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RUKUN NEGARA 
 

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: 
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; 

Memelihara satu cara hidup demokratik; 
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara 

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; 
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi 

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; 
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan 

sains dan teknologi moden; 
 

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha 
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: 

 
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 
KELUHURAN PERLEMBAGAAN 

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 
KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
 

 

 

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih 

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi 

dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha 

ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu 

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan 

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara” 

 

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 
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DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 

 

3. Kurikulum Kebangsaan 

 (1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang 

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi 

semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan  

dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid 

dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan  

emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang 

diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. 

 

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 

[PU(A)531/97.] 
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KATA PENGANTAR 
 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan 

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi 

memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan 

Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang 

dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard 

antarabangsa.  Kurikulum berasaskan standard yang menjadi 

amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi 

penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran 

(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard 

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. 

 
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen 

kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum 

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan 

Kebangsaan.  Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan  

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata 

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan 

bagi mempertingkatkan pencapaian murid. 

 
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang 

Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan 

nilai, serta memasukkan secara  eksplisit  Kemahiran   Abad Ke-21 

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).   

 
 
Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang 

dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 

sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  

 
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan 

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT 

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran 

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya 

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-

21. 

 
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR 

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan 

Kebangsaan. 

 
 
 
 
 

 

 
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR 
Pengarah 
Bahagian Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
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ÓýÛ¨Ã 
§¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾¢ð¼ò¾¢ø ÀÂ¢Öõ «¨ÉòÐ Á¡½Å÷¸Ùõ 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ãì ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø (KSSR) 

Ó¾ý¨Á À¡¼Á¡É ¸½¢¾ô À¡¼ò¨¾ì ¸üÈ¢Õì¸ §ÅñÎõ. 
Á§Äº¢Â¡Å¢ø ஒவ்¦Å¡ரு மா½வருõ ¬று ¬ñÎ¸ள் ¦¾¡டக்¸ப் 
பள்ளியிø ¸½¢¾ì ¸ல்வியைப் பபற வாöப்Ò வÆí¸ப்பÎ¸¢றÐ. 
 
ப¾ாடக்¸ப்பள்Ç¢ ¸ணி¾க் ¸ற்றல் Á¡½Å÷¸ÙìÌ Á¸¢úçðÎõ, 
¦À¡Õû ¦À¡¾¢ó¾, ÀÂýÁ¢ì¸ §ÁÖõ ºÅ¡ø ¿¢¨Èó¾ 
À½¢¸¨Çî ¦ºöÅ¾üÌõ ¸½¢¾ «È¢¨Åô ¦ÀÚÅ¾ü¸¡É 
¬÷Åò¨¾ «¾¢¸Ã¢ôÀ¾üÌõ Å¡öôÒ¸¨Ç ²üÀÎò¾¢ò 
¾Õ¸¢ýÈÐ. 
«ùÅ¡È¡É «ÛÀÅõ Á¡½Å÷¸û ¸½¢¾ò¨¾ì ¸üÚì¦¸¡ûÇ 
¯óÐ¾¨ÄÔõ ¬÷Åò¨¾Ôõ «¾¢¸Ã¢ôÀ§¾¡Î ¸üÈ «È¢¨Å 
«ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ÀÂýÀÎò¾×õ Å¨¸ ¦ºö¸¢ýÈÐ. 
 
அÎத்Ð வருகின்ற நியை¸ளிலுõ ஒரு ப¾ாட÷ச்சி இருப்பய¾க் 
¸ருத்தில் ப¸ாñÎ ¦¾¡டக்¸ப் பள்ளி¸ளுக்¸ான ¸ணி¾த் ¾ர 
பாடத்திட்டõ மறுசீரயமப்Òடன் நிரல்பÎத்¾ப்பட்Îள்ÇÐ. 
பை¾ரப்பட்ட பின்னணி¸யÇயுõ திறன்¸யÇயுõ ¦¸¡ñட 
மா½வ÷¸ளுக்கு ²ற்ப ¸ணி¾ அறி×, திறன், ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨È 
Ò¸ட்Îõ வñ½õ நடவடிக்ய¸¸ள் §மற்¦¸¡ள்Çப்பÎகின்றன. 
Á§Äº¢Â ¿¡ðÊý ¸½¢¾ô À¡¼ ¸¨Äò¾¢ð¼õ ²üÒ¨¼Â¾¡¸×õ 
¯Ä¸¢ý ÁüÈ ¿¡Î¸ÙìÌ þ¨½Â¡¸×õ «¨ÁÂ, ¯ை¸ÇாÅ¢Â 

 

 

¿¢¨ÄÂ¢ø ¯Â÷ó¾ «¨¼×¿¢¨Ä¨Â ¦¸¡ñÎûÇ ÁüÈ 
¿¡Î¸Ù¼ý ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ð¼ò ¾Ã Å¨ÃÂ¨È ¿¼ò¾ôÀð¼Ð.  
 
இைற்ய¸ைா¸§வ, ¸ணி¾ப் பாடõ ¾÷க்¸ச் சிந்¾யனயுõ முயறைான 
அயமப்Ò முயறயையுõ ஊக்குவிக்¸¢றÐ. ¬¸§வ, ¾னி மனி¾ 
அறி×சா÷ திறன், ¬ற்றல், மனி¾ ¯ருவாக்¸õ ¬கிைவற்றிற்குக் 
¸ணி¾ப் பாடõ முக்கிைத் ¾Çமா¸ வ¢Çíகு¸¢ன்றÐ. ±ன§வ, 
¸ணி¾க் ¸யைத்திட்ட ¯ருவாக்¸õ நாட்டின் §மõபாட்Îத் 
§¾யவக்கு மட்Îமின்றி, ²ர½, ¾÷க்¸, ¬ö×, பகுப்பாö×, ¬க்¸ப் 
Òத்¾ாக்¸ச் சிந்¾யனக் கூறு¸யÇக் ¦¸¡ñட ¾னி மனி¾ 
¯ருவாக்¸த்திற்குõ பí¸ாற்றுகிறÐ. அறி× மற்றுõ ¸ணி¾த் 

திறன்¸யÇப் §À¡திை அÇவில் பபறுவ§¾¡Î 21¬õ நூற்றாñடில் 
நாÎ ¯ை¸Çாவிை சவால்¸யÇ ±தி÷§¿¡க்க தயாராக இருப்பதத 
உறுதிச் செய்ய þó¿¼ÅÊì¨¸ ²üÒ¨¼Â¾¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. 
¸ணி¾ அறியவயுõ திறயனயுõ பபறுவதில் பை¾ரப்பட்ட 
பின்னணி¸யÇயுõ திறன்¸யÇயுõ ¦¸¡ñட மா½வ÷¸ளுக்குî 
º¢ÈôÒì ¸ÅÉõ ¦ºÖò¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ.  
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þÄìÌ 

¦¾¡¼ì¸ô ÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ±ñ ¸ÕòÐÕ, ¸½¢¾ò¾¢ø «ÊôÀ¨¼ò 
¾¢Èý¸û, ÍÄÀÁ¡É ¸½¢¾ ²¼¨Äô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇø §À¡ýÈ 
¸ணி¾ச் சிந்¾யன¸யÇக் ¦¸¡ñ¼ ¾É¢ÁÉ¢¾¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ 
þÄì¨¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ. §ÁÖõ, º¡øÒ¨¼¨ÁÔ¼ý 
«È¢¨ÅÔõ ¸½¢¾ò ¾¢È¨ÉÔõ ¦À¡ÚôÒ¼Ûõ  Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ 

Å¨¸Â¢Öõ ÀÂýÀÎò¾¢ 21¬õ áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸ÙìÌõ 
¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ÅÇ÷îº¢ìÌ ²üÀ ¿ýÉ¼ò¨¾ ÀñÒ 
«ÊôÀ¨¼Â¢ø «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 
Å¨¸ ¦ºö¸¢ÈÐ. 

§¿¡ì¸õ 

¦¾¡¼ì¸ô ÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã À¡¼ò¾¢ð¼Á¡ÉÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â À¢ýÅÕõ §¿¡க்¸í¸¨Ç «¨¼Âò 
Ð¨½ôÒÃ¢¸¢ýÈÐ. 
 
1. ¸½¢¾î º¢ó¾¨Éயை ¯ருவாக்கு¾ல். 

2. Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø ¸½¢¾ò ¾¢È¨Éô ÒÃ¢óÐ, அவற்றின் 

கருத்துருதவ ¿¨¼Ó¨ÈÂ¢ø ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

3. ±ñ¸û ¦¾¡¼÷À¡É §º÷ò¾ø, ¸Æ¢ò¾ø, ¦ÀÕì¸ø, 

ÅÌò¾ø ¬¸¢Â «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û, «Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ, 

குறியிைலுõ ¦¾¡¼÷Òõ, ÒûÇ¢Â¢ÂÖõ நி¸ழ்¾¸×õ, 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÀÂýÀ¡ð¨¼ Å¢Ã¢×ÀÎòÐ¾ø. 

4. ¸½¢¾õ, À¢È Ð¨È¸û, «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸ 

¬¸¢ÂÅüÚì¸¢¨¼§Â ¯ûÇ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çì 

¸ñ¼È¢óÐ ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

5. சரிைான ÌÈ¢Â£Î, ¸¨Äî¦º¡ü¸û, ¸½¢¾ ²¼ø¸û 

¦¸¡ñÎ ¦¾Ç¢Å¡¸த் ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙ¾ø.  

6. ¸½¢¾ò ¾¢È¨ÉÔõ «È¢¨ÅÔõ ÀÂýÀÎò¾¢î ÝÆÖì§¸üÀ 

«ÏÌÓ¨È¨Â Á¡üÈ¢Â¨ÁòÐ À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× 

¸¡Ï¾ø. 

7. «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸½¢¾ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¯Â÷¿¢¨Äî 

சிந்ததை, ¬ö¾ø, ¬ìÌ¾ø, Òò¾¡ìÌ¾ø 

¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø §À¡ன்ற கூறு¸யÇ ¯ருவாக்குவ§¾¡Î 

¸½¢¾ அடிப்பயடயிைான ¬Ã¡öîº¢¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙ¾ø. 

8. ¸½¢¾ ²¼ø¸¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷Ò¸¨ÇÔõ ºÁ÷ôÀ¢ì¸ ÀøÅ¨¸ 

À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅí¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

9. ¸½¢தத்தின் சிறப்தப ¯öòÐ½÷óÐ Á¾¢ò¾ø. 

10. ̧ ½¢¾ì ¸ÕòÐÕ¨Åô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ×õ, ¸½¢¾ «È¢¨Å 

«ÁøÀÎò¾×õ, ¦¾¡¨Äò¦¾¡¼÷Ò ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ 

¯ðÀ¼ ÀøÅ¨¸ ¸½¢¾ ¯À¸Ã½í¸¨Ç Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ 

Å¨¸Â¢ø ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 



         §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 5 

 
 

3 
 

¦¾¡டக்¸ப் பள்ளி¸ளுக்¸ான ¾ர ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ  
§¸.±Š.±Š.¬÷. ¸யைò¾¢ð¼õ ¦¾¡¼÷Ò, ¬ýமீ¸õ, நடத்ய¾, 
பñÒ, மன¢¾வ¢ைல், Íை சால்Òயட¨Á, ¯¼ø ÅÇ÷îº¢, 
ÓÕÌ½÷îº¢, «È¢Å¢Âø ¦¾¡Æ¢øÑðÀ அÈ¢× ¬¸¢Â ¬Ú 
¯ò¾¢Ãí¸Ç¡ø «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. ஒவ்§வா÷ ¯த்திரமுõ 
ஒன்§றாபடான்று ப¾ாட÷Ò ப¸ாñÎள்Çன. அவற்§றாÎ, ¬ö×ச்  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சிந்¾யன, ¬க்¸ச் சிந்¾யன, Òத்¾ாக்¸ச் º¢ó¾¨É ¬¸¢Â¨ÅÔõ 
ஒருíகிய½க்¸ப்பட்Îள்Çன. இந்¾ ஒருíகிய½ப்Ò ¬ன்மீ¸õ, 
அறிவாற்றல், Íை சால்Òயடயம, ¬ö×ச் சிந்¾யன, ¬க்¸ச் 
சிந்¾யன, Òத்¾ாக்¸ச் சிந்¾யன ¬கிைவற்யறக் ¦¸¡ñட மனி¾ 
மூை¾னத்ய¾ §மõபÎத்Ðவய¾ §¿¡க்¸மா¸க் ¦¸¡ñÎள்Ç¨¾ 

¸£úì¸¡Ïõ À¼õ 1þø ¸¡ð¼ôÀðÎûÇÐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À¼õ 1:   ¦¾¡டக்¸ப் பள்ளி¸ளுக்¸ான ¾ர ¸யைத்¾¢ட்ட அயமப்Ò 
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¦ºÂøÓ¨È 

¸üÈø À¢Ã¢× 

 

ÀñÒ 

¾¢Èý 

¸½¢¾î 
º¢ó¾¨Éò 

¾¢Èý 

ÌÈ¢Â¢ÄìÌ 

¦¾¡டக்¸ப் பள்ளி¸ளுக்¸ான ¸ணி¾த் ¾ர ¸யைத்திட்ட அயமப்Ò, 
மா½வ÷¸ள் ¸½¢¾ அறியவப் பபறுவ¾ற்குõ அவற்யறப் Òரிந்Ð 
¦¸¡ள்வ¾ற்குõ முக்கிைத்Ðவõ வÆíகுகிறÐ. அÐ மா½வ÷¸ள் 
¸ருத்Ðரு, §¸¡ட்பாÎ, ¸ணி¾ச் பசைல்முயற ¬கிைவற்யற 
அமல்பÎத்¾ Ðய½Òரிகின்றÐ.   

¸½¢¾õ Å¡Â¢Ä¡¸ப் பிரச்சயன¸ளுக்குத் தீ÷× ¸ாணு¾ல், ¾¸வல் 
பரிமாற்றõ, ¸ார½ப்பÎத்Ð¾ல், ப¾ாட÷Ò, பிர¾¢நிதித்Ðவõ, 
¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ §À¡ýÈÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ ÅÌôÀ¨È¸Ç¢ø 
¸üÈø ¸üÀ¢ò¾¨Ä §Áü¦¸¡ûÅ¾ý ãÄõ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸ணி¾ 
º¢ó¾¨É ¬ற்றயை ¯ருவாக்¸×õ ÅÇ÷ì¸×õ ÓÊÔõ. 

À¼õ 2þø ¯ûÇ ¸½¢¾ô À¡¼î ºð¼¸õ ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø 
«ÁøÀÎò¾ôÀÎ¸¢ýÈ À¡¼ò¾¢ð¼ò¨¾ì ÌÈ¢ì¸¢ýÈÐ. 
Á¡½ÅÉ¢ý ¸½¢¾î º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨É ÅÇ÷ôÀ¾üÌì 
¸£úì¸¡Ïõ 4 ÜÚ¸û Óì¸¢Âô ÀíÌ Å¸¢ì¸¢ýÈÉ. 
1.  கற்றல் பிரிவு 

2. ¿ýÉ¼ò¨¾Ôõ ÀñÒõ 

3. ¸ணி¾த் ¾¢Èý 

4. ¸ணி¾ச் ¦ºÂøÓ¨È 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸½¢¾î º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý 

§¾º¢Âì ¸½¢¾ì ¸øÅ¢Â¢ý ãÄõ ¸½¢¾ì ¸øÅ¢Â¢ø º¢ó¾¨Éò 
¾¢ÈÉ¡ÉÐ ¾ÃÁ¡É Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸Å¢Õì¸¢§È¡õ 
±ýÀ¨¾ì ÌÈ¢ì¸¢ýÈÐ. ¸½¢¾î º¢ó¾¨Éì ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷ 
¸½¢¾ ²¼¨Äô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñÎ ¸½¢¾ò¨¾î ¦ºöÂì ÜÊÂ 
¬üÈ¨ÄÔõ, «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ ¦À¡ÚôÒ¼ý ¸½¢¾ô 
ÀñÒ¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾õ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 ¸½¢¾ Á¾¢ôÒ 
 ¯Ä¸Ç¡Å¢Â Á¾¢ôÒ 

 

 ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ 
 «Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ 
 ÌÈ¢Â¢ÂÖõ ¦¾¡¼÷Òõ 
 ÒûÇ¢Â¢ÂÖõ ¿¢¸ú¾¸×õ 
 ¾É¢¿¢¨Äì ¸½¢¾õ 
 

 À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò / 
À¢Ãîº¨ÉìÌò 
¾£÷× ¸ாணு¾ல் 

 ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø 
 ¦¾¡¼÷Òò ¾¢Èý 
 À¢Ã¾¢¿¢¾¢ò¾ø 
 ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐ¾ø 
 

 

 ¸½¢¾ò ¾¢Èý 
 ÀÌôÀ¡ö×ò ¾¢Èý 
 À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ïõ ¾¢Èý 
 ¬ö×ò ¾¢Èý 
 ¦¾¡¼÷Òò ¾¢Èý 
 ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¨¸Â¡Ùõ ¾¢Èý 

 
À¼õ 2: ¸½¢¾ô À¡¼ì ¸¨Äò¾¢ð¼ «¨ÁôÒ 
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¿¡ðÊý ÅÇ÷îº¢ìÌ ²üÀ, º¢ó¾¢òÐ ²¼¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ì ÜÊÂ 

ÁÉ¢¾¨Éî º¡÷óÐûÇ¾¡ø, 21-¬õ áüÈ¡ñÊý 
§¾¨Åì§¸üÀ ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î சிந்¾யனம¢க்¸ò ¾É¢ÁÉ¢¾¨É 
¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾ì ¸½¢¾î º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý §¿¡ì¸Á¡¸ì 
¦¸¡ñÎûÇÐ. 

¸üÈø À¢Ã¢× 

¸½¢¾ô À¡¼ô ¦À¡ÕÇ¼ì¸Á¡ÉÐ ஐந்Ð À¢Ã¢×¸¨Ç 
¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ: 

1. ±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ; 

2. «Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ; 

3. ÌÈ¢Â¢ÂÖõ ¦¾¡¼÷Òõ; 

4. ÒûÇ¢Â¢ÂÖõ ¿¢¸ú¾¸×õ;  

5. ¾É¢¿¢¨Ä ¸½¢¾õ (þ¨¼¿¢¨Äô ÀûÇ¢Â¢ø ¸üÀ¢ì¸ôÀÎõ). 
 

¸ணி¾ச் ¦ºÂøÓ¨È 
 

ÀÂýÁ¢ì¸ì ¸½¢¾ì ¸üÈÖìÌ ¯ÚÐ¨½Â¡¸ «¨ÁÂ ¸½¢¾î 
¦ºÂøÓ¨ÈÔõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¡É º¢ó¾¨ÉÔõ 
ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÉ. «¨Å: 

 À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸ாணு¾ல்;  

 ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø;  

 ¸½¢¾ò¾¢ø ¦¾¡¼÷Òò ¾¢Èý;  

 ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐ¾ø;  

 À¢Ã¾¢¿¢¾¢ò¾ø. 

þù¨ÅóÐ Å¨¸Â¡É ¦ºÂøÓ¨È¸¨ÇÔõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ 
¦¾¡¼÷ÒôÀÎò¾¢ì ¸øÅ¢ò¾¢ð¼ò¾¢ý °§¼ ´ÕÓ¸ôÀÎò¾ôÀðÎ 
¦ºÂøÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. 
 
ப¢ரச்சயனக்குத் தீ÷× ¸ா½ல் ±ன்பÐ ¸ணி¾க் ¸ற்றல் 
¸ற்பித்¾லின் முக்கிைக் குறியிைக்¸ாகுõ. ¬¸§வ, ¸ணி¾க் ¸ற்றல் 
¸ற்பித்¾லில் பிரச்சயனக்குத் தீ÷× ¸ாணுõ திறன் வ¢ர¢வான 
Ó¨ÈÂ¢ø பாடத் திட்டõ முழுவய¾யுõ ¯ள்Çடக்கியிருக்¸ 
§வñÎõ. பைவி¾மான பிரச்சயன¸ÙìÌத் ¾¢ÈõÀ¼ தீ÷× ¸ாணுõ 
¾¢றன் மா½வ÷¸ளியட§ை ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼ §வñÎõ. 
பிரச்சயன¸ளுக்குத் தீ÷× ¸ாணுõ திறன் பின்வருõ 
நடவடிக்ய¸¸யÇக் ப¸ாñடிருக்குõ. 

 பிரச்சயன¸யÇப் Òரிந்Ð ¦¸¡ñÎ «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø. 

 ¾£÷× ¸¡Ïõ ¯ò¾¢¨Âò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø. 

 ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¨Âî ¦ºÂøÀÎòÐ¾ø. 

 Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢ À¡÷ò¾ø. 
பிரச்சயன¸யÇத் தீ÷× ¸ா½ பைன்பÎத்¾ப்பÎõ ¦À¡ÐÅ¡É 
¯ò¾¢¸û Å¢Ã¢×ÀÎò¾ôÀðÎ ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. 
ÅÆì¸Á¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¯ò¾¢¸û, À¢Ãîº¨É¨Â 
±Ç¢¨ÁôÀÎòÐ¾ø, ÓÂýÚ ¾£÷× ¸¡½ø, Å¨ÃÀ¼õ Å¨Ã¾ø, 
§¾¡Ã½¢¨Âì ¸ñ¼È¢¾ø, «ð¼Å¨½, Å¨ÃÀ¼õ «øÄÐ 
Ó¨ÈÂ¡É ÀðÊÂ¨Äò ¾Â¡÷ ¦ºö¾ø, §À¡Äî ¦ºö¾ø, 
´ôÒÅ¨Áì ¸¡½ø, ¸¨¼¿¢¨ÄÂ¢Ä¢ÕóÐ பசö¾ø, ²Ã½Á¡¸ì 
¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø, ÌÈ¢Â¢Â¨Äô ÀÂýÀÎòÐ¾ø ¬Ìõ. 
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À¢Ãîº¨Éக்குத் ¾£÷× ¸¡ñÀ¾üÌ Óì¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸Â¡¸ò 
¾¢¸úÅÐ வியடயைச் சரி பா÷த்¾ைாகுõ. À¢Ãîº¨Éக்குத் ¾£÷× 
¸¡½ Á¡½Å÷¸ÙìÌ வியடயைச் சரி பா÷க்குõ §À¡¾¢Â 
ÀÂ¢üº¢¸¨Ç ÅÆí¸ §ÅñÎõ. வியடயைச் சரி பா÷த்¾லின் ãÄõ 
Á¡½Å÷¸û À¡÷òÐப் ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñÎ ¦Åù§ÅÈ¡É 
§¸¡½í¸Ç¢ø º¢ó¾¢ôÀ÷. þÐ Á¡½Å÷¸û ¸üÈ ¸øÅ¢¨Âக் 
¸ருத்Ðரு§வாÎ ஒருí¸¢ய½ì¸ ¯¾×¸¢ýÈÐ. 
 
¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø  Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø ¸½¢¾ò¨¾ô 
ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌõ ¦À¡Õû ¦À¡¾¢ó¾¾¡¸î ¦ºöÅ¾üÌõ 
´Õ Óì¸¢Â «ÊôÀ¨¼Â¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ.  ¸½¢¾ì 
¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾Ä¢ý ÅÇ÷îº¢, «È¢Å¡üÈø ÅÇ÷îº¢ìÌõ Á¡½Å÷ 
¦¾¡¼÷ÒìÌõ ¦¿Õí¸¢Â ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡Ìõ. 
¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø ²Ã½î º¢ó¾¨É¨ÂÔõ ¬ö×î 
º¢ó¾யனயையுõ §மõபÎத்Ð¸¢றÐ. இÐ ¸½¢¾த்ய¾ ¬Æமா¸ப் 
ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌõ «÷ò¾ÓûÇ¾¡¸ þÕôÀ¾üÌõ 
«ÊôÀ¨¼Â¡¸ Å¢ÇíÌ¸¢ÈÐ. þó§¿¡ì¸ò¨¾ «¨¼Â 
Á¡½Å÷¸û Ìò¾¡Âõ/«ÛÁ¡Éõ ¦ºö¾ø, «¾¨É ¿¢åÀ¢ò¾ø, 
²Ã½ Å¢Çì¸ÁÇ¢ò¾ø, ÀÌôÀ¡ö¾ø, º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, ¸½¢¾ 
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø, «¾¨É ¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø 
¬¸¢ÂÅüÚìÌ ÅÆ¢¸¡ðÎ¾Ä¢ý ãÄõ ¾Â¡÷ÀÎò¾ §ÅñÎõ. 
þ¨¾ò ¾Å¢÷òÐ, ¸½¢¾ì ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ÖìÌ ¬÷ÅãðÎÅÐ 
ÁðÎÁøÄ¡Áø ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ ÀíÌ ¦¸¡ûÅ¾üÌõ 
¬ச¢ர¢ைருக்கு §À¡¾¢Â ¸¡Ä þ¨¼¦ÅÇ¢Ôõ Å¡öôÒõ ÅÆí¸ 
§ÅñÎõ. 

