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நம் நாட்டின் நிர்ாகத்தில் மாமன்்னரின் அமமப்புமுமை மிக முக்கியமா்னது. 
இந்த அலகில் மாமன்்னரின் ஆட்சி முமை, அரசம் மன்ை கடமமகள், 
அரியமை அமரவின் சடங்குகள் ஆகிய்ன வி்ாதிக்கப்்படும். மமலும், இந்த 
அலகு மாமன்்னரின் அதிகாரங்கமையும் அரசுரிமமச் சின்்னங்கமையும் மாட்சிமம 
்தாங்கிய ம்பரரசியாமரப் ்பற்றியும் விைக்கும்.

16ஆ்து மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர அல் 
சுல்்தான் அப்துல்லா ரியாத்துடின் அல் முஸ்தப்்பா 
பில்லா ஷா இப்னி அல்மரமஹாம் சுல்்தான் ஹஜி 
அமாட் ஷா அல்- முஸ்தப்்பா இன் பில்லா. 
(மூலம்: Istana Negara)

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
ஊடகவியலாைரகளுக்கு 
உைவு ககாடுக்கும் 
காகைாலி.

அலகு

தலைப்பு 8: மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்னர்

மாட்சிமம தாங்கிய மாட்சிமம தாங்கிய 
மாமன்னர் நாட்டின அரண்மாமன்னர் நாட்டின அரண்

சாரம்
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மு்தலாம் மாமன்்னரின் அரியமை 
ஏறும் சடங்கின் காகைாலி.

11 கசப்டம்்பர 1959ஆம் நாைன்று மு்தலாம் மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
து்ான்கு அப்துல் ரஹமான் இப்னி து்ான்கு முகமதுவும் ம்பரரசியார து்ான்கு 
பு்ான் க்பசார குரசியா பிநதி து்ான்கு க்பசார புரஹானுடினும் மு்தல் கூட்டரசு 
மலாயாவின் நாடாளுமன்ைத் திைப்பு விழாவிற்கு ்ருமக ்தந்த்னர.
(மூலம்: Arkib Negara Malaysia)

நீங்்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்ன?

1. நாட்டின் முகாமமத் ்தமல்ராக மாமன்்னர.
2. மாமன்்னமரத் ம்தரவு கசய்தில் அரசம் மன்ைத்தின் ்பங்கு.
3. மாமன்்னரின் அரியமை ஏறும் சடங்குகள்.
4. மாமன்்னரின் அதிகாரங்கள்.
5. மாமன்்னர, ம்பரரசியாரின் அரசுரிமமச் சின்்னங்கள்.

அடிப்�லை வரைாறறுச் சிநதல்னத் திறனA
K

PS

A
K

PS

1. மாமன்்னர நாட்டின் முகாமமத் ்தமல்ர என்்பம்தப் புரிநது 
ககாள்ளு்தல்.

2. மாமன்்னமரத் ம்தரவு கசய்தில் அரசம் மன்ைத்தின் ்பங்கிம்ன  
ஆராய்தல்.

3. மாமன்்னர, ம்பரரசியார ஆகிமயாரின் அதிகாரங்கள், அரசுரிமமச்  
சின்்னங்கள் ஆகிய்ற்மை விைக்கு்தல். 

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி

மதித்்தல்
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கூட்டரசு மலாயா சு்தநதிரம் அமடந்த பிைகு மாமன்்னர அமமப்புமுமை 
அமமக்கப்்பட்டது. மாமன்்னரின் அமமப்புமுமை கூட்டரசு அரசியலமமப்புச் 
சட்டம் இயற்ைப்்பட்டம்பாது உரு்ாக்கப்்பட்டது. கூட்டரசு அரசியலமமப்புச் 
சட்டத்திற்மகற்்ப மாமன்்னர நாட்டின் முகாமமத் ்தமல்ராக நியமிக்கப்்பட்டார. 

நாட்டின மு்காலமத் தலைவர்

மாட்சிமம தாங்கிய மாமன்னர்
நாட்டின முகாமமத் தமலவர்

 நாட்டின் முகாமமத் ்தமல்ர 
என்ை முமையில் மாமன்்னர 
சட்ைத்துலற, நிர்வா்கத்துலற, 
நீதித்துலற ஆகிய அரசு 
அமமப்புகளுக்குத் ்தமலமம ஏற்்பார.

 சட்்டத்துமை நிர்வாகத்துமை நீதித்துமை

மாமன்்னர ்தமலமம ஏற்கும் மூன்று 
அரசுத் துமைகமைக் குறிப்பிடுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

சட்டத்துறை: நாட்டின் சட்டதிட்டங்கமை உரு்ாக்கும் துமை.
நிர்வாகத்துறை: ஏற்றுக் ககாள்ைப்்பட்ட ககாள்மககமை அமல்்படுத்தும் துமை. 
நீதித்துறை: நாட்டின் சமநீதிமய நிர்கிக்கும் துமை.

ந�ொற்களஞ்சியம்
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மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் நியம்னம் ஒன்்பது மலாய அரசரகள் 
மத்தியில் நுட்்பமா்ன சுழல்முமையில் ஐநது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமை 
நடத்்தப்்படுகிைது. மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் ம்தரவு கூட்டரசு 
அரசியலமமப்புச் சட்டத்தின்்படி கசயயப்்படுகிைது.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் அரசர அமமப்பு நம் நாட்டின் 
ஒருமமப்்பாட்டிற்கு அரைாகத் திகழ்கிைது. குடிமக்கைாகிய நாம் இந்த அமமப்பு 
முமைமயப் ம்பாற்று்ம்தாடு மதிக்கவும் ம்ண்டும்.

ஒன்்பது அரசரகளின் கமுக்கமா்ன ்ாக்ககடுப்பின்்ழி அரசம் 
மன்ைம் மாமன்்னரின் நியம்னத்ம்த முடிவு கசயயும்.

மாமன்்னர நியம்ன நிரல்முமை ்மர்படம்
(மூலம்: Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja)

அரசம் மன்ைம் ம்தரநக்தடுக்கப்்பட்ட மாட்சிமம 
்தாங்கிய மாமன்்னர அல்லது சுல்்தான் க்பயமரப்  
பிரகட்னப்்படுத்தும்.

அரசியலமமப்புச் சட்டம் 3ஆம் அட்ட்மைப்்படி  
மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் உறுதிக் கடி்தம் 
மக்கைம்க்கும் மமலம்க்கும் அனுப்்பப்்படும்.

பிர்தமர மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் 
நியம்னத்ம்த நாளி்தழில் ஊடகச் கசயதியாக 
க்ளியிடு்ார.

அரசம் மன்ை சட்டத்தில் மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னர ்ப்தவி உறுதிகமாழி எடுத்துக் 
மககயழுத்திடு்ார.

பயாசி - இலை - �கிர்

மாமன்்னர நம் நாட்டின் ஒருமமப்்பாட்டிற்கு அரைாகத் திகழ்கிைார.
1. இந்த நட்டிக்மகமய இரு்ராகச் மசரநது கசயயவும்.
2. ்பத்து நிமிடங்கள் ககாடுக்கப்்படும்.
3. மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னமரப் ம்பாற்று்்தன் முக்கியத்து்த்ம்தக் குறிப்பிடுக.
4. கிமடக்கப்க்பற்ை குறிப்புகமைப் ்பமடத்திடுக.

21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்

நிரல்முமை ்மர்பட 
வி்ரத்ம்தக் ககாண்டு 
மாமன்்னர ம்தரநக்தடுக்கப்்படும் 
முமைமய முழுமமப்்படுத்துக.

நிைல் வரைபடம்நிைல் வரைபடம்
ெடவடிக்ர்கெடவடிக்ர்க

• நாட்டின் உயரிய ்தமல்ரா்ன மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் அதிகார 
்ரம்ம்ப அறிநது ககாள்ை மாை்ரகளுக்கு ்ழிகாட்டு்தல்.

• ஒற்றுமமயின் அரைாக விைங்கும் மாமன்்னமரப் ம்பாற்று்்தன் 
முக்கியத்து்த்ம்த மாை்ரகளுக்கு ்ழிகாட்டு்தல்.
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8.1.2

(மூலம்: Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja)

அரசலவ மனறம்

ஒன்்பது மலாய அரசமரயும் நான்கு மாநில ஆளுநமரயும் அரசர மன்ைம் ககாண்டுள்ைது.

மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்னர் 
நியம்னத் பதர்வுக்கு முன

• அரசர மன்ைம் நியம்னத் 
ம்தரவின் ம்ததிமய 
உறுதிச் கசய்தல்.

• ம்தரநக்தடுக்கப்்பட்ட 
மாமன்்னரின் க்பயமர 
அரசர மன்ைம் 
பிரகட்னப்்படுத்தும்.

• ்ாக்ககடுப்பின்்ழி  
அரசர மன்ைம் 
புதிய மாமன்்னமரத் 
ம்தரநக்தடுக்க

 முடிவு கசயகிைது.

மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்னர் 
நியம்னத் பதர்வின ப�ாது

மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்னர் 
நியம்னத் பதர்வுக்குப் பின

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னமரத் ம்தரநக்தடுப்்பதில் அரசர மன்ைப் ்பங்கிம்ன 
மாை்ரகள் புரிநது ககாள்ை ்ழிகாட்டு்தல்.

 அரசர மன்ைம் மநரத்தியாக நடத்திய மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர நியம்னத் 
ம்தர்தல் கசயல்முமை, அரசமமப்பு முமையின் அ்சியத்ம்தப் பிரதி்பலிக்கின்ைது.

எப்ம்பாது அரசர மன்ைம் 
அமமக்கப்்பட்டது?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
• 1896ஆம் ஆண்டு ‘்தர்பார’ ம்தாற்றுவிக்கப்்பட்டது. இதில்  

ம்பராக், சிலாங்கூர, ்பகாங், கநகிரி கசம்பிலான் (ஐக்கிய 
மலாய மாநிலங்கள்) ஆகிய மாநிலங்களிலிருநது நான்கு 
அரசர ்பங்மகற்்பர.

•  அரசர மன்ைத்தின் முத்திமரக் காப்்பாைர மன்ைம் அம்னத்து 
அரசர மன்ை வி்காரங்கமையும் நிர்கிக்கின்ைது.

உங்்களுக்குத் ததரியுமா?உங்்களுக்குத் ததரியுமா?

1948ஆம் ஆண்டில் ்தர்பாருக்குப் ்பதிலாக அரசர மன்ைம் அதிகாரப்பூர்மாக 
உரு்ாக்கப்்பட்டது. அரசர மன்ைம் என்்பது ஒன்்பது மலாய அரசமரயும் நான்கு 
மாநில ஆளுநமரயும் ககாண்ட அமமப்்பாகும். மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னமர 
நியம்னம் கசய்ம்த அரசர மன்ைத்தின் ்தமலயாய கடமமகளுள் ஒன்ைாகும்.



Saiz sebenar

95

Saiz sebenar

95

8.1.3

5

4

2

3

1

16ஆம் மாட்சிமம 
்தாங்கிய மாமன்்னரின் 
முடிசூட்டு விழா 
காகைாலி 

ம்தரநக்தடுக்கப்்பட்ட மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் முடிசூட்டு விழா ம்தசிய 
அரண்மம்னயில் மிக விமரிமசயாகப் பிரகட்னப்்படுத்்தப்்படும்.

முடிசூட்டு விழாவின்ம்பாது மாமன்்னரின் இமையாண்மமயும் மாட்சிமமயும் 
க்தளி்ாகப் பிரதி்பலிக்கின்ை்ன. ஆமகயால், மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் 
திடமிகு அமமப்ம்ப நாம் கண்டிப்்பாகப் ம்பாற்ை ம்ண்டும்.
                                                              

முடிசூட்டு விழாவின்ம்பாது மாமன்்னர நாட்மடச் 
சமநீதியும் நடுநிமலமமயும் நிமைந்த நாடாக 
உரு்ாக்க உறுதிகமாழி எடுக்கிைார.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர நாட்டின் 
முகாமமத் ்தமல்ராகப் ்ப்தவி ஏற்றுக்ககாண்ட்தன் 
அமடயாைமாகக் 'கிரீமை' முத்்தமிடுகிைார.

முடிசூட்டு விழாவின்ம்பாது மாமன்்னர 
முன்னிமலயில் பிர்தமர நியம்னக் ்கடிதத்லத 
(Watikah) ்ாசிக்கிைார.

அரசர முத்திமரக் காப்்பாைர ்ழங்கிய 
்ப்தவிமயற்பு உறுதிகமாழிக் கடி்தத்தில் மாட்சிமம 
்தாங்கிய மாமன்்னர மககயழுத்திடுகிைார.

அரசர மன்ைக் கூட்டத்தில் மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னர ்ப்தவிமயற்பு உறுதிகமாழி எடுக்கிைார.

மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்னரின முடிசூட்டு விழா

அரியமை அமரவு விழாவிற்கு 
முன்்ன்தாக மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னர ்ப்தவிமயற்பு உறுதிகமாழிக் 
கடி்தத்தில் மககயழுத்திடு்ார.

உங்்களுக்குத் ததரியுமா?உங்்களுக்குத் ததரியுமா?

நியம்னக் ்கடிதம்-
அங்கீகாரக் கடி்தம் 
அல்லது ்ப்தவிமயற்புக் 
கடி்தம்.

ந�ொற்களஞ்சியம்

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் முடிசூட்டு விழாம்ப் புரிநது ககாள்ை 
மாை்ரகளுக்கு ்ழிகாட்டு்தல்.

(மூலம்: Istana Negara dan 
Jabatan Penerangan Malaysia)
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நம் நாடு அரசியலமமப்பு மன்்னராட்சி முமைமமமயக் ககாண்டுள்ைது. மாட்சிமம 
்தாங்கிய மாமன்்னர அரசியலமமப்புச் சட்டத்திட்டத்தின்்படி நம் நாட்மட ஆட்சி 
புரிகிைார. நாட்டின் முகாமமத் ்தமல்ராக விைங்கும் மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
சட்டம், நிர்ாகம், நீதி ஆகிய துமைகளில் அதிகாரங்கமைக் ககாண்டுள்ைார.

மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்னரின அதி்காரங்்கள்

மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னரின் அதிகாரத்ம்தக் 
குறிப்பிடுக.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் அதிகாரத்ம்த அறிநது ககாள்ை 
மாை்ரகளுக்கு ்ழிகாட்டு்தல்.

ந�ொற்களஞ்சியம்

பூமிபுத்ரா: பூரவீகக் குடிகள்

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
மலாயக்காரரகள், பூமிபுத்ராக்்கள் 
ஆகிமயாரின் சிைப்பு நிமலமயப் 
்பாதுகாக்கிைார.

மமலசியக் குடிமக்கள் என்ை ்மகயில் 
பிை இ்னங்களின் நலன்கமை 
மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
்பாதுகாக்கிைார.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர பி்னாங்கு, 
மலாக்கா, கூட்டரசுப் பிரம்தசம், ச்பா, சர்ாக் 
ஆகிய சுல்்தான் அல்லா்த மாநிலங்களுக்கு 
இஸலாமியத் ்தமல்ராக இருக்கிைார.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
பிர்தமமரயும் அமமச்சரம் 
உறுப்பி்னரகமையும் நியம்னம் 
கசயகிைார.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர இராணு்ப் 
்பமடயின் உயர ஆமையாைராகத் 
திகழ்கிைார.



   �ைத்லதக் ்கருத்தூனறுதல்

1. குழுக்கமை உரு்ாக்கு்தல்.
2. ்படத்ம்த உற்று மநாக்கியப்பின் உங்களுக்கு ஏற்்பட்ட 

உைரம்க் கூறு்தல்.
3. அரசமமப்பு முமையின் முக்கியத்து்த்ம்தப் ்பல 

மூலங்களில் திரட்டி விைக்கு்தல்.
4. திரட்டிய குறிப்புகமைப் ்பமடத்்தல்.

ஒப்புதல்: மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர அல்லது ஒரு ்தரப்பி்னரால் 
்ழங்கப்்பட்ட அனுமதி அல்லது ஒப்பு்தல் மூலம் சட்ட அமலாக்கத்ம்தச் 
கசயல்்படுத்்த முடியும்.

ந�ொற்களஞ்சியம்
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(மூலம்: Istana Negara, Kementerian Pertahanan  Malaysia 
dan Jabatan Penerangan Malaysia)

 8.1.4
K8.1.7

 மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர அரசியலமமப்புச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்்பட்ட 
அதிகாரங்கமைக் ககாண்டு சமநீதி அடிப்்பமடயில் கடமமகமை ஆற்றுகிைார.

• மமசா்தா அமமச்சரால் 
்தயாரிக்கப்்பட்டு 
நாடாளுமன்ைத்தில் 
வி்ாதிக்கப்்படும். ஏற்கப்்பட்ட 
மமசா்தாவிற்கு மாட்சிமம 
்தாங்கிய மாமன்்னர ஒப்பு்தல் 
்ழங்கி கூட்டரசு முத்திமரமயப் 
்பதிப்்பார.

உங்்களுக்குத் ததரியுமா?உங்்களுக்குத் ததரியுமா?

21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக் ்கற்ல் தி்ன்

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
நாடாளுமன்ைத்தில் அங்கீகரிக்கப்்பட்ட 
மமசா்தாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிைார.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 
நாடாளுமன்ைத்ம்தக் கூட்டவும் ஒத்தி 
ம்க்கவும் கமைக்கவும் அதிகாரம் 
ககாண்டிருக்கிைார.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர நாட்டின் 
க்பருமமக்குரிய விருதுகமை ்ழங்குகிைார.
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மாட்சிலம தாங்கிய மாமன்னரின அரசுரிலமச் சின்னங்்கள்

க்பருமமமிகு மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரும் ம்பரரசியாரும் நம் நாட்டின்  
்தனித்்தன்மமயின் அமடயாைமாகக் திகழ்கின்ை்னர. இந்தத் ்தனிச்சிைப்ம்ப 
மாமன்்னர முடிசூட்டுவிழா, பிைந்தநாள், நாடாளுமன்ைத் திைப்பு, சில குறிப்பிட்ட 
விழாக்களின்ம்பாது ்பயன்்படுத்்தப்்படும் அரச ம்்ப் உமட, அரசுரிமமச் 
சின்்னங்கள் மூலம் காைலாம்.

அரச லவ�வ உலை

அரசத் தலைப்�ால்க (Tengkolok Diraja)

✿ ்தங்க நூலால் பின்்னப்்பட்ட கறுப்பு 
நிைத்திலா்ன ்தமலப்்பாமக.  

✿ இந்த அலங்காரக் கட்டு கடண்டாம் 
்தாக் சுடா (Dendam Tak Sudah) எ்ன 
அமழக்கப்்படுகிைது.

அரசரின குட்லை கிரீஸ் (Keris Pendek Diraja) 

✿ ்பமழய கிரீஸ மும்னமயக் ககாண்டு கசயயப்்பட்டது.
✿ இ்தன் உமை ்தங்கம் ்பதிக்கப்்பட்ட ்தந்தத்்தால் ஆ்னது.

•   அலங்காரக்கட்டு என்்பது ்தமலப்்பாமகயில்  கட்டப்்பட்ட்தாகும்.
•  ‘கடண்டாம் ்தாக் சுடா’ என்்ப்தன் க்பாருள் நாட்டின் இமையாண்மமமயப் 

்பாதுகாக்கும் மலாய அரசரகளின் ம்பாராட்டம் ஆகும்.

உங்்களுக்குத் ததரியுமா?உங்்களுக்குத் ததரியுமா?

அரச ம்்ப் உமடமயயும் அரசுரிமமச் சின்்னங்கமையும் மாை்ரகள் 
அறிநது ககாள்ை ்ழிகாட்டு்தல்.
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அரசு அைங்்காரப் �தக்்கம் (Pending Diraja)

✿ ்தங்கத்்தால் கசயயப்்பட்ட இப்்ப்தக்கத்தில் 
மாணிக்கக்கற்கள் ்பதிக்கப்்பட்டிருக்கும்.

✿ இப்்ப்தக்கம் இமடப்்பட்மடக்கா்ன அலங்காரப் 
க்பாருைாகும்.

முஸ்்காட் (Muskat)

✿ மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் அதிகாரப்பூர் 
அரச உமட முஸகாட் ஆகும்.

✿ முஸகாட் கருப்பு ்ண்ை உமராம நூலால் 
ம்தக்கப்்பட்டு, ்தங்கநூலால் பின்்னப்்பட்டிருக்கும்.

அரச மாலை (Kalung Diraja)

✿ க்ண்்தங்கத்்தால் கசயயப்்பட்ட இம்மாமலயில் 
ம்ரக்கற்கள் ்பதிக்கப்்பட்டிருக்கும். 

