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கணக்கு

மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய 
வளங்கள்

பொடநூலில் உள்ள விறைவுக் குறியீடறடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவவொம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க்கொண்டு DIKSHA கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க.
•  கெயலிணய திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததி ேொடநூலில் உள்ள விணைவு குறியீடு்கணள 

ஸப்கன் கெய்யவும். 
•  திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ ேொடநூலின் QR Code அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும்.
•  ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்ேட்டுள்ள மின் ேொட ேகுதி்கணள ேயன்ேடுத்த்லொம்.

குறிப்பு:  இணையசகெயல்ேொடு்கள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கொை QR code ்கணள Scan கெய்ய DIKSHA அல்்லொ்த
ஏப்தனும் ஓர்  
QR code Scanner ஐ ேயன்ேடுத்தவும்.  
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எண்கள்

அலகு-1

பெருக்கல்

பெருக்கல் எனெது ஒரே எண்ணை குறிப்பிட்ட மு்ை கூடடுவது ஆகும்.
எடுத்துக்ககாட்டு: 4 + 4 + 4 = 12
இங்கு நாம் 3 மு்ை 4 ஐ கூடடுகிரைாம்.  அதன வி்்ட 12.
இ்த நாம் 4 x 3 = 12  என எழுதலாம்.
ெல மு்ை வரும் ஒரே எண்ணை கூடடுவதற்கு எளிதான வழி பெருக்கல் ஆகும்.

1.1 பெருக்கல் குறி

‘x’  எனை குறியீட்்ட பெருக்க்ல குறிப்பி்ட ெயனெடுத்துகிரைாம்.

5 குழுக்களில் 4 மேங்்கள் என  பமாத்தம் 20 மேங்்கள் உள்்ளன.
இத்ன நாம் 4x5=20  என எழுதலாம்.

1
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ஒவபவாரு குழுவில் உள்்ள 
மேங்்களின எணணிக்்க

மேங்்களின பமாத்த
எணணிக்்க

குழுக்களின 
எணணிக்்க

4 5 20× =

பெருக்கற்ெலன

பெருககி

4 5 20× =பெருக்கப்ெடும் எண

ஒரு எண்ணுடன் மறபறகாரு எண்்ணைப் பின்்வரும் ்வழி்களில் பெருக்கலகாம்
(i) புள்ளி பெருக்கல்   (ii) மீள் கூட்டல்  (iii) மறு குழுவாக்கம்
(iv) வழக்கமான பெருக்கல் ெடிநி்ல்களின ெடி  (v) லாடடிஸ் பெருக்கல்

1.2 புள்ளி பெருக்கல் :
பின்்வரும் அட்ட்வ்ணை்ை நிரப்பு்க.

நட்்சத்திரங்கள்
கி்டமட்ட 

்வரி்்ச்களின் 
எண்ணிக்்க

நநர்குத்து 
்வரி்்ச்களின் 
எண்ணிக்்க

நட்்சத்திரங்களின் 
பமகாத்்த 

எண்ணிக்்க

2 4 2 x 4 = 8

2
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1.3 மீள் கூட்டல் :
நாம் முன வகுப்பில் ்கற்ை மீள் கூட்ட்ல நி்னவு கூரரவாம்.

i) பூக்களின் பமகாத்்த எண்ணிக்்க்ை ்ககாண்்க.

நாம் பூக்களின எணணிக்்க்யப் பினவருமாறு ்காணைலாம்.
 3 + 3 + 3 = 9

3  குழுக்களில் 3  பூக்கள் எனில் பமாத்தம் 9 .  3 × 3 = 9
ii) இ்ல்களின் பமகாத்்த  எண்ணிக்்க்ை ்ககாண்்க.

4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 4 = 16

iii) நகான்கு ்தட்டு்களில் உள்்ள ஆப்பிள்்களின் எண்ணிக்்க என்்ன?

இங்கு நானகு தடடு்கள் உள்்ளன.  ஒவபவானறிலும் 5 ஆப்பிள்்கள் உள்்ளன.
ஆப்பிள்்களின பமாத்த எணணிக்்க = 5 + 5 + 5 + 5 = 

++

3
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1.4 2, 3, 4, 5 மறறும் 10 ஆகிை எண்்களின் பெருக்கல் ்வகாயெகாட்்ட உரு்வகாககு்தல்
பெருக்கல் ்வகாயெகாடு 2

ஒவபவாரு பெடடியிலும் 2 
ெந்து்கள் உள்்ளன மீள் கூட்டல் கூற்று்கள் பெருக்கல் 

கூற்று்கள்

2 2 × 1 = 2

2 + 2 2 × 2 = 4

2 + 2 + 2 2 × 3 = 6

2 + 2 + 2 + 2 2 × 4 = 8

2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 × 5 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 × 6 = 12

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 × 7 = 14

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +  
2 + 2 

2 × 8 = 16

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +  
2 + 2 + 2 

2 × 9 = 18

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +  
2 + 2 + 2 + 2

2 × 10 = 20

4
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2 ஆல் பெருககு்தல்:

2 + 2 + 2 + 2 = 8

4 குழுக்கள் 2 இ்ல்கள் எனில், பமாத்தம் 8. இத்ன 2 × 4 = 8  என 
எழுதலாம்.

4 மு்ை 2 எனெது 8

பெருக்கற்ெலன

பெருககி

2 4 8× =பெருக்கப்ெடும் எண

ப்சைல்ெகாடு 1: 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 10 18

ெயிறசி 
்கட்டங்க்்ள நிரப்பு்க.

2 x 6 = 7 x 2 = 8 x 2 = 

9 x 2 = 2 x 5 = 4 x 2 = 

3 x 2 = 2 x 2 = 2 x 3 = 

5
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பெருக்கல் ்வகாயெகாடு 3

ஒவப்வகாரு பெட்டியிலும் 
3 நட்்சத்திரங்கள் 

உள்்ள்ன
மீள்கூட்டல் கூறறு்கள் பெருக்கல் 

கூறறு்கள்

*** 3 3 × 1 = 3

*** *** 3 + 3 3 × 2 = 6

*** *** *** 3 + 3 + 3 3 × 3 = 9

*** *** ***
***

3 + 3 + 3 + 3 3 × 4 = 12

*** *** ***
*** ***

3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 × 5 = 15

*** *** ***
*** *** ***

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 × 6 = 18

*** *** ***
*** *** ***

***
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 × 7 = 21

*** *** ***
*** *** ***

*** ***
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 × 8 = 24

*** *** ***
*** *** ***
*** *** ***

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3  + 3 + 3 + 3 3 × 9 = 27

*** *** ***
*** *** ***
*** *** ***

***

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 × 10 = 30

6
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ப்சைல்ெகாடு 2: 

3 இன ம்டங்கு்க்்ள எழுதுரவாம்.
நான மூனறு மூனைா்க தாவுரவன

36
+ 4

— 2

— 4

—
 3

× 3

× 2

—
 1

+ 4

× 1

36
+ 4

— 2

— 4

—
 3

× 3

× 2

—
 1

+ 4

× 1

36
+ 4

— 2

— 4

—
 3

× 3

× 2

—
 1

+ 4

× 1

36
+ 4

— 2

— 4

—
 3

× 3

× 2

—
 1

+ 4

× 1

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

3 இன ம்டங்கு்கள் = 3, 6, 9, 12, 15, 18

ெயிறசி

பின்்வரும் ்வகாயெகாடு்க்்ள நிரப்பு்க.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 6 14

3 3 15 30

்கட்டங்க்்ள நிரப்பு்க.

6 × 3 = 5 × 3 = 3 × 3 =  × 3 = 9

10 × 3 = 3 × 6 = 8 × 3 = 2 ×  = 6

4 × 3 = 3 × 10 = 3 × 4 = 9 ×  = 27

1.

2.

7
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பெருக்கல் ்வகாயெகாடு 4

ஒரு நகாற்ககாலிககு 4 
்ககால்்கள் உள்்ள்ன மீள் கூட்டல் கூறறு்கள் பெருக்கல் 

கூற்று்கள்

4 4 × 1 = 4

4 + 4 4 × 2 = 8

4 + 4 + 4 4 × 3 = 12

4 + 4 + 4 + 4 4 × 4 = 16

4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 × 5 = 20

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 × 6 = 24

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 × 7 = 28

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 × 8 = 32

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 × 9 = 36

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 × 10 = 40

8
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ெயிறசி

அட்டவ்ணை்ய நிேப்பு்க.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 16 28 36

ஒரு பெடடியில் 4 பொம்்ம்கள் இருககுபமனில் 5 பெடடி்களில் எத்த்ன 
பொம்்ம்கள் இருககும்?

× = 

்கட்டங்க்்ள நிரப்பு்க.

3 ×  = 12 6 ×  = 24

5 × 4 =  × 3 = 12

 × 4 = 28 4 ×  = 16

9 × 4 =  × 4 = 40

1.

2.

3.

9
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பெருக்கல் ்வகாயெகாடு 5

ஒரு பூவில் 5 
இ்தழ்கள் உள்்ள்ன

மீள் கூட்டல் கூறறு்கள்
பெருக்கல் 
கூறறு்கள்(b)

(d)

5 5 × 1 = 5(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 5 × 2 = 10(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 5 × 3 = 15(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 + 5 5 × 4 = 20(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 × 5 = 25
(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 × 6 = 30
(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 × 7 = 35
(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 × 8 = 40
(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5  + 5 + 5 + 5 5 × 9 = 45

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

(b)

(d)

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 × 10 = 50

10
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ெயிறசி

 ப்காடுக்கப்ெட்ட ்கட்டங்்க்்ள நிேப்பு்க.

× 5 = 10

4 ×  = 20

6 × 5 = 

9 ×  = 45

× 5 = 50

ஒரு பூச்ாடியில் 6 ரோஜா பூக்கள் உள்்ளபதனில் 5 பூச்ாடி்களில் பமாத்தம் 
எத்த்ன ரோஜாப்பூக்கள் இருககும்?

× =

1.

2.

11
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பெருக்கல் ்வகாயெகாடு 10

ஒரு பெட்டியில் 10 ்கரிகந்ககால்்கள் உள்்ள்ன
மீள்கூட்டல் 
கூறறு்கள்

பெருக்கல் 
கூறறு்கள்

10 10 × 1 = 10

10 + 10 10 × 2 = 20

10 + 10 + 10 10 × 3 = 30

10 + 10 + 10 + 10 10 × 4 = 40

10 + 10 + 10 + 
10 + 10

10 × 5 = 50

10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 

10 × 6 = 60

10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 + 10

10 × 7 = 70

10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 + 
10 + 10 

10 × 8 = 80

10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 

10 × 9 = 90

10 + 10 + 10 +  
10 + 10 + 10 +  
10 + 10 + 10 + 10 

10 × 10 = 100

12
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ெயிறசி
பினவரும் அட்டவ்ணை்ய நிேப்பு்க.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5
10

1.5 மறுகுழு்வகாக்கம் ப்சயது பெருககு்தல்

இம்மு்ை ஈரிலக்க எண்க்்ள ஓரிலக்க எண்களு்டன பெருககுவதற்கு 
ெயனெடுத்தலாம்.
பினவரும் பெருக்க்ல ்கருது்க.

53 × 7
53 ஐ ெத்து்கள் மற்றும் 3 ஒனறு்கள் என மறுகுழுவாக்கம் ப்யயலாம்.
எனரவ,  53 x 7 ஐ (50+3) x 7 என எழுதலாம்.

= (50 × 7) + (3 × 7)
= 350 + 21
= 371

எடுத்துக்ககாட்டு

14 × 2  = ?

அதாவது 2 மு்ை 14

+ = + = 28

14 x 2 = 2 × 1 ெத்து  + 2 × 4 ஒனறு்கள்

= 2 × 10  + 2 × 4  = 20 + 8

14 × 2  = 28

ெயிறசி 

1. பினவரும் எண்க்்ள மறு குழுவாக்கம் ப்யது  பெருககு்க.

(i) 75 × 8  (ii) 26 × 5  (iii) 372 × 6  (iv) 402 × 7  (v) 752 × 3

13
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1.6 ெடிநி்ல மு்றயில் பெருககு்தல்:
பெருக்கல் வாயொடடி்ன ெயனெடுத்தி பெருககுதல்
ெடி 1: ஒன்று்க்்ள பெருக்கவும் ெடி 2: ெத்து்க்்ள பெருக்கவும்

ெ ஒ
1 4

2
8

எடுத்துக்ககாட்டு

1. பெருககு்க. 23 × 4
ெடி 1: ெடி 2:

நூ ெ ஒ
1
2 3

4
2

2. பெருககு்க. 32 × 5
ெடி 1:   ெடி 2:

நூ ெ ஒ

1

3 2

5

0

பெருக்கறெலன்  = 32 × 5 = 160

பெருக்கறெலன் = 14 × 2 = 28

ெ ஒ
1 4

2
2 8

××

3 × 4 = 12
நூ ெ ஒ

1
2 3

4
9 2

××

பெருக்கறெலன் = 23 × 4 = 92

நூ ெ ஒ

1

3 2

5

1 6 0

×

2 × 5 = 10

×

14

3rd_Unit_01_Numbers_Term 2.indd   14 8/20/2019   5:19:33 PM



1.7 லகாட்டிஸ் பெருக்கல்
இேணடு இலக்கங்்க்்ள வி்ட அதி்கமா்க ப்காண்ட 

எண்க்்ள பெருக்க லாடடிஸ் பெருக்கல் மு்ை உதவியா்க 
இருககும். லாடடிஸ் பெருக்கல் மு்ையில் பினவரும் 
ெடி்க்்ள பினெற்றுகிரைாம்.

ெடி 1: பெருக்க ந்வண்டிை எண்்க்்ள பின்்வருமகாறு எழு்தவும்.

(i) 52 × 36
5 2

3
6

(ii) 893 × 25
8 9 3

2
5

ெடி 2: ்சதுர ்கட்டங்களின் மூ்லவிட்டங்க்்ள ்வ்ரைவும்.

5 2
3
6

8 9 3
2
5

ெடி3:  எண்்க்்ள பெருககி ்கட்டங்களில் கீநே ்ககாட்டியுள்்ள்்தப் நெகால் 
எழு்தவும்.

5 2
3
6

1
5 6

0

0
3 1

2

8 9 3
2
5

1
6

1
8 6

0

4
0

4
5

1
5

ெடி 4: ஒவப்வகாரு மூ்லவிட்டத்திறகும் கீநேயுள்்ள எண்்க்்ள கூட்டி 
பின்்வருமகாறு எழு்தவும்.

5 2
3
6

7 2

11

8
5 6

0

0
3 1

2

8 9 3
2
5

12 12 5

1

11

1
6

1
8 6

0

4
0

4
5

1
5
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ெயிறசி

1. ெடிநி்ல்கள் வழியா்க பெருக்கற்ெலன ்காண்க.
i) 20 × 2 = ii) 21 × 4 =  iii) 65 × 5 =

iv) 14 × 3 = v) 26 × 10 =

2. பினவரும் அட்டவ்ணை்ய நிேப்பு்க.

i)  ஓர எழுதுர்காலின வி்ல ₹ 5 எனில், 8 எழுதுர்கால்்களின
வி்ல எனன?

8 × 5 = 40

ii)  ஒரு ்ெயில் 6 ெந்து்கள் உள்்ளபதனில், 5 ்ெ்களில்
எத்த்ன ெந்து்கள் இருககும்?

6 × 5 = __

iii)  ஒரு புத்த்கத்தின வி்ல ₹ 10 எனில், 7 புத்த்கங்்களின வி்ல 
எனன? __ × 10 = __

iv)  ஒரு ்ட்்டயில் 6 பொத்தான்கள் இருந்தால், 3 ்ட்்ட்களில்
4 பொத்தான்கள் இருககும். __ × __ = 

3.  பினவரும் எண்களின பெருக்கற்ெல்ன  லாடடிஸ் பெருக்கல் மு்ையில்
்காண்க.

i) 22 × 25 ii) 34 × 51 iii) 45 × 24

ெடி 5: வி்்ட்ய்காணை கூடுதல்்க்்ள பினவருமாறு வரி்்யா்க 
எழுதவும்.

5 2

3

6

7 2

11

8
5 6

0

0
3 1

2

வி்்ட: 1 8 7 2

8 9 3

2

5

12 12 5

1

11

1
6

1
8 6

0

4
0

4
5

1
5

வி்்ட: (1 +1) (1 + 1) (2 + 1) 2 + 5 
2       2         3     2    5
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1.8  அன்றகாட ்வகாழவிைல் சூேலில் எண் ப்சைல்்கள் 

= (2 + 2 + 2) = 2 × 3 = 6 ெந்து்கள்

= (1 + 1 + 1) = 1 × 3 = 3 ெந்து்கள்

எடுத்துக்ககாட்டு 1
ஓர அழிப்ொனின வி்ல ₹ 4 எனில், 2 அழிப்ொன்களின வி்ல எனன? 

  4 + 4 = 8

2 x 4 = 8

இேணடு அழிப்ொன்களின வி்ல = 2 × 4 = 8

எடுத்துக்ககாட்டு 2
ஒரு பெடடியில் 6 முட்்ட்கள் இருககுபமனில், 5 பெடடி்களில் எத்த்ன 
முட்்ட்கள் இருககும்?

பெடடி்களின எணணிக்்க = 5

ஒரு பெடடியிலுள்்ள முட்்ட்களின எணணிக்்க = 6

பமாத்த முட்்ட்களின எணணிக்்க = 5 × 6  = 30

17
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ெயிறசி

1.  ஒரு பெடடியில் 4 பொம்்ம்கள் உள்்ளபதனில், 9 பெடடி்களில் உள்்ள
பொம்்ம்களின எணணிக்்க எத்த்ன?

பெடடி்களின எணணிக்்க = 
ஒரு பெடடியிலுள்்ள பொம்்ம்களின எணணிக்்க = 

பொம்்ம்களின பமாத்த எணணிக்்க = 

2.  ஒரு ்ெயில் 3 வணணை எழுதுர்கால்்கள் இருககுபமனில், 9 ்ெ்களில்
வணணை எழுதுர்கால்்கள் எத்த்ன இருககும்?

்ெ்களின எணணிக்்க = 
ஒரு ்ெயிலுள்்ள வணணை எழுதுர்கால்்களின எணணிக்்க = 

வணணை எழுதுர்கால்்களின பமாத்த எணணிக்்க =

3. பினவரும் பெருக்கற்ெலனுககு பெருக்கல் கூற்றி்ன எழுது்க.

36

x

x x x

x

45

x x
x x

24

x

x
x

x

x

16

2x8

4x4 8x2
16x1

1x16
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எண்களில் உள்ள அமைப்பு்கள
நாம் வடிவங்களில் சில அமைப்பு்கமைக் ்கற்றிருக்கிற�ாம். 
இஙகு நாம் எண்களில் உளை அமைப்பு்கமைப் பற்றி ்கற்றபாம்.
2.1  ஒறமறை எண்கள ைறறும் இரடமடை எண்களில் உள்ள அமைப்பு்கள ைறறும் 

அவறறின் கூடடைல் ைறறும் ்கழித்தலில் உள்ள எண அமைப்பு்கள.
நிமைவுகூர்தல்

க்காடுக்்கப்பட்டுளை எண வரிமையில் உளை ஒற்ம� எண்கமை 
வட்்டமி்டவும்.
i) 26, 29, 37, 42, 45.
ii) 85, 84, 75, 76, 65, 64.
iii) 11, 22, 33, 44, 55, 66.
iv) 357, 896, 572, 951, 865, 423.
v) 952, 698, 342, 780, 920, 850.
றைறல உளை எண்களிலிருந்து அட்்டவமைமை நிம�வு கைய்க

ஒற்ம� எண்கள இரட்ம்ட எண்கள

அமைப் பு்கள

அலகு-2
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கீறே க்காடுக்்கப்பட்டுளை எண அட்்டவமைமை உற்றுறநாக்்கவும். ஒற்ம�
எண்கமைப் பசமை நி�த்திலும் இரட்ம்ட எண்கமை நீல நி�த்திலும் 
வணைமி்டவும்.

