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அலகு
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1.2 இருபரிமாண வடிவங்கைளயும் முப்பரிமாணப் 

ெபாருள்கைளயும் அைடயாளம் காணுதல் 7

2 எண்கள் 10
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2.5 எண் ெபயர் 23
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2.7 கழித்தல் 33
3 அைமப்புகள் 40
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ஆகஸ்ட்4.1 திட்டமற்ற ஒழுங்குக் கருவிகள் ெகாண்டு நீளத்ைத அளத்தல் 50
4.2 நீளத்ைத அளப்பதற்கான திட்ட அலகுகள் 54
5 காலம் 57

ஆகஸ்ட்
5.1 வாரத்தின் நாள்கள் 58
5.2 ஓர் ஆண்டின் மாதங்கள் 60
5.3 பருவங்கள் 62
6 தகவல் ெசயலாக்கம் 65

ெசப்டம்பர்
6.1 முைறயான பட்டியல் 65
6.2 ெதரிவுகள் 67
6.3 தகவல்கைளத் திரட்டுதல் 69

ெபாருளடக்கம்

மின் நூல் மதிப்பீடு இைணய வளம்
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கற்றல் 

நிைனவு கூர்க

                                                                

வடிவியல் 1
அலகு

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

சிவப்புக் கம்பளம் தங்கைள வரேவற்கிறது.

படத்தில் உள்ள சிவப்புக் கம்பளத்திற்குள் உள்ள  ,  ,  மற்றும்  வடிவங்கைள எண்ணி 

எழுதுக.

வடிவக் ேகாபுரங்கள்

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களில் உள்ளது ேபால் ெபாருள்கைள அடுக்குவதால் ஏற்படும் வடிவ 

மாற்றங்கைள உற்று ேநாக்குக.

ேமேல உள்ள சதுரத்தாள், ெசவ்வகத்தாள் மற்றும் நாணயங்கள் ேபான்றவற்ைற அடுக்கச் ெசய்து முப்பரிமாண 

உருவங்கைள மாணவர்களுக்கு உணர்த்தவும்.
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பயணம் ெசய்ேவாம்

1.1 முப்பரிமாண உருவங்களின் அறிமுகம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கனச்சதுரம்
கனச்ெசவ்வகம் 

உருைள
கூம்பு
ேகாளம்

கைலச் ெசாற்கள்விலங்குகள், தமது சிங்க ராஜாவுக்கு அரண்மைனையக் கட்டுகின்றன. அதற்காக 

ஒவ்ெவாரு விலங்கும் ஒவ்ெவாரு ெபாருைளக் ெகாண்டு வந்தன. அைவ ெகாண்டு 

வந்த ெபாருள்கைள உற்றுேநாக்குக.

ேமேல படத்தில் உள்ளவாறு விலங்குகைளயும், அைவ ெகாண்டு வந்த ெபாருள்கைளயும் 

ெபாருத்துக.

‘அரசரின் அரண்மைன’ என்ற கைதைய ஆசிரியர் ெசால்லுவதன் மூலம் கனச்சதுரம், கனச் ெசவ்வகம், 

உருைள, கூம்பு மற்றும் ேகாளம் ஆகிய கணிதக் கைலச் ெசாற்கைள விளக்க ேவண்டும்.

அரசரின் அரண்மைன
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ெசய்து பார்

கற்றல் 

1.  கனச்சதுரம் மற்றும் கனச்ெசவ்வகத்ைத அைடயாளம் கண்டு கனச்சதுரத்திற்கு ‘அ’  எனவும் 

கனச்ெசவ்வகத்திற்கு ‘ஆ’  எனவும் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டத்தில் எழுதுக.

2. கனச்சதுரத்திற்குச் சிவப்பு வண்ணமும் கனச்ெசவ்வகத்திற்குப் பச்ைச  வண்ணமும் தீட்டி மகிழ்க.

கனச்சதுரம்

பின்வரும் ெபாருள்கள் கனச்சதுர வடிவமானைவ.

 கனச்சதுரம்

கனச்ெசவ்வகம்

பின்வரும் ெபாருள்கள் கனச்ெசவ்வக வடிவமானைவ. 

கனச்ெசவ்வகம்
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ெசய்து பார்

கற்றல் உருைள

உருைள

கூம்பு

ேகாளம்

கூம்பு

பின்வரும் ெபாருள்கள் உருைள வடிவமானைவ.

பின்வரும் ெபாருள்கள் கூம்பு வடிவமானைவ.

பின்வரும் ெபாருள்கள் ேகாள வடிவமானைவ.

ேகாளம்

உருைள, கூம்பு மற்றும் ேகாள வடிவப் ெபாருள்கைள அைடயாளம் கண்டு உருைள வடிவிற்கு 

’1’ உம் கூம்பு வடிவிற்கு ‘2’ உம் ேகாள வடிவிற்கு ’3’ உம் இட்டுக் கீேழ உள்ள கட்டங்கைள 

நிரப்புக.
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ெசய்து பார்

முயன்று பார் 

கனச்ெசவ்வகம்

கனச்சதுரம்

கூம்பு

உருைள

ேகாளம்

ப க ைட

ேகா லி

ப ம் ப ர ம்

பு த் த க ம்

க ரு ம் பு

எடுத்துக்காட்டில் உள்ளது ேபால் ெபாருள்கைள அவற்றிற்குப் ெபாருத்தமான வடிவத்துடனும் 

ெபயருடனும் ெபாருத்துக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்களின் ெபயர்கள் கட்டங்களில் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. ெபாருள்களின் 

வடிவங்கைள உற்று ேநாக்கி, ெபாருத்தமான கட்டங்களில் வடிவங்களின் ெபயர்கைள நிரப்புக.
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

உங்களுைடய ெபாம்ைம நண்பர்கள் அவர்களின் வீட்ைடச் ெசன்றைடய உதவுங்கள்.

ெபாம்ைமக் குழந்ைதகள் அவர்களுைடய வீட்டிற்குச் ெசல்லும் பாைதையக் கண்டுபிடித்துக் ேகாடிட, மாணவர்கைள 

ஊக்கப்படுத்துங்கள். அவர்கள் ேபாகும் பாைதயில் அவர்கைள ஒத்த வடிவுைடய ெபாருள்கைளச் ேசகரிக்க ேவண்டும். 

எடுத்துக்காட்டு: கனச்சதுரம்,  உருைள, ேகாளம், கூம்பு மற்றும் கனச்ெசவ்வகம்.
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ெசய்து பார்

கற்றல் 

பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

பயன்படுத்திய ெபாருள்கள் பதிவின் வடிவங்கள்

அழிப்பான் ெசவ்வகம்

கரிக்ேகால் துருவி/ ெபன்சில் துருவி

பகைட

மணி

முப்பரிமாணப் ெபாருள்களின் இரு பரிமாணப் பதிவு

1.2 இருபரிமாண வடிவங்கைளயும் முப்பரிமாணப் ெபாருள்கைளயும் 
அைடயாளம் காணுதல்

படத்தில் உள்ளவாறு ெபாருள்கைள ேமைச மீது ைவக்கவும். அவற்றின் பின்புறம் அட்ைடப் பலைகையப் ெபாருத்தவும். 

பிறகு ைக விளக்ைகக் ெகாண்டு கிைடமட்டமாகப் ெபாருள்களின் முன் பக்கமிருந்து ஒளிையப் பாய்ச்சவும். மாணவர்கைள 

அட்ைடப் பலைகயில் விழும் ெபாருள்களின் நிழல்கைள உற்று ேநாக்கச் ெசய்யவும்.

எடுத்த அழிப்பானின் பதிைவ 

ெவள்ைளத்தாளில் பதித்து 

அதைனக் கவனிக்கவும்

ைம ஒற்றிைய 

எடுத்துக்ெகாள்ளவும்

அழிப்பாைன ைம ஒற்றியில் 

அழுத்தி எடுக்கவும்

ேமற்கண்ட ெசயல்பாட்ைடக் கரிக்ேகால், கரிக்ேகால் துருவி, பகைட, பந்து, மணிகள் ேபான்ற ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்திச் 

ெசய்யவும். அதன் பதிவுகைள உற்று ேநாக்கச் ெசய்க.

ேமற்கண்ட ெசயல்பாட்டின் அடிப்பைடயில் கீழ்க்காணும் அட்டவைணைய நிரப்புக.

முப்பரிமாணப் ெபாருள்களின் மூலம் ெபறப்பட்ட அச்சுகள் இருபரிமாண வடிவத்தில் அைமவைத விளக்கவும்.

அழிப்பான்
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ெசயல்பாடு 

முயன்று பார் 

முப்பரிமாணப் ெபாருள்
வடிெவாற்றி வைரந்த 

வடிவம்
இருபரிமாண வடிவத்தின் 

ெபயர்

ெசவ்வகம்

ெபன்சிைலப் பயன்படுத்திப்  ெபாருள்களின் எல்ைலக் ேகாடு வைரக. ெபாருள்கைள நீக்கிய பின் 

ெபறப்பட்ட வடிவத்தின் ெபயைர எழுதுக.

அழிப்பான்

இருபரிமாண வடிவங்களில் இருந்து 
உருவாகும் முப்பரிமாண உருவங்கள்

முக்ேகாணம், ெசவ்வகம் மற்றும் வட்ட வடிவத் தாள்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளவும். படத்தில் காட்டியவாறு 

குச்சியில் ஒட்டவும். பின் குச்சிைய ேவகமாகப் படத்தில் காட்டியவாறு சுழற்றவும். இருபரிமாண 

வடிவங்களிலிருந்து உருவாகும் முப்பரிமாண உருவங்கைள உற்று ேநாக்குக.
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ெசயல்பாடு 

மகிழ்ச்சி ேநரம்

களிமண்ைணக் ெகாண்டு முப்பரிமாணம்
களிமண்ைணக் ெகாண்டு முப்பரிமாணப் ெபாருள்கைளச் ெசய்ேவாம். ேகாள உருவம் ெசய்து 

அதிலிருந்து உருைளயும், உருைளயிலிருந்து கனச்ெசவ்வகமும், கனச்ெசவ்வகத்திலிருந்து 

கனச்சதுரமும் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிநிைலகைளப் பின்பற்றிச் ெசய்து மகிழ்க.

1.  களிமண்ைணக் ெகாண்டு ேகாளவடிவப் 

பந்துகைளச் ெசய்க. 

2.  களிமண் பந்துகைளப் படத்தில் காட்டியவாறு 

உருட்டவும் அதன் இரு முைனகைளயும் 

சிறிதளவு ெவட்டி நீக்கவும். உருைள தயார்.

3.  களிமண் உருைளையப் படத்தில் உள்ளவாறு 

தட்டிக் கனச்ெசவ்வகம் ெசய்யவும்.

4.  களிமண் கனச் ெசவ்வகத்ைத ேமலும் தட்டிப் 

படத்தில் உள்ளவாறு கனச்சதுரம் ெசய்யவும்.

புள்ளிகைள இைணத்து கனச்சதுரம், கனச்ெசவ்வகம், கூம்பு மற்றும் உருைள ஆகியவற்ைற 

வைரந்து மகிழ்க.
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நிைனவு கூர்க

1 2

12

21 22

33 34

45 47

52 56

63 70

72 78

81 89

9994

15

10

எண்கள்2
அலகு

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

அரங்கத்தில் உள்ள இருக்ைககளில் விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.

கீழ்க்காணும் வினாக்கைளக் ேகட்டு ஆசிரியர்  1-99 வைர எண்கைளச் ெசால்லச் ெசய்து வலுவூட்டலாம்.

(i) 72 ஆம் எண்ணுைடய இருக்ைகைய வட்டமிடுக.

(ii) 20 க்கு முன்னால் உள்ள இருக்ைகைய வட்டமிடுக.

(iii) சிவப்பு வண்ண இருக்ைககள் எத்தைன உள்ளன?

(iv) 12 மற்றும் 15 க்கு இைடப்பட்ட எண்கள் யாைவ?

எண்கள் 1 இலிருந்து 99 வைர
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கற்றல் 

பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கைலச் ெசாற்கள்

முன்னி

ெதாடரி

இைடப்பட்ட எண்கள் 

எங்கள் பயணம் ! இனிய பயணம்!!

1. சிங்கத்திற்கு முன்னால் நிற்பது எது?

2. பனிக்கரடிக்குப் பின்னால் நிற்பது எது?

3. யாைனக்கும் கழுைதக்கும் இைடயில் நிற்பது எது?

ெதாடர் வண்டி 
நிைலயம்முன்பதிவு

2.1 முன்னி, ெதாடரி மற்றும் இைடப்பட்ட எண்கள்

மாணவர்களிடம் முன்னால், பின்னால் மற்றும் இைடயில் நிற்பவர் குறித்து ேமலும் சில வினாக்கைள ஆசிரியர் 

வினவலாம்.

முன்னி மற்றும் ெதாடரி 

க்கு முன்னால் நிற்பது         .

எண் 3க்கு முன்னால் இருப்பது 2.

எனேவ, 2 என்பது 3ன் முன்னி.

க்கு பின்னால் நிற்பது                       .

எண் 3க்கு அடுத்து வருவது 4.

எனேவ, 4 என்பது 3ன் ெதாடரி ஆகும்.

  மற்றும்    க்கு  இைடயில் நிற்பவர்                           .  

2 க்கும் 4க்கும் இைடயில் வருவது 3. எனேவ, எண் 2 க்கும் 4 க்கும் இைடப்பட்ட எண் 3 ஆகும்.
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பயணம் ெசய்ேவாம்

ெசய்து பார்

முன்னிைய எழுதுக. 
(முன்னால்)

ெதாடரிைய எழுதுக. 
(பின்னால்)

இைடப்பட்ட எண்கைள 
எழுதுக.

72727272
37373737

25

38 40

69 71

49494949

40404040

63636363

202020

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

2.2 குழுக்களாகப் பிரித்தல்

ஒரு ைதயல் கைடயில்

ேமேல உள்ள படத்தின் சூழைல ஆசிரியர் விவரித்துக் கீழ்க்காணும் வினாக்கைள வினவி குழுக்களாகப் ெபாருள்கைள 

வைகப்படுத்தைல வலுவூட்டலாம்.

  படத்தில் என்ெனன்ன ெபாருள்கைளக் காண்கிறாய்? எத்தைன கத்தரிக்ேகால்கள் உள்ளன?

 ெபாத்தான்கள் உள்ள புட்டிகள் எத்தைன உள்ளன? 
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ெசய்து பார்

கற்றல் 

அணில் ஆடு இைல

அன்னம் ஆைம இட்டலி

அடுப்பு ஆணி இஞ்சி

அன்ைன ஆந்ைத

அம்மி

க கா கி

5 4 3

முதல் எழுத்ைதக் ெகாண்டு கீழ்க்காணும் ெசாற்கைளக் குழுக்களாகப் பிரித்தும், எண்ணியும் 

எழுதுக.

’அ’, ‘ஆ’ மற்றும் ‘இ’ என்ற எழுத்தில் 

ெதாடங்கும் வார்த்ைதகள் 

பின்வருமாறு

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெசாற்கைள அவற்றின் முதல் எழுத்ைதக் ெகாண்டு குழுக்களாகப் 

பிரித்தல் மற்றும் எண்ணுதல்.

அணில் ஆைம

அன்னம் இட்டலி

அடுப்பு ஆடு ஆணிஇைல

அன்ைன இஞ்சி

ஆந்ைதஅம்மி

கந்தன்

கமலா

காதர்கிேரஸ்

கிரண்

கிட்டு

காசி கிரி

கார்த்தி காவ்யா

காமினி

கர்ணா

கிருஷ்

கதீஜா

கவிதா
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கற்றல் 

ெசயல்பாடு 

ெபாருள்கள் பத்துகள் ஒன்றுகள் எண்

3 2 32

பிரித்து எண்ணுேவாம்

  ேதைவயான அளவிற்குக் கற்கள், மணிகள், புளியங்ெகாட்ைடகள், ேவப்பங்ெகாட்ைடகள் ஆகிய 

ெபாருள்கைள எடுத்துக்ெகாள்க. அைனத்துப் ெபாருள்கைளயும் ெபட்டியில் கலந்து ைவக்க 

ேவண்டும்.

  மாணவர்களிடம் அவற்ைற வைக வாரியாகப் பிரிக்கச் ெசய்யவும்.

  அவற்ைற எண்ணச்  ெசய்து எண்ணிக்ைகைய கூறவும். 

10 ஒன்றுகள் ேசர்ந்தது 1 பத்து ஆகும்.

ெபாருள்கைளப் பத்துகளாகவும் 
ஒன்றுகளாகவும் குழுப் பிரித்தல்

பத்து
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ெசய்து பார்

ெபாருள்கள் பத்துகள் ஒன்றுகள் எண்

ெபாருள்கைளப் பத்துகளாகவும், ஒன்றுகளாகவும் பிரித்து எண்கைள எழுதுக.
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பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

2.3 இட மதிப்பு
சின்னு, மின்னு

சின்னு, மின்னு 42 
ேகரட்டுகள் ெகாண்டு 

வாருங்கள்
எனது வலப்பக்கம் 10 

ேகரட்டுகள் ெகாண்ட 
கட்டுகள் உள்ளன.

எனது இடப்பக்கம் 
ேகரட்டுகள் உதிரிகளாக 

உள்ளன.

நான் 4 கட்டுகளும் 
2 உதிரிகளும் 

எடுத்துள்ேளன்

நான் 2 கட்டுகளும் 
4 உதிரிகளும் 

ைவத்துள்ேளன்

யார் எடுத்தது 
சரி?

நான் 42 
எடுத்ேதன்.

இல்ைல, 
நான் தான் 42 

எடுத்துள்ேளன்.

ேமேல உள்ள சூழைலப் பற்றிக் கலந்துைரயாடி அதில் பல்ேவறு எண்கைள மாற்றி இடமதிப்பிைன 
விளக்கலாம்.
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ெசய்து பார்

கற்றல் 

எண் இடமதிப்பு எண் இடமதிப்பு

23 2 பத்துகள் 3 ஒன்றுகள் 32

16 61

55 55

74 47

92 29

31 1 ஒன்று 13 1 பத்து 3 ஒன்றுகள்

85 58

எண் கட்டுகளாக உள்ள ேகரட்டுகள் (10) உதிரி ேகரட்டுகள்

42

எண்  பத்து மணிகளின் சரங்கள் உதிரி மணிகள்

24

53

38

ேமேல உள்ள சூழலில் இருந்து 42இன் இட மதிப்ைப அறிேவாம்.

இடமதிப்பு என்பது எண்களில் அவ்ெவண் இருக்கும் இடத்ைதப் ெபாறுத்தது ஆகும்.

கீழ்க்காணும் அட்டவைணைய நிரப்புக.

