
கணக்கு 
அறிவியல் 

சமூக அறிவியல்

மூன்றாம் வகுப்பு
பருவம் - 3
ெதாகுதி - 2

தமிழ்நாடு அரசு

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துைற
தீண்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

TN_GOVT_3 Std_Maths_Front Page TM.indd   1 11/13/2019   5:30:15 PM



தமிழ்நாடு அரசு
முதல்பதிப்பு -  2018

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2018

்பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ததாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ்பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் ்பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்�ாக்கம்

The wise
possess all

II

க
ற்

க  க ெ ட
ை

9th tamil new -.indd   2 26-02-2018   16:24:17

முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று,

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

• கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

• ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே

உறுதிதெய்ேல்.

• அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

• தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப்

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 

II

விற்பனைக்கு அன்று
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கணக்கு
பருவம் - 3
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IV

வ.ண் பாடத்தைலப்பு  பக்கம் மாதம்

அலகு 1 வடிவியல் 1 ஜனவரி 

அலகு 2 எண்கள் 9 ஜனவரி

அலகு 3 அைமப்புகள் 20 பிப்ரவரி 

அலகு 4 அளைவகள் 27 பிப்ரவரி 

அலகு 5 பணம் 35 மார்ச் 

அலகு 6 ேநரம் 43 மார்ச் 

அலகு 7 தகவல் ெசயலாக்கம் 49 ஏப்ரல் 

ெபாருளடக்கம்

கணக்கு

மின்நூல் மதிப்பீடு
இைணய 
வளங்கள்

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப்  (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் ேபசியில் கூகுள் playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலிைய பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க. 
•  ெசயலிைய திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீடுகைள ஸ்ேகன் ெசய்யவும். 
•  திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ பாடநூலின் QR Code அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும். 
•  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகைள பயன்படுத்தலாம். 

குறிப்பு:  இைணயச்ெசயல்பாடுகள் மற்றும் இைணய வளங்களுக்கான QR code கைள Scan ெசய்ய DIKSHA அல்லாத ஏேதனும் ஓர் 
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.   
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 v

வடிவியல்
 v அைகு-1

1.1 நேர்க்நககோடுகளும் வலைநககோடுகளும்

்�ோடுக�ப்்படடுள்ை வடிவங�ளின் ஒத்்த வடிவங�ளைப் புள்ளிக �ட்டத்தில் வளை�. 
க�லும், வளைக�ோடு�ைோல் ஆை வடிவங�ளுககு ‘வ’ எைவும் கேரகக�ோடு�ைோல் 
ஆை வடிவங�ளுககு ‘ கே’ எைவும் வளை க�ோடு�ைோலும் கேரகக�ோடு�ைோலும் ஆை 
வடிவங�ளுககு ‘ வ கே’ எைவும் எழுது�.

1
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 i) வளைக�ோடு�ள்

ஒவ்வோரு வள�யிலும் உங�ள் �ற்பளைகக�ற்ப வடிவங�ளை வளை�.

ii)  கேரகக�ோடு�ள்

 iii) வளைக�ோடு�ளும் கேரகக�ோடு�ளும்

2
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1.2 மூலைவிட்டம்
மூலைவிட்டம் என்பது ஒரு வடிவத்தின எதிர்முலைகலை இலைக்கும் நேர்க்நககோடு 
ஆகும்.
சதுைத்தின் முளை�ளை உறறு கேோக�வும். 

ஒரு சதுைத்திறகு இைண்டு மூளைவிட்டங�ள் உள்ைை.
ஒரு �ைசசதுைத்தின் மூளைவிட்டங�ள்: 
ஒரு �ைசசதுைத்திறகு ஆறு சதுை மு�ங�ள் உள்ைை. ஒவ்வோரு  
சதுைத்திறகும் இைண்டு மூளைவிட்டங�ள் உள்ைை.
மு�ங�ளின் மூளைவிட்டங�ள்  = 6 × 2 = 12. 
உட்பக�ங�ளின் 4 முளை�ளின் மூளைவிட்டங�ள் = 4
ஒரு �ைசசதுைத்தின் ்�ோத்்த மூளைவிட்டங�ளின் எண்ணிகள� = 12 + 4 = 16
கககோடுக்கப்பட்ட கெவவகத்தின மூலைவிட்டஙகலை வலைக.

ஒரு �ைச்சவவ�த்தில் எத்்தளை மூளைவிட்டங�ள் உள்ைை? _______.
இரு ்பரிமகோை வடிவஙகளின ்பண்புகலை அவற்றின ்பக்கஙகலையும் 
முலைகலையும் உற்று நேகோக்கிப க்பகோருத்துக. வடிவத்திற்குறிய 
எழுத்திலை உரிய வட்டத்தில் எழுதுக. 

1.  எதிரப் ்பக�ங�ள் ச�ம். 
2.  இவவடிவத்திறகுப் ்பக�ங�ளும் முளை�ளும் இல்ளை. 
3.  ்பக�ங�ள் ச��ோ� இருககும் அல்ைது இல்ைோ�லும் இருககும். 
4.  ேோன்கு ்பக�ங�ளும் ச�ம். 

அ ஆ இ ஈ

ஒரு சதுைத்தின் எதிர 
முளை�ளை இளைககும் 
கேரகக�ோடு அந்தச சதுைத்தின் 
மூளைவிட்டம் ஆகும்.

அ

3
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1.3  முப்பரிமகோைப க்பகோருளகளின (3D) ்பண்புகள

1.   ்ப்டத்தில் உள்ை ்்போருள்�ளை (i) வளைந்த ்பைப்பு�ள் (ii) ்தடள்டயோை ்பைப்பு�ள் 
(iii) வளைந்த �றறும் ்தடள்டயோை ்பைப்பு�ளைக  
்�ோண்்ட ்்போருள்�ள் எை வள�ப்்படுத்தி  
அட்டவளைளய நிைப்பு�.

2.   ் �ோடுக�ப்்படடுள்ை முப்்பரி�ோை வடிவங�ளின் ்பக�ங�ளையும், 
முளை�ளையும் மூளைவிட்டங�ளையும் எண்ணி எழுதி 
அட்டவளைளய நிைப்பு�.

வளைந்த ்பைப்பு

்தடள்டயோை ்பைப்பு

வளைந்த �றறும் 
்தடள்டயோை ்பைப்பு

க�ோைம்

க�ோைம்

கூம்பு

கூம்பு

உருளை

உருளை

�ைச்சவவ�ம்

�ைச்சவவ�ம்

�ைசசதுைம்

�ைசசதுைம்

முப்பரிமகோை 
வடிவஙகள 

(3D)

முப்பரிமகோை 
வடிவஙகளின 

க்பயர்கள
்பக்கஙகளின 

எண்ணிக்லக
விளிம்புகளின 
எண்ணிக்லக
முலைகளின 
எண்ணிக்லக

மூலைவிட்டஙகளின 
எண்ணிக்லக

4
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3. ்�ோடுக�ப்்பட்ட ்படி�ளைப் பின்்பறறி முப்்பரி�ோை உருவங�ளை வளை�.
(i) �ைசசதுைம்

(ii) �ைச்சவவ�ம்

5
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1.4  புதிர்கவடடுக் கட்டஙகள
புதிர்கவடடுக் கட்டஙகலைப ்பற்றி நிலைவு கூர்நவகோம்.
ஒரு சதுைத்திலிருநது எடுக�ப்்பட்ட 7 வடிவத் துண்டு�ளைக ்�ோண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட 
வடிவத்ள்த ஒத்து அடுக�ககூடிய ்போைம்்பரிய சீைப் புதிைோகும்.  இந்த 7 துண்டு�ளைக 
்�ோண்டு விைஙகு�ளின் உருவங�ள், �னி்த உருவங�ள் �றறும் ்பை வடிவங�ளை 
உருவோக�ைோம்.

1

2 3

4

5

6

7
   

1 7

4

3

2

5

6

(iii) உருளை

(iv) கூம்பு (v) க�ோைம்
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புதிர்வடடுக �ட்ட ே்டை �ஙள�புதிர்கவடடுக் கட்ட ஏவு�ளை புதிர்வடடுக �ட்ட குதிளை

புதிர்கவடடுக் கட்ட மகோதிரிப ்ப்டத்தில் உளைது ந்பகோல் வண்ைமிடடும் எண்கலை 
எழுதியும் கககோடுக்கப்பட்ட வடிவத்திலுளை புதிர்கவடடுக் கட்டத் துண்டுகலை 
அல்டயகோைம் ககோணுஙகள. 

புதிர்வடடுக �ட்ட வீடு புதிர்வடடுக �ட்டப் ்ப்டகு
 புதிர்வடடுக �ட்ட

   அன்ைம்

   

கெயல்்பகோடு
்்பறகைோகைோ, ஆசிரியகைோ அல்ைது ்்பரியவர�ளின் உ்தவியு்டகைோ புதிர்வடடுக 
�ட்டத் துண்டு�ளைச கச�ரித்து அல்ைது ்தயோரித்துக குறிப்பு�ளுகக�றை வடிவங�ளை 
உருவோககு�.
அ.  முகக�ோைங�ளை  ஆ. 1,2,3 �றறும் 5 ஆகிய

�டடும் ்பயன்்படுத்்தவும் துண்டு�ளைப் ்பயன்்படுத்்தவும்

        
3. (i) முயல் 
 (ii) ்்தோளைக்பசி 
 (iii) உங�ள் விருப்்பத்திறகு ஏற்ப ்பல்கவறு வடிவங�ள்.
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1.5 தை நிைபபிகள
ஒரு வடிவம் ்பைமுளை ்பயன்்படுத்்தப்்படடு இள்ட்வளி இன்றி ஒரு ்தைத்ள்த அடுத்்தடுத்்த 
சுழறசியில் நிைப்பும்க்போது அவறளைத் ்தை நிைப்பி�ள் என்கிகைோம்.

ஒரு ச�்தைத்தில்  இள்ட்வளி இன்றி வில்ளை�ளை/ஓடு�ளைப் ்்போருத்தும்க்போது ேோம் 
வில்ளை�ள் அ்டஙகிய ்தளை கிள்டக�ப் ்்பறுகின்கைோம்.

முகக�ோைம், சதுைம், அறுஙக�ோைம் க்போன்ை வடிவங�ள் ஒரு ்தைத்ள்த  நிைப்பும். 
ஆைோல் ஐஙக�ோைம், எண்க�ோைம் க்போன்ை அள�ப்பு�ள் ்தை  நிைப்பி�ள் ஆ�ோது.

1. வடிவங�ளை வில்ளை�ள்/ஓடு�ள் ்�ோண்டு நிளைவு ்சய�.

i)  

ii)  

2. இந்த அள�ப்பில் வைககூடிய அடுத்்த வில்ளைளயத் ்்தோ்டர�.

ii)  

iii) 

i)
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2.1 ெமப் பஙகீடும் மீள கழித்தலும்
கபிலனிைம் 30 மாஙகனிகள் இருந்தை.  அேற்ளை அேன் ்தன் 5 நண்பரகளுைன் 
்பகிரநதுமகாள்ை விரும்பிைான்.  ்தைது நண்பரகளுைன் ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக அேன் 
சமமாகப் ்பகிரந்த வி்தத்ள்தப் ்பாரவ்பாம்.

படிகளின் 
எண்ணிக்க

கபிலனிடம் உள்ள 
மாஙகனிகளின் 
எண்ணிக்க ந1 ந2 ந3 ந4 ந5

மீதமுள்ள 
மாஙகனிகளின் 
எண்ணிக்க

்படி  1 30 25

்படி  2 25 20

்படி  3 20 15

்படி  4 15 10

்படி  5 10 5

்படி  6 5 0

இறுதியில் 
ஒவமோருேன் 
ளேத்திருந்த 
மாஙகனிகள் 

0 6 6 6 6 6 0

்படிகளின் எணணிக்ளக = 6

நண்பரகள

ந = நண ்பர கள் 

அலகு-2

எண்கள
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இத்ன ஓர எண்்காடடில் குறிப்்பாம்

0 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

 -5  -5  -5  -5  -5      -5 

மீ ள  கழி த் தல்  கூ ற் று  30 - 5 - 5 -5 - 5 -5 -5 = 0
கபிலன் 30 மாஙகனிக்்ளத் ்தன் 5 நண்பரகளுககு ஒவமோரு ்படியிலும் ஒரு மாஙகனி 
எைப் ்பகிரந்தளித்்தார. ஆகவே, ஒவமோரு நண்பருக்கும் முளைவை 6 மாஙகனிகள 
கிளைத்்தை.
கபிலன் 30 மாஙகனி்க்ளத் தனது 10 நண்பரகளுடன் பகிரந்து சகாள்வ்தக 
கற்ப்ன செயக.

படிகளின் 
எண்ணிக்க

கபிலனிடம் 
உள்ள
மாஙகனிகளின்  
எண்ணிக்க ந1 ந2 ந3 ந4 ந5 ந6 ந7 ந8 ந9 ந10

மீதமுள்ள 
மாஙகனிகளின் 
எண்ணிக்க

்படி  1 30 20

்படி  2 20 10

்படி  3 10 0

இறுதியில் 
ஒவமோருேரும் 
ளேத்திருந்த 
மாஙகனிகள் 

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

்படிகளின் எணணிக்ளக = 3

்ம்ல உள்ள சூழலுககான எண்்காடு

0 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

  -10    -10    -10

மீ ள  கழி த் தல்  கூ ற் று  30 -10 -10 - 10 = 0
இம்முளை கபிலன் 30 மாஙகனிக்்ளத் ்தன் 10 நண்பரகளுககு 3 படிகள ்பகிரந்த்தன் 
மூலம் ஒவமோரு நண்பருக்கும் 3 மாஙகனிகள் கிளைத்்தை.

நண்பரகள
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கபிலன் இந்த 30 மாஙகனிகளைத் ்தன் 15 நண்பரகளுக்குப் ்பகிரந்தளிக்க 
வேணடுமமனில் ஒவமோருேருக்கும் எத்்தளை மாஙகனிகள் கிளைக்கும்? அந்த 
மாஙகனிகளைப் ்பகிரந்தளிக்க எத்்தளைப் ்படிகள் வ்தளேப்்படும்?

படி
களி

ன்
 

எண்
ணி

க்
க

கபி
லனி

டம்
 உ

ள
்ள

 
மா

ங
கனி

களி
ன்

 
எண்

ணி
க்

க
ந  

1
ந  

2
ந  

3
ந  

4
ந  

5
ந  

6
ந  

7
ந  

8
ந  

9
ந  

10
ந  

11
ந  

12
ந  

13
ந  

14
ந  

15
மீத

மு
ள

்ள
 

மா
ங

கனி
களி

ன்
 

எண்
ணி

க்
க

இ
று

தி
யி

ல் 
ஒவ

மே
ாரு

ே
ரு

ம் 
ள

ே
த்தி

ரு
ந்த

 
மா

ங
கனி

கள
 

்படிகளின் எணணிக்ளக =

எண்்காட்ட நி்ைவு செயக.

0 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

மீள கழித்தல் கூற்று __________________
கபிலன் 30 மாஙகனிகளைத் ்தன் 15 நண்பரகளுக்கு _________ ்படிகளில்  
்பகிரந்தளித்்தார எனில் ஒவமோரு நண்பருக்கும் _______ மாஙகனிகள் கிளைத்்தை.
்ம்ல உள்ள 3 எடுத்துககாடடுக்்ளயும் பின்்வருமாறு சுருககிக கூைலாம்.

30 
மாஙகனிகள்

சமமாகப் 
்பகிரந்தளிக்கும் 

வ்பாது

10 நண்பரகளில் ஒவச்வாரு்வருககும் 
தலா 3 மாஙகனிகள கிளைத்்தை.

5 நண்பரகளில் ஒவச்வாரு்வருககும் 
தலா 6 மாஙகனிகள கிளைத்்தை.

15 நண்பரகளில் ஒவச்வாரு்வருககும் 
தலா 2 மாஙகனிகள கிளைத்்தை.
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்ம்ல உள்ள 3 எடுத்துககாடடுக்்ளயும் பின்்வருமாறு எழுதலாம்.

30 ÷ 5=6 30 ÷ 10=3 30 ÷ 15=2

சமமாகப் ்பகிரந்தளிப்்பம்தன்்பது கணி்தத்தில் ‘ேகுத்்தல்’ எைக் கூைப்்படுகிைது. 
ேகுத்்தல் "÷" என்ை குறியீடைால் குறிக்கப்்படுகிைது.

ேகு த் ்தல்  கூ ற் று  30 ÷ 5=6

ஈவுஈவு

ேகுத்திேகுத்தி

30 5 6÷ =ேகுக்கப்்படும்
எண

ேகுக்கப்்படும்
எண

்மலும், ஓர எடுத்துககாட்டப் பாரப்்பாம்.

8 ÷ 4 = 2

இஙகு 8 என்்பது ்வகுபடும் எண், 4 என்்பது ்வகுத்தி வமலும் 2 என்்பது ஈவு ஆகும்.

அடட்வ்ண்ய நி்ைவு செயக

பகிரந்தளிகக 
்்வண்டிய 
பலூன்களின் 
எண்ணிக்க

கூ்டகளின் 
எண்ணிக்க

ெமமாகப் 
பகிரந்தளித்தல் 

ஒவச்வாரு 
கூ்டயிலும் உள்ள 
பலூன்களின் 
எண்ணிக்க

்வகுத்தல் 
கூற்று

8 4
    
   

2 8 ÷ 4 = 2

8 2

10 5

15 3

30 6

2 மாஙகனிகளை 5 நண்பரகளுக்குப் ்பகிரந்தளிக்க முடியுமா? முடிைாது. எமைன்ைால் 
ேகுத்திளை விை ேகு்படும் எண ம்பரிை்தாக இருக்க வேணடும்.
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2.2 ெமக குழு்வாககம்

சமக் குழுோக்கம் ேழிைாகவும் ேகுத்்தளலச் மசயைலாம்.
இது இரஙகம்மாவின் களை.
அேள் காயகறிகளை விற்்பளை மசயே்தற்குக் ‘கூறு’ 
எைப்்படும் சமக் குழுக்கைாகப் பிரித்து அடுக்கிைார.

1. இரஙகம்மா 40 எலுமிச்ளசகளை ளேத்திருந்தார. ஒரு 
கூறில் 5  எலுமிச்ளசகள் வீ்தம் எை அடுக்கி ளேத்்தார. 
எலுமிச்ளசகளைக் குழுக்கைாக அடுக்கிக் குழுக்களின் 
எணணிக்ளகளைக் காணவ்பாம்.

மகாடுக்கப்்படடுள்ை எணவகாடடில் இ்தளைக் குறிப்வ்பாம்.

| | | | | | | | |
0 5 10 15 20 25 30 35 40

எண கூற்று முளையில் இ்தளை 40 ÷ 5 = 8 எை எழு்தலாம்.
2.  இரஙகம்மாவிைம் 36 வ்தஙகாயகள் இருந்தை. அேற்ளை ஒரு கூறில் 4 வ்தஙகாயகள் 

எை இருக்குமாறு அடுக்கிைார எனில் அேர எத்்தளை கூறுகள் அடுக்கியிருப்்பார?

எணவகாடளை ேளரக.

 0 36

எண கூற்று முளையில் இ்தளை ____________ எை எழு்தலாம். 
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3.  இரஙகம்மாவிைம் 48 மநல்லிகனிகள் இருந்தை. அ்தளை ஒரு கூறில் 6 கனிகள் எை 
இருக்குமாறு அடுக்கிைார. எனில் கூறுகளின் எணணிக்ளகளைக் காணக.

எணவகாடளை ேளரக.
 0 48

எண கூற்று முளையில் இ்தளை ____________ எை எழு்தலாம்.
4.  இரஙகம்மா அந்த 48 மநல்லிக்கனிகளைக் கூறுகைாக அடுக்கக்கூடிை ்பல்வேறு 

ேழிகளைக் கணைறிநது அ்தன் எண கூற்றுகளை எழுதுக.
 i. ______  ÷  _______  =  ______
 ii. ______  ÷  _______  =  ______
 iii. ______  ÷  _______  =  ______
 iv. ______  ÷  _______  =  ______
 v. ______  ÷  _______  =  ______
 vi. ______  ÷  _______  =  ______
 vii. ______  ÷  _______  =  ______
 viii. ______  ÷  _______  =  ______
 ix. ______  ÷  _______  =  ______
 x. ______  ÷  _______  =  ______
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  பயிற்சி

அ. 8 ்பநதுகளை  2 ்பநதுகள் மகாணை குழுக்கைாகப் பிரிக்கவும்.

  
8 ÷ 2 = 

ஆ. 15 ஆரஞ்சுப் ்பழஙகளை 3 ்பழஙகள் மகாணை கூறுகைாகப் பிரிக்கவும்.

  

15 ÷ 3 = 

இ. 20 குேளைகளை 5 குேளைகள் மகாணை குழுக்கைாகப் பிரிக்கவும்.

         

         

   
20 ÷ 5 = 

செயல்பாடு

 �  ளகநிளைை புளிைஙமகாடளைகளை ஒரு குழநள்தயிைம் மகாடுத்துவிடடுச் 
சில எணகள் மகாணை சீடடுகளை ஒரு ம்படடியில் ளேக்கவும். பின்பு ஒரு 
மாணேளை அளழத்து ஏவ்தனும் ஒரு சீடடிளைத் வ்தரநம்தடுக்கச் மசயைவும்.

 �  ம்படடியிலிருநது எடுக்கப்்படை எண சீடடுகளிலுள்ை எணணிக்ளகக்குத் 
்தகுந்தாற்வ்பால்  குழுக்கைாகப் பிரிக்கவும்.

 �  புளிைஙமகாடளைகளை குழுக்கைாகப் பிரித்்தவுைன் அேற்றின் ேகுத்்தல் கூற்ளைக்  
கரும்்பலளகயில் குழநள்தகளை எழு்தச் மசயக.
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2.3  ம்பருக்கலும் ேகுத்்தலும்

்வகுத்தல் கூற்்ைக காண்க.

8 ÷ 2 = 4
வராஜாவிைம் 8 இனிப்புகள் இருக்கின்ைை. 
அேற்ளை ்தன் 2 வ்தாழிகளுக்கு அேள் 
்பகிரந்தளித்்தாள் எனில் ஒவமோரு
ேருக்கும் எத்்தளை இனிப்புகள் 
கிளைத்திருக்கும்?

4 இனிப்புகளைக் மகாணை 2 குழுக்கள் 8 
இனிப்புகளைப் ம்பற்ைள்த 

2 X 4 = 8 எை எழு ்தலாம் 

என்்வ சபருககலும் ்வகுத்தலும் த்லகீழ் 
 செயல்கள என்ப்த அறிகி்ைாம்.

  

2 X 4 = 8 
8 ÷ 2 = 4

சகாடுககப்படடுள்ள 10 மலரகள அடுககப்படடிருககும் விகிதத்்தக காண்க.

சபருககல் கூற்று 
(2 X 5 = 10)

்வகு த் தல்  கூ ற் று  1
 (10 ÷ 2 = 5)

்வகு த் தல்  கூ ற் று  2
(10 ÷ 5 = 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

5 குழுக்களில் ஒரு குழுவிற்கு 2 மலரகள் வீ்தம் 10 மலரகள் இருக்கின்ைை.   5 X 2 = 10

2 குழுக்களுக்கு ஒவமோருேருக்கும் 5 மலரகள் வீ்தம் 10 மலரகள் இருக்கின்ைை. 2 X 5 = 10

10 மலரகளை ஒரு குழுவிற்கு 2 மலர எை 5 குழுவில் அடுக்கலாம்.  10 ÷ 5 = 2

10 மலரகளை ஒரு குழுவிற்கு 5 மலரகள் எை 2 குழுவில் அடுக்கலாம்.   10 ÷ 2 = 5
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மகாடுக்கப்்படடுள்ை ம்பருக்கல் கூற்றுகளுக்கு ேகுத்்தல் கூற்றுகளைக் கணைறி்தல்.

சபருககல் ்வாயபாடு இரண்டிற்கான ்வகுத்தல் கூற்று.

சபருககல் கூற்று ்வகுத்தல் கூற்று

1 X 2 = 2 2 ÷ 1 = 2 2 ÷ 2 = 1

2 X 2 = 4 4 ÷ 2 = 2 4 ÷ 2 = 2

3 X 2 = 6 6 ÷ 3 = 2 6 ÷ 2 = 3

4 X 2 = 8 8 ÷ 4 = 2 8 ÷ 2 = 4

5 X 2 = 10 10 ÷ 5 = 2 10 ÷ 2 = 5

6 X 2 = 12 12 ÷ 6 = 2 12 ÷ 2 = 6

7 X 2 = 14 14 ÷ 7 = 2 14 ÷ 2 = 7

8 X 2 = 16 16 ÷ 8 = 2 16 ÷ 2 = 8

9 X 2 = 18 18 ÷ 9 = 2 18 ÷ 2 = 9

10 X 2 = 20 20 ÷ 10 = 2 20 ÷ 2 = 10

சபருககல் ்வாயபாடு மூன்றுககான ்வகுத்தல் கூற்்ை எழுதுக.

சபருககல் ்வாயபாடு மூன்றுககான ்வகுத்தல் கூற்று.

சபருககல் கூற்று ்வகுத்தல் கூற்று
1 X 3 = 3

2 X 3 = 6

3 X 3 = 9

4 X 3 = 12

5 X 3 = 15

6 X 3 = 18

7 X 3 = 21

8 X 3 = 24

9 X 3 = 27

10 X 3 = 30

17
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சபருககல் ்வாயபாடு நான்கிற்கான ்வகுத்தல் கூற்்ை எழுதுக.

சபருககல் ்வாயபாடு நான்கிற்கான ்வகுத்தல் கூற்று.
சபருககல் கூற்று ்வகுத்தல் கூற்று

1 X 4 = 4

2 X 4 = 8

3 X 4 = 12

4 X 4 = 16

5 X 4 = 20

6 X 4 = 24

7 X 4 = 28

8 X 4 = 32

9 X 4 = 36

10 X 4 = 40

சபருககல் ்வாயபாடு ஐந்திற்கான ்வகுத்தல் கூற்்ை எழுதுக.