¸½¢¾ ¿¼ÅÊì¨¸¸û ãÄõ §¾¡Ã½¢¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸ñÎ 
«¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ÓÊ¦ÅÎòÐ ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾¨Ä Å¢¾¢ 
ÅÕõ Ó¨ÈÂ¢ø §Áü¦¸¡ûÇÄ¡õ. ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¯ûÇ 
¸¡Ã½ôÀÎòÐõ ¿¼ÅÊì¨¸ Á¡½Å÷¸û, ºÃ¢Â¡É ¸½¢¾ì 
¸ÕÐÕ¨Åô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ¡Áø «Ð ´Õ ÅÆ¢Ó¨È «øÄÐ 
ÀÊÓ¨È ±ýÚ ¸ÕÐÅ¾¢Ä¢ÕóÐ ¾Å¢÷ì¸¢ÈÐ. ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø 
Á¡½Å÷¸¨Ç ¦ÅÚÁ§É ÀÊôÀ¾¢Ä¢ÕóÐ º¢ó¾¢ôÀ¾üÌ 
Á¡üÚÅÐ ÁðÎÁøÄ¡Áø «Å÷¸¨Çì ¸½¢¾ ¿¼ÅÊì¨¸ì¸¡¸ 
«ÛÁ¡Éõ ¦ºö¾ø, ¿¢åÀ¢ò¾ø, ²Ã½ Å¢Çì¸õ ¦¸¡Îò¾ø, 
ÀÌôÀ¡ö×î ¦ºö¾ø, Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø, ¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø 
¬¸¢ÂÅüÈ¢üÌò ¾Â¡÷ ÀÎòÐ¸¢ÈÐ. þùÅ¡È¡É ÀÂ¢üº¢¸û 
Á¡½Å÷¸¨Çò ¾ýÉõÀ¢ì¨¸ ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸×õ 
¦À¡Ú¨ÁÂ¡ÉÅ÷¸Ç¡¸×õ ¯ÕÅ¡ì¸¢ ¾¢Èý Á¢ì¸ ¸½¢¾î 
º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷¸Ç¡ìÌ¸¢ÈÐ.      

¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÇø, Á¡½Å÷¸û ¸½¢¾க் ¸ÕòÐ¸¨Ç 
Å¢Çì¸×õ ÅÖôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ×õ ¯¾×¸¢ýÈÐ. ¸½¢¾ì 
¸ÕòÐ¸¨Ç ±ØòÐ, §ÀîÍ ÅÊÅ¢ø º¸ Á¡½Å÷¸û, 
¬º¢Ã¢Â÷¸û, ¦Àü§È¡÷¸û ¬¸¢§Â¡Õ¼ý À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÅ¾ý 
ÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¾ýÉõÀ¢ì¨¸¨Â ÅÇ÷òÐì ¦¸¡û¸¢ýÈÉ÷. 
«òÐ¼ý ¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸½¢¾ò ¾¢Èý 
ÅÇ÷îº¢¨Âì ¸ñ¸¡½¢ôÀ¨¾Ôõ ±Ç¢¾¡ìÌ¸¢ÈÐ. 

¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷Ò, ¸½¢¾ì ¸üÈ¨Äô ¦À¡Õû 
¦À¡¾¢ó¾¾¡ìÌ¸¢ÈÐ. ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¢ý ãÄõ ²¼ø 
¦ÅÇ¢ì¦¸¡½ÃôÀðÎ ¿ýÌ ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇôÀÎ¸¢ÈÐ. 
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Å¡ö¦Á¡Æ¢, ±ØòÐ, ÌÈ¢Â£Î, ¸¡ðº¢ (ÌÈ¢Å¨Ã×, «ð¼Å¨½, 
Å¨ÃÀ¼õ) ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ §Áü¦¸¡ûÇôÀÎõ ¸½¢¾ò 
¦¾¡¼÷Ò Á¡½Å÷¸û ¸½¢¾ò¨¾ ¿ýÌ ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ×õ 
Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø «ÁøÀÎò¾×õ Ð¨½ÒÃ¢¸¢ÈÐ.  

Á¡½Å÷¸û, ¿ñÀ÷¸û, ¦Àü§È¡÷¸û, ¬º¢Ã¢Â÷¸û, 
¦ÀÃ¢§Â¡÷¸û ¬¸¢§Â¡Ã¢¼õ §Áü¦¸¡ûÇôÀÎõ ¸½¢¾ò 
¦¾¡¼÷Ò ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ø ÒÃ¢óÐ½÷¨ÅÔõ ²¼¨ÄÔõ 
ÅÖôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ Ð¨½ÒÃ¢¸¢ÈÐ. ¦ºÂø Ó¨ÈÂ¢ø 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø, À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø, ÒÃ¢óÐ½÷Å¢ø Óý§ÉüÈõ 
¬¸¢Â¨Å ¿¨¼¦ÀÚÅ¨¾ ¯Ú¾¢ôÀÎò¾ Á¡½Å÷¸ÙìÌô 
ÀÌôÀ¡ö× பசöை×õ, Ó¨ÈÂ¡¸ì ¸ணி¾ ²டயை விவாதிக்¸×õ 
வாöப்பளிக்¸ §வñÎõ. பை §¸ா½í¸யÇ ¯ட்பÎத்¾¢ை ¸½¢¾த் 
¦¾¡¼÷Ò Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸½¢¾ô ÒÃ¢ந்Ð½÷× §மõபாÎ அயடை 
Ðய½ÒரிகிறÐ. 
 
வியÇபைன் மிக்¸ வய¸யில் விÇக்¸மளித்¾லுõ சரிைான ¸ணி¾க் 
குறியீÎ¸யÇப் Òர¢ந்Ð பைன்பÎத்Ð¾லுõ ¸½¢¾த் ப¾ாட÷ப¢ல் ம¢¸ 
முக்¸¢ைக் கூறு¸Çாகுõ. ¸ணி¾ ²டயைச் சரிைா¸ விÇக்குவ¾ற்கு 
மா½வ÷¸ள் பபாருத்¾மான பசாற்¸யÇயுõ குறியீÎ¸யÇயுõ 
பைன்பÎத்¾ §வñÎõ. ¸ணி¾த் ப¾ாட÷பில் பல்வய¸ 
ஊட¸í¸Çான அட்டவய½, குறிவயர×, ¸ருவி¸யÇக் ய¸ைாளுõ 
திறன், ¸ணிப்பி, ¸ணினி ¬கிையவ பைன்பÎத்¾ப்பÎகின்றன. 
மா½வ÷¸ள் ¸ணி¾ ²டயை வ¢Çக்குவ¾ற்குõ ப¢ரச்சயனக்குத் ¾£÷× 
¸ாñப¾ற்குõ §மற்குறிப்பிட்ட பவவ்§வறான ஊட¸í¸யÇப் 
பைன்பÎத்¾ §வñÎõ. 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¦¾¡¼÷ÒìÌ Á¡½Å÷¸Ç¢ý §¾¨Å¸¨Ç 
¯½÷¸¢ýÈ ÝÆø §¾¨Åப்ÀÎ¸¢ÈÐ. þîÝÆø, º¸ 
Á¡½Å÷¸Ç¢¼Óõ ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢¼Óõ þÂøÀ¡¸ §Àº×õ, 
§¸ûÅ¢¸û §¸ð¸×õ, À¾¢ø ÜÈ×õ, ÜüÚìÌ Å¢Çì¸ÁÇ¢ì¸×õ 
§¾¨Åப்ÀÎ¸¢ÈÐ. ÀøÅ¨¸Â¡É ÝÆÄ¢ø Á¡½Å÷¸û 
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç þ¨½Â¡¸×õ, ÌØÅ¡¸×õ «øÄÐ ÅÌôÒ 
Ó¨ÈÂ¢ø ÍÚÍÚôÒ¼ý þÂíÌÅ¾üÌõ Å¡öôÒ ÅÆí¸ 
§ÅñÎõ. 
 
Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷Òò ¾¢È¨É Á¾¢ôÀ£Î 
¦ºöÔõ§À¡Ð Á¡½Å÷¸û ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø, Å¢ÇìÌ¾ø, ¸½¢¾ 
²¼¨Äô ÀøÅ¨¸ ÝÆø¸Ç¢Öõ, ¦¾¡¼÷Ò ÅÊÅ¢Öõ À¸¢÷óÐ 
¦¸¡ûÅ¨¾ì ¸¡ð¼ §ÅñÎõ. ¸½¢¾ô À¡¼ì ¸üÈø 
¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ð §Àº, Å¡º¢ì¸, ±Ø¾, ¦ºÅ¢ÁÎì¸ Å¡öôÒõ 
°ìÌÅ¢ôÒõ ÅÆí¸ôÀÎõ Á¡½Å÷¸û, ¸½¢¾ò¾¢ø ¦¾¡¼÷Ò 
¦¸¡ûÇ×õ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎ ¸½¢¾ò¨¾ì ¸ü¸×õ 
ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ. 
 
நாõ வாழுõ þù×Ä¸ò¨¾ô À¢Ã¾¢¿¢¾¢ப்Òச் பசöை ¸½¢¾õ 
ÀÂýÀÎò¾ôÀÎ¸¢ÈÐ.  ¬ய¸ைால், ப¢ர¾¢ந¢¾¢க்குõ ¯ை¸த்Ðக்குõ, 
À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ôÀð¼ ¯Ä¸òÐìÌõ ´üÚ¨Á þÕò¾ø §ÅñÎõ. 

þùÅ¢ÃñÎ ¯Ä¸ò¾¢ý «ÕÅò ¦¾¡¼÷Ò¸¨Ç À¼õ 3 
Å¢ÇìÌ¸¢ÈÐ. 
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படõ 3: பிரதிநிதித்Ðவச் பசைல்முயற 

À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ ±ýÀÐ ¸½¢¾ ¯Ä¸ò¾¢üÌõ ¯ñ¨Á 
¯Ä¸ò¾¢üÌõ µ÷ ´Õí¸¢¨½À¡ÇÃ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. 
ÅÆ¢Ó¨È, «ð¼Å¨½, ÌÈ¢Å¨Ã×, ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âõ §À¡ýÈ¨Å 
¯ñயம ¯Ä¸த்திற்குõ பல்§வறு ¸ருத்Ð¸ளுக்குõ 
ÀÂýÀÎò¾ìÜÊÂì ¸½¢¾ô ¦À¡Õû¸Ç¡Ìõ. 
 
À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ ±ýÀÐ ‘²¾ாவÐ ஒன்யறக் குற¢க்குõ அல்ைÐ 
À¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ ±ØòÐ ÅÊÅ¢Ä¡É Á¢ýÉð¨¼¸Ç¢ý §¾¡üÈõ 
அல்ைÐ ¯ருப்பபாருÇாகுõ’.  ப¢ர¾¢ந¢¾¢த்Ðவ பநற¢ பவÇ¢ப்ப¢ர¢×, 
¯ðÀ¢Ã¢× ±ýÚ þÃñ¼¡¸ô À¢Ã¢ì¸ôÀðÎûÇÐ. ¯ðÀ¢Ã¢× 
±ýÀÐ ¾É¢¿À÷ º¢ó¾¨É. ¦ÅÇ¢ôÀ¢Ã¢× ±ýÀÐ ÍÄÀÁ¡¸ì 
Üð¼¨ÁôÒî ¦ºöÂ×õ ÁüÈÅ÷¸Ç¡ø À¡÷ì¸ìÜÊÂ¾¡¸×õ 
þÕìÌõ. ¸½¢¾ô À¢Ãîº¨É¨Âì ¸üÀ¾üÌõ «¾¨Éò ¾£÷× 

¸¡ñÀ¾üÌõ ¯ðÀ¢Ã¢× «¨ÁôÒ ¯¾×¸¢ÈÐ. பவÇ¢ப்ப¢ர¢× 
ம¢ன்னட்யட, அதி¸ாரப்பூ÷வ பமாÆ¢, «¨¼Â¡Çõ §À¡ýÈÅü¨Èì 
¦¸¡ñÊÕì¸¢ÈÐ. ¸ÕòÐÕ¨Åì ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ 
ப¢ரச்ச¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ïõ ¬üÈ¨Äò ¾¢¼ôÀÎò¾×õ பை 
வய¸ைான ப¢ர¢¾¢ந¢தித்Ðவí¸யÇப் பைன்பÎத்¾ைாõ. 
 

 Á¡½Å÷¸ளின் ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ÒìÌõ, ¸ÕòÐÕ 
ÒÃ¢óÐ½÷¾ÖìÌõ þó¾ô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ «Åº¢Âõ. 
À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ Á¡½Å÷¸ÙìÌõ ÁüÈÅ÷¸ÙìÌõ þ¨¼Â¢Ä¡É 
«ÏÌÓ¨È, ¸½¢¾ Å¢Å¡¾õ, ¸½¢¾ô ÒÃ¢óÐ½÷¾ø, 
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø §À¡ýÈ¨Å¸¨Ç «ÛÁ¾¢ì¸¢ýÈÐ. 
¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¸ÕòÐÕ, ¿¨¼Ó¨È À¢Ãîº¨ÉÔ¼ý 
¸½¢¾ò¨¾ò ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅÐ §À¡ýÈÅü¨È Á¡½Å÷¸û 
þó¾ô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅò¾¢ýÅÆ¢ «È¢Å÷. 

 
¦¾¡¨¸º¡÷ó¾ º¢ó¾¨ÉìÌõ, ¸½¢¾ ÅÊÅ¢Ä¡É 
ÒÃ¢óÐ½÷Å¢üÌõ À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ ´Õ Óì¸¢Âì ÜÈ¡¸ 
Å¢ÇíÌ¸¢ÈÐ. À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ «üÈ ¸½¢¾õ, «ÕÅ¿¢¨Ä 
«øÄÐ ¾òÐÅ ¿¢¨ÄÂ¢§Ä§Â þÕìÌõ. þÐ 
¦ÀÕõÀ¡ý¨Á§Â¡ÕìÌì ¸½¢¾ò¨¾ Å¢ÕõÀ¡¾ ´Õ 
Ýú¿¢¨Ä¨Â ²üÀÎò¾¢Å¢Îõ. þó¾ô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅò¾¢ý ãÄõ 
¸½¢¾ «¨Áô¨À Á¡¾¢Ã¢Â¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸×õ Óì¸¢Âò 
¦¾¡¼÷Ò¸¨Ç Å¢Çì¸×õ ÓÊÔõ. ²üÒ¨¼Â «ÛÀÅí¸û, 
¸ñ¸¡½¢ò¾ø ãÄÓõ ¸ÕòÐ½÷¾¨Ä ¯½Ã ¨Åì¸Ä¡õ.  

°¸¢ò¾ø 

 

¸½ì¸¢Î¾ø 

ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø 

 

ÍÄÀÁ¡ìÌ¾ø 

 

Á¡¾¢Ã¢ò  
¾¢¼ô ¦À¡Õû 

 

¯ñயம ¯Ä¸õ           
 

ºÃ¢À¡÷ò¾ø 

 

¸½¢¾ ¯Ä¸õ 
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Á¡½Å÷¸û, ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢ý Å¡Â¢Ä¡¸×õ ÀøÅ¨¸ ¸üÈø 
«ÛÀÅò¾¢ý Å¡Â¢Ä¡¸×õ ¬ÆÁ¡É ¸½¢¾ ²¼¨Ä 
¯ÕÅ¡ìÌÅ÷. Á¡½ÅÃ¢¼õ ¸½¢¾ ²¼¨Äò ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢, 
¸½¢¾õ ÓØ¨ÁÂ¡É ¸øÅ¢, «Ð ¾É¢òÐ þÂíÌõ ¸øÅ¢ «øÄ 
±Ûõ Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å ²üÀÎò¾¢ «¾¨É Å¢Ã¢×ôÀÎòÐ¾ø 
«Åº¢Âõ. þùÅ¡È¡É Å¢Æ¢ôÒ½÷¨ÅÔõ ¸½¢¾ ²¼Ä¢ý 
Å¢Çì¸ò¨¾Ôõ ¯½÷óÐ, Á¡½ÅÃ¢ý ¾¢È¨É §ÁõÀÎò¾ 
¸½¢¾ò¨¾ «ÁøÀÎò¾ §ÅñÎõ. 
 
ÀøÅ¨¸ ¸üÈÄ¢ý Å¡öôÒõ «ÛÀÅÓõ Á¡½Å¨Ãì ¸½¢¾ì 
¸üÈÄ¢ø ÓØ¨ÁÂ¡¸ ®ÎÀÎò¾×õ, ¸½¢¾ì ¸ÕòÐÕ¨Å 
¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ ÀøÅ¨¸Â¡É ¸½¢¾ ²¼Ä¢ý Å¢Çì¸ò¨¾Ôõ 
¯½Ã ÅÆ¢ÅÌìÌõ. ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼ ÒÃ¢óÐ½÷¨ÅÔõ 
Å¢Çì¸ò¨¾Ôõ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ Á¡½Å÷ ¸½¢¾ 
²¼¨Äò ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢ «ÁøÀÎòÐÅ÷. 
 
Á¡½ÅÃ¢ý «ÛÀÅ ¸üÈÖìÌ ²üÀ ÀÂ¢üÚò Ð¨½ô ¦À¡Õû, 
¾¸வல் ப¾ாÆ¢ல்Ñட்ப ¸ருவ¢, இÎபணி, ¿¨¼Ó¨È பை¢ற்ச¢, 
¾¢ட்டப்பணி ¬கிையவ ¾Â¡Ã¢ì¸ப்பட்டிருக்¸ §ÅñÎõ. 
 
¦¾¡ட÷Òப்பÎத்Ð¾யை «ÁøÀÎòÐõ §À¡Ð Á¡½Å÷¸ÙìÌì 
¸ÕòÐì¸û ÁüÚõ ÀÊ¿¢¨Ä¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ò ¾¡í¸û ¦ÀüÈ 
«È¢¨Åì ¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¾¨ÄôÒ¸Ùì¸¢¨¼§ÂÔõ 
¸½¢¾ò¾¢üÌõ ÁüÈ Ð¨È¸ÙìÌÁ¢¨¼§ÂÔõ ¦¾¡¼÷ÒôÀÎò¾ 
Å¡öôÒ¸û ÅÆí¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. «¨Å Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸½¢¾ô 

ÒÃ¢óÐ½÷¨Å §ÁõÀÎò¾¢ò ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ¦À¡Õû 
¦À¡¾¢ó¾¾¡¸×õ Å¢Çí¸î ¦ºöÂ ¯¾×¸¢ÈÐ. 
 
¸½¢¾ô À¡¼ò¾¢ð¼õ ¸½ì¸¢Î¾ø, ÅÊÅ¢Âø, ÌÈ¢Â¢Âø, 
«Ç¨Å, À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø ±Éô ÀÄ 
Ð¨È¸¨Çì ¦¸¡ñÎ அயமந்Ðள்ÇÐ. þòÐ¨È¸Ùì¸¢¨¼§Â 
¦¾¡¼÷Ò¸¨Ç ²üÀÎò¾¡Å¢Êø மா½வ÷¸ள் பல்§வறு 
¸ÕòÐÕì¸¨ÇÔõ ¾¢Èý¸¨ÇÔõ ¾னித்¾னிைா¸க் ¸üÚ 
¿¢¨ÉÅ¢ø ¿¢Úò¾¢ì¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂ¢ÕìÌõ. Á¡È¡¸, 
¸ÕòÐÕì¸Ùõ ¾¢Èý¸Ùõ ±ùÅ¡Ú ´ý§È¡¦¼¡ýÚ 
¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¾¡ö þÕì¸¢ýÈÉ ±ýÀ¨¾ô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÙõ 
§À¡Ð ¸½¢¾õ, «¨ÉòÐì ÜÚ¸¨ÇÔõ ¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ 
±ýÀ¨¾ ±Ç¢¾¢ø ¯½Ã ÓÊ¸¢ÈÐ. 
 
Á¡½Å÷¸û ¾í¸Ç¢ý «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ÀûÇ¢Â¢Öõ ÀûÇ¢ìÌ 
¦ÅÇ¢Â¢Öõ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐõ §À¡Ð «Å÷¸û 
¸½¢¾ò¾¢ý ÀÂý, Óì¸¢ÂòÐÅõ, ÅÄ¢¨Á, ¸ணி¾த்தின் சிறப்பு 
¬¸¢ÂÅü¨È ¯½÷Å÷.  
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«ð¼Å¨½ 1:  ¦ºÂø Ó¨È ¾¢Èý 

ப¢ரச்சயன¸ளுக்குத் ¾£÷× ¸ாணு¾ல் 

 ப¢ரச்சயன¸யÇக் ¸ñடÈ¢¾ø 

 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÝÆÄ¢ø ¯ûÇ ¾¸Åø¸¨Ç ¯ûÅ¡í¸¢ 
«¾¨É Ó¨ÈÂ¡¸ ¿¢ÃøÀÎòÐ¾ø. 

 ப¢ரச்சயன¸ளுக்குத் ¾£÷× ¸ாñப¾ற்குப் பை ¯த்¾¢ முயற¸யÇத் 
¾¢ð¼Á¢Î¾ø. 

 ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¨Â  «ÁøÀÎòÐ¾ø. 

 ப¢ரச்சயன¸ளுக்கு ²ற்ப ¾£÷வ¢யனக் ¸ñடறி¾ல் 

 ¾£÷×¸¨Ç Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø. 
 பைன்பÎத்¾ப்பட்ட ¾£÷யவயுõ முயற¾¢றயனயுõ சர¢பா÷த்Ð 

ம£ட்Î½÷¾ø 

¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø 

 ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø ÁüÚõ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐ¾ø ¸½¢¾ò¾¢ý 
«ÊôÀ¨¼ì ÜÚ¸û ±ýÀ¨¾ «È¢¾ø. 

 ¯ñ¨Á ¯Ä¸ò¾¢ø, §¾¡Ã½¢, «¨ÁôÒ, ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷ 
¬¸¢ÂÅü¨Èì ÌÈ¢Â£ðÊø À¢Ã¾¢¿¢¾¢ò¾¨Ä «È¢¾ø. 

 ÀøÅ¨¸ ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø ÁüÚõ ¯Ú¾¢ôÀÎòÐ¾¨Ä ¦¾Ã¢× 
¦ºöÐ ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

 ¸½¢¾ò¾¢ø Ìò¾¡Âò¨¾ô À¨¼ò¾ø, ¬ö× ¦ºö¾ø, 
¯Ú¾¢ÀÎòÐ¾ø. 

 ¸½¢¾ì Üü¨ÈÔõ º¡ýÚ¸¨ÇÔõ ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø,  
Á¾¢ôÀ¢Î¾ø. 

 ÓÊ¦ÅÎò¾ø «¾¨É ¿¢Â¡ôÀÎòÐ¾ø. 
 

 

¸½¢¾ò¾¢ø ¦¾¡¼÷Ò 

 ¸½¢¾ப் Òர¢ந்Ð½÷யவ வ¢Çக்குவ¾ற்குõ 
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ¾üÌõ ப¾ாட÷பாடை¢ன்வÆ¢ ¸½¢¾ச் 
º¢ó¾¨É¨Â ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢ þ¨½ò¾ø 

 ச¢ந்¾யனயையுõ ¸½¢¾ ²¼¨ÄÔõ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ 
¿õÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¯¨ÃÂ¡Î¾ø. 

 ¸½¢¾ பமாÆ¢யைப் பைன்பÎத்¾¢க் ¸½¢¾ ²டயை சர¢ைா¸க் 
ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø. 

 ¸½¢¾î º¢ó¾¨É¨ÂÔõ À¢ÈÃ¢ý ¯ò¾¢¸¨ÇÔõ ÀÌ¾¡öóÐ 
Á¾¢ôÀ£Î ¦ºö¾ø. 

À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅõ 

 ÀøÅ¨¸ À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅò¨¾ô ÀÂýÀÎò¾¢ ²¼¨Ä 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 

 வÆí¸ப்பட்ட ப¢ர¾¢ந¢¾¢த்Ðவத்ய¾ விÇக்கு¾ல். 
 ºÃ¢Â¡É À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¾ø. 

 ÀøÅ¨¸ À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐÅò¨¾ô ÀÂýÀÎòÐ¾ø:  

(i) º¢ì¸Ä¡É ¸½¢¾ ²¼¨Ä ±Ç¢¨ÁÂ¡ìÌ¾ø; 

(ii) ப¢ரச்சயன¸ளுக்குத் ¾£÷×க் ¸ா½ ¯¾×¾ல்; 

(iii) ¯ÕÅ¸ôÀÎòÐ¾ø; ¸½¢¾ச் ÝÆயை வ¢Çக்கு¾ல்; 

(iv) பல்§வறு ப¢ர¾¢ந¢¾¢த்Ðவத்ய¾த் ப¾ாட÷Òப்ÀÎòÐ¾ø. 

¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐ¾ø 

 ¸½¢¾ ²டயைத் ப¾ாட÷Òப்ÀÎòÐ¾ø, ¯Ú¾¢ôÀÎòÐ¾ø. 
 ¸½¢¾ ²¼¨Äô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇø, ´ýÚÀÎòÐ¾ø, 

¦¾¡¼÷ÒôÀÎÐ¾ø, ¿¢ÃøÀÎòÐ¾ø. 
 ¸½¢¾ ²¼¨Ä «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸§Â¡Îõ ÁüÈ Ð¨È§Â¡Îõ 

¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐ¾ø. 
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¾¢Èý 

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ÅÇ÷ì¸ôÀÎõ ¸½¢¾ò ¾¢Èý, ±ñ½¢Âø, 
«Çò¾ø ÁüÚõ ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø, ¾Ã¨Å¨Âì ¨¸Â¡Ù¾ø, 
Å¢Çì¸ÁÇ¢ò¾ø, ±ñ¸¨Çì ¨¸Â¡Ù¾ø, ÌÈ¢Â¢Â¨Äì 
¨¸Â¡Ù¾ø, ÀÊÓ¨È¨Âô ÀÂýÀÎòÐ¾ø, ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢ø 
ÑðÀò¨¾ô ÀÂýÀÎòÐ¾ø, ¸½¢¾ô ¦À¡Õû¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø §À¡ýÈÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ.  

