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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று,

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

• கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

• ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே

உறுதிதெய்ேல்.

• அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

• தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப்

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.

III
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அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 

II

விற்பனைக்கு அன்று
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1

பயணம் ெசய்ேவாம் கைலச்ெசாற்கள்

ேஜாடி

ஒற்ைற

இரட்ைட

1.1 ஒற்ைறப்பைட மற்றும் இரட்ைடப்பைட எண்கள்

ேஜாடியாகேவ கிைடக்கும் ெபாருள்களில் சில கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கற்றல்

ஒத்த பண்புகைளக் ெகாண்ட இரு ெபாருள்கைளக் கருதுேவாம். 

எடுத்துக்காட்டு : ஓர் இைண ெகாலுசுகள், ஓர் இைண வைளயல்கள்.

இங்கு 6 பறைவகள் 3 இைணகைள உருவாக்குகின்றன. எனேவ, 6 என்பது ஓர் இரட்ைட எண்.

இங்கு 5 பறைவகள் 2 இைணகைள உருவாக்கும். ஆனால் 1 பறைவ மட்டும் இைண இல்லாமல் 
இருக்கும். எனேவ, 5 என்பது ஓர் ஒற்ைற எண்  ஆகும். 

இரண்டு இரண்டாகப் பிரித்த பிறகு 

மீதமில்ைலெயனில் அவ்எண் 

இரட்ைட எண் என அைழக்கப்படும்.

இரண்டு இரண்டாகப் பிரித்த பிறகு 

மீதமிருக்குெமனில் அவ்எண் ஒற்ைற எண் 

என அைழக்கப்படும்.

ேஜாடிகள்

ஒற்ைறயும் இரட்ைடயும் 

எண்கள்1
அலகு
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2

பயிற்சி

எண் ெபாருள்கள்
ஒற்ைற/

இரட்ைட

5 ஒற்ைற

கீேழ உள்ள அட்டவைணயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்கைள இரண்டு இரண்டாகப் 
பிரித்து வட்டமிடுக. அைவ ஒற்ைறயா, இரட்ைடயா எனக் காண்க. சான்றுக்காக ஒன்று 
ெசய்துகாட்டப்பட்டுள்ளது.
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3

கற்றல்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட ஒற்ைற இரட்ைட

ேமலும் அட்டவைணயிலிருந்து, ஒற்ைற எண்களும் இரட்ைட எண்களும் மாறி மாறி வருவைத 

நாம் காணலாம்.

எண்களுக்கு ஏற்ப விைதகைள எடுத்து இரண்டு இரண்டாகச் ேசர்த்து அைவ ஒற்ைறயா? 
இரட்ைடயா? என்பைதப் பார்க்க.

ேமேல உள்ள அட்டவைணயிலிருந்து, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 என்ற அைமப்பில் ெதாடரும் 

எண்கைள இரண்டு இரண்டாகப் பிரித்த பிறகு தனியாக ஒரு விைதைய மீதமாக 

ெகாண்டிருக்கும். எனேவ, இைவ ஒற்ைற எண்கள் என அைழக்கப்படுகின்றன.

இேத ேபால் 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 எனத் ெதாடரும் எண்கைள இரண்டு இரண்டாகப் பிரித்த 

பிறகு விைதகள் மீதமில்ைல. எனேவ, இைவ இரட்ைட எண்கள் என அைழக்கப்படுகின்றன.

ேமேல ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒற்ைற எண்கைளக் கவனிக்கவும். அந்த எண்கள் ஒன்றாம் 

இடத்தில் 1,3,5,7,9 ஆகிய எண்களில் ஏேதனும் ஒன்ைறப் ெபற்றிருக்கின்றன. 

ேமேல ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள இரட்ைட எண்கைளக் கவனிக்கவும். 

அந்த எண்கள் ஒன்றாம் இடத்தில் 2,4,6,8 மற்றும் 0 ஆகிய எண்களில் ஏேதனும் 

ஒன்ைறப் ெபற்றிருக்கின்றன. 
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பயிற்சி

முயன்று பார்

ெசயல்பாடு

  புளியங்ெகாட்ைடகளால் ஆன ஒரு குவியைல உருவாக்கவும். இந்த விைளயாட்ைட இருவர் 
விைளயாடலாம். இருவரும் சம எண்ணிக்ைகயில் புளியங்ெகாட்ைடகள் எடுக்கவும். முதல் 
ேபாட்டியாளர்  தன்னுைடய பங்கிலிருந்து ஒரு ைகப்பிடி ெகாட்ைடகைள எடுத்து இரண்டாம் 
ேபாட்டியாளரின் ைகயிலுள்ள ெகாட்ைடகள் ஒற்ைறயா இரட்ைடயா என ஊகிக்கச் ெசால்லவும். 

  இரண்டாம் ேபாட்டியாளரின் ஊகம் சரி எனில் முதல் ேபாட்டியாளர் தன் ைகயில் உள்ள 
ெகாட்ைடகைள அவரிடம் ெகாடுத்துவிடேவண்டும். அடுத்து விைளயாடும் வாய்ப்ைபயும் 
இரண்டாம் ேபாட்டியாளர் ெபற்றிடுவார்.  

  அவர் ெசய்த ஊகம் சரி எனில் முதல் ேபாட்டியாளர் தன் ைகயிலுள்ள எண்ணிக்ைகக்குச் 
சமமான ெகாட்ைடகைள அவருக்குக் ெகாடுத்துவிடேவண்டும். ேமலும் அடுத்த வாய்ப்பிலும் 
முதல் ேபாட்டியாளர் ஆட்டத்ைதத் ெதாடர்வார்.

  விைளயாட்டு இவ்வாறு ெதாடரும். ேபாட்டியின் முடிவில் அதிக எண்ணிக்ைகயில் 
ெகாட்ைடகைளக் ெகாண்டுள்ள ேபாட்டியாளர் ெவற்றி ெபற்றவர் ஆவார்.

ஒற்ைற எண்கைள வட்டமிடுக மற்றும் இரட்ைட எண்கைளக் கட்டமிடுக. 

அடுத்தடுத்த 5 இரட்ைட எண்கைள எழுதுக.

i) 71, 64, 45, 82
ii)  9,  7, 11,  8
iii) 10, 17, 27, 16
iv) 94, 37, 26, 69
v) 25, 52, 81, 18

அடுத்தடுத்த 5 ஒற்ைற எண்கைள எழுதுக.

ரம்யா ஒற்ைற எண்கைள மட்டுேம பயன்படுத்தி ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்க விரும்புகிறாள். 

1,3,5,7,9 ஆகிய எண்கைளக் ெகாண்டு ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்க அவளுக்கு உதவவும்.

 __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, 

__, __, __, __, __, __, __,.

ஒற்ைற ஈரிலக்க எண்கள்.......................உள்ளன.

கவிதா இரட்ைட எண்கைள மட்டுேம பயன்படுத்தி ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்க விரும்புகிறாள். 

0,2,4,6,8 ஆகிய எண்கைளக் ெகாண்டு ஈரிலக்க எண்கைள உருவாக்க அவளுக்கு உதவவும்.

__, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, 

__, __, __, __, __, __,.

இரட்ைட ஈரிலக்க எண்கள் .................................உள்ளன.

i) 24, 26, __, __, __, __, __
ii) 40, 42, __, __, __, __, __
iii) 88, 90, __, __, __, __, __
iv)   8, 10, __, __, __, __, __
v) 66, 68, __, __, __, __, __

i)  7, 9, __, __, __, __, __
ii) 21, 23, __, __, __, __, __
iii) 83, 85, __, __, __, __, __
iv) 49, 51, __, __, __, __, __
v) 71, 73, __, __, __, __, __

vi) 16, 21, 33, 30
vii) 88, 74, 11, 53
viii) 13, 92, 74, 66
ix)  8, 18, 83, 86
x) 96, 69, 72, 27
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

எண் அட்ைடைய உற்றுேநாக்கிப் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.

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

எண் அட்ைட 1-99

i)  30 -க்கும் 60 -க்கும் இைடப்பட்ட அைனத்து ஒற்ைற எண்கைளயும் எழுதுக.
__, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

ii)  70 -க்கும் 99 -க்கும் இைடப்பட்ட அைனத்து இரட்ைட எண்கைளயும் எழுதுக.

__, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

iii)  1-க்கும் 40-க்கும் இைடப்பட்ட அைனத்து ஒற்ைற எண்கைளயும் எழுதுக.

__, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __, __,

iv)  10 –லிருந்து ெதாடங்கி பத்துக்களாக தாவி வரும் எண்கைள வண்ணமிடுக. இந்த 

வண்ணமிட்ட எண்கைளப் பற்றி உங்கள் கருத்திைனத் ெதரிவிக்க.

v)  அட்டவைணயிலுள்ள ஒற்ைற எண்கைள நீல நிறத்தில் வண்ணமிடுக. வண்ணமிடாத 

எண்கைள உற்றுேநாக்குக. அவ்ெவண்கைளப் பற்றி உங்கள் கருத்திைன ெதரிவிக்க.

 முயன்று பார்
ெகாடுக்கப்பட்ட இலக்கங்கைள ஒருமுைற மட்டுேம பயன்படுத்தி மறுமுைற பயன்படுத்தாமல் 

ஈரிலக்க ஒற்ைற எண்கைள அைமக்க.

1) 3,6 2) 8,1  3) 5,2

4) 9,4  5) 0,7 6) 5,1

தங்களால் ஈரிலக்க ஒற்ைற எண்கைள அைமக்க முடியாதவாறு எைவேயனும் இலக்கங்கள் 

உள்ளனவா? அந்த இலக்கங்கைள எழுதுக.
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பயணம் ெசய்ேவாம்

1.2 வரிைச எண்களும் குறிப்பிட்ட எண்களும்

மாயா சில தானியங்கைளப் பறைவகளுக்குக் ெகாடுப்பதற்காக ைவத்திருந்தாள். அவள் 

தானியங்கைளத் தைரயில் இட்டாள். பறைவகளும் விலங்குகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து 

தானியங்கைள உட்ெகாண்டன. அைவ வந்த வரிைசகள் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இரண்டாவதாகப் பச்ைசக் கிளி வந்தது.

மூன்றாவதாக புறா வந்தது.

ஆறாவதாக குறும்புக்காரக் குரங்கு வந்து 
அைனத்து தானியங்கைளயும் உண்டு முடித்தது.

முதலாவதாகக் காகம் வந்தது.

நான்காவதாக ைமனா வந்தது.

ஐந்தாவதாக அணில் வந்தது.

1 2

3

5

4

6
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கற்றல்

நூலகத்தில் முதல் பத்து அலமாரிகள் பருவ இதழ்களுக்காகவும், தினசரிகளுக்காகவும் 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. 11ஆம் அலமாரியிலிருந்து நூல்கள் அடுக்கி ைவக்கப்பட்டுள்ள விதம் 

கீேழ காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

ேமேல உள்ள படத்ைதப் பார்த்து கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விைடயளி

i) கைத நூல்கைள எந்த அலமாரியிலிருந்து எடுக்க முடியும்?....................

ii) வரலாற்று நூல்கள் ........................................ இலிருந்து  ெபற முடியும்

iii) எனக்குப் பிடித்தது .................... நூல்கள். அைவ ............... அலமாரியில் இருக்கின்றன.

iv) கணித நூல்கள் எந்த இரு அலமாரிகளுக்கு இைடயில் இருக்கின்றன?....................

v) ஆங்கில நூல்கள் .................................... அலமாரிக்கு அருகில் உள்ளன.

vi) எனக்குப் ெபாதுஅறிவு நூல்கள் பிடிக்கும். அைவ .............. அலமாரியில் உள்ளன. 

11வது

16வது 17வது 18வது 19வது 20வது

12வது 13வது 14வது 15வது

ெபாது அறிவு 

வரலாறு

வைரகைத

கணக்கு

கைத

விைளயாட்டு

அறிவியல்     

ஆங்கிலம் 

புவியியல்     

தமிழ்
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கற்றல்

நவம்பர் 14-இன் 

சிறப்பு என்ன?

ஆஹா!

குழந்ைதகள் தினம்

உன்னுைடய பிறந்த 

நாள் எப்ெபாழுது?

என் பிறந்தநாள் 
29 நவம்பரில் 
வருகின்றது.

நவம்பர் 14 ஆம் நாள், நவம்பர் 29 ஆம் 

நாள் ஆகியைவ வரிைச எண்கள். 

இது எண்களின் வரிைச முைறையக் 

குறிக்கும்.

14, 29 ஆகிய எண்கள் குறிப்பிட்ட 

எண்கள். இைவ எண்ணுவதற்குப் 

பயன்படும். 

பயிற்சி
ேமேல ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள நாட்காட்டிையக் ெகாண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு 

விைடயளிக்க.

i) நவம்பர் மாதத்தின் 3ஆவது ெவள்ளி ___________ ேததி ஆகும்.

ii) 2019 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் 7 ஆம் ேததி ____________ கிழைமயில் வரும்.

iii)  அந்த மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு ___________ ேததி ஆகும்.

iv) 15-11-2019 நவம்பர் மாதத்தின் ___________ வாரத்தில் வருகிறது.

v)  நவம்பர் 4ஆம் நாள் சனிக்கிழைம எனில், அந்த மாதத்தின் மூன்றாவது சனிக்கிழைம 

__________ ேததியில் வரும்.

3 7

10

17

24

14

21

28

1

5 9

12

19

26

16

23

30

4 8

11

18

25

15

22

29

2

6

13

20

27

ஞாயிறு திங்கள் ெசவ்வாய் புதன் வியாழன் ெவள்ளி சனி
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 மகிழ்ச்சி ேநரம்

(i) உன் அப்பா அல்லது அம்மாவின் அைல ேபசி எண்ைண எழுதவும்.

இதிலிருந்து சரியான எண்கைளத் ெதரிவு ெசய்து அந்த இலக்கத்ைதக் கட்டங்களில் ெபாருத்துக.

(iv) பூவின் ெபயைரக் கண்டுபிடி.

 � என் ஐந்தாம் எழுத்து ‘த்’ மற்றும் மூன்றாம் எழுத்து ‘ப’ ஆகும்.

 � என் இரண்டாம் எழுத்து ‘அம்மா’ என்ற ெசால்லில் வரும் இரண்டாம் எழுத்தாகும்.

 � ‘ெசடியில்’ உள்ள முதல் எழுத்தும் என் முதல் எழுத்தும் ஒன்ேற. 

 � என் ஆறாம் எழுத்து ‘ெதன்ைனயில்’ இல்ைல ‘திண்ைணயில்’ உண்டு.

 � என் நான்காம் எழுத்து ‘பருப்பில்’ உண்டு பரப்பில் இல்ைல.

(ii) நான் யார் என்று கண்டுபிடியுங்கள்.

என்ைனக் கண்டுபிடிப்பதற்கான குறிப்புகள் இேதா!

 � என் மூன்றாம் எழுத்து காட்டில் இருக்கும்; ‘ேமட்டில்’ இருக்காது.

 � என் நான்காம் எழுத்து ‘ேவைலயில்’ இருக்காது ; ‘ேவலியில்’ இருக்கும்.

 � ‘நான்’ என்ற ெசால்லின் முதலாம் எழுத்ேத என் முதல் எழுத்தாகும்.

 � ‘கற்க’ என்ற ெசால்லின் இரண்டாம் எழுத்தும் என் இரண்டாம் எழுத்தும் ஒன்றாகும்.

(iii) நான் யார் எனக் கண்டுபிடியுங்கள்.

 � என் முதல் மற்றும் ஐந்தாம் எழுத்துகள் ‘வி’ ஆகும்.

 � என் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் எழுத்துகள் ‘க’ ஆகும்.

 � ‘ட’ என்ற எழுத்து என் மூன்றாம் எழுத்தாகும்.

 � நான் உங்கைள மகிழ்விக்கும் ெசால் ஆற்றல் ெகாண்டவன்.

கைடசி எண் உள்ள இலக்கம்       .

7 வது இலக்கம்                         6 வது இலக்கம்                         2 வது இலக்கம்                         
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1.3 ெதாடர் கூட்டல்

பயணம் ெசய்ேவாம்

முகிலன், யாழினி ஆகிய இருவரும் காலணிகள் வாங்குவதற்காகக் கைடக்குச் ெசன்றனர். 

அேத ேநரத்தில் அவர்களுைடய நண்பர்கள் சிலரும் காலணிகள் வாங்க வந்தனர். சிறிது 

ேநரத்தில் காலணிகளும் விற்றுத் தீர்ந்தன. அதனால் முகிலன், யாழினி ஆகிய இருவரும் 

காலணி வாங்காமேல வீடு திரும்பினர்.

காலணிக் கைட

முகிலனும், யாழினியும் காலணியகத்தில் நிகழ்ந்தைத அவர்களுைடய அம்மாவிடம் விளக்கிக் 

கூறினர். பின்வரும் உைரயாடைலக் கவனிக்கவும்.

யாழினி :  அம்மா,   நான் சிட்டுைவப்  பார்த்ேதன். அது 2 ெதாகுதி 

காலணிகைள வாங்கிச் ெசன்றது. (2+2=4).

அம்மா : ஓ! அப்படியா.

முகிலன் :  அம்மா, நான் பூைனயாைரச்  சந்தித்ேதன். அவர் 3 ெதாகுதி 

காலணிகைள வாங்கிச் ெசன்றார். (4+4+4=12).

அம்மா : அப்படியா.

யாழினி : அம்மா, ஈயார்  வந்து 4 ெதாகுதிக் காலணிகைள வாங்கினார். (6+6+6+6=24).

அம்மா : அடுத்து என்ன நிகழ்ந்தது?

முகிலன் :  அம்மா, சிலந்தியார்  5 ெதாகுதிக் காலணிகைள வாங்கிச் ெசன்றார். (8+8+8+8+8=40). 

பின்பு இறுதியில் கைடயில் ஒருவர் நுைழந்து கைடயில் உள்ள அைனத்துக் 

காலணிகைளயும் அணிந்து ெசன்றுவிட்டார். அவர் யாராக இருக்கும் என்று 

ஊகிக்கமுடியுமா?

யாழினி :  ஆம், அம்மா, இறுதியாக பூரானார்  வந்து கைடயில் உள்ள அைனத்துக் 

காலணிகைளயும் வாங்கிச் ெசன்றுவிட்டார்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியர் இந்தச் சூழ்நிைலைய மாணவர்களுக்கு விளக்கிக் கூறி, ெதாடர் கூட்டைலத் ெதளிவுபடுத்தலாம்.
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கற்றல் காய்கறிப் பண்ைண

அகிலனும், அழகியும் ேதாட்டக் கைலயில் ஆர்வம் மிக்கவர்கள். ஓய்வு ேநரத்தில் காய்கறித் 

ேதாட்டத்தில் 4 வைகயான காய்கறிச் ெசடிகைள வளர்த்தார்கள். அவர்களுைடய ேதாட்டத்ைத 

நாம் பார்ைவயிடுேவாம்.

