


RUKUN NEGARA
Bahawasanya Negara Kita Malaysia

mendukung cita-cita hendak:

Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokrasi;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara 
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut 
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

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



PENULISPENULIS

SARMELLAA SANTIE RAJANDRANSARMELLAA SANTIE RAJANDRAN

KUMARAGURU KUPPUSAMY KUMARAGURU KUPPUSAMY 

EDITOREDITOR

TAMIL ARASI SINNASAMYTAMIL ARASI SINNASAMY

55

Dewan Bahasa dan PustakaDewan Bahasa dan Pustaka
Kuala LumpurKuala Lumpur

20202020

PENGURUS PROJEKPENGURUS PROJEK

MUHAMMAD FAIZ MOHAMAD ALIMUHAMMAD FAIZ MOHAMAD ALI

PEREKA BENTUKPEREKA BENTUK

MOGAN KUMAR RAJUMOGAN KUMAR RAJU

ILUSTRATORILUSTRATOR

MOHD FAUZI MAHMOODMOHD FAUZI MAHMOOD





முன்னுரை   v

iii

உள்ளடக்கம்

த�ொகுதி 7 நினைவுகள்

த�ொகுதி 8 நம் நாடு

த�ொகுதி 9 த�ாழில்நுட்பம்

த�ொகுதி 10 �ன்முனைப்பு

த�ொகுதி 6 இனிய வாழ்வு

த�ொகுதி 2 கற்றல் நநரம்

த�ொகுதி 3 அனு்பவம்

த�ொகுதி 4 நன்தைறி

த�ொகுதி 5 வினையாடடு உலகம்

1 எறும்பு ச�ொல்லும் பொடம் 7
2 நொங்கள் வேறல்்ல 8
3  வேறுபொடு அறிவேொம் 11
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   12

1 சீருரட மு்கொம் 13
2 நல்்ல தீர்வு   14
3  சிறுேர் நொள் 15
4 இ்லக்கணம்   16

1 நல்்ல நணபன் 17
2 ஏ�ொறொவே ஏ�ொறறொவே     18
3  உேவும் �னபபொன்ர� 19
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   20

1 திறபபு விழொ  21
2 �துைங்கம் 22
3  விரையொட்டின் அேசியம் 23
4 இ்லக்கணம்   24

1 அனுபேம் இனிது  31
2 மின் ையில் வ�ரே  32
3  முேல் பயணம் 33
4 இ்லக்கணம்   34

1 சுறறு்லொ ச�ன்வறன் 35
2 வேசிய அறிவியல் ர�யம் 36
3  என்ரனக ்கேர்்நேேர் 37
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   38

1 விழித்துக ச்கொள் 41
2 ட்வைொன் 42
3  வேறுபொடு அறி்க 43
4 இ்லக்கணம்   45

1 சேறறி நொட்டுவேன்  47
2 அறிவே சேல்லும்   48
3  ்கல்விககூடம் ச�ன்றிடுவேொம் 49
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   50

த�ொகுதி 1 நல்வாழ்வு

1 பழமும் நொமும்  1
2 �ைம் ே்நே ேைம் 3
3  நம்ர�ச் சுறறி 4
4 இ்லக்கணம்   6

த�ொகுதி 12 ்பண்பாடு

த�ொகுதி 11 கனல

1 ரேயல் நிர்லயம்    51
2 வேொறபொரேக கூத்து 52
3  �்லர்க ்கண்கொட்சி 53
4 இ்லக்கணம்   54

1 பணபொட்டு உரட்கள் 55
2 வ்கொ்லங்கள் ப்லவிேம் 56
3  திற்நே இல்்லம் 57
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   58

1 இன்ப�ொ்க உணண்லொம்    25
2 சபொங்கல் திருநொள்  27
3  சுரேத்துப பொர்பவபொம்  29
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   30

மீட்டுணர்வேொம் 1 39



iv

த�ொகுதி 18 கடதடாழுங்கு

த�ொகுதி 19 அறிவியல் உலகம்

த�ொகுதி 20 ்பாரம்்பரியம்

த�ொகுதி 23 குடும்்பம்

த�ொகுதி 21 வணிகம்

த�ொகுதி 24 �னித்தி்றனை

த�ொகுதி 22 இனைநயார் உலகம்

த�ொகுதி 13 சுகா�ாரம்

த�ொகுதி 14 ைகிழி

த�ொகுதி 15 அறிவியல்

த�ொகுதி 16 �கவல் கைம்

1 �ொேரன ச�ய் 59
2 எணணவ� ேொழ்வு     60
3  ்கொ்லம் சபொன்னொனது 61
4 இ்லக்கணம்   62

1 திறன் ்கடிர்க  67
2 �ருத்துேத்தில் இரணயம் 68
3  இய்நதிைமும் நொமும்   69
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   70

1 என் உ்ல்கம்  63
2 இர� வநைம் 64
3  இனிய நிரனவு 65
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   66

1 உ்லகில் சபரியரே 71
2 இர� நொய்கன் 73
3  சபொன்�ொர்லப சபொழுது 74
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   76

த�ொகுதி 17 ஆநராக்கியம்

1 இட்டலி உணவபொம்   79
2 ேர்லபப்நது விரையொடுவேொம்   80
3  வயொ்கொவும் நொமும் 81
4 இ்லக்கணம்   82

1 �ொர்ல விதி்கள் 83
2 �ொணேர் தி்ல்கம்   84
3  ேொய் ச�ொல் வ்கள் 85
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   86

1 �னிே எ்நதிைம்  87
2 மின்னஞ�ல் 88
3  ே்கேல் அறி 89
4 இ்லக்கணம்   90

1 மின்பணபரப 95
2 வநர்ர� வேணடும் 96
3  வ�மித்து �கிழ்வேொம் 97
4 இ்லக்கணம்   98

1 வபச்சு முரனயம் 109
2 பைேம் 110
3  நொன் ைசித்ே பட்டி�ன்றம் 111
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும் 112

1 திரு�ண�ொம் திரு�ணம் 91
2 அரழபபிேழ் 92
3  நம்� வீட்டுத் திரு�ணம் 93
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   94

1 அன்ரனயர் நொள்    103
2 நல்்லசேொரு குடும்பம் 104
3  புது�ரன புகுவிழொ 106
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   107

1 எதிர்்கொ்லத்தில் நொன் 99
2 அம்பு எய்ேல் 100
3  எனககுப பிடித்ே விரையொட்டு 101
4 ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும்   102

மீட்டுணர்வேொம் 2  77

மீட்டுணர்வேொம் 3  113



ஒருேர் ேம் எணணங்கரையும் ்கருத்து்கரையும் பரடபபொறறர்லயும் 
ேைர்க்க ச�ொழி இன்றியர�யொேேொ்க அர�கின்றது. அத்ேர்கய 
ஆறறர்ல �ொணேர்்கள் அரடயும் ேர்கயில் இபபொடநூல் 
உருேொக்கபபட்டுள்ைது. 

 இருபத்து நொன்கு சேொகுதி்கரைக ச்கொணடுள்ை இபபொடநூல் 
ஐ்நது ச�ொழிககூறு்கரை உள்ைடககியுள்ைது. அரே வ்கட்டல் வபச்சு, 
ேொசிபபு, எழுத்து, ச�ய்யுளும் ச�ொழியணியும், இ்லக்கணம் என்பன 
ஆகும். ஒவசேொரு சேொகுதியும் ேனிக ்கருபசபொருரைக ச்கொணடு 
அர�க்கபபட்டுள்ைது. இ்நநூல், ேமிழ்ச�ொழி ்கறறல் ்கறபித்ேலுக்கொன 
புதிய அணுகுமுரற்களுடன் பரடக்கபபட்டுள்ைது. 

 ்கல்வி அர�ச்சின் பரி்நதுரைகவ்கறப, �ொணேர்்கள் 21ஆம் 
நூறறொணடிற்கொன திறன்்கரை அரடய இ்நநூல் ேழிேகுககின்றது. 
�னத்ரேக ்கேரும் படங்கள், QR குறியீடு்கள், ஆக்கபபூர்ே�ொன 
்கறறல் ்கறபித்ேல் நடேடிகர்க்கள், ஆசிரியர் குறிபபு்கள் என ப்ல 
அம்�ங்கள் பரி்நதுரைக்கபபட்டுள்ைன.  
   
 ்கல்வித் துரறயில் ஏறபடும் புதுபபுது பரிணொ�ங்களுககு ஏறப 
�ொணேர்்கரை உருேொக்க வேணடும். அம்�ொணேர்்கரை உருேொக்கவும் 
ஆசிரியர்்களின் வநொக்கத்ரேயும் எதிர்பபொர்பரபயும் நிரறவேறறவும் 
இபபொடநூல் துரணயொகும் என்று சபரிதும் நம்புகின்வறொம். 

 கல்வி கற்ற சமு�ாயத்ன� உருவாக்குநவாம்;
 கல்லானைனய இல்லானை ஆக்குநவாம்.

நன்றி,
ஆசிரியர்கள்
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கீழ்க்கொணும் படச்சின்னங்கள் �ொணேர்்கரை ஈர்ககும் சபொருட்டுப 
பயன்படுத்ேபபடுகின்றன. 

வாசிப்பு

இலக்கணம்

செய்யுளும் ச�ாழியணியும்

உயர்நிலலச் சிந்தலைத் திறன்

QR குறியீடு

vi

ஆசிரியர் குறிப்புஆசிரியர் குறிப்பு

்கறறல் ்தரம்்கற்றல் �ைம்
1.2.3

 க்கட்டல் கேச்சு

எழுத்து

ேக்க எண்1
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

நல்வாழ்வுநல்வாழ்வுத�ொகுதித�ொகுதி

11

• உரைரைச் செவிமடுத்துக் கருத்துகரைக் கலந்துரைைாடச் செய்தல்.

 � செவிமடுத்்த உரையில் உளை கருத்துகரைக் கூறுவர்.  1.2. 12

பழ விழா
நமது வளம் மக்கள் நலம்

 30 ஜனவரி 20xx

பொடம்
11 பழமும் நாமும்

உரைரைச் செவிமடுத்துக ்கருத்து்கரளக கூறிடு்க.

எனது அருமை வாரழ, ச்காயைா, அன்ாசி, ைம்புத்்ான 
நண்பர்களே வணக்கம். இன்று நான் 'நைது வேம் ைக்களின் நலம்' 
என்்ற தமலப்பில் உமையாற்ற வந்துளளேன்.

 நம்மை உள்நாட்டுப் பழங்கள் என்றும் அமைப்்பர. நம்மிடம் 
ைனித உடலுககுத் ளதமவயான சத்து்கள கிமடககின்்றன. இதனால், 
அவர்களின் உடல் ஆளைாககியம் ப்பறுகி்றது.

 ளதாைர்களே, நம் சுமவளயா அதி்கம்; விமலளயா ைலிவு. 
எளிதில் கிமடககும் நம்மை பவளிநாடு்களுககும் ஏறறுைதி 
பசய்கின்்றனர. ைக்களின் நல்வாழ்வுககு என்றும் துமணயா்க 
இருப்ள்பாம் என ளவணடி விமடப்பறுகிள்றன். நன்றி.

மரல - ைாணவர்கள மரல ஏ்றச் பசன்்றனர.
மரழ – ளநறறு மரழ ளவ்கைா்கப் ப்பய்தது.  
வாமை, ப்காய்யா, அன்னாசி, ைம்புத்தான், ்பப்்பாளி ள்பான்்றமவ 
உளநாட்டுப் ்பைங்கள ஆகும்.
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அமவளயாருககு வணக்கம். 

இன்று வாமைப் ்பைத்மதப் ்பறறிப் ள்பசவுளளேன். 

நண்பர்களே, இப்்பைம் எல்லாக ்காலங்களிலும் 
எல்லா இடங்களிலும் கிமடககும். வாமையில் 
்பச்மச நாடான், ைஸதாளி, பூவன், பசவவாமை 
எனப் ்பலவம்க உணடு.  

வாமைப் ்பைத்தில் நாரச்சத்து, உயிரச்சத்து, 
இரும்புச்சத்து ள்பான்்றமவ உளேன. இப்்பைத்மத 
உண்பதால் உடல் சுறுசுறுப்்பா்க இருககும். 
்கண ்பாரமவ சீைா்க அமையும்; ைலச்சிக்கமலத் 
தீரக்கவும் உதவும். 

எனளவ, வாமைப் ்பைத்மத உணடு ைகிழ்ளவாம் 
வாரீர. நன்றி. 

• உரைரைச் செவிமடுத்துக் கலந்துரைைாடிக் கருத்துகரைக் கூறச் செய்தல்.

 � செவிமடுத்்த உரையில் உளை கருத்துகரைக் கூறுவர். 1.2. 12

உரைரைச் செவிமடுத்துக ்கருத்து்கரளக 
கூறிடு்க.

நடவடிகர்க

வம்க்கள   சத்து்கள    ்பயன்்கள     
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

• உரைரைச் ெரிைான வவகம், ச்தானி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுடன் நிறுத்்தக்குறிகளுக்வகற்்ப 
வாசிக்கப் ்பணித்்தல்.

 � உரைரைச் ெரிைான வவகம், ச்தானி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுடன் நிறுத்்தக்குறிகளுக்வகற்்ப 
வாசிப்்பர்.

2.3.12

பொடம்
22 மைம் ்ந் வைம்

உரைரை வாசித்திடு்க.

ைதிப்பிறகுரிய தமலமையாசிரியர அவர்களே, 
ஆசிரியர்களே, ைாணவர்களே, உங்கள 
அமனவருககும் வணக்கம். 'ைைம் தந்த வைம்' 
என்்பது என் தமலப்பு ஆகும். 

நண்பர்களே, ைைங்கள நைககுத் தரும் 
வைங்கள ்பல. ்காறம்றயும் நிைமலயும் அமவ 
நைககுத் தருகின்்றன. அதுைட்டுைா? இந்த 
ைைங்கள விலஙகு்களின் இருப்பிடைா்கவும் 
தி்கழ்கின்்றன. அன்று வீட்டுககு ஒரு ைைம் 
நட்ளடாம். இன்று ஆளுகப்காரு ைைம் 
நடுளவாளை! ்பசுமைமயக ்காப்ள்பாம்; 
ைைங்கமேப் ள்பணுளவாம் எனக கூறி 
விமடப்பறுகிள்றன். நன்றி.    

மைம்்ான மைம்்ான மைம்்ான மைம்்ான 
மனி்ன மறந்ான!மனி்ன மறந்ான!
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

உைவர ளவணடுவது மரழ.  

மரல - ைாணவர்கள மரல ஏ்றச் பசன்்றனர.
மரழ – ளநறறு மரழ ளவ்கைா்கப் ப்பய்தது.  

• லகை, ழகை, ைகை வவறு்பாடு சகாணட ்பட அகைாதி செயைத் தூணடு்தல்.

 � லகை, ழகை, ைகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்.  3.3.17  

பொடம்
33 நம்ரமச் சுற்றி

வவறுபாடு அறிநதிடு்க.

உயரந்து பதரிவது மரல. 

ைாட்டிறகு இருப்்பது வால். 

்கல்லில் பதரிகி்றது பல்லி. 

ைன்னர எடுப்்பது வாள். 

ல, ழ, ளல, ழ, ள

்கறறுக ப்காடுககி்றது பள்ளி. 

மரல

மரழ    

வால் 

பல்லி

பள்ளி 

வாள் 

மரல - ைாணவர்கள ைமல ஏ்றச் பசன்்றனர.
மரழ - ளநறறு ்கனத்த ைமை ப்பய்தது.   

1.

2.

3.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

1. புலி உறுமியதால் தம்பி ்பயந்தான்.  

2. அம்ைா சமையலுககுப் புளி வாஙகினார.  

3. ளசவல்  ளவமேயில் கூவும். 

4.  ைாடு்கள வணடி இழுககின்்றன.

5. அமுதனுககுப் ்பல்  ஏற்பட்டது.

6. ைாைாவின் வீட்டிறகுச் பசல்ல  
பதரியவில்மல.

• வவறு சில லகை, ழகை, ைகை சொற்கரைக் சகாணடு வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமக்கப் 
்பணித்்தல்.   

 � லகை, ழகை, ைகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்.  3.3.17 

வாககிைத்ர் நிரறவு செயதிடு்க. நடவடிகர்க 1

வவறுபாடு விளங்க வாககிைம் அரமத்திடு்க.நடவடிகர்க 2

புளி   ்காமே  வழி    புலி   வலி  ்காமல   

குழி  

குளி   

அல்லி 

அளளி  

்பைம்  

்பலம்   

1.     2.      3.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

பொடம்
44 இலக்கணம்

்கலநதுரைைாடு்க.

ஐந்ாம் வவற்றுரம உருபு அறிவவாம்.ஐந்ாம் வவற்றுரம உருபு அறிவவாம்.

இன், 
இருந்து, 

இல், நின்று 

ஐந்தாம் 
ளவறறுமை

உருபு
எடுத்துக்காட்டு   

வர்க  
•	 முகிலன் வீட்டிலிருநது பு்றப்்பட்டான். 

•	 முகிலனில் சி்றந்தவன் அகிலன்.

•	 ்பைம் மைத்தினினறு விழுந்தது. 

வெர்த்து எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 1

வவற்றுரம உருரப இரணத்து எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 2

1. சிறுவர +  இன் =  சிறுவரின

2. கூமடயில்  +  இருந்து = 

3. சந்திைன்    +  இல்   = 

4. வீட்டின்  +  நின்று = 

• வவறு சில வாக்கிைஙகளில் ஐந்்தாம் வவற்றுரம உருர்பச் ெரிைாகப் ்பைன்்படுத்துவர்த 
உறுதி செய்தல்.   

 � ஐந்்தாம், ஆறாம் வவற்றுரம உருபுகரை அறிந்து ெரிைாகப் ்பைன்்படுத்துவர்.5.2.9  

1. மரல அருவி ஓடியது. (நின்று)

 மரலயினினறு அருவி ஓடியது.

2. ்கந்ன புத்த்கம் புதியது. (இன்)

3. குமைன சி்றந்த ்பாட்கன் திலி்பன். (இல்)

4. அப்்பா ்கரடயில் அணிச்சல் வாஙகி வந்தார. (இருந்து)
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

• செவிமடுத்்த கவிர்தயில் உளை கருத்துகரைக் கூறச் செய்தல்.   

 � செவிமடுத்்த கவிர்தயில் உளை கருத்துகரைக் கூறுவர்.1.2.13 

கற்றல நநரம்கற்றல நநரம்த�ொகுதித�ொகுதி

22

பொடம்
11 எறும்பு சொல்லும் பாடம்

்கவிர்ரைச் செவிமடுத்துக ்கருத்து்கரளக கூறிடு்க. 

1. ஒறறுமை ளவணடும். 

2. சுறுசுறுப்பு ளவணடும்.

எறும்பு ச�வாலலும் பவாடம்

கூட்டா்க உரழத்திட விரும்பு – தன் 

்பாட்டாளல கூறுளத எறும்பு!

சுறுசுறுப்வப வவண்டும் விரும்பு – தன் 

குறுகுறு நமடயால் கூறுளத எறும்பு!

ளசாரளவ ளவணடாம் விரும்பு – தன் 

ளசாரவிலா உமைப்்பால் கூறுளத எறும்பு!

வறுமைமய ஒழிக்க விரும்பு – நாமே 

ைமைமய நிமனத்துச் ளசரககுளத எறும்பு!

ளசமிககும் ்பைக்கத்மத விரும்பு – ைமையில் 

ளசமிப்ம்ப உணணுளத எறும்பு!

                     -அணணா ்களணசன் 
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பொடம்
22 நாங்கள் வவறல்ல சூரிைன

அைென

அம்மா

வீடு

வாசித்துப் சபாருரள அறிநதிடு்க. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

• ஒவை ச்பாருள ்தரும் ்பல சொற்கரை எழுதி வாசிக்கச் செய்தல்.
• இப்்பாடப் ்பகுதி ்பழஙகாலச் சூழரல உணர்த்துவ்தாக அரமந்திருப்்பர்த விைக்கி வாசிக்கச் செய்தல்.    

 � அகைாதியின் துரண சகாணடு ஒவை ச்பாருள ்தரும் ்பல சொற்கரை அறிவர்.2.5.2  

பறரவ

ொரல

அம்பு - நீர, ்பாணம் 

அம்மா - ்ாய, அனர்

அைங்கம் – அமவ, ைன்்றம்  

அைென – வ்கா, ்ரலவன 

ள்காமட – பவயில், குதிமை  

ள்காலம் – அைகு, உருவம்  

வீதம் – ்பஙகு, அேவு  

வீதி – வழி, பதரு 

வீடு  – மர், இல்லம்   

சூரிைன - ஞாயிறு, ்கதிைவன 

ஞாலம் – பூமி, வித்மத 

ஞானம் – அறிவு, ்கல்வி

அம்மா

சூரிைன

வீடு

அைென
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

ஒவை சபாருள் ்ரும் பல சொற்்கரள 
அரடைாளங்கண்டு வாசித்திடு்க.

நடவடிகர்க 1

அ்கைாதியின துரண ச்காண்டு ஒவை சபாருள் 
்ரும் பல சொற்்கரள எழுதி வாசித்திடு்க.

நடவடிகர்க 2

• சகாடுக்கப்்படும் சொற்களுக்கு மின்னிைல் அகைாதியில் ச்பாருள வ்தடப் ்பணித்்தல்.

 � அகைாதியின் துரண சகாணடு ஒவை ச்பாருள ்தரும் ்பல சொற்கரை 
அறிவர்.2.5.2  

அைகு

உமட   

நண்பன்   

ஆசிரியர   

பூமி 
பி்ா 

்நர்  

அப்பா   

மதி

நிலா 

ெநதிைன  

ஞாலம்  

உல்கம் 
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

வாககிைம் அரமத்திடு்க.நடவடிகர்க

• ணகை, னகை சொற்கரைக் சகாணட வாக்கிைஙகரைப் ்பார்த்து எழு்தச் செய்தல். 