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

றைற்்கண்ட அட்்டவமையில் ஒற்ம� எண்களும் இரட்ம்ட எண்களும் 
ைாறி ைாறி வருவமை நாம் ்காைலாம்.
அமைப்பு்கமை நிம�வு கையைவும்.
i) 21, 22, 23,  ___, ___, ___, ___, ___.

ii) 1, 3, 5, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

iii) 2, 4, 6, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

iv) 85, 86, 87, 88, ___, ___, ___, ___, ___.

v) 39, 41, 43, ___, ___, ___, ___, ___.
ஒற்ம� எண்கமை ைற்றும் இரட்ம்ட எண்கமை கூட்டுவதிலும் ்கழிப்பதிலும் 
உளை அமைப்பு்கமை நாம் அறிறவாம்.
பினவரும் எண்கமைக் கூட்டு்க.
i)  

2 2

3 2+

இரட்ம்ட

இரட்ம்ட

இரட்ம்ட

 ii) 
7 3

8 5+

 iii) 
7 5 5

2 8 6+

20
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 iv) 8 5 3

3 2 5+

 v) 
9 7 8

8 7 6

 vi) 
2 5 2

5 5 3

இதிலிருந்து ஒற்ம� எண்கள  ைற்றும் இரட்ம்ட எண்கமைக் கூட்டும்றபாது ஓர் 
அமைப்பு உளைமை நாம் ்காைலாம்.
நாம் உற்றுறநாக்கிை அமைப்பு்கமை அட்்டவமைப்படுத்துறவாம்.
i) ஒற்ம� எண + ஒற்ம� எண  = இரட்ம்ட எண

ii)  +  = இரட்ம்ட எண

iii) ஒற்ம� எண  +  = ஒற்ம� எண

iv) இரட்ம்ட எண  +  = ஒற்ம� எண

பினவரும் எண்கமை ்கழிக்்கவும்.
i) 7 5 6

2 5 2-

 ii) 
8 9 5

2 5 3-

 iii) 
4 9 7

4 3 2-

 iv) 5 7 6

2 2 3-

 v) 
2 3 5

5 2 1-

 vi) 
7 8 2

1 4 1-

நாம் உற்றுறநாக்கிை அமைப்பு்கமை அட்்டவமைப்படுத்துறவாம்.

i)  ஒற்ம� எண  -  ஒற்ம� எண   = இரட்ம்ட எண

ii)  -   = இரட்ம்ட எண

iii) ஒற்ம� எண  -   = ஒற்ம� எண

iv) இரட்ம்ட எண  -   = ஒற்ம� எண

+ +
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2.2  10 ஆல் பெருக்கு்தல் ைறறும் வகுத்தலில் உள்ள அமைப்பு்கள
எடுததுக்்ககாடடு:
i) 10, 20, 30, 40, 50 ii) 1, 10, 100, 1000
iii) 2000, 200, 20, 2 iv) 5000, 500, 50, 5

பயிற்சி
1. பினவரும் எண்கமை 10 ஆல் கபருக்கி அமைப்பு்கமை உருவாக்்கவும்
i) 1, 3, 5, 7 ---, ---, ---, ---
ii) 2, 4, 6, 8 ---, ---, ---, ---
iii) 1, 3, 7, 13 ---, ---, ---, ---
iv) 3, 5, 9, 15 ---, ---, ---, ---
2. பினவரும் எண்கமை 10 ஆல் வகுத்து அமைப்பு்கமை உருவாக்்கவும்.
i) 110, 120, 130 ---, ---, ---, ---
ii) 210, 230, 250 ---, ---, ---, ---
iii) 470, 430, 410 ---, ---, ---, ---
iv) 540, 470, 350 ---, ---, ---, ---
v) 500, 510, 520 ---, ---, ---, ---
3. விதிமைக் ்கண்டறிந்து பினவரும் அமைப்பு்கமை நிம�வு கைய்க.

10 +10 +10 +10 +10

20

70

220

550

240

500

260

450

20

200

60

30 40 50

2000

50
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அதிக எடையுடையப் ப�ொருடை  [] குறியிடுக.

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

நிறுத்தல் அளவைகள்

அைடைகள்

அலகு-3

நிவைவுகூர்தல்
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3.1 திட்டமற்ற அலகுகள் ககொண்டு க�ொருள்களின் எவ்டவை அளத்தல்
 கெைல்�ொடு 1

எளிய தரொசின் ஒரு தட்டில் உஙகள் கணித உ�கரணப் ப�ட்டிடய டைத்தும் 
மறபறொரு தட்டில் பின்ைரும் ப�ொருள்கடை டைத்தும் அதன் எடைடயக் 
கணக்கிைவும். 1) புளியஙபகொட்டைகள் 2) கறகள் / கூழொஙகறகள் மறறும் 3) அழிப்�ொன், 
நீஙகள் கணைறிநத எடைடய அட்ைைடண �டுத்தவும்.

க�ொருள்கள் எவ்ட (திட்டமற்ற அளவைகள்)
கணித உ�கரணப்ப�ட்டி _________ புளியஙபகொட்டைகள்
கணித உ�கரணப்ப�ட்டி _________ கறகள் / கூழொஙகறகள்
கணித உ�கரணப்ப�ட்டி _________ அழிப்�ொன்

கணித உ�கரணப்ப�ட்டிக்குப் �திலொக மதிய உணவுப் �ொத்திரம் (lunch box) டய 
டையுஙகள். வைறு ப�ொருள்கள் டைத்தும் இடத நீஙகள் முயறசி பெயயலொம்.

க�ொருள்கள் எவ்ட (திட்டமற்ற அளவைகள்)
உணவுப் �ொத்திரம் (lunch box) _________ புளியஙபகொட்டைகள்
உணவுப் �ொத்திரம் (lunch box) _________ கறகள் / கூழொஙகறகள்
உணவுப் �ொத்திரம் (lunch box) _________ அழிப்�ொன்

புளியஙபகொட்டைகள்– கறகள்/ கூழொஙகறகள் மறறும் அழிப்�ொன்கடைக் பகொணடு 
அைக்கப்�ட்ை ப�ொருள்களின் எடை பைவவைறொக இருக்கும், ஏபெனில் அடை 
திட்ைமறற அைடைகள். எெவை, நொம் திட்ைமொெ எடை கருவியொெ 
எடைக்கறகடைப் �யன்�டுத்துகிவறொம்.
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3.2   எடைடைக் கிராம் மற்றும் கில�ாகிராமில் மாற்றுதல்
நாம் எடைடை அளக்க மில்லிகிராம், கிராம் மற்றும் கில�ாகிராடமப் 
பைனபடுத்துகில�ாம்.
அதி்க எடையுடைை பபாருள்கள கில�ாகிராமில் அளக்கப்படுகின�ன. இதடனச் 
சுருக்கமா்கக கிகி எனக கூ��ாம்.
குட�வான எடையுளள பபாருள்கள கிராமில் அளக்கப்படுகின�ன. இதடனச் 
சுருக்கமா்கக கி எனக கூ��ாம்.

1 கில�ா கிராம்= 1000 கிராம்
1 கிராம்= 1000 மில்லிகிராம்

எடைடை மாற்றுதல் 

 = + + + + + + + + +
1கிகி= பத்து  100 கி பபாடை�ங்கள 

=10 × 100 கி = 1000 கி

 = + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +
2கிகி = இருபது 100 கி பபாடை�ங்கள

=20 × 100 கி = 2000 கி

3 கிகி அரிசிடை நிரப்பத் லதடவப்படும் 100கி பபாடை�ங்களின எண்ணிகட்கடைக 
்கணககிைவும். 

½ கிகி = 500 கிராம்
¼ கிகி = 250 கிராம்
¾ கிகி = 750 கிராம்

உங்களுக்குத் 
ததரியுமா?
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�யிறசி 

1. ப�ொருநதொத ஒன்டற ைட்ைமிடுக.
i) கிரொம் கிவலொகிரொம் மீட்ைர் 
ii) 50கி 500கிகி 100பெமீ
iii) 1 மீ 2 கிகி 5 கிகி

2. வகொடிட்ை இைஙகடை நிரப்புக.
i) 1000 கிரொம் = ______________ கிகி
ii) 2 கிவலொகிரொம் = ______________ கிரொம்

3. சுருக்கிய ைடிைத்தில் எழுதவும்.
i) கிரொம் = ______________
ii) கிவலொகிரொம் = ______________

4.  ஒரு ட�யில் 100கி ப�ொருள் டைக்க முடியுபமனில் பின்ைரும் ப�ொருள்கடை
டைக்கத் வதடைப்�டும் ட�களின் எணணிக்டகடயக் கணடுபிடிக்கவும்.

க�ொருள்கள் ைொஙகிை 
அளவு எவ்ட (கிரொமில்)

ல்தவைப�டும் 
வ�களின் 

எண்ணிக்வக
மிைகுத்தூள் 1 கிகி
தனியொ தூள் 2 கிகி
குைம்பி ப�ொடி 

(கொபிதூள்) 5 கிகி

�ருப்பு 10 கிகி
கடுகு 2 கிகி

முநதிரிப்�ருப்பு 500 கி

5. பின்ைருைெைறறிக்கு விடையளி.
1)  100கி �னிக்கூழின் விடல ₹ 20 மலர் 1கிகி �னிக்கூழ் ைொஙகிெொள்

எனில், அைள் கடைக்கொரருக்குச் பெலுத்த வைணடிய பதொடக என்ெ?
2)  1கிகி ெர்க்கடரயின் விடல ₹ 50. இரஞ்சித் 2000கி ெர்க்கடர

ைொஙகிெொன் எனில், அைன் கடைக்கொரருக்குச் பெலுத்த வைணடிய
பதொடக எவைைவு?

3)  ெரணயொவிைம் 3கிகி மொவு இருநதது. அதடெ அைள் 500கி உள்ை
ப�ொட்ைலஙகைொகப் �ஙகிை வைணடுபமனில், அைள் எத்தடெ
ப�ொட்ைலஙகளில் அைறடறப் வ�ொைலொம்?
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4.1	 	நேரத்தை	மணிகளில்	கணக்கிடல்
வகுப்பறையில்
குழநறதைகள்:  வணககம் அய்யா.
ஆசிரி்ர் :  வணககம் குழநறதைகளே. ரம்்யா ்பள்ளிககு நீ எநதை ளேரத்தில் 

வநதையாய?
ரம்்யா :  8 மணிககு வநளதைன், அய்யா.
ஆசிரி்ர் :  நீ எவவயாறு ளேரத்றதைக கணககிட்யாய?
ரம்்யா :  என் அம்மயா கடிகயாரத்றதைப ்பயார்த்து ளேரத்றதைச் ச�யால்வயார்கள்.
ஆசிரி்ர் :  உனககுக கடிகயாரம் ்பயார்த்து ளேரம் ச�யால்்லத் சதைரியுமயா?
ரம்்யா :  எனககுத் சதைரி்யாது அய்யா.
ஆசிரி்ர் :  குழநறதைகளே! இன்று ேயாம் கடிகயாரம் ்பயார்த்து ளேரத்றதைக கணககி் 

கற்றுக சகயாள்ளவயாமயா?
கடிகயாரத்றதை உற்று ளேயாககுஙகள்.
கடிகயாரத்தில் 1 முதைல் 12 வறர்யான எணகள் குறிககப்படடிருககும். 
கடிகயாரத்தில் இரணடு  முள் இருககும்.

கயா்லம்

அலகு-3அலகு-4
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ச்பரி் முள் நிமி் முள் 
ஆகும். அது ளேரத்றதை 
நிமி்ஙகளில் கயாடடும்.

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

 சிறி் முள் மணி முள் 
ஆகும். அது ளேரத்றதை 
மணிகளில் கயாடடும்.

நிமி்முள் 12-இல் இருககும் ள்பயாது, மணி முள் மணிற்க குறித்துககயாடடுகிைது.

5 மணி
கடிகயாரத்தின் சிறி் முள் 5 இல்  உள்ேது.
கடிகயாரத்தின் ச்பரி்  முள் 12  இல்  உள்ேது.
எனளவ, ளேரம் 5 மணி ஆகும்.
இதைறன ேயாம் 5:00 மணி என எழுதுகிளையாம்.

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

ஒரு மணி ளேரம் கழித்து,

6	மணி
கடிகயாரத்தின் சிறி் முள்  6 இல்  உள்ேது.
கடிகயாரத்தின் ச்பரி்  முள் 12  இல்  உள்ேது.
எனளவ, ளேரம் 6 மணி ஆகும்.
இதைறன ேயாம் 6:00 மணி என எழுதுகிளையாம்.

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

 செயல்்பாடு 1

மணி	முள்	இருக்கும்	இடத்தைப்	்பார்தது	நேரத்தைக்	கீநே	உள்்ள	கடடஙகளில்	
எழுதைவும்.

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5
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 செயல்்பாடு 2
சகபாடுக்கப்்டடுள்்ள	நேரத்தைக்கபாடடப்	பின்வரும்	கடிகபாரஙகளில்	முடக்்ள	
்வ்ரக.

11 மணி 1 மணி 5 மணி 7 மணி 6 மணி

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

 செயல்்பாடு 3

கீநே	குறிப்பிடடுள்்ள	நேரத்தைக்	கபாடடும்	ெரியபான	கடிகபாரத்தை	[]குறியிடவும்

1	மணி	கழிதது

2	மணிகள்	
கழிதது

1	மணி 
நேரததிற்கு	

முனபு

2	மணி 
நேரததிற்கு	

முனபு

3	மணிகள்	
கழிதது

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10

11 1
2
3

4
5

12

67
8

9
10
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2
3

4
5

12

67
8

9
10
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2
3

4
5

12

67

8

9

10

11 1

2

3

4

5

12

67
8

9
10
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2
3

4
5

12

67
8

9
10
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2
3

4
5

12

67
8

9
10
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2
3

4
5

12

67
8

9
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2
3

4
5

12

67
8

9
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2
3

4
5

12
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8

9
10

11 1
2
3

4
5
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9
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2
3

4
5
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6
7

8

9
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2

3

4

5
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6
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9
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11 1

2

3

4

5
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6
7

8

9
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2

3

4

5
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9
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2
3

4
5
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3

4
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வரைபடம் வரைதல்

5.1 ததரிநத இடங்களுக்ககான வரைபடம் வரைதல்
மகாலகாவின் கிைகாமத்தின் வரைபடம்

மகாலகா அவள் கிைகாமத்தின் வரைபடத்ரத வரைநதிருககிறகாள்.
மேமே உள்ள வரைபடத்திலிருக்கும் இடங்கர்ளப் பினவருோறு சுட்டிக்்காட்டோம்.
•  ம�ாட்டம் வீட்டின இடது பக்்கம் உள்ளது.
• விடு ம�ாட்டத்தின வேது பக்்கத்தில் உள்ளது.
• ஆறு கு்ளத்தின வேது பக்்கம் உள்ளது.
• கு்ளம் ஆற்றின இடது பக்்கம் உள்ளது.

�்கவல் செயோக்்கம்
அலகு-5
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 தெயல்பகாடு 1:

நணபர்களுடன ்கேந்துரையாடி உங்கள வகுப்பரையின வரைபடத்ர�
வரையவும்.

5.2 த்ககாடுக்கபபட்டுள்்ள இடங்களுககு வழித்தடம் குறிக்கவும்
ஒரு ந்கைத்தின முக்கிய இடங்கர்ளக் ்காட்டும் வரைபடம் கீமே 
ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ளது.

திவயா நூே்கத்திற்குச் செல்ே விரும்புகிைாள. அவள வீட்டிலிருந்து நூே்கம் 
செல்வ�ற்்கான ஒரு வழி கீமே ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ளது.

Ü¼ƒè£†Còè‹�
ñ¼‰îè‹

ñ¼ˆ¶õñ¬ù
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Ìƒè£ 

õƒA

Ëôè‹ 

Ü…êôè‹ 

bò¬íŠ¹ 
G¬ôò‹ 

ªî£NŸê£¬ô

வரைபடத்ரத உற்றுந�காககிப பின்வரும் வினகாக்களுககு விரடயளி :
1.  படத்தில் ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள வழித்�டத்தில் அவள ்கடந்து வந்� இடங்கர்ளக்

குறிப்பிடவும்.
2.  நூே்கத்திலிருந்து திவயா ேருந்�்கத்ர� அரடய மவணடும் வழித்�டத்ர�

வரைந்து நூே்கத்திற்கும் ேருந்�்கத்திற்கும் இரடமய உள்ள இடங்கர்ளக்
குறிப்பிடவும்.

3.  திவயாவின வீட்டிலிருந்து நூே்கத்திற்குச் செல்லும் ேற்சைாரு வழித்�டத்ர�க்
குறிப்பிடு்க.

4.  அருங்காட்சியத்திற்கும் பூங்காவிற்கும் இரடமய உள்ள ஏம�னும் இைணடு
இடங்கர்ளக் குறிப்பிடு்க.

31
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 தெயல்பகாடு 2:
1.  உங்கள பளளியின வரைபடத்ர� வரைந்து �ரேரே ஆசிரியர

அரைக்கும் உங்கள வகுப்பரைக்கும் உள்ள வழித்�டங்கர்ளக் குறிப்பிடு்க.
2. உங்கள பளளி நூே்கத்தில் இருந்து ொரே வரைபடங்கள ொரந்� சிே

புதிர்கர்ளச் மெ்கரிக்்கவும்.

பயிற்சி 

மபருந்ர� அ�ன நிரேயத்திற்குக் ச்காணடு செல்ே வழித்�டங்கள  
வரைந்து ஓட்டுநருக்கு உ�வுங்கள. சிைந்� வழிரயப் பரிந்துரையுங்கள.

வழி்கள்
1. A  B  C  I  L  E

2. 

3. 

4. மி்கக் குறுகிய வழித்�டத்ர� எழுதுங்கள. ___________

5. மி்க நீ்ளோன வழித்�டத்ர� எழுதுங்கள. ___________
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படிநிரல்கர்ள அரமத்தலும் பின்பற்றுதலும்
5.3  வரைபடத்தில் ஓரிடத்திலிருநது மற்தறகாரு இடத்திற்குச் தெல்வதற்குத் 

தகுநத ்கட்டர்ள்கர்ள உருவகாககுதல்

 செயல்பாடு 3:

•  ஆசிரியர குேந்ர�்களுக்கு நனகு ச�ரிந்� இடங்களின சபயர்கர்ள எழுதிச்
சீட்டு்கள �யாரிக்்கவும். குேந்ர�்கர்ள இருவர ச்காணட குழுக்்க்ளா்கப்
பிரிக்்கவும்.

•  மு�ல் மபாட்டியா்ளர இைணடு சீட்டு்கர்ள எடுத்து ஒரு சீட்ரட அரனவருக்கும்
்காணபித்து அந்�ச் சீட்டில் உள்ள இடத்ர�த் துவக்்கப் புளளியா்க அறிவிப்பார

•  அந்� நபர இைணடாம் சீட்டில் உள்ள இடத்ர� ஆசிரியருக்கு ேட்டும் ்காணபித்து
விட்டு அவவிடத்ர� செனறு அரடயமவணடிய இடோ்க ச்காளவர.

•  மு�ல் மபாட்டியா்ளர நிரனவிடத்ர� அரடயக்கூடிய வழித்�டங்கர்ளக்
கூறி இைணடாம் மபாட்டியா்ளரை அவவிடத்ர�க் ்கணடறியச் செயய
மவணடும்.

•  இைணடாம் மபாட்டியா்ளர நினை இடத்ர�ச் ெரியா்கக் ்கணடறிய மவணடும்
ச்காடுக்்கப்பட்ட  மநைத்திற்குள செனறு அரடயமவணடிய இடத்ர�க்
்கணடறியும் குழு சவற்றியா்ளர குழுவா்கக் ்கரு�ப்படுவர.

5.4  ஓர் எணரணை விடப பத்து அதி்கமகா்கவும் 10 குரறவகா்கவும் 
விரைவகா்கக ்கணடறிதல்
அடுத்த பக்கத்தில் உள்்ள அட்டவரணைரயப பத்துக்க்ளகா்கத் 
தகாவி எணணுதல் வழியகா்கப பின்வருமகாறு வணணைம் தீட்டு்க.
1. பனனிைணடில் ஆைம்பிக்கும் எண்கர்ள நீே நிைத்தில்.
2. ஆறில் ஆைம்பிக்கும் எண்கர்ள இ்ளஞ்சிவப்பு நிைத்தில்.
3. ஐந்தில் ஆைம்பிக்கும் எண்கர்ள ேஞ்ெள நிைத்தில்.
4. எனபதில் ஆைம்பிக்கும் எண்கர்ள ஆைஞ்சு நிைத்தில்.

வணணைம் இட்ட பிறகு அட்டவரணைரய உற்றுந�காககிக ந்ககாடிட்ட
இடங்கர்ள நிைபபவும்
1. 45 ஐ விட 10 அதி்கோன எண ___________.
2. 45 ஐ விட 10 குரைவான எண ___________.
3. 22 ஐவிடப் பத்து அதி்கோன எண ___________.
4 22 ஐ விட 10 குரைவான எண ___________.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 செயல்பாடு 4:

விடுபட்ட இடங்கர்ள நிரறவு தெய்க.

-10

21

23

25

27

29

11

21

+10

31

23

25

27

29
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அலகு தைலப்பு பக்க
 எண்

உணவு1. 37

482. நீர்

583. தாவரங்கள்

ெபாருளடக்கம்

மதிப்பீடுமின் நூல் இைணய
வளங்கள்
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உணவு
கற்றல் ேநாக்கங்கள்

இப்பாடத்ைதக் கற்றபின் மாணவர்கள் ெபறும் திறன்களாவன:
 உணவில் உள்ள பல்ேவறு ஊட்டச்சத்துகைள வைகப்படுத்துதல்
 சரிவிகித உணைவப் பற்றி அறிதல்
 ஒரு நாளின் பல்ேவறு ேவைளகளுக்கான உணவிைன ேவறுபடுத்தி அறிதல்
  பல்ேவறு இடங்களில் உள்ள உணவுப் பழக்க வழக்கங்கைளயும் வயதிற்கு ஏற்ற

உணவு முைறகைளயும் பற்றி அறிதல்
  பாரம்பரிய உணைவ அைடயாளம் காணல் மற்றும் வீட்டுத் ேதாட்டத்தின் நன்ைமகைள அறிதல்

பின்வரும் படத்ைத உற்றுேநாக்கி, கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு 
விைடயளிக்க.

அலகு
1

ஆயத்தப்படுத்துதல்

அ)  தவிர்க்கப்பட ேவண்டிய உணவுப் ெபாருள்கள் ________ நிறத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஆ) சத்தான உணவுப் ெபாருள்கள் ________ நிறத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
இ)  குைறந்த அளேவ உண்ண ேவண்டிய உணவுப் ெபாருள்கள் ________ 

நிறத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
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சிந்திக்க:  நீங்கள் ஏன் ஒவ்ெவாரு நாளும் உணவு உண்ண ேவண்டும்? 
சில ேநரங்களில் நீங்கள் உணவு உண்ணவில்ைலெயனில் என்ன ேநரிடும்? 