பண்ைணயிலுள்ள தக்காளிச் 
ெசடிகள் : 5+5+5+5=20

பண்ைணயிலுள்ள ெவண்ைடச் 
ெசடிகள் : 5+5+5=15

பண்ைணயிலுள்ள கத்தரிச் ெசடிகள் : 
6+6=12

பண்ைணயிலுள்ள  மிளகாய்ச் 
ெசடிகள் : 7+7+7=21

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ஆசிரியர் இைவ ேபான்ற ெவவ்ேவறு ெதாடர் கூட்டல் சூழல்கைள உருவாக்கி வகுப்பைறயில் 

பயிற்சியளிக்கலாம்.
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பயிற்சி

ெதாடர் கூட்டைலப் பயன்படுத்தி ெமாத்த எண்ணிக்ைகையக் கண்டுபிடிக்கவும். 

1.  5 குழுக்கள் உள்ளன. ஒவ்ெவான்றிலும் 3 ேகாழிக்குஞ்சுகள் உள்ளன. ெமாத்தம் உள்ள 

ேகாழிக்குஞ்சுகளின் எண்ணிக்ைக யாது?

2.  4 சீப்புகள் உள்ளன. ஒவ்ெவாரு சீப்பிலும் 6 வாைழப்பழங்கள் உள்ளன. ெமாத்தம் உள்ள 

வாைழப்பழங்களின் எண்ணிக்ைக யாது?

3.  ______ தட்டுகள் உள்ளன. ஒவ்ெவாரு தட்டிலும் _____ முட்ைடகள் உள்ளன. ெமாத்தம் 

உள்ள முட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக என்ன?

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

இரட்ைட எண்களின் ெதாடர் கூட்டல் இரட்ைட எண்கள் எனவும் ஒற்ைற எண்களின் ெதாடர்கூட்டல் ஒற்ைற 

அல்லது இரட்ைட எண்களாகவும் இருக்கும் என்பைதயும் உற்று ேநாக்கி அறிக.
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முயன்று பார்

கற்றல்

விடுபட்ட உருவங்கைள வைரந்து ெதாடர் கூட்டல் கூற்ைற நிைறவு ெசய்க.

எண்ேகாடுகைளக் ெகாண்டு ெதாடர் கூட்டல் கற்ேபாமா !

4+4+4=124+4+4=12
i.

ii.

iii.

iv.

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

0   3   6   9   12   15

தவைளயானது ஒரு முயற்சியில் 3 அலகு ெதாைலைவத் தாவி ஓர் இலக்ைக அைடயும். 

நான்கு முயற்சிக்குப் பின் தவைளயால் தாண்டப்பட்ட ெதாைலவு 12 அலகுகளாக இருக்கும். 

அதாவது, 0+3=3, 3+3=6, 6+3=9, 9+3=12. அதாவது 3 ஐத் ெதாடர்ந்து 4 முைற கூட்டினால் 12 

கிைடக்கும். அதைன 3+3+3+3=12 அலகு என எழுதலாம். 

0 இலிருந்து 12 வைர மூன்று 

மூன்றாகத் தாவுதல்

தவைள 3 அலகுகளாக 

4 முைற குதித்து 12 ஐ 

அைடயும்.
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பயிற்சி

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெதாைலவுகளுக்கு 20 ஐ அைடய தவைள தாவும் நிைலகைள வைரக.

ெதாடர் கூட்டல் கூற்றுகள் மற்றும் தாவல்களின் எண்ணிக்ைகைய எழுதுக.

(i) ஒருமுைற தாவுதலில் 2 அலகுகள் ெதாைலவு தாண்டுதல். 

(iii) ஒருமுைற தாவுதலில் 5 அலகுகள் ெதாைலவு தாண்டுதல்.

0                    20

(ii) ஒருமுைற தாவுதலில் 4 அலகுகள் ெதாைலவு தாண்டுதல்.

0                    20

மனக்கணக்கு
1.  ஆதித்யா, 6 ைப கடைல உருண்ைடகைள  வாங்கினான். ஒரு ைபயில் 5 கடைல 

உருண்ைடகள் உள்ளன எனில், அவன் வாங்கிய ெமாத்தக் கடைல உருண்ைடகளின் 

எண்ணிக்ைக என்ன?

2.  10 படகுகள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு படகிலும் 5 குழந்ைதகள் இருந்தனர் எனில், 10 படகுகளில் 

ெமாத்தம் உள்ள குழந்ைதகள் எத்தைன ேபர்?

3.  ரஞ்சித் ஒரு ைபயில் 5 குறிப்ேபடுகள் ைவத்திருந்தான் எனில், அவன் 6 ைபகளில் எத்தைன 

குறிப்ேபடுகள் ைவத்திருப்பான்?

4.  மகிழினி ஒரு நாளில் ̀ 10 ேசமித்தாள் எனில், 7 நாட்களில் அவள் எவ்வளவு ரூபாய் ேசமிப்பாள்?

5.  ஒரு தட்டில் 3 பழங்கள் வீதம் 7 தட்டுகளில் எத்தைன பழங்கள் இருக்கும்?

தாவல்களின் 

எண்ணிக்ைக

ெதாடர் கூட்டல் 

கூற்றுகள்

தாவல்களின் 

எண்ணிக்ைக

ெதாடர் கூட்டல் 

கூற்றுகள்

தாவல்களின் 

எண்ணிக்ைக

ெதாடர் கூட்டல் 

கூற்றுகள்

0                    20
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1.4 ெதாடர் கழித்தல்
கற்றல்
எழில், குமரன் மற்றும் இனியன் ஆகிேயார் விடுமுைறக்கு அவர்களின் பாட்டியான சின்னத்தாயின் 

இல்லத்திற்குச் ெசன்றிருந்தார்கள். பாட்டி அவர்களுக்காகச் சுைவயான பணியாரம் ெசய்தார்.  

பாட்டி அவர்களுக்கிைடேய பணியாரத்ைதப் பகிர்ந்தளித்த முைறையக் கவனிக்கவும்.  இறுதியில் 

ஒவ்ெவாருவரும் ெபற்ற பணியாரத்தின் எண்ணிக்ைகையக் காண்க.

எனேவ 9-3=6, 6-3=3, 3-3=0. ஒன்பதிலிருந்து மூன்று, மூன்று பணியாரங்களாக 3 முைற எடுக்கலாம். 

ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் 3 பணியாரங்கள் ெபற்றுள்ளனர்.

குமரன் :  ஆகா! பாட்டி! பணியாரங்கள் எனக்கு மிகவும் 

பிடிக்கும்.

எழிலன் :  எனக்கு நிைறய ேவண்டும். 

இனியன் :  இல்ைல எனக்குத்தான் அதிகம் ேவண்டும்.

பாட்டி :  கவைலப்படாதீர்கள் குழந்ைதகேள! நான் 

பணியாரங்கைள உங்களுக்குச் சமமாகப் 

பங்கிட்டுக் ெகாடுக்கின்ேறன்.

பாட்டி :  என்னிடம் 9 பணியாரங்கள் உள்ளன. அவற்ைற 

நான் உங்களுக்கு ஒவ்ெவான்றாகத் 

தருகிேறன்.

எழிலன் :  நம் அைனவருக்கும் ஒரு பணியாரம் 

கிைடத்துள்ளது. இப்ேபாது 3 பணியாரங்கள் 

தீர்ந்துவிட்டன.

குமரன் :  இப்ேபாது உங்களிடம் 6 பணியாரங்கள் உள்ளன.

இனியன் :  இதைன நாம் 9-3=6 என எழுதலாம்.

பாட்டி :  இது இரண்டாவது சுற்று

இனியன் :  மறுபடியும் நீங்கள் ஆளுக்ெகான்று 

ெகாடுக்கலாம், பாட்டி 

குமரன் :  பாட்டி! இப்ேபாது உங்களிடம் மூன்று 

பணியாரங்கள் மீதமுள்ளன.

எழிலன் :  இதைன நாம் 6-3=3 என எழுதலாம்.

பாட்டி :  ஆம்! எப்படிெயன்றால் நான் உங்களுக்கு 

இன்ெனாரு சுற்றுப் பணியாரம் வழங்கலாம் 

என்று நிைனக்கிேறன் எனில் இது மூன்றாவது 

சுற்று.

எழிலன் :  அருைம! பாட்டி மூன்றாவது பணியாரமா?

குமரன் :  நம் அைனவரிடமும் மூன்று பணியாரங்கள் 

உள்ளன. பாட்டி உங்கள் தட்டு காலியாகி 

விட்டேத! 

இனியன் :  எனேவ இதைன 3-3=0 என எழுதலாம்.
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கற்றல்

ஒருநாள் இரவி நிைறயப் பழங்களுைடய நாவல் மரத்ைதப் பார்த்தான். ேதாட்டக்காரர் 

அவனுக்கு நிைறயப் பழங்கள் தந்தார்.

அவன் எண்ணிப் பார்த்தேபாது அவற்றில் 20 

பழங்கள் இருந்தன.

இரவி தன்னுைடய 5 நண்பர்களுக்கு 

அவற்ைறத் தர நிைனத்தான். அவர்களுக்கு 

ஒவ்ெவாரு பழமாகக் ெகாடுத்தான்.

முதலில், ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு 

நாவற்பழத்ைதக் ெகாடுத்தான். 

இதைன 20-5=15 என எழுதலாம்.

இரவியிடம் இப்ேபாது 15 நாவற்பழங்கள் 

உள்ளன. இரண்டாவது சுற்றில் அவன் 

ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு பழம் வழங்கினான். 

இதைன 15-5=10 என எழுதலாம்.

இப்ேபாது இரவியிடம் பத்துப் பழங்கள் 

உள்ளன.  மீண்டும் அவன் தன் நண்பர்கள் 

ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு பழம் வழங்கினான். 

இதைன 10-5=5 என எழுதலாம்.

இப்ேபாது இரவியிடம் 5 நாவற்பழங்கள் 

உள்ளன. அவன் மறுபடியும் தன் நண்பர்களுக்கு 

ஒவ்ெவாரு பழமாகக் ெகாடுத்தான். 5-5=0

இறுதியாக, இரவியிடம் பழங்கள் மீதம் இல்ைல. 

அவன் ஒவ்ெவாரு பழமாக நான்கு சுற்றுகள் 

தந்தான். எனேவ, ஒவ்ெவாரு நண்பர்களும் 

நான்கு பழங்கள் ெபற்றார்கள். 

நாம் 20 இலிருந்து 5ஐ நான்கு முைற ெதாடர்ந்து 

கழிக்கலாம். 

2nd std Maths III-term Unit_1_Subtraction_TM.indd   16 03-10-2019   18:00:03



17

பயிற்சி

12 - 3 = 9

- =

- =

- =

- =

- =

- =

- =

- =

1.  பாட்டி சின்னத்தாயிடம் 12 பணியாரங்கள் இருந்தால் ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் எவ்வளவு 

பணியாரங்கள் கிைடக்கும்?

ெதாடக்கத்தில் 12 பணியாரங்களிலிருந்து 3 குழந்ைதகளுக்கும் ஒன்ெறான்றாகக் 

ெகாடுத்தால் 12-3=9 என எழுதலாம்.

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெதாடர் கழித்தல் கூற்றிைன நிைறவு ெசய்க.

2.  பாட்டியிடம் 20 பணியாரங்கள் இருந்து 4 குழந்ைதகள் இருந்தார்கள் எனில், ஒவ்ெவாருவருக்கும் 

எவ்வளவு பணியாரங்கள் கிைடக்கும்?

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவைணயில் கழித்தல் கூற்றிைன நிைறவு ெசய்க.

ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும்  பணியாரங்கள் கிைடக்கும்.

ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும்  பணியாரங்கள் கிைடக்கும்.
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முயன்று பார்

 i)  10இலிருந்து 2ஐத் ெதாடர்கழித்தல் 

ெசய்யவும்.

ii)  20இலிருந்து 4ஐத் ெதாடர்கழித்தல் 
ெசய்யவும்.

பின்வருவனவற்றிற்குக் கழித்தல் கூற்றிைன எழுதுக.

கற்றல்

எண்ேகாட்டிைனப் பயன்படுத்தித் ெதாடர்கழித்தல் ெசய்ேவாம்.

தவைளயால் ஒரு வாய்ப்பில் 3 அலகுகள் தாவ முடியும். தவைள 15 இலிருந்து அது ஆரம்பித்த 

இடத்திற்ேக (0) திரும்பிச் ெசல்ல ேவண்டுெமனில், அதைன எண்ேகாட்டில் ேமற்கண்டவாறு 

குறிக்கலாம்.

தவைள 15 இலிருந்து ஆரம்பித்து 0 ஐ அைடய 5 முைற தாவியிருக்கும். அதாவது, 15-3=12,

12-3=9, 9-3=6, 6-3=3, 3-3=0. 

0   3   6   9     12     15

தவைள 0 ஐ அைடய 5 முைற

3 அலகில் தாவி இருக்கும்.

15 இலிருந்து ஆரம்பித்து

0 வைர 3-களில் தாவவும்.

0 ெபறுவதற்காக 2 ஆனது 10 இலிருந்து 

________முைற கழிக்கப்பட்டது.

0 ெபறுவதற்காக 4 ஆனது 20 இலிருந்து 

________ முைற கழிக்கப்பட்டது. 
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பயிற்சி

தவைள 0ஐ அைடயத் தாவும் நிைலகைள வைளேகாடுகளால் வைரந்து காட்டவும்.

(i) 2 அலகுகள் ெதாைலவு

(ii) 5 அலகுகள் ெதாைலவு

(iii) 4 அலகுகள் ெதாைலவு

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 மனக் கணக்கு
1.  வனிதாவிடம் 50 மாம்பழங்கள் இருந்தன.  அவற்ைற அவள் 5 பழங்களாகப் ைபகளில் ைவத்து 

விற்பைன ெசய்தாள் எனில், எத்தைனப் ைபகளில் அைனத்து பழங்கைளயும் ைவத்திருப்பாள்?

2.  ஒரு ெபட்டியில் 30 குறிப்ேபடுகள் இருந்தன.  ஆசிரியர் ஒரு மாணவருக்கு 6 குறிப்ேபடுகள் 

வீதம் வழங்கினார். எனில், எத்தைன  மாணவர்களுக்குக் குறிப்ேபடுகள் கிைடத்திருக்கும்?

3.  20 ேபர் ஓர் ஆற்ைறப் படகினில் கடக்கத் திட்டமிட்டனர்.  ஒரு படகில் 4 ேபர் பயணம் ெசய்யலாம் 

எனில்,  அவர்கள் அைனவரும் ஆற்ைறக் கடக்கப் படகு எத்தைன முைற ெசல்ல ேவண்டும்?

4.  மணியிடம் `15 உள்ளது. அவன் நாெளான்றுக்கு `3 ெசலவு ெசய்து நாளிதழ்கள் வாங்கி 

வந்தான் எனில், அவனால் எத்தைன நாட்களுக்கு நாளிதழ்கள் வாங்கமுடியும்?

5.  காவ்யாவின் சித்தப்பா அவளிடம் 20 ேபரிச்சம் பழங்கைளத் தந்து தினமும் 2 பழங்கைளச் 

சாப்பிடக் கூறினார் எனில், காவ்யா பழங்கைள எத்தைன நாட்களில் சாப்பிட்டு முடித்திருப்பாள்?

தாவல்களின் 

எண்ணிக்ைக

ெதாடர் கழித்தல் 

கூற்று

தாவல்களின் 

எண்ணிக்ைக

ெதாடர் கழித்தல் 

கூற்று

தாவல்களின் 

எண்ணிக்ைக

ெதாடர் கழித்தல் 

கூற்று

ெதாடர் கழித்தல் கூற்றுகள் மற்றும் தாவல்களின் எண்ணிக்ைகைய எழுதுக.
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அைமப்புகள்

நிைனவு கூர்க 

எண்களில் உள்ள அைமப்பிைன உற்றுேநாக்கி நிைறவு ெசய்க.

2.1 எண்களில் அைமப்புகள்

பயணம் ெசய்ேவாம்

  இரு மாணவர்கள் இந்த விைளயாட்ைட விைளயாடலாம்.

  படத்தில் உள்ளவாறு 1 முதல் 37 வைர எண்கள் ெகாண்ட எண் பலைகைய உருவாக்கவும்.

  முதல் ேபாட்டியாளர் பகைடைய உருட்டேவண்டும். பகைடயில் 2 என்ற எண் விழுந்தெதனில் 

அடுத்த ேபாட்டியாளர், தன் வில்ைலைய 2 இல் ைவத்து 

இரண்டிரண்டாகத் தாவி 4, 6, 8, 10 எனக் கைடசி எண் 

வைர நகர்த்திச் ெசல்லுவார். முதல் ேபாட்டியாளர் அந்த 

எண்கைளக் குறித்துக் ெகாள்வார்.

  இப்ேபாது இரண்டாவது ேபாட்டியாளருக்குப் பகைட 

உருட்ட வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். அவருக்கு மீண்டும் 2 

கிைடத்தால் அவர் எண் நிைலகைள வாய்ெமாழியாகக் 

கூறுவார். ஆனால் 3 விழுந்தால் முதல் ேபாட்டியாளர் 

3–களில் தாவி வில்ைலைய நகர்த்துவார். இரண்டாம் 

ேபாட்டியாளர் எண் நிைலகைளக் குறிப்பார்.

   ேபாட்டியாளர்கள் 2, 3, 4, 5 மற்றும் 6 உள்ள எண் அைமப்புகைள அறியும் வைர விைளயாட்ைடத் 

ெதாடரலாம்.

9

2

1

4

3 5

6

8 7

விைளயாட்டினில்

2
அலகு

கைலச்ெசாற்கள்

வரிைச

அடுக்கு

விதி
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கற்றல்

விதிையப் பயன்படுத்தி அைமப்புகைள நிைறவு ெசய்க.

38

47 4450 49 46

37 35

21 22 23

-1 -2 -1 -2

+1

+1 +1

20

+1

-1 -1 -1 -1

36

1 3 4 6 7

+2 +2+1 +1
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பயிற்சி

விதிையக் கண்டுபிடித்துக் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்ேவார் அைமப்பிைனயும் நிரப்புக.

ெசயல்பாடு

ஒவ்ெவாரு படத்திலும் பயன்படுத்திய குச்சிகைள எண்ணிக் கட்டத்தில் நிரப்பியவாறு அடுத்தடுத்த 

அைமப்பிைனத் ெதாடரவும்.

41 42 43 44 45

26 282220

2010 30 40 50

24

3536373839

42
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முயன்று பார்

அைமப்பில் விடுபட்ட கருப்பு விைசகைள வைரக. 

மகிழ்ச்சி ேநரம்

விதிையப் பயன்படுத்தி அைமப்பிைன நிைறவு ெசய்க.

1) கைடசி எண் 21. முதல் எண் 13. விதிைய எழுதவும்.

2) ெதாடக்க எண் 39. அடுத்தது முதல் எண்ைண விட 3 குைறவு

3) நடுவில் உள்ள எண் 45. அதற்கு முன் இருக்கும் எண் 40.

எண் அைமப்பிைனத் ெதாடரக் குச்சிகைள வைரக.