✿ இம்மாமலமய மாட்சிமம ்தாங்கிய ம்பரரசியார 
அணிநதிருப்்பார.

அரசக் கிரீைம் (Pemeles)

✿ அரசக் கிரீடத்ம்த மாட்சிமம ்தாங்கிய ம்பரரசியார 
 அதிகாரப்பூர் நிகழ்ச்சியா்ன முடிசூட்டு 

விழாவின்ம்பாது அணி்ார.
✿ க்ண் ்தங்கத்்தால் கசயயப்்பட்ட இக்கிரீடத்தில் 

ம்ரக்கற்கள் ்பதிக்கப்்பட்டிருக்கும்.
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நீணை அரச கிரீஸ் (Keris Panjang Diraja)

✿ கிரீஸின் மும்ன அரசமரக் ககாண்ட ஒன்்பது 
மலாய மாநிலங்களிலிருநது க்பைப்்பட்ட இரும்்பால் 
கசயயப்்பட்ட்தாகும்.

✿ கிரீஸின் மும்னயிலிருநது உமை்மர ்தங்க முலாம் 
பூசப்்பட்டிருக்கும்.

பசா்கான அைாம் (Cogan Alam)

✿ மசாகான் அலாம் க்ள்ளியால் கசயயப்்பட்டது.
✿ அந்த ்ட்டத்ம்தச் சுற்றிலும் 11 கூட்டரசு மலாயா 

மாநிலங்களின் சின்்னங்கள் இருக்கும்.

பசா்கான அ்காமா (Cogan Agama)

✿ க்ள்ளியால் கசயயப்்பட்ட இது க்பரிய மும்னமயக் 
ககாண்டிருக்கும்.

✿ அ்தன் ்தண்டிலும் மும்னப்்பகுதியிலும் புனி்த அல்குர ஆன் 
்ாசகங்கள் க்பாறிக்கப்்பட்டிருக்கும்.

அரசுரிலமச் சின்னங்்கள்
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8.1.5

தசாக்மார் (Cokmar)

✿ க்ள்ளியால் கசயயப்்பட்ட கசாக்மார மும்னயில் மகாை 
்டி்த்ம்தக் ககாண்டுள்ைது.

✿ கசாக்மார முநம்தய காலத்துப் ம்பாரக்கருவியாகும்.

மஞசள் குலை & பதாம்�ாக் த�ராம்பு 
(Payung Ubur-ubur Kuning dan Tombak 

Berambu)

✿ மமல் மும்னயில் அரச ்ண்ைம் மஞசள் 
நிைத்திலா்ன பிமையும் நட்சத்திரமும் 
இருக்கும். 

✿ த�ோம்ோக் ப்ரோமபு மூன்று முனைகனைக் 
பகோண்டிருக்கும.

வாள், நீணை கிரீஸ், �ட்லை அரச கிரீஸ் 
(Pedang, Keris Panjang dan Sundang Diraja)

✿ இம்மூன்றும் மலாயக்காரரகளின் ்பண்மடய 
ஆயு்தங்கைாகும்.

✿ நீண்ட கிரீஸ, ்பட்மட அரச கிரீஸ ஆகிய 
இரண்டும் க்ள்ளி முலாம் பூசப்்பட்டு அ்ற்றின் 
அடிப்்பகுதியிலும் உமையின் மீதும் சித்திர 
ம்மலப்்பாடுகமைக் ககாண்டிருக்கும். 

  அரச ம்்ப் உமடயும் அரசுரிமமச் சின்்னங்களும் மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னரின் அரசமமப்பின் மமன்மமமயப் பிரதி்பலிப்்ப்தால் நாம் க்பருமமப்்பட 
ம்ண்டும்.

மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் 
அரசுரிமமச் சின்்னங்கள் 
இரண்டம்னக் குறிப்பிடுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
அரச ம்்ப் உமடமயயும் 
அரசுரிமமச் சின்்னங்கமையும் 
மர்மர்படத்ம்தக் ககாண்டு 
உரு்ாக்குக. 

ெடவடிக்ர்கெடவடிக்ர்க
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சு்தநதிரம் க்பற்ைதிலிருநது 16 மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரகள் சுழல்முமையில் 
நாட்டின் முகாமமத் ்தமல்ரகைாக நியமிக்கப்்பட்ட்னர. ஆட்சியாைர எனும் 
முமையில் மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர நம் நாட்டின் சுபிட்சத்ம்த இநநாள் 
்மர ்பாதுகாத்து ்ருகிைார.

இலறயாணலம அரபச

இரண்டு முமை 
மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னராகத் 
ம்தரவு கசயயப்்பட்ட 
சுல்்தாம்னக் கூறுக.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

து்வான்கு அப்துல் ரஹ்வான் 
  Almarhum Tuanku Abdul Rahman 
ibni Almarhum Tuanku Muhammad

ஆகஸ்ட்டு 1957 - ஏப்ரல் 1960

தநகிரி தசம்பிைான

சுல்்வான் ஹிசவாமுடின் அலவாம் ஷவா
Almarhum Sultan Hisamuddin Alam 
Shah ibni Almarhum Sultan Alaiddin 

Sulaiman Shah 
ஏப்ரல் - சசப்டம்்பர் 1960

சிைாங்கூர்

து்வான்கு றசட புத்ரவா அல்-ஹவாஜ்
Almarhum Tuanku Syed Putra 

Alhaj ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail
சசப்டம்்பர் 1960 - சசப்டம்்பர் 1965

த�ர்லிஸ்

சுல்்வான் இஸ்வாயில் நசிருடின் ஷவா 
Almarhum Sultan Ismail Nasiruddin 

Shah ibni Almarhum Sultan 
Zainal Abidin

சசப்டம்்பர் 1965 - சசப்டம்்பர் 1970

திதரங்்கானு

சுல்்வான் அப்துல் ஹலிம் மு்வாட ஷவாம் ஷவா 
Almarhum Sultan Abdul Halim Mu’adzam 

Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah
சசப்டம்்பர் 1970 - சசப்டம்்பர் 1975

த்கைா

சுல்்வான் யவாஹயவா பெத்ரவா
Almarhum Sultan Yahya Petra ibni 

Almarhum Sultan Ibrahim
சசப்டம்்பர் 1975 - மார்ச் 1979

கிளநதான

சுல்்வான் ஹஜி அக்ட ஷவா             
அல் முஸ்வா இன் 

Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah 
Al-Musta’in Billah ibni Almarhum Sultan Abu 

Bakar Ri’ayatuddin Al-Mu’adzam Shah
ஏப்ரல் 1979 - ஏப்ரல் 1984

�்காங்

சுல்்வான் இஸகண்டவார 
Almarhum Sultan Iskandar ibni

 Almarhum Sultan Ismail
ஏப்ரல் 1984 - ஏப்ரல் 1989

த�ாகூர்
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(மூலம்: Laman web rasmi Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja)

நீங்கள் நாட்டிற்கும் 
மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னருக்கும் 
விசு்ாசம் 
கசலுத்து்்தன் 
அ்சியத்ம்தக் கூறுக.

்தக்ல் க்தாடரபு க்தாழில் நுட்்பத்ம்தப் 
்பயன்்படுத்தி, மு்தல் மாமன்்னர க்தாடங்கி 
்தற்ம்பாம்தய மாமன்்னர ்மரயிலா்ன 
நிரல்முமையில் ்பமடப்்பாக்கத் திைம்னாடு 
்பட்டியலிடுக.

ெடவடிக்ர்கெடவடிக்ர்க

சுல்்வான் அஸலவான் முஹிபுடின் ஷவா
Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin 
Shah ibni Almarhum Sultan Yussuf 

Izzuddin Shah Ghafarullahu-lah 
ஏப்ரல் 1989 - ஏப்ரல் 1994

ப�ராக்

து்வான்கு ஜெவார 
Almarhum Tuanku Ja’afar ibni 

Almarhum Tuanku Abdul Rahman
ஏப்ரல் 1994 - ஏப்ரல் 1999

தநகிரி தசம்பிைான

சுல்்வான் சலவாஹுடின் அப்துல்
அஜிஸ ஷவா அல் ஹவாஜ்

Almarhum Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah Alhaj ibni Almarhum Sultan 

Hisamuddin Alam Shah Alhaj
ஏப்ரல் 1999 - நவம்்பர் 2001

சிைாங்கூர்

துவானகு அல்-ஹஜ் அபதுல் ஹலிம் 
முவாட்சம் ஷா 

Almarhum Almu’tasimu Billahi 
Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim 
Mu’adzam Shah ibni Almarhum Sultan 

Badlishah 
டிசம்்பர் 2011 - டிசம்்பர் 2016

த்கைா

துவானகு மசட் சி்ராஜீடின 
Tuanku Syed Sirajuddin ibni 

Almarhum Tuanku Syed Putra 
Jamalullail

டிசம்்பர் 2001 - டிசம்்பர் 2006

த�ர்லிஸ்

சுல்தான மிசான மச்னால் அபிடின 
Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal 
Abidin ibni Almarhum Sultan Mahmud 

Al-Muktafi Billah Shah 
டிசம்்பர் 2006 - டிசம்்பர் 2011

திரங்்கானு

சுல்தான அபதுல்லா ரியாத்துடின
அல் முஸ்த்பா பில்லா ஷா 

Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin 
Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan 

Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah
ஜ்னவரி 2019 - இதுவம்ர

�்காங்

சுல்தான முகாமட் V
Sultan Muhammad V 

டிசம்்பர் 2016 - ஜ்னவரி 2019

கிளநதான
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்பமடப்்பாக்கத் திைனுடன் ்பனிக்கூழ் 
குச்சிக்கு ்ண்ைம் பூசவும்.
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ம்தசிய அரண்மம்னப் ்படச் சட்டத்ம்தச் கசயய மாை்ரகளுக்கு ்ழிகாட்டு்தல்.

்பனிக்கூழ் குச்சிகமைப்  
்படச்சட்டக ்டிவில் ம்க்கவும்.

்படச்சட்டகத்தின் பின்்னால் மணிலா 
அட்மடமய ம்க்கவும்.

ம்தசிய 
அரண்மம்னயின் 
்படத்ம்தப் 
்படச்சட்டகத்திற்குள் 
கசருகவும்.

ம்தசிய 
அரண்மம்னப் 
்படச் சட்டகம் 
்தயார.

கருவிகளும் க்பாருள்களும்

தேசிய அைண்்மரைப் படச் �டட்கம்

்பனிக்கூழ் 
குச்சி

கத்்தரிக்மகால்

மணிலா 
அட்மட

ம்தசிய அரண்மம்ன ்படம்
்பமச நாடா

்ண்ை நாடா
(Reben)கசயமுமை:

1

3

5

4

6

2

குறிவுத் தூ்ல்

உருவொக்குதவொம் வொரீர்உருவொக்குதவொம் வொரீர் 

ஆசிரியர்
குறிப்பு

மணிலா அட்மடயின் பின்புைத்தில் 
்ண்ை நாடாம்ப் ்பமச நாடா 
ககாண்டு ஒட்டவும்.
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இவ்லகு மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னரின் இமையாண்மம ்பற்றிய புரி்தமல 
அளிக்கிைது. அடுத்்த அலகில் ம்தசிய அமடயாைமா்ன ம்தசியச் சின்்னத்ம்தப் 
்பற்றி நாம் வி்ாதிக்க உள்மைாம்.

மாட்சிமம 
்தாங்கிய 

மாமன்்னரின் 
அரசுரிமமச் 
சின்்னங்கள்

• இ்ர நாட்டின் உயரிய ்தமல்ர.
• இ்ர அதிகாரம், சட்டம், நிர்ாகம், 

நீதி ஆகிய துமைகளுக்குத் ்தமலமம 
்தாங்கியுள்ைார.

• ம்தரநக்தடுக்கப்்படும் மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னர முடிசூட்டு விழாவின்்ழி 
பிரகட்னப்்படுத்்தப்்படு்ார. 

• மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர ்ப்தவி 
உறுதிகமாழி எடுத்துக் மககயழுத்திடு்ார. 

• மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னராலும் ம்பரரசியாராலும் 
அரசுரிமமச் சின்்னங்கள் ்பயன்்படுத்்தப்்படுகின்ை்ன.

• அரச ம்்ப் உமடகளும் அரசுரிமமச் 
சின்்னங்களும் அடங்கும்.

• அரசர மன்ைம் என்்பது ஒன்்பது மலாய அரசமரயும் 
நான்கு மாநில ஆளுநமரயும் ககாண்ட ஓர 
அமமப்்பாகும்.

• மாமன்்னமரத் ம்தரநக்தடுப்்பதில் அரசர மன்ைம் 
முக்கியப் ்பங்காற்றுகின்ைது. 

• இஸலாமியத் ்தமல்ர.
• மலாயக்காரரகள், பூமிபுத்ராக்களின் சிைப்பு 

நிமலமயப் ்பாதுகாத்்தல்.
• மமலசியக் குடிமக்கைா்ன பிை இ்னங்களின் 

முமையா்ன நலன்கமைப் ்பாதுகாத்்தல்.
• நாடாளுமன்ைத்ம்தக் கூட்டு்தல், ஒத்தி ம்த்்தல், 

கமைத்்தல்.
• மமலசிய இராணு்ப் ்பமடயின் உயர ஆமையாைர.
• பிர்தமமரயும் அமமச்சரம் உறுப்பி்னரகமையும் 

நியமித்்தல்.
• சட்ட மமசா்தாம் அங்கீகரித்்தல்.
• நாட்டின் க்பருமமக்குரிய விருதுகமை ்ழங்கு்தல்.

நாட்டின் முகாமமத் 
்தமல்ர

அரசர மன்ைம்

மாட்சிமம 
்தாங்கிய 

மாமன்்னரின் 
முடிசூட்டு விழா

மாட்சிமம ்தாங்கிய 
மாமன்்னரின் அதிகாரம்

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்
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இப்க்கதன�ப ்டிபெடுதது வழங்கிடுக.

அ.    ககாடிட்்ட இ்டத்மத நி்ரபபுக.
 

           

1.  மமலசியா மன்்னர  ___________ அமல்்படுத்துகிைது.

2.  ___________ மாநில ஆளுநரகள் அரசரகள் மன்ைத்தின் உறுப்பி்னரகள்   
 ஆ்ர.

3.  மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர மமலசிய இராணு்ப் ்பமடயின் _______

4.  நாடு சு்தநதிரம் க்பற்ைதும் மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர ___________  
 அமமப்பு முமை உரு்ாக்கப்்பட்டது.

5.  ___________ நடுநிமலமமயும் நிமைந்த ஆட்சி புரிய மாட்சிமம    
 ்தாங்கிய மாமன்்னர உறுதி கமாழி ஏற்கிைார. 

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

ஆ.   கீழ்ககாணும் அ்ரச மவ்பவ உம்டகமையும் அ்ரசுரிமமச் சின்னங்கமையும்   
 குறிபபிடுக.

ஆட்சிமுமைமய அரசமமப்பு சமநீதியும் ஆமையாைர நான்கு
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(மூலம்: Istana Negara) 

க்ண்ககாற்ைக் குமடயாகத் திகழும் மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர அரசமமப்பு 
முமைமயக் கண்டு நாம் க்பருமமப்்பட ம்ண்டும்.

நாட்மடை நநசிபநபாம்

தனிந்பர் 
மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னர 

அரசமமப்பு முமைமய மதிப்்ப்தன் 
மூலம் க்பாறுப்புள்ை நல்ல குடிமக்னாக 

இருக்க முடியும்.

சமுதாயம் 
மாட்சிமம ்தாங்கிய மாமன்்னருக்கு 
விசு்ாசம் கசலுத்து்்தன் மூலம் ்பல 
இ்ன மக்களிமடமய நல்லுைம் 

்லுப்்படுத்்தலாம்.

நாடு 
நாட்டின் 

நிமலத்்தன்மமமய 
உறுதிச் கசயய 
மக்களிமடமய 

ஒற்றுமமமய ்லுப்்படுத்்த 
ம்ண்டும்.
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(மூலம்: Warta Kerajaan Malaysia,
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மலேசிய அரசாங்கத்தின் அதி்காரப்பூர்வச் சின்்னமா்கத் லேசியச் சின்்னம் 
விளஙகுகின்்றது. நம் நாட்டின் அடையாளங்களின் ஒன்்றா்ன லேசியச் 
சின்்னத்தின் ப�ாருடள விளஙகிக் ப்காளளவும் உய்த்துணரவும் அ்வசியம் ்கற்க 
ல்வண்டும். இநே அேகில் லேசியச் சின்்னத்தின் ்வரோறட்றயும் அ்வறறில் 
்காணப்�டும் அடையாளங்கடளயும் அேன் ப�ாருடளப் �றறியும் வி்வாதிக்்க 
உளலளாம்.

அலகு

தேசியச் சின்னம்தேசியச் சின்னம்

சாரம்

தலைப்பு 9: நம் நாட்டின் அலையாளம்                                                                                 
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(மூலம்: Koleksi peribadi Ahmad Hishanuddin bin Ramli)
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சிே அடையாள ஆ்வணங்களில் லேசியச் சின்்னம்.

நீங்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்்ன?

1. லேசியச் சின்்னத்தின் ்வரோறு.
2. லேசியச் சின்்னத்தின் அடையாளங்கள.
3. லேசியச் சின்்னத்தின் ப�ாருள.

அடிப்�லை வரைாறறுச் சிநதல்னத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. தேசியச் சின்னத்தின வரலாற்றையும் அேன காலநிர்லயும் 
புரிந்து ககாள்ளுேல்.

2. தேசிய அ்ையாளத்்ே மதிகக தவண்டியேன முககியத்துவத்்ேப் 
பறறிய விழிப்புணர்வ அதிகரிகக கைந்ே காலச்சிககல்க்ளப் 
புரிந்து ககாள்ளுேல்.

மதித்ேல்
கபாறுப்புணரவு

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி
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ஒவப்வாரு நாட்டிறகும் ேனி லேசியச் சின்்னம் இருக்கும். மலேசியாவின் 
அதி்காரப்பூர்வ, இட்றயாண்டமச் சின்்னமா்கத் லேசியச் சின்்னம் தி்கழ்கி்றது. 
மலேசியர்களின் ஒறறுடம, ப�ருடம, அடையாளம் ஆகிய்வறட்றத் லேசியச் 
சின்்னம் பிரதி�லிக்கின்்றது.

ஆஹா, புத்ரா பெயாவில் 
்கட்ைப்�ட்ை ்கட்ைைங்கள 

மி்கவும் அழ்கா்க இருக்கி்றலே! 
ஆ்னால், ஏன் அட்னத்துக் 
்கட்ைைங்களிலும் ஓலர 
மாதிரியா்ன சின்்னங்கள 

உளள்ன?

    
அதுோன் லேசியச் சின்்னம். 
அரசு அலு்வே்கங்கடளத் 

ேவிரத்து, �ல்ல்வறு அதி்காரப்பூர்வ 
ஆ்வணங்களிலும் லேசியச் 

சின்்னம் �யன்�டுத்ேப்�டுகின்்றது. 
எ்னல்வ, லேசியச் சின்்னத்டே 

நாம் மதிக்்க ல்வண்டும்.

பதசியச் சின்்னத்லத அறிபவாம்

சின்்னம்: நாடு அல்ேது மாநிே 
மாண்பின் அடையாளம்.

ந�ொற்களஞ்சியம்

நாம் ஏன் லேசியச் சின்்னத்டே 
மதிக்்க ல்வண்டும்?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
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தேசியச் சின்னத்ே மதிப்பேன அவசியத்ே மாணவர்கள் கூறுவேற்கு தேசியச் சின்னத்ே மதிப்பேன அவசியத்ே மாணவர்கள் கூறுவேற்கு 
வழி்காட்டுேல்.வழி்காட்டுேல்.

லேசியச் சின்்னம் நம் நாட்டின் 
அடையாளமா்கவும் மாண்பின் 
சின்்னமா்கவும் விளஙகு்வோல் 

நாம் அேட்ன மதிக்்க 
ல்வண்டும்.

ஐயா, நாம் ஏன் லேசியச் 
சின்்னத்டே மதிக்்க 

ல்வண்டும்?

மத்திய அரசின் நிர்வா்க டமயமா்கப் புத்ரா 
பெயா கூட்ைரசுப் பிரலேசம் தி்கழ்கி்றது.

உங்களுக்குத் ததரியுமா?உங்களுக்குத் ததரியுமா?

9.1.1
K9.1.4
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மோய் அரசர்களால் அஙகீ்கரிக்்கப்�ட்ை லேசியச் 
சின்்னம் மலேசியர்களின் ப�ருடமக்குரியோகும். 
லேசியச் சின்்னம் ்காேப் ல�ாக்கில் சிே 
மாற்றங்கடளக் ்கண்டு ்வநதுளளது. 