ெகாடுக்கப்பட்ட எண்களுக்குப் பத்துகளாகவும் ஒன்றுகளாகவும் மணிச்சரங்கள் 
வைரக. 
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ெசயல்பாடு 

முயன்று பார் 

மணிகள் ஆணிமணிச் சட்டம் எண்கள்

3 பத்துகள் 

4 ஒன்றுகள்

30+4=34

4 பத்துகள் 

5 ஒன்றுகள்

40+5=45

43

அட்டவைணைய நிரப்புக

  எண் 0 முதல் 9 வைர ெகாண்ட 2 ேசாடி எண் அட்ைடகள் எடுத்துக்ெகாள்ளவும்.
  கரும்பலைகயில் ’பத்துகள்’, ’ஒன்றுகள்’ என எழுதி அதன் எதிேர அட்ைடகைள 

ைவக்கவும்.
  மாணவர் இருவைர அைழத்துப் ’பத்துகள்’ , ’ஒன்றுகள்’ எழுதிய இடத்தில் நிற்க 

ைவக்கவும்.
  இருவரும் தனித்தனிேய எண் அட்ைடகைள எடுக்க ேவண்டும்.
  ’பத்துகள்’ அருேக நிற்பவர் ‘நான்தான் 2, ’பத்துகள்’ இடத்தில் இருப்பதால் என்னுைடய 

இடமதிப்பு ‘இருபது’ எனக் கூறிவிட்டு இருபது மணிகைளக் காண்பிக்க ேவண்டும்.
  ’ஒன்றுகள்’ அருேக நிற்பவர் நான்தான் 4, ’ஒன்றுகள்’ இடத்தில் நிற்பதால் 

என்னுைடய இடமதிப்பு 4 ’ஒன்றுகள்’ எனக் கூறிவிட்டு 4 மணிகைள எடுக்கவும். 
எனேவ, எங்கள் எண் 24 எனக் கூற ேவண்டும்.

  ெவவ்ேவறு ஈரிலக்க எண்ைணக்ெகாண்டு ஆசிரியர் இச்ெசயல்பாட்ைடத் 
ெதாடரலாம்.

ப ஒ

ப

ப

ப

ஒ

ஒ

ஒ
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99

பத்துகளும் ஒன்றுகளும் சமமாக உள்ள கட்டங்களுக்கு மட்டும் நீல 
வண்ணமிடுக.

ேமேல உள்ள எண்ணட்ைடைய உற்றுேநாக்கி விைடயளிக்க.

ஒன்றின் இடமதிப்பு அல்லது பத்தின் இடமதிப்புகளில் 7 இடம்ெபறும் எண்கைள 
எழுதுக.

பத்தின் இடமதிப்புகளில் 6 உள்ள அைனத்து எண்கைளயும் எழுதுக. 

ஒன்றின் இடமதிப்புகளில் 8 உள்ள அைனத்து எண்கைளயும் எழுதுக. 

பத்துகள் மற்றும் ஒன்றுகளின் இடமதிப்புகளில் 9 உள்ள எண் எது?

விைடகளுக்கு வண்ணமிடுக
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கற்றல் 

நிைனவு கூர்க

9 5

5 5

2.4 எண்கைள ஒப்பிடுதல்

அதிகம் மற்றும் குைறவு

நீலத் ெதாட்டியில் 5 பூக்களும்  பச்ைசத் 
ெதாட்டியில் 5 பூக்களும் உள்ளன.
இரண்டு ெதாட்டிகளிலும் சமமான 
எண்ணிக்ைகயில் பூக்கள் உள்ளன.
5 என்பது 5 க்குச் சமம். 

மஞ்சள் ெதாட்டியில் 9 பூக்களும் நீலத் 
ெதாட்டியில் 5 பூக்களும் உள்ளன.
நீலத் ெதாட்டியில் உள்ளைதவிட மஞ்சள் 
ெதாட்டியில் அதிக எண்ணிக்ைகயில் 
பூக்கள் உள்ளன.
9 என்பது 5 ஐ விடப் ெபரியது.
மஞ்சள் ெதாட்டியில் உள்ளைத 
விட நீலத் ெதாட்டியில் குைறவான 
எண்ணிக்ைகயில் பூக்கள் உள்ளன.
5 என்பது 9 ஐ விடச் சிறியது.

பூக்களின் எண்ணிக்ைகைய ஒப்பிடுக

எள்ளுருண்ைடகள் ெநல்லிக் 
கனிகைள விடக் குைறந்த 
எண்ணிக்ைகயில் உள்ளன.

ெநல்லிக்கனிகள் 
எள்ளுருண்ைடகைள விட அதிக 
எண்ணிக்ைகயில் உள்ளன.
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ஐ விடப் ெபரியது
ஐ விடச் சிறியது 

க்குச் சமம்

ஐ விடப் ெபரியது
ஐ விடச் சிறியது 

 க்குச் சமம்

ஐ விடப் ெபரியது
ஐ விடச் சிறியது 

 க்குச் சமம்

8
ஐ விடப் ெபரியது
ஐ விடச் சிறியது 

 க்குச் சமம்
7

4
ஐ விடப் ெபரியது
ஐ விடச் சிறியது 

 க்குச் சமம்
4

3
ஐ விடப் ெபரியது
ஐ விடச் சிறியது 

 க்குச் சமம்
9

6 6

ெசய்து பார்
ெபாருள்கைள எண்ணிக் கட்டங்கைள நிரப்புக. வலப்புறத்திலும் 
இடப்புறத்திலும் உள்ள எண்கைள ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
மூன்று கூற்றிலிருந்து சரியான ஒன்ைற வட்டமிடுக.
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கற்றல் 

இரண்டு இலக்க எண்ேணாடு, ஓரிலக்க எண்ைண ஒப்பிட்டால் எப்ெபாழுதும் இரண்டு 
இலக்க எண்ேண ெபரியதாகும். 

சரியான விைடைய ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக
i) 75ஐ விடச் சிறிய எண் 

71 85 98 75
ii) 40ஐ விடப் ெபரிய எண்

25 49 39 40
iii) 56இக்குச் சமமான எண்

60 65 56 57

9 159

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ெசய்து பார்

ெவவ்ேவறு பத்துகள் ெகாண்ட ஈரிலக்க எண்கைள ஒப்பிடும்ேபாது பத்துகைள மட்டும் ஒப்பிட்டால் 
ேபாதுமானது எனவும் ஒேர பத்துகள் ெகாண்டிருக்கும் எண்கைள ஒப்பிடும்ேபாது ஒன்றுகைள ஒப்பிட 
ேவண்டும் எனவும் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு வலியுறுத்தலாம். 

ஓரிலக்க எண்ேணாடு ஈரிலக்க எண்ைண ஒப்பிடுேவாம்.
எடுத்துக்காட்டு 9 மற்றும் 15

15 என்பது 9 ஐ விடப் ெபரியதாகும்

ெவவ்ேவறு பத்துகள் ெகாண்ட ஈரிலக்க 
எண்கைள ஒப்பிட்டுப் பார்ப்ேபாம்.

25 மற்றும் 35

இரு எண்களின் பத்தின் இடமதிப்ைப 
மட்டும் ஒப்பிட்டால் ேபாதுமானது.
25இல் 2 பத்துகள் உள்ளன.
35இல் 3 பத்துகள் உள்ளன.
2 பத்துகள் என்பது 3 பத்துகைள விடச் 
சிறியது.
எனேவ 25 என்பது 35 ஐ விடச் சிறியது.
35 என்பது 25ஐ விடப் ெபரியது.

ஒேர பத்துகள் மற்றும் ெவவ்ேவறு 
ஒன்றுகள் ெகாண்ட ஈரிலக்க எண்கைள 
ஒப்பிட்டுப் பார்ப்ேபாம்.  எடுத்துக்காட்டு 

இங்கு பத்தின் இடமதிப்புகள் சமம் 
எனேவ, ஒன்றுகைள ஒப்பிடுேவாம்.
27-இல் 7 ஒன்றுகள் உள்ளன.
24-இல் 4 ஒன்றுகள் உள்ளன.
7 ஒன்றுகள் 4 ஒன்றுகைள விடப் ெபரியது.
எனேவ, 27 என்பது 24 ஐ விடப் ெபரியது
24 என்பது 27 ஐ விடச் சிறியது.

27 மற்றும் 24.

எண்களின் ஒப்பீடு
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முயன்று பார் 
சரியானவற்றிற்கு () குறியிடவும். தவறானவற்றிற்கு (x) குறியிடவும்.

(i) 3 பத்துகள் 4 ஒன்றுகள் என்பது 2 பத்துகள் 3 ஒன்றுகைள விடப் ெபரியது.

(ii) 6 பத்துகள் 5 ஒன்றுகள் என்பது 2 பத்துகள் 3 ஒன்றுகைள விடச் சிறியது.

(iii) 5 பத்துகள் 3 ஒன்றுகளுக்குச் சமமானது 53.  

(iv) 55 என்பது 56க்குச் சமம்.

(v) 65 என்பது 64 ஐ விடப் ெபரியது.                       (vi) 74 என்பது 47 ஐ விடச் சிறியது.

2.5 எண் ெபயர் 

பயணம் ெசய்ேவாம் பாட்டுப் பாடுேவாம்

ஒன்னு ஒன்னு ஒன்னு 

பூமிக்குச் சூரியன் ஒன்று

ெரண்டு ெரண்டு ெரண்டு

ேபாடும் காலணி இரண்டு

மூனு மூனு மூனு

சிறப்பான கனிகள் மூன்று

நாலு நாலு நாலு 

நமக்குத் திைசகள் நான்கு

அஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு 

ஒரு ைக விரல்கள் ஐந்து

ஆறு ஆறு ஆறு

நாவின் சுைவகள் ஆறு

ஏழு ஏழு ஏழு

சப்த சுவரங்கள் ஏழு

எட்டு எட்டு எட்டு

சிலந்திக்குக் கால்கள் எட்டு

ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பது

மதிப்பான ரத்தினங்கள் 
ஒன்பது

பத்து பத்து பத்து

இரண்டு ைகவிரல்கள் பத்து

வடக்கு

கிழக்கு

ெதற்கு

ேமற்கு
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எண் வார்த்ைதகளில் எண் வார்த்ைதகளில்
1 11
2 12 பன்னிரண்டு

3 மூன்று 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20 இருபது

4
ï£¡°

3
Í¡Á

15ðF¬ù‰¶

16
ðFù£Á

17
ðF«ù¿18

ðFªù†´
19

ðˆªî£¡ð¶
20

Þ¼ð¶

5ä‰¶

6
ÝÁ7

ã¿
â†´
8

å¡ð¶
9

ð¡Qó‡´
12

ðF¡Í¡Á
13

ðFù£¡°
14

ðˆ¶
10

ðFªù£¡Á

11

1
å¡Á

2
Þó‡´

கற்றல் 

ெசய்து பார்

குதிைரையப் பராமரிப்பவர் தன்னுைடய 20 குதிைரகைள ஓர் அணி வகுப்புக்கு 
அைழத்துச் ெசல்கிறார்.  குதிைரயின் மீதுள்ள எண் மற்றும் எண் ெபயர்கைள 
உற்றுேநாக்குக.

ெபாருத்தமான எண் ெபயைர எழுதி அட்டவைணைய நிைறவு ெசய்க.
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ஏழு

பதிைனந்து

பதிெனான்று

மூன்று

ஒன்பது

ஐந்து
3

11

15

5

9

7

ெசய்து பார்

முயன்று பார் 

ெசயல்பாடு 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டத்தில் ஒளிந்திருக்கும் 11 முதல் 20 வைரயிலான எண் 
ெபயர்கைளக் கண்டறிந்து வட்டமிடுக.

ப இ அ இ ப ன் னி ர ண் டு

தி ரு ப தி ன் மூ ன் று க ஒ

ெனா ப தி ப தி னா ன் கு ச ப

ன் து ேன க இ ப தி ைன ந் து

று ப ழு ப த் ெதா ன் ப து ன

ப தி னா று ப தி ென ட் டு னு

எண்களுடன்  எண்ெபயைரப் ெபாருத்துக

எண்ெபயைரக் கண்டுபிடி.

  புளிய ”விைதகள்” சிலவற்ைறயும் எண்ெபயர் ”1” முதல் 20 வைர எழுதிய 
எண்ணட்ைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்க.

  ஆசிரியர் 2 மாணவர்கைள அைழத்து ஒருவரின் காதில் ெமதுவாக ஓர் எண்ைணக் 
கூற ேவண்டும்.

  அந்த மாணவர் அந்தந்த எண்ணுக்ேகற்ப புளிய விைதகைள எண்ணி எடுத்து 
அடுத்த மாணவரிடம் ெகாடுத்தல் ேவண்டும். (எண்ைணக் கூறக் கூடாது)

  அடுத்த மாணவர் புளிய விைதகைள எண்ணிப் பார்த்து அந்த எண்ணிக்ைகக்கு 
உரிய எண் ெபயர் எழுதிய அட்ைடைய எடுக்க ேவண்டும்.

  அைனத்து மாணவர்களும் எண் ெபயர்கைள நன்றாக அறியும் வைர ஆசிரியர் 
இச்ெசயல்பாட்ைடத் ெதாடரலாம்.
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நிைனவு கூர்க

10

9 

10 

8

6

9

+

+

+

=

=

=

2.6 கூட்டல்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கண்மணி, ஆஷா மற்றும் பிரஷாந்த்  ஆகிேயார் ஐஸ் குச்சிகைளப் பயன்படுத்திக் ைகவிைனப் 

ெபாருள்கள் ெசய்தனர். அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் பயன்படுத்திய குச்சிகளின் ெமாத்த 

எண்ணிக்ைகையக் கண்டறிந்து  நீல நிறப் ெபட்டியில் எழுதுக.

பல்ேவறு ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு எண்களின் கூடுதைலக் காண  மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் 

உதவலாம்.
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20

22

2 22+ =

+

+

=

=

பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

வன விலங்குப் பூங்காவில் பயணம்

பூங்கா ெதாடர்வண்டியில் 20 நபர்கள் உள்ளனர். ஒவ்ெவாரு 

நிறுத்தத்திலும் ெதாடர்வண்டியில் ஏறும் நபர்கைள ராஜ் எண்ணுகிறான்.

ெவள்ைளப் புலிகைளப் பார்த்த பிறகு 2 குழந்ைதகள் 

ெதாடர்வண்டியில்  ஏறினர்.

நீர்வாழ் காட்சிச் சாைலயிலிருந்து 5 குழந்ைதகள் 

ெதாடர்வண்டியில் ஏறினர்.

2 குழந்ைதகள் வண்ணத்துப்பூச்சிப் பூங்காவிலிருந்து 

ெதாடர்வண்டியில் ஏறினர்.

ஆசிரியர் ேமற்காணும் சூழைலப் பயன்படுத்தித் ெதாடர்வண்டியில் ஏறும் குழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைகைய மாற்றி 

அைமத்து மாணவர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைகையக் காண ஊக்கப்படுத்தவும்.

கைலச் ெசாற்கள்

எண்ணுதல்

கூட்டுதல்

ெமாத்தம்

ேசர்த்தல்

ஒட்டுெமாத்தம்
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பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

2  3

+     4

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

3  2

+      5

3  7

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

2  4

+  3  3

5  7

கற்றல் 

ெசய்து பார்

1.  முத்து 32 எலுமிச்ைசப் பழங்கைளயும்,  கண்ணன் 5 எலுமிச்ைசப் பழங்கைளயும் வாங்கினார்கள். 

அவர்கள் வாங்கிய ெமாத்த எலுமிச்ைசப் பழங்கள் எத்தைன?

கூட்டல்

2.  அபி 24 ெகாய்யாப் பழங்கைளயும், ெஜஸி 33 ெகாய்யாப் பழங்கைளயும் பறித்தார்கள். அபி மற்றும் 

ெஜஸி பறித்த ெமாத்தப் பழங்கள் எத்தைன?

1.  பலூன் வியாபாரியிடம்  23 இளம் சிவப்பு நிற பலூன்களும்  4 மஞ்சள்  நிற பலூன்களும் இருந்தன. 

அவரிடம் உள்ள ெமாத்த பலூன்களின் எண்ணிக்ைகையக் காண்க.
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பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

3  0

+  2  1

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

3  0

+  5  0

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

5  4

2  1

+  2  3

2.  பள்ளிகளுக்கு இைடேயயான ேபாட்டியில் ஒரு பள்ளி 30 தங்கப் பதக்கங்களும் 21 ெவள்ளிப் 

பதக்கங்களும் ெவன்றது. அப்பள்ளி ெவன்ற ெமாத்தப் பதக்கங்களின் எண்ணிக்ைகையக் 

காண்க.

3.  ரீனா, ஒரு நாள் 30 ேபனாக்கைளக் கைடயிலிருந்து வாங்கினாள். அடுத்த நாள் ேமலும் 50 

ேபனாக்கைள வாங்கினாள். அவளிடம் உள்ள ெமாத்தப் ேபனாக்களின் எண்ணிைக எத்தைன?

4.  மணியிடம் 54 கரிக்ேகாலும், ெபான்னியிடம் 21 கரிக்ேகாலும் மாலினியிடம் 23 கரிக்ேகால்களும் 

இருந்தன. அவர்களிடம் இருந்த ெமாத்தக் கரிக்ேகால்களின் எண்ணிக்ைகையக் காண்க.
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4. ஆணிமணிச் சட்டத்ைதப் பயன்படுத்திக் 

கூட்டல் : 26 + 61

1. விரல்கைளப் பயன்படுத்திக் கூட்டல் : 24 + 3 2. எண்ேகாட்ைடப் பயன்படுத்திக் கூட்டல் 
: 14 + 5

3. மணிகைளப் பயன்படுத்திக் கூட்டல் : 
32 + 24 + 13

24
25

26
27

24       +      3      =    27

2  6   6  1         8  7
  32     +  24  +   13 =         69

14 + 5 = 19

10     11     12      13     14      15     16     17      18      19     20

+ =

 
        ப ஒ

    2
+

5
3

        ப ஒ

    4
+    2

5
3

        ப ஒ

    3
    2

+  4

6
2
1

        ப ஒ

    4
    1

+  3

8
0
0

        ப ஒ

    7

+  2

6
2
1

        ப ஒ

    4
+

2
0

        ப ஒ

    2
+  4

3
0

        ப ஒ

    6
+

0
1

        ப ஒ

    5
+   3

0
0

கற்றல் 

ெசய்து பார்

கூட்டலின் பல்ேவறு வழிகள்

பின்வருவனவற்றுக்குக் கூடுதல் காண்க

=++

ப     ஒ ப     ஒ ப     ஒ
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

பத்துகள் ஒன்றுகள்

i) 34 + 35 = ii) 13 + 2 + 1 = iii) 14 + 10 + 2 =  

iv) 34 + 30 + 3 =  v) 30 + 26 + 40 =  iv) 45 + 23 + 21 = 

32

40

53

65

+

+

+

+

14

46=

=

=

=

20

25

36

48

+

+

+

+

10

30=

=

=

=

முயன்று பார் 
பத்துகள் மற்றும் ஒன்றுகளுக்கு வண்ணமிட்டுக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களின் கூடுதல் 

காண்க. 43 + 25

உதிரி மணிகைள வண்ணமிட்டு ஒன்றுகளின் கூடுதல் காண்க.

10 மணிச்சரங்கைள வண்ணமிட்டுப் பத்துகளின் கூடுதல் காண்க.

பின்வருவனவற்ைறக் கூட்டுக.

எடுத்துக்காட்டில் உள்ளைதப்ேபால் இடப்புறம் உள்ள எண்கைள 10 மற்றும் 14 உடன் கூட்டி 

வலப்புறத்திலுள்ள வட்டங்கைள நிைறவு ெசய்க.