ஒவ்ெவாரு நாளும் நமக்கு பசி ஏற்படுவதால் நாம் உணைவ உண்கிேறாம். 
நமக்கு உணவு ேதைவப்படுவைத பசி உணர்த்துகிறது.

நமக்கு உணவு ஏன் ேதைவப்படுகிறது?
• நாம் ேவைல ெசய்வதற்கும் விைளயாடுவதற்கும் ேதைவப்படும்

ஆற்றைல உணவு அளிக்கிறது.
• நம் உடல் வளர்ச்சிக்கும், நலத்திற்கும் உணவு அவசியமாகிறது.
நாம் பல்ேவறு உணவு வைககைள உண்கிேறாம். அவற்றுள் சிலவற்ைற பச்ைசயாகவும்

சிலவற்ைற சைமத்தும் உண்கிேறாம். ஒவ்ெவாரு உணவுப் ெபாருளிலும் பல்ேவறு 
ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன.  நம் உடலுக்கு கார்ேபாைஹட்ேரட், புரதங்கள், ெகாழுப்புகள், 
உயிர்ச்சத்துகள் (ைவட்டமின்கள்), தாது உப்புகள் ேபான்ற ஐந்து முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள் 
ேதைவப்படுகின்றன.

நாம் ேவைல ெசய்யவும் விைளயாடவும் பிற ெசயல்கைள ேமற்ெகாள்ளவும் நம் உடலுக்கு 
ஆற்றல் ேதைவப்படுகிறது.  அவ்வாற்றைல கார்ேபாைஹட்ேரட்டுகள் அளிக்கின்றன. அரிசி, 
ேகாதுைம, உருைளக்கிழங்கு, சர்க்கைரக் கட்டிகள் மற்றும் ெராட்டி ேபான்றைவ 
கார்ேபாைஹட்ேரட்டுகள் அடங்கிய உணவுப் ெபாருள்களாகும்.

நம் உடல் திசுக்களின் வளர்ச்சி, கட்டுமானம் மற்றும் புதுப்பித்தலில் புரதம் முக்கியப் பங்கு
வகிக்கிறது.  எனேவ, புரதங்கைள உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுப் ெபாருள்கள் என்று 
கூறுகிேறாம்.  எ.கா: மீன், பால், முட்ைட, ெகாட்ைடகள் மற்றும் முைளகட்டிய தானியங்கள்.

ெகாழுப்புகள் நமக்கு ஆற்றைல அளிக்கின்றன.
இைவ உடலின் ஆற்றைல ேசமிப்பைவயாக 
ெசயல்படுகின்றன. இைவ குளிர்காலங்களில் நம் 
உடைல ெவப்பமாக ைவத்துக்ெகாள்ள உதவுகின்றது.  
உடலில் ேசகரமாகும் அதிகப்படியான ெகாழுப்பு உடல் 
எைட கூடுவதற்கு அல்லது மிகவும் பருமனாக 
இருப்பதற்குக் காரணமாக அைமகிறது.  பாலாைடக்கட்டி, 
ெவண்ெணய், ெநய், இைறச்சி, எண்ெணய் மற்றும் 
ெகாட்ைடகள் ேபான்றைவ ெகாழுப்பு அடங்கிய சில 
உணவுப் ெபாருள்களாகும்.

I.உணவிலுள்ள ஊட்டச்சத்துகள்

உலக உணவு தினம் அக்ேடாபர் 16ஆம் 
ேததி கைடபிடிக்கப்படுகிறது.

2. புரதம்

1. கார்ேபாைஹட்ேரட்

3. ெகாழுப்பு
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நாம் நன்றாக ேவைல ெசய்ய நம் உடலுக்கு உயிர்ச்சத்துகள் ேதைவப்படுகின்றன.  இைவ
நம் உடைல ஊட்டச்சத்துக் குைறபாட்டு ேநாய்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. இைவ  ேகரட், 
ஆரஞ்சு, ெநல்லிக்காய், பப்பாளி மற்றும் கீைர வைககள் ேபான்றவற்றில் காணப்படுகின்றன.

தாது உப்புகள் நம் உடலில் இரத்தம், எலும்பு, பல் ேபான்றவற்றின் உருவாக்கத்தில் உதவி
புரிகின்றன.  இைவ உடலின் ெசயல்பாடுகைள ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.  எ.கா. அத்தி, ேபரிக்காய், 
பூண்டு, வாைழப்பழம் மற்றும் ஆப்பிள்.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

உடைலப் பாதுகாக்கும் 
உணவுப் ெபாருள்கள் 

உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் 
உணவுப் ெபாருள்கள்

ெபரும்பாலான குழந்ைதகள் பர்கர், 
பீட்ஸா, சாக்ேலட் ேபான்ற உடலுக்குத் 
தீைம தரும் உணவுப் ெபாருள்கைள 
விரும்பி உண்பர்.  இைவ குழந்ைதகளின் 
உடல் எைடைய ெவகுவாக அதிகரிக்கும். 

எச்சரிக்ைகயாய் இரு!

5. தாது உப்புகள்

 எழுதுேவாமா!

4. உயிர்ச்சத்துகள் (ைவட்டமின்கள்)

ஆற்றல் அளிக்கும் உணவுப் ெபாருள்கள் 

எனேவ இந்த உணவுப் ெபாருள்கைளத் 
தவிர்த்து, சத்தான உணவுப் 
ெபாருள்களான முைளகட்டிய 
தானியங்கள், பழங்கள் மற்றும் 
காய்கறிக் கலைவகள் ேபான்றவற்ைற 
உண்ண ேவண்டும்.

3rd Science Unit 1_Food.indd   39 8/16/2019   10:26:22 AM



நிரப்புேவாமா!
அ. பின்வரும் உணவுப் ெபாருள்களில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச்சத்துகள் யாைவ?

1. சாதத்தில் __________ ஊட்டச்சத்து காணப்படுகிறது.
2. ேதங்காய் எண்ெணயில் __________ ஊட்டச்சத்து காணப்படுகிறது.
3. முட்ைடயில் __________ ஊட்டச்சத்து காணப்படுகிறது.
4. அத்திப் பழத்தில் __________ ஊட்டச்சத்து காணப்படுகிறது.
5. ேகரட்டில்  __________ ஊட்டச்சத்து காணப்படுகிறது.

ஆ. பின்வரும் அட்டவைணையப் பூர்த்தி ெசய்க.

வ. 
எண் ஊட்டச்சத்துகள் ஊட்டச்சத்து ஏன் உனக்குத் 

ேதைவ?
மூலங்கள் 

( உணவுப் ெபாருள்கள்)

1 கார்ேபாைஹட்ேரட்
ேவைல ெசய்யவும் 
விைளயாடவும் ேதைவயான 
ஆற்றைல அளிக்கிறது.

2 உயிர்ச்சத்துகள்
( ைவட்டமின்கள் ) ேகரட்

3 நம் உடல் வளர்ச்சிக்கு 
உதவுகிறது.

4 ெகாழுப்பு ஆற்றைல ேசமிக்கிறது.

5 தாது உப்புகள்

II. சரிவிகித உணவு
நாம் உண்ணும் உணவில் அைனத்து 

ஊட்டச்சத்துகளும் சரியான அளவில் 
கலந்திருந்தால் அைத சரிவிகித உணவு 
என்கிேறாம். இதில் நார்ச்சத்தும் நீரும் 
அடங்கும்.  இது நம் உடல் வளர்ச்சிக்கும் 
ேமம்பாட்டிற்கும் உதவுகிறது.

மிகக்குைறந்த அளவில் 
உண்ண ேவண்டிய உணவுப் 
ெபாருள்கள் உணவுக் 
கூம்பின் ேமற்பகுதியில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

சரிவிகித உணவிற்கான 
உணவுக் கூம்பு இங்ேக 
காட்டப்பட்டுள்ளது.

40

நம் உடலுக்குத் ேதைவயான 
ஊட்டச்சத்துகளின் அளவு மற்றும் 
அவற்றின் மூலங்கள் உணவுக் 
கூம்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளைதக் 
காணலாம்.
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உடல்நலக் குறிப்பு
தினமும் அதிகளவு நீைரப் 

பருக ேவண்டும்.  நாம் உணவு
உண்ணும்ேபாது உணைவ
கீேழ சிந்துதல் கூடாது.

•  ேகரட்டில் ைவட்டமின்–A காணப்படுகிறது.
•  தவிட்டில் ைவட்டமின்–B காணப்படுகிறது.
• ெநல்லிக்காயில் ைவட்டமின்–C காணப்படுகிறது.
• பாலில் ைவட்டமின்–D காணப்படுகிறது.
•  சூரியகாந்தி எண்ெணயில் ைவட்டமின்–E

காணப்படுகிறது.
•  முட்ைடக்ேகாஸில் ைவட்டமின்–K

காணப்படுகிறது.

ெதரிந்து ெகாள்ேவாம்நம் உடலால் உறிஞ்ச இயலாத 
நார்ப்ெபாருைள ெசரிக்கப்படாத 
நார்க்கழிவு (Roughage) என்கிேறாம். 
இது அவைர குடும்பத் தாவரங்கள், 
முழு தானியங்கள் மற்றும் 
காய்கறிகள் ேபான்றவற்றில் 
காணப்படுகிறது. 

பால் ஒரு முழுைமயான சரிவிகித 
உணவு ஆகும்.

நாம் ெசய்ேவாமா! உங்கள் மதிய உணவு 
வைகையப் பட்டியலிடுக.

ஊட்டச்சத்துகளுக்கு ஏற்றவாறு உங்கள் உணவுப் பட்டியைல வைகப்படுத்தி, அது சரிவிகித 
உணவா என்பைதக் கண்டறிக.

புரதம் கார்ேபாைஹட்ேரட் உயிர்ச்சத்துகள் மற்றும்
தாது உப்புகள் ெகாழுப்பு

இடம் மாறியுள்ள எழுத்துகைள முைறப்படுத்தி, 
வார்த்ைதகைளக் கண்டறிந்து கட்டத்தில் வட்டமிடுக.  
(ஒரு வார்த்ைத உங்களுக்காக காட்டப்பட்டுள்ளது)

றிய்காக - காய்கறி
உர்சயிச்த்து -
கப்தாஉபுள்து -
ல்பா - 
ர்நீ - 
ய்ெந - 
சிரிஅ - 
ட்முைட - 
ன்மீ - 

ன் மீ நீ ரு அ ரி சி வ

உ யி ர் ச் ச த் து ெந

பா ெந வ மீ ர் மு ட் ைட

ல் ய் கா ய் க றி ம் ச

தா து உ ப் பு க ள் ல்

கண்டறிேவாமா!

என் உணவுப் பட்டியல்

41
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காவியாவும் சூரியாவும் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வருகின்றனர். அவர்கள் காைல 8.00 
மணிக்கு பள்ளி ெசல்வதற்கு முன்பு, காைல உணைவ உண்பார்கள். ெபாதுவாக அவர்களின் 
அம்மா இட்டலி, ேதாைச, முட்ைடயுடன் கூடிய ெராட்டி, ேகழ்வரகுக் கூழ், இடியாப்பம், பூரி, ஆப்பம் 
மற்றும் ெபாங்கல் ேபான்ற உணவு வைககைள காைல உணவாகத் 
தயாரித்து அளிப்பார். 
சிந்தியுங்கள்:  நீங்கள் வழக்கமாக காைல உணவாக என்ன உண்கிறீர்கள்?

மதிய உணவு இைடேவைளக்காக 12.40 மணிக்கு, பள்ளி மணி 
ஒலிக்கிறது. காவியாவும் சூரியாவும் தங்கள் நண்பர்களுடன் மதிய 
உணவு உண்பதற்காக ைககைளக் கழுவி சாப்பிட அமர்ந்தார்கள். 
அப்ேபாது அைனவரும் தைரயில் துண்ைட விரித்து, அதன்ேமல் தட்ைட 
ைவத்து, அதில் தாங்கள் ெகாண்டு வந்திருந்த எலுமிச்ைச ேசாறு, பழக்கலைவ, கீைரகள், 
சாம்பார் ேசாறு, பிரியாணி, தக்காளி ேசாறு, காய்கறிக்கலைவ, தயிர் ேசாறு, புளி ேசாறு மற்றும் 
தானியங்கள் ேபான்றவற்ைற பகிர்ந்து உண்ணத் ெதாடங்கினார்கள்.

சிந்தியுங்கள்: உங்கள் நண்பர்கள் என்ெனன்ன மதிய உணவு ெகாண்டு வருகிறார்கள்?
காவியாவும் சூரியாவும் தூங்கச் ெசல்வதற்கு அைர மணி ேநரத்திற்கு முன்பு இரவு உணவு 

உண்பைத வழக்கமாக ைவத்துள்ளனர். அவர்கள் சப்பாத்தி, பால், பழங்கள் மற்றும் சில 
நாள்களில் இட்டலி, ேதாைச அல்லது ேசாறு ேபான்றவற்ைற உண்பர்.
சிந்தியுங்கள்: நீங்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் எந்த ேநரத்தில் தூங்கச் ெசல்கிறீர்கள்?

எந்த ேநரத்தில் உங்கள் இரவு உணைவ உண்கிறீர்கள்?

III. ஒரு நாளுக்கான உணவு ஒரு நாளின் குறிப்பிட்ட ேநரங்களில் நாம் 
உட்ெகாள்ளும் உணேவ ஒரு நாளுக்கான 

உணவு ஆகும். நாம் ஒவ்ெவாரு நாளும் காைல, மதியம் மற்றும் இரவு என  மூன்று 
ேவைளகளில் உணைவ உட்ெகாள்கிேறாம்.
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நிரப்புேவாமா!

பதிலளிப்ேபாமா!

உங்கள் நண்பர்கள் எந்ெதந்த உணைவ உண்ண 
விரும்புகிறார்கள் என்று ேகட்டு, அட்டவைணையப் 
பூர்த்தி ெசய்க.

 படங்களில் உள்ள பல்ேவறு ெசயல்கைள உற்றுேநாக்கி, 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.

நண்பர்களின் ெபயர் காைல உணவு மதிய உணவு இரவு உணவு

1.  எந்ெதந்த ெசயல்கள் உடல் நலத்திற்கு
ஏற்றைவ?
--------------------------

2.  எந்ெதந்த ெசயல்கள் உடல் நலத்திற்கு
ஏற்றைவயல்ல?
--------------------------

1 2 3

4 5

IV. பல்ேவறு இடங்களில் காணப்படும் உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள்
ஒரு இடத்தில் உள்ள காலநிைல, பண்பாடு மற்றும் அங்கு கிைடக்கும் உணவுப்

ெபாருள்கைளப் ெபாறுத்து அங்குள்ள மக்களின் உணவுப் பழக்கம் காணப்படுகிறது. 
உதாரணமாக, கடேலாரப் பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் அதிக அளவில் கடல் உணைவ 
உண்கிறார்கள். ெவவ்ேவறு பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் ெகாண்ட ஒரு மிகப்ெபரிய நாடு நமது  
இந்தியா.

ஒவ்ெவாரு முைறயும் சாப்பிடுவதற்கு முன் குைறந்தது 20 வினாடிகள் உங்கள் 
ைககைளக் கழுவுவதற்கு நீங்கள் ெசலவிட ேவண்டும். இதற்கு ‘பிறந்தநாள் 
வாழ்த்துக்கள்’ பாடைல இரண்டு முைற பாடும் ேநரம் சரியானதாக இருக்கும். 
இதைன நீங்கள் ைககழுவும்ேபாது முயற்சித்துப் பாருங்கேளன்.
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( அல்வா, முறுக்கு, பலாப்பழம், வாசைன ெபாருள்கள், கடைல மிட்டாய், மாம்பழம், ேதனீர் )
1. மணப்பாைற : ___________________
2. நீலகிரி : ___________________ 
3. பண்ருட்டி : ___________________ 
4. ெகால்லிமைல : ___________________
5. திருெநல்ேவலி : ___________________
6. ேகாவில்பட்டி : ___________________
7. ேசலம் : ___________________ 

விைடயளிப்ேபாமா! தமிழ்நாட்டின் சில முக்கிய உணவு வைககள் கீேழ
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த இடங்களுக்கு ஏற்ற 
உணவு வைககைள எடுத்து எழுதுக.

ஒரு நபருக்குத் ேதைவயான உணவின் அளவு அவரது வயைதப் ெபாறுத்து அைமகிறது. 
இத்ேதைவயானது ஒருவரது வயது  மற்றும் உடல் ெசயல்பாடுகளின் அளைவப் ெபாறுத்து 
மாறுபடுகின்றது. விைளயாட்டு வீரர்களுக்கு பயிற்சியின்ேபாது அதிக அளவு ஆற்றல் 
ேதைவப்படும். குழந்ைதகள்  பல்ேவறு வைகயான உணைவ உண்ண ேவண்டும்.

 வயதிற்ேகற்ற நல்ல ஆேராக்கியத்ைதப் ேபணுவதற்காக  பின்வரும் உணவுப் 
ெபாருள்கைள உண்ண ேவண்டும்.

வட இந்தியர்கள் அவர்களின் உணவுக்காக ேகாதுைம, 
ெவங்காயம், பால் மற்றும்  ெவல்லம் ஆகியவற்ைறச்
சார்ந்துள்ளனர். எனேவ, அவர்கள் சப்பாத்தி, பேராட்டா மற்றும் 
லஸ்ஸி ேபான்ற உணைவத் தயாரித்து உண்கிறார்கள்.

ெதன்னிந்தியர்கள் அவர்களின் உணவுக்காக 
அரிசி, பருப்பு, ேதங்காய், ெவல்லம் ஆகியவற்ைறச்
சார்ந்துள்ளனர். அவர்கள் இட்டலி, சாம்பார், 
ெகாழுக்கட்ைட மற்றும் பாயாசம் ேபான்றவற்ைற 
உணவுக்காக தயாரித்து உண்கிறார்கள்.

 அவர்களின் உணவுக்காக ேகாதுைம, 

சார்ந்துள்ளனர். எனேவ, அவர்கள் சப்பாத்தி, பேராட்டா மற்றும் 

உணவுக்காக தயாரித்து உண்கிறார்கள்.

பல்ேவறு வயதினருக்கான உணவுப் பழக்கங்கள்

பால், ேதன், பழங்கள், 
காய்கறிகள், 

முழுதானியங்கள், 
முட்ைட, முைளகட்டிய 

தானியங்கள் மற்றும் மீன்.

அைனத்து விதமான 
காய்கறிகள் மற்றும் 

பழங்கள், கடல் 
உணவுகள், கீைரகள், பால் 
மற்றும் பால் ெபாருள்கள்.

நார்ச்சத்து உணவுகள், 
குைறந்த அளவு ெகாழுப்புத் 

தன்ைம ெகாண்ட பால் 
ெபாருள்கள், குைறந்த அளவு 

உப்பு ெகாண்ட உணவுப் 
ெபாருள்கள், ேகழ்வரகு, 

திைன, கம்பு.

குழந்ைதகள்
வளரிளம் 

பருவத்தினர் வயது 

முதிர்ந்ேதார்
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நம்முைடய முன்ேனார்கள் இயற்ைகயில் 
கிைடக்கும் உணவுப் ெபாருள்கைள உண்டு 

நலமாக வாழ்ந்து வந்தனர். ேகழ்வரகு, திைன, சாைம, 
குதிைரவாலி, வரகு மற்றும் கம்பு ேபான்றைவ இயற்ைகயில் 
கிைடக்கும் சில உணவுப் ெபாருள்கள் ஆகும்.

ேகழ்வரகில் தயாரிக்கப்படும் உணவு வைககள்:  ேகழ்வரகுக் களி, ேதாைச, அைட, ேசமியா 
மற்றும் ெராட்டி.

கலந்துைரயாடுேவாமா!

உங்களின் உணவுப் பட்டியைல உங்கள் நண்பர்களின் உணவுப் பட்டியலுடன் 
ஒப்புேநாக்கி, கலந்துைரயாடுக.

வ. எண் பண்டிைககளின் ெபயர் தயாரிக்கும் உணவு வைககள்
1
2
3
4
5

V. பாரம்பரிய உணவு

படங்கைள 
உற்றுேநாக்கு. இதில் 

யாருக்கு அதிக 
சத்தான உணவு 

ேதைவப்படுகிறது. ஏன்?

நீங்கள் ேகழ்வரைக சாப்பிடுவீர்களா? அைனத்து வைக தானியங்களுள் 
ேகழ்வரேக உடல் வளர்ச்சிக்கும், ேநாய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் மிகச் சிறந்ததாகும்.

அ ஆ

உங்களுைடய ெபற்ேறார்கள் அைனத்துப் 
பண்டிைககளுக்கும் ஒேர மாதிரியான உணவு 

வைககைளேய சைமக்கிறார்களா? இல்ைலெயனில், எந்ெதந்த விழாக்களுக்கு 
என்ெனன்ன உணவு வைககைளத் தயாரிக்கிறார்கள் என்பைதப் பட்டியலிடுக.