பதசியச் சின்்னத்தின் வரைாறு

நீயும் புத்ரா பெயா 
சுறறுப்�யணத்தில் ்கேநது 
ப்காண்ைது மகிழ்ச்சிலய.
அரசுக் ்கட்ைைங்களில் 

லேசியச் சின்்னம் 
ப�ாறிக்்கப்�ட்டிருக்கும் எ்ன 
நான் ல்களவிப்�ட்ைதுண்டு. 

லேசியச் சின்்னத்தின் 
்வரோறுோன் என்்ன?

மிக்்க மகிழ்ச்சி ஸைப்�னி. இநே நூலில் குறிப்பிைப்�ட்ைதுல�ாே 
1948ஆம் ஆண்டில் லேசியச் சின்்னம் அறிமு்கப்�டுத்ேப்�ட்ைது.  
ஐநது கிரீஸ, பி்னாஙகு, மோக்்கா மாநிேங்களின் சின்்னங்களும் 

நான்கு ்கட்ைங்களில் ப்வளடள, சி்வப்பு, ்கறுப்பு, மஞசள, 
ஆகிய நி்றங்களும் ஒரு ல�ாரக் ல்கையத்தில் ப�ாருத்ேப்�ட்டு, 
அேட்ன இரண்டு புலி்கள ோஙகி நிற�ோ்கவும் அடமநதிருக்கும். 
அக்ல்கையத்தின் லமல்�குதியில் மஞசள நி்றத்தில் ஒரு பிட்றயும்  
11 முட்ன்கள ப்காண்ை நட்சத்திரமும் ப�ாறிக்்கப்�ட்டிருக்கும். 

லம்கப்�ட்டையில் ‘ஐக்கியம் லமன்டமடயத் ேரும்’ எனும் 
முழக்்க்வரி ொவியிலும் ஆஙகிேத்திலும் எழுேப்�ட்டிருக்கும்.

ஐக்கியம்: �ேத்டேப் ப�ருக்கிக் 
ப்காளள ஒரு்வரக்ப்காரு்வர 
ஒறறுடமயுைன் ஒன்றிடணேல். 
இயல�ா்ன: நிேரச்னமா்ன 
நிடேடயக் ்காட்டுகி்றது.

ந�ொற்களஞ்சியம்

19481948
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(மூலம்: Arkib Negara Malaysia, 2017. Persekutuan Tanah Melayu 1948: Asas Negara Merdeka. Kuala Lumpur: 
Arkib Negara Malaysia)
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உண்டமோன் ஆல்யா. 1963ஆம் ஆண்டு 
மலேசியாவின் லோற்றத்திறகுப் பி்றகு லேசியச் 
சின்்னம் மாற்றம் ்கண்ைது. சிங்கப்பூர, ச�ா, 
சர்வாக் மாநிேங்களின் சின்்னம் ல்கையத்தின் 

கீழ்ப்�குதியில் ப�ாறிக்்கப்�ட்டிருக்கும். மோக்்கா 
மரம் மோக்்கா மாநிேத்டேப் பிரதிநிதிக்கி்றது. 

‘ஐக்கியம் லமன்டமடயத் ேரும்’ எனும் முழக்்க்வரி 
மோய்பமாழியில் மாற்றப்�ட்டுளளது.

 லேசியச் சின்்னம் என்�து மாண்பின் அடையாளமாகும். நாட்டின் 
இட்றயாண்டமடயப் �ாது்காக்்க, லேசியச் சின்்னத்டே நாம் மதிக்்கவும் 
ல�ாற்றவும் ல்வண்டும்.

லேசியச் சின்்னத்டேப் �றறி மாண்வர்கள அறிநது ப்காளள ்வழி்காட்டுேல்.

ஏன் லேசியச் சின்்னம் 1963ஆம் 
ஆண்டில் மாற்றம் ்கண்ைது?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

1965ஆம் ஆண்டு லேசியச் 
சின்்னத்தில் மீண்டும் சிறு மாற்றம் 

பசய்யப்�ட்ைது. சிங்கப்பூர 
சின்்னத்திறகுப் �திோ்கச் 

பசம்�ருத்தி ட்வக்்கப்�ட்டுளளது.

ேறல�ாது நாம் ்காணும் லேசியச் 
சின்்னத்தில் பி்னாஙகு மாநிேச் சின்்னம் 
சீரபசய்யப்�ட்ைது. இரண்டு புலி்களின் 

லோற்றம் மி்கவும் இயல�ா்ன 
நிடேயில் இருக்கும்�டி மாற்றப்�ட்ைது. 
ச�ா, சர்வாக் ஆகிய மாநிேங்களின் 

சின்்னம் மாற்றம் ்கண்ைது. �தி்னான்கு 
முட்ன நட்சத்திரம், பிட்ற, ஐநது 
கிரீஸ, மோக்்கா மரம், ப்வளடள, 

சி்வப்பு, ்கருப்பு, மஞசள ஆகிய நான்கு 
நி்றக் ்கட்ைங்களும் முழக்்க்வரியும் 

நிடேநிறுத்ேப்�ட்ை்ன. 

4

19631963 19651965 இன்றுஇன்று
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லேசியச் சின்்னம் நம் நாட்டின் அடையாளமாகும். மலேசியர்களின் ஒறறுடமக்கும் 
ப�ருடமக்கும் லேசியச் சின்்னம் அடையாளமா்கத் தி்கழ்கி்றது. லேசியச் 
சின்்னத்தில் இரண்டு புலி்கள ஒரு ல்கையத்டேத் ோஙகி நிற�து ல�ாே 
அடமநதிருக்கும். இநே ்வடி்வடமப்பில் ல்வறு சிே சின்்னங்களும் உளள்ன. 
ஒவப்வாரு சின்்னத்திறகும் ்வண்ணத்திறகும் ஏற�த் ேனிப்ப�ாருள உண்டு. 

பதசியச் சின்்னத்தின் அலையாளமும் த�ாருளும்

14 முட்ன்கள ப்காண்ை நட்சத்திரம் 
மலேசியாவின் 13 மாநிேங்கடளயும் கூட்ைரசுப் 
பிரலேசத்தின் ஒறறுடமடயயும் குறிக்கின்்றது. 
பிட்ற, நட்சத்திரச் சின்்னங்கள கூட்ைரசு 
மலேசியாவின் சமயமா்ன இஸோத்டேத் 

குறிக்கி்றது.

வீரத்தின் அடையாளமா்க 
இரண்டு புலி்கள. 

ஐநது கிரீஸ்கள முன்பு ஐக்கியப் 
�ைாே மோய் மாநிேங்கள 
எ்ன அறியப்�ட்ை ப�ரலிஸ, 

ப்கைா, கிளநோன், திரங்கானு, 
பொகூர ஆகிய மாநிேங்கடளக் 

குறிக்கின்்ற்ன.

ல்கையத்தின் நடுவில் ்காணப்�டும் 
நான்கு ்வண்ணங்கள ஐக்கிய மோய் 

மாநிேங்கடளக் குறிக்கின்்ற்ன. 
சி்வப்பு, மஞசள ்வண்ணம் சிோஙகூர 

மாநிேத்டேயும் ்கருப்பு, ப்வளடள ்வண்ணம் 
�்காங மாநிேத்டேயும் ்கருப்பு, ப்வளடள, 
மஞசள ்வண்ணம் ல�ராக் மாநிேத்டேயும் 

சி்வப்பு, ்கருப்பு, மஞசள ்வண்ணம் 
பநகிரி பசம்பிோன் மாநிேத்டேயும்   

குறிக்கின்்ற்ன.

லேசியச் சின்்னத்தில் ்காணப்�டும் இரண்டு 
புலி்கள எேட்னக் குறிக்கின்்ற்ன?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
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9.1.2
9.1.3

K9.1.5    

தேசியச் சின்னததில் ்காணப்படும் அ்ையாளங்க்ளயும் ப்பாரு்ளயும் அறிந்து 
ப்காள்ள மாணவர்களுக்கு வழி்காட்டுேல்.

லேசியச் சின்்னத்தில் ்காணப்�டும் ஒவல்வார அடையாளமும் ்வண்ணமும் 
ேனிப்ப�ாருடளக் குறிக்கி்றது. இநே அடையாளமா்னது லேசியச் சின்்னத்டேத் 
ேனித்து்வமா்கவும் ப�ாருள ப�ாதிநேோ்கவும் ்காட்டுகி்றது.

நாட்டின் அடையாளமா்ன 
லேசியச் சின்்னத்தின் 
முக்கியத்து்வத்டேக் 
குறிப்பிடு்க.

 சர்வாக், ச�ா மாநிேச் சின்்னம் 
ல்கையத்தில் ப�ாறிக்்கப்�ட்டிருக்கும்.  
அச்சின்்னங்களின் நடுவில் உளள   
பசம்�ருத்தி நம் நாட்டின் லேசிய 

மேடரக் குறிக்கி்றது.

 ‘ஐக்கியம் லமன்டமடயத் ேரும்’ 
என்னும் முழக்்க்வரி குடிமக்்களிடைலய 

ஒருடமப்�ாட்டு உணரட்வ 
ஏற�டுத்து்வலோடு ஒறறுடமடய 

்வலு்வடையச் பசய்கி்றது.

ல்கையத்தின் இைது பு்றத்தில் 
இருக்கும் �ாக்கு மரமும் 

�ாேமும் பி்னாஙகு மாநிேத்டேக் 
குறிக்கி்றது.

ல்கையத்தின் ்வேது பு்றத்தில் 
இருக்கும் மோக்்கா மரம், 
மோக்்கா மாநிேத்டேக் 

குறிக்கி்றது.

குழு்வாரியா்க, மணிோ அட்டையில் உங்கள 
குழுவின் சின்்னத்டே ்வடரயவும். அச்சின்்னத்தில் 
்வண்ணமும் பசாநே முழக்்க்வரியும் 
இருக்்க ல்வண்டும். குழுவின் சின்்னத்டேப் 
�டைப்�ாற்றலோடு �டைத்திடு்க.

ெடவடிகர்கெடவடிகர்க
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9.1.3
K9.1.6

இப்பைம் தேசியச் சின்னததில் ்காணப்படும் முழக்்கவரி்யக் ்காட்டுகிறது. 

குழுவாரியா்க முழக்்கவரி்ய ஆராய்க.

1. தேசியச் சின்னத்ே உயததுணரந்து பின்பற்றுவேற்்கா்ன அவசியத்ே 

்பல்தவறு மூலங்களினவழி குறிபபு்க்ளத திரட்டு்க.

2. திரட்ைப்பட்ை குறிபபு்க்ளப ்ப்ைப்பாக்்கததுைன ோள் அல்லது 

்பல்லூை்கங்களில் குறிபபிடு்க.

3.  குழுவில் கி்ைக்்கப ப்பற்ற ே்கவல்்க்ளப ்ப்ைததிடு்க.

நைவடிக்்்கநைவடிக்்்க

லேசியச் சின்்னத்தில் ்காணப்�டும் முழக்்க்வரி லராமன், ொவி ஆகிய 
எழுத்து்களில் எழுேப்�ட்டிருக்கும். 'ஐக்கியம் லமன்டமடயத் ேரும்’ எனும் 
முழக்்க்வரி மலேசியர்களுக்குப் ப�ாருளப�ாதிநேோ்க அடமநதுளளது. இநே 
முழக்்க்வரியா்னது லமம்பு்கழும் ்வளமும் ப்காண்ை மலேசிய நாட்டை 
உரு்வாக்்க மக்்களிடைலய ஒத்துடழப்பும் ஒருடமப்�ாடும் அ்வசியம் 
என்�டே ்வலியுறுத்துகின்்றது. மலேசியா மக்்களாகிய நாம், லேசியச் 
சின்்னத்தின் முழக்்க்வரிடய உயததுணரந்து பின்பற்ற தவண்டும்.

ஐக்கியம் பமன்லமலயத் தரும்

லேசியச் சின்்னத்திலுளள அடையாளங்களின் ப�ாருடள விளஙகிக் 
ப்காண்டும் உய்த்துணரநதும் நம் அன்்றாை ்வாழ்வில் பின்�ற்ற ல்வண்டும். 
லேசியச் சின்்னத்தின் முழக்்க்வரி்கடள உய்த்துணர்வேன் மூேம் மக்்களிடைலய 
நல்லிணக்்கத்டே லமலோங்கச் பசய்ய முடியும்.
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மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

பதசியச் சின்்னத்லத அறிபவாம்
• மலேசிய அரசாங்கத்தின் அதி்காரப்பூர்வ  

சின்்னம்
•    நாட்டின் அடையாளம்
•    இட்றயாண்டமச் சின்்னம்
•    ஒறறுடமயின் சின்்னம் 

லேசியச் சின்்னத்தின் ்வரோறட்றயும் அேன் அ்வசியத்டேயும் புரிநது 
ப்காளள இநே அேகு உேவுகி்றது. அடுத்ே அேகில் மாண்வர்கள லேசியக் 
ப்காடியின் ்வரோறட்றயும் அேன் அ்வசியத்டேயும் புரிநதுப்காள்வர.

பதசியச் சின்்னத்தின் அலையாளமும் அதன் த�ாருளும்

•  ஒவப்வாரு சின்்னத்திறகும் ்வண்ணத்திறகும் அேன் ேனிப் ப�ாருள உண்டு.

13 
மாநிேங்களுைன் 

கூட்ைரசுப் 
பிரலேசத்தின் 

ஒறறுடமடயயும் 
இஸோம் 
கூட்ைரசு 

மலேசியாவின் 
சமயம் என்�டேயும் 

குறிக்கின்்றது.

ஐநது கிரீஸ, ஐக்கிய 
�ைாே ஐநது மோய் 
மாநிேங்கடளக் 
குறிக்கின்்ற்ன.

நான்கு ்வண்ணங்கள 
ஐக்கிய மோய் 
மாநிேங்கடளக் 
குறிக்கின்்ற்ன.

புலி வீரத்தின் 
அடையாளம்

மோக்்கா 
மாநிேத்டேக் 
குறிக்கி்றது.

பி்னாஙகு 
மாநிேத்டேக் 
குறிக்கி்றது.

ச�ா, 
சர்வாக்ட்கயும் 

லேசிய மேடரயும் 
குறிக்கி்றது.

‘ஐக்கியம் 
லமன்டமடயத் ேரும்’ 
எனும் முழக்்க்வரி

1963

1965

1948

இனறு

பதசியச் சின்்னத்தின் 
வரைாறு
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சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி
தேசியச் சின்னத்ே அச்சிட்டு வ்ைந்து தேள்விேளுக்கு வி்ையளிததிடுே.

1. -------------------- லேசியச் சின்்னத்டேக் ்காணோம்.
 அ)  அரசாங்கக் ்கட்ைைங்களில்
 ஆ)  வீடு்களில்
 இ)  ல�ரங்காடியில்

2. மஞசள நி்றத்திோ்ன பிட்ற, நட்சத்திரச் சின்்னங்களின் ப�ாருள -----------  
 அ) மலேசியக் கூட்ைரசுச் சமயம் இஸோம்
 ஆ)  மக்்களிடைலய ஒருமித்ே ்கருத்து
 இ)  வீரத்டேக் குறிக்கின்்றது

3. பசம்�ருத்தி  -------------  குறிக்கி்றது.
 அ) ஒறறுடம மேடரக்
 ஆ) அரசாங்க மேடரக்
 இ) லேசிய மேடரக்

4. .................... என்�து லேசியச் சின்்னத்தின் முழக்்க்வரி ஆகும்.
 அ) 'ஒருடமப்�ாட்டின் நன்டமக்கு வித்திடும்'
 ஆ) 'ேயாரநிடே, லசட்வ, அரப்�ணிப்பு' 
 இ) 'ஐக்கியம் லமன்டமடயத் ேரும்'

5. எேற்கா்க நாம் லேசியச் சின்்னத்டேக் ்கண்டு ப�ருடம ப்காளள ல்வண்டும்?
 அ) மாண்பின் சின்்னம்
 ஆ இணக்்கத்தின் சின்்னம்
 இ) விசு்வாசத்தின் சின்்னம்
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லேசியச் சின்்னத்தின் அ்வசியத்டே அறிநது, அேட்ன உய்த்துணர்வேன்்வழி 
நாம் ஒறறுடமமிகு சமுோயத்டே உரு்வாக்கு்வலோடு நல்்வழிக்கும் இட்டுச்  
பசல்ேோம். லேசியச் சின்்னத்டே எண்ணி நாம் ப�ருடமப்�ை ல்வண்டும்.

ஒறறுடம சி்றநே சமுோயத்டே உரு்வாக்கும்.
(மூேம்: Koleksi peribadi Ahmad Hishanuddin bin Ramli)

நாட்டை தநசிபதபாம்

ேனிநபர்
நாட்டின் அடையாளத்டே 

எண்ணிப் ப�ருடம 
ப்காள்வேன்்வழி நாம் 

எழுச்சிமிகு நாட்டுப்�றல்றாடு 
நல்்வழியில் �யணிப்ல�ாம்.

நாடு 
ஒன்று�ட்ை, சி்றநே 
ேடேமுட்றயி்னர, 
நாட்டை உன்்னே 

நிடேக்குக் ப்காண்டு 
பசல்ே முடியும்.

சமுோயம் 
லேசியச் சின்்னத்தின் முழக்்க 

்வரிடய உய்த்துணரநது 
்கடைப்பிடிக்கும் சமுோயம் 

ஒறறுடமமிகு சி்றநே 
ேடேமுட்றயி்னடர 

உரு்வாக்கும்.
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தேசியக் க�ொடி ஒவகவொரு நொட்டின் கெருமைமிகு சின்்னைொ� விளங்குகிறது. 
தேசியக் க�ொடியின் அமையொளதமே அறிந்து புரிந்து க�ொளவது நொட்டின் 
மீது கெருமை உணரமவ ஏறெடுததும். இந்ே அலகு வரலொறு, கெயர, 
வணணததின் கெொருள, சின்்னம், தேசியக் க�ொடிமய ஏறறும்தெொதும் 
இறக்கும்தெொதும் பின்ெறற தவணடிய கநறிமுமற�மள விவரிக்கின்றது.

அலகு

தலைப்பு 9: நம் நாட்டின் அலையாளம்

மலேசியத் லேசியக் க�ொடிமலேசியத் லேசியக் க�ொடி

சாரம்

தேசியக் க�ொடிமயப் ெறக்�விடுவது ைதலசிய 
ைக்�ளின் கெருமைமயப் பிரதிெலிக்கிறது.

(மூலம்: Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, 
Noor Emy Liana binti Daud, Muslim bin Haji Tamsir, 
Danish Irfan bin Muslim)
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நீங்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்்ன?

1. தேசியக் க�ொடியின் வரலொறு.
2. தேசியக் க�ொடியின் கெயர.
3. தேசியக் க�ொடியின் வணணமும் சின்்னததின் கெொருளும்.
4. தேசியக் க�ொடி ெயன்ெொட்டின் கநறிமுமற�ள. 

அடிப்�லை வரைாறறுச் சிநதல்னத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. தேசியக் க�ொடி வரலொறறின் ஆேொரதமே ஆரொயேல். 
2. தேசியக் க�ொடியின் வணணததின் கெொருமளயும் சின்்னததின் 

கெொருமளயும் ெமைப்ெொக்�ததேொடு விரிவொக்�ம் கெயேல்.
3. தேசியக் க�ொடி ெயன்ெொட்டின் கநறிமுமற�ள ெறறிய �ொட்சிமயக் 

�றெம்ன கெயேல். 

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி

கெொறுப்புணரவு
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11

22

33

தேசியக் க�ொடி ஒரு நொட்டின் உருவொக்�ததிறகும் அமையொளததிறகும் 
சின்்னைொ�த தி�ழ்கிறது. தேசியக் க�ொடி இ்ன, ெைய ெொகுெொடின்றித 
ேனிநெர ஒறறுமையின் அமையொளைொ�த தி�ழ்கிறது. நொட்டுப்ெறறு நிமறந்ே 
குடிைக்�ளொ்ன நொம் தேசியக் க�ொடியின் வடிவொக்� வரலொறமறத கேரிந்து 
புரிந்து க�ொளள தவணடும். 

நம் நாட்டுக் க்காடியின் வரைாறு 

1948ஆம் ஆணடு  
கூட்ைரசு ஆட்சிைன்றம் 
கூட்ைரசு ைலொயொவின் 
க�ொடிமய 
வடிவமைக்கும் 
தெொட்டிமய ஏறெொடு 
கெயேது.

1949ஆம் ஆணடு 
'தி கைகல கையில்' 
ெததிரிம�யில் இறுதி 
முடிவு அறிவிக்�ப்ெட்ைது. 
க�ொடியின் மூன்று 
வடிவமைப்பு 
இறுதிச்சுறறுக்குத 
தேரந்கேடுக்�ப்ெட்ை்ன.

