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ஆறாம் ஆண்டுக்கான ேமிழ்ச�ாழிப் போடைநூல் ்ேசியக ்கல்வித் 
ேத்துைத்ரேயும் சோடைக்கப்பேள்ளிக்கான சீைர�க்கப்பேடடை ேமிழ்ச�ாழிக 
்கரலத்திடடை ேை �ற்றும் �திப்பீடடு ஆைணத்ரேயும் அடிப்பேரடையா்கக 
ச்காண்டுள்ைது. 

 ்கல்வி ்கற்ற ்சமுோயம் ஆற்றல்மிகு ்சமுோய�ா்க உருைா்கப் போடைநூல் 
துரணபுரிகின்றது.  

எளியநலட யில்தமிழ்நூல் எழுதிடவும் லவண்டும்.
     இலககணநூல் புதிதாக இயற்றுதலும் லவண்டும்.
தவளியுலகில், சிநதலனயில் புதிது புதிதாக
     விலளநதுள்ள எவற்றினுககும் த்பயர்கதளலாங கண்டு
ததளிவுறுத்தும் ்படஙகதளாடு சுவடிதயலாம் தசய்து
    தசநதமிலழச் தசழுநதமிழாய்ச் தசய்வதுவும் லவண்டும்.

என்றார் புைடசிக ்கவிஞர் போைதிோ்சன். அைரின் கூற்றுக்்கற்பே 
இப்போடைநூலில் ச�ாத்ேம் 24 சோகுதி்கள் ேனிக ்கருப்சபோருரைக 
ச்காண்டு இலகுைா்க அர�க்கப்பேடடுள்ைன. ்�லும், இதில்  ஐநது 
ச�ாழிககூறு்களும் இடைம்சபேற்றுள்ைன. அரை ்்கடடைல் ்பேச்சு, ைாசிப்பு, 
எழுத்து, ச்சய்யுளும் ச�ாழியணியும், இலக்கணம் என்பேன ஆகும். 

 ்கல்வி அர�ச்சின் பேரிநதுரைக்்கற்பே, �ாணைர்்கள் 21ஆம் 
நூற்றாண்டிற்்கான திறன்்கரை அரடைய இநநூல் ைழிைகுககின்றது. 
�னத்ரேக ்கைரும் ைண்ணப் பேடைங்கள், குறியீடு்கள், ஆக்கப்பூர்ை�ான 
்கற்றல் ்கற்பித்ேல் நடைைடிகர்க்கள், ஆசிரியர் குறிப்பு்கள் எனப் பேல 
அம்்சங்கள் பேரிநதுரைக்கப்பேடடுள்ைன.

 எங்களின் எண்ணங்கரை எழுத்து ைடிை�ாககி அைற்ரறச் ச்சவ்ைனத் 
சோகுத்துச் சிறநேசோரு போடைநூலா்க உங்களுககுக ச்காடுககின்்றாம். 
இேரன நன்முரறயில் பேயன்பேடுத்திக  ்கற்றரலத் திறம்பேடை ்�ற்ச்காள்ை 
ைாழ்த்துகி்றாம்.
 

நன்றி, 
ஆசிரியர்கள் 
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கீழ்க்காணும் பேடைச்சின்னங்கள் �ாணைர்்கரை ஈர்ககும் சபோருடடுப் 
பேயன்பேடுத்ேப்பேடுகின்றன. 

வாசிப்பு

இலக்கணம்

செய்யுளும் ச�ாழியணியும்
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QR குறியீடு
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ஆசிரியர் குறிப்புஆசிரியர் குறிப்பு

்கறறல் ்தரம்
்கற்றல் �ைம்
1.2.3

 க்கட்டல் கேச்சு

எழுத்து

ேக்க எண்

 ்த்கவல் அறிகவாம்

1

 தகவல் அறிலவாம்



1

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

தலைபலபைய�ொட்டி� கருத்துகலைப பபைசிடுக.

திறனபபைசியின பை�ன11
பாடம்பாடம்

திறனபபைசியின பை�ன  

நொளகொட்டி  வொய�ொலி    அைொரக் கடிகொரம்  

திறனபபைசி மனிதரகளின வொழலவ எளிலம ஆக்குகிறது. 

கூடுதல் கருத்துகளைக் குழுவில் கலந்துளையாடிப் பளைக்கச் செயதல்.

தளலப்ளபசயாட்டிய கருத்துகளைப் சபாருத்தமான சொல், சொறசறாைர், வாக்கியம் ஆகியவறளறப் 
பயனபடுத்திப் பபசுவர்.1.3.15

நிழறபைடக் கருவி   

 தகவல் உலகம் தகவல் உலகம்11
த�ாகுதித�ாகுதி

2

3

4

அனறு நான இல்லாமல் 
நிகழ்ச்சிகைா!

1

ம்ம்ம்... எஙபக 
நான?

புலம்பல் பவணைாம். 
நீஙகள் எனனுள் 
அைக்கம்.தம்பியின 

வைர்ச்சியில் 
மகிழ்ச்சி. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

தலைபலபைய�ொட்டி� கருத்துகலைப பபைசிடுக.

தளலப்ளபசயாட்டி பமலும் சில கருத்துகளைக் கூறப் பணித்தல்.

தளலப்ளபசயாட்டிய கருத்துகளைப் சபாருத்தமான சொல், சொறசறாைர், வாக்கியம் ஆகியவறளறப் 
பயனபடுத்திப் பபசுவர்.1.3.15

நடவடிக்லக

அனறும் 
இனறும்



3

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

குறிவலரலவ வொசித்திடுக.

எஙகள பதலவ22
பாடம்பாடம்

குறிவளைளவ வாசித்துக் கலந்துளையாைச் செயதல். 

குறிவளைளவ வாசித்துப் புரிந்து சகாள்வர்.2.2.8

8

 மாணவர்கள் 

12

 மாணவர்கள் 

இ�ஙகலை கறறல்

குறுஞயசெய்தி 
அனுபபுதல்

இலசெ பகட்டல்

இலை� 
விலை�ொட்டு

நிழறபைடம் 
எடுத்தல்

10

 மாணவர்கள்

2 
ம
ாண

வ
ர்க

ள்

8

 மாணவர்கள் 

இனளறய சூழலில் திறனபபசியின பயனபாடு அதிகரித்த வணணபம 

உள்ைது. இக்குறிவளைவு தாமான வீைா பதசியப்பள்ளி ஆறாம் 

ஆணடு மாணவர்களின ஒரு மாதத் திறனபபசியின பயனபாட்ளைக் 

குறிக்கினறது.

திறனபபைசியின பை�னபைொடு
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

குறிவலரவுக்பகறற செரி�ொ� கூறறுக்கு (  ) எ� அலட�ொைமிடுக.

1. தாமான வீைா பதசியப்பள்ளி ஆறாம் ஆணடு மாணவர்களின 
சமாத்த எணணிக்ளக 40 ஆகும்.

2. இம்மாணவர்கள் குறுஞசெயதி அனுப்புவதறகுத் 
திறனபபசிளய அதிகம் பயனபடுத்துகினறனர். 

3. இளெ பகட்ைல் நைவடிக்ளகக்குப் பயனபாடு மிகக் 
குளறவாக உள்ைது.

4. பனனிைணடு மாணவர்கள் இயஙகளல வகுப்பிறகு 
முக்கியத்துவம் சகாடுக்கினறனர். 

5. நிழறபைம் எடுக்கவும் இளணய விளையாட்டு விளையாைவும் 
ெம அைவிலான மாணவர்கள் விருப்பம் சகாள்கினறனர்.

6. இயஙகளல கறறலுக்கும் இளணய விளையாட்டிறகும் 
இளைபய உள்ை மாணவர்களின எணணிக்ளக பவறுபாடு 
ஏழு ஆகும்.

விபவகத் திறனபபசியின வழி இயஙகளல 
கறறளல விரும்புகிறாயா? ஏன? 

குறிவளைளவ வளைந்து பளைக்கச் செயதல். 

குறிவளைளவ வாசித்துப் புரிந்து சகாள்வர்.2.2.8
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கற்றல் தரம்

குறிப்புகளைப் பயனபடுத்தி வாக்கியம் அளமக்க வழிகாட்டுதல். 

தளலப்ளபசயாட்டி வாக்கியம் அளமப்பர்.3.3.21

வொக்கி�ம் அலமத்திடுக.

பிறநதநொள பைரிசு33
பாடம்பாடம்

எனக்குப் பிறந்தநாள் பரிசு வாஙகிக் சகாடுக்க அம்மா விரும்பினார். 
பநறறு எனளனக் களைக்கு அளழத்துச் செனறார். அஙபக என விருப்பத் 
பதர்வு...

1. என பிறந்தநாள் பரிசு தட்ளைக் கணினி ஆகும். 

2. தட்ளைக் கணினிக்கு 10% கழிவு வழஙகப்பட்ைது.

3. சவள்ளை நிறத் தட்ளைக் கணினி என மனத்ளதக் கவர்ந்தது.

4. விைலி, எலியன பபானறளவ இலவெமாகக் சகாடுக்கப்பட்ைன.

5. இவவருைப் பிறந்தநாள் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒனறாகும்.

தட்லடக் கணினி திறனபபைசி  

விலை RM1200  RM1300  

10% 20%

சவள்ளை   நீலம்     

விைலி, எலியன    
வன தட்டு (hard disc),

 மினனூட்டு வஙகி (power bank)

கழிவு   

நிறம்   

இைவசெம்    

என பிறநதநொள பைரிசு திறனபபைசி எனற 
தலைபபில் வொக்கி�ம் அலமத்திடுக.நடவடிக்லக

பிறநதநொள பைரிசு
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கற்றல் தரம்

இைக்கைம்44
பாடம்பாடம்

- முகிைனிடம் நறபணபுகள் 
இருக்கினறன.

- முகிைனபைொல் அனபு சகாள்க.

- முகிலன பைளளியில் படித்தான.

- அவனகண் நட்பு சகாணைான.

- முகிைொ! இஙபக வா. 

ஏழொம், எட்டொம் பவறறுலம உருபுகலை அறிநதிடுக.

உருபு இல்ளல 
(விளித்தல் / 
அளழத்தல்) 

இல், இைம், 
பால், கண

எட்டொம் பவறறுலம

(விளி பவறறுலம)

ஏழொம் பவறறுலம

நடவடிக்லக 1

நடவடிக்லக 2

பசெரத்து எழுதிடுக.

பவறறுலம உருலபை இலைத்து எழுதிடுக.

1. பமளெ   +  இல் =  பமலசெயில்

2. மாமா   +  இைம் = 

3. நவின  +  கண = 

4. தம்பியின +  பால் = 

1. தஙலக நிளறய பழஙகள் உள்ைன. (இைம்)

  தஙலகயிடம் நிளறய பழஙகள் உள்ைன. 

2. பைரதன! அஙபக பபாய விளையாடு. (விளி)

3. அத்ளத நலகக்கலட பவளல செயகிறார். (இல்)

4. அணணன தஙலகயின பகாபம் சகாணைார். (கண)

5. திரு.மஸலான அபுவின இைக்கம் சகாணைார். (பால்)

ஏழாம், எட்ைாம் பவறறுளம உருபுகளை ஏறறுள்ை வாக்கியஙகளைப் பார்த்து எழுதச் செயதல்.   

ஏழாம், எட்ைாம் பவறறுளம உருபுகளை அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர்.5.2.10 

வலக உருபு  எடுத்துக்கொட்டு   
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கற்றல் தரம்

பவறு சில அறிவிப்புகளைச் செவிமடுக்கச் செயது நிைல்பைக் கூறச் செயதல்.

செவிமடுத்தவறளற நிைல்பைக் கூறுவர். 1.2.14

வருமுன கொபபபைொம்11
பாடம்பாடம்

சுகாதாரம்                         சுகாதாரம்                         22
த�ாகுதித�ாகுதி

அனபார்ந்த மாணவர்கபை, 

இனறு நான பகாவிட் 19 
சபருந்சதாறறிலிருந்து நம்ளமப் 
பாதுகாக்கும் சில வழிமுளறகளைக் 
கூறுகிபறன. பகட்டு நிைல்பைக் 
கூறுஙகள்.

சபருந்சதாறளறத் தவிர்ப்பபாம்; சுகாதாைத்ளதப் பபணுபவாம்.

அடிக்கடிக் ளககளைக் கழுவுதல் நனறு.   

கூட்ைம் நிளறந்த இைஙகளில் ெமூக  
இளைசவளிளயப் பினபறற பவணடும்.

சவளியில் செல்லும்பபாது முகக்கவரி 
அணிதல் அவசியம்.

ளகத்தூயமிளயப் பயனபடுத்துவது சிறப்பு.

சபருந்சதாறறு பைவும் இைஙகளுக்குச் 
செல்வளதத் தவிர்க்க பவணடும்.

சுகாதாை அளமச்சின விதிமுளறகளைப் 
பினபறறுதல் நனளம உணைாக்கும்.   

2

3

4

5

6

1

யசெவிமடுத்தவறலற நிரல்பைடக் கூறிடுக.
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கற்றல் தரம்

அறிக்லகல� வொசித்திடுக.

சுகொதொர முகொம்22
பாடம்பாடம்

கைந்த 20 ஜனவரி 20XXஇல் சகனாஙகா பதசியப்பள்ளியில் சுகாதாை முகாம் 
நளைசபறறது. இம்முகாளமப் பள்ளியின நலப்பிரிவு ஏறபாடு செயதது. 
மாணவர்களிளைபய சுகாதாை விழிப்புணர்ளவ ஏறபடுத்துவபத இதன 
பநாக்கமாகும்.
 
 இம்முகாமில் மாணவர்களுக்காகக் கட்டுளை எழுதுதல், ஓவியம் 
வளைதல், நடித்தல், கவிளத ஒப்புவித்தல் பபானற பபாட்டிகள் ஏறபாடு 
செயயப்பட்டிருந்தன. அத்பதாடு உைல் நலம், ெத்துணவு, கல்வி சதாைர்பான 
சொறசபாழிவுகளும் இைம் சபறறன. மாணவர்கள் ஆர்வமுைன அளனத்து 
நைவடிக்ளககளிலும் பஙபகறறனர்.

 வகுப்பளறகளும் பள்ளி வைாகமும் தூயளம செயயப்பட்ைன. 
தளலளமயாசிரியர் கலந்து சகாணை ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் 
பாைாட்டுத் சதரிவித்தார். பமலும், பள்ளியின சுகாதாைத்ளத பமம்படுத்துவதன 
மூலம் கறறல் திறளனயும் பமம்படுத்த முடியும் எனறு அவர் கூறினார். 
சதாைர்ந்து, சவறறியாைர்களுக்குப் பரிசுகள் வழஙகப்பட்ைன. செயலாைரின 
நனறியுளைபயாடு நிகழ்ச்சி நிளறவளைந்தது. 

அறிக்ளக தயாரித்தவர்,                   22 ஜனவரி 20XX  

   அ. முகிலா                
........................................
(முகிலா த/சப அமுதன)
ஏறபாட்டுக்குழுச் செயலாைர்,
சகனாஙகா பதசியப்பள்ளி.

அறிக்ளகளயச் ெரியான பவகம், சதானி, உச்ெரிப்பு ஆகியவறறுைன நிறுத்தக்குறிகளுக்பகறப வாசிக்கப் 
பணித்தல்.  

அறிக்ளகளயச் ெரியான பவகம், சதானி, உச்ெரிப்பு ஆகியவறறுைன நிறுத்தக்குறிகளுக்பகறப வாசிப்பர்.2.3.13

யக�ொஙகொ பதசி�பபைளளியின சுகொதொர முகொம் அறிக்லக

 தகவல் அறிபவொம்உலகச் சுகாதாை நாள் ஒவபவார் ஆணடும் ஏப்ைல் 7ஆம் நாள் சகாணைாைப்படுகிறது.
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கற்றல் தரம்

பவறு சில அறிக்ளகளயப் பார்த்து எழுதப் பணித்தல்.

அறிக்ளகயிலுள்ை கருத்துகளைக் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.18

அறிக்லகயிலுளை கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

கூட்டுபபைணி   33
பாடம்பாடம்

தொமொன படசெொ கூட்டுபபைணி அறிக்லக

கைந்த 10 ஜூன 20XXஇல் தாமான பைொவில் கூட்டுப்பணி 
நளைசபறறது. இதில் 50 பபர் கலந்து சகாணைனர். 

   

நாள்    : 10 ஜூன 20XX
இைம்   : தாமான பைொ
பஙபகறபு : 50 பபர்

1.0 பநொக்கம்

1.1  சுறறுப்புறத்ளதயும் பூஙகா வெதிளயயும் பமம்படுத்துதல்.
1.2  பநாய தடுப்பு முயறசியாக அளமதல்.
1.3  மக்களிளைபய ஒறறுளமளய வைர்த்தல்.

2.0 நடவடிக்லககள

2.1  பூச்செடிகள், மைஙகள் நட்டு அழகுப்படுத்தினர்.
2.2  பூஙகாவின விளையாட்டுக் கருவிகளைச் சீைளமத்தனர்.
2.3  கால்வாயகளைச் சுத்தம் செயதனர்.

3.0 முடிவு

3.1  பஙபகறற அளனவருக்கும் உணவு வழஙகினர்.
3.2  அளனவரும் மகிழ்ச்சியுைன வீடு திரும்பினர்.
 

 அறிக்ளக தயாரித்தவர்,                            12 ஜூன 20XX                          

       பாலன்
-----------------------------------
(பாலன த/சப செல்வைாஜா)
ஏறபாட்டுக்குழுச் செயலாைர்,
தாமான பைொ.
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கற்றல் தரம்

நடவடிக்லக 2 செரி�ொ� இலையமொழில� எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 1 இலையமொழிகலையும் அவறறின யபைொருலையும் 
ம��ம் யசெய்து கூறி எழுதிடுக.

பமறகணை சூழளல நடித்துக் காட்ைப் பணித்தல்.

ஆறாம் ஆணடுக்கான இளணசமாழிகளையும் அவறறின சபாருளையும் அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர்.4.4.5

1. முகநூலின  களை அறிந்து பயனபடுத்த பவணடும்.

2. நணபர்கள்  நிளறந்த ொளலளயக் கைந்து நீர்வீழ்ச்சிளய 
அளைந்தனர்.

3. திருமதி மாலா கூட்டுக் குடும்பத்தில் வாழ்வதினால் ஏறபடும்  களைப் 
பறறிக் கூறினார்.

யசெய்யுளும் யமொழி�ணியும்44
பாடம்பாடம்

கைநதுலர�ொடுக.

யபைொருள   இலையமொழி    

ெமமறற நிலப்பகுதி

நல்லது சகட்ைது

பமடு பைளைம்

நனலம தீலம

1

குணா, இனறு ஆசிரியர் விைம்பைத்தின நனலம 
தீலமகளைப் பறறி நனகு விைக்கினார்.  

2
ஆமாம் நணபா. மிதிவணடிளய 
சமதுவாகச் செலுத்து. செல்லும் வழி 
பமடு பைளைம் நிளறந்ததாக உள்ைது.
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கற்றல் தரம்

உளைநளைப் பகுதியில் உள்ை கருத்துகளை அளையாைஙகணடு கூறச் செயதல்.

செவிமடுத்த உளைநளைப் பகுதியில் உள்ை கருத்துகளைக் கூறுவர். 1.2.15 

யசெவிமடுத்த உலரநலடப பைகுதியில் உளை கருத்துகலைக் கூறிடுக.

பைைம் தரும் பகலிச்சித்திரஙகள                  11
பாடம்பாடம்

ப�ாருளாதாரம்                                             ப�ாருளாதாரம்                                             33
த�ாகுதித�ாகுதி

பகலிச்சித்திைஙகள் மனத்ளதக் கவரும் பளைப்புகளுள் ஒனறு.     
இளவ சிறுவர்களின கவனத்ளத அதிகம் கவர்ந்துள்ைன. பமலும், இது 
வருமானத்ளதப் சபருக்கும் ஒரு துளறயாகவும் அளமகிறது. 

பகலிச்சித்திைஙகள் மனத்தில் நிளனக்கும் கருத்துகளை 
எளிளமயான முளறயில் முன ளவக்கினறன. இளவ நளகச்சுளவ 
உணர்வு மிக்களவ. ஓயவு பநைத்ளத நனமுளறயில் கழிக்கத் துளண 
செயகினறன. இளவ புத்தாக்கச் சிந்தளனளய உருவாக்கும்; வாசித்தல் 
மீது விருப்பத்ளத ஏறபடுத்தும்; ஓவியக்களல மீதும் ஆர்வத்ளத 
உணைாக்கும். 

தறசபாழுது சபரிய அைவில் பகலிச்சித்திைஙகள் ொர்ந்த சினிமாப் 
பைஙகள் வசூலில் ொதளன பளைக்கினறன. பலர் இத்துளறயில் முதலீடு 
செயகினறனர். சபாருைாதாைத்ளத பமம்படுத்தும் துளறயாக வைர்ந்து 
வருவதால் நாம் இதனபால் கவனம் சகாள்வது சிறப்பாகும்.
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கற்றல் தரம்

இலை� வணிகம்22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்திடுக.

இனறு உலகபம இளணய 
மயமாகி விட்ைது. சிறிபயார் முதல் 
சபரிபயார் வளை இளணயத்ளதப் 
பயனபடுத்துகினறனர். வணிகத் 
துளறயிலும் இதன வைரச்சி 
சபருகி வருவளதக் காணலாம்.

 இளணயம் தூைத்ளதயும் 
பநைத்ளதயும் கட்டுப்படுத்தாமல் வணிகம் செயய 
உதவுகிறது. பமலும், உலசகஙகும் இளணயத்தினவழி பயனீட்ைாைர்களைப் 
சபற முடிகிறது.
             
 இவவணிகத்திறகுக் குளறவான முதலீடும் இளணய வெதியும் 
இருந்தால் பபாதுமானது. குறிப்பிட்ை இைம் பதளவயில்ளல. 
களைகளுக்கு வாைளக கட்ை பவணடும் எனற பை�மும் இருக்காது. 
எஙகும் எப்சபாழுதும் சபாருள்களை வாஙகலாம்; விறகலாம்.

  குடும்ப மாதர்களும் இளணய வணிகத்தினவழி    
 வருமானம் ஈட்டுகினறனர். உணவு, உளை, ஆபைணஙகள் இனனும்  
 பல பதளவகளையும் பெளவகளையும் வழஙகுகினறனர்;    
 சபறுகினறனர். 

 தறபபாளதய காலக்கட்ைத்தில் இளணய 
வணிகம்வழி உணவு விநிபயாகச் பெளவகள் 
மிகவும் பிைபலமாகி வருகினறன. உணவுகளை 
வீட்டிறபக வைவளழத்தும் உணகினறனர். ஆகபவ, 
இளணயம்வழி வணிகம் அறிபவாம்; பயன 
சபறுபவாம்.

உளைநளைப் பகுதியிளன வாசித்துக் கலந்துளையாைப் பணித்தல்.

சபாருைாதாைம் சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர். 2.4.17

இணைய வணிகம்

இணைய வணிகம்
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1. எந்தத் துளறயில் இளணயத்தின வைர்ச்சி சபருகி வருகிறது?
 அ. வணிகத் துளற
 ஆ. கட்டுமானத் துளற
 இ.  பபாக்குவைத்துத் துளற

2. இளணய வணிகத்தால் ஏறபடும் நனளமகள் யாளவ?
 i குறிப்பிட்ை இைம் பதளவயில்ளல.
 ii அதிகமான முதலீடு பதளவப்படும்.
 iii எஙகும் எப்சபாழுதும் சபாருள்களை வாஙகலாம்; விறகலாம்.
 iv தூைத்ளதயும் பநைத்ளதயும் கட்டுப்படுத்தாமல் வணிகம் செயயலாம்.

 அ. i,ii,iii ஆ. i,ii,iv இ. i,iii,iv ஈ. அளனத்தும்

3. இளணய வணிகம் குடும்ப மாதர்களுக்கு எவவாறு உதவுகிறது?
 இளணய வணிகம் குடும்ப மாதர்களுக்கு 

4. ெரியான சபாருளுைன இளணத்திடுக.

5. இளணயம் தூைத்ளதயும் பநைத்ளதயும் கட்டுப்படுத்தாமல் வணிகம்   
 செயய உதவுகிறது. இக்கூறறு உணர்த்தும் கருத்து யாது? 

இளணய வணிகத்தின பயனகளை மனபவாட்ைவளைவில் பளைக்கப் பணித்தல்.

சபாருைாதாைம் சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர்.2.4.17

பகளவிகளுக்குப பைதிைளித்திடுக.

முனபனறறம் 

அச்ெமும்

வியாபாைம் 

பயமும் 

வைர்ச்சி 

வணிகம் 
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கைநதுலர�ொடுக.

வஙகி அட்லட33
பாடம்பாடம்

செயல்முளறளயக் பகாளவயாகக் கூறப் பணித்தல். 

தகவல்களை நிைல்படுத்திக் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.13

Sila Pilih
Please Select

தயவு செய்து ததர்்நசதடுஙகள்.

Bahasa Malaysia

English

தமிழ்

தயவு செய்து சதொகககயத் ததர்சதடுககவும்.

