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�ம்வமச்சுற்றியுள்ை ச்பாருள்களின் ைடிைஙகவை அறிநைாம். 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்களின் வடிவங்கைள கண்டறிந்து, ெதுரஙகவை சிைபபு 
நிறத்திலும் செவைகஙகவை ்பச்வெ நிறத்திலும் முகநகாணஙகவை மஞ்ெள் நிறத்திலும் 
ைட்டஙகவை நீல நிறத்திலும் ைட்டமிடுக. ஒத்த வடிவங்கைள உைடய ெபாருள்கைள 

இைணக்கவும்.

அடிப்பமட ்வடி்வங்கள்

பயணம் செய்்வொம் 

ெதுரம்  முகநகாணம்  செவைகம் ைட்டம்

்வடிவியல்

அலகு-1

1
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படி 4: இபந்பாது முகநகாண ்பகுதிவய திறநது ்பார்ககவும். நீஙகள் 
என்்ன காண்கிறீர்கள்? உஙகைால் ஒரு ெதுரத்வத காணமுடியும்.
இப்ேபாது, சதுரத்தின் நடுேவ உள்ள மடிப்பு சதுரத்தின் “மூைலவிட்டம்“ 

ஆகும். 

இம்மூைலவிட்டமானது சதுரத்ைத இரு முக்ேகாணங்களாக 

பிரித்திருப்பைத அறியலாம்.

ெதுரத்தின் ்பககஙகள் மற்றும் முவ்னகளின் எண்ணிகவககவை உற்று 
ந�ாககுஙகள். 
எ்னநை ஒரு ெதுரத்திற்கு �ான்கு ்பககஙகள், �ான்கு முவ்னகள் மற்றும் இரண்டு 
மூவலவிட்டஙகள் உள்ை்ன.

1.1   இருபரிைொண ்வடி்வங்கமளக் கொணு்தல் 

இரு பரிமாண வடிவங்களின் பண்புகைள அறிேவாம் 

ஆசிரியர் குறிப்பு : ஆசிரியர் இநத காகித மடிபபு செயல்்பாட்டிவ்ன செய்ய 
மாணைர்களுககு உதைலாம்.

 முயற்சி செயக

ெதுரத்வத நைறு புறமாக மடித்து அதன் மற்சறாரு 
மூவலவிட்டத்வத கண்டறிய முடிகிறதா? அவைாசறனில், ஒரு 
ெதுரத்திற்கு எத்தவ்ன மூவலவிட்டஙகவை காண முடிகிறது?

மூ
ை

ல
வி

ட்
ட
ம்

படி 2:
காகிதத்வத (தாவை) 
்படத்திலுள்ைைாறு 
மடித்துகசகாள்ைவும்.

படி 1:
ஒரு காகிதத்வத 
எடுத்துகசகாள்ைவும்.

படி 3:
காகிதத்தின் அடி்பகுதியில் அதிகமாக 
உள்ை ்பகுதியில் சிைபபு நிற ைண்ணம் 
தீட்டவும். அதவ்ன கிழித்து எடுத்து 
தனியாக வைககவும்.

ெதுரததின் பண்புகள்.

ெதுரத்தின் ்பண்புகவை பின்ைருமாறு சதாகுககலாம்.

 • ெதுரத்திற்கு �ான்கு ்பககஙகள் உள்ை்ன.

 • அதன் �ான்கு ்பககஙகளும் ெமம்.

 • ெதுரத்திற்கு �ான்கு முவ்னகள் உள்ை்ன.

 • ெதுரத்திற்கு இரண்டு மூவலவிட்டஙகள் உள்ை்ன.

 • அதன் இரண்டு மூவலவிட்டஙகளும் ெமம்.
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செவ்வகம் அமைத்தல்

தனியாக வைககப்பட்டிருநத செவைகத் தாவை எடுத்துகசகாள். அதன் ்பககஙகவை உற்று 
ந�ாககு. 

  
செவைகத்தின் எதிர் ்பககஙகவை மடிககவும். நீ என்்ன கைனித்தாய்? ்பககஙகள் ஒன்றியுள்ை்ன.

இபந்பாது எதிர்்பககஙகள் ெமமாக உள்ை்ன. எ்னநை ஒரு 
செவைகத்தின் எதிர்்பககஙகள் ெமம்.
ெதுரத்தில் செய்தது ந்பாலநை எதிர்முவ்னகவை மடககவும். 
மடிபபிவ்ன உற்று ந�ாககவும். இது செவைகத்தின் 
மூவலவிட்டஙகவை குறிககிறது

செவ்வகததின் பண்புகள்

செவைகத்தின் ்பன்புகள் பின்ைருமாறு
 • செவைகத்திற்கு �ான்கு ்பககஙகள் உள்ை்ன.
 • அதன் எதிர்ப்பககஙகள் ெமம்.
 • செவைகத்திற்கு �ான்கு முவ்னகள் உள்ை்ன.
 • செவைகத்திற்கு இரண்டு மூவலவிட்டஙகள் உள்ை்ன.
 • அதன் இரண்டு மூவலவிட்டஙகளும் ெமம்.

முகநகாணத்வத உருைாகக ெதுரத்திவ்ன ஏநதனும் ஒரு மூவலவிட்டத்தின் ைழியாக 
மடிககவும். 
முகநகாணத்தின் ்பககஙகவையும் முவ்னகவையும் கைனிககவும். 
ஒரு முகநகாணத்திற்கு மூன்று ்பககஙகளும் மூன்று முவ்னகளும் 
உள்ை்ன .
காகிதத்வத சைட்டி ்பல்நைறு ைவகயா்ன முகநகாணஙகவை 
உருைாககவும். 
முகநகாணத்தின் ்பககஙகளின் நீைஙகவை உற்று ந�ாககவும். 
மாணைர்கள் ்பல்நைறு ைவகயா்ன முகநகாணஙகவை ஆராயவும்.

ச்தரிந்து சகொள்்்வொம்

இருெம்பகக முகநகாணம்  ெம்பகக முகநகாணம் அெம்பகக முகநகாணம் 

 முயற்சி செயக

ஒரு ெதுரத்தாளில் குவறநதது எத்தவ்ன முகநகாணஙகள் செய்ய முடியும்? 
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ைவையல் மற்றும் ச்பன்சிவலக சகாண்டு ைட்டம் ைவரதல். 

ஆசிரியர் குறிப்பு:     ைடிைஙகளின் ்பண்புகவை ்பல்நைறு நகாணஙகளில் ஆராய்நது அறிய 
மாணைர்களுககு ைழிைவக செய்யலாம். 

படி : 1
்படத்தில் காண்பித்தைாறு ஒரு 
தாளில் ைவையவல வைககவும்

 படி : 2
ைவையலின் சுற்றுக நகாட்டிவ்ன சதாடககப புள்ளிவய 
அவடயும் ைவர ்படி எடுத்தால் (Trace) �மககு ஒரு 
ைட்டம் கிவடககும்.

 குழநவதகநை, நீஙகள் முகநகாணம், செவைகம் மற்றும் ெதுரஙகவை ஒபபிட்டு ைட்டத்தின் 
தன்வமவய விைரிகக முடியுமா?

்வட்டததின் பண்புகள்

இவைட்டத்திவ்ன உற்று ந�ாககி அதன் ்பண்புகவை பின்ைருமாறு எழுதலாம். 

 • ைட்டத்திற்கு ்பககஙகள் இல்வல.

 • ைட்டத்திற்கு முவ்னகள் இல்வல. 

 • ைட்டத்திற்கு ஒரு வமய புள்ளி உண்டு. 

 செயல்பொடு 1
�ாம் தி்னெரி ்பயன்்படுத்தும் ச்பாருள்கள் சிலைற்றின் ச்பயர்கவை எழுதி அைற்றின் 
ைடிைஙகவை குறிபபிடுக. (எ.கா.) காகிதம்  - செவைகம்

 பயிற்சி செய

1) முகநகாணத்திற்கு  முவ்னகள் உண்டு .

2) ெதுரத்தின் �ான்கு ்பககஙகளும்  .

3) ைட்டத்திற்கு ்பககஙகள்  .

4) செவைகத்திற்கு  மூவலவிட்டஙகள் உள்ை்ன

5) ஒரு செவைகத்தின் எதிர் ்பககஙகள்  .

6) ைட்டத்திற்கு  வமய புள்ளி உள்ைது.

4

3rd_Unit_01_Geomentry_Term 1 TM.indd   4 2/20/2020   6:34:25 PM



1.2   முப்பரிைொன உரு்வங்கமள ்வமர்தல்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள சபொருள்களில் ்நர்க்்கொடுகளும் ்வமள்கொடுகளும் உள்ளம்த கொணலொம்.

 செயல்பொடு 2

சகாடுககப்பட்டுள்ை ச்பாருள்களில் உள்ை நகாடுகளுகநகற்்ப (�) குறியிடவும்.

சபொருள்கள்

்நர்க்்கொடு

்வமள்கொடு

ெை்தளம்: ெமதைம் என்்பது ஒரு தட்வடயா்ன நமற்்பரபபு. சுைர்கள், கணிபச்பாறித்திவர, 
தவர மற்றும் தாள்கள் அவ்னத்தும் தட்வடயா்ன நமற்்பரபவ்பக சகாண்ட ெமதைம் 
ஆகும். உன்வ்னச் சுற்றி எல்லா இடஙகளிலும் ெமதைஙகள் உள்ை்ன.

      
்வமள்தளப் பரப்பு: ைவைதைப ்பரபபு என்்பது ்பககப ்பரபபு ஆகும். நகாைம், கூம்பு, 
உருவை ந்பான்றைற்றில் ைவைதைப ்பரபபு உள்ைது. 

          
 பயிற்சி செய    தகுநத இடத்தில் (�)  குறியிடுக.

்வடி்வங்கள்

ெை்தளம்

்வமள்தளம்

ெை்தளம் ைற்றும்  

்வமள்தளம்

ஆசிரியர் குறிப்பு: அன்றாட ்பயன்்பாட்டில் உள்ை ச்பாருள்களில் காணப்படும் ்பல்நைறு 
ைவகயா்ன நகாடுகள் ்பற்றி கலநதுவரயாடி மாணைர்கவை நமநல உள்ை அட்டைவணயில் 
நிரப்பசெய்யலாம்.

5
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1.2 ச்பாருள்களின் ைடிைத்வத அவடயாைம் காண்க. அைற்றின் ்பரிமாணஙகவை 
உற்று ந�ாககுக.

எல்லா ச்பாருள்களும் திட ைடிைஙகள். ைடிைஙகளின் ்பரிணாமஙகவை உற்று ந�ாககுக.

திடைடிைஙகள் 3 ்பரிமாணஙகள் ச்பற்றிருககிறது. அவை, நீைம், அகலம் மற்றும் உயரம் இைற்வற 
முப்பரிமாண உருைஙகள் (3D) என்றும் அவழககலாம்.

க்னச்செவைகம் க்னெதுரம் உருவை நகாைம் முகநகாணப்பட்டகம் கூம்பு

(3D) ்வடி்வங்கள் 

ச்தரிந்து சகொள்்்வொம்

�ஒரு க்னெதுரம் என்்பது ஒரு திட ெதுர ைடிைம். 6 முகஙகள், 12 விளிம்புகள் மற்றும் 8 
முவ்னகள் உண்டு.
�ஒரு க்னசெவைகம் என்்பது ஒரு திட செவைக ைடிைமாகும். 6 முகஙகள், 12 விளிம்புகள் மற்றும் 
8 முவ்னகள் உண்டு.
�ஒரு நகாைம் என்்பது ஒரு திட சுற்று ைடிைமாகும். 1 முகம் உண்டு.  விளிம்புகள் மற்றும் முவ்ன 
கிவடயாது.

 பயிற்சி செய  1. பின்்வரு்வன்வற்மறப் சபொருததுக.

கூம்பு

க்னெதுரம்

 

உருவை

நகாைம்

க்னச்செவைகம்

6
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1.2.  கீ்ழ சகொடுக்கப்பட்டுள்ள இருபரிைொன (2D) ைற்றும்

முப்பரிைொன (3D) ்வடி்வங்களின் பண்புகமள சகொண்டு 

அட்ட்வமணமய நிரப்புக

்வ.ண் படம்

2D 

அல்லது 

3D
்வடி்வததின் சபயர்

பக்கங்களின்

எண்ணிக்மக

விளிம்புகளின்

எண்ணிக்மக

முமனகளின்

எண்ணிக்மக

மூமல

விட்டங்களின்

எண்ணிக்மக

1 2D செவைகம்

2 2D முகநகாணம்

3 2D ைட்டம்

4 2D ெதுரம்

5 2D முகநகாணம்

6 2D செவைகம்

7 3D க்னெதுரம் 

8 3D க்னசெவைகம் 

9 3D நகாைம் 

ஆசிரியர் குறிபபு : ஆசிரியர் மாணைர்களுககு முப்பரிமாண 
ச்பாருள்கவை அளித்து அைற்றின் முன் நதாற்றம் மற்றும் 
்பககைாட்டு நதாற்றத்வத ைவரய ஊககுவிககலாம்.

7
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  ்ப்டத்ளதெப ்பொரத்து பூக்களின் எணணிகள்கககு ஏற்்ப எண மற்றும் 

எண க்பயர எழுது்க 

 பூக்கள்  எண்கள் மற்றும் எண க்பயர்கள்

                                                  

  
                                                

  
                                                

1.

்பயணம் க்சய்்வொம்

எண்கள்

அலகு - 2
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 ஒவகவொரு ்ப்டத்தில் ்்கொடிட்ட இ்டங்களை விடு்பட்ட எண்கைொல் நிரபபு்க.

a. 605551

b. 75 77 79

c. 

  க்கொடுக்கப்படடுள்ை கூற்று்களுககு கூட்டலுககு ‘+’ குறியிடடும் 

்கழித்தெலுககு ‘-’ குறியிடடும் நிரபபு்க.

 

  9  3  = 12

80  11 = 91

56  21 = 35

92  20 = 72

12  3    = 9

75  17 = 92

2.1 1000 வளரயிலொை எண வரிள்ச்கள்

  எணகள 0,1,2,3,4,5,6,7,8 மறறும் 9 என்பன ஓரிலக்க எணகள 

ஆகும்.

  எணகள 10 முைல் 99 முடிய உள்ள எணகள ஈரிலக்க எணகள ஆகும்.

99 மிகப்்பரிய ஈரிலக்க எண ஆகும்.

10 மிகச்சிறிய ஈரிலக்க எண ஆகும். 

2.

10
5

20
30

40

3.
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10,100 மற்றும் 1000 ஆகிய என்்களின் அளமபபு 

9 உ்டன் 1 ஐ கூடடும் ்்பொது 10 கிள்டககிறது.

99 உ்டன் 1 ஐ கூடடும் ் ்பொது 100 கிள்டககிறது. 100 என்ற எண மி்கச சிறிய மூன்றிலக்க 

எணணொை நூறு ஐ குறிககிறது. 1 நூறில் 10 ்பத்து்கள் உள்ைை 1 நூறில் 100 ஒன்று்கள் உள்ைை.

நூறு ்பத்து்கள் ஒன்று்கள்

9 9
+ 1

1 0 0

+ =

999 உ்டன் 1 ஐ கூடடும் ்்பொது 1000 கிள்டககிறது. 1000 என்ற எணணுரு மி்கச சிறிய 

நொன்கிலக்க எணணொை ஆயிரம் ஐ குறிககிறது. ஓர ஆயிரத்தில் 10 நூறு்கள் உள்ைை. ஓர 

ஆயிரத்தில் 100 ்பத்து்கள் உள்ைை.

  

ஆ நூ ்ப ஒ

9 9 9
+  1

 

ஆ நூ ்ப ஒ

9 9 9
+  1

1 0 0 0

மூன்றிலக்க எண்களையும் எண க்பயர்களையும் வொசித்தெல் மற்றும் 

எழுதுதெல்.

ஆணிமணிச்்சட்த்தில் எண 100 ஐக் குறிப்ழபடாமடா?

 

0 ஒன்றுகள
0 பத்துகள
1 நூறு

   நூ  ப  ஒ

நூ ப ஒ
1 0 0

ஒன்று்களில் மணி்கள் இல்லொதெதெொல் 0 ஒன்று்கள்.

்பத்து்களில் மணி்கள் இல்லொதெதெொல் 0 ்பத்து்கள்.

நூறு்களில் 1 மணி இருப்பதெொல் 1 நூறு.

நூறின் இ்டமதிபபு ஆைது ்பத்தின் இ்டமதிபள்ப வி்ட அதி்கம்.

நூறு (அல்லது) 100 என்்பது மி்கசசிறிய மூன்றிலக்க எண.

்பத்து்கள் ஒன்று்கள்

9
+ 1

1 0
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எடுத்துக்கொடடு்கள்

      எண ்கட்டங்கள் ஆணிமணிச ்சட்டம் எணணுரு எண க்பயர

1 நூறு  1 நூறு    நூ     ப   ஒ      

நூ ப ஒ

2 0 0

1 நூறு  2 ஒன்று  நூ  ப    ஒ   

நூ ப ஒ

1 0 2

 க்சயல்்பொடு 1
      எண ்கட்டங்கள்        ஆணிமணிச ்சட்டம்       எணணுரு         எண க்பயர

      நூ  ப  ஒ   

நூ ப ஒ

   நூ  ப ஒ   

நூ ப ஒ

    நூ ப ஒ    

நூ ப ஒ

     நூ ப ஒ    

நூ ப ஒ

இருநூறு

நூற்று இரணடு

___________
___________

___________
___________

___________
___________

இருநூற்று நொன்கு

ஆசிரியர் குறிப்பு:   குேந்ைக்்ள, கணிை உபகர்ணஙகள பயன்படுத்தி 3 இலக்க எண பலவற்றைக் 
கணடுபிடித்து ஆரடாயச் ்்சடால்ல ழவணடும். 

10 ஒன்று்கள் = 1 ்பத்து

 10 ்பத்து்கள் = 1 நூறு

 10 நூறு்கள் = 1 ஆயிரம்
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 101 முதெல் 200 வளர எண்களை வொசித்து எழுது்க. 

101 111 121 131 141 151 161 171 181 191

102 162 182

123 193

104 174

115 145

106 186

137 167 197

108 178

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

 க்சயல்்பொடு 2

க்கொடுக்கப்பட்ட எணக்பயருககு  எண உருக்களை எழுது்க.

எண க்பயர்கள் எண

ஐநூறறு முப்பத்து ஐநது 535
நூறறு ஏழு 107
நூறறு இருபத்து எடடு

அறுநூறு

்ைடாள்ளடாயிரத்து ஐநது

எண க்பயர்கள்

101 என்ற எண உருவிற்்கொை எண க்பயளர நூறு்டன் ஒன்று ்்சரத்து நூற்று ஒன்று 

எை எழுதெலொம். 199 இன் எண க்பயளர நூற்று கதெொன்னூற்று ஒன்்பது எை எழுதெலொம்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:   1000 வ்ரயிலடான எணக்்ள எழுதுவைறகு ஆசிரியர் குேந்ைகளுக்கு பயறசி அளிக்கலடாம். 
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 க்சயல்்பொடு 3

கீழக்கொணும் எண்களுககு எண க்பயர எழுது்க.

எண எண க்பயர

150 நூறறு ஐம்பது

225
306
535
907 ்ைடாள்ளடாயிரத்து ஏழு 

992

 க்சயல்்பொடு 4 

கீ்ழ க்கொடுக்கப்படடுள்ை எண்களை ஒ்ர ஒரு முளற மடடும் ்பயன்்படுத்தி 

மூன்றிலக்க எண்களை உருவொககு்க. 
1

2 3

123

7

8 5

785

எணணுருவிலிருந்து எண விரிவொக்கம்.

அடிக்்கொடிட்ட இலக்கத்தின் எண க்பயர.

எணணுரு இ்டமதிபபு எண க்பயர

2 9 6 பத்துகள ்ைடாணணூறு

2 9 6 ஒன்றுகள ஆறு

2 9 6 நூறுகள இருநூறுகள

1 9 6 பத்து ்ைடாணணூறு

4 1 7
6 3 8
9 4 5
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ஆணிமணிச்சட்டத்தில் குறிக்கப்பட்ட எண்களை அவற்றின் இ்டமதிபபிளை 

எழுதி ்கண்டறி்க.

      

3 – நூறு்கள்

4 – ்பத்து்கள்

2 – ஒன்று்கள்

300 + 40 + 2
342

        

க்கொடுக்கப்பட்ட எண்களை ஒன்று்கள், ்பத்து்கள் மற்றும் நூறு்கைொ்க விரித்கதெழுது்க.

எண விரிவொை வடிவம்

246 200 + 40 + 6
570 500 + 70 + 0
637
603
989

க்கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் விரிவொக்கங்களுக்கொை சுருககிய வடிவங்களை எழுது்க.

விரிவொை வடிவம் எளிய வடிவம்

300 + 90 + 8 398
200 + 50 + 6
900 + 80 + 5
500 + 50 + 7

க்கொடுக்கப்பட்ட எணணிலிருந்து தெொவி எணணுதெல்

எடுத்துக்கொடடு

1.  10 11 12 13 14 15  ஒன்றுகளில் எண்ணவும் 

2.  
62 64 66 68 70 72

இரணடிரண்டாக எண்ணவும்

நூ நூநூ ப பப ஒ ஒஒ
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பின்வருவைவற்ளற 5, 10 மற்றும் 100 ்கைொல் தெொவி எணணி நிளறவு க்சய்்க.

1.  250 255 270

2.  500 510 540

3.  100 200 600

ஒற்ளற எண்கள் மற்றும் இரடள்ட எண்கள்

இரடள்ட எண்கள் 0  2  4  6  8 10 12
                       

ஒற்ளற எண்கள்   1  3  5  7  9 11  13

1,3,5,7 மறறும் 9 என்றை எணக்்ளக் ்கடாணடு முடியும் எணகள ஒற்றை எணகள.
0,2,4,6 மறறும் 8 என்றை எணக்்ளக் ்கடாணடு முடியும் எணகள இரட்் எணகள.
 

 க்சயல்்பொடு – 5

இரடள்ட எணளண வட்டமிடு்க ஒற்ளற எணளண வட்டமிடு்க

8, 69, 70, 84, 99 7, 26, 33, 61, 84

112, 131, 156, 170, 186 105, 116, 125, 142, 151

226, 300, 303, 440, 478 219, 232, 245, 357, 390

542, 570, 575, 600, 610 540, 555, 557, 603, 609

931, 948, 952, 982, 999 918, 919, 935, 953, 998
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 க்சயல்்பொடு – 6 

கீழே உள்ள பலூன்களில் ஒற்றை எணகளுக்கு மஞ்சள 
வண்ணமும், இரட்் எணகளுக்கு சிவப்பு வண்ணமும் இடுக.

எண வரி்்சயில் ஒவ்வடாரு ஒற்றை எணணிறகு பிறைகு இரட்் எண இருக்கும்.  
அ்ைப்ழபடால, இரட்் எணணிறகு பிறைகு ஒற்றை எண இருக்கும்.

2.2  எண்களை ஒபபிடுதெல்

ரடாமுவி்ம் 125 க்்லமிட்டாயகளும், கீைடாவி்ம் 200 க்்ல மிட்டாயகளும் 
உள்ளன. இதில் யடாரி்ம் எவவ்ளவு அதிக மிட்டாயகள உள்ளன.

         

100   125   150   175  200  225  250  275

கீைடாரடாமு
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 க்பரிய மற்றும் சிறிய எண்கள் 
அமுைனி்ம் 3 மிட்டாயகளும், அவனு்்ய ைங்க மீனடாடசியி்ம் 8 மிட்டாயகளும் உள்ளன. 

யடாரி்ம் அதிக மிட்டாயகள உள்ளது?
எநை்வடாரு எணணுக்கும் முன் வரும் எண சிறிய எண. 
எநை்வடாரு எணணுக்கும் பின் வரும் எண ்பரிய எண.

 
்கடாடுக்கப்படடுள்ள எணழகடாடடில் எண 8 இக்கு முன் எண 3 வருகிறைது அல்லது 3 இக்குப் பிறைகு 
எண 8 வருகிறைது.

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

3 என்பது 8 ஐ வி்ச் சிறியது.  
8 என்பது 3 ஐ வி்ப் ்பரியது.
ஆகழவ, மீனடாடசி யி்ம் அதிக மிட்டாயகள உள்ளன.

 

குறியீடு்களின் ்பயன்்பொடு 

8 என்பது 3 ஐ வி்ப் ்பரியது. 3 என்பது 8 ஐ வி்ச் சிறியது.

3<8 என எழுைலடாம். 8>3 என எழுைலடாம்.

27 என்பது 40 ஐ வி்ச் சிறியது. 91 என்பது 49 ஐ வி்ப் ்பரியது.

27<40 என எழுைலடாம். 91>49 என எழுைலடாம்.

27 40 91 49

சிந்தித்துப ்பொர

எந் ஒரு எணணுககும் 
ப்ாடக்கததில் ‘0’ ேந்ால் மதிப்பு 

கிளடயாது.  ஏன?
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 கவவ்வறு இலக்கங்களு்டன் எண்களை ஒபபிடுதெல் 
எநை எண அதிக இலக்கஙக்்ள உ்்யழைடா, அநை எண ்பரிய எண ஆகும்.  எண 115 மூன்று 
இலக்கஙக்்ள உ்்யது மறறும் 89 இரணடு இலக்கஙக்்ள உ்்யது.  எனழவ 115 என்பது 
89 ஐ வி்ப்்பரியது ஆகழவ 115 > 89 என எழுைலடாம்.

115 மற்றும் 89 ஒபபிடுதெல்

நூ ்ப ஒ

1 1 5
  நூ ்ப ஒ

8 9

 எண்களை ்சம இலக்க எண்களு்டன் ஒபபிடுதெல்.

படி 1  இலக்கஙகளின் எணணிக்்க ்சமமடாக இருநைடால், நூறைடாம் இ்மதிப்்ப ்படாறுத்து 
ஒப்பி் ழவணடும்.  ஒப்பிடும் ழபடாது நூறைடாம் இ்மதிப்பில் உள்ள ்பரிய எணழ்ண, 
்பரிய எண ஆகும். இஙகு 1 ஐ விட 2 பெரியது. எனவே, 250 எனெது 160 ஐ 
விடப் பெரியது.

        250>160 என எழுைலடாம். இை்னழய, 160 < 250 எனவும் எழுைலடாம். 

160 மற்றும் 250 ஒபபிடுதெல்

நூ ்ப ஒ

1 6 0   
நூ ்ப ஒ

2 5 0

நூறைடாம் இ்மதிப்்பப் படார்

படி 2  நூறாம் இடமதிப்பில் உள்ள இலக்கங்கள ஒவே எண்ா்க இருந்ால்,  
ெத்ாம் இடமதிப்பில் உள்ள இலக்கங்கள்ள ஒப்பிட வேணடும். எந் 
எணணின ெத்ாம்  இடமதிப்பு பெரிய இலக்கமா்க இருககிறவ்ா, அந் 
எணவ் பெரிய எண ஆகும்.

நூறைடாம் இ்மதிப்பில் உள்ள இலக்கஙகள ்சமம். பத்ைடாம் இ்மதிப்்ப ்படாறுத்து இலக்கஙக்்ள 
ஒப்பி்வும். 4 ஐ வி் 5 ்பரியது. எனழவ, 151 என்றை எண 143 ஐ வி்ப் ்பரியது. 151 > 143 என 
எழுைலடாம்.

 

நூ ்ப ஒ

1 4 3
  

நூ ்ப ஒ

1 5 1

1.

2.
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படி 3  நூறைடாம் இ்மதிப்பில் உள்ள இலக்கமும் பத்ைடாம் இ்மதிப்பில் உள்ள இலக்கமும் 
்சமமடாக இருநைடால், இநை எணகளில் ஒன்றைடாம் இ்மதிப்பில், எது ்பரிய எண 
்பறறுள்ளழைடா, அ்ைழய ்பரிய எண என்ழபடாம். 

நூறைடாம் இ்மதிப்பில் உள்ள இலக்கமும், பத்ைடாம் இ்மதிப்பில் உள்ள இலக்கமும் ஒழர 

மதிப்பு்்யைடாக இருக்கிறைது.  எனழவ, ஒன்றைடாம் இ்மதிப்பில் உள்ள இலக்கத்்ை ஒப்பிடுழவடாம். 
141 மறறும் 148 ஒப்பிடுைல்

நூ ்ப ஒ

1 4 1

  

நூ ்ப ஒ

1 4 8

 8 என்பது 1 ஐ வி்ப் ்பரியது.

 ஆ்கயடால், எண 148 என்பது 141 ஐ வி்ப் ்பரியது.

 148>141 என எழுைலடாம்.

 141<148 எனவும் எழுைலடாம்.

 அளைத்து இலக்கங்களிலும் ஒ்ர மதிபபுள்டய எண்களை ஒபபிடு்க. 

 நூறைடாம், பத்ைடாம் மறறும் ஒன்றைடாம் இ்த்தில் உள்ள இலக்கஙகள ்சமம்.

 எை்வ, 536 = 536

நூ ்ப ஒ

5 3 6   
நூ ்ப ஒ

5 3 6

 இவற்ளற முயல்்க

க்கொடுக்கப்பட்ட க்படடி்களில், க்பொருத்தெமொை  <, > மற்றும் = குறியீடு்களைக 

குறிக்கவும். 
         103  438     710  710

250  069     614  618

408  308     719  917

3.

மிகப் ்பரிய மூவிலக்க எண 999
மிகச் சிறிய மூவிலக்க எண 100

கதெரிந்து க்கொள்்வொம்
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 2.3 வரிள்சப்படுத்துதெல் 

ஏறுவரிள்ச மற்றும் இறஙகுவரிள்ச

111, 112, 113, 114, 115
சிறிய எணணிலிருநது ்பரிய எணணிறகு  
வரி்்சப்படுத்தி எழுதும் மு்றை ஏறு வரிள்ச எனப்படும்.

்பரிய எணணிலிருநது சிறிய எணணிறகு வரி்்சப்படுத்தி  
எழுதும் மு்றை இறஙகு வரிள்ச எனப்படும்.

எடுத்துக்கொடடு:

235, 230, 238 என்றை எணக்்ள ஏறுவரி்்ச மறறும் 
இறைஙகு வரி்்சயில் எழுதுழவடாம்.

ஏறு வரிள்ச           இறஙகு வரிள்ச 

230 < 235 < 238
230, 235, 238

238 > 235 > 230
238, 235, 230

 இவற்ளற முயல்்க

 கீழக்கண்ட எண்களை ஏறுவரிள்சயில் எழுது்க.

அ.   55,     63,      40,      8

ஆ.  217,   201,    215,    219

இ. 50,     405,   109,    600

ஈ. 785,  757,  718,   781

 

 கீழக்கண்ட எண்களை இறஙகுவரிள்சயில் எழுது்க.

அ. 212,    503,   369,    60

ஆ. 051,  100,    810,    167

இ. 323,  303,   332,     33

ஈ. 205,   210,   290,  300

 

இவற்ளற முயல்்க

245 மறறும் 255 இக்கும் 
இ்்ழய உள்ள இரட்் 
எணக்்ள இறைஙகு 
வரி்்சயில் எழுதுக.

1.

2.
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க்கொடுக்கப்படடுள்ை இலக்கங்களைக க்கொணடு மூன்றிலக்க எண்களை 

உருவொககுதெல்.

•  2 மற்றும் 7 ஆகிய எண்கள்ள ்கருதுவோம். அவற்றைக் ்கடாணடு மிகப் ்பரிய 
மறறும் மிகச் சிறிய ஈரிலக்க எணக்்ள உருவடாக்குழவடாம். 

•  2 மற்றும் 7 ஆகிய எண்கள்ள ப்காணடு 27, 72, 22, 77 ஆகிய ஈரிலக்க 
எண்கள்ள உருோக்கலாம்.

•  72 என்பது மிகப்்பரிய ஈரிலக்க எண மறறும் 27 என்பது மிகச்சிறிய 
ஈரிலக்க  எண.

•  அழை ழபடான்று, 7,4 மறறும் 8 ஆகிய எணக்்ளக் ்கடாணடு மிகப் ்பரிய மறறும் 
மிகச்சிறிய மூன்றிலக்க எணக்்ள உருவடாக்குழவடாம். (இலக்கஙக்்ள ஒழர மு்றை 
மடடும் பயன்படுத்தி)

478, 487, 748, 784, 847, 874
•  ் கடாடுக்கப்பட் எணக்்ள மிகச் சிறிய எணணிலிருநது மிகப்்பரிய எண வ்ர 

வரி்்சப்படுத்தினடால் அவ்வணகளின் ஏறுவரி்்ச கி்்க்கும்.

748, 874, 847, 784, 487, 478
•  ் கடாடுக்கப்பட் எணக்்ள மிகப்்பரிய எணணிலிருநது மிகச்சிறிய எண வ்ர 

வரி்்சப்படுத்தினடால் அவ்வணகளின் இறைஙகு வரி்்ச கி்்க்கும்.

   874, 847, 784, 748, 487,478 
874 எனெது மி்கப் பெரிய மூவிலக்க எண மற்றும் 478 என்பது மிகச்சிறிய 
மூன்றிலக்க எண ஆகும். 

 ்பயிற்சி க்சய்

  மி்கப க்பரிய எண மற்றும் மி்கசசிறிய எண உருவொககுதெல் 

(இலக்கங்களை ஒ்ர முளற மடடும் ்பயன்்படுத்தி ) 

எண்கள் மி்கபக்பரிய எண மி்கசசிறிய எண

5, 0, 9
6, 3, 7
4, 0, 1
9, 9, 0

 கீழக்கண்ட எண வரிள்சளய பூரத்தி க்சய்்க.
 111, 222, 333, 444, , , 
 150, 155, 160, 165, , , 
 210, 310, 410, 510, , , 
 333, 433, 533, 633, , , 

1.

2.
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 எண்களைக ்கணடுபிடி 
அ. 4 நூறுகள ; 5 பத்துகள ; 0 ஒன்றுகள 

ஆ. 3 நூறுகள ; 0 பத்துகள ; 1 ஒன்று 

இ. 5 நூறுகள ; 8 பத்துகள ; 9 ஒன்றுகள 

ஈ. 8 நூறுகள ; 5 ஒன்றுகள  

 எண க்பயர்களை எழுது்க.

எணணுரு எண க்பயர

156
340
408
696

 ்்கொடிட்ட இ்டத்ளதெ நிரபபு்க.

அ. 405 என்பது ______ நூறுகள ______ பத்துகள ______ ஒன்றுகள
ஆ 547 என்பது ______ நூறுகள ______ பத்துகள ______ ஒன்றுகள
இ 680 என்பது ______ நூறுகள ______ பத்துகள ______ ஒன்றுகள

 வட்டமி்டப்பட்ட எண்களின் இ்டமதிபள்பக கூறு்க

அ. 1 9 8 ______________

ஆ. 9 0 8 ______________

இ. 5 4 3 ______________

  ஒற்ளற எண்களையும் இரடள்ட எண்களையும் தெனித்தெனியொ்க 

எழுது்க. 

246333 422 588123

அ. ஒற்றை எணகள _____ _____ _____

ஆ இரட்் எணகள _____ _____ _____

3.

4.

5.

6.

7.

535
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 க்பொருத்தெமொை < , >, = குறியீடு்களை இடு்க

105  150

419  547

394  387

761  683

660  660

983  990

  க்கொடுக்கப்பட்ட எண்களை ஏறுவரிள்ச மற்றும் இறஙகு 

வரிள்சயில் எழுது்க.

365 340308326 323 356301 399

ஏறுவரி்்ச:        

இறைஙகு வரி்்ச::        

  6,8  மற்றும் 5 என்ற எண்களை ஒ்ர ஒரு முளற மடடும் 

்பயன்்படுத்தி மி்கப க்பரிய மற்றும் மி்கசசிறிய எணளண 

உருவொககு்க 
மிகப்்பரிய எண:   மிகச்சிறிய எண:  

2.4 கூட்டலும் ்கழித்தெலும் 

கூட்டல்

நிளைவு கூர்வொம்:

அ. 70  + 35  = 

ஆ. 68  + 23  = 

இ. 


 + 


 = 


51 37

 

8.

9.

10.

ஈ.   55 + 18 = 

உ.    56
 +33
     ______

    
______

ஊ.   57
    +33
      _____
      _____
எ.      70
    +35
      _____

      
_____
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 மூன்றிலக்க எண்களின் கூட்டல் (இைமொற்றமின்றி)

எடுத்துக்கொடடு : கூடடு்க. 132 மற்றும் 241

நூ ்ப ஒ

1 3 2

+ 2 4 1
நூ ப ஒ

1   3    2 

241 ஐ 132 உ்ன் கூடடுக. 

ஆணிமணிச் 
்சட்த்தில் 132 ஐ 
குறிக்க மணிக்்ள 
ழபடா்வும். 

         
நூ ப ஒ

3   7    3 

கூடுதெல் = 373
இரு எண்களை கூட்ட கிள்டககும் விள்ட கூடுதெல் எைப்படும்.

எடுத்துக்கொடடு : கூடடு்க 342 + 515 + 12

ஒன்று்களைக

கூடடுதெல் 

3 4 2
+ 5 1 5

1 2
9

நூ ்ப ஒ

3 4 2
+ 5 1 5

1 2

்பத்து்களைக

கூடடுதெல்

3 4 2
+ 5 1 5

1 2
6 9

நூறு்களைக 

கூடடுதெல்

3 4 2
+ 5 1 5

1 2
8 6 9

கூடுதெல் = 869

 இவற்ளற முயல்்க   கீழக்கண்ட எண்களைக கூடடு்க.