13 15 17 19 21

2nd std Maths III-term Unit_2_TM.indd   23 27-08-2019   15:45:03



24

பயணம் ெசய்ேவாம்

2.2 ெதாடர் அைமப்புகள்

கற்றல்

அைமப்புகைள உற்றுேநாக்கி இரு படிகளுக்குத் ெதாடரவும்.

வில்ைலகளின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப ெதாடர்ந்து மாறும் ெபாம்ைமகளின் எண்ணிக்ைகைய 

உற்று ேநாக்குக.

வில்ைலகளின் 

எண்ணிக்ைக

ெபாம்ைமகளின் 

எண்ணிக்ைக

1 2
2 4
3 6
4 8

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.

i) வில்ைலகளின் எண்ணிக்ைகயில் உள்ள அைமப்பு என்ன?

ii) ெபாம்ைமகளின் எண்ணிக்ைகயில் காணும் அைமப்பு என்ன?

iii)  வில்ைலகளின் எண்ணிக்ைகயும் ெபாம்ைமகளின் எண்ணிக்ைகயும் எவ்வாறு ெதாடர்பு 

ெபற்றுள்ளன?

iv) வில்ைலகளின் எண்ணிக்ைக 5 ஆக இருந்தால் எத்தைன ெபாம்ைமகள் இருக்கும்?

வில்ைல
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முயற்சி ெசய்

மகிழ்ச்சி ேநரம்  

i)  முதலில் உள்ள ெபாருள் என்ன?

ii)  அதன் இயல்பு என்ன?

iii)  இரண்டாவதாக உள்ள ெபாருள் என்ன?

iv)  அதன் இயல்பு என்ன?

v)  மூன்றாவதாக உள்ள ெபாருள் என்ன?

vi)  அதன் இயல்பு என்ன?

vii)  இந்தப் ெபாருள்கள் எவ்வாறு அடுக்கப்பட்டு வரிைசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன எனக் 

கூறுங்கள்.

viii)  இந்த வரிைசயில் அடுத்து என்ன ெபாருள் வரும் என ஊகியுங்கள்?

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அைமப்புகளில் மாறுபட்டுள்ளவற்ைற ேகாடிட்டு நீக்கவும். 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் அதைன மாற்ற சரியான படத்ைத வைரயவும்.

நீயும் ேமைததான்

உங்கள் வகுப்பில் உள்ள ேமைசகளும் நாற்காலிகளும் எவ்வாறு அடுக்கப்பட்டுள்ளன? 

அடுக்கப்பட்டுள்ள விதத்தில் ஏேதனும் அைமப்புகள் உள்ளதா? நண்பர்களுடன் 

கலந்துைரயாடவும்.

சர்க்கைரயும் மிளகாயும்

i)

ii)

iii)

iv)
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அளவீடுகள் 

3.1 எைடைய ஒப்பிடுதல்

 பயணம் ெசய்ேவாம்

கனமானது 

இேலசானது

ெதனாலிராமனும் கிராமத்தவர்கள் இருவரும் அரசைரக் காணச் ெசன்றனர்.  

அவர்கள் அரசருக்குப் பரிசுப் ெபாருட்கள் எடுத்துச் ெசன்றனர்.

வாருங்கள் நாம் இந்த மூட்ைடகைள 
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.

நான் எடுத்துச் 
ெசல்கிேறன்.இந்தப் ெபரிய 

மூட்ைடைய யார் 
எடுப்பது?

ெதனாலி, ெபரிய மூட்ைடைய ஏன் ேதர்வு ெசய்தாய்? பிரச்சைன இல்ைல.

அைனவரும் மரத்தடியில் அமர்ந்து மதிய உணவு உண்டனர்.

பின் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர்.

ெதனாலிராமா, உனது மூட்ைட எங்ேக?

என் மூட்ைட 
காலியாகிவிட்டது.  

என்னிடம் மூட்ைட 
இல்ைல

1 2

3 4

5 6

3
அலகு

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ேமற்கண்ட கைதைய மாணவர்களுடன் கலந்துைரயாடி அவர்களுக்கு அதிக எைட - குைறவான எைட 

என்ற கருத்ைத உணரச் ெசய்க.

கைலச்ெசாற்கள்
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பயிற்சி

கற்றல்

ேமைசயின் ேமல் உள்ள ெபாருட்களின் எைடைய ஒப்பிடுக.

உங்கள் புத்தகப் ைபயிலிருந்து பின்வரும் ெபாருட்கைளத் தூக்கிப் பார்த்துப் பின்வரும் 

வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்.

கரிக்ேகால் துருவியின் எைடயானது புத்தகத்தின் எைடைய விடக் குைறவு.

அழிப்பானின் எைடையவிடக் கரிக்ேகால் ெபட்டியின் எைட அதிகம். 

i)  எைட அதிகமுள்ள ெபாருைள  
குறியிடவும்.  

ii)  எைட குைறவான ெபாருைள 
வட்டமிடுக.வட்டமிடுக.

ஊதுங்கள், கவனியுங்கள்

ேமைசயில் இறகு, இைலயின் சருகு, சாவி, நகம் ெவட்டி ஆகியவற்ைற ைவக்கவும். பின்பு 

அப்ெபாருள்கைள ஊதவும். நீங்கள் காண்பது என்ன? இறகும், சருகும் பறந்துவிட்டன. ஆனால் 

நகம் ெவட்டியும், சாவியும் அப்படிேய இருந்தன. ஏன்? இறகும், சருகும் இேலசானைவ. சாவியும் நகம் 

ெவட்டியும் கனமானைவ. எனேவ,  நாம் ஊதும்ேபாது ேலசான ெபாருள்கள் பறந்துவிட்டன.ெவட்டியும் கனமானைவ. எனேவ,  நாம் ஊதும்ேபாது ேலசான ெபாருள்கள் பறந்துவிட்டன.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

மாணவர்கள் இரு ெபாருைளயும் ஒேர ேநரத்தில் தூக்கிப் பார்த்து எந்த ைகயில் உள்ள ெபாருள் கனமானது அல்லது 

இேலசானது எனக் கூற ஆசிரியர் அறிவுறுத்தலாம்.
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பயிற்சி
கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்களின் எைடைய ஒப்பிட்டு இேலசானதிலிருந்து 

கனமானவற்றிற்கு 1, 2 மற்றும் 3 என வரிைசப்படுத்துக.

i

ii

iii

iv
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3.2 ெபாருள்களின் எைடைய அறிய எளிய முைறத் 
தராைசப் பயன்படுத்துதல்

பயணம் ெசய்ேவாம்

எனக்கு ஒரு கூறு திராட்ைச ெகாடுங்கள். எனக்கு ஒரு கூறு திராட்ைச ெகாடுங்கள்.

நான் உன்ைனவிட அதிக திராட்ைசப் பழங்கள் 

வாங்கியுள்ேளன்.

இல்ைல. என்னிடம் 
தான் அதிக திராட்ைச 
பழங்கள் உள்ளன.

வா… காய்கறி கைடக்குச் ெசன்று 
எைட ேபாட்டுப் பார்க்கலாம்.

பாரதியும் கண்ணகியும் சாைல ஓரத்திலுள்ள இரு ேவறு பழ வியாபாரிகளிடமிருந்து திராட்ைசப் 

பழங்கைள வாங்கினர்.

1

3

2

4
பார்த்தாயா! என்னிடம் உள்ள  
பழங்கள் உன்னிடம் உள்ளைதவிட 
அதிகம். ெபாருட்கைள எளிய தராசு 
மூலம் எைடயிட்டு வாங்குவதுதான் 
சரியான முைறயாகும்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ெபாருள்கைள எைடேபாடத் திட்டக் கருவிகள் ேதைவ என மாணவர்கைள உணரச் ெசய்க.
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கற்றல்

கனமான ெபாருள்கைளக் 

ெகாண்ட எைடத் தட்டு கீேழ 

இறங்கும்.

இேலசான ெபாருள்கைளக் 

ெகாண்ட எைடத் தட்டு 

ேமேல ேபாகும்.

இரு தராசுத் தட்டுகளில் 

இருக்கும் ெபாருள்களின் எைட 

சமமாக இருந்தால் அைவ 

ேநர்க்ேகாட்டில் நிற்கும்.

கனம் கனம்இேலசு இேலசு சம எைட

பயிற்சி

அ)  அதிக எைடக்கு ‘அ’ எனவும் குைறவான எைடக்கு ‘கு’ எனவும் குறிக்க.அ)  அதிக எைடக்கு ‘ ’ எனவும் குைறவான எைடக்கு ‘

ஆ)  குைறவான எைடயுள்ள தராசுத் தட்டிைன () ெசய்க. மற்றும் அதிக எைடயுள்ள 

தராசுத் தட்டிைன () ெசய்க. 

சிறிய ெபாருள்கள்யாவும் சிறிய தராசுகைளக் ெகாண்டு எைட ேபாடப்படுகின்றன. ெபரிய 

ெபாருள்கள் ெபரிய தராசுகைளக் ெகாண்டு எைட ேபாடப்படுகின்றன. எளிய தராசில் இரு 

எைடத் தட்டுகள் உள்ளன.

’ எனவும் குறிக்க.
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

ெபாருட்களின் எைடைய அளக்கப் பயன்படும் சரியான எைடத் தராசுடன் ெபாருத்துக.

ெசயல்பாடு

  இரண்டு ேதங்காய் மூடிகள், ஓர் அளவுேகால் மற்றும் நூைல எடுத்துக்ெகாள்ளவும்.

  அளவுேகாலின் நடுவிலிருந்து சமெதாைலவில் இருக்குமாறு, இரு ேதங்காய் மூடிகைளயும் 
கட்டவும். இப்ேபாது எளிய தராசு தயார்.

  இப்ேபாது, சில ேகாலி குண்டுகள், கரி எழுதுேகால், அழிப்பான்கள், வண்ண ெமழுகு, 
சுண்ணாம்புக் கட்டி, காகிதம், கரிக்ேகால் ெபட்டி, பலைக, சில ெபாம்ைமகள் ஆகியவற்ைற 
எடுத்துக்ெகாள்ளவும்.

  மாணவர்கைள மூன்று ேபர் ெகாண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்கவும்.

  குழுவில் உள்ள ஒருவர் தராசின் வலது தட்டில் எைட அளக்க ேவண்டிய ெபாருைள எடுத்து 
ைவக்கேவண்டும்.

  மற்ெறாருவர் இருபுறமும் சமமாகும் வைர இடது தட்டில் ேகாலி குண்டுகைளச் 
ேசர்த்துக்ெகாண்ேட இருக்கேவண்டும்.

  மூன்றாமவர் ேகாலி குண்டுகளின் எைடைய எண்ணிக் குறித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.

  இவ்வாறு ெபாருட்கைள மாற்றி எைடையக் கண்டறியலாம்.

தங்கக் காதணி

சர்க்கைர 
மூட்ைட

அரிசி மூட்ைட

மணிகள்

ெவல்லம் ஏலக்காய்
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நிைனவு கூர்க

3.3 ெகாள்ளளவிைன அளத்தல்

ெகாள்ளளவிைன ஒப்பிடுதல்

அதிக அளவு தண்ணீர் ெகாண்ட பாத்திரத்ைத () குறியிடுக.

i) ii)

பயணம் ெசய்ேவாம்

கமலி மற்றும் கண்ணன் இருவரும் குழாயிலிருந்து 2 குடம் தண்ணீர் பிடித்துவரச் ெசல்கின்றனர். 

படத்ைத உற்றுேநாக்கி, யார் அதிகத் தண்ணீர் பிடிப்பர் எனக் கூறுக. 

தண்ணீர்! தண்ணீர்!

கைலச் ெசாற்கள்

ெகாள்ளளவு
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கற்றல்

ெகாள்ளளவு என்பது ஒரு பாத்திரமானது ஒரு ெபாருைளக் ெகாள்ளும் அளவாகும்.

இங்கு ெபரிய குவைள, கூஜா, பாத்திரம் மற்றும் பாைன ஆகியைவ தண்ணீர் ைவக்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒவ்ெவாரு பாத்திரமும் ெவவ்ேவறு அளவுகைளக் ெகாண்டதால் 

அவற்றில் ைவக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவும் மாறுபடுகிறது. 

ெகாள்ளளவிைன அளக்க ஒரு ெபாதுவான அளக்கும் பாத்திரம் ேதைவ. இங்கு நாம் அைதக் 

குவைளைய அளக்கும் கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த ெபரிய 
குவைள 

2 குவைளகள் 
தண்ணீர் 
பிடிக்கும்.

இந்த ஜாடியில் 5 

குவைளகள் தண்ணீர் 

நிரப்பலாம். 

இந்தப் பாத்திரம் 
10 குவைளகள் 
தண்ணீைரக் 
ெகாள்ளும்.

இந்தப் பாைன 20 

குவைளகள் தண்ணீைரக் 

ெகாள்ளும்.

ெசயல்பாடு

உங்கள் வீட்டிலுள்ள ெபரியவர்களிடம் அளவிடும் கருவி பற்றி ேகட்டறிந்து அட்டவைணைய 

நிரப்புக.

ெபாருள்கைள அளப்பவர்
பாைல அளக்கப் 

பயன்படுத்திய கருவி

அரிசிைய அளக்கப் 

பயன்படுத்திய கருவி

என் அம்மா

என் பாட்டி

என் நண்பனின் அம்மா

என் நண்பனின் பாட்டி

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

மாணவர்கள் தைலமுைறக்குத் தைலமுைற குடும்பத்திற்குக் குடும்பம் அளவிடும் கருவிகள் 

எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என கலந்துைரயாடச் ெசய்யவும்.
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பயிற்சி

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள பாத்திரத்தின் ெகாள்ளளவிைன அளவிடும் பாத்திரத்ைதக் ெகாண்டு 

ஊகிக்க. உமது ஊகம் சரியானைவயா என அளந்து பார்த்துக் கண்டறிக.

ெகாடுக்கப்பட்ட

பாத்திரம்

அளவிடும் 

பாத்திரம்

ஊகித்த 

ெகாள்ளளவு

சரியான 

ெகாள்ளளவு
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முயன்று பார்

1 ஜாடி 3 குவைளகள் தண்ணீைர ெகாள்ளும் எனில், பின்வருவனவற்றின் 

ெகாள்ளளவிைனக் காண்க.

ஜாடிகளில் தண்ணீர் நிரப்ப முடியும்.

மகிழ்ச்சி ேநரம்

ெசயல்பாடு குவைள வாளி

குளித்தல்

ைக கழுவுதல்

முகம் கழுவுதல்

மதிய உணவுக் கலைனக் கழுவுதல்

பல் துலக்குதல்

நாம் தினசரிப் பயன்பாட்டிற்கு ெவவ்ேவறு அளவுைடய, வடிவமுைடய ெகாள்கலன்கைளப் 

பயன்படுத்துவது ஏன் எனச் சிந்தித்தீர்களா? இப்ேபாது சிந்தியுங்கள்.

கீழ்க்கண்ட ெசயல்பாடுகளுக்குத் ேதைவயான, சரியான தண்ணீர் ெகாள்கலன் எது என () 

குறியிடுக.

குவைளகள் தண்ணீர் ெகாள்ளும்.

ஆல்

2nd std Maths III-term Unit_3 Vol_TM.indd   35 03-10-2019   18:06:11



36

பணம்

நிைனவுகூர்தல்

1.  ெபாருள்கைள வாங்குவதற்குச் ெசலுத்திய பணத்ைதக் ெகாண்டு 

ெபாருளின் விைலையக் கண்டறிந்து எழுதுக.

ெபாருள்கள் ெசலுத்திய பணம் விைல `

2.  முத்தமிழ் ஒரு ெபாம்ைமையயும், ஒரு கரிக்ேகால் ெபட்டிையயும் வாங்க விரும்புகிறாள். அவள் 

அவற்றின் விைலகைள ஊகித்து பின்வருமாறு சில நாணயங்கைள எடுத்துச் ெசல்கிறாள். 

கைடயில் அவற்றின் மதிப்பீட்டு வில்ைலையக் கண்டு அப்ெபாருைள வாங்கத் ேதைவப்படும் 

பணத்ைத வட்டமிடுக.

18

20

20+5=25 ரூபாய்

ரூபாய் ேநாட்டு

சில்லைற

நாணயம்

கைலச்ெசாற்கள்

4
அலகு
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பயிற்சி
மதிப்பீட்டு வில்ைலகைள உற்றுேநாக்குக. ெபாருைள வாங்கத் ேதைவப்படும் சில்லைற/

ரூபாய் ேநாட்டுகைள () குறியிடவும்.

`1

`2

`5

`10

`20

`50
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பயணம் ெசய்ேவாம்                கைட வீதியில்

கற்றல் `50 ேநாட்டின் அறிமுகம்

குழலினி, அவள் தாயுடன் கைடவீதிக்குச் ெசல்கிறாள். அங்கு, அவள் எல்லாப் 

ெபாருள்களிலும் விைலகள் ெகாண்ட மதிப்பீட்டு வில்ைலகள் (Price Tags) 

கட்டப்பட்டிருப்பைதக் காண்கிறாள். தன் தாயிடம் அைதப் பற்றிக் ேகட்டறிந்தாள். 

அவர்களிடம் உள்ள பணத்ைதக் ெகாண்டு ெபாருட்கள் வாங்க உதவவும்.

50 ரூபாயானது ஐந்து 10 ரூபாய்க்குச் சமம். 

`50

`30

`25

`85

`90

4.1 ரூபாயும் நாணயங்களும்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ெகாடுக்கப்பட்ட பணத்திற்கு ஏற்பப் ெபாருட்கைள வாங்குவதற்கான பட்டியல் தயாரிக்க மாணவர்கைள 

ஊக்கப்படுத்தலாம்.
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பயிற்சி

ெகாடுக்கப்பட்ட ெதாைகக்ேகற்ப அட்டவைணைய நிைறவு ெசய்க. 

வாங்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு வில்ைலகளுக்குச் ெசலுத்த ேவண்டிய ெதாைகையக் கணக்கிடுக.

ெசலுத்திய ெதாைக
10 ரூபாயின் 
எண்ணிக்ைக

1 ரூபாயின் 
எண்ணிக்ைக

35 3 5
78
89

10 ரூபாயின் 
எண்ணிக்ைக

1 ரூபாயின் 
எண்ணிக்ைக

ெசலுத்திய ெதாைக

4 8 48
5 6
6 0

மகிழ்ச்சி  ேநரம்

 ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள சில்லைற மற்றும் ரூபாய்  ேநாட்டுகளின் ெமாத்த மதிப்பிைன எழுதுக.

வ.எண் ரூபாய் ேநாட்டுகள் மற்றும் சில்லைற ெமாத்தம்

1

2

ப ஒ

ப ஒ
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கற்றல் 

குறள் வாங்கிய தண்ணீர்ப் புட்டியின் விைல மதி வாங்கிய தண்ணீர்ப் புட்டியின் விைலைய  விட 

குைறவு.  எனேவ குறள் வாங்கிய தண்ணீர்ப் புட்டியின் விைல மலிவானது.

பயிற்சி

ெகாடுக்கப்பட்ட இரு ெபாருட்களில் விைல உயர்ந்த ெபாருைள ( ) குறியிடுக.

ெகாடுக்கப்பட்ட இரு ெபாருட்களில் விைல மலிவான ெபாருைள ( ) குறியிடுக.