 � ணகை, நகை, னகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்.3.3.18 

பொடம்
33 வவறுபாடு அறிவவாம்

ண்கை, ்்கை வவறுபாடு அறிநதிடு்க.

்பாணம் – அம்பு  

்பானம் – ்பருகுவன 

அப்்பா பணி ஓய்வு ப்பற்றார.

ைமலப் ்பகுதி்களில் பனி ்படரவமதக ்காணலாம். 

்பணி – ளவமல 

்பனி – மூடு்பனி 

எண

 

என் 

ைணம் 

ைனம்

பவயிலில் வந்தவருககுப்  ப்காடுத்தனர.

ைாைர எய்த  ளவ்கைா்கப் ்பாய்ந்தது.                          

 .  

              
 .

 .

 .

1.

2.

3.

4.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

்கலநதுரைைாடு்க.

கூடுது ்பார வானத்திளல ளை்கக கூட்டங்கள                            

மினுமினுபவன மின்னுது ்பார மின்னல் கீறறு்கள! 

தடதடபவன இடி இடிககுது தாேம் தப்்பாைல்                         

குடுகுடுபவன ஓடுளவாளை பவளியில் நிற்காைல்! 

வாககிைத்ர் நிரறவு செயதிடு்க.நடவடிகர்க

1. குைந்மதயின் பின்னால் அம்ைா பவன ஓடினார. 

2. நான் பவன மின்னும் மின்மினிப் பூச்சிமயக ்கணளடன். 

3. பவன ஓடிய சிறுவன் ்கால் இடறி கீளை விழுந்தான்.  

இைட்ரடககிளவி இைட்ரடககிளவி 

மினுமினு விட்டு விட்டுப் பிை்காெத்துடன ஒளிர்்ல்

• இைவு ளவமேயில் வானத்தில் விணமீன்்கள மினுமினுத்துக 
ப்காணடிருந்தன. 

குடுகுடு குறுகிை எட்டு ரவத்து வவ்கமா்க ஓடுவது அல்லது  
  நடப்பது

• ைமை ப்பய்ய ஆைம்பித்ததால் பவளிளய விமேயாடிக 
ப்காணடிருந்த ளசது குடுகுடுபவன ஓடி வீட்டுககுள 
நுமைந்தான். 

• கவிர்தரை அபிநைத்துடன் ்பாடச் செய்தல்.

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான இைடரடக்கிைவிகரைச் சூழலுக்வகற்்பச் ெரிைாகப் ்பைன்்படுத்துவர்.4.3.4 

மரழ

வருடு்க
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கற்றல் தரம்

2

ச்ாடர்படத்ர்சைாட்டிப் வபசிடு்க.

• தூணடல் வகளவிகளுக்வகற்்ப கலந்துரைைாடிப் வ்பெப் ்பணித்்தல்.

 � ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடிப் ச்பாருத்்தமான சொல், சொற்சறாடர், வாக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் 
்பைன்்படுத்திப் வ்பசுவர்.1.3.12 

த�ொகுதித�ொகுதி

33

பொடம்
11 சீருரட மு்காம்

1

3

4

அனுப்ம்அனுப்ம்
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பொடம்
22 நல்ல தீர்வு

வ்கள்வி்களுககுப் பதிலளித்திடு்க.

• ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடிை வமலும் சில வகளவிகளுக்குப் ்பதில் அளிக்கப் ்பணித்்தல்.

 � ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடிை கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் ்பதிலளிப்்பர்.2.4.12

அைளச, உங்கமே 
வமைந்து தருகிள்றன்.

வமைந்து ்காட்டு. ்பரிசு தருகிள்றன்.

அைசமை ைகிழ்ச்சியான 
ளதாற்றத்தில் வமைந்துவிடு.

ஏளதா கும்ற பதரிகி்றளத!

ைந்திரியாளை! உதவுங்கள. அைளச, இஙள்க ்பாருங்கள!

ஆஹா! அறபுதம். ஆயிைம் 
ப்பாற்காசு்கள உனகள்க!

1

3

2

4

1. ஓவியர யாமை வமைந்தார?

 ஓவிைர் அைெரை வரைந்ார்.

2. யார ஓவியருககு உதவியது?

3. ைந்திரியாரின் ஆளலாசமன என்ன?

4. அைசர அளித்த பவகுைதி யாது?
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• ்படத்திற்வகற்்ப வாக்கிைம் அரமப்்பர்த உறுதி செய்தல்.

 � ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடி வாக்கிைம் அரமப்்பர்.3.3.20

பொடம்
33 சிறுவர் நாள்  

வாககிைம் அரமத்திடு்க.

1. என் ்பளளியில் சிறுவர நாள ப்காணடாடிளனாம்.

2. 

3. 

4. 

5. 

1

2

3

4
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பொடம்
44 இலக்கணம்

்கலநதுரைைாடு்க.

ஆறாம் வவற்றுரம உருபு அறிவவாம்.ஆறாம் வவற்றுரம உருபு அறிவவாம்.

அது, 
உமடய

ஆ்றாம்  
ளவறறுமை

உருபு 
எடுத்துக்காட்டு   

வர்க
•	 முகில்து புத்த்கம் கிமடத்து 

விட்டது.

•	 முகிலனுரடை வீடு அை்கா்க 
இருககும்.

வெர்த்து எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 1

வவற்றுரம உருரப இரணத்து எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 2

1.  குைணன் +  அது  =  குமண்து

2.  அஸலான்   +  அது  =  

3.  சுவி லான்  +  உமடய  =  

4.  அருணன் +  உமடய = 

1.  பை்னுரடை ்பணப்ம்ப பதாமலந்து விட்டது. (்பைதன்)

2.  ளநறறு  ைகிழுந்து ்பழுதமடந்தது. (கு்கன்)

3.   ்கணடுபிடிப்ம்ப அமனவரும் ்பாைாட்டினர. (ைா்றன்)

4.  ளைாஜா  இதழ் பைன்மையா்க இருந்தது. (பூவின்)

•  வாக்கிைஙகளில் ஆறாம் வவற்றுரம உருபு வெர்த்து எழு்தப் ்பணித்்தல்.

 � ஐந்்தாம், ஆறாம் வவற்றுரம உருபுகரை அறிந்து ெரிைாகப் ்பைன்்படுத்துவர்.5.2.9
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்ரலப்ரபசைாட்டிப் வபசிடு்க.

• நண்பன் ச்தாடர்்பான கூடு்தல் ்தகவல்கரைப் ்பற்றிப் வ்பெச் செய்தல்.

 � ்தரலப்பிற்குப் ச்பாருத்்தமான சொல், சொற்சறாடர், வாக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் ்பைன்்படுத்திப் 
வ்பசுவர்.1.3.13 

நனசனெறிநனசனெறித�ொகுதித�ொகுதி

44

பொடம்
11 நல்ல நண்பன 

சபைர் :  அமுதன் த/ப்ப ்பாைதி

வைது  :  11

எதிர்்கால 
ஆரெ :  ைருத்துவர

பண்பு : நல்லவன்
 : நட்ம்ப ைதிப்்பவன்
 : உதவும் ைனப்்பான்மை ப்காணடவன்.

விருப்பம்  : விலஙகு்களிடத்தில் அன்்பா்க இருப்்பான்.

நல்ல நண்பனநல்ல நண்பன
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கற்றல் தரம்

• கர்தரை நடித்துக் காடடப் ்பணித்்தல்.

 � நீதிக்கர்தரைச் ெரிைான வவகம், ச்தானி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுடன் நிறுத்்தக்குறிகளுக்வகற்்ப 
வாசிப்்பர்.2.3.11

ெரிைா் வவ்கம், ச்ானி, உச்ெரிப்பு 
ஆகிைவற்றுடன நிறுத்்க 
குறி்களுகவ்கற்ப வாசித்திடு்க.

பொடம்
22 ஏமாறாவ் ஏமாற்றாவ்

ஒருநாள சுந்தரின் ்பணப்ம்ப 
்காணாைல் ள்பானது. அந்தப் ம்பயில் 
அவர ஆயிைம் ரிஙகிட் ைளலசியா 
மவத்திருந்தார. ்பணப்ம்பமயக 
்கணபடடுப்்பவர்களுககு பவகுைதி 
தருவதா்க அறிவித்தார.

சு்பன் அப்்பணப்ம்பமயக 
்கணபடடுத்துச் சுந்தரிடம் ஒப்்பமடத்தான். 
சுந்தருககு பவகுைதி வைங்க ைனமில்மல. 

“இந்தப் ்பணப்ம்பயில், ்பணத்துடன் ஒரு 
தங்க ளைாதிைமும் இருந்தது. அமதயும் 
ப்காணடு வந்து ப்காடு” என்்றார.

வருத்தம் அமடந்த சு்பன், 
ஊரத் தமலவரிடம் மும்றயிட்டான்.          
“இப்ம்பயில் ்பணம் ைட்டுளை உளேது. 
இது உன்னுமடயதா்க இருக்காது. உன் 
்பணப்ம்ப கிமடககும் வமை ்காத்திரு” 
என்று தமலவர சுந்தரிடம் கூறினார. 
சுந்தர தன் தவறம்ற உணரந்து 
வருந்தினான்.

பிறரை ஏமாற்றக கூடாது.
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• வவறு சில ைகை, றகை சொற்கரைக் சகாடுத்து வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமக்கப் 
்பணித்்தல்.

 � ைகை, றகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்.3.3.19

வாககிைம் அரமத்திடு்க.நடவடிகர்க

ை்கை, ற்கை வவறுபாடு அறிநதிடு்க.

பொடம்
33 உ்வும் ம்ப்பானரம

்பறி்பரி ்கம்றஇமை ்கமைஇம்ற

அைம் - தீட்டும் ்கருவி

அப்்பா அைம் ப்காணடு ்கத்திமயத் தீட்ட 
அம்ைாவிறகு உதவினார.

உரற - ்கடித உம்ற

ப்பரியவருககுக ்கடித உரறயில் மு்கவரி எழுத 
உதவிளனன்.

உரை - ள்பச்சு

திரு. சங்கைன் நிதி திைட்டும் விைாவில் 
உரையாறறினார.

அறம் - தரைம்

்கந்தன் ஆதைவறள்றாருககு அறம் பசய்வமத 
வைக்கைா்கக ப்காணடுளோன்.
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பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

்கலநதுரைைாடு்க.

நிரறவு செயதிடு்க.நடவடிகர்க

• இரணசமாழிரையும் அ்தன் ச்பாருரையும் காகி்தத் ்தடடில் அழகுற எழுதி ்பார்ரவக்கு ரவக்கப்  
்பணித்்தல்.

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான இரணசமாழிகரையும் அவற்றின் ச்பாருரையும் அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.4.4.4

1.  அங்பாவ வைஙகுவது சீனர்களின்  ஆகும்.

2.  ைம்றந்திருந்த நண்பர்கமேச் பசழியன்  ளதடினான்.

3.  ப்பறள்றாரிடம் ஆசி ப்பறுவது ்கபிலனின்  ஆகும். 

4.  அம்ைா ள்பைங்காடியில் ை்கமனக ்காணாது  
    ளதடினார.

சுற்றும் முற்றும்

நாலாப்்பக்கமும் / சுறறிலும் 

பூமன சுற்றும் முற்றும் எலிமயத் ளதடியது.

பவளளிளதாறும் வீட்டு வாசலில் ைாவிமலத் 
ளதாைணம் ்கட்டும் பழக்க வழக்கம் 
்பாலனிடம் இன்்றேவும் உளேது.

பழக்க வழக்கம்

பதாடரந்து பின்்பற்றப்்பட்டுவரும் 
நமடமும்ற
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• உரையில் உளை விவைஙகரைக் குழுவில் கலந்துரைைாடச் செய்தல்.   

 � உரையில் உளை விவைஙகரைக் கூறுவர்.1.5.5 

உரையில் உள்ள விவைங்கரளக கூறிடு்க.

விளையவாட்டு உலகம்விளையவாட்டு உலகம்த�ொகுதித�ொகுதி

55

பொடம்
11 திறப்பு விழா

ைதிப்பிறகுரிய அமவயினளை, 

அமனவருககும் வணக்கம். 
குணாேன் ்பல்ளநாககு 
ைணட்பத் தி்றப்பு விைாவில் 
உமையாறறுவதில் ைகிழ்ச்சி. 

அன்்பாரந்த ப்பாதுைக்களே,

இம்ைணட்பம் 
உங்களுககுப்           
்பலவம்கயில் உதவியா்க 
இருககும் என்று 
நம்புகிள்றன். இஙகுச் சுைார 
ஆயிைம் ள்பர அைைலாம். 
குளிரசாதன வசதியும் உணடு. 
ளைலும், இஙகு உடற்பயிறசிக்கான ்பல்வம்கக ்கருவி்களும் உளேன. 
இம்ைணட்பத்மதத் திருைணம், பி்றந்தநாள ள்பான்்ற நி்கழ்ச்சி்களுககுப் 
்பயன்்படுத்திக ப்காளளுைாறு ள்கட்டுக ப்காளகிள்றன்.   

இந்தப் ்பல்ளநாககு ைணட்பத்திறகு இரு்பதாயிைம் ரிஙகிட் ைளலசியா 
நன்ப்காமடயா்கக ப்காடுத்து அதி்காைப்பூரவைா்கத் தி்றந்து மவககிள்றன். 
நன்றி.    

சபைர்   வெதி       பைனபாடு         நனச்காரட

குணாேன்     
்பல்ளநாககு
ைணட்பம்
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பொடம்
22 ெதுைங்கம் 

உரைநரடப் பகுதிரை வாசித்துக 
வ்கள்வி்களுககுப் பதிலளித்திடு்க.

சதுைங்கம் இருவர விமேயாடும் 
ஒரு ்பலம்க விமேயாட்டு. இது 
விமேயாடு்பவர்களின் சிந்தமன ஆற்றமல 
ளைம்்படுத்துகி்றது.

64 ்கட்டங்கமேக ப்காணட இந்த 
விமேயாட்டுப் ்பலம்க சதுை வடிவானது. 
இவவிமேயாட்டில் இரு வபார் ்பமட்கள 
உளேன. அமவ பவளமேப்்பமட, 
்கறுப்புப்்பமட ஆகும். ஒவபவாரு ்பமடயிலும் 
16 ்காய்்கள உணடு. 

எதிரப் ்பமடயின் அைெர் வீழ்த்துவளத 
இவவிமேயாட்டின் ளநாக்கைாகும். 
ஜூமல 20 உல்கச் சதுைங்க நாளா்கக  
ப்காணடாடப்்பட்டு வருகி்றது.  
  

• ெதுைஙக விரைைாடரடப் ்பற்றிை கூடு்தல் விவைஙகள வெகரித்துக் வகளவிகளுக்குப் ்பதிலளிக்கச் 
செய்தல்.    

 � விரைைாடடுத் ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிப்்பர்.2.4.8 

ச்ரிநது ச்காள்்க

அைென

அைசி

வ்காட்ரட

அரமச்ெர்

குதிரை

்காலாள்

1. சதுைங்க விமேயாட்மட எத்தமன ள்பர விமேயாடுவர?

ெதுைங்க விரளைாட்ரட இருவர் விரளைாடுவர். 

2. இதில் பைாத்தம் எத்தமன ்காய்்கள ்பயன்்படுத்தப்்படும்?

3. இவவிமேயாட்டின் ளநாக்கம் என்ன?

4. உல்கச் சதுைங்க நாள எப்ள்பாது ப்காணடாடப்்படுகி்றது?

5. ப்பாருள ்காண்க.

அ. ள்பார ஆ. அைசமன   இ. நாோ்க

6. இவவிமேயாட்டு எவவாறு சிந்தமன                             
ஆற்றமல ளைம்்படுத்தும்?
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• கருத்துகரைக் வகாரவைாக எழுதுவர்த உறுதி செய்தல்.  

 � உரையிலுளை கருத்துகரைக் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.8 

உரையிலுள்ள ்கருத்து்கரளக வ்காரவைா்க 
எழுதிடு்க.

பொடம்
33 விரளைாட்டின அவசிைம்

ைதிப்பிறகுரிய தமலமையாசிரியர அவர்களே, 
ஆசிரியர்களே, ைாணவர்களே உங்கள அமனவருககும் 
வணக்கம். இவவினிய ளவமேயில் 'விமேயாட்டின் அவசியம்' என்்ற 
தமலப்பில் உமை நி்கழ்த்தவுளளேன்.

உடல் ஆளைாககியைா்க இருக்க விமேயாட்டு அவசியைாகி்றது. 
இதனால், நம் உடல் ்பருைனா்காைல் ்கட்டுகள்காப்்பா்க இருககும். ளைலும், 
நாம் சுறுசுறுப்்பா்கவும் இயங்க முடியும்.                  

ைாணவ ைணி்களே, நாம் 
விமேயாட்டில் ஈடு்படுவதால் 
நைககுப் ள்பரும் பு்கழும் கிமடககும். 
அளத ளவமே நல்ல பவகுைதியும் 
கிமடக்க வாய்ப்பு உளேது. குழு 
விமேயாட்டு்களில் ஈடு்படுவதால் 
நம்மிமடளய ஒறறுமை வேரகி்றது. 

எனளவ, விமேயாட்டில் ஈடு்பாடு 
்காட்டுங்கள; நன்மை அமடயுங்கள 
என்று கூறி விமடப்பறுகிள்றன். நன்றி.   

உடல் நலம்     விரளைாட்டு     பருமன     சுறுசுறுப்பு   

வபரும் பு்கழும்      நல்ல சவகுமதி     ஒற்றுரம

உடல் நலத்திறகு விமேயாட்டு அவசியைாகும். விமேயாடுவதால் உடல் 
்பருைனா்காைல் ்கட்டுகள்காப்்பா்கவும் இருககும். 
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• நாளி்தழில் காணப்்படும் அஙகு, இஙகு, எஙகு என வலிமிகும் சொற்சறாடர்கரைப் ்பார்த்து 
எழு்தச் செய்தல். 

 � அஙகு, இஙகு, எஙகு என்்பனவற்றுக்குப்பின் வலிமிகும் என்்பர்த அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.5.4.3

பொடம்
44 இலக்கணம்

்கலநதுரைைாடு்க.

வலிமிகும் இடங்கள் வலிமிகும் இடங்கள் 

	பசாறப்றாடர்களில், வருபைாழி ‘க, ச், த், ப்’ ஆகிய 
வல்பலழுத்து்களில் பதாடஙகினால் நிமலபைாழி ஈறறில் சில 
இடங்களில் வல்பலழுத்து மிகும். 

	வருபைாழியின் முதல் எழுத்து வல்லினைா்க இருந்தால்தான் வல்லினம் 
மிகும்.

அஙகு, இஙகு, எஙகு எனனும் சொற்்களுககுப்பின வலிமிகும்.

எ.்கா:  அஙகு  +  ்படித்தான்  = அஙகுப் ்படித்தான் 

         இஙகு  + ்கணடான்  = இஙகுக ்கணடான்

         எஙகு + பசன்்றான்  = எஙகுச் பசன்்றான்?

வெர்த்து எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 1

ெரிைா்க வலிமிகுநது எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 2

1.  இஙகு  + பசல்  =  இஙகுச்   +  பசல் 

2.  அஙகு + ப்காடு  =  

3.  அஙகு + ்பாரத்ளதன்  =  

4.  எஙகு + ளதடினாய் =  

5.  இஙகு + குளி   =  

6.  எஙகு + ள்பானது   =  

எஙள்க என் ்காலணி?
அஙகுப் பார்த்வ்ன ்காணவில்மல,
இஙகு ளதடிளனன் கிமடக்கவில்மல, 
எஙகு பசன்்றது புரியவில்மல?

அஙகு ்காய மவக்கவில்மல, 
இஙகு சுவரளைல் அடுக்கவில்மல,   
எஙகு பதாமலத்ளதன் பதரியவில்மல?
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• கவிர்தரை நைத்துடன் ஒப்புவிக்கச் செய்தல். 

 � கவிர்தயில் உளை விவைஙகரைக் கூறுவர்.  1.5.6 

வாமைக்காய் ளவணுைா?

வறுவலுககு நல்லது.

ப்காத்தவமை ளவணுைா?

கூட்டுமவக்க நல்லது.

்பா்கற்காய் ளவணுைா?

்பச்சடிககு நல்லது.

புடலங்காய் ளவணுைா?

ப்பாரியலுககு நல்லது.

தக்காளி ளவணுைா?

சாம்்பாருககு நல்லது.

இன்ள்ற சமையல் ்பணணலாம்,

இன்்ப ைா்க உணணலாம். 

                -அை. வளளியப்்பா

்கவிர்யில் உள்ள விவைங்கரளக கூறிடு்க.

இனிய ்வாழ்வு இனிய ்வாழ்வு த�ொகுதித�ொகுதி

66

பொடம்
11 இனபமா்க உண்ணலாம்

வாமைக்காமய வறுவல் பசய்யலாம்.

இனபமொக உண்ணலொம்இனபமொக உண்ணலொம்
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்கவிர்யில் உள்ள விவைங்கரளக கூறிடு்க.நடவடிகர்க

 

வணணக கிளிளய, வீபடஙள்க? 

ைைத்துப் ப்பாந்ளத என்வீடு.

தூக்கணாங குருவி, வீபடஙள்க?

பதாஙகுது ைைத்தில் என்வீடு. 

்கறுப்புக ்கா்களை, வீபடஙள்க?

்கட்டுளவன் ைைத்தில் என்வீடு.

ப்பால்லாப் ்பாம்ள்ப, வீபடஙள்க?

புறறும் புதருளை என்வீடு.

்கடு்கடு சிங்களை, வீபடஙள்க?

்காட்டுக கும்களய என்வீடு.

ந்கரும் நத்மதளய, வீபடஙள்க?

ந்கருளத என்னுடன் என்வீடு!

                 -அை. வளளியப்்பா

• கவிர்தரைப் ்பாடலாகப் ்பாடச் செய்தல்.   

 � கவிர்தயில் உளை விவைஙகரைக் கூறுவர்.  1.5.6 

வீடு எஙநக?