RM100 RM1,000

RM200 RM1,500

RM300 மற்ற சதொகககள்

முதல் பககம்RM500

தயவு செய்து கடவு 
எணககைத் தடடவும்.

உஙகளின் PIN ரகசியமொக இருத்தல் தேணடும்

ெரி என்்றொல்         தடடவும் பிகை என்்றொல்         தடடவும்

அன்புகடயீர்

1 2

3 4

5 6
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தகவல்களை நிைல்படுத்திக் பகாளவயாக எழுத வழிகாட்டுதல்.

தகவல்களை நிைல்படுத்திக் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.13

தகவல்கலை நிரல்பைடுத்திக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

1. சமாழிளயத் சதரிவு செயதல்.

2. வஙகி அட்ளைளயத் திரும்பப் சபறறுக் சகாள்ளுதல்.

3. பணத்ளதப் சபறுதல்.

4. பதளவயான சதாளகளயப் பதிவு செயதல். 

5. பணப்பட்டுவாைா இயந்திைத்தில் வஙகி அட்ளைளய உள்பை 
செலுத்துதல்.

6. கைவு எணகளைப் பதிவு செயதல்.

முகுந்தன தாத்தாவுைன வஙகிக்குச் செனறான. வஙகியில் பணம் எடுக்கும் 
முளறளயத் தாத்தாவின மூலம் அறிந்து சகாணைான. முதலில், தாத்தா 
பணப்பட்டுவாைா இயந்திைத்தில் வஙகி அட்ளைளய உள்பை செலுத்தினார். 

 

CONTO
H

CONTO
H

CONTO
H

CONTO
H

CONTO
H

CONTO
H

1
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வலிமிகும் இடஙகலை அறிநதிடுக.

நடவடிக்லக 1 பசெரத்து எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 வலிமிகுநது எழுதிடுக.

நிளலசமாழி – முதலில் நிறகும் சொல்
வருசமாழி – அடுத்து நிறகும் சொல்
 
அபபைடி, இபபைடி, எபபைடி எனனும் யசெொறகளுக்குபபின 
வலிமிகும்.

அப்படி  +   சொல்  =  அப்படிச் சொல்   
இப்படி  +   பபசு    =  இப்படிப பபசு
எப்படி +  கிளைத்தது  =  எப்படிக் கிளைத்தது?

குறிப்பு

எ.கா

1. அப்படி + பகள்   = 

2. இப்படி + கூறு  = 

3. எப்படி  + திறந்தாய = 

4. அப்படி + சொனனான = 

5. இப்படி + பார்த்தான   = 

6. எப்படி  + ெரிந்தது   = 

1. உனக்கு ஏறபட்ை துனபஙகளை எப்படி ெமாளித்தாய? 

2. சபரியவர்களிைம் மரியாளத இல்லாமல் இப்படி பபசுவது தவறாகும். 

3. “ொளலளய அப்படி கைப்பபத ெரியான முளறயாகும்,” எனறார் ஆசிரியர்.         

4. “உனக்கு இந்தக் கடிகாைம் எப்படி கிளைத்தது?” எனறு கவிதா பகட்ைாள்.

நாளிதழில் காணப்படும் அப்படி, இப்படி, எப்படி எனபனவறறுக்குப்பின வலிமிகும் சொறசறாைர்களைப் பார்த்து 
எழுதச் செயதல். 

அப்படி, இப்படி, எப்படி எனபனவறறுக்குப்பின வலிமிகும் எனபளத அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர். 5.4.4

• சொறசறாைர்களில், வருசமாழி ‘க், ச், த், ப்’ ஆகிய 
வல்சலழுத்துகளில் சதாைஙகினால் நிளலசமாழி ஈறறில் 
சில இைஙகளில் வல்சலழுத்து மிகும்.

• வருசமாழியின முதல் எழுத்து வல்லினமாக 
இருந்தால்தான வல்லினம் மிகும்.

இைக்கைம்44
பாடம்பாடம்
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கற்றல் தரம்

ெபா, ெைவாக் மாநிலஙகளைப் பறறிப் பபெப் பணித்தல்.

வளைபைத்தில் உள்ை விவைஙகளைக் கூறுவர். 1.5.7 

வலரபைடத்தில் உளை விவரஙகலைக் கூறிடுக.

நம் நொடு11
பாடம்பாடம்

சுற்றுச்சூழல்சுற்றுச்சூழல்                                                                                          44
த�ாகுதித�ாகுதி

நாடும் வளமும்

சகாடி மளல 

பஙபகார் தீவு

லஙகாவித் தீவு 

பபார்ட்டிக் ென கைறகளை

பகமைன மளல 

இ�றலக வைம் சுறறுைொத் தைம் யசெல்லும் வழி 
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உைகச் சுறறுச்சூழல் நொள22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்திடுக.

இயறளக அனளனயின வைப்பிைொதமாக இந்தப் பசுளமயான உலகம் 

திகழ்கிறது. நாம் நலமாக வாழ்வதறகுத் தூய்லம�ொ� சுறறுச்சூழல் அவசியம். 

இச்சூழல் அளமவதறகு நம்முளைய பஙகு முக்கியமாகிறது.

அதன அடிப்பளையில் உலகச் சுறறுச்சூழல் நாள் 1972ஆம் ஆணடு 

சதாைஙகப்பட்ைது. இந்த நாள் ஒவசவாரு வருைமும் ஜூன 5ஆம் நாள் 

சகாணைாைப்படுகிறது. ஒவபவார் ஆணடும் ஒரு கருப்சபாருள் அடிப்பளையில் 

அனுசெரிக்கபபைடுகிறது. 

இந்நாளில் சுறறுச்சூழளலப் பாதுகாப்பதறகாக மறுசுழறசி, மறுபயனீடு 

பபானற நைவடிக்ளககள் ஊக்குவிக்கப்படுகினறன. சுறறுச்சூழல் சதாைர்பான 

பைப்புளை பமறசகாள்வதும் வழக்கமாகும். சுவசைாட்டி தயாரித்தல், மைம் 

நடுதல், வன விலஙகுகள் பாதுகாத்தல் பபானற நைவடிக்ளககள் வழக்கில் 

உள்ைன. 
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கற்றல் தரம்

சுறறுச்சூழல் சதாைர்பான சுபலாகத்ளத உருவாக்கி அழகுறப் பளைக்கச் செயதல். 

சுறறுச்சூழல் சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர். 2.4.14

பகளவிகளுக்குப பைதிைளித்திடுக.

நாம் எதிர்காலத்தில் வைமொக வாழ சபாருள் 

பெர்த்து ளவக்கிபறாம். அதுபபால் இனபமாக வாழ 

மாசுபைாத சுறறுச்சூழளல உருவாக்க பவணடும். 

இயறளகளய பநசிப்பபாம்; சுறறுச்சூழளலப்  

பாதுகாத்துப் பசுளமப் பூமிளய உருவாக்குபவாம்.

புதி� உைகம் பைலடபபபைொம்

1. உலகச் சுறறுச்சூழல் நாள் எப்சபாழுது சதாைஙகப்பட்ைது?

 உைகச் சுறறுச்சூழல் நொள 1972ஆம் ஆண்டு யதொடஙகபபைட்டது.

2. எந்த நாளில் உலகச் சுறறுச்சூழல் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது? 

3. இந்நாள் சகாணைாைப்படுவதன பநாக்கம் எனன?

4. அனளறய நாளில் பமறசகாள்ைப்படும் நைவடிக்ளககள் யாளவ?   

5. சபாருள் காணக:

 அ. தூயளமயான    ஆ. அனுெரிக்கப்படுகிறது     இ. வைமாக

6. தூயளமயான சுறறுச்சூழளல உருவாக்குவதில் உமது பஙகு எனன? 
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விவரஙகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக. 

பைசுலமப பூஙகொ33
பாடம்பாடம்

பைசுலமப பூஙகொ
பைசுலமப பூஙகொ

யதொஙகும் பைொைம்யதொஙகும் பைொைம்

பைொைம்பைொைம்

இலைபபைொறும் இலைபபைொறும் 
இடம்இடம்

பைசுலம�ொ� கொடுபைசுலம�ொ� கொடு

வண்ைப பூக்களவண்ைப பூக்கள

2

4



கூடொரம் கூடொரம் 
அலமக்கும் இடம்அலமக்கும் இடம்

நபைன தன அப்பாபவாடு 
சமதுநளைப் பயிறசிக்காகப் 
புதிதாக அளமக்கப்பட்டிருக்கும் 
பசுளமப் பூஙகாவிறகுச் செனறான. 

ஆறுஆறு

பதனீப பதனீப 
பைண்லைபைண்லை

3

5
6

1
ஆரம்பைம் / முடிவு

21
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கற்றல் தரம்

தைஙகாட்டி வளைபைத்ளதக் சகாணடு விவைஙகளைக் கூறச் செயதல்.

வளைபைத்திலுள்ை விவைஙகளைக் பகாளவயாக எழுதுவர். 3.4.14
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 திருக்குறளைப் பாைலாகப் பாைப் பணித்தல். 

 ஆறாம் ஆணடுக்கான திருக்குறளையும் அதன சபாருளையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.4.5.4

யசெய்யுளும் யமொழி�ணியும்44
பாடம்பாடம்

கைநதுலர�ொடுக.

அனிச்ெப்பூ பமாந்தவுைன வாடிவிடும். அதுபபால முகம் மலைாமல் 

பவறுபட்டு பநாக்கியவுைன விருந்தினர் வாடி நிறபர்.

குறள

யபைொருள   

நடவடிக்லக திருக்குறலையும் அதன யபைொருலையும் ம��ம் 
யசெய்து கூறி எழுதிடுக.

பமொபபைக் குலழயும் அனிச்செம் முகநதிரிநது
பநொக்கக் குலழயும் விருநது. (90)

மித்ைா, விருந்தினளை அனபபாடு உபெரிக்கும் 
உமது பணபு எனளன மிகவும் கவர்ந்தது.

நனறி சுபா. விருந்தினர்களின முகம் வாைாமல் 
வைபவறறு உபெரிப்பது நமது பணபாடு அல்லவா!
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உலரநலடப பைகுதியில் உளை விவரஙகலைக் 
கூறிடுக.

நீை நிறம்11
பாடம்பாடம்

அறிவவாம்அறிவவாம்55
த�ாகுதித�ாகுதி

விவைஙகளை மனபவாட்ைவளைவில் எழுதிப் பளைக்கச் செயதல்.   

உளைநளைப் பகுதியில் உள்ை விவைஙகளைக் கூறுவர்.1.5.8 

நீல நிறத்தில் பூக்கும் பைாஜாளவப் 
பார்த்ததுணைா? ஆம், இது ஜப்பானிலுள்ை 
ெணபைாரி லிமிட்சைட் நிறுவனத்தின 
20 ஆணடுகள் முயறசிக்குப் பின 
உருவாக்கப்பட்ைது. சைல்பிணைலின எனப்படும் 
ஒருவளக நீலப் பூவின கூறுகளை இந்த 
பைாஜாவில் இளணத்தனர். இப்படி ஓர் 
அதிெயம் நிகழ்ந்தது. இதன விளல சில 
ஆயிைஙகள் எனறால் பாருஙகபைன.

நீல நிறச் ொளலயா? 
அஃது எனன? ொளலயில் 
செல்பவர்களுக்கு சவப்பத்தின 
தாக்கம் சதரியாமல் இருக்க 
இஃது அளமக்கப்பட்டுள்ைது. 
இதளனக் கத்தார் பதாஹாவின 
அப்துல்லா பின ஜசீம் எனற 
ொளலயில் காணலாம். இதன 
நீைம் 200கி.மீ ஆகும். 150C 
சவப்பத்ளதக் குளறக்கும் 
தனளம இதறகு உணைாம்.  

நீை
பரொஜொ

எஙகு?   எபபைடி?

நிறுவ�ம்? விலை?

நீைச்

செொலை  

ஏன?
நீைம்?

எஙகு?
சிறபபு?
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உளைநளைப் பகுதியின கருத்துகளைத் திைட்டிக் கலந்துளையாைச் செயதல்.

சமாழி சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர்.2.4.15

அசெத்தல் மணிக்கூண்டு22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்துக் கருத்துைர பகளவிகளுக்குப 
பைதிைளித்திடுக.

பிைஞசு அைொல் கட்ைப்பட்ை இந்த அெத்தல் மணிக்கூணடு 
பழளம மாறாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ைது. இஃது இந்தியா 
புதுச்பெரி, முத்தியால் பபட்ளை காந்தி வீதியில் கிைமனபொ 
பூஙகாவில் அளமந்துள்ைது. இது மணிக்கு ஒரு முளற 
திருக்குறளையும் அதன சபாருளையும் ஒலித்து அெத்துகிறது. 
பமலும், இதில் பநைத்ளதத் தமிழிலும் ஆஙகிலத்திலும் பகட்க 
முடிகிறது. இந்த மணிக்கூணடு சபாதுமக்களிளைபய நல்ல 
வரபவறலபைப சபறறுள்ைது.

சில காலமாக இந்த மணிக்கூணடு பழுதாகி இருந்தது. 
பினனர், அைொஙகத்தின உதவியுைன சீைளமக்கப்பட்டு 15 ஜனவரி 
2020இல் திறப்பு விழா கணைது. 1330 திருக்குறள்கள் பதிவாகி 
இருக்கும் இந்த மணிக்கூணடு தமிழ்சமாழியின வைர்ச்சிக்குப் 
பஙகாறறும் எனபது உறுதி.

1. அெத்தல் மணிக்கூணடு எந்த அைொல் கட்ைப்பட்ைது?

   அசெத்தல் மணிக்கூண்டு பிரஞசு அரசெொல் கட்டபபைட்டது.

2. இஃது எஙபக அளமந்துள்ைது?

3. இதன சிறப்புகள் யாளவ?

4. சீைளமக்கப்பட்ை மணிக்கூணடு எப்சபாழுது திறப்பு விழா கணைது? 

5. சபாருள் காணக:

 அ. வீதியில்      ஆ. வைபவறளப       இ. உறுதி

 6. சமாழி வைர்ச்சிக்கு நீ எவவாறு பஙகாறறலாம்? 
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நடவடிக்லக உலரநலடப பைகுதில� வொசித்துக் கருத்துைர 
பகளவிகளுக்குப பைதிைளித்திடுக. 

1. தமிழ் இலக்கியஙகளுள் புகழ் சபறற நூல் எது? 

 தமிழ இைக்கி�ஙகளுள புகழ யபைறற நூல் திருக்குறள ஆகும்.

2. இஃது எத்தளன ஆணடுகள் பழளமயான நூல்?

3. திருக்குறளின பவறு சபயர்கள் யாளவ?

4. திருக்குறள்களின சமாத்த எணணிக்ளக எத்தளன?

5. சபாருள் காணக: 

 அ. புகழ்   ஆ. நூல்  இ. வாசிப்பது

6. மாணவர்கள் திருக்குறளை வாசிப்பதால் எத்தளகய பயன கிளைக்கும்   

எனக் கருதுகிறாய? 

திருக்குறள் பறறிய திைட்பைடு செயது பார்ளவக்கு ளவக்கப் பணித்தல். 

சமாழி சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர்.2.4.15

தமிழ்சமாழி இலக்கியஙகளுள் மிகவும் புகழ 
சபறறது திருக்குறள். இஃது ஈைாயிைம் 
ஆணடுகளுக்கு பமல் பழளமயான நூல் எனறு 
கூறப்படுகிறது. இதறகு முப்பால், சதயவநூல் எனப் 
பல சபயர்கள் உணடு. 

 திருக்குறளை எழுதியவர் திருவள்ளுவர். 
இவளைத் சதயவப் புலவர், சபாயயாசமாழிப் புலவர் 
எனறும் அளழப்பர். இவர் எழுதிய திருக்குறள் நூலில் 
சமாத்தம் 133 அதிகாைஙகள் உள்ைன. ஒவசவாரு 
அதிகாைத்திறகும் பத்து குறள் வீதம் சமாத்தம் 1330 திருக்குறள்கள் 
உள்ைன. உலக மக்கள் நல்வாழ்வுக்குத் பதளவயான கருத்துகளை இந்நூல் 
சகாணடிருக்கிறது. திருக்குறளை வொசிபபைது நலம் பயக்கும். 

திருக்குறள்
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தலைபலபைய�ொட்டி� கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

மபலசியாவின உயர்ந்த கட்ைைம் பறறிய கருத்துகளை எழுதச் செயதல்.

தளலப்ளபசயாட்டிய கருத்துகளை 60 சொறகளில் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.19

எஙகு? 

துபாய 

உ�ரம் 

829.8 மீட்ைர் 
(2,722 அடி) 

மொடிகள 

163

திறபபு விழொ 

மனனர் பேக் முகமது

4 ஜனவரி 2010 

சிறபபுகள 

•	 76வது மாடியில் நீச்ெல் குைம்

•	 158வது மாடியில் மசூதி

புரஜ கலிிஃபைொ33
பாடம்பாடம்

புரஜ கலிிஃபைொ

நொன பைொரக்க விரும்பும் புரஜ கலிிஃபைொ  

புரஜ கலிிஃபைொ உயைமான கட்ைைம் ஆகும். இது துபாயில் 
அளமந்துள்ைது. 829.8 மீட்ைர் (2,722 அடி) உயைமுள்ை 
இக்கட்ைைம் 163 மாடிகளைக் சகாணடுள்ைது. இக்கட்ைைம் 4 
ஜனவரி 2010ஆம் ஆணடு மனனர் பேக் முகமது அவர்கைால் 
அதிகாைப்பூர்வமாகத் திறந்து ளவக்கப்பட்ைது. இதன சிறப்புகள் 
பல . இது சுறறுப்பயணிகளின 
கவனத்ளத ஈர்த்து வருகிறது. நான எப்சபாழுதுதான அஙகுச் 
செல்பவபனா? 
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QR குறியீட்டின துளணயுைன பாைளலப் பாைச் செயதல்.

தளலப்ளபசயாட்டிய கருத்துகளை 60 சொறகளில் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.19

நடவடிக்லக தலைபலபைய�ொட்டி� கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக 
எழுதிடுக.

நீைத் திமிஙகைம்   

நீைத் திமிஙகைம் உைகின மிகப யபைரி� விைஙகு ஆகும். 
இது பைொலூட்டி வலகல�ச் செொரநதது. 

 நீலத் திமிஙகலம் அழிவளதத் தவிர்க்க 
பவணடும். இளைய தளலமுளற இதளனக் காண பவணடும். 

11

66 22

33

44

55

சபரிய விலஙகு

• நீலத் திமிஙகலம்   

பாலூட்டி       

80 முதல் 100 அடி 

• சபண திமிஙகலம் 
நீைமாக 
இருக்கும்.   

150 ைனகள்

• ெைாெரியாக 30 
வைர்ந்த யாளனயின 
எளைக்குச் ெமம்.    

80 முதல் 90 
ஆணடுகள் 
வளை வாழும். 

கிரில் எனும் சிறு 
இறால் வளக 
மீனகளைத் 
தினனும்.

வருடுக
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1. அவவைவு +  பாெம்  =  

2. இவவைவு +  ெத்தம்    = 

3. எவவைவு +  தருவாய = 

வலிமிகொ இடஙகலை அறிநதிடுக.

நடவடிக்லக 1 பசெரத்து எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 பிலழகலை அலட�ொைம் கண்டு திருத்தி எழுதிடுக.

அவவைவு, இவவைவு, எவவைவு எனனும் அைவுப 
யபை�ரகளுக்குபபின வலிமிகொது.

அவவைவு +  சபரிய   =  அவவைவு சபரிய  

இவவைவு  +  சிறிய   =  இவவைவு சிறிய 

எவவைவு   +  பணம்   =  எவவைவு பணம்?

எ.கா

சொறசறாைர்களில், வருசமாழி 'க், ச், த், ப்’ 
ஆகிய வல்சலழுத்துகளில் சதாைஙகினாலும் 
நிளலசமாழி ஈறறில் சில இைஙகளில் வலிமிகாது.

அவவைவு, இவவைவு, எவவைவு ஆகிய சொறகளைக் சகாணடு சொறசறாைர் அளமக்கப் பணித்தல். 

அவவைவு, இவவைவு, எவவைவு எனபனவறறுக்குப்பின வலிமிகா எனபளத அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர்.5.5.5

4. அவவைவு +  பகாபம் = 

5. இவவைவு +  செயதாய = 

6. எவவைவு +  சகாடுளம = 

1. இவவைவுப் சபரிய பாளனயில், எவவைவுத் தணணீர் நிைப்ப பவணடும்? 
இஃது எனன அவவைவுச் சுலபமா?

2. இவவைவுச் சிறிய வீட்ளை வாஙக, எவவைவுப் பணம் சகாடுக்க பவணடும்? 
அவவைவுப் பணத்ளத எனனால் பதை முடியுமா?

இைக்கைம்44
பாடம்பாடம்
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பைத்ளதப் பார்த்துக் கலந்துளையாடிக் கருத்துகளைக் கூறப் பணித்தல்.

சூழலுக்பகறற கருத்துகளைக் கூறுவர்.1.6.3

சூழலுக்பகறற கருத்துகலைக் கூறிடுக. 

நனபற யசெய்11
பாடம்பாடம்

மனமகிழ்ச்சிமனமகிழ்ச்சி66
த�ாகுதித�ாகுதி

கைந்த வாைம் திலகன தன நணபர்கபைாடு மாறறுத்திறனாளிகள் 
இல்லத்திறகுச் செனறான. அஙகு...

மொறறுத்திற�ொளிகலைச் யசெனறு கொண்பைதொல் 
அவரகள மகிழச்சி அலடவொரகள.

பநொக்கம் ம�வுைரவுபை�ன நடவடிக்லக
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வொசித்து மகிழ22
பாடம்பாடம்

வொசித்துப யபைொருலை அறிநதிடுக.

நடவடிக்லக அகரொதியின துலையுடன யசெொல்லின யபைொருலை 
எழுதிடுக.

கவிளதளய மகிழ்ச்சியாகப் பாைச் செயதல்.

அகைாதியின துளண சகாணடு பல சபாருள் தரும் சொறகளை அறிவர்.2.5.3 

படி      நூல்               நளக           அனனம்           திஙகள்            ஞாயிறு          

நாடு நமது நொடு – அதன

நலளன நீயும் நொடு 

பாடு தமிழில் பைொடு – சமாழி 

படித்தல் உனறன பைொடு

ஒனறும் ஐந்தும் ஆறு – நீர்

ஓடி வருவதும் ஆறு

குனறின மைத்தில் கூடு – நல்ல

குழந்ளத கபைாடு கூடு

குைத்தில் சிறியது குட்லட – நீைம்

குளறவாய உள்ைதும் குட்லட

நிலவின சபயரும் மதிபய – படித்து

நீயும் சபறறிடு மதிபய!

                                                       
(பாத்பதறல் இைமாறன) 

ஒரு யசெொல் இரு யபைொருளஒரு யசெொல் இரு யபைொருள
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சூழலுக்பகறற கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

என யபைொழுது பபைொக்கு33
பாடம்பாடம்

இளைச்சொறகளைப் பயனபடுத்திக் பகாளவயாக எழுத வழிகாட்டுதல்.

சூழலுக்பகறற கருத்துகளை 60 சொறகளில் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.20

• பநைத்ளதப் பயனுள்ை வழியில் செலவிடுதல்.

• அறிவாறறலும் சிந்தளனத் திறனும் பமம்படுதல்.

• கணினியில் தகவல் பெகரிக்கும் திறன சபறுதல்.

• பபாட்டிகளில் ஆர்வமுைன பஙசகடுத்தல்.

என சபாழுது பபாக்கு இயந்திை மனிதளன உருவாக்குவது. பிறந்தநாள் 
அனறு அப்பா எனக்கு இயந்திை மனிதளன வடிவளமக்கும் சபாருள்களைப் 
பரிெளித்தார்.
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யசெய்யுளும் யமொழி�ணியும்44
பாடம்பாடம்

கைநதுலர�ொடுக.

ஒரு காரியத்ளதக் காலந்தாழ்த்திச் செயதல்

உைனபடுதல் / இணஙகுதல் / இளெதல்

மரபுத்யதொடர யபைொருள   

ஆறப பபைொடுதல்

யசெவி செொய்த்தல்

நடவடிக்லக 1 மரபுத்யதொடரகலையும் அவறறின யபைொருலையும் 
ம��ம் யசெய்து கூறி எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 நிலறவு யசெய்திடுக.

1. ஆதவன சபறபறாரின அறிவுளைக்குச்  இனறு உயர்ந்த 
நிளலளய அளைந்துள்ைான.

2. சுமதி ஆளைகளை உைபன ளதத்துக் சகாடுக்காமல்   
வருமானத்ளத இழந்தாள்.

3. பவட்ளைக்காைர்கள் வன இலாகா அதிகாரியின கட்ைளைக்குச் 
 மிருகஙகளை பவட்ளையாடுவதில்ளல.

மைபுத்சதாைர்களைப் புத்தகக் குறியீைாகச் செயயப் பணித்தல்.