ெமாத்தம்
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23 5

13 0

23 35

5 23

0 13

35 23

28 28

13 13

58 58

+ +

+ +

+ +

= =

= =

= =

கூடுதலாக அறிேவாம்

ெசயல்பாடு 

மனக் கணக்கு 

இரண்டும் – ஒன்ேற

  மாணவர்கைள இரு குழுக்களாகப் பிரித்துக் குழுவிற்கு 100 குச்சிகள் வீதம் (10 குச்சிகளாகக்  

ெகாண்ட கட்டுகைளயும், உதிரிக் குச்சிகைளயும் ேசர்த்து) ெகாடுக்கவும்.

  ஆசிரியர் கூட்ட ேவண்டிய இரு எண்கைளக் கூறவும் (எ.கா.) 42, 56

  முதல் குழு 40 (4 பத்துகள்) + 2 குச்சிகைளயும் இரண்டாம் குழு 50 (5 பத்துகள்) + 6 குச்சிகைளயும் 

எடுக்க ேவண்டும்.

  இரு குழுக்களிலும் உள்ள கட்டுகைளயும், உதிரிகைளயும் ஒன்றாகச் ேசர்த்த பின், இருக்கும் 

உதிரிகைளத் தனியாகவும் கட்டுகைளத் தனியாகவும் கூட்டுக.

  ஆசிரியர் முதலில் ஒன்றுகைளயும் பிறகு பத்துகைளயும் கூட்டி விைட காண அறிவுறுத்தவும்.

1.  30 குழந்ைதகள் கயிறு தாண்டும் விைளயாட்டு விைளயாடினர். ேமலும் 20 குழந்ைதகள் 

அவ்விைளயாட்டில் ேசர்ந்தனர். எனில்,  அவ்விைளயாட்டில் உள்ள ெமாத்தக் குழந்ைதகளின் 

எண்ணிக்ைக என்ன?

2.  சுஜி 12 குழந்ைதகைளயும் 15 ெபரியவர்கைளயும் பூங்காவில் 

எண்ணிப் பார்த்தாள் எனில் அவள் எண்ணிப் பார்த்த ெமாத்த 

மனிதர்களின் எண்ணிக்ைக என்ன?

3.  ஒரு மீனவர் காைலயில் 22 மீன்கைளயும் மதியம் 12 மீன்கைளயும் 

பிடித்தார். அவர் பிடித்த ெமாத்த மீன்களின் எண்ணிக்ைக என்ன?

4.  வகுப்பைறயில் 15 ஆண்களும் 24 ெபண்களும் இருந்தனர். 

வகுப்பில் உள்ள ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக என்ன?

5.  ஒரு பறைவகள் சரணாலயத்தில் 33 கிளிகளும் 15 மயில்களும் 

இருந்தன. எனில்,  அங்கிருந்த ெமாத்தப் பறைவகள் எத்தைன?

20+30
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6 - 4

  1 3

  – 7
         
         

  1 6

  – 9
         
         

  1 8

  – 4
         
         

  1 0

  – 3
         
         

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

நிைனவு கூர்க

2.7 கழித்தல்

படத்திைன உற்றுேநாக்கி, ெபாருள்கைளக் ேகாடிட்டு அடித்துக் கழித்தல் கூற்றிைன எழுதவும் 

எழுத்துக்காட்டில் உள்ளைதப்ேபால்

1. விைட 2 ெபறுவதற்கான கழித்தல் கூற்றிைனக் கட்டத்தில் எழுதவும். 

2. விைட 6 ெபறுவதற்கான எண் கூற்றிைன எழுதவும்.

3. விைட 1 ெபறுவதற்கான கழித்தல் கூற்றிைன எழுதவும்.

4. பின்வருவனவற்ைறக் கழிக்க

மாணவர்கள் கழித்தைலப் புரிந்து விைடயளிக்க ஆசிரியர் உதவுக.
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பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

2  5

 −    3

2  2

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

5  6

−  3  0

2  6  

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

பயணம் ெசய்ேவாம்

கற்றல் 

பிறந்த நாள் ெகாண்டாட்டம்

சதிஷ் தன் பிறந்த நாளில் 20 

கடைல மிட்டாய்கைளத் தன் நண்பர்களுக்கு 

வழங்கினான்.

கைலச் ெசாற்கள்

நீக்க

ேவறுபாடு

மீதி

கழித்தல் கூற்றிைன நிைறவு ெசய்க.

ஆசிரியர் ேமேல ெகாடுக்கப்பட்ட சூழலில் குழந்ைதகள் எடுத்த கடைல மிட்டாய்களின் எண்ணிக்ைகைய 

ேவறுபடுத்திப் பல்ேவறு கழித்தல் கூற்றிைன உருவாக்கலாம்

1.  கமலியிடம் 25 ெவள்ளரிக் காய்கள் உள்ளன. அவற்றில் 3ஐ தன் நண்பர்களுக்கு 

வழங்கினாள். அவளிடம் மீதமுள்ள காய்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளவு?

2.  ஒரு கைடயில் 56 இளநீர்கள் உள்ளன. அவற்றில் 30 விற்பைனயாகிவிட்டன. கைடயில் 

மீதமுள்ள இளநீர்களின் எண்ணிக்ைக என்ன?
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பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

2  8

−     5

  

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

2  6

−     6

  

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

3  6

− 1   4

  

பத்துகள் ஒன்றுகள் ப    ஒ

5  7

− 1   3

  

ெசய்து பார்
1.  லீலா 28 எலுமிச்ைசகைளப் பறித்தாள். அவற்றில் 5 எலுமிச்ைசகைளப் பழச்சாறு எடுக்கப் 

பயன்படுத்தினாள். மீதம் உள்ள எலுமிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைக என்ன?

2.  பாலா 26 காகிதக் கப்பல்களும் கலா 6 காகிதக் கப்பல்களும் ெசய்தனர். கலாைவ விட பாலா 

எத்தைன கப்பல்கள் அதிகமாகச் ெசய்தான்?

3.  சிவா 36 ேவர்க்கடைலகள் ைவத்திருந்தான். அதில் விைளயாட்டு ேநரத்தில் 14 ேவர்க்கடைலகைள 

உண்டுவிட்டான் எனில், அவனிடம் மீதம் உள்ள ேவர்க்கடைலகளின் எண்ணிக்ைக என்ன?

4.  காவியாவின் அம்மா 57 எள்ளுருண்ைடகள் ெசய்தார். அவற்றுள் 13 எள்ளுருண்ைடகைளக்  

காவியா தன் நண்பர்களுடன் உண்டாள். தற்ேபாது  மீதமுள்ள எள்ளுருண்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 

என்ன?
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எண்ேகாட்டில் கழித்தல் 38 − 5

மணிகைளக் ெகாண்டு கழித்தல் 38 − 25 ஆணிமணிச் சட்டத்ைதக் ெகாண்டு கழித்தல் 
98 − 25

ஆணிமணிச் சட்டத்ைதக் ெகாண்டு கழிக்க 
36 - 3

8 2 5 7 39

38 − 5 =33 

38 − 25 =13 

48 − 5  

78 − 35 69 − 47 

33
343536

37

– =

விரல்கைளக் ெகாண்டு கழித்தல் : 38 − 5

29   30    31      32     33      34     35     36   37      38     39     40

கற்றல் 

ெசய்து பார்

பல்ேவறு வழிகளில் கழித்தல்

மணிகைள அடித்துக் கழிக்க

6

9

   3

4 7

3

6

–

–

=

=

ப  ஒ

ப  ஒ

ப  ஒ
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ப ஒ
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6
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− 3

2
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ப ஒ

    8
−   7

4
3

ப ஒ

6
− 2

0
0

27 − 7 = 20 49 − 32 = 1727 − 20 = 7

20 + 7 = 27 32 + 17 = 49

49 − 17 = 32

  
ப ஒ

8
−    

9
7

ப ஒ

 4
−   

8
7

கூடுதலாக அறிேவாம்

ெசயல்பாடு 

மதிப்பு காண்க.

ெகாடுக்கப்பட்ட கூட்டல் கூற்றிலிருந்து 2 கழித்தல் கூற்றுகைள நாம் உருவாக்கலாம்.

  மாணவர்கைள இருவர் ெகாண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். பத்து குச்சிகளாகக் ெகாண்ட 

கட்டுகள் ஒன்பைத ஒரு ெபட்டியிலும் உதிரிகளாக 9 குச்சிகைள ஒரு ெபட்டியிலும் ேபாடவும்.

  ஆசிரியர் ஒரு கழித்தல் கூற்றிைனக் கரும்பலைகயில் எழுதிவிட்டு ஒரு குழுவிைன 

அைழக்கலாம்.

  கழித்தல் கூற்றிலுள்ள எண்ணிற்குத் தகுந்தாற்ேபால் குழுவிலுள்ள ஒருவர் பத்து குச்சிகள் 

ெகாண்ட கட்டுகைளயும் மற்ெறாருவர் உதிரிக்குச்சிகைளயும் எடுக்கேவண்டும்.

  கழித்தல் கூற்றிற்கான விைடகாண அவர்கள் எடுத்த கட்டுகைளயும் உதிரிக்குச்சிகைளயும் 

மீண்டும் ெபட்டியில் ேபாட்டுவிட்டுத் தங்களிடம் மீதமுள்ள குச்சிகைள மற்றவர்களுக்குக் 

காட்டவும்.

   ஆசிரியர் மற்ற குழுக்கைளக் ெகாண்டு ெசயல்பாட்ைடத் ெதாடரலாம்.
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நீயும் கணித ேமைததான்

மகிழ்ச்சி ேநரம்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அைமப்பிைன உற்றுேநாக்கிக் கழித்தல் கூற்றிைன நிைறவு ெசய்க.

எடுத்துக்காட்டில் உள்ளைதப்ேபால் கழித்தல் கூற்ைற எழுதி ெவளி வட்டத்திைன நிைறவு ெசய்க.
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கழித்தல் கூற்று தீர்வு

37 – 30
46 – 41
68 – 54
70 – 70
57 – 42
21 – 0

39 – 20

கழித்தல் கூற்று தீர்வு

பின்வரும் எண்கைளப் பயன்படுத்திப் பல்ேவறு கணிதக் கூற்றுகைள உருவாக்கித் தீர்வு காண்க. 
0, 20, 21, 30, 37, 39, 41, 42, 46, 54, 57, 68, 70

முயன்று பார் 

1.  இலக்கியா 29 பூக்கைளக் ெகாண்டு பூங்ெகாத்து உருவாக்கினாள். அவற்றில் 12 பூக்கள் விழுந்து 

விட்டன. பூங்ெகாத்தில் மீதமுள்ள பூக்களின்  எண்ணிக்ைக என்ன?

2.  19 குழந்ைதகள் பூங்காவில் இருந்தனர். அவர்களில் 2 ேபர் ெவளிேயறினால் பூங்காவில் மீதமுள்ள 

குழந்ைதகள் எத்தைன ேபர்?

3.  ேதாட்டத்தில் 33 பறைவகள் இருந்தன. அதில் 11 பறைவகள் பறந்து ெசன்றுவிட்டால் மீதமுள்ள 

பறைவகளின் எண்ணிக்ைக என்ன?

4.  ஒரு பண்ைணயில் 64 ஆடுகள் இருந்தன. 11 ஆடுகைள அடுத்த பண்ைணக்கு எடுத்துச்ெசன்று 

விட்டால் மீதம் எத்தைன ஆடுகள் இருக்கும்?

5.  ஒரு ெபட்டியில் 38 வண்ணம் தீட்டும் தூரிைககள் உள்ளன. 10 தூரிைககைளப் பயன்படுத்திவிட்டால், 

பயன்படுத்தப்படாத தூரிைககள் எத்தைன இருக்கும்?

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கழித்தல் கூற்றுகளுக்கு விைட காண்க.

மனக் கணக்கு

2nd std Maths 1-term Unit_2_Subtraction_Tamil.indd   39 12/29/2019   10:59:17 AM



40

3.1 ஒலிகளில் அைமப்புகள்

பயணம் ெசய்ேவாம்

அைமப்புகள்3
அலகு

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கைலச் ெசாற்கள்

ஒலிகள்

அைமப்பு

ெசாடுக்கு

இைல

மாட்டு வண்டியின் சத்தம்

கட முட கட  கட முட கட கட முட கட

மாட்டு வண்டியின் சத்தம் கட முட கட

ேபாகும் வழிெயல்லாம் ...

மிதிவண்டி மணிச் சத்தம்

ட்ரிங் கிளிங் ட்ரிங் ட்ரிங் கிளிங் ட்ரிங் ட்ரிங் கிளிங் ட்ரிங்

மிதிவண்டி மணிச் சத்தம் ட்ரிங் கிளிங் ட்ரிங்

ேபாகும் வழிெயல்லாம் ...

ெதாடர் வண்டியின் சத்தம்

சிக்கு புக்கு சிக் சிக்கு புக்கு சிக்  சிக்கு புக்கு சிக்

ெதாடர் வண்டியின் சத்தம் சிக்கு புக்கு சிக்

ேபாகும் வழிெயல்லாம் ...

ஆசிரியர் பாடைலப் பாடக் குழந்ைதகைள ஊக்குவித்தல் ேவண்டும். குழந்ைதகளுடன் ேசர்ந்து ஆசிரியர் பாடைலச் 

ெசய்ைககேளாடு பாட ேவண்டும்.

குதிைர வண்டியின் சத்தம்

டக் டக் டிக் டக் டக் டிக் டக் டக் டிக்

குதிைர வண்டியின் சத்தம் டக் டக் டிக்

ேபாகும் வழிெயல்லாம் ...

ேமாட்டார் வண்டியின்  சத்தம்

டப்டப்டுப் டப்டப்டுப் டப்டப்டுப்

ேமாட்டார் வண்டியின் சத்தம் டப்டப்டுப்

ேபாகும் வழிெயல்லாம் ...

ேபாகும் வழிெயல்லாம் ....
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10 முைறகள்

ைகதட்டு ைகதட்டு. ைகதட்டு...

10 முைறகள்

ைகதட்டு. ைகதட்டு... ேமைசையத் தட்டு

6 முைறகள்

                ேமைசையத் தட்டு

                ேமைசையத் தட்டு                    
ைகதட்டு. ைகதட்டு...

கற்றல் 

ெசய்து பார்

கூடுதலாக அறிேவாம்

ஒலி அைமப்புகைள உற்று ேநாக்கி மீண்டும் ெசய்க.

ேமேல உள்ளவாறு பல வழிகளில் ஒலி அைமப்புகைள உருவாக்கலாம்.

ேவறுபட்ட எண்ணிக்ைகயில் ைக தட்டுதல், ேமைச தட்டுதல், ெசாடுக்குதல்  வழியாக ஒலி 

அைமப்புகைள நீங்கேள உருவாக்குங்கள்.

1 முைற   2 முைற  2 முைற

இைச என்பது ஓர் ஒழுங்கைமவில் பல்ேவறு இைசக்கருவிகளால் எழுப்பப்படும் ஒலி 

அைமப்புகேள ஆகும்.

ெசாடுக்குப்ேபாடு
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ெசயல்பாடு 

முயன்று பார் 

மகிழ்ச்சி ேநரம்

பாத்திரங்கைளக் ெகாண்டு ஒலி அைமப்புகைள 
உருவாக்குதல்

வழிமுைற :

  குழந்ைதகைள இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கவும்.

  முதல் குழுவில் உள்ள குழந்ைதகள் தட்ைடயும், கரண்டிையயும் 

இரண்டாம் குழுவில் உள்ள குழந்ைதகள் டிபன்பாக்ைசயும், கரண்டிையயும் 

எடுத்துக்ெகாள்ளவும்.

  ஆசிரியர் 1, 3 எனக் கூறினால், முதல் குழு ஒரு முைறயும் இரண்டாம் குழு 

மூன்று முைறயும் பாத்திரத்ைதக் கரண்டியால் தட்டி ஒலி எழுப்ப ேவண்டும். 

இவ்வாறு ஆசிரியர் அடுத்த இரு எண்கைளக் கூறும் வைர இது ேபாலத் 

ெதாடரலாம்.

என் ெசாந்த இைச

அருகாைமயில் கிைடக்கும் ெபாம்ைமகள், குச்சிகள் ஆகியவற்ைறக்ெகாண்டு உங்களுக்கான ஒலி 

அைமப்புகைள உருவாக்குக.

நமக்குச் ெசாந்தமான இைசக்கருவிையக் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிகைளக் ெகாண்டு  

நாேம உருவாக்குேவாம்.

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4

ஒரு டின், பலூன், 

கத்தரிக்ேகால் இரப்பர்ேபண்ட் 

மற்றும் 2 குச்சிகைள 

எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்.

பலூைனப் படத்தில் உள்ளவாறு 

ெவட்டவும்

டின்னின் மீது பலூைனப் 

ெபாருத்தவும்.

உங்களுக்குப் பிடித்தமான 

ஒலி அைமப்ைப உருவாக்கி 

நண்பர்களுடன் பகிரவும்.
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பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கும்மி மற்றும் ேகாலாட்டப் பாடைலச் ெசய்ைகயுடன் பாடிக் காண்பித்து அவற்றிலுள்ள அைமப்புகைளக் குழந்ைதகள் 

அறிய ஆசிரியர் உதவி ெசய்யலாம்.

3.2 உடலைசவுகளுடன் கூடிய ஒலி அைமப்புகள்

கும்மியாட்டம்

உடல் அைசவுகள்

ஒலிகள்

கைலச் ெசாற்கள்

உற்று ேநாக்கிக் கலந்துைரயாடு :

1. ேமேல உள்ள படத்தில் நீங்கள் காண்பது என்ன? 

2. இம்மாதிரியான நடனம் எந்தத் தருணங்களில் நைடெபறும்?

3. எந்த ஒலி கும்மியாட்டத்திற்கு அடிப்பைடயாக அைமகிறது?
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ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கற்றல் 

ெசய்து பார்

பூமி – வானம் விைளயாட்டு

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுைரகளின் படி பூமி - வானம் விைளயாட்ைட விைளயாடுக.

ஆசிரியர் பூமி எனக் கூறினால் மாணவர்கள் 

தங்கள் ைககைளக் கீழ்ப்பக்கமாகப் படத்தில் 

உள்ளவாறு தட்டுதல் ேவண்டும்.

ஆசிரியர் வானம் எனக் கூறினால் 

மாணவர்கள் படத்தில் உள்ளவாறு ேமல் 

ேநாக்கிக் ைககைளத் தட்டுதல் ேவண்டும்.

உடலைசவுடன் ஒலி அைமப்ைப விைளயாடி மகிழ்ேவாம்.

ெகாடுக்கப்பட்டப் படத்திலுள்ள அைமப்பிைன உற்று ேநாக்குக. ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு 

உடலைசவுடன் கூடிய ஒலி அைமப்புகைள உருவாக்குக.

ஆட்டம் ஆட்டம் ஆட்டம்

ேவறுபட்ட வரிைசகளில் மாணவர்கள் அைமப்புகைள உருவாக்க ஆசிரியர் உதவலாம். அவர்களுக்கு 1, 2, 3, 4 எனக் 

கூறி உடலைசவுடன் கூடிய ஒலி அைமப்புகைள உருவாக்க வழிகாட்டலாம்.