வருடு்க
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• ச்பாஙகல் திருநாள ்பற்றிை திைடவடடு செயைப் ்பணித்்தல்.    

 � ்பண்பாடு ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிப்்பர். 2.4.11 

பொடம்
22 சபாங்கல் திருநாள் 

உரைநரடப் பகுதிரை வாசித்திடு்க.       

ப்பாங்கல் திருநாள மத முதல் நாள 
ப்காணடாடப்்படுகி்றது. இதமனத் தமிைர 
திருநாள, உழவர் திருநாள என்றும் அமைப்்பர. 
ப்பாங்கலுககு முதல் நாள ள்பாகிப் ்பணடிம்க 
ப்காணடாடப்்படுகி்றது. 

ப்பாங்கலன்று வாசலில் ைாவிமல, ்கரும்பு, 
ளதாைணம் ்கட்டுவர. புதுப்்பாமனயில் ்பால், அரிசி, 
சீனிமயப் ள்பாட்டுப் ப்பாங்கல் மவப்்பர. ்பால் ப்பாஙகி 
வரும்ள்பாது ‘ப்பாங்களலா ப்பாங்கல்’ என்று உைக்கக 
கூறுவர.

ைறுநாள, ைாட்டுப் ப்பாங்கல் ப்காணடாடப்்படும். 
அன்ம்றய நாளில் ைாடு்களுககுச் சி்றப்புச் பசய்வர. 
இறுதி நாள, ்காணும் ப்பாங்கல் ப்காணடாடப்்படும். 
ப்பாங்கல் இன்்றேவும் தமிைர்களின் ்பண்பாட்டு 
விைாவா்கத் தி்கழ்கி்றது.
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• கருத்துணர் வகளவிகளுக்குச் ெரிைாகப் ்பதிலளிப்்பர்த உறுதி செய்தல்.   

 � ்பண்பாடு ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிப்்பர். 2.4.11

1. ப்பாங்கல் திருநாள என்று ப்காணடாடப்்படுகி்றது?

 அ.  ர் 1 ஆ. ைார்கழி 1

2.  தமிைர திருநாமே ளவறு எப்்படி அமைப்்பர?

    அ.  ள்பாகிப் ்பணடிம்க ஆ.  உைவர திருநாள

3.  ‘ப்பாங்களலா ப்பாங்கல்’ என்று எப்ப்பாழுது உைக்கக கூறுவர?

 அ.  ்பால் ப்பாஙகி வரும்ள்பாது 

 ஆ.  ்பால் ஊறறும்ள்பாது 

4. ப்பாங்கலின் இறுதி நாள  ப்காணடாடப்்படும்.

 அ. ைாட்டுப் ப்பாங்கல் ஆ. ்காணும் ப்பாங்கல்

5.  ைாட்டுப் ப்பாங்கமலக ப்காணடாடுவதன் ளநாக்கம்        
என்னவா்க இருககும்?

6.  ப்பாருள ்காண்க.

வ்கள்வி்களுககுப் பதில் அளித்திடு்க.நடவடிகர்க

உழவர்

இறுதி

்கமடசி

சீனி விவசாயி

சரக்கமை
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• சவளைரிப் ்பச்ெடிரைச் செயமுரறைாகச் செயைப் ்பணித்்தல்.

 � ்தரலப்ர்பசைாடடிை கருத்துகரை 50 சொற்களில் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.10 

பொடம்
33 சுரவத்துப் பார்ப்வபாம்

்கடந்த சனிககிைமை, நான் பவளேரிப் ்பச்சடி பசய்ளதன். 
முதலில், ளதமவயான ப்பாருள்கமேத் தயார பசய்ளதன். 

 
 

சுமவயான பவளேரிப் ்பச்சடிமயக குடும்்பத்தாருடன் உணடு 
ைகிழ்ந்ளதன். 

வ்ரவைா் 
சபாருள்்கள்

• பவளேரிக்காய் 2
• பவங்காயம் 1
• மிே்காய் 1 
• உப்பு 
• தயிர

   செயமுரற

1. பவளேரி, பவங்காயம், மிே்காய் 
ஆகியவறம்றச் சுத்தம் பசய்து 
சிறு துணடு்கோ்க நறுககுதல்.

2. நறுககிய ப்பாருள்கமே ஒரு 
்பாத்திைத்தில் ள்பாடுதல்.

3. ளதமவகள்கற்பத் 
தயிமையும் உப்ம்பயும் 
ளசரத்துக கிேறுதல். 

4. சுமவயான பவளேரிப் 
்பச்சடி தயார.

வ்காரவைா்க எழுதிடு்க.
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பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

்கலநதுரைைாடு்க.

எண்ணித் துணி்க ்கருமம் துணிந்பின 

எண்ணுவம் எனபது இழுககு. (467) 

நன்கு ஆைாய்ந்தபின் ஒரு பசயமல ளைறப்காளே  
ளவணடும்; பதாடஙகிவிட்டு ஆைாய்ந்து ப்காளேலாம் 
என்்பது குற்றம்.  

• முகமூடி செயது சூழரல நடித்துக் காடடச் செய்தல்.    

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான திருக்குறரையும் அ்தன் ச்பாருரையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.4.5.3

திருககுறரளயும் அ்ன சபாருரளயும் ம்்ம் 
செயது கூறிடு்க; எழுதிடு்க.

நடவடிகர்க 1

திருககுறரளப் பாடலா்கப் பாடிடு்க.நடவடிகர்க 2

நண்பா, நாங்கள 
அஙகுச் பசன்று 
விமேயாடப் 
ள்பாகிள்றாம்.

ைனிதர்கள அஙகுத் 
தூணடில் ள்பாடுவது 
உணடா? அவவிடம் 
நைககுப் ்பாது்காப்்பானதா?

சரி சரி! ஆைாய்ந்தபின் பசல்ளவாம். 

திருககுறள்

சபாருள்

1
2

3
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• மறக்க முடிைா்த அனு்பவத்ர்தப் ்பற்றிக் கூறச் செய்தல்.

 � ச்பற்ற அனு்பவத்ர்தக் கூறுவர்.1.6.1 

சபற்ற அனுபவத்ர்க கூறிடு்க.

நிளனெவுகள்நிளனெவுகள்த�ொகுதித�ொகுதி

77

பொடம்
11 அனுபவம் இனிது

அனுபவம் 

இனிது
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பொடம்
22 மின ையில் வெரவ (இ.தி.எஸ்) 

வாசித்திடு்க.       

மின் ையில் நம் நாட்டுத் தமைப் 
ள்பாககுவைத்துச் ளசமவ்களில் ஒன்்றாகும். 
இது மின்சாைத்தின் துமணயுடன் 
இயஙகுகி்றது. 

இந்த ையில் ஏ்றககும்றய ைணிககு 
140 கிளலா மீட்டர ளவ்கத்தில் பசல்லும்; 
ஓர இலகம்கக குறித்த ளநைத்தில் 
பசன்்றமடயும். 

மின் ையிலில்  
பதாமலக்காட்சி வசதியும்  
பசய்து தைப்்பட்டுளேது. 
அதுைட்டுமின்றி, சிறிய 
சிறறுணடிச்சாமலயும் 
இயஙகுகி்றது. பவளிப்பு்றக 
்காட்சி்கமே ைசித்துக 
ப்காணடு ையிலில் 
இன்்பைா்கப் ்பயணிக்கலாம்.  

ஆ்களவ, மின் ையிலில் 
்பயணம் பசய்து நல்ல 
அனு்பவத்மதப் ப்பறுளவாம்.

வர்க
தமைப் 

ள்பாககுவைத்து

வவ்கம் பைணம் வெதி

• மின் ையில் ச்தாடர்்பான கூடு்தல் ்தகவல்கரைத் வ்தடி வாசிக்கப் ்பணித்்தல்.

 � உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துப் புரிந்து சகாளவர்.2.2.7

நிரறவு செயது வாசித்திடு்க. நடவடிகர்க
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• விமானப் ்பைண அனு்பவத்ர்தப் ்பற்றி 50 சொற்களில் வகாரவைாக எழு்த வழிகாடடு்தல்.

 � அனு்பவத்ர்த 50 சொற்களில் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.12

அனுபவத்ர்க வ்காரவைா்க எழுதிடு்க.

பொடம்
33 மு்ல் பைணம்

பைணம் : பினாஙகு - லங்காவி  
  

விரல : RM80.00

்கால அளவு : 2 ைணி 45 நிமிடம்

வெதி : உணவு, ைனைகிழ்  
  நடவடிகம்க

ம்நிரல : ைகிழ்ச்சி

பைணம் : பினாஙகு - லங்காவி  
 

விரல : RM130.00

்கால அளவு : 35 நிமிடம்

வெதி : உணவு,  
  பதாமலக்காட்சி

ம்நிரல : ைகிழ்ச்சி

்கடந்த சனிககிைமை, நான் என் ப்பறள்றாருடன் பினாஙகிலிருந்து 
லங்காவி பசன்ள்றன். நாங்கள பசாகுசுக ்கப்்பலில் ்பயணம் 
பசய்ளதாம். எங்கள ்பயணச்சீட்டின் விமல எண்பது ரிஙகிட் 
ைளலசியா ஆகும். நாங்கள ்கப்்பலின் உளளே சுதந்திைைா்க 
நடைாடிளனாம். எங்களுககுத் ளதமவயான உணவு்கமே எடுத்து 
உணளடாம். அதுைட்டுமின்றி, சில ைனைகிழ் நடவடிகம்க்களிலும் 
ஈடு்பட்டு ைகிழ்ந்ளதாம். இைணடு ைணி நாற்பத்து ஐந்து 
நிமிடத்திறகுப் பின், லங்காவி வந்தமடந்ளதாம். இந்தச்  
பசாகுசுக ்கப்்பல் ்பயணம் எனககு மி்கவும் ைகிழ்ச்சி அளித்தது.

சொகுசுக ்கப்பல் விமா்ம்
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• அரவ, இரவ, எரவ என்்பனவற்றுக்குப்பின் வலிமிகா என்்பர்த அறிை வமலும் சில      
வாக்கிைஙகரை எழு்தப் ்பணித்்தல்.  

 � அரவ, இரவ, எரவ என்்பனவற்றுக்குப்பின் வலிமிகா என்்பர்த அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.5.5.3

பொடம்
44 இலக்கணம்

்கலநதுரைைாடு்க.

வலிமி்கா இடங்கள்வலிமி்கா இடங்கள்

	பசாறப்றாடர்களில், வருபைாழி ‘க, ச், த், ப்’ ஆகிய 
வல்பலழுத்து்களில் பதாடஙகினாலும் நிமலபைாழி ஈறறில் சில 
இடங்களில் வலிமி்காது.

அரவ, இரவ, எரவ எனப்வற்றுககுப்பின வலிமி்காது.

எ.்கா:  அமவ + ்படகு்கள = அமவ ்படகு்கள

 இமவ + சிமல்கள = இமவ சிமல்கள

 எமவ + ள்பாயின = எமவ ள்பாயின?

வெர்த்து எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 1

ெரிைா் விரடரைத் வ்ர்நச்டுத்திடு்க.நடவடிகர்க 2

1. அமவ  + ப்பட்டி்கள = அரவ சபட்டி்கள்

2. அமவ + சட்மட்கள = 

3. இமவ + ்கைணடி்கள = 

4. எமவ +  தின்்றன? = 

1.  ள்பாட்டியில் ்பஙள்கற்ற குழுக்களில் ? 

 (எமவ ளதாற்றன, எமவத் ளதாற்றன)

2. (அமவ ்பலத்த, அமவப் ்பலத்த) ்காறறினால்    

 சாய்ந்த ைைங்கள ஆகும். 

3. (இமவ ளதககு, இமவத் ளதககு)   ைைப் 

 ்பலம்கயால் பசய்யப்்பட்ட ்கதவு்கள.



35

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

• சுற்றுலா சென்ற நிழற்்படத்ர்தக் சகாணடு கருத்துகரைக் கூறச் செய்தல்.  

 � ்தரலப்ர்பசைாடடிை கருத்துகரைக் கூறுவர்.1.6.2  

்ரலப்ரபசைாட்டிை ்கருத்து்கரளக கூறிடு்க. 

நம் நவாடுநம் நவாடுத�ொகுதித�ொகுதி

88

பொடம்
11 சுற்றுலா செனவறன

்கடந்த ்பளளி விடுமும்றயில் நான் 
்பஙள்கார தீவிறகுச் பசன்ள்றன். இது 
ள்பைாக ைாநிலத்தில் அமைந்துளேது. 
நான் 

எப்படி  

எஙகு ம்நிரல   

ைாருடன   

எப்சபாழுது     

குண்டாொங, 
ெபா

ஐ சிட்டி, 
சிலாஙகூர் 

ச்காடிமரல, 
பி்ாஙகு

பஙவ்கார் தீவு, 
வபைாக 

நான் 
மேற்காண்ட 

சுறறுலா
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பொடம்
22 வ்சிை அறிவிைல் ரமைம்    

வ்கள்வி்களுககுப் பதில் அளித்திடு்க.

• அறிவிைல் ச்தாடர்்பான செயதிகரைத் திைடடி வாசிக்கச் செய்தல்.     

 � அறிவிைல் ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிப்்பர்.2.4.10

ளதசிய ளதசிய அறிவிைல்அறிவிைல் மையம்  மையம் 
ள்காலாலம்பூரில் உளே புககிட் ள்காலாலம்பூரில் உளே புககிட் 
கியாைாவில் அமைந்துளேது. கியாைாவில் அமைந்துளேது. 
இம்மையம் 29 நவம்்பர 1996இல் இம்மையம் 29 நவம்்பர 1996இல் 
தி்றப்பு விைா ்கணடது. இதமன தி்றப்பு விைா ்கணடது. இதமன 
ைாணபுமிகு துன் டாகடர ை்காதீர ைாணபுமிகு துன் டாகடர ை்காதீர 
மு்கைது தி்றந்து மவத்தார. இஙகு மு்கைது தி்றந்து மவத்தார. இஙகு 
அறிவியல் பதாடர்பான ள்பாட்டி்கள, அறிவியல் பதாடர்பான ள்பாட்டி்கள, 
ஆைாயச்சிஆைாயச்சி்கள, ்கண்காட்சி்கள ்கள, ்கண்காட்சி்கள 
ள்பான்்றமவ நமடப்பறும். இஃது அறிவியல் ைறறும் பதாழில்நுட்்ப ள்பான்்றமவ நமடப்பறும். இஃது அறிவியல் ைறறும் பதாழில்நுட்்ப 
அருங்காட்சிய்கைா்கவும் தி்கழ்கி்றது. அருங்காட்சிய்கைா்கவும் தி்கழ்கி்றது. 

இம்மையம் சனி முதல் வியாைன் வமை ்காமல ைணி 9 முதல் இம்மையம் சனி முதல் வியாைன் வமை ்காமல ைணி 9 முதல் 
ைாமல ைணி 5 வமை தி்றக்கப்்பட்டிருககும். இதன் புதிய கிமே ைாரச் 1 ைாமல ைணி 5 வமை தி்றக்கப்்பட்டிருககும். இதன் புதிய கிமே ைாரச் 1 
2010இல் குளனாங ப்கரியாங, ப்கடா ைாநிலத்தில் 2010இல் குளனாங ப்கரியாங, ப்கடா ைாநிலத்தில் ச்ாடங்கப்பட்டதுச்ாடங்கப்பட்டது.  .  

1. ளதசிய அறிவியல் மையம் எஙகு அமைந்துளேது?

 வ்சிை அறிவிைல் ரமைம் வ்காலாலம்பூரில் உள்ள புககிட் 
கிைாைாவில் அரமநதுள்ளது.

2. இம்மையத்மதத் தி்றந்து மவத்தவர யார?

3. இஙகு ளைறப்காளேப்்படும் நடவடிகம்க்கள யாமவ?

4. ளதசிய அறிவியல் மையத்தின் புதிய கிமே எஙகு அமைந்துளேது?

5. ப்பாருள ்காண்க.

 அ. அறிவியல்    ஆ. ஆைாய்ச்சி     இ. பதாடங்கப்்பட்டது 

6. இம்மையத்திறகு நீ பசல்ல விரும்புகி்றாயா? ஏன்? 
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 ்கவிஞர பச. சீனி மநனா 
மு்கைது 

 11.9.1947 பி்றந்தார

 ்கவிமத, இலக்கணம்  
்கறறுக ப்காடுத்தவர 

 பசாறப்பாழிவாேர

 ்பமடப்பு - ்கட்டுமை, 
சிறு்கமத்கள, வாபனாலி 
நாட்கங்கள, ்கவிமத்கள

 7.8.2014 ்காலைானார   

என் ைனத்மதக ்கவரந்தவர 
்கவிஞர பச. சீனி மநனா மு்கைது 
ஆவார. இவர 11 பசப்டம்்பர 
1947இல் பி்றந்தார. ்கவிமத, 
இலக்கணம் ்கறறுக ப்காடுப்்பதில் 
இவர வல்லவர. ளைலும், இவர 
சி்றந்த பசாறப்பாழிவாேர ஆவார. 

 

• குடும்்ப உறுப்பினர் ஒருவரைப் ்பற்றிை சுைெரிர்தரை எழுதிப் ்பரடக்கச் செய்தல்.     

 � ்தரலப்ர்பசைாடடிை கருத்துகரை 50 சொற்களில் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.10 

்கருத்து்கரளக வ்காரவைா்க எழுதிடு்க.

பொடம்
33 எனர்க ்கவர்ந்வர்

்ரலப்ரபசைாட்டிை ்கருத்து்கரளக 
வ்காரவைா்க எழுதிடு்க. 

நடவடிகர்க

நான வபாற்றும் 
்ரலவர்

 துஙகு அப்துல் ைஹைான் 

 ைளலசியாவின் முதல் பிைதைர 

 பி்றப்பு : 8.2.1903

 ைளலசியச் சுதந்திைத் தந்மத என்று  
அமைக்கப்்பட்டார.  

  இனங்களுககிமடளய ஒறறுமைமய வேரத்தார.

 31.8.1957இல் சுதந்திைம் ப்பறறுத் தந்தார.

 இ்றப்பு : 6.12.1990 

 ைக்கள ைனத்தில் வாழ்கி்றார.
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பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

்கலநதுரைைாடு்க.

மைபுத்ச்ாடர்்கரளயும் அவற்றின சபாருரளயும் 
ம்்ம் செயது கூறிடு்க; எழுதிடு்க. நடவடிகர்க 1

நிரறவு செயதிடு்க.  நடவடிகர்க 2 

1. அணணமனப் ள்பால நானும் ைா்கப் ்படித்துப் ்பட்டம் 
ப்பறுளவன்.

2. மின்னியல் வணி்கம் வேரந்து விட்டது. அது பதரியாைல் இன்னும் 
யா்க இருககிள்றளன! 

3. நாம் கூரமையான ப்பாருள்கமேக ைா்கப் ்பயன்்படுத்த 
ளவணடும். 

்கண்ணும் ்கருத்தும்  

கிணற்றுத் ்வரள

முழுக ்கவனத்துடன்   

தான் வாழும் சூைலுககு அப்்பால் இருப்்பது 
எமதயும் அறியாதவன் / ்பைந்த உல்க 
அனு்பவம் இல்லாத ந்பர.  

மைபுத்ச்ாடர்  சபாருள்

திருைண ைணட்பத்திறகுச் 
பசல்லும் வழி 
பதரியவில்மல. என்ன 
பசய்யலாம்?

்கவமல ளவணடாம் 
நண்பா! தி்றன்ள்பசியில் 
தடங்காட்டிமயப் 
்பயன்்படுத்தலாம்.

ஓ! முடியுைா? இது பதரியாைல் 
கிணற்றுத் ்வரளைா்க 
இருககிள்றளன! 

நீ ்கண்ணும் ்கருத்துமா்க 
வா்கனத்மதச் பசலுத்து 
நண்பா! 

1
2

3
4

• சூழரல வகுப்்பரறயில் நடித்துக் காடடச் செய்தல்.

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான மைபுத்ச்தாடர்கரையும் அவற்றின் ச்பாருரையும் அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.4.6.3
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அ. குறுகச்கழுத்ர் நிரறவு செய்க.

வமலிருநது கீழ் 

2. ப்காடிைமல இஙகு   
 உளேது 

3. ்பாடசாமல 

6. தரைம் 

7. ப்பாங்கலுககுத் ளதமவ 

8. ைடல் 

இடமிருநது வலம் 

1. சுறுசுறுப்்பான மிரு்கம்

2. சிந்தமன ஆற்றமல ளைம்்படுத்தும்   
 விமேயாட்டு 

3. உளநாட்டுப் ்பைம்

4. வீடு ளவறு ப்பாருள

5. பவளேரிப் ்பச்சடிககுத் ளதமவ 

6. ்பாணம் 

மீட்டுணரந்வாம் மீட்டுணரந்வாம் 11

1.

எ

2.

7.

2.

3. 5.

6.4.

8.

பி

பு

ெ

ப ்

அம

்க
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ஆ.  ெரிைா் விரடககு வட்டமிடு்க. 

 1.  ஐந்தாம் ளவறறுமை உரும்ப ஏறறுளே பசால் . 

   அ. ்கமடயிலிருந்து  ஆ. அவளுமடய 

 2.  சரியான விமடமயத் பதரிவு பசய்்க.

   அ. மினுமினு நட்சத்திைம்

   ஆ. த்கத்க நட்சத்திைம்                      

      

 3.  ்கணணன் + அது =  .

   அ. ்கணணன்னது  ஆ. ்கணணனது

 4.  ்பைக்க வைக்கம் எனும் இமணபைாழியின் ப்பாருள யாது?

   அ. நாலாப்்பக்கமும் ஆ.  பதாடரந்து பின்்பற்றப்்பட்டுவரும்  
   நமடமும்ற

 5.    அதி்கைா்க இருந்தது. 