பாரி அவன் தங்ைகக்கு `50 இக்கு ெபாம்ைம வாங்கினான்.

அறிவு அவன் தம்பிக்கு `70 இக்கு அேதேபான்று ெபாம்ைமைய 

வாங்கினான்.

தண்ணிர்ப் புட்டிைய (பாட்டிைல) `80 இக்கு குறள் 

வாங்கினாள்.

அேத ேபான்ற தண்ணீர்ப் புட்டிைய (பாட்டிைல) `95 இக்கு 

மதி வாங்கினாள்.

அறிவு வாங்கிய ெபாம்ைமயின் விைல பாரி வாங்கிய ெபாம்ைமயின் விைலைய விட அதிகம். 

எனேவ  பாரி வாங்கிய ெபாம்ைமயின் விைலையவிட அறிவின் ெபாம்ைம விைல உயர்ந்தது.

விைலைய ஒப்பிடுதல்

`50

`80

`55

`85

`60

`93

`70

`90

`62

`80
`95

`70
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கற்றல் 

இைறவி, கதிர், வாஞ்சி, முகில் ஆகிேயார் தங்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலாப் ெபாருட்காட்சிக்குச் 

ெசல்கின்றனர்.  அவர்கள் விரும்பி விைளயாடிய சில விைளயாட்டுகள் கீேழ காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

திருவிழா தினத்தில்

 இராட்டினம் 

`20

இரங்க 

இராட்டினம் `30

கப்பல் 

விைளயாட்டு `25

ேமாதும் 

மகிழுந்து `15

பயிற்சி

பின்வருவனவற்றிற்கு விைடயளி:

1.  கதிர்  நான்கு விைளயாட்டுகைளயும் விைளயாடுகிறான் எனில் அவன் ெசலுத்த ேவண்டிய 

ெமாத்த பணம் எவ்வளவு?

2.  முகில்  இரங்க இராட்டினம் இருமுைற விைளயாடினாள். அவள்  +
    ெசலுத்தினாள் எனில், அவள் மீதம் ெபற ேவண்டிய ெதாைக எவ்வளவு?

3.  கதிர் , வாஞ்சி  மற்றும் முகில்  ஆகிய மூவரும் ஒருமுைற இராட்டினம் விைளயாடினர் 

எனில், அவர்கள் ெசலுத்த ேவண்டிய ெமாத்தப் பணம் எவ்வளவு?

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

மாணவர்கைள அைனத்து வைகயிலும் ஏேதனும் 3 விைளயாட்டுகளில் விைளயாடக் ெகாடுக்க ேவண்டிய 

ெதாைகையக் கூட்டி கண்டறியச் ெசய்யவும். ெகாடுக்கப்பட்ட ெதாைகக்கு ஏற்ப விைளயாட்ைடத் ேதர்ந்ெதடுக்க 

மாணவர்கைள ஊக்கப்படுத்தலாம். 
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பயிற்சி

வாங்கிய ெபாருள்கள் உங்களிடம் உள்ள பணம்

நீங்கள் ெசலவு 

ெசய்த பணம்

உங்களிடம் 

மீதமுள்ள பணம்

ப ஒ ப ஒ

`15     `20

`20     `5

`10     `20

`5      `6

`20      `10

வாங்கிய ெபாருட்களின் விைலைய உற்றுேநாக்கவும். உங்களிடம் உள்ள பணத்ைத எண்ணி, 

ெசலவு ெசய்த பணத்ைதயும், மீதம் உள்ள பணத்ைதயும் கணக்கிடுக.
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முயன்று  பார்

  ைகக்கடிகாரம்  - `60,    ைகவைளயம்  - `20,   ெபாம்ைம  - `40,    வைளயல் 

 - `45,   ெபாம்ைம மகிழுந்து   - `25,   வண்ண எழுதுேகால்  - `30,  

  கரி எழுதுேகால்  - `5

உன்னிடம் `20 உள்ளெதனில் ேமேல  உள்ள ெபாருள்களில் எவற்ைற 

வாங்குவாய்?

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருட்களின் விைலைய உற்றுேநாக்கி அட்டவைணைய 

நிைறவு ெசய்து கூடுதல் காண்க

ப ஒ

ப ஒ

ப ஒ

ப ஒ

ப ஒ

ைகவைளயம் 

வைளயல்

ைகக்கடிகாரம்
வண்ண 

எழுதுேகால்
கரி எழுதுேகால்

ைகக்கடிகாரம் 

மகிழுந்து

வண்ண 
எழுதுேகால்

ெபாம்ைம

வைளயல் 
ெபாம்ைம 

கரி எழுதுேகால்

வாங்கிய ெபாருள்கள்
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காலம்

நிைனவு கூர்க 

(1) ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

(i)  ஓர் ஆண்டில்               மாதங்கள் உள்ளன.

(ii) மார்ச், ஓர் ஆண்டின்               மாதம்.

(iii)                 மாதத்திற்கு முன்னர் ஜுன் மாதம் வரும்.

(iv)                 மாதம் ஏப்ரல் மற்றும் ஜுன் மாதத்திற்கு இைடயில் 

வரும்.

(2)  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள இரு நாள்களுக்கு இைடயில் வரும் 

நாளின் ெபயைர எழுதுக.

(i)  வியாழன்,                        , சனி.

(ii) சனி,                        , திங்கள்.

(iii)  ெவள்ளி,                            , ஞாயிறு.

(iv)  புதன்,                     , ெவள்ளி.

(3)  பிறந்த நாள் அட்டவைணைய நிைறவு ெசய்து இந்த ஆண்டில் ெகாண்டாடப்படும் வரிைசயில் 

எழுதுக. (ேததி, மாதம் மட்டும் குறிப்பிடுக. எடுத்துக்காட்டு, அக்ேடாபர் 2ஆம் நாள்)

6 பிறந்தநாள்கள் ெகாண்டாடப்படும் வரிைச  

1.______ 2.______ 3._____ 4.______ 5._____ 6.________

என் குடும்பம்
என் நண்பனின் 

குடும்பம்

முதலில் 

ெகாண்டாடப்படும் 

பிறந்த நாள்

அடுத்ததாக 

ெகாண்டாடப்படும் 

பிறந்த நாள்

என்னுைடயது

தந்ைத

தாய்

5
அலகு

வாரத்தின் நாட்கள்
ஞாயிறு

திங்கள்

ெசவ்வாய்

புதன்

வியாழன்

ெவள்ளி

சனி
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பயணம் ெசய்ேவாம்

(4) பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி:

(i) முப்பது (30) நாள்கள் ெகாண்ட மாதங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.

(ii) முப்பத்ெதாரு (31) நாள்கள் ெகாண்ட மாதங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.

(iii) ஏப்ரல் மாதத்திற்கு அடுத்து வரும் மாதம் எது?                           .

(iv) ஓர் ஆண்டின் கைடசி மாதம் எது?                           .

யார் ெவற்றி ெபறுவார்?

5.1 ேநரத்ைத கணக்கிடுதல்

கைலச்ெசாற்கள்

ேவகமாக 

ெமதுவாக

குைறந்த ேநரம்

அதிக ேநரம்

வனவிலங்குக் காட்சிச் சாைலயில் உள்ள வனவிலங்குகளில், 
ேவகமாக ஒடக்கூடியைவ எைவ எனச் ேசாதித்துப் பார்க்க நிைனத்தன. 
அவற்றுக்குள் ஒரு பந்தயம் ைவத்துக்ெகாண்டன.  அவற்றில் எது 
ெவற்றிெபறும் என ஊகியுங்கள்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ேவகம், ெமது, குைறந்த ேநரம், அதிக ேநரம் ேபான்ற கைலச்ெசாற்கைள ேமேல உள்ள படத்ைதக் ெகாண்டு 

விவரிக்கலாம்.

2nd std Maths III-term Unit_5_TM.indd   45 03-10-2019   18:10:25



46

கற்றல் விைரவாக-ெமதுவாக

பால் காய்ச்சுவதற்குக் குைறந்த ேநரம் 

ஆகும்.

பால் தயிராக மாறுவதற்கு அதிக ேநரம் 

ஆகும்.

பயிற்சி

ேவகமான ெசயைலக் குறிக்கும் ெபட்டியில் () குறியிடுக.

ெசன்ைனயிலிருந்து 

புதுதில்லி ெசல்வது

உங்கள் வீட்டிலிருந்து 

பள்ளிக்கு ெசல்வது

வண்ணம் தீட்டுதல்

விமானத்தில்

மிதிவண்டியில்

சுவருக்கு

ெதாடர்வண்டியில்

பள்ளிப் ேபருந்தில்

படத்திற்கு 
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பயிற்சி

கற்றல்

நிகழ்வுகள்

ேகாைட விடுமுைற

நூலக ேநரம்

ெபாங்கல் விழா

காைலச் சிற்றுண்டி

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் நைடெபறும் ேநரத்ைதக் கணக்கிடத் ேதைவப்படும் 

சரியான கருவிைய () குறியிடுக.

குைறந்த இைடெவளி உள்ள ேநரத்ைதக் கணக்கிட நாம் கடிகாரத்ைதப் 

பயன்படுத்துகிேறாம். வினாடிகள், நிமிடங்கள் மற்றும் மணிகள் கடிகாரத்தில் 

அளக்கப்படுகின்றன.

அதிக இைடெவளி உள்ள ேநரத்ைத நாள்காட்டியில் கணக்கிடுகிேறாம்.  

நாள்கள், வாரங்கள் மற்றும் மாதங்கள் நாள்காட்டியில் 

கணக்கிடப்படுகின்றன.

வீடு கட்ட அதிக ேநரமாகும். கூடாரத்ைத அைமக்கக் குைறந்த ேநரமாகும்.

ேகாைட
விடுமுைற
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பயிற்சி

குைறந்த ேநரத்தில் நிரம்பக்கூடிய பாத்திரத்ைத () குறியிடுக.

கற்றல்

சிறிய பாத்திரங்கைளப் ெபரிய பாத்திரங்கைள விட ேவகமாக நிரப்பலாம்.

தண்ணீர்த் 

ெதாட்டி

தண்ணீர் 

அண்டா

பால் 

குவைள  

ெபரிய 

பால் குவைள

அரிசி சாக்கு  படி
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பயணம் ெசய்ேவாம்

1.  அதிக எண்ணிக்ைகயில் காணப்படும் 
பறைவைய () குறியிடுக. (ெகாக்கு/
வாத்து) 

2.  அதிக எண்ணிக்ைகயில் காணப்படும் 
உயிரினத்ைத () குறியிடுக. (ஆைம/
புறா)

3.  குைறந்த எண்ணிக்ைகயில் காணப்படும் 
பறைவைய () குறியிடுக. (புறா/வாத்து)

4.  ______ குளத்தில் அதிக அளவில் 
காணப்படுகிறது.

5.  ெகாடுக்கப்பட்ட உயிரினங்களில் 
குளத்தில் குைறவாகக் காணப்படுவது 
______ ஆகும்.

குளத்தில் காணப்படும் உயிருள்ள பைடப்புகைள உற்றுேநாக்கி 

அவற்ைற வைகப்படுத்தி எண்ணிக்ைகையக் குறிக்கவும். 

தகவல் ெசயலாக்கம்

பைடப்புகள் எண்ணிக்ைக

கைலச்ெசாற்கள்

குறிப்பிடுதல்

தரவு

பதிவு

6.1 தரவுகைளக் குறித்தல் மற்றும் விவரங்கைளச் ேசகரித்தல்

6
அலகு
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கற்றல் 

Tally marks are lines which represent the number as follows 

விலங்குகள் ேநர்ேகாட்டுக் குறி எண்ணிக்ைக

llll 4

llll 5

llll ll 7

lll 3

ெமாத்தம் 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

அறிவு என்ற விவசாயி, தன் பண்ைண ேவலிக்குள் இருக்கும் விலங்குகளின் எண்ணிக்ைகைய 
ேநர்ேகாட்டுக் குறிகள் ெகாண்டு பதிவிடுகிறார்.

 ேநர்ேகாட்டு குறிகள் ெபாருள்கைள ஐந்தின் குழுக்களாக எண்ணுவதற்கு பயன்படுகின்றன.
ஒவ்ெவாரு 5 ெகாண்ட குழுவில் 4 ேநர்மட்ட ேகாடுகளின் குறுக்ேக ஒரு சாய் ேகாடு 
வைரயப்பட்டிருக்கும். 1 முதல் 10 வைரயான எண்கள் ேநர்ேகாட்டுக் குறிகளால் பின்வருமாறு 
குறிப்பிடபடுகின்றன.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

மாணவர்கைள முதலில் ேநர்ேகாட்டுக் குறி இட்டுப் பின் அவற்ைற எண்ணச் ெசய்யலாம்.

ேநர்ேகாட்டுக் குறி
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முயற்சி ெசய்

பயிற்சி

உன் நண்பர் குழுவின் ெபயர்கள் உயரம் (ெச.மீ)

உயரம் (ெச.மீ) நண்பர்களின் எண்ணிக்ைக

80 இக்கும் குைறவாக

80 இக்கும் 90இக்கும் இைடயில்

90 மற்றும் அதற்கும் அதிகமாக

இரத்த வைக
மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக

இரத்த வைக
மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக

A+ AB+

A- AB-

B+ O+

B- O-

வகுப்பிலுள்ள மாணவர்கைள 15 ேபர் ெகாண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். உங்களுைடய 
வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் இரத்த வைகைய அறிந்து ேநர்ேகாட்டுக் குறிகள் ெகாண்டு 
கீேழ உள்ள அட்டவைணைய நிரப்புக.

என்னுைடய உயரம் என்ன? 

அட்டவைணயிலிருந்து பின்வரும் ேகள்விகளுக்கு விைடயளிக்க.

1. குழுக்களில் அதிகமாக காணப்படும் இரத்த வைக எது?

2. குழுக்களில் மிக குைறவாக காணப்படும் இரத்த வைக எது?

3.  ‘O’ வைக இரத்தம் ெகாண்டவர் அைனத்து வைகயினருக்கும் இரத்தம் வழங்கலாம் எனில்,  

‘O’ வைக இரத்த அதிகபட்சம் பகிர்வதற்காக வாய்ப்பு யாது?

ேமேல உள்ள அட்டவைணைய உற்றுேநாக்கி நிைறவு ெசய்க.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு  ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் ஓர் இரத்த வைகைய எல்லா இரத்த வைகக்கும் பகிர 

முடியாது எனவும் குறிப்பிட்ட  இரத்த வைகக்கு மட்டுேம பகிரமுடியும் எனவும் கூறவும். ேமலும் + வைக இரத்தமும்

– வைக இரத்தமும் ெவவ்ேவறானது என அறிவுறுத்தவும். இரத்தம் தானம் வழங்க அேத வைக இரத்தம்தான் ஏற்றது 

எனவும் ‘O’ வைக எந்த இரத்த வைகக்கும் வழங்கலாம் என்றும் AB+ வைக எந்த இரத்த வைகயிலிருந்தும் ெபறலாம் 

எனவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம். 

மாணவர்கைள 10 ேபர் ெகாண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். உன் நண்பர்கள் குழுவுடன் கலந்து 
ஆேலாசித்துக் கீேழ உள்ள அட்டவைணயில் ேநர்ேகாட்டுக் குறிகைளக் ெகாண்டு பதிவு ெசய்ய 
ேவண்டும்.
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பயணம் ெசய்ேவாம்

6.2 உறவு முைற

குடும்ப ேநரம்

யாழினி  :  தாத்தா, அங்ேக பாருங்கள், என் நண்பன் வந்துெகாண்டிருக்கின்றான். 

புண்ணியக்ேகாடி :  அவனுைடய ெபயர் என்ன? நான் அவைனப் பார்த்ததில்ைலேய!

யாழினி  : அவனுைடய ெபயர் ெசழியன், தாத்தா.

ெசழியன்  : காைல வணக்கம், தாத்தா.

புண்ணியக்ேகாடி  :  காைல வணக்கம், ெசழியன் உன்னுைடய தந்ைத யார்?

ெசழியன்  :  அன்பரசன் என்னுைடய தந்ைத, அவர் ஓர் ஆசிரியர்.

புண்ணியக்ேகாடி  : ஓ! பூவரசனின் ெபயரனா (ேபரனா) நீ!

ெசழியன்  : ஆம், தாத்தா.

உைரயாடல் ெதாடர்கிறது...

கைலச்ெசாற்கள்

உறவு

மூத்ேதார்

இைளேயார்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

இன்னும் பல உறவுமுைறகைள இைணத்து ேமலும் உைரயாடைலத் ெதாடரலாம்.

குழந்ைதகள் தங்கள் தாய், தந்ைத வழி உறவு முைறகளுடன் தங்களுக்கான உறைவ அறியச் ெசய்க.

2nd std Maths III-term Unit_6_TM.indd   52 03-10-2019   18:12:40



53

கற்றல்

ேமலும் அறிக

ெசழியனின் 
குடும்பம்

ேமேல உள்ள குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் அடிப்பைடயில் ெசழியனுக்கும் உள்ள 

உறவு முைற.

ெசழியன்

ெசழியன்

ெவற்றிச்ெசல்வி

தாத்தா பாட்டி

அப்பா அம்மா

ெசழியனின் குடும்பத்தில் அைனவைரயும் விட இைளயவர் யார்?

அந்த நபைர விட வயதில் மூத்ேதாரின் ெபயர்கைள எழுதுக.

இைளய சேகாதரி

பூவரசன் நாவரசி

முத்தழகிஅன்பரசன்

மகன்

மகன் மகள்

மைனவி

மைனவி
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பயிற்சி
ெபாருத்தமான உறவு முைறகைளக் கட்டங்களில் நிரப்புக:

மகிழ்ச்சி ேநரம்
உங்கள் குடும்ப வைரபடத்ைத வைரந்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் ெபயைரயும் வயைதயும் அதில் 

குறிப்பிட்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்.

i) உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களில் உங்கைளவிட மூத்தவர்கள் யாவர்?

ii) உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களில் உங்கள் தாத்தா, பாட்டிைய விட இைளயவர்கள் யாவர்?

iii) உங்கள் குடும்பத்தில்  உங்கள் அப்பாைவ விட மூத்தவர்கள் எத்தைன ேபர்?

iv) உங்கள் குடும்பத்தில்  உங்கைள விட இைளயவர்கள் யாவர்?

v) உங்கள் தந்ைதயின் தந்ைதைய நீங்கள் எவ்வாறு அைழப்பீர்கள்?

மகன்

தந்ைத

மருமகள்

ெபயர்த்தி (ேபத்தி)

ெசழியனின் குடும்பதில் இரண்டு குழந்ைதகள் உள்ளனர் எனில், ெசழியனின் உடன்பிறந்தவர் யார்? 

தாத்தா/ அப்பா/ சேகாதரி
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பயணம் ெசய்ேவாம்

6.3 ெபாருட்களின் வடிவங்களும் இயல்புகளும்

ரவியும் வாணியும் ேசர்ந்து பால் மற்றும் புத்தகக் கைடக்குச் ெசல்கின்றனர்.  