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ÁüÚõ º¢ó¾¨É ¬üÈø ¦¸¡ñ¼ ¸½¢¾ì 
¸üÈÖìÌத் Ð¨½ôÒÃ¢Ôõ ¾¢Èý¸û: 

 ¸½¢¾ò ¾¢Èý 

 ÀÌôÀ¡ö×த் ¾¢Èý 

 À¢Ãîº¨É¸¨Çò ¾£÷× ¸¡Ïõ ¾¢Èý 

 ¬ö×த் ¾¢Èý 

 ¦¾¡¼÷Òò ¾¢Èý 

 ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀò¨¾ì ¨¸Â¡Ùõ ¾¢Èý 

¸½¢¾ò ¾¢Èý ±ýÀÐ À¢ýÅÕõ ¾¢Èý¸¨Çì ÌÈ¢ì¸¢ýÈÐ. 

i) ºÃ¢Â¡É ¸½¢¾î ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢க் ¸½¢¾ì 
¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾¨Ä «ÁøÀÎòÐ¾ø. 

ii) ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çò ÐøÄ¢ÂÁ¡¸ì ÜÚ¾ø. 

iii) «ÛÁ¡Éò¨¾ «¨ÁòÐ; §º¡¾¢ò¾ø, ¿¢åÀ¢ò¾ø. 

iv) ¸½¢¾ò ÜüÈ¢ý ¦À¡Õ¨Ç ¦ÅÇ¢ì¦¸¡½÷¾ø. 

v) «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢Â¨Ä Å¢Çì¸ ¸½¢¾ò¨¾ô ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

ÀÌôÀ¡ö×ò ¾¢È¨Éì ¨¸Â¡Ùõ ¦À¡ØÐ À¢ýÀüÈ 
§ÅñÊÂ¨Å:  

 ¦¾Ç¢Å¡¸ச் º¢ó¾¢ò¾ø. 

 ´ù¦Å¡Õ ÜÚìÌõ ¸ÅÉõ ¦ºÖòÐ¾ø; Ü÷óÐ 
¸ÅÉ¢ò¾ø. 

 ²¼ø¸¨Ç Á¢¸î ºÃ¢Â¡¸; Å¢Ã¢Å¡¸; ÐøÄ¢ÂÁ¡¸ì 
¨¸Â¡Ù¾ø. 

 º¢ì¸Ä¡É ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾¨Äô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø. 

 ²Ã½Á¡É ¸ÕòÐ¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø; ¾ü¸¡ò¾ø. 

 ²üÒ¨¼Â¾øÄ¡¾ ¸ÕòÐ¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ Å¢Å¡¾õ ¦ºö¾ø. 
 
À¢Ãîº¨ÉìÌò ¾£÷× ¸¡Ïõ ¬üÈø À¢ýÅÕÅÉÅü¨Èì 
¦¸¡ñÊÕìÌõ: 

 À¢Ãîº¨É¸¨Ç Á¢¸î ºÃ¢Â¡¸ ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø; 
À¢Ãîº¨É¸Ç¢ý Óì¸¢Âì ÜÚ¸¨Ç «¨¼Â¡Çí ¸¡Ï¾ø. 

 ¾£÷¨Åò ¦¾Ç¢Å¡¸î ºÁ÷ôÀ¢ò¾ø; ¦ºö¾ «ÛÁ¡Éí¸¨Ç 
¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡¸ì ÜÚ¾ø. 

 ¸ÊÉÁ¡É À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ «¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ 
º¢Ú º¢Ú À¢Ãîº¨É¸¨Çô ÀÌòÐ ¬Ã¡öóÐ ¾£÷× 
¸¡Ï¾ø. 

 ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É À¢Ãîº¨ÉìÌ ¦Åù§ÅÈ¡É 
«ÏÌÓ¨È¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¾£÷× ¸¡Ï¾ø. 

 ¾£÷× ÒÄôÀ¼¡Å¢ð¼¡Öõ ¿õÀ¢ì¨¸Ô¼ý À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò 
¾£÷× ¸¡Ï¾ø. 

 §¾¨ÅôÀÎÁ¡Â¢ý ¯¾Å¢ §¸¡Õ¾ø. 
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¬ö×ò ¾¢È¨É §Áü¦¸¡ûÙõ¦À¡ØÐ À¢ýÀüÈ §ÅñÊÂ¨Å: 

¾¸Åø ¦ÀÈ ÌÈ¢ôÒ¸û, À¡¼ôÒò¾¸í¸û ÁüÚõ ãÄô 
¦À¡Õû¸¨Ç ¿¡Î¾ø. 

 áø¿¢¨ÄÂí¸Ç¢ø ¯ûÇ Òò¾¸í¸¨Ç ¿¡Î¾ø. 

 ¾¸வல் யமைத்திலுள்Ç குறிப்Ò¸யÇப் ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

 ÀÄ ¾ÃôÀ¢ÉÃ¢¼Á¢ÕóÐ ¾¸Åø¸¨Çô ¦ÀÚ¾ø. 

 º¢ó¾¢ò¾ø. 
 
¦¾¡¼÷Òக் ¦¸¡ûÙõ ¾¢Èý £̧úì¸¡Ïõ ¾¢Èý¸¨Çì 
¦¸¡ñÊÕìÌõ: 

 Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø §¸ð¼ø. 

 ¸½¢¾ ²¼¨Ä §¿÷ò¾¢Â¡¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ±ØÐ¾ø. 

 ¸ðÎ¨Ã ÁüÚõ «È¢ì¨¸ ±ØÐ¾ø. 

 À¨¼ò¾ø. 
 
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¨¸Â¡Ùõ ¾¢Èý ±ன்பÐ ச£னம½¢ச்சட்டõ, 
¸½¢ôÀ¢, ¸½¢É¢, ¦Áý¦À¡Õள், இய½ை அ¸ப்பக்¸õ மற்றுõ 
¸ற்றல் ப¾ாகுப்யபப் À¢ýÅÕõ §¿¡ì¸ò¾¢ü¸¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ 
¿¢÷Å¸¢ìÌõ ¬üÈ¨Äì ÌÈ¢ìÌõ: 

 ¸½¢¾ì ¸ÕòÐÕ¨Å ¯ÕÅ¡ì¸¢ Á¢¸ ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ 
¦¸¡ûÙ¾ø. 

 «ÛÁ¡Éò¨¾ «¨ÁòÐ; §º¡¾¢ò¾ø, ¿¢åÀ¢ò¾ø. 

 ¸½¢¾ ²¼¨Ä ¬ö× ¦ºö¾ø. 

 À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø. 

ÀñÒ 
¸½¢¾ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ²üÒ¨¼Â ¯ள்Çடக்¸த்ய¾ப்  
ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾ÃÁ¡É ÀÂýÁ¢ì¸ப் ÀñÀ¢¨É ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø. 
¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø Á¨ÈÓ¸Á¡¸ô ÀñÒ ¿Äý¸û ¸üÀ¢ì¸ôÀðÎ 
¸ü¸ôÀÎ¸¢ýÈÐ. ¸½¢¾ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý ÅÆ¢ ¾ÃÁ¢ì¸, 
«È¢×îº¡÷ó¾ ¿üÀñÒûÇ ÁÉ¢¾¨É ¯ÕÅ¡ìÌÅ§¾ Ó¾ý¨Á 
§¿¡ì¸Á¡Ìõ. §¿÷¨Á, ¿üÀñÒ, ¯Â÷¦Åñ½õ ¦¸¡ñ¼ 
þ¨ÇÂ ¾¨ÄÓ¨ÈÂ¢É¨Ã ¯½÷×ôâ÷ÅÁ¡É ÀñÒ¸Ù¼ý 
¯ÕÅ¡ìÌ¸¢ýÈÐ. 
 

¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ÀñÀ¢ý Å¢Çì¸õ À¢ýÅÕÁ¡Ú: 
 

1. ¸½¢¾ப் ÀñÒ ¸øÅ¢Â¡ÉÐ, ¸½¢¾க் ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý 
ÀñÀ¢¨Éì ÌÈ¢ì¸¢ýÈÐ. 

2. ¸½¢¾ப் ÀñÀ¡ÉÐ, ÀÌò¾¡ö×, §¿¡ì¸õ, «¨¼× 
Óý§ÉüÈõ, ¾¢Èó¾ ¿¢¨Ä, Á÷Áõ §À¡ýÈ ¾ý¨Á¸¨Çக் 
¸½¢¾ «È¢× ÀñÀ¢ý ÅÆ¢ §Áü¦¸¡ûÇôÀÎ¸¢ÈÐ. 

3. Ó¾ý¨Áô ÀñÀ¡ÉÐ «¨ÉòÐô À¡¼ò¾¢ý ÅÆ¢ 
¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ¸¨Ç þ¨½ò¾Ä¡Ìõ.  

 

¸ணி¾க் ¸ற்றல் ¸ற்பித்¾லில் பñÒ ¯ருவாக்¸õ ±ன்பÐ 
இயறைாñயம, நõபிக்ய¸,  ¬÷வõ, பாராட்Î, திறன், ெக்தி 
¦À¡Úயம ¬கிைவற்யற ¯ள்Çடக்கிை¾ாகுõ. இயறவனின் 
சபருதைதயயும் இக்¸யைத்திட்டத்தின் வழி ¯ட்Òகுத்¾ைாõ. 
படித்¾ ¯ள்Çடக்¸த்திற்குõ ¯ñயமைான ¯ை¸த்திற்குõ ¯ள்Ç 
¦¾ாட÷யபக் ¸ா½×õ பிரபஞ்சத்ய¾ப் பயடத்¾ இயறவனின் 
சக்தியையுõ சபருதைதயயும் ¯றுதிப்பÎத்¾×õ அறிந்திருப்ப÷. 
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மா½வ÷¸ளி¨¼யய வரைாற்றுì கூறு¸யÇயுõ நாட்Îப்பற்யறயுõ 
¾யைப்பிற்§¸ற்ப ¯ட்Òகுத்தி, ¸ணி¾த்ய¾ ¯öத்Ð½÷ந்Ð, 
¸ணி¾த்தின் §மல் ¯ள்Ç ¬÷வத்ய¾த் தூñÎ¾ல். வரைாற்றுì 
கூறு¸ள் ±ன்பÐ ¸ணி¾ §மய¾¸ளின் நி¸ழ்×¸ளுõ அல்ைÐ 
வரைாற்றுì குறிப்Ò¸ளுõ ப¸ாñட ¸ருத்Ðரு அல்ைÐ குறியீÎ 
¬குõ. 
  

21¬õ áüÈ¡ñÊü¸¡É ¾¢Èý ÀñÒõ 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¾Ã «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ý 

Óì¸¢Â §¿¡ì¸í¸Ùû ´ýÈ¡É 21¬õ áüÈ¡ñÊý 
¾¢Èý¸¨¨Çì ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ாகுõ. þÐ 
º¢ó¾¢ò¾ø, Å¡úÅ¢Âø ¾¢Èý, ¦¾¡Æ¢Ä¢Âø ¬¸¢Â «ÊôÀ¨¼ì 
Üü¨Èì ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì 
¦¸¡ñÎûÇÐ.  ´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÕõ ¨¸ÅÃô¦ÀÈ §ÅñÊÂ 
¾¢றயனயுõ பñயபயுõ அயடைாÇõ ¸ñÎள்ÇÐ. அயவ 

அட்டவய½ 2இல் விÇக்¸ப்பட்Îள்Çன. உலகளாவிய அளவில் 
ºÅ¡ø¸Ç ±¾¢÷ì¦¸¡ûÇ, Á¡½Å÷ ÍÂ Å¢ÀÃ «ð¼Å¨½Â¢ø 
¯ûÇ ¾¢Èý¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾ 

21¬õ áüÈ¡ñÎ ¾¢Èý §¿¡ì¸Á¡¸ ¦¸¡ñÎûÇÐ. 
¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¸½¢¾ ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ¯ûÇ¼ì¸த் 

¾ர, ¸üÈø ¾ர, ¾Ã «¨¼×¿¢¨Ä Á¡½Å÷¸û 21¬õ áüÈ¡ñÎ 
¾¢È¨Éô ¦ÀÈ Ð¨½ÒÃ¢¸¢ÈÐ.  
 
 
 

«ð¼Å¨½ 2: மா½வர¢ன் Íைவ¢வரõ 

 
 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

¾¡íÌõ ÅÄ¢¨Á þ¼÷¸¨ÇÔõ ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ «È¢×, 
¿õÀ¢ì¨¸, º¸¢ôÒò¾ý¨Á, ÀÃ¢× 
¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¦ÅøÖõ 
¾¢Èý ¦¸¡ñÊÕôÀ÷. 

¦¾¡¼÷Ò 
¦¸¡ûÙõ  ¾¢Èம் 
 

ÀøÅ¨¸ °¼¸í¸¨ÇÔõ 
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾Ôõ ÀÂýÀÎò¾¢î 
º¢ó¾¨É, ²¼ø, ¾¸Åø ¬¸¢ÂÅü¨Èò 
¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼Ûõ ¬ì¸¸ÃÁ¡¸×õ 
§ÀîÍ, ±ØòÐ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷. 

º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ 
 

¬ö×, ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É 
¯¨¼ÂÅ÷; º¢ì¸ø¸¨Çì ¸¨ÇóÐ 
¿¢Â¡ÂÁ¡É ÓÊ¦ÅÎôÀÅ÷; Á¡½Å÷ 
¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢ýÚ ¸üÈ¨Äî º¢ó¾¢ôÀÅ÷; 
¾É¢ÁÉ¢¾¨ÃÔõ ºÓ¾¡Âò¨¾Ôõ ÀüÈ¢Â 
§¸ûÅ¢¸ÙìÌ «ÅÃÅÃ¢ý 
§¿¡ìÌ¿¢¨Ä, ÀñÀ¡Î, ÀÆì¸ÅÆì¸õ 
¬¸¢ÂÅü¨È Á¾¢òÐò ¾¢Èó¾ 
ÁÉò§¾¡Î ²üÚì ¦¸¡ûÀÅ÷; 
¾ýÉõÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ ¬ì¸ò§¾¡Îõ 
Ò¾¢Â¨¾ì ¸üÚì ¦¸¡ûÀÅ÷.  
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Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

ÌØÅ¡¸î 
¦ºÂøÀÎÅ÷ 
 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢Öõ 
Íã¸Á¡¸×õ À¢ÈÕ¼ý 
´òÐ¨ÆôÀ§¾¡Î ´ýÚÀðÎô 
¦À¡Úô¨À ²üÚì ¦¸¡ñÎ ÌØ 
¯ÚôÀ¢É÷ ´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý 
Àí¸Ç¢ô¨ÀÔõ Á¾¢òÐô §À¡üÚõ 
þÂøÒ¨¼ÂÅ÷. ÌØ ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý 
ÅÆ¢ À¢ÈÕ¼ý ¦¾¡¼÷Òò ¾¢È¨Éô 
¦ÀÚÅ÷. þ·Ð «Å÷¸¨Çî º¢Èó¾ 
¾¨ÄÅ÷¸Ç¡¸×õ ÌØ ¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸×õ 
Á¢Ç¢Ãî ¦ºöÔõ. 

«È¢Ôõ 
¬÷ÅÓ¨¼ÂÅ÷ 

±¨¾Ôõ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÙõ ¦À¡ÕðÎ 
þÂøâì¸òÐ¼ý Ò¾¢Â உத்திகதளயும் 
²¼ø¸¨ÇÔõ ¬Ã¡Ôõ ÀñÒ 
¦¸¡ñ¼Å÷. ¬ö× §Áü¦¸¡ûÇ 
§¾¨ÅÂ¡É ¾¢Èý¸¨Çì ¸üÀ§¾¡Î 
¸üÈÄ¢ø ÍÂÁ¡¸×õ þÂí¸ì 
ÜÊÂÅ÷. Å¡ú¿¡û ÓØÐõ ¸üÌõ 
«ÛÀÅí¸¨Çò ¦¾¡¼÷óÐ ¦ÀÚÅ÷. 

¦¸¡û¨¸ÔûÇÅ÷ ¾É¢¿À÷ ÁüÚõ ºã¸ò¾¢ý 
¾ýÁ¡Éò¨¾ Á¾¢ôÀ§¾¡Î ¯Â÷¦¿È¢, 
§¿÷¨Á, ºÁòÐÅõ, ¿£¾¢ ¬¸¢Â 
ÀñÒ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÊÕôÀ÷. ¾¡í¸û 
§Áü¦¸¡ûÙõ ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ý 
Å¢¨Ç×¸ÙìÌõ ÓÊ×¸ÙìÌõ 
«Å÷¸§Ç ¦À¡Úô§ÀüÀ÷. 

 

Á¡½Å÷ ÍÂÅ¢ÅÃõ Å¢Çì¸õ 

¾¸Åø «È¢ó¾Å÷ 

 

þÅ÷¸û ÀÄÅü¨È «È¢óÐ «¾ýÅÆ¢   
Àø§ÅÚ Ð¨Èº¡÷ó¾ «È¢¨Å 
¬ÆÁ¡¸×õ Å¢Ã¢Å¡¸×õ ÒÃ¢óÐ 
¦¸¡ûÅ÷. ¯û¿¡ðÎ, «¨ÉòÐÄ¸î 
¦ºö¾¢¸¨Çò ¾¢È¨ÁÂ¡¸×õ 
ÑðÀÁ¡¸×õ §¾Îõ «È¢¨Åô 
¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷. ¿ý¦ÉÈ¢ìÌõ 
ºð¼ò¾¢üÌõ ¯ðÀðÎî ¦ºÂÄ¡üÈ 
«È¢ó¾¢ÕôÀ÷. 

«ýÒ / ÀÃ¢× À¢È÷ §¾¨ÅìÌõ ¯½÷×ìÌõ 
Á¾¢ôÀÇ¢òÐô ÀÃ¢×õ þÃì¸Óõ 
¸¡ðÎÅ÷. ºÓ¾¡Âî §º¨ÅÂ¢ø 
¾ý¨É ®ÎÀÎò¾¢ì¦¸¡ñÎ 
ÍüÚîÝÆ¨Äô À¡Ð¸¡ôÀ¾¢ø 
«ì¸¨È ¦¸¡ûÅ÷. À¢È÷ §¾¨ÅìÌõ 
¯½÷×ìÌõ Á¾¢ôÀÇ¢òÐô ÀÃ¢×õ 
þÃì¸Óõ ¸¡ðÎÅ÷. ºÓ¾¡Âî 
§º¨ÅÂ¢ø ¾ý¨É 
®ÎÀÎò¾¢ì¦¸¡ñÎ ÍüÚîÝÆ¨Äô 
À¡Ð¸¡ôÀ¾¢ø «ì¸¨È ¦¸¡ûÅ÷. 

¿¡ðÎôÀüÚ 

 
¿¡ðÊý Á£Ð «ýÒ, ÁÃ¢Â¡¨¾, 
¬¾Ã× ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¸¡ðÎÅ÷. 
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¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý 
¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨Éì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 
¬º¢Ã¢Â÷¸û ºÃ¢Â¡¸ô ¦À¡Õû¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºö¸¢ýÈ Å¨¸Â¢ø 
«Ð ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ¦¾Ã¢¿¢¨ÄÂ¢ø ±Ø¾ôÀðÎûÇÐ. þ·Ð 
¬º¢Ã¢Â÷¸û Á¡½Å÷¸Ç¢ý Ó¨ÈôÀÎò¾ôÀð¼ ÌÅ¢¿¢¨Äî 
º¢ó¾¨É¨Âò àñÎÅ¾üÌ ²ÐÅ¡¸ «¨Á¸¢ýÈÐ.  

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý «ð¼Å¨½ 3þø ¯ûÇ ¿¡ýÌ 
º¢ó¾¨Éô ÀÊ¿¢¨Ä¸¨Ç ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ýÈÐ. 
 

«ð¼Å¨½  3: ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý 

¯Â÷¿¢¨Äî 
º¢ó¾¨Éô 
ÀÊ¿¢¨Ä¸û 

Å¢Çì¸õ 

ÀÂýÀÎòÐ¾ø 
«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èô 
¦À¡Õò¾Á¡É Àø§ÅÚ ÝÆø¸Ç¢ø 
ÀÂýÀÎò¾¢ ´ý¨Èî ¦ºö¾ø.  

ÀÌò¾¡ö¾ø 
¾¸Å¨Äî º¢Ú º¢Ú ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐ 
«ò¾¸Å¨Ä ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ§¾¡Î 
«¾ý ÀÌ¾¢¸Ùì¸¢¨¼Â¢Ä¡É ¦¾¡¼÷¨ÀÔõ 
«È¢¾ø.  

Á¾¢ôÀ¢Î¾ø 
«È¢×, «ÛÀÅõ, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨Èì 
¦¸¡ñÎ º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø; 
ÓÊ¦ÅÎò¾ø; ¿¢Â¡ÂôÀÎòÐ¾ø.  

¯ÕÅ¡ìÌ¾ø 
¦À¡Õû, ²¼ø, ÅÆ¢Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È 
¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É§Â¡Î 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø.  

«È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ 
º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ Á£ðÎ½÷¾ø ÅÆ¢ º¢ì¸ø ¸¨Ç¾ø, 
ÓÊ¦ÅÎò¾ø, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø 
¬¸¢Â¨Å§Â ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨É¸Ç¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 
±É§Å, ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ¬ö×, ¬ì¸î º¢ó¾¨É, 
º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, º¢ó¾¢ìÌõ Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨È 
¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. 
 

¬ö×î º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ±ýÀÐ µ÷ ²¼¨Ä ²Ã½Á¡¸×õ 

«È¢Å¡÷ó¾ Ó¨ÈÂ¢Öõ ¾ì¸ì ¸¡Ã½í¸¨ÇÔõ º¡ýÚ¸¨ÇÔõ 

¦¸¡ñÎ º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÔõ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

¬ì¸î º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ±ýÀÐ ¾ý சுயக் ¸üÀ¨É ¬üÈ¨Äì 

¦¸¡ñÎ Á¡ÚÀð¼ §¸¡½ò¾¢ø Ò¾¢Â, Á¾¢ôÒÂ÷×Á¢ì¸ 

´ýÈ¨É ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈÄ¡Ìõ. 

¸¡Ã½ôÀÎòÐõ ¾¢Èý ±ýÀÐ ´ý¨È  ²Ã½Á¡¸×õ 

ÀÌò¾¡öóÐ º£÷àì¸¢ô À¡÷òÐ Á¾¢ôÀ¢¼ì ÜÊÂ ´ÕÅÕ¨¼Â 

¬üÈÄ¡Ìõ. 

º¢ó¾¢ìÌõ ¯ò¾¢ ±ýÀÐ º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ¾ü¸¡¸  

Ó¨ÈôÀÎò¾ôÀð¼ ÌÅ¢¿¢¨Äî º¢ó¾¨ÉÂ¡Ìõ. 
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º£÷àì¸¢ô À¡÷ò¾ø, ¬öó¾È¢¾øÅÆ¢ ¸üÈø, º¢ì¸ÖìÌò ¾£÷× 

¸¡Ï¾ø, ¦ºÂø¾¢ð¼õ ¬¸¢Â ¿¼ÅÊì¨¸¸û ÅÆ¢ 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨É¨Â ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ì¸Ä¡õ. 

ÁÉ§Å¡ð¼Å¨Ã×, «È¢§Å¡ð¼Å¨Ã×, ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éì 

§¸ûÅ¢¸û §À¡ýÈÅü¨È ¬º¢Ã¢Â÷¸Ùõ Á¡½Å÷¸Ùõ 

º¢ó¾¨Éì ¸ÕÅ¢¸Ç¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢î º¢ó¾¨Éò ¾¢È¨É 

ÅÇ÷ò¾ø §ÅñÎõ. 

 

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ¯ò¾¢Ó¨È¸û 

¸½¢¾ì ¸øவி ±ýÀÐ ¸ÕòÐÕ, ÜüÚ, ¿ýÉ¼ò¨¾, ÀñÒ, 

Å¢¾¢Ó¨È, ÅÊÅ¨ÁôÒ, ¦ºÂøÓ¨È ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý 

«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É¾¡Ìõ. º¢Èó¾ ¸½¢¾ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

¬º¢Ã¢Â÷ ¿¼ÅÊì¨¸¨Âì ¸ÅÉÁ¡¸ò ¾¢ð¼Á¢ðÎ ÀøÅ¨¸ 

¯ò¾¢¸¨Ç ஒருí¸¢ய½த்Ðப் ÀÂýÀÎòÐ¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ, 

Á¡½Å÷¸û ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý ¯ûÇ¼ì¸ò¨¾ ¯½÷Å§¾¡Î, 

¯Â÷நிதலச் º¢ó¾¨ÉÂ¢ø º¢ó¾¢ì¸ Å¨¸ ¦ºö¾ø.  

 

¸½¢¾ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÅÆì¸Á¡É; ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É 

À¢Ãîº¨Éì¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ïõ Å¢É¡ì¸û ºÁ «ÇÅ¢ø; 

¦¾¡Æ¢ø ÑðÀò ¾¸Åø ÀÂýÀ¡ðÎò ¦¾¡¼÷Ò, ÀøÅ¨¸ Å¡öôÒ 

ÁüÚõ «ÛÀÅì ¸üÈø ¬¸¢Â¨Å ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É §¸ûÅ¢¸û; ¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨É, 21¬õ 

áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷§¿¡ìÌ¾ø, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â Ã£¾¢Â¢ø 

®Î¦¸¡Îò¾ø, ¬ì¸õ Òò¾¡ì¸õ ¬¸¢Â¨Å º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý 

Á¢ì¸ ÁÉ¢¾÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ ÅÄ¢ÔÚòÐ¸¢ÈÐ. ¸½¢¾ò 

¦¾¡¼÷Ò, ¸¡Ã½ôÀÎòÐõ ¾¢È¨Á, ¨¸Â¡Ùõ ¾¢È¨Á, ¬ÆÁ¡É 

¸ÕòÐÕ ¸½¢¾ì ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾Ä¢ø, ¸üÈø «ÏÌÓ¨È¨Â «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì 

¦¸¡ñÊÕôÀ§¾¡Î «ÅüÚû ¸ñ¼È¢¾ø, Òò¾¡ö×, ¸½¢¾ 

¬Ã¡öîº¢ ¬¸¢Â¨Å ¯ûÇ¼ì¸¢ þÕì¸ §ÅñÎõ. 