சபருககல் ்வாயபாடு ஐந்திற்கான ்வகுத்தல் கூற்று.
சபருககல் கூற்று ்வகுத்தல் கூற்று

1 X 5 = 5

2 X 5 = 10

3 X 5 = 15

4 X 5 = 20

5 X 5 = 25

6X 5 = 30

7 X 5 = 35

8 X 5 = 40

9 X 5 = 45

10 X 5 = 50

18
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சபருககல் ்வாயபாடு பத்திற்கான ்வகுத்தல் கூற்்ை எழுதுக.

சபருககல் ்வாயபாடு பத்திற்கான ்வகுத்தல் கூற்று.
சபருககல் கூற்று ்வகுத்தல் கூற்று

1 X 10 = 10

2 X 10 = 20

3 X 10 = 30

4 X 10 = 40

5 X 10 = 50

6X 10 = 60

7 X 10 = 70

8 X 10 = 80

9 X 10 = 90

10 X 10 = 100

பின்்வரு்வன்வற்றின் ஈவி்னக காண்க..

1. 12 ÷ 4 = _____      

12 என்்பது 3 முளை 4 ஆகும். 3 X 4 = 12

எைவே 12 ÷ 4 = 3

2. 25 ÷  5 = _____      

25 என்்பது 5 முளை 5 ஆகும். 5 X 5 =25

எைவே 25 ÷ 5 = 5
பயிற்சி
பின்ேரும் எணகளை ேகுத்து அ்தன் ஈவிளைக் காணக.

20 ÷ 4 = 
  

10 ÷ 2 = 
  

24 ÷ 3 = 

10 ÷ 10 = 
  

30 ÷ 5 = 
  

14 ÷ 2 = 

4 × 1 = 4
4 × 2 = 8
4 × 3 = 12

   
12 எனும் ம்பருகற்்பலன் 

கிளைக்கும் ேளர 4 இன் 
ம்பருக்கல் ோய்பாடு கூறுக.

5 × 1 = 5
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
5 × 5 = 25

   
25 எனும் 

ம்பருக்கற்்பலன் கிளைக்கும் 
ேளர 5இன் ம்பருக்கல் 
ோய்பாடு கூறுக.

19

3rd_Unit_02_Numbers_Term 3.indd   19 11/21/2019   11:38:33 AM



அளைப்பு�ள்
அலகு-3

3.1 வைரும் அளைப்பு�ளும் பசயல்முளை�ளும்
அறிமு�ம்

வண்ணங�ள் ைறறும் வடிவங�ளின வளரும் அகைபபு�களக க�ொண்டு ரஙவ�ொலி�ள் 
(வண்ணக வ�ொலங�ள்) அகைக�ப்படுகின்றை. இதுவ்பொன்ற அகைபபு�களக �ொடடும் 
சில ரஙவ�ொலி�ள் �ொண்பிக�ப்படடுள்ளை.

1.  அகைபபு�களத் க்தொ்டர்ந்து இரஙவ�ொலி�கள நிக்றவு கசய்�.
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2.   க�ொடுக�ப்பட்ட வக��ளில் இருந்து நீங�ளொ�வவ ஓர் அகைபபிகை ஏற்படுத்தி 
இரஙவ�ொலி�கள வகர�.

 (அ) முகவ�ொணமும் வட்டமும்  (ஆ) சதுரமும் முகவ�ொணமும்

புள்ளிக் க�ோலங�ள்
புள்ளி�ளில் வேர்கவ�ொடு�களயும் வகளவ�ொடு�களயும் ்பயன்படுத்தி புள்ளிக வ�ொலங�ள் 
வகரயப்படுகின்றை.

 இந்்த வேர்கவ�ொடு�ளும் வகளவ�ொடு�ளும் வசர்ந்து ஏற்படுத்தும் அகைபபு�களத் 
க்தொ்டர்ந்து நீடசி கசய்து வ�ொலங�களப க்பரி்தொக�லொம்.

3.   வகரய ஆரம்பித்்த பின க��கள எடுக�ொைவலவய ஒவர முயறசியில் ்ப்டத்தில் 
�ொண்பிக�ப்பட்ட புள்ளிக வ�ொலத்க்த வகர�.

 

21

3rd_Unit_03_Patterns_Term 3.indd   21 11/21/2019   11:38:59 AM



4.   க�ொடுக�ப்படடுள்ள புள்ளி�களக க�ொண்டு உங�ள் விருப்பம் வ்பொல் 
புள்ளிக வ�ொலங�ள் இரண்டு வகர�.

3.2 எண�ளைக் கூட்டுவதோல் கிளைக்கும் அளைப்பு�ள்

1.  கூட்டல் அட்டவகணகய நிக்றவு கசய்து அவறறில் உள்ள அகைபபிகை உறறு வேொககு�

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 1 3 4 5 6 7 8 9 11

2 2 3 4 5 6 8 9 10 12

3 3 5 6 7 8 10 11 12 13

4 4 5 7 8 9 11 12 13 14

5 5 6 7 9 10 11 12 14 15

6 6 8 9 10 12 13 14 15 16

7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

8 8 9 10 11 13 15 16 17 18

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

க�ொடுக�ப்படடுள்ள அட்டவகணகய உறறு வேொககு�. அதில் 10 என்ற எண்கணக 
கூடு்தலொ�ப க்ப்ற ்பல வழி�ள் உள்ளக்த உங�ளொல் வகர முடியும்.
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10 ஐ கூட்டற்பலைொ�த் ்தரும் எண்�கள எழுதுவவொம்.

0 இன 
கூட்டல் கூறறு

10 இன கூட்டல் கூறறு

0
0
0

+
0

10
10

+
1
9
10

+
2
8
10

+
3
7
10

+
4
6
10

+
5
5
10

+
6
4
10

+
7
3
10

+
8
2
10

+
9
1

10
+

10
0

10
+

வைவல 10 இன எடுத்துக�ொடடில் �ண்்பது வ்பொல், ஒவர எண்கணக கூட்டற்பலைொ�த் 
்தரும் ்பல்வவறு எண் வசொடி�ள் இருப்பக்த ேொம் �ொணலொம்.

2.  க�ொடுக�ப்பட்ட கூட்டல் கூறக்றத் ்தரும் எண்�கள எழுது�.

1 இன கூட்டல் 
கூறறு

11 இன கூட்டல் கூறறு

0
1
1

+
1
0
1

+
1

10
11

+
2
9
11

+
3
8
11

+
4
7
11

+
5
6
11

+
6
5
11

+
7
4
11

+
8
3
11

+
9
2
11

+
10
1

11
+

2 இன கூட்டல் கூறறு 12 இன கூட்டல் கூறறு

2
+

2
+

2
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

3 இன கூட்டல் கூறறு 13 இன கூட்டல் கூறறு

3
+

3
+

3
+

3
+

13
+

13
+

13
+

13
+

13
+

13
+

13
+

13
+

4 இன கூட்டல் கூறறு 14 இன கூட்டல் கூறறு

4
+

4
+

4
+

4
+

4
+

14
+

14
+

14
+

14
+

14
+

14
+

14
+

5 இன கூட்டல் கூறறு 15 இன கூட்டல் கூறறு

5
+

5
+

5
+

5
+

5
+

5
+

15
+

15
+

15
+

15
+

15
+

15
+
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6 இன கூட்டல் கூறறு 16 இன கூட்டல் கூறறு

6
+

6
+

6
+

6
+

6
+

6
+

16
+

16
+

16
+

16
+

16
+

16
+

7 இன கூட்டல் கூறறு 17 இன கூட்டல் கூறறு

7
+

7
+

7
+

7
+

7
+

7
+

7
+

17
+

17
+

17
+

17
+

17
+

8 இன கூட்டல் கூறறு 18 இன கூட்டல் கூறறு

8
+

8
+

8
+

8
+

8
+

8
+

8
+

8
+

18
+

18
+

18
+

18
+

9 இன கூட்டல் கூறறு 19 இன கூட்டல் 
கூறறு

9
+

9
+

9
+

9
+

9
+

9
+

9
+

9
+

9
+

19
+

19
+

19
+

3.  விடு்பட்ட எண்�களக �ண்்டறிந்து விடு்பட்ட இ்டங�ளில் நிரபபு�.

23

3_

60

+

74

5_

130

+

45

1_

61

+
12

_3

105

+

25

_3

118

+
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3.3  பெருக்�ல் முளையில் மீள்கூட்ைலின் அளைப்பு�ள்

'பெருக்�ல் என்பது மீள் கூட்ைளலக் குறிககும்'.

எடுத்துக்�ோட்டு

்ப்டக குறியீடு�ள்   
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

மீள்கூட்டல் 
கூறறு 3 3 + 3 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 +3 3 + 3 + 3 +3 + 3

க்பருக�ல் 
கூறறு 1 × 3 = 3 2 × 3 = 6 3 × 3 = 9 4 × 3 = 12 5 × 3 = 15

்ப்டக குறியீடு�ள்

  

  

  



   

   

   

 

    

    

    

  

    

    

    

   

     

     

     

     

    

மீள்கூட்டல் கூறறு 4 4 + 4 4 + 4 + 4 4 + 4 + 4 
+4 4 + 4 + 4 +4 + 4

க்பருக�ல் கூறறு 1 × 4 = 4 2 × 4 = 8 3 × 4 = 12 4 × 4 = 16 5 × 4 = 20

ெயிற்சி
க்பருக�கல மீள் கூட்டலொ�க �ருதி அகைபபு�களத் க்தொ்டர்�.

்ப்டக குறியீடு�ள்           
    

     
     
    

     
     
     
    

மீள்கூட்டல் 
கூறறு
க்பருக�ல் 
கூறறு
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்ப்டக குறியீடு�ள் ♣ ♣ ♣ ♣ 
♣ ♣ 

♣ ♣  
♣ ♣ 
♣ ♣

♣ ♣  
♣ ♣ 
♣ ♣ 
♣ ♣ 

மீள்கூட்டல் கூறறு

க்பருக�ல் கூறறு

3.4  வகுத்தல் முளையில் மீள் �ழித்தலின் அளைப்புக்�ள்

'வகுத்தல் என்பது மீள் �ழித்த ளலக் குறிககும்'.

எடுத்துக்�ோட்டு  20 ÷ 4

்படி: 1
           

         
20 − 4 = 16

்படி: 2         

       
16 − 4 = 12

்படி: 3         

   
12 − 4 = 8

்படி: 4         8 − 4 = 4

்படி: 5     4 − 4 = 0

ெயிற்சி
பினவரும் வகுத்்தல் கூறறு�ளின அகைபபு�கள எழுது�.

அ) 24 ÷ 3 ஆ) 22 ÷ 2 இ) 32 ÷ 4 ஈ) 15 ÷ 3

26
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அலகு-4

அளவைகள்

நிவனவுகூர்்தல்

ஒரு	நாளில்	நீஙகள	எவ்வைவு	தண்ணீர்	அருநதுவீர்கள?

கவயில்	காலத்தில்	-------------குவளைகள

குளிர்	காலத்தில்	-------------குவளைகள

தண்ணீர்	நிைெபெட்்ட	சில	ொத்திைஙகள	இஙகு	ககாடுக்கபெட்டுளைன.	அவற்ள்ற	
உற்றுனநாக்கி	எதில்	அதிகத்	தண்ணீர்	உளைது	எனவும,	எதில்	குள்றவான	
தண்ணீர்	உளைது	எனவும	கூறுக.
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4.1 திட்டமில்லொ அளவைகள் ககொண்டு அளத்தல்

 கசாமபில் 		3	குவளைகள	தண்ணீளைப	பிடிக்க	/	
நிைபெ	இயலும.

எனனவ	ஒரு	கசாமபின்	 	ககாளைைவு	ஆனது	3	குவளைகள	 	ஆகும.

	இல்	 	5	குவளைகள	தண்ணீளைப	பிடிக்க	/	நிைபெ	இயலும.

எனனவ	 	ககாளைைவு	ஆனது	5	குவளைகள	 	ஆகும.

 இல்   10	குவளைகள	தண்ணீளைப	பிடிக்க	/	
நிைபெ	இயலும

எனனவ	 	ககாளைைவு	ஆனது	10	குவளைகள	
ஆகும.	

1.	 அதிகத்	தண்ணீளைப	பிடிக்கும	ககாளகலளன	‘’	குறியிடுக.
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2.	 ககாடுக்கபெட்டுளைளவகளில்	அதிகத்	தண்ணீளைப	பிடிக்கும	ககாளகலன்	எது?

கெயல்்ொடு

3.	 (அ)	 	ஐ	ெயன்ெடுத்தி	விவைஙகளைப	பூர்த்தி	கசய்க.

 
கநகிழிக் கு்டம்

 
உேலொகக் கு்டம்

 
்தண்ணீர் புடடி

 

்தண்ணீர்ப் ்ொததிரம்

3.	(ஆ)		னமனல	ககாடுக்கபெட்்ட	ொத்திைஙகளை	அவற்றின்	ககாளைைவின்	அடிபெள்டயில்	
குள்றவான	தண்ணீர்	ககாளளும	ொத்திைத்திலிருநது	அதிகத்	தண்ணீர்	
ககாளளும	ொத்திைம	வளை	வரிளசபெடுத்தி	னகாடிட்்ட	இ்டத்தில்	அவற்றின்	
கெயர்களை	எழுதுக.

1. _______________ 3. _______________
2. _______________ 4. _______________
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4.2 திட்ட அளவைகவளக் ககொண்டு அளத்தல்

மீனொவும் அைள் ்தொயும்
அம்்ொ :	 மீனா,	ஒரு	குவளைத்	தண்ணீளை	மாவில்	ஊற்று.

மீனொ :	 சரி,	அமமா

அம்்ொ :	 	மாவு	மிகவும	ககட்டியாக	உளைது.	ஒரு	முழுக்	குவளைத்	தண்ணீர்	
ஊற்றினாயா?

மீனொ :	 ஊற்றினனன்	அமமா		 	 	 	 	

அம்்ொ :	 நீ	எநதக்	குவளையில்	தண்ணீர்	ஊற்றினாய்

மீனொ :	 அமமா,	நான்	சிறிய	குவளையில்	தண்ணீர்	ஊற்றினனன்.

்தொய் :	 	நீ	கெரிய	குவளையில்	ஊற்றியிருக்க	னவண்டும.	மீனா

மீனொ :	 சரி	அமமா

அம்்ொ :	 மீனா,	இபனொது	ொலில்	ஊற்்ற	2	குவளைகள	தண்ணீர்	ககாண்டு	வா.

மீனொ :	 அமமா,	நான்	இபனொது	கெரிய	குவளையில்	ககாண்டு	வநதிருக்கின்றன்.

அம்்ொ :	 	மீனா,	இபனொது	நீ	சிறிய	குவளையில்	தண்ணீர்	ககாண்டு	வநதிருக்க	
னவண்டும.

மீனொ :	 	அமமா.	சில	னநைஙகளில்	சிறிய	குவளையில்	தண்ணீர்	ககாண்டு	வைச்	
கசால்கின்றீர்கள,	சில	னநைஙகளில்	கெரிய	குவளையில்	ககாண்டு	
வைச்	கசால்கிறீர்கள.	எனக்கு	எபனொது	கெரிய	குவளையில்	ககாண்டு	
வைனவண்டும	எபனொது	சிறிய	குவளையில்	ககாண்டு	வை	னவண்டும	
என்று	கதரியவில்ளல.

இநதச்	சூழலுக்குத்	(குழபெம/பிைச்சளன)	தீர்வு	காண	என்ன	கசய்யலாம.
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	 ககாளகலன்களின்	ககாளைைவுகளை	அைவி்ட	நமக்குத்	திட்்ட	அைளவகள	
னதளவ.	னமலும	அவற்ள்றக்	குறிபபி்ட	நமக்குத்	திட்்ட	அலகுகள	னதளவ.

ககாளைைவிளன	அைக்கப	ெயன்ெடும	சில	திட்்டக்	கருவிகள	கீனழ	ககாடுக்கபெட்டுளைன.	
இவற்ள்றப	ொல்	விற்ெளனக்	கள்டகள,	மளிளக	கள்டகள	னொன்்ற	இ்டஙகளில்	நீஙகள	
காணலாம.	நாம	இவற்ள்றக்	ககாண்டு	தண்ணீர்,	எண்கணய்,	ொல்,	கெட்னைால்	னொன்்ற	
திைவஙகளை	அைக்கலாம.

ஒரு ககொள்கலனின் ககொள்ளவை அளக்கக் கூடிய திட்ட அலகு லிட்டர் ஆகும்.

•	 சிறிய	ககாளகலன்களின்	மூலம	குள்றநத	அைவிலான	திைவஙகளை	
மில்லி	லிட்்டரில்	அைக்கலாம.

•	 கெரிய	ககாளகலன்களின்	மூலம	அதிக	அைவிலான	திைவஙகளை	
லிட்்டரில்	அைக்கலாம.

கசயல்ொடு

1.	 ஆசிரியர்,	புட்டியில்	நிைபபுதல்	என்னும	விளையாட்ள்ட	விளையா்டச்	கசய்யலாம.

2.	 ஆசிரியர்,	வகுபெள்றயில்	மாணவர்களைக்	ககாண்டு	மாதிரி	ொல்	கள்டளய	
ந்டத்தச்	கசய்யலாம.
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்யிற்சி

1.	 	பின்வரும	கொருளகளை	அவற்றின்	அைவுகளைக்	ககாண்டு	வளகபெடுத்தி	
அட்்டவளணளய	நிள்றவு	கசய்க.

ொளன மருநதுக்	குபபி எண்கணய்	குடுளவ

கசாமபு	தண்ணீர்	குடுளவ குவளை

1 லிட்டவர வி்டக் குவறைொகப் பிடிக்கும் 
்ொததிரங்கள்

1 லிட்டவர வி்ட அதிக்ொகப் பிடிக்கும் 
்ொததிரங்கள்

1. _________________ 1. _________________

2. _________________ 2. _________________

3. _________________ 3. _________________

2.	 	ககாடுக்கபெட்்ட	திைவஙகளை	அைபெதற்குப	ெயன்ெடும	சரியான	அலகுகளை	‘’	
குறியிடுக.

வ.எண் அைக்க	னவண்டிய	திைவம 	மில்லி	லிட்்டர் லிட்்டர்
1. இருமல்	மருநது
2. வினிகர்
3. கதாட்டியில்	உளை	தண்ணீர்
4. நீஙகள	ெளளிக்குக்	ககாண்டு	வரும	தண்ணீர்
5. சளமயலள்றயில்	உளை	எண்கணய்
6. கெட்னைால்
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3.	 மிக	அதிகமான	அைவிளன		‘’		குறியிடுக.

i. a) 500 மிலி b) 100 மிலி c) 50 மிலி d) 75 மிலி

ii. a) 200 மிலி b) 300 மிலி c) 150 மிலி d) 175 மிலி

iii. a) 5 லி b) 2 லி c) 8 லி d) 7 லி

iv. a) 3	லி b) 300 மிலி c) 30 மிலி d) 30 லி

v. a) 250 மிலி b) 1500 மிலி c) 760 மிலி d) 75 லி

4.	 	மிகக்	குள்றவான	அைவிளன		‘’	குறியிடுக.

i. a) 250 மிலி b) 350 மிலி c) 50 மிலி d) 750 மிலி

ii. a) 300 மிலி b) 350 மிலி c) 800 மிலி d) 275 மிலி

iii. a) 10 லி b) 3 லி c) 9 லி d) 6 லி

iv. a) 3 லி b) 350 மிலி c) 5 மிலி d) 40 லி

v. a) 2500 மிலி b) 100 மிலி c) 810	மிலி d) 175 லி

5.	 	பின்வரும	கசயல்ொடுகளுக்கு	உஙகள	வீட்டில்	எத்தளன	லிட்்டர்	தண்ணீளைப	
ெயன்ெடுத்துவீர்கள?	அட்்டவளணளய	நிள்றவு	கசய்க.

வீடடில் கெய்யும் கெயல்்ொடுகள் லிட்டர்
குளிபெதற்கு	

குடிபெதற்கு	/	அருநதுவதற்கு

ெல்	துலக்குவதற்கு

சளமபெதற்கு

சளமயல்	ொத்திைஙகளைக்	கழுவுவதற்கு

னதாட்்டத்திற்கு	நீர்	ொய்ச்சுவதற்கு

தளைளயத்	துள்டபெதற்கு
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6.	 	ககாடுக்கபெட்டுளை	ககாளகலன்களை	நிைபபுவதற்கு	எவ்வைவு	தண்ணீர்	
னதளவபெடும.	ஒரு	லிட்்டர்	புட்டிளயக்	ககாண்டு	அைநது	அட்்டவளணளய	
நிள்றவு	கசய்க.

     

குடுளவ ___________ ஒரு	லிட்்டர்	புட்டிகள	
(குடுளவகள)

வாளி ___________ ஒரு	லிட்்டர்	புட்டிகள	
(குடுளவகள)

ொளன ___________ ஒரு	லிட்்டர்	புட்டிகள	
(குடுளவகள)

கசயல்ொடு

ஒரு	குவளைளயயும	1	லிட்்டர்	குடுளவளயயும	எடுத்துக்	ககாளளுஙகள	குவளைளயக்	
ககாண்டு	குடுளவளய	நிைபபுஙகள	குடுளவளய	நிைபபுவதற்குக்	குவளை	எத்தளன	
முள்ற	ெயன்ெடுத்தபெட்்டது?

ெல்னவறு	ககாளகலன்களை	(குவளைகள,	குடுளவகள)	ளவத்து	இனத	கசயல்ொட்ள்டச்	
கசய்து	நீஙகள	கண்்டறிநத	அைவுகளைக்	குறிபகெடுத்துக்	ககாளைவும.

1.	 எநதக்	ககாளகலன்	இரு	முள்ற	ெயன்ெடுத்தபெட்்டது?

2.	 எநதக்	ககாளகலன்	நான்கு	முள்ற	ெயன்ெடுத்தபெட்்டது?
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முந்பைய ைகுபபில் பல்்ைறு ரூபோய் மதிபபிலோன ைோள்கபைப பற்றியும் சில்லப்றகபைப 
பற்றியும் கற்்்றோம். இந்ை ைகுபபில் நோம் ரூபோய், பபசோவிற்கோன உ்றவிபனயும் பணத்பைக் 
தகோணடு கூட்டல், கழித்ைபலயும் பற்றிக் கற்்போம். ்மலும் ரசீது (பற்றுச் சீடடிபன) 
்சகரித்ைபலயும் உருைோக்குைபலயும் பற்றிக் கற்றுக் தகோள்்ைோம். 

1 ரூபோய் = 100 பபசோ

சிை நறாணயஙகள் கீதழ தகறாடுக்கப்படடுள்ளன.

5.1 ரூபறாயும் ்பைறாவும்

்ம்ல தகோடுக்கபடடுள்ள நோணயங்கள் பழபமயோனபை அபை ைற்்போது 
பயனபோடடில் இல்பல. ஆனோல் பபசோவின மதிபபுப புள்ளிகள் குறிப்படுகளில் இனறும் 
பயனபடுத்ைபபடுகி்றது.  என்ை பபசோவின மதிபபு குறிபபி்டத்ைக்கைோகும்.

1 பபசோ 2 பபசோ 5 பபசோ 10 பபசோ

20 பபசோ 25 பபசோ 50 பபசோ

பணம்
அைகு-5

3rd_Unit_05_Money_Term 3.indd   35 11/21/2019   11:42:37 AM



36

இப்போது பபசோபை ரூபோயோக மோற்றுைபைப பற்றிக் கற்்போம்.

 1 ரூபோய் = 100 பபசோ

 2 ரூபோய் = 2x 100

  = 200 பபசோ

 5 ரூபோய் = 5x 100 பபசோ

  = 500 பபசோ

1. பினைரும் ரூபோபயப பபசோைோக மோற்்றவும்.

ரூபோய்கள் பபசோ ரூபோய்கள் பபசோ

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

=

தைரிந்து தகோள்்ைோம்
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5.2 பணத்தின் கூட்டலும் கழித்்தலும்

பணத்தின கூட்டலும் கழித்ைலும் எணகளின கூட்டல் கழித்ைல் ்போன்்ற தசய்ய 
்ைணடும். ஆனோல் கூடுைலோய் ரூபோய் மற்றும் பபசோவிற்கு இப்டயில் ஒரு புள்ளிபய 
பைக்க ்ைணடும்.

1. பினைருைனைற்ப்றக் கூடடுக.

ரூ பப
1. 3 5 . 2 0

+ 2 0 . 2 0

ரூ பப
1. 2 0 . 2 0

− 1 0 . 1 0

ரூ பப
2. 8 0 . 2 0

+ 1 0 . 1 0

ரூ பப
2. 2 8 . 3 0

− 2 5 . 1 0

ரூ பப
3. 9 0 . 1 0

+ 0 5 . 2 0

ரூ பப
3. 3 5 . 8 0

− 2 5 . 7 0

ரூ பப
4. 2 7 0 . 8 0

+ 3 1 0 . 0 0

ரூ பப
4. 8 2 0 . 8 0

− 1 1 0 . 2 0

ரூ பப
5. 4 4 0 . 4 0

+ 4 4 0 . 4 0

ரூ பப
5. 5 4 0 . 7 0

− 1 3 0 . 6 0

ரூ பப
6. 2 2 0 . 2 0

+ 2 2 0 . 2 0

ரூ பப
6. 7 5 4 . 9 0

− 1 2 3 . 5 0

2. பினைருைனைற்ப்றக் கழிக்க.
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அன்்றா்டச் சூழலில் பணத்்்தக் கூடடு்தலும் கழித்்தலும்
கோர்குயில் `. 20.50 இக்கு மற்றும் `.30.50 இக்கு ைபையலும் ைோங்கிய பின 
கப்டக்கோரரி்டம் ஒரு நூறு ரூபோய் தகோடுத்ைோள் எனில் கப்டக்கோரர் அைளுக்குத் 
ைர்ைணடிய மீதித் தைோபக எவைைவு.?
1.  ைோங்கிய தபோருள்களின தமோத்ை விபலபயக் கணக்கி்ட ைோங்கிய 

தபோருள்களின விபலகபை கூட்டவும்.
2.  கப்டக்கோரர் கோர்குயிலுக்கு மீைம் ைர்ைணடிய தைோபகபய அறிந்துதகோள்ை 

கோர்குயில் கப்டக்கோரரி்டம் தகோடுத்ை தைோபகயிலிருந்து தமோத்ை விபலபயக் 
கழிக்க ்ைணடும்.