   அ. அஙகுக கூட்டம்   ஆ. அஙகு கூட்டம்

 6.  எணணித் துணி்க ்கருைம் துணிந்தபின் 
     எணணுவம் என்்பது இழுககு. (407) 

 அ.  நன்கு ஆைாய்ந்தபின் ஒரு பசயமல ளைறப்காளே ளவணடும்;  
 பதாடஙகிவிட்டு ஆைாய்ந்து ப்காளேலாம் என்்பது குற்றம்.

 ஆ. ்கற்றவர்கள ்கணணுளேவர்கள எனச் பசால்லத்    
 தகுதியுமடயவர்கள. ்கல்லாதவர்கள மு்கத்தில் இருப்்பது  
 புண்கள எனக ்கருதப்்படுகின்்றது.

 7.  மின்சாைப் ப்பாருள்கமேக   ்பயன்்படுத்த    
 ளவணடும்.

   அ. கிணறறுத் தவமேயா்கப் ஆ. ்கணணும் ்கருத்துைா்கப்
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உரைரைச் செவிமடுத்துக ்கருத்து்கரளக 
கூறிடு்க. 

ச�வாழிலநுட்பம்ச�வாழிலநுட்பம்த�ொகுதித�ொகுதி

99

பொடம்
11 விழித்துக ச்காள்

அன்பிறகினிய ைாணவச் பசல்வங்களே, 
வணக்கம். இன்று நான் தி்றன்ள்பசியின் 
்பயன்்பாட்மடப் ்பறறிப் ள்பச வந்துளளேன். 

 தி்றன்ள்பசி ஒரு நவீனத் பதாடரபு ஊட்கைாகும். நீங்கள 
பசய்தி்கமேயும் த்கவல்்கமேயும் உடனுககுடன் ப்ப்றவும் ்பரிைாறிக 
ப்காளேவும் துமண பசய்கி்றது. அதுைட்டுமின்றி தம்்படம் எடுக்கவும் 
ஒலி ஒளிப்்பதிவு பசய்யவும் உதவுகி்றது. ளைலும், தி்றன்ள்பசியில் 
உளே பசயலி்கள உங்கேது அறிவுத்தி்றமனயும் வணி்கத்தி்றமனயும் 
வேரககின்்றன.  

 ைாணவர்களே, இருப்பினும் தி்றன்ள்பசிமய அதி்க ளநைம் 
்பயன்்படுத்தாதீர்கள. உங்கள தூக்கம் கும்றயும்; ்கல்வி ப்கடும்; ளநாய் 
வரும். 

 ஆ்களவ, தி்றன்ள்பசிமயப் ்பயன்்படுத்தும்ள்பாது சிந்தித்துச் 
பசயல்்படுங்கள. நன்றி.

ஆ.  ெரிைா் விரடககு வட்டமிடு்க. 

 1.  ஐந்தாம் ளவறறுமை உரும்ப ஏறறுளே பசால் . 

   அ. ்கமடயிலிருந்து  ஆ. அவளுமடய 

 2.  சரியான விமடமயத் பதரிவு பசய்்க.

   அ. மினுமினு நட்சத்திைம்

   ஆ. த்கத்க நட்சத்திைம்                      

      

 3.  ்கணணன் + அது =  .

   அ. ்கணணன்னது  ஆ. ்கணணனது

 4.  ்பைக்க வைக்கம் எனும் இமணபைாழியின் ப்பாருள யாது?

   அ. நாலாப்்பக்கமும் ஆ.  பதாடரந்து பின்்பற்றப்்பட்டுவரும்  
   நமடமும்ற

 5.    அதி்கைா்க இருந்தது. 

   அ. அஙகுக கூட்டம்   ஆ. அஙகு கூட்டம்

 6.  எணணித் துணி்க ்கருைம் துணிந்தபின் 
     எணணுவம் என்்பது இழுககு. (407) 

 அ.  நன்கு ஆைாய்ந்தபின் ஒரு பசயமல ளைறப்காளே ளவணடும்;  
 பதாடஙகிவிட்டு ஆைாய்ந்து ப்காளேலாம் என்்பது குற்றம்.

 ஆ. ்கற்றவர்கள ்கணணுளேவர்கள எனச் பசால்லத்    
 தகுதியுமடயவர்கள. ்கல்லாதவர்கள மு்கத்தில் இருப்்பது  
 புண்கள எனக ்கருதப்்படுகின்்றது.

 7.  மின்சாைப் ப்பாருள்கமேக   ்பயன்்படுத்த    
 ளவணடும்.

   அ. கிணறறுத் தவமேயா்கப் ஆ. ்கணணும் ்கருத்துைா்கப்

திறனவபசிதிறனவபசி
பைனபாடுபைனபாடு

நனரம நனரம 

தீரம தீரம 

• திறன்வ்பசி ஒடடிை கருத்துகரைத் திைடடிக் கூறச் செய்தல்.

 � செவிமடுத்்த உரையில் உளை கருத்துகரைக் கூறுவர்.1.2.12
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பொடம்
22 ட்வைான (Dron) 

வாசித்திடு்க.

பதாழில்நுட்்பக ்கணடுபிடிப்பு்களில் ட்ளைானும் 
ஒன்று. ட்ளைாமனப் ்ப்றககும் எந்திைன் என்றும் 
அமைப்்பர. இது விைானியின்றித் பதாமல 
இயககியின் துமணயுடன் ்ப்றககும்.

பதாடக்கத்தில் ட்ளைான் ைாணுவ ்பயிறசி்கமேக ்கண்காணிக்கவும் 
உேவு ்பாரக்கவும் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டது. தறப்பாழுது வானிமல, சினிைா 
்படப்பிடிப்பு, உணவு விநிளயா்கம், ள்பாககுவைத்துப் ள்பான்்ற தும்ற்களிலும் 
்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றன. ளைலும், ளதடல் மீட்புப் 
்பணிமய எளிமையாக்கவும் விவசாயத் தும்றமயத் 
துரிதப்்படுத்தவும் உதவுகி்றது. 

ட்ளைானின் ்பயன் நாளுககு நாள ப்பருகி 
வருகி்றது.

1.  ட்ளைாமனப் ்ப்றககும் எந்திைன் என்்பர. 

2.  ட்ளைான் விைானியின்றிப் ்ப்றந்து பசன்று ்பணி்கமேச்  
பசய்யககூடியது.

3.  ட்ளைான் உணவு விநிளயா்கத்திறகுப் ்பயன்்படவில்மல. 

4.  இது ைாணுவப் ்பயிறசி்கமேக ்கண்காணிக்கவும் உேவு 
்பாரக்கவும் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டது.

5.  ட்ளைான் மீட்புப் ்பணிமயக ்கடினைாககுகி்றது.

ெரிைா் கூற்று்களுககுச் () 
எ் அரடைாளமிடு்க.

நடவடிகர்க 

• டவைான் ்பைன்்பாடு குறித்்த செயதிகரைத் திைடடி திைடவடடு செயைப் ்பணித்்தல்.

 � உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துப் புரிந்து சகாளவர்.2.2.7



ட்வைான  

தமிழில் வலவன் 
இலா வானூரதி 
என்்பர. 

உங
கள் சிந�னைக்குஉங
கள் சிந�னைக்கு
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• வவறு சில லகை, ழகை, ைகை சொற்களுக்கு வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமக்கப் ்பணித்்தல்.

 � லகை, ழகை, ைகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர். 3.3.17

ல்கை, ழ்கை, ள்கை வவறுபாடு அறிநதிடு்க.

பொடம்
33 வவறுபாடு அறி்க

1.  விரல  : ைாமு ைலிவான விரலயில் ்கணினி வாஙகினான். 

   விரழ : அப்்பா அயல்நாட்டில் புதிய எந்திைன்     

  வாங்க விரழந்தார. 

 விரள  : ைகிைன் விரளச்சமல அதி்கரிக்க நவீனத்   

  பதாழில்நுட்்பம் ்பயன்்படுத்தினான். 

   

2.  வ்காலி : நண்பர்கள இருவரும் ைகிழ்ச்சியா்கக    

  வ்காலி விமேயாடினர. 

   வ்காழி : அம்ைா இன்று வ்காழி வறுவல் சமைத்தார. 

 வ்காளி : வ்காளி ைைத்தின் ளவர உறுதியானது.

   

ரல

ரழ

ரள வி
விமல ைதிப்பு

விமே

விரும்புவிமை

விமேச்சல்

லி

ழி

ளி வ்கா
ள்காலி குணடு

ள்காளி

்ப்றமவள்காழி

ஆலைைம்
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இைவில் மின்சாைத் தமட ஏற்பட்டதால் தம்பிககுக 

கிலி ஏற்பட்டது.

வால் - வாழ் - வாள்

• ச்பாருள வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்த உறுதி செய்தல். 

• லகை, ழகை, ைகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்.3.3.17

ல்கை, ழ்கை, ள்கை வவறுபாடு விளங்க வாககிைம் 
அரமத்திடு்க.

நடவடிகர்க 

கிலி - கிழி - கிளி 

1. 

3. 

5. 

2. 

4. 

6. 

கிலி 

வால் 

கிளி

வாள 

கிழி 

வாழ்  
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•  உரைைாடரலப் ்பாகவமற்று நடிக்கப் ்பணித்்தல்.

 � அன்று, இன்று, என்று என்்பனவற்றுக்குப்பின் வலிமிகா என்்பர்த அறிந்து ெரிைாகப் ்பைன்்படுத்துவர்.5.5.4

பொடம்
44 இலக்கணம்

உரைைாடரல வாசித்திடு்க. 

வலிமி்கா இடங்கள்வலிமி்கா இடங்கள்

	பசாறப்றாடர்களில், வருபைாழி ‘க, ச், த், ப்’ ஆகிய 
வல்பலழுத்து்களில் பதாடஙகினாலும் நிமலபைாழி ஈறறில் சில 
இடங்களில் வலிமி்காது.

அனறு, இனறு, எனறு எனப்வற்றிற்குப்பின வலிமி்காது.

எ.்கா:  அன்று  + பசன்்றான் = அன்று பசன்்றான்

 இன்று + தந்தனர = இன்று தந்தனர

 என்று  + ள்கட்டார = என்று ள்கட்டார? 

ள்காகிலா : அப்்பா சுறறுலா    

   ள்பாவதா்க அனறு   

   பசான்னீர்களே? எனறு  

   ள்பா்கப் ள்பாகிறீர்கள?  

அப்்பா    : இமதப்்பறறி அம்ைாவிடம்  

   இனறு ள்பசுகிள்றன்.  

ள்காகிலா : நான் என் நண்பர்கமே உடன் அமைத்து வைலாைா? 

அப்்பா     : தாைாேைா்க அமைத்து வா, ள்காகிலா.

ள்காகிலா  : நன்றி, அப்்பா.
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வெர்த்து எழுது்க.நடவடிகர்க 1 

ச்ரிவு செயது வ்காடிடு்க.நடவடிகர்க 2

1.  அன்று  + பசய்தான் = அன்று பசய்தான்

2.  இன்று + ப்காடுத்தான் =   

3.  என்று  + சிந்தித்தார = 

4.  அன்று  + ்பாரத்தான் = 

5.  இன்று + ள்பசினான் = 

6.  என்று  + துடித்தார = 

1.  ஐளயா! வலிககி்றளத! (என்றுத் துடித்தாள, என்று துடித்தாள) அமுதா. 

2.  ைாைா தங்கச் சஙகிலிமய அத்மதயின் பி்றந்தநாள               
 (அன்று  ்பரிசளித்தார, அன்றுப் ்பரிசளித்தார).

3.  வியா்பாரி ைாதவனிடம் எத்தமன ்பைங்கள ளவணடும்             
 (என்று ள்கட்டார, என்றுக ள்கட்டார)?

4.  தி்றன்ள்பசிமயக ்காணாைல் அப்்பா (இன்றுத் தவித்தார,  இன்று   
 தவித்தார).

5.  ்பல நாள்கோ்க ைம்றவா்க இருந்த திருடன் (இன்று பிடி்பட்டான்,   
 இன்றுப் பிடி்பட்டான்).

•  அன்று, இன்று, என்று எனும் சொற்கரைக் சகாணடு வாக்கிைம் அரமக்கப் ்பணித்்தல்.

 � அன்று, இன்று, என்று என்்பனவற்றுக்குப்பின் வலிமிகா என்்பர்த அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.5.5.4
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• கவிர்தரை மனனம் செயது ்பாடலாகப் ்பாடச் செய்தல்.

 � செவிமடுத்்த கவிர்தயில் உளை கருத்துகரைக் கூறுவர்.1.2.13 

்கருத்து்கரளக கூறிடு்க.

�னமுளனெப்பு�னமுளனெப்புத�ொகுதித�ொகுதி

1010

பொடம்
11 சவற்றி நாட்டுவவன

சவற்றி நாட்டுவவன - நான 
 சவற்றி நாட்டுவவன
சபற்றவர்்கள் மகிழ்ச்சிக ச்காள்ள
 சபரிைவர்்கள் வாழ்த்திச் செல்ல (பவறறி நாட்டுளவன்)

ளசாரவுதமனத் தளளுளவன்
 சுறுசுறுப்ம்பக ப்காளளுளவன் - பி்றரககுத்
பதால்மலதரும் பசயல்்கமேச் 
 பசய்திடாது ஒதுஙகுளவன். (பவறறி நாட்டுளவன்)

ளதரவினிளல முதன்மைப்ப்றத்
 தி்றமையிமனக ்காட்டுளவன் - எமதயும் 
சிந்தித்துச் பசயலாறறித்
 தீமையிமன பவல்லுளவன். (பவறறி நாட்டுளவன்)

      -்கம்்பார ்கனிபைாழி குப்புசாமி

சவற்றி நாட்டுவவனசவற்றி நாட்டுவவன

நான் வாழ்கம்கயில் பவறறி ப்ப்ற முயறசி பசய்ளவன். 
என்னுமடய பவறறி என் ப்பறள்றார்கமே ைகிழ்விககும். 
ப்பரியவர்கள என்மன வாழ்த்துவார்கள.

்கருத்து:
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ஒருநாள ஏமை விவசாயி இனிப்பு 

்கமட முன் நின்று ்பல்காைங்களின் 

வாசமனமய நு்கரந்து ப்காணடிருந்தான். 

அக்கமடயின் உரிமையாேர மி்கப் ப்பரிய 

்கருமி. இச்பசயமலக ்கணடதும் அவர 

விவசாயிடம் ்பணம் ்பறிக்க நிமனத்தார. 

“நீ நு்கரந்ததால் ்பல்காைங்களின் 

சுமவ கும்றந்தது. அதற்கா்க ஐம்்பது 

ரூ்பாய் ப்காடு” என்று விவசாயிடம் 

சணமடயிட்டார. 

 இருவரும் பீர்பாலிடம் பசன்று 

மும்றயிட்டனர. “நீ பசய்தது தவறு, 

்கமடக்காைரிடம் ்பணத்மதச் பசலுத்து” 

என்்றார. பின்னர, விவசாயிமய அமைத்து, 

“ஒரு ரூ்பாய் நாணயத்மத ஐம்்பது மும்ற 

்கமடக்காைர ள்கட்குைாறு தமையில் 

ள்பாடு” என்்றார. அவனும் அவவாள்ற 

பசய்தான். “இப்ப்பாழுது உனககுப் 

்பணம் ப்காடுத்தாகிவிட்டது. பசன்று 

வா!” என்று ்கமடக்காைரிடம் கூறினார. 

்கமடக்காைர பவட்கித் தமல குனிந்தார. 

விவசாயி பீர்பாலின் அறிவுககூரமைமயப் 

்பாைாட்டினான்.    

பொடம்
22 அறிவவ சவல்லும்

ெரிைா் வவ்கம், ச்ானி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுடன நிறுத்்க 
குறி்களுகவ்கற்ப வாசித்திடு்க.

• நீதிக்கர்தரை நடித்துக் காடடப் ்பணித்்தல்.

 � நீதிக்கர்தரைச் ெரிைான வவகம், ச்தானி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுடன் நிறுத்்தக்குறிகளுக்வகற்்ப 
வாசிப்்பர்.2.3.11

அறிவுககூர்ரமவைாடு 
செைல்படுவது சிறந்து.
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• கவிர்தரைப் ்பார்த்து அழகுற எழு்தச் செய்தல்.

 � கவிர்தயிலுளை கருத்துகரைக் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.9

நாம் ்பளளிககூடத்திறகுச் பசல்ல ளவணடும். அஙகுக ்கறறுத்தரும்  
்பாடங்கமேக ்கவனைா்கப் ்பயில ளவணடும். 

்கருத்து்கரளக வ்காரவைா்க எழுதிடு்க.

பொடம்
33 ்கல்விககூடம் செனறிடுவவாம்

எணணும் எழுத்தும் ்கறறிடுளவாம்
        இனிய பைாழி்கள ள்பசிடுளவாம்
அன்்பாய்க கூடிப் ்பைகிடுளவாம்
        அறிமவ நாளும் வேரத்திடுளவாம்                                  

               -்கம்்பார ்கனிபைாழி குப்புசாமி

்கல்விக கூடம் செனறிடுவவாம் 
        ்கருத்்ாயப் பாடம் ்கற்றிடுவவாம்
 நல்ல பிளமே்கள இவர்கபேன்று
        பசால்ல நாமும் வேரத்திடுளவாம்
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பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

்கலநதுரைைாடு்க.

பழசமாழிரையும் அ்ன சபாருரளயும் ம்்ம் 
செயது கூறிடு்க; எழுதிடு்க.நடவடிகர்க 1

பழசமாழிகவ்கற்பக ்கர்ரைக கூறிடு்க.நடவடிகர்க 2

பழசமாழி

சபாருள்

முைற்சியுரடவைார் இ்கழ்ச்சிைரடைார்.

எந்தபவாரு பசயலிலும் முயறசிளயாடு ஈடு்படு்பவரககு அச்பசயலில் 
பவறறி கிட்டுவது உறுதி.

•  ்பழசமாழிரை அழகுற எழுதி நண்பனுக்குக் சகாடுக்கப் ்பணித்்தல்.

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான ்பழசமாழிகரையும் அவற்றின் ச்பாருரையும் அறிந்து கூறுவர்; 
எழுதுவர்.4.7.3

அப்்பா, ள்பசும் எழுதுள்காமல உருவாக்க 
முயல்கிள்றன். ஆனால், உருவாக்க 
முடியவில்மலளய! நான் ள்பாட்டியில் 
்கலந்துப்காளேவில்மல.

ைனம் தேைாளத! முயறசிளயாடு 
ஈடு்படு; பவறறி நிச்சயம்.
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• வவறு ஒரு சூழரலப்்பற்றி வகுப்பில் கலந்துரைைாடப் ்பணித்்தல்.

 � சூழலுக்குப் ச்பாருத்்தமான சொல், சொற்சறாடர், வாக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் ்பைன்்படுத்திப் 
வ்பசுவர்.1.3.14  

களலகளலத�ொகுதித�ொகுதி

1111

பொடம்
11 ர்ைல் நிரலைம்

்கவிதா அம்ைாவுடன் மதயல் 
நிமலயம் பசன்்றாள. அஙகு...

மதயல் நிமலயம் சீருமட

துணிமய பவட்டுதல் துணி மதத்தல்

சீருமடமயத் மதப்்பதறகு உடல் அேமவ எடுககி்றார.

சபாருத்்மா் சொல், சொற்சறாடர், வாககிைம்  
ஆகிைவற்ரறப் பைனபடுத்திப் வபசிடு்க.
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பொடம்
22 வ்ாற்பாரவக கூத்து

உரைநரடப்பகுதிரை  வாசித்துக 
வ்கள்வி்களுககுப் பதில் அளித்திடு்க.  

ளதாற்பாமவக கூத்து மி்கப் ்பமைமை 
வாய்ந்த ்கமல. ைளலசியாவில் இதமன 
‘வாயாங கூலிட்’ என்று அரழப்பர். 
அக்காலத்தில் ைக்களின் ப்பாழுதுள்பாக்கா்க 
இககூத்துத் தி்கழ்ந்தது. இக்கமலயின் 
்கரு சமூ்கம் ைறறும் புைாணக்கமத்கோ்க 
அமைந்தன. 

ளதாற்பாமவக கூத்து நடத்துநர 
திமைச்சீமலயின் பின்னால் அமர்நதிருப்பார். 
இவர ்பல்ளவறு குைல்்களில் ள்பசிப் 
்பாமவ்கமே இயககுவார. இவருககுத் 
துமணயா்கச் சிலர இமசக ்கருவி்கமே 
இமசப்்பர. ்பாமவ்களின் மீது விேகப்காளி 
்படும்ப்பாழுது ்பாரமவயாேர்களுககுத் 
ளதாற்பாமவ்கள பதளிவா்கத் பதரியும். 

இக்கமல தறசையம் ைம்றந்து 
வருகின்்றது. 

1. ைளலசியாவில் ளதாற்பாமவக கூத்மத எப்்படி அமைப்்பர?

மவலசிைாவில் வ்ாற்பாரவக கூத்ர் வாைாங கூலிட்    
எனறு அரழப்பர்.

2. ளதாற்பாமவக கூத்தின் ்கரு என்ன?

3. ளதாற்பாமவக கூத்து நடத்துநர எஙகு அைரந்திருப்்பார?

4. எப்ப்பாழுது ளதாற்பாமவ்கள பதளிவா்கத் பதரியும்?

5. ப்பாருள ்காண்க.

   அ. அமைப்்பர            ஆ. அைரந்திருப்்பார

6. வருங்காலங்களில் ளதாற்பாமவக கூத்து நிமலத்திருக்க 
என்ன பசய்யலாம்? 

• வ்தாற்்பாரவக் கூத்து ச்பாம்ரமகரை வரைந்து வணணம் தீடடப் ்பணித்்தல்.

 � கரல ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிப்்பர்.2.4.9
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• கருத்துகரை விரிவு்படுத்திக் வகாரவைாக எழு்தப் ்பணித்்தல்.

 � சூழலுக்வகற்ற கருத்துகரை 50 சொற்களில் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.11

பொடம்
33 மலர்க ்கண்்காட்சி

்கடந்த சனிககிைமை, எழிலன் ச்க ைாணவர்களுடன் ைலரக 

்கண்காட்சிககுச் பசன்்றான். அவர்களுடன் ஆசிரிமய சீதா பசன்்றார. 