நூ ்ப ஒ

1. 4 4 1
+ 3 2 6

2

 

நூ ்ப ஒ

2. 5 6 2
+ 2 0 4

 

நூ ்ப ஒ

3. 8 1 5
+ 1 5 3

2 1

 4.  34 + 452+ 3 

ஆணிமணிச் ்சட்த்தில் 241 ஐ குறிக்க 
நூறைடாம் இ்த்தில் 2 மணிக்்ளயும் பத்ைடாம் 
இ்த்தில் 4 மணிக்்ளயும் ஒன்றைடாம் 
இ்த்தில் 1 மணி்யயும் ழ்சர்க்கவும். 
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மூன்றிலக்க எண்களின் கூட்டல் (இைமொற்றத்து்டன்)

எடுத்துக்கொடடு :556 மறறும் 194 ஐக் கூடடுக

ஒன்று்களைக கூடடு்க   

  6 + 4 = 10 ஒன்றுகள = 1 பத்து
10 ஒன்றுக்்ள 1 பத்து + 0 ஒன்று என இனமடாறறி 
எழுைலடாம்.
எனழவ 0 ஐ ஒன்றுகளின் இ்த்திழலயும், பத்துகளின் 
இலக்கஙகளுக்கு ழமலும் எழுதுகிழறைடாம்.

்பத்து்களைக கூடடு்க

  1 + 5 + 9 = 15 பத்துகள
15 பத்துகள = 1 நூறுகள + 5 பத்துகள எனழவ 
5 ஐ பத்துகளின் இ்த்திழலயும், 1 ஐ நூறுகளின் 
இலக்கஙகளுக்கு ழமலும் எழுதுகிழறைடாம். 

நூறு்களைக கூடடு்க

  1 + 5 + 1 = 7 நூறுகள 
எனழவ, 7 ஐ நூறைடாம் இலக்கத்திறகு கீழே எழுதுகிழறைடாம்.

 இவற்ளற முயல்்க

கீழக்கண்ட எண்களைக கூடடு்க.

அ. 7 0 9
+ 2 6 1

   ஆ.

நூ ்ப ஒ

1

+ 5 5 6

1 9 4

0

நூ ்ப ஒ

1

+ 5 5 6

1 9 4

5 0

நூ ்ப ஒ

1 1

+ 5 5 6

1 9 4

7 5 0
கூடுதெல்  = 750

3 3 9
+ 2 0 2

2 8

5 0 8
+ 5 6 2

4 4 0

இ. 

ஈ.  921+20+61 உ.  28+195+6
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்கழித்தெல்

நிளைவுகூரவது:

அ. 45  - 35  = 

ஆ. 87  - 69  = 

இ. 


- 


 = 


ஈ. 99 - 55 = 

49 38

மூன்றிலக்க எண்களின் ்கழித்தெல் (இைமொற்றமின்றி)

எடுத்துக்கொடடு : 845 லிருநது 344 ஐக் கழிக்க.

நூ ்ப ஒ

8 4 5
 - 3 4 4

இரு எண்களை ்கழித்தெொல் கிள்டககும் விள்ட ்வறு்பொடு  

அல்லது வித்தியொ்சம் எைப்படும்.

உ.    63 
      -  17 
    _____
    _____

ஊ.    70 
       -  9 
    _____
    _____

வித்தியொ்சம்  = 501

344 ஐ கழிக்க ஆணிமணிச் ்சட்த்தில் 
நூறைடாம் இ்த்திலிருநது 3 மணிக்்ளயும்  
பத்ைடாம் இ்த்திலிருநது 4 மணிக்்ளயும் 
ஒன்றைடாம் இ்த்திலிருநது 4 மணிக்்ளயும் 
நீக்கவும்.

5  0   1

நூ ப ஒ

8  4   5

நூ ப ஒ

ஆணிமணிச் 
்சட்த்தில் 845 ஐ 
குறிக்க மணிக்்ள 
ழபடா்வும். 

845 லிருநது 344 ஐக் 
கழிக்க.
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எடுத்துக்கொடடு: 735 லிருந்து 213 ஐ ்கழிக்க

நூ ்ப ஒ

7 3 5

 - 2 1 3

  

 இவற்ளற முயல்்க

கீழக்கண்ட எண்களைக ்கழிக்க.

அ. ஆ. இ. 

மூன்றிலக்க எண்களைக ்கழித்தெல் (இைமொற்றத்து்டன்) 

எடுத்துக்கொடடு : 264 லிருந்து 138 ஐக ்கழிக்க 

நூ ்ப ஒ

2 6 4

 - 1 3 8

வித்தியொ்சம் = 522

நூ ்ப ஒ

5 4 4

- 2 3

நூ ்ப ஒ

7 6 5

- 4 0 1

நூ ்ப ஒ

8 4 5

- 2 3 4

நூ ்ப ஒ

7 3 5

 - 2 1 3

2

நூ ்ப ஒ

7 3 5

 - 2 1 3

2 2

நூ ்ப ஒ

7 3 5

 - 2 1 3

5 2 2

ஒன்று்களைக ்கழிக்க ்பத்து்களைக ்கழிக்க நூறு்களைக ்கழிக்க

நூ ்ப ஒ

5 14
2 6 4

 - 1 3 8
6

நூ ்ப ஒ

5 14
2 6 4

 - 1 3 8
2 6

நூ ்ப ஒ

1 5 14
2 6 4

 - 1 3 8
1 2 6

்படி :2 ்படி :3
ஒன்று்களைக ்கழிக்க ்பத்து்களைக ்கழிக்க நூறு்களைக ்கழிக்க

14 - 8 = 6 5 - 3 = 2 2 - 1 = 1

4 ஒன்றுகளிலிருநது 8 ஒன்றுக்்ளக் கழிக்க முடியடாது.
எனழவ 6 பத்துகளிலிருநது ஒரு பத்தி்ன பத்து ஒன்றுக்ளடாக 
இனமடாறறைம் ்்சயது ஒன்றுகளு்ன் கூடடுக.

்படி :1
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நிளலயொை ்படி்கள் மூலம் கூட்டல் மற்றும் ்கழித்தெல் 

எடுத்துக்கொடடு : 675 மற்றும் 136 ஐக கூடடு்க.

 ்படி :1
ஒன்று்களைக கூடடு்க

நூ ்ப ஒ

1
6 7 5

 + 1 3 6
1

5+6 = 11 ஒன்றுகள 
11 ஒன்றுகள = 1 பத்துகள + 1 ஒன்று.
1ஐ ஒன்றைடாம் இ்த்திலும் 1 பத்்ை 
நூறைடாம் இ்த்திலும் ழ்சர்க்கப்படுகிறைது.

5+6 = 11 ஒன்றுகள 
11 ஒன்றுகள = 1 பத்துகள + 1 ஒன்று.
1ஐ ஒன்றைடாம் இ்த்திலும் 1 பத்்ை 
நூறைடாம் இ்த்திலும் ழ்சர்க்கப்படுகிறைது.

ஆசிரியர் குறிப்பு : ஆசிரியர் ஆணிமணிச்்சட்த்தின் மூலமடாக கூட்ல் க்ணக்குகளின் வி்்க்்ள 
கண்றிய மடா்ணவர்களுக்கு உைவ ழவணடும்.

புதிர 

நடான் ஒரு மூன்றிலக்க எண. 5 பத்துக்்ள 
என்னு்ன் கூடடினடால் நடான் மிகப்்பரிய 

மூன்றிலக்க எண்ணடாக மடாறுழவன்.
என்்னக் கணடுபிடி.  

 ்படி :3
நூறு்களைக கூடடு்க

நூ ்ப ஒ

1 1
6 7 5

 + 1 3 6
8 1 1

1+6+1 = 8 நூறுகள 
8 ஐ நூறைடாம் இ்த்தில் வி்்யடாக எழுைவும்.
1+6+1 = 8 நூறுகள 
8 ஐ நூறைடாம் இ்த்தில் வி்்யடாக எழுைவும்.

1+7 +3 = 11 பத்துகள 
11 பத்துகள = 1 நூறு + 1 பத்து.
1 ஐ பத்ைடாம் இ்த்திலும் 1 நூ்றை 
நூறைடாம் இ்த்திலும் ழ்சர்க்கப்படுகிறைது.

புதிர 

1+7 +3 = 11 பத்துகள 
11 பத்துகள = 1 நூறு + 1 பத்து.
1 ஐ பத்ைடாம் இ்த்திலும் 1 நூ்றை 
நூறைடாம் இ்த்திலும் ழ்சர்க்கப்படுகிறைது.

 ்படி :2
்பத்து்களைக கூடடு்க

நூ ்ப ஒ

1
6 7 5

 + 1 3 6
1 1

.

அ          ஆ.        இ

 முயற்சி க்சய்

கீழக்கண்ட எண்களைக ்கழிக்க 

5 4 0

 - 3 5 3

7 6 5

- 4 3 8

8 0 5

 - 2 4 6
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எண்களு்டன் 

விளையொடு

ஏழைனும் 3 
எணக்்ளத் 

ழைர்ந்ைடுத்து ஒரு 
மூன்றிலக்க எண்்ண 

உருவடாக்கு.  அநை எண்்ண 
திருப்பி எழுதி கூடுைல் மறறும் 
வித்தியடா்சத்்ைக் கணடுபிடி.

ஆசிரியர் குறிப்பு: ஆசிரியர் மடா்ணவர்களுக்கு கழித்ைல் க்ணக்குக்்ள ஆணிமணிச் ்சட்த்தின் மூலமடாக 
வி்ளக்கி உைவுைல்.

எடுத்துக்கொடடு :

724 லிருநது 386 ஐக் கழிக்க

 ்படி :1
ஒன்று்களைக ்கழிக்கவும்

நூ ்ப ஒ

1 14

7 2 4

- 3 8 6

8

 ்படி :2
்பத்து்களைக ்கழிக்கவும்

நூ ்ப ஒ

11

6 1 14

7 2 4

- 3 8 6

3 8

 ்படி :3
நூறு்களைக ்கழிக்கவும்.

நூ ்ப ஒ

11

6 1 14

7 2 4

- 3 8 6

3 3 8

14 - 6 = 8

11 - 8 = 3

வித்தியொ்சம் = 338

6 - 3 = 3

2 பத்துகளிலிருநது 1 பத்தி்னப் ்பறறு, அைனு்ன் 4 
ஒன்றுக்்ள கூட் ஒன்றைடாமி்த்தில் 14 ஐப் ்பறைலடாம் 

7 நூறுகளிலிருநது 1 நூறி்னப் ்பறறு அைனு்ன் 1 
பத்தி்னக்கூட், பத்ைடாம் இ்த்தில 11-ஐப் ்பறைலடாம் 
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 எளிய வொழகள்கக ்கணககு்கள்

i.  அ என்றை பண்்ணயில் 452 மடாஙகடாயகளும் ஆ என்றை பண்்ணயில் 349 
மடாஙகடாயகளும் உறபத்தி ்்சயயப்படுகின்றைன.  இரணடு பண்்ணகளிலும் உறபத்தி 
்்சயயப்படும் ்மடாத்ை மடாஙகடாயகளின் எணணிக்்க்யக் கணடுபிடி. 

 அ பண்்ணயில் உள்ள மடாஙகடாயகள = 452
ஆ பண்்ணயில் உள்ள மடாஙகடாயகள = 349
்மடாத்ை மடாஙகடாயகள = 801

ii.  அமுைன் முைல் நடாள `125 ழ்சமித்ைடான். இரண்டாம் நடாள `200 ழ்சமித்ைடான். இரணடு 
நடாடகள ழ்சர்த்து ்மடாத்ைமடாக ழ்சமித்ை ப்ணத்்ை கண்றிக.

 முைல் நடாள ழ்சமிப்பு = 

 இரண்டாம் நடாள ழ்சமிப்பு = 
 ்மடாத்ை ழ்சமிப்பு = 

iii.  குமடார் ைன்னு்்ய `800 ்சம்ப்ளத்தில் `450 ்்சலவு ்்சயைடார் எனில், அவர் ழ்சமித்ை 
ப்ணம் எவவ்ளவு?

 அவனு்்ய ஒருநடாள ்சம்ப்ளம் = 

 ்்சலவழித்ை ்ைடா்க  = 
 ழ்சமிப்புத் ்ைடா்க  = 

 இவற்ளற முயல்்க

வ்ளவனின் முட்் க்்யில் ஒவ்வடான்றிலும் பத்து முட்்கள ்கடாண் பத்து ைடடுகள 
இருநைன. அவன் 3 ைடடுகளில் உள்ள முட்்க்்ள விறறு விட்டான். 2 ைடடுகளில் உள்ள 
முட்்கள அழுகிவிட்ன. இப்ழபடாது வ்ளவனின் க்்யில் உள்ள மீைமுள்ள முட்்களின் 
எணணிக்்க என்ன?

வ்ளவனின் க்்யில் உள்ள ்மடாத்ை முட்்கள: 
________.

அவன் விறறை முட்்களின் எணணிக்்க 
+ அழுகிய முட்்களின் எணணிக்்க : 
________.

எனில், க்்யில் மீைமுள்ள முட்்களின் 
எணணிக்்க : ________.
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க்கொடுக்கப்படடுள்ை துணிக்கள்ட ்ப்டத்திலிருந்து க்பொருத்தெமொை 

்்கள்விளய  உருவொககு்க.

கூட்டல் மற்றும் ்கழித்தெல் க்சயலுக்கொை ்்கள்வி்களை அளமக்கவும்

281 +240 = ?
ஒரு படால் ்சடாவடியில் முைல்நடாள 281 படாடடில்களும் இரண்டாம் 
நடாள 240 படாடடில்களும் விறகப்படுகின்றைன.  இரணடு நடாளகளும் 
விறகப்பட் ்மடாத்ை படாடடில்களின் எணணிக்்க்யக் கணடுபிடி.

352 - 148 = ?
மரத்தில் 352 ஆரஞசு பேஙகள உள்ளன. அவறறில் 148 ஆரஞசு 
பேஙகள பறிக்கப்பட்ன. எனில், மரத்தில் மீைமுள்ள பேஙகளின் 
எணணிக்்க என்ன?

 ்பயிற்சி க்சய்

717 - 515 = ?

243 - 169 = ?200 + 300 = ?

118 + 212 = ?i.

iii.

ii.

iv.

கூட்ல் மறறும் கழித்ைல் ்்சயலுக்கடான ழகளவிக்்ள 
அ்மக்கவும்

1.  ரொணி கதெொஙகு தெைத்திலிருந்து 2 ்மற்்சடள்ட்களையும் அலமொரியிலிருந்து 3 

்மற்்சடள்ட்களையும் ்தெரந்கதெடுத்தெொள் எனில் அவள் ்தெரந்கதெடுத்தெ கமொத்தெ 

்மற்்சடள்ட்களின் எணணிகள்க என்ை?

2.
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2.5  ்தெொரொயப்படுத்துதெல்

அரு்கொளமயில் இருக்கம் 10 ஆம் மற்றும் 100 ஆம் இ்டத்திற்கு முழுளமப்படுத்தி 

க்கொடுக்கப்பட்ட இரு எண்களின் கூடுதெல் மற்றும் ்வறு்பொடடிளை ஊகித்தெறியவும்.

17, 24, 25 ஆகிய எணக்்ள அருகடா்மயில் இருக்கும் 10 ஆம் இ்த்திறகு 
முழு்மப்படுத்துழவடாம்.

5 10

17 24
25

15 20 25 30 35

•  17 என்றை எண 10 இக்கும் 20 இக்கும் இ்்ழய உள்ளது. ழமலும், அவ்வண 10 ஐ வி் 20 
இக்கு அருகடா்மயில் உள்ளது. எனழவ, 17, 20 இக்கு முழு்மப்படுத்ைப்படுகிறைது.

•  24 என்றை எண 20 இக்கும் 30 இக்கும் இ்்ழய உள்ளது. ழமலும், அவ்வண 30 ஐ வி் 20 
இக்கு அருகடா்மயில் உள்ளது. எனழவ, 24, 20 இக்கு முழு்மப்படுத்ைப்படுகிறைது.

•  25 என்றை எண 20 இக்கும் 30 இக்கும் இ்்ழய உள்ளது. ழமலும், அவ்வண 20 மறறும்  
30 இன் நடுவில் உள்ளது. எனழவ, 25, 30 இக்கு முழு்மப்படுத்ைப்படுகிறைது.

நம்மடால் ்கடாடுக்கப்பட் இரு எணணின் கூடுை்லயும் ழவறுபடாடடி்னயும் அவறறின் 
அருகடா்மயில் உள்ள எணணிறகு முழு்மப்படுத்தி ஊகமதிப்்ப அறியமுடியும்.

எடுத்துக்கொடடு::

   க்கொடுக்கப்படடுள்ை இரு எண்களை அரு்கொளமயில் உள்ை 10 இககும் 

100 இககும் முழுளமப்படுத்தின் கூடுதெலின் ஊ்கமதிபள்ப அறியவும்.

கூட்டல் விவரம் முழுளமப்படுத்திய பின் கூடுதெல் உணளமயொை மதிபபு

24 20 24
 + 27  + 30  + 27
கூடுைல் 50 51

  க்கொடுக்கப்படடுள்ை இரு எண்களை அரு்கொளமயில் உள்ை 10 இககும் 

100 இககும் முழுளமப்படுத்தின் ்வறு்பொடடின் ஊ்கமதிபள்ப அறியவும்.

கூட்டல் விவரம் முழுளமப்படுத்திய பின் வித்தியொ்சம் உணளமயொை மதிபபு

15 20 15
 - 13  - 10  - 13

வித்தியடா்சம் 10 2

1.

2.
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்பயிற்சி க்சய்

 ்பத்து்களுககு முழுளமப்படுத்து்க.
அ. 19 ___  ஆ. 25 ___  இ. 21 ___  ஈ. 47 ___

2.

 கூடுதெல் மற்றும் வித்தியொ்சம் ்கணடுபிடி

8 0 3
 + 2 3 7

6 5 4
 + 2 0 9

4 9 3
 + 1 3 5

9 8 1
 - 1 6 5

5 1 8
 - 1 3 9

7 8 2
 - 3 7 5

1.

அ. ஆ. இ.

ஈ. உ . ஊ .

  ்பத்து்களுககு முழுளமப்படுத்தி கூடுதெல் மற்றும் உணளமயொை 

மதிபபு ்கொண்க.
கூட்டல் விவரம் முழுளமப்படுத்திய பின் கூடுதெல் உணளமயொை மதிபபு

33 30
 + 35  + 40

கூடுைல்

கூட்டல் விவரம் முழுளமப்படுத்திய பின் கூடுதெல் உணளமயொை மதிபபு

26
 + 31

கூடுைல்

  ்பத்து்களுககு அருகில் முழுளமப்படுத்தி வித்தியொ்சம் மற்றும் 

உணளமயொை மதிபபு ்கொண்க

கூட்டல் விவரம் முழுளமப்படுத்திய பின் 

வித்தியொ்சம்

உணளமயொை 

மதிபபு

50
 - 41

வித்தியடா்சம்

கூட்டல் விவரம்
முழுளமப்படுத்திய பின் 

வித்தியொ்சம்

உணளமயொை 

மதிபபு

28
 - 22

வித்தியடா்சம்

3.

4.

ஆசிரியர் குறிப்பு : மடா்ணவர்களின் திறைன்களுக்ழகறப, விைவிைமடான வினடாக்கள, புதிர்கள, ்்சயல்படாடுகள 
ஆகியவற்றை ஆசிரியர் ையடார் ்்சயது மடா்ணவர்களுக்குக் ்கடாடுத்ைல்.
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கீழ் ்கபாணும் ்கட்டங்கமை உற்று ்நபாக்கவும்

அமமப்பு்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட ்வழியில ப�ொருள்கள், எண்கள் ைறறும் நிகழ்வுகள் ஒேர சீரொன மு்றையில 

மீண்டும்  ்வரும்ே�ொது ஓர் அ்ைப்பு உரு்வொகிறைது.

3.1 வடிவங்களில அமமப்பு்கள்

அச்சடித்தல மு்றையில ஒழுங்கொன ைறறும் ஒழுங்கறறை ்வடி்வங்களின் அ்ைப்புக்ை 

உரு்வொக்கலைொம்.

எடுத்து்கபாட்டு:  ் ககள் ைறறும் கொலகள் பகொண்டு ஏற�டுததிய அச்சு அ்ைப்புகள் கீேழ 

பகொடுக்கப்�ட்டுள்ைது

அமமப்பு்கள்

அலகு-3

34
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 செயல்பாடு 1

்வ்ர�டத்தொளில பின்்வரு்வன்வற்றை அச்பசடுதது அ்ைப்புக்ை உரு்வொக்குக 

 (i)  கொய்ந்்த/உதிர்ந்்த சருகுகள்

 (ii)  ் க விரலகள், ்ககள், கொல விரலகள், �ொ்தங்கள்

 (iii)  ்வ்லையலகள்.

 செயல்பாடு 2

்வ்ர�டத்தொளில பின்்வரு்வன்வற்றை அச்பசடுதது அ்ைப்புக்ை உரு்வொக்கி, உங்கள் 

்வகுப்�்றை்ய அலைங்கரிக்கவும். 

 (i)  வி்்தகள்  (ii)  ப�ொத்தொன்கள்  (iii)  கு்வ்ை மூடிகள்.

நபான் உருவபாககிய அமமப்பு்கள்

்வ்ர�டத்தொளில பின்்வரு்வன்வற்றை அச்பசடுதது அ்ைப்புக்ை உரு்வொக்குக 

வடிவியல வடிவங்களின் அமமப்பு்கள்

அ்ைப்புகள் இரண்டு ்வ்கப்�டும். அ்்வ. 

☺ ்வைரும் அ்ைப்புகள்  ☺ சுழலும் அ்ைப்புகள்

வைரும் அமமப்பு்கள்

ேநர்க்ேகொடுகள் ைறறும் பிறை ்வடிவியல  ்வடி்வங்க்ைக் பகொண்டு சீரொகத ப்தொடர்ந்து 

்வைர்ந்து ்வரும் ்வடி்வ்ைப்புகள் ைறறும் அ்ைப்புகள் ”்வைரும் அ்ைப்புகள்” எனப்�டும்.

எடுத்துக்கபாட்டு:

 இவற்மற முயல்க

்வட்டம் ைறறும் சதுரத்்த உ�ேயொகப்�டுததி ்வைரும் அ்ைப்புக்ை உரு்வொக்கவுை்.

35
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   ்யிற்சி

அ. ்வைரும் அ்ைப்புக்ைத ப்தொடர்க.

1.  _____

2.    _____

3.  _____

4.  _____

ஆ. ்வைரும் அ்ைப்புக்ைத ப்தொடர்க.

1.               

2.

    

3.      
       

சுழலும் அமமப்பு்கள்

ேநர்க்ேகொடுகள் ைறறும் பிறை ்வடிவியல ்வடி்வங்க்ைக் பகொண்டு சீரொகத ப்தொடர்ந்து 

திரும்�த திரும்� ்வரும் அ்ைப்புகள் “சுழலும் அ்ைப்புகள்" எனப்�டும்.

எடுத்துக்கபாட்டு:

1.   

2.        

3. 

36
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  ்யிற்சி

பகொடுக்கப்�ட்ட இடததில  பின்்வரும் ப்தொடர் அ்ைப்புகள் 3 �டிகள் ்வ்ர ப்தொடரவும்.

 செயல்பாடு 3

அ்ைப்புக்ைப் பின்�றறி ே்தொரணங்க்ை நி்றைவு பசய்க.

1.

2.

3.

4.

5.

முயன்று ்பார்

சிலை சுழலும் அ்ைப்புக்ை, நீங்கேை பசொந்்தைொக ்வ்ரயவும்.

1. 

37
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 செயல்பாடு 4

1.  அடுத்த வில்லையுடன் அ்ைப்புக்ை ப�ொருததுக.

2. பின்்வரு்வன்வற்றைப் ப�ொருததுக

வண்ணங்கள் மற்றும் அமமப்பு்கமை ்ல்வறு வழி்களில 

ஒன்றிம்ணப்்தன் வழியபா்க அமமப்பு்கமை உருவபாக்கலபாம்

38
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்நர்க்்கபாடு்கள் மூலம் வடிவத்மத உருவபாககு்க.

எடுத்துக்கபாட்டு:

எடுத்துக்கபாட்டு:

 ் யிற்சி  செய்

பின்்வரும் ேநர்க்ேகொட்டு அ்ைப்பி்னத ப்தொடரவும்.

 இ்வற்றை முயலக

39
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A B C D E H I K
M O T U V W X Y

3.2 ெமச்சீர் தன்மம

வடிவங்கள் மற்றும் அமமப்பு்களில ெமச்சீர் வடிவம்.

முயன்று ்பார்

1. ஒரு கொகி்தத துண்்ட எடுததுக்பகொள்க..
2. அதில சிலை பசொட்டுகள் ்ைததுளிக்ைத ப்தளிக்க.
3. பிறைகு அந்்தக் கொகி்தத்்த ைடிதது அழுததுக..
4. உனக்கு ஒரு சைச்சீர் ்வடி்வம் கி்டக்கும்.

வமரயமற

ஒரு �ொகததில உள்ை ்வடி்வத்்த, நகர்ததிேயொ, திருப்பிேயொ அலலைது சுழறறிேயொ 

�ொர்த்தொல, அந்்த ்வடி்வம், ைறபறைொரு �ொகததின் ்வடி்வத்்தப் ே�ொலை இருக்கும் இதுே்வ 

சைச்சீர் ஆகும்.

 

செய்து ்பார்ப்்்பாம்

1. ்தொ்ை எடுதது �டததில 

கொட்டிய்வொறு இரண்டொக ைடிக்க

3. ்வடி்வத்்த ப்வட்டி எடுக்க

2. ஏே்தனும் ஒரு ்வடி்வத்்த 

ைடித்த ்தொளின் விளிம்பில ்வ்ரக

4. ்தொ்ைப் பிரிக்க

சைச்சீர் 

ேகொடு

எடுத்துக்கபாட்டு:
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ெமச்சீர் ்்கபாடு

இரு �ொகங்களில ஓர் அ்ரப்�ொகததில உள்ை ்வடி்வைொனது ைறபறைொரு அ்ரப்�ொகததின் 

்வடி்வத்்தப் ே�ொல இருப்�்்த அறிக �டததில முழு ்வடி்வத்்த இரண்டு சை�ொகங்கைொகப் 

பிரிக்கும் ேகொடு “ெமச்சீர் ்்கபாடு” எனப்�டும்.

பின்வரும் ஆஙகில எழுத்து்களுககு ெமச்சீர் தன்மமயிலமல, என்வ 

அவற்றிற்கு ெமச்சீர் ்்கபாடு்கள் இலமல

F G J L N P Q R S Z

 இவற்மற முயல்க

அ்ர்வடி்வ சைச்சீர் ்வடி்வத்்த, ஒரு  முகம் �ொர்க்கும் கண்ணொடியின் ேைல  ்்வதது �ொர்த்தொல, 

ஒரு முழு சைச்சீர் ்வடி்வம் கி்டப்�்்தக் க்வனிக்கலைொம்

ெமச்சீர் வடிவங்கள்

வமரயமற

கீேழ பகொடுக்கப்�ட்டுள்ை ்வடி்வங்களின் கொகி்த ைொதிரி்ய ப�ரிய்வர்களின் து்ணபகொண்டு 

ப்வட்டி எடுதது அ்வற்றை கண்ணொடியின் முன்்்வதது கண்ணொடியில ப்தரியும் பிம்�த்்த 

உறறு ேநொக்கவும். அந்்த ்வடி்வங்களின் மீதிப்�ொதி்ய உங்கைொல கொணமுடியும்.

எடுத்துக்கபாட்டு: 1
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எடுத்துக்கபாட்டு: 2
சைச்சீர் ேகொடு ைடிப்பு ேகொடு 

செயல திட்டம் 

பசய்தித்தொள்கள் ைறறும் �ததிரி்ககளிலிருந்து சிலை சைச்சீர்த்தன்்ை பகொண்ட 

�டங்க்ை ேசகரிதது ஒரு �டதப்தொகுப்பு (Album)உரு்வொக்கவும். 

  செயல்பாடு 5

ெமச்சீர் உருவத்மத நிமறவு செய்யவும்

 ஆசிரியர் குறிப்பு:  ஆசிரியர், குழந்்்தகளிடம் அன்றைொட ்வொழ்க்்கயில ப்தன்�டும் 

சைச்சீர்த்தன்்ை பகொண்ட �டங்க்ைச் ேசகரிக்க ்வழிகொட்ட ே்வண்டும்.

முகம் �ொர்க்கும் கண்ணொடியில 

ப்தரியும் ேகொடு 
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 செயல்பாடு 6

அ. ேநர்ேகொட்டு சைச்சீர் ்தன்்ை பகொண்ட ்வடி்வங்க்ை ்வட்டமிடுக. 

 செயல்பாடு 7

சைச்சீர் ேகொட்டின் மீது,  ைறபறைொரு �ொதியி்ன ்வ்ரந்து சைச்சீர் ஆக்கவும்.

 செயல்பாடு 8

ஒரு சிலை ஆங்கிலை எழுததுகளில சைச்சீர் ேகொட்டி்ன கொணலைொம். பின்்வரும் ேகொடிட்ட �குதி்ய 

நிரப்�வும்.

A K V Y 

ஆ. சைச்சீர் அறறை ்வடி்வங்க்ை ்வட்டமிடவும்
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நீைம்

நீளம்

விரல் கைட 

1 ெசமீ

ஒரு சாண்

ஒரு முழம் 

ஒரு தப்படி 

ஒரு காலடி 

ெபாருள்களின் நீளத்ைத நாம் கீழ்க்கண்ட திட்டமில்லா அலகுகைளக் ெகாண்டு அளந்து 

அறிகிேறாம். 

அ�கு-4

அைவீடுகள்

நிடனவு கூர்வ்வொம் 
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4.1 திடை அ�குகளின வைட்வ

 செயல்பொடு 1  உங்கள் நண்பர்கேளாடு ேசர்ந்து உங்கள் வகுப்பைற ேமைசைய 

அளந்து கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவைணைய நிரப்புக.

்வ. எண் மொண்வர்களினசபயர் விரல் கடை ெொண் முழம்

1 நண்பன 1 25 15 7
2 நண்பன 2
3 நண்பன 3
4 நண்பன 4
5 நண்பன 5

 செயல்பொடு 2 ஒரு ரிப்பனின் நீளத்ைத ‘சாண்’ மூலம் அளக்கவும் 

 

நண்பன் 1 - ______ சாண்கள்

நண்பன் 2 - ______ சாண்கள்

நண்பன் 3 - ______ சாண்கள்

நண்பன் 4 - ______ சாண்கள்  
திட்டமில்லா அலகுகைள பயன்படுத்தி அளவிடும் ேபாது ஒருவருக்கு ஒருவர் அளவு ேவறுபடும்.

 செயல்பொடு 3  மாணவர்கள் இரு குழுக்களாகப் பிரிந்து ஒரு குழு 

திட்டமில்லா அலகுகைளக் ெகாண்டும் மற்ெறாரு குழு திட்ட 

அலகுகள் ெகாண்டும் வகுப்பைறயின் நீளத்ைத அளந்து 

பார்க்கவும்.

நம்டமச் சுற்றியுள்ை சபொருள்களின நீைத்டை எளிய சபொருள்கடைக் சகொண்டு 

அைநது அறிைல் 

 செயல்பொடு 4  ெகாடுக்கப்பட்ட ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு, 

கரும்பலைகயின் நீளத்ைத ஐந்து மாணவர்கைள 

ெகாண்ட குழுவால் அளக்க ேவண்டும்

சபனசில்,  அழிப்பொன,  அைவுவகொல் மற்றும் வநொடடுபுத்ைகம்.

வ.

எண்

மாணவர்களின்  

ெபயர்

ெபன்சிலின் 

நீளம்

அழிப்பானின் 

நீளம்

அளவுேகாலின் 

நீளம்

ேநாட்டுப்

புத்தகத்தின் நீளம்

1 கலா 10 35 7 14

2
3
4
5
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வமடெடய அைக்க மொண்வர்கள் ைஙகள் விரல் கடை, ெொண் மற்றும் 

முழஙடக உபவயொகப்படுத்தினர். ஆனொல், அ்வர்களுக்கு ச்வவ்வ்வறு 

விடைகள் கிடைத்ைது. ஏன? 

தரப்படுத்தப்படாத அலகுகள்

அளவீடு நபருக்கு நபர் மாறுபடும்

1. விரல் கைட 2. சாண்

3. முழம் 4. தப்படி

5. காலடி

1. மில்லிமிட்டர் 2. ெசன்டி மீட்டர்

3. மீட்டர் 4. கிேலாமீட்டர்

தரப்படுத்தப்பட்ட அலகுகள்

அளவிடும் அலகுகள் மாறாதது

நீடைல் அைட்வ

4.2  மில்லிமீடைரும் செனடிமீடைரும்

அறிமுகம்

இது ஒரு ெசன்டிமீட்டர் அளவுேகால். ஒரு ெசன்டிமீட்டைர குறிப்பது '1'. இரண்டு ெசன்டிமீட்டைர 

குறிப்பது '2'. '0' மற்றும் '1' க்கும் இைடேய உள்ள நீளம், 10 பகுதிகளாக சிறு சிறு ேகாடுகள் மூலம் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்ெவாரு பகுதியின் அளவீடும் 'மில்லிமீட்டர்' எனப்படும். 

மில்லிமீட்டர் - மி.மீ.

ெசன்டிமீட்டர் - ெச.மீ.

மீட்டர் - மீ.

கிேலாமீட்டர் - கி.மீ

எழுது்வது எப்படி? படத்திலிருந்து, 

1 ெசன்டிமீட்டர் = 10 பாகங்கள் 

10 பாகங்கள் = 10 மில்லிமீட்டர் 

அதனால் 10 மில்லிமீட்டர் = 

1 ெசன்டிமீட்டர்

'0' மற்றும் '1' க்கும் இைடயில் எத்தைன மில்லிமீட்டர்கள் உள்ளன என்பைத நீங்கள் என்னிடம் 

ெசால்ல முடியுமா? 

இப்ேபாது, 1 மற்றும் 2 – க்கும் இைடேய எத்தைன மில்லிமீட்டர்கள் உள்ளன என்பைத என்னிடம் 

ெசால்ல முடியுமா? 1 மற்றும் 3? 

இப்ேபாது 1 ெசன்டிமிட்டரில் எத்தைன மில்லிமீட்டர்கள் உள்ளன என்பைத என்னிடம் ெசால்லவும்.

ஆசிரியர் குறிப்பு: ஆசிரியர், தரப்படுத்தப்படாத அலகுகைள பயன்படுத்தி ெபாருள்களின் 

நீளத்ைத கண்டறிய குழந்ைதகளுக்கு உதவ ேவண்டும்.
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சைரிநது சகொள்வ்வொம் 

100 ெசன்டிமீட்டர் = 1 மீட்டர் 

1000 மீட்டர் = 1 கிேலா மீட்டர் 

நீைத்தின மிகச்சிறிய அ�கு மில்லிமீடைர் எனறு 

அடழக்கப்படுகிறது.

நீைத்தின மிகப்சபரிய அ�கு கிவ�ொமீடைர் எனறு 

அடழக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்கொடடு:

மில்லிமீட்டர் (மி.மீ.) ெசன்டிமீட்டர் (ெச.மீ.) மீட்டர் (மீ.)

1 மி.மீ 2 மி.மீ 5 மி.மீ

 செயல்பொடு 4

அளவு நாடா மூலம் ரிப்பனின் நீளத்ைத அளக்கவும்.

ராஜ்    ெசன்டிமீட்டர் அனு    ெசன்டிமீட்டர்

ராம்    ெசன்டிமீட்டர் கவி     ெசன்டிமீட்டர்

திட்ட அளைவகள் ெகாண்டு திட்ட அலகுகளால் அளக்கும்ேபாது ரிப்பன்களின் நீளம் மறுபடுவதில்ைல.

 பயிற்சி செய்

ெசன்டிமீட்டர் அளவுேகால் மூலம், பின்வரும் ெபாருள்களின் நீளங்கைள அளவிட்டு, கீேழ உள்ள 

ேகாடிட்ட இடங்களில் நிரப்புக.

 ெச.மீ ெச.மீ  ெச.மீ  ெச.மீ  ெச.மீ

ஆசிரியர் குறிப்பு:  ஆசிரியர், குழந்ைதகளுக்கு ெபாருள்கைள சரியாக அளவிடவழிகாட்ட ேவண்டும்.
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 4.3 அைவுவகொட�க் சகொண்டு சபொருள்களின நீைத்டை அைத்ைல்

சபொருள்கள்

நீைம் (செ.மீ) 30 செ.மீ  செ.மீ  செ.மீ  செ.மீ

4.4 செனடிமீடைரும் மீடைரும்

இ்வற்டற முயல்க

அ. ேகாடிட்ட இடத்தில் மீட்டர் அல்லது ெசன்டிமீட்டர் என்று எழுதவும்

i. எனது ெபன்சில் 6  நீளம். ii. என் ெகாண்ைட ஊசியின் நீளம்  நீளம்.
iv. இந்த மரம் 3  உயரம். iv. ெதன்ைன மரத்தின் உயரம் 15  .