பணத்்்தக் கூடடு்தல் பணத்்்தக் கழித்்தல்
சப்ட மோடடியின விபல = 20.50 கோர்குயில் கப்டக்கோரரி்டம்  

தகோடுத்ை தைோபக   = 100.00
ைபையலின விபல      = 30.50 தமோத்ை விபல    =  51.00

தமோத்ை விபல                = 51.00 கப்டக்கோரர் ைர  
்ைணடிய தைோபக  = 49.00

கறார்குயிலுக்குக் க்்டக்கறாரர் ்தந்த மீதித் த்தறா்க = ` 49.00

பயிற்சி
1.  தசங்்கோபை புத்ைகப பபபய `.210.30 க்கும் ஒரு விபையோடடுக் கோலணிபய 

`.260.20 க்கு ைோங்குகி்றோர் அைர் கப்டக்கோரரி்டம் 500 ரூபோபயக் தகோடுத்ைோர் 
எனில் கப்டக்கோரர் அைருக்குத் ைர ்ைணடிய மீதித் தைோபக எவைைவு?

2.  குமரனின ைந்பை அைன மோமோவி்டமிருந்து `.200.00 க்குச் சில்லப்ற ைோங்கி 
ைரச் தசோனனோர். அைனுப்டய மோமோ ஒரு நூறு ரூபோய் ைோபையும் ஒரு ஐம்பது 
ரூபோய் ைோபையும் அைனி்டம் தகோடுத்ைோர். எனில் மோமோ அைனுக்கு ்மலும் ைர 
்ைணடிய தைோபகயோனது எவைைவு?
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5.3 விபல படடியலும் எளிய பற்றுச்சீடடும்

வி்ைப் படடியல்.
விபலப படடியபல நோம் கப்டகளில் கோணலோம். விபலபபடடியல் நமக்குக் கப்டயிலுள்ை 
ஒவதைோரு தபோருளின விபலபயயும் தைரிவிக்கப பயனபடுகி்றது.
பற்றுச்சீடடுகள்
 பற்றுச் சீடடுகள் ைோடிக்பகயோைர் தபோருள்கபை ைோங்கியைற்கோன அத்ைோடசியோகக் 
கப்டக்கோரர்கைோல் தகோடுக்கபபடுகி்றது. தபோருள்கள் ைோங்கியைற்கோன முழு விைரமும் 
பற்றுச்சீடடுகள் தைரிவிக்கின்றன.
பிரியோ ஓர் உணைகத்திற்குச்  தசன்றோள். பணியோைர் அைளி்டம் உணவுப படடியல் 
அடப்டபய தகோடுத்ைோர். அந்ை உணவுப படடியலின அடப்டயில் உணைகத்திலுள்ை 
உணவுப பண்டங்களும் அபைகள் ஒவதைோனறின விபலயும் படடியலி்டபபடடிருந்ைன.

உணவக உணவு

வ.எண்
உணவுப் 

பண்்டஙகள் அளவு (எண்ணிக்்கயில்) வி்ை (ரூபறாயில்)
1 இடலி 2 20.00
2 ரவறா த்தறா்ை 1 50.00
3 த்தறா்ை 1 30.00
4 பூரி 3 45.00
5 மைறால் வ்்ட 4 20.00

பிரியோவும் அைள் நணபரும் பினைரும் உணவுப பண்டங்கபை ைோங்கினர். 

உணவுப் பண்்டம் அளவு
இடலி 4

்ைோபச 3
பூரி 6

அைர்கள் சோபபிடடு முடித்ைவு்டன பணியோைர் பற்றுச்சீடடிபனக் தகோடுத்ைோர்.
உணவக உணவு

பற்றுச்சீடடு எண்: 32 நறாள்: 30.10.2019

வ.எண் உணவுப் 
பண்்டஙகள்

அளவு 
(எண்ணிக்்கயில்) வி்ை (ரூபறாயில்)

1 இடலி 4 40.00
2 த்தறா்ை 3 90.00
3 பூரி 6 90.00

தமறாத்்த வி்ை 220.00
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பிரியோ ைோங்கிய  உணவுப தபோருள்கபையும் அைள் தசலுத்ை ்ைணடிய தமோத்ைத் 
தைோபகபயயும் பற்றுச்சீடடுத் தைரிவிக்கி்றது.
தமதை தகறாடுக்கப்பட்ட பற்றுச்சீடடிலிருநது நமக்குப் பின்வரும் ்தகவல்கள் த்தரிய 
வருகி்து.
(i) உணைகத்தின தபயர் ___________________

(ii) பற்றுச்சீடடு எண ___________

(iii) பற்றுச்சீடடு ்ைதி  ______________

(iv) அைர்கள் உண்ட உணவுப தபோருள்களின எணணிக்பக ___________

(v) அைர்கள் தசலுத்ை ்ைணடிய தமோத்ைத் தைோபக ___________

(vi) ஒரு இடலியின விபல ___________

(vii) ஒரு ்ைோபசயின விபல ___________

(viii) ஒரு மசோல் ைப்டயின விபல ___________

(ix) இரணடு பூரி தசடகளின விபல ___________

1.  பினைருைனைற்ப்ற இரோஜோைோலும் அைர் குடும்பத்தினரோலும் உணணபபட்ட 
உணவுகள் ஆகும்.  பற்றுச்சீடப்டப பயனபடுத்திக் ்கோடிட்ட இ்டங்கபை நிரபபுக.

உணவக உணவு
பற்றுச்சீடடு எண்: 32 நறாள்: 30.10.2019

வ.எண் உணவுப் 
பண்்டஙகள்

அளவு 
(எண்ணிக்்கயில்) வி்ை (ரூபறாயில்)

1 ரவறா த்தறா்ை 4 200.00
2 மைறால் வ்்ட 4 20.00
3 பூரி 6 90.00

தமறாத்்த வி்ை 310.00

1. உணைகத்தின தபயர் ______________________

2. பற்றுச்சீடடு எண ______________________

3. பற்றுச்சீடடு ்ைதி ______________________

4. உண்ட உணவின தமோத்ை எணணிக்பக ______________________

5. தசலுத்ை ்ைணடிய தைோபக _____________________

உணவக உணவு

25

30.10.2019

3

20

10

30

5

90
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2.  தகோடுக்கபபடடுள்ை பற்றுச்சீடப்ட  நிப்றவு தசய்து தசலுத்ை ்ைணடிய தமோத்ைத் 
தைோபகபயக் கண்டறிக.

சி்ந்த ஆ்்டயகம்
பற்றுச்சீடடு எண்: 82 நறாள்: 5.11.2019

வ. எண் தபறாருள் வி்ை 
(ரூபறாயில்) அளவு (எண்ணிக்்கயில்) அ்டக்க வி்ை 

(ரூபறாயில்)
1 பு்டபை 350.00 2
2 சடப்டகள் 200.00 2
3 கோல் சடப்டகள் 700.00 1
4 துணடு 50.00 2
5 ்மல்துணடு 100.00 1

தமறாத்்தத் த்தறா்க

சி்ந்த ஆ்்டயகம்
பற்றுச்சீடடு எண்: 25 நறாள்: 6.11.2019

வ. எண் தபறாருள் வி்ை 
(ரூபறாயில்)

அளவு 
(எண்ணிக்்கயில்)

அ்டக்க வி்ை 
(ரூபறாயில்)

1 ்ைடடி 250.00 1
2 போைோப்ட 300.00 2
3 சடப்ட 150.00 4
4 பு்டபை 500.00 3
5 ்மலோப்ட 220.00 3

தமறாத்்தத் த்தறா்க

சி்ந்த மளி்கக் க்்ட
பற்றுச்சீடடு எண்: 1045 நறாள்: 6.11.2019

வ. 
எண் தபறாருள் வி்ை (ரூபறாயில்) அளவு 

(எண்ணிக்்கயில்)
அ்டக்க வி்ை 

(ரூபறாயில்)
1 மஞசள் 25.00/தபோட்டலம் 2
2 அரிசி 55.00/கிகி 2
3 உளுத்ைம் பருபபு 80.00/கிகி 2
4 சர்க்கபர 42.00/கிகி 4
5 புளி 110.00/கிகி 1

தமறாத்்தத் த்தறா்க
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3.  தகோடுக்கபபட்ட விபலபபடடியபலப பயனபடுத்தி ைோங்கபபட்ட  
தபோருள்களுக்குப பற்றுச்சீடடு ையோரிக்கவும்.

எழுது தபறாருள் க்்டயிலுள்ள வி்ைப் படடியல்
1. எழுது்கோல் `. 20.00
2. கரிக்்கோல் `. 10.00
3. ைபரப்ட அடப்ட `.  5.00
4. அழிபபோன `. 10.00
5. கரிக்்கோல் துருவி `.  5.00
6. ைணண எழுது்கோல் `. 50.00

i.  இரணடு எழுது்கோல்கள், மூனறு அழிபபோனகள் மற்றும் ஒரு ைணண 
எழுது்கோபலயும் ரம்யோ ைோங்கினோள். அைள் ைோங்கிய தபோருள்களுக்குப பற்றுச்சீடடு 
ையோரிக்கவும்.

ii.  ஓர் அழிபபோன, ஒரு கரிக்்கோல் துருவி மற்றும் இரணடு எழுது்கோல்கபை இரவி 
ைோங்கினோன. அைன ைோங்கிய தபோருள்களுக்குப பற்றுச்சீடடு ையோரிக்கவும்.

தசயல்போடு

பல்்ைறு கப்டகளின பற்றுச்சீடடுகபைச் ்சகரித்து ஆல்பம் ையோரிக்கவும்.
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வ. 
எண் ைறாமல கறாமல இரவு

1.
2.
3.

வாைத்றதப ்பாருஙகள். ஒரு நாள் முழுவதும் ஒசர ைாதிரி உள்ளதா?
சில ைைைஙகளில் (சநரஙகளில்) சூரிைன ்பளிச்சிடுகிைது.  சில சநரஙகளில் நிலவும் 
நட்ைத்திரஙகளும் மினனுகினைை.
சூரிைன ்பளிச்சிடும் ப்பாழுறதப ்பகல் எைவும் நிலவும் நட்ைத்திரஙகளும் மினனும் 
ப்பாழுறத இரவு எைவும் அறைக்கிசைாம்.
்பகல் ப்பாழுது 12 ைணி சநரமும் இரவுப ப்பாழுது 12 ைணிசநரமும் சைர்நது 24 ைணி சநரம் 
பகாண்்து ஒரு நாள் ஆகிைது.

நண்்பகல்
12:00

காறல
6:00

3:00

9:00

பிற்்பகல்
3:00

ைாறல
6:00

இரவு
9:00

நள்ளிரவு
12:00

நாள்

மு.ெ. பி.ெ.

6.1 ஒரு நாளிலுள்ள சநரஙகள்

1. பினவரும் நிகழ்வுகள் நிகழும் சநரத்றதப ப்பாருத்து வறகப்படுத்துக.
1. சூரிை உதைம் 2. சூரிைன ைறையும் சநரம் 3. ்பள்ளிக்கு வரும் சநரம்
4. ்பள்ளியிலிருநது வீட்டிற்குச் பைல்லும் சநரம் 5. காறலச் சிற்றுண்டி 6. இரவு உ்ணவு 
7. இருளாக இருக்கும் சநரம்  8. நாம் காறல வ்ணக்கம் பைால்லும் சநரம் 
9. நாம் ைாறல வ்ணக்கம் பைால்லும் சநரம் 

ேநரம்
அலகு-6
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6.2 கால முறை வரிறை

உஙகள் தாய் இட்லி ைறைப்பறதப ்பார்த்திருக்கிறீர்களா? அவர்கள் எவவாறு அதறைச் 
ைறைப்பார்கள்?
� முதலில் அரிசிறையும் உளுநறதயும் தண்ணீரில்  ஊர றவப்பார்.

� இரண்்ாவதாக ஊறிை ப்பாருள்கறள அறரத்து உபபு சைர்த்து ைாவாக ைாற்றுவார்.

� மூனைாவதாகப புளிப்பதற்காக ைாறவ ஓரிரவு அப்படிசை றவப்பார்.

� நானகாவதாக ைாறவ சவக றவத்து இட்லி பைய்வார்.
இட்லி சமைக்கும் சசயலில் இந்த நிகழ்வுகள் ஒன்றன பின ஒன்றறாக நமைசெறும்.
நிகழ்வுகறள அறவ நற்ப்பறும் வரிறையில் வரிறைப்படுத்தும் முறைறைக் கால முறை 
வரிறை எனறு அறைபச்பாம்.
கறால மும்ற வரிமசயில் செறாருள்கமை வரிமசபெடுத்துவ்தறகறான எடுத்துக்கறாட்டு
• வரலாற்று நிகழ்வுகள்
• கல்வித் தகுதி

• குடும்்ப வறர்ப்ம்

1.  முதலில் நற்ப்பறும் நிகழ்விற்கு ‘மு’ எைவும் அடுத்ததாக நற்ப்பறும் 
 நிகழ்விற்கு ‘அ’ எைவும் எழுதுக.

வ.எண் நிகழ்வுகள்

1 ைாபபிடுதல் ைறைத்தல்

2 பதா்ர்வண்டி அல்லது 
 ச்பருநதில் ஏறுவது

பைல்ல சவண்டிை 
இ்த்றதச் பைனைற்தல்

3 வறர்ப்ம் வறரதல் வண்்ணம் தீட்டுதல்

4 ற்பயிலிருநது புத்தகத்றத  
எடுத்தல் வாசித்தல்

5 கதறவத் திைப்பது அறையினுள் 
 நுறைதல்
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இது கயல்விழியின குடும்ெம்

தாத்தா, ்பாட்டி, தநறத, தாய், கைல்விழி ைற்றும் அவளது இறளை ைசகாதரன எனும் 
வரிறைசை கைல்விழி குடும்்பத்தின கால முறை வரிறை ஆகும். 
2. பினவரும் நிகழ்வுகறளக் கால முறை வரிறையில் வரிறைப்படுத்துக.

i.  ந்க்க ஆரம்பித்தல், பிைபபு, ்பள்ளியில் முதல் வகுபபில் சைர்த்தல், மூனைாம் வகுபபில் 
்பயிலுதல், இரண்்ாம் வகுபபில் ்பயிலுதல்

ii.  விறத விறதத்தல், காய் காய்த்தல், ்பைம் ்பழுத்தல், பூ பூத்தல், பைடி வளர்தல்.
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3.  உஙகள் குடும்்ப உறுபபிைர்களின ப்பைர்கறளக் காலமுறை வரிறைப்படி எழுதுக.
உஙகள் குடும்்ப உறுபபிைர்களின பிைநத வரு்ஙகறளக் சகட்்றிநது  
கால முறையில் வரிறைப்படுத்தவும்.

6.3 ஒரு வருைத்தின கறால சுழறசி நிகழ்வுகள்

ஒவபவாரு நாளும் நாம் காறலயில் எழுத்து இரவில் உைஙகச் பைல்கிசைாம்.
இநதச் பைைல்்பாடு திைமும் நிகழ்கிைது.
திைமும் காறலயில் சூரிைன உதித்து ைாறலயில் ைறைகிைது.
ஒசர ைாதிரிைாக அதிக ைாற்ைமில்லாைல் திரும்்பத் திரும்்ப நற்ப்பறும் நிகழ்வுகள் ஒரு 
சுைற்சிறைக் குறிக்கினைை.

்பகல்

இரவு

்பகலும் இரவும் ைாறி ைாறி வருவது ஒரு சுைற்சிறை ஏற்்படுத்துகிைது.
ைரம் வளர்தல், வீடு கட்டுதல் ச்பானை சில நிகழ்வுகள்  மீளவும் நிகைாது. இறவ சுைற்சிறை 
ஏற்்படுத்தாது.

1. சுைற்சிறை ஏற்்படுத்தும் ைற்றும் ஏற்்படுத்தாத நிகழ்வுகறளப ்பட்டிைலிடுக.
 i. ்பள்ளிக்கு வருதல்   ii. கடிகாரத்தின சுைற்சி

iii. வாரத்தின நாட்கள் iv. உஙகள் பைல்லப பிராணியின வளர்ச்சி

v. வீடு கட்டுதல் vi. இட்லி தைாரித்தல்

வ.எண் சுைற்சி உள்ள நிகழ்வுகள் சுைற்சிறை ஏற்்படுத்தாத நிகழ்வுகள்
1.

2.

3.
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வியறாழன

ஞறாயிறு

சவயில் 
கறாலம்

2. பகாடுக்கப்பட்் சுைற்சியின நிகழ்வுகறள நிறைவு பைய்க
i.

ii.

வறாரத்தின 
நறாட்கள்

வருைத்தின 
ெருவஙகள்
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 சசயல்ெறாடு

ஒரு வருைத்தின ைறா்த சுழறசிமயத் ்தயறாரித்்தல்

� ஆசிரிைர் ைாதஙகளின ப்பைர் பகாண்் அட்ற்கறளத் தைாரிக்கவும்.

� ைா்ணவர்களின எண்ணிக்றகக்கு ஏற்்ப குழுவாகப பிரிக்கவும்.

�  ஒவபவாரு குழுவிற்கும் ஒரு பதாகுதி அட்ற்றைக் பகாடுக்கவும். ஒவபவாரு 
அட்ற்த் பதாகுதிறையும் ைாற்றி றவக்கவும்.

� குழுக்கறளச் ைரிைாை ைாத சுைற்சியின ்படி வரிறைப்படுத்துைாறு கூைவும்.

ஜைவரி 

பிபரவரி 

ைார்ச்

ஏபரல் 

சை 

ஜூன 

ஜூறல 

ஆகஸ்ட் 

பைப்ம்்பர் 

அக்ச்ா்பர் 

நவம்்பர் 

டிைம்்பர் 

வருைத்தின   
ைறா்த சுழறசி 
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அலகு-7

தகவெல் ்ேயலகாக்கம

கடடைத்்த நிரபபுக
+ 0 1 2 10

1 1 2 3 11
3
4
9 10
12
25 25
73
86 88
325
791
228 238
998 999

2.  கூடடைல் பற்றிய சில கூற்றுக்ை நகாம 
்தரி்நது ்ககாளரவெகாம.

i. ஓர எணணு்டன் 0ஐக கூடடு�ல்
ஓர எணணு்டன் 0ஐக கூடடினகால் அந்� எண 
மகாறகாமல் அப்்படிபய இருககும்.
ii. ஓர எணணு்டன் 1ஐக கூடடு�ல்
ஓர எணணு்டன் 1ஐக கூடடும் ப்பகாது அ�ன் 
அடுத்� எண கின்டககும்.
iii. ஓர எணணு்டன் 2ஐக கூடடு�ல்
ஓர எணணு்டன் 2ஐக கூடடும் ப்பகாது 
அவற்றின் கூட்டற்்பலன் 2 எண்னைத் 
�காணடுகிறது.
iv. ஓர எணணு்டன் 10ஐக கூடடு�ல்
 ஓர எணணு்டன் 10ஐக கூடடும் 
ப்பகாது அவதவணணின் ஒன்றன் இலக்ம் 
அப்்படிபய இருககும். ஆனகால் 10ஆம் 
இலக்மகானது 1ஆல் அதி்ரிக்ப்்படும். 
அ�காவது, அடுத்� எணணுககு ந்ரும்.

7.1 வி்ரவுக் கூடடைலுக்ககான வெழிமு்ைகள

நமது அன்றகா்ட வகாழ்வில் ்பல ேமயங்ளில் நகாம் கூட்டலினனப் ்பயன்்படுத்துகின்பறகாம். 
இஙகு கூட்டல்்னை வினைவகாக் உ�வும் சில நுட்பங்னைக ்காணப்பகாம்.
1.  கூடடைல் அடடைவெ்ண்யப பயன்படுத்துவெது சிறிய எணக்ைக் கூடடுவெதற்ககான 

சிை்நத வெழிகளில் ஒன்ைகாகும.
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3. 10 இன் இரட்டைக்ைக் கணடைறிதல்
கூட்டலுக்கான எண்ளின் த�காகுப்பு வழங்ப்்படும் ப்பகாது, கூடடு எண 10 இனன 
த்காடுக்க கூடிய எண்னைக ்ண்டறிந்து கூட்டலுககுக த்காடுத்தி்டல் பவணடும்.

எடுத்துக்ககாடடு  7+4+6+3 இன் கூடடுத் த�கான்யினனக ்காண்.

 
7+4+6+3

 7+3=10 மற்றும்  6+4=10
 எனபவ த்காடுக்ப்்பட்ட எண்ளின் கூடடுத் த�கான் =10+10=20
எடுத்துக்ககாடடு  5+3+2+6+4 இன் கூடடுத் த�கான்யினனக ்காண்.

   5+3+2+6+4

 6+4=10  5+3+2=10
 எனபவ கூடடுத்த�கான் = 10+10 =20

பயிற்சி 
கூடடுத்த�கான்யினனக ்ண்டறி்  i) 5+1+5+9 ii) 2+5+5+7+1 iii) 3+6+1+2+8

4) இரடடிபபகாக்கல் 
i.   ஒரர எண இரணடு மு்ை ரேரக்கபபடுமரபகாது அவ்வெண 

 இரடடிபபகாகிைது. 
எடுத்துக்ககாடடு  5 + 5 = 2 X 5 = 10

   7 + 7 = 2 X 7 = 14

ii.  அருரக உளை எணக்ைக் கூடடும ரபகாது 
 இரடடிபபகாக்குவெ்தப பயன்படுத்தலகாம.

எடுத்துக்ககாடடு  5 + 6 = 2 X 5 +1 = 10 + 1 = 11
   4 + 5 = 2 X 5 -1 = 10 - 1 = 9

5. இரணடு இலக்க எணக்ைக் கூடடுதல்
ஒன்றுக்ைக் கூடடி 10க்க்ை எணணுவெ்தத் தவிரக்கவும.
எடுத்துக்ககாடடு  7+ 12 இன் கூடடுத்த�கான்யினனக ்காண்.

   7ஐயும் 2ஐயும் கூடடினகால் 9 கின்டககிறது. 
   9 இலிருந்து 10ஆல் �காவிக கூடடி கூட்டற்்பலன் 19 த்பறு்.
   7 + 2 = 9 9 + 10 = 19
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எடுத்துக்ககாடடு  25 + 33 இன் கூடடுத் த�கான்யினனக ்காண்
   ஒற்னற இலக்ங்னைக கூட்டவும் 5 + 3 = 8
   �காவிக கூட்டவும் 8 + 30 + 20 =58

 எடுத்துக்ககாடடு  37 + 24. இன் கூடடுத் த�கான்யினனக ்காண்.
   ஒற்னற இலககு்னைக கூட்டவும் 7 + 4 = 11
   �காவிக கூட்டவும் -11+30+20=61

6) மூன்று இலக்கு எணகளின் கூடடைல்

எடுத்துக்ககாடடு  576 + 323 இன் கூடடுத்த�கான்யினனக ்காண்.

கீபழ த்காடுக்ப்்படடுளை எண்ளின் கூடடுத்த�கான்யினன வினைவில் 
்ண்டறிவ�ற்குப் பின்வரும் முனறயினனப் ்பயன்்படுத்�லகாம்.

படிநி்ல: 1 - எண்னை விரிவகாககு�ல்

படிநி்ல: 2 - நூறு இலக் எண்னைக கூட்டவும்

படிநி்ல: 3 - ்பத்து இலக் எண்னைக கூட்டவும்

படிநி்ல: 4 -  ஒற்னற இலக் எண்னை 
 ஒன்தறகான்றகா்ச் பேரக்வும்.

 ரேரல ககாடடைபபடடிருக்கும மு்ையில் இக்கணக்குக்ைக் கூடடைவும.

நூ ்ப ஒ
5 4 3

+ 2 1 0

நூ ்ப ஒ
3 4 8

+ 6 8 1

நூ ்ப ஒ
2 9 8

+ 5 0 1

நூ ்ப ஒ
5 4 3

+ 2 1 8

நூ ்ப ஒ
7 9 8

+ 6 5 4

நூ ்ப ஒ
7 1 6

+ 5 4 0

500 + 70 +6
300 + 20 + 3

500 + 300 = 800

800 + 70 =870
870 + 20 = 890

890 + 6 =896
896 + 3 = 899

500 70 6

300 20 3

800 890 899
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கடடைத்்த நிரபபுக
- 0 1 2 10

21 21 20 19 11
23
24
29 28
12
25 25
73
86 84
325
791
228 218

7.2 வி்ரவுக் கழித்தலுக்ககான வெழிமு்ைகள

2. கழித்தல் ேகார்நத சில உண்ேகள.
ஓர எணணிலிரு்நது 0ஐக் கழித்தல்
எந்� எணணிலிருந்து 0ஐக ்ழித்�காலும் 
அப� எண �கான் மீணடும் கின்டககும்.
ஓர எணணிலிரு்நது 1 றி்னக் கழித்தல்
எந்� எணணிலிருந்தும் 1 றினனக ்ழித்�கால் 
அவதவணணிற்கு முந்ன�ய எண கின்டககும்.
ஓர எணணிலிரு்நது 2ஐக் கழித்தல்
எந்� எணணிலிருந்தும் 2ஐக ்ழித்�கால் 
அவதவணணிலிருந்து 2 ்படி்ள முன்னுளை 
எணனணைப் த்பறலகாம்.
ஓர எணணிலிரு்நது 10ஐக் கழித்தல்
ஓர எணணிலிருந்து 10ஐக ்ழிககும் ப்பகாது, 
அவதவணணின் ஒன்றகாம் இலக்த்தில் எந்� 
மகாற்றமும் இைகாது. ஆனகால் அ�ன் ்பத்�காம் 
இலக்த்திலிருந்து 1 குனறயும், அ�காவது அந்� 
எண அ�ற்கு முந்ன�னய எணணிற்கு மகாறும்.

்ழித்�லுக்கான நுட்பங்ள சிலவற்னற இஙகு ்ற்்லகாம்.

1.  கழித்தல் அடடைவெ்ண்யக் ்ககாணடு சிறிய எணக்ை நகாம கழிக்கலகாம.

3. ஓர எணணிலிரு்நது அரத எண்ணக் கழித்தல்
 ஓர எணணிலிருந்து அப� எணனணைக ்ழிககும்ப்பகாது கின்டககும் மீ�ம் 0.

எடுத்துக்ககாடடு  978-978ஐக ்ழித்�கால் கின்டககும் மீ�ம் 0.