சூழலுகவ்கற்ற ்கருத்து்கரளக 

வ்காரவைா்க எழுதிடு்க.

சனிககிைமை - ைலரக ்கண்காட்சி - ஆசிரிமய - ைாணவர்கள வணண 
ைலர்கள - ்பாரத்து வியந்தல் - தம்்படம் எடுத்தல் - ம்கவிமனப் 

ப்பாருள - ்பளளி வந்தமடதல்

்கடந்த சனிககிைமை, எழிலன் 
ச்க ைாணவர்களுடன் ைலரக 
்கண்காட்சிககுச் பசன்்றான். 
அச்சூைலில்...
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பொடம்
44 இலக்கணம்

்கலநதுரைைாடு்க.

வலிமிகும் இடங்கள்வலிமிகும் இடங்கள்

அஙகு, இஙகு, எஙகு எனனும் சொற்்களுககுப்பின வலிமிகும்.

எ.்கா: அஙகு + ்படித்தான் = அஙகுப் ்படித்தான்

   இஙகு + ்கணடான் =  இஙகுக ்கணடான்

   எஙகு + பசன்்றான் =  எஙகுச் பசன்்றான்?

வலிமிகுநது எழுது்க.நடவடிகர்க 1

மாற்றீட்டு அட்டவரணரைக ச்காண்டு 
வாககிைம் அரமத்திடு்க.

நடவடிகர்க 2

நிருபர் : அருமையா்க வீமண  

   மீட்டுகிறீர்களே!   

   எஙகு ்கறறீர?          

ைாழினி :  தமிழ்நாட்டில்தான். அஙகு சி்றந்த  

   ஆசிரியர்கள ்கறபித்தனர. வீமண  

   இமசக ்கச்ளசரிமய இஙகு ்பமடக்க  

   வாய்ப்்பளித்தமைககு நன்றி.

• அஙகு, இஙகு, எஙகு என்்பனவற்றுக்குப்பின் வலிமிகுந்து வரும் சொற்சறாடர்கரைப் ்பார்த்து 
எழு்தப் ்பணித்்தல்.

 � அஙகு, இஙகு, எஙகு என்்பனவற்றுக்குப்பின் வலிமிகும் என்்பர்த அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.5.4.3

அஙகு ்பறித்தாள

இஙகு பசன்்றாள

எஙகு ளதடினாள

1. ்கைலா அஙகுப் ்பறித்தாள.
    ்கைலா இஙகுப் ்பறித்தாள.
    ்கைலா எஙகுப் ்பறித்தாள?
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• ்பாைம்்பரிை உரடகள எனும் ்தரலப்பில் திைடவடடு செயது கலந்துரைைாடச் செய்தல்.     

 � ்தரலப்பிற்குப் ச்பாருத்்தமான சொல், சொற்சறாடர், வாக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் ்பைன்்படுத்திப் 
வ்பசுவர்.   1.3.13 

்ரலப்ரபசைாட்டிப் வபசிடு்க.

பணபவாடுபணபவாடுத�ொகுதித�ொகுதி

1212

பொடம்
11 பண்பாட்டு உரட்கள்

்பாஜு பைலாயு 

்பாஜு குளைாங  

சம்பூ 

சிளயாஙசாம் 

ளவட்டி   

ளசமல  

்பலவம்க 

்பண்பாட்டு உமட்கள ்பல வணணங்களில் உணடு.

அை்கானமவ 

்பல்லின ைக்கள

்பணடிம்கக ்காலம்     அணி்கலன்்கள

பண்பாட்டு பண்பாட்டு 
உரட்கள்உரட்கள்
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• வணணக் வகாலம் வரைந்து ்பார்ரவக்கு ரவக்கப் ்பணித்்தல். 

 � ்பண்பாடு ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிப்்பர்.2.4.11 

பொடம்
22 வ்காலங்கள் பலவி்ம்

உரைநரடப் பகுதிரை வாசித்துக ்கருத்துணர் வ்கள்வி்களுககுப் 
பதில் அளித்திடு்க. 

ள்காலமிடுவது இந்தியர்களின் ்பண்பாடாகும். ள்காலம் அைகு 

என்றும் ப்பாருள்படும். ப்பரும்்பாலும் விைாக ்காலங்களிலும் 

சி்றப்புத் தினங்களிலும் ள்காலம் இடப்்படுகி்றது. 

 அரிசி ைாவில் ள்பாடப்்படும் 

ைாகள்காலம் சி்றப்பு வாய்ந்தது. 

சிறறுயிர்களுககு உணவா்க 

இருக்க ளவணடும் என்்பளத அதன் 

ளநாக்கைாகும். இன்னும் சிலர வணண 

மலர்்கமேக ப்காணடு பூகள்காலம் அமைப்்பது 

உண்டு. தறள்பாது, வணணக ்கலமவ்கமேக 

ப்காணடு ள்பாடப்்படும் ைஙள்காலிக ள்காலம் 

அதி்கைா்கக ்காணப்்படுகி்றது. இதன் மூலம் ்பலர 

நல்ல வருமா்ம் ப்பறுகின்்றனர. 

1. எப்ப்பாழுது ள்காலம் ள்பாடப்்படுகி்றது?

வ்காலம் விழாக ்காலங்களிலும் சிறப்புத் தி்ங்களிலும் 
வபாடப்படுகிறது.

2. அரிசி ைாவில் ள்காலமிடுவதன் ளநாக்கம் யாது?

3. ள்காலங்களின் வம்க்கள யாமவ?

4. ப்பாருள ்காண்க.

அ. ைலர  ஆ. உணடு  இ. வருைானம்  

5. நீ விரும்பும் ள்காலம் எது? ஏன்?   
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• ்தரலப்ர்பசைாடடிைக் கருத்துகரை இரணத்துக் வகாரவைாக எழு்த வழிகாடடு்தல்.    

 � ்தரலப்ர்பசைாடடிை கருத்துகரை 50 சொற்களில் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.10 

்ரலப்ரபசைாட்டிை ்கருத்து்கரளக வ்காரவைா்க எழுதிடு்க.

பொடம்
33 திறந் இல்லம் 

சபருநாளினவபாது  

இதமன இல்லங்களிலும் 
ப்பாது இடங்களிலும்  

இந்த உ்பசரிப்பில் 
நண்பர்கள, உ்றவினர்கள, 
ப்பாதுைக்கள எனப்

தி்றந்த இல்ல உ்பசரிப்பில்  

அந்நாளில் சிறிளயார முதல் 
ப்பரிளயார வமை   

இது ள்பான்்ற நி்கழ்ச்சி 

்பல தைப்பினர சி்றப்்பா்க 
ஏற்பாடு பசய்கின்்றனர. 

்பாைம்்பரிய உணவு்களும் 
்பல்காைங்களும் 
்பரிைா்றப்்படும்.

ைகிழ்ச்சியா்க ளநைத்மதக 
்கழிப்்பர.  

திறந் இல்ல உபெரிப்பு 
நடப்பது வழக்கம்.

ஒறறுமைமய 
வேரககின்்றது.

்பலர ்கலந்து 
ப்காளகின்்றனர.

ப்பருநாளின்ள்பாது தி்றந்த இல்ல உ்பசரிப்பு நடப்்பது வைக்கம். 

திறந் இல்லம் 



58

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

உவரமத்ச்ாடரையும் சபாருரளயும் ம்்ம் 
செயது கூறிடு்க; எழுதிடு்க. நடவடிகர்க 1

சபாருத்்மா் சூழரலத் ச்ரிவு செய்க. நடவடிகர்க 2

உவரமத்ச்ாடர்  

சபாருள்

குனறின வமலிட்ட விளககுப் வபால

அமனவரும் அறியும்்படி இருககும் ஒருவரின் தி்றமை    

ஸகுவாஷ் ள்பாட்டியில் பவறறி ப்பற்றதன் மூலம் 
சிவசங்கரியின் தி்றமை அமனவைாலும் அறியப்்பட்டது.  

அபிைாமி அமனவருககும் உதவி்கள பசய்ய விரும்புவாள. 
அவமே அமனவருககும் பிடிககும். 

அஷ்வினி தான் உருவாககிய புதிய பசயலியால் ைக்களிமடளய 
பு்கழ்ப்பற்றாள. 

• உவரமத்ச்தாடரை மின்னடரடயில் எழுதி அலஙகரிக்கச் செய்தல்.

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான உவரமத்ச்தாடர்கரையும் அவற்றின் ச்பாருரையும் அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.4.8.2

பசழியா, 
்பயிறசிககுக 
கிேம்பிவிட்டாயா? 

ஆைாம், அப்ப்பாழுதுதான் உன் 
தி்றமையும் பு்கழும் குனறின 
வமலிட்ட விளககுப் வபாலப் 
பிை்காசிககும். 

ஆைாம் தாத்தா. 
்கடுமையா்கப் 
்பயிறசி பசய்யப் 
ள்பாகிள்றன். ்காற்பந்து 
வீைர தன்பாலன் 
அணணமனப்ள்பால் 
ஆ்க ளவணடும். 

1

3 2

்கலநதுரைைாடு்க.
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• வவறு சில ச்பாருத்்தமான சொல், சொற்சறாடர், வாக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் ்பைன்்படுத்திப் வ்பெச் 
செய்தல். 

 � ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடிப் ச்பாருத்்தமான சொல், சொற்சறாடர், வாக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் 
்பைன்்படுத்திப் வ்பசுவர்.1.3.12 

ச்ாடர்படத்ர்சைாட்டிப் வபசிடு்க.

சுகவா�வாரம்சுகவா�வாரம்த�ொகுதித�ொகுதி

1313

பொடம்
11 ொ்ர் செய

1

2

4

3

ஆசிரியர - அறிவிப்பு

்பயிறசி - ள்பாட்டியில் ்பஙப்கடுத்தல்

சறுககுக்காலணி - ்பரிசளித்தல்

நன்றி, அப்்பா

சறுககுக்காலணிப் ள்பாட்டியில் 
பவறறி ப்பற்றான்.
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பொடம்
22 எண்ணவம வாழ்வு

்கருத்துணர் வ்கள்வி்களுககுப் பதில் அளித்திடு்க.

1. ளவலனின் புத்தாணடுத் தீரைானம் என்ன?

   உடல் எரடரைக குரறப்பவ் வவலனின புத்்ாண்டுத்    
 தீர்மா்ம் ஆகும்.

2. யார ளவலனுககு ஆளலாசமன கூறியது?
3. ளவலன் உடல் எமடமயக கும்றக்க என்ன பசய்தான்?
4. ஏன் உடல் எமட சீைா்க இருக்க ளவணடும்?
5. பதாடர்படம் உணரத்தும் நன்பனறி யாது?

• ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடிை சுவலாகஙகரை எழுதி வாசிக்கச் செய்தல்.

 � ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடிை கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் ்பதிலளிப்்பர்.2.4.12

1

3

2

4

்கவமல ளவணடாம் ளவலா! உணமவக 
கும்ற; உடற்பயிறசி பசய். 

உன்னால் 
முடியும்.

உடல் எமடமயக 
கும்றக்க ளவணடும்...

முயறசிமயத் 
பதாடரளவன்...

பவறறி! எணணளை வாழ்வு!
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• உரையிலுளை கருத்துகரை மனவவாடடவரையில் எழு்தப் ்பணித்்தல்.

 � உரையிலுளை கருத்துகரைக் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.8

்கருத்து்கரளக வ்காரவைா்க எழுதிடு்க.

பொடம்
33 ்காலம் சபான்ா்து

வணக்கம், ைாணவர்களே!

்காலம் ப்பான்னானது. பசய்ய ளவணடிய ்காரியத்மத அன்ள்ற பசய்து 
முடிக்கப் ்பைகுங்கள. அப்ப்பாழுதுதான், நைது ்பணிச்சுமை கும்றயும்; ்கால 
விையம் ஏற்படாது.

ைாணவச் 
பசல்வங்களே,          

ளசாம்்பல் 
குணத்மத முற்றா்க 
அழித்துவிடுங்கள. 
ளசாம்்பமலத் 
தவிரத்தால் வாழ்கம்க 
சி்றககும்.  
  
்காலமும் ்கடல் 
அமலயும் ஒருவருககும் 
்காத்திைாது. ்காலத்தின் 
அருமைமய உணரந்து 
ளநைத்மத நல்வழியில் 
பசலவிடுங்கள. வானம் 
வசப்்படும். 

நன்றி.

்காலம் ப்பான் ள்பான்்றது. எனளவ, ளநைத்மத வீணாக்காைல் 
எந்தபவாரு ்காரியத்மதயும் உடனுககுடன் பசய்ய ளவணடும்.  
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பொடம்
44 இலக்கணம்

்கலநதுரைைாடு்க.

வவற்றுரம உருபு அறிவவாம்வவற்றுரம உருபு அறிவவாம்

வர்க உருபு

ஐந்ாம் 

வவற்றுரம 
இன, இருநது, இல், நினறு

ஆறாம் 

வவற்றுரம
அது, உரடை

ெரிைா் வவற்றுரம உருரப இரணத்து 
எழுதிடு்க. 

நடவடிகர்க

1.  கிளி கூண்டிலிருநது (கூண்டு) ்ப்றந்தது.

2.  ைாலா  (வபருநது) இ்றஙகினாள.

3.   (்கதிைவன) சி்றந்தவன் ைாதவன்.

4.   (சபங சூன) ்காலணிமயக ்காணவில்மல.

5.   (மீ்வன) ்படகு ்பழுதானது.

6.  ைப்்பர  (மைம்) ்காய்ந்த இமல்கள உதிரந்தன.

7.  தம்பி  (பள்ளியில்) வீட்டிறகுச் பசன்்றான்.

8.   (சைாஸ்லான) வேரப்புப் பூமன           
அை்கா்க இருககும்.

• வவற்றுரம உருபு ஏற்றுளை சொற்கரை அரடைாைஙகணடு எழு்தப் ்பணித்்தல்.

 � ஐந்்தாம், ஆறாம் வவற்றுரம உருபுகரை அறிந்து ெரிைாகப் ்பைன்்படுத்துவர்.5.2.9
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ஓயவு வநைத்தில் 
நான 

• ்பளளி விடுமுரறயில் ச்பற்ற அனு்பவஙகரைக் கூறச் செய்தல்.     

 � ச்பற்ற அனு்பவத்ர்தக் கூறுவர்.1.6.1 

அனுபவத்ர்க கூறிடு்க. 

மகிழிமகிழித�ொகுதித�ொகுதி

1414

பொடம்
11 என உல்கம்

என்? 

எப்வபாது? 

எஙகு? 

ைாருடன? 
எப்படி? 

ம்நிரல? 
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பொடம்
22 இரெ வநைம்

வாசித்துப் சபாருள் அறிநதிடு்க.

சொற்பட்டிைலில் சொற்்கரள 
அரடைாளங்கண்டு அ்கைாதியின துரணக 
ச்காண்டு சபாருரளத் வ்டிடு்க.  

நடவடிகர்க

ைார்யின் ்பலம் எதிளல? 
தும்பிகம்கயிளல. வணக்கம் 
நண்பர்களே!  நான் தான் உங்கள 
குழுத் தமலவர வவழம். என்மனக 
்களிறு என்றும் அமைப்்பர.

சின்னச் சின்ன மரழத் துளி்கள 
ளசரத்து மவப்ள்பளனா! என்னில் 
நமனய ஆமசயா? எனககு ைாரி, 
தூ்றல் எனப் ்பல ப்பயர்களும் 
உணடு. நீங்கள அறிவீர்கோ?  

• அகைாதியின் துரண சகாணடு வவறு சில சொற்களின் ச்பாருரை அறிைச் செய்தல்.     

 � அகைாதியின் துரண சகாணடு ஒவை ச்பாருள ்தரும் ்பல சொற்கரை அறிவர்.2.5.2 

்நர் = பி்ா, அப்பா, ்்கப்ப்ார்

் ந ர் பி

அ ொ ் ம்

சை செ வி ொ

பூ ந ரு சப

சலா சட து ண்
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• திரைப்்படம் ்பார்த்்த அனு்பவத்ர்தக் வகாரவைாக எழு்த வழிகாடடு்தல்.       

 � அனு்பவத்ர்த 50 சொற்களில் வகாரவைாக எழுதுவர்.3.4.12 

அனுபவத்ர்க வ்காரவைா்க எழுதிடு்க. 

பொடம்
33 இனிை நிர்வு

விடுமும்றயில் குடும்்பத்துடன் நவீனத் திமையைங்கம் பசன்ள்றன். முதலில், 
நுமைவுச் சீட்டு்கமேப் ப்பறறுக ப்காணடு உளளே நுமைந்ளதாம். எங்கள 
இருகம்க ்படுகம்க வடிவில் இருந்தது. அதில் ்படுத்து, விலஙகு்களின் 
வாழ்கம்க வைலாறு எனும் ்படத்மதக ்காணத் பதாடஙகிளனாம்.   

  

1
2

3

4
5

விடுமுரற – நவீ்த் திரைைைங்கம் – நுரழவுச் சீட்டு 
– படுகர்க இருகர்க -  விலஙகு்கள் வைலாறு. 

ளசாேப்ப்பாறி – குளிர்பானம் – சுமவத்து – 
மூழ்கிப் ள்பாளனாம் – ்படுத்துக ப்காணடு ்படம் ்பாரத்தது 

– புதிய அனு்பவம் – இைணடு ைணி ளநைம்
 – மீணடும் பசல்ல – ஆவல்
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பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

்கலநதுரைைாடு்க.

உல்கநீதிரையும் அ்ன சபாருரளயும் ம்்ம் 
செயது கூறு்க; எழுது்க. நடவடிகர்க 1

்ாைாருககு வாழ்த்து அட்ரட ்ைாரித்திடு்க. நடவடிகர்க 2

உல்கநீதி 

சபாருள்

மா்ாரவ சைாருநாளு மறக்க வவண்டாம் 

ப்பறப்றடுத்த தாமய எவளவமேயிலும் ை்றந்து விடககூடாது.

மாதாவை ய�ாருநாளு 

மாதாவை ய�ாருநாளு 

மறக்க வைண்ாம் 

மறக்க வைண்ாம் 

நன்றி அம்மா... நன்றி அம்மா... 
உங்களை உங்களை 

எநநமாளும ்றவேன்எநநமாளும ்றவேன்    

• அம்மா ்பற்றிை ்பாடரலப் ்பாடச் செய்தல்.       

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான உலகநீதிரையும் அ்தன் ச்பாருரையும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.4.9.2 

அம்பி்கா, என்ன பசய்கி்றாய்?  

தாயின் சி்றப்பு்கள 
்பறறிய ்பாடல் 
பதாகுப்ம்பக 
ள்கட்கிள்றன். 
உங்களின் 
அன்பிறகும் 
தியா்கத்திறகும் 
நன்றி அம்ைா. 
உங்கமே என்றும் 
ை்றளவன்.     

1

2
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தறப்பாழுது தி்றன் ்கடிம்க அமனவரின் ்கவனத்மதயும் 

ஈரத்துளேது.     

• கூடு்தல் ்தகவல் திைடடிப் வ்பெச் செய்தல்.

 � ்தரலப்ர்பசைாடடிை கருத்துகரைக் கூறுவர்.1.6.2 

்ரலப்ரபசைாட்டிை ்கருத்து்கரளக கூறிடு்க.

அறிவியலஅறிவியலத�ொகுதித�ொகுதி

1515

பொடம்
11 திறன ்கடிர்க

மு்கநூல்

குறுஞபசய்தி

அமைப்பு புலனம்

இமச

நாள்காட்டி

விமல

நி்றம்
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பொடம்
22 மருத்துவத்தில் இரணைம்

உரைநரடரை வாசித்துக வ்கள்வி்களுககுப் பதில் அளித்திடு்க.

இன்று ைருத்துவத்தும்றயில் இமணயப் 
்பயன்்பாடு அதி்கேவில் ள்பசப்்படுகி்றது.  
ளநாயாளி ைருத்துவைமனயில் ்பதிவு 
பசய்வது பதாடஙகி ைருத்துவ 
்பரிளசாதமன வமை இமணயம் 
்பயன்்படுகி்றது. ைருத்துவைமனயில் அறுமவ 
சிகிச்மசமய எளிமையாக்கவும் ைருந்து 
விநிளயா்கத்மதத் துரிதப்்படுத்தவும் 
ைருத்துவத் பதாடர சிகிச்மசச் பசலமவக 
கும்றக்கவும் இமணயம் ளதமவப்்படுகின்்றது.    

நிபுணத்துவ ைருத்துவர்கள இமணயம் வாயிலா்கத் பதாமலவிலிருந்து 
இேம் ைருத்துவர்களுககு வழி்காட்டுகின்்றனர. இக்காலத்தில் இருககும் 
இடத்திலிருந்ளத ைருத்துவர்கள ்பயிறசி்கள ளைறப்காளேவும் 
ளைற்கல்விமயத் பதாடைவும் இமணயம் துமணபுரிகி்றது.

ஆ்களவ, ைருத்துவத்தும்றயில் நிம்றவான ளசமவமயத் தைைா்க 
வைங்க இமணயம் ப்பரிதும் உதவுகி்றது.

• பிற துரறயில் இரணைப் ்பைன்்பாடரடப் ்பற்றி வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிக்கப் ்பணித்்தல்.

 � அறிவிைல் ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் 
்பதிலளிப்்பர்.2.4.10

1. ைருத்துவர்களுககு இமணயம் எவவாறு துமண புரிகி்றது?

   அ. வநாைாளி்கரளப் பதிவு செயை  

   ஆ. ளநாயாளி்களின் ப்பாழுமதப் ள்பாக்க

2. இமணயப் ்பயன்்பாட்டினால் ளநாயாளி்களின் ளநை விையம்    
 எப்ப்பாழுது தவிரக்கப்்படுகின்்றது? 