கலந்துைரயாடுேவாமா!
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வீட்டுத் ேதாட்டம்
சைமயலுக்குப் பயன்படும் ெபாருள்கைள வீட்டில் உள்ள சிறிய இடங்களில் 

பயிரிடுவைதேய வீட்டுத் ேதாட்டம் அல்லது சைமயலைறத் ேதாட்டம் அல்லது சத்தான 
ேதாட்டம் என்கிேறாம். எ.கா. தக்காளி, கத்தரி, புடலங்காய், அவைர, ெவண்ைடக்காய் 
ேபான்ற காய்கறிகள், வாைழப்பழம், எலுமிச்ைச ேபான்ற பழங்கள் மற்றும் சில ெசடி 
வைககள்.

வீட்டுத் ேதாட்டத்தின் முக்கியத்துவம்
• இது மிக எளிைமயான முைற ஆகும்.
• வீணாகும் நீர் இதனால் மறுசுழற்சி

ெசய்யப்படுகிறது.
• பணத்ைத ேசமிக்கலாம்.
• காய்கறிகள் தரமானதாகவும் நல்ல 

சத்தானதாகவும் இருக்கும்.

ேகழ்வரகு அைட பர்கர் பிரியாணி வறுவல்

ஆ.  நீர் புட்டி / ேதங்காய் ஓட்டிைனப்(ெகாட்டாங்குச்சி) பயன்படுத்தி உனது வகுப்பைறயில் 
சிறிய ேதாட்டம் ஒன்ைற அைமக்கவும்.

நாம் ெசய்ேவாமா! அ.  கீழ்க்காணும் வட்டங்களில் பாரம்பரிய உணவிற்கு
’பச்ைச’ வண்ணமும் நவீன கால உணவிற்கு 
‘சிவப்பு’ வண்ணமும் தீட்டுக.

ேகழ்வரகுக் கூழ் பீட்சா திைன ேகழ்வரகுக் களி 

சாைம ேசாறு கம்பு பேராட்டா நூடுல்ஸ்

3rd Science Unit 1_Food.indd   46 8/16/2019   10:27:03 AM



47

மதிப்பீடு

அ. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக. 
1.  ெராட்டி, ேகாதுைம மற்றும் உருைளக்கிழங்கு ேபான்றைவ ________

மிகுந்தைவ.
அ. ெகாழுப்பு ஆ. கார்ேபாைஹட்ேரட் இ. புரதம் ஈ. நார்ச்சத்து

2. சரிவிகித உணவில் ________________________ அடங்கியுள்ளன.
அ. கார்ேபாைஹட்ேரட் மற்றும் ைவட்டமின் ஆ. புரதம், ெகாழுப்பு மற்றும் தாது உப்புகள்
இ. நார்ச்சத்து மற்றும் நீர் ஈ. இைவ அைனத்தும்

3. ேகரட்டில் __________ உள்ளது.
அ. ைவட்டமின்-K ஆ. ைவட்டமின்-A இ. ைவட்டமின்-E ஈ. ைவட்டமின்-D

4. உங்களுைடய உடலுக்குக் ெகடுதல் தரக்கூடியது எது?
அ. பச்ைசக் காய்கறிகைள உண்பது
ஆ. காய்கறிகைள நறுக்குவதற்கு முன் கழுவுவது
இ. ெகாழுப்பு நிைறந்த உணவுகைள அதிகம் உண்பது
ஈ. பருப்பு வைககைள அதிகம் உண்பது

5.  படத்தின் அடிப்பைடயில் இராமனுக்கு எந்த ேவைள  உணைவ
உண்பது அதிகம் பிடிக்கும்?
அ. காைல உணவு ஆ. மதிய உணவு இ. இரவு உணவு

ஆ. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.
1.  உடல் கட்டுமானத்திற்கு உதவும் உணவுப் ெபாருள்களில் __________ அதிகமாகக்

காணப்படுகிறது.
2. உடல் சீராக இயங்குவதற்கு உதவுவது __________ ஆகும்.
3. உடல் வளர்ச்சிக்கும் கட்டுமானத்திற்கும் பயன்படுவது __________.
4.  முைளகட்டிய தானியங்களில் __________ அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.
5.  ஒரு நாளின் இரண்டாவது உணவு ேவைளைய __________  என அைழக்கிேறாம்.

இ. ெபாருத்துக.
1.  கார்ேபாைஹட்ேரட் மற்றும் ெகாழுப்பு – உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல்
2.  ைவட்டமின்கள் _ உடல் ெசயல்கைள ஒழுங்குபடுத்துதல்
3.  புரதம் _ ஆற்றல் தரும் உணவு
4. தாது உப்புகள் _ ேநாய் எதிர்ப்பு சக்தி

ஈ. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி.
1.  உணவிலுள்ள ஊட்டச்சத்துகள் எத்தைன?  அைவ யாைவ?
2.  சிவா ஆறு வயது நிரம்பியவன். அவனுக்கு அதிக அளவு புரதம் ேதைவப்படுகிறது.

அதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும்?
3.  சரிவிகித உணவு என்றால் என்ன?
4.  ஒரு நாைளக்கு எந்ெதந்த ேவைளகளில் உணவு உண்ண ேவண்டும்?
5.  சில பாரம்பரிய உணவு வைககைள எழுதுக.
6.  வீட்டுத் ேதாட்டத்தின் பயன்கள் ஏேதனும் மூன்றிைன எழுதுக.

உ. ெசயல்திட்டம்
உணவிலுள்ள ஊட்டச்சத்துகள் அடங்கிய படத்ெதாகுப்ைபத் தயார் ெசய்க.
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நீர்
அலகு
2

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
இந்தப் பாடத்ைதக் கற்றபின் மாணவர்கள் ெபறும் திறன்களாவன:
• நீரின் ேதைவையப் புரிந்து ெகாள்ளுதல்
• நீரின் முதன்ைம ஆதாரங்கைளப் பட்டியலிடுதல்
• நீைர சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தும் முைறகைள அறிதல்
• நீர் நிைலகளின் பாதுகாப்பு முைறகைளப் பற்றி அறிதல்
• நீர் ேதங்குவதால் ஏற்படும் விைளவுகைள அறிதல்

ெதருக்குழாய் திருகு எல்லாம் திறந்து தாேன ஒழுகுதாம்
வழியில் வந்த சிறுவைன அைழத்து மூடச் ெசான்னதாம்...

தாகெமடுத்த குருவிெயான்று தண்ணீர் ேதடி வந்ததாம்
ஆறு குளம் ஏரிெயல்லாம் காய்ந்துேபாய் கிடந்ததாம்...

பாடல் ேநரம்

தண்ணீர்... தண்ணீர்...

காசு ெகாடுத்து தண்ணீர் வாங்கும் கண்ணீர் கைதைய உைரத்ததாம்
கவனமாக ேகட்ட சிறுவன் நீரின் அருைம உணர்ந்தானாம்
திருைக மூடி அைடத்தானாம் நன்றி கூறி நடந்தானாம்...
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  ஒட்டகத்தால் ஒேர ேநரத்தில் 60 முதல் 100 லிட்டர் வைர நீைரக்
குடிக்க முடியும். ேமலும், நீரின்றி பல நாள்கள் வாழமுடியும்.

 உலக நீர் தினம் மார்ச் 22-ஆம் நாள் ெகாண்டாடப்படுகிறது.

நீர் பூமியில் உள்ள வளங்களுள் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். சிறு உயிரினங்கள்,  தாவரங்கள், 
விலங்குகள் ேபான்ற அைனத்து உயிரினங்களும் வாழ நீர் இன்றியைமயாதாகும். மக்கள் பல்ேவறு 
ேதைவகளுக்கு நீைரப் பயன்படுத்துகின்றனர். நீரின் முக்கிய ஆதாரமாக மைழ விளங்குகிறது.

நிரப்புேவாமா! படத்ைத உற்றுேநாக்கி, ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

அ.  நீர் ேதைவப்படும் ெசயல்களுக்கு () குறியிடுக.

நம் முகத்ைதக் 
_________ நீர் ேதைவ.

உணவு சைமக்க நமக்கு 
_____________ ேதைவ.

நம் பற்கைள __________ 
நீர் ேதைவ.

நாம் பாத்திரங்கைள 
_________ நீர் ேதைவ.

நாம் __________
நீர் ேதைவ.

விைளயாட படைகச் ெசலுத்த மின்விசிறி சுற்ற 

மரம் வளர்வதற்கு எழுதுவதற்கு படங்களுக்கு வண்ணம் தீட்ட 

பாடுவதற்கு மாவு பிைசய துணி துைவக்க 

பதிலளிப்ேபாமா!

ஆ. நீரின்றி உங்களால் ெசய்யக்கூடிய ஏேதனும் நான்கு ெசயல்கைள எழுதுக.

------------- ------------- ------------- -------------

I. நீர்- வாழ்வின் முதன்ைம ஆதாரம்
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II. குடிநீர்

கலந்துைரயாடுேவாமா! இப்படத்தில் விலங்குகள் நீர் நிைலயின் அருகில் 
காணப்படுகின்றன. அைவ ஏன் அங்கு கூடி உள்ளன?

இப்படத்ைதப் பற்றி ஓரிரு வரிகள் எழுதுக. 
__________________________________________
__________________________________________

காட்டில் வாழும் விலங்குகளுக்கும் நீர்த் ேதைவ. எனேவதான், 
அைவ காட்டில் உள்ள நீர் நிைலகைளத் ேதடி வருகின்றன. நம்ைமப் 
ேபாலேவ விலங்குகளும் தாகம் ஏற்படும் ேபாது நீைரப் பருகுகின்றன.

பருக உகந்த நீைரேய குடிநீர் என்கிேறாம். இந்த நீேர பருகவும், 
உணவு தயாரிக்கவும் சிறந்தது. 

குடிநீரானது,
 நச்சுத்தன்ைமயுள்ள ேவதிப்ெபாருள்கள் இல்லாமல் இருக்க ேவண்டும்.

 ெதளிவாக இருக்க ேவண்டும்.
 மணம், சுைவயின்றி இருக்க ேவண்டும்.
 ேநாய்க்குக் காரணமான பாக்டீரியா இல்லாமல் இருக்க ேவண்டும்.

உங்கள்
ஆசிரியரிடம் ேகட்க.
காட்டு விலங்குகள் 

மனிதனின்
வாழ்விடத்திற்குள்
நுைழவது ஏன்?
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மாற்றியைமப்ேபாமா!
மாறியுள்ள எழுத்துகைள முைறப்படுத்தி, பல்ேவறு நீர் ஆதாரங்கைளக் கண்டறிந்து எழுதுக.

எ.கா. மைழ (ைழம)

________ (ரி ஏ) ________ ( ைட ஓ ) ________ ( ம் கு ள )

________ ( ண கி று ) ________ ( ல் ட க ) ________ ( ரு ெப ல் ங் ட க )

பின்வரும் படங்கைள உற்றுேநாக்கி, அவற்றுள் 
எந்த நீர் பருக உகந்தது என்பைத () குறியிட்டு, 
அைதப்பற்றி நண்பர்களுடன் கலந்துைரயாடுக.

குடிநீரின் பல்ேவறு ஆதாரங்கள்

மைழ, கிணறு, ஆறு, ஏரி மற்றும் ஓைட ேபான்ற பல்ேவறு இயற்ைக மூலங்களிலிருந்து நீர் 
கிைடக்கிறது. இைவ அைனத்தும் பருகத் தகுந்ததாக இருப்பதில்ைல. இவற்ைற ெகாதிக்க ைவத்து 
அதிலுள்ள கிருமிகைள நீக்குவதால் மட்டுேம அது பருகத் தகுந்த நீராகிறது.

கலந்துைரயாடுேவாமா!

குளிர்ச்சியாய் இருக்கும்ேபாது உைறேவன்.

பனிேபால் ெமன்ைமயாக விழுேவன்.

சூரிய ெவப்பத்தால் உருகி, மைலயில் இருந்து வழிந்து ஓடி வருேவன்.  

நான் யார்?________________

கண்டுபிடிப்ேபாேமா!
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இப்பூமியில் வாழும் ஒவ்ெவாரு நபரும் பருகவும் பிற ெசயல்கைள 
ேமற்ெகாள்ளவும் ஒரு நாைளக்கு 20 முதல் 50 லிட்டர் தூய, 
பாதுகாப்பான நீர் ேதைவப்படுகிறது.

அறிந்து ெகாள்ேவாம்

ெசய்து மகிழ்ேவாமா! எளிய குழாய்

ேதைவப்படும் ெபாருள்கள்:  உேலாகம் அல்லது ெநகிழியால் ஆன ஒரு உள்ளீடற்ற 
குழாய் அல்லது பப்பாளிச் ெசடியின் நீளமான இைலக்காம்பு

ெசய்முைற: 
உள்ளீடற்ற குழாைய உங்களது இடது ைகயால் பிடித்துக் ெகாண்டு வாளியில் உள்ள 

நீரில் ேமலும் கீழுமாக நகர்த்த ேவண்டும். உங்களின் வலது உள்ளங்ைகயால் குழாயின் 
ேமற்பகுதிைய மூடியும் திறந்தும், நீரில் குழாைய ேமலும் கீழும் அைசக்க ேவண்டும். உடேன 
நீர் ெவளிேய ேவகமாக வருவைதக் காணலாம். இங்கு இடது ைகயால் ேமலும் கீழும் 
அைசப்பது நீர் இைறக்கும் ெசயைலச் ெசய்கிறது. வலது உள்ளங்ைக அைடப்பானாகச் (வால்வு) 
ெசயல்படுகிறது.

பூமியில் உள்ள நீரில் 3% அளவு நீேர பயன்படுத்தும்
வைகயில் உள்ளது. நீர் விைல மதிப்பற்றது. ஆதலால் அதைன 
வீணாக்காமல் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
நீைரச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தும் வழிமுைறகள்:
 வாளியில் நீர் நிரம்பி வழிவைதத் தவிர்க்க ேவண்டும்.
  பழங்கைளயும் காய்கறிகைளயும் ேநரடியாக குழாையத்

திறந்து கழுவாமல் பாத்திரத்தில் நீைரப் பிடித்து கழுவுதல்
ேவண்டும்.

 பல் துலக்கும் ேபாது குழாைய மூடி ைவக்க ேவண்டும்.
  பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பும் ேபாது உங்கள் நீர்ப்புட்டியில்

மீதமுள்ள நீைர தாவரங்களுக்கு ஊற்ற ேவண்டும்.
  ஒவ்ெவாரு முைற பயன்படுத்திய பிறகும் குடிநீர்க் குழாைய

மூட ேவண்டும்.
  ேதாட்டத்திற்கு நீர் பாய்ச்ச ெதளிப்பாைனப் பயன்படுத்த

ேவண்டும்.

III. நாம் ஏன் நீைரச் ேசமிக்க ேவண்டும்?
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பின்வரும் வினாக்களுக்கு () குறியிடுக. உங்கள் பதில் 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களிலிருந்து மாறுபட்டால் அருகிலுள்ள 
கட்டத்தில் அதன் ெபயைர எழுதுக.

முயற்சிப்ேபாமா!

1. நீர் அருந்த பின்வருவனவற்றுள் எைதப் பயன்படுத்துவீர்கள்?

2. உங்கள் வீட்டில் எந்தப் பாத்திரத்தில் குடிநீர் ேசமித்து ைவக்கப்படுகிறது?

3. உங்களுக்கு குடிநீர் எங்கிருந்து கிைடக்கிறது?

புள்ளிகைள இைணத்து, படத்திற்கு வண்ணம் 
தீட்டி, வாக்கியத்ைத முழுைமப்படுத்துக.தீட்டி, வாக்கியத்ைத முழுைமப்படுத்துக.

பழங்காலத்தில் மக்கள் நீைர 
எவ்வாறு ேசமித்தனர்?

முயற்சிப்ேபாமா!

ஒவ்ெவாரு ________ நீைரயும் ேசமிக்க ேவண்டும்.

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

பதிலளிப்ேபாமா! நீைரச் ேசமிக்க உதவும் சில வழிமுைறகைள எழுதுக.

பழங்காலத்தில் மக்கள் ஏரி, கிணறு, 
நீர்த்ெதாட்டிகள், குளம், நீர்த்ேதக்கம், 
அைண ேபான்றவற்றில் நீைரச் 
ேசமித்தனர்.
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IV. நீர்நிைலகைளப் பாதுகாத்தல்

பூமியில் நமக்குக் கிைடக்கும் நீர் அைனத்தும் மைழ மூலமாகேவ கிைடக்கிறது. 
மைழப்ெபாழிவின்ேபாது சிறிதளவு நீர், நிலத்தின்மீது விழுந்து வழிந்ேதாடி ஓைட மற்றும் ஆறாக 
மாறுகிறது. குைறந்த, தாழ்வான பகுதிகளான குளங்கள் மற்றும் ஏரிகளில் நீர் ேசகரிக்கப்படுகிறது. 
ஆற்றின் குறுக்ேக அைணகட்டுவதன் மூலம் அதன் ஓட்டம் தடுக்கப்பட்டு நீர் ேசகரிக்கப்படுகிறது. 
ேமலும், சிறிதளவு மைழநீர் நிலத்திற்குள் ஊடுருவி நிலத்தடி நீராகிறது.

குளம்
ேதங்கி நிற்கும் நீர் குளம் எனப்படும். இது 

இயற்ைகயானதாகேவா அல்லது ெசயற்ைகயானதாகேவா 
இருக்கலாம். இது அளவில் ஏரிையவிட சிறியது.

ஏரி
நிலத்தால் சூழப்பட்ட ெபரிய நீர் நிரம்பிய ஒரு பகுதிேய 

ஏரி எனப்படும். ெபாதுவாக, இது நதியின் ஒரு பகுதியாகேவா 
அல்லது ேவறு ஏேதனும் நீர் ஆதாரத்தின் பகுதியாகேவா 
இருக்கலாம்.

நீர்த்ேதக்கங்கள்
குைறந்த மைழப்ெபாழிவு உள்ள பகுதிகளில் 

அல்லது ெபரியநதி இல்லாத பகுதிகளில் நீர்த்ேதக்கங்கள் 
கட்டப்படுகின்றன. ெபரும்பாலான நீர்த்ேதக்கங்கள் கற்கைளப் 
பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டுள்ளன. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 
பூண்டி கிராமத்தில் சத்தியமூர்த்தி நீர்த்ேதக்கம் அைமந்துள்ளது.

நீர்த்ேதக்கத் ெதாட்டி
இது நமது அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான நீைரச் 

ேசமிப்பதற்கான ஒரு ெகாள்கலன் ஆகும்.

 குளங்கள் மற்றும் ஏரிகைள ஆழமாக்குவது.
 ஏரி மற்றும் குளத்தின் கைரகளில் மரங்கைள நடுவது.
 நீர் மாசுபடுவைதக் குைறப்பது.
 ஒேர இடத்தில் அதிகமான  கிணறுகைளத் ேதாண்டுவைதத் தவிர்ப்பது.

நீர்நிைலகைளப் பாதுகாப்பதற்கான வழிமுைறகள்

கலந்துைரயாடுேவாமா!
காடுகளில் உள்ள மரங்கள் தாங்கள் வளர்வதற்குத் ேதைவயான தண்ணீைர எங்கிருந்து 
ெபறுகின்றன?
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நீர் ேதங்குவதால் ஏற்படும் பிரச்சைனகள்
  ேநாையப் பரப்பும் ெகாசுக்களுக்கு தங்கள் இனத்ைதப் ெபருக்கும் இடமாக நீர் ேதங்குமிடம்

விளங்குகிறது. மேலரியாவும் ெடங்கு காய்ச்சலும் குறிப்பிடத்தக்க ேநாய்களாகும்.
  அசுத்தமான நீைரப் பருகுவதால் நீர் மூலம் பரவும் ேநாய்களான காலரா, வயிற்றுப்ேபாக்கு,

ைடபாய்டு ேபான்றைவ ஏற்படுகின்றன.

ெடங்குக் காய்ச்சலின் அறிகுறிகள்: 
 கடுைமயான தைலவலி
 ைக, கால்களில் தடிப்பு (Rashes)
 அதிக ேசார்வு
  திடீர் காய்ச்சல் - 3 முதல் 7 நாள்களுக்கு

ேமல் நீடிக்கும்

அ.  கீழ்க்காண்பனவற்றுள்  நீைரச் ேசமிக்கும்
சரியான ெசயல்களுக்கு () குறியும்,
தவறான ெசயல்களுக்கு (x) குறியும் இடுக.

1. நாம் தினமும் நமது வாகனங்கைளக் கழுவ ேவண்டும்.

2. அதிக மரங்கைள நடுவது மைழப் ெபாழிவிைன ஏற்படுத்தும்.

3. நீர்த்தூவி குழாயில் (Shower) குளித்தால் நீைரச் ேசமிக்கலாம்.

4. மைழநீைரச் ேசகரிப்பது அவசியம்.

ஆ. படங்கைளப் பார்த்து பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி.

விைடயளிப்ேபாமா!

அசுத்தமான நீைரப் பருகுவதால் என்ன நிகழும் என்பைத உங்கள் நண்பர்களுடன் 
கலந்துைரயாடி எழுதுக.
___________________________________________

நாம் இவற்றில் நீர் நிரப்பும்ெபாழுது,
1. எது குைறந்த அளவு நீைரக் ெகாண்டிருக்கும்? ------------------
2. எது அதிக அளவு நீைரக் ெகாண்டிருக்கும்? -----------------
3. எப்படி அவ்வாறு கூற முடியும்? -----------------

அ. ஆ. இ. ஈ.