  இரண்டாம் முைறமுதல் முைற
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கூடுதலாக அறிேவாம்

பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கும்மி, ேகாலாட்டம், ஒயிலாட்டம், கரகாட்டம், பரதம் உள்ளிட்ட நடன வைககளில் 

உடலைசவுடன் கூடிய ஒலி அைமப்புகேள இடம் ெபறுகின்றன.

3.3 வண்ணங்களில் அைமப்புகள்

நம்முைடய வனத்திேல ...

படத்திலுள்ள விலங்குகளின் வண்ண அைமப்புகைளக் குழந்ைதகள் உற்று ேநாக்க ஆசிரியர் உதவி ெசய்ய 

ேவண்டும். ேமலும் அவர்கள் உற்றுேநாக்கிய வண்ண அைமப்புகைளப் பற்றிப் ேபச ஊக்குவிக்க ேவண்டும்.
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ெசய்து பார்

கற்றல் 
கீழ்க்காணும் ெபாருள்களில் உள்ள வண்ண அைமப்புகைள உற்றுேநாக்கி அைடயாளம் 

காண்க.

வண்ணமிட்டு அைமப்ைப முழுைம ெசய்க
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i ii iii iv

i ii iii iv

முயன்று பார் 

கூடுதலாக அறிேவாம்

ெசயல்பாடு 

சூழலில் நீ காணும் வண்ண அைமப்புடன் கூடிய ெபாருள்கைளச் ேசகரி. அவற்றில் உள்ள 

அைமப்புகைள விவாதிக்க.

ஆைட உருவாக்கத்திலும், அலங்கரிப்பதிலும், ேகாலமிடுவதிலும் வண்ண அைமப்புகேள 

உள்ளன.

கீழ்க்காணும் முைறயில் வண்ணத் தாள்கைள ஒட்டித் ேதாரணமாகத் தயாரிக்க.

ேதாரணம் ெசய்தல்
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மகிழ்ச்சி ேநரம் ஆைடைய வடிவைமப்ேபாம்

உனக்குப் பிடித்த வண்ண அைமப்ைபப் பயன்படுத்திக் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஆைடைய 

வடிவைமக்க.
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சாண் சாண்

காலடி காலடி
காலடி

தப்படி தப்படி தப்படி

முழம் முழம் முழம்

சாண்

அளைவகள் 4
அலகு

நிைனவு கூர்க

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளைவகளால் படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  ெபாருள்களின் நீளத்ைத 

அளந்து எழுதுக.

நீளத்ைத அளத்தல்
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பயணம் ெசய்ேவாம்

நீளம்

4.1 திட்டமற்ற ஒழுங்குக் கருவிகள் ெகாண்டு நீளத்ைத அளத்தல்

கைலச் ெசால்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

நீளம் தாண்டுதலில் நீளத்ைத அளத்தல்

 குதித்துத் தாண்டிய 
நீளம் 14 காலடி 

உள்ளது.

குதித்துத் தாண்டிய 
நீளம் 11 காலடி 

உள்ளது.

குதித்துத் தாண்டிய 
நீளம் 3 குச்சி அளவு 

உள்ளது.

குதித்துத் தாண்டிய 
நீளம் 3 குச்சி அளவு 

உள்ளது.

ஆசிரியர் மாணவர்களுக்குக் காலடியால் (திட்டமற்ற ஒழுங்கற்ற அளவுகள்) மற்றும் குச்சியால் (திட்டமற்ற ஒழுங்குக் 

கருவிகள்)நீளத்திைன அளக்கும் ேபாது ஏற்படும் ேவறுபாட்டிைன உணர உதவி புரியலாம்.
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கற்றல் 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
அளவீடுகைள ஊகித்துப் பின்பு அதைன அளந்து சரிபார்க்க ஊக்கப்படுத்தவும். ேமலும் சரியாக ஊகம் ெசய்வதற்குப் 

பல்ேவறு ெபாருள்கைள அளப்பதற்கான வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்தவும்.

இந்தப் கரிக்ேகாலின் நீளமானது 

எத்தைன அழிப்பான்களின் 

நீளத்திற்குச் சமமாகும்?

ேதாராயமாக 5 முைற 

இருக்கலாம்.
என் ஊகத்தின்படி 3 

முைற இருக்கலாம்.

அப்படியா ... சரி, அளந்து 

பார்த்துவிடலாம்!

கரிக்ேகாலின் நீளமானது 4 அழிப்பான் 

நீளம் உள்ளது.

என்னுைடய ஊகம் 

அதிகம்.

என்னுைடய ஊகம் குைறவு.
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ெசய்து பார்

அளக்க ேவண்டிய 
ெபாருள்கள்

அளவீட்டுக் 
கருவிகள்

ஊகித்த அளவு
அளக்கப்பட்ட 

அளவு

கரிக்ேகால் துருவி

வண்ணக் ேகால் 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
மாணவர்கைளத் தங்கள் சூழலில் உள்ள ெபாருள்களின் நீளத்ைதத் திட்டமற்ற கருவிகள் வழியாக ஊகித்தும் 

அளந்தும் பார்க்க ஆசிரியர் உதவி ெசய்யலாம்.

அளவீட்டுக் கருவிகைள உற்று ேநாக்கிக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்களின் நீளங்கைள 

ஊகித்து எழுதுக. பிறகு, அளவீட்டுக் கருவிகளால் அளந்து எழுதுக.
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முயன்று பார் 

அளவீட்டுக் கருவி

நீயும் கணித ேமைததான்

ெபாருளின் நீளத்திற்கு ஏற்ப கட்டங்களில் வண்ணம் தீட்டுக. வண்ணம் தீட்டப்பட்ட 

கட்டங்கைள எண்ணிப் பார்த்து அவற்றின் எண்ணிக்ைகைய வட்டத்தினுள் எழுதுக.

ேமேல உள்ள அட்டவைணைய உற்றுேநாக்கிக் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.

1. எந்த இரு ெபாருள்கள் ஒேர நீளம் ெகாண்டுள்ளன?

2. அதிக நீளமுைடய ெபாருள் எது?

3. கரிக்ேகால் மற்றும்  வண்ண ெமழுகுேகாலின் ெமாத்த நீளம் எவ்வளவு?

4. கரிக்ேகாைல விட எழுது ெபாருள் ெபட்டி நீளமானதா? ஆம். எனில், எவ்வளவு ?

5. மிகக் குைறவான நீளமுைடய ெபாருள் எது?

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருளில் வட்ட ேமைசயின் விளிம்புப் பகுதிைய அளக்கப் ெபாருத்தமான 

அளவீட்டுக் கருவி எது? 

அழிப்பான்
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பயணம் ெசய்ேவாம்

4.2 நீளத்ைத அளப்பதற்கான திட்ட அலகுகள்

கற்றல் 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

அளவுேகால் 

ெசன்டிமீட்டர் 

மீட்டர்

கைலச் ெசாற்கள்

மாணவர்களுக்குத் திட்ட அலகுகள் ெகாண்டு அளப்பதன் பயன்பாட்ைட அறிய ஆசிரியர் வழிவைக ெசய்யவும்.

திட்ட அலகுகள் ெகாண்டு அளத்தல்

 அதிக நீளம் ெகாண்ட ெபாருள்கள் மீட்டரிலும் (மீ) குைறந்த நீளம் ெகாண்ட ெபாருள்கள் 

ெசன்டிமீட்டரிலும் (ெச.மீ) அளக்கப்படுகின்றன.

படச் சட்டம் ெசன்டிமீட்டரில் 

அளக்கப்படுகிறது (ெச.மீ)
புடைவ மீட்டரில்(மீ) அளக்கப்படுகிறது

ெசன்டிமீட்டர் மீட்டர்
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நீளத்திைன அளத்தல்

ெபாருள்கள்

மீட்டர் ெசன்டிமீட்டர்

ெசய்து பார்

கற்றல் 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்கைள அளவிடப் பயன்படும் சரியான அலகுகைளக்  () 

குறியிடுக.

அளவுேகாைலக் ெகாண்டு ெபாருள்களின் நீளத்ைத அளப்பதற்கு அறிேவாம்.

 ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
ஆசிரியர் மாணவர்கைள ெசன்டிமீட்டர் அலகில் எண்ணுவதற்கு ஊக்கப்படுத்தலாம். ெபாருள்களின் நீளத்ைத சரியாக அளந்து 

எழுதுவைத உறுதி ெசய்ய அவற்ைற பூஜ்ஜியத்திற்கு பதிலாக 3 ெச.மீ  அல்லது 5 ெச.மீ எனப் பல்ேவறு மதிப்புகளில் ைவக்கலாம்.
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அளவிடும் ெபாருள்

ெசய்து பார்

ெசயல்பாடு 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

முன் பக்கத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்ைத உற்று ேநாக்கிப் ெபாருள்களின் நீளத்ைத 

எழுதுக. 

1. சீப்பின் நீளம்       12        ெச.மீ

2. உறிஞ்சு குழாயின் நீளம்             ெச.மீ

3. கரிக்ேகால் நீளம்             ெச.மீ

4. வண்ண ெமழுகின்  நீளம்             ெச.மீ

ெகாடுக்கப்பட்ட அளவுகளால் ெபாருள்களின் நீளத்ைத அளந்து கட்டங்களில் எழுதுக.

i.  அளவீடுகைள ஊகித்த பின்பு அதைன அளந்து சரிபார்க்க ஊக்கப்படுத்தவும். ேமலும் சரியாக ஊகம் ெசய்வதற்குப் 

பல்ேவறு ெபாருள்கைள அளப்பதற்கான வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்தவும்.

ii.  நீளத்ைத அளப்பதற்கான திட்டக்கருவிகளின் பயன்பாட்ைட அறிய மாணவர்கைள ஊக்கப்படுத்தவும்.

அழிப்பான்
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காலம்5
அலகு

நிைனவு கூர்க

காைல முதல் மாைல வைர நைடெபறும் நிகழ்வுகைள 1, 2, 3 என 9 வைர வரிைசப்படுத்துக.

ஜனவரி 
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வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிறு.

1. ஞாயிறு

2. திங்கள்

3. ெசவ்வாய்

4. புதன்

5. வியாழன்

6. ெவள்ளி

7. சனி

ஞாயிறு

ஞாயிறு

ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாள்கள் உள்ளன

கற்றல் 

ெசய்து பார்

முயன்று பார் 

5.1 வாரத்தின் நாள்கள் 

கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விைடயளி

1. வாரத்தின் நான்காவது நாள் என்ன?

2. வாரத்தின் ஏழாவது நாள் என்ன?

3. வியாழக்கிழைமக்கு அடுத்து வரும் நாள் எது?

4. புதன் கிழைமக்கு முன் வரும் நாள் எது?

5. ஒரு வாரத்திற்கு எத்தைன நாட்கள்?

கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விைடயளி

1. திங்கள் கிழைமக்கு அடுத்த 2வது நாள் எது?

2. புதன் கிழைமக்கு அடுத்த 3வது நாள் எது?

3. ஞாயிற்றுக் கிழைமக்கு 1 நாள் முன்னர் வரும் நாள் எது?

4. சனிக் கிழைமக்கு 2 நாள் முன்னர் வரும் நாள் எது?

5. ெவள்ளிக் கிழைமக்கு 3 நாள் முன்னர் வரும் நாள் எது?

ஆகஸ்ட்

திங்கள்

திங்கள்

ெசவ்வாய்

ெசவ்வாய்

வியாழன்

வியாழன்

ெவள்ளி

ெவள்ளி

புதன்

புதன்

சனி

சனி
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    பாடேவைள

நாள்
1 2 3 4

திங்கள் தமிழ் கணக்கு ஆங்கிலம் பாட்டு

ெசவ்வாய் ஆங்கிலம் சூழ்நிைலயியல் கணக்கு

வைரதலும் 

வண்ணம் 

தீட்டுதலும்

புதன் சூழ்நிைலயியல் தமிழ் ஆங்கிலம் நாடகம்

வியாழன் தமிழ் கணக்கு ஆங்கிலம் கணினி

ெவள்ளி கணக்கு சூழ்நிைலயியல் தமிழ் ேயாகா

இ
ை

ட
ே

வ
ை

ள

இ
ை

ட
ே

வ
ை

ள

உ
ண

வு
 இ

ை
ட

ே
வ

ை
ள

முயன்று பார் 

பாடேவைள எந்த நாள் நைடெபறும்?

வைரதலும் வண்ணம் தீட்டுதலும்

நாடகம்

கணினி

பாட்டு

ேயாகா

உற்றுேநாக்கிப் பட்டியைல நிைறவு ெசய்க . 

இரண்டாம் வகுப்பு கால அட்டவைண
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பயணம் ெசய்ேவாம்

 ஓர் ஆண்டிற்கு 12 மாதங்கள் உள்ளன.

 ஆண்டின் முதல் மாதம் ஜனவரி மற்றும் கைடசி மாதம் டிசம்பர் ஆகும்.

  ஆண்டின் முதல் நாள் ஜனவரி 1 ஆகும். இவற்றில் 7 மாதங்கள் 31 நாள்கைளயும், 4 மாதங்கள் 

30 நாள்கைளயும் ெகாண்டுள்ளன. 

 பிப்ரவரி மாதம் 28 அல்லது 29 நாள்கைளக்  ெகாண்டிருக்கும்.

ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் ஒவ்ெவாரு மாதத்திலும் ெகாண்டாடப்படும்  விழாக்கைளக் ேகட்டு ஊக்கப்படுத்தி 

மாதங்களின் ெபயர்கைள அறியச் ெசய்யலாம்.

கைலச் ெசாற்கள்

ஜனவரி  ஜூைல

பிப்ரவரி  ஆகஸ்ட்

மார்ச்  ெசப்டம்பர்

ஏப்ரல்  அக்ேடாபர்

ேம  
நவம்பர்

ஜூன்  டிசம்பர்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

5.2 ஓர் ஆண்டின் மாதங்கள்
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ஜனவரி

பிப்ரவரி

மார்ச்

ஏப்ரல்

ேம

ஜூன்

ஜூைல ஆகஸ்டு

ெசப்டம்பர்

அக்ேடாபர்

நவம்பர்

டிசம்பர்

மாதங்கள்

1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12

பண்டிைக மாதத்தின் ெபயர்

நவம்பர்

ஜனவரி 

ஆகஸ்டு

ெசப்டம்பர்

குடியரசு நாள்

குடியரசு தினம்

ஆசிரியர் 
தினம்

விடுதைலத் திருநாள் விடுதைலத் 
திருநாள்

ஆசிரியர் தினம்

குழந்ைதகள் தினம்
குழந்ைதகள் தினம்

ெசய்து பார்

ெசய்து பார்

மகிழ்ச்சி ேநரம்

முன்பக்கத்தில் உள்ள காலண்டைர (நாள்காட்டிைய) உற்றுேநாக்கி ஒவ்ெவாரு மாதத்திலும் 

உள்ள நாள்கைள எழுதுக.

மாதங்களின் ெபயர்கைள வரிைசயாக எழுதுக.

ெபாருத்துக.

2nd std Maths 1-term Unit_5_Tamil.indd   61 12/29/2019   10:52:08 AM



62

ஜ
ன

வ
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பி
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வ
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ம
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ச்

ஏ
ப்ர

ல்
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ம

ஜ
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ஆ
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ெ
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ட
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பர்

அ
க்

ே
ட

ாப
ர்

ந
வ

ம்
பர்

டி
சம்

பர்

5.3 பருவங்கள்

ேகாைடக் காலம்

மைழக் காலம்

குளிர் காலம்

கூடுதலாக அறிேவாம்

பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

படத்தில் உள்ளவாறு மாதங்களின் ெபயர்கைளக் ைக மூட்டுகளில் ெபாருத்துக. மூட்டுகளின் 

ேமல் அைமயும் மாதங்கள் 31 நாள்கைளயும் இரண்டு மூட்டுகளின் இைடயில்  அைமயும் 

மாதங்கள் 30 நாள்கைளயும் குறிக்கும். ஆனால் பிப்ரவரி மாதத்தில் 28 அல்லது 29 நாள்கள் 

இருக்கும்.

ேமேல படத்தில் உள்ள பழங்கள், ெபாருள்கள் பற்றிக் ேகள்விகள் ேகட்டுப் பருவங்கள் ெதாடர்பான பதிைல 

மாணவர்களிடம் வருவிக்கலாம்.

கைலச் ெசாற்கள்
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மார்ச், ஏப்ரல், ேம, ஜூன் ஜூைல, ஆகஸ்டு, ெசப்டம்பர் அக்ேடாபர்

நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி

ேகாைடக் காலம் மைழக் காலம்

குளிர் காலம்

விைளயாட்டு

கற்றல் 

ெசய்முைற
1.  ஆசிரியர் பருவங்கள் ெதாடர்பான படங்கைளத் தயாரித்தல். உதாரணமாக, குைடயுடன் நடந்து 

ெசல்லுதல்.

2.  ஒரு மாணவைர அைழத்துப் பட அட்ைடகளில் ஒன்ைற எடுக்கச் ெசய்தல் ேவண்டும்.

3.  இப்ெபாழுது அட்ைடயில் உள்ள படத்ைத விளக்குமாறு மாணவர் ெமௗனமாக நடித்துக் 

காண்பித்தல்.

4.  மற்ற மாணவர்கள் அவரின் ெசய்ைககைள உற்றுேநாக்கி அது எந்தப் பருவம் எனக் கூறுதல்.
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பருவங்கள் உணவுப் ெபாருள்

மார்ச்

ஏப்ரல்

ேம

ஜ
ூ

ன்

ஜ
ூ

ை
ல

ஆ
கஸ்

ட்

ெசப்டம்பர்

அக்ேடாபர்

ஜ
ன

வ
ரி

பிப்ரவ
ரிநவம்பர்

டி
சம்

பர்

ெசய்து பார்

மகிழ்ச்சி ேநரம்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள பருவங்களில் உண்ணப்படும் ெபாருத்தமான உணவுப் ெபாருைள ()குறியிடுக

பருவங்களுக்குத் தகுந்தாற் ேபால் மாதங்களுக்கு வண்ணமிடுக. ேகாைடகாலத்திற்கு 

மஞ்சள் நிறமும், மைழக்காலத்திற்கு நீல நிறமும், குளிர் காலத்திற்குப் பச்ைச நிறமும் 
பயன்படுத்தவும்..
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பயணம் ெசய்ேவாம்

6.1 முைறயான பட்டியல்

தகவல் ெசயலாக்கம்6
அலகு

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

அருண் வீட்டிலிருந்து தனது பள்ளிைய அைடய விரும்புகின்றான்.  ஒரு 

வழியானது உங்களுக்காக வைரயப்பட்டிருக்கிறது. மீதமுள்ள அைனத்து 

வழிகைளயும் கூறுக.

கைலச் ெசாற்கள்

முைறயான பட்டியல்

ேசாடி

வழி

படத்திலுள்ள ஏேதனும் ஒரு வழிைய ஆசிரியர் விளக்குதல் ேவண்டும். ேமலும் மாணவர்கைள மற்ற வழிகைளக் 

கலந்துைரயாடிக் கூறச் ெசய்ய ேவண்டும்.

