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பள்ளிக் கல்வித்துைற
தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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1

பயணம் ெசய்ேவாம்

குழந்ைதகைள ஒருவருக்ெகாருவர் ைகபிடித்து வட்டமாக 

நிற்கச் ெசய்க. அதில் மூவைர (மூன்று ேபைர) ஆடாகவும், 

ஆட்டுக்குட்டியாகவும், நரியாகவும் நடிக்கச் ெசய்க.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

மூடிய வடிவம் – திறந்த வடிவம் என்ற ெசாற்கைள நன்கு அறிய மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் 
இக்கைதைய விளக்கலாம்.

1.1 இருபரிமாண வடிவங்களின் பண்புகள்

நான்தான் ஆடு. என் சிறிய 
குட்டிையப் பார்த்தீர்களா? 
அைத நான் ெவகுேநரமாகத் 
ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

பார்த்ேதாம்! 
பார்த்ேதாம்! 
பார்த்ேதாம்!

நான் உள்ேள வர 
வழி விடுங்கள்.

ஆம் ஆம் இேதா 
உங்களுக்கு வழி 
திறக்கிறது.

நான்தான் நரி. 
ஆட்டுக்குட்டிைய நான் 
பார்க்க ேவண்டும். நீங்கள் 
ஆட்டுக்குட்டிையப் பார்த்தீர்களா? கதைவத் திறக்க முடியுமா?  

வழிைய விடமுடியுமா?

முடியாது முடியாது முடியாது.  
நாங்கள் வழிவிடமாட்ேடாம்.  
கதைவ மூடுங்கள்! 
மூடுங்கள்! மூடுங்கள்!

மூடிய வடிவம்

திறந்த வடிவம்

கைலச் 

ெசாற்கள்

வடிவியல் 1
அலகு

பார்த்ேதாம்! பார்த்ேதாம்! 
பார்த்ேதாம்! அது உள்ேள 
பத்திரமாக உள்ளது.
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2

கற்றல்

சதுரம் 

ெசவ்வகம்

முக்ேகாணம்

வட்டம்

இந்த அஞ்சல் வில்ைல 

சதுர வடிவில் உள்ளது.

சதுரம் ஒரு மூடிய 
வடிவமாகும். இதற்கு 
நான்கு பக்கங்கள் 
உண்டு.

இதற்கு நான்கு 

முைனகள் உண்டு.

நான்கு பக்கங்களும் 

சமம்.  

ஐம்பது ரூபாய் ேநாட்டு 

ெசவ்வக வடிவில் 

உள்ளது.

ெசவ்வகம்  ஒரு மூடிய 
வடிவமாகும். இதற்கு 
நான்கு பக்கங்கள் 
உண்டு.

இதற்கு நான்கு 

முைனகள் உண்டு.
எதிர்ப்பக்கங்கள் சமம். 

சாைலக் குறியீடு 

முக்ேகாண வடிவில் 

உள்ளது.

முக்ேகாணம் ஒரு 
மூடிய வடிவமாகும். 
இதற்கு மூன்று 
பக்கங்கள் உண்டு.

இதற்கு மூன்று 

முைனகள் உண்டு.

பக்கங்கள் சமமாகவும், 

சமம் அற்றும் இருக்கும்

நாணயம் வட்ட 

வடிவில் உள்ளது. வட்டம்  மூடிய வைளவாகும்.

இருபரிமாண வடிவங்களின் பண்புகைளக் கற்ேபாம்.

இருபரிமாண வடிவங்களின் பண்புகள்
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பயிற்சி

ெகாடுக்கப்பட்ட இடங்களின் மூடிய வடிவங்களுக்கு ‘மூ’ எனவும் திறந்த 

வடிவங்களுக்கு ‘தி’ எனவும் எழுதுக.

அட்டவைணைய நிரப்புக.

தங்களுக்கு விருப்பமான திறந்த 

வடிவத்ைத வைரக.

தங்களுக்கு விருப்பமான மூடிய 

வடிவங்கைள வைரக.

வடிவம்
பக்கங்களின் 

எண்ணிக்ைக

முைனகளின் 

எண்ணிக்ைக

வடிவத்திற்ேகற்ற சரியான 

கூற்றுக்கு ()

குறியிடுக.

வடிவத்தின் 

ெபயர்

அைனத்துப் 

பக்கங்களும் சமம்.

அைனத்துப் பக்கங்களும் 

அசமம்.

எதிர்ப்பக்கங்கள் சமம்.

எதிர்ப்பக்கங்கள் 

சமமில்ைல.

மூன்று பக்கங்கள் உண்டு.

நான்கு பக்கங்கள் 

உண்டு.

ேநர்க்ேகாடு

வைளேகாடு
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முயற்சி ெசய்க

ஜீேயா பலைகைய உற்றுேநாக்கி அதில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவங்களுக்கு ஒத்த 

வடிவங்கைள அருகிலுள்ள புள்ளியிடப்பட்ட தாளில் பல்ேவறு அளவுகளில் வைரக.

நீயும் கணிதேமைததான்

ஜீேயா பலைகயில் வட்டத்ைத உருவாக்க இயலுமா?

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியர், மாணவர்கள் ஜீேயா பலைகயில் ெநளிவைளயத்ைதக் (இரப்பர் பட்ைட)  ெகாண்டு 
இருபரிமாண வடிவங்கைள உருவாக்க வழிவைகப்படுத்தலாம்.

2nd std Maths II-term Unit_1.indd   4 09-07-2019   16:18:58



5

நிைனவு கூர்தல்

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவங்களில் புள்ளிகைள இைணப்பதனால் கிைடக்கும்  

கிைடமட்டக் ேகாட்டிற்கு ‘கி’ எனவும், ெசங்குத்துக் ேகாட்டிற்கு ‘ெச’ எனவும்,  சாய்ேகாட்டிற்கு 

‘சா’ எனவும், வைளேகாட்டிற்கு ‘வ’ எனவும் எழுதுக.

1.2 கண்கைள மூடி வடிவங்கைள அைடயாளம் காணுதல்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியர் இந்தச் ெசயல்பாட்டிைன விரிவாக்கம் ெசய்து ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களில் உள்ள மற்ற 
ேகாடுகளின் வைககைளப் பற்றி மாணவர்கைளக் கலந்துைரயாடச் ெசய்யலாம்.
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கற்றல்

 பயணம் ெசய்ேவாம்

கனச்ெசவ்வகம் 

உருைள

கூம்பு

ேகாளம்

வட்டம்

சதுரம், முைன

விளிம்பு 

வைளேகாடு

ேநர்ேகாடு

கைலச்

ெசாற்கள்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் அைனவரும் வடிவங்களின் பண்புகைள நன்கு அறியும் வைர 
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஆசிரியர் வாய்ப்பளிக்க ேவண்டும்.

வைளயைல எடுத்து ஒரு காகிதத்தில் ைவத்து 

அதன் விளிம்பிைன வைரக.

உங்கள் ைக விரல்களின் 

விளிம்புகைள வைரக. 

ஆசிரியர், ‘ெபாருள்கைளக் கண்டுபிடி’ என்ற விைளயாட்ைடக் 

கீழ்க்கண்டவாறு நடத்துகிறார்.  ேமலும் அவர்கள் ெபாருள்கைளக் கண்டறியவும் 

குறிப்புகைளப் ெபறவும் பின்வருமாறு ேகள்விகைளக் ேகட்கிறார்.

ஆசிரியர்: உங்கள் ைகயில் உள்ள ெபாருள் வட்டமானதா?  தட்ைடயானதா?

மாணவர்கள்: ெபாருள் ______உள்ளது.

ஆசிரியர்: பக்கங்கைள உணர்க. எத்தைன பக்கங்கள் உள்ளன?

மாணவர்கள்: __________ பக்கங்கள் உள்ளன.

ஆசிரியர்: பக்கங்கள் சமமாக உள்ளதா? ஆம் அல்லது இல்ைல என கூறுங்கள்.

மாணவர்கள்: -------------

ஆசிரியர்: ெபாருளின் வடிவத்ைத இப்ேபாது உங்களால்  ஊகிக்க முடிகிறதா?

மாணவர்கள்: ெபாருளின் வடிவம் ------------ ஆகும்.

வைளேகாடுகைள உற்றுேநாக்கிப் படிெயடுக்க.
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பயிற்சி

கற்றல் ேநர்ேகாடுகள் வைரதல்

உங்கள் ெபட்டிைய ஒட்டிக் கரிஎழுதுேகாைலக் 

ெகாண்டு ேநர்க்ேகாடு வைரக.

ஓர் அளவுேகாைல எடுத்து, அதன் ஒரு 

பக்கத்தின் வழியாகக் கரிஎழுதுேகாலால் ேகாடு 

வைரக. 

புள்ளிகைள இைணத்து வடிவத்ைத அைமக்க.
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

ஆங்கில எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்களில் காணப்படும் ேகாடுகைள () குறியிடுக.

ஆங்கில எழுத்துக்கள் 

மற்றும் எண்கள் 

கிைடமட்டக் 

ேகாடுகள்

ேநர்க்குத்துக் 

ேகாடுகள்
சாய்ேகாடுகள் வைளேகாடுகள்

A
B
R
C
H
I
J
K
0
3
5
6
7

பயிற்சி
i)  தவைள தன் இைரையச் ெசன்றைடய 

அளவுேகாைலக் ெகாண்டு ேநர்க்ேகாடுகள் 

வைரந்து வழிகாட்டுக.

ii)  தண்ணீைரயும் ேமகத்தின் 

விளிம்புகைளயும் தகுந்த வண்ணக்ேகால் 

ெகாண்டு வைரக.
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கற்றல்

1.3 நிழல்கைள உற்றுேநாக்கிப் ெபாருள்கைள அைடயாளம் காணுதல்

பயிற்சி
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்களின் சரியான நிழைல வட்டமிடுக.

பல்ேவறு நிைலகளில் ெபண்ணின் நிழைல உற்றுேநாக்குக.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியர் உருவாகியுள்ள நிழலின் அளைவயும், அைமவிடத்ைதயும் பற்றி உைரயாடலாம். 
மாணவர்கள் நிழல்கைள உற்றுேநாக்கி அதைனப் பற்றி உைரயாட உதவலாம்.
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62
29
26

26
56
65
36

65
99
69
96

99

நிைனவு கூர்தல் 

i) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ேசாடிகளில் ெபரிய எண்ைண வண்ணமிடுக.

ii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ேசாடிகளில் சிறிய எண்ைண ‘’ ெசய்க.

iii)  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்குச் சமமான எண்ைண ஒவ்ேவார் எண் ெதாகுதியிலிருந்தும் 

இைணக்க.

26 38 30 5060 59 96 72

15 25 37 34 60 50 69 96

எண்கைள ஒப்பிடுதல்

2.1 எண்கைள ஒப்பிடுதல் மற்றும் உருவாக்குதல்
மிகப்ெபரியது

மிகச்சிறியது

ெபரியது

சிறியது

கைலச் 

ெசாற்கள்

கற்றல் 

(i) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஈரிலக்க எண்கைள ஒப்பிடுேவாம். 

20, 70, 90 ஆகிய எண்கைள எடுத்துக்ெகாள்க.  

இங்ேக, 2 பத்துகள் என்பது 7 பத்துகைள விடச் சிறியது . 7 பத்துகள் என்பது 9 பத்துகைள விடச் சிறியது . 

எனேவ, ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் 2 பத்துகள் என்பது மிகச் சிறியது மற்றும் 9 பத்துகள் என்பது 

மிகப்ெபரியது . 20 மிகச்சிறிய எண் மற்றும் 90 மிகப்ெபரிய எண் ஆகும்.

மிகப் ெபரிய மற்றும் மிகச்சிறிய எண்

2
அலகு

எண்கள்
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ெசய்து பார்

(ii)  பத்தாம் இடத்தில் ஒேர எண்ணாக அைமந்த எண்கைள ஒப்பிடுேவாம். 25,23,26

இங்ேக பத்துகள் சமமாக உள்ளன. எனேவ ஒன்றுகைள ஒப்பிடுேவாம். 23, 25, 26

3, 5 மற்றும் 6 ஆகிய எண்களிலிருந்து, 

6 ஒன்றுகள் ெபரியது ;  3 ஒன்றுகள் சிறியது.

எனேவ, 26 மிகப்ெபரிய மற்றும் 23 மிகச் சிறிய எண்ணாகும்.

(iii) ஒன்று மற்றும் பத்தாமிடத்தில் ெவவ்ேவறு எண்கைளக் ெகாண்ட எண்கைள ஒப்பிடுேவாம். 25, 31, 

40

பத்துகளில் உள்ள இலக்கங்கள் ெவவ்ேவறாக இருந்தாலும் அவற்ைற ஒப்பிடுவதில் முக்கியத்துவம் 

ஏதும் இல்ைல. 

எனேவ, இவற்றில் பத்தாமிடத்ைத ஒப்பிட்டாேல ேபாதுமானது: 25, 31, 40

இங்கு 4 பத்துகள் என்பது மிகப்ெபரியது.

2 பத்துகள் என்பது மிகச்சிறியது.

எனேவ, 40 மிகப்ெபரிய எண்ணாகும்,  25 மிகச் சிறிய எண்ணாகும்.

மிகப்ெபரிய எண்ைண வட்டமிடுக.

i) 34, 35, 39.

ii) 30,  80,  50.

iii) 41,  79,  19,  48.

iv) 62, 54, 76, 67.

v) 75, 57, 63, 36.

மிகச் சிறிய எண்ைணக் கட்டமிடுக. 

i) 70,  20,  10.

ii) 89,  82,  85.

iii) 35,  43,  17,  29.

iv) 59,  51,  15,  57.

v) 91,  19,  96,  69.

சரியான விைடைய வட்டமிடுக.

1. 85 என்பது மிகப்ெபரிய எண்ணாக உள்ள எண் ெதாகுதி

(i) 90, 74, 85 (ii) 60, 85, 58

2. 50,40,18,71 ஆகியவற்றில் மிகச் சிறிய எண்

(i) 18 (ii)71 (iii) 50 (iv) 42

3. 62,45,75,52 ஆகியவற்றில் மிகப் ெபரிய எண் 62 ஆகும். 