4. 0இல் முடியும எணக்ைக் கழித்தல்
 இவவிரு எண்ளிலிருந்தும் 1 றினனக குனறத்� பின் ்ழித்�னலச் தேயயவும்.
எடுத்துக்ககாடடு  340-229 மீ�ம் ்காண். 

நூ ்ப ஒ
3 4 0
2 2 9
1 1 1

நூ ்ப ஒ
3 3 9
2 2 8
1 1 1

-1

-1
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எடுத்துக்ககாடடு  1000 -574 ்ழிக்வும்

ஆ நூ ்ப ஒ
1 0 0 0

5 7 4
4 2 6

நூ ்ப ஒ
9 9 9
5 7 3
4 2 6

-1

-1

இவவிைணடிலுமிருந்து 1றினனக ்ழிப்்ப�கால் புதிய எணணும் மீதித்த�கான்யும்  
ஒன்றகா் உளைது.

கீரே ்ககாடுக்கபபடடை எணக்ைக் கழிக்கவும.

நூ ்ப ஒ
5 4 3

− 2 1 0

நூ ்ப ஒ
2 9 8

− 1 0 1

நூ ்ப ஒ
7 9 8

− 6 5 4

நூ ்ப ஒ
3 4 8

− 1 1 1

நூ ்ப ஒ
5 4 3

− 2 1 8

நூ ்ப ஒ
7 1 6

− 5 4 0

நூ ்ப ஒ
4 5 0

− 3 4 9

நூ ்ப ஒ
5 6 0

− 3 2 5

நூ ்ப ஒ
9 8 0

− 5 7 5
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2.2ேனக் கணக்கு

  ஒற்னற இலக் எண்ள மற்றும் இைடன்ட இலக் எண்னைக கூடடுவன�யும் 
்ழிப்்பன�யும் மனக ்ணைக்கா்ச் தேய�ல்.:

1. ஒரு மைம் நடு விழகாவில் 6 த�ன்னங்ன்று்ள மற்றும் 5 
பவப்்பங்ன்று்ள ந்டப்்பட்டன எனில், அவற்றின் தமகாத்� எணணிகன் 
என்ன?

2. மைத்திலிருந்� 5 இைநீர்ளில் 3 இைநீர்ள ்பறிக்ப்்பட்டன எனில் 
எத்�னன இைநீர்ள மீ�மிருககும்?

3. ஞகாயிற்றுக கிழனமயன்று 46 ஆண்ளும், 27 த்பண்ளும் ஒரு 
பூங்காவிற்குச் தேன்றனர.  இரு குழுவின் கூடடு எணணிகன்னய 
எழுது்.

4. ஒரு த்படடியில் 70 எழுதுப்கால்்ள உளைன.  அவற்றுள 54 
எழுதுப்கால்்ள மகாணைவர்ளுககுக த்காடுக்ப்்படுமகாயின் எத்�னன 
எழுதுப்கால்்ள மீ�மிருககும்?

5. 7 ப்பருககு 70 ்பந்து்ள த்காடுக்ப்்படுமகாயின், ஒவதவகாருவருககும் 
எத்�னன ்பந்து்ள த்காடுக்ப்்படடிருககும்?

6. ஒரு வரினேயில் 8 புத்�்ங்ள  அடுக்ப்்படடிருந்�கால்  48 புத்�்ங்னை 
எத்�னன வரினேயில் அடுக்லகாம்?

7. ஒரு த்படடிககுள 10 எழுதுப்கால்்ள அ்டஙகுதமனில் 100 
எழுதுப்கால்்ளுககு எத்�னன த்படடி்ள ப�னவப்்படும்?
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அறிவியல் 
வகுப்பு - 3                  பருவம் - 3

மதிப்பீடுமின் நூல் இணைய 
வளங்கள்

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதங்கள்

1 நமது சுற்றுச்சூழல் 57 ஜனவரி

2 விலஙகு்களின் வாழகல்க 71 பிப்்ரவரி - மார்ச்

3 ்காற்று 92 மார்ச் - ஏப்்ரல்

பபாருளடக்கம்
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அலகு
1

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ெபறும் திறன்களாவன:
 உயிர்க் காரணிகைள உயிரற்ற காரணிகளுடன்  ேவறுபடுத்தி அறிதல்
  உயிர்க் காரணிகளுக்கும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கும் இைடேய உள்ள 

ெதாடர்ைப புரிந்துெகாள்ளுதல்
 சுற்றுச்சுழல் சமநிைலையப் புரிந்துெகாள்ளுதல் 
  மரம் நடுதலின் முக்கியத்துவத்ைத புரிந்துெகாள்ளுதல்

நமது சுற்றுச்சூழல்

I. சுற்றுச்சூழல் - அறிமுகம்
(யாழினி தன் தந்ைத மற்றும் நண்பர்களுடன் பள்ளிக்குச் ெசல்கிறாள்)
யாழினி : அப்பா, அங்ேக பாருங்கள்!  பச்ைசக்கிளிகள். அைவ எங்ேக ேபாகின்றன?
அப்பா :  அைவ குளத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்கின்றன. குளக்கைரயில் உள்ள மரத்தில் அைவ 

தங்குகின்றன.
பாத்திமா :  மாமா! எங்கைள அங்ேக அைழத்துச் ெசல்கிறீர்களா?
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ஸ்டீபன் :  ஆமாம், மாமா.  நாம்  அங்ேக ெசன்று அவற்ைறப் பார்க்கலாமா?
அப்பா : ஓ! ேபாகலாேம!
  (அைனவரும் குளத்ைத ேநாக்கி நடக்கின்றனர்)
யாழினி :  நாம் அைமதியாகச் ெசல்ல ேவண்டும். 

ஏெனன்றால், அங்ேக   பச்ைசக் கிளிகள் 
மட்டுமின்றி எறும்பு, சிலந்தி, அணில், ைமனா 
மற்றும் குரங்கு ேபான்றைவயும் இருக்கும்.

பாத்திமா : ஓ! அங்ேக பாருங்கள்! குளத்தில் மீன், தவைள, ஆைம எல்லாம் உள்ளன.
அப்பா :  ஆமாம். பார்த்தீர்களா! இைவ எல்லாம் ஒேர இடத்தில் ஒன்றாக ஒன்ைற ஒன்று 

சார்ந்து வாழ்கின்றன.
ஸ்டீபன் :  அேதா குளத்திற்கு அந்தப் பக்கம் ஆடு, பசு ேமய்ந்து ெகாண்டிருப்பைதப் பாருங்கள்.
அப்பா : குழந்ைதகேள! ேநரமாகிறது நாம் பள்ளிக்குப்  ேபாகலாமா?
குழந்ைதகள் :  சரிங்க  மாமா! இந்த அழகான இடத்திற்கு எங்கைள அைழத்து வந்து காண்பித்ததற்கு 

மிக்க நன்றி!

பின்வரும் விலங்குகள் ேபால ஒலி எழுப்பி 
மகிழ்ேவாமா!

ஓைசயிடுேவாம்

( காகம், குயில், யாைன, கிளி, கழுைத, பசு, ஆடு, நாய் )

2முயல்ேவாம் 1.  முன் பக்கத்தில் உள்ள  படத்தில் நீங்கள் காணும் 
விலங்குகளின் ெபயர்கைள எழுதுக.

______________  ___________________ __________________
______________  ___________________ __________________
______________  ___________________ __________________.

2.  பின்வருவனவற்ைற இயற்ைகயான ெபாருள்கள், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள்கள்  
என வைகப்படுத்துக.

இயற்ைகயான ெபாருள்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள்கள்

உலக 
சுற்றுச்சூழல் 

தினம் - ஜூன் 5

(அைணக்கட்டு, ஆறு, ெதன்ைன மரம், கட்டடம், மல்லிைகப்பூ, குன்று, ேமகம், அைலேபசி, 
ெவள்ளிப் பாத்திரம், ேகாவில், ெராட்டி, காற்று, சூரியன், கப்பல், நீர், ெபன்சில், புத்தகம், 

ெபாம்ைம, கால்பந்து, சூரியகாந்திப்பூ, முதைல, வானூர்தி)
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இைணப்ேபாம் மூலப்ெபாருள்கைள அவற்றிலிருந்து கிைடக்கும் வளங்கள் 
(ெபாருள்கள்) மற்றும் அவற்றின் பயன்களுடன் இைணக்க.

தாதுக்கள்

மின்சாரம்

மரச்சாமான்கள்

மரக்கட்ைட

கம்பளி/ேதால் உணவு

ெநற்பயிர் நடுதல் உைடகள்

1.

2.

3.

4.

5.

வளங்கள்மூலப்ெபாருள் பயன்கள்

நம்ைமச் சுற்றி உள்ள அைனத்தும் சுற்றுச்சூழலில் அடங்கும். அைவ 
உயிர்க் காரணி, உயிரற்ற காரணி என இருவைகப்படும். சுற்றுச்சூழலில் 
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ேபான்ற உயிர்க் காரணிகளும், 
நீர்நிைலகள், சூரிய ஒளி, காற்று மற்றும் மண் ேபான்ற உயிரற்ற 
காரணிகளும் காணப்படுகின்றன.

II. சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் என்பவர் சுற்றுச்சூழல் மீது அக்கைறயும் அதைன 
பாதுகாப்பதில் ஈடுபாடும் உள்ளவர். நாமும் ஒரு தன்னார்வலராகத் தாவரங்கள் 
மற்றும் விலங்குகள் பாதுகாப்பில் ஈடுபடலாம்.

ேமலும் அறிேவாம்

நமது சுற்றுச்சூழலில் உள்ள உயிர்க் காரணிகளும், உயிரற்ற காரணிகளும் ஒன்ைற ஒன்று 
சார்ந்துள்ளன.  இச்சுற்றுச்சூழல் இயற்ைக நமக்கு வழங்கிய மிகச்சிறந்த பரிசாகும்.

காற்றாற்றல் ஆபரணங்கள்

3rd Science Unit 1_Our Environment.indd   59 11/21/2019   12:01:45 PM



60

நமது சுற்றுச்சூழல், முக்கிய இரு காரணிகளால் ஆனது. 
 அ. உயிர்க் காரணிகள்  ஆ. உயிரற்ற காரணிகள்
உயிர்க் காரணிகள் 

நமது சுற்றுச்சூழலில் உள்ள உயிருள்ளைவ அைனத்தும் உயிர்க் காரணிகள் எனப்படும். 
எ.கா. சிங்கம், வாைழமரம், புறா, மனிதன்.

உயிரற்ற காரணிகள்
நமது சுற்றுச்சூழலில் உள்ள உயிரற்ற ெபாருள்கள் அைனத்தும் உயிரற்ற காரணிகள் 

எனப்படும். எ.கா. காற்று, மண், நீர், சூரிய ஒளி, ெவப்பநிைல.
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உயிர்க் காரணிகளுக்கும்,  உயிரற்ற காரணிகளுக்கும் இைடேயயுள்ள ேவறுபாடுகள்

உயிர்க் காரணிகள் (உயிருள்ளைவ) உயிரற்ற காரணிகள் (உயிரற்றைவ)

இைவ சுவாசிக்கவும் வளரவும் ெசய்யும் இைவ சுவாசிக்கவும், வளரவும் ெசய்யா.

இைவ உயிர் வாழ உணவு ேதைவ உணவு ேதைவப்படாது

இவற்றிற்கு உணர்ச்சி உண்டு இவற்றிற்கு உணர்ச்சி இல்ைல 

இளம் உயிரிகைள உருவாக்கும் இளம் உயிரிகைள உருவாக்காது

விலங்குகைளப் ேபால 
தாவரங்களால் நகர முடியாது. 
ஆனால் துளிர்க்கும் தாவரப்பகுதிகள் 
சூரியைன ேநாக்கி வளரும். 
எனேவ, தாவரங்களும் உயிருள்ள 
காரணிகளாகும்.

ேமலும் அறிேவாம்
அமீபா என்பது ஒரு ெசல் உயிரி. 

அமீபாவிற்குத் தன் வடிவத்ைத  
மாற்றிக் ெகாள்ளும் தன்ைம உண்டு. இது 1755 
ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

w முயல்ேவாம் 1. பின்வரும் காரணிகைள வைகப்படுத்துக.

காரணிகள் உயிர்க் காரணி உயிரற்ற காரணி

தாவரங்கள், நாற்காலி, மீன், 
யாைன, துணி துைவக்கும் 
இயந்திரம், மயில், புத்தகம், 
கண்ணாடி, சுண்ணக்கட்டி, 
பூைன, மைழ, தவைள, 
ைகக்கடிகாரம், மனிதன், 
எழுதுேகால், சிங்கம், நீர்.

2. சிந்தித்து விைடயளி.
அ.  ஊஞ்சல் முன்னும் பின்னும் அைசகிறது. அது உயிருள்ளதா? அல்லது

  உயிரற்றதா? __________.
ஆ.  உயிருள்ள மரத்திலிருந்து மரக்கட்ைடகைளப் ெபறுகிேறாம். அம்மரக்கட்ைடகளிலிருந்து 

நாற்காலி ெசய்கிேறாம். அந்த நாற்காலி  உயிருள்ளதா?  அல்லது   உயிரற்றதா? 
____________.
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முயல்ேவாம்

விைடயளிப்ேபாம்

எந்த உயிரற்ற காரணி மிதக்கிறது?
அ. இரும்புத்துண்டு
ஆ. கல்
இ. காற்று நிரம்பிய பந்து
ஈ. நாணயம்

படம் பார்த்து விைடயளி. 

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் உயிருள்ளவற்றின் 
பண்புகைள விளக்குகின்றன. பின்வரும் குறிப்புகைளப் பயன்படுத்தி, அப்பண்புகைள 
அைடயாளம் கண்டறிந்து எழுதுக. 
(பண்புகள்  :  இடம் ெபயர்தல், சுவாசித்தல், உணர்ச்சி, உணவு ேதைவ,  வளர்ச்சி, இனப்ெபருக்கம்)

கூற்றுகள் பண்புகள்
ெதாட்டாற் சிணுங்கி தாவரத்ைதத் ெதாட்டவுடன் 
அது தன் இைலகைள மூடுதல்
பப்பாளி விைத பப்பாளி மரமாதல்
வானில் பறக்கும் புறா
பசு புல் ேமய்தல்
பூைன, குட்டிகைளப் ேபாடுதல்
மனிதர்களும் விலங்குகளும் மூச்சுவிடுதல்

விைளயாடுேவாம் மாணவர்கைள இரு குழுவாகப்பிரித்துப் 
பள்ளிையச் சுற்றிக் காணப்படும் உயிர்க் 

காரணிகைள ஒரு குழுைவயும் உயிரற்ற காரணிகைள மற்ெறாரு குழுைவயும் 
எழுதச் ெசய்க.

உயிர்க் காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள்
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அைனத்து உயிர்க் காரணிகளும் தாம் வாழ்வதற்கு உயிரற்ற காரணிகைளச் சார்ந்துள்ளன. 
உயிர்க் காரணிகளும், உயிரற்ற காரணிகளும் உணவின்  மூலம் ஆற்றைலப் பரிமாறிக் ெகாள்வதால் 
ஒன்றுடன் ஒன்று இைணக்கப்படுகின்றன. உயிர்க் காரணிகளில் மிகவும் முக்கியமானைவ 
தாவரங்கள் ஆகும். ஏெனனில், உயிரற்ற காரணிகளான காற்று, மண், நீர், சூரிய ஒளி ேபான்றவற்ைறப் 
பயன்படுத்தி தாவரங்கள் உணவு தயாரிக்கின்றன.

உயிர்க் காரணி, உயிரற்ற காரணிகளுக்கு இைடேயயான ெதாடர்புக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள்.

III. உயிர்க் காரணிகளுக்கும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கும் இைடேயயான ெதாடர்பு

நீர்

சூரிய ஒளிமண்

காற்று

தாவரங்கள்

பறைவகள்
பூச்சிகள்

ேமேல உள்ள வைரபடங்களின் மூலம் தாவரங்கள் உயிர்வாழ நீர், மண், காற்று, சூரிய ஒளி 
ேபான்றைவ ேதைவ என்பைத அறிகிேறாம்.
பின்வரும் உயிர்க் காரணிகள் வாழ்வதற்குத் ேதைவயான உயிரற்ற காரணிகைள எழுதுக.

1. பறைவகள் : ----------- ,  ----------- , ----------- , ----------- , -----------.

2. பூச்சிகள் : ----------- ,  ----------- , ----------- , ----------- , -----------.

3. மனிதன் : ----------- ,  ----------- , ----------- , ----------- , -----------.

��
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தாவர�க�
�ல��க�

��ய ஒ�

��

���க�
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1. பூங்காவில் ெபரிய ஆலமரம் ஒன்று உள்ளது. குரங்குகளும் 
பறைவகளும் அந்த ஆலமரத்ைத வாழிடமாகக் 

ெகாண்டுள்ளன. அம்மரத்தின் கீேழ மனிதர்களும் ஓய்ெவடுப்பதுண்டு. அம்மரமும், 
குரங்குகளும், பறைவகளும்,  மனிதர்களும் எவ்வாறு ஒருவைர ஒருவர் சார்ந்துள்ளனர் 
என உனது நண்பர்களுடன் கலந்துைரயாடுக.
2. 'தாவரம் முக்கியமான ஓர் உயிர்க் காரணி' ஏன்? 
 ________________________________________________________.

3.  உயிர்க் காரணிகளும், உயிரற்ற காரணிகளும் எவ்வாறு ஒன்ைற ஒன்று சார்ந்துள்ளன 
என்பைதக் குழுவில் கலந்துைரயாடி கருத்துக்கைளப் பதிவு ெசய்க.

விவாதிப்ேபாம்

முயல்ேவாம்

(காற்று, நீர், சூரிய ஒளி, மண்,  நிலம், ேகாதுைம, பழங்கள், புல், ேகாழி)

அ. விலங்குகள் : ________________________________________

ஆ. தாவரங்கள் : ________________________________________

இ. மனிதன் :  ________________________________________

2. பின்வருவனவற்றிற்கு உதாரணம் தருக.
அ. காற்றில் பறக்கும் விலங்கு : ---------------------------

ஆ. நீரில் வாழும் விலங்கு : ---------------------------

இ. நிலத்தில் நகரும் விலங்கு : ---------------------------

ஈ. தாவரத்ைத மட்டும் உண்ணும் விலங்கு : ---------------------------

1. பின்வரும் உயிர்க் காரணிகள் வாழ்வதற்குத் ேதைவயான 
உயிரற்ற காரணிகைள எழுதுக. 

உயிர்க் காரணிகளுக்கும் அவற்றின் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இைடேயயான ெதாடர்பு 
பற்றி  கற்கும் அறிவியலின் ஒரு பிரிேவ சூழலியல் ஆகும்.

ேமலும் அறிேவாம்
சூழலியல் (Ecology)
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தாவரங்கள், மான்கள், சிங்கங்கள் மட்டும் வாழும் 
சுற்றுச்சூழைலக் கற்பைன ெசய்யவும்.

  அைனத்துச் சிங்கங்களும்  அகற்றப்பட்டால் மான்களின் நிைல என்னவாகும்?
  மான்கைள உண்பதற்குச் சிங்கங்கள் இல்லாவிட்டால், தாவரங்கள் என்ன ஆகும்?
  அைனத்துத் தாவரங்களும் உண்ணப்பட்டு விட்டால், பின்னர் மான்களின்  நிைல என்னவாகும்?

ஒரு சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தில் உயிர் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கு இைடேய ஆற்றலானது 
உணவுச்சங்கிலி மூலம் கடத்தப்படுவது முக்கியமான ஒன்றாகும். சுற்றுச்சூழல் சமநிைல என்பது 
நுண்ணுயிர்கள்,  தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் என அைனத்தும் வாழ்வதற்ேகற்ற சூழ்நிைல 
மண்டலமாகும். உயிர்க் காரணி மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கு இைடேயயான சீரான உணவு 
மற்றும் ஆற்றல் சுழற்சிையக் ெகாண்ட சூழ்நிைல மண்டலேம சுற்றுச்சூழல் சமநிைல எனப்படும்.

சுற்றுச்சூழலின் உயிர்க் காரணிகள் பின்வருமாறு: உற்பத்தியாளர், நுகர்ேவார் மற்றும் 
சிைதப்பைவ.
1. உற்பத்தியாளர்கள்

தமக்குத் ேதைவயான உணைவத் தாேம தயாரித்துக் ெகாள்ளக்கூடிய உயிரினங்கேள 
'உற்பத்தியாளர்கள்' எனப்படும். பசுந்தாவரங்கேள உற்பத்தியாளர்கள் ஆகும். தாவரங்கள், தமக்குத் 
ேதைவயான உணைவ ஒளிச்ேசர்க்ைக மூலம் தாேம 
உற்பத்தி ெசய்கின்றன. எனேவ, பசுந்தாவரங்கள் 
முதன்ைம உற்பத்தியாளர்கள் எனப்படுகின்றன. 
மனிதர்களும் விலங்குகளும் உணவிற்குத் 
தாவரங்கைளேய சார்ந்து உள்ளனர்.

IV. சுற்றுச்சூழல் சமநிைல

தமக்குத் ேதைவயான உணைவத் 
தாேம தயாரிக்க முடியாமல் பிற  
உயிரினங்கைளச் சார்ந்து வாழும் சில 
தாவரங்கள் உள்ளன. அைவ ’ஒட்டுண்ணித் 
தாவரங்கள்’ எனப்படும். எ.கா.  கஸ்குட்டா.

ேமலும் அறிேவாம்

2. நுகர்ேவார்கள் 
உற்பத்தியாளர்கள் தயாரிக்கும் உணைவ உண்டு வாழும் உயிரினங்கள் 'நுகர்ேவார்கள்' 

எனப்படும். ெபரும்பாலும் அைனத்து உயிரினங்களும் உணவிற்காக உற்பத்தியாளர்கைள 
(பசுந்தாவரங்கைள) ேநரடியாகேவா, மைறமுகமாகேவா சார்ந்துள்ளன. இைவ, அவற்றின் உணவு 
முைறையப் ெபாருத்து மூவைகயாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அைவயாவன 1. தாவர உண்ணிகள்
2. ஊன் உண்ணிகள் 3. அைனத்துண்ணிகள்.
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3. சிைதப்பைவ
இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து 

(மட்கச் ெசய்து)  உணைவப் ெபறுபைவ சிைதப்பைவ 
எனப்படும். இைவேய  மண்ணிற்கு ஊட்டச்சத்துக்கைள 
வழங்குகின்றன.

எ.கா. பாக்டீரியா, பூஞ்ைச. பாக்டீரியா

முயல்ேவாம்

முயல்ேவாம்

விவாதிப்ேபாம் 1. கலந்துைரயாடி எழுதுக.
 தாவரங்களும் மனிதர்களும் உயிருள்ளைவேய. பின்பு
மனிதன் ஏன் தாவரங்கைளச் சார்ந்துள்ளான்?

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________.
2.   மாணவர்கைள மூன்று குழுவாகப் பிரித்து ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும் உயிருள்ள ெபாருள்கள்  

சிலவற்றின் படங்கைளக் ெகாடுத்து, உணவுப் பழக்கத்தின் அடிப்பைடயில் அவற்ைற 
வைகப்படுத்தக் கூறவும். 

3.  மாணவர்கைள வகுப்பைறக்கு ெவளியில் அல்லது பூங்காவிற்கு அைழத்துச் ெசன்று அங்கு 
அவர்கள் காணும்  உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் நுகர்ேவார்கள் பற்றிக் குறிப்ெபடுக்கச் ெசய்து 
அவற்ைறப் பற்றிக் கலந்துைரயாடச் ெசய்க.

அட்டவைணயில் மைறந்துள்ள இயற்ைக வளங்கைள வட்டமிடுக.

வ றி க கு தா வ ர ம் நு
பூ ம ட ள ள பூ ெசா உ ெப
ெப ர ல் ம் ம் ஏ ரி இ ம
நு ம் றி உ வ றி உ ெப ைல

ெசா ைற இ ெசா நீ ர் நு பூ ைற
கா வி ல ங் கு இ ம ண் றி
ற் ெப ர் நி ள ஆ இ ழு வ
று றி நு ல ம் ழு கா டு ெசா
உ வ இ ம் ெப றி நு உ ைற

பின்வரும் உயிர்க் காரணிகைள வைகப்படுத்துக.

   துளசி, பூஞ்ைச, மாமரம், முதைல, கழுகு, பூைன, நாய், ெவள்ளரித் தாவரம்,  ,  
   மனிதன், முயல், பாக்டீரியா.  

உற்பத்தியாளர்கள் : ------------, ------------, ------------, ------------, ------------ .

நுகர்ேவார்கள் : ------------, ------------, ------------, ------------, ------------ .

சிைதப்பைவ : ------------, ------------, ------------, ------------, ------------ .
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இைணப்ேபாம்
உணவின் அடிப்பைடயில் விலங்குகைளப் ெபாருத்துக.

ெமல்லிய தண்டுடன் கூடிய சிறு தாவரேம மரக்கன்று 
எனப்படும். மரங்கள் இல்லாமல், பூமியில் உயிர்கள் வாழ 

முடியாது. மரக்கன்றுகைள நடுதலும் அவற்ைறப் பராமரித்தலுேம நல்ல சுற்றுச்சூழைல 
உருவாக்கும்.

V. மரக்கன்று நடுதல்

தாவரங்களின் பயன்கள்

சுவாசிக்க 
உயிர்வளிையத்  

(ஆக்சிஜன்)  தரும்.

வீட்டு உபேயாகப் 
ெபாருள்கைளச் ெசய்ய 

மரக்கட்ைடகைளத் தரும்.
மைழப் ெபாழிைவத் 

தரும்.

நன்கு வாழ்வதற்குரிய 
சூழைலத் தரும்.

உயிரினங்களுக்கு  
நிழைலயும், 

உணைவயும் தரும்.

சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள தீைம 
விைளவிக்கும் வாயுக்கைளயும் 

புைகையயும் உறிஞ்சிக் 
ெகாள்ளும்.

அைனத்துண்ணி

ஊன் உண்ணி 

தாவர உண்ணி

பசு

கரடி

புலி

சிங்கம்

யாைன

காகம் 
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வன மேகாத்சவம்
 ”காடுகளின் விழா ” என்ற வன மேகாத்சவம் ஒவ்ேவார் ஆண்டும் நைடெபறும். 