 அ. ைருந்து விநிளயா்கத்தின்ள்பாது

 ஆ. இேம் ைருத்துவர்கள ்பயிறசி்கள ளைறப்காளளும்ள்பாது

3. இேம் ைருத்துவர்களுககு இமணயம் எவவாறு துமண புரியும்?

   அ. ளநாயாளி்களுககு ைருந்து்கமே விற்க

   ஆ. நிபுணத்துவ ைருத்துவர்களின் வழி்காட்டுதமலப் ப்ப்ற
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• ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடி வாக்கிைம் அரமக்கப் ்பணித்்தல்.

 � ச்தாடர்்படத்ர்தசைாடடி வாக்கிைம் அரமப்்பர்.3.3.20

வாககிைம் அரமத்திடு்க. 

பொடம்
33 இைநதிைமும் நாமும்

1.   அப்்பா வா்கனம் ்கழுவும் மையத்திறகுச் பசன்்றார. 

2.  

1

3

2

4
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மினுமினு

குடுகுடு

பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

்கலநதுரைைாடு்க.

இைவு ளநைத்தில் மினுமினுத்த 

மின்மினிப் பூச்சி்கமேப் பிடிக்கத் 

தம்பி குடுகுடுபவன ஓடினான்.

விட்டு விட்டுப் பிை்காசத்துடன் ஒளிரதல்

குறுகிய எட்டு மவத்து ளவ்கைா்க ஓடுவது 
அல்லது நடப்்பது

1.  ஆள நடைாடும் சத்தத்மதக ள்கட்டு, எலி  பவன   
 ஓடியது.

2.  பவன மின்னிய நட்சத்திைக கூட்டங்களின் அைம்கக   
 ்கணடு ைசித்ளதன்.

3. ்கைப்்பான் பூச்சிமயத் தறபசயலா்கக ்கணட தம்பி பவன  
 ஓடி அம்ைாவிடம் நின்்றான்.

4.  தீ்பாவளியன்று அலங்கரிக்கப்்பட்ட வணண விேககு்கள   
 பவன மின்னின.

5.  பநாறுஙகிய ்கணணாடித் துணடு்கள சூரிய ஒளி்பட்டு பவன  
 மின்னின.  

• வாக்கிைத்ர்தக் ரகப்ச்பாம்ரமயின் (hand puppet) வழி நடித்துக் காடடப் ்பணித்்தல்.

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான இைடரடக்கிைவிகரைச் சூழலுக்வகற்்பச் ெரிைாகப் ்பைன்்படுத்துவர்.4.3.4

இைட்ரடககிழவி்கரளச் சூழலுகவ்கற்பச் 
ெரிைா்க எழுது்க.நடவடிகர்க
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• கவிர்தயில் உளை விவைஙகரை மனவவாடடவரையில் எழுதிக் கலந்துரைைாடச் செய்தல்.

 � கவிர்தயில் உளை விவைஙகரைக் கூறுவர்.1.5.6 

விவைங்கரளக கூறிடு்க.  

�க்ல கைம்�க்ல கைம்த�ொகுதித�ொகுதி

1616

பொடம்
11 உலகில் சபரிைரவ

்கணடத்தில் ப்பரியது ஆசியா

 தீவில் ப்பரியது ஆஸதிளைலியா 

ைமலயில் ப்பரியது எவபைஸட்  

 சமுத்திைத்தில் ப்பரியது ்பசிபிக 

ஏரியில் ப்பரியது ்காஸபியன்  

 ்காட்டில் ப்பரியது அளைசான் 

நாட்டில் ப்பரியது ைஷ்யா  

 ்பாமலவனத்தில் ப்பரியது சஹாைா 

   -அணணா ்களணசன்
(சில ைாற்றங்களுடன்) 

ைமல   

்கணடம்
ஆசிைா  

ப்பரியது 
எது? 

்காடு   

நாடு

்பாமலவனம்   

சமுத்திைம்   

தீவு   

ஏரி   
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்காய்்களும் கீமை்களும் 

 உணவில் ப்காளளுங்கள – அதில்

்கனி்களும் ்பருப்பு்களும் 

 ளசரத்துக ப்காளளுங்கள

ளநாய்பநாடி அணுகிடாைல்

 தாயாய்க ்காககுைாம் – அமவ

நூ்றாணடு வாழ்வதறகு

 வழிமயக ்காட்டுைாம்

நாரச்சத்து உடலினுககு 

 நலத்மத வைஙகுைாம் – அந்த

நாரச்சத்துக ்காய்்கனியில்  

 நிம்றந்து இருககுைாம். 

 -்கம்்பார ்கனிபைாழி குப்புசாமி

• கவிர்தரைச் செவிமடுத்துக் விவைஙகரைக் கலந்துரைைாடச் செய்தல். 

 � கவிர்தயில் உளை விவைஙகரைக் கூறுவர்.1.5.6 

்கவிர்யில் உள்ள விவைங்கரளக கூறிடு்க. நடவடிகர்க

உணவில் ்காய, ்கனி, கீரை
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பொடம்
22 இரெ நாை்கன

உரைநரடரைப் பகுதிரை வாசித்துக வ்கள்வி்களுககுப் பதில் 
அளித்திடு்க.  

• வவறு கரலஞர்களின் ்தகவல்கரைத் வ்தடி வாசிக்கச் செய்தல்.    

 � கரல ச்தாடர்்பான உரைநரடப் ்பகுதிரை வாசித்துக் கருத்துணர் வகளவிகளுக்குப் ்பதிலளிப்்பர்.2.4.9 

திலிப் வரைன் ைளலசியாவின் பு்கழ் ப்பற்ற 

்பாட்கர. இவர இமச அமைப்்பாேைா்கவும் 

பாடல் ஆசிரியைா்கவும் தி்கழ்கின்்றார. 

2002இல் நவினம் என்்ற ்பாடல் பதாகுப்பின்வழி 

இவரின் திறரம பவளிப்்பட்டது. ்பல 

விருது்களுககும் இவர பசாந்தக்காைர. 

இவர பவளிநாட்டு இமசத் தும்றயிலும் 

மிளிரகின்்றார. 2020ஆம் ஆணடு வமை 108 

்பாடல்்கமேப் ்பாடியுளோர. 50ககும் ளைற்பட்ட 

்பாடல்்களுககு இமசயமைத்தும் இருககி்றார. 

இவரின் தி்றமையும் சாதமனயும் ்பல நாடு்களில் 

்பைவி வருகின்்றது.  

1. திலிப் வரைன் என்்பவர யார?

 திலிப் வர்மன மவலசிைாவின பு்கழ் சபற்ற பாட்கர்.

2. இவரின் தி்றமை்கள யாமவ?

3. எந்தப் ்பாடல் பதாகுப்பின்வழி அவரின் தி்றமை பவளிப்்பட்டது? 

4. 2020ஆம் ஆணடு வமை அவர எத்தமன ்பாடல்்கள ்பாடியுளோர? 

5. ப்பாருள ்காண்க.

 அ. ்பாடல்   ஆ. தி்றமை    இ. விருது  

6. திலிப் வரைன் ள்பான்்ற இமசக ்கமலஞருககு எவவாறு        

ஆதைவு ப்காடுக்கலாம்? 
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வாககிைம் அரமத்திடு்க. 

பொடம்
33 சபானமாரலப் சபாழுது

1. தஙம்க வீரண மீட்டுகி்றாள.

2. தம்பி நனச்றிக ்கமத வாசிககி்றான்.

3. அப்்பா நாளி்ழ்்கரள அடுககி மவககி்றார. 

4. அம்ைா சீருமடயில் ்பளளிச் சின்ம் மதககி்றார.

5. குணா ்கணினிரைப் ்பழுது ்பாரத்துக ப்காணடிருககி்றார.

6. ெனிககிழரம நாமேய இைககுநர் நி்கழ்ச்சி    
 ஒளி்பைப்்பானது.

ண்கை ந்கை ்்கை ண்கை, ந்கை, ்்கை

வீமண நாளிதழ் சின்னம் நன்பனறி

ைணி இயககுநர சனிககிைமை ்கணினி

• ணகை, நகை, னகை சொற்கரைப் ்படடிைலிடடு வாக்கிைம் அரமக்கத் தூணடு்தல்.

 � ணகை, நகை, னகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்.3.3.18
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• வாக்கிைஙகரை அரமத்துப் புத்்தகத்தில் எழு்தச் செய்தல்.

 � ணகை, நகை, னகை வவறு்பாடு விைஙக வாக்கிைம் அரமப்்பர்.3.3.18 

ெரிைா் விரடயுடன இரணத்து வாககிைம் 
எழுதிடு்க. 

நடவடிகர்க 1

வாககிைம் அரமத்திடு்க.நடவடிகர்க 2

அம்ைா சுமவயான
விமா்த்தில்

விமாணத்தில்
ஓடின.

சித்ைா ்கமலநி்கழ்ச்சியில்  
அனில்்கள்

அணில்்கள்
பசன்்றனர.

அணணி தமலமை
வ்னீர்

வ்நீர்
ஆடினாள.

ைைககிமேயில் நிம்றய 
நடணம்

நட்ம்
்பணிபுரிகி்றார.

ைளலசியச் 
சுறறுப்்பயணி்கள

நீதிபதிைா்கப்

நிதிபதிைா்கப்
ப்காடுத்தார.

அம்மா சுரவைா் வ்நீர் ச்காடுத்்ார்.  
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பொடம்
44 செயயுளும் சமாழிைணியும்

நிரறவு செயதிடு்க. நடவடிகர்க

்கலநதுரைைாடு்க.

1. வலது ம்கயில் ப்பறுவது நல்ல  என்று ்கருதப்்படுகி்றது.

2. நவீனப் ள்பைங்காடிககுள நுமைந்த குைைன்  ்பாரத்து   
 வியந்தான்.

3. குைந்மத்களுககுச் சிறுவயது முதல் நல்ல  ்கறறுக   
 ப்காடுக்க ளவணடும். 

4. கும்கககுள நுமைந்த ்பயிறசியாேர்கள  ்பாரத்துக   
 ்கவனைா்கச் பசன்்றனர. 

10.2.20xx (மாரல மணி 5.00) 

இன்று சீனப்புத்தாணடு. 
லிம் ளசாங வீட்டில் சிங்க 
நடனம் ்கணடு ைகிழ்ந்ளதன். 
இது சீனர்களின் பழக்க 
வழக்கங்களுள் ஒன்்றாகும்.  

விேககு்கோல் 
அலங்கரிக்கப்்பட்ட அவரின் 
வீட்மடச் சுற்றும் முற்றும் 
்பாரத்து ைசித்ளதன்.

• இரணசமாழி ச்தாடர்்பான ்படஙகரைத் திைடடி குறும்புத்்தகம் செயைப் ்பணித்்தல்.

 � ஐந்்தாம் ஆணடுக்கான இரணசமாழிகரையும் அவற்றின் ச்பாருரையும் அறிந்து ெரிைாகப் 
்பைன்்படுத்துவர்.4.4.4
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அ.   விரளைாடி மகிழ்நதிடு்க.

	 சரியான ்பதிமலக கூறினால் இைணடு ்கட்டம் முன் ந்கைவும்.
	 பிமையா்க இருப்பின் ஒரு ்கட்டம் பின் ந்கைவும்.

ஆரம்பம்ஆரம்பம்

ச்றறியவாைரச்றறியவாைர

வெர்த்து எழுது்க.
அஙகு + பு்றப்்படுகிள்றன்

வெர்த்து எழுது்க.
இமவ + ்பல்காைங்கள

முைற்சியுரடைார் ______. 
்பைபைாழிமய நிம்றவு பசய்திடு்க.

அர்வரும் அறியும்படி 
இருககும் ஒருவரின திறரம 
என்்ற ப்பாருளுககு ஏற்ற 
உவமைத்பதாடர யாது? 

ஆ்றாம் ளவறறுமை 
உருபு்கள? 

77

ளவறறுமை உரும்பக கூறிடு்க.
்கரடயிலிருநது 

ப்பாருமேக கூறிடு்க.
	 ்கண்ணும் ்கருத்தும்
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ஆ. வ்கள்வி்களுககுப் பதில் அளித்திடு்க. 

தமிைர்களின் ம்கத்பதாழில்்களில் ைாமல 
பதாடுத்தலும் ஒன்்றாகும். ைாமல என்்பது 
பூக்களின் ள்காரமவ எனப்்படும். வணண 
ைலர்கமே நார, நூல் அல்லது பநகிழிக 
்கயிற்றால் ஒன்றிமணத்துத் பதாடுப்்பது 
வைக்கம். 

்பம்்பைம் ்பாைம்்பரிய விமேயாட்டு்களுள ஒன்்றாகும். 
ஒரு குறிப்பிட்ட அேவு ்கயிறம்றப் ்பம்்பைத்தில் 
சுறறிச் சுைல மவப்்பளத இவவிமேயாட்டின் 
சி்றப்பு. சிறுவர்களும் இமேளயார்களும் 
்பம்்பை விமேயாட்மட விரும்பி விமேயாடுவர. 
இவவிமேயாட்டுக ம்கவிைல்்களுககு நல்ல 
்பயிறசியா்க அமைகி்றது. 

தற்காப்புக ்கமல்கமேப் பயில்வ்ால் 
நம்மிமடளய ைன வலிமை ஏற்படுகி்றது. 
நம்மைத் தாக்கவரும் எதிரி்கமேத் 
மதரியத்துடன் எதிரப்காளே உ்வுகிறது.

1.  ைாமல என்்பது என்ன?

   மாரல எனபது பூக்களின வ்கார்ரவ எ்ப்படும்.

2.  வணண ைலர்கமே எதமனக ப்காணடு பதாடுக்கலாம்?

3.  ்பம்்பை விமேயாட்மட யார விரும்பி விமேயாடுவர?

4.  ்பம்்பை விமேயாட்டின் ்பயன் யாது?

5.  ப்பாருள ்காண்க.

    அ. ்பயில்வதால்     ஆ. உதவுகி்றது
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பொடம்
11 இட்டலி உண்போம்
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• உரைரைப் பேசிப் ேதிவு செயைப் ேணித்தல். 

 � செவிமடுத்த உரையில் உள்ள கருததுகர்ளக் கூறுவர்.1.2.12 

மதிப்பிற்குரிய அவைத் தவைைர் அைர்்களே, ஆசிரியர்்களே, மாணை 
நண்பர்்களே ைணக்கம். இவ்வினிய ளைவேயில் ‘இட்டலி உணள்பாம்’ 
என்ற தவைப்பில் ள்பச ைந்துளளேன. 

அவைளயாளே! இட்டலி ்காவை உணவிற்கு ஏற்்றது. இதில் நிவ்றய 
சத்து்கள இருப்்பதா்க ஆய்வு்கள கூறுகின்றன. இதில் உளுந்தும் அரிசியும் 
்கைந்து சசய்யப்்படுைதால் புேதசசத்து அதி்கம் உளேது. இட்டலி எளிதில் 
சசரிமானம் ஆகும் உணைாகும்.  

நண்பர்்களே, இட்டலிவய அவித்து உணகிள்றாம். எனளை, இதில் 
ச்காழுப்பு இல்வை. ேைா, ள்கழைேகு ள்பான்ற தானியங்களிலும் இட்டலி 
சசய்யைாம். 

அேவில் சிறியது; ்பைனில் ச்பரியது. எனளை, இட்டலிவய உணள்பாம்; 
ஆளோககியமா்க ைாழளைாம் எனறு கூறி விவ்டச்பறுகிள்றன. நனறி.
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ைவைப்்பந்து குழு விவேயாட்டாகும். இது பபண்கோல் விவேயா்டப்்படும்.
ஓர் அணியில் எழுைர் விவேயாடுைர். 

இவ்விவேயாடவ்ட விவேயா்டச சசவ்ை்க ைடிை ஆடு்கேம் ளதவை. 
்பந்வத எடுத்துச சசனறு ைவைககுள ள்பாடுைது இவ்விவேயாடடின 
விதியாகும். குறிப்பிட்ட விவேயாட்டாேர்்கள மடடுளம ள்கால் ள்பா்ட 
முடியும். ஆட்ட இறுதியில் கூடுதல் ள்கால்்கள ள்பாட்ட அணியினர் 
பெற்றி ச்பறுைர். இவ்விவேயாடடின அதி்காேப்பூர்ை அவமப்பு ்பனனாடடு 
ைவைப்்பந்து சஙகம் (INF) எனப்்படும். இது ள்பான்ற விவேயாடடு்கோல் 
நம் உ்டல் ஆளோககியம் ச்பறும்.

கற்றல் 
தைம் 
2.4.8  

• வரைப்ேந்து ச்தொடர்ேொன கூடு்தல் ்தகவல்கர்ளத ப்தடி வொசிக்கச் செய்தல்.

 � விர்ளைொட்டுத ச்தொடர்ேொன உரைநரடப் ேகுதிரை வொசிததுக் கருததுணர் பகளவிகளுக்குப் 
ேதிைளிப்ேர்.2.4.8 

பொடம்
22 ெரலபபந்து விர்ளயோடு்ெோம்

உரைநர்டப பகுதிரய ெோசித்துக் ்களவிகளுக்குப பதிலளித்திடுக. 

1. யார் ைவைப்்பந்து விவேயாடவ்ட விவேயாடுைர்?

பபணகள ெரலபபந்து விர்ளயோடர்ட விர்ளயோடுெர்.

2. இந்த விவேயாடவ்ட எத்தவன ள்பர் விவேயாடுைர்?
3. ைவைப்்பந்து விவேயாடடின அதி்காேப்பூர்ை அவமப்பு எது? 
4. ச்பாருள ்காண்க. 

அ. ச்பண       ஆ. சைற்றி       இ. சங்கம்
5. குழு விவேயாடடில் ஈடு்படுைதால் ஏற்்படும் நனவம்கள யாவை?
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பொடம்
33 ்யோகோவும் நோமும்

• உரையில் உள்ள கருததுகர்ளக் பகொரவைொக எழு்த வழிகொட்டு்தல்.

 � உரையிலுள்ள கருததுகர்ளக் பகொரவைொக எழுதுவர்.3.4.8 

ளயா்கா நம் உ்டலுககு மனத்திற்கும் ்பைன தேககூடிய ஒரு சி்றந்த 
்பயிற்சியாகும். 

உரையிலுள்ள கருத்துகர்ளக் ்கோரெயோக எழுதிடுக. 

ச்பருமதிப்பிற்குரிய அவைத் தவைைர் அைர்்களே, ச்பற்ள்றார்்களே, 
மாணைர்்களே உங்கள அவனைருககும் ைணக்கம். இனறு ‘ளயா்காவும் 
நாமும்’ எனும் தவைப்பில் உவேயாற்்ற ைந்துளளேன. 

 ்யோகோ உ்டலுக்கும் மனத்திற்கும் பலன் தைக்கூடியது.  
இப்்பயிற்சி மனத்வத ஒருநிவைப்்படுத்தும்; உ்டவை உறுதியாககும். 

அவைளயாளே, ளயா்கா ்பயிற்சி சசய்ைதற்கு உணவுக ்கடடுப்்பாடு 
அைசியமாகி்றது. இனிப்பு, எணசணய் உணவு்கள, துரித உணவு  
ைவ்க்கவேத் தவிர்க்க ளைணடும். சைறும் ையிற்றில் ்பயிற்சி சசய்ைது 
நனறு. உணவு உண்டபின ளயா்கா ்பயிற்சிவயத் தவிர்ப்்பது சி்றப்பு. 
உ்டல் ஆளோககியம் ச்ப்ற தினமும் ளயா்கா சசய்ளைாம் எனறு கூறி 
விவ்டச்பறுகிள்றன. நனறி.
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• பவறு சிை உ்தொைண வொக்கிைஙகர்ள எழு்தச் செய்தல்.

 � அரவ, இரவ, எரவ எனேனவற்றுக்குப்பின வலிமிகொ எனேர்த அறிந்து ெரிைொகப் 
ேைனேடுததுவர்.   5.5.3 

இரைத்து ெோக்கியம் அரமத்திடுக. ந்டெடிக்ரக

்பார்ப்்பதற்கு அழ்கா்க இருககின்றன  

சிறுைர் ்பா்டல் சதாகுப்பு்கள  

ளதவையான ்காைணி்கள 

்கணணாடிப் ச்பாருள்கள   
அவை 

இவை 

எவை 

அவை ்கணணாடிப் ச்பாருள்கள. 

இவை ்கணணாடிப் ச்பாருள்கள.

எவை ்கணணாடிப் ச்பாருள்கள?

பொடம்
44 இலக்கைம்

கலந்துரையோடுக.

அரெ, இரெ, எரெ என்பனெற்றுக்குபபின் ெலிமிகோது.

எரெ ் தரெயில்ரல்யோ 
அைற்வ்றக குப்வ்பத் 
சதாடடியில் ள்பாடுங்கள. 

சசால்ைவதக ள்கள! அரெ சுத்தமோன 
ள்பாத்தல்்கள. இரெ பயன்ப்டோத ள்பாத்தல்்கள. 

1

2
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• பவறு சிை சூழரைப் ேற்றிப் பேெப் ேணித்தல்.

 � சூழலுக்குப் சேொருத்தமொன செொல், செொற்சறொடர், வொக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் ேைனேடுததிப் 
பேசுவர்.1.3.14 

சூழரலபயோடடிப ்பசிடுக.

கட்டோழுங்குகட்டோழுங்குத�ொகுதித�ொகுதி

1818

பொடம்
11 சோரல விதிகள

லீ ளசாங தன அப்்பாவு்டன ்கவ்டககுச சசனறு ச்காணடிருந்தான. 
திடீசேன சாவை சநரிசல் ஏற்்பட்டது. அஙகு...

சமிகவஞை விேககு

மருத்துை ைணடி

சாவை வி்பத்து

தவைக்கைசம்

ைா்கன சநரிசல்

்பாதசாரி்கள சாவைவயக 
்கைனமு்டன ்க்டந்தனர்.
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பொடம்
22 மோைெர் திலகம்

கருத்துைர் ்களவிகளுக்குப பதில் அளித்திடுக.