ஆ.   மீனாவிடம் 50 ெசன்டிமீட்டர் ரிப்பன் மற்றும் ரீனாவிடம் 110 ெசன்டிமீட்டர் ரிப்பனும் உள்ளது 

யாருைடய ரிப்பன் மிகவும் ெபரியது? 

 செயல்பொடு 6

உன் வகுப்பைறயில் உள்ள பின்வரும் ெபாருள்களின் நீளத்ைத, மீட்டர் அளவு நாடா உதவியுடன் 

அளந்து அட்டவைணயில் எழுதவும்.

 மீட்டர்  மீட்டர்  மீட்டர்  மீட்டர்

செனடிமீடைர்,மீடைர் மற்றும் கிவ�ொ மீடைரில் எட்வ சிறியது, சபரியது 

எனறு புரிநது சகொள்ளுைல்

இ்வற்டற முயல்க

கீவழ உள்ை சபடடிகளில் ெரியொன குறியீடடை ‘< மற்றும் >’ குறியிைவும்.

அ. செனடிமீடைர்    மீடைர்

ஆ. மீடைர்       கிவ�ொ மீடைர்

இ. கிவ�ொ மீடைர்   செனடி மீடைர்
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4.5   வைொரொய அைட்வத் திடை அைவுைன ஒப்பிடுைல்

 செயல்பொடு 7  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்களின் நீளத்ைதப் 

ேதாராயமாக அளந்து பின்பு தரப்படுத்தப்பட்ட அளவு 

ெகாண்டு அளந்து சரி பார்.

்வ.எண் சபொருள்களின சபயர் வைொரொய அைவு துல்லியமொன அைவு

1

2

4

6

7.

8.

 பயிற்சி செய்  சபொருத்துக.

2 கி.மீ

கிவ�ொ மீடைர் செனடி மீடைர் மீடைர்
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 பயிற்சி செய்

பின்வரும் விடைகளில் வ்வறுபடைடை ்வடைமிடுக.

1. மி.மீ   2. செ.மீ.   3. மீ   4. முழம்

 நிரப்புக.

1 மீடைர் = _100_ செ.மீ. 2 மீடைர் = _____ செ.மீ.

3 செ.மீ. = _____ செ.மீ. 4 மீடைர் = _____ செ.மீ.

சபொருத்துக.

10 மில்லி மீடைர் 1 கிவ�ொ மீடைர்

100 செனடி மீடைர் 1 செனடி மீடைர்

1000 மீடைர் 1 மீடைர்

 
 ைரப்படுத்ைப்பைொை அ�குகடை எழுைவும்

1. விரல் கடை    2. ______________
3. ______________ 4. ______________
5. ______________

 உஙகளுக்கு சைரிநை திடை அ�குகடை எழுதுக.

1. மில்லி மீடைர்    2. ______________
3. ______________ 4. ______________

 சுருஙகிய ்வடிவில் எழுைவும்.
மில்லி மீடைர் : ______ செனடி மீடைர் : ______
மீடைர் : ______ கிவ�ொ மீடைர் : ______

 சகொடுக்கப்படை அ�குகடை ்வரிடெப்படுத்தி எழுைவும்.

மிமீ   மீடைர்   செ.மீ   கிமீ

ஏறு ்வரிடெ ______, ______, ______, ______
இறஙகு ்வரிடெ ______, ______, _____, ______

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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5.1 நாள்்காடடி
ஒரு ஆணடின் ைாேங்ய்ள  நியனவு கூர்ழவாம்.
அ.  நாள்்கயள வரியெப்டுத்தி புள்ளி்கயள 

இயணத்து வண்ணமிடு்க.
ஆ.  மாேங்்கயள வரியெப்டுத்தி 

புள்ளி்கயள இயணத்து வண்ணமிடு்க

  

ஞாயிறு
திங்ள

செவ்வாய
புேன்

விைாேன்

சவளளி

ெனி

   

ஜனவரி

பிப்ரவரி
ைார்ச் ஏப்ரல்

ழை
ஜூன்

ஜூய்ல
ஆ்ஸ்ட்

செப்டம்பர்

அக்ழ்டாபர்
நவம்பர்டிெம்பர்

இ. த்காடிட்ட இ்டங்்கயள நி்ரபபு்க 
1. ஒரு வரு்டததில் _________ நாள்ள உணடு.
2. ஒரு வா்ரததில் __________ நாள்ள உணடு.
3. ஒரு வரு்டததில் _______ ைாேங்ள உள்ளன.
4. ஒரு ைாேததில் __________ நாள்ள உணடு.
5. ஒரு வரு்டததில் முேல் ைாேம்  ___________.
6. ஒரு வா்ரததின் முேல் நாள  ____________.
லீப ஆண்டு
ஒரு லீப ஆணடில் 366 நாள்ள உணடு. லீப ஆணடில் பிப்ரவரி ைாேததில் 29 நாள்ள 
உள்ளன. 4 ஆணடு்ளுக்கு ஒரு முயற லீப ஆணடு வரும். 2016 லீப ஆண்டாகும். 
2020 உம் லீப ஆண்டாகும். அடுதே லீப ஆணடு 2024 ஆகும்.

1 வா்ரம் = 7 நாள்ள
1 ைாேம் = 30 நாள்ள
1 வரு்டம் = 12 ைாேங்ள
1 வரு்டம் = 365 நாள்ள
1 லீப வரு்டம் = 366 நாள்ள

சேரிநது ச்காள்தவாம்

்காலம்

அலகு-5
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 முயற்சி செய் கீழே உள்ள நாள்ாட்டியில் ழேதியை வட்்டமி்டவும்

ஜனவரி 2018
ஞா தி செ பு வி சவ ெ

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     

பிப்ரவரி 2018
ஞா தி செ பு வி சவ ெ

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

1) 2018 ஜனவரி 4 ஐ வட்்டமிடு்.
2) 2018 ஜனவரி 15 ஐ வட்்டமிடு்.
3) 2018 பிப்ரவரி 22 ஐ வட்்டமிடு்.
4) 2018 ஜனவரி 31 ஐ வட்்டமிடு்.

5) 2018 பிப்ரவரி 28 ஐ வட்்டமிடு்.
6) 5/02/2018 ஐ வட்்டமிடு்.
7) 26/01/2018 ஐ வட்்டமிடு்.
8)  ஜனவரி 2018 இல் உள்ள, 

ஞாயிற்றுக் கிேயை்ய்ள வட்்டமிடு்.

5.2  ஒரு குறிபபிட்ட நாள் மற்றும் தேதி அறிேல்
ை்ாதைா ்ாந்தியின் பிறந்ே நாள அக்ழ்டாபர் 1869 இ்ரண்டாம் நா்ளாகும். நம் நாட்டில் 
ழேதியைப பின்வருைாறு குறிக்கின்ழறாம்.  

தேதி மாேம் வரு்டம்
2 10 1869

1. இன்யறை ழேதி என்ன? 2. உங்ளுய்டை பிறந்ே ழேதி என்ன?

 செயல்்ாடு 3  உங்ள நணபர்்ளின் பிறந்ேநாள இன்யறை ழேதியிலிருந்து 
்ழிதது அவர்்ளின் வையே ்ண்டறிைவும்.

மாணவர்களின் ச்யர
பிறநே தேதி
வயது
உங்ள குடும்ப உறுபபினர்்ளின் பிறந்ே ழேதியைக் ச்ாணடு வரு்டங்ய்ள நி்ரபபு்.

உறுபபினர்கள் பிறநே நாள் வயது (இன்று) 25 ஆவது  
பிறநே நாள்

40 ஆவது  
பிறநே நாள்

அபபா
அம்ைா
ெழ்ாே்ரர்
ெழ்ாேரி
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 ் யிற்சி செய்

 நாள்்காடடி 2018 ஐ ்ாரத்து, த்காடிட்ட இ்டத்யே நி்ரபபு்க.

நாள்்காடடி 2018
ஜனவரி

செப்டம்பர்

பிப்ரவரி

ஜூன்

அக்ழ்டாபர்

ைார்ச்

ஜூய்ல

நவம்பர்

ஏப்ரல்

ஆ்ஸ்ட்

டிெம்பர்

ழை

1. ஆசிரிைர் தினம்     3. குடிை்ரசு தினம் 
2. சுேந்தி்ர தினம்     4. குேந்யே்ள தினம் 

 ச்ாருத்து்க
நவம்பர் 15, 2018 26.04.2018
ஜூன் 16, 2018 10.12.2017
ஏப்ரல் 26, 2018 15.11.2018
டிெம்பர் 10, 2017 26.05.2017
ழை 26, 2017 16.06.2018

  நாள்்காடடியயப ்ாரத்து பின்வரும் அட்டவயணயய  நியறவு செய்்க.
1. அக்ழ்டாபர் 2018 இல் உள்ள நாள்ளின்

எணணிக்ய் ____________.
2. ஞாயிற்றுகிேயை்ளின் எணணிக்ய்_______.
3. முேல் ெனிக்கிேயை ________________.
4. ைாேததின் ்ய்டசி நாள ____________.
5. ைாேததின் 10வது நாள _____________.
6. மூன்றாவாது புேன்கிேயை ______________ ழேதியில் வரும்.

1.

2.

3.

அக்த்டா்ர 2018

ஞா தி செ பு வி சவ ெ
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
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5.3 உற்்த்தி மற்றும் ்காலாவதி தேதி
உற்பததி ழேதி அபசபாருள செயைபபட்்ட அல்்லது உருவாக்்பபட்்ட நாய்ள குறிக்கும். 
்ா்லாவதி ழேதி அந்ே சபாருய்ள எந்ே நாள வய்ர பைன்படுதே்லாம் என்பயே குறிக்கும் . 
ஒரு சபாருய்ள அேன் ்ா்லாவதி ழேதிக்கு பிறகு பைன்படுதே கூ்டாது.

மருநது
சோகுதி எண. 30702
உ. ழே  09-07.2015
்ா.ழே.08.07.2018

உற்்த்தி தேதி: 09-07-2015
்காலாவதி தேதி: 08-07-2018

உற்்த்தி தேதி: 10-12-2017
்காலாவதி தேதி: 09-03-2019

சோ.எண : 10123
உ. ழே: 10.12.2017
்ா.ழே: 09.03.2019

ழொபபு

உற்்த்தி தேதி: 13-11-2017
்காலாவதி தேதி: 04-04-2019

உ. ழே: 13-11-2017
்ா.ழே: 2019-04-04

ழேன்

 ் யிற்சி செய்

  பின்வரும் ச்ாருளுக்கு உற்்த்தி தேதி மற்றும் ்காலாவதி 
தேதியய எழுது்க.

வ.எண் ச்ாருள்்கள் உற்்த்தியான 
மாேம் (அ) தேதி

்காலாவதியான 
மாேம் (அ) தேதி

1

2

3

4

1.
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  உற்்த்தி தேதி மற்றும் ்காலாவதி தேதியயக் ச்காண்டு பின்வரும் 
ச்ாருட்கயளப ்யன்்டுத்ேக்கூடிய நாள்்கயள ்கண்்டறி்க.

வ.எண் உணவுப ச்ாருள்்களின் 
ச்யர்கள் உற்்த்தி தேதி ்காலாவதி தேதி வித்தியாெம்

1 ழேன் 15-07-2017 18-09-2019

2 முந்திரிப பருபபு 29-12-2005 30-02-2008

3 ஊறு்ாய பிப்ரவரி 2018 ஏப்ரல் 2018

4 ்ாபிதூள ஆ்ஸ்டு 2008 நவம்பர் 2008

5 பாோம் பால் பிப்ரவரி 2019 ைார்ச் 2019

 செயல்்ாடு 4
அன்றா்ட வாழ்வில் பைன்படுதேக்கூடிை சபாருள்ளின் உற்பததி ழேதி ைற்றும் 
்ா்லாவதிைான ழேதியை நி்ரபபவும்.

வ.எண் உணவுப ச்ாருள்்களின் 
ச்யர்கள் உற்்த்தி தேதி ்காலாவதி தேதி

1
2
3
4
5

 ் யிற்சி செய்
1.  ஒரு லீப ஆணடின் முேல் 5 ைாேங்ளில் உள்ள நாள்ளின் எணணிக்ய்யைக் ்ாண்.
2.  அடுதே 5 லீப ஆணடு்ய்ளக் ்ண்டறி்.
3.  பின்வரும் ஆணடு்ளில் உள்ள ொோ்ரண ஆணடு்ய்ள வட்்டமிடு் ைற்றும் லீப ஆணடு்ய்ள 

்ட்்டமிடு்.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2.
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6.1 முைறயான பட்டியல்

அைனத்து வழிகைளயும் பட்டியலிடுதல்

கவின் சுற்றுலாவில் அணிய 2 கால் சட்ைடகள் மற்றும் 3 ேமல் 

சட்ைடகைளயும் எடுத்து ெசன்றான். அவற்ைற அணியாக கூடிய 

அைனத்து வாய்ப்புகைளயும் பட்டியலிடுக

எடுத்துக்காட்டு:

படம் 2 படம் 3படம் 1

படம் 1-ல் ெகாடுத்திருப்பது ேபால் , அதில் 1 சட்ைட மட்டும் 2 கால் சட்ைடகைள அணிய 

வழிகள் உள்ளன. 
இேத ேபான்று மீதமுள்ள 2 சட்ைடகைள கால் சட்ைடகளுடன் படம் 2 மற்றும் 3-ல் 

இருப்பதுேபால 4 வழிகளில் அணியலாம்.

எனேவ 2 கால் சட்ைடகைள 3 சட்ைடகளுடன் 6 வழிகளில் பட்டியலிடலாம்.

தகவல் ெசயலாக்கம்

அலகு-6
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 ெசயல்பாடு 2  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள வில்ைலகளில் உள்ள ெவற்றிடத்ைத ஒன்று 

விட்டு ஒன்று மாறுபடுமாறு வண்ணமிட்டு, அதன் அடிப்பைடயில் 

பின்வரும் ேகள்விகளுக்கு விைடயளிக்க.

 

1. ெமாத்த வில்ைலகளின் எண்ணிக்ைக 
2. இளஞ்சிவப்பு வில்ைலகளின் எண்ணிக்ைக 

3. பச்ைச வில்ைலகளின்  எண்ணிக்ைக 

4.  2 மற்றும் 4ம் வரிைசயில் உள்ள இளஞ்சிவப்பு 

வில்ைலகளின் எண்ணிக்ைக 
5.  இளஞ்சிவப்பு  வில்ைலகைள விட பச்ைச 

வில்ைலகள் எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளன? 

காவியா ஒரு நாளில் 1 பழமும் 1 காய்கறியும் சாப்பிட விரும்புகிறாள் பழங்களில் ஆப்பிளும், 

ஆரஞ்சும், காய்கறிகளில் ேகரட்டும், ெவள்ளரியும் உள்ளன. ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

அட்டவைணயில் ஒரு பழம் மற்றும் ஒரு காயிைன உண்ணும் வழிவைகயில் பூர்த்தி ெசய்க.

பழம்

காய்

 ெசயல்பாடு 1

நீலம் மற்றும் சிவப்பு ஆகிய வண்ணங்கைள ெகாண்டு, ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

4 வில்ைலகைள வண்ணம் தீட்டுவதற்கான வாய்ப்புகைளயும் கண்டறிக. 

உங்களுக்காக ஒன்று காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
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எடுத்துக்காட்டு:

4, 5 மற்றும் 7 ஆகிய 3 எண்கைள ெகாண்டு அைமக்கக்கூடிய அைனத்து மூன்றிலக்க 

எண்கைளயும் பட்டியலிடுக.

457 475 574 547 745754

 பயிற்சி ெசய்

1. ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள இலக்கங்கைள ஒேர முைற மட்டும் பயன்படுத்தி 

அைமக்கக்கூடிய அைனத்து மூன்றிலக்க எண்கைளயும்  பட்டியலிடுக

a. 9,6,8 b. 1, 5, 4 c. 3,2,0

i.

ii.

iii.

986 968 698 689 896 869

2.  a, e, t என்ற எழுத்துக்கைள ஒேர முைற மட்டும் பயன்படுத்தி 

இைணக்கக்கூடிய அைனத்து ெபாருள் தரம் ெசாற்கைளயும் கண்டறிக 

எடுத்துக்காட்டு:
R என்ற ஆங்கில எழுத்திைனக் ெகாண்டு ஆரம்பிக்கும் 3, 4 மற்றும் 5 எழுத்துக்கள் 

ெகாண்ட அைனத்து ெசாற்கைளயும் பட்டியலிடுக.

REDRIGHT RING

ROAD RIVER

ROSE RAT

RUPEE RUN

ேமற்கண்ட வார்த்ைதகைள உற்று ேநாக்கி வினாக்களுக்கு விைடயளி

i. 4 எழுத்துக்கள் ெகாண்ட ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக .

ii. 5 எழுத்துக்கள் ெகாண்ட ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக .

iii. 3 எழுத்துக்கள் ெகாண்ட ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக .
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6.2 தகவல் ேசகரித்தல் மற்றும் குறிப்பிடுதல்

விளக்கப்படத்தில் குறித்தல்

தரவுகைள குறிப்பதற்கு படங்கைளயும் குறியீடுகைளயும் பயன்படுத்தலாம். இதைன 

விளக்கப்படத்தில் குறித்தல் என்கிேறாம். தரவுகைள எளிதாக புரிந்து ெகாள்ள இைவ 

பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு:
கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படங்கைளப் பார்த்து ேதைவயான தரவுகைள நிரப்புக.

1. எத்தைன  உள்ளன? 3

2. எத்தைன  உள்ளன? 3  

3. அதிக எண்ணிக்ைகயில் உள்ள விலங்கிைன வட்டமிடுக? 

4. குைறந்த எண்ணிக்ைகயில் உள்ள விலங்கிைன வட்டமிடுக. 3

5. விலங்குகளின் அதிக மற்றும் குைறந்த எண்ணிக்ைகக்கும் இைடேயயான 

ேவறுபாட்டிைனக் காண்க 17 .

 ெசயல்பாடு 3

1.  R என்ற ஆங்கில எழுத்திைனக் ெகாண்டு அைமக்கக்கூடிய 3 மற்றும் 4 எழுத்துக்கள் 

ெகாண்ட வார்த்ைதகைளப் பட்டியலிடுக.

2.  ஆங்கிலப் ெபயர்களில் 4 எழுத்துக்கள் ெகாண்ட விலங்குகளின் ெபயர்கைளப் 

பட்டியலிடுக.
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எடுத்துக்காட்டு:
பின்வரும் படம் ஒரு கைடயில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட பழங்களின் எண்ணிக்ைகையக் குறிக்கும்.

ஆப்பிள்

ஆரஞ்சு

வாைழப்பழம்

அன்னாசிப்பழம்

ேமலுள்ள படத்திைனப் பார்த்து, ேதைவயான தகவல்கைள நிரப்பவும்.

1. அதிகமாக விற்பைன ெசய்யப்பட்ட பழம் எது? 

2. குைறவாக விற்பைன ெசய்யப்பட்ட பழம் எது? 

3. கைடயில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட ஆப்பிள்களின்

எண்ணிக்ைக 

4.  கைடயில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட வாைழப்பழங்களின் 

எண்ணிக்ைக 

5. விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அன்னாசி மற்றும் ஆரஞ்சு பழங்களின் 

எண்ணிக்ைககளுக்கு இைடேய உள்ள ேவறுபாடு 

 பயிற்சி ெசய்

1. உங்கள் பள்ளியில் உள்ள 40 நபர்களின் விருப்ப உணவுகைளப் பற்றி தகவல் 

ேசகரித்து, அவற்றிைன விளக்க படத்தில் குறிப்பிடவும்.

படங்கள் ெமாத்தம்

இட்லி

ேதாைச

பூரி

சப்பாத்தி
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2.  ஒரு வாரத்தில் ஒரு கைடயில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட இனிப்புகளின் எண்ணிக்ைக 

படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 = 10 இனிப்புகள்

திங்கள்     
ெசவ்வாய்   

புதன்  
வியாழன்    
ெவள்ளி   

சனி  
ேமேல உள்ள அட்டவைணயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகைளக் ெகாண்டு 

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி:

i. வியாழக்கிழைம விற்கப்பட்ட இனிப்புகளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
ii. விற்பைன அதிகமாக இருந்த நாள்  

iii. விற்பைன குைறவாக இருந்த நாள்  

iv.  மற்றும்  ஆகிய நாட்களில் விற்பைன சமமாக இருந்தன 

v. ஆறு நாட்களில் ெமாத்தமாக விற்பைன ெசய்யப்பட்ட இனிப்புகளின் ெமாத்த 

எண்ணிக்ைக 

3. உங்கள் பள்ளியில் உள்ள 40 நபர்கள் பள்ளிக்கு வரும் விதம் பற்றி தகவல் ேசகரித்து, 

அவற்றிைன விளக்க படத்தில் குறிப்பிடவும்.

படம் ெமாத்தம் 

நைட பயணம்

மிதிவண்டி

ேமாட்டார்வண்டி 

அரசு ேபருந்து 

பள்ளி வாகனம்
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6.3 குறிப்பிடப்பட்ட தரவுகளில் இருந்து முடிவுகைள அறிதல்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள வைரபடம் ஒரு பள்ளியில் 1 முதல் 4 வகுப்புகளில் படிக்கும் 

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகையக் குறிக்கிறது. 1 முதல் 4 வகுப்புகளில் 

படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக முைறேய 14, 10, 16, மற்றும் 13 

ஆகும். ஆசிரியருடன் கலந்துைரயாடி 1 முதல் 4 வகுப்புகளில் படிக்கும் 

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக குறித்து வைரபடம் வைரக.

வகுப்பு மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ெமாத்தம்

ெபண் 

முதல் வகுப்பு

ஆண்

14

ெபண் 

இரண்டாம் வகுப்பு 

ஆண்

10

ெபண் 

மூன்றாம் வகுப்பு 

ஆண்

16

 

ெபண் 

நான்காம் வகுப்பு 

ஆண்

13

விளக்க படத்தில் தரவுகைள நிரப்பிய பின்பு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்.

1. வகுப்பு 2 இல் உள்ள மாணவிகளின் எண்ணிக்ைக_______

2. வகுப்பு 3 இல் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக_______

3.  வகுப்பு 4 இல் உள்ள ெமாத்த மாணவ மாணவியர்களின் 

எண்ணிக்ைக____

4. 1 முதல் 4 வகுப்புகளில்  உள்ள மாணவிகளின் எண்ணிக்ைக_______

5. 1 முதல் 4 வகுப்புகளில்  உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக_______

6. அதிக எண்ணிக்ைகயில் மாணவர்கைளக் ெகாண்ட வகுப்பு____________

ெபண் ஆண்

ஆசிரியர் குறிப்பு:   ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு மற்றவகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைகையச் ேசகரித்து விளக்கப்படம் வைரய உதவலாம். 
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மின்நூல் இைணய வளங்கள்மதிப்பீடு

ெபாருளடக்கம்

அலகு தைலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1. எனது உடல் 65 ஜூன்

2. பருப்ெபாருள்களின்
 நிைலகள் 82 ஜூன் - ஜூைல 

3. விைச 93 ஜூைல  - 
ஆகஸ்ட்

4. அன்றாட வாழ்வில்
அறிவியல் 102 ஆகஸ்ட் - 

ெசப்டம்பர்
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எனது உடல்
அலகு

1

தன் சுத்தத்திற்குப் பயன்படும் ெபாருள்கைளக் () குறியிடுக.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ெபறும் திறன்கள்:
 ைக கழுவுதலின் நன்ைமகைள அறிதல்
 தன் சுத்தம் குறித்து உணர்ந்து ெகாள்ளுதல்
  கழிவைறகைளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் திறந்தெவளியில் மலம் கழித்தைலத் தவிர்க்கும் 

பழக்கத்ைத வளர்த்தல்
  புலனுறுப்புகைளப் பாதுகாப்பதற்கான முன்ெனச்சரிக்ைககைள அறிதல்
  உடல் அல்லது புலனுறுப்பு சவால் (குைறபாடு) உைடயவர்களுக்கு உதவும் 

மனப்பான்ைமைய வளர்த்தல்  
  நல்ல ெதாடுதல் மற்றும் ெகட்ட (தீய) ெதாடுதைல பற்றிய விழிப்புணர்வு ெபறுதல் 
 உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்ைத அறிதல்
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1.1 சுத்தம்

மித்ரா தன் ெபற்ேறாருடன் அமர்ந்து ெதாைலக்காட்சி பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறாள். 
அப்ேபாது ெதாைலக்காட்சியில் காட்டப்படும் ஒரு விளம்பரத்தில் கிருமிகள் நிைறந்த கழிவைற 
காட்டப்படுகின்றது. கிருமிகள் என்பைவ எைவ என்பது குறித்து மித்ரா தன் தந்ைதயிடம் 
வினவுகிறாள். அவர் கிருமிகள் பற்றி அவளுக்கு விளக்குகிறார்.
கிருமிகள் குறித்து உங்களுக்குத் ெதரியுமா?

கிருமிகள் நமது உடல் நலத்ைதப் பாதிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். கிருமிகள் சுகாதாரமற்ற 
அைனத்து இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. நாம் நமது உடைல சுத்தமாக ைவத்துக் 
ெகாள்ளாவிட்டால் கிருமிகள் நம்ைமத் தாக்கி பல்ேவறு ேநாய்கைள  உருவாக்கும்.

1.1.1 ைக கழுவுதல்

(ஸ்ருதிக்கும் அவளது அம்மாவிற்கும் 
இைடேயயான உைரயாடல்)

(ெவளிேய விைளயாடிவிட்டு ஸ்ருதி வீட்டிற்குள் 
வருகிறாள்)

ஸ்ருதி :  அம்மா எனக்கு மிகவும் பசிக்கிறது. சாப்பிட 
ஏதாவது ெகாடுங்கள்.

அம்மா : ஸ்ருதி, ேபாய் ைக கழுவி விட்டு வா. 
ஸ்ருதி :  இல்ைல அம்மா, சாப்பிட்ட பிறகு ைக கழுவிக் 

ெகாள்கிேறன்.
அம்மா :  இல்ைல. முதலில் நீ ைக கழுவிவிட்டு தான் 

சாப்பிட ேவண்டும்.
ஸ்ருதி :  சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ைக கழுவுவது 

அவ்வளவு அவசியமா, அம்மா?
அம்மா :  ஆமாம். உன் ைககைளப் பார். சுத்தமாக 

இருக்கின்றனவா அல்லது அழுக்காக 
இருக்கின்றனவா?

ஸ்ருதி :  மிகவும் அழுக்காகத்தான் இருக்கின்றன 
அம்மா.

அம்மா :  உன் ைககளில் அழுக்கு எங்ேக ஒட்டிக் 
ெகாண்டிருக்கின்றது?

ஸ்ருதி :  நகங்களுக்கு அடியிலும், விரல்களுக்கு 
இைடயிலும்….

அம்மா :  ஆம். இைவதான் கிருமிகள் ஒளிந்து 
ெகாள்ளும் இடங்கள்.

ஸ்ருதி : அப்படியா?
அம்மா :  ஆம். உன் ைககைள சுத்தமாகக் 

கழுவுவது மிகவும் அவசியம். உன்ைன 
உடல்நலத்துடன் ைவத்துக் ெகாள்ள உதவும் எளிய பழக்கேம ைக கழுவுதல் ஆகும்.

(அம்மா ைக கழுவுதலின் வழிமுைறகைளயும், முக்கியத்துவத்ைதயும் விளக்குகிறார்)
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வைரந்து பழகுேவாம் - கிருமிகள் நிைறந்த ைக

ெசய்து பழகுேவாம்

ைக கழுவுதலின் படிநிைலகள்
  ைககைளத் தண்ணீரில் 

நைனக்கவும்.
  ேதைவயான அளவு ேசாப்புப் 

ேபாடவும்.
  உள்ளங்ைககைளத் ேதய்க்கவும்.
  ஒவ்ெவாரு ைகயின் பின்புறத்ைதயும் 

மற்ற ைகயால் ேதய்க்கவும்.
  இரு ைககளின் விரல்கைளக் 

ேகார்த்தவாறு ேதய்க்கவும்.
  விரல்களின் பின்புறத்ைதத் ேதய்க்கவும்
  விரல்களின் நுனிையத் ேதய்க்கவும்.
  கட்ைட விரல்கைளயும், 

மணிக்கட்டுகைளயும் ேதய்க்கவும்.
  பின்பு ேபாதுமான அளவு நீைரக் 

ெகாண்டு இரு ைககைளயும் 
கழுவவும்.

1. ஒரு ெவள்ைளத்தாளில் 
உனது ைகைய ைவத்து 
அதன் ஓரங்கைள ெபன்சிலால் 
வைரயவும். 

2. கிருமிகளின் படங்கைளக் 
ைகயின் மீது வைரந்து பின்பு. 
அைவகளுக்கு வண்ணம் தீட்டவும். 

ைக கழுவுதலின் நன்ைமகள்
• கிருமிகைள அழிக்கிறது 

அல்லது ெவளிேயற்றுகிறது.
• வயிற்றுப்ேபாக்கிற்கான 

ஆபத்ைதக் குைறக்கிறது.
• கண் ெதாற்றிைனத் 

தடுக்கிறது.
• சுவாசத் ெதாற்றிற்கான 

ஆபத்ைதக் குைறக்கிறது.
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 அருண் முைறயாகக் ைககழுவாமல் 
உணைவயும், சிற்றுண்டிகைளயும் 
உண்கிறான். இது சரியா? காரணம் 
கூறு.

சிந்தித்து கலந்துைரயாடுசிந்தித்து கலந்துைரயாடு

பணித்தாைள நிரப்புக

கிருமிகள் எங்ேக காணப்படுகின்றன?
1.  

2.  

1.  

2.  

கிருமிகள் பரவாமல் இருக்க நீ என்ன ெசய்வாய்?

கிருமிகள்
ெபயர் :

கிருமிகள் மனிதர்களுக்கு 
ேநாய்கைள ஏற்படுத்துமா?

ஆம் இல்ைல

கிருமிகைளப் பார்த்திருக்கிறாயா?

ஆம் இல்ைல

எழுதிப் பழகுேவாம்

உலக ைக கழுவும் தினம் 
அக்ேடாபர் 15.

சிந்திக்க

 பிரீத்தி அடிக்கடி நகம் கடிக்கிறாள். இது நல்ல பழக்கமா? காரணம் கூறு.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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உலகில் நூறு ேகாடி ேபருக்கும்ேமல் கழிவைறகள் 
இன்றி வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்கள் திறந்தெவளியில் 
மலம் கழிக்கும் சூழலுக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். 
திறந்தெவளியில் மலம் கழிப்பதால் காலரா, 
வயிற்றுப்ேபாக்கு ேபான்ற ேநாய்கள் பரவுகின்றன. 
பாதுகாப்பற்ற கழிவைறகளால் நிலத்தடி நீர் மாசுபட்டு 
இத்தைகய ேநாய்கைளப் பரப்புகின்றன. குழந்ைதகள் 
குடற்புழுக்களால் பாதிக்கப்பட்டு, இரத்தேசாைகக்கு 
ஆளாகின்றனர். எனேவ, கழிவைறகைளப் 
பயன்படுத்துவது மிகவும் அவசியமானதாகும்.

க�வைறைய 
எவ்வா� 

பயன்ப�த்�வ�?

1.1.2 கழிவைறகைளப் பயன்படுத்துதல்

கழிவைறையப் பயன்படுத்துவது ஏன் அவசியம்? 

கழிவைறையப் பயன்படுத்துவதால் 

 காலரா ேபான்ற ேநாய்கள் தடுக்கப்படுகின்றன.
 இது நமக்கு தனிைம அளிக்கிறது.
 இது வசதியானது.
 இது பாதுகாப்பானது.

திறந்தெவளிக் கழிப்பிடத்தின் விைளவுகள்

 நீரின் வழியாகப் பரவும் ேநாய்கள்
  பூச்சிகள் வழியாகப் பரவும் ேநாய்கள்
 சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு

 உலக கழிவைற தினம் நவம்பர் 19 
அன்று ெகாண்டாடப்படுகிறது.

குடற்புழுக்கைள ெவளிேயற்ற நாம் என்ன ெசய்யேவண்டும்?
நாம் கழிவைறகைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும். திறந்தெவளியில் 

மலம் கழிப்பைதத் தவிர்க்க ேவண்டும். கழிவைறையப் 
பயன்படுத்திய பிறகு ைககைள ேசாப்பு ெகாண்டு கழுவ ேவண்டும். 
இவ்வாறு ெசய்தால் நாம் நலமாக வாழலாம்.

இந்தியாவின் தைலநகரான புதுதில்லியில் 1992 
முதல் சுலப் பன்னாட்டு கழிவைற அருங்காட்சியகம் 
ெசயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கி.மு (ெபா.ஆ.மு). 3000 
முதல் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிவைர உலகின் 
50 நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட கழிவைற மாதிரிகள் 
காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ேமலும் அறிந்து ெகாள்ேவாம்

ேதசிய குடற்புழு நீக்க தினம் பிப்ரவரி 10.

திறந்த ெவளியில்
மலம் கழித்தல்  

தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது
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1.1.3 குளித்தல்

 குழுவில் கலந்துைரயாடு 

  நாம் ஏன் குளிக்க ேவண்டும்?
  தினமும் குளிப்பது ஏன் அவசியம்? 

  உடைல சுத்தம் ெசய்ய ஏன் ேசாப்ைபப் 
பயன்படுத்த ேவண்டும்?

குளிப்பதன் முக்கியத்துவம்

  உடைல சுத்தம் ெசய்கிறது
  அழுக்ைகயும், நாற்றத்ைதயும் ேபாக்குகிறது
  ேநாய்த்ெதாற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது
  இரத்த ஓட்டத்ைத ேமம்படுத்துகிறது

பூவந்தி மரத்தின் பழத்தில் 
சப்ேபானின் என்ற 
ேவதிப்ெபாருள் உள்ளதால் 
இது ேசாப்பிற்கு மாற்றாக 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  தண்ணீரில் விைளயாட ேவண்டாம். குளியலைறக்குள் ஓடித் திரிய ேவண்டாம். 
உனக்குகாயம் ஏற்படக்கூடும்.

  பிேளடுகள், சவரக்கத்தி, கத்திரிக்ேகால் ேபான்ற கூர்ைமயான ெபாருள்கைளத் 
ெதாடேவண்டாம்.

 ெபரிேயாரின் முன்னிைலயில் மட்டுேம சூடான நீைரப் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
  தைரயில் ேசாப்ைப ைவத்துவிட்டு ெவளிேயற ேவண்டாம். யாேரனும் வழுக்கி விழக்கூடும்.
  தைரைய ஈரமாக ைவத்துவிட்டு வரேவண்டாம். துைடப்பாைனக் ெகாண்டு துைடத்துவிட்டு 

ெவளிேயற ேவண்டும்.
  ஈரமான ைககளால் மின் ெபாத்தான்கைளத் ெதாட ேவண்டாம். மின் அதிர்ச்சி ஏற்படலாம்.

உலக சுகாதார தினம் ஆண்டுேதாறும் 
ஏப்ரல் 7ஆம் நாள் ெகாண்டாடப்படுகிறது.

சரியான ெசயலுக்கு () குறியும், தவறான ெசயலுக்கு (x) குறியும் இடவும்.

குளியலைறயில் பின்பற்ற ேவண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுைறகள்
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கீேழ உள்ள குறிப்புகைளப் படிக்கவும். சரியான படத்துக்கு () குறியும், 
தவறான பதிலுக்கு ( X ) குறியும் இடவும்.

ைககைளக் கழுவும் முன் ஈரமாக்கு ைககளில் ேசாப்புப் ேபாடவும்

விரல்களின் பின்புறம் ேதய்க்கவும் கட்ைட விரல்கைளத் ேதய்க்கவும்

ேபாதுமான நீைரக் ெகாண்டு ைககைளக் கழுவவும் ைககைளக் கழுவ குைறந்தது 2 நிமிடங்கள் எடுத்துக் ெகாள்ளவும்

குளிப்பதற்கு ேசாப்ைபப் பயன்படுத்தவும் கழிவைறையப் பயன்படுத்துவது நல்ல பழக்கம்
2 நிமிடங்கள்

கண்டுபிடிப்ேபாம்

வருண் குளிப்பதற்குத் ேதைவயான ெபாருள்கைளத் 
ேதடுகிறான். அந்தப் ெபாருள்களுக்கு வண்ணம் தீட்டி, 
அவன் அவற்ைற கண்டுபிடிக்க உதவுேவாமா!

விைடயளிப்ேபாம்
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1.2 புலனுறுப்புகைளப் பாதுகாத்தல்

நம்ைமச் சுற்றியுள்ள உலைக உற்றுேநாக்கவும் புரிந்து ெகாள்ளவும் புலனுறுப்புகள் நமக்கு 
உதவுகின்றன. ஐந்து வழிகளில் நாம் உலைக அறியலாம். பார்ைவ (கண்கள் மூலம்), ெதாடுதல் 
(ேதால் மூலம்), முகர்தல் (மூக்கின் மூலம்), சுைவத்தல் (நாக்கின் மூலம்) மற்றும் ேகட்டல் (காதுகள் 
மூலம்).