இது மரம் நடுவதன் அவசியத்ைத உணர்த்தும்  விழா ஆகும். 1950 முதல் ஒவ்ேவார் 
ஆண்டும் ஜூைல முதல் வாரம் ெகாண்டாடப்படுகிறது.

நமது பிறந்தநாள், வீட்டு விழாக்கள், ேதசிய விழாக்கள்  
ேபான்றவற்றின்ேபாது, நாம் மரக்கன்றுகைளப் பரிசாக அளிப்பதன் 
மூலம் மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம். நாமும் நம் 
பிறந்தநாளில் மரக்கன்றுகைள நட்டு பராமரிக்கலாம்.

நமது சுற்றுச்சூழைலப் பாதுகாக்கும் சில முக்கிய இயக்கங்களும் சட்டங்களும்
சிப்ேகா இயக்கம் - 1970
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் - 1986
ேதசிய பசுைமத் தீர்ப்பாயம் - 2010
அப்பிேகா இயக்கம் - 1983

ேமலும் அறிேவாம்

முயல்ேவாம் அ.  தாவரங்களின் பயன்களுள் எைவேயனும் இரண்டிைன எழுதுக.
 1. ____________________________

 2. ____________________________
ஆ.  'நமது சுற்றுச்சூழைலப் பாதுகாப்ேபாம்' என்ற தைலப்பில் விழிப்புணர்வுப் ேபரணி 

நடத்துதல்
இ. உனது பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகைள நட்டுப் பராமரித்தல்.
ஈ. விைதப்பந்து தயாரித்துப் பகிர்தல்

சிறிது களிமண், இைல மட்கு, நீர் ஆகியவற்ைற எடுத்துக்ெகாள்ளவும். மூன்ைறயும் 
கலந்து சிறிய பந்து ேபால ெசய்து அதனுள் கிைடத்த விைதகைள ைவக்கவும். 
பின் இவற்ைறக் காயைவத்துப் பத்திரப்படுத்திப் பள்ளியின் முக்கிய விழாக்களில் 
இவ்விைதப் பந்துகைள அைனவருக்கும் வழங்கலாம்.
உ.  மரங்களின் பாதுகாப்பு பற்றிச் சில வாசகங்கள் எழுதி, உங்கள் பள்ளி வளாகம் மற்றும் ஊரில் 

உள்ள மரங்களில் ஒட்டி ைவத்து விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்துக.
எ.கா. வாசகங்கள்:  பூமிைய நாம் பாதுகாத்தால் அது நம்ைமக் காக்கும். 

புவி எனேதா, உனேதா அன்று; அது நமது!
1.
2.

நம் எதிர்காலத்தின் தன்ைம இயற்ைகயின் எதிர்காலத்ைதச் சார்ந்தது.
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I. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
1. நமது சுற்றுச்சூழல் ______________ ஆல் சூழப்பட்டது. 

 அ. உயிர்க் காரணி ஆ. உயிரற்ற காரணி இ. உயிர் மற்றும் உயிரற்ற காரணி
2. பின்வருவனவற்றுள் உயிர்க் காரணி எது?

 அ.  நீர் ஆ. ஆடு இ. காற்று
3. மனிதர்கள் தங்கள் உணவிற்காக ______________ச் சார்ந்துள்ளனர்.
 அ.  தாவரங்கள் ஆ.  மண் இ. மரக்கட்ைட
4. முதன்ைம உற்பத்தியாளர்கள் எைவ?

 அ. உலர்ந்த இைலகள் ஆ.பசுந்தாவரங்கள் இ. பச்ைசயமில்லாத் தாவரங்கள்
5. சிைதப்பைவக்கு எடுத்துக்காட்டு எது?

 அ. மாமரம் ஆ. பாக்டீரியா இ. மான்
6. பூமியில் பசுந்தாவரங்கள் இல்ைலெயனில், பின்வரும் எந்ெதந்த உயிர்க் காரணிகள் அழிந்துவிடும்?

அ

அ) அ மற்றும் இ   ஆ) ஆ மற்றும் ஈ    இ) அ மற்றும் ஈ   ஈ) அ, ஆ, இ மற்றும் ஈ
II. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

1. _________ (பசு / மண்) ஒரு நுகர்ேவார்.
2. இளந்தாவரங்கள்  _________ (மரம் / மரக்கன்று) எனப்படும்.
3. மரம் நடுதலால் நமக்கு _________ (ஆக்ஸிஜன் / நிலம்) கிைடக்கும்.
4. உலகச் சுற்றுச்சூழல்  தினம் _________ (ஜூன் 15 / ஜூன் 5) அன்று ெகாண்டாடப்படுகிறது.

5.  _________ (சிைதப்பைவ / உற்பத்தியாளர்கள்) என்பது இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குகளிலிருந்து உணைவப் ெபறுகின்றன.

மதிப்பீடு

ஆ

இ ஈ
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III. ெபாருத்துக.
1. கல் - நுகர்ேவார்
2. பாக்டீரியா - உயிரற்ற காரணி
3. தாவரம் - சிைதப்பைவ
4. எருைம - உற்பத்தியாளர்

IV. சரியா, தவறா எனக் கூறுக.
1. உயிர்க் காரணிகளுக்கு உயிரற்ற காரணிகள் அவசியமாகிறது. 
2. நதி உயிர்க் காரணிக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 
3. ஒவ்ேவார் ஆண்டும் ஜூைல முதல் வாரம் ’வன மேகாத்சவம்’ ெகாண்டாடப்படுகிறது.
4. தாவரங்கள் என்பைவ நுகர்ேவார்கள். 
5. தாவரங்கள் மற்ற உயிரினங்களுக்கு உணவும் இருப்பிடமும் தருகின்றன. 

V. விைடயளி.
1.  விஜய் ’P’ மற்றும் ’R’ என்ற இரண்டு காரணிகைள (ஒன்று உயிருள்ளது, மற்ெறான்று 

உயிரற்றது) தனித்தனி கூண்டுகளில்  ைவத்து உணவும் நீரும் ெகாடுத்து அவற்றின் 
மாற்றத்ைதக் கவனித்து வந்தான்.

வாரம் ’P’ ன் எைட ’R’ ன் எைட

1 2 கி.கி 1.5 கி.கி

2 4 கி.கி 1.5 கி.கி

3 6 கி.கி 1.5 கி.கி

4 8 கி.கி 1.5 கி.கி

  அ) இரண்டில் உயிருள்ள ெபாருள் எது? உனது விைடக்கான காரணத்ைத எழுதுக.
  ஆ) ஆறாம் வாரத்தில் உயிருள்ள ெபாருளின் எைட என்னவாக இருக்கும்?
2. உயிர்க் காரணி, உயிரற்ற காரணிக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
3.   உயிருள்ளைவ மற்றும் உயிரற்றைவக்கு இைடேயயான ஏேதனும் மூன்று ேவறுபாடுகைள 

எழுதுக.
4.  பூச்சிகளுக்குத் ேதைவயான உயிரற்ற காரணிகைளப் பட்டியலிடுக.
5.  சுற்றுச்சூழல் சமநிைலக்குத் ேதைவயான உயிர்க் காரணிகள் யாைவ ?
6.  'தாவரங்கைள முதன்ைம உற்பத்தியாளர்கள் எனக் கூறுகிேறாம்'. ஏன்?
7.  தாவரத்தின் எைவேயனும் நான்கு பயன்கைள எழுதுக.

VI. ெசயல்திட்டம்.
  உயிர்க் காரணிகள் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளின் படங்கைளச் ேசகரித்துப் படத்ெதாகுப்பு 

தயார் ெசய்க. 
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விலங்குகளின் 
வாழ்க்ைக

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகைளப் பயன்படுத்தி, விலங்குகைள அைடயாளம் கண்டு, 
அவற்றின் ெபயர்கைள எழுதுக.

அலகு
2

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ெபறும் திறன்களாவன:
 விலங்குகளின் பல்ேவறு வாழிடங்கைள ேவறுபடுத்தி அறிதல்
 விலங்குகள் உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ளும் விதம் பற்றி அறிதல்
 விலங்குகளின் சுற்றுப்புறத்ைதயும் அவற்றின் உணவு முைறகைளயும் அறிதல்
 பறைவகள் மற்றும் பூச்சிகளின் மாறுபட்ட வாயுறுப்புகைள அறிதல்
 சுற்றுச்சூழலில் உணவு வைல மற்றும் உணவுச் சங்கிலியின் முக்கியத்துவத்ைத அறிதல்

ஆயத்தச் ெசயல்பாடு

இற�ைக உ�ளதா? ஆ� இ�ைல 

 

 

 

ந�ைத � �தைல 
�	 �� ��

இற�க� உ�ளனவா?

ஆ�

ஆ�

ஆ�

ஆ�

இ�ைல

இ�ைல

இ�ைல

இ�ைல

அ ஆ

இ

உ ஊ

உேராம� உ�ளதா?

ஓ� உ�ளதா?


� � உ�ளதா?ஈ
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I. பல்ேவறு சுற்றுச்சூழலில் வாழும் விலங்குகள்

இப்புவியானது இலட்சக்கணக்கான விலங்குகள் வாழ இடத்ைத அளிக்கிறது.  ஓர் உயிரினம் 
வாழும் இடேம அதன் வாழிடம் எனப்படும்.  ஓர் உயிரினம் உயிர்வாழ அடிப்பைடத் ேதைவகளான 
உணவு, நீர், இருப்பிடம் மற்றும் இனப்ெபருக்கத்திற்கு ஏதுவான சூழல் ேபான்றைவ அதன் 
வாழிடத்தில் காணப்படுகிறது. 

வாழிடமானது மிகப்ெபரிய காடாகேவா, சிறிய இைலயாகேவா இருக்கலாம். ஒவ்ெவாரு 
விலங்கும் ெவவ்ேவறு சூழ்நிைலயில் வாழ்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, திமிங்கலம் கடலிலும் 
(நீர் வாழிடம்), நரி காட்டிலும் (நில வாழிடம்) வாழ்கின்றன. 

நிலத்தில் வாழும் விலங்குகள் நில வாழ்வன எனப்படும். எ.கா. எறும்பு, பூைன, சிங்கம்.
சில நில வாழிடங்கள் பின்வருமாறு: 
1. சமெவளி 
2. காடு 

நில வாழிடம்

மான், நரி, கரடி, 
காட்ெடருைம ேபான்றைவ 

காடுகைள வாழிடமாகக் 
ெகாண்டுள்ளன.

எலி, பசு, ஒட்டகம், ேகாழி 
ேபான்றைவ சமெவளிைய 

வாழிடமாகக் ெகாண்டுள்ளன.

சமெவளி

காடு
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நீர் வாழிடம்
நீரில் வாழும் உயிரினங்கள் நீர் வாழ்வன எனப்படும். எ.கா. மீன், டால்பின், நண்டு.
நீர் வாழிடம் இரு வைகப்படும். 
1.  நன்னீர் வாழிடம்
2. உவர்நீர் வாழிடம் 

 குளம், ஏரி, ஆறு ேபான்றைவ நன்னீர் வாழிடங்கள் 
ஆகும். இவற்றில் பலவைகயான மீன்கள், ஆைமகள், 
நன்னீர் மட்டிகள், நண்டுகள் ேபான்றைவ 
வாழ்கின்றன.

கடல்களும், 
ெபருங்கடல்களும் உவர் 

நீர் வாழிடங்களாகும். 
இவற்றில் சுறாமீன், 

ெஜல்லிமீன், கடற்பாம்புகள், 
நட்சத்திர மீன்கள் 

ேபான்றைவ வாழ்கின்றன.

நன்னீர் வாழிடம்

உவர்நீர் வாழிடம்

உங்களுக்குத் ெதரியுமா? 
உலக  விலங்குகள் தினம் அக்ேடாபர்- 4

அன்று ெகாண்டாடப்படுகிறது. 
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நீர் வாழ்வன மற்றும் நில வாழ்வனவற்றின் 
ெபயர்கைள அவற்றிற்குரிய வாழிடத்துடன் இைணக்க.

இைணப்ேபாம்

குரங்கு குதிைர சிங்கம் காகம்ஒட்டகம் யாைனநண்டு கடற்குதிைர

நீரில் வாழ்வன

நிலத்தில் வாழ்வன

தவைள புலிநாய்மான் நட்சத்திர மீன் திமிங்கலம்நன்னீர் மட்டிபன்றி
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அ)  வாழிடத்தின் அடிப்பைடயில் ெபாருந்தாத ஒன்ைற வட்டமிடுக. 
1. சிங்கம்,  யாைன,  குரங்கு,  திமிங்கலம்
2. சுறாமீன்,  நாய்,  ெஜல்லிமீன்,  நட்சத்திரமீன்

ஆ) ெகாடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளுக்கு உரிய விலங்கின் ெபயைர எடுத்து எழுதுக.
   ெபன்குயின், திமிங்கலம், ஆக்ேடாபஸ், வாத்து.  

கண்டுபிடிப்ேபாம்

உதவி ெசய்ேவாம்

சமெவளி காடு குளம்

ஓர் ஊரில் இயங்கிவந்த உயிரியியல் பூங்காைவத் 
திடீெரனச் சில காரணங்களால் மூட முடிவு ெசய்தனர். 

எனேவ, அங்கிருந்த விலங்குகைள அவற்றின் வாழிடத்தில் ேசர்க்க முடிவு ெசய்தனர்.  
அவர்கள் எந்த விலங்ைக எந்த வாழிடத்தில் ேசர்த்திருப்பர்?

   புலி, நண்டு, வான்ேகாழி, ஒட்டகச்சிவிங்கி, பூைன, மீன், கரடி, கழுைத, ஒட்டகம், காகம்,  
   வரிக்குதிைர, வாத்து, யாைன, ஆைம, பன்றி, மயில், சிங்கம்.  

எட்டு ைககைளக் ெகாண்டவன்; கடலிேல வாழ்பவன்: _________.

பறக்க முடியாதவன்; ஆனால், நன்றாக நீந்துபவன் : _________.

கடலில் வாழ்வனவற்றில் மிகப் ெபரியவன் : _________.

நீர்ப் பறைவ : _________.

1.

2.

3.

4.
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நீரில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு மட்டும் வண்ணம் தீட்டுக.

வண்ணமிடுேவாம்
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விலங்குகைள அவற்றின் வாழிடத்துடன் இைணக்க.

77

காடுகள்

துருவப்பகுதி

உவர்நீர்

நன்னீர்

பாைலவனம்

ேதைர, தவைள 
ேபான்றைவ நீரிலும் 

நிலத்திலும் 
வாழ்கின்றன. எனேவ 
இைவ இருவாழ்விகள் 

எனப்படும்.

காகம், பருந்து 
ேபான்றைவ 

பறக்கக்கூடியைவ. 
இைவ பறைவகள் 

எனப்படும்.

குரங்கு, அணில் 
ேபான்ற விலங்குகள் 

மரங்களில் 
வாழ்கின்றன.  எனேவ 

இைவ மரத்தில் 
வாழ்வன எனப்படும்.

பறைவகள்

 

இருவாழ்விகள்  

 ம
ரத்

தில்
 வ

ாழ்
வன

ேமலும் 
அறிேவாம்

இைணப்ேபாம்
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விலங்குகைள அவற்றின் வாழிடத்துடன் இைணக்க.

ேதனீ

சிலந்தி

சிங்கம்

மீன்

பறைவ

மண்புழு

II. விலங்குகள் உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ளும் விதம்

சிந்தித்து  விைடயளி: விலங்குகள் ஏன் உணைவ உண்கின்றன?
விலங்குகளால் தமக்கு ேவண்டிய உணைவத் தாேம தயாரிக்க முடியாது. அைவ தமது 

உணவிற்குத் தாவரங்கைளேயா, தாவரங்கைள உண்ணும் பிற விலங்குகைளேயா சார்ந்து 
உள்ளன. விலங்குகள் உணவிற்காக இடம்விட்டு இடம் நகர்கின்றன.

இைணப்ேபாம்

பின்வரும் விலங்குகளின் உணவுகைள எடுத்து எழுதுக.  
   ேகரட், மான், புல், பால், தானியங்கள்.  
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காட்டின் அரசன். மான், வரிக்குதிைர, 

ஒட்டகச்சிவிங்கி ேபான்றவற்ைற 

ேவட்ைடயாடி உண்ேபன்.

நான் யார்? _______

விலங்குகளின் இரத்தம் குடிப்ேபன். 
என் இன ஆண்கள் தாவரத்தின் 
சாற்ைற மட்டும் குடிப்பார்கள். நான் யார்? _______

என் வைலயில் சிக்கும் சிறு பூச்சிகைள உண்ேபன். நான் யார்? _______

ெதன்ைன ஓைல, கரும்பு, வாைழப்பழம்,  

தாவர இைலகைள தும்பிக்ைகயின் 

உதவியால் உண்ேபன். 

நான் யார்? _______

என் இன ஆண்கள் தாவரத்தின் 
சாற்ைற மட்டும் குடிப்பார்கள். நான் யார்? _______

என் வைலயில் சிக்கும் சிறு பூச்சிகைள உண்ேபன். 

என் வைலயில் சிக்கும் சிறு 

என் வைலயில் சிக்கும் சிறு 

என் வைலயில் சிக்கும் சிறு 

என் வைலயில் சிக்கும் சிறு 

பூவிலிருந்து ேதைன 
உறிஞ்சிக் குடிப்ேபன். 

நான் யார்? _______

79

மண்ணிலுள்ள கரிமக் கழிவுகள், நுண்ணுயிரிகைள உண்ேபன். நான் யார்? _______

பின்வரும் குறிப்புகளின் அடிப்பைடயில் யார் என்பைதக் கண்டறிந்து எழுதுக. 
   மண்புழு, வண்ணத்துப்பூச்சி, ெகாசு, சிலந்தி, யாைன, சிங்கம், ேகாழி.  

தானியங்கள், சிறு பூச்சிகள், 

மண்புழு ேபான்றவற்ைற ெகாத்தி 

உண்ேபன். நான் யார்? ____
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ெகாடுக்கப்பட்ட விலங்குகளுக்கு அவற்றின் உணைவப் 
ெபற வழிகாட்டுங்கள். ஒவ்ெவாரு விலங்கிற்கும் ெவவ்ேவறு 
வண்ணத்ைதப் பயன்படுத்துக.

இைணப்ேபாம்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகைளப் பயன்படுத்திப் பணித்தாைள நிைறவு ெசய்க. 
   புலி, பல்லி, மான், புறா, ேதனீ, வண்ணத்துப்பூச்சி, ஆடு, நரி, அணில், மரங்ெகாத்தி.  .

நிரப்புேவாம்

பணித்தாள்
ெபயர் : ___________________ நாள் : __________ 

1. தானியங்கைள  உண்ணும் விலங்குகள் : _____________ , ______________

2. தாவரங்கைள உண்ணும் விலங்குகள் : _____________ , ______________

3. ஊன் (மாமிசம்) உண்ணும் விலங்குகள் : _____________ , ______________

4. ேதன் குடிக்கும் விலங்குகள் : _____________ , ______________

5. பூச்சி உண்ணும் விலங்குகள் : _____________ , ______________
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III. உணவுப் பழக்கத்தின் அடிப்பைடயில் விலங்குகளின் வைகப்பாடு

• நீங்கள் எங்ேகயாவது புல்ைல 
உண்ணும் சிங்கத்ைதேயா, 
இைறச்சி உண்ணும் ஆட்ைடேயா 
பார்த்ததுண்டா? 

• ஏன் விலங்குகள் அைனத்து வைக 
உணைவயும் உண்பதில்ைல? 

• ஏெனனில் ெவவ்ேவறு விலங்குகள் 
ெவவ்ேவறு உணவுப்பழக்கத்ைதக் 
ெகாண்டைவ.

தாவர உண்ணிகள்

சிந்திப்ேபாம்
யாைன ஒரு தாவர உண்ணி. ஆனால், அதன் முன் பற்கள் 
தட்ைடயாக இல்ைல. அப்பற்கள்  (ெவட்டுப்பற்கள்) 
எங்ேக உள்ளன?

தாவரங்கைள மட்டும் உணவாக உண்ணும் விலங்குகள், ‘தாவர உண்ணிகள்’ எனப்படும். 
எ.கா. மான், ஒட்டகச்சிவிங்கி, பசு, ஆடு, யாைன. இைவ கூரான, ேநரான விளிம்புைடய தட்ைடயான 
ெவட்டுப்பற்கைள முன்புறம் ெகாண்டுள்ளன. புற்கள், இைலகள் ேபான்றவற்ைறக் கடித்து ெமன்று 
உண்ண இப்பற்கள் உதவுகின்றன.

அைனத்து விலங்குகளும் ஒேர மாதிரியான 
உணைவ உண்கின்றனவா?

3rd Science Unit 2_Animal.indd   81 11/19/2019   1:34:39 PM



82

ஊன் உண்ணிகள்

அைனத்துண்ணிகள்

இைறச்சிைய (மாமிசத்ைத) மட்டும் உணவாக உண்ணும் விலங்குகள், ‘ஊன் உண்ணிகள்’ 
எனப்படும். எ.கா. கழுைதப்புலி, புலி, சிங்கம், சிறுத்ைத, நீர்நாய். இைவ மிகக் கூரான ேகாைரப் 
பற்கைளக் ெகாண்டுள்ளன.  இக் ேகாைரப் பற்கள் உணைவக் கிழிக்க உதவுகின்றன.

தாவரத்ைதயும் மாமிசத்ைதயும் உணவாக உண்ணும் விலங்குகள், ‘அைனத்துண்ணிகள்’ 
எனப்படும்.  எ.கா.  கரடி, மனிதன், காகம், ேகாழி, நரி. இைவ உணைவ ெவட்ட, கிழிக்க, அைரக்க 
ஏற்ற அைனத்து வைக பற்கைளயும் ெபற்றுள்ளன.

காடு - வனவிலங்குகளின் இயற்ைக வீடு

சிந்தித்துக் கூறுக.
நீ, உன் நண்பைன ஓர் அைனத்துண்ணி என்கிறாய். ஆனால் உன் 
நண்பேனா தான் ஒரு தாவர உண்ணி என்கிறான். உன் நண்பன் கூற்று 
சரியா? எப்படி எனக் கூறுக.
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உங்களுக்குத் ெதரியுமா?
• நன்கு வளர்ந்த ஒரு யாைன ஒரு நாைளக்குச் சராசரியாக 

136 கிேலாகிராம் எைடயளவு உணவிைன உண்ணும்.
• சிலர் வீட்டில் அழகிற்காக வண்ணமீன்கைள சிறிய 

நீர்த்ெதாட்டியில் வளர்ப்பர். இத்ெதாட்டிைய ‘மீன் வளர்ப்புத் ெதாட்டி’ 
(Aquarium) என்பர்.

ேமலும் 
அறிேவாம்

• உணவிற்காகப் பிற உயிர்கைளக் ெகால்லும் விலங்குகள் 
‘ேவட்ைட விலங்குகள்’ எனவும், ெகால்லப்படும் விலங்குகள் ‘இைர’ 
எனவும் அைழக்கப்படும். 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள விலங்குகைள அவற்றிற்குரிய குடுைவகளுடன் ேகாடிட்டு இைணக்க.

தாவர உண்ணி 
குடுைவ

ஊன் உண்ணி 
குடுைவ

அைனத்துண்ணி 
குடுைவ

இைணப்ேபாம்
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ெகாடுக்கப்பட்ட விலங்கிற்கான உணைவ 
வட்டமிடுக. (ஒன்றிற்கு ேமல் சரியான உணவு 
இருந்தால் அைதயும் வட்டமிடவும்)

  உணவு உண்ணும் முைறயின் அடிப்பைடயில் “ஆ” 
என்ற வட்டத்ைதக் குறிக்கும் விலங்கு வைகையக் 
கண்டறிந்து, அவற்றிற்கு மூன்று எடுத்துக்காட்டு தருக. 

கண்டுபிடிப்ேபாம்

எடுத்துக்காட்டு : …………………………… ,   …………………………… ,  ……………………………………

இருவர் இருவராக இைணந்து விைளயாடுக. முதலில் ஒருவர் ஒரு வனவிலங்ைக மனதில் 
நிைனத்துக் ெகாண்டு அதைனப் பற்றி மூன்று குறிப்புகள் வழங்க ேவண்டும். அக்குறிப்புகைளக் 
ெகாண்டு அந்த விலங்கிைன மற்றவர் கண்டறிய ேவண்டும். விைடையக் கூறிய பின் 
ஒவ்ெவாருவராக விைளயாட்ைட இேதேபான்று ெதாடர்க.

அ ஆ இ

தாவரத்ைத 
மட்டும் 

உண்பைவ

இைறச்சிைய 
மட்டும் 

உண்பைவ 

விைளயாடுேவாம்

கண்டுபிடிப்ேபாம்
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IV. விலங்குகளின் வாயுறுப்புகள்

(ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கிைடேயயான உைரயாடல்)
ஆசிரியர் : உனது வாயில் என்ெனன்ன உறுப்புகள் உள்ளன?

பாண்டியன் : உதடு, நாக்கு, பற்கள்.

ஆசிரியர் : நன்று, இதில் பற்களின் பணி என்ன?

ெவண்ணிலா : அைவ உணைவக் கடித்து ெமன்று உண்ண உதவுகின்றன.

ஆசிரியர் : சரி. எல்லாப் பற்களும் ஒேர மாதிரி அளவிலும் வடிவத்திலும் உள்ளனவா?

வாசு   : இல்ைல அம்மா.

ஆசிரியர்  :  ஆம்! பற்கள் அவற்றின் பணிகளுக்கு ஏற்ற வடிவத்ைதப் ெபற்றுள்ளன. சில 
விலங்குகளின் வாயுறுப்ைபப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம்

வண்ணத்துப்பூச்சிகள் குழல் 
ேபான்ற உறுப்பால் 

பூவிலிருந்து ேதைன 
உறிஞ்சும்.

ெகாசுவானது தனது 
ஊசி ேபான்ற வாயுறுப்பால் 

இரத்தத்ைத உறிஞ்சும்.

தவைளயும் பல்லியும் 
பூச்சிகைளப் பிடிப்பதற்கு 

ஏற்ற பைச ேபான்ற, 
ஒட்டக்கூடிய நாவிைனப் 

ெபற்றிருக்கும்.

நாய்களும் பூைனகளும் நீைர நாக்கின் 
மூலம் நக்கிக் குடிக்கும்.