• ச்தொடர்ேடதர்தப் ேொகபமற்று நடிக்கச் செய்தல்.

 � ச்தொடர்ேடதர்தசைொட்டிை கருததுணர் பகளவிகளுக்குப் ேதிைளிப்ேர்.2.4.12

1. முகுந்தனுககு எனன ச்பாறுப்பு ச்காடுக்கப்்பட்டது?

  முகுந்தனுக்கு மோைெர் தரலென் பபோறுபபு பகோடுக்கபபட்டது.

2. முகுந்தவனப் ்பரிந்துவே சசய்தது யார்?

3. முகுந்தன எவ்ைாறு ்க்டவம ஆற்றினான?

4. ஏன முகுந்தனுககு மாணைர் திை்கம் விருது ைழங்கப்்பட்டது?

5. மாணைர் தவைைன ஆைதற்கு எனன தகுதி்கள ளதவை?

முகுந்தன.

சரியான 
ளதர்வு!

மாணைர் தவைைனா்க 
யாவேத் ளதர்ந்சதடுக்கைாம்?

நனறி, ஐயா.

1

2

3
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• சூழரை நடிததுக் கொட்டப் ேணித்தல்.

 � சூழலுக்பகற்ற கருததுகர்ள 50 செொற்களில் பகொரவைொக எழுதுவர்.3.4.11

பொடம்
33 தோய் பசோல் ்கள

புனிதன, உன புத்த்கங்கவே 
அடுககி வை! 

பி்றகு சசய்கிள்றன, அம்மா.

தாய் சசால்வைக 
ள்கள!

எனவன 
மனனியுங்கள, 
அம்மா.

1

2

3

4

சூழல்: புனிதனின் குடும்பம்

கருத்துகர்ளக் ்கோரெயோக எழுதிடுக.

அனறு சனிககிழவம. புனிதன வீடடில் இருந்தான. அப்ச்பாழுது, 
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திருக்குறர்ளயும் அதன் பபோருர்ளயும் 
மனனம் பசய்து கூறிடுக; எழுதிடுக.ந்டெடிக்ரக

முயற்சி பசய்ததோல்...

முயற்சி பசய்யோததோல்...

•  திருக்குறளுக்கு ஏற்ற சூழரைக் கூறப் ேணித்தல்.

 � ஐந்்தொம் ஆண்டுக்கொன திருக்குறர்ளயும் அ்தன சேொருர்ளயும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.4.5.3

திருக்குறள

முயற்சி ஒருைனுககுச சசல்ைத்வதப் ச்பரு்கசசசய்யும்; 
முயற்சி இல்ைாவம அைவன ைறுவமயில் தளளிவிடும்.

முயற்சி திருவிரன யோக்கும் முயற்றின்ரம 

இன்ரம புகுத்தி விடும். (616)

பபோருள

அப்ச்பாழுளத முயற்சி 
சசய்திருக்கைாம்...

்பைன கிவ்டத்துவிட்டது.

பொடம்
44 பசய்யுளும் பமோழியணியும்

கலந்துரையோடுக.
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• பைொபேொ ச்தொடர்ேொன கூடு்தல் ்தகவல்கர்ளத திைட்டிப் பேெச் செய்தல்.

 � ்தரைப்பிற்குப் சேொருத்தமொன செொல், செொற்சறொடர், வொக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் ேைனேடுததிப் 
பேசுவர்.   1.3.13

கணடுபிடிபபு: 

தி்கதி:   14 பிப்ேைரி 2016

இ்டம்:   ஹாங்காங 

சி்றப்பு:  மனிதவனப் ள்பானறு ள்பசும்
  62 ைவ்கயான மு்க்பாைவன்கள

பபயர்: ளசாஃபியா  

உருெோக்கியெர்: 

முவனைர் ள்டவிட 
ஹான சன  

விவை அதி்கம்  

தரலபபிற்்கற்பப ்பசிடுக.

அறிவியல் உலகம்அறிவியல் உலகம்த�ொகுதித�ொகுதி

1919

பொடம்
11 மனித எந்திைம்

ரரோர�ோ

உைகில் முதல் குடியுரிவம 
ச்பற்்ற ளோள்பா 

ளசாஃபியா.
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பொடம்
22 மின்னஞசல்

உரைநர்டப பகுதிரய ெோசித்துக் ்களவிகளுக்குப பதில் 
அளித்திடுக. 

த்கைல் ்பரிமாற்்றத்திற்கு மினனஞசல் (email) முககியப் ்பஙவ்க 
ைகிககி்றது. இந்த மினனஞசவை உருெோக்கியெர் 
முவனைர் சிைா ஐயாதுவே. இைர் ஓர் அறிவியல் 
ஆய்ைாேர்; இந்தியாவில் பி்றந்த அசமரிக்கக 
குடிம்கன. தமது 14ஆம் ெயதில் இந்த 

மினனஞசவை உருைாககினார். 

1993ஆம் ஆணடில் அசமரிக்க அதி்பர் 
பில் கிளிண்டனி்டமிருந்து 
்பரிசும் ச்பற்்றார்.  
த்கைல்்கள, ்ப்டங்கள, 
ஒளி ஒலி இவணப்பு்கவே மினனஞசல் மூைம் அனுப்்ப 
முடிகி்றது. நியூயார்க வ்டம்ஸ் அைவே ‘்டாக்டர் 
இசமயில்' எனறும் குறிப்பிடடுளேது.

1. மினனஞசவை உருைாககியைர் யார்?

 மின்னஞசரல உருெோக்கியெர் முரனெர் சிெோ ஐயோதுரை.

2. அைர் எந்த நாடடின குடிம்கன?

3. முவனைர் சிைா எத்தவன ையதில் மினனஞசவை உருைாககினார்?

4. மினனஞசலின ்பயன்பாடு்கள யாவை?

5. ச்பாருள ்காண்க. 

 அ. உருைாககியைர் ஆ. ையது  இ. ஒளி 

6. அறிவியல் ்கணடுபிடிப்பு்கோல் ஏற்்படும் விவேவு்கள யாவை?

• மினனஞெல் ேற்றிை ்தகவல்கர்ளத ப்தடி வொசிக்கச் செய்தல்.

 � அறிவிைல் ச்தொடர்ேொன உரைநரடப் ேகுதிரை வொசிததுக் கருததுணர் பகளவிகளுக்குப் 
ேதிைளிப்ேர்.2.4.10
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• ைகை, றகை செொற்கர்ளத ்தட்டச்சு செயது ேரடக்கச் செய்தல். 

 � ைகை, றகை பவறுேொடு வி்ளஙக வொக்கிைம் அரமப்ேர்.3.3.19 

ெோக்கியம் அரமத்திடுக. ந்டெடிக்ரக

எறி கு்றள 

எரி  குேல்    

்ப்றவை

்பேவை

்கடித உரறககுள அப்துல் ்கைாமின உரை 
உளேது. இனனும் அரை மணி ளநேத்தில் 
அறிவியல் அரறயில் ைாசிக்கப் ள்பாகிள்றன.

அப்்படியா? நானும் அப்துல் 
்கைாமின ்கணடுபிடிப்பு்கள 
்பற்றிய அரிய த்கைல்்கவே 
அறிய விரும்புகிள்றன.  

ைாசு ளமவ்டயில் சி்றப்்பா்க உரை ஆற்றினார்.

அப்்பா ்பணத்வத உரறயில் ள்பாடடு வைத்தார். 

உரை

உரற

ைகை, றகை ்ெறுபோடு அறிந்திடுக.

பொடம்
33 தகெல் அறி
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பொடம்
44 இலக்கைம்

கலந்துரையோடுக.

சரியோன விர்டரய எழுதிடுக.ந்டெடிக்ரக

1.  ள்பசும் கிளிவயக (இனறு + ்காணைாம்).

  ள்பசும் கிளிவய இனறு ்காணைாம்.

2.  சிைம்்ப ைகுப்பு (எனறு + சதா்டஙகும்)?

3.  ்கவின ைணண மீன்கவே (அனறு + சதாடடியில்) நிேப்பினான.

4.  மீனா, (எனறு + தி்றனள்பசிவயத்) சதாவைத்தாய்?

5.  ்கால்நவ்ட்கள (அனறு + ச்பய்த) ்கனத்த மவழயில் நவனந்தன.

6.  நவ்கவய (இனறு + ்பாடடியி்டம்) ம்றைாமல் ச்காடுத்து விடுங்கள.

• அனறு, இனறு, எனறு எனேனவற்றுக்குப்பின வலிமிகொமல் எழுதுவர்த உறுதி செய்தல். 

 � அனறு, இனறு, எனறு எனேனவற்றுக்குப்பின வலிமிகொ எனேர்த அறிந்து ெரிைொகப் 
ேைனேடுததுவர்.5.5.4

ம்களே, அணில் அன்று பகோடுத்த ்பழங்கள எஙள்க? 
அைற்வ்ற எடுக்க இன்று கோரல ைருைதா்கச 
சசால்லி இருககி்றார்.  

என்று பகோடுத்தீர்கள அம்மா? 
எனககு நிவனவில்வைளய. 
கூவ்டயில் ளதடிப் ்பார்ககிள்றன.   

அன்று, இன்று, என்று என்பனெற்றுக்குபபின் ெலிமிகோது.   
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• சேற்ற அனுேவதர்தத தூண்டு்தல் பகளவிகள வொயிைொகக் கூறச் செய்தல். 

 � சேற்ற அனுேவதர்தக் கூறுவர்.1.6.1

பபற்ற அனுபெத்ரதக் கூறிடுக. 

போ�ம்பரியம்போ�ம்பரியம்த�ொகுதித�ொகுதி

2020

பொடம்
11 திருமைமோம் திருமைம்

நோன் கலந்து பகோண்ட திருமை நிகழ்ச்சி   

மனநிரல அன்பளிபபு    

எபபபோழுது   யோரு்டன்   

விருந்து உபசரிபபு  

எஙகு  
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பொடம்
22 அரழபபிதழ்

உரைநர்டப பகுதிரய ெோசித்துக் கருத்துைர் ்களவிகளுக்குப 
பதில் அளித்திடுக. 

இந்தியர்்களிவ்டளய திருமணத்திற்கு 
அவழப்பிதழ ச்காடுககும் ைழக்கம் இனறும் 
இருககி்றது. திருமைப ்பத்திரிகவ்கவய 
மன்றல் ம்டல் எனறும் கூறுைர். இஃது 
உ்றவினர், நணபர்கள, சுற்்றத்தார் என 
அவனைவேயும் ைேளைற்்க ைழங்கப்்படுகி்றது. 

திருமண நாள, ்நைம், இ்டம், 
மணமக்களின ச்பயர் ள்பான்ற த்கைல்்கள 
அவழப்பிதழில் இருககும். தற்ள்பாது திருமண 
இ்டத்வதச சசன்றவ்டயும் ைவே்ப்டமும் உணடு. 

மாமன முவ்ற உ்றவு்களுககு 
அவழப்பிதளழாடு சைற்றிவை, ்பாககு, பூ, 
குஙகுமம், ்பழம், ்பணம் ளசர்த்துக ச்காடுககும் 
ைழக்கமும் உணடு. இப்்பண்பாடு நம்மிவ்டளய 
இன்றேவும் நவ்டமுவ்றயில் உளேது. 

1. திருமண அவழப்பிதவழ ளைறு எப்்படி அவழப்்பர்?

 திருமை அரழபபிதரழத் திருமைப பத்திரிக்ரக, மன்றல் ம்டல் 
என்று அரழபபர்.

2. யாருககு அவழப்பிதழ ைழங்கப்்படுகி்றது?

3. திருமண அவழப்பிதழில் இருக்க ளைணடிய விைேங்கள யாவை?

4. அவழப்பிதளழாடு சைற்றிவை, ்பாககு, பூ, ்பணம் யாருககுக 
ச்காடுக்கப்்படுகி்றது?

5. ச்பாருள ்காண்க.

அ. திருமணம்  ஆ. ளநேம்  இ. நண்பர்்கள 

6. திருமண அவழப்பிதழ எவ்ைாறு மாற்்றம் ்காணைாம்? ஏன?

• திருமண அரழப்பி்தழில் உள்ள விவைஙகர்ள வொசிக்கச் செய்தல்.

 � ேண்ேொடு ச்தொடர்ேொன உரைநரடப் ேகுதிரை வொசிததுக் கருததுணர் பகளவிகளுக்குப் 
ேதிைளிப்ேர்.2.4.11
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• பிறந்்தநொள சகொண்டொடிை அனுேவதர்தக் பகொரவைொக எழு்த வழிகொட்டு்தல்.

 � அனுேவதர்த 50 செொற்களில் பகொரவைொக எழுதுவர்.3.4.12 

நிைல்படுத்தி ்கோரெயோக எழுதிடுக.

பொடம்
33 நம்ம வீடடுத் திருமைம்

அனபு நண்பன எடவினுககு ைணக்கம். 

அப்்பா புத்தாவ்ட, அணி்கைன்கள ைாங்க எங்கவேக 
்கவ்டககு அவழத்துச சசன்றார். 

நாதஸ்ைே ளமே தாேத்ளதாடு திருமணம் இனிளத 
சதா்டஙகியது. திருமணத்திற்கு ைருவ்க புரிந்தைர்்கள 
மணமக்கவே ைாழத்தி அன்பளிப்புக ச்காடுத்தனர்.

நாங்கள விருந்தினர்்களுககு ைாவழ இவையில் விருந்து 
்பரிமாறிளனாம். அந்நாள மகிழசசியா்கக ்கழிந்தது. 

திருமணத்தின முதல் நாளில் அணணனுககு உ்றவினர்்கள 
நலுஙகு வைத்தனர்.

்க்டந்த மாதம் என அணணன மள்கனுககுத் திருமணம் 
நவ்டச்பற்்றது. 

்க்டந்த மாதம் என அணணன 

மள்கனுககுத் திருமணம் நவ்டச்பற்்றது. 

2

1
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பொடம்
44 பசய்யுளும் பமோழியணியும்

கலந்துரையோடுக.

பழபமோழிரயயும் அெற்றின் பபோருர்ளயும் 
மனனம் பசய்து கூறுக; எழுதிடுக. ந்டெடிக்ரக 1

நல்ல நணபனின் தன்ரமகர்ள () என 
அர்டயோ்ளமிடுக. 

ந்டெடிக்ரக 2

பழபமோழி

நல்ை நண்பவன அைன நமககுத் தக்க சமயத்தில் உதவி 
சசய்ைவதக ச்காணடு அறியைாம். 

அன்போன நணபரன ஆபத்தில் அறி.

பபோருள

புரிந்து 
ச்காளளுதல்  அனபு ்காடடுதல் 

ளசர்ந்து 
உணணுதல் 

உதவுதல் 

பு்றம் ள்பசுதல்  ச்பா்றாவம 
அவ்டதல் 

• புத்தகக் குறியீடு செயது நண்ேனுக்குக் சகொடுக்கச் செய்தல். 

 � ஐந்்தொம் ஆண்டுக்கொன ேழசமொழிகர்ளயும் அவற்றின சேொருர்ளயும் அறிந்து கூறுவர்; 
எழுதுவர்.4.7.3
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• உரையில் உள்ள விவைஙகர்ள அரடைொ்ளஙகண்டு கூறச் செய்தல்.

 � உரையில் உள்ள விவைஙகர்ளக் கூறுவர்.1.5.5

வணிகம்வணிகம்த�ொகுதித�ொகுதி

2121

பொடம்
11 மின்பைபரப

அவனைருககும் ைணக்கம். ்பயனீட்டாேர் ைாேத்வத முனனிடடு இன்று 
உஙகளி்டம் மின்பைபரபப பற்றிப ்பசவிருக்கி்றன்.

அன்பர்்களே, ்பைர் இந்த மின்பணப்வ்பச சசயலியின ளசவைவயப் 
்பயன்படுத்துகின்றனர். இதன அைசியம்தான எனன? சோக்கப் 
்பணப் ்பயன்பாடவ்டக குவ்றக்கைாம். ளநேம் மிசசப்்படுகி்றது; ்பணம் 
்பாது்காக்கப்்படுகி்றது. 

ளமலும், அவ்ைப்ள்பாது இதனைழி சி்றப்புக ்கழிவு்களும் சலுவ்க்களும் 
ச்காடுக்கப்்படுகின்றன. இந்தப் ்பயன்பாடவ்ட அேசாங்கமும் 
ஊககுவிககி்றது.  

ைாடிகவ்கயாேர்்களே, இனியும் தாமதம் ளைண்டாம்! இனள்ற 
்பயன்படுத்துங்கள; ்பைவனப் ச்பறுங்கள. நனறி.

விெைஙகர்ளக் கூறிடுக. 
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பொடம்
22 ்நர்ரம ்ெணடும்

கரதரய ெோசித்திடுக. 

• கர்தரை நடிததுக் கொட்டச் செய்தல்.

 � நீதிக்கர்தரைச் ெரிைொன பவகம், ச்தொனி, உச்ெரிப்பு ஆகிைவற்றுடன நிறுத்தக்குறிகளுக்பகற்ே 
வொசிப்ேர்.2.3.11

அஸ்வினி ்கவ்டககுச சசனறு இேணடு கிளைா சீனி ைாஙகினாள. 
சீனியின எவ்ட குவ்றைா்க இருந்தது. ்கவ்டக்காேரி்டம் முவ்றயிட்டாள. 
அதற்கு அைர் "எவ்ட குவ்றைா்க இருந்தால் எடுத்துச சசல்ைதற்குச 
சுை்பம்தாளன", என்றார். அஸ்வினி திவ்கத்தாள.  

அசசமயம் ்கவ்டயில் ஒரு ச்பரியைர் இருந்தார். அைர் எவ்டகள்கற்்ற 
்பணத்வத மடடும் அஸ்வினியி்டமிருந்து ைாஙகிக ச்காடுத்தார். உ்டளன 
்கவ்டக்காேர் "எனன சதாவ்க குவ்றைா்க இருககி்றளத?” எனக 
ள்கட்டார். "குவ்றைா்க இருந்தால் எணணுைதற்குச சுை்பம்தாளன," 
என்றார் ச்பரியைர். ்கவ்டக்காேர் தன தைற்வ்ற உணர்ந்து மனனிப்புக 
ள்கட்டார். அஸ்வினி ச்பரியைருககு நனறி கூறிப் பு்றப்்பட்டாள.

ெணிகத்தில் 
்நர்ரம 
்ெணடும்
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• கருததுகர்ள அரடைொ்ளஙகண்டு பகொரவைொக எழு்த வழிகொட்டு்தல். 

 � உரையிலுள்ள கருததுகர்ளக் பகொரவைொக எழுதுவர்.3.4.8 

்கோரெயோக எழுதிடுக.

பொடம்
33 ்சமித்து மகிழ்்ெோம்

மதிப்பிற்குரிய 
தவைவமயாசிரியர் 
அைர்்களே, 
ஆசிரியர்்களே, 
மாணைர்்களே 
உங்கள 
அவனைருககும் 
ைணக்கம். 

'சிறு துளி 
ச்பரு சைளேம்' 
என்பதற்ள்கற்்ப  
நீங்கள சிறு ையது 
முதல் ளசமிக்கப் 
்பழ்க ளைணடும். 
உங்களுக்கா்க 
நாங்கள ஒரு 
திட்டத்வத 
அறிமு்கம் சசய்துளளோம். இத்திட்டத்தில் ்பதியும் மாணைர்்களுககு 
ஓர் உணடியல் ச்காடுக்கப்்படும். சி்றப்புத் சதாவ்கயா்க நூறு ரிஙகிட 
மளைசியா உங்கள ைஙகிக ்கணககில் ளசர்க்கப்்படும். 

மாணைச சசல்ைங்களே, 

ஆர்ைம் உளேைர்்கள ச்பற்ள்றாரு்டன ைந்து உ்டளன ்பதிந்து 
ச்காளளுங்கள. பி்றப்புப் ்பத்திேம் அல்ைது அவ்டயாே அடவ்டவய உ்டன 
ச்காணடுைே ம்றக்க ளைண்டாம். இனள்ற ்பதியுங்கள; உங்கள ளசமிப்வ்ப 
உயர்த்துங்கள எனறு கூறி விவ்டச்பறுகிள்றன. நனறி. 

்பளளியில் ைஙகி அதி்காரி ளசமிப்புத் திட்டத்வதப் ்பற்றி உவேயாற்றுகி்றார். 
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பொடம்
44 இலக்கைம்

ெலிமிகுந்து எழுதிடுக. ந்டெடிக்ரக

்க்டந்த ்பளளி விடுமுவ்றயில் நாங்கள புத்த்கக ்கண்காடசிககுச 

சசனறிருந்ளதாம்.  அஙகு + கூட்டம்  அதி்கமா்க இருந்தது. 

 எஙகு + ்பார்த்தாலும்  புத்த்கங்கள அடுககி வைக்கப்்படடிருந்தன. 

" இஙகு + சி்றப்புக  ்கழிவு்கள உணடு" என்ற ்பதாவ்கயும் 

இருந்தது. நான ்கணிதப் புத்த்கங்கவே  எஙகு + ளதடுைது  எனறு 

சதரியாமல் விழித்ளதன.  அஙகு  + ்பணியாேர்  ஒருைர் உதவினார்.             

 மகிழசசிளயாடு வீடு திரும்பிளனாம்.                  

அஙகு, இஙகு, எஙகு என்னும் பசோற்களுக்குபபின் ெலிமிகும்.   

• வலிமிகும் இடஙகர்ள அறிந்து ெரிைொகப் ேைனேடுததுவர்த உறுதி செய்தல். 

 � அஙகு, இஙகு, எஙகு எனேனவற்றுக்குப்பின வலிமிகும் எனேர்த அறிந்து ெரிைொகப் 
ேைனேடுததுவர்.5.4.3

அஙகுப போர். அழகிய பூக்கள.  

இஙகுத் தோமரை 
்பார்த்தாயா?  

எஙகுக் கோகம் ்கவேயும் 
சத்தம் ள்கடகி்றது? 

அளதா! அஙகுச் சுெர் ளமல் ்பார். 

2

3

4

கலந்துரையோடுக.