மருத்துவமைன

பள்ளி 
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ெசய்து பார்

கற்றல் 

வழி 1

வழி 1

வழி 2

வழி 2

வழி 3 வழி 4

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

இரு சட்ைடகள் மற்றும் இரு கால் சட்ைடகைளக் ெகாண்டு ஒருவர் ஆைட அணிவதற்கான 

பல்ேவறு வழிகைளக் காண்ேபாம்.

ஆைட அணியும் முைறகைளப் பட்டியலிடுதல்

இவ்வாறு நான்கு வழிகளில் ஆைட அணியலாம்.

ஆசிரியர் வகுப்பைறயில் கிைடக்கும் ெபாருட்களான ேபனா மற்றும் மூடி, பாட்டில் மற்றும் மூடி ேபான்ற பல்ேவறு 

ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு ேசாடிகைள இைணப்பதற்கான ேவறுபட்ட வழிகைள உருவாக்கக் கற்பிக்கலாம். 

ஒரு வாய்ப்பு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற வழிகைளக் கண்டறிக.

நான்கு ேகாப்ைபகளில் ஒரு ேஜாடி ேகாப்ைபையத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் அைனத்து 

வழிகைளயும் கண்டறிக.
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முயன்று பார் 

கற்றல் 

வழிகளின்

 எண்ணிக்ைக

பழங்களின் எண்ணிக்ைக

வழி 1 0 4

வழி 2 1 3

வழி 3 2 2

வழி 4 3 1

வழி 5 4 0

6.2 ெதரிவுகள்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

  சத்யா ஒரு கரிக்ேகால், ஒரு நீலப் ேபனா மற்றும் ஒரு கருப்பு 

ேபனா ைவத்திருக்கிறாள்.

  இந்த மூன்று ெபாருள்களில் இரண்டிைன அவள்  

நண்பருக்குக் ெகாடுக்க விரும்புகிறாள்.

  ஒரு ெபட்டியில் இரு ெபாருள்கைள ைவப்பதற்கான 

பல்ேவறு வழிகைளக் கண்டறிக. 

இரு எண்களின் ெதரிவுகள்

ஒரு வழி இங்கு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது

4 சீதாப்பழங்கைள 2 கூைடகளிலும் நிரப்புவதற்கான அைனத்து 

வழிகைளயும் எழுதுக.

ெபாருள்களின் எண்ணிக்ைகைய மாற்றி அைமத்து, மாணவர்கைளச் சரியான வழிகைளக் கண்டுபிடிக்கச் ெசய்து 

இச்ெசயல்பாட்ைடத் ெதாடரலாம். 

கைலச் ெசால்

ெதரிவுகள்
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ெசய்து பார்

பூந்ெதாட்டி 1 பூந்ெதாட்டி 2

வழிகள்
பூந்ெதாட்டி 

1

பூந்ெதாட்டி 

2 
ெமாத்தம்

வழி 1 10 0 10

வழி 2 10

வழி 3 10

வழி 4 10

வழி 5 10

வழி 6 10

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

பூந்ேதாட்டத்தில் 10 சிவப்பு நிற ேராஜா பூக்களும், 5 மஞ்சள் நிற ேராஜா பூக்களும் இரண்டு 

பூந்ெதாட்டிகளில் உள்ளன.  இந்த இரு ெதாட்டிகளிலிருந்து 10 பூக்கைளச் ேசகரிக்கக்கூடிய 

வழிகைளப்  பட்டியலிடுக.

ஆசிரியர் இைதப் ேபான்று கூட்டுத்ெதாைக 11, 12, ... வரும்படியான பல நிகழ்வுகைள வகுப்பைறயில் ஏற்படுத்த 

ேவண்டும்.
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பயணம் ெசய்ேவாம்

6.3 தகவல்கைளத் திரட்டுதல்
அளவீடுகளின் மூலமாகத் தகவல்கைளத் 

திரட்டுதல்

அபிேஷக் தன் தந்ைதயுடன் ெபாம்ைமக் கைடக்குச் ெசல்கிறான்.  கைடயில் 

உள்ள ெபாம்ைமகைளச் சரியாக எண்ணிக் கூறினால் ெபாம்ைம வாங்கித் 

தருவதாகத் தந்ைத கூறுகிறார். அவனுக்குத் தங்களால் உதவ முடியுமா?  

விைடையக் கண்டுபிடிக்க அபிேஷக் ெபாம்ைமகைளக் கீழ்க்கண்டவாறு குழுக்களாகப் 

பிரித்து வரிைசப்படுத்தினான்.

விைட கூறுக.

1. எந்தப் ெபாம்ைம வைக அதிகமான எண்ணிக்ைகயில் உள்ளது?

2. கைடயில் உள்ள ெபாம்ைமகளில் எது குைறவாக உள்ளது?

3. லாரி மற்றும் ராக்ெகட் ெபாம்ைமகைளத் தங்களால் ஒேர தட்டில் ைவக்க முடியுமா?  விவரி?

கைலச் ெசால்

தகவல்
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கற்றல் 

1. கீழ்க்கண்ட மரங்களின் உயரங்கள் (மீட்டரில்) என்ன?

2. உயரமான மரத்தின் ெபயர் என்ன?   பைன மரம்

3. குட்ைடயான மரத்தின் ெபயர் என்ன?   வாைழ மரம்

4. 4 மீட்டர் உயரமுள்ள மரத்தின் ெபயர் என்ன?

5. 4 மீட்டர் மற்றும் 6 மீட்டர் உயரத்திற்கு இைடப்பட்ட உயரமுள்ள மரம் எது?

3 6

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள மரங்களின் உயரங்கைள உற்றுேநாக்கி விைடயளிக்க.

6 மீட்டர்

5 மீட்டர்

4 மீட்டர்

3 மீட்டர் 

2 மீட்டர் 

1 மீட்டர்

    வாைழ மரம்  பைன மரம் மாமரம்  ெதன்ைன மரம்
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ெசய்து பார்

ேமேல உள்ள படத்ைதக் கவனமாக உற்று ேநாக்கிக் கீழ்க்கண்ட ேகள்விகளுக்கு விைடயளி.

1.  எத்தைன மாணவர்கள் நைடப்பந்தயம் விைளயாட்ைட விைளயாடுகின்றனர்?

                 ஆண்               ெபண்

2. எத்தைன மாணவர்கள் தவைள ஓட்டம் விைளயாடுகின்றனர்?              ஆண்              ெபண்

3. எத்தைன மாணவர்கள் ஓட்டப்பந்தயம் விைளயாடுகின்றனர்?              ஆண்              ெபண்

4. எந்த விைளயாட்டு அதிக மாணவர்களால் விைளயாடப்படுகின்றது?             

5. நைடப்பந்தயம் மற்றும் தவைள ஓட்டம் விைளயாட்டில் உள்ள ெபண்களின் எண்ணிக்ைக             .

6. எந்த விைளயாட்டு குைறந்த மாணவர்களால் விைளயாடப்படுகிறது?             

7.  நைடப் பந்தயம் மற்றும் ஓட்டப் பந்தயம் ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள ெமாத்த மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைக என்ன?             

மூன்று ெவவ்ேவறு விைளயாட்டுகளில் பங்ேகற்க மாணவர்கள் குழுக்களாகப் பிரிந்துள்ளனர்.

ஓட்டப் பந்தயம்

நைடப் பந்தயம்

தவைள ஓட்டம்
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இரண்டாம் வகுப்பு கணக்கு  (முதல் பருவம்)
பாடநூல் உருவாக்கக் குழு

ேமலாய்வாளர் 
முைனவர் இரா. இராமானுஜம், 
ேபாராசிரியர்,
கணித அறிவியல் நிறுவனம், 
தரமணி, ெசன்ைன.
கி. கிருத்திகா,
ஆராய்ச்சி ைமயம்,
அசிம் பிேரம்ஜி பல்கைலக்கழகம், ெபங்களூரு.
பாட ஒருங்கிைணப்பாளர்
பா. தமிழ்ெசல்வி, 
துைண இயக்குநர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம், 
ெசன்ைன.
குழு ஒருங்கிைணப்பாளர்
க. நடராஜ்,
விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி 
நிறுவனம், திரூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
ஒருங்கிைணப்பாளர்
நா.வி. பூர்ணிமா ேதவி, ப.ஆ,
அ.ேம.நி.பள்ளி, பைழயனூர்,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.
தட்டச்சர்
ல. சுகந்தினி.
கைல மற்றும் வடிவைமப்புக் குழு
ஓவியர்கள்
பா. ரவிக் குமார்
கா. நளன் நான்சி ராஜன்
கா. தனாஸ் தீபக் ராஜன்
நா. காசி
பா.பிரேமாத்
இரா. ேவல் முருகன்
வி. விேனாத்குமார்
சி. அைடக்கல ஸ்டீபன்
புத்தக வடிவைமப்பு
வி2 இேனாேவஷன்ஸ், 
ேகாபாலபுரம், ெசன்ைன.
அட்ைட வடிவைமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

In-House - QC
காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
பக்கிரிசாமி அண்ணாதுைர, 
ராேஜஷ் தங்கப்பன்
ேபச்சிமுத்து ைகலாசம்
ஒருங்கிைணப்பு
ரேமஷ் முனிசாமி

நூல் ஆசிரியர்கள்
அ. ெசந்தில் ராஜ், 
முதுநிைல விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி 
நிறுவனம், ஜி.அரியூர், விழுப்புரம் மாவட்டம்.
சி. ஆனந்தி, ப.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ெதள்ளாறு,  ஆ. தி. கு,
ெதள்ளாறு ஒன்றியம், 
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.
கி. ெஜயராஜ், ப.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, அரங்கம்குப்பம்,
பழேவற்காடு, மீஞ்சூர் ஒன்றியம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
ேட. கிறிஸ்டி தங்க நாயகம், த.ஆ,
சி.எஸ்.ஐ. ெதா. பள்ளி, பாட்டக்குளம்,
திருவில்லிபுத்தூர் ஒன்றியம்,
விருதுநகர் மாவட்டம்.
அர. நிதானம், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ெதா. பள்ளி, குதிைரச்சந்தல், 
சின்னேசலம் ஒன்றியம், கள்ளக்குறிச்சி 
மாவட்டம்.
ெச. இராமநாதன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ெபரியெதற்குக் காடு,
ேபராவூரணி ஒன்றியம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.
இர. மதன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ெதா.பள்ளி, ேமல்குப்பம், 
ஆலங்காயம் ஒன்றியம், ேவலூர் மாவட்டம்.
ேவ. பழனிேவல், இ.நி.ஆ, 
மங்ைகயர்க்கரசி நடுநிைலப்பள்ளி,
மணிநகரம், மதுைர.
ஆய்வாளர்
முைனவர். மு.ப. ெஜயராமன்,
உதவிப் ேபராசிரியர், கணிதவியல் துைற,
உ.நா. அரசு கல்லூரி, ெபான்ேனரி. 
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
முைனவர். ெச. ேசாபனா சர்மா,
உதவிப் ேபராசிரியர், கணிதவியல் துைற,
பாரதி கைலக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), ெசன்ைன.
விைரவுக் குறியீடு ேமலாண்ைமக் குழு 
சூ.ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு ,ப.ஆ ,
அ.உ.நி.பள்ளி, ெபருமாள் ேகாவில்,
பரமக்குடி,  இராமநாதபுரம்.
மு.சரவணன்  ,ப.ஆ,
அ.ம.ேம.நி.பள்ளி, புதுப்பாைளயம்,
வாழப்பாடி, ேசலம்.
வ.பத்மாவதி ,ப.ஆ,
அ.உ.நி. பள்ளி,  ெவற்றியூர்,அரியலூர்.
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அலகு 
எண் தலலப்புகள் பகக 

எண் மாதம்

1 நமது சுற்றுச்சூழல் 75 ஜூன்

2 எனது அற்புதமான உடல் 86 ஜூன் - ஜூலை

3 நம்லமச் சுற்றியுள்்ள 
தாவரஙகள் 95 ஜூலை - ஆகஸ்ட்

4 நம்லமச் சுற்றியுள்்ள 
விலஙகுகள் 109 ஆகஸ்ட் - தெப்டம்பர் 

பபாரு்ளடககம்

இலைய வ்ளம்மதிப்பீடு
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நமது சுற்றுச்சூழல்

காடு

நம் பூமியில் காடுகள், சமவெளிகள், குன்றுகள், பாலைெனஙகள் பபான்்ற பல்பெறு 
நிை அலமப்புகளும் குளஙகள், ஆறுகள், கடல்கள் பபான்்ற நீர்நிலைகளும் உள்ளன.

பேசிய குழநலேகள் அறிவியல் மாநாடலட முன்னிடடு பள்ளி விழாகபகாைம் 
பூண்டிருநேது. எல்பைாரும் குதூகைமாக இருநேனர். இதில் கைநதுவகாள்ள இநதியாவின் 
அலனத்து பகுதிகளிலிருநதும் மாணெர்கள் ெநதிருநேனர். அெர்கள் ேஙகலள 
அறிமுகப்படுத்திகவகாண்டு அெர்கள் சார்நே இடஙகலளக குறித்துப் பபசத் வோடஙகினர். 

75

அலகு
1

நீஙகள் கற்க இருப்பவை
 �பல்பெறு சுற்றுச்சூழல்களின் 

ேன்லமகள்-காடுகள், 
சமவெளிகள், குன்றுகள், 
குளஙகள், ஆறுகள், கடல்கள், 
பாலைெனஙகள்
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படனியல், ”நான் ஒரு காடடினருபக ொழ்நது ெருகிப்றன். காடடில் அதிக 
எண்ணிகலகயில் மரஙகள் இருககும். ேலரயில் புேர்களும் புற்களும் 
காணப்படும். இஙகு நீபராலடயும் குளமும் கூட காணப்படும். 

இது யாலன, புலி, மான், சிஙகம், கரடி, பாம்பு பபான்்ற விைஙகுகளின் 
இருப்பிடமாகவும் திகழ்கி்றது. இஙகு மயில், பு்றா, சிடடுககுருவி, கிளி,  மரஙவகாத்தி பபான்்ற 
ப்றலெகளும் ொழ்கின்்றன. இஙகு விைஙகுகளின் பல்பெறு ஒலிகலளக பகடகைாம். 
எனககுக காடு மிகவும் பிடிககும். காடு பசுலம நில்றநே குளிர்ச்சியான பகுதியாகும்”.

ச�ாற்்பட்டியல்

காடு, நிழல், புேர், ஒலி, ேலர, புல், 
குளிர்ச்சி

காடுகளில் காணப்படும் சில ்பறவைகவை நம் வீட்்டருகிலும் காணலாம்.
நீஙகள் ்பார்த்த ்பறவைகளுக்கு () குறியிடுக.

ஆண்டு  
ைவையஙகள்

ஒரு மரத்தின் ெயலே அேன் 
மரககடலடயில் உள்ள ஆண்டு 
ெலளயஙகளின் எண்ணிகலகலயக 
வகாண்டு அறியைாம்.

காடுகள் பை ெழிகளில் நமககுப் 
பயன்படுகின்்றன. நாம் மரககடலட, பேன், 
பழஙகள்,  இரப்பர் மற்றும் பை வபாருள்கலள 
காடுகளிலிருநது வபறுகிப்றாம்.

வமனா கிளி புறா காகம் சிட்டுக் 
குருவி

மயில்

ேருண், “நான் விெசாயக குடும்பத்திலிருநது ெருகிப்றன். நாஙகள் சமவெளிகளில் 
ொழ்கிப்றாம்.

சமவெளி என்பது ஒரு ேடலடயான நிைப்பகுதி. குன்றுகலளவிட 
சமவெளிகளில் வெப்பம் அதிகமாக இருககும். பயிரிடுெேற்குச் சமவெளி 
மிக ஏற்்றது. விெசாயம் இல்லைவயனில் நம்மால் உணலெப் வப்ற முடியுமா?

விலளநிைஙகளுககு மலழ, ஆறு, ஏரி, குளம், கிணறு பபான்்றெற்றிலிருநது நீர் 
கிலடககி்றது. அஙகு பசு, ஆடு, எருது, எருலம மற்றும் பல்ெலக ப்றலெகலளயும் 
காணைாம். ப்றலெகலள உற்றுபநாககுெது எனககு மிகவும் பிடிககும்”.

76

�மசைளி மற்றும் குன்று
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காமாடசி, ”நான் மலைககுன்றின் பமல் ொழ்நது ெருகிப்றன். 
குன்று மலைலயப் பபான்்றது. ஆனால் மலை 
அளவிற்கு உயரமானது அல்ை. குன்றுகள் 
வபாதுொகப் பசுலமயாகவும் அழகாகவும் இருககும். 
இது சமவெளிலயவிட குளிர்ச்சியாக காணப்படும். 
குறிப்பாகக பகாலடககாைஙகளில் மககள் 
மலைொழிடஙகலள பார்லெயிட ெருகின்்றனர்”.

ச�ாற்்பட்டியல்

குன்று, மலைொழிடம், 
பகாலடககாைம், 

விெசாயம், பயிர்கள், 
படிவிெசாயம்

குன்று
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சகாடுக்கப்பட்்ட ச�ாற்கவை உரிய சுற்றுச்சுழலுக்கு ஏற்்ப எடு்தது எழுதுக.

�மசைளி குன்று

(குளிர்ச்சி, பேயிலை, ேடலடயானது, படிவிெசாயம், வெப்பமானது, கரும்பு, 
மலைொழிடம், காபி, பயிர்கள்)

  ேமிழக ’மலைகளின் அரசியாக’ உேகமண்டைத்லேயும் (ஊடடி), ’இளெரசியாகக’ 
வகாலடககானலையும் அலழககிப்றாம்.

  நமது மாநிை விைஙகு ெலரயாடு. இது நீைகிரி மலையில் காணப்படுகி்றது.

78

இப்படத்லேப் பாருஙகள். இநேக குன்று பார்ப்பேற்குப் படிப்படியாக அலமககப்படடுள்ளது 
பபால் வேரிகி்றது அல்ைொ! இப்படிகளில்ோன் பயிர்கள் ெளர்ககப்படுகின்்றன.  இலேபய 
படிவிெசாயம் என்கிப்றாம். சிை குன்றுகளில் பேயிலை, காப்பிகவகாடலடச் வசடிகள் 
பயிரிடப்படுகின்்றன.
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கீழழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ைைாறு மீன் ைவைந்து ைண்ணம் தீட்டுக.

குைம்

்பாவற

ஆவம

்தைவை

நண்டு சகாக்கு

மீன்

79

சுலைமான், “நான் என் ஊரில் உள்ள குளத்லேப் பற்றிப் பபச விரும்புகிப்றன். 
குளம் என்பது நீர் பசகரிககும் இடம்.  இது மலழநீரால் நிரம்புகி்றது. மீன், பூச்சி, 
பாம்பு, ேெலள, நண்டு, ஆலம பபான்்றலெ குளத்தில் ொழ்கின்்றன. அல்லி, 
ோமலர பபான்்ற மைர்களும் குளத்தில் காணப்படுகின்்றன. குளத்லேவிட ஏரி 
வபரியது”. 