²¾¡Å¦¾¡Õ ¸½¢¾ì ¸ÕòÐÕÅ¢ý Å¢¾¢Ó¨È, §¾¡Ã½¢, ÀñÒ 

¬¸¢ÂÅü¨È Á¡½Å÷¸û ¦ÀÈ ¸ð¼¨Áì¸ôÀð¼ §¸ûÅ¢ 

§¸ðÌõ «ÏÓ¨È §¾¨ÅôÀÎ¸¢ýÈÐ. §¸ûÅ¢ §¸ðÎ 

Á£ðÎ½÷¾ø, ¸ÕòÐ½÷¾¨Ä ÅÊÅ¨Áò¾ø, ÍÂ «È¢×, 

¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø, Á¡½Å÷¸¨Çî º¡ýÚ¸Ç¢ýÈ¢ ÓÊ¦ÅÎì¸ 

Å¡öôÒ ¦¸¡Îò¾ø, §À¡¾¢Â «Å¸¡ºõ ¬¸¢Â¨Å ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¬º¢Ã¢Â÷ ÅÊÅ¨Áì¸ §ÅñÎõ. 

 

À¡¼ ¯À¸Ã½í¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Î, ºÁ÷ôÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ð ¬üÈ 

§ÅñÊÂ À½¢, Á¡½Å÷¸ÙìÌò ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀÎõ «ÛÀÅì 
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¸üÀ¢ò¾ø ÅÆ¢ ¦ºöÂôÀÎõ ¾¢ð¼ôÀ½¢, º¢Èó¾ Á¡½Å÷¸¨Ç 

¦ÅÇ¢ì¦¸¡½Ã ¸üÈø «È¢× ¸½¢¾ò ¾¢Èý ãÄõ 

À¢Ãîº¨É¸ÙìÌõ ÝÆÖìÌõ ²üÀ ¾£÷× ¸¡½ ÁÉ¢¾Å¢Âø 

¾¢È¨É ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø ¬Ìõ. 

¦¾¡Æ¢øÑðÀ ÀÂýÀ¡Î, ¯¾¡Ã½Á¡¸ Á¡Úõ ¦Áý¦À¡Õû 

Å¨Ã¸¨Ä ¸½¢ôÀ¢, þ¨½Âò¾Çõ ¬¸¢ÂÉ ¸½¢¾ì ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡¼÷ÒôÀÎò¾¢ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬ÆÁ¡É 

ÒÃ¢óÐ½÷¨ÅÔõ ¸ÕòÐî ÍÕì¸ò¨¾Ôõ ¦ÀÈ 

ÅÆ¢ÅÌì¸¢ýÈÐ. «§¾¡Î, ¬º¢Ã¢Â÷ ÀøÅ¨¸ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø 

«ÏÌÓ¨È, ¯¾¡Ã½Á¡¸ þ¨½óÐ ¸üÈø, ¾¢Èõ¦ÀÈì 

¸üÈø, ÝÆÄ¨Á× ¸üÈø, ¸ðÎÅ¢Âõ ¸üÈø, ¦ºÂø¾¢ð¼ ÅÆ¢ 

¸üÈø §À¡ýÈÅü¨Èì ¨¸Â¡Ç §ÅñÎõ §ÅñÎõ. Á¡½Å÷¸û 

´ÕÅÕì¦¸¡ÕÅ÷ ¦¾¡¼÷Òக் ¦¸¡ûÙõ Å¨¸Â¢Öõ, ¾í¸Ç¢ý 

ÍÂ «ÛÀÅò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¸øÅ¢ ¸üÀ¾üÌ ²ÐÅ¡¸ 

Á¡½Å÷¸¨Ç ¨ÁÂôÀÎò¾¢ «¨ÁÂ §ÅñÎõ. 

 
ÍÂò§¾¼ø, °ÎÕ×¾ø, ¸½¢¾ò¨¾ ¬Ã¡ö¾ø ÁüÚõ ²üÀ 

¸½¢¾ò Ð¨½ô¦À¡Õû Ð¨½¦¸¡ñÎ ¸½¢¾ ¿¼ÅÊì¨¸¨Â 

§Áü¦¸¡ûÙ¾ø «¾Û¼ý ¸½¢¾ì ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø Á¸¢úçðÎõ 

§À¡¾¨É¨Â Á¡½Å÷ «ÛÀÅò¾¢üÌ ²üÀ×õ, ºÅ¡øÁ¢ì¸, 

ÀÂýÀ¡ð¨¼ ¬ÆÁ¡¸ô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡û¸¢ýÈ ¸Õò¨¾ 

¯ÕÅ¡ìÌ¸¢ýÈÐ; ÅÆ¢ÔÚòÐ¸¢ÈÐ. 

 
¾¢ÈõÀ¼ ¸üÈø  
«¨ÉòÐ Á¡½Å÷¸Ùõ ¿¢÷½Â¢ì¸ôÀð¼ À¡¼ ¸üÈø 

§¿¡ì¸ò¨¾ «¨¼Å¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºöÅ§¾ ¾¢ÈõÀ¼ ¸üÈø 

±ýÀ¾¡Ìõ. «¨ÉòÐ Á¡½Å÷¸ÙìÌõ Å¡öôÒ ÅÆíÌÅ§¾ 

¾¢ÈõÀ¼ ¸üÈÄ¢ý Ó¾ý¨Á ¦¸¡û¨¸Â¡Ìõ. Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

¾Ãò¾¢ü§¸üÀ ¸üÈ¨Ä §Áü¦¸¡ûÇ Å¡öôÒ¸û ÅÆí¸ 

§ÅñÎõ. §ÁÖõ, ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ¦ºÂø¾¢ð¼ò¾¢ø 

ÅÖôÀÎòÐõ ¿¼ÅÊì¨¸¨ÂÔõ Ì¨È ¿£ì¸ø 

¿¼ÅÊì¨¸¨ÂÔõ Óì¸¢ÂÁ¡É¾¡¸ «¨ÁÂ §ÅñÎõ. 

 
ÝÆ¨Á×ì ¸üÈø 
Á¡½Å÷¸û ¸üÈ¨Ä ¾í¸Ç¢ý Å¡úì¨¸§Â¡Î 

¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐ¾¨Äச் ÝÆ¨Á×ì ¸üÈø ±ýÀ¾¡Ìõ. 

þîÝÆÄ¢ø Á¡½Å÷¸û §¸¡ðÀ¡Î «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¸üÈ¨Ä 

§Áü¦¸¡ûÇ¡Áø ¸½¢¾ «È¢× º¡÷ó¾ «ýÈ¡¼ச் ÝÆ¨Ä 

«ÁøÀÎòÐÅ÷. Á¡½Å÷¸û ÀøÅ¨¸ ¾¢Èý¸û, «ÛÀÅí¸û, 

¯ûé÷ ¸Ä¡îº¡Ãõ «¨Éò¨¾Ôõ ¾í¸Ç¢ý Ò¾¢Â ¸üÈø 

«ÛÀÅò§¾¡Î ´Õí¸¢¨½ôÀ÷.  
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¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 

¦ºÂø¾¢ð¼ «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø ±ýÀÐ ¿¨¼Ó¨È 

ÀÂ¢üº¢¸¨Ç ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñ¼ ¸üÈø ¦ºÂüÀ¡í¸¡Ìõ. 

´ý¨È ¯ÕÅ¡ì¸ «¾ý À¢Ãîº¨É¸¨Ç ¬ö× ¦ºöÐ 

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¸¡Äò¾¢ø Ó¨ÈÂ¡¸ ¾¢ð¼Á¢Î¾ø. ¦ÀÕõÀ¡Ä¡É 

¦ºÂø ¾¢ð¼í¸û ¾Ã×¸¨Çî §º¸Ã¢ò¾ø, ÀÌò¾¡ö¾ø, 

þÎÀ½¢Â¢ý ÓÊ×¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø, ÍÂÁ£ðÎ½÷¾ø 

¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢Â¢ÕìÌõ. ¬¸§Å, þì¸üÈÄ¢ý 

§¿¡ì¸Á¡ÉÐ «¾ý ¦ºÂüÀ¡íÌìÌõ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀÎõ ¦ºÂø 

¾¢ð¼í¸ÙìÌõ ¿¢¨ÈÅÇ¢ôÀ¾¡¸×õ «¨ÁÂ §ÅñÎõ. 

 
º¢ì¸ø «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 

Á¡½Å÷¸û «ýÈ¡¼ப் À¢Ãîº¨É¸¨Ç ¬ö× ¦ºöÂ Å¡öôÒ 

ÅÆíÌÅ¨¾ச் º¢ì¸ø «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø ±ýÀ¾¡Ìõ. 

À¢Ãîº¨É¸¨Ç «¨¼Â¡Çí ¸¡Ï¾ø, ¾¸Åø¸¨Çî 

§º¸Ã¢ò¾ø, ¾£÷¨Å «¨¼Â¡Çí ¸¡Ï¾ø, ¾£÷¨Å Á¾¢ôÀ¢Î¾ø, 

ÓÊ×¸¨Ç Å¢ÇìÌ¾ø ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û 

À¢Ãîº¨É¸Ç¢ý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷ì¦¸¡ûÇ þÂÖõ. 

 
 
 

§À¡Äî ¦ºö¾ø 

§À¡Äî ¦ºö¾ø ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸û ¯ñ¨Á ÝÆ¨Ä 

´ò¾¢ÕôÀÐ §À¡Ä ¿ÊòÐì ¸¡ð¼  Å¡öôÒ ÅÆí¸ §ÅñÎõ. 

À¡¸§ÁüÈø, Å¢¨ÇÂ¡ðÎ, Á¡¾¢Ã¢ ¦À¡Õû¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¾ø 

¬¸¢Â¨Åô §À¡Äî ¦ºö¾Ä¢ø Ó¾ý¨ÁÂ¡¸ ¯ûÇÉ. 

Á¡½Å÷¸û ¿¢÷½Â¢ì¸ôÀð¼ Å¢¾¢Ó¨È¸ÙìÌ ²üÀ 

¯¼ÉÊÂ¡¸ ¿ÊòÐக் ¸¡ðÎÅ¨¾ப் À¡¸§ÁüÈø ±ýÀ¾¡Ìõ. 

Å¢¨ÇÂ¡ðÊý ãÄõ Á¡½Å÷¸û ¸ÕòàüÚ, ¦ºÂüÀ¡í¨¸ 

ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø, ÓÊ¦ÅÎò¾ø ¬¸¢ÂÅü¨È ¸üÀ÷. 

Á¡¾¢Ã¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¯ñ¨ÁÂ¡É ÝÆ¨Ä Á¡½Å÷¸û 

¦ÅÇ¢ì¦¸¡½Ã §ÅñÎõ. 

 
 
¸ñ¼È¢Ó¨È¨Á 

Á¡½Å÷¸û ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ Ð¨È¨Âô ÀüÈ¢ «È¢óÐ 

¦¸¡ûÅ¾ü¸¡¸ ¿¼ò¾ôÀÎõ ¸üÈÄ¡Ìõ. þì¸üÈø 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¾¢È¨ÉÔõ «È¢¨ÅÔõ ¨ÁÂÁ¡¸ì 

¦¸¡ñÊÕìÌõ. þ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ´ý¨Èத் ¦¾Ã¢óÐ 

¦¸¡ûÅ¾üÌì §¸ûÅ¢¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸¢ Å¢¨¼¸¨Çò §¾ÎÅ÷. 
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ÀÂ¢üÈ¢ «ÏÌÓ¨È 

ÍÂ Óý§ÉüÈõ, ¾¢Èý ´Õí¸¢¨½ôÒ, À¡¼ò¾¢ý ÅÆ¢ 

«È¢¨ÅÔõ Àñ¨ÀÔõ ¸üÀ¢ò¾ø, À¡¼ ¯ûÇ¼ì¸ò¨¾ 

¿¢ÃÄ¡¸×õ ¿¢ÃÄ¢ýÈ¢Ôõ Á¡½Å÷¸¨Ç ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ 

¿¼òÐÅ§¾ ÀÂ¢üÈ¢ «ÏÌÓ¨ÈÂ¡Ìõ. §ÁÖõ, À¡¼ 

¯ûÇ¼ì¸õ, ¾¢Èý, ÀñÒ ¬¸¢ÂÅü¨È Á¡½Å÷¸Ç¢ý 

¾Ãò¾¢üÌõ ¬üÈÖìÌõ ²üÀ ±Ç¢¨ÁôÀÎò¾¢ ÅÆí¸ §ÅñÎõ. 

ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø ¿¨¼¦ÀÚõ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¿¼ÅÊì¨¸ Óý 

¸üÈø ÅÌôÀ¨ÈÂ¢ø §À¡¾¨É ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¿¼ÅÊì¨¸ 

Óý ¸üÈø ÅÌôÀ¨È¨Âô §À¡ýÚ ±Ç¢¨Á ²üÒ¨¼Â¾¡¸ 

«¨ÁÂ §ÅñÎõ. 

 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÀøÅ¨¸ò ¾¢Èõ, ¬÷Åõ, Å¢ÕôÀõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢üÌ 

²üÀ ¬º¢Ã¢Â÷ ÀøÅ¨¸ ÅÆ¢Ó¨È¸¨ÇÔõ ¯ò¾¢¸¨ÇÔõ ¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. 

´ù¦Å¡Õ Á¡½ÅÛìÌõ ¸ÕòÐÕ¨Å ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾üÌõ 

º¢Èó¾ ¿¨¼Ó¨È¨Â ÅÊ¨ÁÅ¨ÁôÀ¾üÌõ ºÁÁ¡É Å¡öôÀ¢¨É 

ÅÆí¸ §ÅñÎõ. ¬¸§Å, ¬º¢Ã¢Â÷ º¢Èó¾ ¸üÈø ÝÆ¨Ä 

«¨ÁòÐ; ºÅ¡øÁ¢ì¸ À½¢¨Âì ஒன்ற¢ய½ந்Ð ¸ைந்Ðயரைாடி 

¾£÷× ¸¡½ §ÅñÎõ. 21-¬õ áüÈ¡ñÊý ºÓ¾¡Â 

ÅÇ÷îº¢ìÌ ¬ì¸ò¾¢Èý ÁüÚõ Òò¾¡ì¸ò¾¢Èý Óì¸¢ÂÁ¡É 

ÜÚ¸Ç¡Ìõ. þùÅ¢Õ ÜÚ¸Ùõ ¿¡ðÊý ÍÀ¢ðºò¾¢üÌõ 

¾É¢ÁÉ¢¾ý ÅÇ÷îº¢ìÌõ ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ÈÐ. ¸øÅ¢ ±ýÀÐ 

Áì¸Ç¢¨¼§Â ¬ì¸ ÁüÚõ Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É¨Â 

¯ÕÅ¡ì¸ì ÜÊÂ ¾ÇÁ¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. ¬ì¸ò¾¢Èý ÁüÚõ 

Òò¾¡ì¸ò¾¢Èý ¦¸¡ñ¼ ÁÉ¢¾ý, ºÅ¡øÁ¢ì¸ ¯Ä¸¢ø 

§À¡Ã¡¼ìÜÊÂ ¾¢È¨Á ¦ÀüÈÅ÷¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡¸ §ÅñÎõ. 

¬ì¸ò¾¢Èý Òò¾¡ì¸ò ¾¢Èý þÃñÎõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ 

¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÉ ¬Ìõ. ¬ì¸ò¾¢Èý ²¼¨Ä ¦ÅÇ¢ì¦¸¡½Ãò 

Ð¨½ÒÃ¢¸¢ÈÐ. Òò¾¡ì¸õ ±ýÀÐ ´Õ ÝÆÄ¢ø º¢ó¾¨Éò 

¾¢È¨É ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐ¸¢ýÈÐ. ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨Éò 

¾¢Èý¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸ô¦ÀüÚ ÅÌôÀ¢ø ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

§À¡¾¢ì¸ôÀÎ¸¢ýÈÉ. ¸½¢¾õ, þÂü¨¸Ô¼ý Á¢¸ ¦¿Õí¸¢Â 

¦¾¡¼÷Ò¨¼Â §¾¡Ã½¢Ôõ ¦¾¡¼÷Òõ «¼í¸¢Â ´ýÈ¡Ìõ. 

¸½¢¾õ ±ýÀÐ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉìÌ 

²üÀ ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç Å¢Ã¢×ôÀÎòÐ¾ø ¬Ìõ.  

¬º¢Ã¢Â÷ ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É¸¨Çì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

àñÎÅ§¾¡Î «Åü¨È °ìÌÅ¢ìÌõ Å¨¸Â¢Öõ «¨Áì¸ 

§ÅñÎõ.  
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±ÎòÐì¸¡ðÎ º¢ì¸Ä¡É «È¢×¿¢¨Ä ¿¼ÅÊì¨¸¸û: 

1. பைÅ¨¸ À¢Ãîº¨É¸¨Çò ¾£÷× ¸¡Ïõ «ÏÌÓ¨È¸¨ÇÔõ 

¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý¸¨ÇÔõ ¯ðÀÎò¾¢Â   

ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É §¸ûÅ¢¸¨Ç Á¡½Å÷¸ÙìÌ 

þÎÀ½¢Â¡¸ ÅÆí¸ §ÅñÎõ. 

2. Á¡½Å÷¸û ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡ð¨¼ ¬ö×    

¸ÕòÐÕ¨Åô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø ÁüÚõ À¢Ãîº¨ÉìÌò 

¾£÷× ¸¡Ï¾ø ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. 

3. Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÀøÅ¨¸ ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ô À¨¼ôÒ¸¨Çì 

¸¡ðº¢ìÌ ¨ÅôÀ¨¾ ÅÆì¸Á¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. 

4. Á¡½Å÷¸û ¬ö× ¿¼ÅÊì¨¸ ÁüÚõ Å¢ÉÅ¢ì  

   ¸ñ¼È¢¾ø ãÄõ ¸½¢¾ô ÒÃ¢¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Çî    

   ¦ºöÅ¾ü¸¡É Å¡öô¨À ²üÀÎòÐõ Å¨¸Â¢ø ¸üÈø   

   ¸üÀ¢ò¾ø «¨ÁÂ §ÅñÎõ. 

§¾÷îº¢ì ¸üÈø, Ýú¿¢¨Äì ¸üÈø, ÍÂì ¸üÈø, ¾¢ð¼ì 

¸øÅ¢, À¢Ãîº¨É «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø ¬¸¢Â ÀøÅ¨¸ 

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø «ÏÌÓ¨È ÁüÚõ ¯ò¾¢¨Â ²üÒ¨¼Â 

§¾¨ÅìÌõ ÝÆÖìÌõ ²üÀ «ÁøÀÎòÐ¾ø. 

 

‘STEM’ அணுகுமுயற (அறிவிைல், ¦¾¡ழில்Ñட்பõ, ¦À¡றியிைல், 

¸ணி¾õ) 

‘STEM’ அணுகுமுயறைானÐ ¸ற்றல் ¸ற்பித்¾லில் அறிவாற்றல், 

திறன், பñÒ ¬கிைவற்றின் பைன்பாட்யடச் சா÷ந்¾¾ாகுõ. 

இவ்வணுகுமுயறைானÐ, அன்றாட வாழ்விைல், Íற்றுச்ÝÆல், ¿¡ðÎ, 

¯ை¸Çாவிை சமூ¸ பின்னணியின் வழி ¸ñடறி¾ல், பிரச்சயன 

அல்ைÐ பசைல்திட்டத்திற்குத் தீ÷× ¸ாணு¾ல் §À¡ன்ற கூறு¸யÇ 

¯ள்Çடக்கிை¾ாகுõ.  
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S   

T   

E  

M  

«  
Á 
Ä¡ 
ì  
¸  
õ 

 

ÀñÀ¡¼¡ìÌ¾ø 

«ýÈ¡¼ 
Å¡úì¨¸ 

¯ûé÷ &  

¯Ä¸Ç¡Å¢Â ºã¸õ 
ÍüÚîÝÆø 

±Š.¾¢.இ.±õ 
¸üÈø 

¸üÀ¢ò¾ø 

 

¾¢Èý 

ÀñÒ 

«È¢× 



         §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 5 

 
 

21 
 

Ýú¿¢¨Ä ÁüÚõ ¿õÀ¸ò¾ý¨Á ¦¸¡ñ¼ ‘STEM’ ¸ற்றல் 

¸ற்பித்¾ல் நடவடிக்ய¸¨Â மா½வ÷¸ளியட§ை ¬÷வமா¸க் 

¸ற்குõ திறயன ஊக்குவிக்கின்றÐ. ‘STEM’ அணுகுமுயறயை 

நயடமுயறப்பÎத்¾ மா½வ÷¸ள் ¾í¸ள் ¬üÈÖì§¸ற்ப குழு 

முயறயி§ைா அல்ைÐ ¾னிைாள் முயறயி§ைா பசைல்பட பின்வருõ 

கூறு¸யÇப் பின்பற்ற×õ:  

அ) §¸ள்வி §¸ட்டல், பிரச்சயனயை அயடைாÇõ ¸ாணு¾ல் 

¬) ¯ருமாதிரியை §மõபÎத்Ð¾லுõ பைன்பÎத்Ð¾லுõ 

இ) ¬öயவத் திட்டமிÎ¾லுõ §மற்¦¸¡ள்ளு¾லுõ 

ஈ) ¾ர×¸யÇப் பகுத்¾ாö¾லுõ விÇக்¸ப்பÎத்Ð¾லுõ 

¯) ¸ணி¾ச் சிந்¾யனயையுõ ¸½க்கீட்Îச் சிந்¾யனயையுõ  

    பைன்பÎத்Ð¾ல் 

ஊ) விÇக்¸த்ய¾ ¯ருவாக்கு¾ல், தீ÷யவ வடிவயமத்¾ல் 

±) ¬¾ாரí¸ளுடன் விவா¾õ, ¸ைந்Ðயரைாடல்¸ளில்  

   ஈÎபÎ¾ல் 

²) ¾¸வல்¸யÇத் திரட்Î¾ல், மதிப்பிÎ¾ல், அத்¾¸வல்¸யÇப்  

   பற்றிì ¸ைந்ÐயரைாÎ¾ல் 

 
 

 

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û 

Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û ±ÉôÀÎÀ¨Å ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãò¾¢ø 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀðÎûÇÅü¨Èò ¾Å¢÷òÐ, ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

ÜÎ¾Ä¡¸ þ¨½ì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂ ÜÚ¸Ç¡Ìõ. þ¨Å, 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¾¢È¨ÉÔõ º¡ø¨ÀÔõ ¾¢¼ôÀÎò¾¢  ¾ü¸¡Ä, 

±¾¢÷¸¡Ä ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ºÁý¿¢¨ÄÂ¢Ä¡É ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ü¸¡¸§Å ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

þ¨½ì¸ôÀÎ¸¢ýÈÉ. Å¢ÃÅ¢ÅÕõ ÜÚ¸û À¢ýÅÕÁ¡Ú:  

1. ¦Á¡Æ¢ 
 ±øÄ¡ô À¡¼í¸Ç¢Öõ °¼¸ ¦Á¡Æ¢ ºÃ¢Â¡¸ô 

ÀÂýÀÎò¾ôÀÎÅ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ §ÅñÎõ.  

 ´ù¦Å¡Õ À¡¼ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ Á¡½Å÷¸û 

¾í¸Ç¢ý ²¼ø¸¨Ç Ó¨ÈôÀÎò¾¢ Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ 

Å¨¸Â¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ ¯¾×õ ¦À¡ÕðÎ «Å÷¸Ç¢ý 

¯îºÃ¢ôÒ, Å¡ì¸¢Â «¨ÁôÒ, þÄì¸½, ¸¨Äî¦º¡ø 

ÀÂýÀ¡Î, ¦Á¡Æ¢¿¨¼ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖò¾ 

§ÅñÎõ.  

 

 



         §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾õ ¬ñÎ 5 

 
 

22 
 

2. ÍüÚîÝÆø ¿¢¨Ä¾ý¨Á 
 «¨ÉòÐô À¡¼ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §À¡Ðõ 

ÍüÚîÝÆ¨Ä §¿º¢ìÌõ, ÀÃ¡ÁÃ¢ìÌõ Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÁÉò¾¢ø À¾¢Â ¨Åì¸ §ÅñÎõ. 

 ÍüÚîÝÆø ¦¾¡¼÷À¡É «È¢¨ÅÔõ Å¢Æ¢ôÒ½÷¨ÅÔõ 

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ÒÌò¾¢, ÍüÚîÝÆ¨Äô §À½¢ì¸¡ìÌõ 

Àñ¨À ÅÇ÷ì¸ §ÅñÎõ. 

 

3. ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ 
 Á¡½Å÷¸û ¿üÀñÀ¢ý Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷óÐ 

¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ ¦À¡ÕðÎ «¨ÉòÐô À¡¼í¸Ç¢Öõ 

¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ ÅÄ¢ÔÚò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ. 

 ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÀ¡ÉÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸¨¼ôÀ¢ÊìÌõ 

¬ýமீ¸õ, ÁÉ¢¾Å¢Âø, ÌÊÂ¢Âø ¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 

¯ûÇ¼ì¸¢Â¾¡Ìõ. 

 

 

 

 

 

 

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ 

´Õí¸¢¨½ôÒì ¸£úì¸ñ¼ ¿¡ýÌ ÜÚ¸¨Ç 

¯ûÇ¼ì¸¢ÔûÇÐ. 

i)  «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢× («È¢Å¢Âø, 
¦¾¡Æ¢øÑðÀõ º¡÷ó¾ ¸ÕòÐ, §¸¡ðÀ¡Î, ¸ÕòÐÕ) 

ii)  «È¢Å¢Âø ¾¢Èý («È¢Å¢Âø º¢ó¾¨ÉÔõ ¨¸Â¡Ùõ    
 ¾¢ÈÛõ) 

iii)  «È¢Å¢Âø ÀñÒ (ÐøÄ¢Âõ, §¿÷¨Á, À¡Ð¸¡ôÒ) 

iv)  ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¦¾¡Æ¢øÑðÀô ÀÂýÀ¡Î 
 

5. ¿¡ðÎôÀüÚ 
 À¡¼í¸û, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊì¨¸, ºã¸ §º¨Å 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¿¡ðÎôÀü¨È 

ÅÇ÷ì¸ þÂÖõ. 