(i) ஆம் (ii) இல்ைல 
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பயிற்சி

61 3 7 92

கற்றல்

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண் அட்ைடகைளப் பயன்படுத்தி 2 இலக்க எண்கைள உருவாக்குக.

உங்களுக்காக ஒன்று காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரிலக்க எண்ைண உருவாக்குதல் 

பத்துகள் ஒன்றுகள் ஈரிலக்க எண்கள்

30 3 33

50 4

இலக்கங்கைள மீண்டும் பயன்படுத்தி ஈரிலக்க 
எண்கைள உருவாக்குதல்

0 முதல் 9 வைரயும் 10 முதல் 90 வைரயும் உள்ள இரண்டு ெதாகுதி எண் அட்ைடகைள 

எடுத்துக்ெகாள்ளவும். 2 மாணவர்கைள அைழத்து ஒவ்ெவாரு ெதாகுதியிலும் ஓர் அட்ைடைய 

எடுக்கச் ெசய்க. 

மீண்டும் இடம் ெபறாமல் ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்குதல்

45 என்ற ஈரிலக்க எண்ைணக் கருதுேவாம். இதைன உருவாக்க 40 மற்றும் 5 என்ற இரண்டு எண் 

அட்ைடகள் ேதைவ.

54 என்ற ஈரிலக்க எண்ைணக் கருதுேவாம். இதைன உருவாக்க (45இல் உள்ள இலக்கம் 

மாறுபட்டுள்ளது). 50  மற்றும்  4 என்ற அட்ைடகைளத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். 

மீண்டும் இடம் ெபறும் ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்குதல்

எடுத்துக்காட்டாக, 66 என்ற எண்ைண எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். இதைன உருவாக்க 60 மற்றும்  6 

என்ற எண் அட்ைடையத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். 

மற்ற மாணவர்கைள ெவவ்ேவறு எண் அட்ைடகைள எடுக்கச் ெசய்து மீண்டும் இடம்ெபறும் மற்றும் 

இடம்ெபறாத ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்கச் ெசய்யலாம்.

ஒன்றுகள்

30 9070

பத்துகள்

40 5 45 54

60 6 66
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13

முயற்சி ெசய்க

இரண்டு பகைடகைள எடுத்து உருட்டவும். 

உருவாக்கப்பட்ட ஈரிலக்க எண்கைளக் குறித்துக் ெகாள்க. 

(ஒருமுைற மட்டும் மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தி)

எடுத்துக்காட்டு : பகைடயில் 2 மற்றும் 5 ஆகிய 

எண்கள் கிைடத்தால் அவற்ைறக் ெகாண்டு 

உருவாக்கப்படும் எண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எண்கள் ஈரிலக்க எண்கள் ெபரிய எண் சிறிய எண்

9,2

1,7

8,3

6,9

0,6

முக 
எண்கள் ஈரிலக்க எண்கள் ெபரிய எண் சிறிய எண்

2,5

5525 52 22

இலக்கங்கைள ஒருமுைற மட்டும் பயன்படுத்தி ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்குதல்

பத்துகள் ஒன்றுகள் ஈரிலக்க 
எண்கள்

30 1 31

பத்துகள் ஒன்றுகள் ஈரிலக்க 
எண்கள்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கைளப் பயன்படுத்தி அைனத்து ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்கி 

அட்டவைணைய நிைறவு ெசய்க.
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

ஈரிலக்க எண்கைள நிைறவு ெசய்க. (இலக்கங்கைள ஒருமுைற மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தி)

பயணம் ெசய்ேவாம்
ஏறுவரிைச

இறங்குவரிைச

கைலச்

ெசாற்கள்

2.2 எண்கைள வரிைசப்படுத்துதல்

கவிதா தன்னுைடய ெபாம்ைமகைளக் கீேழ உள்ளவாறு வரிைசப்படுத்தினாள்.  

அவள் அடுக்கிய வரிைசமுைறையக் கணித்துக் கூறுக.

6,8 5,7

6         5        

     5   

    8     7    

    7  

    6     

8         

1 2

3
4
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முயற்சி ெசய்க

கற்றல்

நாம் ெபாருட்கைள அகர வரிைசப்படியும் வரிைசப்படுத்தலாம்.

இைல ஏணி அம்மா

ஊதல் எலி 

பயிற்சி

சங்கு,                       ,                       ,                       ,                       ,                       ,                       ,                       

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபயர்கைள அகர வரிைசப்படுத்திக் ேகாடிட்ட இடத்ைத நிரப்புக.

உங்கள் வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களின் ெபயர்கைளச் சிறிய தனித்தனி அட்ைடயில் 

எழுதுக. அவற்ைற அகர வரிைசப்படுத்துக.

அகர வரிைசப்படி வரிைசப்படுத்துதல்

ெசங்கல் 

சாமந்தி 

சீப்பு சூரியகாந்தி

சுண்ைடக்காய்ேசவல்

சங்கு

அகர வரிைசயில் ெபாருட்களின் ெபயர்கள். அம்மா, ஆடு, இைல,  ஈ, உரல், ஊதல், எலி, ஏணி

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியர் இந்தப் பயிற்சிைய பல்ேவறு ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு ெசயல்பாடாக விரிவாக்கம் ெசய்யலாம்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியர் ஒேர எழுத்தில் ெதாடங்கும் ெபயர்கைள எப்படி வரிைசப்படுத்தலாம் என்று வழிமுைற கூறி உதவலாம். 

ஈ

உரல்  

ஆடு
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கற்றல்

ஏறுவரிைச அல்லது அதிகரிக்கும் வரிைச

எண்ணிக்ைக முைறயில் வாைழப்பழங்கள் வரிைசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

எண்கள் மிகச்சிறிய எண்ணிலிருந்து மிகப்ெபரிய எண்வைர 
வரிைசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  இவ்வரிைச முைறக்கு ஏறு வரிைச என்று ெபயர்.

இறங்கு வரிைச அல்லது குைறயும் வரிைச

எண்கள், மிகப்ெபரிய எண்ணிலிருந்து மிகச்சிறிய எண்வைர 
வரிைசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  இவ்வரிைச முைறக்கு இறங்கு வரிைச என்று ெபயர்.

தட்டுகளில் பழங்கள் எண்ணி ைவக்கப்பட்டுள்ளன. நாம் அவற்றில் உள்ள 
பழங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப வரிைசப்படுத்தலாம்.

ஏறுவரிைச : 5,7,9,10.

இறங்கு வரிைச : 10,9,7,5.

1

5

2

4

3

3

4

2

5

1

ஏறுவரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைச
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பயிற்சி

1.  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருட்கைள எண்ணி அவற்றின் எண்ணிக்ைகைய 
ஏறுவரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைசயில் எழுதுக.

2.  கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கைள ஏறு வரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைசயில் 
எழுதுக.

ஏறுவரிைச

இறங்கு வரிைச

ஏறுவரிைச

இறங்கு வரிைச

ஏறுவரிைச

இறங்கு வரிைச

i) 9,5,7,3  

ii) 4,12,15,17    

iii) 8,6,10,3

 i)

ii)

ஏறுவரிைச

இறங்கு வரிைச

ஏறுவரிைச

இறங்கு வரிைச
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கற்றல்

இரண்டு இலக்க எண்களில் ஏறுவரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைச

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கைள ஏறுவரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைசயில் 
அைமப்ேபாம்: 34,67,84,27,49. ஆகியவற்ைற ஏறு வரிைசயில் அைமக்க அந்த 
எண்களின் பத்தாமிடத்ைதப் பார்ப்ேபாம். 34,67,84,27,49.
2 பத்துகள் என்பது மிகச்சிறியன,  அதற்கு அடுத்த வரிைசயில் அைமவது 3 
பத்துகள். அதைனத் ெதாடர்ந்து வருவது 4 பத்துகள், 6 பத்துகள் மற்றும் 8 பத்துகள் 
ஆகும். இேத முைறயில் நாம் எண்கைள மிகச்சிறியதிலிருந்து மிகப்ெபரியது வைர 
அைமக்கலாம்.

ஏறு வரிைச  =27,34,49,67,84.

ேமற்கண்ட எண்கைள இறங்கு வரிைசயில் அைமக்க, அந்த எண்கைள 
மிகப்ெபரியதிலிருந்து மிகச்சிறியது வைர வரிைசப்படுத்தலாம்.

இறங்கு வரிைச =84,67,49,34,27.

பயிற்சி

எண்கைள ஏறுவரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைசயில் அைமக்க.

i) 12,24,35,17,9.

ii) 39,70,44,86,71.

iii) 94,81,90,70,69.

iv) 73,54,87,17,42.

27
34

49
67

84

49
67

27
34

ஏறுவரிைச இறங்கு வரிைச
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ெசயல்பாடு

  0-9 வைர எழுதப்பட்ட எண்ணட்ைடகைள எடுத்துக்ெகாள்க.

  மாணவர்கைள 2 குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். ஒரு குழுவிலிருந்து 3 மாணவர்கைள 
அைழத்து எைவேயனும் 3 எண்கைள (எ.கா) 3,2,5 ேதர்ந்ெதடுத்து அவற்ைறக் 
ெகாண்டு ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்கச் ெசய்தல் ேவண்டும்.

  அடுத்த குழுவில் உள்ள மாணவர்கள் அவர்கள் உருவாக்கிய எண்கைள 
ஏறுவரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைசயில் அைமத்தல் ேவண்டும்.

வகுப்பைறச் ெசயல்பாடு 

முயற்சி ெசய்க

பின்வரும் எண்கைள ஒேர ஒருமுைற மட்டும் பயன்படுத்திப் பூந்ெதாட்டிகளுக்கு 
எண்கள் இடுக. 72,17,88,15,93,10,60,53,21,44,39,78,65,49.

i) 21 –லிருந்து ெதாடங்கி எண்களின் ஏறு வரிைசைய எழுதுக.

ii) 88 –லிருந்து ெதாடங்கி எண்களின் இறங்கு வரிைசைய எழுதுக.

21

88
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 நிைனவு கூர்தல்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கடல்வாழ் உயிரிகைள எண்ணி, எண்ணிக்ைகையயும், எண் 
ெபயைரயும் எழுதுக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவைணயில் மணிகைள எண்ணி, எண் மற்றும் எண் 
ெபயைர எழுதி நிரப்புக.

மணிகள் எண் எண் ெபயர் மணிகள் எண் எண் ெபயர்

1 ஒன்று 11 பதிெனான்று

2 இரண்டு

2.3 எண் ெபயர்
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கற்றல்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண் ெபயைர உரக்கப் படித்துப் பின் எழுதுக.

மணிகள் எண் எண் ெபயர் எண் ெபயைர 
எழுதுக.

10 பத்து

20 இருபது

30 முப்பது

40 நாற்பது

50 ஐம்பது

60 அறுபது

70 எழுபது

80 எண்பது

90 ெதாண்ணூறு
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கற்றல்

 ேமேல கண்டவாறு நாம் 99 வைர எண் ெபயைர எழுதமுடியும்.

30 இலிருந்து 99 வைர எண் ெபயர் எழுதுக.

21  இருபத்து ஒன்று 

22 இருபத்து இரண்டு 

23 இருபத்து மூன்று 

24  

25  

26  

27  

28  

29  

இருபதுஇருபது

முப்பதுமுப்பது

நாற்பதுநாற்பது

ஐம்பதுஐம்பது

அறுபதுஅறுபது

எழுபதுஎழுபது

எண்பதுஎண்பது

ெதாண்ணூறுெதாண்ணூறு

ஒன்று ஒன்று 

இரண்டு இரண்டு 

மூன்று மூன்று 

நான்குநான்கு

ஐந்துஐந்து

ஆறுஆறு

ஏழுஏழு

எட்டுஎட்டு

ஒன்பதுஒன்பது

எண் ெபயர் 21-30

பயிற்சி

21 இலிருந்து 99 வைர எண் ெபயைர எழுதக் கற்ேபாம். முதலில் 21 இலிருந்து 
29 வைர எண் ெபயைர எழுதுேவாம். 21, 22, …… 29 வைர உள்ள எண்களில் 
2 பத்துகளும் ெவவ்ேவறு ஒன்றுகளும் உள்ளன என்பைத அறிேவாம். 
அதாவது, இந்த எண்கள் 20 உடன் 1, 2, 3,… 9 ேசர்த்து இவ்ெவண்கள் 
உருவாக்கப்படுகின்றன. எனேவ, இவற்றின் எண் ெபயைரக் கீழ்க்கண்டவாறு 
எழுதலாம்.

30     முப்பது                                                35                                                                    

31                                                                        36     முப்பத்து ஆறு                               

32                                                                       37                                                                   

33                                                                       38                                                                   

34                                                                       39                                                                    
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40    நாற்பது                                                        50     ஐம்பது                                                      

41                                                                                51                                                                             

42                                                                               52                                                                            

43                                                                              53                                                                            

44                                                                               54                                                                            

45                                                                               55                                                                            

46                                                                               56                                                                            

47                                                                               57                                                                            

48                                                                               58                                                                            

49                                                                               59                                                                            

60     அறுபது                                                      70                                                                            

61                                                                               71                                                                            

62                                                                               72                                                                            

63                                                                               73                                                                            

64                                                                               74                                                                            

65                                                                               75     எழுபத்து ஐந்து                                  

66                                                                               76                                                                            

67                                                                               77                                                                            

68                                                                               78                                                                            

69                                                                               79                                                                            

80                                                                               90                                                                            

81                                                                               91                                                                            

82                                                                               92                                                                            

83                                                                               93                                                                            

84      எண்பத்து நான்கு                            94                                                                            

85                                                                               95      ெதாண்ணூற்று ஐந்து                

86                                                                               96                                                                            

87                                                                               97                                                                            

88                                                                               98                                                                            

89                                                                               99                                                                            
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 முயற்சி ெசய்க

(i) விடுபட்ட எண் ெபயைர நிரப்புக.

75 = எழுபத்து                         79 =                                                 

82 = எண்பத்து                         88 =                        எட்டு

93 =                        மூன்று   41 =                        ஒன்று

60 =                                                  35 =                        ஐந்து

(ii)  விைளயாட்டுச் சட்ைடயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களுக்கு எண் ெபயைர 
எழுதுக.