ஆறாம் ஆணடுக்கான மைபுத்சதாைர்களையும் அவறறின சபாருளையும் அறிந்து ெரியாகப்  பயனபடுத்துவர்.4.6.4

மனனித்து விடுஙகள் அம்மா. இனி 
எவபவளலளயயும் ஆறப பபைொட்டுச் 
செயய மாட்பைன. 

அனபற நான பழம் பறிக்கச் சொனபனன. 
நீ யசெவி செொய்த்திருநதொல் இனறு பசியால் 
வாடும் நிளல வந்திருக்குமா?

செவி ொயத்ததால் ஆறப் பபாட்ைதால்
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நைப்புச் செயதிளயப் பறறிய கூடுதல் கருத்துகளைக் கூறச் செயதல்.

நைப்புச் செயதிளயப் பறறிய கருத்துகளைக் கூறுவர்.1.6.4 

நடபபுச் யசெய்தில�ப பைறறி� கருத்துகலைக் கூறிடுக.

விழிபபுைரவு 11
பாடம்பாடம்

சமூகத்தில் நாம் சமூகத்தில் நாம் 
த�ாகுதித�ாகுதி

77

டிஙகிக் கொய்ச்செல்டிஙகிக் கொய்ச்செல்

டிஙகி ஒருவளக ளவைஸ காயச்ெல். 
இஃது ஏடிஸ சகாசுக்கள் மூலம் 
பைவுகிறது.

கொய்ச்செல், தலைவலி,     
கண் வலி, பைசியினலம,         
வொநதி, பதொலில் தடிபபு, 

தலசெ, மூட்டு வலி 

அறிகுறிகள  

பினபைறற 
பவண்டி�லவ

தூயளமயான 
சுறறுப்புறம் 

மருத்துவளை 
நாடுதல்  விழிப்புணர்வு  

மருந்து 
சதளித்தல்
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வைமான வாழ்க்ளகக்குப் சபாருைாதாைம் மிக முக்கியமான ஒனறாகும்.  
இதில் அளனவருக்கும் பஙகு உணடு. அவவளகயில், சபாருைாதாைத்ளத 
பமம்படுத்தவும் ொதளன செயயவும் ஊனம் ஒரு தளையல்ல. இதளன 
நிரூபிக்கிறார்கள் பாகான செைாய, பபைாக் மாநிலத்ளதச் ொர்ந்த 
ெபகாதரிகைான ோலினி பதவி மறறும் ஹரிணிோ. இவர்கள் ‘ோலினி 
வியூஸ’ (Shalini Views) எனும் வளலசயாளி வாயிலாக மினனுகினறனர்.

இவவளலசயாளி ஜூன 19ஆம் 
திகதி 2020இல் யதொடஙகபபைட்டது. 
இதில் பலவிதமான ெளமயல் குறிப்புகள் 
இைம்சபறறுள்ைன. மபலசியா, கனைா, 
சிஙகப்பூர், அசமரிக்கா, தாயலாந்து எனப் 
பல நாட்டு மக்கள் இவர்களின தீவிை 
ைசிகர்கள் ஆவர். ெளமயல் ஒளிப்பதிவுகளை 
இவர்களின அணணன செயகிறார். 
ஹரிணிோ அதளன வடிவளமத்து 
வளலசயாளியில் பதிபவறறம் செயவதில் 
வல்ைவர. இந்த வளலசயாளியின மூலம் 
இவர்களின புகழ் பமபலாஙகுகிறது; 
சபாருைாதாைம் வைர்ந்து வருகிறது.

மினனும் நட்செத்திரஙகள 22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்திடுக.
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 பமலும், இவர்கள் முகநூல், புலனம் வாயிலாகவும் சிறு வியாபாைம் 
செயகிறார்கள். ஊ�ம் யவனறு வொ�ம் யதொடு எனபதறகு இவர்கபை 
சிறந்த உதாைணம். நாமும் இவர்களின சபாருைாதாை வைர்ச்சிக்கு 
உதவலாபம! இவர்களின வளலசயாளிளய வலம் வருபவாம்; ஆதைவு 
சகாடுப்பபாம்.

1. ‘ோலினி வியூஸ’ வளலசயாளியின மினனும் நட்ெத்திைஙகள் யாவர்?

 ‘ஷொலினி வியூஸ்’ வலைய�ொளியின மினனும் நட்செத்திரஙகள  
ஷொலினி பதவி மறறும் ஹரிணிஷொ ஆவர.

2. இந்த வளலசயாளி எப்சபாழுது சதாைஙகப்பட்ைது?

3. இவர்களின தீவிை ைசிகர்கள் எந்த நாட்ளைச் ொர்ந்தவர்கள்?
 
4. ஹரிணிோவின திறளம எனன? 

5. சபாருள் காணக: 

 அ. சதாைஙகப்பட்ைது  
 ஆ. வல்லவர்
 இ. வியாபாைம்

6. ஊ�ம் யவனறு வொ�ம் யதொடு எனற கூறறு எதளன 
உணர்த்துகிறது?  

சபாருைாதாைத் துளறயில் பமம்பாடு அளைந்தவர்களை அளையாைஙகணடு கலந்துளையாைச் செயதல்.

சபாருைாதாைம் சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர்.2.4.17 

பகளவிகளுக்குப பைதிைளித்திடுக.
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யசெய்தியிலுளை விவரஙகலைக் கைநதுலர�ொடுக.

இனலற� அறிமுகம்33
பாடம்பாடம்

பநாய வந்த பிறகு சிகிச்ளெ சபறுவளதவிை, எளிதாகக் கிளைக்கும் 
சில மூலிளககள் நம் வாழ்ளவ வைமாக்குகினறன. இவவாறு கூறுகிறார் 
சநல்லிக்காய மூலிளக பானத்தின உரிளமயாைர் திரு.அபநகன. சதாைர்ந்து, 
இனளறய அறிமுகம் அஙகத்தில் அவளைச் ெந்திப்பபாம். 
 
     வணக்கம் பநயர்கபை, சநல்லிக்கனி ஆயுளை வைர்க்கும் கனி எனறு 
கூறப்படுகிறது. அவவளகயில், இந்தக் கனியின மூலம் சபறப்படும் பானத்தின 
பலனகள் எணணில் அைஙகா. எஙகள் தயாரிப்பில் சவளியான இந்த 
சநல்லிக்காய மூலிளக பானத்தில் ளவட்ைமினகள், நார்ச்ெத்து, பொடியம் 
என உைலுக்குத் பதளவயான அளனத்து ஊட்ைச்ெத்துகளும் அைஙகியுள்ைன. 
 
     இப்பானம் உைளலச் சுறுசுறுப்பாக இயஙக ளவக்கிறது; நலத்ளதக் 
காக்கிறது. இனனும் எலும்புகள், சிறுநீைகம் பபானறவறளறயும் 
பாதுகாக்கிறது. இது குறித்து பமலும் விவைஙகள் சபற திளையில் காணும் 
சதாளலபபசி எண அல்லது அகப்பக்கத்ளத வலம் வாருஙகள். நனறி. 

கவின்மலர்   

விவைஙகளைச் செயதி வாசிப்பாகப் பபாலித்தம் செயயப் பணித்தல்.
சநல்லிக்காய மூலிளக பானத்தின விவைஙகளைக் பகாளவயாக எழுத வழிகாட்டுதல்.

செயதியிலுள்ை விவைஙகளைக் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.16
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பகாளவயாக எழுதும்பபாது இளைச்சொறகளின பயனபாட்ளை வலியுறுத்துதல்.

செயதியிலுள்ை விவைஙகளைக் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.16

விவரஙகலை அட்டவலையில் நிலறவு யசெய்து பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

1. ஒளி அலை முரசு யதொலைக்கொட்சி

2. பநரம் இரவு 8:00 மணி    

3. யசெய்தி வொசிபபைொைர

4. யதொகுபபைொைர 

5. ஒளிபபைதிவொைர 

6. அறிமுகம்  

7. உரிலம�ொைர  

8. யதொடரபு எண்

9. அகபபைக்கம்

இனறு முைசு சதாளலக்காட்சியில் இைவு 8:00 மணி செயதி 

இைம்சபறறது. இனளறய செயதிளய வாசித்தவர்  
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ஏழொம், எட்டொம் பவறறுலம உருபுகலை அறிநதிடுக.

ஏழொம்  பவறறுலம 

இல், இைம், பால், கண 

எட்டொம்  பவறறுலம
(விளி பவறறுலம)

உருபு இல்ளல 

(விளித்தல் / அளழத்தல்) 

நடவடிக்லக 1 ஏழொம், எட்டொம் பவறறுலமல� ஏறறிருக்கும் 
யசெொல்லை அலட�ொைஙகண்டு எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 மொறறீட்டு அட்டவலையின துலையுடன 
வொக்கி�த்லத எழுதிடுக.

பைொைன கல்வியினபால் தான இருக்கிறது.

கணினி பதவியினகண அக்களற சகாணடுள்பைன.

நான பபைருநதில் பகாபம் சகாணைார்.

மணி வாழ்க பல்லாணடு.

மனனா! குகனிைம் ஏறி�ொன.

பைொைன பபைருநதில் ஏறி�ொன.

ஏழாம், எட்ைாம் பவறறுளம உருபுகள் ஏறற சொறகளைக் சகாணடு வாக்கியம் அளமக்கப் பணித்தல். 

ஏழாம், எட்ைாம் பவறறுளம உருபுகளை அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர்.5.2.10 

இைக்கைம்44
பாடம்பாடம்

1. அம்மா குழந்ளதயினபால் பாெம் ளவத்தார்.  குழநலதயினபைொல் 

2. இளறவா! மக்களுக்கு அருள் புரிவாயாக! 

3. அபியினகண நட்பு சகாணடிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 

4. தம்பி திைலில் விளையாை எனளன அளழத்துச் செனறான. 

5. ஆசிரியரிைம் புத்தகஙகளை நாளை ஒப்பளைக்க பவணடும். 
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கருத்துகளை மனபவாட்ைவளையில் பளைக்கச் செயதல். 

செவிமடுத்த உளைநளைப் பகுதியில் உள்ை கருத்துகளைக் கூறுவர்.1.2.15 

யசெவிமடுத்துக் கருத்துகலைக் கூறிடுக. 

மின நூைகம் 11
பாடம்பாடம்

தகவல் பதாடர்புத் பதாழில்நுட�ம்  தகவல் பதாடர்புத் பதாழில்நுட�ம்  
த�ாகுதித�ாகுதி

88

தகவல் சதாைர்புத் சதாழில்நுட்ப வைர்ச்சிகளுள் 

குறிப்பிைத்தக்க ஒனறு மின நூலகம். இந்நூலகத்தில் 

பல வளகயான நூல்கள் மினனியல் வடிவில் 

பெமிக்கப்பட்டிருக்கினறன. இளணயத்தினவழி 

அளனவைாலும் எஙகிருந்தாலும் பயனபடுத்தும் 

வளகயில் இந்நூலகம் அளமக்கப்பட்டுள்ைது.

 மின நூலகம்வழி நூல்களை வாசிக்கலாம்; 

இலவெமாகவும் பணம் செலுத்தியும் அதன பெளவளயப் சபறறுக் 

சகாள்ைலாம். இந்நூலகத்தில் நூல்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும். 

இருபத்து நானகு மணி பநைமும் இதன பெளவளயப் சபறலாம்.

  ஒரு நூளல ஒபை ெமயத்தில் பலரும் வாசிக்கலாம். கல்வி, 

ெமூகம், சபாருைாதாைம், அைசியல், மருத்துவம், ெட்ைம் பபானற 

பல்பவறு துளறகள் ொர்ந்த நூல்களை ஒபை இைத்தில் சபறும் 

வெதியும் இந்நூலகத்தில் உணடு. 

 மாணவர்களுக்கு இம்மின நூலகம் பபருதவியாக 

அளமகினறது. இவர்கள் கறறலுக்குத் பதளவயான தகவல்களை 

இஙபக சபறறுக் சகாள்ைலாம். எனபவ, எந்பநைமும் தயார் 

நிளலயில் உள்ை இந்நூலகத்தின பெளவளய அளனவரும் 

பயனபடுத்தி நனளம அளைபவாம்.

தகவல் யதொடரபுத் யதொழில்நுட்பை வைரச்சிகளுள 
ஒனறொக மின நூைகம் விைஙகுகிறது.
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புை�ம்22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்துக் கருத்துைர 
பகளவிகளுக்குப பைதிைளித்திடுக.

சதாைர்புத்துளற ஊைகஙகளுள் ஒனறு புலனம். இது 
ஜனவரி 2009ஆம் ஆணடு சதாைஙகப்பட்ைது. புலனத்ளத 
உருவாக்கியவர்கள் பிளையன ஆக்ைனும் பஜான பகாமும்  
ஆவர். சதாைக்கக் காலத்தில் 55 பணியாைர்களை மட்டுபம 
சகாணடு இச்செயலி உருவாக்கப்பட்ைது.

 தகவல்களை உைனுக்குைன ஒருபெை அனுப்பவும் 
சபறறுக் சகாள்ைவும் புலனம் துளணயாகினறது. இதனவழி 
குறுஞசெயதி, நிழறபைம், ஒலிப்பதிவு, காசணாலி 
பபானறவறளறயும் பரிமாறிக் சகாள்ைலாம். பமலும், நீணை 
பநைம் பிறருைன இலைபபில் இருப்பதறகும் புலனம் 
ஏதுவாகிறது. 

 யதொலைவில் உள்ைவர்கபைாடு பநைளலயாகக் 
காசணாலி மூலம் பபெலாம். அதுமட்டுமல்லாமல், 
தைஙகாட்டிளயயும் சதாைர்பு எணளணயும் பகிர்ந்து 
சகாள்ைலாம். இச்செயலி நம்முளைய சதாைர்பிளன 
எளிளமயாக்குகிறது. 

1. புலனத்ளத உருவாக்கியவர்கள் யாவர்?

2. புலனம் எந்த ஆணடில் சதாைஙகப்பட்ைது?

3. புலனத்தினவழி நாம் சபறும் நனளமகள் யாளவ?

4. சபாருள் காணக:  

 அ. தகவல்   ஆ. இளணப்பில்   இ. சதாளலவில்

5. சதாைர்புத்துளற ஊைகஙகளுள் உனளனக் கவர்ந்தது எது? ஏன?

பகள்விகளுக்கு முழுளமயான வாக்கியஙகளில் பதிலளிக்க வழிகாட்டுதல்.

தகவல் சதாைர்புத் சதாழில்நுட்பம் சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் 
பதிலளிப்பர்.2.4.13
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கருத்துகளைக் பகாளவயாக எழுதிை வழிகாட்டுதல்.

உளைநளைப் பகுதியிலுள்ை கருத்துகளைக் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.17

உலரநலடப பைகுதியிலுளை கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

மின மகிழுநது33
பாடம்பாடம்

என அப்பா மின மகிழுந்து 
வாஙகியுள்ைார். இது மினகலன 
மூலம் இயஙகுகிறது. இம்மகிழுந்தில் 
அதிகமான தானியஙகி செயல்பாடுகள் 
உள்ைன. 

 எஙகள் மகிழுந்தில் நவீனத் தைஙகாட்டி 
உணடு. இதனவழி இலக்ளக எளிளமயாகச் 
செனறு அளைய முடியும். அத்பதாடு மகிழுந்தின 
சில பகுதிகள் ஓட்டுநரின கட்ைளைக்கு ஏறப 
இயஙகும் தனளம சகாணைது. குறிப்பாக, 
அப்பாவின குைல் பகட்டு வாசனாலி இயஙகியது 
எனக்கு வியப்பாக இருந்தது. அதுமட்டுமல்லாது 
மகிழுந்து தைம் மாறிச் செல்லும்பபாது உணர்வுப்சபாறி ஒலிசயழுப்பும். 
இம்மகிழுந்தில் பல பாதுகாப்பு அம்ெஙகளும் சபாருத்தப்பட்டுள்ைன.

 அப்பாவின மின மகிழுந்து சுறறுச்சூழலின நணபனாகத் திகழ்கிறது. 
அதில் பயணம் செல்ல எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். சதாழில்நுட்ப வைர்ச்சியின 
சவறறியாக இம்மின மகிழுந்து விைஙகுகிறது.

மின மகிழுநது

மினகலன 
                       

நவீனத் தைஙகாட்டி
                 

கட்ைளைக்கு இயஙகுதல்
                       
உணர்வுப்சபாறி
                 

பாதுகாப்பு அம்ெஙகள்
                 
சுறறுச்சூழல்
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நாம் ஈடுபடும் செயலின பினவிளைவுகளை 
நனகு ஆைாயந்த பிறபக அச்செயலில் ஈடுபை 
பவணடும்.

பைழயமொழி

யபைொருள   

ஆழம் அறி�ொமல் கொலை விடொபத.

நடவடிக்லக 1 பைழயமொழில�யும் அதன யபைொருலையும் ம��ம் 
யசெய்து கூறி எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 பைழயமொழில� அைஙகரித்திடுக.

சூழளல நடித்துக் காட்டி ஒலிப்பதிவு செயயச் சொல்லுதல்.

ஆறாம் ஆணடுக்கான பழசமாழிகளையும் அவறறின சபாருளையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.4.7.4

யசெய்யுளும் யமொழி�ணியும்44
பாடம்பாடம்

கைநதுலர�ொடுக.

உனளன நிளனத்தால் 
எனக்கு மிகவும் 
சபருளமயாக இருக்கிறது. 
எளதயும் நனகு ஆைாயந்து 
செயல்படும் தனளம 
உனளன எல்லாத் 
துளறயிலும் முனபனறச் 
செயகிறது.

நனறி அம்மா, எல்லாம் 
உஙகள் வழிகாட்ைல்தான.



மீட்டுைரபவொம்  1 

43

அ.  செரி�ொ� விலடல�த் யதரிவு யசெய்திடுக.

1. இப்படி + பதடினான = 

 அ. இப்படித் பதடினான    ஆ. இப்படி பதடினான

   

2. அவவைவு + பணம் =

 அ. அவவைவுப் பணம்   ஆ. அவவைவு பணம்

3. எப்படி + செயதான =

 அ. எப்படி செயதான?   ஆ. எப்படிச் செயதான?

4. இவவைவு + சுத்தம் =

 அ. இவவைவுச் சுத்தம்   ஆ. இவவைவு சுத்தம்

5. அப்படி + பபொபத = 

 அ. அப்படிப் பபொபத   ஆ. அப்படி பபொபத

ஆ.  அகரொதியின துலையுடன பைை யபைொருலை எழுதிடுக.

1. அனனம்   

2. ஆடி

3. கரி  

4. நளக

5. பந்தம்

இ.  திருக்குறலை நிலறவு யசெய்திடுக.

 பமாப்பக் குளழயும் அனிச்ெம் முகந்திரிந்து
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1. பமடு பள்ைம்

2. நனளம தீளம

3. ஆறப் பபாடுதல்

4. செவி ொயத்தல்

5. ஆழம் அறியாமல் 
காளல விைாபத

ஈ. செரி�ொ� யபைொருலை இலைத்திடுக. 

உ. ஏழொம், எட்டொம் பவறறுலம உருபுகலை ஏறறுளை   
 யசெொறகலைத் யதரிவு யசெய்திடுக.

1. அர்ஜஜுனா! அம்ளப விடு.  

2. பிைாணிகளினபால் அனபு சகாள்க.

3. பெது மிதிவணடியில் பள்ளிக்குச் செனறான. 

4. பாமாவிைம் நிளறய களதப் புத்தகஙகள் உணடு. 

5. பாைதி, பிைபுவினகண நட்பு சகாணடிருந்தான. 

ஊ. தலைபலபைய�ொட்டி வொக்கி�ம் அலமத்திடுக.
     
                      
                   
 நொன உருவொக்க விரும்பும் 

நவீ� வீடு

உைனபடுதல் / இணஙகுதல் / 
இளெதல்

ெமமறற நிலப்பகுதி

நல்லது சகட்ைது

நாம் ஈடுபடும் செயலின 
பினவிளைவுகளை நனகு 
ஆைாயந்த பிறபக அச்செயலில் 
ஈடுபை பவணடும்.

ஒரு காரியத்ளதக் காலந்தாழ்த்திச் 
செயதல்.
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செவிமடுத்த பகாட்பாடுகளை மனனம் செயய பாைலாகப் பாைச் செயதல்.

செவிமடுத்தவறளற நிைல்பைக் கூறுவர்.1.2.14

செட்டமுலறபபைடி ஆட்சி நடத்துதல்  

அரசி�ைலமபபுச் செட்டத்லத 
உறுதி�ொகக் கலடபபிடித்தல் 

பபைரரசெருக்கும் நொட்டிறகும்  
விசுவொசெம் யசெலுத்துதல்   

இலறவன மீது நம்பிக்லக 
லவத்தல் 

நன�டத்லதல�யும் 
ஒழுக்கத்லதயும் பபைணுதல்  

SK
 S

UNGAI BESTARI

யசெவிமடுத்தவறலற நிரல்பைடக் கூறிடுக.

ருக்குன யநகொரொ11
பாடம்பாடம்

வளமிகு மவலசியாவளமிகு மவலசியா
த�ாகுதித�ாகுதி

99

நான செவிமடுத்த ருக்குன 
சநகாைா பகாட்பாடுகளைக் 
கூறப் பபாகிபறன. நீஙகளும் 
எனளனப் பினபறறிக் 
கூறலாபம!
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யகல்லிஸ் கொஸ்டல்22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்திடுக.

‘சகல்லிஸ காஸைல்’ பபைாக் மாநிலத்தின பத்துகாஜா பட்ைணத்தில் 

அளமந்திருக்கிறது. இந்த மாளிளகளய வில்லியம் சகல்லி சிமித் எனபவர் 

1910ஆம் ஆணடு கட்ை ஆரம்பித்தொர. இதளனத் தமது அனபு மல�வி 

எக்னசுக்குப் பரிொகக் சகாடுக்க எணணினார்.    

 இந்த மாளிளக தமிழ்நாட்டுக் கட்ைைக் களலஞர்களைக் சகாணடு 

கட்ைப்பட்ைதாகும். அஙபக ஓர் ஆை�ம் உணடு. அைணமளனயிலிருந்து 

ஆலயத்திறகுச் செல்ல ஒரு சுைஙகப் பாளதயும் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. 

பமலும், இந்தியாவின ஆக்ைாவில் புகழ்சபறற ‘சமாகூல்’ அைணமளன 

ொயலில் இம்மாளிளக இருப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது.     
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1. சகல்லிஸ காஸைல் எஙகு அளமந்துள்ைது?

 அ. தமிழ்நாடு, இந்தியா   ஆ. பத்துகாஜா, பபைாக் 

2. இது யாைால் கட்ைப்பட்ைது? 

  அ. வில்லியம் சகல்லி சிமித் ஆ. எக்னஸ

3. இந்த மாளிளக எந்த ஆணடு கட்ை ஆைம்பிக்கப்பட்ைது?

  அ. 1926 ஆ. 1910 

4.  இந்த மாளிளகயின கட்டுமானம் ஏன முழுளம சபறவில்ளல? 

  அ. வில்லியம் சகல்லி சிமித் மைணமளைந்ததால்

  ஆ. வில்லியம் சகல்லி சிமித் ஸகாட்லாந்து செனறதால்  

5. ெரியான சபாருளுைன இளணத்திடுக. 

6. வைலாறறுச் சிறப்புமிக்க இைஙகளை எவவாறு அறிமுகப்படுத்தலாம்?

பவறு சில இைஙகள் பறறிய வைலாறு சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசிக்கச் செயதல்.

வைலாறு சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர்.2.4.16

ஆைம்பித்தார்     துளணவி

மளனவி      பகாவில் 

ஆலயம்     சதாைஙகினார்

வில்லியம் சகல்லி சிமித் தமது மாளிளகயில் முதன முதலாக மினதூக்கிளயப் 

பயனபடுத்த எணணினார். அதளனக் சகாணடு வை 1926ஆம் ஆணடு 

லிஸபனுக்குச் செனறார். ஆனால், பநாயின காைணமாக அவர் அஙபக உயிர் 

இழந்தார். அதனால், மாளிளகயின கட்டுமானம் முழுளம சபறவில்ளல. 

அவரின மளனவி ஸகாட்லாந்து செனறுவிை இந்த மாளிளக பிரிட்டிஷ் 

நிறுவனத்திறகு விறகப்பட்ைது.  

 இனறு இந்தக் சகல்லிஸ காஸைல் மாளிளக வைலாறறுச் சிறப்புமிக்க 

சுறறுலாத் தைமாக இருந்து வருகிறது. வாயப்புக் கிளைத்தால் நீஙகளும் 

ஒருமுளற செனறு வைலாபம!

பகளவிகளுக்குப பைதிைளித்திடுக.
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தகவல்கலை நிரல்பைடுத்திக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

செலம�ல் உைொ33
பாடம்பாடம்

அடுத்து, வாளழ இளலளய மூஙகிலினுள் ளவத்தல்.

முதலில், பைச்லசெ மூஙகிலை யவட்டிச் சுத்தம் யசெய்தல்.

மபலசியப் பாைம்பரியச் ெளமயல் சதாைர்பான தகவல்களைச் பெகரித்து எழுதச் செயதல்.

தகவல்களை நிைல்படுத்திக் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.13

கலளவ நனகு சவந்ததும் மூஙகிளல எடுத்தல். 