கைடயிலிருந்து வாங்கிய ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு வர அவர்கள் பயன்படுத்திய 

பாத்திரங்கள் மற்றும் ைபகைள உற்று ேநாக்குங்கள். 

யார் ெகாண்டு வந்த பாத்திரம் வாங்கிய ெபாருள்கைளக் ெகாள்ளும்? ஏன்?

புத்தகம் வாங்க எந்தப் ைபைய பயன்படுத்தலாம்? ஏன்?

கைலச்ெசாற்கள்

ெகாள்கலன்

இயற்ைகப் 

ெபாருட்கள்
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கற்றல்

ெபாருத்தமான ெகாள்கலேனாடு இைணக்க (ஒன்று சான்றுக்காக ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது)

நீயும் ேமைததான்

வாயுக்கள் மூடிய ெகாள்கலனில் ைவக்கப்படுகின்றன. ஏன்?

நம்மால் ஒரு ேகாணியில் பாைலேயா, தண்ணீைரேயா ைவக்க முடியாது. ெபாருள்கைள ைவக்கத் 

ேதைவப்படும் தகுந்த கலனில் அவற்ைற ேசமிக்கிேறாம். ஒேர கலனில் அைனத்து விதப் 

ெபாருள்கைளயும் ைவக்க முடியாது.

பால்

அரிசி

 நீர்

பழங்கள்
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கற்றல்

6.4 படிநிைலகளும் வழிமுைறகளும்

குழலி தாயம் விைளயாட்ைட விைளயாடும் படிகைள விளக்கினாள்.

ேநற்று, வீட்டிலிருந்து விைளயாட்டுப் 
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவருமாறு 
கூறியிருந்ேதன், யாராவது 
ெகாண்டுவந்தீர்களா?

ஆம். நான் ெகாண்டுவந்தது 
உள்ளரங்க பலைக விைளயாட்டு.

விைளயாட்டு ேநரம்

குழலியின் விைளயாட்டுப் ெபாருள் 
நம்முைடய ெபாருைள விட 
ேவறுபாடுைடயது. 

கைலச்ெசாற்கள்

படிகைள வகுத்தல்

கட்டைளகள்

1.  இரண்டு முதல் நான்கு ேபாட்டியாளர் இவ்விைளயாட்ைட பகைடைய உருட்டி விைளயாடலாம்.

2.  ஒவ்ெவாரு ேபாட்டியாளர்களுக்கும் அவர்களது குழியில் நான்கு வில்ைலகள் இருக்கும். 
ேபாட்டியின் ேநாக்கம் நான்கு வில்ைலகைளயும் பழத்திற்கு எடுத்துச்ெசல்வதாகும். இைத 
முதலில் ெசய்து முடிக்கும் ேபாட்டியாளர் ெவற்றியாளர் ஆவார்.

3.  ேபாட்டியாளர்கள் பகைடயில் தாயம் விழுந்தால்தான் தனது குழியிலிருந்து ஆரம்பப்புள்ளிக்கு ஒரு 
வில்ைலைய எடுத்துச் ெசன்று அங்கிருந்து அவ்வில்ைலைய நகர்த்திச் ெசல்ல முடியும்.

4.  ஒரு ேபாட்டியாளர் எதிர்ப்ேபாட்டியாளரின் வில்ைல இருக்கும் கட்டத்ைத அைடந்தால் 
அவ்வில்ைலைய மீண்டும் குழிக்கு எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டும்.

5.  எதிர்ப் ேபாட்டியாளர், தாயம் விழுந்தால்தான் அவ்வில்ைலைய மீண்டும் ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து 
நகர்த்திக் ெகாண்டு வர இயலும் .
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பயிற்சி

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிநிைலகைளச் சரியான எண்கைளக் ெகாண்டு ெபாருத்துக.

கண்கள் மற்றும் மூக்கு வைரதல்

ஒரு வட்டம் வைரதல் 

பூைனக்கான வண்ணம் தீட்டுதல் 

கழுத்து உடல் இரண்டு கால்கள் வைரதல்

வாய் மற்றும் மீைச வைரதல்

இரண்டு காதுகள் வைரதல்

வால் வைரதல்

மகிழ்ச்சி ேநரம்

படிகைளக் கட்டைளகைளப் பின்பற்றிக் காகிதக் கப்பல் ெசய்ேவாம்.

  ஒரு சதுர காகிதத்ைத எடுக்கவும்.

  அதைனப் பாதியாக ைமயத்தில் மடிக்கவும்.

  காகிதத்ைதக் காற்பகுதியாக்க இரண்டாம் முைற மடிக்கவும்.

  நான்கில் ஒரு மூைலவிட்டத்தின் வழியாக / குறுக்கில் மடிக்கவும்.

  மற்ற மூன்று பக்கங்கைள ஒன்றாகச் ேசர்த்து எதிர்த் திைசயில் மடிக்கவும்.

  மடிப்புகைளத் திறக்கவும். இப்ேபாது காகிதக் கப்பல் தயார்.

1

5 6 7

2 3 4
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இரண்டாம் வகுப்பு கணக்கு  (மூன்டாம் 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
்டி்னேபபு
ர. �ாலசுபரேணி

புத்தக ்டி்னேபபு
வி2 இன�டானவஷனஸ், 
செனனை.

தரக கடடு�ாடு
மன�டாகர் இரடாதடாகிருஷணன
கடாமடாட்சி படாலன ஆறுமுகம்

ஒருஙகினைபபு
ரனமஷ முனிசடாமி

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,
திருவில்லிபுத்தூர் ஒனறியம்,
விருதுநகர் ோ்டடம்.

அர. நிதாைம், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.சதா. �ள்ளி, குதினரச்ெந்தல்,  
சினைமெலம் ஒனறியம்,
கள்ளககுறிச்சி ோ்டடம்.

செ. இராேநாதன, இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.�ள்ளி, ச�ரியசதற்குக காடு,
ம�ராவூரணி ஒனறியம், 
தஞ்ொவூர் ோ்டடம்.

இர. ேதன, இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.சதா.�ள்ளி, மேல்குப�ம், 
ஆலஙகாயம் ஒனறியம்,
ம்லூர் ோ்டடம்.

ம். �ழனிம்ல், இ.நி.ஆ, 
ேஙனகயர்ககரசி நடுநினலப�ள்ளி,
ேணிநகரம், ேதுனர.

ஆய்ாளர்
முனை்ர். மு.�. சஜயராேன,
உதவிப ம�ராசிரியர், கணிதவியல் துனை,
உ.நா. அரசு கல்லூரி, ச�ானமைரி.

முனை்ர். ம�ா�ைா,
உதவிப ம�ராசிரியர், கணிதவியல் துனை,
�ாரதி கனலக கல்லூரி.

2nd std Maths III-term Authors_TM.indd   59 11-10-2019   18:23:55



22222222222222222222222222222222222222222
சூழ்நிைலயியல்

மூன்றாம் பருவம்
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பாடநூல் இைணய வளம் மதிப்பீடு

1. நம்ைமச் சுற்றியுள்ள ெபாருள்கள் 62 ஜனவரி

2. எனது அருைமத் தாய்நாடு 73 ஜனவரி - பிப்ரவரி

3. சக்தியின் பயணம் 81 பிப்ரவரி - மார்ச்

4. பகலும் இரவும் 92 மார்ச்

5. வியத்தகு இயற்ைக 100 மார்ச் - ஏப்ரல்

அலகு தைலப்பு பக்க 
எண் மாதங்கள்

ெபாருளடக்கம்
வகுப்பு - 2 (மூன்றாம் பருவம்)

சூழ்நிைலயியல்
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இயற்ைகப் ெபாருள்களின் மூலங்கள்

நாங்கள் ஆரஞ்சு 
பழங்கள். 

நாங்கள் ஆரஞ்சு 
மரத்தில் 

காய்க்கிேறாம்.

நமது வாழ்வில் பலவைகயான ெபாருள்கைள நாம் பயன்படுத்துகிேறாம். 
அைவ அைனத்திற்கும் இயற்ைகேய மூலம் ஆகும். (எ.கா. மரம்). இயற்ைக 
மூலப்ெபாருள்களிலிருந்து நாம் பல ெபாருள்கைள உருவாக்குகிேறாம். 
(எ.கா. மரப்பலைககள்). இைவ, ேமலும் பல ெபாருள்கைளத்  தயாரிக்கப் 
பயன்படுகின்றன. (எ.கா. மரக்கூைட).

தாவரங்கள், விலங்குகள், பாைறகள் மற்றும் மண் ேபான்றைவ இயற்ைகப் ெபாருள்களின் 
மூலங்கள் ஆகும்.

தாவரங்கள் விலங்குகள் பாைறகள் 
மற்றும் மண்

நம்ைமச் சுற்றியுள்ள ெபாருள்கள்அலகு
1

  இயற்ைக மூலங்கள், இயற்ைக 
மூலத்திலிருந்து ெபறப்பட்ட ெபாருள்கள், 
மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட ெபாருள்கள்

  பருப்ெபாருள் - வைரயைற, 
பண்புகள்

நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

நான் ஒரு கூைட. 
நான் மரக்கட்ைடயால் 

ெசய்யப்பட்டிருக்கிேறன். 
மரக்கட்ைட 

மரங்களிலிருந்து 
ெபறப்படுகிறது. 
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மரக்கட்ைட

ேதால்

பருத்தி ெதன்ைன ஓைல

கம்பளி

தாவரங்களிலிருந்து...

விலங்குகளிலிருந்து...

பாைற மற்றும் மண்ணிலிருந்து...

மண் மற்றும் பாைறகளிலிருந்து உேலாகத் 
தாதுக்கைளப் ெபறுகிேறாம்.

சிந்திக்க.....

நீங்கள் இன்ைறய ேதைவக்காக என்ைன ெவட்டுகிறீர்கள், அதனால் 
நாைளய ேதைவக்காக, என்ைனப்ேபான்ற பல மரங்கைள நட்டு 
வளருங்கள்.
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விலங்கு மூலங்களுக்கு ‘வி’ எனவும் தாவர மூலங்களுக்கு ‘தா’ எனவும் 
உேலாக மூலங்களுக்கு ‘உ’ எனவும் எழுதுக.

கலந்துைரயாடுேவாமா!
கதவுகள், சன்னல்கள், அலமாரிகள் ஆகியவற்ைற நாம் ஏன் மரத்தில் ெசய்கிேறாம்?

  மரக்கட்ைட உறுதியான ெபாருள். எனேவ மரச்சாமான்கைள மரத்தில் இருந்து 
தயாரிக்கிேறாம்.

  இைவ பல்லாண்டு நீடித்து உைழக்கும்.
  மரக்கட்ைடையப் பல துண்டுகளாக ெவட்டி ெவவ்ேவறு வடிவங்களில் 

வடிவைமக்கலாம். 
  மரப்பலைககள் ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டு பல பயனுள்ள ெபாருள்கள் 

தயாரிக்கப்படுகின்றன.

மரக்கட்ைட

மனிதனால் 
தயாரிக்கப்பட்ட 

ெபாருள்கள்
இயற்ைக மூலம்

இயற்ைக 
மூலத்திலிருந்து 

ெபறப்பட்ட ெபாருள்கள்

இயற்ைக மூலம்
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இரப்பர் மரத்திலிருந்து 
கிைடக்கும் பால் ேபான்ற 

ெபாருைளக் ெகாண்டு இரப்பர் 
தயாரிக்கப்படுகிறது.

  இரப்பர்  மீள் தன்ைம 
உைடயது. இைதக் ெகாண்டு  
இரப்பர் வைளயங்கள் 
தயாரிக்கப்படுகின்றன.

  ேமலும் இது நீர் புகா 
அல்லது நீர் காப்புத் தன்ைம 
ெகாண்ட ெபாருள் என்பதால் 
ைகயுைறகள் தயாரிப்பில் 
பயன்படுகின்றன.

நீங்கள் பயன்படுத்தும் அழிப்பான் (இரப்பர்) எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது 
ெதரியுமா?

  மீள் தன்ைம: இழுத்த பின்பு  மீண்டும் அதன் பைழய நிைலக்ேக திரும்புதல்
  நீர் புகா அல்லது நீர் காப்புத் தன்ைம: நீைர ஊடுருவ அனுமதிக்காத தன்ைம

இரப்பர்

ெபாம்ைமகள் அலமாரி கதவு கட்ைட 
வண்டி

இயற்ைக மூலத்திலிருந்து ெபறப்பட்ட ெபாருள்கள்

மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட ெபாருள்கள்

நாற்காலி ஊஞ்சல்

சில கருவிகைளக் ெகாண்டு மரங்கள் ெவட்டப்பட்டு மரக்கட்ைட, மரப்பலைக ேபான்றைவ 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

மரக்கூழிலிருந்து தாள் 
தயாரிக்கப்படுகிறது.
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பின்வரும் ெபாருள்களும் இரப்பரால் ஆனைவேய.

ெசருப்பு அழிப்பான் மிதியடி

வண்டிச்சக்கரம் பந்து

படங்கைள உற்றுேநாக்கி ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

அலமாரி ேதக்கரண்டி

நாற்காலி

இரப்பர் 
வைளயங்கள்

 ைசக்கிள் 
டியூப் மிதியடி

அ. மரத்திலிருந்து மனிதரால் தயாரிக்கப்பட்ட ெபாருள்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.

ஆ. இரப்பரிலிருந்து மனிதரால் தயாரிக்கப்பட்ட ெபாருள்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.

1.                        2.                        3.                            

1.                        2.                        3.                     
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நார் / இைழயானது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து ெபறப்படும் ஒரு 
ெபாருள். பருத்தி மற்றும் சணல் தாவரங்களிடமிருந்தும் கம்பளி மற்றும் பட்டு 
விலங்குகளிடமிருந்தும் ெபறப்படும் இைழகளாகும்.

இைழ / நார்

ெதன்ைன மரத்திலிருந்து கிைடக்கும் இைழ, ேதங்காய் நார் அல்லது 
ெதன்ைன நார் எனப்படும். ேதங்காய் நாரிலிருந்து பல்ேவறு 
ெபாருள்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

தாவர இைழ

பட்டு இைழ உறுதியாக இருப்பதால் பாராசூட் தயாரிப்பில் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விலங்கு இைழ

பருத்தி பட்டுசணல் கம்பளி

ெதன்ைன நார் எனப்படும். ேதங்காய் நாரிலிருந்து பல்ேவறு 
ெபாருள்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

துணி, கயிறு ேபான்றைவ எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா?
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சணல் நாரானது நீண்ட, பளபளப்பான, உறுதியான இைழயாகும். பட்டு  வலிைமயான 
இயற்ைக  இைழயாகும். நாம் இவற்றிலிருந்து ைபகள், ேசைலகள் ேபான்றவற்ைறத் 
தயாரிக்கின்ேறாம்.
கம்பளி நம் உடைல கதகதப்பாக ைவத்துக்ெகாள்ளும். எனேவ, இது கம்பளிச்சட்ைட, 
ெதாப்பி மற்றும் காலுைறகள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.
ேதால் ெநகிழ்வுத்தன்ைம உைடயது; இடுப்புப்பட்ைட (ெபல்ட்), ைகக்கடிகாரப் பட்ைட, ைப 
ேபான்றைவ ேதாலிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன.

சணலில் இருந்து கம்பளியில் இருந்து

சரியான இைணகளுக்கு () குறியும் தவறான இைணகளுக்கு (x) 
குறியும் இடுக.

பட்டு  இைழயில் 
இருந்து ேதாலில் இருந்து
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  களிமண் ஓர் இயற்ைகயான ெபாருள். இது மண்ணின் 
ஒரு வைகயாகும். இது தண்ணீருடன் கலக்கும்ேபாது 
ெமன்ைமயாகி, காய்ந்தவுடன் கடினமாகிறது. எனேவ 
இைதப் பயன்படுத்தி பாைனகள் மற்றும் பல்ேவறு 
ெபாருள்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

  மண்பாண்டம் ெசய்பவர் சக்கரத்ைதப் பயன்படுத்தி மண் 
பாைனகள் மற்றும் பல ெபாருள்கைள  ெசய்கிறார்.

களிமண்

உேலாகங்கள் உேலாகத் தாதுவிலிருந்து கிைடக்கின்றன. 
எ.கா. தங்கம், ெவள்ளி, இரும்பு, தாமிரம்.
  உேலாகங்கள் மிகவும் உறுதியாகவும் கடினமாகவும் 

இருப்பதால் வாகனங்கள், கதவுகள், சைமயல் 
பாத்திரங்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றன.

  உேலாகங்கள் பளபளப்பானைவ.
  உேலாகங்கைள ெவப்பப்படுத்துவதன் மூலம் அவற்ைற  

எந்த வடிவத்திலும் மாற்றலாம் - சிறிய பிடிப்பு ஊக்குகள் / 
மிகப்ெபரிய விமானம். 

உேலாகங்கள்

துருப்பிடிக்காத எஃகு 
பாத்திரங்கள்

பிடிப்பு ஊக்குகள் தங்க வைளயல்கள்

அலுமினியப் 
பாத்திரங்கள்

ஆகாய விமானம்

தாமிரப் பாத்திரங்கள்

நான் 
மின்சாரமின்றி 

நீைரக் 
குளிர்விக்கிேறன்.

உங்களுக்குக் களிமண்ைணக்ெகாண்டு 
விைளயாடப் பிடிக்குமா?

உங்கள் வீட்டுச் சைமயல் அைறயில் பல்ேவறு வைகயான  
பாத்திரங்கைளப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?
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இடத்ைத அைடத்துக் ெகாள்ளக்கூடிய, இயற்ைகயானதாகேவா அல்லது மனிதரால் 
உருவாக்கப்பட்டதாகேவா இருக்கும் ஒரு ெபாருள் பருப்ெபாருள் எனப்படும்.
பருப்ெபாருளுக்குச் சுைவ, மணம், அளவு மற்றும் வடிவம் உண்டு.

பருப்ெபாருள்

ஆரஞ்சு ஓர் இயற்ைகயான 
ெபாருள். இது இடத்ைத 
அைடத்துக் ெகாள்ளும்.

மரக்கூைட மனிதனால் 
உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள். 
இதுவும்  இடத்ைத அைடத்துக் 
ெகாள்ளும்.

ஒரு ெபாருைளத் தயாரிக்க பல மூலப்ெபாருள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
பின்வரும் ெபாருள்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு 
மூலப்ெபாருள்கள் எைவ எனக் கண்டறிந்து எழுதுக .

1. ேமாட்டார் ைபக்கில் காணப்படும் ெபாருள்கள் ___________________ .

அ. உேலாகங்கள் மற்றும் களிமண்
ஆ. இரப்பர்  மற்றும் களிமண்
இ. உேலாகங்கள் மற்றும் இரப்பர்

2. இந்தப் பாைனகளில் காணப்படுபைவ ______________ .