மகிழ்ச்சி ேநரம்

எண் ெபயர் எண்ணுரு மணிகள்

இருபத்து ஐந்து

முப்பத்து ஆறு

நாற்பத்து எட்டு

84 19 91

27 76 55

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண் ெபயருக்குப் ெபாருத்தமான எண்கைள எழுதி அவற்றின் 
மணிகைள வைரக.
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 2.4  99 வைர உள்ள எண்கைள மறுகுழுவாக்கம் ெசய்து கூட்டல்

நிைனவு கூர்தல்

பின்வரும் ஈரிலக்க எண்கைளக் கூட்டி அவற்றின் கூடுதைல ஆணி மணிச்சட்டத்தில் 

சரிபார்க்க.

  i) 33 + 41 =   ii) 52 + 27 = 

iii) 63 + 24 =  iv) 44 + 33 =

 v) 35 + 23 =  vi) 32 + 27 =

ப ஒ
3 2

ப ஒ
6 0

ப ஒ
7 5

ப ஒ
7 6

ப ஒ

ப ஒ

ப ஒ

3 6
3 1

ப ஒ

3 2
4 4

ப ஒ

6 0
2 0

ப ஒ

7 5
1 0

+

+

+

+

ப ஒ
3 6

ஆணி மணிச் 

சட்டத்தில் 36 

மணிகைள 

எடுத்துக்

ெகாள்ளவும்.

ஆணி மணிச் 

சட்டத்தில் 32 

மணிகைள 

எடுத்துக்

ெகாள்ளவும்.

அதனுடன் 31 

மணிகைளச் 

ேசர்க்கவும்.

அதனுடன் 44 

மணிகைளச் 

ேசர்க்கவும்.

67 மணிகள் 

கிைடக்கும்.

76 மணிகள் 

கிைடக்கும்

ப ஒ
6 7

1.1 முப்பரிமாண உருவங்களின் அறிமுகம்
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பயணம் ெசய்ேவாம் ஊது, எடு மற்றும் கூட்டுக

குழு ெபயர் வாய்ப்பு 1 வாய்ப்பு 2 வாய்ப்பு 3

குழு ‘அ’
அகரன் 15 33 29

குறளினி 9 37 34

குழு ‘ஆ’
ஏழிைச 14 23 26

அகிலன் 16 38 37

அகரன், குறளினி, ஏழிைச மற்றும் அகிலன் ஆகிேயார் ‘ஊது, எடு மற்றும் கூட்டுக’ என்ற 

விைளயாட்ைடப் புளியங்ெகாட்ைடகைளக் ெகாண்டு 2 குழுக்களாக விைளயாடினர்.

ஒவ்ெவாருவரும் மூன்று வாய்ப்புகள் விைளயாடினர். அவர்கள் குவியலிலிருந்து ஊதி 

பிரித்ெதடுத்து புளியங்ெகாட்ைடகைளச் ேசகரித்தனர். அவ்வாறு ேசகரிக்கும்ெபாழுது அவர் ேவறு 

புளியங்ெகாட்ைடையத் ெதாட்டுவிட்டால் வாய்ப்பு அடுத்தவருக்கு வழங்கப்படும். ஒவ்ெவாரு 

வாய்ப்பின் இறுதியிலும் அவர்கள் புளியங்ெகாட்ைடகைள எண்ணினர். 

குழுவினர் எடுத்த ெமாத்தப் புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்டு ெவற்றி ெபற்ற 

குழுவிைன முடிவு ெசய்தனர்.

அவர்கள் எடுத்த புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக அட்டவைணயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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கற்றல் மணிகைளக் ெகாண்டு கூடுதைலக் காண்க.

 முதல் வாய்ப்பில் குழு அ எடுத்த ெமாத்தக் ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக யாது? 

குழு அ-வில் அகரன் மற்றும் குறளினி என இருவர் உள்ளனர். அட்டவைணயிலிருந்து வாய்ப்பு 

1 ஐப் பார்க்கும்ேபாது அவர்கள் ேசகரித்த புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 15 மற்றும் 9 ஆகும். 

எனேவ, 15+9 இன் கூடுதைல முதலில் மணிகைளக் ெகாண்டும் பின்பு கூடுதல் முைறைமையக் 

ெகாண்டும் காண்ேபாம்.

புளியங்ெகாட்ைடகைள ஒன்றுகளாகவும், பத்துகளாகவும் பிரிக்கவும். 15 புளியங்ெகாட்ைடகைள 1 

பத்தாகவும், 5 ஒன்றுகளாகவும் பிரிக்கவும். 9 புளியங்ெகாட்ைடகைள 9 ஒன்றுகளாகவும் ெகாள்ளவும்.

கீேழ காண்பிக்கப்பட்டதுேபால் 15 புளியங்ெகாட்ைடகைளயும், 9 
புளியங்ெகாட்ைடகைளயும் எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.

படி 1 : ஒன்றுகைளக் கூட்டுக.

ஒன்றுகைளக் கூட்டினால் 14 ஒன்றுகள் கிைடக்கும்.

படி 2 : ஒன்றுகைளப் பத்துகளாக்குதல் 

ஒன்றுகைளப் பத்துகளாக்கினால் 1 பத்து + 4 ஒன்றுகள் கிைடக்கும். 
எனேவ 4 ஐ ஒன்றுகளுக்கு ேநராக எழுதி 1ஐப் பத்துகள் இடத்தில் 
ேசர்க்கவும்.

குழு-அ வாய்ப்பு 1-இல் ேசகரித்த ெமாத்தப் புளியங்ெகாட்ைடகளின் 
எண்ணிக்ைக 24.

ப ஒ

1 5

+ 9

ப ஒ

1 5

+ 9

ப ஒ

1

1 5

+ 9

4

ப ஒ

1

1 5

+ 9

2 4

படி 3 : பத்துகைளக் கூட்டவும்.

1 பத்து

பத்து

1 பத்து

2 பத்துகள்

14 ஒன்றுகள்

ஒன்றுகள்

14 ஒன்றுகள்

4 ஒன்றுகள்
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கற்றல்

முதல் வாய்ப்பில் குழு ‘ஆ’ எடுத்த ெமாத்தக் ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக யாது? 

குழு-ஆ-வில் ஏழிைச மற்றும் அகிலன் என இருவர் உள்ளனர். முதல் வாய்ப்பில் அவர்கள் முைறேய 14 

மற்றும் 16 புளியங்ெகாட்ைடகள் ேசகரித்தனர். ஆணி மணிச் சட்டத்ைதக் ெகாண்டு 14+16 ஐ கூட்டலாம்.

பின்பு கூடுதல் முைறையப் பயன்படுத்தலாம். முதலில் ஆணி மணிச் சட்டத்தில் 14 மணிகைளப் 

ேபாடுேவாம். அதனுடன் 16 மணிகைளச் ேசர்ப்ேபாம்.

படி 1 : ஒன்றுகைளக் கூட்டுக.

ஒன்றுகைளக் கூட்டினால் 10 ஒன்றுகள் கிைடக்கிறது.

படி 2 : ஒன்றுகைளப் பத்துகளாக்குதல் 

ஒன்றுகைளச் ேசர்த்தால் 1 பத்து கிைடக்கிறது,  எனேவ ஒன்றுகளுக்கு 

ேநராக 0 ைவயும் பத்துகளின் ேமலாக 1 பத்ைதயும் ேசர்க்க.

படி 3: பத்துகைளக் கூட்டுக.

ெமாத்தமாகச் ேசர்த்தால் குழு ஆ முதல் வாய்ப்பில் 30 புளியங்ெகாட்ைடகள் 

ேசகரித்துள்ளனர்.

ப ஒ

1 4

+ 1 6

ப ஒ

1 4

+ 1 6

ப ஒ

1

1 4

+ 1 6

0

ப ஒ

1

1 4

+ 1 6

3 0

T O
1 4

ஆணி மணிச் சட்டத்ைதக் ெகாண்டு கூடுதல் காண்க.

10=

T O
1 10

T O
1 0

T O
3 0
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பயிற்சி

i) வாய்ப்பு 2 இல் ெவற்றி ெபற்ற  குழுைவக் கண்டறிக.

வாய்ப்பு 2 இல் ெவற்றி ெபற்ற  குழு _______

வாய்ப்பு 3 இல் ெவற்றி ெபற்ற  குழு _______

iii)  அகரன் மற்றும் அகிலன் இருவரும் தனித்தனியாகச் ேசகரித்த ெமாத்தப் புளியங்ெகாட்ைடகள் 

எத்தைன?

 குழு ‘அ’

 குழு ‘அ’

குழு‘ஆ’

குழு‘ஆ’

ப ஒ

+

ப ஒ

+

ப ஒ

1 6

3 8

+ 3 7

ப ஒ

+

ப ஒ

+

ii) வாய்ப்பு 3இல் ெவற்றி ெபற்ற குழுைவக் கண்டறிக.

அகரன் ேசகரித்த ெமாத்தப் புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக                        

அகிலன் ேசகரித்த ெமாத்தப் புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக                        

ப ஒ

1 5

3 3

+ 2 9
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முயற்சி ெசய்க

i)  ஊது, எடு மற்றும் கூட்டு விைளயாட்டின் அட்டவைணயிலிருந்து ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண் 

கூற்றுக்கு ஏற்ற ேகள்விைய அைமக்க.

ii) கீேழ உள்ள எண்கைளக் கூட்டுக.

அகரன் 33 புளியங்ெகாட்ைடகைளச் ேசகரித்தான்.          

குறளினி 37 புளியங்ெகாட்ைடகைளச் ேசகரித்தாள்.        

இருவரும் ேசர்ந்து ேசகரித்த ெமாத்தப்                                  

புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக என்ன?                 

 

 

 

 

i) 33+37=70

ii) 26+37=63

ப ஒ

5 4

7

ப ஒ

4 7

2 4

ப ஒ

6 2

8

ப ஒ

7 8

1 5

ப ஒ

3 7

7

ப ஒ

3 7

5 8

ப ஒ

4 9

5 2

5

ப ஒ

8 6

5

1 0

+

+

+

+

+

+

+

+
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 மகிழ்ச்சி ேநரம்

4

0 + = 5 + 2

3 +

=

=

6

+ 6 = 4 + 5

2

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள விடுபட்ட கட்டங்கைள நிரப்புக.

மனக் கணக்கு

1.  ஒரு காய்கறி வணிகர் முதல் நாளில் 72 பூக்ேகாசுகைளயும், இரண்டாம் நாளில் 18 பூக்ேகாசுகைளயும் 

மூட்ைட கட்டினார். எனில், இரண்டு நாள்களிலும் ெமாத்தம் எத்தைன பூக்ேகாசுகைள மூட்ைட 

கட்டினார்?

2. வயலின் ஒரு பக்கத்தில் சுஜாதா 24 மாமரங்கைளயும்,  பபிதா மற்ெறாரு பக்கத்தில் 36 மாமரங்கைளயும் 

எண்ணினர் எனில் ெமாத்தம் உள்ள மாமரங்கள் எத்தைன?

3.  ஒரு பனிக்கூழ் விற்பைனயாளர் திங்கள்கிழைம 28 பனிக்கூழ்கைளயும் ெசவ்வாய்க்கிழைம 53 

பனிக்கூழ்கைளயும் விற்றார் எனில், அவர் இரண்டு நாட்களிலும் விற்ற ெமாத்தப் பனிக்கூழ்களின் 

எண்ணிக்ைக யாது?

4.  ஆசிரியர் முதல் நாளில் 12 குறிப்ேபடுகைளத் திருத்துகிறார். இரண்டாம் நாளில் 18 குறிப்ேபடுகைளத் 

திருத்துகிறார் எனில், இரண்டு நாட்களில் அவர் திருத்திய ெமாத்த குறிப்ேபடுகள் எத்தைன?

5.  பிந்துவின் தந்ைத காைலயில் 28 எலுமிச்ைசகைளயும் மாைலயில் 15 எலுமிச்ைசகைளயும் பறித்தார் 

எனில், அவர் பறித்த ெமாத்த எலுமிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன? 

2 8 0

10 14 6

28

44

92

2nd std Maths II-term Unit_2_Addition.indd   31 09-07-2019   16:19:31



32

நீயும் கணிதேமைததான்

ஒவ்ெவாரு ேநர்க்ேகாட்டிலும் உள்ள 3 எண்களின் 

கூட்டுத்ெதாைக ஒன்றாக அைமயுமாறு வட்டத்தில், 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ஆகிய எண்கைள நிரப்புங்கள்.

எண் புதிர்

மகிழ்ச்சி ேநரம்
(i) கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூட்டல் கூற்றுகளின் விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.

(ii)  ராகுல், தங்கள் கைடயில் வாரத்தின் முதல் மூன்று நாட்களில் நடந்த விற்பைனையக் 

கண்காணிப்பதற்காக விற்பைனப் பதிேவட்ைடத் தன் தந்ைதயிடம் ெகாடுக்கிறார்.

ேமற்கண்ட பதிவுகைளக் ெகாண்டு கட்டங்களில் தகவைல நிரப்பிக் குறிப்பிட்ட நாளில் 

புடைவகளின் விற்பைன எண்ணிக்ைகையக் கண்டறிக.

ப ஒ

2 7

+ 6
ெமாத்தம் 8 9

ப ஒ

4

+ 3
ெமாத்தம் 7 8

ப ஒ

5

+ 6
ெமாத்தம் 8 0

ப ஒ

3 9

+
ெமாத்தம் 6 4

ப ஒ

1 5

1 0

+ 2 0

ப ஒ

+

ப ஒ

+

திங்கள் கிழைம ெசவ்வாய்க் கிழைம புதன் கிழைம

நாள் காைல நண்பகல் மாைல

திங்கள் கிழைம 

ெசவ்வாய்க் கிழைம

புதன் கிழைம

15 புடைவகள்

25 புடைவகள்

30 புடைவகள்

10 புடைவகள்

12 புடைவகள்

13 புடைவகள்

20 புடைவகள்

14 புடைவகள்

35 புடைவகள்
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2.5  99 வைர உள்ள எண்கைள மறுகுழுவாக்கம் ெசய்து கழித்தல்

நிைனவு கூர்தல்

ப ஒ

5 6

1 2−

ப ஒ

9 0

4 0−

ப ஒ

6 7

1 0−

ப ஒ

2 5

1 5−

(ii)  2 அணில்கள் மரப்ெபாந்தில் ெகாட்ைடகைளச் ேசர்த்து ைவத்தன. அவற்றின் உைரயாடைலக் 

கவனிக்கவும்.