தைலவலி

முதுகுவலி

தைசவலி மூட்டுவலி

கண்வலி

காய்ச்சல்

தடிப்பு
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பல்ேவறு ெசயல்களுக்குப் பயன்படும் நீர் ஆதாரங்கைளப் 
பின்வரும் அட்டவைணயில் () குறியிட்டு காட்டுக.

ெசய்ேவாமா!

நீரின் பயன்பாடு ஆறு குளம்  கடல் ஓைட அடிகுழாய்  கிணறு குழாய்

சைமத்தல் 

பருகுதல் 

குளித்தல் 
ேதாட்டத்திற்கு நீர் 

பாய்ச்சுதல் 
துணி துைவத்தல் 

பாத்திரம் கழுவுதல் 
வீட்டு விலங்குகைளக் 

குளிப்பாட்டுதல்

ெபாது வளங்களான நீர் நிைலகைளத் தூய்ைமயாக ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டியது 
ஒவ்ெவாருவரின் கடைம என்பைத அைனவரும் நிைனவில் ெகாள்ள ேவண்டும்.

மதிப்பீடு
அ. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

1. நீரின் முதன்ைம ஆதாரம் எது?
   அ. ஏரி ஆ. கடல் இ. மைழ
2. பூமியில் உள்ள நீரின் அளவில் ________ அளவு நீேர பயன்படுத்தும் வைகயில் உள்ளது.
   அ. 3% ஆ. 0.3% இ. 30%
3. நீைர ___________ ைவப்பதன் மூலம் அதில் உள்ள கிருமிகைள அழிக்கலாம்.
   அ. ெகாதிக்க ஆ. குளிர இ. வடிகட்ட
4. ெகாடுக்கப்பட்டவற்றுள் தவறானது எது?

அ. தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் நீர் ேதைவ ஆ. நீைர எப்ேபாதும் வீணாக்க ேவண்டும்
இ. நீைரச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த ேவண்டும் ஈ. நீர் அத்தியாவசியமான ஒன்று

5. மைழ நின்றபின் மைழ நீர் எங்ேக ெசல்கிறது?
1. நிலத்தினுள் ஊடுருவிச் ெசல்லும் 2. தாவரங்கள் நீைர உறிஞ்சிக் ெகாள்ளும்
3. கடல் மற்றும் ெபருங்கடேலாடு கலக்கும் 4. ஏரி மற்றும் குளத்துடன் கலந்துவிடும்

   அ. 1 மற்றும் 2 ஆ. 1, 3 மற்றும் 4 இ. 1, 2, 3 மற்றும் 4
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ஆ. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.
1. நாம் பருகும் நீைர ___________ (பாைன நீர்/குடிநீர்) என அைழப்பர்.

2. குைறந்த, தாழ்வான பகுதியில் நீர் ேசகரமாகும் இடத்ைத ______ (கடல்/ஏரி) என அைழப்பர்.

3.  ெபாதுவாக நீர் ஆதாரங்கைளத் தூய்ைமயாக ைவத்துக் ெகாள்வது நமது _____________
(கடைம/ேவைல) ஆகும்.

4. பூமியின் மிகப்ெபரிய நீர் ஆதாரம்_________ (ஆறு/கடல்).

இ. ெபாருந்தாதைத வட்டமிடுக. 

1. ஏரி மைல குளம் கடல்
2. அல்லி தாமைர ேராஜா ஆகாயத்தாமைர
3. மீன் குதிைர புலி மாடு 
4. குளித்தல் தைலவாருதல் நீந்துதல் துணி துைவத்தல்

ஈ. சரியா, தவறா என எழுதுக. 

1. உயிரினங்களுக்கு நீர் ேதைவயில்ைல.
2. நீைரச் ேசமிப்பது நமது கடைமயாகும்.
3. பல் துலக்கும்ேபாது குழாைய மூடி ைவக்க ேவண்டும்.
4. நீர்த்ேதக்கத்ைதவிட, நீர்த்ேதக்கத் ெதாட்டிகளில் அதிக அளவு நீைரச் ேசமித்து ைவக்கலாம்.

உ. ஓரிரு வரிகளில் விைடயளி.

1. ஏேதனும் மூன்று நீர் ஆதாரங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.
2. ெடங்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் யாைவ?
3. ெகாசுவினால் பரவும் ஏேதனும் இரண்டு ேநாய்களின் ெபயைர எழுதுக.

ஊ. பின்வருவனவற்றிற்கு விைடயளி.

1. வாழ்வின் முதன்ைம ஆதாரமாக நீர் கருதப்படுவது ஏன்?
2. வீடுகளில் நீர் ேசகரிப்பதற்கான சில வழிமுைறகைள எழுதுக.
3. நீர்நிைலகைளப் பாதுகாப்பதற்கான வழிமுைறகைளப் பட்டியலிடுக.

எ. சிந்தித்து விைடயளி.

1. உங்களுைடய பள்ளியில் நீர் வீணாக்கப்படுவைத எவ்வாறு தடுப்பீர்?
2. நீர் ேசமிப்பு பற்றிய ெபான்ெமாழிகள் சிலவற்ைற எழுதுக.

ஏ. ெசயல்திட்டம்
பல்ேவறு நீர்நிைலகளின் படங்கைளச் ேசகரித்து, படத்ெதாகுப்பு தயாரிக்க.
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தாவரங்கள்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
இப்பாடத்ைதக் கற்றபின் மாணவர்கள் ெபறும் திறன்களாவன:
 தாவர பாகங்கைள இனம் கண்டறிதல்
 தாவர பாகங்களின் பணிகைளப் புரிந்து ெகாள்ளல்
 வாழிடங்களின் அடிப்பைடயில் தாவரங்கைள வைகப்படுத்தி அறிதல்

ஆயத்தப்படுத்துதல் இடம் மாறியுள்ள எழுத்துகைள முைறப்படுத்தி, தாவரத்தின் 
பாகங்கைளக் கண்டறிந்து எடுத்து எழுதுக. 
 ( டுண்த, ர்ேவ, ைலஇ, னிக, லர்ம, ைதவி )

அலகு
3
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I. தாவரங்கள் இயற்ைகயின் ெகாைட

ேவரின் பணிகள்

ஒவ்ெவாரு தாவரமும் பல பாகங்கைளக் ெகாண்டுள்ளன. ஒவ்ெவான்றும் அதற்குரிய
பணிகைளச் ெசய்கின்றன. ஒரு தாவரத்தின் அடிப்பைட பாகங்களாக ேவர், தண்டு, இைல, மலர், 
கனி மற்றும் விைத ஆகியைவ காணப்படுகின்றன. இப்பாடத்தில் தாவரத்தின் பல்ேவறு 
பாகங்கைளயும் அவற்றின் பணிகைளயும் பற்றி பார்ப்ேபாமா!
ேவர் 

ேவர் என்பது தாவர பாகங்களுள் ஒன்று. இது தைரக்குக் கீழாக வளரும். 
ேவர்கள் வடிவம் மற்றும் அளவில் ேவறுபட்டுக் காணப்படும். ேவர்கள் 
ெபாதுவாக சூரிய ஒளிக்கு எதிர்த்திைசயிலும், மண்ணினுள் கீழ்ேநாக்கியும் 
வளரும். இது ஆணி ேவர்  மற்றும் சல்லி ேவர் என  இரண்டு வைகப்படும்.
ஆணி ேவர்

ஆணி ேவரில் தடிமனான ஒரு முதன்ைம ேவர் காணப்படும். இது முைள 
ேவரிலிருந்து வளர்ந்து,  மண்ணில் மிக அதிக ஆழம் வைரச் ெசல்லும். 
முதன்ைம ேவரிலிருந்து பல ெமல்லிய ேவர்கள் வளர்கின்றன. ேகரட், பீட்ரூட், 
நூல்ேகால் (நூக்கல்), மா மற்றும் ேவம்பு ேபான்ற தாவரங்களில் இவ்வைக 
ேவர்கள் காணப்படுகின்றன. 
சல்லி ேவர்

ெவவ்ேவறு அளவிலான, ெமல்லிய, ெமாத்தமாக ஒன்று ேசர்ந்து 
ெகாத்தாக தண்டிற்குக் கீழாக வளரும் ேவர்கள் சல்லி ேவர்கள் எனப்படும். 
இைவ மண்ணில் அதிக ஆழத்திற்குச் ெசல்லாது. புல், ெநல், ேகாதுைம 
மற்றும் ெவங்காயம் ேபான்ற தாவரங்களில் இவ்வைக ேவர்கள் 
காணப்படுகின்றன.

ஊன்றுதல்:  தாவரம் மண்ணில் ஊன்றி நிற்க ேவர்கள் உதவுகின்றன. ேவர்கள்  இல்லாத 
நிைலயில் தாவரங்களால் நிைலத்து நிற்க முடியாது.

உறிஞ்சுதல்:   ேவர்கள் தாவரத்திற்குத் ேதைவயான நீர் மற்றும் கனிமங்கைள மண்ணிலிருந்து 
உறிஞ்சுகின்றன.

ேசமித்தல்:  சில தாவரங்களின் ேவர்கள் உணவிைனச் ேசமிக்கின்றன. 
           எ.கா. ேகரட், முள்ளங்கி, பீட்ரூட்.

ஆணி ேவர் மற்றும் சல்லி ேவர்களுக்கு இைடேயயான ேவறுபாடுகள் 
ஆணி ேவர் சல்லி ேவர்

தடித்த முதன்ைம ேவர், மண்ணில்  அதிக 
ஆழம் வைர ெசல்லும்.

முதன்ைம ேவர் காணப்படாது. ேவர்கள் 
மண்ணில் அதிக ஆழம் வைர ெசல்லாது.

முதன்ைம ேவர்கள் முைள ேவரிலிருந்து 
(நிைலயானது) ேதான்றுகின்றன.

சல்லி ேவர்கள் தண்டின் அடிப்பகுதியில்  
வளர்கின்றன (முைளேவர்கள் குறுகிய காலத்தில் 
அழிந்துவிடும்).

இைவ நீண்ட ஆணி ேபான்ற வடிவத்தில் 
காணப்படும். எ.கா. புளியமரம், ெகாய்யா.

இைவ ெகாத்தாகக் காணப்படும்.
எ.கா. மக்காச்ேசாளம், கரும்பு.

ஆணி ேவர்

சல்லி ேவர்
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1. ேவர்கள் மண்ணிற்கு அடியில் வளரும்.
2. சல்லி ேவரில் முதன்ைம ேவர் காணப்படும்.
3. ேவர்கள் மண்ணிலிருந்து நீைர உறிஞ்சுகின்றன.
4.  உருைளக்கிழங்கு தனது ேவரில் உணைவ

ேசமிக்கிறது.
5. புற்களில் சல்லி ேவர்கள் காணப்படுகின்றன.

எழுதுேவாமா!

அவிசினியா என்ற தாவரத்தின் ேவர்கள் 
மண்ணிற்கு ேமேல காணப்படும். 

ெசய்து பார்ப்ேபாமா! இரண்டு ேதங்காய் ஓடுகளில் மண்ைண நிரப்பிக் 
ெகாள்ளவும். ஒன்றில் பச்ைசப்பயைறயும் மற்ெறான்றில் 

ெநல் விைதகைளயும் ேபாடவும். விைதகள் இடப்பட்ட ேதங்காய் ஓடுகைள சூரிய 
ஒளிபடும்படி நீர் ஊற்றி ைவக்கவும். ஒரு வாரத்திற்குப்பின் அதில் வளர்ந்துள்ள 
தாவரத்ைதக் ைகயால் பிடுங்கி அவற்றின் ேவரின் பண்ைப ஆராய்ந்து அறிக.

II. தண்டு
தண்டுத் ெதாகுப்பின் 

முக்கியப்பகுதி தண்டு ஆகும். 
தண்டு  சூரிய ஒளிைய ேநாக்கி 
வளரும். இளம் தண்டு பச்ைச 
நிறத்தில் காணப்படும். 
கிைளகள், இைலகள், ெமாட்டு, 
மலர் மற்றும் கனி ேபான்றைவ 
தண்டிலிருந்து வளர்கின்றன.

ெகாத்துமல்லி ஆலமரம்

சரியா, தவறா எனக் கண்டுபிடி.

இரண்டு ெதாட்டிச் ெசடிகைள எடுத்துக் ெகாள்ளவும். 
இவற்றுள் ஒரு ெசடியின் ேவர்ப்பகுதிைய ெவட்டி 

நீக்கியபின், மீண்டும் அைதத் ெதாட்டியில் நடவும். இரண்டு ெசடிகளுக்கும் ெதாடர்ந்து 
இரண்டு அல்லது மூன்று நாள்களுக்கு நீர் ஊற்றி வரவும். பின் என்ன நிகழ்கிறது என 
உற்றுேநாக்கு. ேவர் இல்லாத காரணத்தால் ேவர் ெவட்டிய ெசடி வதங்கி காணப்படுகிறது. 

இந்த ெசயல்பாட்டின் மூலம் ேவரானது _____________ மற்றும் _____________ ஐ 
மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுகிறது என்பது உறுதியாகிறது.

ெசய்து பார்ப்ேபாமா!
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தண்டின் பணிகள்

இைலயின் பணிகள்

ெகாத்துமல்லி, புதினா ேபான்ற ெசடிகளில் தண்டானது மிகவும் ெமலிந்து காணப்படும். அரச மரம், 
ஆலமரம் ேபான்றவற்றில் தண்டானது தடித்து , வலிைமயானதாகக் காணப்படும். இவற்றிற்கு 
மரத்தண்டு (Tree trunk) என்று ெபயர். மரங்கள் வளர வளர தண்டின் பருமன் அதிகரித்துக்ெகாண்ேட 
இருக்கும்.

  மு ழு த் தாவரத் ைதயு ம்  தாங் கி  நி ற் கு ம்  ஆதாரமாக தண் டு  
உள் ளது .

  இது இைலயிலிருந்து உணைவயும், ேவரிலிருந்து நீைரயும்
தாவரத்தின் பிற பகுதிகளுக்குக் கடத்துகிறது.

  சில தாவரங்களின் தண்டுகள் அதிகப்படியான உணவுப் ெபாருள்கைள தன்னுள் ேசமித்து
ைவக்கின்றன.  எ.கா. உருைளக்கிழங்கு , ெவங்காயம்.

ெகாத்துமல்லி, புதினா, ைதலமரம், 
புளியமரம், ெநல்லி, ேவம்பு மற்றும் துளசி ேபான்ற தாவரங்களின் 
இைலகைளச் ேசகரிக்கவும். பிறகு இரண்டு மாணவர்கைளத் 
ேதர்வு ெசய்து, அவர்களின் கண்கைள சிறு துணி ெகாண்டு 
ெமன்ைமயாகக் கட்டவும். ஒவ்ெவாரு மாணவரிடமும் ஒரு 
இைலையக் ெகாடுத்து அதைனத் ெதாட்ேடா அல்லது முகர்ந்ேதா 
அது என்ன இைல என்று கண்டுப்பிடிக்க ெசய்ய ேவண்டும். யார் 
அதிக இைலகைளக்   கண்டுபிடிக்கின்றனர் எனக் கண்டறியவும். 

எந்த முைறயில் அதிக இைலகைளக் கண்டுபிடிக்க  
முடிகிறது? ெதாடுதல் / நுகர்தல் ____________.

விைளயாடுேவாமா!

இைலகள் 
தண்டிலிருந்து இைலகள் வளர்கின்றன. இைவ 

ெமல்லியதாகவும், தட்ைடயாகவும், பசுைம நிறத்திலும் 
காணப்படுகின்றன. ஒவ்ெவாரு தாவரத்தின் இைலகளும் 
ேவறுபட்ட வடிவம், அளவு மற்றும் நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. 
சில இைலகள் தங்களுக்ேக உரித்தான வாசைனகைளக் 
ெகாண்டும் காணப்படுகின்றன.

  தாவரங்கள் இைலகளின் மூலமாக தமக்குத் ேதைவயான உணைவ  நீர், கார்பன் ைடஆக்ைசடு,
சூரிய ஒளி மற்றும் பச்ைசயம் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் தயாரிக்கின்றன. இந்நிகழ்விற்கு
ஒளிச்ேசர்க்ைக என்று ெபயர். ஆதலால் இைலகைளத் தாவரங்களின் சைமயலைற என
அைழக்கலாம்.

  தாவரங்களின் இைலகளிலுள்ள மிகச்சிறிய துைளகளின் வழியாக நீரானது நீராவியாக
ெவளிேயறுகிறது. இந்நிகழ்விற்கு நீராவிப்ேபாக்கு என்று ெபயர். இது தாவரங்களுக்கு
குளிர்ச்சிைய அளிக்கிறது.

  சில தாவரங்களின் இைலகள் உண்ணக்கூடியைவ மற்றும் சத்துகள் நிைறந்தைவ.
எ.கா. கீைரகள், முட்ைடக்ேகாசு.

இைல நுனி

ைமய நரம்பு

இைலத்தாள்

இைலக்காம்பு
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ெசய்து பார்ப்ேபாமா! பல்ேவறு தாவரங்களின் இைலையச் ேசகரித்து பின்வரும் 
ெசயல்கைள ேமற்ெகாள்க.

1. சிறியது முதல் ெபரியது வைர அடுக்குக.
2. இைலகைள நிறத்திற்ேகற்ப வைகப்படுத்துக.

தாவரத்தின் மிக அழகான பகுதி மலராகும். இைவ ஒவ்ெவான்றும் ெவவ்ேவறு வடிவம், அளவு, 
நிறம் மற்றும் மணம் ெகாண்டைவ. மலர்கள் ெமாட்டிலிருந்து வளர்கின்றன. மிருதுவான, 
பிரகாசமான நிறம் ெகாண்ட மலரின் பகுதி அல்லி வட்டம் எனப்படும். அல்லி வட்டத்திற்குக் கீழ் 
காணப்படும் பச்ைச நிற மலரின் பகுதிக்கு புல்லி வட்டம் என்று ெபயர். ேமலும் மகரந்தம், சூலகம் 
என்ற இரண்டு பாகங்கள் மலரின் ைமயப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன.

III. மலர்கள்

1. சூரிய ஒளிைய ேநாக்கி ________ வளரும்.
2. இைலகள் ________ லிருந்து ேதான்றுகின்றன.
3. தாவரங்களில் உணைவத் தயாரிக்கும் பசுைமயான பகுதிக்கு ________ என்று ெபயர்.
4. முழு தாவரத்ைதயும் தாங்கி நிற்கும் தாவர பாகம் ________.
5. ________ உணவு மற்றும் நீரிைன தாவரங்களின் பிற பகுதிகளுக்குக் கடத்துகிறது.

எழுதுேவாமா! ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

மலரி ன்  பணி கள்  
 மலர்கள் கனியாக மாற்றமைடகின்றன.
 தாவரங்களின் இனப்ெபருக்கத்திற்கு உதவிபுரிகின்றன.

அல்லி வட்டம்

புல்லிவட்டம்

மகரந்தம்

சூலகம்

3rd Science Unit III_Plants.indd   62 8/16/2019   4:49:53 PM



63

ெபாருத்துேவாமா! இைலகேளாடு அவற்றின் கனிகைள இைணக்கவும்.

சைதப்பற்றுடன் காணப்படும் தாவரப்பகுதி கனி ஆகும். கனிகள் மலர்களிலிருந்து 
உருவாகின்றன. ெபரும்பாலான கனிகளில் விைதகள் காணப்படுகின்றன. 
  சில கனிகள் ஒேர ஒரு விைதையக் ெகாண்டு காணப்படும்.  எ.கா. சீைம வாதுைம (ஆப்ரிகாட்),

மா, ேதங்காய், பீச்.
 சில கனிகள் பல விைதகைளக் ெகாண்டு காணப்படும். எ.கா. பப்பாளி, தர்பூசணி, ஆரஞ்சு.
 சில கனிகள் விைதகள் இல்லாமலும் காணப்படும். எ.கா. அன்னாசி, வாைழ.

விைதகள் புதிய தாவரங்கள் உருவாகக் காரணமாக இருக்கின்றன. 
சீைம வாதுைம பப்பாளி அன்னாசி 

1. விைதகள் இல்லாத கனிகள் சிலவற்ைறப் பட்டியலிடுக. --------, --------, --------.
2. நீங்கள் இதுவைரக் கண்டிராத, ஆனால் அவற்றின் பழத்ைதச் சுைவத்திருக்கிற மரங்களின்

ெபயர்கள் சிலவற்ைற எழுதுக. --------, --------, --------.

சிந்தித்து எழுதுேவாமா!

கனிகள் மற்றும் விைதகள் 

1.

2.

3.

4.
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IV. தாவரங்களின் வாழிடம்

பூமியின் அைனத்து இடங்களிலும் (நீரிலும் நிலத்திலும்) தாவரங்கள் 
வளர்கின்றன. தாவரங்கள் தாங்கள் வாழும் சூழலுக்ேகற்ப சில சிறப்புப் 
பண்புகைளக் ெகாண்டு தங்கைளத் தகவைமத்துக் ெகாள்கின்றன. 

தாவரங்களின் இயற்ைகயான இருப்பிடேம வாழிடம் எனப்படும்.  தாவரங்கள் 
தங்களுைடய ேதைவகளுக்காக சூழ்நிைலயுடன் ஒத்திைசந்து வாழ்கின்றன. 
இதைனேய தகவைமப்பு என்கிேறாம். 