 ¿¡ð¨¼ §¿º¢ìÌõ Á§Äº¢Âì ÌÊÁ¸ý ±ýÈ ¦ÀÕÁ¢¾õ 

¦¸¡ñ¼ Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ þÂÖõ. 

 

6. ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ 
 ¬ì¸õ ±ýÀÐ ´ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌõ ¬üÈø, ¾£÷× 

¸¡Ïõ ¾¢Èý, ¸üÀ¨ÉÂ¡üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô 

ÀÂýÀÎò¾¢ô Ò¾¢Â¦¾¡ý¨È ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¡Ìõ. 

4. «È¢Å¢ÂÖõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ 
 Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ¬÷Åò¨¾ 

ÅÇ÷ôÀ¾ýÅÆ¢ «Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¢Âø, ¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨Å 

§ÁõÀÎò¾ þÂÖõ. 

 ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, 

Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ ¸üÈ¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸ ¯¾×õ. 
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 Òò¾¡ì¸õ ±ýÀÐ ¬ì¸î º¢ó¾¨ÉÅÆ¢  ²¼¨Ä Á¡üÈõ 

¦ºö¾ø, º£÷¦ºö¾ø, «ÁÄ¡ì¸õ ¦ºö¾ø ¬¸¢ÂÅü¨Èì 

ÌÈ¢ì¸¢ýÈÐ. 

 ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ ´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¦¿Õí¸¢Â 

¦¾¡¼÷¨Àì ¦¸¡ñÊÕì¸¢ýÈÉ. þ¨Å 21¬õ 

áüÈ¡ñÊý ºÅ¡ø¸¨Ç ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ ÁÉ¢¾ 

ãÄ¾Éò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø ¦ÀÕõ Àí¸¡üÚ¸¢ýÈÉ. 

 ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸ì ÜÚ¸û ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø Ó¨ÈÂ¡¸ 

þ¨½ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ 
 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø 

þ¨½ôÀ¾ýÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò 

¦¾¡Æ¢øÑðÀ «È¢¨ÅÔõ ÀÂýÀ¡ðÊ¨ÉÔõ «È¢Å§¾¡Î 

«Åü¨Èò ¾¢¼ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÇ×õ ÓÊÔõ. 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ Á¡½Å÷¸¨Ç ¬ì¸î 

º¢ó¾¨É ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸ ¯ÕÅ¡ìÌõ. «§¾¡Î 

ÁðÎÁøÄ¡Áø, ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾¨Ä ¸Å÷îº¢¸ÃÁ¡¸×õ 

Á¸¢úîº¢äðÎÅ¾¡¸×õ ¯ÕÅ¡ì¸¢ Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸üÈø 

¾Ãò¨¾ ¯Â÷ò¾ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. 

 ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Òò ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ÖìÌò 

§¾÷ó¦¾Îì¸ôÀð¼ ¾¨ÄôÒìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É¾¡¸ 

«¨ÁÅ¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢ ¦ºöÂ §ÅñÎõ. þÐ 

Á¡½Å÷¸û À¡¼ò¾¢ý ¯ûÇ¼ì¸ò¨¾î º¢Èó¾ Ó¨ÈÂ¢ø 

Å¢Çí¸¢ì¦¸¡ûÇ ÅÆ¢ÅÌìÌõ. 

 

9. ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ¿¢¨Äத்¾ý¨Á 
 ¯üÀò¾¢ ÁüÚõ ÀÂýÀ¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ÌÊ¨Á, ´üÚ¨Á 

¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ÅÆ¢ ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚ¸¢ýÈ «È¢¨ÅÔõ 

¾¢È¨ÉÔõ Àñ¨ÀÔõ «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø 

ÀÂýÀÎò¾¢, ÍüÚÝÆ¨Äô ¦À¡ÚôÒ¼ý ¨¸Â¡ÙÅ¾üÌò 

7. ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒ 
 ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊÂ ¾ý¨Á¸¨Ç 

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾Ôõ «Åü¨È Å¡úÅ¢Âø 

ÀñÀ¡¼¡¸ ÅÆì¸ôÀÎòÐÅ¨¾Ôõ ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒì ÜÚ 

§¿¡ì¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.  

 ¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉÅÕìÌ þÕì¸ §ÅñÊÂ ÀñÒ¸Ç¡É 

ÍÚÍÚôÒ, §¿÷¨Á, ¦À¡ÚôÒ½÷îº¢ §À¡ýÈÅü¨È 

ÅÇ÷ôÀ¾ý ÅÆ¢Ôõ ²¼ø¸¨Ç Å½¢¸ò¾¢üÌ þðÎî 

¦ºøÖõ ¬ì¸ô Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨É¨Â  ¯ÕÅ¡ìÌÅ¾ý 

ÅÆ¢Ôõ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸¸Ç¢ø 

¦¾¡Æ¢øÓ¨ÉôÒò ¾¢È¨Éô ÒÌò¾ §ÅñÎõ. 
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§¾¨ÅôÀÎõ ¿¢¨Äò¾ý¨ÁÂ¡É º¢ó¾¨É¨Âô ¦ÀüÈ 

Á¡½Å¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌÅ¨¾§Â ¯Ä¸Ç¡Å¢Â 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ §¿¡ì¸Á¡¸ ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 ¯ûé÷, ¿¡Î, ¯Ä¸Ç¡Å¢Â ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ ¿¢¸ú¸¡Äî 

º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ Á¡½Å÷¸û ±¾¢÷§¿¡ì¸ ¯Ä¸Ç¡Å¢Â 

¿¢¨Äò¾ý¨ÁìÜÚ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. 

 

 

10. ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ 
 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ ¦À¡ÚôÒûÇ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢¨Â ¿¢÷Å¸¢ì¸×õ 

§¿÷¨ÁÂ¡É Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ ¿¢÷Å¡¸ò¨¾î 

¦ºÂøÀÎò¾×õ «È¢Å¡÷ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø ¿¢¾¢த் ¦¾¡¼÷À¡É 

ÓÊ¦ÅÎì¸×õ ÜÊÂ ¾¢È¨ÁÂ¡É ±¾¢÷¸¡Äî 

ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ ¦¸¡ñÎûÇÐ. 

 ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ìÜÚ Á¡ÉÅ÷¸ÙìÌ §¿Ã¢¨¼Â¡¸×õ 

þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸×õ ¸üÀ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. ÅðÊ 

¸½ì¸£ðÎ Ó¨È §À¡ýÈ ¿¢¾¢ ¦¾¡¼÷À¡É ¾¨ÄôÒ¸û 

§¿Ã¢¨¼Â¡¸ì ¸üÀ¢ìÌõ Å¨¸Â¢ø ¾Ã ¬Å½ò¾¢ø 

§º÷ì¸ôÀðÎûÇÉ. ÁüÈ ¾¨ÄôÒ¸û þ¨¼î¦ºÕ¸Ä¡¸ 

Å¢ÃÅ¢ÅÕõ ÜÚ¸û «ÏÌÓ¨ÈÂ¢ø ¸üÀ¢ôÀ¾üÌ Å¡öôÒ 

ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. Å¢¨ÇÀÂýÁ¢ì¸ Å¨¸Â¢ø ¿¢¾¢ 

¿¢÷Å¡¸ò¨¾ §Áü¦¸¡ûÇ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¿¢¾¢ì¸øÅ¢ 

Á¢¸ Óì¸¢ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ýÈÐ. 
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வகுப்பதற ைதிப்பீடு 

ைாணவரின் கற்றல் வளர்ச்சிதய அறிந்து  ¦¸¡ள்வதற்காக 

ஆசிரியர் யைற்¦¸¡ள்ளும் நடவடிக்தகயய வகுப்பதற ைதிப்பீடாகும். 

ஆசிரியர் இததைத் திட்டமிடுவ§¾¡டு முதறயாக அைலாக்கம் 

செய்து கிதடக்கப் சபறும் தகவதல அறிக்தகயின்வழி 

சவளியிடுதல் யவண்டும். ைாணவரின் அதடவுநிதலதய நிர்ணயம் 

செய்வதற்கு இந்நடவடிக்தகதய ஆசிரியர் ¦¾¡டர்ச்சியாக 

யைற்¦¸¡ள்ள யவண்டும். 

¯ÕÅ¡ì¸ ைற்றும் ¾¢Ãû ைதிப்பீட்டு முதறகளில் ஆசிரியர் 

வகுப்பதற ைதிப்பீட்தட யைற்¦¸¡ள்ளலாம். கற்றல்கற்பித்தல் 

செயலாக்கத்தின் §À¡து நதடசபறுவயத ¯ÕÅ¡ì¸ ைதிப்பீடு. ஒரு 

பாடத்¦¾¡குதியின் இறுதியி§Ä¡ ஆண்டின் இறுதியி§Ä¡ 

நடத்தப்படுவது த¢ரள் ைதிப்பீடாகும். தர ைற்றும் ைதிப்பீட்டு 

ஆவணத்தின் அடிப்பதடயில் ஆசிரியர் திட்டமிடுதல், விைா ைற்றும் 

ைதிப்பீட்டுக் கருவி உருவாக்குதல், அவற்தற நிர்வகித்தல், புள்ளி 

வழங்குதல், முடிவுகதளப் பதிவு செய்தல், அறிக்தக தயாரித்தல் 

ஆகிய முக்கியப் பணிகதளச் செயல்படுத்த யவண்டும். 

ைாணவரின் திறதையும் அதடவுநிதலதயயும் யைம்படுத்துவதற்கு 

ைதிப்பீடு உதவியாக இருக்கும் ¦À¡ருட்டு ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட  

 

தன்தைகதளக் ¦¸¡ண்ட ைதிப்பீட்தட அைலாக்கம் செய்தல் 

யவண்டும்: 

 Ññ§½ாக்¸ல், யபச்சு, எழுத்து §À¡ன்ற பல்வதக ைதிப்பீட்டு 

முதறகதளப் பயன்படுத்துதல். 

 ஆசிரியரும் ைாணவரும் செயல்படுத்தக்கூடிய பல்வதக 

ைதிப்பீட்டு அணுகுமுதறகதளப் பயன்படுத்துதல். 

 ைாணவர்கள் கற்ற பல்வதக அறிவு ைற்றும் திறன்களின் அளதவ 

கருத்தில் ¦¸¡ள்ளுதல். 

 ைாணவர்கள் பல்வதக கற்றல் ஆற்றதல சவளிப்படுத்தும் 

வதகயில் அதைதல். 

 கற்றல் தரம், தர அதடவு ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் 

ைாணவர்களின் அதடவுநிதலதய ைதிப்பீடு செய்தல். 

 குதறகதளக் கதளவதற்கும் வளப்படுத்துவதற்கும் ¦¾¡டர் 

நடவடிக்தக §Áü¦¸¡ûÙ¾ø. 
 

ப¾ாடக்¸ப்பள்ளி¸ளுக்¸ான ¸ணி¾ மதிப்பீÎ ¯ள்Çடக்¸õ, 

பசைற்பாíகு திறன், நன்னடத்ய¾, பñÒ ¬கிை கூறு¸யÇ 

¯ள்Çடக்கியுள்ÇÐ. குறிப்பிட்ட விÇக்¸த்ய¾த் ¾ருகின்ற ¬று 

அயட×நியை¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢Â ¾Ã «¨¼× கூறு¸யÇ 
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அடிப்பயடைா¸க் ப¸ாñÎ மா½வரின் அயட×நியை 

மதிப்பிடப்பÎகிறÐ. Á¡½ÅÃ¢ý ¸üÈø «¨¼×¿¢¨Ä Ó¨ÈÂ¡É 

Å¡÷ôÒÕÅ¢ø À¾¢× ¦ºöÂ §ÅñÎõ. ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎ 

þÚ¾¢Â¢ø Á¡½ÅÃ¢ý ´ðÎ¦Á¡ò¾ì ¸üÈø «¨¼× ¿¢¨Ä¨Â 

¯ûÇ¼ì¸õ, ¾¢Èý, ¦ºÂüÀ¡íÌ, ¿ýÉ¼ò¨¾ ÀñÒ ¬¸¢Â 

ÜÚ¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø À¾¢× ¦ºöÂôÀÎ¸¢ÈÐ.   

 

¯ள்Çடக்¸ மதிப்பீÎ 

¦À¡ÐÅ¡¸ ¯ள்Çடக்¸ மதிப்பீÎ ±ன்பÐ ¾யைப்Ò வாரிைான 

மதிப்ப¢டாகுõ. மா½வ÷¸ள் ¯ள்Çடக்¸ ¾ரத்ய¾ ±ந்¾ அÇ× 

முழுயமைா¸×õ ÓØ§¿¡ìÌ¼Ûõ Òரிந்Ð ப¸ாñÎள்Çன÷ 

±ன்பய¾ அறிவ§¾ ம¾¢ப்ப£ட்டின் §நாக்¸மாகுõ. ¸யைத்திட்டத்தில் 

¯ள்Çடக்¸த் ¾ரõ குற¢ப்ப¢ட்ட ¸ற்றல் ப¢ர¢×க்கு ²ற்ப 

வரியசப்பÎத்¾ப்பட்Îள்ÇÐ.    

À½¢¿¢¨ÄÁÃÒ Ó¨ÈÂ¢ø ¿¢ÃøÀÎò¾ôÀð¼ ¾¨ÄôÒ¸û ¸üÈø 

À¢Ã¢× ÅÇ÷îº¢¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐ¸¢ÈÐ. ¬சிரிை÷ மா½வ÷¸ளின் 

அயட×நியையை முழு§நாக்குடன் மதிப்பிட §வñÎõ. ஒவ்பவாரு 

¾யைப்பிற்¸ான ¾ர அயட×, «ð¼Å¨½ 4þø ¸¡ñÀÐ §À¡Ä 

¦À¡Ð «¨¼×¿¢¨Ä «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀðÎûÇÐ.  

 

«ð¼Å¨½ 4: ¸½¢¾ô À¡¼ ¦À¡Ð «¨¼×¿¢¨Ä Å¢Çì¸õ 

¸½¢¾ô À¡¼ «¨¼×¿¢¨Ä Å¢Çì¸õ 

 

 

 

 

 

 

«¨¼× 
¿¢¨Ä 

Å¢Çì¸õ 

1 அடிப்பதடக் கணித அறிதவ அறிந்திருத்தல். 

2 அடிப்பதடக் கணித அறிதவ அறிந்திருத்தல்; புரிந்திருத்தல். 

3 

கணித அடிப்பதட விதிகள், அளதவ Á¡üÈõ ஆக¢யவற்தறச் 
செய்ய அடிப்பதடக் கணித  அறிதவ அறிந்திருத்தல்; 
புரிந்திருத்தல். 

4 
அன்றாட பிரச்ெதைக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண கணித 
அறிதவ அறிந்திருத்தல்; புரிந்திருத்தல். 

5 

பல்யவறு உத்திகதளப் பயன்படுத்தி பிரச்ெதைக் 
கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண கணித அறிதவயும் திறதையும் 
தகவரப் சபற்றிருத்தல்; பயன்படுத்Ð¾ø. 

6 

ஆக்க புத்தாக்க முதறயில் வழக்கத்த¢ற்கு ைாறாை பிரச்ெதைக் 
கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண, கணித அறிதவயும் திறதையும் 
தகவரப் சபற்றிருத்தல்; பயன்படுத்Ð¾ø. 
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அட்டவய½ 5: ¸ணி¾ ¾¢றÛõ பசöமுயற அயட×நியை கூறு¸ள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸½¢¾ò ¾¢ÈÛõ ¦ºÂøÓ¨È 

¸½¢¾ò ¾¢Èý ÁüÚõ ¦ºÂøÓ¨È ÜÚ¸¨Ç Á¡½Å÷¸û «ÁøÀÎò¾¢ ¦ÅÇ¢ì¦¸¡½ÕÅ¨¾த் ¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÂ ¯üÚ 

§¿¡ìÌ¾ø, ÀÂ¢üº¢, À¨¼ò¾ø, Å¡ö¦Á¡Æ¢ À¾¢ø, ÌØôÀ½¢ §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ «ÏÌÓ¨È¨Âô ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. 
 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý «¨ÃÂ¡ñÎ, ¬ñÊÚ¾¢  «¨¼× «È¢ì¨¸, Á¡½Å÷¸Ç¢ý ÅÇ÷îº¢¨Â «È¢Â×õ «Å÷¸Ç¢ý ¾¢Èý §ÁõÀ¡ðÊüÌத் 

Ð¨½ÒÃ¢¸¢ÈÐ. ¸üÈø ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ý §À¡Ð ¬º¢Ã¢Â÷ ¸½¢¾ò¾¢Èý ¬üÈ¨Ä Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÅÐ¼ý À¢Ãîº¨É¨Âò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø, 

¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø, ¦¾¡¼÷Òக் ¦¸¡ûÙõ ¾¢Èý, ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐ¾ø, À¢Ã¾¢¿¢¾¢ò¾ø §À¡ýÈ ¸½¢¾ ¦ºÂøÓ¨È ÅÆ¢ ¸üÈø 

«ÁÄ¡ì¸ò¨¾ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎò¾ §ÅñÎõ. 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 
ÅÆ¢¸¡ð¼ø ÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¬üÈÖ§¸üÀ ¿¼ÅÊì¨¸ «øÄÐ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒச் ¦ºöÐ, 
¦¾¡¼÷ப்ÀÎò¾¢, º¢ó¾¢òÐக் ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡Ê §ÁÖõ À¢Ãîº¨É¨Âò ¾£÷× ¸¡Ïõ ÀÊÓ¨È¸¨ÇÔõ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷. 

2 
ÅÆ¢¸¡ð¼ø ÅÆ¢ Á¡½Å÷¸û ¬üÈÖ§¸üÀ ¿¼ÅÊì¨¸¨Â Å¢ÇìÌ¾ø «øÄÐ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒச் 
¦ºöÐ, ¦¾¡¼÷Òப்ÀÎò¾¢, º¢ó¾¢òÐக் ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡Ê §ÁÖõ À¢Ãîº¨É¨Âò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

3 
Á¡½Å÷¸û ¬üÈÖ§¸üÀ ¿¼ÅÊì¨¸¨Â §Áü¦¸¡ûÙ¾ø «øÄÐ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒச் ¦ºöÐ, 
¦¾¡¼÷Òப்ÀÎò¾¢, º¢ó¾¢òÐக் ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡Ê §ÁÖõ À¢Ãîº¨É¨Âò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

4 

Á¡½Å÷¸û ¬üÈÖ§¸üÀ ¿¼ÅÊì¨¸¨Â §Áü¦¸¡ûÙ¾ø «øÄÐ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒச் ¦ºöÐ, 
¦¾¡¼÷Òப்ÀÎò¾¢, º¢ó¾¢òÐக் ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡Ê §ÁÖõ «ýÈ¡¼ப் À¢Ãîº¨É¨Âò ¾£÷× ¸¡Ïõ ÀÊÓ¨È¸¨ÇÔõ 
ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷. 

5 

Á¡½Å÷¸û ¬üÈÖ§¸üÀ ¿¼ÅÊì¨¸¨Â §Áü¦¸¡ûÙ¾ø «øÄÐ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒச் ¦ºöÐ, 
¦¾¡¼÷Òப்ÀÎò¾¢, º¢ó¾¢òÐக் ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡Ê §ÁÖõ ¸ÊÉÁ¡É «ýÈ¡¼ப் À¢Ãîº¨É¸¨Ç ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸Ç¢ø ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

6 

¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸¨Ç Á¡½Å÷¸û ¬üÈÖ§¸üÀ 
¿¼ÅÊì¨¸¨Â §Áü¦¸¡ûÙ¾ø «øÄÐ ¸½¢¾ ²¼ø¸¨Çப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒச் ¦ºöÐ, ¦¾¡¼÷Òப்ÀÎò¾¢, º¢ó¾¢òÐக் 
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡Ê §ÁÖõ ¸ÊÉÁ¡É «ýÈ¡¼ப் À¢Ãîº¨É¸¨Çப் ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸Ç¢ø ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 
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ÀñÒ Á¾¢ôÀ£Î 

¿ýÉ¼ò¨¾Ôõ ÀñÒ ÜÚ¸¨ÇÔõ Á¡½Å÷¸û «ÁøÀÎòÐõ 
§À¡Ð «¾¨Éò ¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÂ ¯üÚ 
§¿¡ìÌ¾ø, ÀÂ¢üº¢, À¨¼ôÀ¡üÈø, Á¡½ÅÃ¢ý Å¡ö¦Á¡Æ¢ 
À¾¢ø, ¾¢ð¼ôÀ½¢ §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. Á¡½ÅÃ¢ý ÅÇ÷îº¢ìÌò Ð¨½ôÒÃ¢Â 

þùÅ¨¸Â¡É «¨¼× ¿¢¨Ä¨Â «¨ÃÂ¡ñÊÖõ 
¬ñÊÚ¾¢Â¢Öõ ¿¼òÐÅ¾ý ãÄõ Á¡½ÅÃ¢ý ÀñÒ¿Äý 
¯Â÷Å¾üÌõ Ð¨½ÒÃ¢ÂÄ¡õ. 
 

«ð¼Å¨½  6:  ¿ýÉ¼ò¨¾Ôõ ÀñÒõ 
 

«¨¼× 
¿¢¨Ä 

Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 

¬º¢Ã¢ÂÃ¢ý ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¸½¢¾õ ¦¾¡¼÷À¡É 
¿ýÉ¼ò¨¾Â¢Öõ ÀñÀ¢Öõ ¸¡Ïõ ²¾¡ÅÐ ´Õ 

Üü¨È Á¡½Å÷¸û ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø. 

2 

¸½¢¾õ ¦¾¡¼÷À¡É ¿ýÉ¼ò¨¾Â¢Öõ ÀñÀ¢Öõ 
¸¡Ïõ ²¾¡ÅÐ ´Õ Üü¨È ²üÒ¨¼Â 

±ÎòÐì¸¡ðÎ¼ý Á¡½Å÷¸û Å¢ÇìÌ¾ø. 

3 

¬º¢Ã¢ÂÃ¢ý ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¡É  
¿ýÉ¼ò¨¾¨ÂÔõ Àñ¨ÀÔõ ²¾¡ÅÐ ´Õ ÝÆÄ¢ø 
¸¡ñÀ¢ò¾ø. 

4 

Àø§ÅÚ ÝÆÄ¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¡É 
¿ýÉ¼ò¨¾¨ÂÔõ Àñ¨ÀÔõ Á¡½Å÷¸û ¦ºöÐ 
¸¡ðÎ¾ø. 

5 

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¡É 
¿ýÉ¼ò¨¾¨ÂÔõ Àñ¨ÀÔõ Á¡½Å÷¸û  
¦ºÂøÀÎòÐ¾ø.  

6 

«ýÈ¡¼ச் ÝÆÄ¢ø À¢È ¿ñÀ÷¸ÙìÌ 
ÅÆ¢¸¡ðÊÂ¡¸×õ Óý§É¡ÊÂ¡¸×õ ¾¢¸Æ ¸½¢¾õ 
¦¾¡¼÷À¡É ¿ýÉ¼ò¨¾¨ÂÔõ Àñ¨ÀÔõ 
¦ºÂøÀÎòÐ¾ø. 

 
´ðÎ ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä 

ஒட்Î பமாத்¾  மதிப்பீÎ மா½வ÷¸ளின் பள்ளி இறுதி பருவத்தின் 
அயட× நியையை ¯றுதிப்பÎத்¾ பைன்பÎகிறÐ. இõமதிப்பீடானÐ 
¯ள்Çடக்¸õ, திறன், ¸ணி¾ பசைல்முயற ¬கிைவற்§றாÎ 
¯ை÷நியை சிந்¾யனயையுõ ¸யைத்திட்டத்தில் வலியுறுத்ÐகிறÐ. 
இ¾யன அயடை ¬சிரிை÷ கூட்Îமுயறயில் முழுயமைா¸ 
நடவடிக்ய¸¸யÇயுõ ¸ருத்தில் ப¸ாñÎ ¾யைப்Ò 
அடிப்பயடயிைான §பா¾யன, ¯ற்று §நாக்கு¾ல், பயிற்சி, 
பயடத்¾ல், வாöபமாழிைா¸ப் பதிைளித்¾ல் §பான்ற திட்டப்பணி 
நடவடிக்ய¸¸யÇ மா½வ÷ §மற்¦¸ாள்Ç §வñÎõ. 
மா½வ÷¸ளின் இறுதி நியையை ¯றுதிப்பÎத்¾ ¬சிரிை÷¸ளின் 

நிÒ½த்Ðவ திறý பபருõ பí¸ாற்றுகிறÐ «ð¼Å¨½ 7þø 
§À¡ýÚ ¸¡½Ä¡õ.  
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«ð¼Å¨½  7:  ´ðÎ ¦Á¡ò¾ «¨¼×¿¢¨Ä 

 
 
 
 

 

«¨¼× 
¿¢¨Ä 

Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 

 «ÊôÀ¨¼ ¸½¢¾ «È¢¨Å Á£ñÎõ ¿¢¨É×ì Ü÷¾ø. 
 ¸½¢¾ò ¾¢Èý ¦ºöÓ¨È¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ «ÊôÀ¨¼ ¸½¢¾ «È¢¨Å ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¿¢¨É×ì Ü÷¾ø. 
 ²¾¡Å¦¾¡Õ ¿ýÉ¼ò¨¾ ÁüÚõ ÀñÒìÜÚ¸¨Çì ¸½¢¾ò¾¢ø ÅÆ¢¸¡ð¼Ö¼ý ¸¡ðÎ¾ø. 