புலனுறுப்புகைளப் பாதுகாக்கும் வழிமுைறகள் பற்றி இப்பகுதியில் நாம் காண்ேபாம்.
புலனுறுப்புகள் தங்கைளப் பாதுகாத்துக் ெகாள்வதற்கான சில வழிமுைறகைள இயற்ைகயிேலேய 

ெபற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, கண் இைமகளும், புருவங்களும் தூசு மற்றும் பிற அயல்ெபாருள்கள் 
கண்கைளத் தாக்காதவாறு பாதுகாக்கின்றன.
நம் புலனுறுப்புகைள எவ்வாறு நாம் பாதுகாக்க ேவண்டும்?

கண்கள்

 அளவான ெவளிச்சத்தில் படித்தல்.

 குைறந்தது 6 அடி ெதாைலவில் அமர்ந்து 
ெதாைலக்காட்சி பார்த்தல்.

 கண்களில் எரிச்சல் வந்தால் சுத்தமான 
குளிர்ந்த நீரில் கண்கைளக் கழுவுதல்.

 மங்கலான அல்லது அதிகப் பிரகாசமான 
ஒளியில் படித்தல்.

 காெணாளி விைளயாட்டு அல்லது 
ெதாைலக்காட்சிைய நீண்ட ேநரம் 
பயன்படுத்துதல்.

 ைககளால் கண்கைளக் கசக்குதல்.

ெசய்ய ேவண்டியைவ ெசய்யக் கூடாதைவ 

உன் இருக்ைகயிலிருந்து கரும்பலைகையப்  
பார்ப்பதில் சிரமம் இருந்தால் உன் ஆசிரியரிடேமா, 
ெபற்ேறாரிடேமா கூறி மருத்துவரிடம் ஆேலாசிக்கவும். 
கண் மருத்துவர் தரும் ஆேலாசைனகள் அல்லது 
சிகிச்ைசைய முைறயாகப் பின்பற்றவும்.

கணினிகள் முன் அமர்ந்து நீண்ட ேநரம் 
பணியாற்றுபவர்களுக்கு ‘டிஜிட்டல் கண் சிரமம்’ 
என்ற ஒரு குைறபாடு ெபாதுவாக ஏற்படுகிறது. 
கண்கள் உலர்ந்து ேபாதல், கண் சிரமப்படுதல், 
மங்கிய பார்ைவ மற்றும் தைலவலி ஆகியைவ 
இக்குைறபாட்டின் விைளவுகளாகும்.

அனு தன் தம்பிப் பாப்பாவுடன் விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிறான். அவன் அழுததால் 
அவனிடம் ெபன்சிைலக் ெகாடுக்கிறாள். இைதக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்ற அனுவின் தாய் ேவகமாக 
வந்து ெபன்சிைலப் பிடுங்கிக் ெகாள்கிறார். ஏன் என்று உனக்குத் ெதரியுமா?

சிந்திக்க
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ஒலி அளவானது ெடசிபல் (dB) என்ற அலகால் 
அளக்கப்படுகிறது. 85 ெடசிபலுக்கு ேமற்பட்ட எந்த ஒலியும் 
ஆபத்தானேத.

காதுகள்

 உரத்த ஓைசகைளத் தவிர்க்கவும்.
 காதணி ஒலிக்கருவி அல்லது தைலயணி ஒலிக்கருவி ெகாண்டு 

பாடல்கைளக் ேகட்கும்ேபாது அதிகபட்ச ஒலியின் 60 
சதவீதத்துக்குக் குைறவான ஒலியளவில் ேகட்கவும்.

 காது குைடவிகைளக் (ear buds) ெகாண்டு காதுகைள சுத்தம் 
ெசய்ய ேவண்டாம்.

  குளித்த பிறகு காதுகைள 
ஈரமின்றி துைடக்கவும்.

  நீச்சல் மற்றும் குளித்தலின்ேபாது காதுகைள முைறயாக 
மூடவும். 

  உரத்த ஒலி ேகட்கும் சூழலில் காது மைறப்பு ெகாண்டு 
காதுகைள மூடவும்.

  காதுகளில் வலிைய உணர்ந்தால் மருத்துவரிடம் 
ெசல்லவும்.
காதுேகளாத் தன்ைமைய எல்லா ேநரங்களிலும் தடுக்க 

இயலாது. ஆனால் உரத்த ஓைசகளால் ஏற்படும் காதுேகளாத் 
தன்ைமைய முற்றிலும் தவிர்க்க இயலும்.

  

  

  

இயலாது. ஆனால் உரத்த ஓைசகளால் ஏற்படும் காதுேகளாத் 
தன்ைமைய முற்றிலும் தவிர்க்க இயலும்.

ஒலி அளவானது ெடசிபல் (dB) என்ற அலகால் 
அளக்கப்படுகிறது. 85 ெடசிபலுக்கு ேமற்பட்ட எந்த ஒலியும் 

 மூக்கினுள் எந்தப் ெபாருைளயும் நுைழத்து சுத்தம் ெசய்யக் கூடாது. 
 சளி பிடித்து மூக்கு அைடத்துக் ெகாண்டால் ஆவி பிடிப்பது நல்லது. இது 

அைடப்ைப சரிெசய்ய உதவும்.
 மூக்ைக ேநாண்டக் கூடாது.

மூக்கு

நாக்கு

ேதால்

 பல் துலக்கும்ேபாது தினமும் நாக்கு வழிப்பான் ெகாண்டு நாக்ைக 
சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.

 சுத்தம் இல்லாத நாக்கு ேநாய்கைளயும், வாய் துர்நாற்றத்ைதயும் 
ஏற்படுத்தும். எனேவ, நாக்ைக ெதாடர்ந்து சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.

 எப்ேபாதும் ெமன் ேசாப்ைபேய பயன்படுத்தவும்.
 ேதாைல உலர்வாகவும், சுத்தமாகவும் ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.
  சுத்தமான துணிையக் ெகாண்டு ேதாைல இதமாகத் துைடத்து உலர்த்தவும்.
  ேதாலில் அரிப்பு, காயம் அல்லது ெதாற்று ஏற்பட்டால் மருத்துவரிடம் 

காண்பிக்கவும்.
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1.3  நல்ல ெதாடுதல், தீய ெதாடுதல் மற்றும் ெதாடாதிருத்தல் 

அம்மா :  ஜனனி, வண்ணத்துப் பூச்சிைய நீ ெதாட முயலும் 
ேபாது என்ன நடந்தது என கவனித்தாயா? 

ஜனனி : ஆமாம் அம்மா. வண்ணத்துப்பூச்சி பறந்துவிட்டது. 
அம்மா :  இப்ேபாது ெசால். அது ஏன் அவ்வாறு ெசய்தது? 
ஜனனி:  ெதாடுவது அவற்றிக்குப் பிடிக்கவில்ைல என 

நிைனக்கிேறன்.
அம்மா :  அப்படித்தான் இருக்கும். ஆனால் அைவ பாதுகாப்பாக 

இருக்க விரும்புகின்றன. அதுேபால் உன்ைனப் 
பாதுகாப்பாக ைவத்துக்ெகாள்ள மூன்று விதிகைள 
உனக்குக் கூறுகிேறன். 

ஜனனி : சரி அம்மா.  

விைடயளிப்ேபாம்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகைளப் படித்து, ‘சரி’ அல்லது ‘தவறு’ என்று எழுது. 
1.  நீண்ட ேநரம் காெணாளி விைளயாட்டு விைளயாடுவைதயும் ெதாைலக்காட்சி பார்ப்பைதயும் 

தவிர்க்கவும்.
2. உரத்த ஓைசகைளத் தவிர்க்கவும். 
3. மூக்கினுள் ஏேதனும் ஒரு ெபாருைள நுைழத்து சுத்தம் ெசய்யாதீர்கள் . 
4. சுகாதாரமற்ற நாக்கு, ேநாய்கைளயும், வாய் துர்நாற்றத்ைதயும் ஏற்படுத்தும். 
5. ேதாைல அழுக்கான துணியால் இதமாகத் துைடத்து உலர்த்தலாம்.

பயிற்சி ெசய்ேவாம்

‘8’ உருவம் வரும் வைகயில் கண்கைள அைசத்தல்
இது கண்களின் இயக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்த உதவும் நல்லெதாரு பயிற்சியாகும். 
• உனக்கு முன்பாக 10 அடி ெதாைலவில், ‘8’ வடிவத்ைதப் ெபரிதாக வைரயவும். 
•  தைலைய அைசக்காமல் உன் கண்கைள மட்டும் ‘8’ வடிவில் ெமதுவாக அைசத்து சுற்றவும். 
•  சில நிமிடங்கள் கடிகார திைசயிலும், பிறகு சில நிமிடங்கள் கடிகார எதிர் திைசயிலும் 

கண்கைள 8 வடிவத்ைத ேநாக்கி அைசக்கவும். 

(பூங்காவில் நாய்க்குட்டியுடன் ஜனனி விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிறாள். ஒரு 
வண்ணத்துப்பூச்சிையப் பார்த்தவுடன் பிடிப்பதற்காக அதன் பின் ஓடுகிறாள்) 
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அம்மா :  நம் உடலிலுள்ள சில உறுப்புகைள நாமும், மற்றவர்களும் பார்க்கவும், 
ெதாடவும் ெசய்யலாம். ைக, கால்கள் ேபான்றைவ இவ்வைகயில் 
ேசரும். சில உறுப்புகைள யாரும் பார்க்கேவா, ெதாடேவா கூடாது. மார்பு, 
கால்களுக்கிைடயில் உள்ள பகுதி, பிட்டம் ஆகியவற்ைற இவ்வைகயில் 
ேசர்க்கலாம். இவற்றுக்கு மைறமுக உறுப்புகள் என்று ெபயர். என்ன ெபயர்? 

ஜனனி : _______________________. 
அம்மா :  சரியாகச் ெசான்னாய் தற்ேபாது விதி 1 ஐக் கூறுகிேறன், ேகள். உன்ைனச் 

சுத்தப்படுத்தும்ேபாேதா உன் உடல் நலத்ைதப் பரிேசாதிக்கும் ேபாேதா தவிர, 
உன்னுைடய மைறமுக உறுப்புகைளப் பிறர் பார்ப்பேதா, ெதாடுவேதா 
மிகவும் தவறான ெசயலாகும். அேதேபால் உன்ைனவிடப் ெபரியவர்கள் 
அவர்களுைடய மைறமுக உறுப்புகைளப் பார்ப்பது , ெதாடுவது அல்லது 
அதுபற்றி உன்னிடம் ேபசுவது தவறான ெசயேல. 

ஜனனி:  ஆனால் அம்மா…. நீங்கள் என்ைனத் தினமும் குளிப்பாட்டிவிடுவீர்கள் 
அல்லவா? 

அம்மா :  சரியாகக் ேகட்டாய். நான் உன்ைனக் குளிப்பாட்டுவது ேவறு 
யாருக்ெகல்லாம் ெதரியும்? 

ஜனனி : அப்பா, தாத்தா, பாட்டி, அண்ணா…. இவர்களுக்ெகல்லாம் ெதரியும். 
அம்மா :  மிகச் சரி. நாம் சிறுவர்களாக இருக்கும்ேபாது அம்மாேவா, அப்பாேவா நம்ைமச் 

சுத்தம் ெசய்துவிடும்ேபாது ெதாடலாம். அதில் இரகசியம் ஏதுமில்ைல. இதைன 
மற்றவரிடம் கூறுவதும் தவறானதன்று. 

ஜனனி :  புரிந்தது அம்மா. நம்ைம __________ ேபாேதா, உடல் நலத்ைதப் 
பரிேசாதிக்கும்ேபாேதா அன்றி நம் மைறமுக உறுப்புகைளப் பிறர் 
________ தவறான ெசயலாகும். அத்தைகய ெசயல் ஒரு ேபாதும் 
___________ ஆகாது. 

அம்மா :  நன்று. ைக குலுக்குதல் ேபான்று சில ெதாடுதல்கள் நல்லைவ மற்றும் 
பாதுகாப்பானைவ. பிறைர இடிப்பது ேபான்ற சில ெதாடுதல்கள் 
தவறானைவ. நாம் பிறைர இடிக்கலாமா? 

ஜனனி :  _____________.
அம்மா :    தீய ெதாடுதல்கள் உன்ைனக் கவைலயாக்கேவா, ேகாபமாக்கேவா, 

பயமுறுத்தேவா அல்லது குழப்பமைடயேவா ெசய்யும். எந்தத் 
ெதாடுதைலயாவது நீ விரும்பவில்ைல என்றாேலா அல்லது பிறர் 
ெதாடும்ேபாது கவைலயாக, ேகாபமாக, பயமாக, குழப்பமாக நீ உணர்ந்தாேலா 
உடேன அந்த நபரிடம் ‘ெதாடாேத’ என்று ெசால். மீண்டும் ெதாட்டால் 
‘ெதாடாேத’ என்று கூச்சலிட்டு விட்டு, அந்த இடத்திலிருந்து ஓடி விடு.
இதுதான் விதி 2. 
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பாதுகாப்பு வட்ட உறுப்பினர்கள்

அப்பா அம்மா சேகாதரி சேகாதரன்தாத்தா பாட்டி ஆசிரியர்

ஜனனி:    சரிம்மா, யாராவது என்ைனத் ெதாடும்ேபாது 
எனக்குப் பிடிக்கவில்ைல என்றால் நான் சத்தமாக 
____________ என்று கூச்சலிட்டு விட்டு, அந்த 
இடத்திலிருந்து ________. 

அம்மா :   மிகவும் நன்று. விதி 3 ஐக் கூறுகிேறன். ேகள். தீய 
ெதாடுதலாக நீ உணர்ந்தால், அதைன நீ நம்பும் 
ெபரியவர் யாரிடமாவது கூறு. அவர்கள் 
கண்டுெகாள்ளவில்ைல என்றால் உன் 
நம்பிக்ைகக்குரிய ேவெறாரு ெபரியவரிடம் ெசால். 
உனக்கு சரியான உதவி கிைடக்கும் வைர
ெபரியவர்கள் எவரிடமாவது கூறிக்ெகாண்ேட 
இரு.

ஜனனி:   எனக்கு _________ கிைடக்கும் வைர, நான் 
நம்பும் ெபரியவர்களிடம் அது பற்றி _________ .

அம்மா :   ஜனனி, நிைனவில் ைவத்துக் ெகாள். இதனால் 
உன்ைன யார் குைற கூறினாலும் பரவாயில்ைல. 
அது உன்னுைடய தவறன்று. நீ அச்ெசயைலப் 
பற்றி ெசால்லிக்ெகாண்ேட இரு. 

ஜனனி :   ஆனால், அம்மா..... எனக்குத் ெதரிந்தவர்கள் கூட 
என்ைனத் தீய எண்ணத்தில் ெதாடுவார்களா? 

அம்மா :   யார் ேவண்டுமானாலும் அவ்வாறு நடந்து 
ெகாள்ளலாம். அதனால், உனக்குத் 
ெதரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ைல. 
எங்ேக அந்த மூன்று விதிகைளயும் கூறு.

உங்கைள யாேரனும் துன்புறுத்தினாேலா அல்லது 
ெதாந்தரவு ெசய்தாேலா 1098 என்ற உதவி 
எண்ைண அைழக்கவும். தக்க உதவி கிைடக்கும்.

 இர�, பக� எ�ேநர��

�றா� 
உத� எ�

1098
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ராமு, தன் தந்ைதயுடன் கைடவீதிக்குச் ெசல்கிறான். வழியில், பார்ைவச் சவால் உைடய 
ஒருவர் சாைலையத் கடக்க முயற்சிப்பைதப் பார்க்கின்றனர். உடேன ராமுவின் தந்ைத அந்த 
நபரிடம் ெசன்று, “நான் உங்களுக்கு உதவட்டுமா?” எனக் ேகட்கிறார். அவரும், “சரி நான் 
சாைலையக் கடக்க உதவுங்கள்” என்கிறார். 

ராமுவின் தந்ைதயும் மகிழ்ச்சியுடன் அந்த மாற்றுத் திறனாளி சாைலையக் கடக்க உதவுகிறார். 
இைதக் கண்ட ராமு தன் தந்ைதைய நிைனத்துப் ெபருைமப்படுகிறான். தானும்  ேதைவயுள்ேளாருக்கு 
உதவ விரும்புகிறான். எனேவ, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு உதவுவது குறித்து தனக்குக் கூறுமாறு 
ராமு தன் தந்ைதயிடம் ேகட்கிறான் . 

1.4  உடல் அல்லது புலனுறுப்பு சவால் (குைறபாடு)  

எல்ேலாராலும் தமது ஐந்து புலனுறுப்புகைளயும் பயன்படுத்த இயலாது. சிலர் ஒன்று அல்லது 
அதற்கு ேமற்பட்ட புலனுறுப்புகைளப் பயன்படுத்த இயலாதவர்களாக இருப்பர். அவர்கைள ‘மாற்றுத் 
திறனாளிகள்’ என்ேபாம்.

1.4.1 மாற்றுத் திறனாளிகள்

இந்தப் படத்ைதப் பார்த்தவுடன் உனக்கு என்ன 
ேதான்றுகிறது?

சிந்திக்க

கலந்துைரயாடுேவாம்

பார்ைவத் திறனற்ேறார் புத்தகங்கைளப் படிப்பதற்கு 
சிறப்பான ஒரு முைற உள்ளது. தாளில் எழுத்துகள், 
சிறுசிறு புள்ளிகள் ேமடுகளாக உள்ளவாறு 
எழுதப்பட்டிருக்கும். இவற்ைறத் தடவிப் பார்த்து கற்க 
முடியும். இம்முைறக்கு பிெரய்லி முைற என்று ெபயர்.

1. நீ பூங்காவில் விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிறாய். அங்கு வரும் ஒரு நபர் உனக்குப் 
ெபாம்ைம / சாப்பிடும் ெபாருள் ஒன்ைறத் தருகிறார். அப்ேபாது நீ என்ன ெசய்வாய்? 

2. ஒருவர் உன்ைனத் ெதாடும்ேபாது, நீ ெதாந்தரவாக உணர்கிறாய். உடேன நீ என்ன 
ெசய்வாய்? இதைன யாரிடம் கூறுவாய்?
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1.4.2  மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு எவ்வாறு உதவுவது? 

மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு உதவுவது ெபருைமக்குரிய 
ெசயலாகும். அவர்களுக்கு நம்மால் பல்ேவறு வழிகளில் 
உதவ முடியும். 

  முதலில், அவர்களுக்கு உதவி ேதைவப்படுகிறதா என்று 
ேகட்கவும். அவர்கள் கூறுவதற்ேகற்ப நடந்துெகாள்ளவும். 

  அவர்களிடம் ெதளிவாகப் ேபசவும், அவர்களது ேபச்ைச 
ஆழ்ந்து கவனிக்கவும். 

  அவர்களிடம் ேநரடியான ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தவும். 
  பட்டப் ெபயர்களிட்டு அைழத்து அவர்கைளக் ேகலி ெசய்ய 

ேவண்டாம். 
  மாற்றுத் திறனாளிகளின் உபகரணங்கள் மீது கவனமாக 

இருக்கவும். அவற்றுக்கு ேசதத்ைத ஏற்படுத்திவிடக் 
கூடாது. 

நீங்கள் ெசய்யும் எளிய உதவிகள் கூட அவர்கைள நீண்ட 
காலம் நம்பிக்ைகயுடன் வாழ ைவக்கும். 
அத்தைகய உதவிகளாவன: 

  மாற்றுத் திறனாளிகளுக்குக் கதவு 
திறந்துவிடுதல். 

  அவர்கள் கடந்து ெசல்ல வழிவிடுதல். 
  அவர்கள் மீது பரிதாபேமா, ஆச்சரியேமா 

காட்டாதிருத்தல். 
  சாைலையக் கடக்க உதவுதல்.
  இயல்பான மனிதர்கைளப்ேபால அவர்கைள நடத்துதல்.

இவற்ைறப் ேபான்ற அவசியமான உதவிகைள அவர்களுக்குச் ெசய்யும்ேபாது, நீங்கள் 
அவர்களுக்கு உதவ விரும்புவைத உணர ைவக்க முடியும். 

ெபாருத்துக

விவாதிக்க

இயல்பான மனிதர்கைளப்ேபால அவர்கைள நடத்துதல்.

ஊனமுற்ேறார் அல்லது 
இயலாதவர் என்று 
அைழக்காமல்  “மாற்றுத் 
திறனாளிகள்” என்று 
அவர்கைள அைழக்க 
ேவண்டும்.

1.  உடலியக்கக் குைறபாடு உைடேயார்  –

2.  பார்ைவக் குைறபாடு உைடேயார்  –

3.  ெசவித்திறன் குைறபாடு உைடேயார் - 

ேகாபி, தனது ெபற்ேறாருடன் ேபருந்தில் ெசல்கிறான். ேபருந்து நிறுத்தம் ஒன்றில் 
ேபருந்து நிற்கும்ேபாது, ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ேபருந்தினுள் ஏறுகிறார். நீ, ேகாபியாக 
இருந்தால் என்ன ெசய்வாய்? உன் நண்பர்களுடன் கலந்துைரயாடு. 
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ேநாய்களிலிருந்து நம்
உடைலப் பாதுகாக்கிறது. 

உடல் எைடைய சீராக ைவக்கிறது. 
தைசகைளயும், எலும்புகைளயும் வலிைமயாக்குகிறது. 

உணவு ெசரித்தைல விைரவுபடுத்துகிறது. 
நல்ல உறக்கம் தருகிறது. 

ஆற்றைல அதிகப்படுத்துகிறது. 
ேதாைல வளப்படுத்துகிறது. 

மூைளயின் ெசயல்திறைனக் கூட்டி,
நிைனவாற்றைல அதிகப்படுத்துகிறது. 

உடற்பயிற்சியின் நன்ைமகள் 

 ஷீலாவின் பள்ளியில் ெபற்ேறார்-ஆசிரியர் கூட்டம் 
நைடெபறுகிறது. அவளுைடய ெபற்ேறார் ஊரில் 
இல்லாததால் அவளது தாத்தா கூட்டத்தில் கலந்து 
ெகாள்கிறார். ஓய்வு ெபற்ற இராணுவ வீரரான அவளது 
தாத்தாவுக்கு 90 வயதாகிறது. இருப்பினும் அவருைடய 
பணிகைள அவேர ெசய்துெகாள்கிறார். இந்த வயதிலும் 
தாத்தா நல்ல உடல் நலத்துடன் இருப்பைதக் கண்டு, 
கூட்டத்திற்கு வந்தவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, அவரது 
உடல்நலத்தின் இரகசியம் என்ன என்று அவரிடம் 
ேகட்கின்றனர். கடின உணைவத் தவிர்த்து, 
ஆேராக்கியமான மற்றும் அன்றாடம் தயாரிக்கப்படும் 
உணவுகைள மட்டுேம உண்பதாக ஷீலாவின் தாத்தா 
பதிலளிக்கிறார். எளிய உடற்பயிற்சிகளான நடத்தல், ஓடுதல், 
ெமதுவாக ஓடுதல் மற்றும் ேயாகா ேபான்றவற்ைற தினமும் 
ெசய்வதாகவும் கூறுகிறார். ெபற்ேறார்களும், குழந்ைதகளும் 
உடற்பயிற்சிகைள தினமும் ெசய்ய ேவண்டும் என 
ஆேலாசைனயும் வழங்குகிறார். 

1.5 உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவம் 

 ஷீலாவின் பள்ளியில் ெபற்ேறார்-ஆசிரியர் கூட்டம் 
நைடெபறுகிறது. அவளுைடய ெபற்ேறார் ஊரில் 
இல்லாததால் அவளது தாத்தா கூட்டத்தில் கலந்து 
ெகாள்கிறார். ஓய்வு ெபற்ற இராணுவ வீரரான அவளது 
தாத்தாவுக்கு 90 வயதாகிறது. இருப்பினும் அவருைடய 
பணிகைள அவேர ெசய்துெகாள்கிறார். இந்த வயதிலும் 
தாத்தா நல்ல உடல் நலத்துடன் இருப்பைதக் கண்டு, 
கூட்டத்திற்கு வந்தவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, அவரது 
உடல்நலத்தின் இரகசியம் என்ன என்று அவரிடம் 
ேகட்கின்றனர். கடின உணைவத் தவிர்த்து, 
ஆேராக்கியமான மற்றும் அன்றாடம் தயாரிக்கப்படும் 
உணவுகைள மட்டுேம உண்பதாக ஷீலாவின் தாத்தா 
பதிலளிக்கிறார். எளிய உடற்பயிற்சிகளான நடத்தல், ஓடுதல், 
ெமதுவாக ஓடுதல் மற்றும் ேயாகா ேபான்றவற்ைற தினமும் 
ெசய்வதாகவும் கூறுகிறார். ெபற்ேறார்களும், குழந்ைதகளும் 
உடற்பயிற்சிகைள தினமும் ெசய்ய ேவண்டும் என 
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அ. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

 1.  நாம் ெவளியில் ெசன்று ___________ (விைளயாடும் முன் / விைளயாடியப் பின்) ைககைளக் 
கழுவ ேவண்டும். 

 2. குடற்புழுக்கள் ___________ (இரத்த ேசாைக / சளி) ைய உண்டாக்கும். 
 3.  _________ (பழங்கள் / அைடக்கப்பட்ட  உணவுகள்) உண்பது உடலுக்கு நல் லது. 
 4.  ___________ (ெநாறுக்குத் தீனிகள் உண்ணுதல் / உடற்பயிற்சி ெசய்தல்) மூைளயின் 

ெசயலாற்றைல அதிகரிக்கும். 
 5.  ஒருவரது ெதாடுதல் உன்ைன எரிச்சலைடயச் ெசய்தால் அது _____________. (நல்ல 

ெதாடுதல் / தீய ெதாடுதல்) 
 6.  உடற்குைறபாடு உைடேயாைரக் குறிக்கும் ெசால் _____________. (ஊனமுற்ேறார் / 

மாற்றுத்திறனாளிகள்) 

ஆ. சரியா? தவறா? எனக் கூறுக.

 1. ைககைளக் கழுவ ேசாப்ைபப் பயன்படுத்த ேவண்டும். 
 2. திறந்தெவளியில் மலம் கழிப்பதால் காலரா பரவும்.
 3. குளிப்பதால் இரத்த ஓட்டம் குைறயும். 
 4. மாற்றுத் திறனாளிகளிடம் பரிதாபம் ெகாள்ள ேவண்டும். 
 5.  காதுகைள சுத்தம் ெசய்ய எப்ேபாதும் காது குைடவிகைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும்.

மதிப்பீடு

ஆ வ உ ற க் க ம்

ற் ன் க டு வ ேயா து

ற து யா யா ற கா ன்

ல் ச் யா ைள க து ல்

வி ந் க வி த லி ச

ன் ந ட த் த ல் ச்

ல் த டு ஓ ற வ நீ

உடல்திறன் சார்ந்த ெசாற்கைளக் கண்டறிந்து, வட்டமிடுக.
(உறக்கம், ஆற்றல், நீச்சல், விைளயாடு, ேயாகா, ஓடுதல், நடத்தல்)
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இ. ஓரிரு வாக்கியங்களில் விைடயளிக்க. 
 1. திறந்த ெவளியில் மலம் கழிப்பதால் ஏற்படும் விைளவுகள் யாைவ? 
 2. குளிப்பதால் ஏற்படும் நன்ைமகள் யாைவ? 
 3. ெதாடுதலின் வைககைள எழுதுக. 
 4. உனது பாதுகாப்பு வட்டத்தில் உள்ள நபர்கள் யாவர்? 
 5. நம் உடலில் உள்ள புலனுறுப்புகளின் ெபயர்கைள எழுதுக.

ஈ .  வாக்கியங்கைள வரிைசப்படுத்துக.
(முதல் மற்றும் இறுதி வாக்கியங்கள் சரியான வரிைசயில் உள்ளன)

 1. உனது ைககைள நைனத்து, ேசாப்பு ேபாடவும். 
 2. விரல் நுனிகைளத் ேதய்க்கவும். 
 3. விரல்கைளக் ேகார்த்தவாறு இரு ைககைளயும் ேதய்க்கவும்.
 4. ஒவ்ெவாரு ைகயின் பின்புறத்ைதயும் மற்ற ைகயால் ேதய்க்கவும். 
 5. உள்ளங்ைககைளத் ேதய்க்கவும். 
 6. ஒவ்ெவாரு விரலின் பின்புறத்ைதயும் ேதய்க்கவும்.
 7.  கட்ைட விரல்கைளயும், மணிக்கட்டுகைளயும் ேதய்த்து, இரு ைககைளயும் நீரால் கழுவவும். 

உ. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க. 
 1. எப்ெபாழுெதல்லாம் நாம் ைககைளக் கழுவ ேவண்டும்? 
 2.  உனது பாதுகாப்பு வட்டத்திற்குள் இல்லா ஒருவர் உன்ைனத் ெதாட்டால், நீ என்ன ெசய்வாய்? 
 3. நமது ேதாைல எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம்?
 4. குடற்புழுக்கள் ேதான்றக் காரணங்கள் யாைவ? 
 5. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நீ எவ்வாறு உதவுவாய்? 

ஊ. ெசயல்திட்டம்.
 தன் சுத்தம், உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த பழெமாழிகைள எழுதிவரவும். 

3rd Science Unit 1_My Body_TM.indd   81 2/19/2020   8:06:45 PM



82

நிரப்புேவாமா!  

பருப்ெபாருள்

ஆசிரிைய : லீலா, கீழ்க்காணும் படத்ைதப் பார்த்து அதில் நீ பார்க்கும் ெபாருள்கைள மட்டும் கூறு.
லீலா : சரிங்க ேமடம். சூரியன், ஆறு, படகு, வீடு, மரம், கார், பறைவகள்.
ஆசிரிைய :  மிகச் சரி. படத்தில் பல ெபாருள்கள் உள்ளன. அவற்றுள் சில இயற்ைகயானைவ, சில 

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டைவ.

உங்களால் நம்ைமச் சுற்றியுள்ள பல ெபாருள்கைளப் பார்க்க முடியும். எவற்ைறெயல்லாம் நம்மால் 
பார்க்க, ெதாட முடிகிறேதா அைவ அைனத்துேம பருப்ெபாருள்களால் ஆனைவ. நிைறயும், இடத்ைத 
அைடத்துக்ெகாள்ளும் தன்ைமயும் ெகாண்ட எந்த ஒரு ெபாருளும் பருப்ெபாருள்கள் எனப்படும்.

நம்ைமச் சுற்றியுள்ள பருப்ெபாருள்கள் சிலவற்ைறப் பட்டியலிடுக
1.  2.  3.  4. 

பருப்ெபாருள்களின் நிைலகள்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

அலகு

2

இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ெபரும் திறன்கள் 
  நம்ைமச் சுற்றியுள்ள  ெபாருள்கைளப் பற்றி அறிதல்
  திடம், திரவ, வாயு ெபாருள்களுக்கு இைடேயயான ேவறுபாட்ைட அறிதல்
 எளிய ேசாதைனகள்  ெசய்து பார்த்தல்
 பருப்ெபாருள்களின்  பண்புகைள உற்றுேநாக்கி அறிதல்
 ெபாருள்களின் இயல்புகைள விவரித்தல்
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பருப்ெபாருள்கள் திடம், திரவம் , வாயு ஆகிய மூன்று நிைலகளில் 
உள்ளன. 

திடப் ெபாருள்  

முயற்சி ெசய்து பார்ப்ேபாமா!

ஒரு ெபன்சிைல அழுத்திப்பார்க்கவும். ெபன்சில் கடினமாக உள்ளதா? ஆம்/இல்ைல
குறிப்பிட்ட வடிவமும், கனஅளவும் ெகாண்ட ெபாருள் திடப் ெபாருள் எனப்படும். இது குறிப்பிட்ட 

இடத்ைத அைடத்துக்ெகாள்ளும். திடப் ெபாருளில் துகள்கள் மிக ெநருக்கமாக அைமந்திருப்பதால் 
அைவ இயல்பாக நகரமுடியாது.  இதைன உைடக்கும் ேபாேதா அல்லது ெவட்டும் ேபாேதா மட்டுேம 
இதன் வடிவத்ைத  மாற்ற முடியும்.

2.1 பருப்ெபாருள்களின் நிைலகள் மற்றும் பண்புகள் 

நிைற என்றால் என்ன? 
ஒரு ெபாருளில் காணப்படும் துகள்களின் அளேவ அதன் நிைற எனப்படும். 

பருப்ெபாருள்கள் நம்ைமச் சுற்றியுள்ள எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன.
நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, எடுத்துக்ெகாள்ளும் உணவு, பருகும் நீர் என நம்ைமச் சுற்றியுள்ள 
அைனத்துேம பருப்ெபாருள்களால் ஆனைவ. 
நீயும் பருப்ெபாருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்பது உனக்குத் ெதரியுமா?
ஒரு ெபாருள் அைடத்துக்ெகாள்ளும் இடத்தின் அளேவ அதன் கன அளவு எனப்படும்.

ேமலும் ெதரிந்து ெகாள்ேவாமா!

திடம்

• கடினமானது
• குறிப்பிட்ட வடிவம் 

ெகாண்டது 
• குறிப்பிட்ட 

கனஅளவு 
ெகாண்டது

திரவம்

• கடினமற்றது
• குறிப்பிட்ட வடிவம்  

இல்ைல
• குறிப்பிட்ட 

கனஅளவு 
ெகாண்டது

வாயு

• கடினமற்றது
• குறிப்பிட்ட வடிவம்  

இல்ைல
• குறிப்பிட்ட 

கனஅளவு இல்ைல
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திடப் ெபாருளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திரவம் 

ெசய்து பார்க்கலாமா!

1.  4 ேவறுபட்ட வடிவங்கைளக் ெகாண்ட 1 
ஒரு லிட்டர் புட்டிகைள ேமைசயின் மீது ைவக்கவும்.

2. வாளி நிைறய நீர் எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.
3.  ஒரு மாணவைர அைழத்து காலி புட்டிகைள 

பிடிக்கச்ெசய்து மற்ெறாரு மாணவைர  
குவைளகைளக்ெகாண்டு நீரிைன நிரப்பச்ெசால்ல ேவண்டும்.

4. மற்ெறாரு மாணவைர கீழுள்ள அட்டவைணைய பூர்த்தி ெசய்யச் ெசால்லவும்.

புட்டி 1  புட்டி 2  புட்டி 3  புட்டி 4  

எத்தைன  குவைள நீர் பயன்படுத்தப்பட்டது

புட்டிகளின் வடிவம் (வைரதல்)

ஒவ்ெவாரு புட்டிகளிலும் சம எண்ணிக்ைகயிலான குவைளகளினால் நீர்  நிரப்பப்பட்டதா?-------
அைனத்துப் புட்டிகளிலும் சம அளவு நீரால்  நிரப்பப்பட்டது. ேமலும் புட்டிகளின் வடிவத்திைன நீர்ப் 
ெபற்றது.
பின்வரும் படங்கைளக் கவனி

திரவங்களின் வடிவம் அது உள்ள குவைளகைளப் ெபாருத்ேத தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

 மண்ெணண்ெணைய 
புட்டியில் ஊற்றுதல் 

புட்டியில் உள்ள 
எண்ெணய்

ஜாடியில் உள்ள 
பால்

குவைளயில் 
உள்ள பழச்சாறு

குவைளயில் 
நிரப்பப்பட்ட நீர்

1.  உனது நீர் புட்டியின் வடிவம் 
என்ன?

2.  நீங்கள் தைரயிேலா அல்லது 
ேமைசயின் மீேதா நீைர 
ஊற்றினால் என்ன நிகழும்?

சிந்திக்கலாமா?
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திரவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் இல்ைல. ஆனால், இடத்ைத 
அைடத்துக்ெகாள்ளும் பண்பு உண்டு. இைவ குறிப்பிட்ட கனஅளவு ெகாண்டைவ. 
இைவ ைவக்கப்பட்டிருக்கும் பாத்திரத்தின் வடிவத்திேலேய இருக்கும். திரவங்கள் 
ஓரிடத்திலிருந்து மற்ெறாரு இடத்திற்கு எளிதாகப் பாயும். ஏெனனில் திரவங்களில் 
உள்ள துகள்கள்  தளர்வாக பிைணக்கப்பட்டிருக்கும்.

ெதாட்டுப் பார்த்து உணர்ேவாமா!

பல்ேவறுபட்ட திரவங்கள் ெவவ்ேவறு பாத்திரங்களில் ைவக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கைள 
ஒவ்ெவாருவராக அவற்ைறத் ெதாட்டுப் பார்த்து உணரச்ெசய்தல் ேவண்டும். அவற்றின் ஒட்டும் 
தன்ைம/ ெசறிவு பற்றி மாணவர்களிடம் ேகட்டு அது எவ்வைக திரவம் என ேகட்டறிக. 

வழுவழுப்பான திரவம் ஒட்டும் திரவம் நீர்த்த திரவம் அடர்த்தியான திரவம்

வாயு 
வாசைனத் திரவியங்கைளத் ெதளித்தாேலா அல்லது ஊதுபத்தி ஏற்றினாேலா 

அதன் வாசைன எப்படி அைற முழுவதும் பரவுகிறது?
வாயு நம்ைமச் சுற்றிலும் உள்ளது. வாயுவில் உள்ள துகள்கள் மிகவும் 

தளர்வாக அைமந்திருப்பதால் இைவ மிக எளிதாக அைனத்துத் திைசகளிலும் 
பரவும். இவற்றிற்கு குறிப்பிட்ட வடிவமும் கனஅளவும் இல்ைல. இைவ குறிப்பிட்ட 
இடத்ைத அைடத்துக்ெகாள்ளாது. 