இஞபச மு்கமது பின் ஹம்சா 
வடிவலமத்த க்காடி

 இஞதெ மு�ைது பின் 
ஹம்ெொ 1918 ஆம் ஆணடு 
ைொரச்சு திங்�ள ஐந்ேொம் 

நொள சிங்�ப்பூரில் பிறந்ேொர. 
இவர ேைது ஆரம்ெக் 

�ல்விமய க�ொகூர ெொரு 
ஆங்கிலக் �ல்லூரியில் 

ெயின்றொர. இவர 1993ஆம் 
ஆணடு பிப்ரவரி திங்�ள 
ெதகேொன்ெேொம் நொள 
இயறம� எயதி்னொர. 

• க�ொகூர ைொநிலப் கெொதுப்ெணித துமறயின் 
�ட்ைை வடிவமைப்ெொளரொ்ன இஞதெ மு�ைது 
பின் ஹம்ெொவின் ெமைப்பு மி�ச் சிறந்ேேொ�த 
தேரந்கேடுக்�ப்ெட்ைது. 

•	 நீலம், கவளமள வணணங்�ள க�ொணை 
ெதிக்னொரு ெட்மை�மளக் க�ொணடுளளது.

•	 பிமறயும் ஐந்து மும்ன�ள க�ொணை      
நட்ெததிரமும் உளள்ன.

கூட்ைரசு ைலொயொ க�ொடியின் 
வடிவமைப்புப் தெொட்டியில் 
கைொதேம் 373 தெர ெங்த�றற்னர.

உங்களுக்குத் கதரியுமா?உங்களுக்குத் கதரியுமா?

கூட்ைரசு ைலொயொவின் க�ொடிமய 
வடிவமைதேவர யொர?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
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 தேசியக் க�ொடியின் வடிவமைப்மெயும் வரலொறமறயும் �ொலநிரமலயும் அறிந்து 
க�ொளவேொல் முன்்னொள ேமலவர�ளின் ெமைப்ெொக்�தமேயும் முயறசிமயயும் 
ெொரொட்ை இயலும்.

(மூலம்: Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

மாறறம் ்கணை வடிவலமப்பு
• இஞதெ மு�ைது பின் ஹம்ெொ 

வடிவமைதே க�ொடியில் சில 
ைொறறங்�ள கெயயப்ெட்ை்ன.

• நீல ெட்மை�ள சிவப்புப் 
ெட்மை�ளொ� ைொறறப்ெட்ை்ன.

• சிவப்பு, கவளமள வணணங்�ள 
க�ொணை ெதிக்னொரு ெட்மை�மளக் 
க�ொணடுளளது. 

1950ஆம் ஆணடின் கூட்ைரசு 
மைாயாவின் க்காடி

• ஏப்ரல் 1950ஆம் ஆணடு கூட்ைரசு 
ைலொயொவின் க�ொடி கூட்ைரசு 
ஆட்சிைன்ற ஒப்புேலுைன் ஏறறுக் 
க�ொளளப்ெட்ைது.

•  ெதிக்னொரு ெட்மை உளள்ன.
• ெதிக்னொரு மும்ன நட்ெததிரம் 

உளளது.

1963ஆம் ஆணடிலிருநது மபைசியக் க்காடி

• 26 தை 1950ஆம் நொள கூட்ைரசு ைலொயொவின் க�ொடி முேன்முமறயொ� 
சிலொங்கூர சுல்ேொன் அரணைம்ன வளொ�ததில் ெறக்�விைப்ெட்ைது.

• 16 கெப்ைம்ெர 1963ஆம் நொள தேசியக் க�ொடி 14 ெட்மைமயக் 
க�ொணடுளளது.

• 14 மும்ன நட்ெததிரம் உளளது.

இஸலொமிய ெையம், அரெர, ஒறறுமை 
ஆகியவறமறக் குறிக்கும் கூறு�மள 
அமையொளைொ�க் க�ொணைேொல் இஞதெ 
மு�ைது பின் ஹம்ெொ அவர�ளின் வடிவமைப்பு 
தேரந்கேடுக்�க் �ொரணைொ� அமைந்ேது.

உங்களுக்குத் கதரியுமா?உங்களுக்குத் கதரியுமா? ெடவடிகரகைெடவடிகரகை
இஞதெ மு�ைது பின் ஹம்ெொ 
வடிவமைதே தேசியக் 
க�ொடிமயயும் 1963ஆம் ஆணடில் 
ைதலசியொ தேொறறம் �ணை பிறகும் 
உளள க�ொடிமயயும் ஒப்பிடு�. 
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உங்கள் அனைவரின் உனையாடனைக் ்கண்டு 
பெருனைபெடுகிறேன். ‘ஜாலூர் ப்கமிைாங’ 
ப்காடியின் வைைாறனேயும் பொருனையும் 

பெரிந்து ப்காள்வறொடு ைட்டுமின்றி 
றெசியக் ப்காடினயப ெேக்்க விடுவென் 
அவசியதனெயும் அறிந்திருக்்கறவண்டும். 

1

4

7

2
3

நொட்டின் அமையொளச் சின்்னைொ� விளங்கும் தேசியக் க�ொடி நைது 
கெருமைக்குரியேொகும். நொம் தேசியக் க�ொடியின் கெயமரயும் அேன் 
கெொருமளயும் கேரிந்து புரிந்து க�ொளள தவணடும். 

‘ஜாலூர் க்கமிைாங’ நமது க்காடி

யொருக்கு 
நம் தேசியக் 
க�ொடியின் 
கெயர 

கேரியும்?

எ்னக்குத கேரியும் ஆசிரிமய. 
நைது தேசியக் க�ொடியின் கெயர 
‘�ொலூர க�மிலொங்’. 31 ஆ�ஸட்டு 
1997ஆம் நொள, 40வது சுேந்திர 

நொள க�ொணைொட்ைதமே முன்னிட்டு 
ைதலசியொவின் பிரேைர துன் ைொக்ைர 

ை�ொதீர மு�ைது இப்கெயமர 
அறிமு�ப்ெடுததி்னொர. 

உ்னது ே�வல் 
அருமையொ்னது. ஆ்னொல், 

ஏன் தேசியக் 
க�ொடிக்கு ‘�ொலூர 

க�மிலொங்’ எ்னப் கெயர 
சூட்ைப்ெட்ைது?

நைது க�ொடியில் 14 
ெட்மை இருப்ெேொல் 

‘�ொலூர க�மிலொங்’ எ்னப் 
கெயர சூட்ைப்ெட்ைது. 
தைம்பு�ழ் நொட்மையும் 

இ்னதமேயும் உருவொக்கி 
ஒதர தநொக்குைன் 

ெயணிப்ெமே 
அப்ெட்மை�ள 

உணரததுகின்ற்ன. 

நைது தேசியக் க�ொடி எப்கெொழுது 
‘�ொலூர க�மிலொங்’ எ்னப் 
கெயரிைப்ெட்ைது?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி



Saiz sebenar

125

Saiz sebenar

125

ஜாலூர் 
கெமிலாங் 
பாடல்

9.2.2
K9.2.5

5

6

‘க�மிலொங்’ என்றொல் 
ஒளிரும் அல்லது தைம்பு�ழ் 

எ்னப் கெொருளெடும். 
ைொணவர�ளொகிய நொம் 

முமறயொ�க் �ல்வி �றறு 
நொட்மை முன்த்னறற 

மும்னப்புைன் கெயல்ெை 
தவணடும்.

நொம் எங்கிருந்ேொலும் நைது 
தேசியக் க�ொடிமயப் 

கெருமிேைொ�ப் ெறக்�விை 
தவணடும்.

உணமைேொன் 
ஆச்தெொங். நம் நொட்டின் 

மீது தநெதமேயும் 
நன்றிமயயும் 

கவளிப்ெடுதே தேசியக் 
க�ொடிமயப் 

ெறக்�விைலொம்.

• ‘�ொலூர க�மிலொங்’ ெறக்�விடுவேற�ொ்ன முக்கியததுவதமே ைொணவர�ள புரிந்து 
க�ொளள வழி�ொட்டுேல்.

• ‘�ொலூர க�மிலொங்’ ெொைமல எழுச்சியுைன் ெொை ைொணவர�ளுக்கு வழி�ொட்டுேல்.

தேசியக் க�ொடிமயப் ெறக்�விடுவேன் 
முக்கியததுவம் என்்ன?

‘�ொலூர க�மிலொங்’ என்ெது தேசியக் க�ொடியின் 
கெயரொகும். ‘�ொலூர க�மிலொங்ம�’ கெருமைப்ெடுததுவதும் 
உயரவுெடுததுவதும் ஒவகவொரு குடிை�னின் �ைமையொகும்.

ஆசிரியர்
குறிப்பு

‘�ொலூர க�மிலொங்’ ெொைமல 
எழுச்சியுைன் ெொடி ைதலசியத தேசியக் 
க�ொடிமயப் ெறக்� விடுேல். 

ெடவடிகரகைெடவடிகரகை

           JALUR GEMILANGJALUR GEMILANG

Merahmu bara semangat waja
Putihmu bersih budi pekerti

Kuning berdaulat payung negara
Biru perpaduan kami semua

Puncak dunia telah kautawan
Lautan luas telah kauredah

Membawa semangat jiwa merdeka
Semarak jaya kami warganya

Empat belas melintang jalurnya
Semua negeri dalam Malaysia

Satu suara satu semangat
Itu sumpah warga berdaulat

Jalur Gemilang … 
di bawah naunganmu

Jalur Gemilang … 
kami semua bersatu
Perpaduan ketaatan

Amalan murni rakyat Malaysia

Jalur Gemilang … 
megah kami terasa
Jalur Gemilang … 

kibarkanlah wawasan
Merah putih biru kuning

Jalur semangat kami semua

Berkibarlah
Berkibarlah
Berkibarlah                                                                                     

Jalur Gemilang!

Lagu: Suhaimi Mohd Zain                                                                          
Lirik: Syed Indera Syed Omar
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ஒவகவொரு வணணததிறகும் அமையொளததிறகும் ேனிப்ெட்ை கெொருணமை 
உணடு. நொட்மை தநசிக்கும் குடிைக்�ளொகிய நொம் தேசியக் க�ொடியின் 
கெொருமள விளங்கி, உயததுணரந்து ைரியொமே கெலுதே தவணடும்.

‘ஜாலூர் க்கமிைாங’ அலையாளத்லத அறிபவாம்

தேசியக் க�ொடியின் கெொருமளயும் 
சின்்னதமேயும் உயததுணரவது 
நம்மை நல்லிணக்�ததிறகும் நொட்டின் 
முன்த்னறறததிறகும் உரிய கெொறுப்புளள 
குடிைக்�ளொக்கும்.

தேசியக் க�ொடியின் கெொருமளயும் சின்்னதமேயும் ைொணவர�ள புரிந்துக�ொளள 
வழி�ொட்டுேல்.

தேசியக் க�ொடியில் �ொணப்ெடும் 
பிமறயின் கெொருள என்்ன?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

நீை நிறம்
• ெல்லி்ன ைக்�ளின் ஒறறுமைமயக் 

�ொட்டுகிறது.
• ஒறறுமையுைன் கெொருளொேொரதமே 

தைம்ெடுதேப் ெொடுெடுேல்.

14 முல்ன நட்சத்திரமும் 14 
�ட்லையும்
• 13 ைொநிலதமேயும் ஒரு கூட்ைரசுப் 

பிரதேெததின் ஒறறுமைமயயும் 
�ொட்டுகிறது.

மஞசள் நிறம்
• அரெருக்கும் நொட்டுக்கும் கெலுததும் 

விசுவொெதமே கவளிப்ெடுததுவமேக் 
�ொட்டுகிறது. 

• அரசியலமைப்பின் 
இமறயொணமைமயக் �ொட்டுகிறது.

பிலற 

• கூட்ைரசு ைதலசியொவின் ெையம் 
இஸலொம் என்ெமேக் �ொட்டுகிறது.

கவள்லள நிறம்
• உளததூயமைமயயும் தநரமைமயயும் 

�ொட்டுகிறது.
• �ணணியம் நிமறந்ே ைதலசிய ைக்�ளின் 

திைதேன்மைமய தைம்ெடுததும் ஆரவதமேக்  
�ொட்டுகிறது.

சிவப்பு நிறம்
• ெவொல்�மள எதிரக�ொளளும் 

ைக்�ளின் துணிமவயும் 
விைொமுயறசிமயயும் 
�ொட்டுகிறது.
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அச்சுபபதிபபுத் தேசியக் கொடி 

�ருவி�ளும் கெொருள�ளும் 

கெய்முறை:

குச்சி

 வமரயப்ெட்ை 
தேசியக் க�ொடி

வணணக் �லமவத 
ேட்டு

�ொது துமைப்ெொன் ெஞசு

நீர வணணம்
ெமெ

தநரததியொ்ன முமறயில் தேசியக் க�ொடி அச்சுப்ெதிப்மெ உருவொக்� ைொணவர�ளுக்கு 
வழி�ொட்டுேல். 

�ொது துமைப்ெொன் ெஞமெக் க�ொணடு 
வமரயப்ெட்ை தேசியக் க�ொடிக்கு வணணமிடுேல்.

வணணமிைப்ெட்ை ெைததில் 
குச்சிமய ஒட்டுேல்.

முழுமை கெறற அச்சுப்ெதிப்பு 
தேசியக் க�ொடி.

ஆசிரியர்
குறிப்பு

உருவாககுவவாம் வாரீர்உருவாககுவவாம் வாரீர் 
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தேசியக் க�ொடி நொட்டின் ைொணபிறகும் இமறயொணமைக்கும் அமையொளைொ�த 
தி�ழ்கிறது. தேசியக் க�ொடிமயப் ெறக்�விடுவது எழுச்சிமிகு நொட்டுப்ெறமறத 
தூணடும். நொம் எப்கெொழுதும் தேசியக் க�ொடிமய ைதிக்� தவணடும். தேசியக் 
க�ொடிமயப் ெயன்ெடுததும்தெொது சில கநறிமுமற�மளக் �ணடிப்ெொ�க் 
�மைப்பிடிக்� தவணடும்.

க்காடிலய மதிப்ப�ாம் நல்லிணக்்கம் வளர்ப்ப�ாம்

கேொங்கும் நிமலயில் 
உளள தேசியக் 
க�ொடியில் பிமறயும் 
நட்ெததிரமும் 
தைல்தநொக்கியும் 
ெட்மை�ள கீழிருந்து 
நீளவொக்�ொ�வும் இருக்� 
தவணடும்.

சுவரில் வமரயப்ெடும் 
அல்லது �ொட்சிக்கு 
மவக்�ப்ெடும் தேசியக் 
க�ொடியில் பிமறயும் 
நட்ெததிரமும் 
முன்புறம் இருந்து 
ெொரக்கும்கெொழுது 
இைப்ெக்�ைொ� 
இருக்� தவணடும்.

தைமையின் 
பின்திமரயில் 
தெசுெவருக்குப் 
பின்புறைொ�த தேசியக் 
க�ொடிமய உயரந்ே 
இைததில் மவக்� 
தவணடும்.

ஒரு வரிமெயில் 
அணிவகுததுச் 
கென்றொல், தேசியக் 
க�ொடி ைறற எல்லொ 
க�ொடி�ளுக்கும் 
முன்்னணியில் இருக்� 
தவணடும்.
(மூலம்: Jabatan Penerangan
Malaysia, Kementerian
Komunikasi dan Multimedia 
Malaysia, 2017)

 நொம் ஏன் நம் தேசியக் க�ொடிமய ைதிக்� தவணடும்?
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பதசியக் க்காடிலய ஏறறும்ப�ாதும் இறக்கும்ப�ாதும் பின்�றற பவணடிய கநறிமுலற்கள் 

தேசியக் க�ொடிமயப் ெயன்ெடுததும்தெொது சில கநறிமுலற்கலளப் 
பின்ெறறொேவர�ள ெட்ைததின் முன் ேணடிக்�ப்ெடுவர. தேசியக் க�ொடிமய 
ஏறறும்தெொதும் இறக்கும்தெொதும் பின்ெறற தவணடிய கநறிமுமற�மளத 
கேரிந்து ைக்�ள நமைமுமறப்ெடுதே தவணடும். 

தநரததியொ்ன உமை அணிந்திருக்� தவணடும்.

க�ொடி ேமரயில் ெைொதிருப்ெமே 
உறுதிப்ெடுதே தவணடும்.
க�ொடி நல்ல நிமலயில் இருப்ெமே 
உறுதிச் கெயய தவணடும். 

க�ொடிக் �யிறு உறுதியொ�வும் எளிதில் 
அறுந்து விைொைல் இருப்ெமேயும் 
உறுதிச் கெயய தவணடும். 

க�ொடிமய முமறயொ�வும் கைதுவொ�வும் 
ஏறறவும் இறக்�வும் தவணடும். 
துக்்கத்லத அனுெரிக்கும் விேைொ�க் 
க�ொடிமய அமரக்�ம்ெததில் 
ெறக்�விை தநரந்ேொல் முேலில் 
க�ொடிமய முழுக்�ம்ெததிறகு ஏறறிய 
பின்்னதர அமரக்�ம்ெததிறகு இறக்� 
தவணடும். 

க�ொடிமயக் கீதே இறக்கும்தெொது 
தேொளில் ேொங்கிை தவணடும்.  

கவளிநொடு�ளில் இருந்ேொலும் தேசியக் க�ொடி ஒவகவொரு குடிைக்�ளின் 
ஒருமைப்ெொட்டின் சின்்னைொ� விளங்குகிறது. தேசியக் க�ொடிமய ைதிததுப் 
கெருமிேம் க�ொளளும் வம�யில் அேம்னப் ெயன்ெடுததும் கநறிமுமற�மள 
அறிந்து ெரியொ்ன முமறயில் ெமுேொயம் அைல்ெடுதே தவணடும். 

கிழிந்ே அல்லது கவளுததுப் 
தெொ்ன க�ொடிமய முமறயொ� 
ைமறவொ்ன இைததில்  
எரிததிை தவணடும்.

உங்களுக்குத் கதரியுமா?உங்களுக்குத் கதரியுமா?

கநறிமுலற: �மைப்பிடிக்� தவணடிய   
முமற�ள.
துக்்கம்: அரெர ைமறவுக்�ொ்ன தெொ�ததின்  
அனுெரிப்பின் அமையொளம். 

ந�ாறகைளஞ்சியம்

ஏன் தேசியக் க�ொடி ஒறறுமையின் 
சின்்னைொ� விளங்குகிறது?

தேசியக் க�ொடிமய ஏறறும் இறக்கும் முமறமயப் தெொலச் கெயேல்வழி கெயது 
�ொட்ை ைொணவர�ளுக்கு வழி�ொட்டுேல். 
      

அனைக்்கம்ெக் ப்காடி    

உன் ெளளியில் தேசியக் 
க�ொடிமய ஏறறும் இறக்கும் 
முமறமயப் தெொலச் கெயேல்வழி 
கெயது �ொட்டு�.

ெடவடிகரகைெடவடிகரகை
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தேசியக் க�ொடி என்ெது சுேந்திர நொட்டின் அமையொளைொகும். உல� 
அமைதிக்�ொ� நொம் பிற நொடு�ளின் தேசியக் க�ொடி�ள ெறறி அவசியம் 
கேரிந்து க�ொளளவும் ைதிக்�வும் தவணடும்.

கதன்கிழக்்காசிய நாடு்களின் பதசியக் க்காடி்கள்

பிறநொடு�ளின் தேசியக் க�ொடிமய அறிந்து க�ொணைொல் உல�ளொவிய 
நிமலயில் கெொது அறிமவ வளரததுக் க�ொளளலொம்.

க�ொடிமயயும் குழுவின் கெயமரயும் ைொணவர�ள உருவொக்� வழி�ொட்டுேல்.

   குழுப் �ணி

1. ைொணவர�மளப் ெல குழுக்�ளொ�ப் பிரிதேல்.
2. ஒவகவொரு குழுவும் ேொங்�ள ேயொரிதே க�ொடிக்குப் கெயரிட்டு, 

அேன் சின்்னங்�ளின் கெொருமள விளக்குேல்.
3. குழுவின் முடிவு�மள வகுப்பில் ெமைதேல்.

ஆசிரியர்
குறிப்பு

21ஆம் நூற்ாண்டுக கைற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ாண்டுக கைற்ல் தி்ன்

மதலசியா ோய்லாந்து சிங்ெபபூர் இந்தோதேசியா

மியனமார் புருறை டாருஸெலாம் ெம்தபாடியா

லாத�ாஸதீதமார் கலஸதே வியட்ாம் பிலிபறபனஸ
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நம் நாட்டுக் க்காடியின் வரைாறு   
வடிவமைப்பு கெயேவர இஞதெ மு�ைது பின் ஹம்ெொ.
1950ஆம் ஆணடு தை திங்�ள 26ஆம் நொள சிலொங்கூர 
சுல்ேொன் அரணைம்ன வளொ�ததில் முேன்முமறயொ�த 
தேசியக் க�ொடி ெறக்�விைப்ெட்ைது.