யாைன உணைவ எடுக்கவும் நீைர 
உறிஞ்சவும் தும்பிக்ைகையப் 

பயன்படுத்தும்.
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சிந்தித்து விைடயளிக்க 
பறைவகளின் அலகுகள் பல்ேவறு வடிவத்திலும் அளவிலும் உள்ளைத 
நிைனத்து வியந்ததுண்டா?

கழுகு
கழுகின் அலகானது இைரையப் பிடிக்கவும், அதன் தைசையக் 
கிழிக்கவும் ஏற்றவாறு உறுதியானதாகவும், கூராகவும், சற்று 

வைளந்தும் காணப்படுகிறது.

பறைவகளின் அலகுகள்

மீன்ெகாத்தி
மீன்ெகாத்தியானது மீன்கைளக் ெகாத்திப் பிடிப்பதற்கு ஏற்ற 

நீண்ட ஈட்டிேபான்ற அலைகப் ெபற்றுள்ளது.

கிளி
கிளியின் வைளந்த, கூரான அலகு தானியங்கைளச் ேசகரித்து 

உண்ண உதவுகிறது.

மரங்ெகாத்தி
 மரங்ெகாத்தியின் உறுதியான உளி ேபான்ற அலகு மரத்தில் 

துைளயிட்டுச் சிறு பூச்சிகைளப் பிடிக்க உதவுகிறது.

குருவி
குருவியின் சிறிய கூம்பு வடிவ அலகு கனி ஓடுகைள உைடத்து 

உள்ளிருக்கும் ெகாட்ைட அல்லது விைதகைள 
உண்பதற்கு உதவுகிறது.

வாத்து
வாத்தின் தட்ைடயான அலகு நீரிலிருந்து சிறு ெசடிகள் மற்றும் 

பூச்சிகைள வடிகட்டவும், இைர நழுவாமல் இறுக்கிப் 
பிடிக்கவும் உதவுகிறது.

உற்றுேநாக்கிக் கற்றல்
உனது பள்ளி அல்லது வீட்டருகில் உள்ள பூச்ெசடிகைளப் பார். அச்ெசடிகைள 
வண்ணத்துப்பூச்சிகள் நாள்முழுவதும் நாடி வருகின்றனவா? அைவ ஒேர 
மலரில் அைசயாது அமர்ந்துள்ளனவா? அல்லது மலருக்கு மலர் 
தாவுகின்றனவா? என்பைத உற்றுேநாக்கிக் கவனி.
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1.  பின்வரும் ெசயைலச் ெசய்யும் பறைவயின் அலகுகைள 
வைரக.

வைரேவாம்

2. கிளியின் படம் வைரந்து வண்ணம் தீட்டுக.

மாமிசம் உண்ணும்
 பறைவயின் அலகு

தானியங்கள் உண்ணும்
பறைவயின் அலகு
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படத்ைத உற்றுேநாக்கி அதிலுள்ள விலங்குகளின் ெபயர்கைள 
எழுதுக.கண்டறிேவாம்

1. –––––––––––––––––

2. –––––––––––––––––

3. –––––––––––––––––

4. –––––––––––––––––

5. –––––––––––––––––

6. –––––––––––––––––

உன் சுற்றுப்புறத்ைதக் கவனித்தால் நீ பின்வருவனவற்ைறக் காணலாம்.
• மான் புல்ைலயும், புலி மாைனயும் உணவாக உண்கிறது.
• ெவட்டுக்கிளி தாவரத்ைத உண்கிறது, பறைவ ெவட்டுக்கிளிைய உண்கிறது.
தாவரத்ைத சில விலங்குகள் உண்பைதயும், அவ்விலங்குகைள ேமலும் சில 
விலங்குகள் உணவாக உண்பைதயும் நாம் உணரலாம்.
பின்வரும் படத்ைத உற்றுேநாக்குக.

V. உணவுச் சங்கிலி 

 புல்                                       மான்                                       புலி
உணவிற்காக உயிரினங்கள் எவ்வாறு ஒன்ைற ஒன்று ெதாடர்பு ெகாண்டுள்ளன என்பைத 

ேமற்கண்ட உணவுச்சங்கிலி மூலம் அறியலாம். இங்கு மான் புல்ைல உண்கிறது, புலி மாைன 
உண்கிறது. 

உணவுச் சங்கிலி, தாவரத்தில் ெதாடங்கி ஊன் உண்ணி அல்லது அைனத்துண்ணியில் 
நிைறவு ெபறுகிறது.

1

2

3

4

5

6
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2.  பின்வருவனவற்ைறப் பயன்படுத்தி எதாவது இரண்டு உணவுச் சங்கிலிகைள அைமக்க.
   புல், புலி, மான், டால்பின், மீன், பூச்சிகள், நத்ைத, தாவரம், மீன்ெகாத்தி.  

முயற்சிப்ேபாம்

ஒவ்ேவார் உயிரினமும் பல்ேவறு ெபாருள்கைள உணவாக எடுத்துக் ெகாள்ளும். எனேவ, ஓர் 
உயிரி பல உணவுச் சங்கிலிகளின் பகுதியாக அைமயும். பல உணவுச் சங்கிலிகள் ஒன்றாக 
இைணந்து உணவு வைலைய உருவாக்கும்.

உணவு வைல என்பது, பல உணவுச் சங்கிலிகள் ஒன்ெறாெடான்று இைணக்கப்பட்டு 
ேதான்றுவதாகும். இதன் மூலம், ஆற்றலானது பல்ேவறு உயிரினங்களுக்கிைடேய எவ்வாறு 
கடத்தப்படுகிறது என்பைத அறிய முடிகிறது. 

1.  இைலகள்                 ெவட்டுக்கிளி                   ேகாழி                         பருந்து
2.  புல்                           ெவட்டுக்கிளி                   எலி                             ஆந்ைத

ேமலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்

உணவு வைல

உணவுச் சங்கிலி  1  :

உணவுச் சங்கிலி 2  :

1.   இயற்ைகயில் காணப்படும் சரியான உணவுச் 
சங்கிலிைய ேதர்ந்ெதடுக்க.

அ. புல் ேகாதுைம  ெவட்டுக்கிளி  தவைள   பாம்பு 
ஆ. புல்  முயல்  நரி  சிங்கம்
இ. ேகாதுைம ெவட்டுக்கிளி  பாம்பு  தவைள

உணவு வைலக்கு எடுத்துக்காட்டுஉணவு வைலக்கு எடுத்துக்காட்டு
கழுகு

பாம்பு

முயல்

ேகரட் புல் தானியங்கள்

எலி

நரி

தவைள

ெவட்டுக்கிளி
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புல் தானியங்கள்

பூச்சிகள்

பூைன

தவைள

கழுகு

நிரப்புேவாம் உணவு வைலைய நிைறவு ெசய்க.

I. சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.
1.   ெகாசுைவப் ேபால உணைவ உறிஞ்சும் உயிரினம் _________.
 அ) கரப்பான் பூச்சி ஆ) கிளி  இ) வண்ணத்துப்பூச்சி
2. கரடி சில ேநரம் பூசணிக்காையயும், சில ேநரம் மீைனயும் உண்ணும். எனேவ, அது ___.
 அ) ஊன் உண்ணி  ஆ) அைனத்துண்ணி  இ) தாவர உண்ணி 
3. ெகாட்ைடகைள உைடத்து விைதகைள உண்ண ஏற்ற அலகிைனப் ெபற்ற பறைவ எது?
 அ) குருவி   ஆ) ஆந்ைத   இ) மீன்ெகாத்தி
4. ஊன் உண்ணும்  விலங்குகள் சிறப்பான _________ ெபற்றுள்ளன.
 அ) கைடவாய்ப் பல்  ஆ) தந்தம்  இ) ேகாைரப்பற்கள்
5. யாைன ஒரு _________.
 அ) தாவர உண்ணி  ஆ) ஊன் உண்ணி  இ) அைனத்துண்ணி
6. ஊன் உண்ணிையத் ேதர்ந்ெதடு.
 அ) மான்   அ) சிங்கம்  இ) ஒட்டகச்சிவிங்கி
7. உணவுச் சங்கிலியில் பாம்பிற்கு முன்வரும் விலங்கு எது?
 அ) கழுகு  ஆ) தவைள  இ) புல்

மதிப்பீடு
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8. உணவுப்பழக்கத்தின் அடிப்பைடயில் கரடிையப் ேபான்று உணவு உண்ணும் விலங்கு 
 அ) ஒட்டகம்  ஆ) மான்  இ) ேகாழி
9. வாழிடத்தின் அடிப்பைடயில் ெபாருந்தாதது எது?
 அ) மான் ஆ) மீன் இ) நரி
10. பின்வருவனவற்றுள் மாறுபட்ட உணவுப்பழக்கம் ெகாண்டது எது?
 அ) யாைன  ஆ) பசு இ) நாய்

II. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.
1. ___________ (காடு / இைல) ஒரு சிறிய வாழிடம். 
2. வண்ணத்துப்பூச்சி பூவிலிருந்து ___________ (ேதைன / நீைர) உறிஞ்சுகிறது.  
3. உளி ேபான்ற அலைகப் ெபற்றுள்ள பறைவ ___________. (குருவி / மரங்ெகாத்தி)
4. கிளி ___________ (எலிைய / தானியங்கைள) உணவாக உண்ணும்.
5. உணவுச் சங்கிலி எப்ெபாழுதும் ___________ (தாவரத்தில் / விலங்கில்) ெதாடங்கும்.

III.  பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி.
1. நிலமும் நீரும் ெபாதுவான வாழிடங்கள் ஆகும். வாழிடம் என்பது என்ன?
2. பின்வரும் ஒவ்ெவான்றிற்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
 அ) நில வாழ் விலங்குகள்: ___________ ,   ___________.

 ஆ) நீர் வாழ் விலங்குகள்:  ___________ ,   ___________.

3. விலங்குகள் இடம்விட்டு இடம் நகர்வது ஏன்?
4.  வண்ணத்துப்பூச்சி ேதைன உணவாக எடுத்துக்ெகாள்ளும். அதுேபான்று மண்புழு

எைத உணவாக உண்ணும்?
5. தாவர உண்ணி, ஊன் உண்ணி - ேவறுபடுத்துக.
6. மனிதன் ஓர் அைனத்துண்ணியா? ஊன் உண்ணியா? 
7. உணவுச் சங்கிலிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.
8. பின்வருவனவற்றுள் சரியான உணவுச் சங்கிலிையத் ேதர்ந்ெதடுக்க.
 அ) இைலகள்  பறைவ   பூச்சி
 ஆ) பூச்சி  இைலகள்  பறைவ
 இ) இைலகள்  பூச்சி  பறைவ 

IV. ெசயல் திட்டம்
 தாவர உண்ணி, ஊன் உண்ணிகளின் படங்கைளச் ேசகரித்து ஒட்டுக.
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அலகு
3

இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ெபறும் திறன்களாவன:

 பல்ேவறு ேசாதைனகள் மூலம் காற்றின் பண்புகைளப் புரிந்துெகாள்ளல்
 மனிதனின் சுவாச முைறகள் பற்றிப் புரிந்துெகாள்ளல்
 ேவகத்தின் அடிப்பைடயில் காற்றின் பல்ேவறு வைககைள அறிதல்

காற்று

ஆயத்தச் ெசயல்பாடு

படங்கைள உற்றுேநாக்கி, பின்வரும் வினாவிற்கு விைடயளிக்க.

ேமற்கண்ட ெசயல்கைளச் ெசய்ய அவசியமானது எது?  ____________.

பலூன் ஊதுதல் 

நீர்க்குமிழிகள் உருவாக்குதல் பந்திைன நிரப்புதல்  

பட்டம் பறத்தல்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
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காற்று ஓர் இயற்ைக வளம். காற்று இல்லாமல் நாம் 
உயிர் வாழ இயலாது. அது நம்ைமச் சுற்றி எல்லா 

இடங்களிலும் உள்ளது.  காற்றுக்கு நிறமும், வடிவமும் இல்ைல.  காற்றுக்கு எைட உண்டு. 
காற்று இடத்ைத அைடத்துக் ெகாள்ளும். நம்மால் காற்ைறப் பார்க்க இயலாது. ஆனால் 
உணர முடியும். காற்று எல்லா இடங்களிலும் நகர்ந்துெகாண்ேட இருக்கும்.

I. காற்றின் பண்புகள்

தண்ணீர்ப் புட்டியின் வாய்ப்பகுதியில் படத்தில் 
காட்டியபடி ஒரு பலூைனக் கட்ட ேவண்டும். பின் அைதச் 
சூடான நீர் உள்ள முகைவயில் ைவக்க ேவண்டும். சிறிது 
ேநரத்திற்குப் பின் உற்று ேநாக்கவும். பலூன் ெமதுவாக 
விரிவைடவது ஏன்? முகைவயில் உள்ள சூடான நீரால் 
புட்டியில் உள்ள காற்று ெவப்பமைடந்து ேமல் ேநாக்கிச் 
ெசன்று பலூைன நிரப்பி விரிவைடயச் ெசய்கிறது. 

ெசய்முைற
இரண்டு பலூன்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு அதில் ஒரு பலூைன 

நன்றாக ஊதி இறுக்கமாகக் கட்டேவண்டும். இரண்டாவது பலூைன 
ஊதாமல் அப்படிேய ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஓர் அடி நீளமுள்ள 
குச்சியின் ஒரு முைனயில் காற்று ஊதிய பலூைனயும் மற்ெறாரு 
முைனயில் காற்று ஊதாத பலூைனயும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு 
கட்டேவண்டும். இப்ெபாழுது குச்சியின் ைமயத்தில் ஒரு நூைலக் கட்டி 
தராசு ேபால ெதாங்கவிட ேவண்டும். எந்தப் பலூன் உள்ள முைன 
கீழ்ேநாக்கிச் சாய்கிறது? ஏன்?

காற்று இடத்ைத அைடத்துக்ெகாள்ளும்

ெவப்பக் காற்று ேமேல ெசல்லும்

காற்றுக்கு எைட உண்டு

ேதைவயான ெபாருள்கள் : குவைள, முகைவ, நீர் 
ெசய்முைற:

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு: 
பின்வரும் அைனத்துச் 
ே ச ா த ை ன க ை ள யு ம் 
வகுப்பில் ெசய்து காட்டவும்

இச்ேசாதைன மூலம் காற்றுக்கு _________ உண்டு என்பைத அறியலாம்.

இச்ேசாதைன மூலம் நீ அறிவது என்ன? 
ெவப்பக் காற்று _________ ெசல்லும்.

இச்ேசாதைன மூலம் காற்று இடத்ைத 
_________ என்பைத நாம் அறியலாம்.

நீர் உள்ள முகைவயின் ேமற்பரப்பில் படத்தில் 
காட்டியுள்ளவாறு குவைளைய ைவக்கவும். பின்பு 
குவைளைய நீரினுள் ேநராக அழுத்தவும். என்ன  
காண்கிறீர்கள்? பின்பு குவைளையச் சற்ேற சாய்த்து 
நீரினுள் அழுத்தவும். இச்ெசயைலச் ெசய்யும்ேபாது 
ஏேதனும் மாற்றம் நிகழ்கிறதா? ஆம். நீர்க்குமிழிகள் 
நீரின் ேமேல வருகின்றன.

முகைவமுகைவ

காற்று

நீர்
குவைள

காற்றுக்குமிழ்
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முயல்ேவாம்

அ. பின்வரும் கூற்றுகள் சரியா,  தவறா என எழுதுக.

1. காற்று இடத்ைத அைடத்துக்ெகாள்ளும்.  ஆனால் அதற்கு எைடயில்ைல. _________
2. காற்றுக்கு நிறமில்ைல. _________
3. காற்றுக்குக் குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு. _________

ஆ. பின்வரும் எந்தப் ெபாருளில் காற்று நிரப்பப்படும்ேபாது அதன் வடிவம் மாறும்?

1. குடுைவ  2. குவைள   3. பந்து 
இ. ஆேராக்கியமான வாழ்விற்குத் ேதைவயானது எது?

1. தூசு  2. சுத்தமான காற்று  3. புைக
ஈ. ெவப்பக் காற்றுப் பலூனுக்கு வண்ணம் தீட்டுக.

வகுப்பைறயின் ஒரு மூைலயில் ஊதுவத்திைய ஏற்றி ைவத்துச் 
சிறிது ேநரம் உற்றுேநாக்கவும். காற்றின் காரணமாக ஊதுவத்தியின் 
புைக அைற முழுவதும் பரவுவைதக் காண்பீர்கள்.

வானில் நகரும் ேமகங்கைளச் சிறிது 
ேநரம் கவனிக்கவும். காற்று நகர்வதால் 
ேமகங்களும் நகர்கின்றன.

காற்றாைலையப் பயன்படுத்திக் காற்றிலிருந்து மின்சாரம் 
தயாரிக்கப்படுகிறது.

II. காற்று நகர்தல் மற்றும் ெபாருள்கைளத் தள்ளுதல்
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ஒரு கண்ணாடி முகைவ அல்லது கண்ணாடிக் குவைளயில்  உள்ள சிறிய ெநகிழிப் பந்ைதத் 
ெதாடாமல் உன்னால் ெவளிேய எடுக்க முடியுமா? ஆம். உன்னால் முடியும். முகைவயின் ஒரு 
பக்கச் சுவரில் பலமாக ஊதினால், காற்று பந்ைத ெவளிேய உந்தித் தள்ளும்.

வாய் குறுகலான ெநகிழிப் புட்டியின் 
வாய்ப் பகுதியில் காகிதப் பந்துகைள 
இறுக்கமாக ைவத்து அைடக்கவும். 
இப்ெபாழுது ெநகிழிைய ேவகமாக அழுத்த 
காகிதப் பந்துகள் ‘பாப்’ என்ற சத்தத்துடன் 
தூக்கி எறியப்படும்.

ஒரு ெமழுகுவத்திைய ஏற்றி ேமைச மீது ைவக்கவும். இப்ெபாழுது ஒரு 
கண்ணாடி முகைவைய ெமழுகுவத்தியின் மீது தைலகீழாகக் கவிழ்த்து 
ைவத்து (படத்தில் உள்ளவாறு) என்ன நிகழ்கிறது என்று உற்று கவனிக்க.

நாம் பழரசத்ைத உறிஞ்சுகுழல் மூலம் உறிஞ்சிக் குடிக்கிேறாம். 
பழரசத்ைத உறிஞ்ச நமக்குக் காற்று உதவுகிறது.
உறிஞ்சு குழல் எவ்வாறு ேவைல ெசய்கிறது?

ஒரு கண்ணாடிக் குவைளயில் பாதி அளவு நீர் எடுத்து, அதில் சில துளி 
ேபனா ைமையச் ேசர்க்கவும். ஒளி ஊடுருவக்கூடிய  உறிஞ்சுகுழல் ஒன்ைற 
அதில் ைவக்கவும். பின்பு குழலின் ேமல் பகுதியில் உன் ஆள்காட்டி விரலால் 
அைடத்துக்ெகாண்டு, உறிஞ்சுகுழைல ெவளிேய எடுத்துக் கவனிக்கவும். 

காகிதத்தால் எளிய விமானம் ஒன்ைறச் ெசய்து பறக்கவிட்டு மகிழ்க. 

ெசய்து பார்ப்ேபாம்

ெசய்து மகிழ்ேவாம்

மகிழ்ேவாம்

இச்ெசயல்பாடுகளின்மூலம் நாம் அறிவது: காற்றால் ெபாருள்கள் ________ . ( நகரும் / நகராது )

இச்ேசாதைனயின் மூலம் நாம் அறிவது: ெபாருள்கள் எரிய __________ ேதைவ. 

எரிதலுக்குக் காற்று ேதைவ

காற்றுக்கு அழுத்தம் உண்டு

3rd Science Unit 3_Air.indd   95 11/21/2019   12:04:30 PM



96

ெசய்து பார்ப்ேபாம்

ேதைவயான ெபாருள்கள்:   காலியான பால் பாக்ெகட், கயிறு, ெவற்று ைமப்ேபனா 
அல்லது சிறிய ெநகிழிக் குழாய்

ெசய்முைற: பால் பாக்ெகட்டின் வாய்ப்பகுதியில் ெவற்று ைமப்ேபனா அல்லது ெநகிழிக் 
குழாைய ைவத்துக் கயிறு  ெகாண்டு இறுக்கமாகக் கட்டேவண்டும். பால் பாக்ெகட்ைட ேமைச 
மீது ைவத்து அதன்மீது இரண்டு அல்லது மூன்று சிறிய ேநாட்டுப் புத்தகங்கைள ைவத்து 
ெவற்று ைமப்ேபனாவின் வழிேய பலமாகக் காற்ைற ஊதவும். பால் பாக்ெகட்டின் உட்பகுதியில் 
காற்று நிரம்பும்ேபாது, அதன்ேமல் உள்ள புத்தகத்ைதத் தூக்குகிறது. அது எவ்வாறு நிகழ்கிறது? 
உங்கள் வாயால் குறிப்பிட்ட அளேவ ஊதப்பட்ட காற்று, பால் பாக்ெகட்ைட விரிவைடயச் ெசய்து 
புத்தகங்கைள உயர்த்தித் தூக்குகிறது.

  நீ சுவாசிக்கும்ேபாது உனது நாசி அருேக ஆள்காட்டி விரைல ைவ. காற்று உள்ேள மற்றும் 
ெவளிேய ெசல்வைத உன்னால் உணர முடிகிறதா?

  ஒரு நிமிடத்தில் நீ எத்தைன முைற மூச்சு விடுகிறாய் என எண்ணவும்.
  6 அல்லது 7 முைற குதித்த பின், உனது மூச்சு விடும் எண்ணிக்ைக மாறுகிறதா? அல்லது 

அப்படிேய உள்ளதா?
  சுமார் 100 மீ. தூரம் ஓடிய பின் உனது மூச்சு விடும் ேவகத்ைதக் கவனி.

அைனத்து உயிர்களும் உயிர் வாழ, காற்று ேதைவ. தாவரங்கள் இைலத் துைள மூலமும், 
மீன்கள் ெசவுள்கள் மூலமும் சுவாசிக்கின்றன. மனிதர்கள் நுைரயீரல் மூலம் சுவாசிக்கின்றனர். 

காற்று - சுைமதூக்கி

ேமேல உள்ள இச்ெசயல்பாட்டின் மூலம் நாம் அறிவது .
1. ெவப்பமைடயும்ேபாது காற்று ேமல்ேநாக்கிச் ெசல்லும்.
2. எரிவதற்குக் காற்று ேதைவ.
3. காற்றுக்கு அழுத்தம் உண்டு.

III. சுவாசம் (உட்சுவாசம்,  ெவளிச் சுவாசம்)

ெசய்...... கவனி...... கலந்துைரயாடு......

பிறகு உறிஞ்சுகுழலின் ேமற்புறம் உள்ள கட்ைட விரைல எடுக்கவும். என்ன 
நிகழ்கிறது என கவனிக்கவும். உறிஞ்சுகுழல் கட்ைட விரலால் மூடப்பட்டுள்ளேபாது 
வண்ணநீர் உள்ேள அப்படிேய இருக்கிறது. கட்ைட விரைல எடுத்தால் அந்த நீர் 
கீேழ ெவளிேயறுகிறது. காரணம், உறிஞ்சு குழலின் ேமற்புறத்ைதக் கட்ைடவிரலால் 
மூடும்ேபாது காற்றழுத்தம் ேமேல குைறகிறது. அப்ேபாது குழலின் கீழ்ப்புறம் 
காற்றழுத்தம் அதிகரித்து நீர் கீேழ விழாமல் தடுக்கப்படுகிறது.
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நாம் மூச்ைச உள் இழுக்கும்ெபாழுது மார்புப் பகுதி 
விரிவைடவதும் மூச்ைச ெவளிவிடும் ெபாழுது 
மார்புப் பகுதி சுருங்குவதும் ஏன்? 

உட்சுவாசம் என்பது, காற்ைற உள்ேள 
இழுப்பதாகும். ெவளிச் சுவாசம் என்பது காற்ைற 
ெவளிேய விடுவது ஆகும். உட்சுவாசம், ெவளிச் 
சுவாசம் இரண்டு நிகழ்வும் ேசர்ந்தேத சுவாசித்தல் 
எனப்படும்.

சுவாசித்தின்ேபாது நாம் உயிர்வளிைய  
(ஆக்ஸிஜைன) உள்ளிழுத்துக் கரியமில வாயுைவ 
ெவளிேய விடுகிேறாம்.

உ��வாச� ெவ� �வாச�

சுவாசிக்கக் கூடியைவக்கு (  ) குறியும், 
சுவாசிக்காதைவக்கு ( X ) குறியும் இடுக.

பின்வரும் ெசயல்களின் சுவாசமுைறைய எழுதுக.எழுதுேவாம்

முயல்ேவாம்

வ.எண் ெசயல்கள் உட்சுவாசம் / 
ெவளிச் சுவாசம்

1 காற்று நுைரயீரலில் இருந்து ெவளிேயறுதல்
2 காற்று நுைரயீரலுக்குள் நுைழதல்
3 மார்புக்கூடு சுருங்குதல்
4 மார்புக்கூடு விரிதல்

சிந்தைன பகுதி: நீ உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு 
மருத்துவரிடம் ெசல்லும் ேபாது அவர் உன் நாடித் 
துடிப்ைபச் ேசாதிப்பதும், உன்ைன நன்றாக மூச்ைச 
இழுத்துவிடச் ெசால்வதும் ஏன்? 

இடது நுைரயீரல் வலது நுைரயீரல்
மூச்சுக்குழல்

மூக்கு 

உட்சுவாசம் ெவளிச் சுவாசம்
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சுவாசமும், உடற்பயிற்சியின் தாக்கமும்

மதி மற்றும் ெமாழி இருவரும் நடத்தல், தாவுதல், ஓடுதல் ேபான்ற பல்ேவறு 
உடற்பயிற்சிகைளச் ெசய்தனர்.  ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும் ெசய்தபின் அவர்கள் விடும் 
மூச்சுகளின் எண்ணிக்ைக குறித்து ஒரு பட்ைட வைரபடம் வைரந்தனர். 

வைரபடத்ைதக் கவனித்து விைடயளிக்க.