1
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• ‘நொன ேணக்கொைைொனொல்’ எனும் ்தரைப்ரேசைொட்டிை கருததுகர்ளக் கூறச் செய்தல்.

 � ்தரைப்ரேசைொட்டிை கருததுகர்ளக் கூறுவர்.1.6.2

தரலபரபபயோடடிய கருத்துகர்ளக் கூறிடுக.

இளைரயோர் உலகம்இளைரயோர் உலகம்த�ொகுதித�ொகுதி

2222

பொடம்
11 எதிர்கோலத்தில் நோன்

எதிர்்காைத்தில் நான, ைாழகவ்கயில் முனளன்றக 
்கடுவமயா்க உவழப்ள்பன.

எதிர்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் 
நகான் நகான் 
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பொடம்
22 அம்பு எய்தல்

உரைநர்டப பகுதிரய ெோசித்துக் கருத்துைர் ்களவிகளுக்குப 
பதில் எழுதிடுக. 

அம்பு எய்தல் விவேயாடடுத் 
தற்சமயம் அதி்க ைேளைற்வ்பப் 
ச்பற்று ைருகின்றது. ்பைவ்கயின 
வமயத்வதக குறி்பார்த்து 
எய்ைளத இவ்விவேயாடடின 
சி்றப்்பாகும்.

அம்பு, வில், எய்தல் 
்பைவ்க ஆகிய ்கருவி்களே 
இவ்விவேயாடடுககுத் 
ளதவை. சதா்டக்கக 
்காைத்தில், மனிதர்்கள 
ளைடவ்டயாடுைதற்கும் ்போர் இடுைதற்கும் மடடுளம 
இக்கவைவயக ்கற்று ைந்தனர். நாேவ்டவில் 
அவனத்துை்க விவேயாடடுப் ள்பாடடியா்கப் பு்கழ 
ச்பற்்றது. ஒலிம்பிககிலும் இவ்விவேயாடவ்ட 
இவணத்துளேனர்.

அம்பு எய்தல்ைழி நாம் ்கைனத்வத 
ஒருமு்கப்்படுத்தைாம்; எவதயும் கூர்ந்து ்பார்ககும் 
தி்றவனயும் ச்ப்றைாம். எய்தல் ்பைவ்கயின வமயத்வத அம்பு  
துவேப்்பவத வைத்ளத சைற்றியாேவே உறுதி சசய்யைாம்.  

1.  எந்த விவேயாடடு அதி்க ைேளைற்வ்பப் ச்பற்று ைருகின்றது?

 அம்பு எய்தல் விர்ளயோடடு அதிக ெை்ெற்ரபப பபற்று   
 ெருகின்றது.

2.  அம்பு எய்தல் விவேயாடடிற்குத் ளதவையான ்கருவி்கள யாவை?

3.  சதா்டக்கக ்காைத்தில் அம்பு எய்தல் எதற்்கா்கப் ்பயன்பட்டது?

4.  ச்பாருள ்காண்க.

    அ. அம்பு               ஆ. ள்பார்

5.  அம்பு எய்தல் விவேயாடடில் ச்ப்றப்்படும் நனவம்கள யாவை?

• அம்பு எய்தல் ச்தொடர்ேொன கூடு்தல் ்தகவல்கர்ளத திைட்டி வொசிக்கப் ேணித்தல்.

 � விர்ளைொட்டுத ச்தொடர்ேொன உரைநரடப் ேகுதிரை வொசிததுக் கருததுணர் பகளவிகளுக்குப் 
ேதிைளிப்ேர்.2.4.8
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தரலபரபபயோடடிய கருத்துகர்ளக் ்கோரெயோக எழுதிடுக.

பொடம்
33 எனக்குப பிடித்த விர்ளயோடடு

• தூண்டல் பகளவிகளுக்பகற்ேப் ேதிரைத ப்தடிக் பகொரவைொக எழு்தப் ேணித்தல்.

 � ்தரைப்ரேசைொட்டிை கருததுகர்ள 50 செொற்களில் பகொரவைொக எழுதுவர்.3.4.10

எனககுப் பூப்்பந்து விவேயா்டப் பிடிககும். 

ஏன பிடிககும்?

யாரு்டன / எஙகு 
விவேயாடுைாய்?

சைற்றி ச்பறுதல்

இவ்விவேயாடடில் புரிய 
விரும்பும் சாதவன

பிடித்த விவேயாடடு 
வீேர்

்பயிற்றுநர் யார்?

ள்பாடடியில் ்கைந்து ச்காண்ட அனு்பைம்

பிடித்த விவேயாடடு

எனக்குப் பிடித்்த எனக்குப் பிடித்்த 
விளையகாட்டுவிளையகாட்டு
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•  உவரமதச்தொடருக்கு ஏற்ற சூழரை எழு்தப் ேணித்தல்.

 � ஐந்்தொம் ஆண்டுக்கொன உவரமதச்தொடர்கர்ளயும் அவற்றின சேொருர்ளயும் அறிந்து ெரிைொகப் 
ேைனேடுததுவர்.4.8.2

சரியோன உெரமத்பதோ்டரை எழுதிடுக.ந்டெடிக்ரக

உெரமத்பதோ்டர்

எப்ள்பாதும் ்பவ்கவமயுணர்சசி ச்காணடிருத்தல்

எலியும் பூரனயும் ்போல

பபோருள

பொடம்
44 பசய்யுளும் பமோழியணியும்

கலந்துரையோடுக.

எலியும் பூவனயும் ள்பாைகுனறின ளமலிட்ட விேககுப் ள்பாை

்கந்தா! ்களணசா! 
ஒற்றுவமயா்க இருக்கப் 
்பழகுங்கள. எலியும் 
பூவனயும் ள்பாை அடித்துக 
ச்காளோதீர்்கள!

1.  லீைாவும் துேசியும் சதா  சணவ்டயிடடுக 
    ச்காளைர்.
2.  ்பாடும்தி்றன ச்காண்ட மாைதியின பு்கழ  
    எஙகும் ஒளிர்கி்றது.
3.  அணவ்ட வீட்டார் இருைரும் ஒற்றுவமயுணர்வு இல்ைாததால் 
     ைாதம் சசய்தனர். 
4.  ந்டமாடும் மனித ்கணிப்ச்பாறி யாஷ்வினின பு்கழ   
    அவனைோலும் அறியப்்பட்டது.



103

ஆசிரியர் குறிப்பு

கற்றல் தரம்

• குடும்ே நிகழ்ச்சிகர்ளப் ேற்றிப் பேெச் செய்தல்.

 � ்தரைப்பிற்குப் சேொருத்தமொன செொல், செொற்சறொடர், வொக்கிைம் ஆகிைவற்ரறப் ேைனேடுததிப் 
பேசுவர்.1.3.13 

தரலபபிற்்கற்பப ்பசிடுக.

குடும்பம்குடும்பம்த�ொகுதித�ொகுதி

2323

பொடம்
11 அன்ரனயர் நோள

்க்டந்த ஞைாயிற்றுககிழவம, அனவனயர் நாவே உ்றவு்களோடு 
ச்காண்டாடிளனாம்.  
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22 நல்லபதோரு குடும்பம்

உரைநர்டப பகுதிரய ெோசித்துப பதில் அளித்திடுக.

‘நல்ைசதாரு குடும்்பம் ்பல்்கவைக்கழ்கம்’ என்பர். மகிழசசியான 
குடும்்பத்திற்கு ஒற்றுவம அடிப்்பவ்டயா்க விேஙகுகி்றது.

விடடுகச்காடுத்தல், புரிந்துணர்வு, சகிப்புத்தனவம ஆகிய நற்்பணபு்கள 
நல்ைசதாரு குடும்்பம் மைே உதவுகின்றன. குடும்்ப உறுப்பினர்்களிவ்டளய 
மனம் விடடுப் ள்பச ளைணடும். அப்ச்பாழுதுதான அைர்்களின 
ளதவைவயயும் எதிர்ப்்பார்ப்வ்பயும் நாம் பூர்த்தி சசய்ய முடியும்.

ச்பற்ள்றார்்களின அன்பான ள்பாதவனயும் மூத்தைர்்களின  
ைழி்காடடுதலும் நல்ை குடும்்பத்வத உருைாககுகின்றது. இதுளை, 
ஆளோககியமான தவைமுவ்றயினர் உருைா்க அடிப்்பவ்டயா்க 
அவமகின்றது. 

ஆ்களை, நல்ைசதாரு குடும்்பம் உருைா்க இனள்ற சிந்திப்ள்பாம்; 
சசயல்்படுளைாம்; ைாரீர்.
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1.  மகிழசசியான குடும்்பத்திற்கு ஒற்றுவம அைசியம்.

2.  விடடுகச்காடுககும் ்பணபு குடும்்பத்தில் குழப்்பத்வத  
ஏற்்படுத்தும்.

3.  குடும்்பத்தில் பிேசசவன்கள எழ நாம் ஒருைருகச்காருைர்  
மனம் விடடுப் ள்பச ளைணடும்.

4. ச்பற்ள்றார்்களின அன்பான ள்பாதவனயும் மூத்தைர்்களின 
ைழி்காடடுதலும் ஆளோககியமான குழந்வத்கவே 
உருைாககும். 

5. குடும்்பத்தினரிவ்டளய புரிந்துணர்வும் சகிப்புத்தனவமயும் 
அைசியம் ளதவை.

• குடும்ே நிகழ்ச்சிகள ச்தொடர்ேொன உரைநரடப் ேகுதிரை வொசிக்கப் ேணித்தல்.

 � உரைநரடப் ேகுதிரை வொசிததுப் புரிந்து சகொளவர்.2.2.7
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சூழலுக்்கற்ற கருத்துகர்ளக் ்கோரெயோக எழுதிடுக.

பொடம்
33 புதுமரன புகுவிழோ.

்க்டந்த ஞைாயிற்றுககிழவம என சிற்்றப்்பாவின புதுமவன புகுவிழாவிற்குச 
சசனள்றன. அசசூழல் எனககு...

• குடும்ே நிகழ்ச்சிரை ஒட்டிை ேடதர்தத திைட்டிக் பகொரவைொக எழு்தப் ேணித்தல்.

 � சூழலுக்பகற்ற கருததுகர்ள 50 செொற்களில் பகொரவைொக எழுதுவர்.3.4.11

யார் வீடு?

யாரு்டன அஙகு 
சசன்றாய்?

விருந்து 
உ்பசரிப்பு

சசன்ற ளநேம்அன்பளிப்பு
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பொடம்
44 பசய்யுளும் பமோழியணியும்

கலந்துரையோடுக.

• சூழரை நடிததுக் கொட்டப் ேணித்தல்.

 � ஐந்்தொம் ஆண்டுக்கொன மைபுதச்தொடர்கர்ளயும் அவற்றின சேொருர்ளயும் அறிந்து ெரிைொகப் 
ேைனேடுததுவர்.4.6.3

மைபுத்பதோ்டர்

முழுக ்கைனத்து்டனகணணும் கருத்தும்

கிைற்றுத் தெர்ள
தான ைாழும் சூழலுககு அப்்பால் 
இருப்்பது எவதயும் அறியாதைன / 
்பேந்த உை்க அனு்பைம் இல்ைாத ந்பர்.

மணிளம்கவை எதிர்்காைத்தில் சி்றந்த சதாழிைதி்போ்க ைே 
ஆவசப்்பட்டாள. அதற்்கா்க, கணணும் கருத்துமோகப ்படித்தாள. 
கிைற்றுத் தெர்ளயோக இல்ைாமல், மினனியல் ைணி்கத்வதயும் ்கற்்றாள. 
ளமலும், ்பேந்த உை்க அனு்பைம் ச்ப்ற அப்்பாவு்டன சைளிநாடு்களுககும் 
சசனறு ைருகி்றாள.
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சூழலுக்்கற்ப மைபுத்பதோ்டர்கர்ள எழுதிடுக.ந்டெடிக்ரக 

1.  குமணன தனனுவ்டய குறிகள்காவே 
அவ்டய ப் ்படித்தான.

2.   ளநாயுற்்ற அம்மாவை மைர்     
 ப் ்பார்த்துக 

      ச்காண்டாள.

3.   அஞசலி  இருந்ததால்                 
                         ்பட்டணச சூழநிவைளயாடு 
                         ஒத்துப்ள்பா்க மி்கவும் சிேமப்்பட்டாள.

4.    ்கம்ள்பாங ்பாயா மீனைர்்கள     
  இருந்ததால், நவீன மீன 

                          பிடிப்பு முவ்றவய அறியவில்வை.

5.   ்கணினித் துவ்றவயக ப்
    ்பயின்ற இோ்கைன, அத்துவ்றயில் சாதவன 
                          புரிந்தான.

கணணும் கருத்துமோக கிைற்றுத் தெர்ளயோக

• பவறு சிை சூழல்கர்ளக் சகொடுதது மைபுதச்தொடர்கர்ள எழுதிடப் ேணித்தல்.

 � ஐந்்தொம் ஆண்டுக்கொன மைபுதச்தொடர்கர்ளயும் அவற்றின சேொருர்ளயும் அறிந்து ெரிைொகப் 
ேைனேடுததுவர்.4.6.3
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• பேச்சுமுரனைததில் ேஙபகற்ற அனுேவதர்தப் ேற்றிப் பேெப் ேணித்தல்.

 � சேற்ற அனுேவதர்தக் கூறுவர்.1.6.1  

பபற்ற அனுபெத்ரதக் கூறிடுக.

தனித்திறளைதனித்திறளைத�ொகுதித�ொகுதி

2424

பொடம்
11 ்பச்சுமுரனயம்

்பவ்டப்பு / தவைப்பு

ளநேம்

சமாழி

்பாோடடுதல் / 
வ்கத்தடடுதல்

மனநிவை

தனியாள / குழுமுவ்ற
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பொடம்
22 பைதம்

உரைநர்டப பகுதிரய ெோசித்துக் ்களவிகளுக்குப பதில் அளித்திடுக. 

ஆ்டல் ்கவை்களுள ்பேதமும் ஒனறு. ்பாைம், 

இோ்கம், தாேம் ஆகியைற்றுககு ஏற்்ப 

ஆ்டப்்படுைதால் இதவனப் ்பேதம் எனறு 

அவழப்்பர். 

 ்பேதநாடடியம் ஆடு்பைர் உணர்சசி 

சைளிப்்பாடு்களுககு முககியத்துைம் 

ச்காடுப்்பர். அைர்்கள ்காடடும் ஒவ்சைாரு 

முத்திவேயும் அர்த்தமுள்ளதோக இருககும். 

இவசகள்கற்்ப அபிநயம் பிடிககும் இக்கவைவய ஆண ச்பண 

என இரு்பாைரும் விரும்பிப் ்பயில்ைர். எனினும், ச்பண்களே 

இக்கவைவய அதி்கம் விரும்புகின்றனர்.

  ்பேதத்வத ைணக்கம் கூறித் பதோ்டஙகுெர். நனகு ்கற்றுத் 

சதளிந்த பி்றள்க அேஙள்கற்்றம் ்கணடு முழுவமயான ந்டனத்வத 

சைளிப்்படுத்துைர். ்பேதத்வதத் தனிந்போ்கவும் குழுைா்கவும் ஆடுைர். 

 இக்காைத்தில், ்பேதம் சி்றந்தசதாரு உ்டற்்பயிற்சியா்க இருககி்றது. 

இந்தியர்்களின ்பாேம்்பரியக ்கவை்களுள ஒன்றா்கவும் தி்கழகி்றது. 

1.  ்பேதம் என்றால் எனன?

    பைதம் என்பது போெம், இைோகம், தோ்ளம் ஆகியெற்றுக்கு ஏற்ப 

    ஆடுெதோகும்.

2.  ்பேதநாடடியம் ஆடு்பைர் எதற்கு முககியத்துைம் ச்காடுப்்பர்?

3.  ந்டனமணி்கள எப்ச்பாழுது முழுவமயான ந்டனத்வத சைளிப்்படுத்துைர்?

4.  ச்பாருள ்காண்க.

    அ. அர்த்தமுளேதா்க    ஆ. சதா்டஙகுைர்

5.  ஆண்களிவ்டளய ்பேதக்கவை ஏன அதி்க ைேளைற்வ்பப்      
 ச்ப்றவில்வை?

• கரைகள ச்தொடர்ேொன ரகபைடு ்தைொரிதது வொசிக்கச் செய்தல்.

 � கரை ச்தொடர்ேொன உரைநரடப் ேகுதிரை வொசிததுக் கருததுணர் பகளவிகளுக்குப் 
ேதிைளிப்ேர்.2.4.9
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• ேளளி அ்ளவில் நரடசேற்ற பேொட்டி ஒனரறப் ேற்றிக் பகொரவைொக எழு்தச் செய்தல்.

 � அனுேவதர்த 50 செொற்களில் பகொரவைொக எழுதுவர்.3.4.12

்கோரெயோக எழுதிடுக.

பொடம்
33 நோன் ைசித்த படடிமன்றம்

்க்டந்த ைாேம், என குடும்்ப உறுப்பினர்்களோடு ்படடிமன்றம் ஒனவ்றக 

்கணடு்களிக்கச சசனள்றன.  

 

ள்பசசாேர்்களின ள்பசசுத் தி்றவம எனவனக ்கைர்ந்தது. நானும் 

எனவன ஒரு சி்றந்த ள்பசசாேனா்க ைேர்த்துக ச்காளே 

ஆவசப்்படுகிள்றன.

சி்றப்புப் ்படடிமன்றம்

்ல்வியகா? செல்்வமகா?

்படடிமன்றம் ்பார்க்கச சசல்தல் - ேசி்கர்்களின கூட்டம் - 
ள்பசசாேர்்களின நவ்கசசுவையான ள்பசசு - வ்கத்தடடி 
ஆேைாேம் சசய்தல் - ள்பசசாேர்்களு்டன நிழற்்ப்டம் எடுத்தல் 
- வீடு திரும்புதல்.
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உலகநீதி

தீய சசயல்்கள சசய்்பைளோடு நடபு ச்காளளுதல் கூ்டாது.

ெஞசரனகள பசய்ெோ்ைோ டிைஙக ்ெண்டோம்

பபோருள

பொடம்
44 பசய்யுளும் பமோழியணியும்

கலந்துரையோடுக.

உலக நீதிரயயும் அதன் பபோருர்ளயும் மனனம் 
பசய்து கூறிடுக; எழுதிடுக.

ந்டெடிக்ரக

•  உைகநீதிரையும் அ்தன சேொருர்ளயும் வண்ணத ்தொளில் எழுதி அழகுப்ேடுத்தப் ேணித்தல்.

 � ஐந்்தொம் ஆண்டுக்கொன உைகநீதிரையும் அ்தன சேொருர்ளயும் அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர்.4.9.2

அம்மா, என நண்பன ்பாம்பு்டன 
சநருஙகிப் ்பழகினான. ்பாம்பு 
நல்ைைவனப் ள்பால் ்பழகி 
அைவனக ச்கானறு தின்றது.

ஐளயா, ்பாைம்! அதற்்கா்கத்தான 
ச்பரியைர்்கள ெஞசரனகள 
பசய்ெோ்ைோ டிைஙக 
்ெண்டோம் எனறு 
கூறியுளோர்்கள.
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அ.  ்சர்த்து எழுதுக.

குடும்்பத்வதக 04

புத்த்கங்கள 01

பிடி்பட்ட 08

்ப்றந்தன 03 ்படித்தான 05

தூஙகினான 09 பு்றப்்பட்டன 07

தண்டவன 06 வ்ப்கள 02

1.   அவை + 02  = _______________________

2.   இவை + 01  = _______________________

3.   எவை + 03  = _______________________

4.   அஙகு + 05  = _______________________

5.   இஙகு + 09  = _______________________

6.   எஙகு + 07  = _______________________

7.  அனறு +  08  ................................. திரு்டன, இனறு + 06              

    ................................................ முடிந்து விடுதவையானான. இைன 

    எனறு + 04  .......................................................... ்காணச   

 சசல்ைாளனா?
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ஆ.  பதில் எழுதிடுக.

1. நனகு ஆோய்ந்தபின ஒரு சசயவை ளமற்ச்காளே ளைணடும்; 
சதா்டஙகி விடடு ஆோய்ந்து ச்காளேைாம் என்பது குற்்றம்.

    இப்ச்பாருளுககு ஏற்்ற திருககு்றள யாது?

2.  சரியான இவணசமாழிவய எழுது்க.

     i)  மகிழுந்தின சாவிவயத் தை்றவிட்ட ள்காபு................................... 
        ளதடிப் ்பார்த்தான.

     ii)  ்பணடிவ்கக ்காைங்களில் மனனிப்புக ள்காரி ஆசிப் ச்பறுைது 
        மைாய்க்காேர்்களின நல்ை ............................................. ஆகும்.

3.  சதாவைக்காடசி நி்கழசசிககுப் பி்றகு சீைனின பு்கழ எஙகும் 
்பேவியுளேது. 

    இககூற்றுககு ஏற்்ற உைவமத்சதா்டர் யாது?

4.  கு்றவே நிவ்றவு சசய்்க.

      i)   எணணித் துணி்க ்கருமம் துணிந்தபின 
         ................................................................

  ii)   ................................................................
         இனவம புகுத்தி விடும்.

5.  ச்பாருளுகள்கற்்ற ்பழசமாழிவய எழுது்க.

       i)   எந்தசைாரு சசயலிலும் முயற்சிளயாடு ஈடு்படு்பைர்ககு    
   அசசசயலில் சைற்றி கிடடுைது உறுதி.

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

  ii)  நல்ை நண்பவன அைன நமககுத் தக்க சமயத்தில் உதவி   
   சசய்ைவதக ச்காணடு அறியைாம்.

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

6.  ்பா்டல் ைரி்கள உணர்த்தும் ்கருத்திற்ள்கற்்ற உை்கநீதிவய எழுது்க.

      i)  அம்மா என்றவழக்காத உயிரில்வைளய - அம்மாவை 
         ைணங்காது உயர்வில்வைளய! 
       .....................................................................................................     
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