‘ஜாலூர் க்கமிைாங’ நமது க்காடி
1997ஆம் ஆணடு ஆ�ஸட்டு திங்�ள 31ஆம் நொள 40வது சுேந்திர 
நொள க�ொணைொட்ைதமே முன்னிட்டு ைதலசியொவின் நொன்�ொவது 
பிரேைரொ்ன துன் ைொக்ைர ை�ொதீர மு�ைது அவர�ளொல் ‘�ொலூர 
க�மிலொங்’ எ்ன அறிவிக்�ப்ெட்ைது.        

‘ஜாலூர் க்கமிைாஙகின்’ அலையாளத்லத அறிபவாம்

சிவப்பு -  துணிவும் விைொமுயறசியும் 
கவளமள -  உளததூயமையும் தநரமையும்
ைஞெள -  அரெருக்கும் நொட்டுக்கும் 
  விசுவொெம் கெலுததுேல் 
நீலம் - ைக்�ள ஒறறுமை
பிமற -  கூட்ைரசு ைதலசியொவின் ெையம்     
  இஸலொம் 
14 மும்ன -  13 ைொநிலமும் ஒரு கூட்ைரசு பிரதேெததின் 
நட்ெததிரம்  ஒறறுமையும்

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

க்காடிலய மதிப்ப�ாம் நல்லிணக்்கம் வளர்ப்ப�ாம் 

�ொட்சிக்கு மவக்�ப்ெடும் தேசியக் க�ொடி ெரியொ்ன 
நிமலயில் உளளமே உறுதிச் கெயய தவணடும்.
க�ொடிமய ஏறறும்தெொதும் இறக்கும்தெொதும் 
கநறிமுமற�மளக் �மைப்பிடிக்� தவணடும்.

கதன்கிழக்்காசிய நாடு்களின் பதசியக் க்காடி்கள் 

உல�ளொவிய அமைதிக்�ொ� நொம் பிற நொடு�ளின் 
தேசியக் க�ொடி�மள அவசியம் ைதிக்� தவணடும்.

இந்ே அலகு, ஒறறுமையின் சின்்னைொ� விளங்கும் தேசியக் க�ொடியின் 
முக்கியததுவதமே விவரிக்கின்றது. அடுதே அலகில் நொம் தேசியப் ெணமணக் 
�றறுப் புரிந்து க�ொளளப் தெொகிதறொம்.

மதலசியா ோய்லாந்து சிங்ெபபூர் இந்தோதேசியா

மியனமார் புருறை டாருஸெலாம் ெம்தபாடியா

லாத�ாஸதீதமார் கலஸதே வியட்ாம் பிலிபறபனஸ
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ஆ.   தேசியக் க�ொடியின் பயன்பொட்டு கெறிமுறை�றைக் குறிப்பிடு�.
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நீலம்:

சிவப்பு:

ைஞெள:

கவளமள:

இ. தேசியக் க�ொடிறயக் �ருப்கபொருைொ�க் க�ொண்டு ஒரு �விறேறய  
 இயற்று�.

அ.   தேசியக் க�ொடியின் வண்்ணத்தின் கபொருறை எழுது�. 

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

1

2

3

4

1
1 14

த
ை
ல்
ப்
ெ
கு
தி

கீ
ழ்
ப்
ெ
கு
தி

கேொகுதி

இப்ெக்�தமேப் ெடிகயடுதது வேங்கிடு�.ஆசிரியர்
குறிப்பு
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தேசியக் க�ொடியின் வரலொறு, கெொருள, சின்்னங்�ள ஆகியவறமற அறிந்து 
க�ொளவேொல் நொட்டின் இமறயொணமைமய அமையொளப்ெடுதே முடியும். 
ைதலசிய நொட்டிலும் உல�ளொவிய நிமலயிலும் ‘�ொலூர க�மிலொங்’ ெறப்ெமேக் 
�ணடு நொம் கெருமிேம் க�ொளள தவணடும்.

ேனி்பர் 
தேசியக் க�ொடிமய 
ைதிப்ெேன் மூலம் 

நொட்டுப்ெறமறக் �ொட்ை 
முடியும்.

ெமுோயம் 
 ‘�ொலூர க�மிலொங்’ வணணதமேயும் 

சின்்னதமேயும் புரிந்து க�ொணடு உயததுணரும் 
ெமுேொயம் எப்கெொழுதும் எங்கிருந்ேொலும் தேசியக் 

க�ொடிமயத ேற�ொக்கும்.

‘�ொலூர க�மிலொங்ம�ப்’ ெறக்�விடுவேன்வழி ைொணவர�ளிமைதய நொட்டுப்ெறமற தைதலொங்�ச் 
கெயயலொம்.
(மூலம்: Koleksi peribadi Hasfalila binti Hassan)

்ாடு 
நொட்டின் 
ைொணபின் 
சின்்னைொ� 
விளங்கும் 
தேசியக் 
க�ொடிமய 
ைதிக்� 

தவணடும்.

நொட்டை லநசிபலபொம்
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நம் நாட்டின் அடையாளதடதை அறிந்து க�ாள்வதைற�ா�த ததைசியப் 
பணடணைக் �றறுக்க�ாளள த்வணடும். இந்தை அலகு, ததைசியப் பணணின் 
்வரலாறடறையும் அதைன் கபயடரயும் வி்வாதிப்பததைாடு பாைல் ்வரி�டளயும்  
கபாருடளயும் விளக்குகிறைது. தேலும், ததைசியப் பணடணைப் பாடும்தபாது 
�டைப்பிடிக்� த்வணடிய கநறிமுடறை�டளயும் தைனிதது்வதடதை உரு்வாக்கும் 
ததைசியப் பணணின் பஙட�யும் வி்வரிக்கின்றைது. 

அலகு

சாரம்

மலேசியத் லேசியப் பண்மலேசியத் லேசியப் பண்

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி

ப�ொறுப்புணர்வு    
மதித்தல்

தலைப்பு 9 : நம் நாட்டின் அலையாளம்
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ததைசியப் பணடணைப் பாடு்வதைன்்வழி ோணை்வர�ளுக்கிடைதய 
நாட்டுப்பறடறையும் ஒறறுடே உணைரட்வயும் ்வளரக்�லாம்.

அடிப்்பலை வரைாற்றுச் சிநதலைத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. த்தசியப் �ண் உருவொன வரலொற்றுச் சொன்றுகளை ஆரொய்தல்.
2. த்தசியப் �ண்ணின் வரிளயயும் அ்தன் ப�ொருளையும் �ற்றிய உணர்ளவக் 

கற்�ளன பசய்தல்.
3. த்தசியப் �ண்ளணப் �ொடும்த�ொதும் தகட்கும்த�ொதும் த்தொன்றும் கொட்சிளயக் 

கற்�ளன பசய்தல். 

நீங்கள் ்கற்்கப் ப்பாவது என்ை?

1. த்தசியப் �ண் உருவொன வரலொறு. 
2. த்தசியப் �ண்ணின் ப�யர். 
3. 'பெகொரொகூ' �ொடலின் வரிகளும் ப�ொருளும்.
4. த்தசியப் �ண்ளணப் �ொடும்த�ொதும் தகட்கும்த�ொதும் களடப்பிடிக்க 

தவண்டிய பெறிமுளைகள். 
5. ்தனிததுவதள்த உருவொக்குவதில் த்தசியப் �ண்ணின் �ங்கு.
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பாரா, ஒவக்வாரு 
முடறையும் அதி�ாரப்பூர்வ 
சடப கூடுதைலின்தபாது 

�ட்ைாயம் 
நாம் 'கந�ாராகூ' பாை 

த்வணடும்.  
இன்றுதைான் எனக்குத 

ததைசியப் பண 
உரு்வான ்வரலாறு 

கதைரிந்தைது.

கேய் யீ, நேது 
முன்னாள தைடல்வர�ளும் 
தைனிநபர�ளும் சுதைந்திர 
நாளுக்கு நாட்டைத  
தையாரபடுததிய முயறசி 
பாராட்ைததைக்�துதைாதன.

ததைசியப் பண எஙகு 
முதைன்முடறையா� 
ஒலிபரப்பப்பட்ைது?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
குழு முடறையில், பல்த்வறு மூலங�டளக் 
க�ாணடு உங�ள பளளிப் பாைல் 
்வரலாறடறை ஆராய்�.

ெடவடிகரகைெடவடிகரகை

'கந�ாராகூ' நாட்டின் ததைசியப் பண. ததைசியப் பண நாட்டின் 
இடறையாணடேக்கும் ஒறறுடேக்கும் அடையாளோ� விளஙகுகிறைது. ததைசியப் 
பண உரு்வான ்வரலாறு 1957ஆம் ஆணடு கதைாைஙகியது. நாட்டின் மீது 
விசு்வாசம் க�ாணை குடிேக்�ளான நாம் ததைசியப் பணணின் ்வரலாறடறைத 
கதைரிந்திருப்பது அ்வசியோகும். 

பதசியப் ்பண்ணின் வரைாறு
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ததைசியப் பணணின் ்வரலாறடறை அறிந்து க�ாள்வதைன்்வழி நாட்டின் 
தைடல்வர�ளின் வித்வ�தடதை எணணிப் கபருமிதைம் க�ாளள முடியும்.

அறிமு�ம் இருந்தைால்தைான் தநசம் 
உரு்வாகும். ஆ�த்வ, நம் நாட்டின் மீது 

கபருமிதைமும் ேதிப்பும் ஏறபை நாம் ததைசியப் 
பணடணை உய்ததுணைர த்வணடும். 

தபராக் ோநிலப் பண  

ததைசியப் பணணின் ்வரலாறடறை ோணை்வர�ள புரிந்து க�ாளளவும் பளளிப் ததைசியப் பணணின் ்வரலாறடறை ோணை்வர�ள புரிந்து க�ாளளவும் பளளிப் 
பணணின் ்வரலாறடறை ோணை்வர�ள ஆராயவும் ்வழி�ாட்டுதைல்.பணணின் ்வரலாறடறை ோணை்வர�ள ஆராயவும் ்வழி�ாட்டுதைல்.

ஆசிரியர்ஆசிரியர்
குறிப்புகுறிப்பு

(மூலம்: Arkib Negara Malaysia, 2013. Citra Merdeka        
1957–2007. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia)
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ஒவக்வாரு நாட்டிறகும் அடையாளோ�த ததைசியப் பண தி�ழ்கிறைது. 
கபாது்வா� ஒவக்வாரு நாட்டுப் பணணுக்கும் அதி�ாரப்பூர்வப் கபயர 
உணடு. 

மபைசியாவின் பதசியப் ்பண் நந்காராகூ

குழுப்�ொடல் �யிற்சிளயத ப்தொடங்கும் 
முன், கடந்த வொரம் நீங்கள் 

தமற்பகொண்ட த்தசியப் �ண் வரலொற்றுக் 
கண்கொட்சி சுற்றுலொவில் கிளடக்கப் 

ப�ற்ைது என்ன?

இச்சுற்றுலொவின் வொயிலொக 
ெொங்கள், ெம் ெொட்டுத த்தசியப் 

�ண்ணின் வரலொற்ளைத 
ப்தரிநது பகொண்தடொம். 

நீ பசொன்னது உண்ளம்தொன் அமிர்்தொ. 
இச்சுற்றுலொவின் வழி 'பெகொரொகூ' 

1957ஆம் ஆண்டு ெம் ெொட்டின் சு்தநதிர 
ெொளை முன்னிட்டு உருவொக்கப்�ட்டது  

என அறிநது பகொண்தடன்.

சு்தநதிரததிற்கு முன் 
ெம் த்தசியப் �ண் 

எது?

நாட்டுப்்பற்று: ெொட்டின் மீது 
ஆழந்த அன்பு பசலுதது்தல்.

ந�ொறகைளஞ்சியம்
்பா்கபமற்று நடித்தல்  

தமற்கண்ட உளரயொடலின் 
அடிப்�ளடயில் ெடிததுக் கொட்டுக.

21ஆம் நூற்ொண்டுக கைற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக கைற்ல் தி்ன்
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சு்தநதிரததிற்கு முன் ெம் ெொட்டின் த்தசியப் 
�ண், ‘தகொட் தசஃவ் தி குவின்’ (God Save the 
Queen) என்ை பிரிட்டிஷ் ெொட்டுப் �ண்ணொகும். 

மதலசிய ெொட்டுச்  
குடிமக்கைொகத த்தசியப் 
�ண்ணின் வரிகளை ெொம் 
உள்ளுணர்வுடன் புரிநது 
பகொள்ை தவண்டும். 

உண்ளம்தொன் ரஞ்சிட். �ொடல் 
வரிகளை ெொம் ென்ைொகப் புரிநது 

பகொண்டு, உயததுணர்நது 
பகொண்டொல் ெொட்டின் மீது 

விசுவொசம் வைரும்.

ஆமொம் ரிதகொ. த்தசியப் 
�ண்ளண பெறிதயொடு ெொம் �ொட 
தவண்டும். எடுததுக்கொட்டொக 
தெரொக நின்று அள்த மதிக்கும் 

வளகயில் �ொட தவண்டும்.

த்தசியப் �ண் எவ்வொறு ெொட்டுப்�ற்ளை 
எழுச்சியூட்டுவ்தொக்குகிைது?

 ோணை்வர�ள நடிப்பதைறகு ்வழி�ாட்டுதைல்.ஆசிரியர்ஆசிரியர்
குறிப்புகுறிப்பு

கூட்டமொகத த்தசியப் �ண்ளணப் �ொடும்த�ொது குடிமக்களிளடதய 
நாட்டுப்்பற்று எழுச்சியூட்டப்�டுகிைது.

ெம் ெொட்டின் த்தசியப் 
�ண்ணின் ப�யர் என்ன?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
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'நெகாராகூ' பாடல் வரிகளின் நபாருளைப் புரிந்து நகாளைவும் உய்த்துணரவும் மாணவரகளுக்கு 
வழிகாட்டுதல்.

த்தசியப் �ண் ெொட்டின் மீது மக்களின் ெம்பிக்ளகளயயும் தவட்ளகளயயும்  
பவளிப்�டுததுகிைது. ெொட்டின் மீது விசுவொசம் பகொண்ட குடிமக்கைொன 
ெொம் த்தசியப் �ண்ணின் வரிகளைப் புரிநது பகொள்ளு்தலும் உயததுணர்்தலும் 
அவசியமொகும். 

பதசியப் ்பண்ணின் ந்பாருலள உய்த்துணரதல் 

நந்காராகூ ்பாைல் வரி்களின் 
ந்பாருள் 

�ல்லினதள்தயும் �ல 
சமயதள்தயும் சொர்ந்த மக்கள் 
ஒன்றிளணநது முன்தனற்ைதள்த 
தெொக்கிச் பசல்லக் தகொரு்தல்.

ெொட்ளடயும் மக்களையும் 
சுபிட்சததுடன் ஆட்சிபுரியும்  
அரசரின் ெல்வொழவிற்கொக 
இளைவனின் ஆசிளய 
தவண்டு்தல்.

ெொட்டிற்கும் அரசருக்கும் 
ெொம் பிைவு�டொ்த 

விசுவொசதள்தக் கொட்ட 
தவண்டும். 

ெொம் ஏன் த்தசியப் �ண்ணின் வரிகளின் 
ப�ொருளை உயததுணர தவண்டும்? 

பெகொரொகூ �ொடல்

   சிநதலை வலர்பைம் 

1. 'பெகொரொகூ' �ொடல் வரிகளை உயததுணரும் அடிப்�ளடயில், "மதலசியொவின் 
குடிமகன் என்�தில் ெொன் ப�ருமி்தம் பகொள்கிதைன். கொரணம்........" என்ை 
வொசகதள்தச் சிந்தளன வளர�டததின்வழி குறிப்பிடுக.

2. இடு�ணியின் ்தகவல்களைப் �ளடததிடுக. 

த்தசியப் �ண்ணின் ெொன்கொவது 
வரிளயக் குறிப்பிடுக. 

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

ஆசிரியர்
குறிப்பு

21ஆம் நூற்ொண்டுக கைற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்ொண்டுக கைற்ல் தி்ன்

Negaraku

Negaraku
Tanah tumpahnya darahku
Rakyat hidup
Bersatu dan maju

Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan 
Raja kita 
Selamat bertakhta

Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan
Raja kita 
Selamat bertakhta
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(மூலம்: Sipadan.com) 

(மூலம்: Koleksi peribadi Hasfalila binti Hassan) 

(மூலம்: Malaysia Dateline, 23 Ogos 2019) 

ெொட்டின் விண்பவளி வீரர்
(மூலம்: Koleksi peribadi Dato’ Dr. Sheikh Muszaphar 

Shukor Al Masrie bin Sheikh Mustapha) 

 �ல்தவறு துளைகளில் 
முன்தனை ெமக்குக் 

குறிக்தகொளும் முயற்சியும் 
இருக்க தவண்டும்.

�ல்லினமும் �ல சமயமும் 
பகொண்ட மதலசிய மக்கள் 
ஒன்று�ட்டு ஒருவளர ஒருவர் 

மதிதது வொழ தவண்டும். 

ெொம் எழிலும் அளமதியும் 
பகொண்ட சு்தநதிர ெொட்டில் 

பிைந்த்தற்கொக ென்றி 
�ொரொட்ட தவண்டும்.

ெொம் சமயப் 
த�ொ்தளனளய 
உறுதியொகக் 
களடப்பிடிதது 
இளைவனின் 
கட்டளைக்கு 

இணங்க தவண்டும்.

 'பெகொரொகூ' �ொடல் வரிகளைப் புரிநது உயததுணர்வ்தொல் முன்தனற்ைம், 
ஒற்றுளம, விசுவொசம் ஆகிய �ண்புகள் வைரும். இது ெொட்டில் சுபிட்சதள்த 
ஏற்�டுததும். 

9.3.3
K9.3.7
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ஆசிரியர்
குறிப்பு

2
1

3
4

9.3.4
K9.3.6

த்தசியப் �ண்ளணப் �ொடும்த�ொது சில பெறிமுளைகளைக் களடப்பிடிக்க 
தவண்டும். த்தசியப் �ண்ணின் பெறிமுளைகளைப் பின்�ற்றிக் களடப்பிடிப்�்தொல் 
மக்களிளடதய ெொட்டுப்�ற்ளை விள்ததது இலக்ளகயும் ்தனிததுவதள்தயும்  
அளடயலொம்.

பதசியப் ்பண்லணப் ்பாடும் நநறிமுலற்கள் 

்பாடும்ப்பாது உைல் 
அலமப்பு:

்பள்ளிக்குத் தாமதமா்க 
வரும் மாணவர்கள்

மாற்றுத் திறைாளி்கள்

த்தசியப் �ண்ணுக்கு மரியொள்த பசலுததும் வளகயில் இப்�ொடளலச் சரியொன 
பெறிமுளைதயொடும் உணர்தவொடும் �ொட தவண்டும்.

'பெகொரொகூ' �ொடளலப் புரிநதுபகொண்டு பெறிமுளைகதைொடு �ொட 
மொணவர்களுக்கு வழிகொட்டு்தல்.

த்தசியப் �ண்ளணப் 
�ொடும், தகட்கும் 
பெறிமுளைகளைக் 
களடப்பிடிப்�்தன் 
முக்கியததுவதள்தக் 
குறிப்பிடுக.

'பெகொரொகூ' �ொடளல 
மதிக்கொ்தவர்கள் எனக் குற்ைம் 
சொட்டப்�ட்டொல் RM100.00க்கு 
தமற்த�ொகொ்த அ�ரொ்தம் 
அல்லது ஒரு மொ்தததிற்கு 
தமற்த�ொகொ்த சிளைத ்தண்டளன 
விதிக்கப்�டலொம். 

உங்களுக்குத் நதரியுமா?உங்களுக்குத் நதரியுமா?

�ள்ளிக்குத ்தொம்தமொக 
வந்த மொணவனின் 
க்தொ�ொததிரதள்த 
ளமயப்�டுததி 'பெகொரொகூ' 
�ொடும் பெறிமுளைகளை 
ெடிததுக் கொட்டுக.

ெடவடிகரகைெடவடிகரகை

்பாடும்ப்பாது குரலும் 
உய்த்துணரதலும்

✓  ப்தளிவொக ஒரு தசரப் 
�ொட தவண்டும்.

✓ �ொடல் வரிகளைச் 
சரியொன உச்சரிப்புடனும் 
உற்சொகததுடன் �ொட 
தவண்டும்.