2 

 «ÊôÀ¨¼ì ¸½¢¾ «È¢¨Å Å¢ÇìÌ¾ø. 
 ¸½¢¾ò ¾¢Èý ¦ºöÓ¨È¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ «ÊôÀ¨¼ì ¸½¢¾ «È¢¨Å Å¢ÇìÌ¾ø.  
 ²¾¡Å¦¾¡Õ ¿ýÉ¼ò¨¾ ÁüÚõ ÀñÒìÜÚ¸¨Çì ¸½¢¾ò¾¢ø ¸¡ðÎ¾ø. 

3 

 «ÊôÀ¨¼ì ¸½¢¾ «È¢¨Å «ÁøÀÎòÐ¾ø. 
 ¸½¢¾ò ¾¢Èý ¦ºöÓ¨È¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢ «ÊôÀ¨¼ì ¸½¢¾ «È¢¨Å «ÁøÀÎòÐ¾ø. 
 ²¾¡Å¦¾¡Õ ¿ýÉ¼ò¨¾ ÁüÚõ ÀñÒìÜÚ¸¨Çì ¸½¢¾ò¾¢ø «ÁøÀÎòÐ¾ø. 

4 

 «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø. 
 «ÊôÀ¨¼ ¸½¢¾ì ÜÚ¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ «ýÈ¡¼ப் À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ï¾ø. 
 ÀøÅ¨¸ ÝÆÄ¢ø ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¡É ÀñÒ¿Ä¨É ¦ÅÇ¢ì¦¸¡½÷¾ø. 

5 

 ÀøÅ¨¸ ¾£÷×ì ¸¡Ïõ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ º¢ì¸Ä¡É «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷×ì ¸¡Ï¾ø. 

 «ýÈ¡¼ச் º¢ì¸Ä¡É À¢Ãîº¨Éì¸ÙìÌò ¾£÷×ì ¸¡½ ¸½¢¾î ¦ºöÓ¨È ¾¢È¨Éô ÀÂýÀÎòÐ¾ø.  

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø ¿¼ÅÊì¨¸Â¢ø ±ô¦À¡ØÐõ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¡É ÀñÒ¿Äý¸¨Ç «ÁøÀÎòÐ¾ø. 

6 

 ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «ýÈ¡¼ப் ப¢ரச்சயன¸ளுக்குத் ¾£÷× ¸¡Ï¾ø. 
 ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «ýÈ¡¼ப் À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ ¸½¢¾î ¦ºöÓ¨Èò ¾¢È¨Éô ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 
 ¸½¢¾ò ¦¾¡¼÷À¡É §¿÷Á¨È ÀñÒ¿Äý¸¨Ç ±ô¦À¡ØÐõ «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢ø «ÁøÀÎò¾¢ º¸ ¿ñÀ÷¸ÙìÌ 

ÅÆ¢¸¡ðÊÂ¡¸×õ ±ÎòÐì¸¡ð¼¡¸×õ ¾¢¸ú¾ø. 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ ¾¨ÄôÒ 

±ñÏõ ¦ºöÓ¨ÈÔõ 
 ÓØ ±ñÏõ «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ 

 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î 

 À½õ 

«Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ 

 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 
 «Ç¨Å 
 ÅÊÅ¢Âø 

ÌÈ¢Â¢ÂÖõ ¦¾¡¼÷Òõ  «îÍò àÃõ, Å¢¸¢¾õ, Å£¾õ 

ÒûÇ¢Â¢ÂÖõ ¿¢¸ú¾¸×õ 
 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø 
 ¿¢¸úÅ¢ÂøÒ 

¾É¢¿¢¨Ä ¸½¢¾õ  ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢Â¢ø ¸¢¨¼Â¡Ð 

¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É ¸½¢¾ô À¡¼ «¨¼× ¿¢¨Ä À¾¢× 

Á¾¢ôÀ£Î ±ýÀÐ ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ý §¿¡ì¸ò¨¾ Á¡½Å÷¸û 

«¨டந்Ðள்Çய¾க் ¸¡½ ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¯ò¾¢ Ó¨ÈÂ¡Ìõ. 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý «¨¼× ¿¢¨Ä¨Â  MS Excel «ð¼Å¨½Â¢ø À¾¢× 

¦ºö¾ø. ¸¨Äò¾¢ð¼õ ÁüÚõ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¾Ã ¬Å½ò¨¾ 

«ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ Á¡½ÅÃ¢ý «¨¼× ¿¢¨Ä À¾¢× 

¦ºöÂôÀÎ¸¢ÈÐ. 

þùÅð¼Å¨½, ´ù¦Å¡Õ ¸¡Ä ¸ð¼ò¾¢Öõ Á¡½ÅÉ¢ý ¸üÈø, 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃò¨¾Ôõ ÅÇ÷îº¢¨ÂÔõ «È¢×, ¾¢Èý, ÀñÒ 

¬¸¢Â ÜÚ¸Ç¢ýÅÆ¢ ¸¨Äò¾¢ð¼ò¾¢ø §¿¡ì¸ò¨¾Ôõ 

Óì¸¢ÂòÐÅò¨¾Ôõ «¨¼ó¾Å÷¸ÙìÌ «ÁøÀÎò¾ þÂÖõ. 

¯ûÇ¼ì¸  «¨ÁôÒ 

ப¾ாடக்¸ப் பள்ளி¸ளுக்¸ான ¾ர ¸ணி¾ப் பாடத்திட்டமானÐ 

மா½வ÷¸ள் அறிந்Ð, Òரிந்Ð பசைல்பÎத்¾க்கூடிை வய¸யில் 

¯ள்Çடக்¸த் ¾ரõ மற்றுõ ¸ற்பித்¾ல் ¾ரத்திற்கு ²ற்ப 

இைற்றப்பட்Îள்ÇÐ. ¸ற்பித்¾ல் பிரி×க்கு ²ற்ப ¾ரõ பிரிக்¸ப்பட்Îத் 

¾யைப்Ò வாரிைா¸த் திட்டப்பணி வடிவயமக்¸ப்பட்Îள்ÇÐ. ¾ர 

அயட× மா½வனின் ¸ல்வி வÇ÷ச்சியை §மõபÎத்ÐகிறÐ. 

ப¾ாடக்¸ப் பள்ளி §¸.±Š.±Š.¬÷. ¸½¢¾ப் பாடத்¾¢ற்¸ான ¾ரநியை 

அடிப்பயட¨Âக் ¦¸¡ñட ¸ற்றல் ¾ரõ பின்வருõ அட்டவய½ 8þø 

¸¡½Ä¡õ. 
«ð¼Å¨½  8: ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ À¡¼ò¾¢ð¼ò¾¢ý ¾¨ÄôÒ¸û 
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ப¾ாடக்¸ப் பள்Ç¢¸ளுக்¸ான ¸யைத்¾¢ட்ட மற்றுõ ம¾¢ப்ப£ட்Î ¾ர 

¬வ½மானÐ, மா½வ÷¸ளின் திறÛக்கு ²ற்ப ¸ல்வி அறியவயுõ, 

திறயனயுõ பñபியனயுõ ¯ள்Çடக்¸¢ை¾ாகுõ. ÀÊ¿¢¨Ä II¸¢ü¸¡É 

(þÃñÎ) Ì¨Èó¾ôÀðº ¸½¢¾ô À¡¼ §¿Ãõ ´Õ ÅÕ¼ò¾¢üÌ 

96 Á½¢ §¿Ãõ ¿¢÷¿¢Âì¸ôÀðÎûÇÐ. ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ì¸¡É 

¸½¢¾ô À¡¼ ¾Ã ¬Å½õ ¸ற்றல் ¾ரõ, ¯ள்Çடக்¸ ¾ரõ, ¾ர 

அயட× ±ý பகு¾¢¸Çா¸ப் ப¢ர¢க்¸ப்பட்ÎûÇÐ. §ÁÖõ, ÌÈ¢ôÒ 

ÀÌ¾¢Â¢ø ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸, ¸üÈø ¾Ãò¾¢ü¸¡É 

ÌÈ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅü¨È þ¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ. þ¾¨É 

¸£úì¸¡Ïõ «ð¼Å¨½ 9இல் ¸ாட்டப்பட்Îள்ÇÐ. 

 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈÖìÌõ ¬÷Åò¾¢ற்குõ ²üÈ ¿¼ÅÊì¨¸ 

ÁüÚõ Ó¨ÈÂ¡É ¸üÈø ÝÆø ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢ø ¬º¢Ã¢Â÷ 

¬ì¸î º¢ó¾¨É¨ÂÔõ À½¢ò¾¢Èò¨¾Ôõ ÀÂýÀÎò¾¢ 

´ù¦Å¡Õ ¾¨ÄôÀ¢ý §¿¡ì¸ò¨¾ Á¡½Å÷¸û «¨¼Â ¾Â¡÷ 

¦ºöÂ §ÅñÎõ. Óý¦Á¡Æ¢ÂôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸¸û ÓÊÅ¡É 

´ýÈøÄ. ¬º¢Ã¢Â÷¸û ÀøÅ¨¸ §Áü§¸¡û¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾ 

§ÅñÎõ. ±ÎòÐì¸¡ð¼¡¸ Òò¾¸õ, þ¨½Âõ ¬¸¢ÂÅü¨È 

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¬üÈø ÁüÚõ ¬÷Åò¾¢üÌ ²üÈÅ¡Ú 

¬º¢Ã¢Â÷¸û ¸üÈø ¸ற்ப¢த்¾ல் நடவடிக்ய¸ை¢ல் பைன்பÎத்¾ 

வை¢யுறுò¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. 

«ð¼Å¨½  9: ¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ, ¸üÈø ¾Ãõ, ¾Ã «¨¼× «¨ÁôÒ  

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ¾Ã «¨¼× 

Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ 
ÀûÇ¢ ¸¡Ä «ÇÅ¢ø 
Á¡½Å÷¸û ¸øÅ¢ 
¦¾¡¼÷À¡É «È¢×, 
¾¢Èý, ÀñÒ¦¿È¢ 
¬¸¢Â ÜÚ¸¨Ç 
¯ûÇ¼ì¸¢Â 
ÜüÈ¢¨Éô ÀüÈ¢ò 
¦¾Ã¢óÐ 
¦¸¡ûÅ¨¾Ôõ 
«¾ýÀÊ 
þÂíÌÅ¨¾Ôõ 
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ§¾ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾ÃÁ¡Ìõ. 

´ù¦Å¡Õ 
¯ûÇ¼ì¸ò 
¾Ãò¾¢ü§¸üÀò 
¾ÃÁ¡É ¸üÈø, 
«¨¼×¿¢¨Ä 
¬¸¢ÂÅü¨È ¯Ú¾¢ 
¦ºöÅ§¾ ¸üÈø 
¾ÃÁ¡Ìõ. 

¾Ã «¨¼× 
±ýÀÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø 
«¨¼×¿¢¨Ä¨Â 
Å¢ÅÃ¢ìÌõ 
´ýÈ¡Ìõ. þÐ 
Á¡½Å÷¸Ç¢ý 
¸üÈø ÅÇ÷îº¢ 
¿¢¨Ä¨Âì 
¸¡ðÎÅ¾¡Ìõ. 

 

அயட× அயமப்பில் குறிப்பிற்கு ±ன்ற பகுதி ¯ள்ÇÐ. இப்பகுதியில் 
பரிந்Ðயரக்¸ப்பட்ட நடவடிக்ய¸யையுõ குறிப்Òõ வÆí¸ப்பட்Îள்ÇÐ. 
¬சிரிை÷¸ள் ¾í¸ளின் திறÛக்கு ²ற்ப×õ ¸ற்றல் ¾ரத்திற்குõ 
²ற்ப×õ நடவடிக்ய¸¸யÇ மாற்றி அயமத்Ðக் ப¸ாள்Çைாõ. 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ 
எண்ணுõ செய்முறையுõ 

 
 

¾¨ÄôÒ 

1.0  ÓØ ±ñ¸Ùõ «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ 
 
 

§¿¡ì¸õ 
Á¡½Å÷¸û: 
 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸¨ÇÔõ «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ç¢ý ¸ÕòÐÕ¨ÅÔõ 

¦ºÂøÓ¨È ¾¢È¨ÉÔõ அறிÅ÷; ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷; ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û, «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ðÀÎò¾¢Â 

À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ ¸½¢¾ «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 ÓØ ±ñ¸û, «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û, ¸Ä¨Åì ¸½ìÌ ¬¸¢ÂÅü¨Èî 
¦ºÂøÀÎòÐõ§À¡Ð ºÃ¢Â¡É ¸½¢¾ ¦Á¡Æ¢¨Âக் ¨¸Â¡ÙÅ÷. 

 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û, «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¸üÚì 
¦¸¡ûÙõ §À¡Ð ¸¡Ã½ôÀÎòÐÅ÷; ¦¾¡¼÷Òப்ÀÎòÐÅ÷; À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºöÅ÷; 
¦¾¡¼÷Òì¦¸¡ûÅ÷, ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¨¸Â¡ÙÅ÷. 
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1.0 ÓØ ±ñ¸Ùõ «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸Ùõ 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

1.1 ±ñ½¢ý Á¾¢ôÒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாணவர்கள்: 
1.1.1 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷: 

(«) ±ñÁ¡Éò¾¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ²¾¡ÅÐ 
±ñ¨½ Å¡º¢ôÀ÷. 

(¬) ±ñÌÈ¢ôÀ¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ²¾¡ÅÐ 
±ñ¨½ì ÜÚÅ÷. 

(þ) ±ñ¨½ ±ñÌÈ¢ôÀ¢Öõ ±ñÁ¡Éò¾¢Öõ 
±ØÐÅ÷. 

 

1.1.2 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñ½¢ý Á¾¢ô¨À 
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷: 
(«) ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ½¢ý þ¼Á¾¢ô¨ÀÔõ 

þÄì¸Á¾¢ô¨ÀÔõ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷. 
(¬) ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ¨½ þ¼Á¾¢ôÀ¢üÌõ 

þÄì¸Á¾¢ôÀ¢üÌõ ²üÀ À¢Ã¢ôÀ÷. 
(þ) þÕ ±ñ½¢ý Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ÎÅ÷. 
(®) ±ñ¸¨Ç ²Ú ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ þÈíÌ ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ 

¿¢ÃøÀÎòÐÅ÷. 
      (¯) ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ ¦¾¡¼¨Ã ²Ú ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ 

þÈíÌ ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ â÷ò¾¢ச் ¦ºöÅ÷. 

ÌÈ¢ôÒ: 

±ñ¨½ச் ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ì¸ §ÅñÎõ.       

382 425³ ‘முந்நூüÚ ±ñÀòÐ þÃñ¼¡Â¢ÃòÐ 
¿¡ëüÚ þÕÀòÐ ³óÐ’ ±ýÚ ÜÈ §ÅñÎõ. 
’மூன்Ú ±ðÎ þÃñÎ ¿¡ýÌ þÃñÎ ³óÐ’ 
±ýÚ ÜÚÅÐ ¾ÅÈ¡Ìõ. 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
±ñ¨½ப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ ¾¢¼ô¦À¡Õû, 
¨¸Å¢¨Éì ¸ÕÅ¢, ºÐÃì ¸ð¼í¸û, À¼õ, 
±ñ §¸¡Î, Ìறியீடு §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ 
À¢Ã¾¢¿¢திôÒ¸¨Çப் ÀÂýÀÎòÐ¸. 

±ñ½¢ý Á¾¢ப்றைì குறிப்பிடவும் 
உறுதிசெய்யவும் ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ப் 
ையன்ைடுத்துக. 

1.2 À¸¡ ±ñ 

 

 

 

 

 

1.2.1 100ìÌðÀð¼ À¸¡ ±ñ¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. 

 

 

 
 

ÌÈ¢ôÒ: 

ைகா எண் என்ைது 1 உடனும் «§¾ ±ñÏ¼ý  
மட்டுமம ÅÌì¸ì ÜÊÂ ±ñ ¬Ìõ. 
 
ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾க் ¦¸¡ண்டு ைகா எண்றண 
அறடயாளம் காண்க. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

1.3  «ÛÁ¡É¢ò¾ø 

 

1.3.1 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §Áü§¸¡û Å¢ÀÃò¨¾ì 
¦¸¡ñÎ ²¾¡Å¦¾¡Õ ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý 
Á¾¢ô¨À «ÛÁ¡É¢òÐ Å¢¨¼Â¢ý 
²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

ÌÈ¢ôÒ: 
ÅÆí¸ôÀÎõ எடுத்துக்காட்டுகள் Á¡½Åர்களிý 
அறிவிற்கும் அனுைவத்திற்கும் ஏற்ை இருக்க மவண்டும். 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

¾¢¼ô¦À¡Õû, ¾¢¼ô¦À¡Õû «øÄ¡¾¨Å¨ÂÔõ 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

1.4 ¸¢ðÊÂ Á¾¢ôÒ 
 

1.4.1 ÓØ ±ñ¸¨Çì ¸¢ðÊÂ நூைாÂ¢Ãõ Å¨Ã 
Á¡üÚÅ÷. 

1.4.2 கிðÊÂ நூைாÂ¢Ãõ வறை மாற்றிய ஏதாவ¦¾¡Õ 
எண் பிைதிநிதிக்கக்கூடிய எண்கறள 
அறடயாளம் காண்ைர். 

 
 

ÌÈ¢ôÒ: 
¸¢ட்டிய மதிப்பிற்கு மாற்றும் §À¡து தெமம், விழுக்காடு, 
ைணம், அளறவ ஆகியÅü¨È உட்ைடுத்திக் ¦¸¡ள்ளலாம். 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
±ñ §¸¡ð¨¼யும் ைல்வறக உத்திகறளயும் 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

1.5 ±ñ §¾¡Ã½¢ 

 

1.5.1 ´ýÚ ´ýÚ Ó¾ø ÀòÐ Àò¾¡¸, áÚ áÈ¡¸, 
¬Â¢Ãõ ¬Â¢ÃÁ¡¸, Àò¾¡Â¢Ãõ Àò¾¡Â¢ÃÁ¡¸, 
நூைாயிைம் நூைாயிைமாக ²Ú ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ 
þÈíÌ ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ உள்ள ±ñ ¦¾¡¼ரின் 
§¾¡ைணிறய «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. 

1.5.2 ²Ú ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ þÈíÌ ÅÃ¢¨ºÂ¢Öõ உள்ள 
±ñ §¾¡ைணிறயப் பூர்த்திச் செய்வர். 

ÌÈ¢ôÒ: 
¬Ú ±ñ¸û Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñ ¦¾¡¼¨Ã 
¯ðÀÎò¾Ä¡õ. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

¸½¢¾ ¦ºöÓ¨ÈÂ¢ø ÀøÅ¨¸ கணக்கிடும் 
¸ÕÅ¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â 
¯ÕÅ¡ì¸Ä¡õ. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

1.6 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û 

 

1.6.1  ÜðÎò¦¾¡¨¸ 1 000 000ìÌû ¯ðÀð¼ ஆறு 
இலக்கம் வறையிÄ¡É ஐந்து ±ñ¸û Å¨ÃÂ¢ல் 
§º÷ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò 
¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

1.6.2 1 000 000ìÌ ¯ðÀð¼ மூன்று ±ñ¸û 
வறையிலான ¸Æ¢ò¾ø ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ 
Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

1.6.3 ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ 1 000 000ìÌû 
²¾¡Å¦¾¡ரு ±ñ¨½ ®Ã¢Äì¸õ Å¨ÃÂ¢Ä¡É 
±ñ¸û, 100, 1000 ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ¦ÀÕìÌõ 
¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

1.6.4 1 000 000ìÌÀð¼ ²¾¡Å¦¾¡ரு ±ñ¨½ 
®Ã¢Äì¸õ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û, 100, 1000 
¬¸¢ÂÅüÚ¼ý வகுìÌõ ¸½¢¾ 
Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

ÌÈ¢ôÒ: 

þÕ ±ñ¸ளிலிருந்து ¸Æ¢ò¾ல் கணக்குகறளத் 
¦¾¡¼ங்குக. 

  
ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
¸½ì¸¢Îõ ¦ºöÓ¨È À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ ¾¢¼ô¦À¡Õû, 
À¼õ, ±ñ §¸¡Î, ÁÉì¸½ìÌ ¬¸¢ÂÅü¨Èô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

1.7 ¸Ä¨Åக் ¸½ìÌ 

 

 

 

 

 

1.7.1  «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ  «¨¼ôÒக்ÌÈ¢Ô¼Ûõ  
1 000 000ìÌட்ைட்ட ¸Ä¨Åக் ¸½ìÌò 
¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷: 

(i)  மெர்த்தலும் சைருக்கலும். 
(ii)  கழித்தலும் சைருக்கலும். 
(iii)  மெர்த்தலும் வகுத்தலும். 
(iv)  கழித்தலும் வகுத்தலும். 

   

ÌÈ¢ôÒ: 

±ÎòÐî ¦ºøÄ¡¾ Ó¨ÈÂ¢Ä¡É ¸Ä¨Åக் 
¸½ìÌ¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¦¾¡¼íÌ¸. 
 
ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
¸Ä¨Åக் ¸½ìÌ¸ளில் ைணத்றத உட்ைடுத்தலாம்.  
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

1.8 ¿¢¸Ã¢¨Âô 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø 

 

1.8.1 சைருக்குத் ¦¾¡றக 1 000 000க்குள் சைருக்கல் 
¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢ø ஒÕ முறை சைருக்கலில் 
´Õ ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

 
1.8.2  1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ²¾¡ÅÐ µ÷ ±ñ¨½ 

®Ã¢Äì¸ம் வறையிலான ±ñ, 100, 1000 ¬ø 
ÅÌத்தலில் ´Õ ¿¢¸Ã¢Â¢ý Á¾¢ô¨À 
¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

ÌÈ¢ôÒ: 
¿¢¸Ã¢¨Âô À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ ±ØòÐì¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸. 

கணித வாக்கியத்தில் நிகரி¨Âô பின்வரும் மூன்று 
இடத்தில் காணலாம்:  

i. a x 23 = 46 
ii. 114 x b = 342 
iii. 20 x 3 = c 

º¢È¢Â Á¾¢ôÀ¢Ä¡É ±ñ¸¨Çக் ¦¸¡ñÎ ¦¾¡¼íÌ¸. 

1.9 பிைச்ெறனக் கணக்கு 

 

1.9.1 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸றள 
¯ûÇ¼ì¸¢Â «ýÈ¡¼ ÝÆø À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò 
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.  

 
1.9.2 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É «ýÈ¡¼ ÝÆø 

¦¾¡¼÷À¡É அடிப்ைறட விதிகள், கலறவக் 
கணக்கு உள்ள¼க்கிய À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

 

1.9.3 «ýÈ¡¼ ÝÆÄ¢ø, ´Õ ¿¢¸Ã¢¨Â ¯ûÇ¼ì¸¢Â 
சைருக்கல்; வகுத்தல் ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨Éì 
¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

 
 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
 சிறிய மதிப்பிலான எண்களிலிருந்து ¦¾¡¼ங்குக. 
 À¢Ãîº¨Éக்குத் ¾£÷× ¸¡½ §À¡øÂ¡ Ó¨È¨Âô 

ÀÂýÀÎòÐ¸: 
1. À¢Ãîº¨É¨Âô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇø. 
2. ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø. 
3. ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¸¨Çî ¦ºÂøÀÎòÐ¾ø. 
4. Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢À¡÷ò¾ø. 

 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 
§¾¡Ã½¢¨Âì ¸ñ¼È¢¾ø, «ð¼Å¨½ 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø, ¸¨¼¿¢¨ÄÂ¢Ä¢ÕóÐ செö¾ø, À¼õ 
Å¨Ã¾ø, À¢Ãîº¨É¨Â ±Ç¢¨ÁôÀÎòÐ¾ø §À¡ýÈ 
ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸. 

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ‘STEM’ அணுகுமுறை, ¾¢ÈõÀ¼ 
¸üÈø, ÝÆ¨Á×ì ¸üÈø, ÀÂ¢üÈ¢ «ÏÌÓ¨È 
§À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸.  
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 
 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âíகறள வாசிப்ைர். 

 «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ «¨¼ôÒக்ÌÈ¢Ô¼Ûõ ¸Ä¨Åக் ¸½க்குò ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âíகறள வாசிப்ைர். 

2 

 À¸¡ ±ñ¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡ñÀ÷. 
 «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âíகளின் செய்முறைறய Å¢ÇìÌÅ÷. 

 «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ «¨¼ôÒக்ÌÈ¢Ô¼Ûõ ¸Ä¨Åக் ¸½க்குò ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âíகளின் செய்முறைறய 
Å¢ÇìÌÅ÷. 

3 

 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñ¨½ «ÛÁ¡É¢ôÀ÷; ±ñ¨½ì ¸¢ðÊÂ Á¾¢ôÀ¢üÌ Á¡üÚÅ÷; ±ñ §¾¡ை½¢றயô 
பூர்த்திச் செய்வர்; எண்ணின் Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ÀÎòÐÅ÷. 

 Å¢¨¼Â¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ÀÎòÐÅ÷; «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û, «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ «¨¼ôÒìÌÈ¢Ô¼Ûõ 
¸Ä¨Åì ¸½ìÌò ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

4 
1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ¸û, «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û, «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ «¨¼ôÒìÌÈ¢¨ÂÔõ உள்ளடக்கிய 
¸Ä¨Åக் ¸½ìÌத் ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

5 

1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ, «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û, «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ «¨¼ôÒìÌÈ¢¨ÂÔõ உள்ளடக்கிய 
¸Ä¨Åக் ¸½ìÌத் ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌப் ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

6 

¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý 1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÓØ ±ñ, «ÊôÀ¨¼ Å¢¾¢¸û, «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ 
«¨¼ôÒìÌÈ¢¨ÂÔõ  உள்ளடக்கிய ¸Ä¨Åக் ¸½ìÌத் ¦¾¡¼÷À¡É ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì 
¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ 

எண்ணுõ செய்முறையுõ 
 

 
¾¨ÄôÒ 

2.0  À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î 
 
 
 

§¿¡ì¸õ 
Á¡½Å÷¸û: 
 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î ¬¸¢ÂÅü¨È «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Ô¼ý 

¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷. 
 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î ¬¸¢Â¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò 

¾£÷× ¸¡½ ¸½¢¾ «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î ¬¸¢Â¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò 

¾£÷× ¸¡½ ¸¡Ã½ôÀÎòÐÅ÷; ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷; À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºöÅ÷; 
Òò¾¡ö× ¦ºöÅ÷; ¦¾¡¼÷Òக்¦¸¡ûÅ÷; ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¨¸Â¡ÙÅ÷. 
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2.0  À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î 
 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

2.1  À¢ýÉõ 

 

மாணவர்கள்: 

2.1.1 முழு எண், தகு À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ 
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இரு ±ñ¸¨Çப் 
சைருக்குவர். 