ெபரும்பாலான வாயுக்களுக்கு நிறம் இல்ைல. ஆனால் திடப்ெபாருளுடன் கலக்கும் ேபாது 
அைவ தனிப்பட்ட நிறத்தில் ெதரியும்.

சிந்தைனப் பகுதி!

சைமயல் எரிவாயுக்கலனில்  உள்ள  வாயு வாசைன தருவது ஏன்?

வாயுக்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் 

ேமகம் புைக சைமயல் எரிவாயு

வாசைனத் திரவியம் நீராவி காற்று
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பின்வருவனவற்றுள் எைவெயல்லாம் திடம், திரவ, வாயு என எழுதுக.

அருவி நாற்காலி காற்றைடக்கப்பட்ட 
பலூன் ேகக்

பழச்சாறு சிறுகற்கள் ெகாண்ட 
புட்டி பனிக்கட்டி ேதநீரில் வரும் நீராவி

ெபன்சில்  மிட்டாய் நீர் நிரப்பப்பட்ட வாளி குவைளயில் உள்ள 
நீர்

பால் ெசங்கல்  பிஸ்கட்டுகள் ெநருப்பு

நிரப்புேவாமா!
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2.2. பருப்ெபாருள்களின் நிைல மாற்றங்கள் 

ெவப்பநிைல மாறும்ேபாது பருப்ெபாருள்களின் நிைலகளும் மாறும். ெவப்பப்படுத்தும் 
ேபாது திடப் ெபாருள் திரவமாகவும், திரவப் ெபாருள் வாயுவாகவும் மாறுகிறது. அேத ேபால 
குளிர்விக்கும் ேபாது வாயு திரவமாகவும், திரவம் திடப் ெபாருளாகவும் மாறுகிறது..

உருகுதல்

திடப் ெபாருைள ெவப்பப்படுத்தும்ேபாது திரவமாக 
மாறும் ெசயல் உருகுதல் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: 
பனிக்கட்டிைய (திடப் ெபாருள்) ெவப்பப்படுத்தும் ேபாது அது 
நீராக (திரவம்) மாறுகிறது.

ெசய்து பார்ப்ேபாமா!

•  ஒரு கலனில் சில பனிக்கட்டிகைள எடுத்துக்ெகாள்ளவும். கலைன சூடுபடுத்தி நிகழும் 
மாற்றத்ைத உற்றுேநாக்குக.

•  கலனில் சில பாலாைடக் கட்டிகைள எடுத்துக்ெகாள்ளவும். கலைன சூடுபடுத்தி நிகழும் 
மாற்றத்ைத உற்றுேநாக்குக.

•  சிறிதளவு ெவல்லத்திைன கடாயில் எடுத்துக்ெகாள்ளவும். கடாைய சூடுபடுத்தி நிகழும் 
மாற்றத்ைத உற்றுேநாக்குக..

ஆவியாதல்

திரவப்ெபாருைள ெவப்பப்படுத்தும்ேபாது வாயுவாக 
மாறும் நிகழ்வு ஆவியாதல் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு:  
நீைர சூடுபடுத்தும்ேபாது அது நீராவியாக மாறுகிறது. 

படித்துப் பார்த்து அட்டவைணையப் பூர்த்தி ெசய்க

இங்குப் பருப்ெபாருள்களின் பண்புகள் சில ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு

குறிப்பிட்ட கனஅளவு இல்ைல

குறிப்பிட்ட வடிவம் இல்ைல

அைனத்துத் திைசகளிலும் 
பாயும்

குறிப்பிட்ட கனஅளவு  உண்டு

கடினமானது

பின்வரும் அட்டவைணயின் சரியான பகுதியில் அவற்றின்  பண்புகைள எழுதவும்.
சில பண்புகள் ஒன்றிற்கு ேமற்பட்ட கட்டத்திற்குப் ெபாருந்தும்.

திடப் ெபாருளின் பண்புகள் திரவப் ெபாருளின் பண்புகள் வாயுப் ெபாருளின் பண்புகள்
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உைறதல்

திரவப்ெபாருைள குளிர்விக்கும்ேபாது அது 
திடப் ெபாருளாக மாறும் நிகழ்ேவ உைறதல் 
எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு:  நீைர உைறவிப்பானில் 
(குளிர்சாதனப் ெபட்டி) ைவத்து குளிர்விக்கும்ேபாது 
அது பனிக்கட்டியாக மாறுவது.

சுருங்குதல்

வாயு நிைலயிலுள்ள ெபாருைளக் குளிர்விக்கும்ேபாது 
அது திரவமாக மாறும் நிகழ்ேவ சுருங்குதல் எனப்படும். 
எடுத்துக்காட்டு: ேமகங்கள் (வாயு) குளிர்ந்து மைழயாகப்  
(திரவம்) ெபாழிவது.

ஏன் குளிர்காலங்களில் ேதங்காய் எண்ெணய் உைறந்துவிடுகிறது? 

சிந்திப்ேபாமா!

காண்பிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு பாட்டில்களில் ஒன்று 
குளிர்சாதனப் ெபட்டியில் ைவத்தது.  மற்ெறான்று 
குளிர்சாதனப் ெபட்டியில் ைவக்காதது.

சிந்தித்து விைடயளி

அட்டவைணையப் பூர்த்தி ெசய்க

பருப்ெபாருளின் நிைல ேசர்த்தல்  புதிய நிைல ெசயல்முைற
பனிக்கட்டி + ெவப்பப் படுத்துதல் உருகுதல்
நீர் + ெவப்பப் படுத்துதல் நீராவி
ேமகங்கள் + குளிர்வித்தல் திரவம்

+ குளிர்வித்தல் உைறதல்

அ.  படத்தில் உள்ள இரண்டில் எந்த பாட்டில் குளிர்சாதனப் 
ெபட்டியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது?

ஆ.  அது எப்படி உனக்குத் ெதரியும்?
இ.  நீர்த்திவைலகள் பாட்டில் ‘அ’ இல் எப்படி ேதான்றின?
ஈ.  பாட்டில் ‘ஆ’ இல் நீர்த்திவைலகள் காணப்படவில்ைல. ஏன்?

அ ஆ
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கவனிப்ேபாமா!

தராைச எடுத்துக்ெகாள்ளவும். அதன் ஒரு தட்டில் காற்றைடக்கப்பட்ட 
கால்பந்து ஒன்ைறயும், மற்ெறாரு தட்டில் காற்று அைடக்காத கால்பந்து 
ஒன்ைறயும் ைவக்கவும். என்ன நடக்குகிறது? 
காற்றைடக்கப்பட்ட பலூன் உள்ள தட்டு கீேழ இறங்கும். ஏெனன்றால் காற்றிற்கு நிைற உண்டு.

காற்று என்பது ஒரு கலைவ. காற்று வீசும்ேபாது அதைன நாம் 
உணரலாம்.

ெதாங்கும் அட்ைட தயாரிப்ேபாமா!

1.  15ெச.மீ x 10 ெச.மீ அளவுள்ள  மூன்று 
துண்டுகளாக ஒரு சார்ட் அட்ைடைய 
ெவட்டவும். 

2.  ஒவ்ெவாரு அட்ைடயிலும் திடம், திரவ, 
வாயு ெபாருள்களின் பண்புகைளத் 
தனித்தனி அட்ைடகளில் எழுத ேவண்டும்.

3.  பண்புகளுக்ேகற்ற படங்கள் சில வைரந்து 
ெகாள்ள ேவண்டும்.

4.  வண்ண வண்ண ேகாடுகள் ேபாட்டு 
அழகுபடுத்த ேவண்டும். 

5.  அைனத்து அட்ைடகைளயும் ெபரிய 
சார்ட்டில் ஒட்ட ேவண்டும். உங்களது ெதாங்கும் அட்ைட தயார்.

கலந்துைரயாடுேவாமா!

1. தைரயில் ைவக்கப்பட்ட கல் தானாக நகருமா? 
2. குவைளயில் உள்ள நீரிைன தைரயில் ஊற்றும் ேபாது ஏேதனும் ஒரு திைசயில் மட்டும் பாயுமா? 
3. காற்றைடக்கப்பட்ட பலூைன ஊசி ெகாண்டு குத்தும் ேபாது காற்று மிக ேவகமாக ெவளிேயறுமா?
4.  பாத்திரம் முழுவதும் நீைர நிரப்பி அதன் ேமற்பரப்பில் உங்களது ைககைளக் ெகாண்டு அழுத்த 

ேவண்டும். நீ எப்படி உணர்கிறாய்?

2.3. ெவப்பப்படுத்துவதற்கு பயன்படும் அல்லது பயன்படாத ெபாருள்கள்

படத்ைதக் கவனித்து நீ என்ன காண்கிறாய் என எழுதுக. (மரக்கட்ைட, இைலகள், காகிதம்)

____________ எரிகிறது ____________ எரிகிறது ____________ எரிகிறது

பருப்ெபாருள்களின் நிைலகள்பருப்ெபாருள்களின் நிைலகள்
திடம்

பருப்ெபாருள்களின் நிைலகள்
திரவம்

பருப்ெபாருள்களின் நிைலகள்

வாயு

பருப்ெபாருள்களின் பண்புகள்
திடம் : நிைற, வடிவம் உண்டு, இடத்ைத அைடத்துக்ெகாள்ளும்.திரவம் : நிைற உண்டு, வடிவம் இல்ைல, அைவ இருக்கும் கலனின் வடிவத்ைதப் ெபறும், இடத்ைத அைடத்துக் ெகாள்ளும்.வாயு : நிைற உண்டு, வடிவம் இல்ைல, இடத்ைத அைடத்துக் ெகாள்ளும், இைவ அைனத்து திைசகளிலும் பரவும்.
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எரிெபாருள்கள்
• காகிதம், கட்ைட, காய்ந்த இைலகள், கரி  மற்றும் துணி ேபான்றைவ எரியக் கூடியைவ.
• மண்ெணண்ெணய், ெபட்ேரால், டீசல் ேபான்றைவகளும் எரியக் கூடியைவ.
• சைமயல் எரிவாயு, சாண எரிவாயு ேபான்றைவ வாயு எரிெபாருளாகும்.

ெபாருள்கைள எரிக்கும் ேபாது ெவப்பத்ைதக் ெகாடுக்கின்றன. ஆனால் ஒரு சில 
ெபாருள்கள் எரிக்கும் ேபாது மிகக் குைறவான அளவு ெவப்பம் ெவளிேயறுகிறது. எனேவ இைவ  
ெவப்பப்படுத்துவதற்கு பயன்படுவதில்ைல.

ஒரு சில ெபாருள்கைள எரிக்கும்ேபாது அைவ அதிக அளவு ெவப்பத்ைதக் ெகாடுக்கின்றன. 
இவற்ைற ெவப்பப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்திக்ெகாள்கிேறாம். இப்ெபாருள்களுக்கு எரிெபாருள்கள் 
என்று ெபயர்.

திடம் எரிெபாருள்

நிலக்கரி கரி 

சாணம்மரக்கட்ைட

வாயு எரிெபாருள்

சாண எரிவாயு

சைமயல் எரிவாயு

திரவ எரிெபாருள்

வாயு எரிெபாருள்

திடப் எரிெபாருள்

ெபாருத்துக

ேபாக்குவரத்து 
சாதனங்களிலும்  
ச ை ம க் க வு ம்  

எரிெபாருளாக மின் 
ஆற்றல் பயன்படுகிறது.

திரவ எரிெபாருள்
 மண்ெணண்ெணய் தாவர எண்ெணய்

ெபட்ேரால், டீசல்
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மதிப்பீடு

அ. பின்வரும் கூற்றுகள் சரியா, தவறா என கண்டுபிடி.

1. திடப் ெபாருளுக்கு குறிப்பிட்ட கனஅளவு உண்டு.
2. திரவங்கள் பாயாது.
3. ெபாருள்கைளக் குளிர்விக்கும்ேபாது உருகும்.
4. திரவங்கள் அைவ உள்ள கலனின் வடிவத்ைதப் ெபறும்.
5. வாயுக்களுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் மற்றும் கனஅளவு உண்டு.
6.  பருப்ெபாருைள ெவப்பப்படுத்தும் ேபாேதா அல்லது குளிர்விக்கும் ேபாேதா அது தன்  

நிைலயிலிருந்து மாறும்.
7. எரிக்கும் ேபாது ெவப்பம் தருவது எரிெபாருள் ஆகும். 

ஆ.  ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக. 
(ஆவியாதல், நிைற, நீர், திடப்ெபாருள், கல், உைறதல்)

1. ஒரு ெபாருளில் காணப்படும் துகள்களின் அளேவ அதன் ________ எனப்படும்.
2. திரவங்கைள ெவப்பப்படுத்தும்ேபாது வாயுவாக மாறும் நிகழ்விற்கு ________ என்று ெபயர்.
3. திரவத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ________.
4. திரவத்திைன குளிர்வித்து திடப் ெபாருளாக மாற்றும் ெசயல் ________ எனப்படும். 
5. திடப் ெபாருளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு __________.

இ.   ெபாருத்துக. 

திடம்

         

திரவம்

வாயு
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ஈ . ஓரிரு வார்த்ைதகளில் விைடயளிக்க.

1. பின்வருவனவற்றில் எது திடப் ெபாருள்? கட்ைட / பழச்சாறு _______.
2. எது கடினமானது?  பஞ்சு / கண்ணாடி / துணி_______________.
3. பருப்ெபாருள்களின் மூன்று நிைலகள் என்ன? ________, _______, _______.
4. ெவப்பப்படுத்தும்ேபாது திரவமாக மாறும் மூன்று ெபாருள்களின் ெபயர்கைளக் கூறுக?
5. பருப்ெபாருளின் எந்த நிைலயில் துகள்கள் ெநருக்கமாக இருக்கும்? 
6. மைழ - பருப்ெபாருளின் எந்த நிைல?
7.  பருப்ெபாருளின் எந்த நிைலக்கு குறிப்பிட்ட கனஅளவு இருக்கும்; ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவம் 

இருக்காது?
8.  பின்வருவனவற்றில் எதில் திரவம், திடப் ெபாருளாக மாறும்.
 அ. கலனில் ஊற்றுதல் ஆ. ெகாதிக்கும் வைர சூடுபடுத்துதல்
 இ. உைறயும் வைர குளிர்வித்தல் ஈ. ஒேர ெவப்பநிைலயில் ைவத்திருத்தல்
9. ெபன்சிலின் சில பண்புகைளக் கூறுக.

உ. என்ைனக் கண்டுபிடி. ( திரவம், நீர், கட்ைட)

1.  நான் இரண்ெடழுத்து வார்த்ைத. நான் வாழ்க்ைகக்கு மிகவும் இன்றியைமயாதவன். மூன்று 
நிைலகளிலும் இருப்ேபன். நான் யார்?

2.  நான் ஒரு திடப்ெபாருள். நான் மரத்திலிருந்து கிைடப்பவன் . நான் ெவப்பப்படுத்துவதற்கு 
பயன்படுேவன். நான் யார்?

3.  நான் மூன்று நிைலகளில் ஒருவன். என்னுள் துகள்கள் மிகத் தளர்வாக அைமக்கப்பட்டிருக்கும். 
என்ைன ெவப்பப்படுத்தும்ேபாது நான் ஆவியாேவன். நான் யார்?

ஊ. வைரயறு.

1. திடம் : _____________________________________________
2. திரவம் :______________________________________________
3. உருகுதல் :_____________________________________________
4.  ஆவியாதல் : ____________________________________________
5. உைறதல் :_____________________________________________

எ.  பின்வரும் நிைலகளின் மாற்றங்களுக்கு கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள சரியான ெசால்ைல 
எடுத்து எழுதவும்.

சுருங்குதல்ஆவியாதல்உைறதல் உருகுதல்

அ. பனிக்கட்டி நீராக மாறுதல் _________________.
ஆ. குளிர்விக்கும் ேபாது  நீர் பனிக்கட்டியாக மாறுதல் _______________.
இ. ெவப்பப்படுத்தும்ேபாது திரவம் வாயுவாக மாறுவது _______________.
ஈ. குளியலைறக் கண்ணாடியில் நீர்த்திவைலகள் ெதரிவது _____________.

3rd Science Unit 2 _States of Matter_TM.indd   92 2/19/2020   8:08:07 PM



93

விைச
அலகு

3

3.1 எளிய இயக்கம் மற்றும் ெசயல்கள்
நமது அன்றாட வாழ்வில் ெவவ்ேவறு ெசயல்களான இழுத்தல், தள்ளுதல்,

 திருப்புதல் ேபான்றவற்றின் பல்ேவறு ெசயல்கைளச் ெசய்கிேறாம் இச்ெசயல்களின் மூலமாக 

நாம் ஒரு ெபாருைள நகர்த்தேவா அல்லது அதன் உருவத்ைத மாற்றியைமக்கேவா முடியும்.

• ஒரு ெபாருளின் நிைலைய மாற்றுவது இயக்கம் ஆகும்.

• ேதைவயான அைடைவ எட்டுவதற்காக ெசய்யப்படும் எந்த ஒரு நிகழ்வும் ெசயல் எனப்படும்.

விைளயாட்டு வீரர் பந்ைத 

மட்ைடயால் அடிக்கிறார்

ேமேல உள்ள படங்களில் 

எது நகர்கிறது? ____________, ___________
என்ன ேவைல நைடெபறுகிறது?  _____, _________

மாணவர்கள் மிதிவண்டிகைள 

இயக்குகிறார்கள்

இயக்கம்

ஒரு ெபாருளானது ஓர் இடத்தில் இருந்து மற்ேறார் இடத்திற்கு நகர்வைத 

இயக்கம் என்கிேறாம்.

கீேழ உள்ள படத்ைத உற்றுேநாக்குவதன் மூலம் நாம் நகர்தல் என்பைத ேமலும் ெதளிவாக 

அறியலாம்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ெபரும் திறன்கள்
 எளிய இயக்கம் மற்றும் ெசயல்கைளப் பற்றி அறிதல்

 விைசைய வைரயறுத்தல்

 விைசயின் ெவவ்ேவறு வைககைள அறிதல்

 விைசயின் விைளவுகைளக் கற்றல்

 உராய்வு விைசயின் ேதைவ மற்றும் முக்கியத்துவத்ைத அறிந்து ெகாள்ளல்
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கீழ்க்காணும் படங்கைளக் கவனியுங்கள். 
இப்படங்கள் எவ்வைகச் ெசயல்கைளக் காட்டுகின்றன?

ேமேல உள்ள படங்கள் அைனத்தும் தள்ளுதைல உணர்த்துகின்றன.

ஒரு ெபாருள் நகரும் திைசயிேலேய விைச ெசயல்பட்டால் அது தள்ளுதல் எனப்படும் .

கலந்துைரயாடுேவாமா!

  விைசயானது இரண்டு அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட ெபாருள்களுக்கு 

இைடேய ெசயல்படுகிறது.

  விைச இல்லாமல் எந்தப் ெபாருைளயும் நகர்த்த முடியாது.

3.2 விைச

ஒரு ெபாருளின்  இடத்ைத மாற்றேவா அல்லது நகரும் ெபாருைள நிறுத்தேவா அல்லது 

அப்ெபாருளின் உருவத்ைத மாற்றியைமக்கேவா ெசய்ய கூடிய தள்ளும் அல்லது இழுக்கும் 

ெசயேல விைச எனப்படும்.

படத்ைத உற்று ேநாக்கி கலந்துைரயாடுேவாம்

3.2.1 தள்ளுதல்
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3.2.2 இழுத்தல்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெசயல்களில் எைவ இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் என

வைகப்படுத்துக.

வ.எண் ெசயல்கள் இழுத்தல் / தள்ளுதல்

1 மிதிவண்டிைய இயக்குதல்

2 ேமைசைய உன்ைன ேநாக்கி இழுத்தல்

3 நாற்காலிைய இழுத்தல்

4 மகிழுந்ைத தள்ளுதல்

5 சன்னைலத் திறத்தல்

6 ரப்பர் சுருைள இழுத்தல்

7 ஷு வின் நாடாைவக் கழற்றுதல்

இப்படங்கள் அைனத்தும் இழுத்தல் என்பைத உணர்த்துகின்றன. 

ஒரு ெபாருள் நகரும் திைசக்கு எதிர்திைசயில் விைச ெசயல்பட்டால் அது இழுத்தல் எனப்படும்.

கீேழ உள்ள படங்களில் இயக்கம் இருந்தால் () குறியிடுக.

கீழ்க்காணும் படங்கைளக் கவனியுங்கள். 
இப்படங்களில் என்ன ெசயல்கள் நைடெபறுகின்றன?
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3.3 விைசயின் விைளவுகள்

ஒரு ெபாருளின் மீது விைசையக் ெகாடுக்க ஆற்றல் ேதைவ.

 விைச நகரும் ெபாருளின் திைசைய மாற்றுகிறது.

 விைச ேவகத்ைத மாற்றிைமக்கிறது.

 விைச நகரும் ெபாருைள நிறுத்துகிறது.

 விைச ஒரு ெபாருளின் உருவத்ைத மாற்றுகிறது.

விைச திைசைய மாற்றுதல்
இப்படத்ைதக் கவனியுங்கள், ஒரு சிறுவன் இறகுப்பந்ைத 

மட்ைடயால் அடிக்கிறான். அது எதிேர உள்ள சிறுவைன 

அைடகிறது. அச்சிறுவன் பந்ைதத் திரும்ப அடிக்கிறான்.

இப்ெபாழுது பந்து எதிர்திைசயில் இயங்கி முதல் 

சிறுவைன ேநாக்கி நகருகிறது.

இயக்கத்திலுள்ள ஒரு ெபாருளின் மீது ேமலும் விைச ெகாடுக்கப்படும்ேபாது, அப்ெபாருளின் 

ேவகம் அதிகரிக்கிறது. 
இராமுவும் அவன் தம்பியும் மகிழுந்து ெபாம்ைமைய 

ைவத்து விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கின்றனர். இராமு 

ெபாம்ைமைய நகர்த்த முயல்கிறான். அவன் தம்பிேயா 

எதிர்ப்புறத்திலிருந்து ெகாண்டு ெபாம்ைமயின் 

ேவகத்ைதக் குைறத்து அதைன நிறுத்துகிறான்.

அதாவது விைச ெபாருளின் ேவகத்ைதக் குைறக்கிறது.

விைச ேவகத்ைத மாற்றுதல்

கதைவத் திறத்தல் கயிறு இழுத்தல்
கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் 

இைறத்தல்

அன்றாட வாழ்வில் விைசயின் சில பயன்பாடுகள்

விைச இயக்கத்ைத மாற்றுதல்

 ஒரு மிதிவண்டியானது விைச 

ெகாடுக்கப்படும்ேபாது முன்ேனாக்கி 

நகர்ந்து ெசல்கிறது.

 விைச ெகாடுப்பைத நிறுத்தியவுடன் 

மிதிவண்டி நின்றுவிடுகிறது.
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விைச இயங்கும் ெபாருைள நிறுத்துதல்

இயங்கும் ஒரு ெபாருளின் மீது அதன் இயக்கத்திற்கு 

எதிர் திைசயில் விைச ெகாடுக்கப்பட்டால் அவ்விைச 

அப்ெபாருளின் இயக்கத்ைத நிறுத்திவிடுகிறது.

 கால்பந்து விைளயாடியிருக்கிறாயா?

 ஓடிவரும் கால்பந்ைத எவ்வாறு நீ நிறுத்துவாய்?

  இலக்கு தடுப்பவர்  (ேகால் கீப்பர்) விைசையக் 

ெகாடுத்து பந்ைத நிறுத்துகிறார். 

விைச ெபாருளின் வடிவத்ைத மாற்றுதல்

 காற்று அல்லது நீரால் நிரப்பப்பட்ட 

ஒரு பலூைன இரண்டு ைககளாலும் 

அழுத்தும்ேபாது அதன் இரண்டு 

பக்கங்களிலும் விைச ெசலுத்தப்பட்டு அதன் 

வடிவத்ைத மாற்றப்படுகிறது.

 ெநகிழி தண்ணீர் புட்டிையக் ைகயால் 

நசுக்கும் ேபாது அதன் எல்லாத் திைசகளிலும் 

விைச ெசயல்படுகிறது. இதனால் புட்டியின் 

வடிவமும், அளவும் மாறுகிறது.
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ெபாருத்துக.

இயக்கத்ைத நிறுத்துதல்

திைசைய மாற்றுதல்

உருவத்ைத மாற்றுதல்

ேவகத்ைத மாற்றுதல் 

ஒரு ெபாருைளத் தள்ளுவதற்குக் ெகாடுக்கப்படும் 

விைசைய விட இழுப்பதற்குக் குைறவான விைசேய 

ேபாதுமானது.
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 3.4. விைசயின் வைககள்
ெதாடு விைச

ஒரு ெபாருைளத் ெதாடுவதன் மூலம் அப்ெபாருளின்மீது 

ெசயல்படும் விைசேய ெதாடு விைச எனப்படும்.

 எ.கா தீக்குச்சிையப் பற்ற ைவத்தல்

 ெதாடுவிைசயின் வைககள்

 1. தைசநார் விைச 2. எந்திர விைச 3. உராய்வு விைச

ெதாடா விைச
ஒரு ெபாருைளத் ெதாடாமேலேய அதன்மீது ெசயல்படும் 

விைச ெதாடா விைச எனப்படும். எ.கா. தூசு உறிஞ்சி (Vaccum 

cleaner), காந்தம்.

ெதாடா விைசயின் வைககள்
1. புவியீர்ப்பு விைச 2. காந்த விைசஉ

 எந்திர விைச

இயந்திரத்தினால் ெகாடுக்கப்படும் விைச எந்திர விைச எனப்படும்.

எ.கா:
மண் ெவட்டும் இயந்திரத்ைதக் 

ெகாண்டு குழி ேதாண்டுதல்

கலப்பிையக் ( மிக்சி ) ெகாண்டு 

ெபாருள்கைள அைரத்தல்

நான் என்னுைடய ைக 
தைசகைள பாைன ெசய்ய 
பயன்படுத்துகிேறன். இது 

தைசநார் விைசயாகும்.

என்னுைடய கால் 
தைசகைள நான் 

மிதிவண்டிைய இயக்க 
பயன்படுத்துகிேறன். இது 

தைசநார் விைசயாகும்.

தைசநார் விைச
நம் உடலின் உறுப்புகள் அல்லது தைசகளின் உதவியால் ெகாடுக்கப்படும் விைச தைசநார் 

விைச எனப்படும்.
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புவியீர்ப்பு விைச 

 ஒரு பந்ைத காற்றில் ேமல்ேநாக்கி எறிந்தால் அது 

கீேழ வருவது ஏன்?

 நாம் குதிக்கும்ேபாது ஏன் மீண்டும் தைரையத் 

ெதாடுகிேறாம்? நம்மால் ஏன் பறக்க 

முடியவில்ைல?

ஏன் பழங்கள் 
மரத்திலிருந்து 

கீேழ விழுகின்றன?

இைவெயல்லாம் ஏன் நிகழ்கின்றன?

பூமியானது எல்லாப் ெபாருள்கைளயும் தன்ைன ேநாக்கி ஈர்க்கிறது.

ெபாருள்கைளத் தம்ைம ேநாக்கி இழுக்க, அவற்றின் மீது புவி ெசலுத்தும் விைசேய புவியீர்ப்பு 

விைச எனப்படும்.

படத்ைதப் பார்த்து, அதன் மீது எவ்வைக விைச ெசயல்படுகிறது என எழுதுக. 

காந்த விைச 

தைசநார் விைச ெசயல்படும் படங்களுக்கு () குறியிடுக.

______________ ______________ ______________ ______________

இரும்பாலான ெபாருள்கைளத் தம்ைம ேநாக்கி ஈர்க்கும் 

ெபாருள் காந்தம் ஆகும்.
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3.5 உராய்வு
நாம் ெவள்ைளத் தாளில் ெபன்சிலால் எழுதியைத அழிக்க, அழிப்பாைனப்

பயன்படுத்தும்ேபாது அதன் வடிவம் மாறுவது ஏன்?

இரண்டு பரப்புகள் ஒன்ைறெயான்று ெதாடும்ேபாேதா அல்லது ஒன்றின்மீது மற்ெறான்று 
நழுவிச் ெசல்லும்ேபாேதா ஏற்படும் விைச உராய்வு எனப்படும்.

உங்களுக்குத் ெதரியுமா? இரண்டு சிக்கி முக்கிக் கற்கைள ஒன்ெறாடு ஒன்று உரசும்ேபாது 

ெநருப்பு உருவாவைதக் ஆதிமனிதன் கண்டறிந்தான். கற்களுக்கு இைடேய ஏற்படும் உராய்வு 

விைசேய தீப்ெபாறிைய உருவாக்குகிறது.

சிக்கிமுக்கிக்கல்

நாம் ஒரு பந்ைத புல் தைரயில் உருளச் ெசய்யும்ேபாது அதன் ேவகம் படிப்படியாகக் 

குைறந்து, இறுதியில் அப்பந்து நின்றுவிடுகிறது. விைச ெசயல்படாமல் 

இயங்கும் ெபாருள் ஒன்று நிற்காது என்பது நாம் அறிந்தேத. இது எத்தைகய 

விைச? நகர்ந்து ெகாண்டிருந்த பந்ைத நிறுத்திய இந்த விைச உராய்வு விைச 

ஆகும். ஒரு பரப்பின்மீது ஒரு ெபாருள் இயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 

அப்பரப்பினால் ெபாருளின் மீது தரப்படும் விைசேய உராய்வு விைச எனப்படும்.

தள்ளுதல் ெசயல்கள்

___________________
___________________
___________________

இழுத்தல் ெசயல்கள்

___________________
___________________
___________________

உராய்வு ெசயல்கள்

___________________
___________________
___________________

தீக்குச்சி உரசுதல் சறுக்கு விைளயாட்டு நகரும் மகிழுந்து

உராய்வு விைச

கால்பந்து விைளயாட்டு

பட்டம் விடுதல்

வண்டி 

இழுத்தல்

குழந்ைத ஸ்கூட்டர்

வைகப்படுத்துக

ஊஞ்சலாட்டம்

மிதிவண்டி இயக்குதல்

மண்ணில் விைளயாடுதல்

மரக்கட்ைடைய 

இழுத்தல்

சாய்ந்தாடி

சறுக்குதல்

சிந்திக்க! சுண்டாட்டம் விைளயாடுவதற்கு முன் சுண்டாட்டப் 
பலைகயின்மீது ெமன்ெபாடிையத் தூவுவது ஏன்?
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அ. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.
(தள்ளுதல், விைச, இழுத்தல், ேவகம், புவியீர்ப்பு விைச, 

திைச, தைசநார் விைச)

1. ஓய்வு நிைலயில் உள்ள ெபாருைள நகர்த்த உதவுவது ___________ .

2. உடல் உறுப்புகளின் இயக்கத்தால் நைடெபறும் விைச ____________ .

3. _______________ மற்றும் _____________ விைசகள் ஆகும் .

4. மரத்திலிருந்து பழம் கீேழ விழக் காரணம் __________ .

5. விைச ___________ ஐயும் _________ ஐயும் மாற்றும்.

ஆ. ெசாற்கைள சரியான படத்துடன் ெபாருத்துக.

மதிப்பீடு

பந்ைத அடித்தல்

காைரத் தூக்குதல்

தைசநார் விைச

இழுத்தல்

உராய்வு

இயந்திர விைச

இ. வினாக்களுக்கு விைடயளி.

1. கதைவத் திறக்க எவ்வைக விைச பயன்படுகிறது?

2. விைசகளின் வைககள் யாைவ?

3. கிணற்றில் நீர் இைறக்கும் ேபாது எவ்வைக விைச பயன்படுகிறது?

4. இயக்கம் என்றால் என்ன?

5. மண்பாண்டம் ெசய்ய எவ்வைக விைச பயன்படுகிறது?

ஈ .  கீழ்க்காணும் ெபாருள்களின் அருகில் சுஜாதா காந்தத்ைத ெகாண்டு வருகிறாள். 
அவற்றில் எைவெயைவ காந்தத்தில் ஒட்டிக் ெகாள்ளும்?

புத்தகம், ஊசி, நாணயம், அழிப்பான், சட்ைட, சீப்பு, குவைள, ஆணி

உ.  சிந்தித்து விைடயளிக்க.

 பந்து, கல், காகிதத்தாள், இைல ஆகியவற்ைற ராஜா ேமல்ேநாக்கி எறிகிறான்.

அவற்றிக்கு என்ன நிகழும்? இங்கு எவ்வைக விைச ெசயல்படுகிறது?

Battery bike
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அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்

இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ெபரும் திறன்கள்
  அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் தத்துவங்கள் பற்றிய அறிைவப் பயன்படுத்துதல்
 சைமயலைறயில் உள்ள அறிவியைல உற்றுேநாக்குதல்
  சைமயல் ெபாருள்களின் மதிப்பு மற்றும் அவற்றின் மருத்துவப் பண்புகள் பற்றி 

அறிந்து ெகாள்ளுதல்
 அன்றாட வாழ்வில் உள்ள அறிவியல் நிகழ்வுகைள அறிந்துணர்தல்
 நீர் மற்றும் பாலின் ெகாதிநிைலகைள அளவிடுதல்

அலகு

4

அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் என்பது பிரிக்கமுடியாதது 
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியுமா?

அறிவியல் என்பது நாம் வாழும் உலகத்ைதச் 
சுற்றியுள்ளவற்ைறப் பற்றி படிப்பது ஆகும். நாம் அறிவியைல 
உற்றுேநாக்குதல், ேசாதைன ெசய்தல், விவரித்தல் ேபான்றைவ 
மூலம் கற்கிேறாம்.

அறிவியல் என்பது நம்ைமச் சுற்றி எங்கும் உள்ளது. 
எடுத்துக்காட்டாக அறிவியைல நாம் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தது 
முதல் மீண்டும் தூங்கும் வைரயிலும் மட்டுமில்லாமல் ஒருவர் 
தூங்கும் ேபாதும் கூட அறிவியைல நம்மால் உற்றுேநாக்க முடியும். 

அறிவியல் நம் அன்றாட வாழ்வின் ெபரும்பாலான 
நிகழ்வுகளான உணவு, ஆற்றல், மருத்துவம், ேபாக்குவரத்து, 
ஓய்வு ேபான்ற அைனத்திலும் மிகப்ெபரிய தாக்கத்திைன 
ஏற்படுத்துகிறது. 

நம் அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் எவ்வாறு 
தாக்கத்திைன ஏற்படுத்துகிறது?
  நாம் உறங்கும்ேபாதும் நமது உடல் இயங்கிக்ெகாண்ேட 

இருக்கும். நாம் உறக்கத்தில் காணும் கனவு கூட 
அறிவியேல.

  நாம் உணவு உட்ெகாள்ளும் ேபாது நமது ெசரிமான 
மண்டலம் ேவைல ெசய்கிறது.

  மருந்து , பாத்திரங்கள் மற்றும் வீட்டு உபேயாகப்ெபாருள்கள் 
அைனத்தும் அறிவியலால் உருவாக்கப்பட்டைவ.

அறிவியல்என்பது என்ன? 

4.1. அறிமுகம்

அறிவியல் நம் 

அன்றாட வாழ்வில் 

முக்கியமானதா?

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
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ேமேல காணும் படங்களில்  என்ன காண்கிறாய்?
முதல் படம் நீைரக் ெகாதிக்க ைவத்தைலயும், இரண்டாவது படம் பாைல ெகாதிக்க 

ைவத்தைலயும் காண்பிக்கிறது.

ெகாதிக்க ைவத்தல் என்றால் என்ன?
ஒரு திரவப்ெபாருைள வாயு நிைலக்குச் ெசல்லும் அளவிற்கு ெவப்பப்படுத்துவேத 

ெகாதிக்க ைவத்தல் ஆகும். நீர் ெகாதித்தல் என்பது நீரிைன ெவப்பப்படுத்தி வாயு நிைலக்கு 
மாற்றி காற்றுடன் கலக்கச் ெசய்வது ஆகும்.

ெகாதிநிைல
ஒரு திரவத்ைத ெவப்பப்படுத்தும் ேபாது அதைன ெகாதிக்கச் ெசய்யும் (உயர்) குறிப்பிட்ட 

ெவப்பநிைலேய அப்ெபாருளின் ெகாதிநிைல ஆகும். அந்த குறிப்பிட்ட ெவப்பநிைலயில் திரவம் 
வாயுவாக மாறும்.

நீைரக் ெகாதிக்க ைவத்தலின் நன்ைமகள்
 கிருமிகைள நீக்குகிறது 
 ெசரிமானத்ைத அதிகரிக்கிறது.
 நீரின் மூலம் பரவும் ேநாய்களிடமிருந்து நம்ைமக் காக்கிறது.