✓ �ொடல் வரிகளை 
உயததுணர்்தல் தவண்டும்.

✓ �ொடும்த�ொது 
விளையொட்டுத்தனம் 
கூடொது.

✓ த்தசியப் �ண்ளணக் 
தகட்டவுடன் நின்றுவிட  
தவண்டும்.

✓ புத்தகப்ள�ளயக் கொல் 
�க்கவொட்டில்   
ளவக்க தவண்டும்.

✓ நிமிர்நது நிற்க 
தவண்டும்.

✓ சக்கரவண்டியில் 
அமர்நதிருப்த�ொர் 
்தளலளய தெரொக 
ளவததிருக்க தவண்டும்.

✓ கண்கள் பகொடிளய 
தெொக்கி இருக்க 
தவண்டும்.

✓ இரண்டு ளககளையும் 
ப்தொளடயின்மீது 
ளவததிருக்க தவண்டும்.

✓ கொல்களை பெருக்கமொக 
ளவததிருக்க தவண்டும்.

    

✓ நிமிர்நது நிற்க தவண்டும்.
✓ இரண்டு ளககளையும் 

�க்கவொட்டில் கீழதெொக்கி 
ளவததிருக்க தவண்டும்.

✓ இரண்டு கொல்களையும் 
பெருக்கமொக 
ளவததிருக்க தவண்டும்.
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ஆசிரியர்
குறிப்பு

9.3.5
K9.3.7
K9.3.8

தனித்துவத்ளத ஏறபடுத்தும் ததசியப் பணளணப் புரிந்து நகாளை மாணவரகளுக்கு 
வழிகாட்டுதல். 

த்தசியப் �ண் வரிகளைப் புரிநதுபகொண்டு உயததுணர்ந்தொல் பவற்றிக்கு 
வழிவகுக்கும். த்தசியப் �ண்ணின் இலக்கு ்தனிததுவமிக்க மதலசியச் 
சமு்தொயதள்த உருவொக்குவத்த ஆகும்.

தனித்துவத்லத உருவாக்கும் பதசியப் ்பண் 

ெொட்டுக்கும் அரசருக்கும் விசுவொசம் 
பசலுததும் குடிமக்களை உருவொக்கும்.

உயர்ந்த தவட்ளகளயயும் ்தன்ளன 
தமம்�டுததிக் பகொள்ை முயற்சி பசயயும் 

குடிமக்களையும் உருவொக்கும்.

மதலசிய மக்களிளடதய ப�ருமி்தமும் 
ென்றி உணர்வும் ஏற்�ட்டு ெொட்டின் மீது 

தெசதள்த விள்தக்கும்.

ஒற்றுளமளய விள்ததது மதலசியொவில் 
உள்ை �ல்தவறு இனம், சமயம், 

கலொச்சொரதள்த மதிக்கச் பசயயும்.

த்தசியப் �ண்ளணப் புரிநது பகொள்வ்தன்வழி மக்களிளடதய 
ெொட்டுப்�ற்ளையும் தெசதள்தயும் ஒற்றுளமளயயும் தமதலொங்கச் பசயய முடியும். 

்தனிததுவதள்த ஏற்�டுத்த நீ தமற்பகொண்ட 
மூன்று முயற்சிகளைக் குறிப்பிடுக.

ெடவடிகரகைெடவடிகரகை
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சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

விளரவு ்தகவல் குறியீட்டிலிருநது நிளைய இளணப்பு அட்ளடகளைப் �திவிைக்கம் பசயய தவண்டும்.  ஆசிரியர்
குறிப்பு

மொணிக்கக்கற்கள் 
வடிவம்

்கருவி்களும் ந்பாருள்்களும் இளணக்கும் அட்ளடயும் கத்தரிக்தகொலும். 

்பஙப்கற்்பாளர்கள்   இளணயரொக அல்லது குழுவொக. 

விலளயாடும் முலற 

1. இளணப்பு அட்ளடகளில் உள்ை தகள்விகளுக்குப் �திலளிக்கவும்.

2. தகள்விளயயும் �திளலயும் இளணக்கவும்.

3. விளடகளைச் சரி�ொர்க்க விளரவு ்தகவல் குறியீட்ளட (QR) நுணுகுக.

எடுத்துக்காட்டு: 

அளனதது அட்ளடகளையும் இளணத்தபின் ஒரு வடிவம் உருவொகும்.
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Lagu Negaraku

Negaraku
Tanah tumpahnya darahku
Rakyat hidup
Bersatu dan maju

Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan 
Raja kita 
Selamat bertakhta

Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan
Raja kita 
Selamat bertakhta

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

பதசியப் ்பண்ணின் வரைாறு 

த�ரொக் மொநிலததின் அதிகொரப்பூர்வ �ொடலின் பமட்ளடப் 
�யன்�டுததி மதலசியொவின் த்தசியப் �ண், 1957ஆம் 
ஆண்டு ெொட்டின் சு்தநதிரக் பகொண்டொட்டதள்த 
முன்னிட்டு உருவொக்கப்�ட்டது.

மபைசியாவின் பதசியப் ்பண் 'நந்காராகூ'

'பெகொரொகூ' எனும் மதலசியொவின் த்தசியப் �ண் ெொட்டின் 
ஒற்றுளமக்கும் இளையொண்ளமக்கும் அளடயொைமொகத 
திகழகிைது. 

பதசியப் ்பண் வரி்களின் ந்பாருலள உய்த்துணரதல் 

மக்கள் ஒற்றுளமயுடன் வொழவும் ெொட்ளடயும் 
மக்களையும் சுபிட்சததுடன் ஆட்சிபுரியும் அரசரின் 
ெல்வொழவிற்கொக இளைவனிடம் தவண்டுவத்த த்தசியப் 
�ண்ணின் ப�ொருைொகும். 

பதசியப் ்பண்லணப் ்பாடும் நநறிமுலற்கள் 

நிமிர்நது நிற்ைல், கொல்களை பெருக்கமொக ளவததிருத்தல், 
ப்தளிவொகவும் உற்சொகததுடன் ஒரு தசரப் �ொடு்தல், 
�ொடும்த�ொது விளையொட்டுத்தனம் கூடொது ஆகியளவ த்தசியப் 
�ண் �ொடும்த�ொது களடப்பிடிக்க தவண்டிய பெறிமுளைகைொகும்.

தனித்துவத்லத உருவாக்கும் பதசியப் ்பண்      

்தன்ளன தமம்�டுததிக் பகொள்ை முயற்சி பசயயவும் 
ஒற்றுளமளய தெசிக்கவும் அரசருக்கும் ெொட்டிற்கும் 
விசுவொசம் பசலுததும் ்தனிெ�ளர த்தசியப் �ண் 
உருவொக்குகிைது.

மதலசியொவின் த்தசியப் �ண் �ற்றிய புரி்தல், ெொட்டின் அளடயொைததின் மீது 
ப�ருமி்ததள்த விள்தக்கும். அடுத்த அலகில் மொணவர்கள் த்தசிய பமொழிளயயும் 
அ்தன் ப�ொருளையும் கற்றுக் பகொள்வர்.

நந்காராகூ ்பாைல் வரி்களின் 
ந்பாருள் 

�ல்லினதள்தயும் �ல 
சமயதள்தயும் சொர்ந்த மக்கள் 
ஒன்றிளணநது முன்தனற்ைதள்த 
தெொக்கிச் பசல்லக் தகொரு்தல்.

ெொட்ளடயும் மக்களையும் 
சுபிட்சததுடன் ஆட்சிபுரியும்  
அரசரின் ெல்வொழவிற்கொக 
இளைவனின் ஆசிளய 
தவண்டு்தல்.
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மாநிலப் பண வரிகள ____________________________
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மொநிலப் �ண்ணின் ப�ொருளையும் ெற்�ண்புகளையும் ஆரொய மொணவர்களுக்கு 
வழிகொட்டு்தல்.

ஆசிரியர்
குறிப்பு

பல்தவறு மூலங்்யளப பயன்படுத்துேல்.

1.  உன் மாநிலப் பண வரிகளை எழுதுக.

2. உன் மாநிலத்தின் பாடல் வரிகளின் நபாருளை ஆராய்ந்து எழுதுக.

3.  ஆராய்ந்த நபாருளின்வழி கிளடக்கப் நபற்ற பணபுக் கூறுகளைக்  
    குறிப்பிடுக.
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த்தசியப் �ண்ணின் முக்கியததுவம், வரலொறு, வரிகள், பெறிமுளைகள் 
ஆகியவற்ளை அறிநது பகொள்வ்தொல் ெொட்ளட தெசிக்கும் உணர்ளவயும்  
்தனிததுவதள்தயும் விள்தக்க முடியும்.  

இன்று ெொடு ப�ற்றிருக்கும் முன்தனற்ைமும் ஒற்றுளமயும் ெொட்ளட தெசிக்கும் குடிமக்களின் 
முயற்சியொல் உருவொன்தொகும்.

(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)

தனிந்பர

நிமிர்நது நின்று 'பெகொரொகூ' 
�ொடளலப் �ொடுவது 

ஒருவர் த்தசியப் �ண்ளண 
மதிப்�்தற்கொன சொன்ைொகும்.

சமுதாயம் 

ெொட்டுப்�ற்று 
ப்தொடர்நது 

எழுச்சியுை மக்கள் 
த்தசியப் �ண்ளண 

உயததுணர 
தவண்டும்.

நாடு 
மக்களின் ெொட்டுப்�ற்று முன்தனற்ைமும் சுபிட்சமும் 

பகொண்ட ெொட்ளட உருவொக்கும்.

நாட்டை லநசிப்லபாம்
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Ikrar Setia Bahasa

Kami rakyat Malaysia
Berikrar akan terus memperjuangkan

bahasa Melayu sebagai;

Bahasa yang mencipta kedaulatan negara,
bahasa kesatuan politik,

ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, 
sains dan teknologi

serta pembangunan negara
bagi menjamin

kelangsungan bangsa Malaysia

Bahasa yang menjaga dan memupuk
kebebasan intelektual serta memerdekakan 

pemikiran bangsa dan

Bahasa yang membawa, memelihara, mencipta, 
serta mengembangkan ilmu dan tamadun negara 

hingga ke peringkat dunia.

Sesungguhnya kami bertekad akan 
meneruskan perjuangan ini.

GERAKAN DEKAD GERAKAN DEKAD 
BAHASA KEBANGSAANBAHASA KEBANGSAAN
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மலாய்மாழி நம் நாட்டின் தேசிய ்மாழி. தேசிய ்மாழியயப் 
பயன்படுத்துவேன் மூலம் நாட்டுப்பறயறையும் நாட்டினத்தின் 
ேனித்துவத்யேயும் வியேக்க இயலும். இநே அலகு, அரசியலயமப்பில் 
தேசிய ்மாழியின் நியலத்ேன்யமயயயும் பிறை ்மாழி்களின் 
நியலத்ேன்யமயயயும் விவரிககின்றைது. தமலும், தேசிய ்மாழியின் பங்கு, 
தேசிய ்மாழியின் நியலத்ேன்யமயயப் பாது்காககும் ்கழ்கங்்கள் பறறிய 
விளக்கம், மலாய்மாழி தேசிய ்மாழியா்கப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள 
சவால்்கள் ஆகியவறயறை விவரிககின்றைது.

அலகு

தலைப்பு 9: நம் நாட்டின் அலையாளம்                                                                                 

தேசிய ம�ொழி தேசிய ம�ொழி 

சாரம்
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Dewan Bahasa 
dan Pustaka

Anjuran bersama

Sekolah Kebangsaan (1) 
Jalan Batu Tiga, Klang, 
Selangor Darul Ehsan.

நீங்கள் ்கற்கப் ப�ாவது என்்ன?

1. கூட்டரசு மலாயா அரசியலமமப்புச் சட்டத்தில் தேசிய மமாழி, பிற 
மமாழிகள் ஆகியவற்றின் நிமலத்ேன்மம.   

2. தேசிய மமாழியின் பங்கு.
3. தேசிய மமாழியின் நிமலத்ேன்மமமயப் பாதுகாக்கும் கழகங்கள். 
4. மலாயமமாழிமயத் தேசிய மமாழியாகப் பயன்படுத்துேலில் உள்்ள 

சவால்கள்.  

அடிப்�லை வரைாறறுச் சிநதல்னத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. கூட்்டரசு மலாயா அரசியலயமப்புச் சட்்டத்தில் தேசிய ்மாழியின் 
முககியத்துவத்தின் சான்று்கயள ஆராயேல்.

2. தேசிய ்மாழியின் பங்கு குறித்ே ்காலநிரயலயும் ்காலமாறறைத்யேயும்  
அறிேல்.

3. தேசிய ்மாழியின் நியலத்ேன்யமயயயும் முககியத்துவத்யேயும் பறறிய 
விழிப்புணரயவ ஏறபடுத்ே ்க்டநே ்கால நி்கழ்வு்கயளயும் சிக்கல்்கயளயும் 
ஆராயேல்.

4. மலாய்மாழி தேசிய ்மாழியா்க இருப்பேன் சவால்்கயளப் பறறிய 
மாறறைத்யேயும் ்ோ்டரநியலயயயும் விளககுேல். 

அன்புய்டயம

குடியியல் நெறிகுடியியல் நெறி



Saiz sebenar

150

6

Saiz sebenar

150

மலாய்மாழி நம் நாட்டின் தேசிய ்மாழியும் அதி்காரப்பூரவ ்மாழியும் 
ஆகும். மலாய்மாழி அதி்காரப்பூரவ ்மாழி என்று தேசிய ்மாழிச் சட்்டம் 
1963/1967இல் (Akta Bahasa Kebangsaan 1963/97) பதிவு ்சயயப்பட்டுள்ளது. 
்கல்வி ்மாழியா்க மலாய்மாழியின் முககியத்துவம் குறித்து ்கல்விச் சட்்டம் 
1961 (Akta Pelajaran 1961), ்கல்விச் சட்்டம் 1996 (Akta Pendidikan 1996) 
ஆகியவறறில் பதிவாக்கப்பட்்டது. அதே தவயளயில் பல்லின மக்கயளக 
்்காண்ட மதலசிய மக்கள் ்மண்டரின், ேமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய 
்மாழி்கயள அன்றைா்ட வாழ்வில் ்ோ்டரபு ்மாழியா்கப் பயன்படுத்ேலாம்.

பதசிய ம�ாழியின் நிலை 

அயனவருககும் ்காயல வணக்கம். 
இம்மாேம் நம் பள்ளியில் தேசிய ்மாழிக 
்்காண்டாட்்டம்  நய்ட்பறைவிருககிறைது. 

வரலாறறுக ்கழ்கமும் 
இக்்காண்டாட்்டத்தில் பங்கு ்பறைவுள்ளது.

1

ஆமாம், முடியும் வில்சன். 
இப்புத்ே்கத்தில் எழுதி 

இருப்பதுதபால் மலாய்மாழிதய 
தேசிய ்மாழியாகும். ஆனால், 
மறறை ்மாழி்கயளயும் அன்றைா்ட 
வாழ்வில் ்ோ்டரபு ்மாழியா்கப்  

பயன்படுத்ேலாம்.

(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Dasar Bahasa
Kebangsaan: Sejarah Memartabatkan Bahasa
Kebangsaan dan Bahasa Rasmi Malaysia.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)

நம் நாட்டின் தேசிய ்மாழி என்ன?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

(1) Bahasa kebangsaan adalah   
 bahasa Melayu dan hendaklah  
 ditulis dengan apa-apa tulisan   
 sebagaimana yang diperintahkan  
 dengan undang-undang oleh   
 Parlimen:

Dengan syarat bahawa -
(a) tiada seorang pun boleh dilarang   
 atau dihalang daripada    
 menggunakan (selain bagi maksud  
 rasmi), atau daripada mengajar  
 atau belajar, apa-apa bahasa lain;”

“Perkara 152. Bahasa kebangsaan. 
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தேசிய ்மாழி என்பது ்பருமிேம் மிக்க நாட்டின் பாரம்பரியம் ஆகும். 
ஒவ்வாரு குடிம்கனும் ்கட்்டாயமா்கத் தேசிய ்மாழியயப் பயன்படுத்ேவும் 
மதிக்கவும் தவணடும். 

்கவரநதிழுககிறைது ்டாயாங் ்ெட்டி. நான் 
்க்டநே  ஆணடு ஷா ஆலாமில் நய்ட்பறறை 
சிலாங்கூர மாநில அளவிலான தேசிய ்மாழி 
்்காண்டாட்்டத்தில் ்கலநது ்்காணத்டன். 

அக்்காண்டாட்்டத்தில் மலாய்மாழி 
பயன்படுத்ேப்பட்்டது.

நான் பதிலளிககிதறைன். 
மலாய்மாழி ்ோ்டரபு 
்மாழியானேறகுக 

்காரணம் மலாய்மாழி 
நம் நாட்டின் தேசிய 

்மாழியாகும்.

ஓ அப்படியா! அேனால்ோன் நாட்டின் 
அயனத்து அதி்காரப்பூரவ நி்கழ்வு்களிலும் 

மலாய்மாழி பயன்படுத்ேப்படுகிறைது. 
தேசிய ்மாழியயத் ேவிரத்து நாம் மறறை 

்மாழி்கயளப் பயன்படுத்ேலாமா? 

எலிசபத், ஏன் தேசிய ்மாழி 
மாேக ்்காண்டாட்்டத்தின் 

தபாது  மலாய்மாழி 
்ோ்டரபு ்மாழியானது? 

நம் நாட்டின் தேசிய ்மாழியயப் புரிநது்்காள்ள மாணவர்களுககு 
வழி்காட்டுேல்.
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நாட்ய்ட தமம்படுத்துவதில் தேசிய ்மாழி பல்தவறு வய்கயில் 
பங்்காறறுகிறைது. மதலசிய நாட்டின் குடிம்கனா்க நாம் தேசிய ்மாழியயப் 
்ோ்டரபு ்மாழியா்கத் ேன்னம்பிகய்கயு்டன் பயன்படுத்துவதில் ்பருமிேம் 
்்காள்ள தவணடும்.

தேசிய ்மாழியய முயறையா்கப் 
பயன்படுத்துவதில் உன் 
குடும்பத்தின் பங்கு என்ன?

தனித்துவத்தின் 
அலையாளம் 

தேசிய ்மாழி உல்க 
அரங்கில் நாட்டின் 
அய்டயாளமா்கவும்  
ேனித்துவத்தின் 
சின்னமா்கவும் 
தி்கழ்கிறைது.

நாட்டின் அடித்தளம்   

ஒறறுயமயய 
உருவாக்கப் பல்லின 

மக்கள் புரிநது்்காள்ள  
வழி்காட்டியா்க ஒரு 

்மாழி தேயவப்படுகிறைது.

தேசிய 
ம�ொழியின் 

பங்கு 

பதசிய ம�ாழியின் �ஙகு 

நீதிமன்றைத்தில் அதி்காரப்பூரவ 
அலுவல்்களுககுப் 
பயன்படுத்ேப்படும் ்மாழி என்ன? 

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
பல்தவறு மூலங்்கயளப் 
பயன்படுத்தி, தபச்சிலும் 
எழுத்திலும் தேசிய ்மாழியய 
முயறையா்கப் பயன்படுத்துவேன் 
முககியத்துவத்யேக குறிப்பிடு்க. 

ெடவடிகரகைெடவடிகரகை
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நாட்ய்ட தமம்படுத்துவதில் ஒவ்வாருவரும் முககியப் பங்கு 
ஆறறுகின்றைனர.  மக்களிய்டதய ஒறறுயமயய வலுப்படுத்ே தேசிய ்மாழி 
்ோ்டரபுக ்கருவியா்கத் தி்கழ்கிறைது. 

தேசிய ்மாழியின் பங்கியன விளங்கிக ்்காள்ள மாணவர்களுககு 
வழி்காட்டுேல்.

எழுத்து ம�ாழி 

சட்ை ம�ாழி 

தேசிய ்மாழி 
நீதிமன்றை 

அதி்காரப்பூரவ 
அலுவல்்களில் 

பயன்படுத்ேப்படுகிறைது.

நிரவா்க ம�ாழி  

தேசிய ்மாழி 
அதி்காரப்பூரவ 

அலுவல்்களான கூட்்டம், 
விளக்கமளிப்பு, பயிறசி, 
்கடிேத் ்ோ்டரபு்களில் 
பயன்படுத்ேப்படுகிறைது.

மதாைரபு ம�ாழி

தேசிய ்மாழி நம் 
நாட்டின் பல்லின 
மக்களிய்டதயயும் 
வட்்டாரத்திலும்  

்ோ்டரபு ்மாழியா்கவும் 
விளங்குகிறைது. 

்கல்வி ம�ாழி 

தேசிய ்மாழி பயிறறு 
்மாழியா்கவும் ே்கவல்்கயளக 
்்காணடுச் தசரப்பேறகும் 
பயன்படுத்ேப்படுகிறைது.