அ. களிமண் மற்றும் இரப்பர்
ஆ. உேலாகங்கள் மற்றும் களிமண்
இ. . உேலாகங்கள் மற்றும் இரப்பர்

3. இந்த இடுப்புப் பட்ைட(ெபல்ட்) ___________ ஆல் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

அ. இைழ மற்றும் இரப்பர்
ஆ. உேலாகங்கள் மற்றும் இரப்பர்
இ. உேலாகங்கள் மற்றும் ேதால்

4. இந்த நாற்காலி ______________ஆல் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

அ. உேலாகங்கள் மற்றும் மரக்கட்ைட
ஆ. இைழ மற்றும் இரப்பர்
இ. உேலாகங்கள் மற்றும் களிமண்

இந்த மஞ்சள் நிற லட்டுகள் கிண்ணத்தில் உள்ள 
இடத்ைத அைடத்துக் ெகாள்கின்றன. 

இைவ சிறிய, உருண்ைட வடிவம் ெகாண்ட, 
இனிப்புச் சுைவ உைடயைவ. 
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மதிப்பீடு

2. சரி எனில் ‘ச’ எனவும் தவறு எனில் ‘த’ எனவும் எழுதுக.

1.  இயற்ைக மூலங்களுக்கு ’1’ எனவும் அவற்றிலிருந்து மனிதரால் 
தயாரிக்கப்பட்ட ெபாருள்களுக்கு ’2’  எனவும் எழுதுக.

அ. ெபரும்பாலான உேலாகங்கள் உறுதியானைவ.

ஆ. மரக்கட்ைடைய ெவட்ட முடியாது.

இ. இரப்பர் மீள் தன்ைம அற்றது.

ஈ. கம்பளி உடைல கதகதப்பாக ைவத்துக்ெகாள்ளும்.

3.  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்கள் எவ்வைக மூலப்ெபாருளால் ஆனைவ 
என எழுதுக. (ேதால், இரப்பர், உேலாகம், களிமண்)

___________ 
ெபாருள்கள்

___________ 
குழாய்

___________ 
காலணி

___________ 
சங்கிலி
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4.  அட்டவைணயில் உள்ள மூலப்ெபாருள்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட  
ெபாருள்களில் ஒவ்ெவான்று கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் ெபயைரயும் 
அம்மூலப்ெபாருளில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மற்ெறாரு ெபாருளின் ெபயைரயும் 
எழுதி அட்டவைணையப் பூர்த்தி ெசய்க. 

  இயற்ைக மூலங்கள், இயற்ைக மூலத்திலிருந்து 
ெபறப்பட்ட ெபாருள்கள், மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட 
ெபாருள்கள் ஆகியவற்ைற என்னால் அைடயாளம் 
காண முடியும்.

  எனக்கு பருப்ெபாருள்களின் சில பண்புகள் ெதரியும்.

தன் மதிப்பீடு

பணப்ைப

மரப்ெபட்டிதிறவுேகால்

ைகயுைற

வ.எண் மூலப்ெபாருள்கள் மனிதரால் தயாரிக்கப்பட்ட ெபாருள்கள்

அ. மரக்கட்ைட
1. 

2.

ஆ. இரப்பர்
1. 

2.

இ. ேதால்
1. 

2.

ஈ. உேலாகம்
1. 

2.
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எனது அருைமத் தாய்நாடுஅலகு
2

ேதசிய நாள்கள் மற்றும் ேதசத் தைலவர்கள்

நம் இந்திய நாடு பல ஆண்டுகளாக 
ஆங்கிேலயர்களால் ஆளப்பட்டு வந்தது. 
அவர்களது கட்டுப்பாட்டிலிருந்து ஆகஸ்ட் 15, 
1947 இல்  விடுதைல ெபற்றது. நாம் இந்நாைளேய 
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் இந்தியாவின் சுதந்திர 
தினமாகக் ெகாண்டாடுகிேறாம். 

  ேதசிய நாள்கள்

   ேதசத் தைலவர்கள்

  ேதசிய, மாநிலச் சின்னங்கள்

  ெபாதுச் ெசாத்துகைளப் பாதுகாத்தல்

நாம் நமக்கான சட்டங்கைள ( இந்திய அரசியலைமப்புச் 
சட்டம் ) உருவாக்கி நைடமுைறப்படுத்திய நாள் ஜனவரி 

26, 1950. இந்நாைளேய நாம் குடியரசு நாளாகக் ெகாண்டாடுகிேறாம். 
டாக்டர். இராேஜந்திரபிரசாத் அவர்கள் நம் சுதந்திர இந்தியாவின் 
முதல் குடியரசுத்தைலவர் ஆவார்.

ஜனவரி

26

நம் நாட்டின் விடுதைலக்காக தைலவர்கள் பலர் அரும்பாடுபட்டனர். 
அவர்களுள் இரு முக்கியத் தைலவர்கள் மகாத்மா காந்தியும் பண்டித 
ஜவஹர்லால் ேநருவும் ஆவர்.

மகாத்மா காந்தி நம் அைனவரின் மனதிலும் என்றும் 
நிைலத்து நிற்பவர். மக்கள் அவைர அன்பாக ’பாபு’ 
அல்லது ’ேதசத்தந்ைத’ என்று அைழப்பர். இவர் அகிம்ைச 
வழிையப் பின்பற்றினார்.  இவர் எப்ெபாழுதும் உண்ைமையப் ேபசி, 
எளிைமயான வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தவர். இவரது பிறந்த நாளான 

அக்ேடாபர்-2 ஆம் நாைள காந்தி ெஜயந்தியாகக் ெகாண்டாடுகிேறாம்.

மகாத்மா காந்தி

நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

நம் இந்திய நாடு பல ஆண்டுகளாக 

ஆகஸ்ட்

15

அக்ேடாபர்

2
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படத்தில் காணப்படும் தைலவர்கைள ‘அ’ மற்றும்  ‘ஆ’ வரிைசயுடன் இைணக்க.

அ ஆ

இந்தியாவின் முதல் 
குடியரசுத்தைலவர்

டாக்டர். இராேஜந்திர 
பிரசாத்

நம் நாட்டின் 
ேதசத்தந்ைத

மகாத்மா காந்தி

இந்தியாவின் முதல் 
பிரதமர்

பண்டித ஜவஹர்லால் ேநரு

பண்டித ஜவஹர்லால் ேநரு சுதந்திர இந்தியாவின் 
முதல் பிரதமர் ஆவார். இவர் குழந்ைதகளின் மீது 
அதிக அன்பு ெகாண்டவர். இவைர அன்பாக ’ேநரு மாமா’ என 
அைழப்பர்.  இவரது பிறந்த நாளான நவம்பர்-14 குழந்ைதகள் 
தினமாகக் ெகாண்டாடப்படுகிறது.

நவம்பர்

14

ேதசியக்ெகாடி – மூவர்ணக்ெகாடி

தியாகம்காவி

ெவள்ைள

பச்ைச

உண்ைம, அைமதி

பசுைம

நமது ேதசியக்ெகாடி ெசவ்வக வடிவிலான மூவர்ணக்ெகாடி. இது மூன்று சம அளவு 
பட்ைடகைளக் ெகாண்டிருக்கும்.
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ெவள்ைளப்பட்ைடயில் காணப்படும் நீலநிறச் 
சக்கரம் அேசாகச் சக்கரம் எனப்படும். இது 
24  ஆரங்கைளக் ெகாண்டது. இைவ நாட்டின் 
முன்ேனற்றத்ைதயும் விழுமியங்கைளயும் 
குறிக்கின்றன.

நமது ேதசியக்ெகாடிைய

நாம் மதித்தல் ேவண்டும்

ேதசியச் சின்னம் தமிழ்நாடு மாநிலச் சின்னம் 
( �வில்லிபுத்தூர் ேகாவில் ேகாபுரம் )

இந்தியாவின் ேதசிய நீர்வாழ் விலங்கு - கங்ைக நதியில் 
வாழும் டால்ஃபின்.

இந்தியாவின் ேதசியச் சின்னங்கள்

வங்காளப் புலி

ஆலமரம்

கங்ைக

தாமைர

மயில்

மாம்பழம்

ேதசிய விலங்கு

ேதசிய மரம்

ேதசிய  நதி

ேதசிய மலர்

ேதசியப் பறைவ 

ேதசியப் பழம்

ேதசிய, மாநிலச் சின்னங்கள்
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படத்தில்  உள்ள சிறிய கட்டத்தில் ேதசியச் சின்னங்களுக்கு ‘ேத’ எனவும், 
மாநிலச்  சின்னங்களுக்கு ‘மா’ எனவும் எழுதி படங்களுக்குப் ெபயரிடுக.

( வைரயாடு , தாமைர, ஆலமரம், மாம்பழம்,  கங்ைக, மரகதப்புறா ) 

வைரயாடு

பைனமரம்

ெசங்காந்தள்

கபடி

மரகதப்புறா

பலாப்பழம்

மாநில விலங்கு

மாநில மரம்

மாநில மலர்

மாநில விைளயாட்டு

மாநிலப் பறைவ

மாநிலப் பழம்

மாநிலச் சின்னங்கள்-தமிழ்நாடு
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ெபாது இடங்களான / ெபாதுச் ெசாத்துகளான ெபாதுக் கழிப்பைறகள்,  சாைலகள், 
ெதருக் குழாய்கள், பூங்காக்கள், மருத்துவமைனகள், பள்ளிகள் மற்றும் வகுப்பைறகள் 
ேபான்றவற்ைற நாம் அைனவரும் பயன்படுத்துகிேறாம். இைவகைள சுத்தமாகவும் 
சுகாதாரமாகவும் பாதுகாக்க ேவண்டியது நமது கடைமயாகும். 

ெபாது இடங்களில் எச்சில் துப்பாதீர்.

வரிைசையப் பின்பற்றவும்.

ெபாது நூலகத்தில் அைமதிையப் 
பின்பற்றவும். புத்தகங்களில் கிறுக்கேவா 
அல்லது அைதக் கிழிக்கேவா கூடாது.

ெபாதுக் கழிப்பைறகைள பயன்படுத்த 
ேவண்டும்.  சாைலேயாரங்கள், திறந்த 

ெவளிகைளப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

சுவரில் கிறுக்காேத.

ெபாது இடங்களில் குப்ைபகைளப் ேபாடாதீர்.

நமது கடைமகள்

நாம் ஏன் கழிப்பைறகைளப் 
பயன்படுத்த ேவண்டும்?

சிந்தித்துக் 

கலந்துைரயாடுேவாமா!
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ெசய்யக்கூடாத ெசயல்களுக்குச் சிவப்பு நிறமும், ெசய்ய ேவண்டிய 
ெசயல்களுக்குப் பச்ைச நிறமும் வட்டங்களில் தீட்டுக.

1.  ெகாடுக்கப்பட்ட ேததிகளுக்கு உரிய ேதசிய நாள்களின் 
ெபயர்கைள எழுதுக.

மதிப்பீடு

( சுதந்திர தினம், காந்தி ெஜயந்தி, குழந்ைதகள் தினம், குடியரசு தினம் )

ஆகஸ்ட்

15
ஜனவரி

26
அக்ேடாபர்

2

நவம்பர்

14 

 

 

 

அ. மாம்பழம் வங்காளப் புலி ஆலமரம் பலாப்பழம்

ஆ. பைனமரம் வைரயாடு தாமைர மரகதப்புறா

இ. காவி பச்ைச சிவப்பு ெவள்ைள

ஈ. ஜனவரி 26 ஆகஸ்ட் 15 அக்ேடாபர்  2 நவம்பர் 12

2. ெபாருந்தாதைத வட்டமிடுக.
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3. ெகாடுக்கப்பட்ட படத்திற்குரிய சரியான ெபயைர வட்டமிடுக.

அ. வங்காளப் புலி சிங்கம் யாைன

ஆ. வாத்து மயில் மரகதப்புறா

இ. கங்ைக காேவரி ைவைக

ஈ. மாமரம் ஆலமரம் ேவப்பமரம்

உ. பலாப்பழம் வாைழப்பழம் ஆப்பிள்

4. சின்னங்கைள அதன் ெபயருடன் ேகாடிட்டு இைணக்க.

மரகதப்புறா தாமைர

ெசங்காந்தள்
மாம்பழம்

பைனமரம் கபடி
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6. சரியான ெசயலுக்கு  ()  குறியும், தவறான ெசயலுக்கு (x) குறியும் இடுக.

அ. இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ________________.

ஆ. இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத்தைலவர் ________________________.

இ. நம் ேதசத்தந்ைத  __________________________.

ஈ. தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு _________________.

உ. பலாப்பழம் நம் ___________________ . 

( டாக்டர். இராேஜந்திர பிரசாத், பண்டித ஜவஹர்லால் ேநரு, 
மாநிலப் பழம், மகாத்மா காந்தி, வைரயாடு )

5. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

  என்னால் சில ேதசிய நாள்கள், ேதசத் தைலவர்களின் 
ெபயர்கைளக் கூற முடியும்.

  என்னால் ேதசிய மற்றும் மாநிலச் சின்னங்கைள அைடயாளம் 
காண முடியும்.

  நான் ெபாதுச் ெசாத்துகைளப் பாதுகாப்ேபன்.

தன் மதிப்பீடு
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சாைல வழிப் ேபாக்குவரத்து

சக்தியின் பயணம்அலகு
3

  ேபாக்குவரத்தின் வைககள்

  சாைலப் பாதுகாப்பு

நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

சக்தி, அவனுைடய அப்பா, அம்மா, சேகாதரிகள் கயல், கவிதா 
ஆகிேயாருடன் திருச்சியில்  வசித்து வருகிறான். இவர்கள் விடுமுைறயில் 
ெசன்ைனக்கு சுற்றுலா ெசல்லத் திட்டமிட்டனர். அவர்கள் 
ெதாடர்வண்டியில் பயணிக்க ெதாடர்வண்டி நிைலயம் ெசல்ல  ேவண்டும். 

சக்தி: நாம் ெதாடர்வண்டி நிைலயத்திற்கு எவ்வாறு ெசல்வது?

ேபருந்து மகிழுந்து

பல்ேவறு சாைல ேபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

சரக்கு உந்து அவசர ஊர்தி

உடனடி சிகிச்ைச 
ேதைவப்படுேவாைர 
மருத்துவமைனக்கு 

அைழத்துச் ெசல்லும்.

ஈருருளி மாட்டு 
வண்டி

மிதிவண்டி

  இவற்றுள் எந்த வாகனத்ைத சக்தியின் குடும்பத்தினர் ேதர்ந்ெதடுப்பர்? 

கலந்துைரயாடி உங்களின் பதிைல எழுதுக. _______________________

எரிெபாருள் ேதைவ. 
50க்கும் ேமற்பட்ேடார் 

பயணிக்கலாம்.

எரிெபாருள் ேதைவ. இருவர் 
(அல்லது) மூவர் பயணிக்கலாம்.

எரிெபாருள் ேதைவ.    
ஐந்து ேபர் வைர 
பயணிக்கலாம்.

ெபாருள்கைள 
ஏற்றிச்ெசல்லும்.

தீைய அைணக்கப் 
பயன்படும்.

இருவர் 

பயணிக்கலாம்.

இயங்க எரிெபாருள் 
ேதைவயில்ைல.

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது

எளிய ேபாக்குவரத்து 
வாகனம் 

மிதிவண்டி ஓட்டுவது 
உடலுக்கு நல்லது.

மூவுருளி (தானி)

தீயைணப்பு மற்றும் 
மீட்பு வாகனம்

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது
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ெதாடர்வண்டி ேபாக்குவரத்து

ெதாடர்வண்டியின் வைககள்

மக்கைள ஏற்றிச் ெசல்லும் 
ெதாடர்வண்டிகள்

ெமதுவாக ெசல்லும் வாகனத்திற்கு () குறியிடுக. அது ஏன் ெமதுவாக 
ெசல்கிறது எனக் கலந்துைரயாடுக.

சக்தியும் அவன் குடும்பத்தினரும் ெதாடர்வண்டி 
நிைலயத்ைதச் ெசன்றைடந்தனர். அங்ேக உணவு, 
பத்திரிக்ைக விற்பவர்கள், ெகாடி அைசக்கும் நிைலய 
அதிகாரி, சுைம தூக்கும் ெதாழிலாளிகள், பல்வைகத் 
ெதாடர்வண்டிகள் ேபான்றவற்ைறப் பார்த்தனர். இவற்ைறக் 
கண்ட கயல்,  ”இந்த இடம் எவ்வளவு பரபரப்பாக உள்ளது” 
என்றாள்.

”வாகனங்களிலிருந்து ெவளிவரும் 
புைகயால் காற்று மாசுபடுகிறது” 
என்பது நமக்குத் ெதரியும். புைகைய 
ெவளிேயற்றாத சில வாகனங்களின் 
ெபயர்கைள உங்களால் கூற முடியுமா?

ெபருநகரத் (ெமட்ேரா) ெதாடர்வண்டி – 
நகரங்களுக்குள் பயணிக்க பயன்படும்.

அதிவிைரவு ெதாடர்வண்டி – குறிப்பிட்ட 
நிைலயங்களில் மட்டும் நின்று ெசல்லும்.

பயணிகள் ெதாடர்வண்டி – அைனத்து 
நிைலயங்களிலும் நின்று ெசல்லும்.

நகரங்களுக்குள் மற்றும் நகரங்களுக்கு 
இைடேய பயணம் ெசய்யப் பயன்படும்.

அதற்கு அவளின் அம்மா ”ஆமாம், ெதாடர்வண்டி, குைறந்த ேநரத்தில் அதிகப் பயணிகைள 
ஓரிடத்திலிருந்து மற்ேறார் இடத்திற்கு ஏற்றிச் ெசல்ல உதவுகிறது” என்றார். 

சிந்தித்துக் 

கலந்துைரயாடுேவாமா!
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சரக்குத் ெதாடர்வண்டிகள்

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

நீர் வழி ேபாக்குவரத்து

சக்தியும் அவன் குடும்பத்தினரும் ெசன்ைனையச் சுற்றியுள்ள இடங்கைளப் பார்த்தனர். 
அவர்கள் துைறமுகத்ைதயும் ெசன்று பார்ைவயிட்டனர். 
சக்தி: இங்கு அதிக படகுகள் உள்ளன.

சில ெதாடர்வண்டிகள் இயங்குவதற்கு நிலக்கரி அல்லது டீசல் ேபான்ற எரிெபாருள் 
ேதைவப்படுகிறது. எனேவ இவ்வைகத் ெதாடர்வண்டிகள் புைகைய ெவளிவிடுகின்றன. 
மின் ெதாடர்வண்டிகள் (மின்சார ரயில்) புைகைய ெவளிவிடுவதில்ைல. ெதாடர்வண்டிகள் 
தண்டவாளத்தின் (இருப்புப் பாைதயின்) ேமல் ெசல்கின்றன. 
சக்தியும் அவன் குடும்பத்தினரும் ெதாடர்வண்டியில் ஏறி ெசன்ைனைய வந்தைடந்தனர். 
சக்தியும் அவன் குடும்பத்தினரும் ெசன்ைனக்கு வர எவ்வைகத்  ெதாடர்வண்டிையத் 
ேதர்ந்ெதடுத்தனர் என்பைத உங்களால் கண்டறிய முடியுமா? __________________

சரக்கு ஏற்றிச் ெசல்லும் ெதாடர்வண்டிகள்

அ.                            ெதாடர்வண்டி அைனத்து நிைலயங்களிலும் நின்று ெசல்லும்.