அ) எந்தச் ெசயலுக்குப்பின் மூச்சு விடும் ேவகம் அதிகரிக்கிறது?
ஆ) எந்தச் ெசயல் இதயத் தைசக்குக் குைறந்த பயிற்சி தருகிறது?
இ) சரியா, தவறா என எழுதுக.
 1) நடக்கும்ேபாது அதிக முைற மூச்சு விடுகிறார்கள். (           )
 2) ஓய்வாக அமர்ந்து இருக்கும்ெபாழுது குைறவாக மூச்சு விடுகிறார்கள். (           )
 3) ஓடும்ேபாது நிமிடத்திற்கு 50 முைற மூச்சு விடுகிறார்கள். (           )
 4) மிகக் கடினமாகப் பயிற்சிகள் ெசய்யும்ேபாது மூச்சு விடும் ேவகம் அதிகரிக்கும். (           )
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IV. காற்று வீசுதல் (காற்று நகர்தல்)

காற்றின் ேவகத்ைத அளக்க அனிேமா மீட்டர் என்ற கருவி பயன்படுகிறது.

ெசய்து பார்ப்ேபாமா:  சிறிது மணைல எடுத்து ெமதுவாகக் கீேழ ேபாடு. என்ன 
நிகழ்கிறது? அது காற்று வீசும் திைசயில் விழுகிறது. 

ெசய்து மகிழ்ேவாம்

ஓரிடத்திலிருந்து மற்ேறார் இடத்திற்குக் காற்று நகர்வைதேய ‘காற்று வீசுதல்’ என்பர். பூமியின் 
பரப்பில் காற்று வீசிக்ெகாண்ேட இருக்கிறது. 

காற்று வீசும் ேவகத்ைதப் ெபாருத்து, காற்றானது ‘ெதன்றல்’, ‘புயல்’, ‘சூறாவளி’ என 
வைகப்படுத்தப்படுகிறது.
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இதமாகவும் மிதமாகவும் வீசும் காற்று ‘ெதன்றல் காற்று’ 
எனப்படும். இது கடற்காற்று, நிலக்காற்று என இருவைகப்படும்.

குளிர்ந்த கடற்காற்று

குளிர்ந்த கடல்பகுதி 
ெவப்பமான நிலப்பகுதி

பகல்

பகல் ெபாழுதில் கடலில் இருந்து நிலத்ைத ேநாக்கி வீசும் காற்று ‘கடற்காற்று’ எனப்படும். 
இது நிலத்தில் உள்ள ெவப்பக் காற்று ேமல்ேநாக்கி எழுவதனால், கடலில் உள்ள குளிர்ந்த 
காற்று அந்த ெவற்றிடத்ைத நிரப்புவதற்காக நிலத்ைத ேநாக்கி வீசுவதால் நிகழ்கிறது.

இரவுப் ெபாழுதில் நிலத்திலிருந்து கடைல ேநாக்கி வீசும் காற்று ‘நிலக்காற்று’ எனப்படும்.  
இது கடலின் மீதுள்ள ெவப்பமான காற்று ேமல்ேநாக்கி எழுவதனால், அந்த ெவற்றிடத்ைத 
நிரப்ப நிலத்திலுள்ள குளிர்ந்த காற்று, கடைல ேநாக்கி வீசுவதால் நிகழ்கிறது.

குளிர்ந்த நிலக்காற்று
ெவப்பக் காற்று

இரவு

நிலக்காற்று

ெதன்றல் காற்று

கடற்காற்று

நிலக்காற்று

ெவப்பக் காற்று

குளிர்ந்த நிலப்பகுதி 
ெவப்பமான கடல்

கடற்காற்று
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மிகவும் ேவகமாக வீசக்கூடிய பலத்த காற்று ‘சூறாவளி’ எனப்படும். இது புயைலவிடப் 
பலமானது. எனேவ இது மரங்கள், கட்டடங்கள் ேபான்ற அைனத்ைதயும் ேசதப்படுத்துகிறது.

இைணப்ேபாம் பின்வருவனவற்ைறப் ெபாருத்துக. 

ஆசிரியருக்கான குறிப்புகள் :
  பல்ேவறு இயற்ைகப் ேபரிடர்களின் படங்கைளக் காண்பித்து அவற்ைறப் பற்றிக் 

கலந்துைரயாடச் ெசய்க. 
  ஆழ்துைளக் கிணற்ைறத் திறந்தநிைலயில் ைவப்பதால் ஏற்படும் விைளவுகைளப் பற்றிக் 

கலந்துைரயாடச் ெசய்க.

சூறாவளி

ேவகமாக வீசக்கூடிய பலத்த காற்று ‘புயல் காற்று’ எனப்படும். இது பல உயரமான 
மரங்கைள ேவேராடு சாய்ப்பதுடன் பயிர்கைளயும் அழிக்கும்.

புயல் காற்று

அ. ெதன்றல் - பலத்த காற்று
ஆ. புயல் - மிக பலத்த காற்று
இ. சூறாவளி - இதமான காற்று
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வைரேவாம் 

முயல்ேவாம்

ெகாடுக்கப்பட்ட படத்தில் கடற்காற்று, நிலக்காற்று வீசும் 
திைசகைள வைரக.

_________ காற்று _________ காற்று 

1.  இதமான காற்று _________ எனப்படும்.
2.  காற்றிலிருந்து மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய உதவுவது _________ .
3.  நிலத்திலிருந்து கடைல ேநாக்கி வீசும் காற்று _________ எனப்படும்.
4.  கடற்காற்று என்பது _________ இல் இருந்து _________ ேநாக்கி வீசும்.

இரண்டு முகைவகைள எடுத்துக் 
ெகாள்ளவும். அதில் ஒன்றில் மணைலயும் 
மற்ெறான்றில் நீைரையயும் நிரப்பவும். பின் 
இரண்டு முகைவகைளயும் சூரிய ஒளியில் ஒரு 
மணி ேநரம் ைவக்கவும். பின்பு உங்களது ஒரு 
ைகைய நீரின் மீதும் மற்ெறாரு ைகைய மணல் 
மீதும் ைவக்கவும். 
இவற்றில் அதிக சூடாக இருப்பது எது? நீர்/மணல் 

மீண்டும் இரண்டு முகைவகைளயும் சிறிது 
ேநரம் நிழலில் ைவக்கவும். முன்பு ேபான்ேற  
உங்களது ைககளால் இரண்டு முகைவகைளயும் 
ெதாட்டுப் பார்க்கவும். 
இப்ேபாது இரண்டில் எது அதிகம் குளிர்ச்சி  
அைடந்துள்ளது? நீர் / மணல் 

ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

ெசய்து பார்ப்ேபாம்
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அ.  பலத்த மைழயின் ெபாழுது ெதாைலக்காட்சி _______ . (பார்ப்ேபன் / பார்க்க மாட்ேடன்)
ஆ.  புயல் வீசும் காலங்களில் எச்சரிக்ைககைளப் ___________________.  

(பின்பற்றுேவன் / பின்பற்ற மாட்ேடன்)
இ.  பலத்த காற்று வீசுகின்றேபாது மரத்தின் கீழ் _________ . (நிற்ேபன் / நிற்க மாட்ேடன்)

I. ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.
   நுைரயீரல், காற்று, எைட, விரிவைடயும், உட்சுவாசம்.  

1. காற்றுக்கு __________________ உண்டு.
2. ெபாருள்கள் எரிய __________________ ேதைவ.
3. காற்ைற உள்ளிழுக்கும் ெசயல் __________________ எனப்படும்.
4. நாம் சுவாசிக்க உதவும் உறுப்பு __________________.
5. காற்ைற உள்ளிழுக்கும்ேபாது மார்புப் பகுதி __________________.

II. சரியா, தவறா என எழுதுக.
1. காற்று எங்கும் இல்ைல.
2. காற்று ெவற்றிடத்ைத நிரப்பும்.
3. ேமகங்கள் நகர காற்றின் நகர்ேவ காரணம் ஆகும்.
4. பலமாக வீசும் காற்று புயல் காற்று எனப்படும்.
5. நாம் உயிர்வளிைய (ஆக்சிஜைன) ெவளிவிடுகிேறாம்.

III. ெபாருந்தாதைத வட்டமிட்டு, வினாக்களுக்கு விைடயளி.
1.  பலூன், ைசக்கிள் டியூப், கால்பந்து, கிரிக்ெகட் பந்து
 இது ஏன் மற்றவற்றிலிருந்து ேவறுபட்டுள்ளது?
2. பட்டம், பலூன், கல், இறகு
 இதில் ________ ஏன் மற்றவற்றிலிருந்து ேவறுபட்டுள்ளது?

IV. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி.
1. காற்றின் பண்புகைள எழுதுக.
2. காற்றாைலயின் பயைன எழுதுக.
3. சுவாசித்தல் என்றால் என்ன?
4. சுவாசித்தலின் ெசயல்முைறகள் யாைவ?
5. ேவகத்தின் அடிப்பைடயில் காற்றின் வைககைள எழுதுக.
6. நிலக்காற்று, கடற்காற்று - ேவறுபடுத்துக.

மதிப்பீடு

விைடயளிப்ேபாம் ேபரிடரின்ெபாழுது நீங்கள் என்ன ெசய்வீர்கள்? 
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தமிழ்நாட்டின் சுதந்திரப் 
ப�நாரநாட்்ட வீரர்கள்

குழந்்த்களின் 
�நாது்கநாப்பு

்கனிம வளங்கள்

1

2

3

121

105

136

மின்னூல் மதிப்பீடு இ்ைய வளங்கள்

ப�நாருள்டக்கம்
மநாதம்அலகு த்லப்பு �க்க  

எண்
ஜனவரி,    பிப்ரவரி

பிப்ரவரி,   மநாரச்

மநாரச்,   ஏப்ரல் 
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�நாரதியநார ப�நால் 
பவ்டம் அணிந்த 
சிறுமி ்்கயில் 
சநான்றிதழு்டன் தன் 
தநாயி்டம் வருகிறநாள்.

1அலகு

மாணவர்கள் இப்ாடத்தைக் ்கற்தைன் வாயிலா்க,

	 	தமிழ்நாட்டின் சுதந்திரப் ப�நாரநாட்்ட வீரர்கள் 

�ற்றி அறிந்து க்கநாள்்வர.

	 	சுதந்திரப் ப�நாரநாட்்டத்தில் அ்வர்களின் 

�ங்களிப்பினைப் புரிந்து க்கநாள்்வர.

்கறறல் ப்நாக்கங்கள்

தமிழ்நாட்டின் 
சுதந்திரப்  

ப�நாரநாட்்ட வீரர்கள் 
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இந்தியாவில் ஆண்டுததைாறும்  

ஆ்கஸ்டு 15 ஆம் ததைதி சுதந்திர தினம் 

க்காண்டாடப்டுகிறது. 1947 ஆ்கஸ்டு 15 

அன்று ஆங்கிதலயர ஆட்சியிலிருந்து நாடு 

சுதைந்திரம் அ்டந்தை்தை நி்ைவுகூரும் 

(Commemorate) வ்்கயில் சுதந்திர தினம் 

க்காண்டாடப்டுகிறது.

க்காள்தவாம்.

நாம்

மீனநா: அம்மா, நான் மி்கவும் மகிழ்ச்சியா்க 

இருக்கிதறன். இன்று ந்டக்றற 

மாறுதவடப த்ாட்டியில் எைக்கு முதைல் 

்ரிசு கி்டததைது.

மீனநா: நன்றி! அம்மா.

அம்மநா: மி்கவும் நல்லது. மீைா, நான் 

உன்்ைப ்றறி க்ரு்மப்டுகிதறன்.

அம்மநா: உங்்கள் ்ள்ளியில் சுதைந்திர திை 

விழா எவவாறு க்காண்டாடப்ட்டது?
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நாம் எபக்ாழுது  

குடியரசு தினத்தக 

க்காண்டாடுகிதறாம்?

சிந்த்ன பசய்

மீனநா: சுதைந்திர திை விழா நன்றா்கக் 

க்காண்டாடப்ட்டது. நான் ்ாரதியார த்ால 

தவடம் அணிந்து அவ்ரப்றறிப த்சியதைற்கா்க  

ஆசிரியர்கள் என்்ைப ்ாராட்டிைர.

அம்மநா: நல்லது. நீ ்ாரதியாரா்க 

நடிததை்தை நான் ்ாரக்்கவில்்ல.

மீனநா: ்கவ்லப்ட தவண்டா. உங்்களுக்்கா்க, 

இன்னும் ஒரு மு்ற நடிததுக்்காட்டுகிதறன்.

அம்மநா: நிச்்சயமா்க!
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மீனநா: நான்தைான் சுப்பிரமணிய �நாரதி. நான் 

ஒரு ்கவிஞர, ்சமூ்க சீரதிருததைவாதி மறறும் 

தைமிழ்நாட்டின் சுதைந்திரப த்ாராட்ட வீரர. 

நான் தூததுக்குடி மாவட்டததில் எட்்டயபுரம் 

என்ற கிராமததில் பிறந்ததைன். நான் ஏழு 

வயதில் ்கவி்தை எழுதை ஆரம்பிதததைன். எைது 

்கவி்தை்கள் ததை்ச்க்தி, ்ாலிைச் ்சமததுவம் 

மறறும் க்ண்்கள் அதி்காரம் 

ஆகியவற்றக்க்காண்ட்வ. நான் 

ஆசிரியரா்கப ்ணியாறறிதைன். பின்ைர, 

1904இல் சுபதசமிதரன் க்சய்திததைாளின் 

உதைவி ஆசிரியராதைன். 1919இல் 

ம்காதமா ்காந்தி்யச் ்சந்திதததைன். 

வ. உ. சிதம்�ரனநார, சுப்பிரமணிய சிவநா 

த்ான்ற ததைசிய தை்லவர்கள் ்லருடன்  

்ணியாறறிதைன். எைது ்கவி்தை்களாை   

வந்பதமநாதரம், அச்சமில்்ல, எந்்தயும் 
தநாயும், பஜய �நாரதம் த்ான்ற்வ சுதைந்திரப 

த்ாராட்ட இயக்்கததில் த்சர மக்்க்ளத 

தூண்டிை. நன்றி!

மீனநா ்டிததுக்கநாட்டுகிறநாள்
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அம்மநா: அரு்ம, மீைா. நீ நன்றா்கப த்சிைாய். 

்ாரதி, உண்்மயில் ஒரு சிறந்தை சுதைந்திரப 

த்ாராட்ட வீரர்களுள் ஒருவர ஆவார. 

சுதைந்திரப த்ாராட்டததிறகு அவர ஆறறிய 

கதைாண்்ட ஒருவரும் மறக்்க முடியாது.

மீனநா: உண்்ம. தைமிழ்கததின் மறற 

சுதைந்திரப த்ாராட்ட வீரர்க்ளப ்றறியும் 

இன்று அறிந்து க்காண்தடன்.

அம்மநா: ஓ! அப்டியா? நீ அறிந்து க்காண்ட்தைக் 

கூறு.

சுப்பிரமணிய 
�நாரதி

எந்தைகவாரு க்ாருளிலும், 

எந்தைகவாரு தைருணததிலும்  

்கவி்தை்க்ள இயறறும் அவரது 

திறனுக்்கா்க ்கல்விதபதய்வமநான 

�நாரதி என்ற ்ட்டம் அவருக்குப 

்திகைாரு வயதில் எட்டயபுரம் 

அர்ச்வயால் வழங்்கப்ட்டது.

(்ாரதி - ்க்லம்கள்)
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பசயல்�நாடு
நாம் க்சய்தவாம்.

்மது பதசியக ப்கநாடிககு வண்ைம் தீட்டு்க.
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மீனநா: ஆம். அவர தூததுககுடியில் பிறந்தைார; 

வழக்கு்ரஞரா்கப ்ணியாறறிைார. தமலும், 

ஒரு நல்ல எழுததைாளரா்கவும், த்ச்்சாளரா்கவும் 

விளங்கிைார. இந்தியச் சுதைந்திரப 

த்ாராட்டததில்  ்ங்த்கறறார.

மீனநா: என் நண்்ர்களுள் 

ஒருவர, வ. உ. சிதம்�ரனநார 

த்ால் உ்டயணிந்து வந்தைார.

அம்மநா: வ. உ. சிதைம்்ரைார ்கப்�பலநாட்டிய 
தமிழன் என்று அ்ழக்்கப்ட்டார.

அம்மநா: மீைா, வ. உ. சிதைம்்ரைார முதைல் இந்தியக் 

்கப்ல் நிறுவைத்தைத கதைாடங்கிைார என்று 

உைக்குத கதைரியுமா? அந்நிறுவைம் சுபதசி ்கப்�ல் 
நிறுவனம்  என்று அ்ழக்்கப்ட்டது.

 வ. உ. 
சிதம்�ரனநார

மீனநா: ஆம், அம்மா. இதைைால் வ. உ. சிதம்�ரனநார 

பு்கழ் க்றறார. க்ரும்்ான்்மயாை மக்்கள் 

அவ்ரப பின்்றறிைர. இதைைால், 

ஆங்கிதலயர்கள் வ. உ. சிதம்�ரனநா்ர  
சி்றயில் அ்டததைைர.
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மீனநா: நன்றா்கச் க்சான்னீர்கள். 

தமலும், நான் பசண்�்கரநாமன் 

்றறி அறிந்து க்காண்தடன்.

பசண்�்கரநாமன்

வள்ளி்நாய்கம் உல்க்நாத சிதம்�ரம் எைப்டும் 

வ. உ. சிதம்�ரனநார ஆங்கிதலய ்கப்ல்்களுக்கு 

எதிரா்கச் சுபதசி நீரநாவி ்கப்�ல் த்ச்வ்யத 

தூததுக்குடி மறறும் க்காழும்பு இ்டதய 

கதைாடங்கிைார.

அம்மநா: நீ க்சால்வது ்சரிதைான். அவர 

சி்றயில் இருந்தைத்ாதும், 

இந்தியாவின் சுதைந்திரததிற்கா்கத 

கதைாடரந்து த்ாராடிைார. அவரது 

ததை்ச்க்தி இன்றும் ்லருக்கு 

ஊக்்கமளிக்கிறது.

க்காள்தவாம்.

நாம்
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அம்மநா: ஆம்.

அம்மநா: தைைது ்ள்ளிப ்ருவததில், அவர, 

ஆங்கிதலய உயிரியலாளர ்சர வால்டர 

ஸ்ட்ரிக்தலண்டு என்்வ்ரச் ்சந்திததைார. 

அவர க்சண்்்கராம்ை  ஆஸ்திரியநாவுககு 

அ்ழததுச் க்சன்றார. க்சண்்்கராமன் 

ஆஸ்திரியாவில் தைம் உயர ்கல்வி்ய  முடிததைார.

அம்மநா: அது உண்்மதைான். க்சண்்்கராமன் 

சூரிச்சில் முதைலாம் உல்கப த்ார 

கதைாடங்குவதைறகுமுன் சரவபதச இந்திய சநாரபு  
குழு்வ நிறுவிைார. ஆப்கானிஸ்தைானில் 

த்ாரின்த்ாது க்சண்்்கராமன் தைைது புரட்சி்கர 

எண்ணங்்க்ளத தீவிரப்டுததிைார. க்ரலினில் 

இருந்தை இந்திய சுதந்திரக குழுவிலும் த்சரந்தைார.

மீனநா: அவர, கவளிநாட்டில் வளரந்தைவர 

என்றாலும், நம் நாட்டின் மீது நாட்டுப்றறு 

மிக்்கவரா்கத தி்கழ்ந்தைார.

மீனநா: இன்று ்ரவலா்க அ்ைவராலும் 

்யன்்டுததைப்டும் ‘பஜய் ஹிந்த’ என்ற 

வா்ச்கத்தை அவரதைாம்  உருவாக்கிைார.
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Match

பசயல்�நாடு
நாம் க்சய்தவாம்.

Match

சுப்பிரமணிய 
சிவநா

மீனநா: பின்ைர, நான் 

சுப்பிரமணிய சிவநா ்றறி 

அறிந்து க்காண்தடன்.

அம்மநா: அவர சுதைந்திரப 

த்ாராட்ட வீரர மட்டுமன்று;  

ஆக்்கபூரவமாை எழுததைாளரும் 

ஆவார.

மீனநா: ஆம், அம்மா. அவர திண்டுக்கலில் 

பிறந்தைார, தைமிழ்மீது மிகுந்தை ஆரவம் 

க்காண்டிருந்தைார.

பின்வரும் �்டததில் இ்டம்ப�றறுள்ள சுதந்திரப் 
ப�நாரநாட்்ட வீரர்களின் ப�யர்க்ள எழுது்க.
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சுபபிரமணிய சிவா சுதைந்திரப த்ாராட்டததிற்கா்க 

வ. உ. சிதம்�ரனநாரு்டனும் மறறும் சுப்பிரமணிய 
�நாரதியு்டனும் கநருக்்கமா்கப ்ணியாறறிைார. 

திண்டுக்்கல் மாவட்ட ஆட்சியர 

அலுவல்கததிறகுத தியநாகி சுப்பிரமணியநா சிவநா 
மநாளி்்க என்று க்யரிடப்ட்டுள்ளது.

மீனநா: அவர, இ்ளஞர ்ல்ரச் சுதைந்திர 

இயக்்கததில் த்சர ஊக்்கப்டுததிைார. இது 

ஆங்கிதலயர்க்ளக் த்கா்ப்டுததியது. 

அவர்கள் அவ்ரச் சி்றயில் அ்டததைைர.

மீனநா: ஓ! உண்்மயா்கவா?

அம்மநா: அவர சி்றயில் இருந்தைத்ாதும்கூடச் 

சுதைந்திரப த்ாராட்ட இயக்்கததில் ்ங்கு  

க்காண்டிருந்தைார.

அம்மநா: சுபபிரமணிய சிவா ஞநான�நானு  என்ற 

மாதை இதை்ழத கதைாடங்கிைார. அவர 

இராமானுஜ விஜயம், ்சங்்கரா விஜயம் த்ான்ற 

்ல புததை்கங்்க்ள எழுதியுள்ளார.

க்காள்தவாம்.

நாம்
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மீனநா: ஓ! அறிந்துக்காண்தடன் 

அம்மா. அவர திருபபூரில் 

பிறந்தைார. தைம் இளம் வயதில், 

அவர சுதைந்திர இயக்்கததில் 

தீவிரமா்க ஈடு்ட்டார.

திருப்பூர 
குமரன்

அம்மநா: திருப்பூர குமரன் ் றறி 

அறிந்துக்காண்டாயா?

அம்மநா: ஆம், மீைா. அவர பதச�ந்து இ்ளஞர 
சங்கம் என்்தை்ைத கதைாடங்கிைார. இது 

தைமிழ்நாட்டின் இ்ளஞர ்ல்ரச் சுதைந்திரப 

த்ாராட்டததில் ்ங்த்கற்கத தூண்டியது.

அம்மநா: க்சால்வது ்சரிதைான்.

மீனநா: ஆங்கிதலயருக்கு எதிராை 

த்ாராட்டததின் த்ாது, அவர இந்தியாவின் 

பதசியக ப்கநாடி்ய ் ்கயில் ஏந்திய்டிதய  

இறந்தைார. எைதவ, அவர ப்கநாடி்கநாதத 
குமரன் என்று அ்ழக்்கப்டுகிறார.
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இலட்சுமி சநா்கல் இந்திய சுதைந்திர 

இயக்்கததின் புரட்சியாளரா்கவும், 

இந்திய பதசிய இரநாணுவ 

அதி்காரியா்கவும் இருந்தைார. 

இலட்சுமி ்சா்கல் ப்கப்்டன் இலட்சுமி 

என்று அ்ழக்்கப்டுகிறார.

மீனநா: தைமிழ்நாட்டின் சுதைந்திரப த்ாராட்ட 

வீரர்கள் ்றறி அறிந்தை பிறகு, நான் மி்கவும் 

வியப்்டந்ததைன்.

மீனநா: அவர்கள், நம்்மச் சிறந்தை 

குடிமக்்களா்க இருந்து நம் நாட்டுக்குச் 

த்ச்வ க்சய்ய ஊக்்கப்டுததுகிறார்கள்.

அம்மநா: ஆம். இந்தியாவின்மீது அவர்கள் 

க்காண்டிருந்தை நாட்டுப்ற்றயும் (Patriotism),  
சுதைந்திரததிற்காை அவர்களின்  

்ங்்களிபபி்ையும் (Contribution) ஒருத்ாதும் 

நம்மால் மறக்்க முடியாது.

அம்மநா: உண்்மதைான்.

க்காள்தவாம்.

நாம்
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்க்லச்பசநாற்கள்

  தைமிழ்நாட்டிலிருந்து ்லர, சுதைந்திரப த்ாராட்டததில் 

்ங்த்கறறுள்ளைர. 

  சுபபிரமணிய ்ாரதி, ்கவிஞரா்கவும், ்சமூ்க 

சீரதிருததைவாதியா்கவும் தைமிழ்கததின் சுதைந்திரப த்ாராட்ட 

வீரரா்கவும் தி்கழ்ந்தைார.

  வ. உ. சிதைம்்ரைார, '்கப்தலாட்டிய தைமிழன்' என்று 

அ்ழக்்கப்டுகிறார.

  இன்று ்ரவலா்க அ்ைவராலும் ்யன்்டுததைப்டும் ‘கஜய் 

ஹிந்த’ என்ற வா்ச்கத்தைச் க்சண்்்கராமன் 

உருவாக்கிைார.

  திருபபூர குமரன், 'க்காடி்காததை குமரன்' என்று 

அ்ழக்்கப்டுகிறார.

Commemorate : நி்ைவுகூருதைல்

Contribution : ்ங்்களிபபு

Patriotism : நாட்டுப்றறு 

மீள்�நார்வ

3rd Std Social Science Term III TM Unit 1.indd   118 11/20/2019   11:47:32 AM



119

I. சரியநான வி்்ட்யத பதரந்பதடுக்க.
1.  ் ாரதியார எங்த்க பிறந்தைார?

அ) எட்டயபுரம் ஆ) மது்ர இ)  திண்டுக்்கல்

2.  ் ாரதியார ________ என்ற ்கவி்தை்ய இயறறவில்்ல.

அ) வந்ததை மாதைரம்  ஆ) அச்்சமில்்ல இ)  ்கததியின்றி 

3 ்கப்தலாட்டிய தைமிழன் என்று அ்ழக்்கப்டு்வர ________ ஆவார.