ம�ாருளாதார ம�ாழி 

தேசிய ்மாழி 
்பாருளாோர 

ந்டவடிகய்க்களில் 
பயன்படுத்ேப்படுகிறைது. 

(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Dasar Bahasa Kebangsaan:
Sejarah Memartabatkan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa
Rasmi Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)

்பான்்மாழி, 
பழ்மாழி, ்கவியே 
தபான்றை எழுத்துப் 
படிவ ்மாழியா்கத்  
தேசிய ்மாழி 

பயன்படுத்ேப்படுகிறைது.

RM
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தேசிய ்மாழி மக்களிய்டதய நாட்டின் மீது நாட்டுப்பறயறை வளரககிறைது. 
தேசிய ்மாழியய மாணபுறைச் ்சயயப் பல்தவறு ந்டவடிகய்க்களும் ்ோ்டர 
முயறசி்களும் தமற்்காள்ளப்பட்டு வநேன.

பதசிய ம�ாழியின் நிலைலயப் �ாது்காக்கும் ்கழ்கம் 

► ரசாக் அறிக்மக (1956) 
தேசியப் பள்ளிகளில் 
தேசிய மமாழிமயப் 
பயிற்று மமாழியாக்கியது.

► ரஹமான் ோலிப் அறிக்மக 
(1960) பள்ளிகளிலும் 
பல்கமலக்கழகங்களிலும் 
தேசிய மமாழிமயப் 
பயிற்று மமாழியாக்கியது.

► தேசிய மமாழிச் 
சட்டம் 1963/67இல்  
உருவாக்கப்பட்டது.

�பைசியத் பதசியப் 
�ல்்கலைக்்கழ்கம் 

 ►	1970ஆம் ஆண்டில் 
தேசிய மமாழி 
அறிவு மமாழியாக 
மாண்புறச் மசயய 
மதலசியத் தேசியப் 
பல்கமலக்கழகம் 
தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

 
1956ஆம் ஆண்டு த்டவான் 
பஹாசா ்டான் புஸோக்கா 
நிறுவப்பட்டது. த்டவான் 
பஹாசா ்டான் புஸோக்கா 
தோற்றுவிக்கப்பட்டேற்கான 
த�ாக்கம் பின்வருமாறு: 
► அமனத்து அலுவல்களிலும் 

தேசிய மமாழிமய 
முமறயாகப் 
பயன்படுத்துவமே 
ஊக்குவித்ேல்.

► பல்தவறு வாசிப்புப் 
பனுவல்கம்ளத் தேசிய 
மமாழியில் மவளியீடு 
மசயேல்.

► கமலச்மசாற்கம்ள 
உருவாக்குேலும் மமாழிமயத் 
ேரப்படுத்துேலும். 

► எல்லா அலுவல்களிலும் 
தேசிய மமாழிமய 
முமறயாகப் 
பயன்படுத்துவேற்கான 
தூண்டுேல் வழங்குேல். 

்கல்வி அல�ப்புமுலற 

எப்தபாது மதலசியத் தேசியப் பல்கமலக்கழகம் 
தோற்றுவிக்கப்பட்டது?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

தேசிய ம�ொழியய �ொண்புறச் மெய்யும் கழகமும் முயற்சியும்

பைவான் �ஹாசா ைான் 
புஸதாக்்கா 
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ஏன் தேசிய ம�ொழியய �ொண்புறச் மெயய தேண்டும்?

9.4.3    
K9.4.7        

பதசிய ம�ாழி �ாதம் 

►	 மக்களிம்டதய தேசிய 
மமாழிப் பயன்பாடம்ட 
ஊக்குவிக்கும் மபாருடடு 
ஒவதவார் ஆண்டும் அக்த்டாபர் 
மாேம் தேசிய மமாழி மாேம் 
மகாண்்டா்டப்படுகிறது.

�த்தாண்டு்களில்
பதசிய ம�ாழி 

►	 மதலசியாவில் 
பல்தவறு துமறகளில் 
மலாயமமாழிமயத் 
தேசிய மமாழியாகவும் 
அதிகாரப்பூர்வ 
மமாழியாகவும் 
வலுப்மபறச் மசயேல்.

 DEKAD BAHASA 
KEBANGSAAN

  DEKAD BAHASA DEKAD BAHASA 
KEBANGSAANKEBANGSAAN

MBMMBI ம்காள்ல்க

►	 2012ஆம் ஆண்டு தேசிய மமாழிமய 
மாண்புறச் மசயயவும் ஆங்கில மமாழிமயத் 
தி்டப்படுத்ேவும் ‘MBMMBI’ மகாள்மக 
அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

தேசிய மமாழிமய மாண்புறச் மசயவது அமனவரின் க்டமமயாவதோடு 
மக்களிம்டதய விமேக்கவும் தவண்டும். தேசிய மமாழி �ாடடின் 
ேனித்துவத்மேயும் அம்டயா்ளத்மேயும் பிரதிபலிக்கின்றது. 

தேசிய மமாழிமய மாண்புறச் மசயயும் கழகத்மே அறிய மாணவர்களுக்கு 
வழிகாடடுேல்.
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இனப் பாகுபாடின்றி மதலசியக் குடிமக்கள் அமனவரும் தேசிய மமாழிமயச் 
சர்ளமாகப் பயன்படுத்ே தவண்டும். முழுமமயான தேசிய மமாழியின் பயன்பாடு 
முன்தனற்றமிகு �ாடம்ட உருவாக்கும். மலாயமமாழி அதிகாரப்பூர்வ 
அலுவல்களில் பயன்படுத்ேப்படும் தேசிய மமாழியாகும். தேசிய மமாழி பல்தவறு 
சவால்கம்ளச் சந்தித்ோலும் �ாடடின் அம்டயா்ளம் என்போல் தேசிய 
மமாழியின் நிமலத்ேன்மமயும் நிமலப்பாடம்டயும் வலுப்படுத்துேல் அவசியம்.

�ைாயம�ாழிலயத் பதசிய ம�ாழியா்கப் 
�யன்�டுத்துவதில் ஏற�டும் சவால்்கள் 

மற்ற மமாழிகத்ளாடு மலாயமமாழியும் 
மபரும்பாலும் அன்றா்டத் மோ்டர்பில் 
பயன்படுத்ேப்படுகிறது. குடிமக்க்ளாகிய 
�ாம் மலாயமமாழியின் பயன்பாடடிற்கு 
முக்கியத்துவம் மகாடுக்க தவண்டும். 

அன்றாைத் மதாைரபு 

 

�லொயம�ொழியயத் 

தேசிய ம�ொழியொகப் 

பயன்படுத்துவதில் 

ஏறபடும் சவொல்கள்

ஆர்வமின்மம அல்லது ேயக்கம் தேசிய மமாழிமய 
மாண்புறச் மசயயும் முயற்சிகளுக்குத் ேம்டயாக 
அமமகின்றன. ஒவமவாரு மதலசியக் குடிமகனும் 
தேசிய மமாழியின் ஆற்றல் மீது �ம்பிக்மக மவக்க 
தவண்டும். 

ப�சு�வர்களின் இயல்பு 

(மூலம்: Asmah Haji Omar, 2015. Dasar Bahasa Kebangsaan: Sejarah Memartabatkan Bahasa
Kebangsaan dan Bahasa Rasmi Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)

தேசிய மமாழி பயன்பாடடில் ஏற்படும் சவால்கம்ள அறிய மாணவர்களுக்கு 
உேவுேல். 
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9.4.4    
K9.4.5        

இன்மறய காலக்கட்டத்தில் ேகவல் 
மோழில்நுடபத் துமற மிகவும் முக்கியமானது. 
மபரும்பாலான ேகவல் மோழில்நுடபப் 
பயன்பாடுகளும் கருவிகளும் ஆங்கில 
மமாழியிதல உள்்ளன.

நிகழ்ச்சிகளிலும் சமூக ஊ்டகங்களிலும் 
தேசிய மமாழிப் பயன்பாடடில் பல்தவறு 
மமாழிக் கலப்பு ஏற்பட்டோல் வாக்கிய 
அமமப்பு முமற, கமலச்மசாற்கள், 
உச்சரிப்பு ஆகியமவ ேவறாகப் 
பயன்படுத்ேப்படுகிறது.

ம�ாழிக் ்கைப்பு

கற்றலில் மாணவர்கள் ோயமமாழிமயயும் 
வட்டாரவழக்குகம்ளயும் அதிகமாகப் 
பயன்படுத்துவோல் தேசிய மமாழிப் 
பயன்பாடடில் பல சவால்கம்ள எதிர்த�ாக்க 
த�ரிடும்.

்கல்வித் துலற

தேசிய மமாழிமய முமறயாகப் 
பயன்படுத்ே மபற்தறார் அல்லது 
குடும்பத்தினர் உந்துேமலயும் 
வழிகாடடுேமலயும் வழங்க தவண்டும். 

குடும்�ப் பின்்னணி 

த்கவல் மதாழில்நுட்�த் துலற 

மதலசியக் குடிமக்க்ளாகிய �ாம் ஒற்றுமமயின் மமாழியாகவும் 
அம்டயா்ளமாகவும் திகழும் மலாயமமாழிமயப் மபருமிேத்து்டன் மாண்புறச் 
மசயய தவண்டும். நிமறய சவால்கள் இருப்பினும் மலாயமமாழிமயத் தேசிய 
மமாழியாக மாண்புறச் மசயய தவண்டும்.

ம�ாழிக் ்கைப்பு: பல்தவறு 
மமாழிகளிலிருந்து கலந்து 
தபசும் தபச்சு மமாழியாகும்.

ந�ொறகைளஞ்சியம்
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9.4.2    
K9.4.7        

Lagu Bahasa Jiwa Bangsa
Gunakanlah bahasa kebangsaan kita
Marilah amalkan ramai-ramai
Bahasalah menyatukan kita semua
Yakinlah bahasa jiwa bangsa

Marilah mari rakyat semua
Buktikan taat setia dengan satu bahasa
Maju bangsa dan maju negara
Megahkan bahasa kita
Bahasa jiwa bangsa

Lagu/lirik: Dol Ramli

மமாழி இனத்தின் உயிர் (Bahasa Jiwa Bangsa) எனும் பா்டல் தேசிய மமாழிப் 
பற்மற தமதலாங்கச் மசயய உருவாக்கப்பட்டது. மதலசியக் குடிமக்கள் ேங்கள் 
அன்றா்ட வாழ்க்மகயில் தேசிய மமாழிமயப் பயன்படுத்ே இப்பா்டல் வரிகள் 
அமமந்துள்்ளன. மமாழியின்வழி பல்லின மக்கம்ள ஒன்றிமணக்க முடியும். 

Bahasa Jiwa Bangsa பா்டல்

ம�ாழி இ்னத்தின் உயிர 

 தேசிய மமாழி ஏன் ‘மமாழி இனத்தின் உயிர்’ எனப்படுகிறது?

‘மமாழி இனத்தின் உயிர்’ எனும் பா்டமலச் சரியான மமடடு்டன் பாடுவேற்கு 
மாணவர்களுக்கு வழிகாடடுேல்.

மதலசியர்கள் தேசிய மமாழியில் ஆளுமம மபற்றிருக்க தவண்டும். தேசிய 
மமாழியின் பயன்பாடு மக்கள் ஒன்றுபடடு ஒருவருக்மகாருவர் புரிந்துணர்வு்டன் 
இருக்கின்றனர் என்பமே நிரூபிக்கின்றது. �ாம் எங்கிருந்ோலும் தேசிய 
மமாழிமயப் பயன்படுத்துவதில் ேன்னம்பிக்மகயும் மபருமிேமும் மகாள்்ள 
தவண்டும். 
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இந்ே அலகு, தேசிய மமாழியின் நிமலத்ேன்மம, பங்கு, சவால்கள், தேசிய 
மமாழியின் நிமலமயப் பாதுகாக்கும் கழகம் ஆகியவற்மற வி்ளக்குகின்றது.  
அடுத்ே அலகில் மாணவர்கள் தேசிய மலமரக் கற்று அறிந்து மகாள்வர்.

பதசிய ம�ாழியின் நிலை

★ மலாயமமாழி �ாடடின் தேசிய மமாழியாகவும் அதிகாரப்பூர்வ மமாழியாகவும்   
   திகழ்கிறது.
★ �லொயம�ொழி அதிகொரப்பூரே ம�ொழி என்்பது தேசிய ம�ொழிச் ெட்டம்   
 1963/67இல் இ்டம் ம்பற்றுள்ளது.
★ ்பல்லின �தலசிய �ககள பிற ம�ொழிகய்ளயும் அன்றொ்டத் மேொ்டரபு   
 ம�ொழியொகவும் ்பயன்்படுத்ேலொம்.

பதசிய ம�ாழியின் �ஙகு 

★ �ாடடின் அடித்ே்ளம்
★ ேனித்துவத்தின் அம்டயா்ளம்
★ நிர்வாக மமாழி
★ சட்ட மமாழி 

★ மோ்டர்பு மமாழி
★ மபாரு்ளாோர மமாழி
★ எழுத்து மமாழி
★ கல்வி மமாழி 

பதசிய ம�ாழியின் நிலைலயப் �ாது்காக்கும் ்கழ்கமும் 
முயறசியும் 

★ கல்வி முமற
★ த்டவான் பஹாசா ்டான் புஸோக்கா
★ மதலசியத் தேசியப் பல்கமலக்கழகத் தோற்றம்
★ தேசிய மமாழிமய மாண்புறச் மசயயவும் ஆங்கில மமாழிமயத் 
 தி்டப்படுத்ேவும் ‘MBMMBI’ மகாள்மக
★ தேசிய மமாழி மாேம்
★ பத்ோண்டில் தேசிய மமாழி 

★ மமாழிக் கலப்பு 
★ கல்வித் துமற 
★ தபசுபவர்களின் இயல்பு 
★ குடும்பப் பின்னணி 
★ ேகவல் மோழில்நுடபத் துமற
★ அன்றா்டத் மோ்டர்பு

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்

�ைாயம�ாழி பதசிய ம�ாழியா்கப் 
�யன்�டுத்துவதால் ஏற�டும் சவால்்கள்
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அ.  நாட்டை மேம்படுத்துவதில்  மேசிய மோழியின் ்பங்கைக் குறிப்பிடுகை. 

பதசிய 
ம�ாழியின் 

�ஙகு 

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

1.  கூட்டரசு மலாயாவின் அரசியலமமப்புச் சட்டம் மலாயமமாழிமயத் 
_______________________________ அறிவித்துள்்ளது. 

2.  கூட்டம், வி்ளக்கமளிப்பு தபான்ற __________________________ 
அலுவல்களில் தேசிய மமாழிமயக் கட்டாயம் பயன்படுத்ே தவண்டும். 

3.  மதலசியாவின் பல்தவறு இனங்கள் _________________________ பிற 
மமாழிகம்ளப் பயன்படுத்துகிறது.

4.  தேசிய மமாழி மாேம் ஒவதவார் ஆண்டும்  ____________________மாேத்தில் 
மகாண்்டா்டப்படுகிறது. 

5.  ‘மமாழி இனத்தின் உயிர்’ எனும் பா்டல் மதலசிய மக்கள் ேங்கள் வாழ்வில் 
________________ மமாழிமயப் பயன்படுத்துமாறு தகடடுக் மகாள்கிறது. 

ஆ.  சரியான வி்டைகை்ைக் மகைாண்டு கைாலி இடைத்்ே நி்ைவு மசயகை. 

• இந்ேப் பக்கத்மேப் படிமயடுத்து வழங்குேல்.
• மாணவர்கள் பதிலளிக்க வழிகாடடுேல்.160
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மக்கள் தேசிய மமாழிமயச் சரியாகப் பயன்படுத்துவோல் தேசிய மமாழி 
மபருமமமிகு அம்டயா்ளச் சின்னமாக வி்ளங்குகிறது.

சமுதாயம் 
'�ாடம்ட த�சிப்தபாம்' எனும் உணர்வு 

சமுோயத்தின்பால் மதிப்மபயும் 
ஒற்றுமமமயயும் வ்ளர்க்கும். 

நாடு 
ஒற்றுமம 
நிமறந்ே 
மக்க்ளால் 

உலகம் தபாற்றும் 
ஒரு �ாடம்ட 
உருவாக்க 
முடியும். 

நொடயடை தநசிப்தபொம்

தனிநபர் 
தேசிய மமாழிமய உயிராகக் 
கருதி அேன் ஆளுமமமய 
தமம்படுத்திக் மகாண்்டால் 
ேனித்துவத்மேயும் �ாடடுப் 
பற்மறயும் வ்ளர்க்க முடியும்.

ஹன்குக் பல்கமலக்கழகம்,
மேன்மகாரியா

விக்த்டாரியா பல்கமலக்கழகம், 
மவலிங்்டன் நியூசிலாந்து 

ஓஹதயா பல்கமலக்கழகம், 
அமமரிக்கா

அந்நிய மமாழி பல்கமலக்கழகம், 
மபயஜிங், சீனா 

மவளி�ாடுகளில் மலாயமமாழிக் கல்விமய வழங்கும் சில பல்கமலக்கழகங்கள்
(மூலம்: Koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka)           



Saiz sebenar

162

UNITUNIT

Saiz sebenar

162

UNIT

12121212

நம் நாட்டின் தேசிய மலர் செம்்பருத்தியாகும். இநே அலகு செம்்பருத்தி  
தேசிய மலராகத் தேர்நசேடுககப்பட்்டேறகான பின்னணி, ச்பயர், 
செம்்பருத்தியின் சிவபபு வண்ணத்தின் ச்பாருள், தேசியக தகாட்்பாட்டு்டன் 
தேசிய மலர் இேழகளின் அட்டயாளம் ஆகியவறடறை விவாதிககின்றைது. 

சாரம்

அலகு

செம்பருத்தி தேசிய மலர் செம்பருத்தி தேசிய மலர் 

தலைப்பு 9: நம் நாட்டின் அலையாளம்                                                                                 

மகிழச்சி

 குடியியல் நெறி குடியியல் நெறி
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அடிப்்பலை வரைாற்றுச் சிநதலைத் திறன்A
K

PS

A
K

PS

1. செம்்பருத்திடயத் தேசிய மலராகத் தேர்நசேடுககப்பட்்டேறகான 
காலநிரடல அறிேல்.

2. செம்்பருத்தியின் ச்பயர், சிவபபு வண்ணத்தின் ச்பாருள்விளககம் 
செயேல்.

3. செம்்பருத்தி மலரின் இேழகளுககும் தேசியக தகாட்்பாட்டுககும் 
உள்ள சோ்டர்ட்ப விளககுேல். 

நீங்கள் ்கற்்கப் ப்பாவது என்ை?

1. செம்்பருத்திடயத் தேசிய மலராகத் தேர்நசேடுககப்பட்்டேறகான 
பின்னணி.

2. செம்்பருத்தியின் ச்பயர், சிவபபு வண்ணத்தின் ச்பாருள்.
3. தேசியக தகாட்்பாடு்டன் தேசிய மலர் இேழகளின் அட்டயாளம். 
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செம்பருத்தி மலேசியாவின் லேசிய மேராகும. செம்பருத்தியின் ேனித்ேன்்ம 
பிற மேர்களிடம இலோேோல லேசிய மேரா்கத் லேரவு செயயப்படடது.  

சசம்்பருத்தியின் சிறப்பு 

1958ஆம ஆண்டு அ்ைத்து 
மாநிே அரொங்கத்திடமிருந்தும 
லேசிய மேருக்கா்க ஒரு மேரின் 
ச்பய்ரப ்பரிந்து்ரக்க விவொய 

அ்மச்சுக ல்காரியது.

கூடடரசு மோயாவின் லேசிய 
மே்ரத் லேரந்சேடுக்க ஏழு 
பூக்கள் ்பரிந்து்ரக்கப்படடை. 

அ்வ செம்பருத்தி, மலைாரஞ்சிேம, 
மலலி்்க, லராஜா, செண்்ப்கம, 

ோம்ர, மகிழம ஆகும. 

மல்லிகை

ர�ோஜோ தோமக�

மகிழம்  செண்பைம்
செம்்பருத்தி

மர�ோ�ஞ்சிதம்

செம்பருத்தி்யத் லேசிய மேரா்கத் லேரந்சேடுக்கப்படடேற்காை பின்ைணி்ய 
மாணவர்கள் அறிய வழி்காடடுேல.

1. நான்கு குழுக்க்ை உருவாககுேல.
2. 'லேசிய மேரா்கச் செம்பருத்தியின் 

அவசியம' எனும ே்ேப்்பக குழுத்ே்ேவர 
எழுதுேல.