ஆ.                           ெதாடர்வண்டி சரக்குகைள ஏற்றிச் ெசல்லும்.

இ.                        ,                      ,                       ெதாடர்வண்டிகள் 
பயணிகைள ஏற்றிச் ெசல்லும்.
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வாகனங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக. 

நீர்வழி வாகனங்களின் வைககள்

ஏரி மற்றும் ஆறுகளில் சிறிய தூரத்ைதக் 
கடக்கப் பரிசல் பயன்படுகிறது. இதில் ஐந்து 
முதல் ஆறு நபர்கள் வைர பயணிக்கலாம். 

நீரில் ெசல்லும் வாகனங்களுக்குச் சக்கரங்கள் இருக்கின்றனவா? 
அைவ எவ்வாறு நகர்கின்றன?

குழந்ைதகள் கடற்கைரயில் விைளயாடினர்.
கவிதா: இந்தப் பயணம் எவ்வளவு இனிைமயாக உள்ளது!

சிந்தித்துக் 

கலந்துைரயாடுேவாமா!

அம்மா: இவற்றுள் சிறியதாக இருப்பைவ படகுகள் மற்றும் ெபரியதாக இருப்பைவ 
கப்பல்கள். கப்பல் மூலம் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்ெறாரு நாட்டிற்கு அதிக அளவிலான 
பயணிகைளயும் சரக்குப் ெபாருள்கைளயும் ஏற்றிச் ெசல்லலாம்.

கட்டுமரம்

துடுப்புகைள 
பயன்படுத்தி 
நகரும். மீன்பிடிக்க 
உதவுகிறது.

பாய்மரப் படகு

பாய்மரங்களால் 
நகரும். பயணத்திற்கும் 
ேபாட்டிகளுக்கும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விைசப்படகு

எரிெபாருைள 
ெகாண்டு நகரும். 
மீன்பிடிக்கவும், 
மகிழ் உலாவுக்கும் 
பயன்படுகிறது.

கப்பல்
எரிெபாருளால் 
நகரும். நீண்ட 
தூரத்திற்கு 
மக்கைளயும் 
ெபாருள்கைளயும் 
ஏற்றிச் ெசல்ல 
உதவுகிறது.
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வான்வழிப் ேபாக்குவரத்து

வானூர்தியின் வைககள்

விடுமுைற நாள்கள் முடியவிருப்பதால், சக்தியின் குடும்பம் திருச்சிக்குத் திரும்பச் ெசல்ல 
ெசன்ைன விமான நிைலயத்திற்கு வந்தனர். சக்தி, கவிதா, கயல் மூவரும் விமானத்ைதக் 
கண்டு மிகவும் வியந்தனர். 

கயல்: விமானங்கள் தைரயில் இறங்குவைதயும், ேமேல ஏறுவைதயும் பாருங்கேளன்! 
அப்பா, நானும் ஒரு விமானியாக விரும்புகிேறன்.

அப்பா: சரிம்மா, உன்னால் முடியும். விமானங்கள் எவ்வளவு  ேவகமாக நகர்கின்றன 
என்பைதக் கவனி. இைவேய மிக விைரவாகச் ெசல்லும் ேபாக்குவரத்து.

சக்தி: விமானத்திற்குக் கூட எரிெபாருள் ேதைவயா அப்பா?

அப்பா: ஆமாம். இதற்கும் ஒரு சிறப்பு வைக எரிெபாருள் ேதைவ.

இது ஒரு வானூர்தி. மக்கள் ஒரு 
நகரம் அல்லது நாட்டிலிருந்து 
மற்ெறாரு நகரம் / நாட்டிற்குச் ெசல்ல 
இதைனப் பயன்படுத்துகின்றனர். 
இதில் ெபாருள்கைளயும் ஏற்றிச் 
ெசல்லலாம்.

இது ஓர் உலங்கு ஊர்தி (ெஹலிகாப்டர்). 
இதில் குைறந்த எண்ணிக்ைகயிலான 
மக்கள் பயணம் ெசய்யலாம். இது 
புயல் மற்றும் ெவள்ளத்தின்ேபாது 
உயிர்கைளக் காப்பாற்றுவதற்கும் 
பாதிக்கப்பட்ேடாருக்கு ெபாருள்கைள 
விநிேயாகிக்கவும் இராணுவத்தினரால் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இைவ ெவப்பக் காற்று பலூன்கள். 
நாம் இவற்றின் மூலம் காலநிைலைய 
அ றி வ து ட ன்  வி ள ம் ப ர த் தி ற் கு ம் 
விைளயாட்டிற்கும் பயன்படுத்துகிேறாம். 

எப்ெபாழுதாவது வானில் 
இதுேபான்ற ெவள்ைள நிறக் 

ேகாடுகைளப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? 
அைவ என்ன?

சிந்தித்துக் கலந்துைரயாடுேவாமா!
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சாைலப் பாதுகாப்பு

வானில் ெசல்லும் வாகனங்களுக்கு () குறியிடுக.

நடப்பதற்கு எப்ெபாழுதும் 
நைடபாைதையப் பயன்படுத்த ேவண்டும். 

நைடபாைத இல்லாத சாைலகளில், 
சாைல உங்களுக்கு வலப்பக்கத்தில் 

இருக்குமாறு நடக்க ேவண்டும். 

இந்தக் குறியீடுகைள நீங்கள் பார்த்து இருக்கிறீர்களா?
இது குறித்து உங்கள் ஆசிரியருடன் கலந்துைரயாடுங்கள்.
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ேமாட்டார் ைசக்கிள் ஓட்டும்ேபாது 
தைலக்கவசம் அணிய ேவண்டும். 

சாைலயின் குறுக்ேக ஓடக் கூடாது.

சாைலயில் தனியாகச் ெசல்லாமல் 
ெபரியவர்கள் துைணேயாடு ெசல்ல 
ேவண்டும். 

சாைலகைளக் கடப்பதற்கு ேமம்பாலங்கைளேயா அல்லது சுரங்கப்பாைத வழிகைளேயா 
பயன்படுத்தலாம். இைவ இல்ைலெயன்றால் பாதசாரிகள் கடக்கும் ேகாட்டில் 
(வரிக்குதிைரக் ேகாட்டில்) கடக்க ேவண்டும்.  

சாைலக் குறியீட்டில் உள்ள 
மனிதனின் உருவம் பச்ைச 
நிறத்துக்கு மாறியவுடன் 
சாைலையக் கடக்க ேவண்டும். 

மகிழுந்தில் பயணம் ெசய்யும்ேபாது 
இருக்ைகப் பட்ைட (சீட் ெபல்ட்) அணிய 
ேவண்டும். 

நில் முன்னதாகப் புறப்படு

ெமதுவாகச் ெசல்

பாதுகாப்பாகச் ேசர்
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சாைலயும் இருப்புப் பாைதயும் ஒன்ைறெயான்று சந்திக்கும் 
இடத்ைத இருப்புப்பாைதச் சந்திக் கடவு (Level Crossing) என்கிேறாம். 
இவ்விடத்தில் கதவுகள் மூடப்பட்டிருக்கும்ேபாது கடக்க முயற்சிக்கக் கூடாது.

சாைலக் குறியீடுகள்

பள்ளிப் பகுதி 
(ெமதுவாக ெசல்லவும்)

பாதசாரிகள் கடக்குமிடம் 
(இங்கு மட்டும் 

சாைலையக் கடக்கவும்)

ஒலி எழுப்பாேத
இருப்புப்பாைதச் சந்திக் கடவு 
(கடப்பதற்கு முன் இருபுறமும் 

பார்க்கவும்)

ஆளில்லா ெதாடர்வண்டி 
கடக்கும் இடம் 

(கவனமுடன் கடக்கவும்)

‘U’ வைளவு 
(இங்கு திரும்பவும்)

மருத்துவமைனப் பகுதி 
(ஒலி எழுப்பாேத)

ேபருந்து நிறுத்தம் 
(ேபருந்துகள் இங்கு நின்று 

ெசல்லும்)

வாகனங்கைள இங்ேக 
நிறுத்தாதீர்

x 
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சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

1.  இந்த சாைலக் குறியீடு _____________அருகில் இருப்பைதக் குறிக்கிறது.
அ. மருத்துவமைன  ஆ. பள்ளி  இ. ேபருந்து நிறுத்தம்     

2.  இந்த சாைலக் குறியீடு குறிப்பிடுவது _____________________.
அ. ேபருந்து நிறுத்தம் ஆ. வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம்   
இ. இருப்புப்பாைதச் சந்திக் கடவு

மதிப்பீடு

1. நான் யார்? சரியான விைடக்கு () குறியிடுக.

2. ெசாற்கேளாடு ெதாடர்புைடய படத்ைத இைணக்க.

அ.  நான் எரிெபாருள் இல்லாமல் இயங்குேவன்.  (மகிழுந்து / மிதிவண்டி)

ஆ.  நான் அைனத்து நிைலயங்களிலும் நின்று ெசல்ேவன்.  
(பயணிகள் ெதாடர்வண்டி / அதிவிைரவு ெதாடர்வண்டி)

இ.  நான் குைறந்த எண்ணிக்ைகயிலான மக்கைள ஏற்றிக்ெகாண்டு வானில் பறப்ேபன்.
(வானூர்தி / உலங்கு ஊர்தி)

ஈ.  நான் ஆறு, ஏரி இரண்டிலும் பயணிக்க உதவுேவன்.  (படகு / கப்பல்)

கடல்

காற்று

ஏரி

சாைல 

இருப்புப்பாைத

சாைல குறியீடு
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3. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

4.  ேபாக்குவரத்து வைககளின் அடிப்பைடயில் சரியற்ற இைணையத் 
ேதர்ந்ெதடுத்து () குறியிடுக.

5. சாைலயில் ெசய்யக்கூடாத இரண்டு ெசயல்கைள எழுதுக.

6. எரிெபாருைளப் பயன்படுத்தி நகரும் வாகனங்களுக்கு () குறியிடுக.

அ. கப்பல், பாய்மரப் படகு ஆ. உலங்கு ஊர்தி, வானூர்தி
இ. மிதிவண்டி, சரக்கு உந்து ஈ. மகிழுந்து, பரிசல்

அ. மீன் பிடிக்க மீனவர் பயன்படுத்துவது ________________.
i. கட்டுமரம் ii.  ேபருந்து iii. ெதாடர்வண்டி

ஆ. மக்கைளக் காப்பாற்ற இராணுவத்தினரால் பயன்படுத்தப்படுவது _____________.
 i. ஈருருளி ii.  வானூர்தி iii. உலங்கு ஊர்தி

இ. மின்சார ரயில்கள் _______________________.
i. புைகைய ெவளிவிடுவதில்ைல ii.  புைகைய ெவளிவிடும் iii. டீசலில் ஓடும்

அ. ___________________   ஆ. _________________
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7. படங்கைள உற்றுேநாக்கி, சிந்தித்து சரியான ெசயல்களுக்கு () குறியிடுக.

தன் மதிப்பீடு

91

  என்னால் பல்ேவறு வைகயான ேபாக்குவரத்து 
வாகனங்கைள அைடயாளம் காண முடியும்.  

  நான் சாைல பாதுகாப்பு விதிகைளப் பின்பற்றுேவன்.

3. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
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்படத்ற� உற்றுதநோக்குஙகள். அதில் நீஙகள் என்ை கோணகிறீரகள்?

பகல் வானம்

சூரியன் நேக்கு ஒளிறயயும், கவப்்பத்ற�யும் ககோடுக்கிைது. இது �ோவரஙகளின் 
வைரச்சிக்கு உ�வுகிைது. சூரியன் நோம் வோழும் பூமிறயவிட மிகப் க்பரியது. ஆைோல், 
அது பூமியில் இருநது மிகத் க�ோறைவில் இருப்்ப�ோல் சிறிய�ோகத் க�ரிகிைது. சூரியன் 
இல்றைகயனில், பூமியில் உயிரகள் வோழ முடியோது.

ஒரு க்போருள் �ன் வழிதய ஒளிறயக் கடக்க அனுேதிக்கோ�த்போது, அஙகு ஓர இருட்டோை 
்பகுதி உருவோகிைது.  இது ‘நிழல்’ என்று அறழக்கப்்படுகிைது.

சூரிய ஒளி பூமிறய வந�றடய எட்டு நிமிடஙகள் ஆகிைது.

பகலும் இரவும்அலகு
4

  ்பகல் ேற்றும் இரவு தநர வோைம்
  ்பகல், இரவு கோை ஒழுஙகுமுறை
  திறைகள்

நீங்கள் கற்க இருப்பசவ

நிழல்

சூரியன்

சூரிய ஒளி உைது பின் 
்பகுதியில் விழுேோறு 
நின்றுககோள். இப்த்போது 
உைக்கு முன்ைோல் 
�றரறயப் ்போர. நீ ்போரப்்பது 
�ோன் உைது நிழல்.  உைது 
நிழல் உன்னுடன் நகரகிை�ோ 
என்்பற�க் கவனி.
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  உன்றைச் சுற்றி உள்ை க்போருள்களில் எநக�ந�ப் க்போருள்களின் நிழல்கறை நீ 
்போரக்கிைோய் என்்பற�ப் ்பற்றி கைநதுறரயோடுக.

உைது நிழலின் அைவு ேோறு்படுவற�க் கவனித்திருக்கிைோயோ? கோறை,  
நண்பகல் ேற்றும் ேோறை தவறைகளில் உைது நிழறை உற்றுதநோக்கி அ�றை 
அட்டவறணப்்படுத்துக.

இரவு வானம்

கலந்துசரயாடுேவாமா!

நிழல் காசல நண்பகல் மாசல

நீைம் / குட்றட

நிலா

நோம் இரவு வோைத்தில் நிைோ, நட்ைத்திரஙகள் 
ேற்றும் தேகஙகறை ்போரக்கைோம்.  நிைோ �ோைோக 
ஒளிரவதில்றை. அது சூரியனிடமிருநது 
ஒளிறயப் க்பற்று ஒளிரகிைது என்்பற� நீஙகள் 
அறிநதிருப்பீரகள்.

நோம் இருளில் க்போருள்கறைப் ்போரக்க முடியுேோ? அவற்றைப் ்போரப்்ப�ற்கு நேக்கு ஒளி 
(கவளிச்ைம்) த�றவப்்படுகிைது. கீழக்கோணும் ்படஙகறை உற்றுதநோக்கு. இரவு வோைம் 
எவ்வோறு ்பகல் வோைத்திலிருநது தவறு்படுகிைது?
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ெபாருத்துக.

நட்ைத்திரங்கள்

நிலவின் பல்ேவறு நிசலகள்

கலந்துசரயாடுேவாமா!

க�ோடரநது 15 நோள்கள் நிைறவ உற்றுதநோக்கி, நிைோ எல்ைோ இரவிலும் ஒதர ேோதிரியோகக் 
கோணப்்படுகிை�ோ என்்பற�க் குறித்துக் கைநதுறரயோடுக.

நிைவில் மு�ன் மு�லில் கோைடி றவத்�வர நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங.

நட்ைத்திரக் குழுக்களின் இருப்பிடத்ற� றவத்த� நம் முன்தைோரகள் 
்பயிரிடும் கோைம், அறுவறடக் கோைத்ற�க் கணடறிவர. தேலும், ்பயணத்தின் 
த்போதும் திறைக்கோட்டியோகவும் இவற்றைப் ்பயன்்படுத்திைர.

வோைத்தில் எணணமுடியோ� அைவுக்கு 
நட்ைத்திரஙகள் கோணப்்படுகின்ைை.  சூரியன், 
நேக்கு அருகில் உள்ை நட்ைத்திரம் ஆகும். 
நட்ைத்திரஙகள் ்பகலிலும் மின்னுகின்ைை. 
ஆைோல், சூரிய ஒளி நட்ைத்திரஙகளின் 
ஒளிறயவிட மிகவும் பிரகோைேோக இருப்்ப�ோல் 
்பகலில் நம்ேோல் நட்ைத்திரஙகறைப் ்போரக்க 
முடியவில்றை. இரவு வோனில் நட்ைத்திரக் 
குழுக்கள் சிை குறிப்பிட்ட அறேப்பில் 
இருப்்பற� நம்ேோல் ்போரக்க முடியும். அவற்றை 
நீஙகள் ்போரத்திருக்கிறீரகைோ?

அ) சூரியன் - என்னுடன் ்பயணம் கைய்யும் இருட்டோை ்பகுதி

ஆ) நட்ைத்திரஙகள் – �ோைோக ஒளிரவதில்றை

இ) நிைோ – குறிப்பிட்ட அறேப்ற்ப உருவோக்கும்

ஈ) நிழல் – �ோவர வைரச்சிக்கு உ�வும்

கீழ்க்காணும் படத்சத உற்றுேநாக்கவும்.

நிைோவின் வடிவம் ஒவ்கவோரு இரவும் தவறு்படுவதுத்போை கோணப்்படும். நிைோ �ைது 
முழுறேயோை வடிவத்துடன் கோணப்்படுவற� முழு நிைவு (க்பௗரணமி) என்தைோம். 
இரவில் நிைறவ கோணமுடியோ� (வோைம் க�ளிவோக கோணப்்படும் க்போழுதும்) நோறை 
அேோவோறை என்கிதைோம்.
நிைவின் நிறைறய அடிப்்பறடயோகக் ககோணடு ்பல்தவறு திருவிழோக்கள் 
ககோணடோடப்்படுகின்ைை. (எ.கோ.) ஈறகத் திருநோள், ேகோைய அேோவோறை.
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பகல், இரவு கால ஒழுங்குமுசற

சில விலங்குகள் இரவில் ெையல்படுவதற்கு காரணங்கள்:

இசவ ெபற்றிருக்கும் சிறப்புத் தகவசமப்புகள்:

்பகலும், இரவும் ேோறி ேோறி வருகின்ைை. க்பரும்்போைோை விைஙகுகளும், 
�ோவரஙகளும் ்பகலில் கையல்்பட்டும் இரவில் தூஙகவும் கைய்கின்ைை. 
சிை �ோவரஙகள், ேோறை தநரஙகளில் இறைகறை மூடிக் ககோள்கின்ைை. 
எ.கோ. தூஙகுமூஞ்சி ேரம். இருப்பினும் சிை விைஙகுகள் இரவில் 
விழிப்புடன் கையல்்படுகின்ைை. கவௗவோல், ஆநற�, கோட்டுப்பூறை, எலி, 
ஓநோய், கரப்்போன்பூச்சி ேற்றும் மின்மினிப் பூச்சி த்போன்ைறவ இரவில் 
கையல்்படும் சிை விைஙகுகைோகும். 

  இறரறயத் த�டு�ல்

  ்பகலில் தவட்றடயோடும் விைஙகுகளிடமிருநது �ற்கோத்துக் ககோள்ைல்

  ்பகல் தநர கவப்்பத்ற�த் �விரத்�ல்

  க்பரிய கணகள் – ஆநற�, பூறை

  தேோப்்ப ைக்தி – எலி, நோய்

  கூரறேயோை தகட்டல் திைன் – கவௗவோல்

எலி காட்டுப்பூசனெவௗவால்

ஓநாய் கரப்பான்பூச்சி மின்மினிப்பூச்சி

ஆந்சத

  கவௗவோல் ஒலி அறைகறைப் ்பயன்்படுத்தி ்பைக்கவும் 
தவட்றடயோடவும் கைய்கிைது. 