4.1.1 சைமயலைற அறிவியல்

ஒருவர் அன்றாட வாழ்வில் அறிவியலின் பயன் பற்றி அறிய 
மிகச் சரியான இடம் சைமயலைற ஆகும். ெபாதுவாக 

தண்ணீைர  ஏன் ெகாதிக்க ைவக்கிேறாம், இட்டலிைய  
எவ்வாறு சைமக்கிேறாம் என்பைத அறிய அறிவியல் 

ேதைவ என்பது உங்களுக்குத் ெதரியுமா?
நீைரக் ெகாதிக்க ைவத்தல்

அ) ஆ)

இட்டலி  சைமத்தல்
  தமிழ்நாட்டில் அைனவரும் ெபாதுவாக பயன்படுத்தும் 

வழக்கமான காைல சிற்றுண்டி இட்டலி .
 எம்முைறயில் இட்டலி  மாவு உருவாக்கப்படுகிறது?
  எத்தைகய சைமத்தல் முைறயில் இட்டலி  

உருவாக்கப்படுகிறது?
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இட்டலி தயாரிக்க என்ெனன்ன ெபாருள்கள் ேதைவப்படுகின்றன என உங்களுக்குத் ெதரியுமா? 
 1. அரிசி ( புழுங்கல் அரிசி)  2. உளுந்து 3. ெவந்தயம் 4. உப்பு

இவற்ைறக் ெகாண்டு அைரத்த மாவு அல்லது குைழ மாைவ 8 மணி ேநரத்திற்கு ேமலாக 
புளிக்கச் ெசய்ய ேவண்டும்.

இட்டலி  நீராவி மூலம் அதற்ெகன வடிவைமக்கப்பட்ட சைமயற்கலனில் சைமக்கப்படுகிறது.
ெநாதிக்கச்ெசய்த பிறகு குைழ மாவிைன இட்டலித் தட்டில் ைவத்து நீராவியில் ேவக ைவக்க 

ேவண்டும். துைளயிடப்பட்ட தட்டானது இட்டலியிைன சீராக ேவக ைவக்கிறது.

இட்டலி தயாரிக்கும் படிநிைலகள்

அரிசி மற்றும் உளுந்ைத 
நீரில் ஊற ைவத்தல் அைரத்தல்

புளிக்க ைவத்தல் இட்டலித்  தட்டில் ைவத்து ேவக ைவத்தல்

 நீராவியால் சைமப்பதின் நன்ைமகள்

 இது சைமப்பதற்கான மிக எளிைமயான முைற.

 நீராவியால் சைமத்த உணவு எளிைமயாக ெசரிமானமைடயக் கூடியது.

 நீராவியால் சைமத்த உணவானது ைவட்டமின் ’சி’ மற்றும் ’இ’ையத் தக்கைவக்கிறது.

இடியாப்பம்

நாம் இடியாப்பத்திைன நீராவியில்தான் சைமக்கிேறாம்.
இடியாப்பம் ெசய்ய அரிசி ேதைவப்படுகிறது.
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பலவைகயான இட்டலிகைளச் சுைவப்ேபாமா!

குழந்ைதகள் மற்றும் வாடிக்ைகயாளர்கைளக் கவர்வதற்காக சைமயலாளர்கள் பீட்ரூட் மற்றும்  
ேகரட் துருவல்கைள அைரத்த மாவுடன் ேசர்த்து ேகரட் இட்டலி , பீட்ரூட் இட்டலி  ேபான்ற 
விதவிதமான இட்டலிகைளச் சைமக்கின்றனர்.

நீங்கள் ேநாயுற்று இருக்கும்ேபாது மருத்துவர் இட்டலி அல்லது இடியாப்பம் எடுத்துக்ெகாள்ளச் 
ெசால்வைதக் ேகட்டிருக்கிறீர்களா? அது ஏெனன்று உங்களால் சிந்திக்க முடிகிறதா?

சிந்திப்ேபாமா!சிந்திப்ேபாமா!

உங்கள் சைமயலைறயில் உள்ள ெபாருள்களுக்கு () குறியிடுக.

நீராவி முைறயில் சைமக்கப்படும் உணவுப்ெபாருள்களுக்கு () குறியிடுக .
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அழுத்த சைமயற்கலனின் நன்ைமகள்

உணவுத் தயாரிக்கும் 
ேநரத்ைதக் 
குைறக்கிறது.

எரிெபாருள் பயன்பாட்ைடக் 
குைறத்து ஆற்றைலச் 
ேசமிக்கிறது.

ெபரும்பாலான 
ஊட்டச்சத்துக்கைள 
உணவில் தக்க ைவக்கிறது.

அழுத்த சைமயற்கலன் சாதாரண பாத்திரங்கள் சைமப்பைத விட 4 மடங்கு 
ேவகமாக சைமக்கிறது.

கீழ்க்காணும் ெபாருள்கள் நம் வாழ்க்ைகயில் இல்ைலெயனில் எப்படி இருக்கும்.
1. மின் விளக்கு ____________
2. மின் விசிறி ________________
ேபான்ற ெபாருள்கள் வீட்டு உபேயாகப் ெபாருள்களாகும் . 
வீட்டு உபேயாகச் சாதனங்கள் இல்லாமல் வீட்டில் உள்ள ேவைலகைளச் 
ெசய்வது அவ்வளவு எளிது இல்ைல. இைவ வாழ்க்ைகைய மிக 
எளிைமயாகவும், வசதியாகவும் வாழ உதவி ெசய்யும் இயந்திரங்கள் ஆகும். 
இந்தப் பகுதியில்  நாம் இதுேபான்ற சில வீட்டு உபேயாகச் சாதனங்கைள பற்றி கற்க இருக்கிேறாம்.
  படத்திலுள்ளது ேபான்ற பாத்திரத்திைனப் நீ பார்த்ததுண்டா? அதன் ெபயர் என்ன?
 அழுத்த சைமயற்கலனின் பயன்கள் என்ன?
உணவுப்ெபாருைள நீருடன் ேசர்த்து சைமக்க உதவும் மூடப்பட்ட பாத்திரேம அழுத்த சைமயற்கலன் ஆகும்.

இட்டலி தயாரிக்கும் படிநிைலகைள வரிைசப்படுத்துக

4.1.2 வீட்டு உபேயாகச் சாதனங்கள் – அழுத்த சைமயற்கலன்
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கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ெவப்பத்தில் மிக 
ேவகமாக சைமக்கப் பயன்படுகிறது.

கடினமான நறுமணப்ெபாருள்கைள 
அைரக்கவும் , சட்னி , 

பழச்சாறுகைளத் தயாரிக்கவும் 
பயன்படுகிறது.

ெபாதுவாக பயன்படுத்தப்படும் வீட்டு உபேயாகச் சாதனங்கள் மற்றும் அதன் பயன்கள்

உணவுத் தானியங்கைள 
அைரத்து மாவு தயாரிக்கப் 

பயன்படுகிறது.

காய்கறிகைளத் 
துண்டு துண்டாக 

நறுக்க உதவுகிறது.

தண்ணீர், ேதநீர் 
மற்றும் காபி சுட 

ைவக்கப் 
பயன்படுகிறது.

வாயு, 
மண்ெணண்ெணய் 
அடுப்பிற்கு மாற்றாக 

பயன்படுத்தப்படும் அடுப்பு.

உணவுப் ெபாருள்கைளச் சூடுபடுத்தவும், 
உணவு சைமக்கவும் மின்சாரத்தால் 

இயங்கும் வீட்டுச்சாதனப்ெபாருள்.

வாயு அடுப்பு

ெகாதி ெகண்டி மின்சார அழுத்த 
சைமயற்கலன்

காபி தயாரிக்கும்  கருவிமின் அடுப்பு

கலப்பி

அைரக்கும் இயந்திரம் காய்கறி ெவட்டு கருவி

காபி, ேதநீர் தயாரிக்க 
பயன்படுகிறது. 

4.1.3 பிற வீட்டு உபேயாகச் சாதனங்கள்

கலந்துைரயாடுேவாமா?
1. பயறுகைள ேவகைவக்க எது மிகக் குைறவான ேநரத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளும்?
 அ. அழுத்த சைமயற்கலன்  ஆ. மண்பாண்டம்
2.  அழுத்த சைமயற்கலைனப் பயன்படுத்தி சைமக்கும் உணவுப் ெபாருள்கைள உன் 

நண்பர்களுடன் கலந்துைரயாடி பட்டியலிடுக.

  ெபாதுவாக பயன்படுத்தப்படும் வீட்டுச் சாதனப்ெபாருள்கள் மற்றும் அவற்றின்  பயன்கள் பற்றி 
படிப்ேபாமா!
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  ஒருேபாதும் சைமயலைறயில் உள்ள கத்தி, தீப்ெபட்டி, கண்ணாடிச் சாமான்கைளக் ெகாண்டு விைளயாடக்கூடாது. 
  சூடான பாத்திரங்கைளப்பிடிக்கும் ேபாது துணிகைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும். 
  சைமயல் எரிவாயுக்கலனில் ஏேதனும் கசிவு இருப்பைத நுகர்ந்தால் உடனடியாக வீட்டில் உள்ள 

ெபரியவர்களிடம் ெதரிவிக்க ேவண்டும். 
  வாயு அடுப்பு, நுண்ணைல அடுப்பு ேபான்ற மின்சாதனப் ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்திய உடன் 

நிறுத்திவிட ேவண்டும்.

சைமயலைற பாதுகாப்பு வழிமுைறகள்

குளிர்சாதனப் ெபட்டி

குளிர்சாதனப் ெபட்டி என்பது சிறப்பானெதாரு உபேயாகச் சாதனம். இது உணவுப் 
ெபாருள்கைளக் ெகட்டுப்ேபாகாமல் ைவத்திருக்கிறது. இது ஆவியாதல் மூலம் 
குளிர்வித்தல் தத்துவத்தின் அடிப்பைடயில் ெசயல்படுகிறது.
குளிர்சாதனப் ெபட்டியில் உள்ள இைறப்பி (பம்ப்) உட்பக்கத்தில் உள்ள ெவப்பத்ைத 
ெவளிப்பக்கமாக ெவளிேயற்றுகிறது. 
இது ெபாருள்கள் குளிர்ச்சியாக இருக்க உதவுகிறது.
குளிர்சாதனப் ெபட்டியின் உட்பக்கம் உள்ள மிகக் குளிர்ச்சியான ெவப்பநிைல 
உணவுப்ெபாருள்களில் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிையக் குைறத்து அவற்ைற 
நீண்ட நாட்களுக்கு ெகட்டுப் ேபாகாமல் பாதுகாக்கிறது.

’அ’ வரிைசைய ‘ஆ’ வரிைசயுடன் ெபாருத்துக.

அ ஆ

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -
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ெபாருள்களுக்கு வண்ணம் தீட்டி எண்ணி எழுதுக.

4.2 சைமயலைற மருத்துவம்

கடந்த காலங்களில் ஒவ்ெவாரு வீட்டிலும் சைமயலைற மருத்துவம் பயன்பாட்டிலிருந்தது. 
அைதப் பற்றிய எண்ணங்கள் / சிந்தைனகள் எதுவும் இல்லாமேலேய ஒவ்ெவாரு உடற் 
குைறபாட்ைடயும் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்றும், அவசரகாலங்களில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் 
எனவும் தாய்மார்கள் அறிந்து ைவத்திருந்தனர்.

நமது சைமயலைறயில் ஒரு மருந்தகேம உள்ளது என்றால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்ைல.
சைமயலைறயில் உள்ள எந்ெதந்த ெபாருள்கள் என்ெனன்ன ேநாையக் குணப்படுத்தப் 
பயன்படுகின்றன என பார்ப்ேபாமா!

சைமயலைற மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவம்

ஏைழகளின் உயிர் 
எதிர்ெபாருள் என பூண்டு 
அைழக்கப்படுகிறது. இது 
இரத்த அழுத்தத்ைத 
சமநிைலயில் ைவத்திட 
உதவுகிறது. சளிையக் 
குணப்படுத்தப் 
பயன்படுகிறது.

பூண்டு ெபருங்காயம்
ெசரிமானத்ைத 
அதிகரிக்கப் 
பயன்படுகிறது. 
வயிற்றுப்ேபாக்கு, 
வயிற்றுக் கடுப்பு 
ேபான்றவற்றிற்கு 
மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
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சளி மற்றும் 
இருமலுக்கு 
மிகச்சிறந்த 
நிவாரணி ஆகும்.

கருப்பு மிளகு இலவங்கம்

இலவங்க 
ெமாட்டு பல் வலி 
நீக்க உதவுகிறது.

இஞ்சி மஞ்சள்
இது ெபாதுவாக 
கிருமிநாசினியாகப் 
பயன்படுகிறது.
காயத்ைத 
குணப்படுத்தப் 
பயன்படுகிறது.

ெசரிமானத்ைத 
ஊக்குவிக்கிறது. 
குமட்டல் உணர்ைவக் 
குைறக்கிறது.

வீட்டில் ெசய்யலாமா! 
ெகாத்துமல்லி சாறு

ெகாத்துமல்லி இைலகைள அைரத்து சாறு எடுக்கவும். இச்சாறு ெநஞ்சு 
எரிச்சைலக் குைறக்கிறது. இதன் சாற்றில் மிக அதிக அளவு இரும்பு மற்றும் 
ைவட்டமின் ஏ, பி, சி உள்ளன.
ெகாத்துமல்லி ேதநீர் தயாரிக்கும் முைற
ெகாத்துமல்லி விைதகைள அைரத்து ெபாடியாக்க ேவண்டும். 2 அல்லது 3 ேகாப்ைப ெகாதிநீரில் 
1 ேதக்கரண்டி அைரத்த ெபாடிையச் ேசர்க்க ேவண்டும். சுைவக்கு ேபாதுமான அளவு ெவல்லம் ேசர்க்க 
ேவண்டும். 5 நிமிடங்கள் சூடுபடுத்த ேவண்டும்.

உனக்குப் பிடித்தமான உணவு எது? அதில் என்ெனன்ன கலந்திருக்கும்?
அதற்கு மருத்துவக் குணம் ஏேதனும் உண்டா? அவற்ைற அட்டவைணயில் எழுதுக.

வ.எண் பிடித்தமான உணவு அடங்கியுள்ள 
ெபாருள்கள்

மருத்துவக் குணம்
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4.3.2 ேகாப்ைபயில் எரிமைலக் குழம்பு

4.3 அன்றாட வாழ்வில் எளிய அறிவியல் ேசாதைனகள்

அறிவியல் மீதான ஆர்வம் உண்ைமயிேலேய ெதாடங்குமிடம் வீடு தான். நம்ைமச் சுற்றியுள்ளவற்ைற 
எளிைமயாக ஆராய்வதன் மூலம் இந்த ஆர்வம் அதிகரிக்கின்றது

உதாரணமாக இைலகள் ஏன் பச்ைச நிறத்தில் உள்ளன? சூரியன் மற்றும் நிலவிற்கு இைடேயயான 
ேவறுபாடு என்ன? ெதாைலக்காட்சி எவ்வாறு ேவைலெசய்கிறது? இது ேபான்ற ேகள்விகள் அறிவியல் 
எண்ணங்கைள அதிகரிக்கின்றன.

நாம் இப்ெபாழுது எளிய அறிவியல் ேசாதைனகள் சிலவற்ைறக் கற்றுக்ெகாள்ளலாமா?

ேநாக்கம்: நிழல் உருவாகும் விதத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளுதல்.
ெசயல்முைற :
1. வகுப்பைறைய இருட்டாக்கவும். 
2. ெமழுகுவர்த்திைய ஏற்றிக்ெகாள்ளவும். 
3.  ெமழுகுவர்த்திக்கு சற்று ெதாைலவில் ெபாம்ைம ஒன்ைற 

ைவக்கவும். என்ன காண்கிறாய்?
4.   ெபாம்ைமைய ெமழுகுவர்த்திக்கு இன்னும் சற்று 

ெதாைலவில் நகர்த்தவும். என்ன காண்கிறாய்?
5. ெபாம்ைமைய ெமழுகுவர்த்திக்கு அருகில் நகர்த்தவும். தற்ேபாது என்ன காண்கிறாய்?
6.  மங்கலான ஒளியில் இேத ேசாதைனைய ெசய்யும் ேபாது என்ன காண்கிறாய்?
நிரப்புக:

   ெபாம்ைமைய ெமழுகுவர்த்திக்கு மிக அருகில் ெகாண்டு ெசல்லும் ேபாது அதன் 
நிழல்________________இருக்கும்.

   ெபாம்ைமைய ெமழுகுவர்த்திக்கு ெதாைலவில் ெகாண்டு ெசல்லும் ேபாது அதன் 
நிழல் _______________________ இருக்கும்.

  பிரகாசமான ஒளியில் நிழல் __________________இருக்கும். 
 மங்கலான ஒளியில் நிழல் _________________இருக்கும்.

ேதைவயானைவ :  உயரமான கண்ணாடிக் குடுைவ , ¼ கப் தாவர எண்ெணய்,
1 ேதக்கரண்டி உப்பு, நீர், உணவு வண்ணம் (Food colour).

ெசயல்முைற :
1. கண்ணாடிக் குடுைவயில் ¾ பாகம் நீர் நிரப்ப ேவண்டும்.
2.  உணவு வண்ணம் 5 துளிகள் ேசர்க்க ேவண்டும்` (சிவப்பு வண்ணம் சிறப்பாக 

இருக்கும்).
3.  ெமதுவாக எண்ெணைய கண்ணாடிக் குடுைவயில் ஊற்ற ேவண்டும். எண்ெணய் 

நீருக்கு ேமேல எப்படி மிதக்கிறது என்று பார்.
4. உப்புத்தூைள மிதக்கும் எண்ெணய் மீது தூவ ேவண்டும்.
5.  குமிழ்கள் எப்படி கண்ணாடிக்குவைளயின் ேமலும் கீழும் நகர்கின்றன என்பைதக் கவனி.

இேத ேபான்று மற்ெறாரு ேதக்கரண்டி உப்ைபச் ேசர்க்கும்ேபாது என்ன நடக்கிறது என்பைதக் கவனி.

4.3.1 நிஜம் மற்றும் நிழல்
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குவைளயில் பின்வருவனவற்ைறச் ேசர்க்கும்ேபாது என்ன நடக்கிறது?

நீரில் எண்ெணய் ேசர்க்கும்ேபாது
உணவில் வண்ணம் ேசர்க்கும்ேபாது
உப்ைபச் ேசர்க்கும்ேபாது

முதலில் எண்ெணய் நீரில் மிதக்கும். ஏெனன்றால் நீைர விட எண்ெணய்க்கு அடர்த்திக் குைறவு. 
இருப்பினும் உப்பு எண்ெணய்ைய விட கனமானது. எனேவ நீரில் மூழ்கும் அவ்வாறு 
மூழ்கும்ேபாது உடன் சிறிதளவு எண்ெணய்ைய எடுத்துக்ெகாள்ளும். ஆனால் நீரில் உப்பு 
கைரந்தவுடன் மீண்டும் எண்ெணய் ேமேல வரும். 
இந்த ேசாதைன ஆர்வமூட்டும்படியாக இருந்ததா?

4.4 நீர் மற்றும் பாலின் ெகாதிநிைலைய ெவப்பமானி ெகாண்டு அளவிடுதல்

ேடனியல் ஃபாரன்ஹீட் என்ற ெஜர்மன் 
இயற்பியல் அறிஞர் 1714ஆம் ஆண்டு 
பாதரச ெவப்பமானிையக் கண்டறிந்தார்.

 இக்கருவிைய நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா?
 இதைன எங்ேக பார்த்திருக்கிறீர்கள்?
 இதன் பயன் உங்களுக்குத் ெதரியுமா?

ெபாதுவாக நமது உடல் ெவப்பநிைல காைலயில் குைறவாகவும், 
பகல் ேநரத்தில் சிறிது சிறிதாக அதிகரித்து, மாைலயில் அதிகமாகவும் 
இருக்கும். இைதத்தவிர நமது உடல் ெவப்பநிைல ஏேதனும் ேநாய் 
தாக்கத்தின் ேபாது அதிகமாக இருக்கும். உடல்நிைல சரியில்லாமல் 
இருக்கும்ேபாது ெவப்பமானிையப் பயன்படுத்தி நம் உடல் 
ெவப்பநிைலைய அறிந்து ெகாண்டு, சரிப்படுத்திக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ெவப்பமானி என்றால் என்ன? 

ெவப்பநிைலைய அளக்க உதவும் கருவிக்கு ெவப்பமானி என்று 
ெபயர். இது உைறயிடப்பட்ட நீண்ட கண்ணாடிக் குழாயால் ஆனது. 
இதில் அளவுேகாளில் உள்ளது ேபால அளவுகள் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும். 
இந்த அளவுகள் நமது உடல் ெவப்பநிைலையக் குறிக்கும்.
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நீர் மற்றும் பாலின் ெகாதிநிைலைய அளவிடல்

நீரின் ெகாதிநிைல 1000 ெசல்சியஸ் (C) என்பைதக் கண்டறிதல்.
ேதைவயான ெபாருள்கள் :   வாயகன்ற பாத்திரம், நீர், இரும்புத்தண்டு அல்லது 

ேதக்கரண்டி, ெவப்பமானி
ெசய்முைற :

நீைர பாத்திரத்தில் எடுத்துக் ெகாள்ளவும். ஆரம்ப ெவப்பநிைலையக் குறித்துக்ெகாண்டு 
நீைர சூடுபடுத்தத் ெதாடங்கவும். நீைரக் ெகாதிக்கச் ெசய்த பின் அதன் ெவப்பநிைலைய 
அளவிடுதல் ேவண்டும். 1000 ெசல்சியஸ் நீரின் ெகாதிநிைல என்பைத நீ காண்பாய். 

நீரின் ெகாதிநிைல 1000 ெசல்சியஸ் என்பதைனயும், நீர் ெகாதிக்கும் ேபாது அதன் 
ெவப்பநிைல 1000 ெசல்சியஸாக உள்ளைதயும், பின் ெதாடர்ந்து சிறிது ேநரம் ெகாதிக்கச் ெசய்தாலும் 
அதன் ெவப்பநிைல மாறாது என்பைதயும் காண்பாய்.

பாலின் ெகாதிநிைலையயும் இவ்வாறு அளவிடலாம்.

படத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெவப்பநிைலக்ேகற்ப ெவப்பநிைலமானியில் வண்ணமிடவும்.

அ. பின்வரும் ெசாற்ெறாடரில் எது சரி அல்லது தவறு எனக் குறிப்பிடுக.

1. நீைரக் ெகாதிக்க ைவக்கும் ேபாது பாக்டீரியங்கள் நீக்கப்படுகின்றன.
2. இட்டலி  நீராவி மூலம் சைமக்கப்படுகிறது.
3. ெவப்பமானி அழுத்தத்ைத அளக்க உதவுகிறது.
4. ெபாருள்கைளக் குளிர்ச்சியாக ைவத்திருக்க குளிர்சாதனப் ெபட்டி பயன்படுகிறது.
5. குமட்டல் மற்றும்  விக்கைல சரிெசய்ய பூண்டு பயன்படுகிறது.
6. நீரின் ெகாதிநிைல 1000 ெசல்சியஸ் ஆகும்.

மதிப்பீடு

1000C 500C 300C 700C

ஆ. இட்டலி  உருவாக்கத் ேதைவயான ெபாருள்கைள வட்டமிடுக.

அரிசி ேவர்க்கடைல மிளகாய்  உளுந்து துவரம்பருப்பு

நீர் உப்பு மிளகு சர்க்கைர ெவந்தயம்
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ஈ.   வீட்டில் ெசய்யும் பாதுகாப்பான ெசயலுக்கு ( ) குறியும் பாதுகாப்பற்ற ெசயலுக்கு (x) 
குறியும் இடுக.

1. மின்சாதனப் ெபாருள்கைளத் ெதாடுதல்.
2. கூர்ைமயான ெபாருள்களுடன் விைளயாடுதல்.
3. சைமயலைறயில் விைளயாடுதல்.
4.  எரிவாயு அடுப்பு மற்றும் எரிவாயுக் கலன் ஆகியவற்ைற

பாதுகாப்பான இைடெவளியில் ைவத்திருத்தல்.

உ. ஒரு வார்த்ைத அல்லது வாக்கியத்தில் விைடயளி.

1. நீரின் ெகாதிநிைல என்ன?
2. பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் எப்படி அதிக நாள்களுக்கு ேசமித்து ைவக்கப்படுகின்றன?
3. ெவப்பநிைலைய அளக்க உதவும் கருவியின் ெபயர் என்ன?
4. இட்டலி எம்முைறயில் தயாரிக்கப்படுகிறது?
5. கருப்பு மிளகின் பயன் என்ன?
6.  சைமயலைறயில் உள்ள எந்த ெபாருள் ஏைழகளின் ேநாய் எதிர்ப்புப் ெபாருள் என 

அைழக்கப்படுகிறது?

ஊ. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி.

1. அழுத்த சைமயற்கலனின் நன்ைமகைள எழுதுக.
2. நீைரக் ெகாதிக்க ைவத்தலின் பயன்கைள எழுதுக.

இ.  வீட்டு உபேயாக சாதனங்கைள அவற்றின்  பயன்களுடன் ெபாருத்துக.

காபி தயாரிக்க

காய்கறிகைளப் பாதுகாக்க

தண்ணீைரக் ெகாதிக்க 
ைவக்க

குைழத்த மாவு தயாரிக்க

விைரவாக சைமக்க
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மின்னூல் இைணய வளங்கள்மதிப்பீடு

ெபாருளடக்கம்
அலகு தைலப்பு பக்க எண் மாதம்

குடும்பம்

நமது நண்பர்கள்

ஊராட்சி மன்றம்

பாதுகாப்பு

1

2

3

4

117

132

146

158

ஜூன்

ஜூைல & 
ஆகஸ்டு 

ஜூைல

ெசப்டம்பர்
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குடும்பம1அலகு

 குடும்்பத்்தப ்பற்றி அறிநதுச்காள்ளல்.
  குடும்்ப உறுபபினர்்களின்  உறவுமு்றப ்பற்றி 

புரிநதுச்காள்ளல்.
  குடும்்பங்்களின் ்வ்்க்கள்  ்பற்றி சதரிநதுச்காள்ளல்.
  உறவு மற்றும் ெமுதாயம் இ்வற்றிற்கு இ்ைறயயான 

ற்வறு்பாடு்கள் ்பற்றி புரிநதுச்காள்ளல்.
  குடும்்பம் ்பாது்காபபு அளிக்கிறது என்்பத்னப

புரிநதுச்காள்ளல்.

்கற்றல் வநாக்்கங்கள

(மதியும, ்கபீரும நண்்பர்்கள்.
இரு்வரும் அங்்காடியில் ெநதிக்கின்றனர்.) 

மதி :  ்கபீர், நாம் ெநதித்து எத்த்ன நாள்்கள் ஆகிவிட்ைன? 
நீ எப்படி இருக்கிறாய? 

்கபீர :  நன்றி, நான் நலமா்க உள்றளன்.  உன்்னச் ெநதித்தது 
மகிழ்ச்சியா்க உள்ளது. நீ எப்படி இருக்கிறாய?

மதி :  நானும் நலமா்க உள்றளன். நான் என் மாமாவுைன் நீலகிரி 
்காட்டிற்கு (மசினாங்குடி) சுற்றுலா சென்றது உனக்குத் சதரியுமா?

உறரயாைல் 
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்கபீர :  அப்படியா! சதரியாறத! அ்தப்பற்றிக் கூறு.

மதி :  சுற்றுலா செல்்வதற்கு அது மி்கவும் அரு்மயான இைம். 
நான் ்பற்்வ்களும், விலங்கு்களும் ்காட்டில் ்வாழ்்வ்தப  
்பார்த்றதன்.

மதி :  ஆமாம்! அ்த ்வார்த்்த்களால் வி்வரிக்்க முடியாது! நான் 
அங்கு விலங்கு்கள் குடும்்பமா்க ்வாழ்்வ்தக் ்கண்றைன்.

்கபீர :  உண்்மயா்க்வா! மனிதர்்கள் மட்டும் தான் குடும்்பமா்க 
்வாழ்கின்றனர் என்று நான் நி்னத்றதன்.

மதி :  உனக்கு ்வாயபபுக் கி்ைத்தால் நீயும் ஒரு மு்ற 
அங்கு சென்று ்பார்த்து விட்டு ்வா!

்கபீர :  நிச்ெயமா்க, இநத விடுமு்றயில் என் தந்தயிைம் 
கூறி அ்ழத்துச்செல்ல சொல்கிறறன்.

மதி :  மி்கவும் நல்லது. இபச்பாழுது நாம் ஒரு சொல் 
வி்ளயாட்்ை  வி்ளயாடுற்வாமா? நான் ற்கள்வி்கள் 
ற்கட்கிறறன். நீ ்பதில் சொல்ல ற்வண்டும், ெரியா?

்கபீர :  நான் எபச்பாழுதும் ெ்வா்ல  எதிர்க்ச்காள்ளத் 
தயாரா்க உள்றளன். ற்கள்வி்க்ளக் ற்கள்!

மதி :  சிங்்கங்்கள் எங்கு ்வாழ்கின்றன?

்கபீர :  அப்படியா! 
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்கபீர :  சிங்்கங்்கள் ்காடு்களில் ்வாழ்கின்றன.

மதி :  ஆம். சிங்்கங்்கள்  ்காடு்களில் உள்ள 
கு்்க்களில் குடும்்பமா்க ்வாழ்கின்றன.

்கபீர :  ெரி… ெரி அடுத்த ற்கள்வி்யக் ற்கள்.

மதி :  ்பற்்வ்கள் எங்கு ்வாழ்கின்றன?

்கபீர :  ்பற்்வ்கள் மரங்்களிலும், உயரமான இைங்்களிலும் 
உள்ள கூடு்களில்  ்வாழ்கின்றன. 

மதி :  மி்கவும் ெரி, யா்ன்கள் கூட்ைமா்க 
்வாழ்்வ்த  நாம் எவ்்வாறு அ்ழபற்பாம்?

்கபீர :  யாறனக்கூட்ைம.  

மதி :  ஆம். நீ கூறு்வது ெரி.
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்கபீர :  நன்று நாம் விலங்கு்கள் கூடி்வாழ்்வ்தப ்பற்றித் 
சதரிநதுச்காண்றைாம்.

மதி :  ஆம். உண்்மதான். உன்னுைன் எனது 
்கருத்துக்்க்ளப ்பகிர்நதுச்காண்ைது 
மகிழ்ச்சியா்கவுள்ளது.

்கபீர :  நாமும் நமது வீட்டிற்குச் செல்லற்வண்டிய 
றநரம்்வநதுவிட்ைது .

மதி :  ஆமாம். நாமும் நமது குடும்்பத்துைன் 
இ்ணற்வாம்.

்வாருங்கள நண்்பர்கவ்ள, நமது குடும்பங்கற்ளப் ்பற்றித் 
பதரிநதுப்காளவ்வாம. 
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நமது குடும்பம
தாய,தந்த, குழந்த்கள் மற்றும் 
சநருங்கிய உறவினர்்களுைன் 
்வாழ்்வ்த குடும்பம என்கிறறாம்.

தனி ந்பர

குடும்பம

ெமுதாயம

மக்்கள் ்பன்மு்கத்தன்றமயுைன் ப்வவ்வ்வறு சமாழி, ்பண்்பாடு மற்றும் 
்பழக்்க்வழக்்கங்்களுைன் உல்கத்தில்  குடும்்பங்்களா்க ்வாழ்கின்றனர்.

தனி ந்பர்கள றெர்நது குடும்்பத்்த  உரு்வாக்குகின்றனர். ்பல 
குடும்்பங்்கள் றெர்நது ெமுதாயத்றத உரு்வாக்குகின்றன.

உன் சதருவில் எத்த்ன 
குடும்்பங்்கள் ்வசிக்கின்றன? ?

சீனக் குடும்பம

ஸ்்காட்டிஸ் குடும்பம ரஷ்யக் குடும்பம ஜப்்பானியக் குடும்பம அவரபியக் குடும்பம

பமக்சி்கன் குடும்பமஇநதியக் குடும்பம ஆப்பிரிக்்கக் குடும்பம
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உன் குடும்ப உறுப்பினர்களின் புற்கப்்பைத்றதக் கீழ்க்்கண்ை குடும்ப மரத்தில் 
ஒட்ைவும.

நான்

ெவ்காதரன் ெவ்காதரி

அமமா

்பாட்டி ்பாட்டி

அப்்பா

தாத்தா தாத்தா

நீ யாருைன்
்வசிக்கிறாய ?
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உனது குடும்பத்தில் உள்ள 
தாய்வழி உறவுமுறற, தநறத்வழி 
உறவுமுறற உறவினர்களின் 
ப்பயர்கற்ளப் ்பட்டியலிடு்க.

நாம எழுதுவ்வாம
பெயல்்பாடு

என் தாய்வழி உறவினர்கள என் தநறத்வழி உறவினர்கள

உறவினர், தாய்வழி மூலம்   
உறவினர்்களா்க மாறு்வது 
தாய்வழி உறவுமுறற 
என்கிறறாம்.

தாய்வழி  உறவு முறற தநறத்வழி உறவுமுறற

உறவினர், தந்த்வழி மூலம்   
உறவினர்்களா்க மாறு்வது 
தநறத்வழி உறவுமுறற 
என்கிறறாம்.

உறவு்கள
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குடும்ப ்வற்க்கள

வமவல உள்ள ்பைங்களில் நீங்கள என்ன ்காண்கிறீர்கள?

  முதலா்வது ்பைத்தில் தாய தந்த மற்றும் குழந்த்க்ளக் ்காண்கிறறாம். 
இவ்்வ்்க குடும்்பத்்தச் சிறிய குடும்பம என அ்ழக்கின்றறாம்.

  இரண்ைா்வது ்பைத்தில் தாய, தந்த மற்றும் இரண்டிற்கு றமற்்பட்ை 
குழந்த்கள் உள்ளனர். இவ்்வ்்க குடும்்பத்்தப ப்பரிய குடும்பம என 
அ்ழக்கின்றறாம்.

  மூன்றா்வது ்பைத்தில் உள்ள குடும்்பம் ச்பரியதா்க உள்ளது. இரண்டு அல்லது 
மூன்று த்லமு்ற்கள் ஒன்றா்க றெர்நதிருப்ப்தக் ்காண்கிறறாம். 
இவ்்வ்்க குடும்்பத்்தக் கூட்டுக்குடும்பம என அ்ழக்கின்றறாம்.

சிநதறன பெய

இரண்டு அல்லது மூன்று த்லமு்ற்களுைன் 
்வசிக்கும் குடும்்பங்்க்ள நீ ்பார்த்ததுண்ைா?

குடும்பங்கள

சிறிய குடும்பம ப்பரிய குடும்பம கூட்டுக்குடும்பம

1

2

3
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குடும்பத்தின் சிறப்பு  அமெங்கள (மதிப்பு்கள- Values)

அன்பு மரியாறத ்பாது்காப்பு ்பகிரநது ப்காள்ளல்

பெயல்்பாடு

உனது குடும்பத்தில்   உன் உறவினர்களிறைவய ்காணப்்படும 
சில மதிப்பு்கற்ளப் ்பட்டியலிடு்க.

ெகிப்புத்தன்றம

  குடும்்பம் நமது அடிப்ப்ைத் றத்்வ்களான உணவு, உ்ை மற்றும் 
இருபபிைத்்த அளிக்கின்றது.

  குடும்்பம் என்்பது உைல் ரீதியான, மன ரீதியான, ஒழுக்்க ரீதியான 
்வளர்ச்சி்ய அளிக்கும் முதல் ்பள்ளியா்கச் செயல்்படுகிறது.

  குடும்்ப உறுபபினர்்கள் ்பல்ற்வறு ்வ்்கயானப ்பண்பு்களுைன் 
இ்ணநது ்வாழ்கின்றனர்.

  அ்வற்றுள் சில ்பண்பு்கள (மதிப்பு்கள- Values):

நாம எழுதுவ்வாம
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குடும்பத்தின் ஒற்றுறம

 நாம் தனியா்க ற்வ்ல செய்வ்த விை றெர்நது ற்வ்ல செய்வது 
நல்லது. இது ற்வ்லயின் சு்ம்யக் கு்றக்கிறது. உறவுமு்ற்ய 
்வலுப்படுத்துகிறது. குடும்்பத்தின் ஒற்று்ம ஓங்குகிறது.

குழந்த்களாகிய நீங்்கள், உங்்கள் ற்வ்ல்ய நீங்்கறள 
செய்வது நல்லது. உனது ச்பாருள்்க்ள அதற்குரிய 
இைத்தில் ்்வப்பது மி்கவும் நல்லப ்பழக்்கம். இது உனது 
ஒழுக்்கத்்த மட்டுமல்லாமல் ச்பாருள்்க்ளத் 
றதடு்வதற்்கான றநரத்்தயும் கு்றக்கிறது.

நீ உனது உறைறம்கற்ள எவ்்வாறு ்பராமரிக்கிறாய? 
உனது நண்்பர்களுைன் ்கலநதுறரயாடு. ?

உங்கள உறவினர்கள ்வருமப்பாழுது நீங்கள 
எவ்்வாறு நைநது ப்காளவீர்கள ? ?

நமது குடும்்ப உறுபபினர்்கள் மட்டுமல்லாமல் தூரத்து உறவினர்்கள் 
கூை நம் வீட்டிற்கு ்வரு்வார்்கள். அ்னத்து குடும்்ப உறுபபினர்்களும் 
குடும்்ப விழாவில் ஒன்று கூடு்வர்.  அ்வர்்கள் நம் வீட்டிற்கு ்வரும்ச்பாழுது 
நாம் அ்வர்்க்ள ்வரற்வற்்க ற்வண்டும். நாம் அ்வர்்களுைன் உ்ரயாடி 
அ்வர்்களின் றத்்வ்க்ள அறிநதுக்ச்காள்ளற்வண்டும். இது நாம் 
அ்வர்்களுக்கு செலுத்தும் மரியா்த ஆகும். விருநவதாம்பல் (Hospitality) 
என்்பது தமிழர்்களின் சிறநத ்பண்பு. இது நமது உறவுமு்ற்ய 
்வலுப்படுத்தும்.
உனது உறவினர்கற்ள எவ்்வாறு அறழப்்பாய?