3. குழு உறுபபிைர்கள் ஒவசவாருவரும 
ேம எண்ணத்்ே சவவலவறு வண்ணத் 
தூவ்ேக ச்காண்டு எழுதுேல; ்ப்டத்ேல. 

சசால் வலைக்குழு

உைககுத் லேரந்சேடுககும 
வாயபபு வழங்கப்படடால, 
எந்ே மே்ரத் லேசிய 
மேரா்க நீ லேரந்சேடுப்பாய? 
்காரணத்்ேக கூறு.

21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்
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9.5.1
K9.5.4

லேசிய மேராை செம்பருத்தி நாடடின் அ்டயாைமா்கத் தி்கழ மி்கவும 
ச்பாருத்ேமாைது. 1963ஆம ஆண்டு, ெ்பாவும ெரவாககும மலேசியாவில இ்ணந்ே 
பின்ைரும செம்பருத்தி லேசிய மேரா்க நி்ேநிறுத்ேப்படடது. 

சிவபபுச் செம்பருத்தி லேரவு 
செயயப்படடேற்காை ்காரணம:
•	 ேனித்து நிறகும வண்ணமும 

வடிவமும ச்பறறுள்ைது. 
•	 நாடு முழுதும ஒலர ச்பயரில 

விைஙகுகிறது. 
•	 நாடடில எலோ இடங்களிலும 

எளிதில கி்டககிறது. 
•	 ஆண்டு முழுவதும பூககிறது. 
•	 அக்காேக ்கடடத்தில பிற 

நாடு்களுககுத் லேசிய மேரா்க 
இல்ே.  

நாடடின் முேல பிரேமர துஙகு 
அபதுல ரஹமான் புத்ரா அல ஹஜ் 

அவர்கள் ்கவைமா்கப ்பரிசீலித்ே பிறகு 
சிவபபு செம்பருத்தி மே்ரத் லேரவு 
செயோர. 28 ஜூ்ே 1960ஆம 

ஆண்டு செம்பருத்தி, லேசிய மேரா்கப 
பிர்கடைம செயயப்படடது.

•	 செம்பருத்தியின் அறிவியல ச்பயர 
'்ஹபிஸ்கஸ லராொ சிசைன்சிஸ' 
(Hibiscus rosa-sinensis) ஆகும.

•	 மலேசியாவில மடடும ஏறககு்றய 300 
வ்்கயாை செம்பருத்தி இைமுண்டு.

உங்களுக்குத் சதரியுமா?உங்களுக்குத் சதரியுமா?விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி
எபல்பாது செம்பருத்தி 
லேசிய மேரா்கப 
பிர்கடைப்படுத்ேப்படடது?

(மூலம்: Jabatan Penerangan Malaysia, 2019. Malaysia Focus, 62 Years Hari Merdeka, 
The Story of Malaysia Independence, Volume 2/2019. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia)



Saiz sebenar

166

சசநநிற செம்பருத்தி லேரவு செயயப்படடேறகு 
அேன் வண்ணலம ்காரணமாகும. சிவபபு வண்ணம 
தன்னூக்்கம், (semangat waja), சிறந்ே 
குடிமக்கள், (warganegara cemerlang) துணிவு 
(keberanian) ஆகிய ்பண்பு்க்ைக குறிககின்றது.

சசநநிற சசம்்பருத்தி 

ேன்னூக்கம 
(மூலம்: Persekutuan Bola Keranjang 
Kerusi Roda Malaysia) 

சிறந்ே குடிமக்கள் 
(மூலம்: Tvetmara) 

துணிவு
(மூலம்: Borneo Post, 13 Oktober 2012)

்கவி்ே்ய ஒபபுவிக்க மாணவர்களுககு வழி்காடடுேல. 

உன் அளவில் சிவப்பு வண்ணத்தின்  
முக்கியத்துவத்்தைக் குறிப்பிடுக.

ந�றாறகளஞ்சியம்

தன்னூக்்கம்: சுய ஊக்கம 
சசநநிறம்: சிவபபு நிறம

்ப்டப்பாக்கத்திறலைாடு இ்ணயரா்கக 
்கவி்ே்யப ்பாடு்க.

்பாைல்வழி ்கற்றல்
21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்

செம்பருத்தி மேரின் சிவபபு 
வண்ணத்தின் மூன்று 
ச்பாரு்ைப ்படடியலிடு்க.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

நாடடின் ச்பய்ர உே்கைவில உயரத்துவேற்கா்க 
மக்களி்டலய இருக்க லவண்டிய சநறி்க்ைக 
சிவபபு வண்ணத்திோை சொற்கள் குறிககின்றை.

Bunga raya bunga kebangsaanBunga raya bunga kebangsaan,,
RonaRona merah jadi pilihan merah jadi pilihan,,
Penuh Penuh simboliksimbolik teras kehidupan teras kehidupan,,
Jadi panduan untuk kejayaan.Jadi panduan untuk kejayaan.

Merah berertMerah bererti semangat waja,i semangat waja,
Tersemat di jiwa rakyat jelataTersemat di jiwa rakyat jelata,,
Warganegara cemerlang jugWarganegara cemerlang juga maksudnya,a maksudnya,
Mendukung segala aspirasi negara.Mendukung segala aspirasi negara.

Merah membara lambaMerah membara lambang keberanian,ng keberanian,
Berjiwa kental hadapi cabaranBerjiwa kental hadapi cabaran,,
Rakyat maju tanpa halangan,Rakyat maju tanpa halangan,
Makmur negara satu haluan.Makmur negara satu haluan.

Bunga Raya Merah BermaknaBunga Raya Merah Bermakna

9.5.2
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பூை்கம்

துணிவு
(மூலம்: Borneo Post, 13 Oktober 2012)

சசம்்பருத்தி ்காநத சசம்்பருத்தி ்காநத 
அம்ச்பயதல்அம்ச்பயதல்    

விலளயாடும் முலற: 

1. இவவி்ையாட்டக குழு மு்றயில 
வி்ையாட லவண்டும. 

2. முேல வி்ையாடடாைர வடடிலில 
அமச்பயே லவண்டும. 

3. ஒவசவாரு வி்ையாடடாைரும வடடில 
நிற அடிப்ப்டயில ஒரு ல்கள்வி 
அட்ட்ய எடுத்து ல்கள்விககுப 
்பதில கூறுவர. 

4. ‘பூட்க' வடடத்தில அமபு ஒடடிக 
ச்காண்டால வி்ையாடடாைர 
ஆசிரியரிடமிருந்து ல்கள்வி்யப 
ச்பறறுக ச்காள்ை லவண்டும.  

5. வி்ையாடடாைர ெரியாை வி்ட்யக 
கூறிவிடடால கூடுேல புள்ளி 
வழங்கப்படும. 

6. வி்ட பி்ழயா்க இருந்ோல, மறற 
குழு உறுபபிைர்களுககுப ்பதிேளிக்க 
அகல்கள்வி ச்காடுக்கப்படும. 

7. அகல்கள்விககுச் ெரியாை ்பதிேளித்ே 
குழுவிறகு அ்ரப புள்ளி வழங்கப்படும. 

8. அதி்கமாை புள்ளி்கள் ச்பறற குழுலவ 
சவறறியாைர.

சசம்்பருத்திலயத் பதசிய 

மைரா்கத் பதரநசதடுத்தவர 

யார? 

எடுத்துகைோட்டுக 

ரைள்வி அட்கடை 

•  ல்கள்வி அட்டககும பூட்கக ல்கள்வி அட்டககும ல்கள்வி்கள் ேயாரிக்க 
லவண்டும. 

•  வடடி்ேயும ்காந்ே அமபு அட்ட்யயும ேயாரிக்க லவண்டும.

சசம்்பருத்தியின் சிவப்பு 

வண்ணத்தின் மூன்று 

ச்பாருலளக் குறிப்பிடு்க. 

எடுத்துகைோட்டு பூடைை அட்கடை 

நடவடிக்கைநடவடிக்கை
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செம்பருத்தியின் ஐந்து இேழ், ஐந்து லேசியக ல்காட்பாடடி்ைக 
குறிககின்றை. லேசியக ல்காட்பாடு மலேசியர்களி்டலய ஒறறு்ம உணர்வ 
உருவாககும லேசியச் சித்தாநதமாகும்.

சசம்்பருத்தியும் பதசியக் ப்காட்்பாடும் 

1. ஒறறு்மயின் சின்ைமா்கச் செம்பருத்தியின் முககியத்துவம குறித்ே ே்கவல்க்ைத் 
ேனியாைா்கத் லேடுேல. 

2. சோடரந்து, இ்ணயரா்கக ்கண்டுபிடிபபு்களின் ே்கவல்க்ைக ்கேந்து்ரயாடுேல. 
3. குழு உறுபபிைர்கள் சவண்தி்ரக ்காடசியின் மூேம ்பதில்க்ைப ்பகிரந்து 

ச்காள்ளுேல. 

சிநதலை – இல்ணயர21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்

1
Kepercayaan 
kepada Tuhan
இ்றவன் மீது 

நமபிக்்க ்வத்ேல 

5
Kesopanan 

dan 
Kesusilaan

நன்ைடத்்ே்யயும 
ஒழுக்கத்்ேயும 

ல்பணுேல
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செம்பருத்தியின் 5 இேழுககும லேசியக ல்காட்பாடு ஐந்திறகும இ்டயிோை 
சோடர்்ப விைஙகிக ச்காள்ை மாணவர்களுககு வழி்காடடுேல.

இைத்்ேயும ெமயத்்ேயும 
ச்பாருட்படுத்ோமல லேசியக ல்காட்பாடு 
அ்ைத்து மக்க்ையும ஒன்றி்ணககிறது. 
செம்பருத்தியின் ஒவசவாரு இேழும லேசியக 
ல்காட்பாடடின் ச்காள்்்க்க்ை எலோ 
லநரத்திலும ோஙகியிருப்ப்ே நி்ைவூடடுகிறது.

சித்தாநதம்: ச்காள்்்க 
அலேது புரிேல. 

ந�றாறகளஞ்சியம்

லேசியக ல்காட்பாட்டக 
குறிபபிடு்க.

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

2
Kesetiaan 

kepada Raja 
dan Negara

ல்பரரெருககும 
நாடடிறகும 
விசுவாெம 

செலுத்துேல

3
Keluhuran 

Perlembagaan
அரசியே்மபபுச் 

ெடடத்்ே 
உறுதியா்கக 

்க்டபபிடித்ேல

4
Kedaulatan 

Undang-undang
ெடடமு்றப்படி 

ஆடசி நடத்துேல

9.5.3
K9.5.5        



Saiz sebenar

170

மலேசிய மக்களின் வாழக்்கயில் செம்பருத்தி மலேசிய மக்களின் வாழக்்கயில் செம்பருத்தி 
குறியீட்டின் ்பயன்்பாடுகுறியீட்டின் ்பயன்்பாடு

நாடடின் அ்டயாைமாை செம்பருத்தி அதி்காரபபூரவ, அதி்காரபபூரவமறற 
அலுவல்களில ்பரவோ்கப ்பயன்்படுத்ேப்படுகிறது. செம்பருத்தியின் 
ச்பயரும ்படமும குறியீடா்கவும சின்ைமா்கவும அழகுப ச்பாருைா்கவும  
்பயன்்படுத்ேப்படுகின்றை. 

ச்பருலமமிகு சின்ைம் சசம்்பருத்தி  

்பணம் விகையோட்டு

மோட்சிகம தோங்கிய 
மோமன�ரின முஸைோட் 

ெ�வோக மோநிலச் சின�ம்

1. ்பலலவறு மூேங்களிலிருந்து, அதி்காரபபூரவ அலுவல்களில செம்பருத்தி  
சின்ைங்க்ைப ்பயன்்படுத்தும எடுத்துக்காடடு்க்ைக ்கண்டறியவும. 

2. ச்பாருத்ேமாை சிந்ே்ை மைவ்ர்படத்தில ்ப்டக்கவும.

மைவலர்பைம்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்ல் தி்ன்

CO
N

TO
H
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அஞ்ெல் தகல 

மரலசியோவிற்கு வருகை 
தரும் ஆணடு 

்பள்ளிச் சின�ம் ெோகலயின ச்பயர் 

நாடடின் அதி்காரபபூரவ அலுவல்களில செம்பருத்தியின் ்பயன்்பாடடி்ை 
மாணவர்கள் விைஙகிக ச்காள்ை வழி்காடடுேல.

 செம்பருத்திக குறியீடடின் ்பயன்்பாடு நமககுத் லேசியக ல்காட்பாட்டக 
நி்ைவூடடுகிறது. மலேசியக குடிமக்கைாகிய நாம செம்பருத்திக குறியீட்டப 
ச்பாறுபபுணரவுடன் ்பயன்்படுத்ே லவண்டும. 

செம்பருத்தியின் குறியீடு மலேசிய மக்களின் 
வாழ்வில எவவ்்கயில ்பங்களிககிறது?

விரைந்து பதிலளிவிரைந்து பதிலளி

9.5.3
K9.5.6
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22

33

44

11

  சசம்்பருத்தி தாள்்கைத்தி (Paper weight)   சசம்்பருத்தி தாள்்கைத்தி (Paper weight) உருவறாக்குவவறாம் 
வறாரீர்

்கருவி்களும் 
ச்பாருள்்களும் 

ேட்ட வடிவ ்கல 
‘கிராலயான்’ வண்ணம 
நீர வண்ணம 
தூரி்்க 
ந்கபபூச்சு

ேட்ட வடிவிோை ்கலலில 
‘கிரலயான்’ வண்ணத்்ேக 
ச்காண்டு செம்பருத்தி  
வடிவத்்ே வ்ரய லவண்டும.

செம்பருத்தி்ய நீர 
வண்ணத்்ேக ச்காண்டு 
வண்ணமிடடுக ்காய ்வக்க 
லவண்டும. 

ோள்்கைத்தி ேயார.

அேன்லமல ந்கபபூச்சு்வப பூெ 
லவண்டும. மீண்டும ்காய ்வக்க 
லவண்டும.

•  சிே உோரணங்க்ைக ்காடடி ோள்்கைத்தி்யச் செயவேறகு மாணவர்களுககு 
வழி்காடடுேல.

•  செயது முடித்ே ோள்்கைத்தி்யச் சிறறுண்டி அலேது சோழிலமு்ைவர நாைன்று 
விற்ப்ை செயேல.
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சசம்்பருத்தியின் சிறப்புசசம்்பருத்தியின் சிறப்பு

செம்பருத்தி மேர லேரவு 
செயயப்படடேற்காை ்காரணம :
•	 ேனித்து நிறகும வண்ணமும வடிவமும  

ச்பறறுள்ைது.
•	 நாடு முழுதும ஒலர ச்பயரில 

விைஙகுகிறது. 
•	 நாடடில எலோ இடங்களிலும 

எளிதில கி்டககிறது. 
•	 ஆண்டு முழுவதும பூககிறது. 
•	 அக்காேக ்கடடத்தில பிற  

நாடு்களின் லேசிய மேரா்க இல்ே.

சசநநிற சசம்்பருத்திசசநநிற சசம்்பருத்தி 

செம்பருத்தியின் சிவபபு 
வண்ணத்தின் ச்பாருள்:
•	 ேன்னூக்கம
•	 சிறந்ே குடிமக்கள்
•	 துணிவு 

ச்பருலமமிகு சின்ைம் ச்பருலமமிகு சின்ைம் 
சசம்்பருத்திசசம்்பருத்தி 

நாடடின் அ்டயாைமாை 
செம்பருத்தி அதி்காரபபூரவ,  
அதி்காரபபூரவமறற 
அலுவல்களில  
்பயன்்படுத்ேப்படுகிறது.

இந்ே அேகு, லநசிககும நாடடின் அ்டயாைமா்கச் செம்பருத்தி மேர ்பறறிய 
புரிே்ே அளிககின்றது. இந்ேப புரிேோைது மலேசிய மக்களி்டலய நாடடின் 
மீது அன்்்பயும மரியா்ே்யயும வி்ேககிறது.

சசம்்பருத்தி மைரும் பதசியக் ப்காட்்பாடும் சசம்்பருத்தி மைரும் பதசியக் ப்காட்்பாடும் 

செம்பருத்தியின் ஐந்து இேழ், ஐந்து லேசியக ல்காட்பாடடி்ைக 
குறிககின்றை: 

•	 இ்றவன் மீது நமபிக்்க ்வத்ேல.
•	 ல்பரரெருககும நாடடிறகும விசுவாெம செலுத்துேல.
•	 அரசியே்மபபுச் ெடடத்்ே உறுதியா்கக ்க்டபபிடித்ேல.  
•	 ெடடமு்றப்படி ஆடசி நடத்துேல. 
•	 நன்ைடத்்ே்யயும ஒழுக்கத்்ேயும ல்பணுேல. 

மீட்டுணர்வோம்மீட்டுணர்வோம்
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அக�த்துக ரைள்விைளுககும் ்பதிலளித்திடுை.

 இடைமிருந்து  வலம்

• மாணவர்க்ைப ்பதிேளிக்கக ல்காருேல. 
• இப்பக்கத்்ேப ்படிசயடுத்து வழஙகுேல.

சிந்தித்துப் பதிலளிசிந்தித்துப் பதிலளி

ரமலிலிருந்து கீழ்

1. செம்பருத்தி மலேசியர்களின் 
ஒறறு்மயின் __________ ஆகும. 

2. செம்பருத்தி ஒலர ___________ 
ச்பயர ச்காண்டது.

3. செம்பருத்தியின் ்படம___________ 
்பயன்்படுகிறது.

4. மலேசிய மக்கள் ______________
ச்காண்டிருக்க லவண்டும.

5. __________ வண்ணம துணி்வக 
குறிககிறது.

6. லேசிய மேரா்க ______________
மாேம 1960ஆம ஆண்டு 
பிர்கடைப்படுத்ேப்படடது.

ஆசிரியர்
குறிப்பு

7. __________________ லேசிய  
மேராகும. 

8. செம்பருத்தியின் இேழ்்கள் ஐந்து 
________ பிரதி்பலிககின்றை. 

9. மலேசிய __________ லேசிய  
மே்ர மதிக்க லவண்டும.

10. லேசிய மேருககு _________  
மேர ்பரிந்து்ரக்கப்படடை.

  8

1

265

3

   

  9

7

4

10 

கு

டுசி

்க பு

ரா

த்ம

க

ே

ல்கா

அ. கீழ்கைோணும் குறுகசைழுத்துப் ்பயிற்சிகய நிகைவு செயை. 
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இப்்பக்கத்்தைப் ்படிசயடுத்து வழங்குதைல்.

நிரல்நிரல்நிகழவுநிகழவு
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28 ஜூ்ே 1960ஆம நாள் செம்பருத்தி லதைசிய 
மேராகப் பிரகடனப்்படுத்தைப்்பட்டது.

1958 ஆம ஆணடு விவொய அ்மச்சு லதைசிய மேர் 
லதைர்வுக்கு ஒரு மே்ரப் ்பரிந்து்ர செயய அ்னத்து 
மாநிே அரசிடம லகட்டுக் சகாணடது.

துங்கு அப்துல் ரஹமான் புத்ரா அல்-ஹஜ் சிவப்பு 
செம்பருத்தி்யத் லதைர்வு செயதைார்.

லதைசிய மேர் லதைர்வுக்கு ஏழு வ்க மேர்கள் 
்பரிந்து்ரக்கப்்பட்டன.

ஆ.  செம்்பருத்திகயத் ரதசிய மல�ோைப் பி�ைடை�ப்்படுத்திய நிைழ்வுைகைச்  
 ெரியோ� நி�ல்்படி வரிகெப்்படுத்துை.   
       

இ.    ரதசியக ரைோட்்போடு ஐந்தக� எழுதுை.
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CINTA AKAN NEGARA
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செம்பருத்தி லேசிய அ்டயாைமாக்கப்படடேறகு நாம ச்பருமிேம ச்காள்ை 
லவண்டும. செம்பருத்தி, இை ஒறறு்மயின் அ்டயாைம. மலேசியச் ெமுோயம 
ஒன்று்படுமல்பாது நாடடின் அ்மதியும நலலிணக்கமும உறுதிச் செயயப்படுகிறது.

(மூேம: Jabatan Penerangan Malaysia)

நாட்டை தநசிபத்பாம

தனிந்பர் 
ேன்னூக்கத்்ே 

அ்டயாைப்படுத்தும 
செம்பருத்தியின் சிவபபு 
வண்ணம நாடடின்மீது 

ச்பருமிேத்்ே வைரககும.

ெமுதோயம் 
ேன்னூக்கத்்ே 

அமல்படுத்துவேன் வழி 
ெமுோய ஒறறு்ம்ய 

அ்டய முடியும.

நோடு 
ெமுோயத்தில ெகிபபுத்ேன்்ம 

நாடடில அ்மதி்யயும 
வைப்பத்்ேயும உருவாககும. 
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