அல்லி, தாமரை மலர்கரைப் பறிக்க 
குைத்தில் இறங்குவது ஆபத்தானது.
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சுல்ோனா, ”நான் ஆற்றினருபக ொழ்நது ெருகிப்றன்.  பாய்நது வசல்லும் ஆற்ல்றப் 
பார்ப்பது எனககு மிகவும் பிடிககும். ஆறு மலையில் வோடஙகி, ஒரு ெழித்ேடத்லே 
ஏற்படுத்திக வகாண்டு இறுதியில் கடலில் கைககி்றது.

ஆற்றுநீர் நமககுப் பை ெழிகளில் பயன்படுகி்றது. இேன் 
காரணமாகபெ பழஙகாைத்தில் மககள் ஆற்றின் அருபக 
ொழ்நேனர். பைெலக மீன்கள், நண்டுகள் மற்றும் 
ப்றலெகள் ஆற்றிலும் ஆற்ல்றச் சுற்றிலும் ொழ்கின்்றன.  
சிை பநரஙகளில் ஆற்றில் படகுப் பபாடடிகள் 
நடத்ேப்படுெது உண்டு. என் சபகாேரர்கள் இநேப் படகுப் 
பபாடடியில் விருப்பத்துடன் பஙபகற்பர்”. 

ச�ாற்்பட்டியல்

ஆறு, கடல், பாலே, 
படகுப்பபாடடி, உெர்ப்பு

க்டல்

ஆறு

80

ஆறு மற்றும் க்டல்
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பகாபால், ”நான் கடற்கலரபயாரத்தில் ெசிககும் ஒரு மீனெக குடும்பத்திலிருநது 
ெருகிப்றன். கடல் என்பது மிக அதிகளவு நீலரக வகாண்ட வபரிய நீர்நிலையாகும். 
கடல்நீர் உெர்ப்பாக இருககும். நாம் கடலிலிருநது 
உப்லபப் வபறுகிப்றாம்.  ோெரஙகள், மீன்கள், 
ஆலமகள், இ்றால்கள், டால்பின்கள் மற்றும் 
நண்டுகள் பபான்்ற உயிரினஙகள் கடலில் 
ொழ்கின்்றன. நாஙகள் கடடுமரம், படகு, மீன் 
பிடிெலைலயப் பயன்படுத்தி மீன் பிடிககிப்றாம்”.

81

க்டல்

ஒரு நதியின் ்பயணம்

க்டல்

நாம்
சிப்பியில் 
இருநது முத்லேப் 
வபறுகிப்றாம்.
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ச்பாரு்த்தமான கட்்ட்ததில் ()  குறியிடுக.

ஆற்று நீர்  
உெர்ப்பானது.

ஆம்

ச�ாற்்பட்டியல்

பாலைெனம், மணற்பாஙகான, அலமதி, மணற்குன்று, கள்ளிச்வசடி

்பாவலைனம்

82

கடடுமரம் மீன் பிடிககப் 
பயன்படுத்ேப்படுகி்றது.

ஆலமகள்  
கடலில் ொழும்.

ஆறு கடலிலிருநது 
வோடஙகுகி்றது.

ஆற்றுநீர்  
விெசாயத்திற்குப் 

பயன்படுகி்றது.

இல்லை இல்லை

இல்லை

இல்லை

இல்லை

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

மீன்கள் ஆற்றில்  
மடடுபம ொழும்.

ஆம் இல்லை
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்பாவலைன்ததில் மட்டும் காணப்படு்பவை யாவை? அைற்றிற்கு ைண்ணம் 
தீட்டுக.

பமொராம், கமைா, ”நாஙகள் பாலைெனப் பகுதியிலிருநது ெருகிப்றாம். 
பாலைெனம் ஒரு வெப்பமான மணல் நில்றநே பகுதி. அஙகு மணல் பமடுகளாகக 
காணப்படும். அேலன மணற்குன்றுகள் என அலழககிப்றாம். கள்ளிச்வசடிகள் 
பாலைெனத்தில் காணப்படுகின்்றன. இலெ குல்றநே அளவு நீர் இருநோபை 
ெளரும்.
பாலைெனத்தில் ஒடடகஙகள் பயணம் வசய்ெேற்காகப் பயன்படுத்ேப்படுகின்்றன. 
எனபெ இது ’பாலைெனக கப்பல்’ என அலழககப்படுகி்றது. பாலைெனத்தில் 
மிகக குல்றநே அளபெ நீர் கிலடப்போல், நாஙகள் நீலரச் சிககனமாகப் 
பயன்படுத்துகிப்றாம்”.

83

 ஒடடகத்ோல் அதிகளவு நீலர ஒபர பநரத்தில் குடிகக இயலும். நீரும் உணவுமின்றி 
ஒடடகத்ோல் பை நாள்கள் உயிபராடு ொழமுடியும்.

மாநாடடின் இறுதியில் அலனத்து மாணெர்களும் பி்ற மாணெர்களின் ொழிடத்லேப் பற்றித் 
வேரிநது வகாண்டோல் மகிழ்ச்சியாக இருநேனர். அலெ அலனத்தும் இயற்லகயின் ஒரு 
பகுதியாக இருப்பலேப் புரிநது வகாண்டனர். ெருலக புரிநதிருநே அலனெரும் ’இயற்லகலயப் 
பாதுகாப்பபாம்’ என உறுதிவமாழி எடுத்துக வகாண்டனர். நாமும் இயற்லகலயப் பாதுகாகக 
உறுதிவமாழி எடுத்துக வகாள்பொமா!
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மதிபபீடு

1. ச்பாரு்ததுக.

அ. பாலைெனம் - சிஙகம்

ஆ. சமவெளி - ஒடடகம்

இ. காடு - மீன்

ஈ. குளம் - பசு

3. �ரியானைற்வற ’�’ என்றும் ்தைறானைற்வற ’்த’ என்றும் குறிக்க.

அ. குன்றுகளில் படிவிெசாயம் நலடவபறுகி்றது. (  )

ஆ. குதிலரலயப் ’பாலைெனக கப்பல்’ என அலழககிப்றாம். (  )

இ. சிஙகமும் புலியும் காடடில்  காணப்படும். (  )
ஈ. காடடில் மணற்குன்றுகள் இருககும். (  )

2. நில அவமபபுகவை அைற்றின் ச்பயரகழைாடு ழகாடிட்டு இவணக்க.

பாலைெனம் குன்று

சமவெளி

ஆறு காடு

கடல்
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4. ைவகப்படு்ததுக.

காடு

குளம்

பாலைெனம்

(ஒடடகம், ொத்து, புலி, கள்ளிச்வசடி, மணல்,  
யாலன, நீர், ோமலர, மான், மீன், பபரிச்லச மரம்)

  பல்பெறுபடட சுற்றுச்சூழலை என்னால் அலடயாளம் 
காண முடியும்

  என் சுற்றுச்சூழலை என்னால் பாதுகாகக முடியும்

5.  அவ்டபபுக் குறிக்குள் உள்ை ச�ாற்சறா்டரகவைப ்பயன்்படு்ததி ச்தா்டரகவை 
முழுவமயாக்குக.

(அதிக அளவு நீலர ஒபர பநரத்தில் பருகும்,  மரஙகள் நில்றநேது,   
படிவிெசாயம் நலடவபறுகி்றது,  உப்பு நீலரக வகாண்டது,  ஏரிலயவிடச் சிறியது)

அ. காடு  .

ஆ. கடல்   .

இ. ஒடடகம்  .

ஈ. குளம்   .

உ. குன்றில்      .

்தன் மதிபபீடு
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எனது அற்புதமான உடல்

வேதா, யாஸ்மின், ரீட்ா மூேரும் வதாழிகள். அேரகளின் 
வீடுகள் ஒவே பகுதியில் அருகருவக அமைந்துள்்ளன.  
அேரகள் மூேரும் எபவபாதும் பள்ளி முடிந்தவு்ன் 
ஒன்்ாக விம்ளயாடிக்காணவ் ைகிழ்ச்சியாக வீடடிற்குச் 
்ெல்ோரகள். அேரகளு்ன் நாமும் ்ெல்வோைா!

” நாம் வேதா வீட்ருவக ேந்துவிடவ்ாம். 
அவதா அஙவக பாருஙகள்! நன்கு பழுதத 
ைாம்பழஙகள். ோருஙகள், நாம் எகிறி 
குதிதது அேற்ம்ப பறிககலாம்”.

அ்வ்! காகிதக குபமபக்ளால் இந்த 
இ்ம் அசுததைாக உள்்ளவத! நாம் 
அேற்ம் எடுததுக குபமபத ்தாடடியில் 
வபாடுவோைா!

நாம்ள பாரபவபாைா! என்று கூறி 
அேரகள் ஒருேருக்காருேர 
மகயமெதது விம் ்பற்றுச் ்ென்்னர.

அஙவக பாருஙகள்! பச்மெ நி்த தேம்ள 
ஒன்று தாவிததாவிக குதிககி்து. நாமும் 
தாவிக குதிபவபாைா!

எளிய இயக்கங்கள்

அலகு
2

நீங்கள் ்கற்்க இருப்பவை
  எளிய இயககஙகள்
 மூடடுகள்
 புலன் உறுபபுகளின் பணி
 வதாற்் அமைவு (Posture )
 ே்ளரச்சிப படிநிமலகள்
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பினைரும் செயல்்கவைப ப்பால யாரால் செய்து ்காடட முடியும்?

பதாள்்படவட

முழஙவ்க

மணிக்கடடு

முழங்கால்

்கணுக்கால்

அ) யாமன வபால ந்கக

ஆ) ்காககு வபால ஒற்ம்ககாலில் நிற்க

இ) தேம்ள வபாலத தாே

ஈ) குதிமே வபால ஓ்

உ) முயல் வபாலக குதிகக

ஊ) ோதது வபால ந்கக

மூடடு்கள்

புததகம் ஒன்ம்த தமேயில் மேதது அதமன முழஙகாலும் முதுகும் ேம்ளயாைல் எடுகக 
உஙக்ளால் முடியுைா?

  எலும்புகள் நாம் வநோக நிமிரந்து நிற்கவும் நம்  உ்லுககு ேடிேதமதயும் 
அளிககின்்ன.

  எலும்புகள் இல்லாவிடில் உ்ல் ேடிேைற்்தாய் / ்நகிழ்வுத தன்மையும்யதாய் 
இருககும்.

  இேணடு அல்லது அதற்கு வைற்பட் எலும்புகள் ஒன்்ாக வெரும் இ்ம் மூடடு 
எனபபடும். 
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ச்காடுக்கப்படடுள்ை ்படத்தில் மூடடு்கவை ைடடமிடு்க .

ஆசிரியருக்கான குறிபபு 

ைாணேரகம்ளத தஙகள் விேல்கள், ைணிககடடு, 
முழஙமக, வதாள்படம், கழுதது, முதுகு, முழஙகால் 
ைற்றும் கணுககால் வபான்்ேற்ம் அமெததுப 
பாரககச் ்ொல்லவும். எந்்தந்த மூடடுகள் 
எல்லாப பககஙகளிலும் அமெகின்்ன என்றும்,  
எந்்தந்த மூடடுகள் குறிபபிட் பககஙகளில் 
ைடடும் அமெகின்்ன என்றும் கண்றிந்து ெக 
ைாணேரகளு்ன் பகிரந்து்காள்்ளச் ்ெய்யவும்.

நாம் பல்வேறு ்ெயல்கம்ள ்ெய்ய நைது உ்மல ேம்ளகக வேணடி உள்்ளது. மூடடுகள் 
இருபபதால் ைடடுவை இதமனச் ்ெய்ய முடிகி்து. 

முயனறு ்பார்
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புலன உறுபபு்களின ்பணி்கள்

உற்றுப�ாககி ்கலந்துவரயாடுபைாமா!

மக்காசபொைப ச்பாரி சதாடர்புவடய விைக்கங்கள்

ப்ததில் ்காடுககபபடடுள்்ள ்பாருள்கம்ள எந்்தந்தப புலன் உறுபபுகம்ளப 
பயன்படுததி உணரோய்?

உணவின் சுமேயானது அதில் உள்்ள ்பாருள்களின் தன்மை,  ைணதமதப 
்பாறுதது அமைகி்து.

நுகரதல்

நறுைணம்
(ேறுககும்

வபாது)

பாரததல்

ைஞெள், 
சிறியது, பஞசு 

வபான்்து

்ைன்மையான, 
கடினைான, 
மிருதுோன  

பாப பாப பாப,  
முறுமுறுபபான

உேரபபு,  
காேம்

்தாடுதல் வகட்ல் சுமேததல்

நாம் ோழும் உலகில் உள்்ள ்பாருள்கம்ள நம் புலன் 
உறுபபுகளின் ஒருஙகிமணந்த ்ெயல்பாடடின் மூலைாகவே 
உணரகிவ்ாம். நாம் ்பரும்பாலும் ஒன்றுககு வைற்பட் புலன் 
உறுபபுகம்ள ஒவே ெையததில் பயன்படுததுகிவ்ாம்.

மக்காசபொைப  
ச்பாரி
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புலன 
உறுபபு்கள் புலன உறுபபு்களின ்பணி்கள்

்கண்கள் ்பார்த்தல் -  ேடிேம், அ்ளவு, நி்ம், ்தாமலவு, ஆழம்

்காது்கள் ப்கடடல் -  ெததைான, ்ைன்மையான ஒலிகள்

மூககு நு்கர்தல் -  விரும்பததகக , விரும்பததகாத ோெமன

பதால் சதாடுதல்
-   ் ொே்ொேபபான, ்ைன்மையான, மிருதுோன, 

கடினைான, பஞசு வபான்், சூ்ான, குளிரச்சியான, 
பிசுபிசுபபான

�ாககு சுவைத்தல் -  இனிபபு, புளிபபு, உேரபபு, காரபபு, கெபபு, துேரபபு

ைாணேரகம்ள பருததி, எண்ணய், பமெ, பஞசு, ைணி, கல், நாற்காலி, வொபபு, 
ைலரகள், ஊதுபததி, எலுமிச்மெ, ஆேஞசு, உபபு, பூணடு, பாககு, ெரககமே வபான்் 
்பாருள்கம்ளத ்தாடடுப  பாரககவும் அேற்றினால் ஏற்படும் ஒலிகம்ளக 
வகடகவும் அேற்றின் ைணதமத நுகரந்து பாரககவும்  ்ெய்தல். வைலும் தீஙகு 
விம்ளவிககாத ்பாருள்கம்ளத வதரந்்தடுதது சுமேககச் ்ெய்தல். ைாணேரகம்ள 
அப்பாருள்கம்ளப பற்றி வைவல ்காடுககபபட் ்ொற்கம்ளப பயன்படுததி வபெச் 
்ெய்தல்.

கீபழ ச்காடுக்கப்படடுள்ை சொற்்களுடன சதாடர்புவடய புலன 
உறுபபு்களின ச்பயர்்கவை எழுது்க

யாமனயின் நீண் 
மூகவக அதன்  
தும்பிகமக.

நைது உ்லின் மிகப 
்பரிய புலன் உறுபபு 
வதால்.

ைஞெள் கணகள்

ஆசிரியருக்கான குறிபபு 

முறுமுறுபபான

இனிபபானகடினைான
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பதாற்்ற அவமவு  (Posture)

பல்வேறு ்ெயல்கம்ளச் ்ெய்யும்வபாது நம் உ்ல் அமைந்துள்்ள 
நிமலமயவய வதாற்் அமைவு என்கிவ்ாம். பல்வேறு ்ெயல்கம்ளச் 
்ெய்ேதில் ெரியான, ெரியற்் உ்ல் அமைவு நிமலகள் உள்்ளன.  
அேற்ம்ப பின்ேரும் ப்ஙகம்ள உற்றுவநாககி அறிவோைா!

நிற்்றல் �டத்தல்

தூககுதல்















நாம் எப்பாழுதுவை ெரியான நிமலயிவலவய ்ெயல்கம்ளச் 
்ெய்ய வேணடும். தமேயில் அைரேது உ்ல்நலததிற்கு 
நல்லது. 

ெரியான நிமிரந்த வதாற்் 
அமைவு முதுகுேலிமயத 

தவிரககும்.

அமர்தல்

2nd EVS_1st_Term_Text Book_My Body_TM.indd   91 29-12-2019   12:11:43 PM



92

உலகில் உள்்ள பி் விலஙகுகளி்மிருந்து மூன்று ்ெயல்கள் நம்மை வேறுபடுததிக 
காடடுகின்்ன. 
  நம்ைால் நிமிரந்து நிற்க முடியும்.
  நம்ைால் வபச்சின் மூலம் தகேல் பரிைாற்்ம் ்ெய்ய முடியும்.
  நம்ைால்  சிந்திகக முடியும்.

ைைர்சசிப ்படிநிவல்கள்

�ம் அவனைருககும் விவையாடப பிடிககும். விவையாடடு்கள் இரு ைவ்கப்படும்:  
உள் அரங்க விவையாடடு, சைளிஅரங்க விவையாடடு.

உள் அரங்க 
விவையாடடு்கள்     

்பல்லாஙகுழி

்பாணடி ஆடடம்தாயம்

்பம்்பரம் விடுதல்

நான் குழந்மதயாக இருந்தது முதல் ஆறு/ஏழு ேயது ேமே ே்ளரந்துள்வ்ளன். 
பி்ர உதவியின்றி என்னால் தானாகவே ொபபி் முடியும்.
என்னால் படிகக, எழுத ைற்றும் ேமேய முடியும்.
என்னால் விம்ளயாடடுகம்ள விம்ளயா் முடியும்.

எழுத்தின மறு்பாதிவய ைவரந்து முழுவமயாககு்க.

சைளி அரங்க 
விவையாடடு்கள்
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அ. அைரதல் ஆ. நிற்்ல் இ. ந்ததல் ஈ. தூககுதல்

ெரியான பதாற்்ற  அவமவிற்கு மடடும்  ()  குறியிடு்க.

பினைரும் ெரியான பதாற்்ற அவமவை உங்கள் �ண்பர்்கபைாடு பெர்ந்து செய்்க.

மதிபபீடு

3. ச்பாருத்து்க.

1. ச்காடுக்கப்படட சொற்்கவைக ச்காணடு சதாடர்்கவை நிரபபு்க.

2.  ெத்தமா்க ஒலி  எழுப்பககூடிய ச்பாருள்்களுககு  ‘ெ’ எனவும் சமனவமயா்க ஒலி 
எழுப்பககூடிய ச்பாருள்்களுககு ‘சம’ எனவும் குறிக்க.

( பாரகக, ஓமெ, ைணம், ்தாடு உணரவு, சுமே ) 
அ. வதன் இனிபபுச் ______________ உம்யது.
ஆ. இ்கு ்ைன்மையான ______________ தருகி்து.
இ. ைல்லிமக நல்ல  ______________ உம்யது.
ஈ. பூந்வதாட்ம் ______________ அழகாக இருககி்து. 
உ. குயில் ்ைல்லிய ______________ மய எழுபபுகி்து.