மூஙகிளலச் சூபைறறி, பூலூட் அரிசிளயத் பதஙகாயப் பாலுைன 
கலந்து அதனுள் நிைப்பி பவக ளவத்தல். 

1

சலமாங பறறிய தகவல்களை ைம்லி தன பாட்டியின மூலம் அறிகிறான. 
முதலில், பச்ளெ மூஙகிளல சவட்டிச் சுத்தம் செயய பவணடும்.  

பாட்டி, பநறறு நீஙகள் சகாடுத்த 
சலமாங ொப்பிட்பைாம். ஆஹா! எனன 
ருசி. அதளன எப்படிச் செயவது? 

இறுதியாக, சலமாஙளகச் சிறியதாக சவட்டிப் பரிமாறுதல்.
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ஓசைழுத்துச் சொறகளைப் பட்டியலிைச் செயதல். 

ஓசைழுத்து ஒரு சமாழிக்குப்பின வலிமிகும் எனபளத அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர்.5.4.5

கைநதுலர�ொடுக.

எ.கா தீ  +  ெட்டி  =  தீச்ெட்டி 

ளக  +  குட்ளை  =  ளகக்குட்ளை

பூ  +  கூளை  =  பூக்கூளை   

அனறு ெனிக்கிழளம. நான 
அணணனுைன பூக்கலடக்குச்  
செனபறன. நான பைாஜாப் 
பூச்யசெடிகளை வாஙகிபனன. 
அணணன பக்கத்துக் 
களையில் தீபயபைட்டி வாஙகி 
வந்தார். அம்மாவிைமிருந்து  
லகத்யதொலைபபபைசி 
அளழப்பு வந்ததும் இருவரும் 
வீட்டிறகுத் திரும்பிபனாம்.  

• ஓசைழுத்து ஒரு சமாழிக்குப்பின வலிமிகும்.

• ஓசைழுத்து, தனித்து நினறு சபாருள் தருமாயின, 
அஃது ஓசைழுத்து ஒரு சமாழியாகும். ஓசைழுத்து 
ஒரு சமாழிக்குப்பின வருசமாழி முதலில் க், ச், த், ப 
வரின வலிமிகும். 

வலிமிகும் இடஙகள 

இைக்கைம்44
பாடம்பாடம்
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நடவடிக்லக 1 பசெரத்து எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 செரி�ொக வலிமிகுநது எழுதிடுக.

1. ளத +  திஙகள் =  லதத்திஙகள 

2. தீ +  புண = 

3. ளக +  சதாழில்   = 

4. மா + பகாலம் =
 
 

5. ளத + பூெம் = 

1. தினமும்          பயிறசி செயவது நல்லது.

2. தாத்தா புதிய          வாஙகினார்.

3. தம்பி          நட்டு நீர் ஊறறினான. 

4.           அனறு வாெலில் பகாலம் பபாடுவர். 

 

5.          அழும் ெத்தம் பகட்ைது.

 

ஓசைழுத்து ஒரு சமாழிச் சொறகளை வாக்கியத்தில் அளமத்துக் காட்ைப் பணித்தல்.

ஓசைழுத்து ஒரு சமாழிக்குப்பின வலிமிகும் எனபளத அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர்.5.4.5 

நொ ப பி ற ழ
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சநகிழிப் பயனபாட்டினால் ஏறபடும் தீளமகளைப் பறறிக் கலந்துளையாைப் பணித்தல்.

செவிமடுத்த உளைநளைப் பகுதியில் உள்ை கருத்துகளைக் கூறுவர். 1.2.15

யசெவிமடுத்துக் கருத்துகலைக் கூறிடுக.      

பைசுலம பபைண்11
பாடம்பாடம்

புதிய தணலமுணைபுதிய தணலமுணை
த�ாகுதித�ாகுதி

1010

இனறு அதிகமாக சநகிழிப் சபாருள்கள் 
பயனபாட்டில் உள்ைன. இளவ சுறறுச்சூழலுக்குப் 
பாதிப்ளப ஏறபடுத்துகினறன. இதளனத் தவிர்க்க 
இயறளகப் சபாருள்கள் பயனபாட்டிறகு வை 
பவணடும். இந்த விழிப்புணர்ளவ மக்களிளைபய 
ஏறபடுத்த பவணடும்.

 அதன முயறசியாகக் கரும்புச் ெக்ளகளயக் 
சகாணடு தட்டு, குவளை, கைணடி பபானற 
சபாருள்கள் தயாரிக்கப்படுகினறன. இப்சபாருள்கள் 
ஏறக்குளறய இைணடு வருைஙகள் வளை சகைாமல் 
இருக்கும் தனளம சகாணைளவ.

       இத்தயாரிப்பில் இைொயனப்  
சபாருள்கள் பெர்க்கப்படுவதில்ளல. இதளன 

நுணணளல அடுப்பிலும் பயனபடுத்தலாம். எனபவ, 
இத்தளகய சபாருள்களைப் பயனபடுத்துவதில் ஆர்வம் சகாள்பவாம்; 

சுறறுச்சூழளலப் பபணுபவாம்.

யநகிழிப பை�னபைொட்லடக் குலறக்க பவண்டும்.
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விைஙகுகள தத்யதடுபபு22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்திடுக.

உளைநளைப் பகுதிளய வாசிக்கப் பணித்தல்.

சுறறுச்சூழல் சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர். 2.4.14

நாம் விலஙகுகளை பநசிக்க பவணடும். அதறகான 
விழிப்புணர்ளவ ஏறபடுத்துவதறகு விைஙகுகள தத்சதடுப்புத் 
திட்ைம் அறிமுகம் செயயப்பட்டுள்ைது. அணளமய காலமாக 
இத்திட்ைம் மக்களிளைபய நல்ல வைபவறளபப் சபறறுள்ைது.
 
      நம் நாட்டில் குறிப்பாக நாய, பூளன பபானற 
விலஙகுகள் அதிகம் ளகவிைப்படுகினறன. இவவிலஙகுகளுக்குத் 
தனிநபர்களும் விலஙகுக் காப்பகஙகளும் பாதுகாப்பு 
அளிக்கினறன. பதளவப்படுபவர்களும் ஆரவம் உள்ைவர்களும் 
இவவிலஙகுகளைத் தத்சதடுக்க ஊக்குவிக்கப்படுகினறனர். 

 விலஙககஙகளும் தஙகளிைமுள்ை �ொல�, புலி, பாணைா கைடி, நீர் 
யாளன, ஒட்ைகச்சிவிஙகி பபானற விலஙகுகளைத் தத்துக் சகாடுக்கினறன. 
இதன மூலம் இவவிலஙகுகளைப் பைாமரிக்கும் செலவினஙகளைப் பகிர்ந்து 
சகாள்ை முடிகிறது. விலஙகுகளும் நனமுளறயில் பாதுகாக்கப்படுகினறன. 

 எனபவ, விலஙகுகளைப் பாதுகாக்கும் 
நைவடிக்ளககளுக்கு நாம் ஆதைவு அளிப்பது நல்ல 
செயலாகும். பமலும், விலஙகுகளை பநசிக்க 
அக்பைாபர் 4ஆம் திகதி உலக விலஙகுகள் நாைாகக் 
சகாணைாைப்படுகிறது. 
 

 தகவல் அறிபவொம்
பிைானசிஸ அசிசி. இவரின நிளனவு நாபை உலக விலஙகுகள் நாள்.

உலக விலஙகுகள் நொள்
அகதடொபர் 4
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உலக விலஙகுகள் நாள் சதாைர்பான கூடுதல் தகவல்களைத் திைட்ைப் பணித்தல்.

சுறறுச்சூழல் சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர். 2.4.14 

பகளவிகளுக்கு விலட�ளித்திடுக.

6. சபாருள் காணக:

 அ. விலஙகுகள்    ஆ. ஆர்வம்     இ. யாளன

7. நாம் எவவாறு விலஙகுகளைப் பைாமரிக்கலாம்? 

விலஙகுகள் 
தத்சதடுப்புத் திட்ைம் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைதன  
பநாக்கம் எனன?

எந்த விலஙகுகளைத் 
தத்சதடுக்கினறனர்?

ஏன விலஙககஙகள் 
விலஙகுகளைத் தத்துக் 
சகாடுக்க முனவந்தன?

எப்சபாழுது உலக 
விலஙகுகள் நாள்  
சகாணைாைப்படுகிறது?

எந்த விலஙகுகளை 
விலஙககஙகள் தத்துக் 
சகாடுக்கினறன?

1.

2.

3.

4.

5.

ளகவிைப்பட்ை 
விலஙகுகளைத் 
தத்சதடுக்கினறனர். 

விலஙகுகளை பநசிக்க 
பவணடும் எனபதறகாக 
விலஙகுகள் தத்சதடுப்புத் 
திட்ைம் அறிமுகம் 
செயயப்பட்ைது.

ஒவபவார் ஆணடும் 
அக்பைாபர் 4ஆம் திகதி 
உலக விலஙகுகள் நாள்  
சகாணைாைப்படுகிறது.

விலஙககஙகள் யாளன, 
புலி, பாணைா கைடி 
பபானற விலஙகுகளைத் 
தத்துக் சகாடுக்கினறன.

விலஙகுகளைப் 
பைாமரிக்கும் 
செலவுகளைக் 
குளறப்பதறகு ஆகும்.
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தலைபலபைய�ொட்டி வொக்கி�ம் அலமத்திடுக.

செொதல� மொைவன33
பாடம்பாடம்

யமரவி�ொஷ் செொதல� மொைவன ஆவொன. 

என நணபன எனற தளலப்பில் வாக்கியம் அளமக்கப் பணித்தல். 

 தளலப்ளபசயாட்டி வாக்கியம் அளமப்பர். 3.3.21

விைாமுயறசி

புத்தாக்கச்

சிந்தளன

புதிய

கணடுபிடிப்பு

நறபணபுகள் 

சமர்வினாஷ்

12 வயது

இயஙகளல 

ஓவியப் பபாட்டி

  சவறறியாைர்

அளனத்துலக

பயாகா பபாட்டி     

சவறறியாைர்
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தளலப்ளபசயாட்டி வாக்கியஙகளை அளமக்கப் பணித்தல்.

தளலப்ளபசயாட்டி வாக்கியம் அளமப்பர்.3.3.21

தலைபலபைய�ொட்டி வொக்கி�ம் அலமத்திடுக.

வநாயில்லா 
வாழ்வு  

காயகறிகள்/கீளைகள்  

பழஙகள்  

பயாகா பயிறசி   

சமதுபவாட்ைம்

உறக்கம் 



சிறந்த கண்டுபிடிப்புசிறந்த கண்டுபிடிப்பு
யவறறி�ொைர மொதவனயவறறி�ொைர மொதவன

பரிசுத் பரிசுத் சதாளக சதாளக 

RM1,000RM1,000,000,000

ேொழ்த்துகள் ேொழ்த்துகள் 
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யசெய்யுளும் யமொழி�ணியும்44
பாடம்பாடம்

துனபம் நீஙகுதல்

உவலமத்யதொடர

யபைொருள   

சூரி�ல�க் கண்ட பைனி பபைொை

நடவடிக்லக 1 உவலமத்யதொடலரயும் யபைொருலையும் ம��ம் 
யசெய்து கூறி எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 உவலமத்யதொடருக்கு ஏறற வொக்கி�த்திறகு ( ) 
எ� அலட�ொைமிடுக.

1. பிைகாஷ் சிறந்த முளறயில் படித்து உயர்ப்பதவி வகித்ததால் 
குடும்ப வறுளம நீஙகியது.

2. மாதுரி வளைந்த ைஙபகாலிக் பகாலம் அளனவரின 
மனத்ளதயும் கவர்ந்தது. 

3. உளைந்த பாலம் சீைளமக்கப்பட்ைதால் கிைாம மக்களின 
சிைமஙகள் யாவும் நீஙகின.

உவளமத்சதாைருக்கு ஏறற சூழளல உருவாக்கச் செயதல். 

ஆறாம் ஆணடுக்கான உவளமத்சதாைர்களையும் அவறறின சபாருளையும் அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர். 4.8.3

இனி என துனபஙகள் 
யாவும் சூரி�ல�க் கண்ட 
பைனி பபைொை மளறந்துவிடும். 
நனறி இளறவா!

கைநதுலர�ொடுக.
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சூழலுக்பகறற பமலும் சில கருத்துகளைக் கூறப் பணித்தல்.

சூழலுக்பகறற கருத்துகளைக் கூறுவர்.1.6.3

சூழலுக்பகறற கருத்துகலைக் கூறிடுக.

பைநதுருட்டு11
பாடம்பாடம்

விணளயாடடுவிணளயாடடு
த�ாகுதித�ாகுதி

1111

கவின மாநில அைவில் நளைசபறற பந்துருட்டுப் 
பபாட்டிளயப் பார்க்கச் செனறான. அஙகு... 

பபைொட்டி�ொைரகளின திறலம அல�வரொலும் பைொரொட்டபபைட்டது.

திறளம ஒறறுளம ஆைவாைம்

முயறசிபயிறசி
தளலளமத்துவப்

பணபு 
தீவிைம்

காட்டுதல்



ஹொக்கிப பபைொட்டி22
பாடம்பாடம்

அறிக்லகல� வொசித்திடுக.  

குமரேசன்
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சுறறறிக்ளக ஒனறளன வாசிக்கப் பணித்தல். 

அறிக்ளகளயச் ெரியான பவகம், சதானி, உச்ெரிப்பு ஆகியவறறுைன நிறுத்தக்குறிகளுக்பகறப வாசிப்பர். 2.3.13

கைந்த 28 ஜூளல 20XXஇல் கிந்தா மாவட்ை ஹாக்கிக் கழகம் 
ஆைம்பப் பள்ளிகளுக்கிளைபய பபாட்டி ஒனறளன நைத்தியது. 
இப்பபாட்டி ஈப்பபா விளையாட்ைைஙகத்தில் நளைசபறறது.    
  
1.0 முனனுலர

பள்ளிகளுக்கிளைபய நட்புறளவயும் மாணவர்களின  
திறளமளயயும் பமபலாஙகச் செயவதில் இந்தப் பபாட்டி 
விளையாட்டுச் சிறந்த பஙகாறறியது.

2.0 பைஙபகறற பைளளிகள

மாவார் பதசியப்பள்ளி, மாமுட் பதசியப்பள்ளி, புத்ைா 
பதசியப்பள்ளி, முகுந்தன தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள்  
கலந்து சகாணடு தஙகள் ஆட்ைத் திறளமளய 
சவளிப்படுத்தினர்.

3.0 நிகழச்சி அலடவு நிலை

புத்ைா பதசியப்பள்ளி மாணவர்கள் மிகவும் திறளமயாக 
விளையாடினர். இறுதியில் சவறறி வாளக சூடினர். 

4.0 பைரிநதுலர
•	 இப்பபாட்டிளய ஈப்பபா ஹாக்கி அைஙகத்தில் ஏறபாடு 

செயவது சிறப்பு. 
•	 கலந்து சகாணை மாணவர்கள் அளனவருக்கும் 

பரிசுகளும் நறொனறிதழ்களும் வழஙகுதல் நனறு.

  அறிக்ளக தயாரித்தவர்,           31 ஜூளல 20XX   
 

.................................................
(குமபைென த/சப சிவகுமார்)
ஏறபாட்டுக்குழுச் செயலாைர்,
கிந்தா மாவட்ை ஹாக்கிக் கழகம்.

கிநதொ மொவட்ட ஹொக்கிப பபைொட்டி அறிக்லக

குமரேசன்
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பாைம்பரிய விளையாட்டு ஒனறளன விளையாடி, காசணாலியில் பதிவு செயயப் பணித்தல்.

சூழலுக்பகறற கருத்துகளை 60 சொறகளில் பகாளவயாக எழுதுவர். 3.4.20

கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

பைொரம்பைரி� விலை�ொட்டு விழொ33
பாடம்பாடம்

பாைம்பரிய விளையாட்டுகள் மளறந்து வருகினறன.

இது பபானற கணகாட்சிகள் பதளவ.

இளைய தளலமுளறயினர் இவவிளையாட்டுகளை அறிய 
பவணடும்.

பல்லின மக்களிளைபய அறிமுகப்படுத்த பவணடும்.

ஒறறுளம பமபலாஙகும்.

பிைவின, நாம் 
அறியாத பல 
பாைம்பரிய 
விளையாட்டுகள் 
இஙகுக் காட்சிக்கு 
ளவக்கப்பட்டுள்ைன.

ஆமாம் ெஙகர், கணினியின வருளகயால் 
இனறு அளவ மறக்கப்பட்டு விட்ைன.

1

2
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வலிமிகொ இடஙகலை அறிநதிடுக.

அத்தல�, இத்தல�, எத்தல�  
எனபை�வறறுக்குபபின வலிமிகொது.

அத்தளன +  செடிகள்  = அத்தளன செடிகள்

இத்தளன +  களைகைா  = இத்தளன களைகைா?

எத்தளன +  பாைம்    = எத்தளன பாைம்?

எ.கா

சொறசறாைர்களில், வருசமாழி ‘க், ச், த், ப்’ ஆகிய 
வல்சலழுத்துகளில் சதாைஙகினாலும் நிளலசமாழி 
ஈறறில் சில இைஙகளில் வலிமிகாது.

நடவடிக்லக 1 பசெரத்து எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 நிலறவு யசெய்திடுக.

1. அத்தளன + பபாத்தல்கள் = 

2. இத்தளன + கதவுகள்  = 

3. எத்தளன + தட்டுகள் = 

4. எத்தளன + பந்துகள்  = 

5. இத்தளன + ெட்ளைகள்  = 

6. அத்தளன + குதிளைகைா  = 

1.  துணடுகளை வாஙகினாய?

2.  ெட்ளைகளும் உனனுளையதா?

3. கவிதா  பகள்விகளுக்கும் ெரியாகப் பதிலளித்தாள்.

4. ஆசிரியர்  சபட்டிகளை எடுத்து வைச் சொனனார்?

நாளிதழில் காணப்படும் அத்தளன, இத்தளன, எத்தளன என வலிமிகா சொறசறாைர்களைப் பார்த்து 
எழுதச் செயதல்.

அத்தளன, இத்தளன, எத்தளன எனபனவறறுக்குப்பின வலிமிகா எனபளத அறிந்து ெரியாகப் பயனபடுத்துவர்.5.5.6

இைக்கைம்44
பாடம்பாடம்
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பிைபலம் ஒருவளைப் பறறிப் பபெப் பணித்தல். 

தளலப்ளபசயாட்டிய கருத்துகளைப் சபாருத்தமான சொல், சொறசறாைர், வாக்கியம் ஆகியவறளறப் 
பயனபடுத்திப் பபசுவர்.1.3.15

தலைபலபைய�ொட்டி� கருத்துகலைப பபைசிடுக.

பிரபைைஙகள11
பாடம்பாடம்

பமாழியும் நாமும்பமாழியும் நாமும்
த�ாகுதித�ாகுதி

1212

•	 பாைகர், நடிகர்
•	 மலாய இளெயளமப்பாைர்
•	 திளையுலகில் மாமனிதர்
•	 ஆசியத் திளைப்பை விழாக்களில் சிறந்த 
    பளைப்பாளிக்கான விருது சபறறவர்.

மபைசி�ப புகழ பி.ரம்லி

•	 பாைகர்
•	 பனசமாழிப் பாைல்கள்
•	 கினனஸ உலகச் ொதளனயாைர்.
•	 பத்ம விபூேன, பத்ம� பட்ைஙகள்   
 சபறறவர்.

பைொடும் நிைொ எஸ்.பி.பைொைசுபரமணி�ம் 

நடிகர புருஸ் லீ

•	 நடிகர்
•	 திளைப்பைத் தயாரிப்பாைர்
•	 தறகாப்புக் களல வீைர்
•	 'ஜீத் குன பைா' எனும் உசூ ெணளைக்    
 களலளயத் பதாறறுவித்தவர்.

'லிட்டல் டிரொகன' புருஸ் லீ
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ஐம்சபரும் காப்பியஙகள் ஐந்து. அளவ 
சிலப்பதிகாைம், மணிபமகளல, குணைலபகசி, 
வளையாபதி, சீவக சிந்தாமணி ஆகும். 
இக்காப்பியஙகளுள் சிலப்பதிகாைத்ளதயும் 
மணிபமகளலளயயும் இைட்ளைக் காப்பியஙகள் 
எனபர்.

 சிலப்பதிகாைக் களதமாந்தர்கள் பகாவலன, 
கணணகி மறறும் மாதவி ஆவர். இக்காப்பியத்ளத 
எழுதியவர் இைஙபகாவடிகள். மறசறாரு காப்பியம் 
மணிபமகளல. இதளன எழுதியவர் சீத்தளலச் 
ொத்தனார். சிலப்பதிகாைத்தில் வரும் மாதவியின 
மகபை மணிபமகளல.   

   திருத்தக்கத் பதவைால் இயறறப்பட்ைது 
சீவக சிந்தாமணி. இக்காப்பியம் சீவகன எனற 
அைெனின வைலாறளற ளமயமாகக் சகாணைது. 
வணிகர் குலப் சபணசணாருத்தியின களதபய 
குணைலபகசி. வளையளல ளமயமாகக் சகாணடு 
அளமக்கப்பட்ை காப்பியம் வளையாபதி.

 இதுபபானற இலக்கியஙகள் படிப்பபாம்; 
இனபம் சபறுபவாம்.  

ஐம்சபரும் காப்பியஙகள் சதாைர்பான பமலும் சில தகவல்களைக் கூறச் செயதல். 

சமாழி சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர்.2.4.15

ஐம்யபைரும் கொபபி�ஙகள22
பாடம்பாடம்

உலரநலடப பைகுதில� வொசித்திடுக.

கொபபி�ஙகளும் அணிகைனகளும்

சிலப்பதிகாைம் -  சிலம்பு 

வளையாபதி  -  வளையல் 

குணைலபகசி - காதுவளையம் 

மணிபமகளல  - இடுப்பில் அணியும் அணிகலன

சீவகசிந்தாமணி - கிரீைத்தில் பதிக்கப்படும் மணி

 தகவல் அறிபவொம்
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ஐம்சபரும் காப்பியக் களதகளில் ஒனறளனத் சதரிவு செயது கூறப் பணித்தல்.

சமாழி சதாைர்பான உளைநளைப் பகுதிளய வாசித்துக் கருத்துணர் பகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பர். 2.4.15

நடவடிக்லக செரி (  ) பிலழ (  ) எ�க் குறியிடுக.

1. மாதவியின மகள் மணிபமகளல.

2. குணைலபகசியும் சிலப்பதிகாைமும் இைட்ளைக் 
காப்பியஙகள். 

3. வணிகர் குலப்சபணணின களத குணைலபகசி. 

4. இைஙபகாவடிகைால் இயறறப்பட்ைது வளையாபதி.

5. சீவக சிந்தாமணி அைெரின வைலாறளற ளமயமாகக் 
சகாணைது.

பகளவிகளுக்குப பைதிைளித்திடுக.

1. ஐம்சபரும் காப்பியஙகள் எத்தளன?

2. ஐம்சபரும் காப்பியஙகள் யாளவ?

3. இைட்ளைக் காப்பியஙகள் எனறு எதளனக் குறிப்பிடுவர்?

4. சிலப்பதிகாைத்ளத இயறறியவர் யார்?

5. சிலப்பதிகாைத்தின களதமாந்தர்கள் யாவர்?

6. வளையளல ளமயமாகக் சகாணடுள்ை காப்பியம் எது?

7. இது பபானற காப்பியஙகளைப் படிப்பதால் ஏறபடும்  

நனளமகள் யாளவ? 
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தலைபலபைய�ொட்டி� கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.

என ஆசிரி�ர33
பாடம்பாடம்

என ஆசிரியரின சபயர் திருமதி வாசுகி. அவரின வயது 35. அவர் 
சிைம்பான பட்ைணத்தில் வசிக்கிறார். 

அவர் எனக்குத் தமிழ்சமாழிப் பாைம் பபாதிக்கிறார். 
அவரின பபாதளன மிகவும் எளிளமயாகவும் சதளிவாகவும் 
இருக்கும். அவர் கைந்த 10 ஆணடு காலமாக ஆசிரியைாகப் 
பணியாறறி வருகிறார். 

என ஆசிரியர் மிகவும் அனபானவர்; சபாறுளமொலி. 
ஆனால், கணடிப்பானவர். என ஆசிரியர் அழகாகவும் 
எப்சபாழுதும் சிரித்த முகத்துைன இருப்பார். அவரின பபச்சில் 
கனிவு நிளறந்திருக்கும். மாணவர்களுக்கு நறபணபுகள் நிளறந்த 
களதகளைக் கூறுவார். எனக்கு அவளை மிகவும் பிடிக்கும்.

யபை�ர

வ�து

வசிபபிடம்    

பைொடம்   

அனுபைவம்  

குைநைன

 சமாழி ஆசிரியளைப் பறறி 60 சொறகளில் பகாளவயாக எழுதப் பணித்தல். 

 தளலப்ளபசயாட்டிய கருத்துகளை 60 சொறகளில் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.19

என ஆசிரி�ர
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 இளைச்சொறகளைப் பயனபடுத்திக் கருத்துகளைக் பகாளவயாக எழுத வழிகாட்டுதல்.