நில வாழிடங்களான பாைலவனம், சமெவளி, மைல, காடு ேபான்ற நிலப்பரப்பில் வாழும்/
வளரும் தாவரங்கள் நில வாழ்த் தாவரங்கள் எனப்படும். இத்தாவரங்கள் ெபற்றுள்ள 
தகவைமப்புகைள இப்பகுதியில் காணலாம்.
வறண்ட நிலத் தாவரங்கள் 

ெவப்பம் மிகுந்த, வறண்ட, மணல் நிைறந்த பகுதிகளில் வளரும் தாவரங்கள் வறண்ட நிலத் 
தாவரங்கள் அல்லது பாைலவனத் தாவரங்கள் அல்லது வறள் நிலத் தாவரங்கள் எனப்படும். 
பாைலவனத்தில் மைழ குைறவாகவும், ெவப்பம் அதிகமாகவும் இருக்கும். இந்த வறண்ட 
சூழ்நிைலக்ேகற்ப  இத்தாவரங்கள்  ெபற்றுள்ள  சில  தகவைமப்புகள்  பின்வருமாறு :
 நீர் இழப்ைபக் குைறக்க இைலகள் முட்களாக மாறியுள்ளன.
  தண்டு பச்ைச நிறத்தில் சைதப்பற்றுடன் காணப்படும். தண்டானது உணைவத் தயாரித்தல்

மற்றும் நீைரச் ேசமித்தல் ஆகிய பணிகைளப் புரிகிறது.
  வறண்ட நிலத் தாவரங்களில் ேவரானது நீளமாகக் காணப்படும்.  அைவ மண்ணில் அதிக

ஆழம் வைர ெசல்லும்.  எ.கா. சப்பாத்திக்கள்ளி, ேபரிச்ைச, கற்றாைழ.

நில வாழ்த் தாவரங்கள்

மைல வாழ் தாவரங்கள் 
மைலகளில் வாழும் தாவரங்கள் மிகவும் குளிர்ந்த மற்றும் உைறந்த சூழலில் வளர்கின்றன. 

இங்கு குளிர்ந்த காற்று வீசும். குளிர்ந்த சூழலில் வாழும் இத்தாவரங்கள் ெபற்றுள்ள சில தகவைமப்புகள் 
பின்வருமாறு :

சப்பாத்திக்கள்ளி
 ேபரிச்ைச

கற்றாைழ
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சமெவளியில் வாழும் தாவரங்கள்
  சமெவளிகளில் வாழும் தாவரங்கள் வறட்சி மற்றும் அதிக ெவப்பத்ைதத்

தாங்கும் திறன் ெகாண்டைவ.
  இத்தாவரங்கள் ேகாைட காலங்களில் தங்கைளத் தற்காத்துக் ெகாள்வதற்காக

குளிர்காலங்களிேலேய இைலகைள உதிர்க்கின்றன.
  இத்தாவரங்கள் தட்ைடயான, ெபரிய  இைலகைளக் ெகாண்டைவ.
  இைவ பருத்த, தடிமனான கட்ைடையக் ெகாண்டைவ.

எ.கா. மாமரம், ஆலமரம், ேதக்கு.

கடேலாரத் தாவரங்கள்
  இம்மரங்கள் மிகவும் உயரமானைவ மற்றும் ேநரானைவ.
  இதன் இைலகள் ஓைல (பரந்த இைல) என்று

அைழக்கப்படுகின்றன.
  இந்த இைலகள் பார்ப்பதற்கு இறகு ேபான்று

காணப்படுவதால் ேவகமான காற்றிலிருந்து மரத்ைதப்
பாதுகாக்கின்றன.

  இத்தாவரங்கள் உவர்(உப்பு)  நிலத்தில் வளரும் தன்ைம
ெகாண்டைவ. எ.கா. ெதன்ைன மரம்.

  இத்தாவரங்கள் கூம்பு வடிவத்தில் வளரும். இது தாவரத்தின் மீது விழும்
பனித்துளி கீேழ விழுந்துவிடுவதற்கு உதவியாக உள்ளது.

  ஊசி ேபான்ற இைலகள் மூலம் பனியிலிருந்து தங்கைளத் தற்காத்துக்
ெகாள்ளுகின்றன.

 இத்தாவரங்களில் இைலகள் எளிதில் உதிராது.
  மலர்களுக்குப் பதிலாக கூம்புகள் காணப்படுகின்றன. இக்கூம்புகள்

கடுைமயான  குளிரில்  விைதகைளப்  பாதுகாக்கின்றன.  எ.கா.  ைபன்  தாவரம்

ஆலமரம் , அரச மரம், புளியமரம் ேபான்றைவ 
நூறு ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக வாழும்.

ைபன் 
மரம்

மாமரம் ஆலமரம் ேதக்கு

ெதன்ைன 
மரம்
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அ. பின்வருவனவற்றுள் தவறான கூற்ைறக் கண்டுபிடி.

இ. நில வாழிடங்கைள வட்டமிடுக.

முயற்சிப்ேபாமா!

ஆ. ெபாருந்தாத ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடு.
1.  ேதக்கு புளியமரம் மாமரம் சப்பாத்திக்கள்ளி
2. சப்பாத்திக்கள்ளி கற்றாைழ ைபன் ேபரிச்ைச

காடு குளம்

மரம் ெபருங்கடல் 

மைல

பாைலவனம் குைக

ஆறு

1.  வறண்ட நிலத் தாவரங்கள் ெவப்பம் மிகுந்த, வறட்சியான, மணல் நிைறந்த
பகுதிகளில் வளர்கின்றன.

2.  கடேலாரத் தாவரங்கள் மிக அதிகமான காற்ைறத் தாக்குப்பிடிக்க ஏதுவாக இறகு ேபான்ற
இைலகைளக் ெகாண்டிருக்கின்றன.

3.  மைல வாழ் தாவரங்களில் ஊசி ேபான்ற இைலகள் காணப்படும்.
4.  ேதக்கு பாைலவனங்களில் வளரும் தாவரம் ஆகும்.

தாவரங்கைள அவற்றின் வாழிடத்துடன் ெபாருத்துக.இைணப்ேபாமா!

பாைலவனம்

மைலப்பிரேதசம்

சமெவளி

கடற்கைர
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நீர் நிைலகளான ஏரி , குளம் ேபான்றவற்றில் வளரும் தாவரங்கள் நீர் வாழ்த் தாவரங்கள் எனப்படும். 
இவற்ைற பின்வருமாறு வைகப்படுத்தலாம்.

1. நீரில் மிதக்கும் தாவரங்கள்
2. ேவரூன்றி நீரில் மிதக்கும் தாவரங்கள்
3. நீரில் மூழ்கி வாழும் தாவரங்கள்

நீரில் மிதக்கும் தாவரங்கள் 
  இத்தைகய தாவரங்கள் நீரின் ேமற்பரப்பிேலேய காணப்படுகின்றன.
  காற்று நிரம்பிய பஞ்சு ேபான்ற உடல் அைமப்ைபப் ெபற்றுள்ளதால் இத்தாவரங்கள் நீரில்

மிதக்கின்றன.
  இத்தாவரங்களின் ேவர்கள் குைறந்த அளவிேலேய வளர்ச்சி ெபற்று காணப்படும்.

எ.கா. ஆகாயத் தாமைர, பிஸ்டியா.

ேவரூன்றி நீரில் மிதக்கும் தாவரங்கள் 
  இத்தாவரங்கள் நீர் நிைலகளின் அடியில் ேவரூன்றி நீரின் ேமற்பரப்பில் மிதந்து

காணப்படுகின்றன.
  இத்தாவரங்களின் தண்டில் காற்றைறகள் காணப்படுவதால் இைவ நீரில் மிதக்கின்றன.
  இத்தாவரங்களின் இைலகள் ெபரியதாகவும், அவற்றின் ேமற்பரப்பில் ெமழுகு ேபான்ற படலம்

படிந்தும் காணப்படும். இைவ நீர் இைலகளின் மீது ஒட்டாமலும், இைலகள் நீரில் மூழ்காமலும்
இருக்க உதவுகின்றன. எ.கா. அல்லி, தாமைர.

V. நீர் வாழ்த் தாவரங்கள்

அல்லி தாமைர

பிஸ்டியாஆகாயத் தாமைர
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ேவம்பு தாமைர சப்பாத்திக்கள்ளி வாலிஸ்ேனரியா 

ஆகாயத் தாமைர ைஹட்ரில்லா    ேபரிச்ைச அல்லி

அ.  நிலத்தில் வாழும் தாவரங்களுக்கு ‘நிலம்’ என்றும்
நீரில் வாழும் தாவரங்களுக்கு ‘நீர்’ என்றும் எழுதுக.

ஆ. ஆகாயத் தாமைர தாவரத்திற்கு வண்ணம் தீட்டுக.

முயற்சி ெசய்ேவாமா!

  தாவரத்தின் தண்டுகள்
ெமல்லியதாகவும், இைலகள் மிகவும்
சிறியதாகவும் காணப்படுகின்றன.

  இவ்விைலகளின் ேமற்புறத்தில்
இைலத்துைளகள் காணப்படாது.

  இத்தாவரங்கள் தண்டுகள்
மூலம் சுவாசிக்கின்றன.
எ.கா. வாலிஸ்ேனரியா, ைஹட்ரில்லா.ைஹட்ரில்லா வாலிஸ்ேனரியா

நீ ரி ல்  மூ ழ் கி  வாழு ம்  தாவரங் கள்  
  இவ்வைகத் தாவரங்கள் முழுவதுமாக நீரில் மூழ்கி வளர்கின்றன.

இ. சரியா, தவறா என எழுதுக.
1. ேவரூன்றி மிதக்கும் தாவரங்கள் நீர்நிைலகளில் காணப்படுகின்றன.
2. தாமைரயின் இைலகள் நீரில் மூழ்கிக் காணப்படும்.
3. தாமைர ெபரும்பாலும் குளங்களில் காணப்படும்.
4. ஆகாயத் தாமைரயில் பஞ்சு ேபான்ற காற்றைறகள் இருப்பதால் நீரில் மிதக்கிறது.
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அ. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
1. இைலயின் பணி _____ .

அ. ஆதாரம் ெகாடுப்பது ஆ. மண்ணில் ஊன்றி நிற்கச் ெசய்வது
இ. உணவு உற்பத்தி ெசய்வது  ஈ. ஏதுமில்ைல

2. _____ ஆணிேவருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.
அ. ெநல்  ஆ. புல்  இ. மா ஈ. ேகழ்வரகு

3. முழு தாவரத்ைதயும் தாங்கி நிற்கும் ஆதாரமாக  _____ உள்ளது.
அ. ேவர்  ஆ. பூ  இ. இைல ஈ. தண்டு

4. ெபரும்பாலான தாவரங்கள் _____ லிருந்து உருவாகின்றன.
அ. ேவர்  ஆ. இைல  இ. மலர்  ஈ. விைத

5. குைறவான வளர்ச்சி ெகாண்ட ேவர்கள் _____ தாவரத்தில் காணப்படுகின்றன.
அ. ஆகாயத் தாமைர  ஆ. ேவம்பு  இ. ேதக்கு  ஈ. ேபரிச்ைச

6.  ஒரு தாவரத்தில் X என்ற பகுதி இல்ைலெயனில், புதிய தாவரங்கைள உருவாக்க இயலாது.
அந்த X என்ற பாகம் எது?
அ. தண்டு  ஆ. ேவர்  இ. மலர்  ஈ. இைல

7. பின்வரும் எந்த தகவைமப்ைப வறண்ட நிலத் தாவரங்கள் ெகாண்டுள்ளன?
அ. சைதப்பற்றுடன் கூடிய தண்டு ஆ. ஊசி ேபான்ற ேவர்
இ. இைலகள் முட்களாக மாறுதல் ஈ. அ மற்றும் இ இரண்டும்

8. பல விைதகள் ெகாண்ட கனிக்கு உதாரணம்  _____.
அ. மாதுைள    ஆ. மா
இ. சீைம வாதுைம (ஆப்ரிகாட்)    ஈ. ேபரிச்ைச

9.  பின்வரும் படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பாகங்களுள்
முைறேய எது நீர் உறுஞ்சுவதற்கும் வாயுப்
பரிமாற்றத்திற்கும் பயன்படுகிறது?
அ. P மற் று ம்  R ஆ. R மற் று ம்  S
இ. S மற் று ம்  Q ஈ. T மற் று ம்  P 

ஆ. ெபாருந்தாத ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடு.
1. ேகரட் முள்ளங்கி தக்காளி பீட்ரூட்
2. முட்ைடக்ேகாசு கீைரகள் மஞ்சள் பசைலக்கீைர     
3. ேவம்பு கற்றாைழ ேபரிச்ைச சப்பாத்திக்கள்ளி    
4. ேதங்காய் மா சீைம வாதுைம ஆரஞ்சு 
5. ைஹட்ரில்லா சப்பாத்திக்கள்ளி ஆகாயத்தாமைர வாலிஸ்ேனரியா

P

Q

R

S

T

மதிப்பீடு
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இ. குறுகிய விைடயளி.
1. தாவர பாகங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.
2. ேவரின் வைககள் யாைவ?
3. இைலயின் ஏேதனும் இரு பணிகைள எழுதுக.
4. மலரின் பாகங்கள் யாைவ?
5. வாழிடங்களின் அடிப்பைடயில் தாவரங்களின் வைககைளக் குறிப்பிடுக.
6. வறண்ட நிலத் தாவரங்களின் ஏேதனும் இரு தகவைமப்புகைள எழுதுக.
7. நீர் வாழ்த் தாவரங்களின் ெபயர்கள் சிலவற்ைற எழுதுக.

ஈ. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி.
1. பின்வருவனவற்றிற்கு அவற்றின் பணிகளில் ஏேதனும் இரண்டிைன எழுதுக.

அ. தண்டு   : __________________ , _________________.
ஆ. ேவர்     : __________________ , _________________.
இ. மலர்     : __________________ , _________________.

2. ‘இைலைய தாவரங்களின் சைமயலைற’ என்று அைழப்பது ஏன்?
3. ஆணி ேவர், சல்லி ேவர் - ேவறுபடுத்துக.
4. பின்வரும் ஒவ்ெவான்றிற்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

அ. ஒரு விைத ெகாண்ட கனி
ஆ. பல விைதகள் ெகாண்ட கனி

5.  நீரில் மிதக்கும் இரண்டு தாவரங்களின் ெபயர்கைள
எழுதுக.

6.  அல்லி படத்ைத உற்றுேநாக்கி, பின்வரும்
வினாக்களுக்கு விைடயளி.
அ. தாவரத்தின் எப்பகுதிகள் ேமேல ெதரிகின்றன?
ஆ.  இத்தாவரத்தின் தண்டு மற்றும் ேவர் எங்கு

காணப்படுகின்றன?
உ. ெசயல்திட்டம்

உன் நண்பர்களுடன் கலந்துைரயாடி அவர்களின் வீட்டில்  கடந்த இரண்டு நாள்களில் சைமக்கப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட காய்கறிகளின் ெபயர்கைள அட்டவைணப்படுத்துக.

வ.எண். நண்பனின் ெபயர் சைமக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட காய்கறிகளின் ெபயர்

அட்டவைணயிலிருந்து பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி.
அ. எத்தைன வீடுகளில் கீைரகள் சைமக்கப்பட்டுள்ளன? ---------------------
ஆ. எந்த காய்கறி அதிக அளவு சைமக்கப்பட்டுள்ளது? ---------------------
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சமூக 

அறிவியல் 

பருவம்-2
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ேதசியப் பூங்கா

மின்னூல் மதிப்பீடு

அலகு தைலப்பு பக்க எண்

1

2

3

ெபாருளடக்கம்

வரலாற்றுச்  சிறப்புமிக்க 

இடங்கள்
73

86

99

சரணாலயங்கள்

மாவட்ட நிருவாகம்

இைணய வளங்கள்
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1அலகு

மாணவர்கள் இப்பாடத்ைதக் கற்பதன் வாயிலாக,

  தமிழ்நாட்டில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க

இடங்கைளப் பட்டியலிடுவர்.

  படத்ைதப் பார்த்து ஊரின் ெபயைரக் கூறுவர்.

  ஒவ்ெவாரு வரலாற்று இடமும் ஒரு வரலாற்ைறக்

ெகாண்டுள்ளது என்பதைன அறிந்துெகாள்வர்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

பள்ளிச் சிறுவனான சந்துரு தன் ெசயல் திட்டப் 

பணிக்காக பட அட்ைடகளும், வண்ண 

எழுதுேகால்களும் வாங்க எழுதுெபாருள்கள் 

விற்பைனயகத்திற்குச் ெசன்றான். 

வரலாற்றுச்

சிறப்புமிக்க

இடங்கள்

ேதசியப் பூங்கா

சந்துருவுக்கும் 

கைடக்காரருக்கும் இைடேய 

நிகழும் உைரயாடைலக் 

காண்ேபாம்.
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சந்துரு :  மாமா, இவ்வைரபடத்தில் என்னெவல்லாம் 

இருக்கின்றன?

சந்துரு :  வரலாற்றுச்  சிறப்புமிக்க இடங்கள் என்றால் 

என்ன?

சந்துரு:  மாமா, உங்களிடம் வண்ண எழுதுேகால்கள் 

உள்ளனவா?

கைடக்காரர் :   இந்த வைரபடத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வரலாற்றுச்  

சிறப்புமிக்க இடங்கள் உள்ளன.

கைடக்காரர் :  பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட  கட்டடங்கள், சிைலகள் 

மற்றும் பல கைல ெபாருள்கள் ெகாண்டுள்ள இடங்கைள வரலாற்றுச் 

சிறப்புமிக்க இடங்கள் என்கிேறாம். அரசாங்கம் அவற்ைறக் கவனமாக 

பாதுகாக்கிறது. எனேவ, நம்மால் அவற்ைறப் பற்றி  அறிய முடிகிறது.

சந்துரு கைடையச் சுற்றிப் பார்க்கிறான். சுவரில் பல்ேவறு 

வைரபடஅட்ைடகள் ெதாங்கிக் ெகாண்டிருப்பைதயும் காண்கிறான்.

 கைடக்காரர் : உள்ளன.

எழுதுெபாருள்கள் 

விற்பைனயகம்
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கைடக்காரர் :  ஆம். அது நான்கு  வைகயான கட்டடக் கைலகைளக் 

(Architecture) ெகாண்டுள்ளன.

கைடக்காரர் : பல்லவர்கள் அதைனக் கட்டினார்கள்.

கைடக்காரர் : ஆம் . மிகவும் சரி.

சந்துரு ஒரு வைர படத்ைதச் சுட்டிக்காட்டுகிறான்.

சந்துரு:  நான் என் ெபற்ேறாருடன் மகாபலிபுரத்திற்குச் 

ெசன்றிருக்கிேறன். இந்த இடம் ெசன்ைனக்கு 

அருகில் உள்ளது.

சந்துரு:  என் அம்மா என்னிடம் அங்குள்ள பல்ேவறு நிைனவுச் 

சின்னங்கள் (Monuments) ஒேர கல்லினால் 

கட்டப்பட்டுள்ளன என்பதைனக் கூறியுள்ளார்கள்.

சந்துரு: அப்படியா! அவற்ைறக் கட்டியது யார்? 

கடற்கைரக் ேகாவில் பாண்டவர் ரதங்கள்
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மகாபலிபுரத்தில் உள்ள ேகாவில்கள் மூன்று தைலமுைற பல்லவ 

மன்னர்களால் கட்டப்பட்டுள்ளன. இவ்வைக ேகாவில்கைளக் 

கட்டுவதற்கு ஏறக்குைறய 200 ஆண்டுகள் ஆயின.

கைடக்காரர் :  கடற்கைரக் ேகாவில் ஏன் அவ்வாறு அைழக்கப்படுகிறது 

என்று உனக்குத் ெதரியுமா?

கைடக்காரர் :  அது  வங்காள விரிகுடாைவ ேநாக்கிக் கடற்கைரயில் 

அைமந்துள்ளதால் கடற்கைரக் ேகாவில் என அைழக்கப்படுகிறது. 

சந்துரு : ெதரியவில்ைலேய .

சந்துரு : ஓ! அப்படியா ! சாலச் சிறந்தது.

நாம் எழுதுேவாம்

நீ கண்டு களித்த ஏேதனும் 5 இடங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக. அவற்றுள் 

ஏேதனும் ஓர் இடத்தின் புைகப்படத்ைத ஒட்டுக. 

ெசயல்பாடு

ெகாள்ேவாம்.

நாம்
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சந்துரு மற்ெறாரு படத்ைதச் சுட்டிக்காட்டுகிறான்.

புனித ஜார்ஜ் ேகாட்ைட

சந்துரு : புனித ஜார்ஜ் ேகாட்ைட எங்குள்ளது?

சந்துரு : ேகாட்ைடயினுள் என்னெவல்லாம் உள்ளன?

சந்துரு :  எனக்கு அருங்காட்சியகம் ெசல்ல மிகவும் பிடிக்கும். நான் 

நிச்சயமாகக் ேகாட்ைடையயும் ெசன்று பார்ப்ேபன். 

கைடக்காரர் :  ெசன்ைனயில்தான் உள்ளது. இது, ஆங்கிேலயர்களால் 

முதன்முதலாக இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட ேகாட்ைட 

ஆகும்.

கைடக்காரர் :  அருங்காட்சியகமும் (Museum),ேதவாலயமும் 

ேகாட்ைடயினுள் உள்ளன. தமிழக அரசின் தைலைமச் 

ெசயலகமும்  ேகாட்ைடயினுள் தான் உள்ளது.

கைடக்காரர் : நீ கட்டாயம் ெசன்று வர ேவண்டும்.