(i) கீேழ உள்ள ஈரிலக்க எண்கைளக் கழிக்க.

மீதம் எத்தைன ெகாட்ைடகள் உள்ளன 
என்பைதக் கண்டறிய நீங்கள் உதவ முடியுமா?

ெமாத்தக் ெகாட்ைடகள்  ……… 58

முதல் நாளிற்குப் 
பிறகு மீதம் உள்ள 
ெ க ா ட் ை ட க ளி ன் 
எண்ணிக்ைகைய அறிய 
நாம் 58 இலிருந்து 12 ஐக் 
கழிக்கேவண்டும்.

நாம் 58 
ெகாட்ைடகள் 

ேசர்த்து 
ைவத்துள்ேளாம்.

ஆனால், முதல் நாளில் 
நாம் 12 ெகாட்ைடகைளச் 

சாப்பிட்ேடாேம. இரண்டாம் நாள் 10 
ெகாட்ைடகைளச் சாப்பிட்ேடாம். 

மூன்றாம் நாள் 16 
ெகாட்ைடகைளச் 

சாப்பிட்ேடாம்.

இப்ேபாது மீதம் எத்தைன 
உள்ளன எனத் 

ெதரியவில்ைலேய!

இரண்டாம் நாள் மற்றும் மூன்றாம் நாளில் மீதமுள்ள 
ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகைய அறிய நாம் 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாகக் கழித்தல் வழிமுைறப்படிக் 
கழித்துக் கண்டறியலாம். 

ப ஒ

5 8
1 2−

ப ஒ

1 0

ப ஒ

1 6− −

1

3

2
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பயணம் ெசய்ேவாம்
கவின், கவினி, திருமகன் மற்றும் சுடர் ஆகிய 4 நண்பர்களும் 
புளியங்ெகாட்ைடகைளச் ேசகரித்து வந்து வடிவியல் உருவங்கள் மீது 
ைவத்து உருவங்கைள உருவாக்கினர். 

கவின் 22 புளியங்ெகாட்ைடகைள எடுத்து முக்ேகாணம் ெசய்வதற்கு 9 புளியங்ெகாட்ைடகைளப் 
பயன்படுத்தினான் எனில் அவனிடம் மீதமுள்ள புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகையக் கண்டறிக?

சுடர் 54 புளியங்ெகாட்ைடகைள எடுத்து 38 புளியங்ெகாட்ைடகைளச் ெசவ்வகம் ெசய்வதற்குப் 
பயன்படுத்தினாள் எனில், அவளிடம் மீதமுள்ள புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகையக் 
கண்டுபிடி ?

அவர்கள் பயன்படுத்திய ெகாட்ைடகள் அட்டவைணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ெபயர் வடிவங்கள் எடுத்த 
ெகாட்ைடகள் 

பயன்படுத்திய 
ெகாட்ைடகள்

கவின் 22 9

கவினி 30 18

திருமகன் 24 16

சுடர் 54 38

கழித்தல்

ேவறுபாடு

மீதி

வித்தியாசம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
ஆசிரியர் நிைறய வினாக்கைள வினவி ேமேல அட்டவைணயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள தகவைலக் ெகாண்டு 

விைடகாண உதவ ேவண்டும்.

கைலச் ெசாற்கள்
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கற்றல்

ப ஒ

2 2

- 9

மணிகைளக் ெகாண்டு கழித்தல்

ப ஒ

1 12

2 2

- 9

1 3

ப ஒ

1 12

2 2

- 9

3

ப ஒ

1 12

2 2

- 9

2 பத்துகள்

1 பத்து

2 ஒன்றுகள்

12 ஒன்றுகள்

கவின் தான் திரட்டிய  புளியங்ெகாட்ைடகைளக் ெகாண்டு முக்ேகாணம் அைமத்தான். 
அட்டவைணைய உற்றுேநாக்கிக் கழித்தல் கூற்றிைன எழுதி அவனிடம் மீதமுள்ள 
புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகையக் கண்டறியவும்.
கவினிடம் மீதமுள்ள புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகைய அறிய அவன் திரட்டிய  
புளியங்ெகாட்ைடகளிலிருந்து அவன் பயன்படுத்திய புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகையக் 
கழிக்கேவண்டும். 
புளியங்ெகாட்ைடகைளப் பயன்படுத்திக் கழிக்கவும்  பின்பு கணிதக் கழித்தல் முைறயிலும்
22 இலிருந்து 9 ஐக் கழிக்கலாம். 22 புளியங்ெகாட்ைடகைளப் பத்துகளாகவும், ஒன்றுகளாகவும் 
பிரிக்கலாம்.
படி 1 : ஒன்றுகைளக் கழித்தல் : 22 என்பைத 2 பத்துகள் மற்றும் 2 
ஒன்றுகளாகக் குறிப்பிடலாம். ஒன்றுகளில் 9 மணிகைள நீக்க ேவண்டும்.

படி 2 : பத்துகைள ஒன்றுகளாகக் குழு பிரித்தல் : 9 புளியங்ெகாட்ைடகைள 
எடுக்கேவண்டும். எனேவ ஒன்றுகைளக் கழிப்ேபாம். 2 ஒன்றுகளிலிருந்து 
9 ஒன்றுகைளக் கழிக்க இயலாது. எனேவ புளியங்ெகாட்ைடகள் 
குைறவைதச் சரிெசய்ய மறு குழுவாக்கம் ெசய்ேவாம். அதற்குப் பத்துகளில் 
ஒரு சரத்ைத எடுத்து ஒன்றுகளாக மறுகுழுவாக்கம் ெசய்ேவாம்.

படி 3 : ஒன்றுகைளக் கழித்தல் : 12 ஒன்றுகளில் இருந்து 9 ஒன்றுகைள 
நீக்குக.

படி 4 : பத்துகைளக் கழித்தல் : பத்துகளின் குழுைவக் கழிக்க. பத்துகள் 
இடத்தில் கழிப்பதற்கு எண்கள் இல்ைல என்பதால் 1 பத்து என்பைத 
அப்படிேய எழுதலாம்.

எனேவ, கவினிடம் மீதமுள்ள புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 13.

1 பத்து 12 ஒன்றுகள்

1 பத்து 3 ஒன்றுகள்
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கற்றல் ஆணி மணிச் சட்டத்ைதக் ெகாண்டு கழித்தல் 

ப ஒ

5 4

- 3 8

ப ஒ

4 14
5 4

- 3 8

ப ஒ

4 14
5 4

- 3 8
6

ப ஒ

4 14
5 4

- 3 8
1 6

ப ஒ

ப ஒ
1 6

=

ப ஒ
5 4

ெசவ்வகம் அைமக்கச் சுடர் எடுத்த 54 ெகாட்ைடகளில் 38 ெகாட்ைடகைளப் 
பயன்படுத்தினால் மீதம் உள்ள ெகாட்ைடகள் எத்தைன?

சுடரிடம் மீதமுள்ள புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகைய அறிய 54 இலிருந்து 38 ஐக்  
கழிப்ேபாம். 54 இலிருந்து 38 ஐ ஆணி மணிச் சட்டத்ைதக் ெகாண்டும் கழித்தல் முைறைமையப் 
பயன்படுத்தியும் கழிப்ேபாம். 54 இல் 5 பத்துகளும் 4 ஒன்றுகளும் உள்ளன. எனேவ பத்துகளின் 
இடத்தில் 5 பச்ைச மணிகைளயும் ஒன்றுகளின் இடத்தில் 4 சிவப்பு மணிகைளயும் ேபாடுேவாம். 

38 ஐ 54 இலிருந்து கழிப்பதற்கு 5 பத்துகள் மற்றும் 
3 ஒன்றுகளிலிருந்து 3 பத்துகள் 8 ஒன்றுகைளக் கழிப்ேபாம்.

ஆணி மணிச் சட்டத்ைதப் பயன்படுத்தி 54-38 ஐக் கழிக்கலாம்.

ப ஒ

படி 1: ஒன்றுகைளக் கழிக்க.

4 ஒன்றுகளில் இருந்து  8 ஒன்றுகைளக் கழிக்க 
இயலாது. எனேவ 1 பத்ைத எடுத்து 10 ஒன்றுகளாக 
மறுகுழுவாக்கம் ெசய்ேவாம்.

படி 2: 14 ஒன்றுகளில் 8 ஒன்றுகைள நீக்குக.

இப்ேபாது நாம் 14 ஒன்றுகளிலிருந்து 8 ஒன்றுகைள 
நீக்கலாம்.

படி 3 : பத்துகைளக் கழிக்க.

4 பத்துகளில் 3 பத்துகைளக் கழிக்க.

எனேவ , சுடரிடம் மீதமுள்ள புளியங்ெகாட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 
16 ஆகும்.
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பயிற்சி

ப ஒ

3 8

- 9

ப ஒ

-

ப ஒ

-

ப ஒ

-

1.  ெசவ்வகம் மற்றும் முக்ேகாணத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ெகாட்ைடகளின் வித்தியாசம் 
என்ன?

2.  திருமகன் 24 ெகாட்ைடகைள எடுத்து அவற்றில் 16ஐப் 
பயன்படுத்தினான். அவனிடம் மீதம் உள்ளைவ எத்தைன?

3.  கவினி 30 ெகாட்ைடகளில் 18 ஐப் பயன்படுத்தினாள் எனில், என்ன 
வித்தியாசம்?

4.  கவின் மற்றும் கவினி பயன்படுத்திய ெகாட்ைடகளின் வித்தியாசம் 
எத்தைன?
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பயிற்சி

நீயும் கணிதேமைததான்

முயற்சி ெசய்க

32 – 28 =   94 – 59 =  72 – 46 = 

46 – 17 =  50 – 36 =  85 – 67 = 

கீேழ உள்ள கட்டங்களில் விடுபட்ட கட்டங்கைள நிரப்புக. 

கீேழ உள்ள ஈரிலக்க எண்கைளக் கழிக்க.

ஒவ்ெவாரு கழித்தல் கூற்றிலும் விடுபட்ட எண்கைளக் கண்டறிக.

ப ஒ

3 8

- 1
மீதி 2 2

ப ஒ

9 8

- 0
மீதி 1 8

ப ஒ

- 2 7
மீதி 3 4

ப ஒ

3

- 1
மீதி 2 4

29 + = 29 - = 29

ப ஒ

2 2

- 1 8

ப ஒ

7 0

- 2 7

ப ஒ

3 7

- 2 9

ப ஒ

8 4

- 7 8

ப ஒ

4 0

- 3 5

ப ஒ

6 3

- 5 6

ப ஒ

9 2

- 8 0

ப ஒ

8 0

- 5 2
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 ேமலும் அறிக

கழித்தல் வழிமுைறைய இரு வழிகளில் சரிபார்க்கலாம். 53 – 36 = 17 என்ற கழித்தல் 
கூற்றிைனக் கருத்தில் ெகாள்ேவாம்.

(1) கூட்டல் வழியாக 36 + 17 = 53

(2) கழித்தல் வழியாக 53 – 17 = 36

53 மற்றும் 36 என இரு எண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 54இலிருந்து 36ஐக் கழித்தால் 
விைட 17 கிைடக்கும். இந்த விைடையச் சரிபார்க்க 36 மற்றும் 17ஐக் கூட்டி 53ஐப் ெபறலாம். 
அல்லது 54இலிருந்து 17ஐக் கழித்து 36ஐப் ெபறலாம்.

மனக்கணக்கு

1.  கமல் ஒரு விழா நிகழ்விடத்தில் 56 குழல் விளக்குகைளப் ெபாருத்தினார். அவற்றில் 18 விளக்குகள் 
எரியவில்ைல எனில் எத்தைன விளக்குகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன?

2.  ஒரு ெதாழிற்சாைலயில் 1 நாளில் 95 மகிழுந்துகள் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்டன. அவற்றில் 37 
விற்பைனயாகிவிட்டால் மீதம் உள்ள மகிழுந்துகள் எத்தைன?

3.  கருணா, ஓர் அங்காடியில் உள்ள 90 படிகளில் 23 படிகள் ஏறிவிட்டான்.  இன்னும் எத்தைன 
படிகள் உள்ளன?

4.  கமலி, தன்னிடம் 31 ரூபாய் ைவத்திருந்தாள். அவள் ரூபாய் 15 க்கு ஒரு எழுதுேகால் வாங்கிவிட்டு 
மீதமுள்ள பணத்ைத ேசமித்தாள். எனில், அவள் ேசமித்த பணம் எவ்வளவு? 

5.  ஒரு வகுப்பில் 42 மாணவர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் 26 ேபர் ெபண்கள் எனில், ஆண்கள் 
எத்தைன ேபர்?

ii)  எந்த ஓர் எண்ணிலிருந்து 0 ஐக் கழித்தாலும் நமக்கு அேத எண்தான் விைடயாகக் கிைடக்கும். 

அதாவது நாம் அந்த எண்ணிக்ைகயிலிருந்து எைதயும் எடுக்கவில்ைல என்று ெபாருள்.

37 - 0 37 48 - 0 95 - 0

(i)  

(iii)  எந்த ஓர் எண்ணிலிருந்து அேத எண்ைணக் கழித்தாலும் நமக்கு விைடயாக நமக்கு  
0 கிைடக்கும். 