 தளலப்ளபசயாட்டிய கருத்துகளை 60 சொறகளில் பகாளவயாக எழுதுவர்.3.4.19

தலைபலபைய�ொட்டி� கருத்துகலைக் பகொலவ�ொக எழுதிடுக.    

வொசிபபின பை�ன வொசிபபின பை�ன                     

வாசிப்பது நல்ல பழக்கமாகும்.

நாளிதழ், ெஞசிளக, களத புத்தகம்,    

பபானறவறளற வாசிக்கலாம்.  

சபாது அறிவு வைரும்.   

உள்நாட்டு, சவளிநாட்டுச் செயதிகளை அறிந்து 

சகாள்ைலாம். 

சமாழியில் புலளம சபறலாம்.

புதிய சொறகளை அறியலாம்; சொறகைஞசியம் 

சபருகும்.

கவிளத, களத, சிறுகளத எழுதலாம்.

பநைத்திளன நல்வழியில் செலவிைலாம். 

கல்வி பகள்விகளில் சிறந்து விைஙக முடியும்.



66

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

யசெய்யுளும் யமொழி�ணியும்44
பாடம்பாடம்

கைநதுலர�ொடுக.

செல்லத்தகாத இைஙகளுக்குச் 
செல்லக்கூைாது.

உைகநீதி

யபைொருள   

பபைொகொத விடநதனிபை பபைொக 
பவண்டொம்

நடவடிக்லக 1 உைகநீதில�யும் யபைொருலையும் ம��ம் யசெய்து 
கூறி எழுதிடுக.

நடவடிக்லக 2 உைகநீதி உைரத்தும் பைடஙகலைத் யதரிவு 
யசெய்திடுக.

உலகநீதிளயப் புத்தகக் குறியீைாகச் செயயப் பணித்தல். 

ஆறாம் ஆணடுக்கான உலகநீதிளயயும் அதன சபாருளையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர். 4.9.3

1

2

கதிர், வா 
அஙகுச் செனறு 
விளையாைலாம்.

பவணைாம். அந்த இைம் 
ஆபத்தான நிளலயில்     
உள்ைது. என அப்பா 
பாதுகாப்பறற இைஙகளுக்குச் 
செல்லக்கூைாது எனறு    
எச்ெரித்துள்ைார். 
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உரைநரைப் பகுதியில் உள்ள விவைங்கர்ளக் கூறிடு்க.

சீைாகியுைன் சில நிமிைம் 11
பாடம்பாடம்

விவரங்களை நிளைவு செய்து பளைக்கச் செய்்தல். 

உளரநளைப் பகுதியில் உளை விவரங்களைக கூறுவர்.
1.5.8

நம்மைச் சுற்றிநம்மைச் சுற்றி1313
த�ாகுதித�ாகுதி

நம் நாட்டில் பலர் இலககியப் பளைப்பு்களைப் பளைத்து 
வருகினைனர். அவவள்கயில் இனறு ஐயா சீராகிளயப் 
பற்றி ச்தரிந்து ச்காள்வாம். இவரின இயற்சபயர் 
ரா்தாகிருஷ்ணன. எழுத்துலகில் இவர் சீராகி எனறு 
அளைக்கப்படுகிைார். இவர் ்்தவ்்காட்ளை ்தமிழநாட்டில் 
பிைந்்த ஒரு ம்லசியத் ்தமிைர் ஆவார். இவருககு வயது 
74 ஆகும். 

 இவர் சுமார் 45 ஆண்டு்கைா்கத் ்தம்ளம இலககியத் துளையில் ஈடுபடுத்தி 
வருகிைார். 25 ்கள்த்கள, 200 ்கட்டுளர்கள, 300 ்கவிள்த்கள, 3 வாசனாலி 
நாை்கங்கள இவரின பளைப்பு்கைாகும். இவர் ்தற்்பாது சிறுவர்்களுக்கா்க 
ஒரு ்கவிள்தத் ச்தாகுப்ளபயும் எழுதி வருகிைார். வண்்ண சமாட்டு்கள எனும் 
இந்நூல் சிறுவர்்களின மனத்ள்தக ்கவரும் வள்கயில் எழு்தப்பட்டு வருகினைது. 

 ெமூ்கம், ்கல்வி, விளையாட்டு, குடும்பம், மகிழி எனப் பல 
்கருப்சபாருள்க்ைாடு இது சவளிவர உளைது. இதில் சமாத்்தம் 40 பாைல்்கள 
இைம்சபற்றுளைன என அவர் ஆர்வமுைன கூறுகினைார். 65 பக்கங்களைக  
ச்காண்டிருககும் இந்்த நூல் வண்்ணப் பைங்களுைன சவளிவர உளைது. 
எளிளமயான முளையில் சிறுவர்்கள பாடி மகிை இளெக குறுந்்தட்டும் 
இலவெமா்கக ச்காடுக்கப்படும். சமாழி வைர்ச்சிககும் சிறுவர் இலககியத்திற்கும் 
இது்பானை பளைப்பு்கள அவசியமாகினைன. 

இயற்பயர்

வயது

பிறப்பு

இலக்கியப்
பரைப்பு்கள  சிறுவர் பரைப்பு

்கருப்்பாருள

்�ாத்தப்
பாைல்்கள

பக்்கம்

இலவசம்
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QR குறியீட்டின துள்ணயுைன பாைளலப் பாைச் செய்்தல். 

சபாருைா்தாரம் ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் ்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.2.4.17

உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் க்களவி்களுக்குப் 
பதிலளிததிடு்க.

 ்்தாழிற்கல்வியும் ்பாரு்ளா்தாைமும்  22
பாடம்பாடம்

1. அதி்கமா்னார் விரும்பிக ்கற்கும் ்கல்வி யாது?

2. ச்தாழிற்்கல்வியின துளை்கள யாளவ?

3. யார் இக்கல்விளயக ்கற்்க முடியும்?

4. ச்தாழிற்்கல்வி ்கற்ப்தன பயன்கள யாளவ?

5. சபாருள ்காண்்க: 

 அ. ்கல்வி     ஆ. முதி்யார்     இ. ம்களிர்

6. ச்தாழிற்்கல்வி பயில உனககு ஆளெயா? ஏன? 

்்தாழிற்கல்வியின் பயிறசி; ்பாரு்ளா்தாைததின் வ்ளர்ச்சி. 

நம் நாட்டில் சபாருைா்தார ்மம்பாட்டிற்குப் 
பல ச்தாழில்்கள உளைன. இருப்பினும், சிலர் 
ள்கத்ச்தாழிலினவழி சபாருைா்தாரத்ள்த உயர்த்்த 
ஆர்வம் ்காட்டி வருகினைனர். அவவள்கயில் 
்தற்்பாது அதி்கமா்னார் ச்தாழிற்்கல்விளய 
விரும்பிக ்கற்்க ஆரம்பித்து விட்ைனர். 
இக்கல்வி ள்கத்ச்தாழிளலச் சிைப்பா்கக ்கற்்க 
வழிவகுககினைது. இது சமாழி, ஆளை வடிவளமப்பு, உ்ணவுத் ்தயாரிப்பு, 
சிள்க அலங்காரம், ்த்கவல் ச்தாழில்நுட்பம், வா்கனம் பழுது பார்த்்தல் 
்பானை பல துளை்களை உளைைககி உளைது. சபாருைா்தார ்மம்பாட்டிற்கு 
இத்துளை்கள சபரிதும் துள்ணபுரிகினைன.

 இந்்தத் ச்தாழிற்்கல்விளய மா்ணவர், இளை்யார், முதிகயார், 
மாற்றுத்திைனாளி்கள எனப் பலரும் ்கற்்கலாம். ந்கர்ப்புை, கிராமப்புை 
�்களிர்்களுககும் இஙகு வாய்ப்பு வைங்கப்படுகிைது. இ்தனவழி ஒருவரின 
ஆற்ைல், வருமானம், ்வளல வாய்ப்பு ்மம்படுகிைது. குறிப்பா்க, ஒருவரின 
சபாருைா்தார வைர்ச்சி அவரவர் முயற்சிளயப் சபாருத்்்த அளமகினைது. 
‘ள்கத்ச்தாழில் ஒனளைக ்கற்றுக ச்காள; ்கவளல உனககில்ளல 
ஒத்துகச்காள’ எனும் பாைல் வரி்கள இ்தளன நனகு உ்ணர்த்துகினைன.  

 

வருடு்க
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்வறு சில ்தாவரங்கள பற்றிய ்கருத்து்களைக ்்காளவயா்க எழு்தச் செய்்தல்.

உளரநளைப் பகுதியிலுளை ்கருத்து்களைக ்்காளவயா்க எழுதுவர்.3.4.17

உரைநரைப் பகுதியிலுள்ள ்கருதது்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க.

்கறறாரை அறிகவாம்33
பாடம்பாடம்

்கற்ைாளை பூககும் ்தாவர இனத்ள்தச் ொர்ந்்தது. இ்தற்குக 
குமரிக ்கனனி எனை சபயரும் உண்டு. பச்ளெ நிைத்தில் 
்கா்ணப்படும் ்கற்ைாளை முட்்களுைன ்கா்ணப்படும். இஃது 
ஆற்ைங்களர, ெதுப்பு நிலம் மற்றும் ்்தாட்ைங்களில் 
பயிராகினைது. ்மலும், சிலர் வீட்டில் 
பூச்ொடி்களிலும் நடுகினைனர். 

 ்கற்ைாளையில் பலவள்க உண்டு. அளவ  
்ொற்றுக ்கற்ைாளை, சபரும் ்கற்ைாளை, 
செங்கற்ைாளை என இனனும் பல. இதில் 
்ொற்றுக ்கற்ைாளை மருத்துவத் ்தனளம 
ச்காண்ைது என நம்பப்படுகிைது. இதில் 
உைலுககுத் ்்தளவயான ளவட்ைமின்கள, ்தாதுக்கள, அமி்னா 
அமிலங்கள என அளனத்தும் உண்டு. ்மலும், ்கற்ைாளை 
உைலுககுத் ்்தளவயான ்நாய் எதிர்ப்புச் ெகதிளயயும் 
வைஙகுகிைது. 

்தாவைம்

கவறு ்பயர்

வ்ளரும் இைம்  

வர்க்கள 

பயன்்கள

்கற்ைாளை ெருமம் ்காககும் ்்தாைனா்க 
இருககினைது. இது மருத்துவக கு்ணங்களுககு 
மட்டுமினறி இைளமத் ்்தாற்ைத்திற்கும் 
கூந்்தல் பராமரிப்பிற்கும் ஏற்ை்தாகிைது. 
இ்தளனப் பானமா்கவும் பருகி வருகினைனர். 
இது ்பானை ்தாவரங்களைப் பயிரிட்டுப் பயன 
சபறு்வாம். 
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இலக்்கணம்44
பாடம்பாடம்

வலிமி்கா இைங்கர்ள அறிந்திடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 கசர்தது எழுதிடு்க.

நைவடிக்ர்க 2 பிரை்கர்ளத திருததி எழுதிடு்க.

1. நனறு  +  செய்்தான  =  நன்று ்சய்தான்

2. புரிந்து   +  ச்காண்்ைாம் = 

3. தினறு   +  தீர்த்்தன  = 

4. அறிந்து  +  சொனனார் = 

5. ்களைந்து +  ்பாயினர்  = 

னறு, ந்து என முடியும் விளனசயச்ெங்களுககுப்பின வலிமி்கா்த சொற்சைாைர்்களை நாளி்தழில்       
அளையாைங்கா்ணச் செய்்தல்.

னறு, ந்து என முடியும் விளனசயச்ெங்களுககுப்பின வலிமி்கா எனபள்த அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர்.5.5.7

ன்று, ந்து என்று முடியும் விரை்யச்சங்களுக்குப்பின் 
வலிமி்காது.

செனறு + பார்த்்தாள   =  செனறு பார்த்்தாள 

அறிந்து + ச்காண்ைார் =  அறிந்து ச்காண்ைார்
எ.்கா

சொற்சைாைர்்களில், வருசமாழி ‘க, ச், த், ப்’ ஆகிய 
வல்சலழுத்து்களில் ச்தாைஙகினாலும் நிளலசமாழி ஈற்றில் 
சில இைங்களில் வலிமி்காது. 

்கனத்்த மளை சபய்்தது. நான 
ெளமயலளைககுச் செனறுப் பார்த்்்தன. 
்தம்பி பல்காரத்ள்த சமனறுச் ொப்பிட்டுக 
ச்காண்டிருந்்தான. அவனுககுப் பசி 
எனறுப் புரிந்துக ச்காண்்ைன.   
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இந்்தச் சூைலில் உமது முடிவு எனனவா்க இருககும் எனை ்கருத்து்களைக ்கலந்துளரயாைச் செய்்தல்.

சூைலுக்்கற்ை ்கருத்து்களைக கூறுவர்.1.6.3

சூைலுக்க்கறற ்கருதது்கர்ளக் கூறிடு்க.

சிக்்கல் தீரு�ா11
பாடம்பாடம்

எதிர்பாரப்பு                         எதிர்பாரப்பு                         1414
த�ாகுதித�ாகுதி

அனறு பளளி விடுமுளை. எழிலன மூலிள்க்கள ச்தாைர்பான விவரங்கள அறிய 
்தன நண்பர்்களுைன ்காட்டிற்குள செனைான. அஙகு அவர்்கள மூலிள்க்களின 
விவரங்களைக குறிப்சபடுத்்தனர். மாளலப் சபாழு்தானது. சவளி்யறும் வழி 
ச்தரியாமல் விழித்்தனர். அச்சூைலில் அவர்்களின முடிவு…?

இப்படியா? 

அப்படியா? 

திளெக்காட்டி   

இரவு வருமுன 
சவளி்யறு்தல் 

ச்தாைர்புக ச்காளை 
முயற்சி செய்்தல்   

வீடு திரும்பு்தல்  

மறுநாள ்காளல 
சவளி்யறு்தல் 

விைகு ்ெ்கரித்்தல் – 
ெளமத்்தல்    

கூைாரம் அளமத்்தல்    

மு்காம் அர�த்தல் 

முடிவு
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உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் க்களவி்களுக்குப் 
பதிலளிததிடு்க.

அரைததும் சாததியக�22
பாடம்பாடம்

நீர்ப் பயிரியல் முளையில் ்தாவரங்களைப் பயிரிை வழி்காட்டு்தல்.

சுற்றுச்சூைல் ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் ்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.2.4.14

அரொங்கத்தின எதிர்பார்ப்புக்்கற்ப நீர்ப் பயிரியல் முளை 
மக்களிளை்ய நல்ல வர்வற்ளபப் சபற்று வருகிைது. 
இது மண்ணில்லாமல் நீர் மூலம் செடி்களை வைர்ககும் 
ஒரு விவொய முளையாகும். இம்முளையால் குளைவான 
நிலத்தில் அதி்கைவில் பயிரிை முடிகிைது. நீர் விரயமும் 
குளைகிைது.

 சிறிய ்வர்்கள ச்காண்ை கீளர்களைக 
குைாய்்களில் நைலாம். சபரிய ்வர்்கள ச்காண்ை 
்காய்்கறி்களைத் ச்தாட்டி்களில் வைர்க்கலாம். வீடு்களில் 
கீளர்கள, ச்காத்்தமல்லி, புதினா, மிை்காய், ்தக்காளி 
்பானை அனைாைத் ்்தளவக்கான ்காய்்கறி்களைப் 
பயிரிடுகினைனர். அரொங்கமும் இத்திட்ைத்ள்த 
ஊக்குவிக்கிறது. நல்ல அனுபவங்களைக ச்காடுககும் 
இந்்த நீர்ப் பயிரியல் முளை ொத்திய்ம எனபள்த நாமும் 
முயற்சிப்்பாம்; சுற்றுச்சூைளலப் பாது்காப்்பாம்.

1. நீர்ப் பயிரியல் முளை எனபது எனன? 

2. இந்்த முளையால் ஏற்படும் நனளம்கள யாளவ?

3. குைாய்்களில் எத்்தள்கய ்தாவரங்களைப் பயிரிைலாம்?

4. வீடு்களில் பயிரிைப்படும் ்தாவரங்கள யாளவ? 

5. சபாருள ்காண்்க: 

  அ. நீர்     ஆ. வீடு்களில்    இ. ஊககுவிககிைது

6.  இந்்த விவொய முளை எவவாறு சுற்றுச்சூைலுககு உ்தவுகிைது? 
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அனுபவதர்தக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க. 

்காததிருந்்த ்தருணம் 33
பாடம்பாடம்

ம்லசியக ்கைற்பளை நாைனறு ்கப்பலில் பய்ணம் செய்ய எங்களுககு வாய்ப்புக 
கிளைத்்தது. ்கப்பல் பினாஙகுத் துளைமு்கத்திலிருந்து கிைம்பியது. இஃது எனககு 
மு்தல் அனுபவம்.  

இனி மீண்டும் இந்்த வாய்ப்பு எப்்பாது வருசமனறு எதிர்பார்த்துக 
்காத்திருககி்ைன. 

்வறு சில அனுபவங்களைக ்்காளவயா்க எழு்த வழி்காட்டு்தல்.

அனுபவத்ள்த 60 சொற்்களில் ்்காளவயா்க எழுதுவர்.3.4.21

ைால்பின, திமிங்கலம் ்கண்ணுககுத் ச்தனபைா்தா என எட்டிப் பார்த்்தல். 

்கப்பலின ்மல் ்தைம் செல்லு்தல் – மகிழ்தல் – வீடு திரும்பு்தல்.

ம்லசியக ்கைற்பளை நாள – 
்கப்பல் பய்ணம் – மு்தல் அனுபவம்.  

ொ்கெ விமானங்கள பைந்்தன – 

உலஙகூர்தி ெத்்தம் – ்கைலில் 

விழுந்்தவர்்களை மீட்பது ்பால 

செய்து ்காட்டினர். 
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்தமககுப் பு்கழ உண்ைாகுமாறு வாை 
முடியா்தவர் ்தம்ளமத் ்தா்ம சநாந்து 
ச்காளைாமல், ்தம்ளம இ்கழகினைவளர 
சநாந்து ச்காளவ்தால் பயனில்ளல. 

திருக்குறள 

்பாருள   

பு்கழபை வாைா்தார் ்தந்கநாவார் ்தம்ர�                          
இ்கழவாரை கநாவது எவன். (237)

்சயயுளும் ்�ாழியணியும்44
பாடம்பாடம்

்கலந்துரையாடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 திருக்குறர்ளயும் அ்தன் ்பாருர்ளயும் �ைைம் 
்சயது கூறி எழுதிடு்க.

நைவடிக்ர்க 2 திருக்குறளின் சூைரல நடிததுக் ்காட்டிடு்க.

திருககுைளைப் பாைலா்கப் பாைச் செய்்தல்.

ஆைாம் ஆண்டுக்கான திருககுைளையும் அ்தன சபாருளையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.  4.5.4 

நனறி மாமா. 

சு்தா, உனளனச் சிலர் இ்கழகிைார்்கள எனறு 
சநாந்து ச்காண்டு வருந்தினாய். ஆனால், ்தவறு 
உனனுளையது எனறு ச்தரிந்்ததும் திருத்திக 
ச்காண்ைாய். ்தவற்ளை நாம் செய்து விட்டுப் பிைளர 
இ்கழவது நல்ல்தல்ல எனபள்தப் புரிந்து ச்காண்ைாய். 
இச்செயல் பாராட்டுககுரியது. நனறு.
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வளரபைத்ள்தக ச்காண்டு விவரங்களைக கூைச் செய்்தல்.

வளரபைத்தில் உளை விவரங்களைக கூறுவர்.1.5.7

வரைபைததில் உள்ள விவைங்கர்ளக் கூறிடு்க. 

்சல்லும் வழியில்11
பாடம்பாடம்

வபாழ்வியல்வபாழ்வியல்1515
த�ாகுதித�ாகுதி

கிரிஷ ்தன குடும்பத்துைன மாமாவின திரும்ணத்திற்குச் செல்கிைான. 
செல்லும் வழியில்...

ஜாலான மூொ

ஜ
ால
ான

 ம
ாவ
ார்
 

ஜாலான ்தம்பிராஜா  

ஜாலான இ
ந்்தான    

அகலார்்ஸைார் ்நடுஞசாரல 

பெர்தாம் ட�தால் சதாவடி  

வங்கி  

பேரங்காடி

விளையாட்டு 
அரங்கம் 

தீயணைப்பு 
நிணையம்  

தபால் 
நிலையம்  சுங்கை 

தேசியப்பள்ளி  

எண்ணெய் 
நிலையம்  

வாகன 
நிலையம்  

மாரியமமன் 
ஆலய 

மண்டபம
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திரு.்க்்ணஷ 10 நாள்கள இந்தியாவிற்குச் சுற்றுலா 
செல்ல எண்்ணம் ச்காண்ைார். அவரின பய்ண 
விவரங்களைத் ்தம் நண்பருைன திட்ைமிடுகிைார். 

நைவடிக்ர்க வரைபைததில் உள்ள விவைங்கர்ளக் கூறிடு்க. 

்சன்ரை 

புதுச்கசரி 

ைாக�்ஸவைம் 

்கன்னியாகு�ரி 

க்காரவ 

ர�சூர் 

்பங்களூர்  

151 km
3 மணி ்நரம்

350 km
6 மணி ்நரம்

475 km
8 மணி ்நரம்

310 km
6 மணி ்நரம்

390 km
9 மணி ்நரம்

200 km
6 மணி ்நரம்

நாள 1    

நாள 2  

நாள 3

நாள 4

நாள 5 & 6

நாள 7

நாள 8 & 9

வளரபைத்தில் உளை விவரங்களைக ்்களவி்கள மூலம் ்்கட்ைறியச் செய்்தல்.

வளரபைத்தில் உளை விவரங்களைக கூறுவர்.1.5.7

நாள    சுறறுலா 
இைங்கள எஙகு          தூைம்        

திருவளளுவர் சிளல         

ஊட்டி 

ளமசூர் அரண்மளன

கநைம்         
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குறிவரைரவ வாசிததிடு்க.

உணவு்கள பலவி்தம்22
பாடம்பாடம்

நண்பர்்களின விருப்ப உ்ணளவக குறிவளரவா்க வளரய வழி்காட்டு்தல்.

குறிவளரளவ வாசித்துப் புரிந்து ச்காளவர்.2.2.8

உணவு விறபரை விவைம்

்கைந்்த வாரம் ்ைொ அமானில் உ்ணவுத் திருவிைா நளைசபற்ைது. 
இது ெனி, ஞாயிற்றுககிைளம்களில் சிைப்பா்க நைந்்்தறியது. 
குறிவளரவு ்ைொ அமான உ்ணவுத் திருவிைாவில் திரு.ராஜா விற்பளன 
செய்்த உ்ணவு விவரங்களைக குறிககினைது.

வரு�ாைம் 
RM

நாள

குறியீடு 

்்தாளெ

இடியப்பம்

பூரி 

பணியாரம்

சனி ஞாயிறு 

300

250

200

150

100

50

0

300

250

200

150

100

50

0



கவறுபாடு

கிைர� 

உணவு  

சனி  RM150

RM50ஞாயிறு  
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குறிவரைவின் துரணயுைன் நிரறவு ்சயதிடு்க.

1.  எனும் பகுதியில் உ்ணவுத் திருவிைா நளைசபற்ைது. 

2. ்ைொ அமான உ்ணவுத் திருவிைா ,  
என இரண்டு நாள நளைசபற்ைது.

3. திரு.ராஜா , , ,
 ஆகிய இந்தியப் பாரம்பரிய உ்ணவு்களை விற்பளன 

செய்்தார். 

4. ெனிககிைளம திரு.ராஜாவின சமாத்்த வருமானம்  
ஆகும்.

5. ஞாயிற்றுககிைளம அவரின சமாத்்த வருமானம்  ஆகும்.

6. ெனிககிைளம அதி்கமா்க விற்்கப்பட்ை உ்ணவு  .

7. ஞாயிற்றுககிைளம  குளைவா்க விற்்கப்பட்ைது. 

8. ெனி, ஞாயிற்றுககிைளம்களில்  ெம அைவி்ல்ய 
விற்்கப்பட்ைது.

9. ெனிககிைளமளய விை ஞாயிற்றுககிைளம விற்பளன அதி்கமா்க     
இருப்ப்தன ்கார்ணம் .

பாரம்பரிய உ்ணவுத் ்தயாரிககும் ்காச்ணாலிளயக ்கா்ணச் செய்்தல்.

குறிவளரளவ வாசித்துப் புரிந்து ச்காளவர்.2.2.8 

அட்ைவரணரய நிரறவு ்சயதிடு்க. நைவடிக்ர்க
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விவரங்களைக ்்காளவயா்க எழு்த வழி்காட்டு்தல். 

வளரபைத்திலுளை விவரங்களைக ்்காளவயா்க எழுதுவர்.  3.4.14

வரைபைததிலுள்ள விவைங்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க.  