1   அம்மாவின் அம்மா 
2   அப்பாவின் அப்பா 
3  தந்தயின் ெற்காதரி 
4  தாயின் ெற்காதரன் 

நமது உறவினர்கள

ச்காள்ற்வாம்.

நாம்
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பெயல்்பாடு

ெ்மத்தல் துணி து்்வத்தல்

்க்ைக்குச் 
செல்லல்

குடும்்பத்திற்்கா்கப 
ச்பாருளீட்டுதல்

த்ர்யச் 
சுத்தம் செயதல்

மின் விளக்கு்க்ள 
அ்ணத்தல்

?

நாம எழுதுவ்வாம

யார 
என்ன 

பெய்வது
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 நமது உறவினர்்க்ளத் தவிர, ச்வளியாள்்கள் கூை நமது வீட்டிற்கு 
்வரு்வார்்கள். ்பால்்காரர், ்காய்கறி வியா்பாரி, எரி்வாயு உரு்ளத் தரு்ப்வர் ற்பான்ற 
ப்வளியாள்கள ்வரு்வார்்கள். அ்வர்்களிைம் நாம் ்க்வனமா்க நைநது ச்காள்ள 
ற்வண்டும். 

 நமது வீட்ைருற்க ்பல குடும்்பத்தினர் ்வசிக்கின்றனர். நாம் அ்வர்்க்ள 
அண்றை வீட்டுக்்காரர்கள என அ்ழக்கிறறாம். நாம் அ்வர்்களுைன் சுமூ்கமான 
உறவுமு்றயுைன் ்பழ்க ற்வண்டும். றத்்வப்படும் ச்பாழுது ஒரு்வருக்ச்காரு்வர் 
உதவி செயது ச்காள்ளற்வண்டும். இது நமது ்பாது்காப்்ப உறுதிப்படுத்தும்.

ப்வளியாள்கள

அண்றை வீட்டுக்்காரர

சிலர் செல்லபபிராணி்க்ள தமது குடும்்ப 
உறுபபினர்்க்ளப ற்பால ்வளர்த்து ்வருகின்றனர். 

உனது வீட்டில் ஏதா்வது பெல்லப்பிராணி உள்ளதா? ?

ச்காள்ற்வாம்.

நாம்
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்வரவும் செலவும் ஒரு குடும்்பத்தின் முக்கிய அம்ெங்்கள். நாம் ்வரவுக்ற்கற்ற செலவு 
செயய ற்வண்டும். அடிப்ப்ைத் றத்்வ்க்ள நாம் முதலில் நி்றற்வற்ற (Fulfill) 
ற்வண்டும். நாம் ்வரவு பெலவு திட்ைத்தின்்படி (Budget) செலவு செயய ற்வண்டும். 
்வரவுக்கு அதி்கமா்கச் செலவு செயதால் ச்பாருளாதார சிக்்கல் ஏற்்படும். எளிறமவய 
நமது ்வாழ்வின் மி்கச்சிறநத ச்காள்்்க ஆகும்.

 குடும்்பறம ெமுதாயத்தின் அடிப்ப்ை அலகு ஆகும்.
  அடிப்ப்ைத் றத்்வ்களான உணவு, உ்ை மற்றும் இருபபிைத்்த குடும்்பம் 

நமக்கு அளிக்கிறது.
  குடும்்பத்தில் ஒரு்வருக்ச்காரு்வர் ொர்நது ்வாழ்்வது ஒற்று்ம்ய 

்வளர்க்கிறது.
  குடும்்பம் நமக்கு ்கட்டுப்பாடு, ஒழுக்்கம், ்பகிர்நது ச்காள்ளல் ற்பான்ற 

மதிபபு்க்ள அளிக்கிறது.
  ஒரு குடும்்பம் அதன் ்வரவு-செலவுத்திட்ைத்திற்கு ஏற்்ப  செலவு செயய 

ற்வண்டும்.
 குடும்்பம் நமக்கு ்பாது்காபபு உணர்்்வ அளிக்கிறது.

சிநதறன பெய

நீ ஒரு ச்பாரு்ள ்வாங்கு்வதற்கு முன், 
இது நமக்கு றத்்வயா 

என்று றயாசித்தது உண்ைா?

மீள்பாரற்வ

குடும்பத்தின் ்வரவு பெலவு திட்ைம (Budget of the family)

உனது குடும்பத்தில்
எத்தறன ந்பர்கள
ப்பாருளீட்டுகின்றனர??
நீ ்பணத்றதச் 

வெமிக்கிறாயா??

்கறலச் பொற்்கள
 நிறறவ்வற்றுதல் : Fulfill
விருநவதாம்பல் : Hospitality
மதிப்பு்கள (்பண்பு்கள) :Values
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I. ெரியான விறைறயத் வதரநபதடுக்்க.
1) ெமுதாயத்தின் அடிப்ப்ை அலகு___________ ஆகும்.

அ) கிராமம் ஆ) ந்கரம்  இ) குடும்்பம்
2) ___________ நமது அடிப்ப்ை றத்்வ்களில் ஒன்று.

அ) ொயவிருக்்்க (றொ்பா) ஆ) இருபபிைம் இ) மகிழுநது 
3) தாய, தந்த மற்றும் குழந்த்கள் றெர்நது ்வசிப்பது ___________.

அ) சிறிய குடும்்பம் ஆ) ச்பரிய குடும்்பம் இ) கூட்டுக்குடும்்பம்
4) ___________ தமிழர்்களின் மி்கச்சிறநத ்பண்பு ஆகும்.

அ) விருநறதாம்்பல் ஆ) விழாக்்கள் ச்காண்ைாடு்வது
இ) ற்காயிலுக்குச் செல்லு்வது

5)  குடும்்பத்்த நைத்த___________ திட்ைமிடு்வது ச்பாருளாதாரத்்த 
றமம்்படுத்தும் ்வழியாகும்.
அ) செல்்வத்்த  ஆ) ்பணத்்த இ) ்வரவு- செல்்வ

II ப்பாருத்து்க . 

1   ்பண்பு - ஒற்று்மயுைன் ்வாழ்்வது
2  ற்வ்ல்யப ்பகிர்்வது - மாமா
3  தாய்வழி உறவுமு்ற - ்காய்கறி வியா்பாரி
4  ச்வளியாள்்கள் - உறவுமு்ற்ய ்வலுப்படுத்து்வது
5  அண்்ை வீட்டுக்்காரர் - மரியா்த

மதிப்பீடு

III ெரியா / த்வறா என்று எழுது்க.
1)  ஒரு குடும்்பமானது அடிப்ப்ைத் றத்்வ்யப பூர்த்தி செயயும். (  )
2)  நமது அண்்ை வீட்டுக்்காரர்்கள் நமது உறவினர்்கள். (  )
3)   நமது ்வரவு-செல்்வத்  திட்ைமிடு்வதால் ச்பாருளாதாரம்  உயரும். (  )
4)   நாம் நமது ச்பாருள்்க்ள எங்கு ற்வண்டுமானாலும் 

்்வத்துக்ச்காள்ளலாம். (  )
5)   எளி்மறய ஒவ்ச்வாரு குடும்்பத்தின் சிறநத ச்காள்்்கயாகும். (  )
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்வரவு (ரூ்பாய) பெலவு (ரூ்பாய)
இனம் சதா்்க இனம் சதா்்க

ஊதியம் (்வரவு)
அரிசி, மளி்்கபச்பாருள்்கள்
்காய்கறி

மற்ற ்வரு்வாய 
மூலங்்கள்

பமாத்தம பமாத்தம

உனது குடும்ப  ்வரவு-பெலவு திட்ைத்றதக் கீழ்க்்காணும 
அட்ை்வறணயின்்படி தயாரிக்்கவும. பின் ெரியான  இைத்தில் குறியிைவும. 

 ்வரவும் செலவும் ெமமா்க உள்ளது 
 ்வரவு செல்்வவிை அதி்கமா்க உள்ளது 
 ்வரவு செல்்வ விை கு்ற்வா்க உள்ளது. 

IV பின்்வரும வினாக்்களுக்கு விறையளிக்்க.
1) குடும்்பத்தின் ்வ்்க்க்ள எழுது்க.
2) கூட்டுக்குடும்்பம் என்றால் என்ன?
3)  நமது குடும்்பத்திலிருநது  நாம் ்கற்றுக்ச்காள்ளும் ்பண்பு்கள் யா்்வ?
4) அண்்ை வீட்டுக்்காரர்்கள் என்ற்பார் யா்வர்?
5) குறிபபு ்வ்ர்க:  ‘குடும்்ப ்வரவு-செலவுத் திட்ைம்’

பெயல் திட்ைமபெயல்்பாடு
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  நமது நண்பர்கள் பற்றி 
அறிந்துெகாள்ளல்.

  அவர்களின் ேவைலயின் 
தன்ைமையப்  பற்றி புரிந்துெகாள்ளல்.

  சமூக ெதாழிலாளர்களின் 
முக்கியத்துவத்ைதப் புரிந்துெகாள்ளல்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

சமுத்ரா என்ற ஏழு வயது சிறுமி 
தனது அம்மா ெவண்ணிலாவுடன் 

மளிைகப்ெபாருள்கள் வாங்க 
அங்காடிக்குச் ெசல்கிறாள். 

அவர்கள் நடந்து ெசல்லும்ெபாழுது 
பல்ேவறு வைகயான ெதாழில்கள்  

ெசய்பவர்கைளக் கடந்துச் 
ெசல்கின்றனர்.

2அலகு நண்பர்கள்
நமது 
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சமுத்ரா: அம்மா! ஏேதா ஒலி ேகட்கிறேத! என்ன ஒலி அது? 
மணிேயாைசயா?

சமுத்ரா: அப்படியா!

சமுத்ரா: எதற்காக வழிவிடேவண்டும் அம்மா?

அம்மா ெவண்ணிலா: ெசல்லேம சமுத்ரா, நாம் சாைலயில் நடந்துச் 
ெசல்லும்ேபாது வலது  புறமாக மட்டுேம ெசல்ல ேவண்டும். நடுவில் 
ெசல்லக்கூடாது. நாம் அங்காடியின் உள்ேள ெசல்லும் ெபாழுது 
கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். தனித்து ெசல்லாேத.

அம்மா: முதலில் ஓரமாக வா. அது  தீயைணப்பு வாகனத்தின்  ஓைச. 
ஏதாவது ஒரு இடத்தில் தீப்பிடித்திருக்கும் என்று நான் 
நிைனக்கிேறன்.

அம்மா: அது மிகவும் அவசரத்ைதக் குறிக்கும். பாதிக்கப்பட்ட 
இடத்திற்கு சரியான ேநரத்திற்கு ெசன்றால்தான் மக்கைளயும்,  
ெபாருள்கைளயும் காப்பாற்ற முடியும்.

அம்மா: நடந்து ெசல்லுபவர்களுக்கான  எச்சரிக்ைக மணி அது. 
அப்ெபாழுதுதான் தீயைணப்பு வாகனத்திற்கு வழிவிடுவார்கள்.
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சமுத்ரா:  தீயைணப்பு வாகனம்  எப்படி மனிதர்கைளக் காப்பாற்றும்?

அம்மா: உனது ஆர்வத்ைதக் கண்டு ெபருைமப்படுகிேறன். 
அவ்வண்டியில் மக்கைளயும்,  ெபாருள்கைளயும் காப்பாற்றும்  
தீயைணப்பு வீரர்களுடன், நீர், நுைர, ஏணி மற்றும் சில தீயைணப்பு 
உபகரணங்கள் இருக்கும். தீவிபத்ைதத்  தவிர  மற்ற 
அவசரக்காலங்களில் கூட உதவும்.

சமுத்ரா: அம்மா தீயைணப்பு வீரர்கள் பற்றி கூறுங்கள். அவர்கள் 
தீையக் கண்டு பயப்படமாட்டார்களா?

சமுத்ரா: அவர்கள், தீக்காயம் அைடந்தவர்கைள எப்படிக் 
காப்பாற்றுவார்கள்?

அம்மா:  தீயைணப்பு வீரர்கள் அதற்ெகன்று பயிற்சி ெபற்று 
இருப்பார்கள். அவர்கள் பாதுகாப்பு கவசம் அணிந்திருப்பார்கள். 
பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தண்ணீர்க் ெகாண்டு  அைணப்பார்கள். 
மக்கைளயும், ெபாருள்கைளயும் பாதுகாப்பான இடத்தில் 
ேசர்ப்பார்கள்.

அம்மா: அவர்கைள  உடனடியாக  ‘அவசர ஊர்தியில்’ அரசு 
மருத்துவமைனக்கு அனுப்பி ைவப்பார்கள். அவசர ஊர்தியில் 
முதலுதவிக்கான அைனத்து உபகரணங்களும் இருக்கும். 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மருத்துவமைனயில் அனுமதிக்கப்பட்டு 
சிகிச்ைசப் ெபறுவர்.
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மருத்துவமைன

அம்மா: அந்த அவசர ஊர்தியானது அவசர சிகிச்ைச 
ேதைவப்படுபவர்களுக்கு மட்டும்தான்.

சமுத்ரா: அவசர சிகிச்ைசயா?

காயங்கைளத் 
ைதத்தல்.

ெசவிலியர்

ெசயல்பாடு
நாம் எழுதுேவாம் 

ெசவிலியர் என்பவர் மருத்துவருக்கு 
உதவியாக இருப்பவர். ேநாயாளிகைள 
அக்கைறயுடன் கவனித்துக் ெகாள்பவர்.

சமுத்ரா: யார் ேவண்டுமானாலும் அந்த அவசர ஊர்தியில் ெசல்லலாமா?

அம்மா: அவசர சிகிச்ைச என்பது  மிகவும் அபாயக்கட்டத்தில்  
இருப்பவர்களுக்கு, அதாவது ெநஞ்சுவலி, மயக்கம், நடக்க இயலாைம, 
விபத்தில் சிக்கிேயார் ேபான்றவர்களுக்கு அளிப்பது.

ெசவிலியரின் பல்ேவறு கடைமகைளப் பற்றி 
எழுதுக.

ேநாயாளிகளுக்கு 
ஊசிப் ேபாடுதல்.
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சமுத்ரா: அந்த வாகனத்தில் எப்படி சிகிச்ைச அளிப்பார்கள்?

?

AMBULANCE101

100

108

அம்மா: அந்த வாகனத்தில் முதலுதவி மட்டும் அளிப்பார்கள்.

சமுத்ரா: முதலுதவியா?

அம்மா: முதலுதவி என்பது முைறயான சிகிச்ைசக்கு முன்  
அளிக்கப்படும் உயிர் காக்கும் உதவி. அந்த வாகனத்தில் 
மருத்துவர், ெசவிலியர் மற்றும் முதலுதவி உபகரணங்கள் 
மற்றும்  மருந்துகள் இருக்கும்.

ஒருவர் அவசர ஊர்தி வாகனத்ைத 
எவ்வாறு ெதாடர்பு ெகாள்வர்?

ெசய்ெசய்ெசய்ெசய்சிந்தைன

ைகமாறு கருதாது பிறருக்கு உதவி ெசய்பவர்களின் (Good 
Samaritan Law) சட்டத்ைத மத்திய அரசு 2014-இல் உருவாக்கியது. 
இச்சட்டமானது விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு உதவுவதற்காக 
ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

இச்சட்டத்தின்படி யார்ேவண்டுமானாலும் விபத்தில் 
சிக்கியவர்களுடன் மருத்துமைனக்குச் ெசல்லலாம். அவர்களின் 
ெபயைர மருத்துவமைனயில் சிகிச்ைசக்காகத் ெதரிவிக்க 
ேவண்டுெமன்ற அவசியம் இல்ைல. சிகிச்ைசக்கான பணம் அளிக்க 
ேவண்டும் என்ற கட்டாயமில்ைல. காவல்துைற மற்றும் இதர சட்ட 
விதிகளுக்குப் பயப்படாமல் எந்த ஒரு மனிதரும் தாேம முன்வந்து 
உதவி ெசய்ய இச்சட்டம் உதவுகிறது.

(Good Samaritan Law)
ைகமாறு கருதாது பிறருக்கு உதவி ெசய்பவர்களின் சட்டம்

ெகாள்ேவாம்.

நாம்
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அம்மா:  கட்டடப் ெபாறியாளர் கட்டினார். அவர் இக்கட்டடத்திற்கான  
திட்டவைரபடத்ைதயும், வடிவைமப்பிைனயும் உருவாக்கினார்.

அம்மா: ஆம். கட்டடப் ெபாறியாளர் வீடுகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், 
பாலங்கள், ேகாயில்கள், ெதாழிற்சாைலகள் மற்றும் உயரமான கட்டடங்கள் 
ேபான்றவற்ைற வடிவைமக்கிறார். கட்டடப்0ெபாறியாளர்  தயாரித்த 
திட்டவைரபடத்ைதப் பயன்படுத்தி கட்டடங்கள் கட்டப்படுகின்றன.

சமுத்ரா: என்ன கட்டடம் அது?

அம்மா: அங்காடிைய விரிவுபடுத்துவதற்கான கட்டடம் அது.

சமுத்ரா: எதற்காக கட்டடம் கட்டப்படுகிறது?

அம்மா:  மக்கைளயும், வியாபாரிகைளயும் சூரிய ஒளி மற்றும்  
மைழப் ெபாழிவிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக கட்டப்படுகிறது.

சமுத்ரா: வீட்டிற்கான வடிவைமப்ைபயும் கட்டடப் ெபாறியாளர் 
உருவாக்குவாரா?

சமுத்ரா: ஓ! அப்படியா!  அம்மா நாம் ஏன்  இந்த மண் பாைதயில் 
நடக்கிேறாம்? இது நமது வழியல்லேவ.

சமுத்ரா: இக்கட்டடத்ைத யார் கட்டினார்?
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அம்மா: ஆமாம், சாைலத் ெதாழிலாளர்கள் வாகனங்கள் மற்றும் 
மக்கள் வசதியாக ெசல்ல சாைலகைளப் ேபாடுகின்றனர்.
 சமுத்ரா, இப்பக்கம் பார்!

சமுத்ரா: ஏன் அம்மா?.... என்ன சிறப்பு?

அம்மா: வயல்கள் பசுைமயாக எவ்வளவு அழகாக உள்ளன!

சமுத்ரா: ஆம் அம்மா. மிகவும் அழகாக உள்ளன.  அங்கு யார் ேவைல 
ெசய்கிறார்கள் அம்மா?

அம்மா: அவர்கள் விவசாயிகள். அவர்களால் தான் நாம் உணவு  
ெபற்று, மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிேறாம்.

சமுத்ரா: சாைலகள் நமக்காகத்தான் ேபாடப்படுகிறதா?

அம்மா:  நம் வழக்கமான பாைதயில் சாைலத் ெதாழிலாளர்கள் 
சாைல ேபாடுகின்றனர்.
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அம்மா:  ஆம். அது காவல்துைற வாகனத்தின் எச்சரிக்ைக ஒலி.

சமுத்ரா:  அம்மா, அங்ேக பாருங்கள் ேபருந்து!

ெசயல்பாடு
நாம் எழுதுேவாம் 

விைடகாண்க

எனக்கு முன்ேன எனது மணிேயாைச  வரும்
தீயிலிருந்து உயிர்கைளயும் உைடைமகைளயும் 
பாதுகாப்ேபன். 
நான் யார்?  குறிப்பு : ப்புயைணதீ வாம்கன

குறிப்பு : லவர்கா

குறிப்பு : விசாவயி

நான் மக்கைள பாதுகாப்ேபன். குற்றங்களிலிருந்து 
சமூகத்ைதப் பாதுகாப்ேபன். மக்கள் விதிகைளப் 
பின்பற்றுகிறார்களா என  உறுதிப்படுத்துேவன். 
நான் யார்? 

நான் மண்ணில் கடுைமயாக உைழப்ேபன். 
விைதப்ேபன்.  ஆதலால் அம்மண் நமக்கு 
உணவு தரும்.
நான் யார்? 

அம்மா: ேபருந்து நமது ேபாக்குவரத்துச் ேசைவகளில் 
ஒன்று. தீயைணப்பு வீரர்கள், விவசாயிகள், ெபாறியாளர்கள் 
ேபான்று ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துனர்களின் ேசைவ 
மிகவும் மகத்துவமானது. அவர்கள்தான் ேபாக்குவரத்து 
எளிதாக நைடெபற உதவுகிறார்கள்.

சமுத்ரா:  அம்மா, ஏேதா ஒரு வித்தியாசமான  எச்சரிக்ைக 
ஒலி ேகட்கிறேத?

1

2

3
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அம்மா: அவர் இராணுவ வீரராக இந்திய எல்ைலயில்  
பணிபுரிகிறார். இராணுவ வீரர்கள் நம் நாட்ைடயும், மக்கைளயும் 
எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கின்றனர். தமது உயிைரக்கூடப் 
ெபாருட்படுத்தாமல் அவர்கள் நமக்காக குடும்பங்கைளத் துறந்து 
பணிபுரிகிறார்கள்.

சமுத்ரா: காவல்துைற  வாகனமா ஏன்?

அம்மா: இது காவல்துைறயின்  வழக்கமான ேராந்து பணி, 
மக்கைளப் பாதுகாக்கவும், கூட்டெநரிசைல ஒழுங்குபடுத்தவும் 
வருகிறார்கள். மக்கைளயும், ெபாருள்கைளயும் பாதுகாப்பார்கள். 
அைனவரும் விதிமுைறகைளப் பின்பற்றுகிறார்களா என 
உறுதிப்படுத்துவார்கள்.

சமுத்ரா:  அம்மா....

அம்மா: என்ன?

சமுத்ரா:  நம் அண்ைட வீட்டு அண்ணா, நம் நாட்டு எல்ைலயில் 
ேவைல ெசய்கிறார் என்று ெசான்னீர்கேள!..

இந்திய ேதசிய இராணுவத்ைத, ேநதாஜி சுபாஷ் 
சந்திரேபாஸ் உருவாக்கினார்.ெகாள்ேவாம்.

நாம்
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அம்மா:  சமுத்ரா உனக்குத் ெதரியுமா? ஆசிரியர்களின் பணி 
மிகவும் புனிதமானது. அவர்கள் மாணவர்களுக்கு 
அறிைவயும், ஒழுக்கத்ைதயும் ேபாதித்து (Enlightens) சிறந்த 
குடிமக்களாகத் திகழ உதவி புரிகிறார்கள். 
 ெசல்லேம நாம், பிரதான சாைலக்குவந்துவிட்ேடாம். 
என் ைகையப் பிடித்துக் ெகாள்.

சமுத்ரா: எனக்கு இப்ெபாழுது நிைனவுக்கு வருகிறது. எங்களின் 
ஆசிரியர் ேநற்று  இராணுவப்பைடையப் பற்றிக்  கூறினார்.

ெசயல்பாடு நான் யார்?

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக

அ) நான் துணிகைளத் _________
ஆ) நான் ஒரு _________

அ) நான் சுவரில் _________
ஆ) நான் ஒரு _________

அ) நான் குழாய்கைள ________
ஆ) நான் ஒரு_________

அ) நான் வீடுகைளயும் மக்கைளயும்  _________
ஆ) நான் ஒரு_________

அ) நான் மின் சாதனங்கைளப் _________
ஆ) நான் ஒரு_________

1

2

3

4

5

(மின் அைமவு 
ெசப்பனிடுபவர்)

(காவலாளி)

(குழாய் ெசப்பனிடுபவர்)

(வண்ணம்
தீட்டுபவர்)

(ைதயல்காரர்)
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சமுத்ரா: அம்மா, சாைலயின் நடுேவ நிற்பது யார்?

அம்மா: ஓ! அவர்தான் ேபாக்குவரத்துக் காவலர்.

சமுத்ரா: அவர் அங்கு ஏன் நிற்கிறார்? 

அம்மா: அவரின் பணி மிகவும் முக்கியமானது. அவர்தான் 
வாகனங்கைளக் கட்டுப்படுத்தி சரியான திைசயில் ெசல்லுமாறு 
அறிவுறுத்துவார்.பாதசாரிகைளப் பாதுகாப்பார் (Protect).

சமுத்ரா: அம்மா, அந்த உயரமான கட்டடம் என்ன கட்டடம் அம்மா?

அம்மா: அதுதான் நீதிமன்றம்.

சமுத்ரா: நீதிமன்றம் என்றால் என்ன?

அம்மா: அைனத்து வைகயான பிரச்சைனகளுக்கும் சட்டப்படி 
தீர்வுகாணும் இடமாகும். நீதிபதி மக்களுக்குச் சரியான தீர்ப்பு 
வழங்குவார். நமது உரிைமகைளப் பாதுகாப்பார்.

சமுத்ரா: அம்மா, எனக்கு இப்ெபாழுதுதான் புரிகிறது. இத்தைன 
மனிதர்களும் நமக்காக பணிபுரிகிறார்கள். எனக்கு இவர்கைள 
நிைனத்துப் ெபருைமயாக உள்ளது.
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அம்மா: சமுத்ரா, நீ என்னவாக ேவண்டும் என விரும்புகிறாய்?
உனக்கு ஏேதனும் ஆைச உள்ளதா?

சமுத்ரா: எனக்கு ஒரு ஆைச உள்ளது. நான் நன்றாக படித்து நல்ல 
ேவைலையத் ேதடேவண்டும்என விரும்புகிேறன். அேத ேநரத்தில் 
நான் நமது ேதாட்டத்ைதயும், வயைலயும் பராமரிப்ேபன்.

அம்மா: நாம் வீட்டிற்கு வந்துவிட்ேடாம். ெசல்லேம..... கதைவத் திற.

  நமது நண்பர்களாகிய ஆசிரியர், மருத்துவர், ெபாறியாளர், காவல்காரர் 
ேபான்ேறார் நமக்காகப் பணிபுரிகின்றனர்.

  தீயைணப்பு வீரர்கள் மக்கைளயும், உைடைமகைளயும் தீயிலிருந்து 
காப்பாற்றுகின்றனர். 

 ஒரு கட்டடப்ெபாறியாளர் கட்டடத்திற்கு வடிவைமப்பிைனத் தருகிறார்.
  சாைலப்பணியாளர்களால் சாைலகள் ேபாடப்படுகின்றன.
  விவசாயிகளிடமிருந்து நாம் உணைவப் ெபறுகிேறாம்.
 இராணுவ வீரர்கள் நமது நாட்ைடப் பாதுகாக்கின்றனர்.
  நமக்காகவும், நமது நாட்டிற்காகவும் ேசைவ ெசய்யும் மக்கைள எண்ணி 

ெபருைமக் ெகாள்ேவாம்.

மீள்பார்ைவ

நமது அரசியல் அைமப்பின் பாதுகாவலன்  (guardian) 
உச்சநீதிமன்றம் ஆகும்.ெகாள்ேவாம்.

நாம்

கைலச் ெசாற்கள்

ேபாதித்தல் : Enlightens
பாதுகாவலன் : Guardian
பாதுகாத்தல் : Protect
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மதிப்பீடு

I. அைடப்புக் குறியிலிருந்து சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுக்க.
(சாைல, நீதிபதி, முதலுதவி, ஆசிரியர், மருத்துவர்)

1.  முைறயான சிகிச்ைசக்கு முன்  அளிப்பது__________.

2. ெசவிலியர் __________ க்கு உதவி புரிவார்.
3. மக்கள் வழக்குகளுக்கு தீர்ப்பு ெசால்லுபவர் __________.

4. நமக்கு அறிைவ ேமம்படுத்துபவர்_________.

5. சாைலப்பணியாளர்கள்__________ ேபாடுகின்றனர்.

II. சரியா / தவறா என்று  எழுதுக.
1. ைதயல்காரர் என்பவர் துணி ைதப்பவர். (      )
2. மின்பழுது ெசய்பவர், குழாய்கைளச் சரிெசய்வார். (      )
3. ேபாக்குவரத்துக் காவலர் ேபாக்குவரத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவார். (      )
4. மருத்துவர் மக்கைளயும், உைடைமகைளயும் காப்பாற்றுவார். (      )
5. உச்சநீதிமன்றம் நமது அரசியல் அைமப்பின் பாதுகாவலன்.(      )
III. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.
1. நமக்கு ேசைவ புரிபவர்கள் சிலைரக் குறிப்பிடுக.

2. தீயைணப்பு வீரர்கள் என்பவர்கள் யார்?
3. ஒரு கட்டடப்ெபாறியாளரின் பணி யாது?
4. விவசாயிகள் பற்றி எழுதுக.

5. இராணுவ வீரர்கள் நமது நாட்ைட எவ்வாறு பாதுகாப்பார்கள்?
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சமூக பணியாளர்களுடன்  அவர்களின் உபகரணங்கைளப் ெபாருத்தி, 
அவர்களின் பணிைய எழுதுக.

ெசயல் திட்டம்ெசயல்பாடு

1)

2)

3)

4)

அ)

ஆ)

இ)

ஈ)
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்கற்்றல் தநசாக்்கங்்கள்

 ஊரோட்சி மன்றம் பைற்றி அறிநதுசேோள்ைல்.
  ஊரோட்சி மன்றம் கிரோம மக்ேளுக்கு 

அடிபபை்ட வசதிே்ை அளிக்கிறது 
என்பைத்னத சதரிநதுசேோள்ைல்.

  கிரோம ச்பையின் பைணிேள் பைற்றி
சதரிநதுசேோள்ைல்.

  உள்ைோட்சி்யப பைற்றி சதரிநதுசேோள்ைல்.

3அலகு ஊரசாடசி ைன்்றம்
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்தண்த்டசாரசா அறிவிப்பு
“கிரோம ச்பை சுதநதிரத தினததன்று கூட்டபபைடுகிறது. 

அ்னததுக் கிரோம மக்ேளும் ே்நது 
சேோள்ை்வணடுசமன்று 

்ேட்டுக்சேோள்ைபபைடுகிறோர்ேள்”.
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தண்டோரோ அறிவிப்பைக் ்ேட்டு இனியன் வீட்டிற்கு ஓடுகிறோன்.

தந்த:  கிரோம ச்பை கூட்டம் சுதநதிர தினததன்று கூட்டபபைடும் 
என்று கூறினோர்.

இனியன்:  கிரோம ச்பை கூட்டம் என்றோல் என்ன? அவர்ேள் 
அக்கூட்டததில் என்ன சசயவோர்ேள்?

தந்த:  மக்ேள் கிரோமததில் ஒன்றோேக் கூடி ஊரோட்சி மன்றப 
பைணிே்ைப பைற்றி விவோதிபபைர்.

இனியன்:  அபபைடியோ! ஊரோட்சி மன்றம் 
என்றோல் என்ன?

இனியன்: அபபைோ, தண்டோரோ அறிவிபபைோைர் என்ன கூறினோர்?
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12,620 கிராம ஊராட்சிகள் 
தமிழ்ாட்டில் உள்்ளன.சேோள்்வோம்.

நோம்

தந்த: நீ ்ேட்பைது எனக்கு மிேவும் மகிழ்ச்சியோே உள்ைது. நோன் 
ஊரோட்சி மன்றத்தபபைற்றிக் கூறுகி்றன்.
நமது நோடு மிேவும் சபைரிய நோடு. இதில் அதிே நேரஙேளும், 
கிரோமஙேளும் உள்ைன. என்வ ஊரோட்சி மன்றஙேளும் அதிே 
அைவில் சசயல்பைடுகின்றன. ஊரோட்சி அ்மபபின் அடிபபை்ட  
கிரோம ஊரோட்சி ஆகும். இது கிரோம மக்ேளுக்கு அடிபபை்ட 
வசதிே்ை வழஙகுகிறது. 73வது இந்திய அரசியலமைப்பு 
திருத்தச் சட்டம் ஏபரல் 1993 இல் ந்டமு்றக்கு வநதது. 73வது 
இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டததின் முக்கிய அம்சம்  
பைஞசோயதது ரோஜ்ஜின் மூன்்றடுக்கு பஞசசாயதது மும்றயசாகும். 
ஒவசவோரு  கிரோம ஊரோட்சியும் 500 மற்றும் 500க்கு ்மற்பைட்ட 
மக்ே்ைக் சேோணடிருக்கும்.

மோவட்ட அைவில்

வட்டோர அைவில்

கிரோம அைவில்

மோவட்ட ஊரோட்சி 
(ஜில்்ோ பைரிஷத)

ஊரோட்சி ஒன்றியம் 
(பைஞசோயதது சமிதி)

கிரோம ஊரோட்சி

இனியன்: அபபைோ, கிரோம ஊரோட்சியில் யோசரல்்ோம் 
உறுபபினர்ேைோே இருபபைோர்ேள்?
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இனியன்:  ஊரோட்சி மன்ற உறுபபினர்ேள் எவவோறு 
்தர்நசதடுக்ேபபைடுகின்றனர்?

தந்த:  ்தமலவர், துமைத்தமலவர் மற்றும் வசார்டு 
உறுப்பினர்்கள் (6 லிருநது 15 வ்ர) இருபபைோர்ேள்.

தந்த:  கிரோம மக்ேள் ஊரோட்சி மன்றத த்்வ்ரயும், 
உறுபபினர்ே்ையும் ்நரடித த்தர்்தல் மூ்ம் 
்தர்நசதடுபபைர். ஊரோட்சி மன்றத  து்ைத 
த்்வ்ர வோர்டு உறுபபினர்ேள் ்தர்நசதடுபபைர். 
அவர்ேளின் பைதவிக்ேோ்ம் ஐந்து ஆண்டு்கள் ஆகும்.

1. உஙேள் கிரோம பைஞசோயததுத த்்வரின் சபைய்ர எழுதுே.

சசயல்பசாடு
விம்டயளிப்தபசாம் 

2. உஙேள் கிரோம பைஞசோயததில் எதத்ன வோர்டு உறுபபினர்ேள் உள்ைனர்?
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்சோழ அரசு கு்டதவசாமல மு்றயின் மூ்ம் கிரோம 
நிர்வோேததிற்கு உறுபபினர்ே்ைத ்தர்நசதடுததனர் 
என்பை்தக் ேோஞசிபுரம் மோவட்டததில் உள்ை உததிரதைரூர் 
ேல்சவட்டுேள் மூ்ம் அறிநதுக்சேோள்கின்்றோம்.

சசயல்பசாடு
நசாம் எழுதுதவசாம் 

உஙேள் வகுபபில், வகுபபு த்்வ்ரக் கு்டதவசாமல மு்றயின் மூ்ம் 
்தர்நசதடுக்ே.

கிரோம மக்ேள் ஒன்று கூடி அவர்ேளுக்கு 
விருபபைமோனவர்ேளின் சபையர்ே்ைப பை்ன 
ஓ்்ேளில் எழுதி, கு்டததிற்குள் 
்பைோடுவோர்ேள். ஒரு சிறுவ்ன அ்ழதது 
பை்ன ஓ்்ே்ை ஒவசவோன்றோே எடுக்ேச் 
சசயவர். பை்ன ஓ்்ேளில் எதத்ன 
நபைர்ேளின் சபையர்ேள் உள்ைன்வோ, 
அவர்ே்ை ்தர்நசதடுக்ேபபைட்டதோே 
அறிவிக்ேபபைடுவர்.

சேோள்்வோம்.

நோம்

கு்டதவசாமல என்பைது நமது பைோரம்பைரிய ்தர்தல் மு்ற.
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ஊரசாடசி ைன்்றத்தசால் சசயல்படுத்தப்படும் ்கட்டசாயப்பணி்கள் 
 ( Obligatory functions):
1. மின்சோரம் வழஙகுவது மற்றும் சதருவிைக்குே்ைப பைரோமரிததல்.
2. சபைோதுக் கிைறு பைரோமரிததல்.
3. குடிநீர் வழஙகுவது.
4. சோ்்ேள் ்பைோடுவது மற்றும் பைரோமரிததல்.
5. ேழிவுநீர்க் ேோல்வோயே்ை ஏற்பைடுததுதல்.
6. சிறிய பைோ்ஙே்ைக் ேட்டுதல்.
7. சதோடக்ேபபைள்ளி ேட்டடஙே்ைப பைழுதுபைோர்ததல்.
8. சுேோதோர வசதிே்ை அளிததல்.

இனியன்: அபபைோ, இம்மன்ற உறுபபினர்ேளின் பைணி என்ன?

இனியன்:  அபபைோ, அவர்ேள் அதிேமோேப பைணிே்ைப புரிகின்றனர். 
அதற்கு அதிே பைைம் ்த்வபபைடும் அல்்வோ?

தந்த:  மக்ேளுக்கு அடிபபை்ட வசதிே்ை அளிபபைது 
அவர்ேளின் முக்கியப பைணியோகும்.

கிரசாை சுவரசாஜ் என்ற வோர்த்த முதன்முதலில் 
ை்கசாதைசா ்கசாந்தியசால் அறிமுேபபைடுததபபைட்டது.
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தந்த:  ஆம், மததிய மற்றும் மோநி் அரசோஙேம் கிரோம ஊரோட்சிக்குத 
்த்வயோன நிதி்ய வழஙகும். அவர்ேள்அநநிதி்ய கிரோம 
வைர்ச்சிக்ேோே பையன்பைடுததுவர். நோம் ஊரோட்சி மன்றததிற்கு வரி 
சசலுததுகி்றோம். வரி வசூலிப்பது கிரோம ஊரோட்சி மன்றததின் 
முக்கியப பைணியோகும்.