25-25 59-59 86-860

அதாவது நாம் அந்த எண்ணிக்ைகயிலிருந்து முழுைமையயும் எடுத்துவிட்ேடாம் என்று ெபாருள்.
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பயணம் ெசய்ேவாம்
அைமப்புகள்

வடிவங்கள்

பதிவுகள்

கைலச் 

ெசாற்கள்

3.1 அச்சு அைமப்புகள் 

கண்ணாமூச்சி

 ஒரு மைழக்காலத்தில் இன்பா என்ற முயலும் அதன் நண்பர்களும் 
(நாய், பூைன, பசு, ேகாழி, வாத்து, குதிைர) கண்ணாமூச்சி 
விைளயாடுகின்றனர்.  இன்பா, ேதாட்டத்தில் ஒளிந்துள்ள 
தன்னுைடய நண்பர்கைளக் கண்டுபிடிக்க உதவுங்கள்.

அைமப்புகள்3
அலகு
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கற்றல்

கீேழ காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ைக கட்ைடவிரல்கைளக் ெகாண்டு கைலத்திறன் 
மிக்க பல அைமப்புகைள உருவாக்கலாம்.

உருைளக்கிழங்ைகக் ெகாண்டு இங்ேக காட்டியுள்ளைதப்ேபால் பல 
அைமப்புகைள உருவாக்கலாம்.

இைவ, இைல அச்சுகைளக் ெகாண்டு உருவாக்கப்பட்ட அைமப்புகள்
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பயிற்சி

கட்ைடவிரல் அச்சினால் உருவாக்கப்பட்ட அைமப்பிைன அைடயாளம் கண்டு 
நிரப்புக.

                                                                                    

                                                        

ெவண்ைடக்காய் ெகாண்டு பூ அைமப்பிைன உருவாக்குக. உங்களுக்காக ஒன்று 
காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இைல அைமப்பிைனக் ெகாண்டு கம்பளிப் புழுவிைன நிைறவு ெசய்க.
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 நிைனவு கூர்தல்       

அைமப்புகைள உற்றுேநாக்கிக் ேகாடிட்ட இடத்தில் ெதாடர்ந்து வைரயவும் .

அைமப்புகள்

வடிவங்கள்

கைலச் 

ெசாற்கள்

3.2 வடிவங்களில் அைமப்புகள்

பயணம் ெசய்ேவாம் ெபாங்கல்

இந்த விழாவில் நீங்கள் என்ெனன்ன வடிவங்கைளக் காணுகிறீர்கள்? வடிவங்கள் 
திரும்ப வருகின்றனவா? அவ்வாெறனில், எந்த வைகயில் வருகின்றன?

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

மாணவர்கள் வடிவங்கைள உற்றுேநாக்கி அைமப்புகைளக் கண்டறிய ஆசிரியர் ஊக்குவிக்கலாம்.
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கற்றல்

ெசயல்பாடு

  வண்ணக் காகிதத்தால் ெசய்யப்பட்ட சதுரம் மற்றும் முக்ேகாணம் ேபான்ற 
வடிவங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளவும்.

  மாணவர்கைள இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கவும்.
  ஒவ்ெவாரு குழுவிற்கும் சதுரம், முக்ேகாணம் ஆகிய வடிவங்களாலான 

அட்ைடகைளக் ெகாடுக்கவும்.
  ஆசிரியர் அைமப்புகைள உருவாக்குவதற்கான வடிவங்களின் எண்ணிக்ைகையக் 

கூறேவண்டும்.  (எடுத்துக்காட்டு: 1 சதுரம், 1 முக்ேகாணம்).
  ஒரு சதுரம் மற்றும் ஒரு முக்ேகாணத்ைத மாற்றி ைவத்து இரு குழுக்களும் 

அைமப்புகைள உருவாக்க ேவண்டும். 
  அதிக அளவு அைமப்புகைள உருவாக்கக், குழுக்கைள ஊக்குவிக்கவும்.
  எண்ணிக்ைகையயும் வடிவத்ைதயும் மாற்றி அைமத்து  விைளயாட்ைடத் ெதாடரலாம்.
  முக்ேகாணம் மற்றும் சதுரங்கள் ெகாண்டு உருவாக்கிய பல்ேவறு அைமப்புகள் 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வடிவங்களால் ஆன அைமப்ைப உற்றுேநாக்கி அவற்ைறக் கற்கலாம்.
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ெசயல்பாடு

முயற்சி ெசய்க

அரசரின் மகுடம்

வண்ண காகிதங்கைள ேமேல படத்தில் காண்பித்திருப்பது 
ேபால் முக்ேகாணங்களாக மடித்து அரசரின் மகுடத்ைத 
ெசய்ேவாம்.

பின்வரும் வடிவத்ைத உற்று ேநாக்கி நிைறவு ெசய்யவும்.

1

5 6

2 3 4
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இரண்டாம் வகுப்பு கணக்கு  (இரண்டாம் பருவம்)
படா்நூல் உருவடாக்கக் குழு

மேலாய்ாளர் 
முனை்ர் இரா. இராோனுஜம், 
ம�ாராசிரியர்,
கணித அறிவியல் நிறு்ைம், 
தரேணி, செனனை.

கி. கிருத்திகா,
ஆராயச்சி னேயம்,
அசிம் பிமரம்ஜி ்கனலககழகம், 
ச�ஙகளூரு.

�ாட ஒருஙகினைப�ாளர்
�ா. தமிழசெல்வி, 
துனை இயககுநர்,
SCERT, செனனை.

குழு ஒருஙகினைப�ாளர்
க. நடராஜ்,
விரிவுனரயாளர்,
DIET, திரூர், திரு்ள்ளூர் ோ்டடம்.

ஒருஙகினைப�ாளர்
நா.வி. பூர்ணிோ மதவி, �.ஆ,
அ.மே.நி.�ள்ளி, �னழயனூர்,
திரு்ணைாேனல ோ்டடம்.

தடடச்ெர்
ல. சுகந்தினி.

கனல ேற்றும் ்டி்னேபபுக குழு
ஓவியர்கள்
�ா. ரவிக குோர்
கா. நளன நானசி ராஜன
கா. தைாஸ் தீ�க ராஜன
ொ. ரமேஷ்குோர்

புத்தக ்டி்னேபபு
வி2 இன�டானவஷன்ஸ், 
செனனை.
வினரவுககுறியீடு மேலாணனேக குழு
இரடா. ஜெகநடாதன், இ.நி.ஆ,  
ஊ.ஒ.ந.நி.�ள்ளி, கமைெபுரம், திரு்ணைாேனல.

வ. பத்டாவதி, ப.ஆ, 
அ.உ.நி. �ள்ளி, ச்ற்றியூர், திருோனூர், அரியலூர்.

ஆ.னதவி ஜெஸிநதடா, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.�ள்ளி, என.எம்.மகாவில், திருப�த்தூர். ம்லூர்

நூல் ஆசிரியர்கள்
அ. செந்தில் ராஜ், 
முதுநினல விரிவுனரயாளர்,
DIET, ஜி.அரியூர், விழுபபுரம் ோ்டடம்.

சி. ஆைந்தி, �.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.�ள்ளி, சதள்ளாறு,  ஆ. தி. கு,
சதள்ளாறு ஒனறியம், 
திரு்ணைாேனல ோ்டடம்.

கி. சஜயராஜ், �.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.�ள்ளி, அரஙகம்குப�ம்,
�ழம்ற்காடு, மீஞ்சூர் ஒனறியம்,
திரு்ள்ளூர் ோ்டடம்.

மட. கிறிஸ்டி தஙக நாயகம், த.ஆ,
சி.எஸ்.ஐ. சதா. �ள்ளி, �ாடடககுளம்,
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நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

  உணவின் மூலங்கள்

  சத்தான உணவுப் ெபாருளுக்கும் ெநாறுக்குத் 
தீனிக்கும் இைடேயயான ேவறுபாடு

நாம் தானியங்கள், பருப்பு வைககைளத் தாவரங்களிலிருந்து ெபறுகிேறாம். அரிசி 
ேகாதுைம ேபான்றைவ தானியங்கள். சிறு தானியங்களும் தானிய வைககேள. நமது 
உணவில் தானியங்களும், பருப்பு வைககளும் முக்கியப்பங்கு வகிப்பதுடன் உடைல நலமாக 
ைவத்திருக்கவும் உதவுகின்றன.

உணவும் உடல்நலமும்அலகு
1

நிலா : தாத்தா! இந்த வயல் இவ்வளவு அழகாக உள்ளேத!  இது என்ன ெநல் வயலா?

தாத்தா :  ஆமாம் நிலா! நாம் அரிசிைய ெநல் தாவரத்திலிருந்து ெபறுகிேறாம்.

நிலா :  நமக்குத் ேதைவயான அைனத்து உணவும் தாவரத்திலிருந்துதான் 
கிைடக்கிறதா தாத்தா?

தாத்தா :  ஆமாம். நாம் ெபரும்பான்ைமயான உணவுப் ெபாருள்கைள 
தாவரங்களிலிருந்தும் சில உணவுப் ெபாருள்கைள 
விலங்குகளிடமிருந்தும் ெபறுகிேறாம்.

தாவரங்கள் நமக்குத் தருவன…

தானியங்கள், பருப்பு வைககள்
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குளம்பி (காப்பி), ேதநீர்

அரிசி மக்காச்ேசாளம்

பட்டாணி

கம்பு

இரட்ைடப் 
பட்டாணி 

காராமணிசிவப்பு காராமணி 

ேதங்காய் 
எண்ெணய்

கடைல 
எண்ெணய்

சூரியகாந்தி 
எண்ெணய்

நல்ெலண்ெணய்

காப்பித்தூள் காப்பிக்ெகாட்ைடயிலிருந்தும், ேதயிைலத்தூள் ேதயிைலகளிலிருந்தும் நமக்குக் 
கிைடக்கின்றன.

எண்ெணய்

நாம் விைதகள், ெகாட்ைடகளில் இருந்து எண்ெணையப் ெபறுகிேறாம். இவற்ைறேய 
சைமயலுக்குப் பயன்படுத்துகிேறாம்.

தானியங்கள்

பருப்பு வைககள்

ேகழ்வரகு
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பைன ெவல்லம்

பைன மரம்

பனங்கற்கண்டு

ெவல்லம்

கரும்பு

சர்க்கைர

ெவல்லம், சர்க்கைர

நறுமணப் ெபாருள்கள்

கறிேவப்பிைல மிளகாய்மஞ்சள் பட்ைட

கரும்பு மற்றும் பைன மரத்திலிருந்து ெவல்லம் மற்றும் சர்க்கைரையப் ெபறுகிேறாம்.

ெவந்தயம் கடுகு இலவங்கம் சீரகம்

தாவரங்கள் உணவுப் ெபாருள்கைள மட்டுமின்றி நறுமணப் ெபாருள்கைளயும் நமக்குத் 
தருகின்றன. நறுமணப் ெபாருள்கள் உணவின் மணத்ைதயும் சுைவையயும் கூட்டுகின்றன. 
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(கீைர, காப்பிக்ெகாட்ைட, சர்க்கைர, பட்டாணி, ேதயிைல, ேகழ்வரகு, மிளகாய், இலவங்கம்)

ெகாடுக்கப்பட்ட ெசாற்கைளக் குறுக்ெகழுத்துப் புதிரில் கண்டறிந்து 
வட்டமிடுக. படத்திற்குரிய ெபயைர எழுதுக. 

இ ேக ழ் வ ர கு கா

ல அ பா ம ர் வ ப்

வ ச ர் க் க ைர பி

ங் ேசா கா ப் பி ள க்

க ப மி ள கா ய் ெகா

ம் ட் ம் ண் தி க் ட்

பு டா மு ேத யி ைல ைட

ழி ணி கீ ைர சா ள் கீ

காய்கறிகள், பழங்கள், கீைரகள்

பழங்கள் கீைரகாய்கறிகள்
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விலங்குகள் நமக்குத் தருவன…

பால் ெபாருள்கள்

பால், முட்ைட, இைறச்சி ேபான்றவற்ைற விலங்குகளிடமிருந்து நாம் ெபறுகிேறாம்.

ஆறு, ஏரி, குளம், கடல் ேபான்ற நீர் நிைலகளிலிருந்து நண்டு, இறால், மீன்கள் 
ேபான்றவற்ைறப் ெபறுகிேறாம்.  

ேதனீக்களிடமிருந்து ேதன் கிைடக்கிறது.

நாம் பாலிலிருந்து தயிர், ெவண்ெணய், ெநய், பனீர், பாலாைடக் கட்டி ேபான்றவற்ைறப் 
ெபறுகிேறாம். நாம் தினமும் பால் அல்லது பால் ெபாருள்கைள உட்ெகாள்வது உடல் 
நலத்திற்கு உகந்தது. 

பால் தயிர் ெவண்ெணய் ெநய் பனீர்

நண்டு

இைறச்சி பால் முட்ைட

இறால்கள் மீன்கள்
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படங்கைள உற்றுேநாக்கி  உணவு வைககளின் ெபயர்கைள எழுதுக.

சத்தான உணவும் ெநாறுக்குத் தீனியும்

நிலா : தாத்தா! நான் இந்த பீட்சாைவச் சாப்பிடலாமா?

தாத்தா :  ேவண்டாம் நிலா! நான் உன்ைனச் சத்தான  உணவு மற்றும் ெநாறுக்குத் தீனிகளுக்கு 
இைடேய நைடெபறும் ஓட்டப்பந்தயத்திற்கு அைழத்துச் ெசல்கிேறன். பந்தயத்ைதப் 
பார்த்த பிறகு இைதச் சாப்பிடலாமா? ேவண்டாமா? என நீேய 
முடிவு ெசய்.

நிலா : ஓட்டப்பந்தயமா தாத்தா! ஓ…ேபாகலாேம!

தாத்தா :  உடலுக்கு நலத்ைதயும் சத்ைதயும் அளிப்பது யார் என சத்தான 
உணவுக்கும் ெநாறுக்குத்தீனிக்கும் இைடேய சண்ைட ஏற்பட்டதாம். இதற்காக 
தங்களுக்கிைடேய ஓட்டப்பந்தயம் ைவத்து தீர்வு காண முடிெவடுத்துள்ளனர்.