நைை விைா33
பாடம்பாடம்

்கை்காட்ைம் 
�ாரல 4:15-5:00   

கி்ளாந்்தான் – �ாக் கயாங 
்காரல 11:00-11:45  

பை்தம்  
�தியம் 2:00-3:00  

விசிறி நைைம் 
்காரல 9:00-10:00  

நுரைவிைம்   

க்காலாட்ைம்  
்காரல 10:30-11:00   

பிைாஙகு – கபாரியா
�தியம் 3:30-4:00  

மிதைன் ்தன் குடும்பததுைன் நைை விைாவிறகுச் ்சன்றான்.     
மு்தலில் அவன் 
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இலக்்கணம்44
பாடம்பாடம்

வலிமி்கா இைங்கர்ள அறிந்திடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 கசர்தது எழுதிடு்க.

1. ்கண்டு  +  சீறியது  =  ்கண்டு சீறியது 

2. ச்காய்து   +  தினைன = 

3. துவண்டு  +  படுத்்தார் = 

4. செய்து    +  ச்காடுத்்தார் =  

ண்டு, யது என்று முடியும் விரை்யச்சங்களுக்குப்பின் வலிமி்காது.

செய்து    +  ்காட்டினார் =  செய்து ்காட்டினார்

ச்காண்டு +  செனைான =  ச்காண்டு செனைானஎ.்கா

சொற்சைாைர்்களில், வருசமாழி ‘க, ச், த், ப்’ ஆகிய 
வல்சலழுத்து்களில் ச்தாைஙகினாலும் நிளலசமாழி 
ஈற்றில் சில இைங்களில் வலிமி்காது. 

ண்டு, ய்து என முடியும் விளனசயச்ெ சொற்சைாைர்்களைச் சொல்வச்தழுது்தலா்க எழு்தச் செய்்தல்.

ண்டு, ய்து என முடியும் விளனசயச்ெங்களுககுப்பின வலிமி்கா எனபள்த அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர்.5.5.8

நைவடிக்ர்க 2 சரியாை விரைரய எழுதிடு்க.

1. மான சிங்கத்ள்தக ்கண்டு

2. அம்மா பைககூளை செய்து
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விவரங்களை மன்வாட்ை வளரப்பைத்தில் பளைக்கச் செய்்தல்.

உளரநளைப் பகுதியில் உளை விவரங்களைக கூறுவர்.1.5.8

உரைநரைப் பகுதியில் உள்ள விவைங்கர்ளக் கூறிடு்க. 

புதியை பரைப்கபாம்11
பாடம்பாடம்

நவீன உலகமநவீன உலகம1616
த�ாகுதித�ாகுதி

எனன ஆராய்ச்சி?
கூடு்தல் விவரங்களை 
எஙகுப் சபைலாம்? 

யார் உருவாககியது? எந்்த விலஙகு? 

மினனணுத் து்கள எஙகுப் 
சபாருத்்தப்பட்டுளைது?

்கண்டுபிடிப்பு  

ஒவசவாரு நாளும் பல புதிய ்கண்டுபிடிப்பு்கள 
வந்்த வண்்ண்ம உளைன. அவவள்கயில் 
அசமரிக்காவின ெனபிரானசிஸ்்காவில் ஓர் 
அதிெயம் நி்கழந்்தது. ஆய்வாைர் ஒருவர் 
மனி்தக குரஙகின மண்ளை்யாட்டில் (Skull) 
மினனணுத் து்கள (chip) சபாருத்தியுளைார். 
இ்தனமூலம் அந்்தக குரஙகு ்காச்ணாலி 
விளையாட்டு விளையாடியது அளனவளரயும் 
வியக்க ளவத்்தது. 

 இந்்த ஆய்வாைர் ்மலும் பல ஆராய்ச்சி்களை ்மற்ச்காண்டு 
வருகிைார். இ்தனவழி மனி்தர்்களும் விலஙகு்களும் பல புதிய ொ்தளன்களையும் 
ொ்கெங்களையும் புரிவார்்கள என நம்பப்படுகிைது. இது ச்தாைர்பான கூடு்தல் 
விவரங்களைப் பிபிசி (BBC) செய்தி்களில் அறிந்து ச்காளைலாம். இனிவரும் 
்காலங்களில் வியக்க ளவககும் ஆராய்ச்சி்கள நமக்கா்கக ்காத்திருககினைன 
என எதிர்பார்ப்்பாம். நாமும் புதியன பளைக்க முயற்சிப்்பாம்.    

நண்பர்்க்ை! நான படித்து 
வியந்்த ஓர் உளரநளைப் 
பகுதிளயப் பற்றி உங்க்ைாடு 
பகிர விரும்புகி்ைன.

வருடு்க
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உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் க்களவி்களுக்குப் 
பதிலளிததிடு்க. 

கூகுள ்கண்ணாடி22
பாடம்பாடம்

1. கூகுள நிறுவனத்தின ்தயாரிப்பு எனன?

2. இ்தன வடிவம் எவவாறு அளமந்திருககும்?

3. கூகுள ்கண்்ணாடியில் இருககும் வெதி்கள யாளவ?

4. சபாருள ்காண்்க: 

 அ. ்தயாரிப்பு்களுள   ஆ. திைன்பசியில்      இ. பாட்டு 

5.  கூகுள ்கண்்ணாடியினவழி மா்ணவர்்கள எவவாறு பயன அளைய முடியும்? 

கூகுள நிறுவனத்தின ்தயாரிப்பு்களுள கூகுள ்கண்்ணாடியும் ஒனறு. ்த்கவல் 
ச்தாைர்புத் ச்தாழில்நுட்ப வைர்ச்சியில் இ்தற்கும் பஙகு உண்டு. இது மூககுக 
்கண்்ணாடி வடிவில் அளமந்்த ஒருவள்க ்கணினி எனறும் கூைலாம். இ்தன 
எளை 42 கிராம் ஆகும். இதில் 16GB ்ெமிப்பு வெதியும் கூகுள கிைவுட் 
்ெமிப்பு வெதியும் உண்டு. 

நவீனத் திறன்கபசியில் இருககும் அளனத்துச் ்ெளவ்களும் இதில் 
அைஙகி உளைன. இ்தனவழி பாட்டுக் ்்கட்்கலாம்; திளெ அறியலாம்; 
மினனஞெல், குறுஞசெய்தியும் அனுப்பலாம். ெமூ்க வளைத்்தைங்களையும் 
இ்தனமூலம் வலம் வரலாம். ்மலும், இந்்தக ்கண்்ணாடியின வலது பகுதியில் 
உளை சிறிய வில்ளல (சலனஸ) வழி வீடி்யா எடுக்கலாம். குரளல 
அளையாைம் ்காணும் வெதியும் இ்தன சிைப்பு அம்ெமாகும். இது்பானை நவீன 
்கண்டுபிடிப்பு்கள வந்்த வண்்ண்ம உளைன. இனி மூககுக ்கண்்ணாடி வடிவம் 
மாறி, ்கண்ணில் வில்ளல சபாறுத்தும் ்காலம் விளரவில் வரலாம்.

்வறு சில ்த்கவல் ச்தாைர்புத் ச்தாழில்நுட்பம் ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசிக்கச் செய்்தல்.

்த்கவல் ச்தாைர்புத் ச்தாழில்நுட்பம் ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் 
்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.2.4.13
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வகுப்பு மா்ணவர்்கள ்கற்ைலுககுப் பயனபடுத்தும் ்த்கவல் ச்தாைர்புத் ச்தாழில்நுட்பக ்கருவி்களை 
அட்ைவள்ணயில் குறிக்கச் செய்்தல்.

அட்ைவள்ணயிலுளை விவரங்களைக ்்காளவயா்க எழுதுவர்.  3.4.15

அட்ைவரணயிலுள்ள விவைங்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க.

்கறறல் பலவி்தம்33
பாடம்பாடம்

்கணினி 

�டிக் ்கணினி 

்தட்ரைக்
்கணினி  

திறன்கபசி 

்தஞ்ொங மாலிம் ்்தசியப்பளளி ஆைாம் 
ஆண்டு மா்ணவர்்கள ்கற்ைலுககுப் பல 
்த்கவல் ச்தாைர்புத் ச்தாழில்நுட்பக 
்கருவி்களைப் பயனபடுத்துகினைனர். 

 

3

5

7

15

2

3

5

20

3 8

6 14

9 21

12 47

6

சா்கா 

6

வீைா 

6

வாஜா 
்�ாத்தம் 

்தஞகசாங �ாலிம் க்தசியப்பளளி ஆறாம் ஆண்டு �ாணவர்்கள 
்கறறலுக்குப் பயன்படுததும் ்த்கவல் ்்தாைர்புத ்்தாழில்நுட்பக் ்கருவி்கள

முடிவு          

்தரலப்பு 

்கருவி்கள        

அதி்கம்       ்�ாத்தம்    

குரறவு  

வகுப்பு 
்கருவி்கள
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உைல் நலத்்்தாடு வாழவ்்த வாழகள்கயில் 
ஒருவருககுக கிளைத்்த சபரும் ்பைாகும்.   

பை்�ாழி    

்பாருள   

கநாயறற வாழகவ குரறவறற ்சல்வம்.

்சயயுளும் ்�ாழியணியும்44
பாடம்பாடம்

்கலந்துரையாடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 பை்�ாழிரயயும் அ்தன் ்பாருர்ளயும் �ைைம் 
்சயது கூறி எழுதிடு்க.

நைவடிக்ர்க 2 ப்தார்கரய அலங்கரிததிடு்க. 

பைசமாழிககுப் சபாருத்்தமான பாைல்்களைத் திரட்டிப் பாைச் செய்்தல்.  

ஆைாம் ஆண்டுக்கான பைசமாழி்களையும் அவற்றின சபாருளையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.   
4.7.4

என ்தாத்்தாவும் பாட்டியும் 70 
வயதிலும் ஆ்ராககியமான 
வாழகள்க வாழகிைார்்கள. 
அவர்்கள தினமும் உைற்பயிற்சி 
செய்வார்்கள; ஆ்ராககிய 
உ்ணவு்களை உண்பார்்கள. இனி 
நானும் அவர்்களைப் பினபற்றி உைல் 
நலத்்்தாடு வாழ்வன. 



மீட்டுணர்கவாம்  2 
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1. 4. 7. 8.

6.

3.

5.

2.

இைமிருந்து வலம் 

1. இளைவன மீது 
.............................. ளவத்்தல். 

2. இது சுற்றுச்சூைலுககுத்  
தீளம விளைவிககினைது.  

3. குரஙகின மண்ளை்யாட்டில்  
மினனணுத் து்கள 
சபாறுத்திய ஆய்வாைர் எந்்த 
நாட்ளைச் ொர்ந்்தவர்?  

க�லிருந்து கீழ 

4. ................ ஒனளைக 
்கற்றுகச்காள. 

5. 'வண்்ண சமாட்டு்கள' நூளல 
எழுதியவர் ்கவிஞர் ................. 

6. பினாஙகு மாநிலத்தின நைனம் 
இது.

7. ச்கல்லிஸ ்காஸைல் இந்்த 
மாநிலத்தில் அளமந்துளைது. 

8. நீர்ப் பயிரியல் முளையில் 
பயிரிைப்படும் ்தாவரங்களுள 
இதுவும் ஒனறு. 

குறுக்்்கழுததுப் புதிரை நிரறவு ்சயதிடு்க.

ர்க

ைா

ைா

ரி ்கா

ழி

்த
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க்களவி்களுக்குப் பதிலளிததிடு்க.   

1. ருககுன சந்காரா ்்காட்பாடு்கள சமாத்்தம் .............................. ஆகும்.

2. கூகுள ்கண்்ணாடியின எளை எவவைவு?

3. இவர் பத்ம விபூஷன, பத்ம� பட்ைங்களுககுச் சொந்்தக்காரர்.

4. ச்கல்லிஸ ்காஸைல் மாளிள்களயக ்கட்டியவர் யார்?

5. இது ெரவாக மாநிலத்தின நைனமாகும்.

6. மண்ணில்லாமல் நீர் மூலம் செடி வைர்ககும் முளை ..............................

7. ஐம்சபரும் ்காப்பியங்கள யாளவ?

8. இைளமத் ்்தாற்ைத்திற்கும் கூந்்தல் பராமரிப்பிற்கும் பயனபடும் ்தாவரம். 

9. உைல் நலம் ஒருவரின மாசபரும் செல்வமாகும். இ்தளன உ்ணர்த்தும் 
பைசமாழி யாது?

10. ் சல்லத்த்கா்த இைங்களுக்குச் ்சல்லக்கூைாது எனறு கூறும் 
உல்கநீதி எது? 

1. விளையாட்ைாைர்்கள நால்வர்; ்்களவி ்்கட்பவர் ஒருவர்.

2. ஒவசவாரு ்்களவிககும் மு்தலில் ள்களய உயர்த்துபவருககு வாய்ப்பு 
வைங்கப்படும்.

3. ஒவசவாரு ்்களவிககும் பரிசுத் ச்தாள்க பட்டியலில் ச்காடுக்கப்பட்டுளைது.

4. ்காகி்தப் ப்ணத்ள்தத் ்தயார் செய்து விளையாைலாம். 

பரிசுத ்்தார்க

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

RM1000
RM800
RM400
RM200
RM100
RM50
RM40
RM30
RM20
RM10

50:50

விதிமுளை்கள:



87

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

ச்தாளலக்காட்சியில் நைப்புச் செய்தி்களைக ்்கட்டுக கூைச் செய்்தல்.  

 நைப்புச் செய்திளயப் பற்றிய ்கருத்து்களைக கூறுவர்.1.6.4

நைப்புச் ்சயதிரயப் பறறிய ்கருதது்கர்ளக் கூறிடு்க.

நைப்புச் ்சயதி்கள11
பாடம்பாடம்

நபாடும நடப்புமநபாடும நடப்பும1717
த�ாகுதித�ாகுதி

த�பாற்று 4,000ஆகக் கு்ையும வ்ை த்பாதுமுடக்கம த�பாடரும.

த்பாதுமைக்கள் ப்ைதிரச்சித்பாதுமைக்கள் ப்ைதிரச்சி

்்காகைா
ைா... 5,586

4,777

60

886

்பாதிப்புற்பைபார

குணமை்டநப�பார

உயிரிழநப�பார

தீவிை சிகிச்்சை

வீட்டில் இருப்ப்பாம; ்பாதுகபாப்்்ப் ப்ணுபவபாம.

நாள: 27.6.2021                                         ்நரம்: மாளல மணி 6:25

சபாதுமக்கள பஙகு

பாது்காப்பு 
வழிமுளை்கள விளைவு்கள  

்தடுப்பூசி நிலவரம்  

விழிப்பு்ணர்வு

�டுப்பூசி நிலவைம7,395,905
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அறிகள்களயச் ெரியான ்வ்கம், ச்தானி, உச்ெரிப்பு ஆகியவற்றுைன நிறுத்்தககுறி்களுக்்கற்ப வாசிக்க வழி 
்காட்டு்தல்.

அறிகள்களயச் ெரியான ்வ்கம், ச்தானி, உச்ெரிப்பு ஆகியவற்றுைன நிறுத்்தககுறி்களுக்்கற்ப வாசிப்பர்.
2.3.13

அறிக்ர்கரய வாசிததிடு்க.

ஆண்டுக் கூட்ை அறிக்ர்க22
பாடம்பாடம்

்தா�ான் ்சம்பாக்்கா நறபணி �ன்றம்
ஐந்்தாம் ஆண்டுக் கூட்ை அறிக்ர்க

்தளலவர்       : திரு.மலரவன ்த/சப ெங்கர் 
செயலாைர் : திரு.்கதிர்்வலன ்த/சப மணி 
சபாருைாைர் :  திருமதி ்கஸதூரி ்த/சப ெந்திரன
செயற்குழு 
உறுப்பினர்்கள  : திரு.குமார் ்த/சப ்வலு
                திரு.ராஜன ்த/சப ஆறுமு்கம்

1.0 ்தரலவர் உரையும் ்சயலரவ அறிக்ர்கயும்
 ்தாமான செம்பாக்கா நற்பணி மனைத்தின ஐந்்தாம் ஆண்டுக கூட்ைம் 12.9.20XX, 

மாளல மணி 4:00ககுத் திருவளளுவர் மண்ைபத்தில் நளைசபற்ைது. ்தளலவர் 
்தளலளமயுளர ஆற்றினார். அவர் ்தமதுளரயில் உறுப்பினர்்களின ஆ்தரவிற்கு 
நனறி கூறினார். ச்தாைர்ந்து ்கைந்்த ஆண்டிற்்கான செயலறிகள்க வாசித்து 
ஏற்றுகச்காளைப்பட்ைது.

2.0 ்கணக்்கறிக்ர்க
 சபாருைாைர் திருமதி ்கஸதூரி வரவு செலவு ்க்ணக்கறிகள்களய வாசித்்தார். 

அஃது ஏ்கமன்தா்க ஏற்றுக ச்காளைப்பட்ைது.

3.0 புதிய ்சயறகுழுத க்தர்வு
 இவவாண்டின செயற்குழுத் ்்தர்வு நளைசபற்ைது. செயலளவ உறுப்பினர்்கள 

்்தர்ந்ச்தடுக்கப்பட்ைனர். புதிய ்தளலவர் உளரயாற்றினார்.

4.0  ்பாது
    அடுத்்த ஆண்டிற்்கான திட்ைங்களைத் திரு.ராஜன முனசமாழிய திரு.குமார் 

வழிசமாழிந்்தார். ச்தாைர்ந்து வெதி குளைந்்்தாருககு உ்ணவுப் சபாருள்களும் 
மாற்றுத்திைனாளி்களுககுச் ெக்கர நாற்்காலி்களும் வைங்கப்பட்ைன.

5.0 நன்றி நவில்்தல்
   செயலாைரின நனறியுளர்யாடு ஆண்டுக கூட்ைம் மாளல மணி 6:00ககு
     நிளைவு சபற்ைது.

அறிகள்க ்தயாரித்்தவர்,                        19 செப்ைம்பர் 20XX

.....................................
(்கதிர்்வலன ்த/சப மணி)
செயலாைர்,
்தாமான செம்பாக்கா நற்பணி மனைம்.

கதிர்வேலன்
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்வறு சில அறிகள்கயிலுளை ்கருத்து்களைக ்்காளவயா்க எழுதிை வழி்காட்டு்தல். 

அறிகள்கயிலுளை ்கருத்து்களைக ்்காளவயா்க எழுதுவர். 3.4.18

அறிக்ர்கயிலுள்ள ்கருதது்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க.

வாை �திப்பீட்டு அறிக்ர்க33
பாடம்பாடம்

அறிகள்க ்தயாரித்்தவர்,               உறுதிப்படுத்தியவர். 
               
.....................................   .....................................
(குமரன ்த/சப மரு்தவீரன)            (சுந்்தரம் ்த/சப முத்து)
செயலாைர் திைல் ்தைக ்கை்கம்        புைப்பாைத் துள்ணத்்தளலளமயாசிரியர்,
்கம்பார் ்்தசியப்பளளி.   ்கம்பார் ்்தசியப்பளளி.

ம. குமரன் மு. சுந்தரம்

நைவடிகள்க 100 மீட்ைர் ்நர் ஓட்ைப் பயிற்சி

்கை்கம்  திைல் ்தைக ்கை்கம்

நாள   10.10.20XX

்நரம் மாளல மணி 2:00 மு்தல் 3:00 வளர

வருள்க 20/30 மா்ணவர்்கள

நைவடிகள்க்கள
1. சவதுப்பல் பயிற்சி.
2. விதிமுளை்கள விைக்கம்.
3. பயிற்சி ்மற்ச்காளளு்தல்.

மதிப்பீடு

நிளை்கள:
1. வருள்க நனறு.
2. நிபு்ணத்துவப் பயிற்றுநர்.
3. திைளமயான மா்ணவர்்கள அளையாைம் ்கா்ணப்பட்ைனர்.

குளை்கள:
1. பயிற்சி ்நரம் பற்ைாககுளை.
2. திைல் ்தைக ்காலணி்கள இல்ளல.
3. முளையான ஓடுபாள்த இல்ளல.

்மம்படுத்துவ்தற்்கான 
பரிந்துளர்கள

1. ்பாட்டியில் பஙகு சபறும் மா்ணவர்்களுககுக 
்காலணி்களை ஏற்பாடு செய்்தல்.

2. அருகிலுளை திைல் ்தை அரங்கத்திற்குப் பயிற்சி 
்மற்ச்காளை அளைத்துச் செல்லு்தல்.

3. ெத்து்ணவு ஏற்பாடு செய்்தல்.

இது ்கம்பார் ்்தசியப்பளளியின திைல் ்தைக ்கை்கத்தின வார மதிப்பீட்டு 
அறிகள்க. இந்்த அறிகள்க வாரந்்்தாறும் ்தயாரிக்கப்படுகிைது. 

்கம்பார் க்தசியப்பளளியின் திைல் ்தைக் ்கை்கததின் வாை �திப்பீட்டு அறிக்ர்க
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நைவடிக்ர்க 1 ்சாற்றாைரை உருவாக்கிடு்க.

நைவடிக்ர்க 2 கசர்தது எழுதிடு்க.

• ஓ்ைழுதது ஒரு ்�ாழிக்குப்பின் வலிமிகும்.

1.  +  = 

2.  +  = 

3.  +  = 

1. ஆசிரியர் (ள்க + பாளவ) துள்ணயுைன ்கள்த கூறினார்.

2. ்தஙள்க அப்பாவிைம் (ள்க + செலவிற்குப்) ப்ணம் ்்கட்ைாள.

3. தீ விபத்தில் இருவருககுத் (தீ + ்காயம்) ஏற்பட்ைது.

4. பக்தர்்கள (ள்த + பூெம்) அனறு (பூ + ்காவடி) ஏந்தி வந்்தனர்.

5. (ள்த + திங்கள) பிைந்்தது. ொந்தினி வாெலில் (மா + ்்காலம்) ்பாட்ைாள.

6. வாசு (ள்க + ்தறி) பயனபடுத்தி ஆளை சநய்யும் (ள்க + ச்தாழில்) 
்மற்ச்காளகிைார்.

நாளி்தழில் செய்தியில் ்கா்ணப்படும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிககுப்பின வலிமிகும் சொற்்களைப் பட்டியலிைச்  
செய்்தல். 

ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிககுப்பின வலிமிகும் எனபள்த அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர்,
5.4.5

4.  +  = 

5.  +  = 

6.  +  = 

இலக்்கணம்44
பாடம்பாடம்

வலிமிகும் இைங்கர்ள அறிந்திடு்க.
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்தமிழில் பிைந்்தநாள வாழத்து அட்ளை செய்து பார்ளவககு ளவக்கச் செய்்தல்.

செவிமடுத்்தவற்ளை நிரல்பைக கூறுவர்.1.2.14

்சவி�டுத்தவறரற நிைல்பைக் கூறிடு்க. 

்தமிழில் வாழதது 11
பாடம்பாடம்

�மிழ்தமைபாழி �மிழ்தமைபாழி 1818
த�ாகுதித�ாகுதி

நீண்ை நீண்ை ்காலம் 

நீ நீடு வாை ்
வண்டும்

வானம் தீண்டும் தூரம்

நீ வைர்ந்து வாை ்வண்டும்.

இனிய பிைந்்தநாள வாழத்து்கள.

ெர்க்களர ்தமிைளளி 
்தாலாட்டு நாளசொல்லி
வாழத்துகி்ைாம்
பிைந்்தநாள வாழத்து்கள.

அனபு ்வண்டும் அறிவு ்வண்டும்

பண்பு ்வண்டும் பணிவு ்வண்டும்

எட்டுத் திககும் பு்கை ்வண்
டும்

எடுத்துக்காட்டு ஆ்க ்வண்டும்

உல்கம் பார்க்க
 உனது சபயளர

நிலவுத்்தாளில் எழு்த ்வண்டும்.

1

வருடு்க
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1. உல்கத் ்தாய்சமாழி நாள எப்சபாழுது ச்காண்ைாைப்படுகிைது?

2. இந்நாள ச்காண்ைாைப்படுவ்தன ்நாக்கம் எனன?

3. இந்நாளில் நளைசபறும் ்தமிழசமாழிச் ொர்ந்்த நைவடிகள்க்கள  
யாளவ?

4. சபாருள ்காண்்க:

 அ. ்தாய்    ஆ. ச்காண்ைாைப்படுகிைது    இ. ஏற்படுத்்த

5. ்தாய்சமாழியில் புலளம சபை எனன செய்யலாம்? 

உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் 
க்களவி்களுக்குப் பதிலளிததிடு்க.

்�ாழிப்பறறு 22
பாடம்பாடம்

பிப்ரவரி 21இன சிைப்பு்தான எனன? ஆம், அனறு்தான 
உல்கத் ்தாயசமாழி நாைாகும். உலகில் மக்கள அவரவர் 
்தாய்சமாழிளயப் ்பாற்றுவ்தற்கும் ்நசிப்ப்தற்கும் இந்நாள 
்்காண்ைாைப்படுகிறது.

 1952ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 21இல், ைாக்காவில் வங்காை 
சமாழிளய ஆட்சி சமாழியா்க அறிவிக்கக ்்காரி ்பாராட்ைம் 
நைத்்தப்பட்ைது. அதில் உயிரிைந்்த மா்ணவர்்களின நிளனவா்க இந்நாள 
உல்கத் ்தாய்சமாழி நாைா்கக ச்காண்ைாைப்படுகிைது.