அ. ெரககமே -- உேரபபு
ஆ. எலுமிச்மெ -- இனிபபு
இ. மி்ளகாய் -- புளிபபு
ஈ. க்ல்நீர -- காரபபு
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4.  ச்பாருத்தமான ்கடடத்தில்  ()  குறியிடு்க. 
 ( ஒனறுககு பமற்்படட ்கடடத்திலும்  ()  குறியிடலாம்)

ச்பாருள்்கள் சொரசொரப்பான சமனவமயான ்கடினமான மிருதுைான பிசுபிசுப்பான

பருததி
பமெ
கல்

இ்கு
ைேககடம்

ைலர
ஸ்பாஞசு

வதன்

5.  ெரியான பதாற்்ற அவமவிற்கு  ()   குறியும் தை்றான பதாற்்ற அவமவிற்கு  ()  
குறியும் இடு்க.

6. மூடடு்களின ச்பயர்்கவை எழுது்க. ( ்கணுக்கால், முழங்கால், மணிக்கடடு, முழஙவ்க)

தன மதிபபீடு

  என்னால் பல்வேறு  ்ெயல்கம்ளச் ெரியான மும்யில் ்ெய்ய முடியும்
  மூடடுகளின்  அமெவுகம்ளப பற்றி எனககுத ்தரியும்
  புலன் உறுபபுகளின் மூலம் ்பாருள்களின்  தன்மைமய என்னால் கூ் முடியும்
  உ்ல் ே்ளரச்சிப  படிநிமலகம்ள  என்னால் அம்யா்ளம் காண முடியும்
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மாணவர்கள் பள்ளிக்கு அருகில் உள்்ள த�ாட்டத்திற்குக் ்க்ளபபயணம் சென்றனர.  
அபசபாழுது மீனா என்ற மாணவி சிறு செடியய எடுத்து ஆசிரியயயி்டம் ்காண்பித்து  
“ஏன இசசெடியின ஒரு பகுதி பச்சை நி்றத்திலும் மற்ச்றாரு பகுதி பழுப்பு நி்றத்திலும் 
உள்்ளது?” எனறு த்கட்டாள்.

நம்மைச்  சுற்றியுள்்ள தாவரஙகள்

நீஙகள் கற்க இருபப்வ
 ��ாவரத்தின பா்கங்கள்

 ��ாவரங்களின வய்க்கள்

 ��ாவரங்களின பயன்கள்

 �மரம் - விலஙகு்களின வாழி்டம்

அலகு
3

ஆசிரியய மீனாவி்டம் “நம் உ்டல் எவவாறு  ய்க்கள், ்கால்்கள், �யல எனப பல 
பா்கங்கய்ளக் ச்காண்டுள்்ளத�ா அத� தபானறு �ாவரங்களும் பல பா்கங்கய்ளக் 
ச்காண்டுள்்ளன. அயவ பல்தவறு  நி்றங்களில் ்காணபபடுகின்றன” என வி்ளக்கினார. 
நாமும் அவற்ய்ற அறிதவாமா! வாருங்கள்.
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தவரத்ச�ாகுபபு

�யரக்குக் கீழ் வ்ளரக்கூடிய �ாவரத்தின பகுதி தவரத்ச�ாகுபபு என  அயைக்்கபபடும்.

�ண்டுத்ச�ாகுபபு 

�யரக்கு தமல் வ்ளரக்கூடிய �ாவரத்தின பா்கங்கள் �ண்டுத்ச�ாகுபபு என  
அயைக்்கபபடும். இது �ண்டு, இயல, பூ / மலர மற்றும் பைம் / ்கனி ஆகியவற்ய்றக் 
ச்காண்டிருக்கும்.

ஒரு �ாவரத்ய� உற்றுதநாக்குங்கள். எனன ்காண்கிறீர்கள்? �ாவரத்தின பா்கங்கள் 
எனசனனன பணியயச செய்கின்றன எனபய� உங்க்ளால் யூகிக்்க முடிகி்ற�ா?

இயல
  �ண்டிலிருந்து வ்ளரக் கூடியயவ
  சபரும்பாலானயவ பசயெ 

நி்றத்தில் ்காணபபடும்
  �ாவரத்திற்குத் த�யவயான 

உணயவத் �யாரிக்கும்

ஒவசவாரு �ாவரமும் தவரத்ச�ாகுபபு மற்றும் �ண்டுத்ச�ாகுபயபக் ச்காண்டுள்்ளன.

கலந்து்ரயாடுவவாமைா!

தவ
ரத்

ச�
ாகு

பபு

�ண்
டு

த்ச
�ா

கு
பபு

 தவர
  �ாவரம் மண்ணில் ஊனறி நிற்்க உ�வுகி்றது

96

 மலர
  வண்ணமயமான, 

்கவரசசி்கரமான �ாவரப பகுதி
  சமாடடு மலரா்க வ்ளரும்
  குறிபபிட்ட மணம் உய்டயயவ
  பூசசி்கய்ளயும் ப்றயவ்கய்ளயும் 

்கவரக் கூடியயவ

்கனி
  மலரிலிருந்து உருவாகும்
  சபாதுவா்க ்கனி்கள் 

விய�்கய்ளக் ச்காண்டிருக்கும்
  சபரும்பாலான �ாவரங்கள் 

விய�்களிலிருந்து வ்ளரகின்றன

�ண்டு
   �ண்டுத்ச�ாகுபபின முக்கியப 

பகுதி
   �ாவரத்ய�த் �ாஙகி நிற்்க 

உ�வுகி்றது
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தாவரத்தின் பாகஙக்்ளக் குறிக்க.  ( மைலர், இ்ல, தண்டு, வவர், கனி )

தாவரத்தின் வ்ககள்

ப்டத்ய�ப பாரத்து அதில் உங்களுக்குத் ச�ரிந்� �ாவரங்களின சபயர்கய்ளக் 
கூறு்க. தவறு எவற்ய்றசயல்லாம் இபப்டத்தில் ்காண்கிறீர்கள்?
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�ாவரங்கள் பல வய்கபபடும். அயவ உயரம் (அ்ளவு), �ண்டின �னயம தபான்றவற்றின 
அடிபபய்டயில் வய்கபபடுத்�பபடுகின்றன.

சிறு செடி்கள் எனபயவ சமலிந்� , மிருதுவான �ண்டுய்டய மி்கசசிறிய �ாவரங்கள். 
இவற்றுள் சபரும்பாலானயவ சில மா�ங்கள் மடடுதம வாழ்பயவ.  
எ.்கா. - புதினா, ச்காத்�மல்லி, புல்.

புதினா ககாத்தமைல்லி புல்

சிறு கெடிகள்

புதர் கெடிகள் 
பு�ர செடி்கள் எனபயவ மரங்கய்ள வி்ட ெற்று சிறியயவ. �யரயிலிருந்து பல 

�ண்டு்கய்ளக் ச்காண்டு வ்ளரபயவ. அவற்றின �ண்டுபபகுதி சமல்லிய�ா்க இருந்�ாலும் 
ெற்று ்கடினமா்கக் ்காணபபடும். இயவ பல ஆண்டு்கள் வயர வாழ்பயவ. 
எ.்கா. - செம்பருத்தி, அரளி, மல்லிய்க.

கெமபருத்தி அரளி மைல்லி்க

ஆசிரியருக்கான குறிபபு : பள்ளிக்கு அருகில் உள்்ள த�ாட்டத்திற்கு மாணவர்கய்ள  
அயைத்துச செனறு �ாவர வய்க்கய்ள உற்றுதநாக்்கச செய்து வி்ளக்்கவும்.

கொற்பட்டியல்

சிறிய, சமலிந்�, மிருதுவான, �ண்டு, 
்கடினமான, நலிந்�, �ாஙகும் �னயம

தாவரஙகள்

சிறு 
கெடிகள்

புதர் 
கெடிகள்

ஏறு  
ககாடிகள்

படர் 
ககாடிகள் மைரஙகள்
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அவ்ரக்காய்

பூெணிக்காய் தர்பூெணி முலாம பழம

புடலஙகாய் பீர்க்கஙகாய்

ஏறு ககாடிகள் 
ஏறு ச்காடி்கள் நலிந்� �ண்டியனக் ச்காண்்டயவ. இயவ வ்ளரவ�ற்கு ஏத�னும் ஓர 

ஆ�ாரம் த�யவபபடுகி்றது. இவற்றுள் சில �ாவரங்கள் சில மா�ங்கள் வயர மடடுதம 
வாைக்கூடியயவ. 
எ.்கா. - அவயரக்்காய், பு்டலங்காய் , பீரக்்கங்காய்.

படர் ககாடிகள் 
ப்டர ச்காடி்கள் நலிந்� �ண்டியனக் ச்காண்்டயவ. இயவ �யரயின மீது  ப்டரந்து 

வ்ளரக்கூடியயவ. தமலும் இயவ மி்கபசபரிய, ்கனமான ்கனி்கய்ளத் �ாஙகும் 
�னயம ச்காண்்டயவ. இவற்றுள் சபரும்பாலானயவ சில மா�ங்கள் வயர மடடுதம 
வாைக்கூடியயவ. 
எ.்கா. - பூெணிக்்காய்,  �ரபூெணி, முலாம் பைம்.

மைரஙகள்
சபரிய, உயரமான �ாவரங்கள்  மரங்கள் எனபபடும். இயவ பருத்�, 

்கடினமான �ண்டியனக் ச்காண்டிருக்கும். இ�யன மரத்�ண்டு எனபர. இயவ 
பல கிய்ள்கய்ளக் ச்காண்்டயவ. இயவ பல வரு்டங்கள் வயர வாைக்கூடியயவ.  
எ.்கா. - ஆலமரம், ச�னயன மரம், மாமரம்.

ஆலமைரம கதன்்ன மைரம மைாமைரம
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வ.எண் தாவரம
தண்டின் நிறம 

(பச்்ெ/பழுபபு/சிவபபு)

தண்டின் தன்்மை 

(கடினமைான/மிருதுவான)

1

2

3

4

5

படஙக்்ள உற்றுவநாக்கி அட்டவ்ை்யப பூர்த்தி கெய்க.

தாவரஙகளின் பயன்கள்

மரங்கள், சிறு செடி்கள், பு�ர செடி்கள், ஏறு ச்காடி்கள் மற்றும் ப்டர ச்காடி்களிலிருந்து 
்காய்்கறி்கள், ்கனி்கள், �ானியங்கள், பருபபு வய்க்கள், நறுமணப சபாருள்்கள், எண்சணய் 
மற்றும் மருந்து்கள் தபான்றவற்ய்றப சபறுகித்றாம்.

காய்கறிகள்

கவண்்டக்காய் சுண்்டக்காய் சு்ரக்காய்

கலந்து்ரயாடுவவாமைா!
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கனிகள்

தானியஙகள், பருபபு வ்ககள்

மைாது்்ள

அரிசி வகாது்மை துவரம பருபபு

திராட்்ெ பலாபபழம

நறுமைைப கபாருள்கள் 

எண்கைய்

வதஙகாய் எண்கைய்

ஏலக்காய்

ஆமைைக்கு எண்கைய் 
(வி்ளக்ககண்கைய்)

மி்ளகு

கட்ல எண்கைய்

பிரியாணி இ்ல
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மைருந்துகள்

கீழாகநல்லி தூதுவ்்ள ்தல மைரம

ஒவகவாரு வ்கயிலும கபாருந்தாத ஒன்்றக் கண்டுபிடித்து ()  குறியிடுக.

ெயமக்்கவும் �யலமுடிக்குத் த�ய்க்்கவும் த�ங்காய் எண்சணய் பயனபடுகி்றது.

1.

2.

3.

4.
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�ாவரங்களிலிருந்து சப்றபபடும் இயை தபான்ற அயமபதப நார்கள் எனபபடும். 
நார்கள் ்கயிறு, துணி்கள்  �யாரிக்்கப பயனபடுகின்றன. நாம் ்கயிற்ய்றயும் துணியயயும் 
பல வழி்களில் பயனபடுத்துகித்றாம்.

தாவரஙகளின் பிற பயன்கள்

நார்கள்

�ாவரங்களின பல்தவறு பா்கங்கள் நமக்குப பல வய்க்களில் பயனபடுகின்றன. அய�க் 
குறித்துப தபசுதவாமா!

உைவருந்த பயன்படுப்வகள்

வா்ழ இ்ல             பாக்குமைட்்டத் தட்டு

மைரக்கட்்ட

வதக்கு மைரக்கட்்ட வவபப மைரக்கட்்ட மைரக்கதவு

மரங்களின பருத்� ்கடய்ட்கய்ளக்ச்காண்டு ்க�வு, ெனனல், தமயெ, நாற்்காலி தபான்ற 
பல சபாருள்்கள் செய்யபபடுகின்றன.
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வீட்டு உபவயாகப கபாருள்கள் 

அழகுத்  தாவரஙகள்

அழகு ொதனப கபாருள்கள் 

வராஜா

மைருதாணி

குவராட்டன்

ப்ன மைரம மூஙகில் 

முறம நாற்காலி

சி்கக்காய்

கள்ளிச்கெடிகள்

கற்றா்ழ

கூய்ட்கள், விசிறி தபான்றவற்ய்றச செய்ய, பயன ஓயல்கள் பயனபடுகின்றன.   
்காகி�ம், நாற்்காலி, மு்றம் தபான்றயவ செய்ய மூஙகில் பயனபடுகி்றது.

விசிறிப்ன ஓ்லக் 
கூ்டகள்

104
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தாவரஙக்்ள அவற்றின் வி்்ளகபாருள்கவ்ளாடு கபாருத்துக.

நீஙகள் உண்ைக்கூடிய தாவரப பகுதிக்கு வண்ைமிடுக.
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மைரம ஒரு வாழிடம

கலந்து்ரயாடுவவாமைா!
மரத்திலும் அ�யனச சுற்றிலும் ்காணபபடும் உயிரினங்கய்ளப பற்றி தபசுதவாமா! 

ப்றயவ்கள், பூசசி்கள், அணில்்கள், குரஙகு தபான்ற பல விலஙகு்களுக்கு மரம் வாழி்டமா்க 
(உய்றவி்டமா்க) வி்ளஙகுகி்றது. தமலும் மரங்கள் நமக்கு நிையலயும் சுத்�மான 
்காற்ய்றயும் �ருகின்றன.
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ககாடுக்கபபட்டுள்்ள மைரத்தில் நீஙகள் பார்க்கும  விலஙகுகளுக்கு மைட்டும ( ) 
குறியிடுக.

மைதிபபீடு

1. படஙக்்ள அவற்றின் கபயர்களுடன் கபாருத்துக.

சிறு கெடி

ஏறு ககாடி

படர் ககாடி

மைரம

புதர் கெடி
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2. கபாருத்துக.

அ. பூெணிக்்காய் ஏறு ச்காடி

ஆ. மி்ளகு இயை

இ. தவபபமரம் ப்டர ச்காடி

ஈ. திராடயெ நறுமணப சபாருள்

உ. பருத்தி மரக்்கடய்ட

t  எனனால் �ாவரப பகுதி்களின சபயர்கய்ளக் கூ்ற முடியும் 

t  எனனால் �ாவர வய்க்கய்ள அய்டயா்ளம் ்காணமுடியும்

t  எனக்குத் �ாவரங்களின சில பயன்கள் ச�ரியும்

t  அயனத்து உயிரினங்களுக்கும் ஆ�ாரமா்க உள்்ள 
�ாவரங்கய்ள நான பாது்காபதபன

தன் மைதிபபீடு

3. வகாடிட்ட இடஙக்்ள நிரபபுக. 

அ.  �யரக்கு  ____________ வ்ளரக்கூடிய �ாவரபபகுதி்கள் �ண்டுத்ச�ாகுபபு 
எனபபடும். ( கீழ் / தமல் )

ஆ.  �ாவரத்தின பசயெ நி்றபபகுதி ________________ . ( தவர்கள் / இயல்கள் )

இ.  ________________உணவருந்தும் �டடு்கள் �யாரிக்்கப பயனபடுகி்றது. 
( பாக்கு  மரம் / தவபப மரம் )

ஈ. சமாடடு ____________ வ்ளரும். ( மலரா்க / ்கனியா்க )

4. ெரியான பதி்லத் வதர்ந்கதடுத்து வட்டமிடுக.

அ. நார �ரும் �ாவரம். 
i. வாயை ii. து்ளசி iii. தராஜா

ஆ. ப்டர ச்காடிக்கு எடுத்துக்்காடடு. 
i. புதினா ii. சநல் iii. முலாம்பைம்

இ. இது ஒரு நறுமணப சபாருள். 
i. பிரியாணி இயல ii. வாயை இயல iii. மாவியல 

ஈ. மு்றம் �யாரிக்்கப பயனபடும் �ாவரம். 
i. பயன மரம் ii. ச�னயன மரம் iii. மூஙகில்
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வீட்டு விலங்குகள் – பண்ணை விலங்குகள்

சிக்குவும் டிக்குவும் சிட்டுக்குருவியின் இரண்டு குஞ்சுகள். ஒரு நாள் ......

சிக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தது. அது கூட்டிலிருநது பறநது விலங்குகளின் வாழிைதட்த 
நநாக்கிய ்தனது பயணதட்தத த்தாைங்கியது.

விலங்குகளில் பல வடககள் உள்்ளன. அவற்றுள் சில விலங்குகள் நம்நமாடு வீட்டிலும், 
பண்டணகளிலும் வாழ்கின்றன (வீட்டு விலங்குகள்). சில விலங்குகள் காட்டிலும் (காட்டு 
விலங்குகள்), சில விலங்குகள் நீரிலும் வாழ்கின்றன.

டிக்கு : அ
ம்மா, சிக்கு இன்று 

கூட்டிலிருநது தவளியில் பறநது 

தென்று வர ஆடெபபடுகிறது.
அம்மா: ெரி. ஆனால்  

நீண்ை தூரம் பறநது 
நபாகக் கூைாது.

நம்மைச் சுற்றியுள்்ள விலங்குகள்அலகு
4

 �விலங்குகள், அவற்றின் 
வாழிைங்கள் 

 �வீட்டு விலங்குகள், காட்டு 
விலங்குகள் 

 �விலங்குகளின் இ்ளம் உயிரிகள்

நீங்கள் கற்க இருபப்ை
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சிக்கு, பண்ணை்ையும பண்ணை விலங்குக்்ளயும பார்த்தது. ்தன்னை 
அறிமுகபபடு்ததிக்்காணடு அைற்றுடன பபச ஆரமபி்த்தது.

”நான் ஒரு சிட்டுக்குருவி, என் தபயர் சிக்கு”. 

பட்ததில் உள்்ள விைசாயியின வீட்டில் என்னைனனை விலங்குக்்ளப பாரக்கிறீரகள்?

”சிக்கு! நான் ஓர் எருது. நான் விவொய 
நிலங்கட்ள உழுவ்தற்குப பயன்படுகிநறன்”. 

”சிக்கு! நான் ஒரு பசு. நான் பால் ்தருநவன். 
நமலும் எனது ொணம் உரமாகவும் 
எரிதபாரு்ளாகவும் பயன்படுகிறது. 
என் இ்ளம் உயிரி கன்றுக்குட்டி என 
அடைக்கபபடுகிறது. விவொயி எங்கட்ள 
மாட்டுத த்தாழுவததில் டவததுப 
பராமரிக்கிறார்”.