இைடேய நைடெபறும் ஓட்டப்பந்தயத்திற்கு அைழத்துச் ெசல்கிேறன். பந்தயத்ைதப் 
பார்த்த பிறகு இைதச் சாப்பிடலாமா? ேவண்டாமா? என நீேய 

  உடலுக்கு நலத்ைதயும் சத்ைதயும் அளிப்பது யார் என சத்தான 

சத்தான உணவுக் குழுவினர் ெநாறுக்குத்தீனிக் குழுவினர்

( பால், இைறச்சி, முட்ைட, ெநய், தயிர் )
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ேகரட்டிைன உண்பதால் நம் பார்ைவத்திறன் 
அதிகரிப்பதுடன் மாைலக்கண் ேநாய் வராமல் தடுக்கலாம்.

சத்தான உணவுக்கும் ெநாறுக்குத்தீனிக்கும் இைடேயயான 
ஓட்டப்பந்தயம்

ேபாட்டி ெதாடங்கியது. 

ெநாறுக்குத் தீனிக் குழு 
கைளப்பைடந்து பின் தங்கியது.

சத்தான உணவுக்குழு ெவற்றி 
ெபற்று ேகாப்ைபையக் 

ைகப்பற்றியது.

அதிகரிப்பதுடன் மாைலக்கண் ேநாய் வராமல் தடுக்கலாம்.அதிகரிப்பதுடன் மாைலக்கண் ேநாய் வராமல் தடுக்கலாம்.அதிகரிப்பதுடன் மாைலக்கண் ேநாய் வராமல் தடுக்கலாம்.அதிகரிப்பதுடன் மாைலக்கண் ேநாய் வராமல் தடுக்கலாம்.

இரண்டு அணிகளும் 
ேவகமாக ஓடின.

தாத்தா: நிலா, சில உணவுப்ெபாருள்கள் சுைவயாக இருந்தாலும் உடல் நலத்திற்கு 
ஏற்றதல்ல. இைவ நம் உடல் எைடையக் கூட்டி  தீங்கு விைளவிக்கின்றன. இவற்ைறேய 
ெநாறுக்குத் தீனிகள் என்கிேறாம்.  சில உணவு  வைககள் உடலின் வளர்ச்சிக்கும் 
வலிைமக்கும் உதவுகின்றன. இவற்ைறேய சத்தான உணவுகள்  என்கிேறாம். எனேவ 
சத்தான உணைவ உண்ேபாம்! நலேமாடு வாழ்ேவாம்! 

நிலா: இனி வரும் காலங்களில் சத்தான உணைவேய உண்ண ேவண்டும் என்பைதப் 
புரிந்து ெகாண்ேடன் தாத்தா!
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படத்தில் மைறந்துள்ள உணவுப் ெபாருள்கைளக் கண்டறிந்து வண்ணமிட்டு 
எண்ணி எழுதுக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் 
அடிக்கடி உண்ணும் உணவு வைககளுக்கு  ‘1’ எனவும் 
எப்ெபாழுதாவது உண்ணும் உணவு வைககளுக்கு ‘2’ எனவும் 
தவிர்க்க ேவண்டிய உணவு வைககளுக்கு ‘3’ எனவும் குறிப்பிடுக.

அதிரசம் ெகாட்ைடகள்

முட்ைட முறுக்கு

வாைழப்பழம்

சாக்ேலட்
ைமதா 

நூடுல்ஸ்

சத்தான உணவு   

பிஸ்கட்டுகள்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு: அடிக்கடி ெநாறுக்குத்தீனிகைள உண்பதால் ஏற்படும் தீய 
விைளவுகைளப் பற்றி மாணவர்களிடம் கலந்துைரயாடவும். 

ெநாறுக்குத்தீனி
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மதிப்பீடு

பால் 
ெபாருள்கள்    

பழங்கள்   

இைறச்சி 
வைககள்

காய்கறிகள்   

1.  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள உணவு வைககளுடன் ெதாடர்புைடய 
படங்களுக்கு வண்ணமிடுக.

2.  தாவரத்திலிருந்து கிைடக்கும் உணவுப் ெபாருள்களுக்கு ‘தா’ எனவும் 
விலங்குகளிடமிருந்து கிைடக்கும் உணவுப் ெபாருள்களுக்கு ‘வி’ எனவும் எழுதுக.

3.  ஒவ்ெவாரு நான்காவது எழுத்ைதயும் வட்டமிடுக. அந்த எழுத்துகைள 
எடுத்ெதழுதி ஒளிந்துள்ளைதக் கண்டுபிடி.

ச  நு  க  வா  ல  ஒ  க்  ைழ  தி  கு  ம  ப்  ந்  சு  த  ப  ட  ய  ர  ழ  ன  மு  எ  ம்
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4.   சரியான ெசால்ைலத் ேதர்ந்ெதடுத்து ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.
( பசு, ெநல், ேதனீ, ேகாழி )

அ. நாம்                                                    லில் இருந்து ெபறுகிேறாம்.

ஆ. நாம்                                                    விடம் இருந்து ெபறுகிேறாம்.

இ. நாம்                                                    யிடம் இருந்து ெபறுகிேறாம்.

ஈ. நாம்                                                    யிடம் இருந்து ெபறுகிேறாம்.

5. நம்ைம நலமாக ைவக்க உதவும் உணவுக்கு ()  குறியிடுக.

  நான் உண்ணும் உணவின் மூலங்கள் எனக்குத் 
ெதரியும்.

  ெநாறுக்குத்தீனிகளால் ஏற்படும் தீய விைளவுகைளப் 
புரிந்து ெகாண்டதால் சத்தான உணவு வைககைள 
என்னால் ெதரிவு ெசய்ய முடியும்.

தன் மதிப்பீடு
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நீர்
அலகு

2

  மைழயின் பயணம்

  நீர் ஆதாரங்கள் 

மைழேய நீரின் ஆதாரம்

மைழ

ஆறு

கடல்
குளம்

மைழயின் பயணம் - மைழத்துளிகள்

சட சடெவன மைழத்துளி
பட படெவன ெபருகுேத
ெபருகி வந்த நீெரல்லாம்
பூமிையத்தான் நைனக்குேத
நைனந்த பூமி உற்சாகமாய் 
நீைர எல்லாம் உறிஞ்சுேத
உறிஞ்ச நீைர ேதக்கிைவத்து
உயிர்களுக்கு ெகாடுக்குேத
நிலத்து நீைர சூரியனும்
உறிஞ்சி எடுத்துச் ெசல்லுேத
ெசன்ற நீரும் கருேமகமாய் 
மாறி மீண்டும் ெபாழியுேத
நம்ைம மகிழ்வாக ைவக்குேத…

நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

சூரியன்

ேமகம்
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பனிப்பாைறயிலிருந்து நீர்

பனிப்பாைற என்பது ெமதுவாக நகரும் 
பனிக்கட்டி.

படக்குறிப்புகைளப் பயன்படுத்தி ெதாடர்கைள முழுைமயாக்குக.

நான் பனிமைலகளில் இருந்து வரும் 
ஒரு நீர்த்துளி, ெவப்பம் அதிகரிக்கும் 
ேபாது நான் பனிப்பாைறயிலிருந்து 
உருகி வருேவன். 

பனிப்பாைற உருகும் பனிப்பாைறகள் 

( மைழக்காலம், சூரியன், விைளயாட, வாளி, நீர், மகிழ்ச்சி, தாவரங்கள் )

1. இது ஒரு ____________________. 

2.  அதனால் என்னால் ெவளியில் 
ெசன்று ______________ முடியவில்ைல.

3.  நான் மைழ நீைரச் ேசகரிக்க ______________ைய 
ைவத்ேதன்.

4.  சிறிது ேநரத்திற்குப் பின் _________________ 
மீண்டும் ஒளி வீசத் ெதாடங்கியது.

5.  இப்ெபாழுது அந்த வாளியில் ______________
 நிரம்பியிருந்தது.

6.  நான் அைத ______________களுக்கு 
ஊற்றிேனன்.

7.  அதனால் நான் மிகவும் ____________ 
அைடந்ேதன்.
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River

பனிப்பாைறயில் இருந்து என் ேபான்ற நீர்த்துளிகள் ஒன்றாக இைணந்து நாங்கள் 
சிறு ஓைடகள் ஆேவாம்.  

மைலயிலிருந்து பல ஓைடகளாக வரும் 
நான் ஒன்றாக இைணந்து ஆறாக 
மாறுேவன். 

ஓைட

நீர்வீழ்ச்சி/அருவிஆறு

ஆறு அல்லது ஓைடயாக மைலயிலிருந்து 
விழும் ேபாது நான் நீர்வீழ்ச்சியாக/
அருவியாக மாறுேவன்.

நான் ஆறாக என் பயணத்ைதக் காடு, கிராமம் மற்றும் 
நகரத்தின் வழியாகத் ெதாடர்ேவன். மக்கள் என்ைன 
விவசாயம், குடிநீர், சைமயல் ேபான்றவற்றிற்குப் 
ப ய ன் ப டு த் து கி ன் ற ன ர் .  இ று தி யி ல்  ந ா ன்  க ட ை ல ச் 
ெசன்றைடேவன். 

என் நீர்க்குடுைவயில் மீதம் உள்ள நீைர நான் 
இவ்வாறு பயன்படுத்துேவன்.

கடல்ஆறு
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ஏரி

ஆறு

கடல்குளம்

ெகாடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளின் அடிப்பைடயில் படங்களுக்கு எண்கைள எழுதுக.

நீர் ஆதாரங்கள்

( பனிப்பாைற - 1 ஓைட - 2 ஆறு - 3 கடல் - 4 )

மைழத்துளிகள்

நிலத்தடி நீர்

கிணறு ஆழ்துைளக் கிணறு அடி குழாய்

ேமகம்

சூரியன்
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நீர்: ஆற்றிலிருந்து வீடு வைர...

சிந்திக்க:  ேகாைடக்காலத்தில் ஏரிகளிலும், குளங்களிலும் நீர் குைறந்து 
காணப்படுகிறது. ஏன்? கலந்துைரயாடுக. 

நான் ஒரு மைழத்துளி. நான் பூமியில் விழுந்து ஆறு, ஏரி, குளம் 
ஆகியவற்ைற நிரப்புேவன். ஆறு என்பது ஓடும் நீராகவும் ஏரி மற்றும் 
குளம் ேதங்கி நிற்கும் நீராகவும் உள்ளது. ஏரிகள், குளங்கைள விடப் 
ெபரியைவ. 

ேமல்நிைலத்

ெதாட்டி

அைண

வீட்டு நீர்த் 
ெதாட்டி

குழாய்

நீர் 
தூய்ைமப்படுத்தும் 

இடம்

உங்களுக்குக் காய்ச்சலாக இருக்கும்ேபாது நிைறய தண்ணீர் 
குடிக்க ேவண்டும். அது காய்ச்சைலக் குைறக்க உதவும். 

ஆறு / ஏரி / அைண → ெபரிய குழாய்கள் → ேமல்நிைலத்ெதாட்டி → 
கீழ்நிைலத்ெதாட்டி → வீட்டு நீர்த் ெதாட்டி → குழாய்

நான் நிலத்தின் மீது விழுந்தவுடன் உறிஞ்சப்பட்டு நிலத்தடி நீராக மாறுேவன். 
மக்கள் கிணறு மற்றும் ஆழ்துைளக் கிணறுகைளத் ேதாண்டி நிலத்தடி நீரான என்ைனப் 
பயன்படுத்துகிறார்கள். ேமலும் அடி குழாய் மூலம் என்ைன நிலத்தடியிலிருந்து ேமேல 
எடுத்து தங்கள் ேதைவகளுக்குப் பயன்படுத்துகிறார்கள். 

கீழ்நிைலத் ெதாட்டி

ெபரிய 
குழாய்கள்

ஆறு
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கலந்துைரயாடுேவாமா!

நீர், பழச்சாறு ெசல்லும் திைசைய அம்புக்குறியிட்டுக் காட்டுக.

 

 உங்கள் வீட்டிற்குத் ேதைவப்படும் நீைர 
எங்கிருந்து ெபறுகிறீர்கள்?

ேமலிருந்து கீழ் கீழிருந்து ேமல்
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மதிப்பீடு

1. படத்திற்கு ஏற்ற ெபயர் எழுதுக.

( ஆறு, நீர்வீழ்ச்சி, ஏரி, குளம், பனிப்பாைற, கடல், ஓைட, கிணறு, அடி குழாய் )

( கடல், மைழ, அடி குழாய், பனிப்பாைற, அருவி)

1.  ______________ நீரின் முதன்ைம ஆதாரம்.

2.  ஆறு மைலயில் இருந்து விழும் ேபாது ______________யாக மாறுகிறது. 

3. ______________ ஒரு பனிக்கட்டி.

4. ஆறு இறுதியில் ______________ச் ெசன்றைடகிறது.

5.  நீைர, பூமிக்கு ேமேல ெகாண்டு வரப் பயன்படுவது ______________.

2. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.
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3. படங்களுக்குக் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெசாற்கைளக் குறுக்ெகழுத்துப் 
புதிரில் கண்டறிந்து வட்டமிடுக.

தன் மதிப்பீடு

வி ஓ ஆ ம் ஏ ம

ரு ைட று ள ரி ைழ

அ டி கு ழா ய் க்

கி ண று க ட ல்

இ ம கு ள ம் டி

குளம்

ஓைட

ஏரி

ஆறு

கடல்

  நான் மைழயின் பயணம் பற்றி அறிேவன்.

  நான் நீரின் பல்ேவறு ஆதாரங்கைளப் பற்றி அறிேவன்.

  என்னுைடய சுற்றுப்புறத்திற்கு நீர் கிைடக்கும் 

இடங்கைள என்னால் அைடயாளம் காண முடியும்.

மைழ

கிணறு அடி குழாய்
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விழாக்கள்

கலந்துைரயாடுேவாமா!

தமிழ் மாதமான கார்த்திைக மாதத்தின் ெபௗர்ணமி நாளன்று மாைல ேவைளயில் தீபங்கள் 
ஏற்றித் தீபத் திருவிழாவாகக் ெகாண்டாடப்படுவது கார்த்திைக தீபம்.