 இந்நாளில் ்தாய்சமாழியின வைர்ச்சிக்கா்க பல நைவடிகள்க்கள 
்மற்ச்காளைப்படுகினைன. அவவள்கயில் ்தமிழிலும் பல ்பாட்டி்கள 
ஏற்பாடு செய்யப்படுகினைன. அளவ ்கட்டுளர, சிறு்கள்த எழுது்தல், 
்பச்சுப் ்பாட்டி, ்கவிள்த ஒப்புவித்்தல் என இனனும் பல. 
்தாய்சமாழியின மீது பற்ளை ஏறபடுத்த இது ்பானை நி்கழச்சி்கள 
துள்ணசெய்கினைன. ்தாய்சமாழிளயப் ்பாற்று்வாம்; சிைப்புைன 
வாழ்வாம். 

QR குறியீட்டின துள்ணயுைன ்தமிழின சிைப்ளப உ்ணர்த்தும் பாைல்்களைப் பாைச் செய்்தல்.

சமாழி ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் ்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.  
2.4.15

வருடு்க

வருடு்க



93

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

்தமிழில் ்தட்ைச்சு செய்ய வழி்காட்டு்தல்.

உளரநளைப் பகுதியிலுளை ்கருத்து்களைக ்்காளவயா்க எழுதுவர்.3.4.17

உரைநரைப் பகுதியிலுள்ள ்கருதது்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க. 

முைசு அஞசல் 33
பாடம்பாடம்

்தமிழில் ்தட்ைச்சு செய்ய முரசு அஞெல் சமனசபாருள உ்தவுகினைது. 
இந்்த சமனசபாருளை 1985ஆம் ஆண்டு உருவாககியவர் முத்து 
சநடுமாைன. இவர் ஒரு ம்லசியத் ்தமிைர் ஆவார். ்தற்்பாது இந்்த 
சமனசபாருள பல வைர்ச்சிப் படி்களைக ்கண்டு வருகிைது.

 முரசு அஞெல் சமனசபாருள ்தற்்பாது பல நாடு்களில் 
பரவலா்கப் பயனபடுத்்தப்பட்டு வருகினைது. ம்லசியாவில் ்தமிழ 
நாளி்தழ்களிலும் பளளிப் பாைநூல் மற்றும் பயிற்சி நூல்்களிலும் இந்்த 
சமனசபாருளைப் பயனபடுத்துகினைனர். ்தற்்பாது முரசு அஞெலின 
செயலிளய இலவெமா்கப் பதிவிைக்கம் செய்து பயனபடுத்்தலாம். ்மலும், 
ஆப்பிள நிறுவனமும் முரசு அஞெல் சமனசபாருளைப் பயனபடுத்துவது 
சபருளமககுரிய ஒனைாகும். ்தமிழின வைர்ச்சிககு இது துள்ணயா்க 
இருககினைது.

முதது ்நடு�ாறன் 
 

முைசு அஞசல் 

நாளி்தழ, 
பாைநூல், 
பயிறசி நூல் 

இலவசப் பதிவிறக்்கம்,
ஆப்பிள நிறுவைம் 

்கருத்து 4
சிறப்பு  

்கருத்து 1
்�ன்்பாருள 

்கருத்து 2
உருவாக்்கம் 

்கருத்து 3
பயன்பாடு 
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ஒருவளரப் ்பா்கவிட்டுப் பின அவளரப் 
பற்றிக குளை்களைக கூறித் திரி்தல் 
கூைாது.  

உல்கநீதி    

்பாருள   

கபா்கவிட்டுப் புறஞ்சால்லித திரிய 
கவண்ைாம்  

்சயயுளும் ்�ாழியணியும்44
பாடம்பாடம்

்கலந்துரையாடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 உல்கநீதிரயயும் அ்தன் ்பாருர்ளயும் �ைைம் 
்சயது கூறி எழுதிடு்க.

நைவடிக்ர்க 2 ்சயமுரறரயக் ்்காண்டு புத்த்கக் குறியீடு ்சயது 
உல்கநீதிரய எழுதிடு்க.

சூைளல மு்கமூடி செய்து நடித்துக ்காட்ைச் செய்்தல்.

ஆைாம் ஆண்டுக்கான உல்கநீதிளயயும் அ்தன சபாருளையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.  
4.9.3

நாம் எனன செய்்தாலும் சிங்கத்திற்குப் 
பிடிக்காது. எப்்பாதும் குளை்தான. 
அ்தற்கு ஆ்ணவம் அதி்கமாகி விட்ைது. 

நம் நண்பளரப் ்பா்கவிட்டு இப்படிக 
குளை சொல்கிைா்ய! இது ெரியா?

1

2

1

4

2

5

7

3

6

8



95

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

பார்த்்த இயஙகுபைங்களைப் பற்றிக கூைப் பணித்்தல். 

 செவிமடுத்்த உளரநளைப் பகுதியில் உளை ்கருத்து்களைக கூறுவர்.1.2.15

்சவி�டுத்த உரைநரைப் பகுதியில் உள்ள ்கருதது்கர்ளக் கூறிடு்க.

க்தாமும் ்ஜர்ரியும் 11
பாடம்பாடம்

அறிபவபாம த�ளிபவபாம அறிபவபாம த�ளிபவபாம 1919
த�ாகுதித�ாகுதி

இயஙகுபைங்களுள ்்தாமும் சஜர்ரியும் பு்கழ சபற்ைது. 1940ஆம் 
ஆண்டில் இக்க்தாபாத்திரங்கள உருவாக்கப்பட்ைன.  இ்தளன 
வில்லியம் ஹனனாவும் ்ஜாெப் பார்சபராவும் உருவாககினர். 

சஜர்ரியும் ்்தாமும் ்கற்பளனக ்க்தாபாத்திரங்கள. சஜர்ரி 
பழுப்பு நிைச் சுண்சைலி. அது வியக்கத்்தக்க வலிளம ச்காண்ைது; 
்தந்திரமா்கச் செயல்பைககூடியது. ்்தாம் ொம்பல் நிைப் பூளன. மி்க 
விளரவில் ்்காபம் ச்காளளும். எளிதில் ்தாக்கககூடிய ்தனளமயும் 
ச்காண்டிருககும். ச்தாைக்கக ்காலப் பைங்களில் ்்தாம் ‘ஜாஸபர்’ 
எனறும் சஜர்ரி ‘ஜீனகஸ’ எனறும் அளைக்கப்பட்ைன.

சஜர்ரி சபரும்பாலான ச்தாைர்்களில் 
்க்தாநாய்கனா்கச் செயல்படும். அது ்்தாமுைன 
்த்கராறு செய்து மகிழச்சி அளையும். புத்திக 
கூர்ளமயும் ்தந்திரமும் நிளைந்்த சஜர்ரிளயப் 
பிடிப்பதில் சில ெமயங்களில் மட்டு்ம ்்தாம் சவற்றி 
்காண்கிைது.

்்தாமும் சஜர்ரியும் நடித்்த இயஙகுபைங்கள 
அதி்க திளரப்பை விருது்களை சவனறுளைன. இது 
நள்கச்சுளவ நிளைந்்த இயஙகுபைம் எனப்தால் 
சிறுவர்்களையும் சபரி்யார்்களையும் அதி்கம் 
்கவர்ந்திழுககிைது.
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பார்பி சபாம்ளம பைங்களைச் ்ெ்கரித்துத் திரட்்ைடு செய்யப் பணித்்தல்.

வரலாறு ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் ்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.
2.4.16

உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் க்களவி்களுக்குப் 
பதிலளிததிடு்க.

பார்பி ்பாம்ர�22
பாடம்பாடம்

பார்பி சபாம்ளம குைந்ர்த்களிளை்ய நல்ல 
வைகவறரபப் சபற்று வருகிைது. இப்சபாம்ளம 9 மார்ச் 
1959இல் நியூயார்க மாநிலத்தில் ‘அசமரிக்கன ைாய் 
ஃ்பர்’ ்கண்்காட்சியில் அறிமு்கம் செய்யப்பட்ைது. ரூத் 
ஹண்ட்லர் எனும் சபண்மணி இ்தளன உருவாககினார்.

 ரூத் ஹண்ட்லர் 1956ஆம் ஆண்டு 
ஐ்ராப்பாவிற்குச் சுற்றுலா செனைார். இவர் அஙகுப் 
பில்ட் லில்லி எனறு அளைக்கப்பட்ை ஒரு சஜர்மன 
சபாம்ளமளயக ்கண்ைார். அ்தன வடிவம் பார்பி 
சபாம்ளமளயத் ்தயாரிககும் எண்்ணத்ள்த அவருககுள 
்்தானைச் செய்்தது. ்மட்ைல் நிறுவனத்தின 
துள்ணஇயககுநரான ்தன ்க்ணவரின உ்தவிளய 
நாடினார். அ்தன பினன்ர, ்மட்ைல் நிறுவனத்்தால் இப்சபாம்ளம்கள 
்தயாரிக்கப்பட்ைன.

 பார்பி எனை சபயர் அவரது ம்கள பார்பராவின சபயரிலிருந்து 
வந்்த்தாகும். இப்சபாம்ளம ஏைககுளைய 27 செனடி மீட்ைர் உயரத்ள்தக 
ச்காண்ைது. சபண்்கள உருவததில் அதி்கம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ை 
சபாம்ளம்களுள பார்பி மு்தலிைம் சபறுகிைது. பார்பி சபாம்ளம 
குைந்ள்த்களைக ்கவர்வ்்தாடு மட்டுமல்லாது சபரியவர்்களின ்கவனத்ள்தயும் 
ஈர்த்துளைது.

1. பார்பி சபாம்ளம எப்சபாழுது அறிமு்கம் செய்யப்பட்ைது?

2. பார்பி சபாம்ளமளய உருவாககியவர் யார்?

3. எந்்த நிறுவனம் இப்சபாம்ளமளயத் ்தயாரித்து சவளியிட்ைது? 

4. பார்பி எனை சபயர் எதிலிருந்து வந்்தது?

5. பார்பி சபாம்ளமயின உயரம் எவவைவு?

6. சபாருள ்காண்்க:

 அ. குைந்ள்த   ஆ. வர்வற்ளப     இ. உருவத்தில்

7. பார்பி சபாம்ளம குைந்ள்த்களையும் சபரியவர்்களையும் அதி்கம் 
்கவர்ந்துளைது. ஏன?
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உனளனக ்கவர்ந்்த விளையாட்டு ச்தாைர்பான ்த்கவல்்களைத் திரட்டி வாசிக்கப் பணித்்தல்.

வரலாறு ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் ்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர். 2.4.16

நைவடிக்ர்க
உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் 
க்களவி்களுக்குப் பதிலளிததிடு்க.

லிவர்பூல் ்காறபந்து அணி

லிவர்பூல் ்காற்பந்து அணி 1982ஆம் ஆண்டு ்ஜான 
ஹுல்டிங எனபவரால் ்்தாற்றுவிக்கப்பட்ைது. இவவணி 
இஙகிலாந்தின லிவர்பூல் பட்ைணததில் இயஙகி வருகிைது. 
்மலும், இஙகிலாந்து ்காற்பந்து வரலாற்றில் மி்கச் சிைந்்த 
்காற்பந்துக குழுவில் ஒனைா்கத் தி்கழகிைது. 

 லிவர்பூல் ்காற்பந்து அணி 1893லிருந்து இஙகிலாந்து 
லீக ்காற்பந்துப் ்பாட்டியில் பங்்கற்று வருகிைது. 
விளையாட்ைாைர்்கள 1964ஆம் ஆண்டு ச்தாைஙகி சிவப்பு 
நிை உளைளய அதி்காரப்பூர்வமா்க அணிந்து விளையாடி 
வருகிைார்்கள. லிவர்பூல் ்காற்பந்து அணியின கீ்தம் ‘யூ வில் 
சநவர் வாக அ்லான’ (You will never walk alone) எனபது 
ஆகும். 

 அனபீல்டு இககுழுவின அதி்காரப்பூர்வ அரங்கம் 
ஆகும். இவவரங்கத்தில் ஏைககுளைய 53400 ரசி்கர்்கள 
அமர்வ்தற்்கான இருகள்க்கள சபாருத்்தப்பட்டுளைன. லிவர்பூல் 
்காற்பந்து அணி ரசி்கர்்களிளை்ய சபரும் ஆ்தரளவப் சபற்று 
வருகிைது. இனைைவும் உல்க நாடு்களிலும் நம் நாட்டிலும் 
திரைான ரசி்கர்்கள இவவணிககு உளைனர்.

1. லிவர்பூல் ்காற்பந்து அணி எப்சபாழுது ்்தாற்றுவிக்கப்பட்ைது?

2. லிவர்பூல் ்காற்பந்து அணி எஙகு இயஙகி வருகிைது?

3. இந்்த அணி இஙகிலாந்து லீக ்காற்பந்துப் ்பாட்டியில் எப்்பாது 
பங்்கற்ைது?

4. லிவர்பூல் அணியின கீ்தம் எனன?  

5. அனபீல்டு அரஙகின சிைப்பு எனன?

6. சபாருள ்காண்்க:

 அ. அணி        ஆ. பட்ை்ணத்தில்       இ. கீ்தம்

7. ்காற்பந்து விளையாட்டிளன ்நரடியா்கப் பார்க்க விரும்புகிைாயா? ஏன?  
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அனுபவதர்தக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க. 

நிரைவில் ஆ்ஸதிகைலியா33
பாடம்பாடம்

என் என் 
ஆ்ஸதிகைலியப் ஆ்ஸதிகைலியப் 

பயணம்பயணம்

்கைந்்த பளளி விடுமுளையில் நான சபற்்ைாருைன ஆஸதி்ரலியாவிற்குச் 
சென்ைன. 

அனுபவத்ள்த 60 சொற்்களில் ்்காளவயா்க எழு்த வழி்காட்டு்தல்.

அனுபவத்ள்த 60 சொற்்களில் ்்காளவயா்க எழுதுவர். 
3.4.21
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மனத்தில் நிளலத்து நினை அனுபவம் ஒனைளன வகுப்பில் நண்பருைன பகிரச் செய்்தல்.

அனுபவத்ள்த 60 சொற்்களில் ்்காளவயா்க எழுதுவர். 3.4.21

நைவடிக்ர்க பைததின் துரணயுைன் அனுபவம் ஒன்றரைக் 
க்காரவயா்க எழுதிடு்க.

குதிளரச் ெவாரி சிறுவர் நாள

எனன

அனுபவம்   

எப்சபாழுது

மனநிளல

�றக்்க 
முடியா்த 
அனுபவம்

?

கபருந்ர்தத ்தவற விடு்தல்

1.

2. 3.
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இலக்்கணம்44
பாடம்பாடம்

ஏைாம், எட்ைாம் கவறறுர� உருபு்கர்ள அறிந்திடு்க.

வர்க உருபு

ஏைாம் ்வற்றுளம இல், இைம், பால், ்கண்

எட்ைாம் ்வற்றுளம

(விளி ்வற்றுளம)

உருபு இல்ளல.

(விளித்்தல் / அளைத்்தல்)

நைவடிக்ர்க 2 ்சாற்களுைன் ஏைாம் கவறறுர� உருரப 
இரணதது வாக்கியம் அர�ததிடு்க.

ஏைாம், எட்ைாம் ்வற்றுளம உருபு்களை ஏற்ை சொற்சைாைர்்களைப் பட்டியலிைப் பணித்்தல். 

 ஏைாம், எட்ைாம் ்வற்றுளம உருபு்களை அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர். 
5.2.10

நைவடிக்ர்க 1 வண்ணமிட்ை ்சாற்களுைன் கவறறுர� உருபு 
கசர்தது வாக்கியங்கர்ள எழுதிடு்க.

1. அண்ணன் அப்பாவிற்கு அனபு அதி்கம்.

2. கு�ைன் அங்்க ்பா்கா்்த!

3. �்கன் வாழ்க வைமுைன!

4. செல்வி ்கரை சபாருள்களை வாஙகுகிைாள.

5. துணி வியாபாரி அை்கான உளை்கள இருந்்தன.

6. ்கண்மணி பார்ளவயற்ை சிறுவன் இரக்கம் ச்காண்ைாள.

வெந்்தனில்இல்   

இைம்   

்கண் 

பால்  

வெந்்தன

வசந்்தனில் ்கமலன சிைந்்தவன.
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்மலும் சில அண்ளை நாடு்களின விவரங்களைப் பைங்களுைன ்்தடி ்கலந்துளரயாைச் செய்்தல். 

உளரநளைப் பகுதியில் உளை விவரங்களைக கூறுவர்.1.5.8 

உரைநரைப் பகுதியில் உள்ள விவைங்கர்ளக் கூறிடு்க. 

அண்ரை நாடு்கள11
பாடம்பாடம்

உலகமஉலகம2020
த�ாகுதித�ாகுதி

சிங்கப்பூர் ம்லசியாவின அண்ளை நாடு  
ஆகும். இந்நாடு தீப்கற்ப ம்லசியாவின  
ச்தனமுளனயில் அளமந்துளைது. இஙகு 
ஆஙகிலம், சீனம், மலாய், ்தமிழ ஆகியன  
ஆட்சி சமாழியா்க உளைன. சிங்கப்பூரில்  
அதிபரும் பிர்தமரும் முககியப் பஙள்க 
வகிககினைனர். இந்நாட்டு நா்ணயம் 
சிங்கப்பூர் ைாலர் ஆகும். 

ம்லசியாவின வைப் பகுதியில் 
அளமந்திருககும் நாடு ்தாய்லாந்து. இஙகு 
மனனர் ஆட்சி பினபற்ைப்பட்டு வருகிைது. 
‘்தாய்’ இந்நாட்டின அதி்காரப்பூர்வ 
சமாழியாகும். இந்நாட்டு நா்ணயத்ள்தத் 
்தாய் பாட் எனறு அளைப்பர். 

நாடு 

எஙகு நா்ணயம்   

ஆட்சி சமாழி   

ஆட்சியாைர்     



சுற்றுச்சூைளலப் பாது்காப்பதில் சஜர்மனி நாடு அதி்கக ்கவனம் செலுத்தி 
வருகிைது. அவவள்கயில், உலகி்ல்ய மு்தல் ளஹட்்ராஜன ெகதிளயப் 
பயனபடுத்திய ரயில் ்ெளவ இஙகு அறிமு்கமாகி உளைது. இந்்த 
ரயில் ச்காரடியா இலிண்ட் (Coradia iLint) என அளைக்கப்படுகிைது. 
மினொரத்ள்தப் பயனபடுத்்தாமல், வாயு எ்தளனயும் சவளி்யற்ைாமல் 
செயல்படும் மு்தல் ரயில் எனை ்பருர�யும் இ்தற்கு உளைது.  

 ச்காரடியா இலிண்டின சிைப்பு அமெங்கள பல. இதில் 160 பய்ண 
இருக்ர்க்கள உளைன. ்மலும், சத்தம் குளைவு; தூய்ளமக்்கடும் 
ஏற்பைாது. சொகுொன பய்ணத்திற்கும் சுற்றுச்சூைல் பாது்காப்பிற்கும் 
ச்காரடியா இலிண்ட் சிைந்்தத் ்்தர்வாகும். இனறு பல நாடு்கள இந்்த 
ரயில் ்ெளவளய அறிமு்கப்படுத்்த விரும்புகினைன.

1. உலகின மு்தல் ளஹட்்ராஜன ரயில் ்ெளவளய அறிமு்கப்படுத்திய நாடு எது?   

2. ளஹட்்ராஜன ரயிலின சபயர் எனன?  

3. இந்்த ரயில் ்ெளவயின சிைப்பு்கள யாளவ?

4. சபாருள ்காண்்க: 
 அ. சபருளம
 ஆ. ெத்்தம் 
 இ. இருகள்க்கள 

5. நம் நாட்டிற்கு இந்்த ரயில் ்ெளவ ்்தளவயா? ஏன? 
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்வறு சில புத்்தாக்கமிகு ்பாககுவரத்து வெதி்கள பற்றிய ்கருத்து்களைக குழுவில் ்கலந்துளரயாைச் செய்்தல்.

சுற்றுச்சூைல் ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் ்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.
2.4.14

உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் க்களவி்களுக்குப் 
பதிலளிததிடு்க.

ரைட்கைாஜன் ையில்22
பாடம்பாடம்

வருடு்க
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்சயதியிலுள்ள விவைங்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க. 

உல்கப் பு்கழ33
பாடம்பாடம்

்தஞளெப் சபரிய ்்காவில் பற்றிய கூடு்தல் விவரங்களைத் திரட்டிப் பளைக்கச் செய்்தல். 

செய்தியிலுளை விவரங்களைக ்்காளவயா்க எழுதுவர்.3.4.16

முத்்தமிழ நாளி்தழில் ்தஞளெப் 
சபரிய ்்காவில் திருககுைமுழுககு 
பற்றிய செய்தி இைம் 
சபற்றுளைது. 

்தஞசாவூர், பிப்ைவரி 5: 

்தஞளெப் சபரிய ்்காவில் திருககுைமுழுககு 23 ஆண்டு்களுககுப் பிைகு ்நற்று 
்்காலா்கலமா்க நைந்்்தறியது. இஙகுத் ்தமிழிலும் வைசமாழியிலும் பூளஜ்கள 
நளைசபற்ைன. உல்கப் பு்கைப் சபற்ை இந்்தக ்்காவில், கி.பி.1006ஆம் ஆண்டு 
ராஜராஜ ்ொைனின ஆட்சிக ்காலத்தில் ்கட்ைப்பட்ை்தாகும். 

  பூளஜ்களுக்கா்கக ்காவிரி, ்கஙள்க, யமுனா, ்்கா்தாவரி, ்தாமிரபரணி 
உளளிட்ை பல்்வறு ஆறு்களில் இருந்து நீர் ச்காண்டுவரப்பட்ைது. இந்்த 
நி்கழச்சிளயக ்கா்ண மக்கள திரைா்கக கூடினர். இந்்தத் திருககுைமுழுகள்க 

முனனிட்டு ்தஞொவூர் ந்கரச் சுவர்்களில் அைகிய 
ஓவியங்கள வளரயப்பட்டிருந்்தன. இ்தளனக 
கும்ப்்கா்ணம் ்கவின ்களலக ்கல்லூரி மா்ணவர்்கள 
வளரந்்தனர். இந்்த ஓவியங்கள மக்களை சவகுவா்கக 
்கவர்ந்்தன.

உலகச் செய்திகள் 
க�ோலோ�லமோ� நடைபெற்ற 

தஞடசைப் பெரிய க�ோவில் 
திருக்குைமுழுக்கு

நாளி்தழ

்தளலப்பு  

எத்்தளன 
ஆண்டுககுப் 

பிைகு   

பூளஜக்கான 

சமாழி்கள

சிைப்பு 
அம்ெங்கள

முத்்தமிழ மாளல நாளி்தழ       6 பிப்ரவரி, 2020
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ஒனளைத் ்தன வெம் ்கவர்ந்திழுத்்தல் 

உவர�த்்தாைர்  

்பாருள   

்காந்்தம் இரும்ரபக் ்கவர்வது கபால  

்சயயுளும் ்�ாழியணியும்44
பாடம்பாடம்

்கலந்துரையாடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 உவர�த்்தாைரையும் அ்தன் ்பாருர்ளயும் �ைைம் 
்சயது கூறி எழுதிடு்க.

நைவடிக்ர்க 2 நிரறவு ்சயதிடு்க.

என ம்கனுககு ்வளல கிளைத்து விட்ைது. 
இனி என துனபங்கள அளனத்தும் 

 நீஙகி விடும்.  

அருளம! இனிளமயான குரலில் பாடி 
நம்ளம  ்கவர்ந்து விட்ைா்ர.  

்காந்்தம் இரும்ரபக் 
்கவர்வது கபால

சூரியரைக் ்கண்ை 
பனி கபால

சூைளலப் பா்க்மற்று பல குரலில் ்பசி நடிக்கச் செய்்தல். 

ஆைாம் ஆண்டுக்கான உவளமத்ச்தாைர்்களையும் அவற்றின சபாருளையும் அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர்.  
4.8.3

2

4

குச்சி மிட்ைாய்!

ஆஹா! 
சுளவ்யா, சுளவ.

3

1

இ்தன சுளவ நம்ளம ்வறு இைத்திற்கு ந்கர 
விைாமல் செய்து விட்ை்்த! 

பனிககூழ!
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பைத்ள்தப் பார்த்துக ்கலந்துளரயாடிக ்கருத்து்களைக கூைப் பணித்்தல். 

சூைலுக்்கற்ை ்கருத்து்களைக கூறுவர். 1.6.3

Suasana Karnival Deepavali   

Ada kedai perhiasan rumah                                         Ada seorang perempuan menari tarian 
baratham di pentas

Ada kedai – barang diskaun

Budak perempuan berumur 12 tahun Meletak inai

‘Athirasam suduthal’

்கைந்்த ஞாயிற்றுககிைளம கிளைானில் பயனீட்ைாைர் நாள ச்காண்ைாைப்பட்ைது. 
்ம்களல ்தன ்தாயாருைன அஙகுச் செனைாள. அச்சூைலில்...