அருங்காட்சியகம்
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கைடக்காரர் மற்ெறாரு படத்ைதச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

கைடக்காரர் :  இப்படத்ைதப் பார். இது யாருைடய 

உருவச்சிைல என்று உனக்குத் ெதரியுமா?

கைடக்காரர் : ஆம் . சரியாகச்  ெசான்னாய்.

கைடக்காரர் : இது கன்னியாகுமரியில் உள்ளது.

கைடக்காரர் :  ஆம் இது 133 அடி. உயரம் ெகாண்டது. இது உனக்கு 

எைத நிைனவுபடுத்துகிறது?

சந்துரு :  இது திருவள்ளுவரின் உருவச்சிைல. 

அவர்தாம் சிறப்புமிக்க திருக்குறைள 

இயற்றினார்.

சந்துரு : இந்தச் சிைல எங்கு உள்ளது?

சந்துரு : இந்தச் சிைல மிகவும் உயரமாக உள்ளது .

சந்துரு : திருக்குறள் 133 அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டுள்ளது.

திருவள்ளுவர் உருவச்சிைல விேவகானந்தர் பாைற
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கைடக்காரர் :  மிக நன்று. இந்தச்  சிைலயின் உயரம் திருக்குறளில் உள்ள 

அதிகாரங்களின் எண்ணிக்ைகையத்தான் குறிப்பிடுகிறது.

கைடக்காரர் :  இச்சிைல அைமந்துள்ள பாைறைய அரபிக் கடல், 

இந்தியப் ெபருங்கடல் ,வங்காள விரிகுடா ஆகிய மூன்று 

நீர்ப்பரப்புகள் சூழ்ந்துள்ளன.

சந்துரு : இச்சிைலைய சுற்றியுள்ள கடலின் ெபயர் என்ன?

சந்துரு : ஆ! இச்சிைல கம்பீரமாக உள்ளது!

ெசயல்பாடு

நாம் விவாதித்து 

எழுதுேவாம்

நிைனவுச் சின்னங்களில் ெபயர்கள் மற்றும் ஓவியங்கைள மக்கள் 

கிறுக்கி  ைவத்துள்ளைதக்  கண்டதுண்டா? இது சரி என்று உனக்கு 

ேதான்றுகிறதா? உன் கருத்துகைள எழுதுக.
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சந்துரு மற்ெறாரு படத்ைதச் சுட்டிக்காட்டுகிறான்.

தஞ்சாவூர் ெபரிய ேகாவில் நந்தி

சந்துரு : இந்தக் ேகாவிலின் ெபயர் என்ன?

சந்துரு : இதைனக் கட்டியது யார்?

சந்துரு : அப்படியா?

சந்துரு :  ஆச்சரியமாக உள்ளது! இவற்ைறப் பார்க்க மிகவும் ஆர்வமாக 

உள்ளது. நான் அங்கு ெசன்று வரப் ேபாகிேறன்.

கைடக்காரர் :  இதுதான் புகழ் வாய்ந்த தஞ்சாவூர் ெபரிய ேகாவில். இது 

பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் என்றும் அைழக்கப்படுகிறது

கைடக்காரர் :  இக்ேகாவிைல இராஜராஜ ேசாழன்  கட்டினார். 

இக்ேகாவிலில் உள்ள நந்தி ஒேர கல்லினால் ஆனது என்று 

உனக்குத் ெதரியுமா?

கைடக்காரர் :  ஆம். இக்ேகாவிலின் மற்ெறாரு சிறப்பு அம்சம் என்னெவனில் 

ேகாவிலின் ேகாபுர நிழல் தைரயில் விழுவதில்ைல.
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நிைனவுச் சின்னம் அல்லது ேகாவில்களில் 

ெசதுக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கைள நீ கண்டதுண்டா?

உன் நண்பர்களுடன் விவாதித்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள உங்களுக்குப் பிடித்தச் 

சுற்றுலாத் தலங்கள் பற்றி எழுதுக.

கைடக்காரர் :  ஆமாம், நீ ெசன்று அவ்விடத்ைத காண ேவண்டும். நான் சிறுவனாக 

இருந்த ெபாழுது அவ்விடத்திற்குச் ெசன்று வந்துள்ேளன். மீண்டும் 

அவ்விடத்ைதக் காண ஆவலாக உள்ளது.

சிந்தைன ெசய்

ெசயல்பாடு

நாம் விவாதித்து 

எழுதுேவாம்
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ெசஞ்சிக்ேகாட்ைட

இராஜா ேகாட்ைட, ெசஞ்சி இராணி ேகாட்ைட, ெசஞ்சி

சந்துரு :  இந்த வைரபடத்தின் இறுதியில் உள்ள படம் ேகாட்ைட ேபான்று  

உள்ளேத.

சந்துரு :  ஓேஹா! அப்படியா!

சந்துரு :  நான் மைலக்குன்றுகைளக்கூட இப்படத்தில் காண்கிேறன். 

எனக்கு ெசஞ்சிக்ேகாட்ைட ெசல்ல விருப்பமாக உள்ளது.

கைடக்காரர் :  ஆம் நீ கூறுவது சரி. இக்ேகாட்ைட விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 

உள்ள ெசஞ்சிக்ேகாட்ைட ஆகும்.

கைடக்காரர் :  ஆம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பழங்காலக் ேகாட்ைடகளுள் 

இதுவும் ஒன்று. 

கைடக்காரர் :  நாம் அைனவரும் இவ்விடங்கைளச் ெசன்று காண 

ேவண்டும். ஏெனனில், இவற்றிற்கு மிகப்ெபரிய வரலாற்றுப் 

பின்னணி உண்டு. நாம் இவற்ைற எண்ணிப் ெபருைம 

ெகாள்ேவாம்.
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மீள்பார்ைவ

Architecture : கட்டடக் கைல 

Monuments : நிைனவுச் சின்னங்கள்

Museum : அருங்காட்சியகம்

சந்துரு :  நான் இவ்வைரபடங்கைள என் வீட்டில் ெதாங்க விடுேவன். 

இவற்ைறப் பற்றி என் நண்பர்களுடன்  உைரயாடுேவன். 

நன்றி, மாமா!

கைடக்காரர் :  நன்று. தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுச் சின்னங்கள் உள்ள 

படஅட்ைட மற்றும் எழுதுேகால்கைளப் ெபற்றுக் ெகாள்.

  ஒவ்ெவாரு நிைனவுச் சின்னத்திற்கும் ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணி 

உண்டு.

  மகாபலிபுரத்தில் உள்ள நிைனவுச் சின்னங்கள் பல்லவர்களால் 

கட்டப்பட்டன.

  புனித ஜார்ஜ் ேகாட்ைட ஆங்கிேலயர்களால் இந்தியாவில் 

முதன்முதலில் கட்டப்பட்ட ேகாட்ைட ஆகும்.

  திருவள்ளுவர் உருவச்சிைல கன்னியாகுமரியில் உள்ளது.

  தஞ்சாவூரிலுள்ள ெபரிய ேகாவில் இராஜராஜ ேசாழனால் கட்டப்பட்டது.

  ெசஞ்சிக்ேகாட்ைட விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ளது.

கைலச் ெசாற்கள்
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II. ெபாருத்துக.

1 விேவகானந்தர் பாைற - புனித ஜார்ஜ் ேகாட்ைட

2 அருங்காட்சியகம் - விழுப்புரம்

3 ெசஞ்சிக்ேகாட்ைட - பல்லவர்கள்

4 மகாபலிபுரம் - ேசாழர்கள்

5  ெபரிய ேகாவில் - கன்னியாகுமரி

மதிப்பீடு

I. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுக்க.

1) கடற்கைரக் ேகாவில் அைமந்துள்ள இடம்________.

அ) மகாபலிபுரம்  ஆ) திருச்சி  இ) மதுைர

2) புனித ஜார்ஜ் ேகாட்ைட அைமந்துள்ள இடம்________.

அ) காஞ்சிபுரம்  ஆ) ெசன்ைன  இ) திருச்சி

3) மகாபலிபுரத்தில் உள்ள கட்டடக் கைலகளின் வைககள்________.

அ) ஆறு  ஆ) மூன்று    இ) நான்கு

4) திருவள்ளுவர் ________ இயற்றினார்.

அ) திருக்குறள்   ஆ) நன்ெனறி இ)  ஆத்திசூடி

5)  தஞ்சாவூர் ெபரிய ேகாவிலில் உள்ள நந்தி________ ஆல் கட்டப்பட்டது.

அ) அதிக கற்கள் ஆ) இரு கற்கள் இ) ஒேர கல்
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III. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.

1. புனித ஜார்ஜ் ேகாட்ைடயினுள்  அைமந்துள்ளைவ யாைவ? 

2. திருவள்ளுவர் உருவச்சிைல பற்றிக் குறிப்பு வைரக.

3. திருவள்ளுவர் சிைலையச் சுற்றியுள்ள மூன்று 

நீர்ப்பரப்புகளின் ெபயர்கைள எழுதுக.

4. தஞ்சாவூர் ெபரிய ேகாவிைலக் கட்டியது யார்? அக்ேகாவிலின் 

ஏேதனும் ஒரு சிறப்பு அம்சம் பற்றி எழுதுக. 

5. ெசஞ்சிக்ேகாட்ைட பற்றிக் குறிப்பு வைரக.

நீ ஏேதனும் உனக்குப் பிடித்த இடத்திற்குச் சுற்றுலா ெசன்று வர திட்டமிடுவது 

ேபான்று கற்பைன ெசய்து ெகாள். அப்ெபாழுது உன்னுடன் என்ெனன்ன 

ெபாருள்கைள எடுத்துச் ெசல்வாய்?

இடத்தின் ெபயர் ெபாருள்களின் ெபயர்

ெசயல் திட்டம்ெசயல்பாடு
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2அலகு

மாணவர்கள் இப்பாடத்ைதக் கற்பதன் வாயிலாக,

  இந்தியாவில் உள்ள பல்ேவறு சரணாலயங்களின்

ெபயர்கைளயும் அவற்றின் அைமவிடத்ைதயும்

அறிந்து ெகாள்வர்.

  சரணாலயங்கள் பற்றிக் கூறுவர்.

  படத்ைதப் பார்த்து உயிர்க்ேகாளக் காப்பகங்களின்

முக்கியத்துவத்திைன உணர்வர்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

சரணாலயம் சர
ணாலயம்

அனு, தன் தாத்தாவுடன் வீட்டில் 

இருக்கிறாள். அனு ஒரு புத்தகத்ைத 

வாசித்துக் ெகாண்டு இருக்கிறாள். 

அவளது தாத்தா ெசய்தித்தாைள 

வாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்.

சரணாலயங்கள்
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அனு :   ச-ர-ணா-ல-ய-ம் சரணாலயம் (Sanctuary) 

என்றால் என்ன?

அனு :  விலங்குகைளயும், பறைவகைளயும் பாதுகாக்க 

சரணாலயங்கள் தவிர, ேவறு இடங்கள் எைவேயனும் 

உள்ளனவா?

தாத்தா:  சரணாலயம் என்பது விலங்குகைளயும், 

பறைவகைளயும் ேவட்ைடயாடுவதில் இருந்தும்  மற்ற 

மனித  ெசயல்பாடுகளிலிருந்தும் பாதுகாத்து ைவக்கும் 

இடமாகும்.

தாத்தா:  ஆமாம் அனு. ேதசியப் பூங்காக்களில் காட்டு விலங்குகள் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன. உயிர்க்ேகாளக் காப்பகங்களில் 

விலங்குகள், பறைவகள் மற்றும் தாவரங்கள் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

அனு : ேகட்க ஆர்வமாக உள்ளேத!
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ேதசியப் பூங்காேதசியப் பூங்கா

தாத்தா:  நான் உனக்கு இந்தியாவில் உள்ள 

சில புகழ்ெபற்ற சரணாலயங்கள் 

மற்றும் உயிர்க்ேகாளக் காப்பகங்கள் 

பற்றி கூறுகிேறன்.

தாத்தா:  உத்தரகாண்டில் உள்ள கார்ெபட் ேதசிய பூங்கா

மிகவும் பைழைமயான பூங்கா.

அனு :  நிச்சயமாக. எனக்கும் அவற்ைறப் பற்றி அறிந்துெகாள்ள 

விருப்பமாக உள்ளது.

அனு :  எவ்வைகயான விலங்குகள் அங்கு 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன?

தாத்தா :  கம்பீரமான வங்காளப் புலிகள் அங்கு 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

88
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ேதசியப் பூங்காேதசியப் பூங்கா

அனு :  இவற்ைறத் தவிர வங்காளப் புலிகைளப் பாதுகாக்க 

ேவறு ஏேதனும் சரணாலயம் உள்ளதா?

தாத்தா:  ஆமாம். சுந்தரவனம் ேதசியப் பூங்கா

ேமற்குவங்காளத்தில் உள்ளது.

வங்காளப் புலிகள்

1. பின்வருவனவற்றிற்கிைடேய உள்ள ேவறுபாடுகைள எழுதுக.

சரணாலயம் ேதசியப் பூங்கா உயிர்க்ேகாள காப்பகம்

2.  உனக்கு வங்காளப் புலிகைளப் பார்க்க ேவண்டுெமனில் எந்த 

ேதசியப் பூங்காவிற்குச் ெசல்வாய்? அப்பூங்காவின் ெபயைரயும் அதன் 

அைமவிடத்ைதயும் எழுதுக. 

 புலிகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் ெதாடர் பாதுகாப்பு 

முயற்சிகள் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள புலிகளின் 

எண்ணிக்ைக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ெசயல்பாடு

நாம் எழுதுேவாம்
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அனு :  தாத்தா எனக்கு யாைனகள் 

மிகவும் பிடிக்கும் என்பது 

உங்களுக்குத் ெதரியுமல்லவா? 

யாைனகைளப் பாதுகாக்க 

ஏேதனும் சரணாலயம் 

உள்ளதா?

தாத்தா:  ஆம். நீலகிரி உயிர்க்ேகாளக் காப்பகத்தில் 

யாைனகள் மட்டுமல்லாமல் இந்தியச் சிறுத்ைதப்புலி,

கருஞ்சிறுத்ைத மற்றும் வைரயாடு ேபான்ற 

விலங்குகளும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

அனு:  தாத்தா உயிர்க்ேகாளக் காப்பகத்தில் தாவரங்களும் 

பாதுகாக்கப் படுகின்றன என நீங்கள் கூறினீர்கள். 

எவ்வைகயான தாவரங்கள் அங்கு 

காணப்படுகின்றன?

சிறுத்ைதப்புலி வைரயாடு

குறிஞ்சிப் பூக்கள்

கருஞ்சிறுத்ைத

தாத்தா:  அங்கு பல்ேவறு வைகயான பூக்கும் 

தாவரங்கைள நாம் காணலாம். 

குறிஞ்சிப் பூ அவற்றில் ஒன்று. 

இவ்வைக பூக்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒரு முைறதான் மலர்கின்றன.

அனு :  அப்படியானால் மிகவும் அழகாக இருக்குேம!

உலகப் புலிகள் தினம் எப்ெபாழுது 

ெகாண்டாடப்படுகிறது?
சிந்தைன

 ெசய்
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அனு :  பறைவகைளப் பற்றிக் கூறுங்கள், 

தாத்தா.

அனு : அது எங்கு உள்ளது?

அனு :  அங்குத் தனித்துவம் ெபற்ற பல வண்ணப்

பறைவகைளக் காணலாம் என்று நான் 

எண்ணுகின்ேறன்.

தாத்தா :  ெசங்கல்பட்டிலிருந்து 25 கிேலாமீட்டர் ெதாைலவில் 

உள்ளது.

தாத்தா :  பல்ேவறு வைகயான பறைவகைளக் காண  

ேவண்டுெமனில் ேவடந்தாங்கல் பறைவகள் 

சரணாலயத்திற்கு நாம் ெசல்ல ேவண்டும் .

நீலகிரி உயிர்க்ேகாளக் காப்பகத்தில் உள்ள மூன்று விலங்குகளின் 

படங்கைள   ஒட்டி அவற்றின் ெபயர்கைள எழுதுக.

ெசயல்பாடு

நாம் எழுதுேவாம்
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தாத்தா:  ஆம் அனு. அங்கு உலகின்  பல்ேவறு பகுதிகளிலிருந்து 

பலவைகயானப் பறைவகள் இடம்ெபயர்ந்து வருவைத 

நாம் காணலாம். கூைழக்கடா (pelicans),இராக்ெகாக்கு 

(night herons) மற்றும் பலவைகயானப்

 பறைவகள் காணப்படுகின்றன.

அனு :  அங்கு மயில்கைளக் காண 

முடியுமா?

அனு :  எனக்கு அங்குச் ெசன்று மயில்கைளப் பார்க்க 

ேவண்டும் என்று விருப்பமாக உள்ளது.

தாத்தா:  இல்ைல அனு. திருச்சியில் உள்ள விராலிமைலயில்

இருக்கும் இயற்ைக வாழிடத்தில் நாம் மயில்கைள 

காணலாம்.

இடம்ெபயரும் பறைவகளுக்கும், இடம் ெபயராத 

பறைவகளுக்கும் உள்ள ேவறுபாடுகைளப் 

பற்றி சிந்தித்துப் பார்.

ேவடந்தாங்கல் பறைவகள் சரணாலயம் இந்தியாவில் 

உள்ள பைழைமயான நீர்ப்பறைவகள் சரணாலயமாகும். 

இடம்ெபயர்தல் : காலநிைல காரணமாக பறைவகள் அல்லது 

விலங்குகள் ஓர்  இடத்திலிருந்து மற்ேறார் இடத்திற்கு மாறி 

வருவைத இடம்ெபயர்தல் என்று கூறுகிேறாம்.

ெகாள்ேவாம்.

நாம்

சிந்தைன ெசய்
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அனு :  ஒற்ைறக்ெகாம்பு காண்டா மிருகமா ?

அனு :  அது எங்கு உள்ளது?

தாத்தா:  ஆம் அனு. காண்டா மிருகங்கள் மிகவும்  அரிதான  

விலங்கு வைகயாகும். இைவ காசிரங்கா ேதசியப் 

பூங்காவில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன

தாத்தா:  நிச்சயமாக. நான் உனக்கு ஒற்ைறக்ெகாம்பு 

காண்டாமிருகம் பற்றிக் கூறவா?

ஒற்ைறக்ெகாம்பு காண்டா மிருகங்கள்

காசிரங்கா ேதசியப் பூங்காவில் ஒற்ைறக்ெகாம்பு 

காண்டாமிருகங்கள்  பாதுகாக்கப்படுகின்றன. உலகில் 

உள்ள காண்ட மிருகங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 

அங்கு உள்ளன. ெதாடர் பாதுகாப்பு நடவடிக்ைககளால் 

அவற்றின் எண்ணிக்ைக தற்ெபாழுது உயர்ந்துள்ளது.

தாத்தா:  அது அசாமில் உள்ளது.

ெகாள்ேவாம்.

நாம்
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தமிழகத்தில் உள்ள மூன்று உயிர்க்ேகாளக் காப்பகங்கள் :

 நீலகிரி உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம்.

 மன்னார் வைளகுடா உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம். 

 அகத்தியமைல உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம்.

ெகாள்ேவாம்.

நாம்

ெசயல்பாடு

நாம் விவாதித்து 

எழுதுேவாம்

விலங்குகள் அல்லது பறைவகள் ெபயைர எழுதுக. 

விராலிமைல 

சரணாலயம்

நீலகிரி 

உயிர்க்ேகாளக் 

காப்பகம்

காசிரங்கா 

ேதசியப் பூங்கா

கார்ெபட் 

ேதசியப் பூங்கா 
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ஆசிய சிங்கங்கள்

அனு :  தாத்தா, சிங்கங்கள் பற்றி நீங்கள் கூறேவ இல்ைலேய?

அனு :  ஆமாம் தாத்தா. நாம் அவற்ைறத் துன்புறுத்தக் கூடாது. 

அவற்ைறப் பாதுகாப்பது நமது கடைமயாகும்.

அனு : ஆச்சரியமாக உள்ளேத!

தாத்தா:  ெசால்கிேறன் அனு. குஜராத்தில் உள்ள கிர் 

ேதசியப் பூங்காவில் ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ளன.

தாத்தா:  பறைவகள், விலங்குகள் மற்றும் 

பல்ேவறு வைகயான தாவரங்கள் நமது 

சுற்றுச்சூழலில் (Environment) முக்கியமான 

பங்கிைன வகிக்கின்றன.
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  சரணாலயங்கள் அல்லது ேதசியப் பூங்காக்களில் விலங்குகளும் 

பறைவகளும் ேவட்ைடயாடப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

  உயிர்க்ேகாளக் காப்பகங்களில் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் 

பறைவகள் ேபான்றைவப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

 வங்காளப் புலிகள், உத்தரகாண்ட்டில் உள்ள கார்ெபட் ேதசியப் பூங்கா 

மற்றும் ேமற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சுந்தரவனம் ேதசியப் பூங்கா, 

ேபான்ற இடங்களில் காணப்படுகின்றன.

 தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம், மன்னார் வைளகுடா 

உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம், அகத்தியமைல உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம் 

முதலியைவ உள்ளன.

  அசாமில் உள்ள காசிரங்கா ேதசியப் பூங்காவில் ஒற்ைறக் ெகாம்பு 

காண்டாமிருகங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

மீள்பார்ைவ

Environment : சுற்றுச்சூழல் 

Sanctuary : சரணாலயம்

Species : இனம் 

கைலச் ெசாற்கள்
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II. ெபாருத்துக.