 

 

குறிப்பு: 
10 Å¨ÃÂ¢Ä¡É ÀÌ¾¢ ±ñ¨½ì ¦¸¡ñ¼ 
À¢ýÉõ. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
¾¢¼ô¦À¡Õû, À¼õ, ¦Áý¦À¡Õû ¬¸¢ÂÅü¨Èô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

2.2 ¾ºÁõ 

 

2.2.1  மூன்று தெம இடம் வறையிலான ¾ºÁத்றதì கிட்டிய 
மதிப்பிற்கு மாற்றுவர். 

2.2.2  மூன்று தெம இடம் வறையிலான §º÷ò¾ø ¸Æ¢ò¾ø 
தெம ¸Ä¨Åக் ¸½ìÌò ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ 
Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

2.2.3 மூன்று தெம இடம் வறையிலான தெம எண்றண 
®Ã¢Äì¸õ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û, 100, 1000 

¬¸¢ÂÅüÚ¼ý சைருக்குவர். 

2.2.4 ®× ¦¾¡¨¸ மூன்று தெம இடம் Á¢¸¡Áø தெம 
எண்றண ®Ã¢Äì¸õ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±ñ¸û, 100, 

1000 ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý வகுப்ைர்.  

குறிப்பு: 

கிட்டிய மதிப்À¢üÌ Á¡üÚÅ¾üÌப் ைணம், அளறவ 
¬¸¢ÂÅü¨Èô ையன்ைடுத்துக. 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
ை¼ம், ±ñ §¸¡Î, ¦Áý¦À¡Õû ¬¸¢ÂÅü¨Èô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

 

2.3 Å¢Øì¸¡Î 2.3.1  ¸ÄôÒô À¢ன்னத்றத விழுக்காட்டிற்கும் 
விழுக்காட்றடì கலப்புப் பின்னò¾¢üÌõ மாற்றுவர். 

2.3.2 100% வறையிலும் அதற்கும் மமற்ைட்ட 
விழுக்காட்டின் எண்ணிக்றகறயக் கணக்கிடுவர். 
குறிப்பிட்ட  எண்ணிக்றகÂ¢Ä¢ÕóÐ   100% 
Å¨ÃÂ¢Öõ «¾üÌ §ÁüÀðÎõ விழுக்காட்¨¼ì 
கணக்கிடுவர். 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

 ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸. 
 நூறு ெதுைக்கட்டம் / ÀÄ¨¸¨Âயும் ¸¡¸¢¾ 

மடிப்றையும் ையன்ைடுத்து¸. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

2.4 பிைச்ெறனக் கணக்கு 2.4.1  பின்னம், தெமம், விØì¸¡Î ஆகியறவ 
¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì 
¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
 À¢Ãîº¨ÉìÌò ¾£÷× ¸¡½ §À¡øÂ¡ Ó¨È¨Âô 

ÀÂýÀÎòÐ¸: 
1. À¢Ãîº¨É¨Âô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇø. 
2. ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø. 
3. ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¸¨Çî ¦ºÂøÀÎòÐ¾ø. 
4. Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢À¡÷ò¾ø. 

 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ À¼õ 
Å¨Ã¾ø, «ð¼Å¨½ ¯ÕÅ¡ìÌ¾ø «øÄÐ 
Ó¨È¨ÁÔ¼ý ÀðÊÂÄ¢Î¾ø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ 
¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸.  

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø ையிற்றி அணுகுமுறை, ‘STEM’ 
அணுகுமுறை, º¢ì¸ø «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø 
§À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î ¬¸¢Â¨Å ¦¾¡¼÷À¡É ¸ணித வாக்கியத்றத வாசிப்ைர். 

2 
 À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ஆகியவற்றை விழுக்காட்டிற்கு மாற்றுவர். 

 ¾ºÁத்றதì கிட்டிய மதிப்பிüÌ Á¡üÚÅ÷. 

3 

 முழு எண், தகு À¢ýÉõ, ¸ÄôÒô À¢ýÉõ ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பின்னத்றதப் சைருக்குவர். 

 தெமம் ¦¾¡டர்ைான அடிப்ைறட விதிகள், கலறவக் கணக்கு ஆகியறவ உள்ளடக்கிய கணித வாக்கியத்திüகுத் 
தீர்வு கண்டு Å¢றடயிý ஏற்புறட¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

 விழுக்காட்டிலிருந்து எண்ணிக்றகறயயும் ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ±ñ½¢ì¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ Å¢Øì¸¡ð¨¼யும் ¸½ì¸¢ÎÅ÷. 

4 À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î ¬¸¢Â¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

5 
À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î ¬¸¢Â¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌô ÀøÅ¨¸ 
¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

6 
¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý À¢ýÉõ, ¾ºÁõ, Å¢Øì¸¡Î ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢Â ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É 
«ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ 
எண்ணுõ செய்முறையுõ 

 
 
 

¾¨ÄôÒ 

3.0  À½õ 
 
 
 

§¿¡ì¸õ 
Á¡½Å÷¸û: 
 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø À½ò¾¢ý ÀÂýÀ¡ð¨¼த் ¦¾¡டர்புப்ைடுத்துவர். 
 ¿¢¾¢ì ¸øÅ¢ அறிறவயும் திைறனயும் «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø «ÁøÀÎòÐÅ÷. 
 ±¾¢÷¸¡Ä ÀÂÛì¸¡¸ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸¡Ã½ôÀÎòதுவர்; Òò¾¡ö× 

¦ºöÅ÷. 
 À½õ ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸றளò ¦¾¡¼÷Òì¦¸¡ûÅ÷; 

¦¾¡¼÷Òப்ÀÎòÐÅ÷; ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 
 ¦¾¡Æ¢øÓ¨Éப்பு நறடமுறைறயயும் தன்றமகறளயும் உருவாக்குவர். 
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3.0  À½õ 
¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

 

3.1  ைணம் ¦¾¡டர்ைான 
அடிப்ைறட விதிகள் 

 

 

 

மாணவர்கள்: 

3.1.1  ÜðÎò¦¾¡¨¸ RM1 000 000 வறைய¢லான ãýÚ 
À½ Á¾¢ôÒ Å¨ÃÂ¢ø §º÷ò¾ø ¸½¢¾ 
Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

3.1.2 RM1 000 000ìÌள் ´Õ À½ Á¾¢ôÀ¢Ä¢ÕóÐ þÕ 
À½ Á¾¢ôÒ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ¸Æ¢ò¾ø ¸½¢¾ 
Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

3.1.3 ¦ÀÕìÌò ¦¾¡¨¸ RM1 000 000 வறைய¢லான 
À½ Á¾¢ô¨À  ®Ã¢Äì¸ம் வறையிலான எண்கள், 
100, 1000 ஆகியவற்றுடன் ¦ÀÕìÌõ ¸½¢¾ 
Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

3.1.4 RM1 000 000க்குள் ²¾¡ÅÐ À½ Á¾¢ô¨À 
®Ã¢Äì¸õ Å¨ÃÂ¢லான எண்கள், 100, 1000 ஆல் 
ÅÌìÌõ ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:  

 ைணம் ¦¾¡டர்ைான அடிப்ைறட விதிகள் 
கணக்குகறளப் À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ Á¡¾¢Ã¢ À½õ, 
À¼õ, ±ñ §¸¡Î, ¦Áý¦À¡Õû, 
ÁÉì¸½ìÌ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎòÐ¸. 

 

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø §À¡Äî ¦ºö¾ø, 
விறளயாðÎ §À¡ன்ை ¯ò¾¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐ¸. 

 

3.2 ைணம் ¦¾¡டர்ைான 
கலறவக் கணக்கு 

3.2.1 «¨¼ôÒìÌÈ¢ þýÈ¢Ôõ  «¨¼ôÒக்ÌÈ¢Ô¼Ûõ  
RM1 000 000ìÌட்ைட்ட ¸Ä¨Åக் ¸½ìÌò 
¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷: 

(i)  மெர்த்தலும் சைருக்கலும். 
(ii)  கழித்தலும் சைருக்கலும். 
(iii)  மெர்த்தலும் வகுத்தலும். 
(iv)  கழித்தலும் வகுத்தலும். 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:  

 ைணம் ¦¾¡டர்ைான கலறவக் கணக்குகறளப் 
À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸ Á¡¾¢Ã¢ À½õ, À¼õ, ±ñ §¸¡Î, 
¦Áý¦À¡Õû, ÁÉì¸½ìÌ ¬¸¢ÂÅü¨Èô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

3.3 §ºÁ¢ôÒம் முதலீடும் 3.3.1 §ºÁ¢ôÒ, முதலீடு ¬¸¢ÂÅüறின் ¦À¡ருறள 
விளக்குவர்.  

3.3.2 §ºÁ¢ôÀ¢ø ÅðÊ, ÜðÎ ÅðÊ ¬¸¢ÂÅüறின் 
¦À¡ருறள விளக்குவ÷. 

குறிப்பு: 

1. முதலீடுகளில் உள்ள இலாை ஈவு, ஊக்குவிப்பு 
¦¾¡றக §À¡ன்ைவற்றை அறிமுகப்ைடுத்துக. 

2. §ºÁ¢ôபிலும் முதலீட்டிலும் ஏதாவ¦¾¡ரு மதிப்பின் 
ஏற்ைத்றதயும் இைக்கத்றதயும் விளக்குக. 

3.4 கடன் ¿¢÷Å¡¸õ 3.4.1 கடன் என்À¾ý ¦À¡Õ¨Ç விளக்குவர். 

3.4.2 கடÉ¡¸×õ ¦Ã¡க்கமாகவும் ¦À¡ருள்கறள 
வாங்குவதால் விறலயில் ஏற்ைடும் மவறுைாட்றட 
விளக்குவர். 

 

குறிப்பு: 
 கடன் என்ைது ஒரு வறக வெதி. 

 கடÉ¢ல் வட்டியின் ைங்¨¸ விளக்குக. 

 கடன் ைற்று அட்றட ஏன் ஒரு வறக கடன் 
என்ைறத விளக்குக. 

3.5 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ 3.5.1  RM1 000 000 Å¨ÃÂ¢Ä¡É À½ம் ¦¾¡¼ர்ைான 
அன்ைாடப் À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸Ùக்Ìò ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
 À¢Ãîº¨ÉìÌò ¾£÷× ¸¡½ §À¡øÂ¡ Ó¨È¨Âô 

ÀÂýÀÎòÐ¸: 
1. À¢Ãîº¨É¨Âô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇø. 
2. ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø. 
3. ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¸¨Çî ¦ºÂøÀÎòÐ¾ø. 
4. Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢À¡÷ò¾ø. 

 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 
À¢Ãîº¨É¨Â ±Ç¢¨ÁôÀÎòÐ¾ø, ÓÂýÚ ¾£÷× 
¸¡½ø§À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø §À¡Äî ¦ºö¾ø, ¾¢ÈõÀ¼ 
¸üÈø,சூழறமவுக்கற்ைல், ¾¢ð¼ôÀ½¢ 
«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ 
¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 

 
§ºÁ¢ôÒ, முதலீடு ¬¸¢ÂÅüறின் ¦À¡ருறளì குறிப்பிடுவர்.  

 

2 §ºÁ¢ôÀ¢ø ÅðÊ, ÜðÎ ÅðÊ ¬¸¢ÂÅü¨È விளக்குவ÷. 

3 
ைணம் ¦¾¡டர்ைான அடிப்ைறட விதிகள், கலறவக் கணக்கு ஆகியறவ உள்ளடக்கிய கணித வாக்கியத்திக்குத் தீர்வு 
காண்ைர்; Å¢றடயிý ஏற்புறட¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

4 À½õ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

5 À½õ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌô ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

6 
¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý À½ò¨¾ ¯ûÇ¼ì¸¢Â ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò 
¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ 

«Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ 
 
 
 

¾¨ÄôÒ 

4.0  ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 
 
 
 

§¿¡ì¸õ 
Á¡½Å÷¸û: 
 ¸½¢¾ «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ ÀÂýÀÎò¾¢ ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¦¾¡¼÷À¡É 

À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 
 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ண ¸¡Ã½ôÀÎòÐÅ÷; 

¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷; À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºöÅ÷; ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¨¸Â¡ÙÅ÷. 
 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¸¡Äò¨¾Ôõ §¿Ãò¨¾Ôõ ¾¢ÈõÀ¼ நிர்வகிப்ைர். 
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4.0 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ 
¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

4.1  ¸¡Ä «Ç× 
மாணவர்கள்: 
4.1.1   (i)  ¿¡Ùõ Á½¢Ôõ. 

(ii) Á¡¾Óõ ¿¡Ùõ. 
(iii) ¬ñÎ, Á¡¾õ, ¿¡û. 
¬¸¢Â¨Å ¯ðÀÎò¾¢Â ¸¡Ä «Ç¨Åì ¸½ì¸¢ÎÅ÷. 

ÌÈ¢ôÒ: 

 Ä£ô ¬ñ¨¼ «È¢Ó¸ôÀÎòÐ¸. 
 

 ¸¡Ä «Çவு (ii)¯õ (iii)¯õ ¿¡û¸Ç¢ø ÁðÎõ 
¸½ì¸¢¼ §ÅñÎõ.  

4.2 §¿Ãò¾¢ü¸¢¨¼§Â 
¦¾¡¼÷Ò 

4.2.1 (i) Á½¢¨Â ¿¢Á¢¼ò¾¢üÌõ.  
(ii) ¿¡Ç¢Ä¢ÕóÐ Á½¢ìÌõ. 
(iii) ¬ñÊÄ¢ÕóÐ Á¡¾ò¾¢üÌõ. 
(iv)  Àò¾¡ñÊÄ¢ÕóÐ ¬ñÎìÌõ. 
(v)  áüÈ¡ñÊÄ¢ÕóÐ Àò¾¡ñÊüÌõ. 
(vi) áüÈ¡ñÊÄ¢ÕóÐ ¬ñÎìÌõ. 
¬¸¢Â¨Å ¯ðÀÎò¾¢Â ¸¡Ä «Ç¨Åô À¢ýÉò¾¢ø Á¡üÚÅ÷. 

4.2.2 (i)  Á½¢¨Â ¿¢Á¢¼ò¾¢üÌõ.  
(ii) ¿¡Ç¢Ä¢ÕóÐ Á½¢ìÌõ. 
(iii) ¬ñÊÄ¢ÕóÐ Á¡¾ò¾¢üÌõ. 
(iv)  Àò¾¡ñÊÄ¢ÕóÐ ¬ñÎìÌõ. 
(v)  áüÈ¡ñÊÄ¢ÕóÐ Àò¾¡ñÊüÌõ. 
(vi) áüÈ¡ñÊÄ¢ÕóÐ ¬ñÎìÌõ. 
¬¸¢Â¨Å ¯ðÀÎò¾¢Â ¸¡Ä «Ç¨Åò ¾ºÁò¾¢üÌ Á¡üÚÅ÷. 

ÌÈ¢ôÒ: 

 Å¢¨¼¨Â ÓØ ±ñ½¢ø ÁðÎõ ÌÈ¢ôÀ¢¼×õ. 
 சைரிய அÇ× உட்ைடுத்திய பின்னம். 

 

4.3 §¿Ãõ 
¦¾¡¼÷À¡É 
«ÊôÀ¨¼ 
Å¢¾¢¸û 

4.3.1 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ; 
(i) Á½¢யும் ¿¢Á¢¼மும், 
(ii) ¿¡ளும் Á½¢யும், 
(iii) ¬ñடும் Á¡¾மும், 
(iv)  Àò¾¡ñடும் ¬ñÎõ, 
(v)  áüÈ¡ண்டும் Àò¾¡ñடும், 
(vi) áüÈ¡ண்டும் ¬ñÎõ, 
ஆகியறவ உள்ளடக்கிய பின்னò¾¢ø மெர்த்தல் கழித்தல் கணித 
வாக்கியத்திற்குò தீர்வு காண்ைர். 

பின்னம் ¦¾¡டர்ைான மெர்த்தல் கழித்தÄ¢ø பின்னம், 
தெமம், விழுக்காடு ஆகியவü¨È இறணத்துக் 
¦¸¡ள்ளலாம். 
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 4.3.2 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¢Ôõ Á¡üÈ¡ÁÖõ; 
(i) Á½¢யும் ¿¢Á¢¼மும், 
(ii) ¿¡ளும் Á½¢யும், 
(iii) ¬ñடும் Á¡¾மும், 
(iv)  Àò¾¡ñடும் ¬ñÎõ, 
(v)  áüÈ¡ண்டும் Àò¾¡ñடும், 
(vi) áüÈ¡ண்டும் ¬ñÎõ, 
ஆகியறவ உள்ளடக்கிய தெமò¾¢ø மெர்த்தல் 
கழித்தல் கணித வாக்கியத்திற்குò தீர்வு காண்ைர். 

தெமம் ¦¾¡டர்ைான மெர்த்தல் கழித்தÄ¢ø பின்னம், 
தெமம், விழுக்காடு ஆகியவü¨È இறணத்துக் 
¦¸¡ள்ளலாம். 

 

4.4 பிைச்ெறனக் கணக்கு 4.4.1   ̧ ¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ ÝÆ¨Ä 
¯ûÇ¼ì¸¢Â À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

 À¢Ãîº¨ÉìÌò ¾£÷× ¸¡½ §À¡øÂ¡ Ó¨È¨Âô 
ÀÂýÀÎòÐ¸: 
1. À¢Ãîº¨É¨Âô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇø. 
2. ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø. 
3. ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¸¨Çî ¦ºÂøÀÎòÐ¾ø. 
4. Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢À¡÷ò¾ø. 

 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 
À¢Ãîº¨É¨Â ±Ç¢¨ÁôÀÎòÐ¾ø, ÓÂýÚ ¾£÷× 
¸¡½ø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¸.  

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø §À¡லச்செய்தல், ¾¢ÈõÀ¼ 
¸üÈø, சூழறமவுக்கற்ைல், ¾¢ð¼ôÀ½¢ 
«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ 
¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 மநைத்றத உட்ைடுத்திய ¸¡Ä «Çறவக் குறிப்பிடுவர். 

2 மநைத்றதô பின்னத்திலும் தெமத்திலும் மாற்றுவர். 

3 
பின்னம், தெமம் ¯ûÇ¼ì¸¢Â மநைம் ¦¾¡டர்ைான மெர்த்தல் கழித்தல் கணித வாக்கியத்திற்குò தீர்வு காண்ைர்; 
Å¢¨¼Â¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

4 ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

5 
¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌô ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢த் ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

6 
¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ¸¡ÄÓõ §¿ÃÓõ ¯ûÇ¼ì¸¢Â ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «ýÈ¡¼ô 
À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ 
«Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ 

 
 
 

¾¨ÄôÒ  
5.0  «Ç¨Å 

 
 
 

§¿¡ì¸õ  
Á¡½Å÷¸û:  
 ¸½¢¾ «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ ÀÂýÀÎò¾¢ «Ç¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨Éì 

¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷.  
 «Ç¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É ¸ÕòÐÕ¨Åô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ ¸¡Ã½ôÀÎòÐÅ÷; 

¦¾¡¼÷ÒôÀÎòÐÅ÷; À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºöÅ÷; Òò¾¡ö× ¦ºöÅ÷; ¦¾¡¼÷Òì¦¸¡ûÅ÷; 
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ì ¨¸Â¡ÙÅ÷. 
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5.0  அளறவயும் வடிவியலும் 
¯ûÇ¼ì¸ ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

5.1  நீட்டலளறவ 
மாணவர்கள்: 

5.1.1 நீட்டலளறவறய உள்ளடக்கிய தை அளறவ ãýÚ 
þ¼õ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ¾ºÁத்திற்கு மாற்றுவர்; 

(i) மில்லி மீட்டர் மற்றும் சென்டிமீட்டர், 
(ii) சென்டிமீட்டர் மற்றும் மீட்டர், 
(iii) மீட்டர் மற்றும் கி§Ä¡ Á£ð¼÷, 

  
5.1.2 நீட்டலளறவறய உள்ளடக்கிய தை அளறவ 

À¢ýÉò¾¢üÌ Á¡üÚÅ÷; 
(i) Á¢øÄ¢Á£ð¼÷ ÁüÚõ ¦ºýÊÁ£ð¼÷, 
(ii) ¦ºýÊÁ£ð¼÷ ÁüÚõ Á£ð¼÷, 
(iii) Á£ð¼÷ ÁüÚõ ¸¢§Ä¡Á£ð¼÷, 

  
5.1.3 À¢ýÉõ ÁüÚõ ¾ºÁம் ¯ûÇ¼ì¸¢Â ãýÚ 

¿£ð¼ÄÇ¨Å Å¨ÃÂ¢ø ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¡ÁÖõ 
Á¡üÈ¢Ôõ §º÷ôÀ÷. 

5.1.4 À¢ýÉõ ÁüÚõ ¾ºÁம் ¯ûÇ¼ì¸¢Â ãýÚ 
¿£ð¼ÄÇ¨Å Å¨ÃÂ¢ø ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÈ¡ÁÖõ 
Á¡üÈ¢Ôõ ¸Æ¢ôÀ÷. 

5.1.5 À¢ýÉõ ÁüÚõ ¾ºÁம் ¯ûÇ¼ì¸¢Â ¿£ð¼ÄÇ¨ÅÂ¢ø 
®Ã¢Äì¸ம் வறையிலான எண்கள், 100, 1000 Å¨Ã ¾Ã 
«Ç¨Å Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ ¦ÀÕìÌÅ÷. 

5.1.6 À¢ýÉõ ÁüÚõ ¾ºÁம் ¯ûÇ¼ì¸¢Â ¿£ð¼ÄÇ¨ÅÂ¢ø 
®Ã¢Äì¸ம் வறையிலான எண்கள்,  100, 1000 Å¨Ã ¾Ã 
«Ç¨Å Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ ÅÌôÀ÷. 

 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

 நீட்டலளறவறய உள்ளடக்கிய ¾Ã 
«Ç¨Å¨Â Á¡üÚÅ¾üÌ ¯ñ¨Á 
¦À¡Õறளயும் ¦Áý¦À¡ருறளயும் 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 

 ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡½ 
ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

5.2 ¦À¡Õñ¨Á 5.2.1 ¸¢Ã¡õ ÁüÚõ ¸¢§Ä¡¸¢Ã¡Á¢ø ¯ûÇ ¦À¡Õñ¨Á¨Âô 
À¢ýÉத்திற்கும் ¾ºÁத்திற்கும் Á¡üÚÅ÷. 

5.2.2 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ ãýÚ 
¦À¡Õñ¨Á Å¨ÃÂ¢ø À¢ýÉò¾¢Öõ ¾ºÁò¾¢Öõ 
§º÷ôÀ÷. 

5.2.3 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ ãýÚ 
¦À¡Õñ¨Á Å¨ÃÂ¢ø À¢ýÉò¾¢Öõ ¾ºÁò¾¢Öõ 
¸Æ¢ôÀ÷. 

5.2.4 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ À¢ýÉò¾¢Öõ 
¾ºÁò¾¢Öõ ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û Å¨ÃÂ¢Ä¡É 
¦À¡Õñ¨Á¨Â  ®Ã¢Äì¸ம் வறையிலான எண்கள், 
100, 1000 ¬ø ¦ÀÕìÌÅ÷. 

5.2.5 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ À¢ýÉò¾¢Öõ 
¾ºÁò¾¢Öõ ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û Å¨ÃÂ¢Ä¡É 
¦À¡Õñ¨Á¨Â ®Ã¢Äì¸ம் வறையிலான எண்கள், 
100, 1000 ¬ø ÅÌôÀ÷. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

 ¦À¡Õñ¨ÁÂ¢ý ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÚÅ¾üÌ 
¾¢¼ô¦À¡Õû ÁüÚõ ¦Áý¦À¡Õû 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 
 

 ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡½ ÀøÅ¨¸ 
¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 
 

5.3 ¦¸¡ûÇÇ× 5.3.1 Á¢øÄ¢Ä¢ð¼÷ ÁüÚõ Ä¢ð¼Ã¢ø ¯ûÇ ¦¸¡ûÇÇ¨Åô 
À¢ýÉத்திற்கும் ¾ºÁò¾¢üÌம் Á¡üÚÅ÷. 

5.3.2 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ ãýÚ 
¦¸¡ûÇÇ× Å¨ÃÂ¢ø À¢ýÉò¾¢Öõ ¾ºÁò¾¢Öõ 
§º÷ôÀ÷. 

5.3.3 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ ãýÚ 
¦¸¡ûÇÇ× Å¨ÃÂ¢ø À¢ýÉò¾¢Öõ ¾ºÁò¾¢Öõ 
¸Æ¢ôÀ÷. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

 ¦¸¡ûÇÇ× ¾Ã «Ç¨Å Á¡üÚÅ¾üÌ 
¯ñ¨Á ¦À¡Õறளயும் ¦Áý¦À¡ருறளயும் 
ÀÂýÀÎòÐ¾ø.  

 ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âò¾¢üÌò ¾£÷× ¸¡½ ÀøÅ¨¸ 
¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¾ø. 
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¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

 5.3.4 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ 
À¢ýÉò¾¢Öõ ¾ºÁò¾¢Öõ ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û 
Å¨ÃÂ¢Ä¡É ¦¸¡ûÇÇ¨Å ®Ã¢Äì¸ம் 
வறையிலான ±ñகள், 100, 1000 ¬ø 
¦ÀÕìÌÅ÷. 

5.3.5 ¾Ã «Ç¨Å¨Â Á¡üÈ¡ÁÖõ Á¡üÈ¢Ôõ 
À¢ýÉò¾¢Öõ ¾ºÁò¾¢Öõ ãýÚ ¾ºÁ þ¼í¸û 
Å¨ÃÂ¢Ä¡É ¦¸¡ûÇÇ¨Å ®Ã¢Äì¸ம் 
வறையிலான ±ñகள், 100, 1000 ¬ø ÅÌôÀ÷. 

 

5.4  À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ 

 

5.4.1  «Ç¨Å ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ ÝÆறல 
உள்ளடக்கிய À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

 À¢Ãîº¨ÉìÌò ¾£÷× ¸¡½ §À¡øÂ¡ Ó¨ÈÂ¢ý 
ÀÊ¿¢¨Ä¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸:  
1. À¢Ãîº¨É¨Âô ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇø.  
2. ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø.  
3. ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¸¨Çî ¦ºÂøÀÎòÐ¾ø.  
4. Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢À¡÷ò¾ø.  

 
 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 

²Ã½Á¡¸ ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø, §¾¡Ã½¢¨Â 
«¨¼Â¡Çí¸¡½ø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¸.  

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø §À¡Äî ¦ºö¾ø, STEM 
«ÏÌÓ¨È §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 ¾Ã «Ç¨Å¨Âô À¢ýÉò¾¢üÌõ ¾ºÁò¾¢üÌõ Á¡üÚவர். 

2 
À¢ýÉõ, ¾ºÁõ ¬¸¢Â¨Å ¯ûÇ¼ì¸¢Â «Ç¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âí¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡Ïõ 
ÅÆ¢Ó¨È¸¨Ç Å¢ÇìÌÅ÷. 

3 
À¢ýÉõ, ¾ºÁõ ¬¸¢Â¨Å ¯ûÇ¼ì¸¢Â «Ç¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É ¸½¢¾ Å¡ì¸¢Âí¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷; 
Å¢¨¼Â¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

4 «Ç¨Å ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

5 «Ç¨Å ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ô À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌô ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòதி ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

6 
¬ì¸, Òò¾¡ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý «Ç¨Å¨Â ¯ûÇ¼ì¸¢Â ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò 
¾£÷× ¸¡ñÀ÷.  

 
 
  



 
  KSSR ¸½¢¾õ ¬ñÎ 5 

56 

 

  



 
  KSSR ¸½¢¾õ ¬ñÎ 5 

57 

 

 
¸üÈø ÀÌ¾¢ 

«Ç¨ÅÔõ ÅÊÅ¢ÂÖõ 
 
 
 

¾¨ÄôÒ 

6.0  ÅÊவியல் 
 
 
 
 

§¿¡ì¸õ 
Á¡½Å÷¸û: 
 ÅÊÅ¢Âø ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨ÉìÌò ¾£÷× ¸¡½ ¸½¢¾ «È¢¨ÅÔõ 

¾¢È¨ÉÔõ ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
 ைட்டகம் மற்றும் ைட்டகம் அல்லாதறவயின் ãÄõ ¯ÕÅ¡¸¢Â ÀøÅ¨¸ 

ÅÊÅí¸Ç¢ø ¸½¢¾ò¾¢ý º¢Èô¨À ¯öòÐ½÷óÐ §À¡üÚÅ÷. 
 வடிவியல் ¦¾¡டர்ைான பிைச்ெறனகளுக்குத் தீர்வு காண்ைதில் ¸¡Ã½ôÀÎòÐÅ÷; 

¦¾¡¼÷Òப்ÀÎòÐÅ÷; À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºöÅ÷; ¦¾¡¼÷Òì¦¸¡ûÅ÷; 
¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾க் றகயாளுவர். 
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6.0  ÅÊவியல் 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

6.1 ெமÀì¸ ைல்§¸¡ணம் மாணவர்கள்: 

6.1.1  ைக்கம், மூறல, ெமன்சீர்§¸¡டு, §¸¡ணம், மூறலவிட்டம் 
ஆகியவற்றின் அடிப்ைறடயில் ெமÀì¸ ைல்§¸¡ணத்தின் 
தன்றமகறளக் குறிப்பிடுவர். 

ÌÈ¢ôÒ: 

உட்§¸¡ணத்றத அறிமுகப்ைடுத்துக. 

6.2 §¸¡ணம் 6.2.1  எட்டுப் ைக்கம் வறையிலான ெமÀì¸ ைல்§¸¡ணத்தின் 
§¸¡ணத்றத அளப்ைர். 

ÌÈ¢ôÒ: 
 உட்§¸¡ணத்றத மட்டும் அளóதிடுக. 
 §¸¡½மாணிறயô ையன்ைடுத்தி அளóதிடுக. 

6.3 சுற்ைளவும் ைைப்ைளவும் 6.3.1 ±ðÎப் Àì¸õ Å¨ÃÂ¢Ä¡É ெமÀì¸ ைø§¸¡ணம், 
செங்§¸¡ண முக்§¸¡ணம், இரு ெமைக்க முக்§¸¡ணம், 
¦ºùÅ¸õ ¬¸¢Â இரு ÅÊÅí¸¨Çì ¦¸¡ñÎ 
þ¨½ì¸ôÀðட ÅÊÅò¾¢ý ÍüÈÇ¨Åì ¸½ì¸¢ÎÅ÷. 

6.3.2 ¦ºùÅ¸õ, ºÐÃõ, ெமைக்க Óì§¸¡½õ, þÕ ெமைக்க 
Óì§¸¡½õ, செங்§¸¡ண முக்§¸¡ணம் ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø 
²§¾Ûõ þÃñÎ ÅÊÅí¸¨Çì ¦¸¡ñÎ 
þ¨½ì¸ôÀð¼ ÅÊÅò¾¢ý ÀÃôÀÇ¨Åì ¸½ì¸¢ÎÅ÷. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:  
மாணவர்களின் புரிந்துணர்தறல மமம்ைடுத்த 
¾¢¼ô¦À¡ருள், உருமாதிரி, À¼õ §À¡ýÈவற்றைப் 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

6.4 கன அளவு 6.4.1 ¸ÉîºÐÃõ, ¸Éî¦ºùÅ¸ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ 
þ¨½ì¸ôÀð¼ ÅÊÅò¾¢ý ¸É «Ç¨Åக் 
¸½ì¸¢ÎÅ÷. 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:  
மாணவர்களின் புரிந்துணர்தறல மமம்ைடுத்த 
உருமாதிரி, ¾¢¼ô¦À¡ருள், À¼õ §À¡ýÈவற்றைப் 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 

6.5 பிைச்ெறனக் கணக்குகள் 6.5.1 வடிவியல் ¦¾¡டர்ைான பிைச்ெறனக் கணக்குகளுக்குத் 
தீர்வு காண்ைர். 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:  
 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 

²Ã½Á¡¸ ¸¡Ã½ôÀÎòÐ¾ø, §¾¡Ã½¢¨Â 
«¨¼Â¡Çí¸¡½ø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ 
¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸.  

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø §À¡Äî ¦ºö¾ø, STEM 

«ÏÌÓ¨È §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 þ¨½ì¸ôÀð¼ இரு ÅÊÅò¾¢ல் காணும் வடிவங்கறளப் சையரிடுவர். 

2 ெமÀì¸ ைல்§¸¡ணத்தின் §¸¡ணத்றத அளக்கும் ைடிநிறலகறள விளக்ÌÅ÷. 

3 

 ெமÀì¸ ைல்§¸¡ணத்தின் §¸¡ணத்றத அளப்ைர். 
 இறணக்கப்ைட்ட இரு ெமÀì¸ ைல்§¸¡ணத்தின் சுற்ைளறவக் கணக்கிடுவர். 
 ºÐÃõ, ¦ºùÅ¸õ, முக்§¸¡½ம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இறணì¸ôÀð¼ இரு ÅÊÅò¾¢ý ÀÃôÀÇ¨Åக் 

கணக்கிடுவர். 
 þ¨½ì¸ôÀð¼ ¸ÉîºÐÃõ, ¸Éî¦ºùÅ¸ò¾¢ý ¸É «Ç¨Åக் கணக்கிடுவர். 

4 வடிவியல் ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

5 வடிவியல் ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌô ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢த் ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

6 
¬ì¸, Òò¾¡ì¸ச் º¢ó¾¨ÉÔ¼ý வடிவியறல ¯ûÇ¼ì¸¢Â ÅÆì¸ò¾¢üÌ Á¡È¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨É¸ÙìÌò ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 
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BIDANG PEMBELAJARAN 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ 

ÌÈ¢Â¢ÂÖõ ¦¾¡¼÷Òõ 
 
 
 

¾¨ÄôÒ 

7.0  அச்சுத்தூைம், விகிதமும் வீதமும் 
 
 

 
§¿¡ì¸õ: 
Á¡½Å÷¸û: 
 கணித அறிறவயும் திைறனயும் ையன்ைடுத்தி அச்சுத்தூைம், விகிதமும் வீதமும் 

¦¾¡டர்ைான பிைச்ெறனக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்ைர். 
 கணிதத்தின் சிைப்றை உய்òதுணர்ந்து §À¡ற்றுவர். 
 அச்சுத்தூைம், விகிதமும் வீதமும் ¦¾¡டர்ைான பிைச்ெறனக்குத் தீர்வு காண 

காைணப்ைடுத்துவர்; ¦¾¡டர்புக்¦¸¡ள்வர்; ¦¾¡டர்புப்ைடுத்துவர்; பிைதிநி¾¢ப்புச் 
செய்வர்; ¦¾¡Æ¢ல்நுட்ைத்றதக் றகயாளுவர். 

 
 



 
  KSSR ¸½¢¾õ ¬ñÎ 5 

62 

 

7.0  அச்சுத்தூைம், விகிதமும் வீதமும் 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

 

7.1 முதல்கால் 
வட்டத்தில் 
அச்சுத்தூைம் 

 

மாணவர்கள்: 

7.1.1 இரு அச்சுத்தூைங்களில் கிறடநிறல அச்சு, செங்குத்து 
அச்சு ஆகியÅü¨Èக் ¸½ì¸¢ÎÅர். 

 

 

ÌÈ¢ôÒ: 

கிறடநிறல, செங்குத்து ஆகிய  தூைத்றத உள்ளடக்கிய 
கணக்கிடல் இருத்தல் மவண்டும். 

7.2 விகிதம் 7.2.1 பின்வரும் விகிதத்றத உட்ைடுத்திய இÕ 
±ñ½¢ì¨¸¨Â a:b Å¢¸¢¾ò¾¢ø À¢Ã¾¢¿¢¾¢ப்ைர்.: 
(i)  À¡¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ À¡¸ò¾¢üÌ 

(ii)  À¡¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦Á¡ò¾ò¾¢üÌ 

(iii) ¦Á¡ò¾ò¾¢Ä¢ÕóÐ À¡¸ò¾¢üÌ  

  

ÌÈ¢ôÒ: 

விகிதத்தின் அÇ× ஒமை மாதிரியாக இருக்க மவண்டும்.  
 
ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 

திடப்¦À¡ருள், திடப்¦À¡ருள் அல்லாத¨¾ì ¦¸¡ண்டு 
விகிதத்றதப் பிைதிநிதித்தல். 
 

7.3 வீதம் 7.3.1  வீதத்றதப் ையன்ைடுத்தி அறியப்ைடாத மதிப்றைக் 
கண்டறிவர். 

 

 

ÌÈ¢ôÒ: 
ஒன்றின் மதிப்பு முறைறயò தÅ¢ர்த்து மவறு முறைகறளô 
ையன்ைடுத்தலாம். 
 
ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸: 
திடப்¦À¡ருள், ÁÉì¸½ìÌ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎòÐ¸. 
 

7.4 பிைச்ெறனக் 
கணக்குகள் 

7.4.1 அச்சுத்தூைம், விகிதமும் வீதமும் உட்ைடுத்திய அன்ைாட 
பிைச்ெறனக் கணக்குகÙìÌò தீர்வு காண்ைர். 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:  

À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ ஒப்புÅறமகாணல், 
À¼õ Å¨Ã¾ø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 
 முதல்கால் வட்டத்தில் x-அச்சு, y-அச்சு ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý «¨ÁÅ¢¼ò¨¾ì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷. 
 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Å¢¸¢¾ò¨¾ì கூறுவர். 

2 
 þÕ ÒûÇ¢¸ÙìÌ þ¨¼Â¢ø ¯ûÇ àÃò¨¾க் கணக்கிடும் முறைறய விளக்குவர். 
 þÕ ±ñ½¢ì¨¸¨Â Å¢¸¢¾ò¾¢ø À¢Ã¾¢¿¢¾¢ப்ைர். 

3 

 þÕ ÒûÇ¢¸ÙìÌ þ¨¼Â¢ø ¯ûÇ ¸¢¨¼¿¢¨Ä, ¦ºíÌòÐ ஆகிய àÃò¨¾ì ¸½ì¸¢ðÎ «¾ý Å¢¨¼Â¢ý 
ஏற்புறட¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷. 

 þÕ ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý Å¢¸¢¾ À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÀ¢ý ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐவர். 

4 «îÍòàÃõ, Å¢¸¢¾õ, Å£¾õ ¬¸¢Â¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ பிைச்ெறனக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்ைர். 

5 
«îÍòàÃõ, Å¢¸¢¾õ, Å£¾õ ¬¸¢Â¨Åò ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢ைச்ெறனக் கணக்குகளுக்குப் ைல்வறக 
உத்திகறளப் ையன்ைடுத்தித் தீர்வு காண்ைர். 

6 
ஆக்க, புத்தாக்கச் சிந்தறனயுடன் «îÍòàÃõ, Å¢¸¢¾õ, Å£¾õ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¼ì¸¢Â  வழக்கத்திற்கு மாைான 
«ýÈ¡¼ பிைச்ெறனக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்ைர். 
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¸üÈø ÀÌ¾¢ 
ÒûÇ¢Â¢ÂÖõ ¿¢¸ú¾¸×õ 

 
 

¾¨ÄôÒ 

8.0 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø 

 
 
 

§¿¡ì¸õ  
Á¡½Å÷¸û:  
 ÅÆí¸ôÀð¼ Åð¼ìÌÈ¢Å¨ÃÅ¢Ä¢ÕóÐ ¾¸Åø¸¨Ç «È¢Ôõ ¾¢È¨Éô ¦ÀÚÅ÷.  
 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø ¦¾¡¼÷À¡É À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 

¸½¢¾ «È¢¨ÅÔõ ¾¢È¨ÉÔõ ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  
 «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ±¾¢÷§¿¡ìÌõ ÝÆø¸¨Ç Å¢Çì¸ ÓÊ¦ÅÎôÀ÷; ²¼¨Ä 

¯ÕÅ¡ìÌÅ÷.  
 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾Ä¢ன் À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ 

¸¡Ã½ôÀÎòÐÅ÷; ¦¾¡¼÷Òப்ÀÎòÐÅ÷; À¢Ã¾¢¿¢¾¢ôÒî ¦ºöÅ÷; ¦¾¡¼÷Òì 
¦¸¡ûÅ÷; ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾க் றகயாளுவர்.  
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8.0  ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø 

¯ûÇ¼ì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ 

8.1 Åð¼ìÌÈ¢Å¨Ã× 
Á¡½Å÷¸û: 

8.1.1 Åð¼ìÌÈ¢Åறை¨Å ¦À¡Õðசையர்ப்ை÷. 
ÌÈ¢ôÒ: 

Åð¼ìÌÈ¢Å¨Ã¨Å ¿¡Ç¢¾ú, «È¢ì¨¸, Á¡¾ þ¾ú, 
ºïº¢¨¸ §À¡ýÈ மூலங்களிலிருந்து சைைலாம். 

8.2 Ó¸Î ±ñ, ¿Î¦Åñ, 
ºÃ¡ºÃ¢, Å¢îº¸õ 

8.2.1 §º¸Ã¢ì¸ôÀ¼¡¾ ¾Ã×¸Ç¢ø Ó¸Î ±ñ, 
¿Î¦Åñ, ºÃ¡ºÃ¢, ¦ÀÕÁ ±ñ, ÌÚÁ 
±ñ, Å¢îº¸ம் ஆகியவற்றை «È¢Å÷; 
¸½ì¸¢ÎÅ÷. 

ÌÈ¢ôÒ: 
À¼ìÌÈ¢Å¨Ã×, Àð¨¼ìÌÈ¢Å¨Ã×, Åð¼ìÌÈ¢Å¨Ã×. 

8.3 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ 

 

8.3.1 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø ¦¾¡¼÷À¡É 
«ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò 
¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

 

ÀÃ¢óÐ¨Ãì¸ôÀð¼ ¿¼ÅÊì¨¸:  
 À¢Ãîº¨ÉìÌò ¾£÷× ¸¡½ §À¡øÂ¡ முறைறயô 

ÀÂýÀÎòÐÐ¸.  
1. À¢Ãîº¨É¨Âô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇø.  
2. ¯ò¾¢¸¨Çò ¾¢ð¼Á¢Î¾ø.  
3. ¾¢ð¼Á¢ð¼ ¯ò¾¢¸¨Çî ¦ºÂøÀÎòÐ¾ø.  
4. Å¢¨¼¨Âî ºÃ¢À¡÷ò¾ø. 

 À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌò ¾£÷× ¸¡½ «ð¼Å¨½ 
¯ÕÅ¡ìÌ¾ø «øÄÐ Ó¨È¨ÁÔ¼ý ÀðÊÂÄ¢Î¾ø, 
À¼õ Å¨Ã¾ø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¸.  

 ¸üÈø ¸üÀ¢ò¾Ä¢ø STEM «ÏÌÓ¨È, ¾¢ð¼ôÀ½¢ 
«ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ¸üÈø §À¡ýÈ ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎòÐ¸. 
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¾Ã «¨¼× 

«¨¼× ¿¢¨Ä Å¢ÅÃ¢ôÒ 

1 Ó¸Î ±ñ, ¿Î¦Åñ, ºÃ¡ºÃ¢, Å¢îº¸ம் ஆகியவற்றின் ¦À¡Õ¨Çக் ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷. 

2 ¾Ã×¸¨Çô ¦À¡Õðசையர்ப்பு செய்வ¾ü¸¡É ைடிநிறலகறள Å¢ÇìÌÅ÷. 

3 ¾Ã×¸¨Çô ¦À¡Õð¦ÀÂ÷த்து விறடயின் ²üÒ¨¼¨Á¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷.  

4 ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌத் ¾£÷× ¸¡ñÀ÷. 

5 
ÀøÅ¨¸ ¯ò¾¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø ¦¾¡¼÷À¡É «ýÈ¡¼ À¢Ãîº¨Éì ¸½ìÌ¸ÙìÌத் ¾£÷× 
¸¡ñÀ÷. 

6 
ஆக்க, புத்தாக்கச் சிந்தறனயுடன் ¾Ã¨Åì ¨¸Â¡Ù¾ø ¦¾¡¼÷À¡É வழக்கத்திற்கு மாைாÉ அன்ைாட பிைச்ெறனக் 
கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்ைர். 
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PANEL PENGGUBAL 

 

1. Dr. Rusilawati binti Othman     Bahagian Pembangunan Kurikulum 

2. Mazlan bin Awi      Bahagian Pembangunan Kurikulum 

3. Kumaresan a/l M. Subramaniam    Bahagian Pembangunan Kurikulum 

4. Dr. Hoi Sim Min      Bahagian Pembangunan Kurikulum 

5. Rabiatul Nazuha binti Mohd     Bahagian Pembangunan Kurikulum 

6. Dr. Wong Li Li      Bahagian Pembangunan Kurikulum 

7. Nor Fauziah binti Mat Jaafar    Bahagian Pembangunan Kurikulum 

8. Che Azmai bin Talib      PPD Hulu Terengganu, Kuala Berang, Terengganu 

9. Ismail binti Mokhtar      PPD Kuala Selangor, Selangor 

10. Thesok Kumar a/l Nagaratennam    PPD Larut Matang dan Selama, Perak 

11. Anidah binti Abd Rahman     PPD Petaling Perdana, Selangor 

12. Mohd Bahaudin Bokhari bin Manaf    PPW Sentul, Kuala Lumpur 

13. Datin Zaitun binti Othman     IPGK Pendidikan Islam, Bangi, Selangor 

14. Ismizah binti Sapuan     Sekolah Dalam Hospital Serdang, Selangor 

15. Tong Nget Tai      SJK(C) Kiow Nam, Melaka  

16. Sadheeshkumar @ Kuang Leong Yee   SJK(T) Vageesar, Kuala Selangor, Selangor 

17. Fariza Nurbaya binti Nordin     SK Desa Pandan, Kuala Lumpur  

18. Sherliza binti Ismail      SK Kampung Nyior, Terengganu 

19. Zarina binti Zainal      SK Kem Terendak 1, Kem Terendak, Melaka 

20. Noraini Asra binti A Rahim     SK Lembah Keramat, Kuala Lumpur     

21. Rahayu binti Abdul Rahman     SK Putrajaya Presint 9(2), Putrajaya 

22. Zakiah Hanim binti Ahmad     SK RU Rendang, Terengganu 

23. Salinah binti Maulud      SK Seri Delima, W. P. Kuala Lumpur 

24. Abdullah bin Rani      SK Tandop Besar, Kuala Nerang, Kedah     
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TURUT MENYUMBANG 

 

1. Sarifah binti Ahmad      Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan 

2. Mohd Sukri bin Mohd Ariffin     Lembaga Peperiksaan 

3. Ramlee bin Mohamed     JPN Johor 

4. Ishak bin Hassan      JPN Kedah 

5. Mohd Yusof bin Ab Rahman    JPN Melaka 

6. Siti Mazlifah binti Mahamadan    JPN Perlis 

7. Ahmad Alfian bin Ahmad Fauzi    PPD Hulu Langat, Selangor 

8. Sitti Junaida Ambo      PPD Kota Kinabalu, Sabah 

9. Rozita binti Hasan      PPD Kubang Pasu, Jitra, Kedah 

10. Radin Shazlina binti Jamil     PPD Kuala Muda/Yan, Sungai Petani, Kedah 

11. Muhammad Suhairi bin Muhammad Room   PPD Pasir Gudang, Johor 

12. Bathmasree a/p Nagendrarao    PPD Petaling Perdana, Selangor 

13. Dr. Elango a/l Periasamy     IPGK Pendidikan Teknik, Negeri Sembilan 

14. Dr. Kalaivani a/p Shanmugam    IPGK Tuanku Bainun, Pulau Pinang 

15. Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim  SMK Sijangkang Jaya, Telok Panglima Garang, Selangor 

16. Kavitha a/p Davaraju     SJK(T) Rawang, Selangor 

17. Puspaveni a/p Tanappan     SJK(T) Sentul, Kuala Lumpur  

18. Masyitah binti Md Tarmizi     SK Binjul Dalam, Kuala Ketil, Kedah 

19. Happyza bin Ahmad      SK Pengkalan Taman Pinji Mewah, Lahat, Perak 

20. Suthagar a/l Subramonie     SK Kampung Pendamar, Selangor 

21. Suraya binti Abdul Rahman     SK Model Khas Bukit Jenun, Kedah 

22. Suhaila binti Ishak      SK Serkam Darat, Melaka 
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PANEL PENTERJEMAHAN 

 

1. Palanisamy a/l Kathir Veloo IPG Kampus, Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang 

2. Sadheeskumar @ Kuang Leong Yee SJKT Ladang Sg. Tinggi, Bestari Jaya, Selangor 

3. Murugan a/l Renganathan SJKT Batu Caves, Gombak, Selangor 

4. Sundari a/p Kanapan SJKT Ldg West Country, Timur, Kajang, Selangor 

5. Narayanasamy a/l Angamuthu SJKT Ladang Kulai Besar, Kulai, Johor 

6. Yuvaneswari a/p Raman SJKT Ladang Rinching, Semenyih, Selangor 

7. Thinatayaalan a/l Muniandy SJKT Ulu Sepetang, Taiping, Perak 

8. Ramadass a/l Moorthy SJKT Ghandi Memorial, Kuala Kangsar, Perak 

9. Puspaveni a/p Tanappan SJKT Sentul, Kuala Lumpur 

10. Kavitha a/p Davaraju SJKT Rawang, Selangor 

11. S. Kosala a/p S. Sathia Seelan SJKT Kajang, Selangor 

12. Thamil Selvi A/P K. Arumugam SJKT Batu Caves, Gombak, Selangor 

13. Prema a/p Vellu SJKT Ladang Boh 1, Cameron Highlands, Pahang 

14. Suresh Raw a/l Sathinarayanan SJKT Vivekananda, Petaling Jaya, Selangor 

15. Nanthini a/p Arijinan SJKT St. Teresa, Taiping, Perak 

16. Sanker A/L Arikrishnan SJKT Ladang Getah Taiping, Trong, Perak 

17. Parthiban a/l Govindasamy SJKT Ladang Shum Yip Leong, Ringlet, Cameron Highlands, Pahang 

18. Jayanthi a/p Balakrishnan SJKT Methodist Malim Nawar, Malim Nawar, Perak 
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Penasihat 
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Penasihat Editorial 
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Mahyudin bin Ahmad  - Ketua Sektor  

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor  

Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor  

Fazlinah binti Said - Ketua Sektor 

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor  

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus  - Ketua Sektor  

Paizah binti Zakaria  - Ketua Sektor  

Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor  
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Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi 

Saripah Faridah binti Syed Khalid 
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