் வரொது
  எறும்பு ஊரக கல்லும் ்தயும்

1. ்தர்வில் எல்ைொப் பொைஙகளிலும் ்தர்ச்சி ்பறொததொல், அழுது ்கொண்டிருநத 
மைர்வொணிடைக கட்டிைடணத்த பூரணி, “இப்்பொழுது அழுது எனை பைன? 

 ” எனறு கூறித் ்தறறிைொள்.

2. கல்வியினபொல் அககடற கொட்ைொமல் கொறபநது விடளைொட்டில் தன 
முழுககவைத்டதயும் ்ெலுத்திவநத அனபுமணிடை ஆசிரிைர், 
“  ” எனறு கூறிக கண்டித்தொர்.

3. புத்தக விறபடைத் துடறடைப் பறறி முழுடமைொக அறிைொமல், 
அநத வணிகத்தில் ஈடுபட்ை மதிைழகன, நட்ைமடைநத்பொதுதொன 

 எனபடத உணர்நதொர்.

4. பூப்பநது விடளைொட்டில் ்தொைர்நது ்தொல்விடைத் தழுவிவநத தமிழனபன, மைம் 
தளரொமல்,  எனபதற்கறபக கடிைமொை 
்தொைர்பயிறசிகடள ்மற்கொண்ைதொல், திறடை வளர்த்துக ்கொண்டு, ்வறறிகடளக 
குவிககத் ்தொைஙகிைொன. 

5. பொெத்டதயும் அனடபயும் ஊட்டி வளர்த்த தம் மகன, தம்டம 
எடுத்்தறிநது ்பசிவிட்டுப் ்பொைடதக கண்ை முத்தழகி, 

 எனறு மைத்திறகுள் கூறி அழுதொர். 

கு்றைநீக�ல
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அ�ர நிரல குறிப்பு

அ
அணுவுடை 208, 209

அரடவ இைநதிரம் 207

அருகடை 79,80,81

அடைவொஙகிகள் 223,225

அடழப்புப் பகிர்வு 220

அடைத்்தழுத்துரு தரப்பொடு 77

இ
இைல்வுககுறி அடைைதர் 223

இைககிைல் ்தொழில்நுட்பம் 82

உ
உயிரிை்ைொட்டி 212

எழுத்துரு அறிதல் 77

ஒ
ஒருஙகுறி 79, 222, 223

�
கைனபறறு அட்டை 160, 163, 

 166

கணினி ்மன்பொருள்கள் 80

�ோ
கொைனித்துவம் 19

கு
குளிரூட்டி 207, 208

ெ
ெமூகவிைல் 89

சு
சுடவயூட்டி 163

செ
்ெைலி 78, 79, 129, 130, 

்ெைறடகக்கொள் 5, 223

தை
தைஙகொட்டு முடறடம 212

தரச்ெொனறு 162

தரவுச் ்ெமிப்பு 220

தரவுகள் மீளொககம் 219

தைோ
தொனிைஙகி 4

தி
திண்கொடர 213

திறன தடைகொப்பு 212

திறன்பசி 4, 45, 79, 85, 127,      

                131, 220, 222

சதைோ
்தொைர்பிைல் 221

ந
நச்சுநிரல் நீகக ்மன்பொருள் 

 219

நி
நிடைவட்டு 158

நிடைவகம் 158

நு
நுண்கடை 89, 119, 123

ப
பணிககுழு 78

பசுடம  82

பி
பிடணைம் உருவொககம் 219
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