எருது
பசு

நம் வீட்டிலும் வீட்டைச் சுற்றிலும் இந்த விலங்குகட்ளப பார்க்க முடியும். நாம் அவற்டறப 
பாதுகாக்கிநறாம். இடவ வீட்டு விலங்குகள் என அடைக்கபபடுகின்றன. இடவ நமக்குப 
பல வழிகளில் உ்தவி புரிகின்றன.  
சில வீட்டு விலங்குகள் நமக்கு விவொயத த்தாழிலில் பயன்படுகின்றன. இடவ பண்டண 
விலங்குகள் என அடைக்கபபடுகின்றன. 
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விலங்குக்்ள அ்தன ைாழிட்தப்தாடும அைற்றின இ்ளம உயிரிகப்ளாடும 
பகாடிட்டு இ்ணைக்க. 

”சிக்கு!  நான் ஒரு கழுட்த. நான் ொம்பல் நிறததில் 
இருபநபன். மக்கள் சுடமகட்ளச் சுமநது தெல்ல 
என்டனப பயன்படுததுகிறார்கள். இது என் இ்ளம் 
உயிரி கழுட்தக் குட்டி. என் வாழிைதட்தக் கழுட்த 
லாயம் என்பர்”. 

லாைம

111

்்தாழுைம

”சிக்கு!  நான் ்தான் குதிடர. மக்கள் வண்டி 
இழுக்கவும் பயணம் தெயயவும் என்டனப 
பயன்படுததுகிறார்கள். அவர்கள் என்டனக் குதிடர 
லாயததில் டவதது பராமரிக்கிறார்கள். இது என் 
இ்ளம் உயிரி குதிடரக்குட்டி”.

”என்னால் நின்றுதகாண்டும் படுததுக் தகாண்டும் 
தூங்க முடியும் என்பது உனக்குத த்தரியுமா?”  
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வீட்டு விலங்குகள் 

வீட்டு விலங்குகளுள் சில நமக்கு பால், முட்டை, இடறச்சி, ந்தன் நபான்ற உணவுப 
தபாருள்கட்ளக் தகாடுக்கின்றன. சில விலங்குகள் கம்பளி, ந்தால் நபான்ற  தபாருள்கட்ளக் 
தகாடுக்கின்றன. 

”உங்கள் அடனவடரயும் ெநதித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி”, என்று 
அடனவருக்கும் நன்றி கூறி, சிக்கு பறநது தென்றது. 

”சிக்கு! நான் ஒரு தெம்மறி ஆடு. இது என் இ்ளம் 
உயிரி ஆட்டுக்குட்டி. எங்கட்ளப பட்டியில் 
டவததுப பராமரிக்கிறார்கள். நான் மக்களுக்குக் 
கம்பளிடயத  ்தருகிநறன். கம்பளியிலிருநது கம்பளிச் 
ெட்டை, டகயுடற மற்றும் காலுடற நபான்றடவ 
்தயாரிக்கபபடுகின்றன. இடவ குளிர் காலங்களில் 
உைடலக் க்தக்தபபாக டவக்க உ்தவுகின்றன”.

”சிக்கு! நான் ஒரு தவள்்ளாடு. இது என் 
இ்ளம் உயிரி ஆட்டுக்குட்டி. மக்கள் எங்கட்ள 
நமயச்ெலுக்கு அடைததுச் தென்று, பட்டியில் 
டவததுப பராமரிக்கிறார்கள். நான் மக்களுக்குப 
பால், இடறச்சி நபான்றவற்டறத ்தருகிநறன்”.

”சிக்கு! நாங்கள் ந்தனீக்கள்.  எங்கள் 
வாழிைம் ந்தன் கூடு. நாங்கள் அதிக 
எண்ணிக்டகயில் ஒன்றாகக் கூடி வாழ்கிநறாம். 
நாங்கள் பூக்களிலிருநது ந்தடனத  
்தயாரிக்கிநறாம்”.

”சிக்கு!  நான் ஒரு நகாழி. இது என் இ்ளம் உயிரி 
நகாழிக்குஞ்சு. என் வாழிைதட்தக் நகாழிக்கூண்டு 
என்பர். நான் முட்டை மற்றும் இடறச்சிடயக் 
தகாடுக்கிநறன்”.

”வான்நகாழி மற்றும் வாதது நபான்றடவயும் 
முட்டை, இடறச்சிக்காக வ்ளர்க்கபபடுகின்றன”.
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வீட்டு விலங்குகள் – ்சல்லப பிராணிகள்

இ்ளம உயிரிகளின ்பைரக்்ள எழுது.

வீட்டு விலங்குகளில் சில விலங்குகட்ள நம் வீட்டிநலநய வ்ளர்க்கிநறாம். அடவ தெல்லப 
பிராணிகள் என அடைக்கபபடுகின்றன. 

சிக்கு காட்டிற்குச் தெல்லும் வழியில் சுரபி, தெம்மலர் ஆகிநயார் ்தங்கள் தெல்லப 
பிராணிகளுைன் இருபபட்தப பார்த்தது. 

”இது எனது பூடன; இடவ அ்தன் குட்டிகள். இடவ 
எங்கள் வீட்டில் வ்ளர்கின்றன”.

”இது என்னுடைய நாய; 
இது அ்தன் குட்டி.  நாங்கள் 
இவற்டற எங்கள் வீட்டில் 
உள்்ள நாயபபட்டியில் 
டவதது வ்ளர்க்கிநறாம்”. 

”எனக்கு என் தெல்லப 
பிராணிகட்ள மிகவும் 
பிடிக்கும். நான் அவற்றுக்கு 
உணவு அளிதது, அவற்நறாடு 
விட்ளயாடுநவன். அவற்றுக்கும் 
என்டன மிகவும் பிடிக்கும். 
அடவ என்டனப பார்த்தவுைன் 
்தன் வாடல ஆட்டும். நான் 
அவற்டற நலமாக டவததுக் 
தகாள்்ள மருததுவரிைம் 
அடைததுச் தெல்நவன்”.  ்சமமைலர

சுரபி
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பகாடிட்ட இடங்க்்ள நிரபபுக.

காட்டு விலங்குகள்

ெங்கரிைம் இரண்டு --------------------, மூன்று 
---------------------- உள்்ளன .

ஆகநவ ெங்கரிைம் உள்்ள தெல்லப பிராணிகளின் 
தமாத்த எண்ணிக்டக__________________.

நீங்கள் வ்ளர்க்கும் தெல்லப பிராணி  
உங்கள் தெல்லப பிராணியின் தபயர்  
நீங்கள் அ்தற்குத ்தரும் உணவு  
அட்தப பாதுகாக்கும் வி்தம்  

சிக்கு ஒரு காட்டிற்குள் நுடைந்தது.  
காடு என்பது பலவடக விலங்குகளின் வாழிைம் ஆகும்.

”என் தபயர் சிக்கு. நான் ஒரு சிட்டுக்குருவி . நான் உங்கட்ளப 
பற்றித த்தரிநது தகாள்்ளலாமா?”

”சிக்கு! நான் ஒரு யாடன. எனக்கு 
நீரில் விட்ளயாை மிகவும் 
பிடிக்கும். இது என் இ்ளம் உயிரி 
யாடனக்கன்று”.

நீங்கள் ஏப்தனும ்சல்லப பிராணிக்்ள ை்ளரக்கிறீரக்ளா?  அைற்்றைப பற்றி 
உன நணபரகளுடன / ஆசிரிைருடன கலந்து்ரைாடுக.

யாடனக்கு நீண்ை தும்பிக்டகயும் தபரிய காதுகளும் 
உள்்ளன. ஆசிய ஆண் யாடனகளுக்குத ்தந்தங்கள் உண்டு. 
பற்களின் மாறுபட்ை அடமபநப ்தந்தங்கள் ஆகும்.
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ஓ....... அது என்ன ெத்தம்....... 
பயமாக இருக்கிறந்த!

”புலியின் வாழிைதட்தயும் குடக 

என்பர். அ்தன் உைலில் கருபபு 

நிறக் நகாடுகள் காணபபடும்.  

சில புலிகள் தவள்ட்ள 

நிறததிலும் காணபபடும்”. 

நவகமாக ஓடும் விலங்கு உயரமான விலங்கு

ஒட்டகச்சிவிங்கி சிறு்த்்த

தமதுவாக நகரும் 
விலங்கு 

ந்த்்த 

சிக்கு யாடனக்கு நன்றி கூறிக் காட்டிலிருநது பறநது தென்றது.

விலங்குகள் பற்றிை உண்மைகள்

”ஓ....... அதுவா....... சிங்கததின் 
முைக்கம். சிங்கததின் வாழிைதட்த 
குடக என அடைபபர். ஆண் 
சிங்கததிற்குப பிைரிமயிர் உண்டு”.

”சிங்கமும் புலியும் கூை காட்டில் 
வாழ்கின்றன. அவற்றின் இ்ளம் 
உயிரிகட்ள சிங்கக்குருட்ள, புலிபபறழ் 
என்பர்”.
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 மீனின் இ்ளம் உயிரி மீன்குஞ்சு எனவும் ்தவட்ளயின் இ்ளம் உயிரி 
்தடலபபிரட்டை எனவும் அடைக்கபபடுகின்றன. 

நீர ைாழ் விலங்குகள்

சிக்கு கூட்டிற்குத திரும்பும் வழியில் ஒரு நீர் நிரம்பிய கு்ளததில் மீன், ்தவட்ள, ஆடம, நண்டு, 
தகாக்கு நபான்ற விலங்குகட்ளப பார்த்தது.

இவற்றுள் ்தவட்ள, நண்டு, ஆடம நபான்றடவ நீரிலும் நிலததிலும் வாழ்படவ.

சரிைானை ்சால்்ல்த ப்தரந்்்தடு்ததுக் பகாடிட்ட இடங்க்்ள நிரபபுக.

அ.  யாடனக்கு -------------- இருக்கும் .  
(நகாடு / தும்பிக்டக )

ஆ.  --------------  என்பது பற்களின் 
மாறுபட்ை அடமபபு ஆகும்.  
(்தந்தம் / தும்பிக்டக)

இ.  இடவ -------------- கண்கட்ளயும்  
-------------- காதுகட்ளயும் 
தபற்றிருக்கும். (சிறிய/தபரிய)

மீன

்தை்்ள

ஆ்மை

நணடு

2nd EVS_1st_Term_Text Book_Animals_TM.indd   116 29-12-2019   12:20:51 PM



117

பறை்ைகளும அைற்றின கூடுகளும 

தூக்கணைாங்குருவி காகம ஆந்்்த கிளி

சிக்கு அ்தன் கூட்டிடன வநது அடைந்தது. டிக்குவும் அ்தன் ்தாயக்குருவியும் 
சிக்குடவப பார்த்தவுைன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தன. சிக்கு, ்தான் கண்ை விலங்குலக  
அனுபவங்கட்ளப பற்றி அவர்களிைம் கூறியது.

்பாருந்்தா்த ஒன்றைக் கணடறிந்து உரிை கட்ட்ததில் () குறி இடுக.

அ.

ஆ.

சிக்கு சில பறடவகட்ளயும் அவற்றின் கூடுகட்ளயும் பார்த்தது. ஒவதவாரு பறடவயின் 
கூடும் தவவநவறு மாதிரியாக இருக்கும். குச்சி, முட்கள், பஞ்சு, நார் நபான்றவற்டறப 
பயன்படுததி பறடவகள் கூடுகட்ளக் கட்டுகின்றன. மரங்தகாததி, ஆநட்த, கிளி நபான்ற 
பறடவகள் மரங்களில் காணபபடும் தபாநதுகளில் வசிக்கின்றன. 

குயில் அ்தன் கூட்டைக் கட்ைாமல் பிற பறடவகளின் 
கூடுகளில் அ்தன் முட்டைகட்ள இடும்.
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மைதிபபீடு 

1.  விலங்குகள் அ்தன ைாழிட்த்்த அ்டை்தற்குக் பகாடுகள் ை்ரந்து ைழிகாட்டுக.

2.  விலங்குகள் அைற்றிற்குரிை ைாழிட்ததில் உள்்ளனைைா?  
சரிைாக இருபபின () குறியும ்தைறைாக இருபபின () குறியும இடுக.

2nd EVS_1st_Term_Text Book_Animals_TM.indd   118 29-12-2019   12:20:56 PM



119

3.  வீட்டு விலங்குகளுக்கு  “வீ” எனைவும காட்டு விலங்குகளுக்கு “கா”  
எனைவும எழுதுக.

4.  விலங்குக்்ள அ்தன குட்டிகப்ளாடும ைாழிட்தப்தாடும பகாடிட்டு இ்ணைக்க. 
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5.  நீரில் மைட்டும ைாழும விலங்குகளுக்கு ’1’ எனைவும   
நில்ததில் மைட்டும ைாழும விலங்குகளுக்கு ’2’ எனைவும   
நீரிலும நில்ததிலும ைாழும விலங்குகளுக்கு ’3’   எனைவும குறியிடுக.

  பல்நவறு விலங்குகளின் வாழிைங்கட்ளயும் அவற்றின் 
இ்ளம் உயிரிகட்ளயும் பற்றி எனக்குத த்தரியும்

  என்டனச் சுற்றியுள்்ள விலங்குகட்ள நான் பாதுகாபநபன்

்தன மைதிபபீடு
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இரண்டாம் வகுப்பு - சூழ்நிலையியல் – முதல் பருவம்
நூைடாசிரியர்கள், படா் வல்லுநர்கள் மற்றும் ஓவியர்கள்  பபயர பட்டியல்

மேலாய்ாளர்
டாகடர். சுல்ான் அகமது இஸமாயில,
இயககுநர்,
சுற்றுச் சூழலியல ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்்ன.

பாடநூல் ்ல்லுநர்்கள்
திருமதி. விஜயலக்ஷ்மி ஸ்ரீவத்ஸன்,

கலவி ஆலலாெகர், மு்லவர் (ஓய்வு),
பி.எஸ. சீனியர் செகணடரி பள்ளி, 
்மலாப்பூர், சென்்ன.

டாகடர். சுசிதரா ராம்குமார், 

இயககுநர், 
உபாெனா கற்்றல மற்றும் நலவாழ்வு ்மயம்,
அ்டயாறு, சென்்ன.
வளர்மதி நா,

முதுநி்ல விரிவு்ரயாளர்,
மாவடட ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
இராணிப்லபட்ட, லவலூர்.

அரும்புசமாழி சு,

விரிவு்ரயாளர்,
மாவடட ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
இராணிப்லபட்ட, லவலூர்.

குழு ஒருங்கிணைபபாளர்்கள் 
பாலசுப்ரமணியன் செ,
து்ை இயககுநர், 
மாநிலக கலவியியல ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம், 
DPI வளாகம், கலலூரிச் ொ்ல, சென்்ன.

அலொக ச்,
முதுக்ல படட்ாரி ஆசிரியர், 
அரசு ஆணகள் லம.நி. பள்ளி,  
சபான்லனரி, திருவள்ளுர்

பாடப்பாருள் மேலாய்ாளர்்கள்
்ாம்ர கணைன் ந ,
முதுக்ல படட்ாரி ஆசிரியர், 
J.G.N லம.நி. பள்ளி, ்ாம்பரம், காஞ்சிபுரம்.

சுப்்பயா தி,
முதுக்ல படட்ாரி ஆசிரியர்,  
அ.(சப).லம.நி. பள்ளி, அச்ெரபாககம், காஞ்சிபுரம்.

புத்த்க ்டி்ணேபபு
வி2 இலனாலவஷன்ஸ,  
லகாபாலபுரம், சென்்ன-86.

ஓவியர்்கள்
லகாபாலகிருஷைன் நா,
குமார ராஜா முத்்யா லம.நி.பள்ளி,
காந்தி நகர், அ்டயார், சென்்ன.
ராமர் பா,
அ.ஆ. லம. நி.பள்ளி, காமராஜ் நகர், ஆவடி, சென்்ன
D.T.M. பிரபு ராஜ்,
அ.உ.நி.பள்ளி, மணிமஙகலம், காஞ்சிபுரம்

அடணட ்டி்ணேபபு 
கதிர் ஆறுமுகம்

In-House - QC
காமாடசி பாலன் ஆறுமுகம், அருண காமராஜ் பழனிொ்மி,  
பககிரிொ்மி அணைாது்ர, ராலஜஷ ்ஙகப்பன்

லபச்சிமுதது ்கலாெம் 

ஒருங்கிணைபபு
ரலமஷ முனிொ்மி

நூலாசிரியர்்கள்
ரிவிஙடன் பாபு லெ,
படட்ாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நி்லப்பள்ளி, 
செணடஙகாடு, ்ஞ்ொவூர்.

ெகதிலவல முருகன் சு,
படட்ாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநி்லப் பள்ளி, 
லொழிஙகநலலூர், புனி் ல்ா்மயர் ம்ல ஒன்றியம், 
காஞ்சிபுரம்.

லகாபி ந,
ஆசிரியர் பயிற்றுநர், வடடார வள ்மயம்,

சந்மிலி ஒன்றியம், லவலூர்.

சுபாஷினி ஆ,
படட்ாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநி்லப் பள்ளி, 
நலலகானசகாத்ப்பள்ளி, சூளகிரி ஒன்றியம், 
கிருஷைகிரி.

்ஙகம் சி,
படட்ாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநி்லப் பள்ளி,  
கலலரப்படடி, ஆலஙகாயம் ஒன்றியம், லவலூர்.

அன்பழகன் நி,
படட்ாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநி்லப்பள்ளி, 1-3 வார்டு,

உததிரலமரூர், காஞ்சிபுரம்.

பாலெந்்ர் சு,
படட்ாரி ஆசிரியர், அரசு ஆணகள் லம.நி. பள்ளி, 
க்டயநலலூர், திருசநலலவலி.

சிவராமன் மு,
இ்டநி்ல ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநி்லப்பள்ளி, 
லவலம்பா்ளயம், நாமகிரிலபட்ட, நாமககல.

கீ்ா இரா,
இ்டநி்ல ஆசிரியர், அ. ந. நடுநி்லப் பள்ளி, 
படடரவாககம், விலலிவாககம் ஒன்றியம், திருவள்ளுர்.

அழகுலக்ஷ்மி  மா,
இ்டநி்ல ஆசிரியர், ஊ.ஒ.ச்ாடககப் பள்ளி, 
லமடடுபா்ளயம், திருப்சபரும்பூதூர், காஞ்சிபுரம்.

விணைவுக் குறியீடு மேலாணணேக் குழு 
இரா. சஜகநா்ன்,  
இ்டநி்ல ஆசிரியர், ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி,  
கலைெபுரம், லபாளூர், திருவணைாம்ல.

ம.முருலகென்  ,ப.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, சபத்லவளாணலகாடடகம்,
முததுப்லபட்ட, திருவாரூர்.

ஆ.ல்வி சஜஸிந்்ா  , ப.ஆ  ,
அ.உ.நி. பள்ளி, என்.எம்.லகாவில, லவலூர்.

இந்நூல 80 ஜி.எஸ.எம்.   
எலிகணட லமப்லிதல்ா ்ாளில அச்சிடப்படடுள்ளது.  
ஆப்செட  மு்்றயில அச்சிடலடார் 
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