அவர்ேள் சி் ்தன்னசார்வப்பணி்கமள (Discretionary function) 
்மற்சேோள்வர். 
1. சோ்்ேளின் ஓரஙேளில் மரம் நடுதல்.
2. சபைோது அஙேோடிே்ை அ்மததல்.
3. பூஙேோக்ே்ை ஏற்பைடுததுதல்
4. தஙகும் விடுதிே்ை உருவோக்குதல்.
5. வி்ையோட்டு ்மதோனஙே்ை உருவோக்குதல்.
6. நூ்ேஙே்ை உருவோக்குதல்.
7. முதி்யோர்ேளுக்ேோன ேல்வி நி்்யஙே்ை 

ஏற்பைடுததுதல்.
8.  கிரோம விழோக்ே்ைக் சேோணடோடுதல்.
9.  கிரோமத்தத தூய்மயோே ்வததுக்சேோள்ளுதல்.

வரி

வீடடு வரி

ச்தசாழில் வரி சசசாதது வரி

குடிநீர் வரி

1. உனது கிரோமததில் நூ்ேம் உள்ைதோ?
2. உனது கிரோமததில் பூஙேோ உள்ைதோ?
3.  உனது கிரோமததில் வி்ையோட்டு ்மதோனம் உள்ைதோ?

?
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சி்றந்்த பஞசசாயதது விருது சபற்்ற கிரசாைம் 

இனியன்:  அபபைோ.... நோ்ை ந்டசபைறும் கிரோம ச்பை 
கூட்டததிற்கு நீஙேள் சசல்வீர்ேைோ?

கிரசாை சமப மக்ேைோட்சியின் 
அடிபபை்டயோே விைஙகுகிறது.

்ேோயம்புததூரில் உள்ை ஓடநது்ற ஊரோட்சியில் 850 வீடுேள் 
இ்வசமோே ேட்டிததரபபைட்டுள்ைன. அவவூரோட்சி அடிபபை்ட வசதிே்ைப 
பூர்ததி சசயதுள்ைது. 
இநத கிரோமம் கீழ்க்ேணட விருது்கமளப் சபைற்றுள்ைது.
1. நிர்ைல்  புரஸ்்கசார் விருது
2. பசார்த ரதனசா ரசாஜீவ்்கசாந்தி சுற்றுச்சூழல் விருது

வியக்்க மவக்கும் கிரசாைம்

சிந்்தமன சசய்

உனது கிரோமம் ஏ்தனும் விருது 
வோஙகியுள்ைதோ?

தந்த:  ேணடிபபைோே நோன் சசல்்வன். கிரோம ச்பை கூட்டததில் 
பைஙகு சபைறுவது முக்கியம். கிரோம ச்பை கூட்டததில் கிரோம 
வைர்ச்சிக்ேோன பைணிே்ைப பைற்றி விவோதிப்பைோம்.

கிரோம ச்பை கூட்டம் ந்டசபைறும் நோட்ேள்:
ஜனவரி 26 (குடியரசு தினம்)
தை 1 (சதோழி்ோைர் தினம்)
ஆ்கஸ்ட 15 (சுதநதிர தினம்)
அக்த்டசாபர் 2 (ேோநதி சஜயநதி)

கிரோம ச்பை கூட்டம் வருடததிற்கு கு்றநதபைட்சம் 
நசான்கு மும்ற கூட்ட ்வணடும்.

சேோள்்வோம்.

நோம்
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  ஊரோட்சி மன்றம் மக்ேளுக்கு அடிபபை்டத ்த்வே்ை 
அளிக்கிறது.

 பைஞசோயதது ரோஜ் என்பைது மூன்றடுக்குப பைஞசோயதது மு்ற ஆகும்.
  வரி வசூலிபபைது ஊரோட்சி மன்றததின் முக்கிய பைணியோகும்.
  கிரோம ச்பை கூட்டம் வருடததிற்கு நோன்கு மு்ற கூட்வணடும்.
   கிரோம ஊரோட்சிப ்பைோன்்ற நேரோட்சியும் சசயல்பைடுகிறது.

கிரசாை சமபயின் பணி்கள்
1. வைர்ச்சிப பைணிே்ைத திட்டமிடுதல் மற்றும் சசயல்பைடுததுதல் (Executing).
2. கிரோம வரவு-சச்வுே்ைக் ேணேோணிததல்.
3. மக்ேளின் கு்றே்ைத தீர்தது ்வததல்.

்கமலச் சசசாற்்கள்
்தன்னசார்வப்பணி  : Discretionary function
 சசயல்படுதது்தல்  : Executing
்கட்டசாயப்பணி  : Obligatory function

ந்கரசாடசி
கிரோம ஊரோட்சி ் பைோன்்ற நேரோட்சியும் சசயல்பைடுகிறது. ந்கரசாடசி 
5,000 முதல் 30,000 வ்ர மக்ேள் சதோ்ே்யக் 
சேோணடுள்ைது. நேர மன்றத த்்வர் மற்றும் உறுபபினர்ேளின் 
பைதவிக்ேோ்ம் ஐந்து வரு்டங்்கள் ஆகும். நேரததிலுள்ை மக்ேளின் 
்த்வே்ைப பூர்ததிச்சசயவது நேரமன்றததின் பைணி ஆகும்.

மீள்பசார்மவ

155

3rd_Social_Science_Unit_3.indd   155 2/19/2020   8:17:25 PM



I. சரியசான விம்டமயத த்தர்ந்ச்தடுக்்க.
1. ஊரோட்சி என்பைது _____________ அரசில் அடஙகும்.
 அ) மோவட்டம் ஆ) மோநி்ம்  இ) கிரோமம்
2.  ‘கிரோம சுவரோஜ்’ என்ற வோர்த்த்ய முதன் முதலில்

அறிமுேபபைடுததியவர்_____________.
 அ) ேோமரோசர் ஆ) மேோதமோ ேோநதி இ) ்நரு

3. மூன்றடுக்கு மு்றயின் அடிபபை்ட_____________ ஊரோட்சி ஆகும்.
 அ) மோவட்டம் ஆ) வட்டோரம் இ) கிரோமம்
4. ஊரோட்சிமன்றத து்ைதத்்வர் யோரோல் ்தர்நசதடுக்ேபபைடுகிறோர்?
 அ) மக்ேள் ஆ) வோர்டு உறுபபினர்ேள் இ) மோவட்ட ஆட்சியர்
5. கிரோம ச்பை உறுபபினர் பைணிக்ேோ்ம்_____________.
 அ) 15 ஆணடுேள் ஆ) 10 ஆணடுேள் இ) 5 ஆணடுேள்

II. சபசாருதது்க.

1. குட்வோ்் - வைர்ச்சிததிட்டம்
2. ஊரோட்சி மன்றம் - ேட்டோயபபைணி
3. மரம் நடுதல் - பைோரம்பைரிய ்தர்தல் மு்ற
4. சதருவிைக்கு - தன்னோர்வபபைணி

5. கிரோம ச்பை - 500க்கு ்மற்பைட்ட மக்ேள் 
சதோ்ே

ைதிப்பீடு
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சசயல்பசாடு சசயல் திட்டம்  

உங்்கள் பஞசசாயததில் இருந்து கிம்டக்கும் வசதி்கமளப் பற்றி எழுது்க.

III. பின்வரும் வினசாக்்களுக்கு விம்டயளிக்்க.
1. ஊரோட்சி மன்றம் என்றோல் என்ன?
2. குறிபபு வ்ரே : ‘மூன்றடுக்குப பைஞசோயதது மு்ற’. பிரமீடு வ்ரே.
3. ஊரோட்சியின்  ேட்டோயபபைணிேளில் மூன்றி்ன எழுதுே.
4. ஊரோட்சியின் தன்னோர்வபபைணிேளில் மூன்றி்ன எழுதுே.
5. கிரோம ச்பைக் கூட்டம் எபசபைோழுது ந்டசபைறும்? 
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4

  வி�த்து்வை ேவிர்ப்�ேற்்சான �சாது்சாப்பு 
ந்டவடிக்வ்்ள் �ற்றி அறிநதுப்சாள்ைல்.

  தீயிலிருநது �சாது்சாக்கும் முவ்றப்�ற்றி
அறிநதுப்சாள்ைல்.

  ்சாவைப்�சாது்சாப்பு குறித்துத் பேரிநதுப்சாள்ைல்.
 நீர் �சாது்சாப்பு குறித்துப் புரிநதுப்சாள்ைல்.
  மின்சாரப் �சாது்சாப்பு  குறித்து அறிநதுப்சாள்ைல்.

கற்றல் வநசாககஙகள்

நமது வசாழ்க்க மிகவும் முககியததுவம் வசாயந்்தது. வீடு, 
பள்ளி, ்சா்ை மற்றும் இ்தர இடஙகளில் விபததுகள் 
ந்ட்பறககூடும். நசாம் முன்னெச்ரிக்கயசாக இருந்்தசால் 
விபததுக்ைத ்தவிரககைசாம். பசாதுகசாப்பு நடவடிக்கக்ைப் 
பற்றி அறிந்து ்கசாணடு அவற்்றப் பினபற்றினெசால் 
பசாதுகசாப்பசாக வசாைைசாம்.

பசாதுகசாப்புஅைகு

்சாவைப்�சாது்சாப்பு குறித்துத் பேரிநதுப்சாள்ைல்.

மின்சாரப் �சாது்சாப்பு  குறித்து அறிநதுப்சாள்ைல்.

�சாது்சாப்பு 
அவசியம்
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விபததிற்கசானெக கசாரணஙகள்

நம் வசாழ்க்வ்யில் வி�த்து்ள் தீ, நீர, வசாகனெஙகள், மின்சாரம், 
விஷப்பூசசிகள், கூர்மயசானெ ஆயு்தஙகள் மற்றும் கணணசாடி 
்பசாருள்கள் த�சான்றவற்றின மூைம் ஏற்�்டைசாம்.

வி�த்திற்்சானக் 
்சாரைங்ள்

தீ

விஷப்பூசசிகள்

நீர

கூர்மயசானெ 
ஆயு்தஙகள் மற்றும் 

கணணசாடி 
்பசாருள்கள்

மின்சாரம்

பூசசிக
்கசால்லிகள்வசாகனெஙகள்

அவ்ரம்

்வனக்குவ்றவு

விழிப்புைர்வு 
இனவம

பவறுப்பு 

விதி்வை மீறுேல்

முவ்றயசான 
�யிற்சி இனவம

�சாது்சாப்பு 
ந்டவடிக்வ்்வை 

பின�ற்்றசாது இருத்ேல்

159

3rd_Social_Science_Unit_4.indd   159 2/19/2020   8:18:19 PM



தீ விபததிற்கசானெ கசாரணஙகள்

தீ பசாதுகசாப்பு
தீ எனபது மனி்தனின அற்பு்த ப்டப்பு
  தீயினசால் ப�சாருள்்வை உருவசாக்்வும், அழிக்்வும் முடியும்.
  தீ நம் அன்றசா்ட வசாழ்க்வ்யில் �ல்தவறு வழி்ளில் 

�யன�டுகி்றது. நசாம் அவே ்வனமசா் 
வ்யசாைதவணடும்.

கீழ்க்்சாணும் வழி்ளில் தீ விபதது தநரைசாம்.

கசாட்டுத தீ எவ்வசாறு உருவசாகி்றது? ?

்வடிப்்பசாருள்கள் கு்றந்்த 
மினனெழுத்தம்

எரிவசாயு கசிவு எளிதில் தீப்பிடிககக 
கூடியப் ்பசாருள்கள்

மண்ெணண்ெணய்

மண்ெணண்ெணய்

மண்ெணண்ெணய்

ெபட்ேரால்ெபட்ேரால்ெபட்ேரால்

தீ விபததிற்கசானெ முன்னெச்ரிக்க நடவடிக்ககள்

1   எளிதில் தீப்பிடிக்்க்கூடிய ப�சாருள்்வைக் ் வனமசா் வ்யசாைதவணடும்.

2   ் வமயல் ப்ய்�வர் �ருத்தி ஆவ்ட்வை அணியதவணடும்.

3   ் வமத்ேப்பின எரிவசாயு உருவை அவ்டப்�சாவன மூடிவி்டதவணடும். எரிவசாயு 
உருவை்ளில் ்சிவு இருப்�வேக் ்ண்டறிநேசால், உ்டதன வீடவ்ட 
்சாற்த்றசாட்டப்�டுத்ே ்ேவு்வையும், ்னனல்்வையும் தி்றக்் தவணடும்.

4   பநருப்பு்டன விவையசா்டக்கூ்டசாது.

5   நசாம் பவடி பவடிக்கும்ப�சாழுது, ப�ரியவர்்ளு்டன த்ர்நது ்வனமசா் 
பவடிக்்தவணடும்.
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 ஓ்டக்கூ்டசாது.
 ஓடினசால் எளிதில் தீ �ரவும்.
  கீதை �டுத்துப் புரைதவணடும். 

தீ அவைப்�சாவன நீ 
எஙத்யசாவது ்ண்டதுண்டசா?

தீ விபததின்பசாழுது எனனெ ்்யயவவணடும்?

தீ வி�த்து ந்டநேசால் 101 என்ற எணவைத் பேசா்டர்பு 
ப்சாள்ைதவணடும்

உனெது உ்டயில் தீப்பற்றினெசால்,

சிந்்த்னெ ்்ய

ப்சாள்தவசாம்.

நசாம்

1.  தீ அவைப்�சாவனப் �யன�டுத்ேதவணடும்.
2.  ் ட்ட்டத்தில் உள்ை எச்்ரிக்வ் மணிவய ஒலிக்்ச் ப்ய்யதவணடும்.
3.  புவ் �ரவும்ப�சாழுது மூக்கு மற்றும் வசாவய ஈரத்துணியசால் மூடிக் ப்சாள்ை தவணடும்.
4.  எவர் உ்டம்பிைசாவது தீப்�ற்றினசால் ்ைல் வ�்வைக் ப்சாணடு தீவய அவைக்்தவணடும். 

தீக்்சாயம் அவ்டநேவவர ்சாற்த்றசாட்டமசான இ்டத்திற்கு அவைத்துச் ப்ல்ை தவணடும்.

நீ எனனெ ் ்யயககூடசாது ?
உன தேசாலில் தீக்்சாயம் இருநேசால்,
  வம அல்ைது ்சாபி தூவை தீக்்சாயத்தில் வவக்்க் கூ்டசாது.
  தீப் புணவை ஊசிக்ப்சாணடு குத்ேக்கூ்டசாது. அவ்வசாறு குத்தினசால் அது �சாதிப்வ� 

உண்டசாக்கும்.

தீ நம் அனறசாட வசாழ்க்கயில் 
எவ்வசாறு உ்தவுகிறது?

்்யல்பசாடு
நசாம் எழுதுவவசாம் 
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நீர பசாதுகசாப்பு
நீர நமது வசாழ்வின திரவ அமு்தம் (Elixir) ஆகும்
நம் வசாழ்வில் நீர் மி்வும் முக்கியமசானது.
ஏரி, ஆறு, நீர்வீழ்ச்சி, ்்டல் மற்றும் குைம் த�சான்றவற்றில் நசாம் 
விதிமுவ்ற்வை மீறி குளித்ேசால் வி�த்து்ள் தநரும்.

4   கிைற்வ்ற எடடிப்�சார்க்்க் கூ்டசாது.
 கிைறு ஆைமசா் இருக்்க்கூடும்.

3   நீர்நிவை்ளில் உள்ை அ�சாய 
எல்வைக்குச் ப்ல்ைக்கூ்டசாது.

1   ேனியசா் நீர்நிவை்ளுக்கு குளிக்்ச் ப்ல்ைக்கூ்டசாது.

2   தேஙகியுள்ை குைத்தில்
 இ்றங்க்கூ்டசாது.

அபாய எ�ைல

ஆறு அல்ைது ஏரியில் நீ குளித்திருக்கி்றசாயசா?
ஆம் என்றசால், யசாரு்டன ப்னறு குளித்ேசாய்? ?

முன்னெச்ரிக்க நடவடிக்ககள்:

5   நீரில் �யைம் ப்ய்யும்ப�சாழுது �சாது்சாப்பு 
்வ்த்வே அணிய தவணடும்.

குைம் அல்ைது ஆற்றில் குளிப்ப்தற்கு நசாம் ்பரியவரகளுடன 
்்ல்ைவவணடும். நீச்ல் ் ்தரிந்்தசால் மட்டுவம அஙகுச ் ்னறு  
குளிககவவணடும்.

ப்சாள்தவசாம்.

நசாம்
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மின்சாரம் நமது வசாழ்வின முக்கிய தேவவயசாகி விட்டது. மின்சாரம் இனறி 
எநேப் ப�சாருளும் இயங்சாது என்ற நிவைக்கு ் சாைம் நம்வம மசாற்றிவிட்டது. வீடு்ள், 
பேசாழிற்்சாவை்ள், மற்றும் இேர இ்டங்ளில் மின்சாரம் �யன�டுகி்றது. 
்வனக்குவ்றவசா் வ்யசாண்டசால் மினவி�த்து ஏற்�டும்.

மின்சாரப் பசாதுகசாப்பு

X

X

X

முன்னெச்ரிக்க நடவடிக்ககள்:
1   மினப�சாத்ேசான்வையும், மின்ம்பி்வையும் ஈரமசான 

வ்யசால் பேசா்டக்கூ்டசாது.

2   ் ைவவப்ப�டடி மற்றும் இேர மின்சாேனங்வை மின 
இவைப்பில் இருக்கும்ப�சாழுது பேசா்டக்கூ்டசாது.

3   மினமசாற்றி மற்றும் மினத்சாபுரங்ள் அருகில் 
விவையசா்டக்கூ்டசாது.

4  மின்ம்�த்தின தமதை ஏ்றக்கூ்டசாது.

5   மினப�சாத்ேசான ப�டடியில் குச்சி த�சான்ற ப�சாருள்்வை 
நுவைக்்க்கூ்டசாது.

6   மின்ம்பி்ள் மற்றும் மின்ம்�ங்ள் அருகில் 
விவையசா்டக் கூ்டசாது.

உனெது வீட்டில் பயனபடுத்தப்படும் மின்சா்தனெஙக்ைப் பட்டியலிடுக:

்்யல்பசாடு
நசாம் எழுதுவவசாம் 

குவ்றநே மினனழுத்ேத்ேசால் வி�த்து தநரும் ப�சாழுது 
ேணணீர்க் ப்சாணடு தீவய அவைக்்க்கூ்டசாது.ப்சாள்தவசாம்.

நசாம்

163

3rd_Social_Science_Unit_4.indd   163 2/19/2020   8:18:34 PM



விபததுக்ைத ்தவிரகக,

  ் சாவை விதி்வைப் பின�ற்்ற தவணடும்.
 ்சாவைப் த�சாக்குவரத்துக் குறியீடு்வை நசாம் பின�ற்்ற தவணடும்.
  ் சாவையில் தவ்மசா் ப்ல்ைக்கூ்டசாது.
  ் சாரில் (மகிழுநது) �யைம் ப்ய்யும்த�சாது, இருக்வ்ப்�டவ்டவய 

அணியதவணடும்.
  இரு்க்்ர வசா்னத்தில் ப்ல்லும்ப�சாழுது, ேவைக்்வ்ம் 

அணியதவணடும்.

்சா்ைப் பசாதுகசாப்பு

்சாவையில் நசாம் ்வனமசா் 
ந்டக்்தவணடும். வசா்னங்ளின 
எணணிக்வ் அதி்மசாகிவிட்டது.
்வனக்குவ்றவினசால் அதி் 
வி�த்து்ள் தநரிடுகி்றது.

சிவப்பு

மஞ்ள்

�ச்வ்

நில்

்வனி

ப்ல்

்சா்ைப் வபசாககுவரதது விைககு (Traffic signal)
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்சா்ையில் ்்ல்லும்்பசாழுது
 நவ்ட�சாவேயில் ந்டக்்தவணடும்.
 ்சாவையில் விவையசா்டக்கூ்டசாது.
  ் சாவை விைக்கில்  இருநது வரும் வணைத்வே நசாம் ்வனித்து 

்சாவைவயக் ்்டக்்தவணடும்.

பசா்த்சாரிகளுககசானெ ்சா்ைககுறியீடுகள் (Traffic Signs)

சிவப்பு

�ச்வ்

நில்

ப்ல்

1.  நீ இச்்சாவைக் குறியீடு்வைக் 
்வனித்திருக்கி்றசாயசா?

2. நீ எஙகுப் �சார்த்திருக்கி்றசாய்?

்சா்ைப் வபசாககுவரதது விைககு  (Traffic signal) இல்ைசாே 
இ்டத்தில் நசாம் முேலில் வைப்�க்்ம் திரும்பி, பி்றகு இ்டப்�க்்ம் 
திரும்பி, பி்றகு வைப்�க்்ம் �சார்த்து ்்டக்் தவணடும் 

சிந்்த்னெ ்்ய

ப்சாள்தவசாம்.

நசாம்
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பசா்த்சாரிகள் கடககும் இடம்

�சாே்சாரி்ள் ்்டக்கும் இ்டத்தில்  
மடடுதம �சாே்சாரி்ள் 
்்டக்்தவணடும்.
�சாே்சாரி்ள் ்்டக்கும் இ்டம் 
வரிககுதி்ரப்வபசானறு ்ருப்பு 
மற்றும் பவள்வைக்த்சாடு்ளு்டன 
்சாைப்�டும்.

விழிப்புணரவு குறித்த 
வசா்கஙக்ை எழுதுக.

்்யல்பசாடு
நசாம் எழுதுவவசாம் 
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நசாம் வபசாககுவரதது விதிக்ைப் பினபற்றுவவசாம்!

வபசாககுவரததுப் பூஙகசா

்்ன்னெயில் அணைசா ்துக்்ம் அருகில் 
வபசாககுவரததுப் பூஙகசா உள்ைது.

 த�சாக்குவரத்துப் பூங்சாவில் ்சாவைவிதி்வை நசாம் ்ற்றுக்ப்சாள்ைைசாம். 
�ள்ளிக் குைநவே்ள் மத்தியில், த�சாக்குவரத்துப் �சாது்சாப்பு குறித்ே 
விழிப்புைர்வவ தமம்�டுத்துவது இப்பூங்சாவின தநசாக்்ங்ளில் (Intention) 
ஒன்றசாகும். இப்பூங்சா ்சாவைவயப் �ற்றிய விழிப்புைர்வவ (Awareness) 
நமக்கு அளிக்கும்.

ேவைக்்வ்ம் அணிதவசாம்.
உயிவரக் ்சாப்த�சாம்.
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பூசசிக்கசால்லிகள்

பூசசிக்கசால்லி மருந்துகளிடமிருந்து பசாதுகசாப்பு

நமது வீடடில் பூசசிக்கசால்லி மருந்துக்ை, பூச்சி்வைக ப்சால்ை 
�யன�டுத்துகித்றசாம். அநே மருநது்ள் மி்வும் அ�சாய்ரமசானது. 
அவற்வ்ற நசாம் பேசா்டக்கூ்டசாது.

விஷப்பூசசிகைசால் உணடசாகும் அபசாயஙகள்
அறிகுறிகள்:

  தேசாலில் அரிப்பு மற்றும் சிவப்பு நி்றத்வே 
ஏற்�டுத்தும்.

  வீக்்த்வே ஏற்�டுத்தும். (்ண இவம, 
்சாது, வசாய் த�சான்ற இ்டங்ளில் 
வீக்்த்வே உருவசாக்கும்.)

  ேவைவலி, மயக்்ம் மற்றும் வசாநதிவய 
ஏற்�டுத்தும்.

  பசாதிககப்பட்டவரகளுககு நசாம் 
மு்தலு்தவி அளிதது மருததுவம்னெககு 
அ்ைததுச ்்ல்ைவவணடும்.

முன்னெச்ரிக்க நடவடிக்ககள்
 புேருக்கு அருத் ப்ல்ைக்கூ்டசாது.
  வீடு மற்றும் சுற்றுப்பு்றத்வேத் 

தூய்வமயசா் வவத்துக்ப்சாள்ை 
தவணடும்.

வயலில் தவவை ப்ய்�வர்்ள் நல்பைணபைய், �சாரபின 
எணபைய்வயத் தேய்த்துக்ப்சாணடு தவவை ப்ய்வசார்்ள். 
அேனசால் பூச்சி்ள் அவர்்வை ்டிக்்சாது.

பசாம்பு

சிைந்தி

வ்தள்

குைவி

ப்சாள்தவசாம்.

நசாம்
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  கூர்வமயசான ஆயுேம் மற்றும் ்ணைசாடிப்ப�சாருள்்வைக் 
்வனமசா்க் வ்யசாைதவணடும்.

  ஏபனனில் அது ்சாயங்வை ஏற்�டுத்தும்.

கூர்மயசானெ ஆயு்தம் மற்றும் 
கணணசாடிப்்பசாருள்கள்

  நமது உயிர் விவைமதிப்�ற்்றது (Precious). நசாம் மகிழ்ச்சியசா்  
வசாைதவணடுபமன்றசால் முனபனச்்ரிக்வ் ந்டவடிக்வ்்வைப் 
பின�ற்்றதவணடும்.

 நசாம் �சாது்சாப்பு விதி்வைப் பின�ற்றி மகிழ்ச்சியு்டன வசாழ்தவசாம்.

மீள்பசார்வ

க்ைச ்்சாற்கள்
திரவ அமு்தம்  : Elixir
வநசாககம் :  Intention
வி்ைமதிப்பற்றது :  Precious
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I.   கீழ்ககசாணும் வி்டகளிலிருந்து ்ரியசானெவற்்றத வ்தரந்்்தடுதது 
எழுதுக.

(நீர, பசாம்பு, ்சா்ைப் வபசாககுவரதது  விைககு, மின்சாரம், தீ)
1. பேசாட்டசால், அது சுடும்.
 விட்டசால், அது எரியும். அது எனன? --------
2.  நசான அன்றசா்டம் �யன�டுத்துதவன.
 அேவன மவைதநரங்ளில் ்சாணத�ன. அது எனன?--------
3. ்ம்பி்ளின வழிதய ப்ல்தவன. ஆனசால் நசான ப்சாடி அல்ை.
 நசான விைக்கு்ள் எரிய உேவுதவன. நசான யசார்?--------
4.  அவன ்சால்்ள் இல்ைசாமல், ்சாடு்ளில் உைசாவுவசான.

அவன யசார்? --------
5.  ் சாவையில் நினறு  நம்வம வழி ந்டத்துவசான. அவனுக்கு மூனறு 

்ண்ள்  உணடு. அவன யசார்? --------
II. ்ரியசா?  ்தவறசா எனறு எழுதுக.
1. நசாம் ்வமயல் அவ்றயில் விவையசா்டக்கூ்டசாது.  (           )
2. ஆற்றில் ஆைமசான �குதிக்குச் ப்ல்ைைசாம்.  (           )
3. நசாம் மின்சாேனங்வை ஈரமசானக் வ்யசால் பேசா்டக்கூ்டசாது. (          )
4. நசாம் நமது வீடவ்டயும், சுற்றுப்பு்றத்வேயும் தூய்வமயசா் 

வவத்துக்ப்சாள்ைதவணடும். (           )
5. நசாம் ்ணைசாடிப் ப�சாருள்்வை வவத்து விவையசா்டைசாம். (           )
III. பினவரும் வினெசாககளுககு வி்டயளிகக.
1. வி�த்து தநர்வேற்்சான ்சாரைங்ள் சிைவற்வ்ற எழுது்.
2. நமது  உவ்டயில் தீப்�ற்றினசால் நசாம் எனன ப்ய்யதவணடும்?

மதிப்பீடு
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நில்

்வனி

ப்ல்

்சா்ைப் வபசாககுவரதது விைககு (Traffic Signal)

IV - வணணம் தீட்டுவவசாம் 

்்யல்பசாடு ்்யல் திட்டம்

நீ தீபசாவளி அனறு பட்டசாசு ்வடித்த அனுபவத்்தப் பற்றி எழுதுக.

3. நசாம் மினவி�த்திலிருநது எவ்வசாறு நம்வமப் �சாது்சாத்துக் 
ப்சாள்ைதவணடும்?

4. நசாம் எஙகுச் ்சாவைவயக் ்்டக்் தவணடும்?
5. சிை விஷப்பூச்சி்ளின ப�யர்்வைக் குறிப்பிடு்
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கல்வி ஆவைசா்கர
மு்னெவர ்பசான. குமசார
இவை இயக்குநர் (�சா்டதிட்டம்), 
மசாநிைக் ்ல்வியியல் ஆரசாய்ச்சி 
மற்றும் �யிற்சி நிறுவனம், 
ப்னவன – 06.
பசாடநூல் 
ஒருஙகி்ணப்பசாைரகள்
மு்னெவர வக. எஸ். ்மசாழியரசி
முேல்வர், மசாவட்ட ஆசிரியர் ்ல்வி 
மற்றும் �யிற்சி நிறுவனம்.
கீைப்�லூர், அரியலூர் மசாவட்டம்.

வக. வரவதி
விரிவுவரயசாைர், மசாவட்ட ஆசிரியர் 
்ல்வி மற்றும் �யிற்சி நிறுவனம். 
ப�ரம்�லூர்.
பசாட ஒருஙகி்ணப்பசாைர
கணி்தம்
பி. மைரவிழி
�ட்டேசாரி ஆசிரிவய,
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி,
�சாடியநல்லூர், திருவள்ளூர்.
அறிவியல்
்்த. அவ்சாக
முதுநிவை ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்ள் தமல்நிவைப் 
�ள்ளி, ப�சானதனரி, திருவள்ளூர் 
மசாவட்டம்.
்மூக அறிவியல்
்சா. மவகஸ்வரி
முது்வைப் �ட்டேசாரி ஆசிரிவய, 
அரசு ம்ளிர் தமல்நிவைப் �ள்ளி, 
விழுப்புரம்.

வமைசாயவசாைரகள் 
மு்னெவர இரசாமசானுஜம் 
த�ரசாசிரியர், ்ணிே அறிவியல் 
நிறுவனம், ேரமணி, ப்னவன.
ஆர. கிருததிகசா 
ஆரசாய்ச்சி நிறுவனம்
அசிம் பிதரம்ஜி �ல்்வைக்்ை்ம், 
ப�ங்ளூரு.
பசாட நூைசாசிரியரகள்
பி. கல்பனெசா
�ட்டேசாரி ஆசிரிவய,
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி, 
ஆைம்�சாக்்ம், புல்ைம்�சாடி 
ஒனறியம், திருச்சி.
சி. ்வஙகவட்ன
இவ்டநிவை ஆசிரியர்,
அரசு ஆதிதிரசாவி்டர் நை ஆரம்� 
�ள்ளி, வண்டரசாயன ்ட்டவை, 
அரியலூர்.
வக. புஸ்பரசாஜ்
�ட்டேசாரி ஆசிரியர்,
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி,
நரசிங்ம் �சாவையம், அரியலூர்.
எஸ். வக.சிவகுமசார
�ட்டேசாரி ஆசிரியர்,
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி,
எவ்டயூர், அரியலூர்.
சி. ்்தசாட்டியசா்தன
இவ்டநிவை ஆசிரியர்,
ஊரசாடசி ஒனறிய துவக்்ப்�ள்ளி, 
நமனகுைம், அரியலூர்.

வமைசாயவசாைரகள் 
ஏஞ்லின ரூபி
உேவி த�ரசாசிரிவய,
மசாநிைக் ்ல்வியியல் ஆரசாய்ச்சி 
மற்றும் �யிற்சி நிறுவனம், 
ப்னவன.
மு்னெவர க. சிந்்த்னெயசாைன
�ட்டேசாரி ஆசிரியர், அரசு உயர் 
நிவைப் �ள்ளி, ப�ரியசார் ந்ர், 
நநேம்�சாக்்ம், ்சாஞசிபுரம்.
பசாட நூைசாசிரியரகள்
ஸ்ரீவத்ன ரசாம்சாமி
மதி ப�ௌணத்டஷன
ப்னவன.
்ெைன எட்வரடு
விரிவுவரயசாைர் மசாவட்ட ஆசிரியர் 
்ல்வி மற்றும் �யிற்சி நிறுவனம். 
திருச்சி.
எம். மரிய்தசாஸ் 
ேவைவமயசாசிரியர், 
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி, 
�லிங்நசாேம், திருமனூர், 
அரியலூர்.
ந. வகசாபி
வட்டசார வை ஆசிரியர் �யிற்றுநர், 
பநமிலி ஒனறியம், தவலூர்.
வக. கவண்ன 
�ட்டேசாரி ஆசிரியர்,
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி, 
பவள்வை பிச்்சாம்�டடி, திருச்சி.
ஆர. சுவசாமிநசா்தன
�ட்டேசாரி ஆசிரியர்,
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி, 
்ரு-த்னசா�தி, அரியலூர்.
பி. வ்ந்்தகுமசார
�ட்டேசாரி ஆசிரியர்,
அரசு உயர்நிவைப்�ள்ளி, 
ஒத்வேபுளிகுடியிருப்பு, 
புதுக்த்சாடவ்ட.
வக. ்்ல்வமணிகணடன
இவ்டநிவை ஆசிரியர்,
ஊரசாடசி ஒனறிய துவக்் �ள்ளி, 
்ருக்வ், ்்டலூர்.
வக. நிரமைசா வமரி
இவ்டநிவை ஆசிரிவய,  ஊரசாடசி 
ஒனறிய துவக்் �ள்ளி, ஆரூர், 
்ங்ரசாபுரம், விழுப்புரம்.
எஸ். ஜசானெகி
இவ்டநிவை ஆசிரிவய,
த்சா�சாை விைசாஷ் அரசு நிதி உேவி 
�ள்ளி, புது்த்திரம், ேஞ்சாவூர்.

வமைசாயவசாைரகள் 
க வவலு, �ட்டேசாரி ஆசிரியர்,  
அ. ம. தம. நி. �ள்ளி, ேவைவசா்ல், 
த்ைம் மசாவட்டம்.
சு. வகசாமதி மசாணிககம், 
�ட்டேசாரி ஆசிரிவய, 
அ. தம. நி. �ள்ளி, 
�வைய ப�ருங்ைத்தூர், 
்சாஞசிபுரம்.

ஸ்ரீவத்ன ரசாம்சாமி
மதி ப�ௌணத்டஷன
ப்னவன.
பசாட நூைசாசிரியரகள்
எல். மசாரிமுதது
விரிவுவரயசாைர், மசாவட்ட ஆசிரியர் 
்ல்வி மற்றும் �யிற்சி நிறுவனம், 
அரியலூர்.
எஸ். அபிரசாமி
இவ்டநிவை ஆசிரிவய,
ஊரசாடசி ஒனறிய நடுநிவைப்�ள்ளி, 
முத்துவசாஞத்ரி, அரியலூர்.
வக. மதிமனனென
இவ்டநிவை ஆசிரியர்,
ஊரசாடசி ஒனறிய துவக்்ப்�ள்ளி, 
�ள்ளித்வர, விழுப்புரம்.
ஆர. வஜசாஸ்வின இமசாககுவைட்
�ட்டேசாரி ஆசிரியர், அரசு உயர் 
நிவைப் �ள்ளி, �ளிங்சாநத்ேம், 
அரியலூர்.
ஜி. கணணசாம்பசாள்
�ட்டேசாரி ஆசிரிவய, அரசு உயர் 
நிவைப் �ள்ளி, சீைக்குடி, 
ப�ரம்�லூர்.

வகுப்பு III கணி்தம், அறிவியல் மற்றும் ்மூக அறிவியல் (பருவம் 1, 
்்தசாகுதி 2) பசாடநூல் வமைசாயவசாைரகள் மற்றும் ஆசிரியரகள்

கணி்தம் ்மூக அறிவியல்அறிவியல்

க்ை மற்றும்  
வடிவ்மப்பு குழு
பகக வடிவ்மப்பு
ரசாதேஷ் ேங்ப்�ன
்நதியசாகு ஸ்டீ�ன
ேசான ஸ்மித்
பிர்சாநத். சி
தயசாத்ஷ்
ஏசு ரத்தினம் / �க்கிரி
அடி்ன ரசாஜ். அ / த்சாபிநசாத்
ப�சாற்ப்ல்வன / ந. ர. யுவரசாஜ்
விதனசாத் குமசார் வி

In-House - QC
்சாமசாடசி �சாைன ஆறுமு்ம்
கி. பேரசால்டு வில்்ன
அருண ்சாமரசாஜ்

அட்்ட வடிவ்மப்பு
்திர் ஆறுமு்ம்

ஒருஙகி்ணப்பு
ரதமஷ் முனி்சாமி

இநநூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலி்ணட தமப்லித்தேசா ேசாளில் அச்சி்டப்�டடுள்ைது. 
ஆப்ப்ட முவ்றயில் அச்சிடத்டசார்:

வி்ரவுககுறியீடு 
வமைசாண்மககுழு
இரசா. ்ஜகநசா்தன, 
இவ்டநிவைஆசிரியர்,  
ஊ.ஒ.ந.�ள்ளி, த�சாளூர், 
திருவணைசாமவை.
வ. பதமசாவதி, �ட்டேசாரிஆசிரியர், 
அ.உ.�ள்ளி, திருமசானூர், 
அரியலூர்.
சூ. ஆல்பரட் வைவன பசாபு, 
�ட்டேசாரிஆசிரியர் 
அ.உ.�ள்ளி, �ரமக்குடி, 
இரசாமநசாேபுரம்.
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