சூைலுக்க்கறற ்கருதது்கர்ளக் கூறிடு்க. 

பயனீட்ைா்ளர் நாள11
பாடம்பாடம்

இனிய நி்னவுகள்இனிய நி்னவுகள்2121
த�ாகுதித�ாகுதி
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குறிவரைரவ வாசிததுச் சரி ( ) பிரை ( ) எை அரையா்ளமிடு்க.              

அஙபாவ்    22
பாடம்பாடம்

1. லீ சியா சிங அதி்க அஙபாவ சபற்ைான. 
2. யூ ஆ ்மங மி்கக குளைவான அஙபாவ சபற்ைான.
3. சுயூ ொன மிஙகிற்கு RM50 அஙபாவ ச்தாள்க கிளைத்்தது.
4. ்லா கீ ்மாயிககும் ்தான சமய் லீயிககும் ெம அைவிலான 

அஙபாவ கிளைத்்தது.
5. யூ ஆ ்மங, லிம் ஆ ொஙள்க விை RM40 அதி்கமா்கக 

கிளைக்கப் சபற்ைான.
6. இவர்்களுககுக கிளைத்்த அஙபாவ ச்தாள்கயின ்வறுபாட்டிற்குக 

்கார்ணம் எனனவா்க இருககும்?

குறிவளரளவசயாட்டி ்மலும் ்்களவி்களை உருவாககிக ்்கட்்கச் செய்்தல்.

குறிவளரளவ வாசித்துப் புரிந்து ச்காளவர்.
2.2.8

 

லீ 
சியா சிங

கலா 
கீ க�ாய

லிம் ஆ 
சாங

்பயர்்தான் 
்�ய லீ

சுயூ 
சான் மிங

யூ ஆ 
க�ங

இவவாண்டு யூ ஆ ்மஙகும் அவனின 5 நண்பர்்களும் 
சீனப் சபருநாளைச் சிைப்பா்கக ச்காண்ைாடினர். 
இககுறிவளரவு, சீனப் சபருநாைனறு 6 
நண்பர்்களுககுக கிளைத்்த அஙபாவ விவரங்களைக 
குறிககிைது. 

்்தார்க
RM

சீைப் ்பருநாள அன்று 6 நண்பர்்களுக்குக் கிரைத்த அஙபாவ்
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்கருத்து்களை விரிவுபடுத்திக ்்காளவயா்க எழு்தத் துள்ணபுரி்தல்.

சூைலுக்்கற்ை ்கருத்து்களை 60 சொற்்களில் ்்காளவயா்க எழுதுவர்.3.4.20

சூைலுக்க்கறற ்கருதது்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க.

திறப்பு விைா33
பாடம்பாடம்

என அப்பா புதிய நள்கக்களை ச்தாைஙகினார். ச்தாழிலதிபர் திரு.முத்து திைப்பு 
விைாவிற்குச் சிைப்புப் பிரமு்கரா்க அளைக்கப்பட்ைார். அவரின திைப்புளரயில்... 

முதல் 10 வ
ாடிக்கயாளர்களுககு 

  ஒரு தஙக மூககுத்தி இலவசம். 
ந்கப்ப்பாடு வபாருஙகள்;                                                  
ந்கபயபாடு தசைல்லுஙகள்!

்கடின முயற்சி செய்து முன்னற்ைம் ்கண்ைார்.
5 ஆண்டு்கைா்கத் திட்ைமிட்ைார்.
பாது்காப்பு அம்ெங்கள நிளைந்துளைன.
வாடிகள்கயாைர்்களுககுச் ெலுள்க்கள வைங்கப்படும்.
இலவெ மூககுத்தி சபறும் நபர்்களுககு வாழத்து்கள.
்தரமான ்ெளவககு முககியத்துவம் ச்காடுக்கப்படும்.

நவீனாநவீனா  
நகககககைநகககககை
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இலக்்கணம்44
பாடம்பாடம்

வலிமி்கா இைங்கர்ள அறிந்திடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 சரியாை விரைக்குக் க்காடிடு்க. 

நைவடிக்ர்க 2 �ாறறீட்டு அட்ைவரணயின் துரணயுைன் 
வாக்கியங்கர்ள எழுதிடு்க.

1. வானில் புைாக்கள (பைந்துச், பைந்து) செனைன. 

2. அைகிய வானவில்ளலக ்கண்டு (வியந்து, வியந்துப்) ்பா்னன.  

3. பளைவீரன ்பாரில் எதிரி்களைக (ச்கானறுக, ச்கானறு) குவித்்தான. 

4. மாலவன ெதுரங்கப் ்பாட்டியில் (்கலந்து, ்கலந்துக) ச்காண்ைான. 

5. பாரதி தீபாவளியனறு புத்்தாளை (அணிந்து, அணிந்துக) ச்காண்ைாள.     

6. நான ்தைங்காட்டியின துள்ணயுைன இலகள்கச் (செனறு, செனறுச்) 
்ெர்ந்்்தன.

ன்று, ந்து என்று முடியும் விரை்யச்சங்களுக்குப்பின் வலிமி்காது.  

னறு, ந்து ஏற்றுளை சொற்சைாைர்்களை மினனட்ளையில் எழுதிப் பார்ளவககு ளவத்்தல்.

னறு, ந்து என முடியும் விளனசயச்ெங்களுககுப்பின வலிமி்கா எனபள்த அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர். 
5.5.7

்கயல்விழி

மாைன

பளளிககு விளரந்து

வளைளய சமனறு

்களலநி்கழச்சியில் ்கலந்து

்பாட்டியில் சவனறு

சபட்டிளயத் திைந்து

பல்காரங்களைத் தினறு

ச்காண்ைான.

தீர்த்்தான.

பார்த்்தாள.

ொப்பிட்ைாள.

செனைாள.

்காட்டினான.
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உளரயாைளலப் பா்க்மற்று நடிக்கச் செய்்தல். 

நைப்புச் செய்திளயப் பற்றிய ்கருத்து்களைக கூறுவர்.1.6.4 

நைப்புச் ்சயதிரயப் பறறிய ்கருதது்கர்ளக் கூறிடு்க.

்கவைம் க்தரவ11
பாடம்பாடம்

குடியியல் குடியியல் 2222
த�ாகுதித�ாகுதி

நம் பகுதியிலும் பாம்பு்கள நைமாட்ைம் 
அதி்கமாகி விட்ைன. உங்களுககுத் ச்தரியுமா? 

1
136 வர்க 
பாம்பு்கள

21 வர்க 
்்காடிய விஷம்

16 வர்க நிலததில் வாழபரவ

ஆமாம். ்கடும் சவயிலால் அளவ 
நிைல் ்்தடி சவளி்ய வருகினைன.  
்காடு்களை அழிப்பதும் எரிப்பதும் 
இ்தற்கு ்கார்ணம்்தான. 

்மலும், ்மற்கு ம்லசியாவில் மட்டும் 136 வள்க பாம்பு்கள உளைனவாம். 
அவற்றுள 21 வள்க ச்காடிய விஷம் ச்காண்ைளவ என இப்்பாது்தா்ன 
ச்தாளலக்காட்சியில் பார்த்்்தாம். என்வ, நாம் சுற்றுப்புைத்ள்தச் 
சுத்்தமா்க ளவத்துக ச்காள்வாம்; குைந்ள்த்கள பு்தர் உளை இைங்களில் 
விளையாடுவள்தத் ்தவிர்ப்்பாம். 

3

2
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உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் க்களவி்களுக்குப் 
பதிலளிததிடு்க.

�க்்கள பயன்பாடு22
பாடம்பாடம்

விரைவுக் குறியீடு (QR) எனபது உைனடியா்கத் 
துலஙகுவ்தற்கு அளமக்கப்பட்ை ஒரு செயலி. 
இது (Quick Response) எனப்தன ஆஙகிலச் 

சுருக்கமாகும். இககுறியீடு 1994இல் 
ஜப்பான நாட்டின வா்கன உற்பத்தித் 
துளையில் மு்தனமுளையா்கப் 
பயனபடுத்்தப்பட்ைது. ்தற்்பாது 
வணி்கம், ்கல்வி, சு்கா்தாரம் 
்பானை பல துளை்களில் இ்தன 
பயனபாடு அதி்கம் உளைது.  

 நம் நாட்டில் இந்்தக குறியீடு ளம செஜாத்திரா 
செயலிளய இயககுவ்தற்குப் சபரும் பங்காற்றுகினைது. 
்மலும், ்கல்வித் துளையில் ்கற்ைளல ்மம்படுத்்தவும் 
்த்கவல்்களை உைனுககுைன திரட்ைவும் இககுறியீடு துள்ண 
செய்கிைது. இனனும், ஒ்ர ்நரத்தில் பலளர இள்ணக்கவும் 
வருள்களயப் பதிவு செய்யவும் உ்தவுகிைது. இ்தனமூலம் 
்காகி்தப் பயனபாட்ளைக குளைக்கலாம். ்த்கவல் ச்தாழில்நுட்ப 
வைர்ச்சி்யாடு நாமும் இரணந்து பயன அளை்வாம். 

1. விளரவுக குறியீடு எனைால் எனன? 

2. இந்்தக குறியீடு எந்்தத் துளை்களில் அதி்கம் பயனபடுத்்தப்படுகிைது?

3. ்கல்வித் துளையில் இககுறியீடு எவவாறு உ்தவுகினைது?

4. சபாருள ்காண்்க: 

அ. விளரவு     ஆ. ்த்கவல்     இ. இள்ணந்து

5. உன ்கற்ைலுககு இச்செயலி எவவாறு பயனபடுகிைது?

QR குறியீடு பயனபடுத்திய அனுபவங்களைக குழுவில் ்கலந்துளரயாைச் செய்்தல்.

்த்கவல் ச்தாைர்புத் ச்தாழில்நுட்பம் ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் 
்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.  2.4.13
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்தளலப்ளபசயாட்டிய ்கருத்து்களைக ்்காளவயா்க எழு்தப் பணித்்தல்.

்தளலப்ளபசயாட்டிய ்கருத்து்களை 60 சொற்்களில் ்்காளவயா்க எழுதுவர்.  3.4.19

்தரலப்ரப்யாட்டிய ்கருதது்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க.

வருங்காலததில் நான்33
பாடம்பாடம்

வஙகி அதி்காரியா்க ்வண்டும் எனபது 
என எதிர்்கால ஆளெ. என ஆளெளய 
அளைய நான இப்சபாழுதிலிருந்்்த 
எனளனத் ்தயார்படுத்தி வருகி்ைன.           
நான 

1

1

2

3

4

2

3

4

்கணி்தப் பாைத்தில் கூடு்தல் ்கவனம் செலுத்து்தல்.

புத்்த்கங்கள, சபாருள்கள ்நர்த்தியான முளையில் அடுககி ளவத்்தல்.  

சிக்கனமா்க இருத்்தல், ்ெமித்து ளவத்்தல்.

சபாருைா்தாரம் பற்றிய செய்தி்களை வாசித்து அறி்தல்.
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ெமமற்ை நிலப்பகுதி

நல்லது ச்கட்ைது

இரண்�ாழி   ்பாருள   

க�டு பள்ளம்

நன்ர� தீர�

்சயயுளும் ்�ாழியணியும்44
பாடம்பாடம்

்கலந்துரையாடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 சரியாை இரண்�ாழியுைன் இரணததிடு்க.

நைவடிக்ர்க 2 சரியாை இரண்�ாழிரய எழுதிடு்க.

அமிரா ்தான பயனபடுத்தும் அைகுச் 
ொ்தனப் சபாருள்களை நனகு 
ஆராய்ந்்த பினன்ர வாஙகிப் 
பயனபடுத்துவாள. 

கிம் ஆன செங நண்பர்்களுைன 
மளல ஏைச் செனைான. செல்லும் 
வழி ெமமற்ை நிலப்பகுதியா்க 
இருந்்தது. 

1.  நிளைந்து இருககும் இைத்தில் விளையாடுவள்தத் ்தவிர்க்க 
்வண்டும்.

2. திரு.ரவி  நிளைந்்த ொளலளயக ்கைந்து ்்தயிளலத் ்்தாட்ைத்ள்த 
அளைந்்தார்.

3. நான ச்தாளலக்காட்சி பார்ப்ப்தனால் ஏற்படும்  ்களைப் பற்றி 

்கட்டுளர எழுதி்னன.

தீர�  

க�டு 

பள்ளம்  

நன்ர� 

இள்ணசமாழிக்்கற்ை சூைளலத் ்தயாரிக்கச் செய்்தல்.

ஆைாம் ஆண்டுக்கான இள்ணசமாழி்களையும் அவற்றின சபாருளையும் அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர்.  4.4.5



ைச்சுக  
்்காட்ளை

ச்தலுக ைலாம்
 ்தஙகும் விடுதி 

விமான 
நிளலயம் 

பங்்கார் குனறு 

மீன ொத்்்த 
ச்தாழிற்ொளல  

்களை்கள

பாசீர் ்பா்காக 
்தஙகும் விடுதி 

்கல்சவட்டு 

பங்்கார்
பைகுத் துளை

லுமுட்
பைகுத் துளை 
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பளளியின வளரபைத்ள்த வளரயப் பணித்்தல்.

வளரபைத்தில் உளை விவரங்களைக கூறுவர்.  1.5.7

வரைபைததில் உள்ள விவைங்கர்ளக் கூறிடு்க.

இனிய உலா11
பாடம்பாடம்

அனு்வஙகள் அனு்வஙகள் 2323
த�ாகுதித�ாகுதி

பஙக்கார் தீவு
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வாசிததுப் ்பாருர்ள அறிந்திடு்க.

்பாருள அறிவீர்22
பாடம்பாடம்

நைவடிக்ர்க அ்கைாதியின் துரணயுைன் ்பாருர்ள 
அரையா்ளமிடு்க.

்த ்க ன் ்வ ட் ்க ம்

உ யி கு அ றி வு கு

ல று சு ்ப ஐ ்க சி

்க எ கநா க் கு ம் ரி

ம் ல் � தி ப் பு ப்

ச் ை ்ந பு வு ட் பு

ஆ ப ை ண ம் ்்தா வு

1.  நாண்   2. பார்   2. நர்க   3. �தி

 ்த்கவல் அறிகவாம்
மின அ்கராதி மூலம் சொற்்களின சபாருளைத் ச்தரிந்து ச்காளைலாம்.

நூல்

திங்கள�ாரல

114
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பை அ்கராதி செய்யப் பணித்்தல்.

அ்கராதியின துள்ண ச்காண்டு பல சபாருள ்தரும் சொற்்களை அறிவர்.2.5.3

நாண் - சவட்்கம், ்கயிறு
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்வறு சில அட்ைவள்ணளய உருவாக்க வழி ்காட்டு்தல்.

 அட்ைவள்ணயிலுளை விவரங்களைக ்்காளவயா்க எழுதுவர்.3.4.15

அட்ைவரணயிலுள்ள உள்ள விவைங்கர்ளக் க்காரவயா்க எழுதிடு்க.

இன்ரறய வானிரல33
பாடம்பாடம்

சிலாஙகூர் �ாநில வானிரல அட்ைவரண                                                      

கிைர� ்காரல நண்ப்கல் �ாரல

திங்கள

்சவ்வாய

பு்தன்

வியாைன்

்வளளி

குறியீடு்கள

்ம்க மூட்ைம்

ச்தளிவான 
வானம்

சவப்பம்

மளை

்காற்று

அட்ைவள்ண, சிலாஙகூர் மாநிலத்தின ஐந்து நாளுக்கான 
வானிளலளயக குறிககிைது. திங்கள அனறு ்காளல 
்நரத்தில் வானிளல ்ம்க மூட்ைமா்கக ்கா்ணப்பட்ைது. 
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இலக்்கணம்44
பாடம்பாடம்

வலிமி்கா இைங்கர்ள அறிந்திடு்க.

நைவடிக்ர்க சரியாை விரைரயத ்்தரிவு ்சயதிடு்க.

ண்டு, யது எை முடியும் விரை்யச்சங்களுக்குப்பின் வலிமி்காது. 

1. அப்பாவுைன மகிழுந்தில் செல்ல ்வண்டும் எனறு ்தம்பி       
பிடித்்தான. 

 அ.  முரண்டு ஆ. முரண்டுப்

2. பாமா ்்தயிளலளயக  கூளையில் ்பாட்ைாள. 
 அ.  ச்காய்துக  ஆ.  ச்காய்து

3. ச்தாளலந்து ்பான ்மாதிரத்ள்த அக்கா  பிடித்்தார்.
 அ.  ்கண்டு    ஆ.  ்கண்டுப்

4. ்கைற்்களர்யாரம் ஒதுஙகிய திமிங்கலத்ள்தக ்கா்ண மக்கள 
 செனைனர்.                   .
 அ. திரண்டுச்  ஆ. திரண்டு

5.  பயிற்றுநர் மா்ணவர்்களுககு அம்ளப  ்காட்டினார்.
    அ. எய்து      ஆ. எய்துக

6.  மாைன அைகிய திரும்ணச் ்ெளலளய  ச்காண்டிருந்்தான.
    அ. சநய்துக      ஆ. சநய்து 

7.  திருமதி அனி்தா புது வள்கயான அணிச்ெளலச்  பார்த்்தார்.
 அ.  செய்து      ஆ.  செய்துப்

ண்டு, ய்து என முடியும் விளனசயச்ெங்களுககுப்பின வலிமி்கா சொற்சைாைர்்களைப் பட்டியலிைப் பணித்்தல். 

ண்டு, ய்து என முடியும் விளனசயச்ெங்களுககுப்பின வலிமி்கா எனபள்த அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர். 5.5.8
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்தளலப்புககுப் சபாருத்்தமான கூடு்தல் ்கருத்து்களை உைனடிப் ்பச்ொ்கப் ்பெச் செய்்தல். 

்தளலப்ளபசயாட்டிய ்கருத்து்களைப் சபாருத்்தமான சொல், சொற்சைாைர், வாககியம் ஆகியவற்ளைப் 
பயனபடுத்திப் ்பசுவர்.1.3.15

்தரலப்ரப்யாட்டிய ்கருதது்கர்ளப் கபசிடு்க.்தரலப்ரப்யாட்டிய ்கருதது்கர்ளப் கபசிடு்க.

�ைம் கபசிைால்11
பாடம்பாடம்

வபாழ்வும வளமுமவபாழ்வும வளமும2424
த�ாகுதித�ாகுதி

பறரவ்களின் 
இருப்பிைம்  

்வப்பம் அதி்கம்   

தூயர�யாை 
்காறறு    

நிலச்சரிவு    

நான் உங்கள 
நண்பைா்க வருகிகறன்.

நிைல்  

அடுத்த ்தரலமுரறக்கு 
என்ரைத ்்தரியாது.   

 ்த்கவல் அறிகவாம்
கிஙக்்கா மரம் 1000 வருைங்களுககு ்மல் உயிர் வாழும். 
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உரைநரைப் பகுதிரய வாசிததுக் ்கருததுணர் க்களவி்களுக்குப் 
பதிலளிததிடு்க.

சிலந்தி வீைன்22
பாடம்பாடம்

1. ஆர். ஆறுமு்கம் எனபவர் யார் ? 

2. ம்லசியக ்காற்பந்துக குழுவில் எப்சபாழுது ்ெர்க்கப்பட்ைார்?

3. இவர் எத்்தளன அளனத்துல்கப் ்பாட்டி்களில் ்கலந்து ச்காண்ைார்?

4. சபாருள ்காண்்க:

    அ. ஆர்வம்      ஆ. வாள்க   இ. ்காலமானார் 

5. நீங்கள வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் எவவாறு சபருளம ்ெர்க்கலாம்?

்வறு சில விளையாட்டு வீரர்்களின வாழகள்க வரலாற்ளை வாசிக்கச் செய்்தல். 

வரலாறு ச்தாைர்பான உளரநளைப் பகுதிளய வாசித்துக ்கருத்து்ணர் ்்களவி்களுககுப் பதிலளிப்பர்.2.4.16

ம்லசியாவின சிைந்்த ்காற்பந்து வீரர்்களுள ஆர்.ஆறுமு்கமும் ஒருவர். 
இவர் ்பார்ட் கிளைான சிலாஙகூரில் பிைந்்தவர். பு்கழ சபற்ை ்்கால் 
்காவலரான இவளரச் சிலந்தி மனி்தர் எனறும் அளைப்பர். இவருககு 
ம்லசிய அரொங்கம் ைத்்்தா விருது வைஙகிச் சிைப்பித்்தது.

 இவருககு இைம் வயதி்ல்ய ்காற்பந்து விளையாட்டில் 
ஆர்வம் அதி்கம். 1971ஆம் ஆண்டு ்தமது 18வது வயதில் 
மு்தனமு்தலா்க சிலாஙகூர் ்காற்பந்துக ்கை்கத்திற்கு விளையாடினார். 
அ்தனபின, பல ்்தசியப் ்பாட்டி்களில் ்கலந்து வார்க 
சூடினார். 1973ஆம் ஆண்டு ம்லசியக ்காற்பந்துக 
குழுவில் ்ெர்க்கப்பட்ைார். அ்தளனத் ச்தாைர்ந்து, நானகு 
முளை சமர்்ைக்கா கிண்்ண ்காற்பந்துப் ்பாட்டியில் 
சவற்றி வாள்கயும் சூடியுளைார். 1980இல் மாஸ்்கா 
ஒலிம்பிக ்காற்பந்துப் ்பாட்டியில் ம்லசியக குழுத் ்்தர்வு 
சபற்ை்தற்கும் இவ்ர ்கார்ணமாவார். இவவாைா்க, சமாத்்தம் 
196 அளனத்துல்கப் ்பாட்டி்களில் ்கலந்து ச்காண்டு 
ொ்தளன பளைத்்த சபருளம இவளர்ய ொரும்.

 இவர் 1986இல் ்காற்பந்து விளையாட்டில் இருந்து ஓய்வு 
சபற்ைார். பிைகு ்தமது வசிப்பிைத்தில் வாழந்்த இளைஞர்்களைத் 
திரட்டி ஸைார்பிராய்ட் எஸசி (Starbrite SC) எனும் ்காற்பந்துக 
குழுளவயும் உருவாககினார். இவர் 18 டிெம்பர் 1988இல் ்தமது 
35வது வயதில் ்கால�ாைார்.
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்வறு சில ்தளலப்ளபசயாட்டி வாககியம் அளமக்க வழி்காட்டு்தல்.

்தளலப்ளபசயாட்டி வாககியம் அளமப்பர்.
3.3.21

்தரலப்ரப்யாட்டி வாக்கியம் அர�ததிடு்க.

விடுமுரறயில் நான்33
பாடம்பாடம்

விடுமுரறயில் நான்
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ஒரு ்காரியத்ள்தக ்காலந்்தாழத்திச் 
செய்்தல்

உைனபடு்தல் / இ்ணஙகு்தல் / 
இளெ்தல்

�ைபுத்்தாைர் ்பாருள   

ஆறப் கபாடு்தல்

்சவி சாயத்தல்   

்சயயுளும் ்�ாழியணியும்44
பாடம்பாடம்

்கலந்துரையாடு்க.

நைவடிக்ர்க 1 சூைலுக்கு ஏறற �ைபுத்்தாைருைன் இரணததிடு்க. 

நைவடிக்ர்க 2 வாக்கியம் அர�ததிடு்க. 

்சவி சாயத்தல்   

்சவி சாயத்தல்   

ஆறப் கபாடு்தல்  

ஆறப் கபாடு்தல்  

ஒ்ர பைத்திற்கு இரண்டு மரபுத்ச்தாைளரப் பயனபடுத்தி வாககியம் அளமக்க வழி்காட்டு்தல்.

ஆைாம் ஆண்டுக்கான மரபுத்ச்தாைர்்களையும் அவற்றின சபாருளையும் அறிந்து ெரியா்கப் பயனபடுத்துவர்.4.6.4

1.

2.

சுமதி பாைங்களைக குறிப்பிட்ை 
்நரத்தில் செய்வதில்ளல. 
அளனத்ள்தயும் ்காலந்்தாழத்திச் 
செய்கிைாள. 

அனபு நண்பர்்க்ை! நம் 
்தளலவர் சொல்வள்தக 
்்கட்டு நைப்்பாம். அவர் 
நம் நலனுககுத் ்தா்ன 
சொல்கிைார். 
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எண்்களுக்க்கறற எழுதது்கர்ள எழுதி நிரறவு ்சயதிடு்க.
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டு
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னி
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டா
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வா
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வ
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ந்
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ர்
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ம்
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ரா
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58
ஞா
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ப்
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ட
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11 33 55

2 27 29 6

23 1 47 34 2725 16 31 59 10 41 49 5520 6 17 50 9 12 36

14 9 52 5551 18 10 24 26 52 29 6
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அடைவுநிடை அடைவுநிடை 
நற்சான்றிதழ்நற்சான்றிதழ்

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

த்யர

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

ஆண்டு

ஆறு ஆண்டுகள் ஆறு ஆண்டுகள் 
தமிழ்்மசாழி கற்றடமக்கு தமிழ்்மசாழி கற்றடமக்கு 

வசாழ்த்துகள்வசாழ்த்துகள்

................................
நபாள்

................................
ஆசிரியர
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