ஈத்-உல்-அதா என்பது ெபாதுவாக பக்ரீத் 
என்றைழக்கப்படுகிறது. இது நன்றி ெசலுத்தும் 
விழாவாகவும் தியாகத்ைதப் ேபாற்றும் விழாவாகவும் 
கைடபிடிக்கப்படுகிறது. எனேவ, இதைனத் “தியாகத் 
திருநாள்” என்றைழப்பர். இந்நாளில் சிறப்பு உணவு 
வைககளான இைறச்சி, இனிப்புகைளத் தயாரித்து 
அைனவருக்கும் பகிர்ந்தளித்து மகிழ்வர்.

நமது சமுதாயம்அலகு
3

 மத விழாக்கள்
 ேதசிய விழாக்கள்
 நாட்டுப்புறக் கைலகள்
 நமது நண்பர்கள்
 அறிவியல் கண்காட்சி

நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

மத விழாக்கள்

நீங்கள் என்ெனன்ன விழாக்கைளக் ெகாண்டாடுகிறீர்கள்?  அவ்விழாக் காலங்களில் நீங்கள் 
எவ்வைகச் ெசயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறீர்கள்? 
விழாக்கள் என்பது மக்கள் தங்களுக்குள் மகிழ்ச்சிையயும் ெபாருள்கைளயும் பகிர்ந்து 
ெகாள்ளும் நிகழ்வுகளாகும். விழாக்கள் மத விழாக்களாகேவா ேதசிய விழாக்களாகேவா 
இருக்கலாம்.

ஒளி, இருைளப் ேபாக்கும். இவ்விழா நமக்கு 
ஒளிமயமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான 
வாழ்க்ைகையக் ெகாடுக்கிறது. இந்நாளில் 
வீடுகளில் வண்ணக் ேகாலமிட்டும் 
தீபங்கள் ஏற்றியும் அலங்கரிப்பர். 
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மார்ச் / ஏப்ரல் மாதத்தில் வரக்கூடிய புனித 
ெவள்ளிையத் ெதாடர்ந்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழைம 
ஈஸ்டர் திருநாளாகக் ெகாண்டாடப்படுகிறது. இது 
40 நாள்கள் உண்ணா வழிபாட்டுக்குப் பின்னர் 
ெகாண்டாடப்படும் திருநாளாகும். இது நம்பிக்ைகயின் 
திருநாளாகக் ெகாண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் 
அலங்கரிக்கப்பட்ட முட்ைடகைளயும் இனிப்புகைளயும் 
பரிசுப் ெபாருள்களாகப் பரிமாறிக் ெகாள்வர்.

தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ், ரமலான், மகாவீரர் ெஜயந்தி, புத்த பூர்ணிமா, ஓணம், குருநானக் 
ெஜயந்தி ேபான்றைவ நம்மால் ெகாண்டாடப்படும் சில மத விழாக்களாகும்.

இவ்விழாக்களின் ெபாழுது மக்கள் இைறவழிபாடு ெசய்வேதாடு, தங்கைளச் சுற்றி 
வாழ்பவர்களுடன் நல்லுறைவ ஏற்படுத்தும் வைகயில் தங்கள் வீடுகளில் தயாரித்த சிறப்பு 
உணவு வைககைளப் பரிமாறி மகிழ்வர்.

”நம்மிைடேய ஒற்றுைம” எனும் உணர்ைவத் தருவது ேதசிய விழாக்கள்.  
இவ்விழாக்கள் இந்தியாவில் உள்ள அைனத்து மக்களாலும் ெகாண்டாடப்படுகின்றது. 
இவ்விழாக்களின்ேபாது அைனத்து அரசு ெபாதுக் கட்டடங்களிலும் பள்ளிகளிலும் உரிய 
மரியாைதயுடன் நாம் ேதசியக் ெகாடிைய ஏற்றுகின்ேறாம். நாம் அைனவரும் இந்தியர் 
என்பதில் ெபருமிதம் ெகாள்ேவாம்.

மகாவீரர் ெஜயந்தி குருநானக் ெஜயந்திஓணம்

ேதசிய விழாக்கள்

ேதசிய விழாக்களுள் சில…

சுதந்திர தினம் காந்தி ெஜயந்தி குடியரசு தினம்

இந்தியா விடுதைல 
ெபற்ற நாள் ஆகஸ்ட்-15

மகாத்மா காந்தியின் 
பிறந்த நாள் 

அக்ேடாபர்-2

இந்திய 
அரசியலைமப்புச் சட்டம்  
நைடமுைறப்படுத்தப்பட்ட 

நாள் ஜனவரி-26
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ேதசிய விழாக்களுக்கு ‘ேத’ எனவும் மத விழாக்களுக்கு ‘ம’ எனவும் எழுதுக.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு: பள்ளிகளில் நமது ேதசியக் ெகாடியிைன ஏற்றும் ேபாது 
பின்பற்ற ேவண்டிய வழிமுைறகைள மாணவர்களுக்கு விளக்குதல் ேவண்டும். எ.கா. 
ேநராக நிமிர்ந்து நின்று ( ேநர் நில் ) வலது ைகயால் ெகாடிக்கு வணக்கம் ெசலுத்துதல்.

நாட்டுப்புறக் கைலகள்

கலந்துைரயாடுேவாமா!

நம்மில் பலருக்கு ஆடிப்பாடி மகிழ்வது பிடிக்கும். 
உங்களுக்கு? படத்தில் உள்ள ஆடல் கைலகைளப் 
பார்த்திருக்கிறீர்களா? அவற்றின் ெபயைரக் கூற முடியுமா? 

கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் சிலம்பாட்டம்ெபாய்க்கால் 
குதிைர ஆட்டம்

நாட்டுப்புறக் கைலகளுள் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள், ஆடல்கள், கைதகள், 
ெபாம்மலாட்டம், ெபாய்க்கால் குதிைர ஆட்டம் ேபான்றைவ அடங்கும்.  கைலஞர்கள் 
இதுேபான்ற கைலகைள உருவாக்கிப் பல ஆண்டுகளாகப் பின்பற்றியும் வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் பலவிதமான நடனங்கள் வழக்கத்தில் உள்ளன. நடனக் 
கைலஞர்களால் அணியப்படும் சிறப்பு ஆைட அணிகலன்கள் வண்ணமயமாக இருக்கும். 
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ெபாருத்துக.

இந்தத் தாலாட்டுப் பாடைல பாடி மகிழ்ேவாமா!

திருவிழாக்களிலும் அறுவைடக் 
காலங்களிலும் மக்கள் கும்மி 
ெகாட்டி ஆடுவர்.

ஒத்த ஓைசயுடன் ைககைளத் 
தட்டி, பாடிக்ெகாண்ேட ஆடுவது 
கும்மியாட்டம்.

தாேல ேலா தாேல ேலா (2)
கண்மணிேய கண்ணுறங்கு (2)
தாயினது தாலாட்டு
ேகட்டு நீயும் கண்ணுறங்கு
முன்னும் பின்னும் அைசந்தாடும்
ெதாட்டிலிேல கண்ணுறங்கு
பயமின்றி நீயுேம 
மகிழ்ச்சியாக கண்ணுறங்கு
கண்மணிேய கண்ணுறங்கு (2)
தாேல ேலா தாேல ேலா (2)

கைலஞர்கள் தங்களது ஆைட ஆபரணங்கைள உள்ளூரிேலேய கிைடக்கும் 
இயற்ைகப் ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு தாங்களாகேவ தயாரித்துக் ெகாள்கின்றனர். 
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மலரின் தந்ைத நம் நாட்டுக்காகப் பாடுபட்ட ஓர் ஓய்வுெபற்ற இராணுவ வீரர் 
(பைட வீரர்). அவள் குடும்பத்தினர் தாங்கள் குடியிருக்கப்ேபாகும் வீட்ைடப் பார்க்கப் 
ேபருந்தில் பயணித்தனர்.

மலர் :  என்ன ஒர் அழகான, இனிைமயான பயணம்!

அப்பா :  ஆமாம்! இந்தப் பாதுகாப்பான பயணத்திற்காக ஓட்டுநருக்கு நன்றி கூற ேவண்டும்.

அம்மா :  அதுமட்டுமல்ல… அைனவருக்கும் சிரித்த முகத்துடன் பயணச்சீட்டு வழங்கிய 
நடத்துநருக்கும் நாம் நன்றி கூற ேவண்டும்.  

நமது நண்பர்கள்

மலரும் அவளது குடும்பமும் தங்களது வீட்ைடச் சுற்றிப் பார்க்கின்றனர்.

அம்மா, வீடு பார்க்க மிகவும் அழகாக 
உள்ளது. அைனத்துக் குழாய்களும், 
மின்விசிறிகளும் நன்றாக ேவைல 

ெசய்கின்றன.

மிக நன்று! கட்டடம் கட்டுபவரும், 
குழாய் ெசப்பனிடுபவரும், 

மின்வல்லுநரும் தங்களது ேவைலகைளச் 
சிறப்பாகச் ெசய்துள்ளனர்.

 சரி, நாம் ஒரு தச்சைர 
( மரேவைல ெசய்பவர் ) அைழத்து சரி 

ெசய்து விடலாம்.

அம்மா, இந்த சாளரம் 
( சன்னல் ) பழுதைடந்துள்ளது.

அப்பா :  அப்படிேய ஒரு ைதயற்காரைர அைழத்துக் கதவுகளுக்கும் சன்னல்களுக்கும் 
திைரச்சீைலகைளத் ைதக்கச் ெசால்ல ேவண்டும்.

மலர் : அம்மா, காய்கறிகைளயும் பழங்கைளயும் நாம் எங்ேக வாங்கலாம்?

அம்மா :  இது ஒரு கிராமம். ஆைகயால் காய்கறிகள்,  பழங்கைள நாம் ேநரடியாக தங்களது 
வயல்களிேலேய பயிரிடும் உழவர்களிடம் இருந்ேத வாங்கலாம்.

இவ்வாறு நாம் வாழ்க்ைகைய இனிைமயாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ உதவி புரியும் 
கட்டடம் கட்டுபவர், ஓட்டுநர், நடத்துநர், குழாய் ெசப்பனிடுபவர், தச்சர், மின் வல்லுநர், 
இராணுவ வீரர், ைதயற்காரர், விவசாயி ேபான்ற அைனவரும் நமது நண்பர்கேள.
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புதிய வீடு கட்டுவதில் உதவி புரியும் ெதாழிலாளர்களுக்கு மட்டும் () குறியிடுக. 

ஓட்டுநர் நடத்துநர் விவசாயி

தச்சர்
குழாய் 
ெசப்பனிடுபவர் மின் வல்லுநர்

ைதயற்காரர் இராணுவ வீரர்கட்டட ேவைல 
ெசய்பவர்

அறிவியல் கண்காட்சி

ஆசிரியர் : ”நாம் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 28 ஆம் ேததிைய ேதசிய அறிவியல் 
தினமாகக் ெகாண்டாடுகிேறாம். அந்நாளில் நம் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி 
நைடெபறுவது உங்களுக்குத் ெதரியும் அல்லவா? அதற்காக நாம் தயார் ெசய்திருப்பைதப் 
பார்ப்ேபாமா!”

”நீங்கள் அைனவரும் 
உங்களுைடய 

ெசயல்திட்டங்கைள 
விளக்குகிறீர்களா?”
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ெகாடுக்கப்பட்ட ெபாருள்கள் மூழ்குமா? அல்லது மிதக்குமா?

அ) யூகித்து விைடயளி.

ெபாருள்கள் மூழ்கும் மிதக்கும்

இைல  

ெநகிழிப்பந்து 

ெபன்சில் 

அழிப்பான்

கல்

சுண்ணக்கட்டி

காகிதம்

நாணயம்

திறவுேகால்

ஆ) ெசய்து பார்த்து விைடயளி.

ெபாருள்கள் மூழ்கும் மிதக்கும்

இைல  

ெநகிழிப்பந்து 

ெபன்சில் 

அழிப்பான்

கல்

சுண்ணக்கட்டி

காகிதம்

நாணயம்

திறவுேகால்

”இது ஒரு ெசடி. இதற்குத் தண்டுப்பகுதி 
மற்றும் ேவர்ப்பகுதி உண்டு”.

”நான் நமது உடல் உள்ளுறுப்புகளின் 
ெசயல்பாடுகைள விளக்கும் 

வைரபடத்தாள் ஒன்ைற 
உருவாக்கியுள்ேளன்”.

”நான் ஒரு வைரபடத்தாளில் பல்ேவறு 
வைகயான இைலகைள ஒட்டி தயார் 

ெசய்திருக்கிேறன்”.

”அருைம குழந்ைதகேள! அைனவரும் 
சிறப்பாகச் ெசய்துள்ளீர்கள்”.
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மதிப்பீடு

1. நாட்டுப்புறக் கைலகளின் ெபயர்கைள எழுதுக.
(சிலம்பாட்டம், கரகாட்டம், ெபாய்க்கால் குதிைர, ஒயிலாட்டம்)

                           

                                                      

                           

2. விழாக்கைள வைகப்படுத்துக. 
( தீபாவளி, சுதந்திர தின விழா, ஓணம், மகாவீரர் ெஜயந்தி, குடியரசு தினம், 
ெபாங்கல், காந்தி ெஜயந்தி, பக்ரீத் )

மத விழாக்கள் ேதசிய விழாக்கள்
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3. நான் யார்? ( குழாய் ெசப்பனிடுபவர், இராணுவ வீரர், நடத்துநர், தச்சர், ைதயற்காரர்)

4. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

அ. மரக்கட்ைடகளில் இருந்து ெபாருள்கைளச் ெசய்பவர். _________________

ஆ. ஒழுகும் குழாையச் சரி ெசய்பவர். ________________________

இ. உங்களுக்கான ஆைடகைளத் ைதப்பவர். _____________________

ஈ. ேதசத்ைதக் காப்பவர். ___________________

உ. ேபருந்தில் பயணச்சீட்டு வழங்குபவர். ___________________

அ.  நமது நண்பர்கைளச் சந்திக்கவும் _____________ விழாக்கள் உதவுகின்றன.
(வாழ்த்தவும் / விைடெபறவும்)

ஆ.  நாம் சிறப்பு உணவு வைககைள உண்ணும்ேபாது ___________________ 
அைடகிேறாம். (வருத்தம் / மகிழ்ச்சி)

இ.  நாம் ேதசியக் ெகாடியிைன _________________________ விழாக்களின்ேபாது 
ஏற்றுேவாம். (ேதசிய / மத)

ஈ.  ஈஸ்டர் ெகாண்டாடப்படும் நாள் ____________________. (திங்கள்/ ஞாயிறு )

உ.  நாம் ஒரு நாணயத்ைத நீருக்குள் ேபாட்டால் அது __________________.
(மூழ்கும் / மிதக்கும்)

ஊ.  ேதசிய அறிவியல் தினம் ெகாண்டாடப்படும் நாள் __________________. 
(பிப்ரவரி 24 / பிப்ரவரி 28)

  மத, ேதசிய விழாக்களுக்கு இைடேயயான 

ேவறுபாடுகைள நான் அறிேவன்.