1 புலி - நீலகிரி

2 சிங்கம் - ேமற்கு வங்காளம்

3 யாைன - அசாம்

4 பறைவகள் - குஜராத்

5 ஒற்ைறக்ெகாம்பு 

காண்டாமிருகங்கள்
- ேவடந்தாங்கல்

மதிப்பீடு

I. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுக்க.

1. கார்ெபட் ேதசியப் பூங்கா________இல் உள்ளது.

அ) உத்தரகாண்ட்  ஆ) ெபங்களூரு இ) ெசன்ைன

2. ேமற்குவங்காளத்தில் உள்ள ேதசியப் பூங்கா________

அ) சுந்தரவனம் ேதசியப் பூங்கா

ஆ) கிர் ேதசியப் பூங்கா

இ)  அண்ணா ேதசியப் பூங்கா

3.________சரணாலயம் ேவடந்தாங்கலில் உள்ளது.

அ) சிங்கங்கள்  ஆ) பறைவகள்  இ) புலிகள்

4. தமிழ்நாட்டில்________உயிர்க்ேகாளக் காப்பகங்கள் உள்ளன.

அ) மூன்று   ஆ) நான்கு   இ) ஐந்து

5. கிர் ேதசியப் பூங்கா________இல் உள்ளது.

அ) குஜராத் ஆ) அசாம் இ) ைஹதராபாத்
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III. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.

1.   சரணாலயம் என்றால் என்ன?

2.  கார்ெபட் ேதசியப் பூங்காவில்  என்ெனன்ன விலங்குகள் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன?

3.  நீலகிரி உயிர்க்ேகாளக் காப்பகத்தில் உள்ள விலங்குகளின் 

ெபயர்கைள எழுதுக.

4.  ஒற்ைறக் ெகாம்பு காண்டாமிருகங்கள் எங்குப் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன?

5. விலங்குகளிடம் நாம் எவ்வாறு நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்?

பின்வரும் சரணாலயம்/ ேதசியப் பூங்கா/ உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம் 

அைமந்துள்ள மாநிலங்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.

 1. ேவடந்தாங்கல் பறைவ சரணாலயம்

 2. கிர்  ேதசியப் பூங்கா

 3. நீலகிரி உயிர்க்ேகாளக் காப்பகம்

 4. காசிரங்கா ேதசியப் பூங்கா

 5. கார்ெபட் ேதசியப் பூங்கா

ெசயல் திட்டம்ெசயல்பாடு
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கற்றல் ேநாக்கங்கள்

காேவரி வீட்டில் தன் தந்ைதயுடன்

ெதாைலக்காட்சியில் ெசய்திகைளப்

பார்த்து ெகாண்டிருக்கிறாள் .பார்த்து ெகாண்டிருக்கிறாள் .பார்த்து ெகாண்டிருக்கிறாள் .

3 மாவட்ட

நிருவாகம் 
அலகு

மாணவர்கள் இப்பாடத்ைதக் கற்பதன் வாயிலாக,

  மாவட்ட நிருவாகம் எவ்வாறு ெசயல்படுகிறது

என்பதைனப் புரிந்துெகாள்வர் .

  மாவட்டத்தில் ெசயல்படும்  பல்ேவறு துைறகள்

பற்றிப் புரிந்துெகாள்வர் .

  மாவட்ட ஆட்சியரின் ெபாறுப்புகள் பற்றி அறிந்து

ெகாள்வர் .
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அப்பா :  மாவட்ட ஆட்சியர் என்பவர், மாவட்ட நிருவாகத்தின் 

தைலைமப் ெபாறுப்பில் உள்ளவர். ஒரு மாவட்ட 

நிருவாகம் முைறயாகவும் அைமதியாகவும் ெசயல்பட 

காரணமானவர்.

காேவரி : அவர் மட்டுேம  அைனத்ைதயும் கவனிப்பாரா? 

அப்பா :  மாவட்ட ஆட்சியர் கனமைழயின் 

காரணமாக நாைள முதல் 

மறு அறிவிப்பு வரும் வைர 

பள்ளிகளுக்கு விடுமுைற 

அறிவித்து உள்ளார்.

காேவரி : ஆஹா.......! 

      பள்ளிகளுக்கு விடுமுைறயா! 

மாவட்ட ஆட்சியர்........

மாவட்ட ஆட்சியர் என்பவர்  யார் 

அப்பா?
மாவட்ட ஆட்சியர்

100
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அப்பா :  இல்ைல காேவரி, மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர், 

காவல்துைறக் கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட வன 

அலுவலர், முதன்ைமக் கல்வி அலுவலர், வருவாய் 

ேகாட்டாட்சியர் ேபான்ற துைண அதிகாரிகளும் 

மற்றும் இதர அலுவலர்களும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு 

உதவுகிறார்கள். இத்தைகய தைலைமப் 

ெபாறுப்பாளர்கள் தங்களுக்ெகன ஒதுக்கப்பட்ட 

துைறகளுக்குப் ெபாறுப்பாகின்றனர். அவர்கள் 

அைனவரும் மாவட்ட நிருவாகத்தின் அங்கமாவர். 

இருந்தேபாதிலும் மாவட்ட ஆட்சியேர அைனத்து 

துைறகளும் நன்கு ெசயல்பட முழு ெபாறுப்பானவர். 

ேமலும் நலத்திட்டங்கள் மக்கைளச் ெசன்றைடகிறதா 

என்பதைனயும் உறுதிபடுத்திக் ெகாள்வார்.

மருத்துவ அலுவலர்கள் மாவட்டத்திலுள்ள அரசு 

மருத்துவ மைனகளுக்கு ெபாறுப்பாளர்கள் ஆவர். 

அவர்கள் சுகாதாரத்ைதப் பற்றியும், உடல் நலத்ைதப் 

பற்றியும் அறிவுைர வழங்குவார்கள். 

காவலர்களின் சில 

கடைமகைளக் கூறுக.

ெகாள்ேவாம்.

நாம்

சிந்தைன ெசய்
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காவல்துைறக் கண்காணிப்பாளர் மாவட்டத்தின் 

காவல் துைறக்குப் ெபாறுப்பாளர் ஆவார். இவர் 

மாவட்டச்  சட்டம் மற்றும் ஒழுங்ைகப் பராமரிக்கிறார். 

இவருக்கு ஆய்வாளர், துைண ஆய்வாளர் 

ேபான்றவர்கள் உதவுகிறார்கள்.

விடுபட்ட இடங்கைளக் குறிப்புகைளக் ெகாண்டு நிரப்புக.

மாவட்டத்தின் நிருவாகத் தைலைம   மா  ட்  ட்சியர்

சட்டம் மற்றும் ஒழுங்ைக பாதுகாப்பவர்  கா  ல 

உடல்நலம் குறித்த அறிவுைர வழங்குபவர்  ருத்  வ 

அறெநறிகைளப் ேபாதிப்பவர்  ஆ  ரி  

அவசர காலங்களில் காவல் துைறையத் 

ெதாடர்புெகாள்ள 100 என்ற எண்ைணத் 

ெதாைலேபசியில் அைழக்கவும்

ெசயல்பாடு

நாம் எழுதுேவாம்

ெகாள்ேவாம்.

நாம்
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அப்பா :  இந்திய ஆட்சிப் பணி (I.A.S.) அதிகாரிகள்  U.P.S.C  

(மத்திய அரசுப் பணியாளர் ேதர்வாைணயம்) 

மூலம்  ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுவர். இந்த இந்திய ஆட்சிப் 

பணி (I.A.S.) அதிகாரிகள் மாவட்ட ஆட்சியர்களாக 

நியமிக்கப்படுகிறார்கள். 

மாவட்டக் கல்வி அலுவலகம்,  மாவட்டத்தின் 

கல்வி மற்றும் நிர்வாகம் சார்ந்த  

நடவடிக்ைககைள ேமற்பார்ைவயிடுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ேதர்வாைணயம்

(Tamil Nadu Public Service Commission- TNPSC) மாநிலப்  

ெபாது ேசைவப்  பணியாளர்கைள நியமிக்கிறது.

காேவரி :  அப்பா, மாவட்ட ஆட்சியர் எவ்வாறு 

ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுகிறார்?

ெகாள்ேவாம்.

நாம்
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அப்பா :  மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்டத்தின் வருவாய் 

துைறக்கும் தைலவர் ஆவார்.

 மாவட்ட ஆட்சியருக்குச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்ைகப் பாதுகாக்க காவல்  

துைற உதவுகிறது. காவல்துைறக் கண்காணிப்பாளர் மாவட்ட 

ஆட்சியரின் உத்தரவுக்கு இணங்க பணிபுரிவார். அவர்கள் மாவட்ட 

ஆட்சியருக்கு மாவட்ட சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு குறித்த தகவல்கைள 

அவ்வப்ேபாது அளிப்பர்.

 மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளாட்சி அைமப்புகளான மாவட்ட வாரியம், 

கிராம பஞ்சாயத்து மற்றும் நகராட்சிக் குழுக்கள் ேபான்றவற்ைற 

ேமற்பார்ைவயிடுவார் .

 இயற்ைகப் ேபரிடரின் (Natural disaster) ேபாது தக்க  நடவடிக்ைககள் 

எடுப்பார்.

அரசின் வளர்ச்சியில்  முக்கிய பங்கு வகிப்பார். 

 நலத்திட்டங்கள் மக்கைளச் ெசன்றைடகின்றனவா என்பதைன 

மாவட்ட ஆட்சியர் உறுதிபடுத்திக் ெகாள்வார்.

Natural disaster :  இயற்ைகப் ேபரிடர்

Personnel    : பணியாளர்கள்

கைலச் ெசாற்கள்

காேவரி :  அப்பா, மாவட்ட ஆட்சியைரப் பற்றி ேமலும்  கூற முடியுமா?

காேவரி :  சரி அப்பா! நான் இவ்விவரங்கைள என் வகுப்பில் 

பகிர்ந்து ெகாள்ேவன். என்  ஆசிரியரிடம் இருந்தும் 

நண்பர்களிடம் இருந்தும் நமது மாவட்டத்ைதப் பற்றிய 

விவரங்கைள ேமலும் அறிந்து ெகாள்ேவன். 
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ACTIVITY
Let us write

சரியா/தவறா  எழுதுக.

  மாவட்ட ஆட்சியர் இயற்ைகப் ேபரிடரின் ேபாது தக்க  நடவடிக்ைககள் 

எடுப்பார். (            )

  மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளாட்சி அைமப்புகைள  ேமற்பார்ைவயிடமாட்டார். 

(            )

 காவல்துைறக் கண்காணிப்பாளர் திட்டங்கள் மக்கைள 

ெசன்றைடவைத உறுதி ெசய்யமாட்டார். (           )

  மாவட்ட ஆட்சியர் பல்ேவறு துைறகளின் தைலைமகேளாடு 

இைணந்து மாவட்ட நிருவாகம் அைமதியாக நைடெபற 

பணியாற்றுவார். (            )

மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட நிருவாகத்தின் தைலைமப் ெபாறுப்பு வகிப்பார்.

  மாவட்டம் நன்கு ெசயல்பட மாவட்ட ஆட்சியர் ெபாறுப்பாளர் ஆவார்.

  மாவட்ட நிருவாகம் என்பது காவல்துைற, மருத்துவத்துைற, வனத்துைற 

மற்றும் கல்வித்துைற ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கியதாகும்.

  மாவட்ட ஆட்சியர் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்ைகப் பாதுகாக்க காவல்துைறயின் 

உதவிைய நாடுவார்.

 இயற்ைகப் ேபரிடரின் ேபாது, மாவட்ட ஆட்சியர் தக்க நடவடிக்ைககள் 

எடுப்பார். 

மீள்பார்ைவ

ெசயல்பாடு

நாம் எழுதுேவாம்
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I. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுக்க.

1.  மாவட்ட நிருவாகத்தின் தைலவர்  ________ ஆவார்.

அ) மாவட்ட ஆட்சியர்

ஆ) நீதிபதி

இ)  காவல்துைறக் கண்காணிப்பாளர்

2.  அரசாங்க  மருத்துவமைனகளுக்கு ________ெபாறுப்பாளர் ஆவார்.

அ) காவல்காரர்கள்  ஆ) மருத்துவ  அலுவலர்கள்  இ)  ஓட்டுநர்கள்

3.காவல்துைற________பாதுகாக்கிறது.

அ) உடல்நலம்  ஆ) வனம் இ) சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

4.________மாவட்டத்தின் கல்வித்துைறயின் ெசயல்பாட்ைட 

கண்காணிப்பார்.

அ) வன அலுவலர்

ஆ) முதன்ைமக் கல்வி அலுவலர்

இ) மருத்துவ அலுவலர்

5.  மாவட்டத்தில் சுகாதாரத்ைதப் ேபணுவதற்கு ________ அறிவுைர

வழங்குவார்.

அ) மருத்துவ அலுவலர் ஆ) வன அலுவலர் இ)  வருவாய் துைறத்

அலுவலர்

II. சரியா/தவறா  எழுதுக.

1.  மாவட்ட ஆட்சியர் UPSC நடத்தும் ேதர்வுகள் மூலம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுவார்.

(.............)

2.  ஆசிரியர் நலத்திட்டங்கள் மக்கைளச் ெசன்றைடகிறதா என்பதைன

கண்காணிப்பார்.   (.............)

3.  முதன்ைமக் கல்வி அலுவலர் கல்வித்துைறையக் கண்காணிப்பார்.

(.............)

4.  காவல் அலுவலர்கள் அரசாங்க மருத்துவமைனகளுக்குப்

ெபாறுப்பாளர்கள் ஆவர்.   (.............)

5. வனத்துைற அலுவலர்   வனத் துைறக்குப் ெபாறுப்பாளர் ஆவார்.   (.............)

மதிப்பீடு
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III. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க.

1.  மாவட்ட நிருவாகத்தின் தைலைம யார்?

2. மாவட்ட ஆட்சியர்கள்  எவ்வாறு ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுகின்றனர்?

3.  மாவட்டத்திலுள்ள  ஏேதனும் மூன்று  துைறகளின் ெபயர்கைள 

எழுதுக.

4. மாவட்டத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்ைக யார் பாதுகாக்கிறார்கள்?

5. மருத்துவ அலுவலைரப் பற்றி எழுதுக.

மாவட்டத்தில் ெசயல்படும் பல்ேவறு துைறகளின் ெபயர்கைள எழுதி 

வருக. 

ெசயல் திட்டம்ெசயல்பாடு
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கல்வி ஆேலாசகர்

முைனவர் ெபான். குமார்

இைண இயக்குநர் (பாடதிட்டம்), 

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 

ெசன்ைன – 06.

பாடநூல் 

ஒருங்கிைணப்பாளர்

முைனவர் ேக. எஸ். ெமாழியரசி

முதல்வர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி 

மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்.

கீழப்பழுவூர், அரியலூர்

பாட ஒருங்கிைணப்பாளர்

கணிதம்

ேக. ேரவதி

விரிவுைரயாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் 

கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம். 

ெபரம்பலூர்.

நா. வி. பூர்ணிமாேதவி

பட்டதாரி ஆசிரிைய,

அ. ேம. நி. பள்ளி,

பைழயனூர், திருவண்ணாமைல.

அறிவியல்

ெத. அேசாக்

முதுகைல ஆசிரியர்,

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்ேனரி, திருவள்ளூர் 

சமூக அறிவியல்

சா. மேகஸ்வரி

முதுகைல ஆசிரிைய, 

அரசு மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

விழுப்புரம்.

ேமலாய்வாளர்கள் 

முைனவர் இராமானுஜம் 

ேபராசிரியர், கணித அறிவியல் 

நிறுவனம், தரமணி, ெசன்ைன.

ஆர். கிருத்திகா 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

அசிம் பிேரம்ஜி பல்கைலக்கழகம், 

ெபங்களூரு.

பாட நூலாசிரியர்கள்

ஆர். ெசல்வபிரதா

ஈஷா வித்யா இரமணியம்

ெமட்ரிக் ேம. நி. பள்ளி

வனவாசி ேமட்டூர் ேசலம்

ேக. பிருந்தா

ஈஷா வித்யா இரமணியம்

ெமட்ரிக் ேம. நி. பள்ளி

வனவாசி ேமட்டூர் ேசலம்

பி. கல்பனா

பட்டதாரி ஆசிரிைய,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலம்பாக்கம், புல்லம்பாடி 

ஒன்றியம், திருச்சி.

சி. ெவங்கேடசன்

இைடநிைல ஆசிரியர்,

அரசு ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப 

பள்ளி, வண்டராயன் கட்டைள, 

அரியலூர்.

ேக. புஸ்பராஜ்

பட்டதாரி ஆசிரியர்,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,

நரசிங்கம் பாைளயம், அரியலூர்.

எஸ். ேக.சிவகுமார்

பட்டதாரி ஆசிரியர்,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி,

எைடயூர், அரியலூர்.

சி. ெதாட்டியாதன்

இைடநிைல ஆசிரியர்,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, 

நமன்குணம், அரியலூர்.

ேமலாய்வாளர்கள் 

ஏஞ்சலின் ரூபி

உதவி ேபராசிரிைய,

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 

ெசன்ைன.

முைனவர் க. சிந்தைனயாளன்

பட்டதாரி ஆசிரியர், 

அரசு உயர் நிைலப் பள்ளி, 

ெபரியார் நகர், நந்தம்பாக்கம், 

காஞ்சிபுரம்.

பாட நூலாசிரியர்கள்

�வத்சன் ராமசாமி

மதி ெபௗண்ேடஷன்

ெசன்ைன.

ந. ேகாபி

வட்டார வள ஆசிரியர் பயிற்றுநர், 

ெநமிலி ஒன்றியம், ேவலூர்.

க.விஜயராஜ்குமார்,

முதுகைல ஆசிரியர், 

ஈஷா வித்யா இன்ஃெபாசிஸ் 

ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தருமபுரி.

ச.ஜாண்ேஜம்ஸ், 

முதுகைல ஆசிரியர், 

ஈஷா வித்யா ெமட்ரிக் ேம.நி.பள்ளி, 

மாடவப்பள்ளம், கடலூர்.

ம. மரியதாஸ்

இைடநிைல தைலைம ஆசிரியர்

ஊ.ஒ. ெதா.பள்ளி, பளிங்காநத்தம் 

திருமானூர், அரியலூர்.

ேக. கேணசன் 

பட்டதாரி ஆசிரியர்,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெவள்ைள பிச்சாம்பட்டி, திருச்சி.

ேக. நிர்மலா ேமரி

இைடநிைல ஆசிரிைய,

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி, 

ஆரூர், சங்கராபுரம், விழுப்புரம்.

ெமாழி ெபயர்ப்பாளர்

ெத. அேசாக்

முதுகைல ஆசிரியர்,

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்ேனரி, திருவள்ளூர்

ேமலாய்வாளர்கள் 

ெப. பாலமுருகன், 

முதுகைல ஆசிரியர்

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,

தம்மம்பட்டி, ேசலம்.

�வத்சன் ராமசாமி

மதி ெபௗண்ேடஷன்

ெசன்ைன.

பாட நூலாசிரியர்கள்

சு. ேகாமதி மாணிக்கம்,

பட்டதாரி ஆசிரிைய,

அ. ேம. நி. பள்ளி,

பைழய ெபருங்களத்தூர்,

காஞ்சிபுரம்.

சா. மேகஸ்வரி

முதுகைல ஆசிரிைய, 

அரசு மகளிர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

விழுப்புரம்.

ெச . அபிராமி

இைடநிைல ஆசிரிைய,

ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி.பள்ளி,

முத்துவாஞ்ேசரி, டி-பலூர், 

அரியலூர்.

வகுப்பு III கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் (பருவம் 2, 

ெதாகுதி 2) பாடநூல் ேமலாய்வாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்

கணிதம் சமூக அறிவியல்அறிவியல்

கைல மற்றும் 

வடிவைமப்பு குழு

பக்க வடிவைமப்பு

ராேஜஷ் தங்கப்பன்

சந்தியாகு ஸ்டீபன்

ஏசு ரத்தினம்  / பிரசாந்த் சி 

பூர்ண சந்திரன் தி க 

சகாய அரசு.ரா / �தர் 

அைடக்கல ஸ்டீபன் சி

ஜான் ஸ்மித் / பக்கிரி

In-House - QC

காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்

அருண் காமராஜ் பழனிசாமி

கி. ெஜரால்டு வில்சன்

அட்ைட வடிவைமப்பு

கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிைணப்பு

ரேமஷ் முனிசாமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகண்ட் ேமப்லித்ேதா தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

ஆப்ெசட் முைறயில் அச்சிட்ேடார்:

ஓவியர்

பா. இராமர் 

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காமராஜ் நகர் ஆவடி திருவள்ளூர் 

விைரவுக்குறியீடு 

ேமலாண்ைமக்குழு

இரா. ெஜகநாதன், 

இைடநிைலஆசிரியர், 

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, ேபாளூர்,

திருவண்ணாமைல.

ம.முருேகசன்

பட்டதாரிஆசிரியர்

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி,முத்துப்ேபட்ைட, 

திருவாரூர்.

சூ. ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு, 

பட்டதாரிஆசிரியர்

அ.உ.பள்ளி, பரமக்குடி, 

இராமநாதபுரம்.
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