  ஆநற� �ைது �றைறய கிட்டத்�ட்ட முக்கோல் ்பஙகு அைவிற்கு 
சுற்றி �ைக்குப் பின்ைோல் இருப்்பவற்றைக் கோணகிைது.
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இரவில் ெையல்படும் விலங்குகசளக் கண்டறிந்து () குறியிடுக.

க்பரும்்போைோை பூக்கள் கோறையில் ேைரகின்ைை. இருப்பினும், சிை ேைரகள் இரவில் 
ேைரகின்ைை. எ.கோ. ேல்லிறக, அல்லி, ைம்்பஙகி, ைப்்போத்திக்கள்ளி, ஊேத்�ம்பூ. ேைரகளில் 
க்பரும்்போைோைறவ நறுேணமிக்க�ோகதவ உள்ைை. இவற்றுள் சிை கணகறைக் கவரும் 
வணணஙகளில் கோணப்்பட்டோலும், க்பரும்்போைோைறவ கவணறேயோகதவ கோணப்்படுகின்ைை. 

மல்லிசக

ைப்பாத்திக்கள்ளி

அல்லி

ஊமத்தம்பூ

ைம்பங்கி

நிஷகோநதி ேைரோைது 
இரவில் ேைரும் 
ேைரகளின் ரோணி எை 
அறழக்கப்்படுகிைது.
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திசைகள்

சூரியன் கிழக்கில் த�ோன்றி தேற்கில் ேறைவ�ோக நேக்குத் த�ோன்றுகிைது. கோறை தவறையில் 
சூரியறை தநோக்கி நின்று ககோள் (கிழக்கு). உைக்குப் பின்ைோல் இருப்்பது தேற்கு, உைக்கு 
வைப்்பக்கம் இருப்்பது க�ற்கு, உைக்கு இடப்்பக்கம் இருப்்பது வடக்கு திறையோகும்.

உைது ்பள்ளியில் சூரியன் த�ோன்றும் கிழக்கு திறைறய அறடயோைம் கோண ஆசிரியரின் 
உ�விறயக் தகள்.  பிைகு பின்வரு்பறவ எநக�ந� திறைகளில் உள்ைை எைக் கோணக.  
நீரத்த�க்கத் க�ோட்டி, ககோடிேரம், விறையோட்டுத் திடல், கழிப்்பறை, ைறேயைறை,  
வோயிற் க�வு ேற்றும் குடிநீரக் குழோய்.  உைது விறடறய அட்டவறணப்்படுத்துக.

க்போருள்களின் அறேவிடத்ற� விைக்கக் 
குறிப்பிட்ட ஒன்றை அடிப்்பறடயோகக் ககோணடு 
முன், பின், வைது ேற்றும் இடது ்பக்கம் எை 
்பயன்்படுத்துகிதைோம். இடஙகளும் க்போருள்களும் 
உள்ை இடத்ற� விைக்க சூரியனின் அறேவு 
நிறையின் அடிப்்பறடயில் வடக்கு, க�ற்கு, கிழக்கு 
ேற்றும் தேற்கு எைக் குறிப்பிடுகிதைோம். இறவதய 
திறைகள் எைப்்படும். திறைகள் நம்றேச் கைல்ை 
தவணடிய இடத்திற்கு ேோைோேல் கைன்ைறடய 
உ�வுகின்ைை.

உற்றுதநோக்கி 
கைநதுறரயோடுதவோேோ!

வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு

கீழக்கோணும் ்படத்ற� உற்றுதநோக்குஙகள். நடுவில் இருப்்பது மீரோ. அவளுக்கு க�ற்கில் 
இருப்்பது பூநக�ோட்டிகள், வடக்கில் இருப்்பது ்போறைகள், கிழக்கில் இருப்்பது ேைர வணடி,  
தேற்கில் இருப்்பது ேரக்கட்றட.

பாறைகள்

ேலர் வண்டி

பூநதொட்டிேரக்கட்றட

பின்

வலது

முன்

இடது

வடக்கு

மேற்கு

தெற்கு

கிழக்கு
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1. சூரியன் நேக்கு ஒளிறயயும் கவப்்பத்ற�யும் �ருகிைது. 

2. நிைவின் வடிவம் ஒவ்கவோரு இரவும் ேோறு்படுகிைது. 

3. நட்ைத்திரக் குழுக்கள் ்பல்தவறு அறேப்புகளில் கோணப்்படுகின்ைை. 

4. ேல்லிறக ்பகல் தநரத்தில் ேைரும். 

5. நீஙகள் கிழக்கு தநோக்கி நிற்கும்த்போது உஙகளுக்கு வைப்்பக்கம் இருப்்பது தேற்கு. 

மதிப்பீடு

1. படங்களின் ெபயசர எழுதுக.  (நிலா, பூமி, நட்ைத்திரங்கள், சூரியன்)

2.  இரவில் உலவும் விலங்குகளின் ெபயசர எழுதுக.  
(பசு, ஓநாய், மான், கரப்பான்பூச்சி, குரங்கு, மின்மினிப் பூச்சி, முயல், அணில், எலி)

3. பின்வரும் கூற்று ைரி எனில் ‘ை’ எனவும் தவறு எனில் ‘த’ எனவும் குறிப்பிடுக.
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4.  பின்வரும் படத்சத உற்றுேநாக்கி ேகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக. 
(மரம், பூக்கள், குளம், நாய்)

5. இரவில் பூக்கும் மலர்கசள அசடயாளம் கண்டு () குறியிடுக.

அ.  த�ோட்டத்தின் க�ற்குத் திறையில் 

கோணப்்படுவது _________.

ஆ.  த�ோட்டத்தின் வடக்குத் திறையில் 

கோணப்்படுவது _________.

இ.  த�ோட்டத்தின் கிழக்குத் திறையில் 

கோணப்்படுவது _________.

ஈ.  த�ோட்டத்தின் தேற்குத் திறையில் 

கோணப்்படுவது_________..

தன் மதிப்பீடு

 ்பகல், இரவு தநரஙகளில் என்ைோல் வோைத்ற� உற்றுதநோக்கி அறிய முடியும்.

  என்ைோல் இரவில் கையைோற்றும் �ோவரஙகள் ேற்றும் விைஙகுகறை 
அறடயோைம் கோண முடியும்.

  என்ைோல் திறைகறை அறடயோைம் கோணமுடியும்.

வடக்கு

கிழக்குேமற்கு

ெதற்கு
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  வியத்தகு இயற்ைக-தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குகள்

  மலர்களின் நிறமும்  மணமும்

நீங்கள் கற்க இருப்பைவ

வியத்தகு இயற்ைகஅலகு
5

வியத்தகு இயற்ைக – தாவரங்கள்

அல்லி

இைலகளின் ேமற்பரப்பில் ெமழுகுப்படலம் 
க ா ண ப் ப டு கி ற து .  அ து ம ட் டு மி ன் றி 
இைலக்காம்பு பகுதியில் ெவட்டுப்பட்ட 
பள்ளம் ேபான்ற அைமப்பும் காணப்படும். 
இந்த அைமப்பும் ெமழுகுப்படலமுேம 
நீரானது இைலயின் ேமல் ேதங்காமல் 
இருப்பதன் காரணம் ஆகும்.

குறிஞ்சி அல்லது நீலக்குறிஞ்சி ஒரு புதர் வைகச்ெசடி. 
இது தமிழ்நாட்டில் ஊட்டியில் உள்ள நீலகிரி மைலயில்  
காணப்படுகிறது.
நீலக்குறிஞ்சி  மலர்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முைற 
மட்டுேம மலரும்.
இம்மலர்கள் ஊதா நீல  வண்ணத்தில் காணப்படும். எனேவ, 
இந்த மைலப்பகுதி நீலகிரி எனப் ெபயர் ெபற்றது.

மண்ணிற்கு /தைரக்கு அடியில் காணப்படும் ெகாட்ைடகள்

குறிஞ்சி

ெபாதுவாக, ெகாட்ைடகள் / காய்கள் தாவரத்தின் 
தண்டுப்பகுதியில் காணப்படும். ஆனால், ேவர்க்கடைலத் 
தாவரத்தில் ெகாட்ைடகள் மண்ணிற்கு அடியில் காணப்படும்.

ெகாட்ைடகைள விைதகள் என்றும் கூறலாம்.
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அல்லி இைலகளின் ேமல் நீர் ேதங்குவதில்ைல / ஒட்டுவதில்ைல, ஏெனனில் அல்லி 

இயற்ைக வியப்பான பல அம்சங்கள் நிைறந்து காணப்படுகிறது. அவற்றுள் 
சிலவற்ைறக் குறித்து ெதரிந்து ெகாள்ேவாமா!

ெவட்டுப்பட்ட பள்ளம் ேபான்ற அைமப்பு
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எருக்கு இைலைய வைரந்து வண்ணம் தீட்டுக.

எருக்கு

ெதாட்டாற் சிணுங்கி

101

இைலகள் 
விரிந்த நிைல

இைலகள் 
மூடிய நிைல

இந்தத் தாவரத்ைத நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? 
இது ெபரும்பாலான இடங்களில் காணப்படும் சிறு 
ெசடி வைக. இத்தாவரத்தின் இைலகைள நாம் 
ெதாட்டால் அைவ உடனடியாக மூடிக்ெகாள்ளும். 
எனேவதான் இதைனத் ெதாட்டாற் சிணுங்கி 
தாவரம் என அைழக்கிேறாம். ஆனாலும் மூடிய 
இைலகள் சில நிமிடங்களில் விரிந்து விடும்.

எருக்கு புதர்ச்ெசடி வைகையச் சார்ந்தது. இத்தாவரம் ெமழுகுப்பூச்சு ெகாண்ட 
ெகாத்தான மலர்கைளக் ெகாண்டிருக்கும். இதன் மலர்கள் ெவள்ைள அல்லது ஊதா 
நிறத்தில் கிரீடம் ேபான்று காணப்படும். எனேவ, இது  கிரீட மலர் எனப்படுகிறது.
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மலர்கள் அழகான வண்ணமும் நறுமணமும் ெகாண்டைவ. இைவ பூச்சிகைளத் 
தம்பால் ஈர்க்கின்றன. பூச்சிகள் மலர்களின் நண்பர்கள். மலர்களில் ேதன் சுரப்பிகள் 
காணப்படுகின்றன. இதிலுள்ள ேதைன உறிஞ்சேவ பூச்சிகளும் பறைவகளும் 
மலர்கைள நாடி வருகின்றன. 

மலர்களின் நிறமும் மணமும்

சங்கு பூ ெவட்சிப்பூ / 
இட்லி பூ

நித்திய கல்யாணி

பவழமல்லி மகிழம்பூ மல்லிைக

இரவில் மலரும் ெபரும்பான்ைமயான மலர்கள் ெவள்ைள நிறத்திலும், அதிக 
மணத்துடனும் / வாசைனயுடனும் காணப்படும்.

பகலில் மலரும் மலர்கள் கண்ைணக் கவரும் பல வண்ணங்களிலும் குைறவான  
நறுமணத்துடனும் காணப்படும்.
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புள்ளிகைள இைணத்து  படத்திற்கு வண்ணம் தீட்டுக.

படத்தில் காணும் விலங்ைகப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? இதுதான் பச்ேசாந்தி. இது பல்லி 
இனத்ைதச் சார்ந்தது. பச்ேசாந்தி தான் இருக்கும் சுற்றுப்புறத்திற்கு ஏற்றாற்ேபால் 
தன் ேதாலின் நிறத்ைத மாற்றிக்ெகாள்ளும் தன்ைம உைடயது. இந்த நிறம் மாறும் 
தன்ைமயால் இது எதிரிகளிடமிருந்து தன்ைனத் தற்காத்துக் ெகாள்கிறது.

பச்ேசாந்தி 

103

வியத்தகு இயற்ைக – விலங்குகள்
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பூச்சிகளுக்கு ஆறு கால்கள் மட்டும்தான் உண்டு என்பது உங்களுக்கு 
நிைனவிருக்கிறதா?
சிலந்தி பூச்சி வைகையச் சார்ந்தது அன்று. ஏெனனில் இதற்கு எட்டு கால்கள் உள்ளன. 
சிலந்தி நூல் ேபான்ற இைழைய ( சிலந்தி பட்டு ) உருவாக்கி, சிலந்தி வைலையப் 
பின்னுகிறது. இந்த இைழகள் மிகவும் வலிைமயானைவ. ேமலும் ஒட்டும் தன்ைம 
உைடயைவ. இந்த வைலயின் உதவியுடன்  பூச்சிகைளப் பிடித்து இைரயாக்கிக் 
ெகாள்கிறது.

நாய் நம்ைம விட அதிக ேமாப்ப சக்தி / நுகரும் திறன் 
ெகாண்டது. இைவ ெவகு ெதாைலவில்  ேகட்கும் மிக 
நுண்ணிய ஒலிகைளயும்  உணரும் தன்ைம ெகாண்டைவ. 
காவல் துைறயில் திருடர்கைளக் கண்டுபிடிக்க நாய்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வைக நாய்கள் “ேமாப்ப 
நாய்கள்” எனப்படுகின்றன. இைவ நிலநடுக்கம் 
ேபான்ற இயற்ைக சீற்றங்களில் சிக்கிய மனிதர்கைளக் 
கண்டறியவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பல்லியின் 
கால்விரல் 
பட்ைடகள்

பல்லி

சிலந்தி

நாய் 
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பல்லி ேமற்கூைரயில் தைலகீழாகத் ெதாங்கிக் ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? 
பல்லிகளின் கால் விரல்களில் காணப்படும் விரல் பட்ைடகளின் உதவியால் அைவ 
சுவரில்/கூைரயில் இருந்து கீேழ விழாமல் ஒட்டிக் ெகாண்டுள்ளன. பல்லியின் 
வால் துண்டிக்கப்பட்டால் மீண்டும் ஒன்று அல்லது இரண்டு (ஓரிரு) மாதத்திற்குள் 
வளரக்கூடிய சிறப்புத்தன்ைம உைடயது. 
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பல்ேவறு வைகயான  விலங்குகைளக் கண்டுபிடித்து எண்ணி எழுதுக.

நத்ைதயின் தைலப்பகுதியில் இரண்டு 
இைண உணர் நீட்சிகள் காணப்படும். 
அவற்றுள் ஒன்று நீண்டதாகவும், 
மற்ெறான்று குட்ைடயாகவும் இருக்கும்.  
நீண்ட உணர்நீட்சியில் கண்கள் 
காணப்படும். நாம் நத்ைதையத் ெதாட்டால்  
ஆைமையப்ேபால  தன் உடல் பகுதிைய 
ஓட்டிற்குள் இழுத்துக்ெகாள்ளும்.

எலி வீடு மற்றும் வயல்களில் வாழும் சிறிய 
விலங்கு. இது ஒட்டகத்ைத விட அதிக நாள் நீர் 
இல்லாமல் வாழக் கூடியது. கடினத்தன்ைம 
உைடய  மரக்கட்ைடகைளயும் தன்னுைடய 
பற்களால் கடித்துவிடும். எலியின் சில பற்கள் 
ெதாடர்ந்து வளர்ந்துெகாண்ேட இருக்கும். 
அைவ ெபரிதாக வளர்ந்து விடாமல் இருக்க 
எலிகள் எப்ெபாழுதும் பற்கைள ெகாறித்துக் 
ெகாண்ேடயிருக்கும்.

கண்

எலி

நத்ைத

105

உணர் நீட்சிகள்
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மதிப்பீடு

2. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்பி எந்தத் தாவரம் அல்லது விலங்கு எனக் கண்டுபிடிக்க.

நான் _____________________  மலர்ேவன்.
 ( மைலயில் / பாைலவனத்தில் )
நான் ____________________ நிறத்தில் இருப்ேபன். 
( பழுப்பு / ஊதா நீல )
என்னால் தான்  ________________ என்ற ெபயர்  உருவானது. 
( நீலகிரி / ஏலகிரி )
நான் யார் ? ___________________.

எனக்கு __________________ இைண உணர்நீட்சிகள் 
உள்ளன. ( இரண்டு / நான்கு )
என்னுைடய கண்கள் _________________ ( உணர்நீட்சியில் / 
வாலில் ) காணப்படும்.
நான் என் உடைல என்னுைடய கூட்டினுள் இழுத்துக்ெகாள்ேவன்.
நான் யார்? _________________

     அ.

     ஆ.

3. ெபாருத்துக.

1. பாகங்கைளக் குறிக்க. ( ெவட்டுப்பட்ட பள்ளம் ேபான்ற அைமப்பு, உணர் நீட்சி )
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4. சரியான ெசாற்கைளக் ெகாண்டு ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

1.  ேவர்க்கடைல தாவரத்தில் ெகாட்ைடகள் மண்ணிற்கு ____________  
காணப்படும். ( அடியில் / ேமல் )

2.  எருக்குத் தாவரத்தின் மலர்கள்  ________________ வடிவில் காணப்படும். 
( கிரீடம் / ேகாள )

3.  பூச்சிகள் மலரிலிருந்து _____________  உறிஞ்சுகின்றன. ( ேதைன / பாைல )

4.  _____________________ ஒரு பூச்சி அல்ல. ( ேதனீ / சிலந்தி )

5.  ____________________ வால் துண்டிக்கப்பட்டாலும் மீண்டும் வளரும். 
( பல்லியின் / நாயின் )

  என்ைனச் சுற்றியுள்ள வியத்தகு தாவர 
மற்றும் விலங்குலக இயற்ைகைய 
உற்றுேநாக்கி வியந்ேதன். 

தன் மதிப்பீடு

5. மலர்கள் மற்றும் விலங்கின் ெபயைரத்  ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

( மல்லிைக / எருக்கு )   ( சிலந்தி / நத்ைத )   ( ெவட்சிப் பூ / சங்கு பூ )

107

2nd STD Science in every day life_TM.indd   107 01-10-2019   18:10:26



இரண்டாம் வகுப்பு - சூழ்நிலையியல் (மூன்டாம் பருவம்)
நூைடாசிரியர்கள், படா் வல்லுநர்கள்

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 R.  கவி்ா 
உ்விப் லபராசிரியர், ்ாவரவியல து்்ற, 
பாரதி மகளிர் க்லககலலூரி (்), சென்்ன.

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

விஜயலடசு்மி S. 
படட்ாரி ஆசிரியர், அ.லம.நி. பள்ளி, கூவததூர், 
காஞ்சிபுரம்.

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

புத்த்க ்டி்ணேபபு
வி2 இலனாலவஷன்ஸ,  
லகாபாலபுரம், சென்்ன-86.
ஓவியர்்கள்
லகாபாலகிருஷைன் நா.
குமார ராஜா முத்்யா லம.நி.பள்ளி, 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
்தரக் ்கடடுபாடு
மலனாகர் இரா்ாகிருஷைன்
காமாடசி பாலன் ஆறுமுகம்
பககிரிொ்மி அணைாது்ர
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.

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.

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