  நமது நாட்டுப்புறக் கைலகைள நான் ேபாற்றுேவன்.

  நமது சமுதாய நண்பர்கைள நான் மதிக்கிேறன்.

  அறிவியல் நம் அன்றாட வாழ்வுடன் ெதாடர்புைடயது 

என்பைத நான் உணர்ந்து ெகாண்ேடன்.

தன் மதிப்பீடு
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ெபரிய ஆலமரத்தின் அருேக ஒேர சத்தம் ேகட்டது. அங்கு நிலம், நீர், ெநருப்பு, 
காற்று, ஆகாயம் (ஐம்பூதங்கள்) தங்களுக்குள் யார் சிறந்தவர் எனச் சண்ைடயிட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தன. நாமும் அைத கவனிப்ேபாமா!

நிலம்

நீர்

காற்று

”உயிரினங்களுக்கு இருப்பிடமாகவும் 
தாவரங்கள் வளர்வதற்கும் நான் இடம் தருகிேறன். 

எனேவ, நாேன சிறந்தவன்”.

ஐம்பூதங்கள்அலகு
4

  நிலம், நீர், ெநருப்பு, காற்று, 
ஆகாயம்

நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

”இல்ைல, இல்ைல! பூமியின் ெபரும்பாலான 
பகுதியில் நாேன நிரம்பி யுள்ேளன். உயிர்கள் வாழ 

நானும் முக்கியப் பங்காற்றுகிேறன். நானின்றி உயிர்கள் 
வாழேவ இயலாது. ஆகேவ, நாேன சிறந்தவன்”.

”இல்ைல! 
தாவரங்களும் மனிதர்களும் என்ைனப் 

பயன்படுத்திேய உணவு தயாரிக்கின்றனர். அது 
மட்டுமின்றி, வாழ்வதற்குத் ேதைவயான ெவப்பத்ைதயும் 

ஒளிையயும் நாேன அளிக்கிேறன். ஆைகயால் 
நாேன சிறந்தவன்”.

”நான் தான் காற்று. 
அைனத்து உயிரினங்களும் என்ைனச் 

சுவாசிப்பதால் மட்டுேம உயிர் வாழ்கின்றன. 
அதனால் நாேன சிறந்தவன்”.

”நாேன நீங்கள் அைனவரும் 
இருப்பதற்கான இடத்ைத அளிக்கிேறன். 

இந்த பூமி, சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் 
ேபான்ற அைனத்தும் என்னுள் அடக்கம். எனேவ, 

நாேன மிகச் சிறந்தவன்”.

ெநருப்பு  

ஆகாயம்
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ஐம்பூதங்களின் சீரிய வாக்குவாதத்ைதக் ேகட்டுக் 
ெகாண்டிருந்த ஆலமரம் அவர்கள் ஐவைரயும் பார்த்து, 
இவ்வுலகில் உங்களில் ஒருவர் இல்ைல என்றாலும் பிறர் 
வாழ இயலாது. எனேவ உங்களில் ஒருவரும் மற்றவைர 
விட உயர்ந்தவர்/தாழ்ந்தவர் இல்ைல. எனேவ நீங்கள் 
அைனவரும் முக்கியமானவர்கேள என்றது.

குவியலாக இருப்பது       

குயவர் நீைரயும் களிமண்ைணயும் 
ஒன்றாக கலக்குகிறார். 

பாைனகைள        ல் 
உலர்த்துகிறார்.

பிறகு அவற்ைற 
      இட்டு சுடுகிறார்.

இப்ேபாது அழகிய 
பாைனகள் தயார்.

உதவியாளர் களிமண்ணின் ேமல் 
      ஊற்றுகிறார்.

      ன் மீது களிமண்ைண 
ைவத்து பாைனையச் ெசய்கிறார்.  

ஐம்பூதங்களும் இப்பூமியில் வாழும் அைனத்து 
உயிரினங்களுக்கும் தாங்கள் அைனவரும் அவசியம் என்பைத 
அப்ேபாது தான் உணர்ந்தன. எனேவ  தங்களுக்குள் ேபாட்டியிடுவைத 
நிறுத்திக் ெகாண்டு அன்புடன் உைரயாடி மகிழ்ந்தன.

மண்பாண்டம் ெசய்பவர் பாைன ெசய்யும் பாங்கிைன உற்றுேநாக்கி ேகாடிட்ட 
இடங்கைள நிரப்புக.  (நீர், களிமண், காற்று, ெநருப்பு, சக்கரம்)

2nd EVS_Term2_Text Book_The Pancha Bhutas_TM.indd   77 25-06-2019   18:47:11



78

பூமியின் ெபரும்பான்ைமயான பகுதி நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. அைனத்து 
உயிரினங்களும் உயிர் வாழ நீர் அவசியம்.  நாம் மைழயிலிருந்து நீைரப் ெபறுகிேறாம்.  
நாம் பருகவும், சைமக்கவும், ெபாருள்கைளத் தூய்ைமப்படுத்தவும், குளிக்கவும், நீந்தவும், 
பயிர்கைள வளர்க்கவும் நீைரப் பயன்படுத்துகிேறாம். உங்களுக்கு நீந்தத் ெதரியுமா? 
இல்ைலெயனில், ெபரியவர்களின் உதவியுடன் கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். 

பல்ேவறு வைகயான தாவரங்களும் விலங்குகளும் நீரில் வாழ்கின்றன.

தாமைரநட்சத்திர மீன் கடல் 
குதிைர

அல்லி

நிலம்

மனிதர்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள் ேபான்ற அைனத்திற்கும் நிலம் வாழிடமாக 
விளங்குகிறது. நமக்குத் ேதைவயான உணைவ நாம் நிலத்தில் பயிரிடுகிேறாம். நாம் 
ஓரிடத்தில் இருந்து மற்ெறாரு இடத்திற்குச் ெசல்வதற்கு மட்டுமின்றி, விைளயாடவும் 
நிலத்ைதேய பயன்படுத்துகிேறாம். நாம் பயன்படுத்தும் பல்ேவறு விதமான ெபாருள்கைள 
உருவாக்கத் ேதைவயானவற்ைற நமக்கு நிலேம தருகின்றது.

ெநகிழிப் ெபாருள்கள் 
பயன்படுத்துவைதத் தவிர்ப்ேபாம்

நீர்
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அதிக  மைழ ெபறுவதற்கு எது சிறந்த  வழி?  உரிய கட்டத்தில் () குறியிட்டுக் 
காட்டுக.

சிந்தைனப் 
பகுதி

உற்றுேநாக்கிக் கலந்துைரயாடுேவாமா!
இந்த படங்களில் நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள்?

நம்ைமச் சுற்றியுள்ள அைனத்து இடங்களிலும் காற்று உள்ளது. நம்மால் காற்ைறப் பார்க்க 
இயலாது. ஏெனனில், அதற்கு குறிப்பிட்ட வடிவேமா வண்ணேமா கிைடயாது. ஆனால் காற்ைற 
நம்மால் உணர முடியும்.  காற்று இல்ைலெயனில் உயிருள்ளைவகளால் சுவாசிக்க இயலாது.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தி ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

இ.

அ.

ஈ.

ஆ.

காற்று

ஒவ்ெவாரு துளி நீரும் விைல மதிப்பற்றது. 
அதைன வீணாக்காதீர்.

(சாைல, இருப்புப் பாைத, வயல்ெவளி, விைளயாட்டுத் திடல்)

நான்  விைளயாடும் இடம்            .

நான்               யில் மிதிவண்டிைய ஓட்டுேவன்.

            யின் மீது ஓடும்.

            யில் ேவைல ெசய்கிறார்.
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ஆதி மனிதர்கள் ெநருப்ைபக்  கண்டறிந்து அதன் ெவப்பத்ைதயும் ஒளிையயும் 
தங்கள் அன்றாடத் ேதைவகளுக்குப் பயன்படுத்தினர்.

பறைவகளும் வானூர்தியும் 
காற்றில் நகர்கின்றன.

காற்று நகரக் கூடியது.
இது நமக்குப் பல வழிகளில் பயன்படுகிறது.

காற்று இருப்பதாேலேய நம்மால் ெபாருள்களின் மணத்ைத 
நுகரவும் ஒலிகைளக் ேகட்கவும் முடிகிறது.

ஈரத்துணிகைள 
உலர்த்துதல் 

காற்றாைலகளில் 
இருந்து மின்சாரம் 

ெபறுதல்

தீப்பந்தங்கள் மூலம் ஒளிையப் ெபறுதல்கற்கைள உரசி ெநருப்ைப உருவாக்குதல்

புயல், சூறாவளியின் ேபாது காற்றின் ேவகம் 
அதிகமாக இருக்கும். சூறாவளி கட்டடங்கள், மரங்கள் 

ேபான்றவற்ைறச் ேசதப்படுத்தும்.

ெநருப்பு

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு: இயற்ைகப் ேபரிடர்களின் ேபாது ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய 
முன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைககைளப் பற்றி மாணவர்களுடன் கலந்துைரயாடவும்.
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ெநருப்பு பயன்படுத்தப்படும் இடங்கைள () குறியிட்டுக் காட்டுக.

ஆகாயம் என்பதனுள் அைனத்தும் அடங்கும்.

இக்காலத்திலும் பல்ேவறு ெபாருள்களின் தயாரிப்பில் நாம் ெநருப்ைபப் பயன்படுத்துகிேறாம்.

ேவட்ைடயாடிய விலங்குகைள  ெநருப்பிலிட்டுச் சுடுதல்

ஆகாயம்
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1. ெபாருத்துக.

2.  படத்துடன் ெதாடர்புைடய ஐம்பூதங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.

( ஆகாயம், காற்று, நிலம், நீர், ெநருப்பு )

மதிப்பீடு

அ.

ஆ.

இ.

ஈ.

உ.

நிலம்

நீர்

ெநருப்பு

ஆகாயம்

காற்று
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3.  படத்தில் ஐம்பூதங்கள் காணப்படும் இடங்கைளக் கண்டறிந்து வட்டமிட்டு 
அவற்றின் ெபயர்கைள எழுதுக.

4.  ஒவ்ெவாரு படத்திலும் ஐம்பூதங்களில் இரண்டு ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  அைடப்புக் 
குறிக்குள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள சரியான இைணையத் ேதர்ந்ெதடுத்து ேகாடிட்ட 
இடங்கைள நிரப்புக.

( நீரும் நிலமும், ெநருப்பும் நீரும், நீரும் காற்றும்)

( ஆகாயம், காற்று, நிலம், நீர், ெநருப்பு )

என் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும்  ஐம்பூதங்களின் - 
( நிலம், நீர், காற்று, ெநருப்பு, ஆகாயம்) முக்கியத்துவத்ைத நான் அறிேவன்.

தன் மதிப்பீடு
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இரண்டாம் வகுப்பு - சூழ்நிலையியல் (இரண்டாம் 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
மு்னவர் N.  ெலராஜினி 
உ்விப் லபராசிரியர், விலங்கியல து்்ற, 
பாரதி மகளிர் க்லககலலூரி ( ் ), சென்்ன.
சுப்்பயா தி. 
முதுக்ல படட்ாரி ஆசிரியர், அ.(சப).லம.நி. பள்ளி, 
அச்ெரப்பாககம், காஞ்சிபுரம்.
விஜயலடசு்மி S.
படட்ாரி ஆசிரியர், அ.லம.நி. பள்ளி, 
கூவததூர், காஞ்சிபுரம்.

க்ல மற்றும் வடிவ்மப்பு 

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, மணிமங்கலம், காஞ்சிபுரம்

அடணட ்டி்ணேபபு 
கதிர் ஆறுமுகம்
்தரக் ்கடடுபாடு
மலனாகர் இரா்ாகிருஷைன்

ஒருங்கிணைபபு
ரலமஷ முனிொ்மி

நூலாசிரியர்்கள்
ரிவிங்டன் பாபு லெ.
படட்ாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நி்லப்பள்ளி, 
செணடங்காடு, ்ஞ்ொவூர்.
ெகதிலவல முருகன் சு. 
படட்ாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநி்லப் பள்ளி, 
லொழிங்கநலலூர், 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.
்ங்கம் சி.
படட்ாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநி்லப் பள்ளி,  
கலலரப்படடி, ஆலங்காயம் 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.
கீ்ா இரா. 
இ்டநி்ல ஆசிரியர், அ. ந. நடுநி்லப் பள்ளி, 
படடரவாககம், விலலிவாககம் ஒன்றியம், திருவள்ளுர்.
அழகுலக்ஷ்மி  மா.
இ்டநி்ல ஆசிரியர், ஊ.ஒ.ச்ாடககப் பள்ளி, 
லமடடுபா்ளயம், திருப்சபரும்பூதூர், காஞ்சிபுரம்.

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

விணரவுக் குறியீடு மேலாணணேக் குழு 
இரா. சஜகநா்ன் 
இ்டநி்ல ஆசிரியர், ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, 
கலைெபுரம், லபாளூர், திருவணைாம்ல.
ம. முருலகென் 
படட்ாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
சபத்லவளாணலகாடடகம், முததுப்லபட்ட, திருவாரூர்.
சூ.ஆலபர்ட வளவன் பாபு,  
படட்ாரி ஆசிரியர், அ.உ.நி.பள்ளி,  
சபருமாள் லகாவில, பரமககுடி, இராமநா்புரம். 

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