அ) சுபபிரமணிய சிவா  ஆ) ்ாரதியார இ) வ. உ. சிதைம்்ரைார

4.  ‘கஜய் ஹிந்த’ என்ற வா்ச்கத்தை உருவாக்கியவர ________ .

அ) ்ாரதியார ஆ) க்சண்்்கராமன் இ) குமரன்

5. ஞாை்ானு என்ற மாதை இதை்ழத கதைாடங்கியவர ________ .

அ) சுபபிரமணிய சிவா ஆ) ்ாரதியார இ)  வ. உ. சிதைம்்ரைார

II. ப�நாருதது்க. 

1 ததை்ச்ந்து இ்ளஞர ்சங்்கம் ்ாரதியார

2  திண்டுக்்கல்  திருபபூர குமரன்

3 ்சரவததை்ச இந்திய ்சாரபு குழு சுபபிரமணிய சிவா

4 சுததை்சமிததிரன் வ. உ. சிதைம்்ரைார

5 வழக்கு்ரஞர க்சண்்்கராமன்

மதிப்பீடு
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உங்கள் �ள்ளியில் ப்கநாண்்டநா்டப்�ட்்ட சுதந்திரதின 
விழநா �றறி எழுது்க.

பசயல் திட்்டம்பசயல்�நாடு

III. பின்வரும் வினநாக்களுககு வி்்டயளிக்க.

1.  தைமிழ்நாட்்டச் த்சரந்தை சுதைந்திரப த்ாராட்ட வீரர்களின் 

க்யர்க்ளக் குறிபபிடு்க.

2.  ் ாரதியார எழுதிய ்கவி்தை்களுள் சிலவறறின் க்யர்க்ளக் 

கூறு்க.

3.  இந்திய சுததைசி நீராவி ்கப்ல் நிறுவைம் குறிதது எழுது்க.

4.  சுதைந்திரப த்ாராட்டததில் க்சண்்்கராமனின் ்ங்்களிபபு குறிதது 

எழுது்க.

5. திருபபூர குமரன் குறிததுச் சிறு குறிபபு எழுது்க.

120
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புதியதாகக் கட்டப்பட்ட ஒரு வீடடில், 
மின்னிணைபபு வேணைகள் 
ந்டந்து ககாண்டிருக்கின்்றன, 
அங்கு தந்ணதக்கும் மகனுக்கும் 
இண்டவய உணையா்டல்  
நண்டக்பறுகின்்றது.  மகன் 
தணையிலிருந்து காபபி்டப்பட்ட ஒரு 
தாமிைக்  கம்பிணய எடுக்கி்றான்.

மாைேரகள் இப்பா்டதணதக் கற்பதன் 
ோயிைாக,
  கனிம வளஙகளளப் பட்டியலிடுவர்.

   கனிம வளஙகளின் பயன்பபாடுகளள 

விவரிப்பர்.

கற்றல் வநாக்கங்கள்

2 கனிம 
ேளங்கள்அலகு
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மகன்: அப்பபா, இது என்்ன?

மகன்:  நீல நிறத்தில் தடிம்னபா்ன 

மின்கம்பியினுள் மமல்லிய உலலபாகக் 

கம்பிகள் உள்ள்னலவ?

மகன்: தபாமிரமபா?

தந்ணத:  இது ஒரு மின்கம்பி. வீட்டில் மின் 

இளைப்பு மகபாடுக்க நபாம் இளதப் 

பயன்படுத்துகிலறபாம்.

தந்ணத:  ஆம். அநத மமல்லிய  

உலலபாகக் கம்பிகள் 

தபாமிரத்தபால் ஆ்னளவ.
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தந்ணத:  நீ ம�பால்வது �ரிதபான். தாமிைமும் 

அத்தளகய கனிமஙகளுள் ஒன்றபாகும். 

தபாமிரம், சிறநத மின் க்டததியாகவும் 

(Conductor) உள்ளது.

தந்ணத: ஆமபாம். கணினி, மதபாளலக்கபாட்சி, 

ம�ல்லபசி முதலபா்ன அள்னத்து மின் 

கருவிகளிலும் தாமிைம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தந்ணத:  ஆம். இன்று உலகில் அதிகமபாகப் 

பயன்படும் கனிமஙகளுள் தாமிைம் 

ஒன்றபாகும்.

மகன்:  பள்ளியில் கனிமஙகள் பற்றிப் படித்லதன். 

அளவ மிகவும் பயனுள்ளளவ  

எ்னவும் பூமியில்  இயற்ளகயபாகலவ 

கபாைப்படுகின்ற்ன எ்னவும் 

அறிநதுமகபாணலடேன்.

மகன்: அப்படியபா!
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இயறணக ேளங்கள் நமக்கு 

முக்கியம். ஏம்னன்றபால், அளவ 

உைவு, உளடே, தஙகுமிடேம் 

லபபான்ற மனிதனின் அன்றபாடே 

லதளவகளளப் பூர்த்தி 

ம�ய்கின்ற்ன.

வகாடிட்ட இ்டங்கணள 
நிைபபுக.

_____________     கம்பி

_____________     கிண்ைம்

_____________     ேணளயல்கள்

மகபாள்லவபாம்.

நபாம்

கெயல்்பாடு
நபாம் ம�ய்லவபாம்.

(தஙகம், இரும்பு, தபாமிரம்)
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தமிழநாடடின் கஞெமணையில் இரும்புத் 

தபாதுக்கள் கபாைப்படுகின்ற்ன.

மகன்: அப்படியபா? இளதப் பற்றி நபான் 

அறிநதிருக்கவில்ளலலய! லவறு பல 

கனிமஙகளின் பயன்கள் பற்றியும் கூறுஙகள், 

அப்பபா.

மகன்: இரும்பின் பயன்கள் யபாளவ?

தந்ணத: மபரும்பபாலும் பயன்படுத்தப்படும் 

மற்மறபாரு கனிமம், இரும்புத தாது. இது 

முக்கியமபாக இரும்பு உற்பத்தி ம�ய்யப் 

பயன்படுகிறது.

மகபாள்லவபாம்.

நபாம்
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இயறணக ேளங்கணளப பயன்படுத்தி்னபால் 

மீணடும் புதுப்பிக்க இயலபாது. எ்னலவ இளவ 

புதுப்பிக்க இயலபாத வளஙகள் என்று 

அளைக்கப்படுகின்ற்ன.

புதுப்பிக்க இயலபாத வளஙகளள மூேணகயாகப 

பிரிக்கலபாம். அளவ:

 உலலபாக வளஙகள்

 அலலபாக வளஙகள்

 புளதபடிவ எரிமபபாருள் வளஙகள்

தந்ணத: வபாக்னஙகள், இயநதிரஙகள், இரயில் 

தடேஙகள், கப்பல்கள், கட்டேடேஙகள், தளவபாடேஙகள், 

கபாகித கிளிப்புகள், கருவிகள், மிதிவணடிகள் 

லபபான்ற ஆயிரக்கைக்கபா்ன மபபாருள்களளத் 

தயபாரிக்க இரும்பு பயன்படுகிறது.

 
நிலக்கரி, மபட்லரபாலியம், 

இயற்ளக எரிவபாயு லபபான்றளவ 

புணத்படிே எரிக்பாருள்கள் ஆகும்.

இரும்பு, தபாமிரம், பபாக்ள�ட், தஙகம், மவள்ளி 

லபபான்றளவ கனிம ேளங்கள் ஆகும்.

மகபாள்லவபாம்.

நபாம்

சிந்தணன கெய்
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நீஙகள் இருக்குமிடேத்தில் ஏலதனும் 

சுரஙகம் உள்ளதபா? அதிலிருநது 

கனிமம் கிளடேக்கின்றதபா? 

தந்ணத: ஆம். தங்கத தாதுவிலிருந்து தங்கம் 
பிரித்மதடுக்கப்படுகிறது. தஙகம் மிகவும் விளல 

உயர்நத (Precious) உலலபாகமபாகக் கருதப்படுகிறது.

தந்ணத: நீ ம�பால்வது �ரிதபான். தங்கம் கூடே 

மின்�பாரத்ளதக் கடேத்தும் ஓர் உலலபாகமபாகும். லமலும் 

இது ம�ல்லபசிகள், மதபாளலக்கபாட்சிகள் முதலபா்ன 

மின்்னணுக் கருவிகளில் சிறிய அளவில் 

கபாைப்படுகிறது.

மகன்: ஓ! அப்படியபா?

மகன்:  வியப்பபாகவுள்ளது. தங்கத தாது
ஒரு கனிமமபா?

மகன்: அத்னபால்தபான் 

நளககளளத் தயபாரிப்பதில் 

இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சிந்தணன கெய்

3rd Std Social Science Term III TM Unit 2.indd   127 11/20/2019   11:31:52 AM



128
128

்பாக்ணெட படிமம் 

தமிழநபாட்டின் ல�லம் 

மபாவட்டேம், வெரேைாயன்  
மணைகளில்  அதிக 

அளவில் கபாைப்படுகிறது.

தந்ணத: மற்மறபாரு பயனுள்ள 

கனிமம், ்பாக்ணெட ஆகும்.

மகன்:  நபான் பபாக்ள�ட் பற்றி அறிநதலத 

இல்ளல.

மகன்: பபாக்ள�ட் பற்றி, லமலும் ம�பால்லுஙகள் அப்பபா.

தந்ணத: பபாக்ள�ட்டிலிருநது அலுமினியம் 

பிரித்மதடுக்கப்படுகிறது. அலுமினியம் மின்்னணுவியல், 

கட்டுமபா்னம், வபாக்னஙகள் மற்றும் பபாத்திரஙகள் 

ம�ய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மகபாள்லவபாம்.

நபாம்
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மகன்: வியப்பபாகவுள்ளது.

மகன்: அப்பபா, இது மிகவும் பயனுள்ள 

தகவலபாகவுள்ளது.

தந்ணத: ்பாக்ணெட விமபா்னம் தயபாரிக்கும் 

மதபாழிற்�பாளலகளிலும், மின்�பாரத் 

மதபாழிற்�பாளலகளிலும் இயநதிரஙகளளத் 

தயபாரிப்பதிலும் பபாக்ள�ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தந்ணத: பபாக்ள�ட் கபாகிதம் தயபாரித்தலிலும் நீர், 

மபட்லரபாலியம் முதலியவற்ளறத் 

தூய்ளமப்படுத்துதலிலும்  பயன்படுத்தப்படுகிறது 

என்பது உ்னக்குத் மதரியுமபா? இரப்பர் மற்றும் 

அைகு�பாத்னப் மபபாருள்களின் உற்பத்தியிலும் (Manufacture)  
பபாக்ள�ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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மகன்:  இல்ளல அப்பபா. துததநாகம் பற்றி 

லமலும் கூறுஙகள்.

தந்ணத:  மகல்ன, நீ துததநாகம் பற்றி 

லகள்விப்பட்டேதுணடேபா?

விமானததின் விடு்பட்ட ்பகுதிணயக் கண்டுபிடிக்க.

கெயல்்பாடு
நபாம் ம�ய்லவபாம்.
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தந்ணத: துத்தநபாகம் இன்றியணமயாத அருந்தனிமம் 

என்று அளைக்கப்படுகிறது ஏம்னனில், மனித 

ஆலரபாக்கியத்திற்கு மிகக் குளறநத அளவு துத்தநபாகம் 

அவசியம். நம் உடேல் அதிகப்படியபா்ன துத்தநபாகத்ளதச் 

ல�மிக்கபாது. அத்னபால் நபாம் உணணும் உைவில் 

ஒரு பகுதியபாக இளதள்னயும் உட்மகபாள்ள லவணடும். 

துத்தநபாகம் அதிக அளவில் சிேபபு இண்றச்சி, கேள்ணள 
இண்றச்சி மற்றும் க்டல் உைவு ஆகியவற்றில் 

கபாைப்படுகிறது.

தந்ணத: துததநாகம் ஆக்ணெடு 

வணைப்பூச்சுகள், இரப்பர், 

அைகு�பாத்னப் மபபாருள்கள், 

மருநதுகள், ளம, மின்கலன்கள், 

ஆளடேகள் மற்றும் மின் �பாத்னஙகள் 

லபபான்ற பல தயபாரிப்புகளின் 

உற்பத்தியில் பரவலபாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மகன்: துத்தநபாகத்தின் பிற பயன்கள் யபாளவ?
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மகன்: ஓ! அப்படியபா!

மகன்:  க்பாட்டாசியததின் பயன்கள் யபாளவ?

மகன்: நன்றி, அப்பபா! நபான் அறிநது மகபாணடே 

தகவல்கள் பயனுள்ளளவயபாக இருநத்ன. 

இவற்ளற என் நணபர்களுடேன் பகிர்நது 

மகபாள்ளப் லபபாகிலறன்.

தந்ணத: மிகவும் பயனுள்ள 

மற்மறபாரு கனிமம்  

க்பாட்டாசியம் ஆகும்.

தந்ணத: விவ�பாயத்தில் சுமபார் 95% க்பாட்டாசியம் 
உைங்கள் தயபாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

மணணில் லபபாதுமபா்ன மபபாட்டேபாசியம் இல்ளல 

என்றபால், மபபாட்டேபாசியம் உைங்கணளப பயன்படுத்திப் 

பயிர்களின் தரத்ளத லமம்படுத்தலபாம். மீதமுள்ள 5% 

மபபாட்டேபாசியம், ல�பாப்பு லபபான்ற வணிக மற்றும் 

மதபாழிலகத் தயபாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தந்ணத: மிகவும் சிறப்பு. அப்படிலய ம�ய்.
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கணைச்கொறகள்

  கனிமஙகள் மிகவும் பயனுள்ளளவ. அளவ பூமியில் 

இயற்ளகயபாகலவ கபாைப்படுகின்ற்ன. 

  அள்னத்து மின் கருவிகளிலும் தபாமிரம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  இரும்புத் தபாது முக்கியமபாக இரும்பு உற்பத்தி ம�ய்யப் 

பயன்படுகிறது.

  தஙகம் மிகவும் விளலயுயர்நத உலலபாகமபாகக் 

கருதப்படுகிறது.

  பபாக்ள�ட்டிலிருநது அலுமினியம் பிரித்மதடுக்கப்படுகிறது.

  துத்தநபாகம் இன்றியளமயபாத அருநதனிமம் என்று 

அளைக்கப்படுகிறது.

 மபபாட்டேபாசியம் உரஙகள் தயபாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Conductor :  மின்�பாரம் மற்றும் மவப்பம் 

லபபான்றவற்ளறக் கடேத்துபளவ 

Precious : விளலயுயர்நத

Manufacture : உற்பத்தி 

மீள்்பாரணே
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I. ெரியான விண்டணயத வதரந்கதடுக்க.

1.  மின்கம்பிகளுக்குள் இருக்கும் உலலபாகம்  

________ ஆகும்.

அ) இரும்பு ஆ) துத்தநபாகம் இ) தபாமிரம்

2.  நளககளளத் தயபாரிக்க ________ பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அ) துத்தநபாகம்  ஆ) பபாக்ள�ட் இ) தஙகம்

3 உரமபாகப் பயன்படும் கனிமம் ________ ஆகும்.

அ) துத்தநபாகம் ஆக்ளஸைடு  ஆ) மபபாட்டேபாசியம் இ) இரும்புத்தபாது

4.  துத்தநபாகம் ________ இல் கபாைப்படுகிறது.

அ) பபால்  ஆ) பிஸமகட் இ) மீன்

5.  விமபா்னம் தயபாரிக்கும் மதபாழிற்�பாளலயில் பயன்படும் கனிமம் 

_____ ஆகும்.

அ) துத்தநபாகம் ஆ) பபாக்ள�ட் இ)  மபபாட்டேபாசியம்

மதிபபீடு

II. க்பாருததுக. 

1 பபாக்ள�ட் இரயில் தடேஙகள்

2 இரும்புத் தபாது தபாமிரம்

3 துத்தநபாகம் ஆக்ளஸைடு அலுமினியம்

4 உலலபாக மின்கம்பி ல�பாப்பு

5 மபபாட்டேபாசியம் இரப்பர் மபபாருள்கள்

134
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பபாக்ள�ட், லிக்ள்னட், கிரபாள்னட், கிரபாஃளபட், சுணைபாம்பு, 

ளடேட்டேபானியம் மற்றும் லமக்்னள�ட் லபபான்ற மபபாருள்களள 

அடிப்பளடேயபாகக் மகபாணடே ஏரபாளமபா்ன சுரஙகத் திட்டேஙகள் 

தமிழநபாட்டில் இயஙகி வருகின்ற்ன.

்பாக்ணெட / லிக்ணனட வ்பான்்ற சுைங்கத 
திட்டங்களின் ்ப்டங்கணளத திைடடி ஒடடுக.

III. பின்ேரும் வினாக்களுக்கு விண்டயளிக்க.
1.  பூமியில் கபாைப்படும் சில கனிமஙகளின் மபயர்களளக் கூறுக.

2.  மின்�பாரத்ளதக் கடேத்தும் சில கனிமஙகளின் மபயர்களளக் கூறுக.

3.  தபாமிரத்தின் சில பயன்பபாடுகளள எழுதுக.

4. இரும்புத் தபாது குறித்துச் சிறு குறிப்பு வளரக.

5.  துத்தநபாகம் இன்றியளமயபாத அருநதனிமம் என்று ஏன் 

அளைக்கப்படுகிறது?

கெயல்்பாடு கெயல் திட்டம்

135
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தந்த செய்தித்தாள் 

ப டி த து க ச க தா ண் டு 

இருககிறதார்.

மகனும், மகளும் 

செய்தித்தாளை எட்டிப் 

பதார்தது, ‘சிறதார் உ்வி 

ளைய எண்-1098’ 

வி ை ம ப ர த ள ் க 

கதாண்கினறனர்.

3 குழந்தகளின் 
பாதுகாப்பு

கற்றல் ந�ாககஙகள்

அலகு

ைதாணவர்கள் இப்பதாடதள்க கறப்ன 

வதாயிலதாக,

	 	சிறதார் உ்வி ளைய எண்ணின 

முககியததுவம பறறி விவரிப்பர்.

	 	குழநள்களின பதாதுகதாப்பு பறறிப் அறிநது 

சகதாள்வர்.

	 	பதாதுகதாப்பு ச்தாடு்லுககும, பதாதுகதாப்பறற 

ச்தாடு்லுககும இளடயயயதான யவறுபதாடுகளை 

விவரிப்பர்.
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மகன்:  ் நள்யய, இந் சி்றார் உதவி ்மய 
எண் எள்க குறிககினறது?

மகள்:   ஓ! அவர்கள் குழநள்களுககு  

வீட்டுப்பதாடம எழு் உ்வுகிறதார்கைதா?

மகன்: இள்ப் பறறி எனககுத ச்ரியதாது.

தந்த:  ஹதாஹதா! இலளல, செலலயை. இது உ்வி 

ைறறும பதாதுகதாப்பு ய்ளவப்படும 

குழநள்களுககு உ்வுகிறது.

தந்த:  சிறதார் உ்வி ளைய எண் மு்னமு்லில ஒரு 

திட்டைதாக 1996 ஆம ஆண்டில நிறுவப்பட்டது. 

பினனர் 1998-99 ககு இளடயில, சபண்கள் 

ைறறும குழநள்கள் யைமபதாட்டு 

அளைசெகததின கீழ் இநதியதா முழுவதும 

சிறதார் உ்வி ளைய எண் நிறுவப்பட்டது.

தந்த:  சி்றார் உதவி ்மய எண் பதிசனட்டு 

வயதிறகுக கீழ் உள்ை குழநள்களுககு 

உ்வும ஒரு உ்வி ளைய எண் ஆகும.
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மகன்:  அது மிக நீண்ட கதாலைதாகயவ 

நளடமுளறயில இருநது வநதுள்ைது.

மகன்:  குழநள்களுககு எங்கு, எப்படி உ்வி ய்ளவ 

எனபது அவர்களுககு எப்படித ச்ரியும?

மகள்:  ஓ! அப்படியதா அப்பதா.

தந்த:  சிறதார் உ்வி ளையம

 • குழநள்த ச்தாழிலதாைர்கள் (Child Labour)
 •  சபறயறதார்கைதால ளகவிடப்பட்டவர்கள்

 • சிறப்புத ய்ளவயுளடய குழநள்கள்

 • ச்ருககளில வதாழும குழநள்கள்

                யபதானற குழநள்களுககு உ்வுகிறது.

தந்த:  ஆம! யை 2013 இல, அகை்தாபதாத நகரில 

உள்ை பலயவறு பகுதிகளில பணிபுரிநது 

வந் 16 குழநள்கள் சிறதார் உ்வி ளைய 

எண் மூலம மீட்கப்பட்டனர் (Rescue). 

இநதியதாவில குழந்தத் ததாழிலாளர் முளற 

எனபது ெட்டததிறகுப் புறமபதானது ஆகும.

ஒருஙகி்ைநத குழந்த நமம்பாட்டு 
நே்ைகள் (ஐ.சி.டி.எஸ்) இநதிய அரசின 

நிதியு்வித திட்டைதாகும. இது இைங்  

குழவிப்பருவக குழநள்கள் பரதாைரிப்பு ைறறும 

யைமபதாட்டிறகதாக உருவதாககப்பட்டது.

சகதாள்யவதாம.

நதாம
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பாதுகாப்பான பயை ைழிமு்்ற எது? 
கட்்டத்தில் (✔) அல்லது (✖) குறியிடுக.

தேயல்பாடு
நதாம செய்யவதாம.

139

3rd Std Social Science Term III TM Unit 3.indd   139 11/20/2019   11:37:45 AM



140

மகள்:  அளவ  

எனசனனன?

மகன்:  ஓ! இப்சபதாழுது  எனககுப் புரிகிறது. குழநள்யின 

பதாதுகதாப்பு மிகவும முககியைதானது.

தந்த:  ெரியதாகக கூறினதாய், ைகயன. குழநள்களைப் 

பதாதுகதாகக அரெதாங்கததில பல ெட்டங்கள் 

உள்ைன.

தந்த: சிறதார் உ்வி ளைய எண் 1098. ஒருவர் 

இந் எண்ளணத ச்தாடர்புசகதாண்டு  உ்வி 

யகட்கலதாம. அலலது உ்வி ய்ளவப்படும 

குழநள்களைக கண்டதால ச்ரிவிககலதாம.

குழநள்த ச்தாழிலதாைர்களின  

ைறுவதாழ்விறகுத நதசிய குழந்தத்  
ததாழிலாளர் திட்்டஙகள் (National Child Labour Projects) 

உருவதாககப்பட்டுள்ைன. இவறறதால அளடயதாைம 

கதாணப்பட்ட குழநள்கள் ஆபத்தான ச்தாழிலகளிலிருநது 

மீட்கப் பட்டுச சிறப்புப்பள்ளிகளில  

யெர்ககப்படுகிறதார்கள்.

சி்றார் உதவி  ்மய எண்

1098
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தந்த: நமமிடம, குழநள்களை ஆ்ரிப்ப்றகும 

பதாதுகதாப்ப்றகும உ்வி ளையங்கள் ைறறும ெட்டங்கள் 

உள்ைன. ஆனதால, குழநள்களுககு எவவதாறு 

பதாதுகதாப்பதாக விழிப்புணர்வுடன இருகக யவண்டும 

எனபள்க கறபிப்பது மிகவும முககியைதாகும. யைலும, 

அவர்களைச சுறறி எனன நடககிறது எனபள்க 

குழநள்கள் அறிநது சகதாள்வதும அவசியைதாகும.

தேயல்பாடு
நதாம செய்யவதாம.

________________

________________

எது பாதுகாப்பான ததாடுதல் / 
பாதுகாப்பற்ற ததாடுதல்?
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மகன்: இள்ப் பறறி யைலும கூறுங்கள்.

தந்த:  பதாதுகதாப்பதான ச்தாடு்ல ைறறும பதாதுகதாப்பறற 

ச்தாடு்ல பறறிக கறபிககப் யபதாகியறன.

தந்த:  குடுமப நபர்கள் கட்டித்ழுவு்ல அலலது 

உங்கள் நண்பர்களுடன ளகயகதாத்ல 

யபதானறளவ பதாதுகதாப்பதான ச்தாடு்ல 

ஆகும.

மகள்:  பதாதுகதாப்பறற ச்தாடு்ல எனறதால எனன, 

அப்பதா?

தந்த:  யதாயரனும ஒருவர் உங்கள் ைதார்பியலதா, 

ச்தாளடகளுககு இளடயியலதா அலலது 

உ்டுகளையயதா ச்தாடுமயபதாது அலலது 

அவறளறத ச்தாடுமபடி யகட்குமயபதாது அது 

பதாதுகதாப்பறற ச்தாடு்ல ஆகும.

மகன்:  ஓ! ச்ரிநது 

ச க தா ள் வ து 

நலலது. 

மகள்:  அப்பதா, எனன 

கறபிககப் 

யபதாகிறீர்கள்?
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மகன்:  நதான உடலநிளல ெரியிலலதாைல, 

ைருததுவரிடம செலலுமயபதாது, அவர் 

எனளனச யெதா்ளன செய்கிறதாயர அப்யபதாது 

எனன செய்வது?

மகள்: ெரி, அப்பதா.

தந்த:  இது ஒரு நலல யகள்வி, ைகயன.  

சபறயறதார்கள் முனனிளலயில  ைருததுவர்கள் 

உங்களைப் பரியெதாதிப்பது பதாதுகதாப்பதான 

ச்தாடு்ல ஆகும.

தந்த:  யதாயரனும ஒருவர் உங்களுககுப் 

பதாதுகதாப்பறற ச்தாடு்ளல அளிதது, அள் 

இரகசியைதாக ளவததிருககுமபடி உங்களை 

பயமுறுத்லதாம. யைலும, அவர் உங்களுககுப் 

பரிசுகளைக சகதாடுககலதாம. இ்னதால, 

நீங்கள் யதாரிடமும ச்ரிவிககதாைல 

இருப்பீர்கள். ஆனதால செலலயை, அள்ப் 

பறறி நீங்கள் எப்யபதாதும எனககு அலலது 

உங்கள் ்தாய்ககுத ச்ரிவிகக யவண்டும 

எனபள் நிளனவில ளவயுங்கள்.

மகன்:  ஆம, நதாங்கள் நிசெயைதாக உங்களுககு 

அலலது அமைதாவுககு ச்ரிவிப்யபதாம.
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மகன் மறறும் மகள்: நிசெயைதாக, அப்பதா. 

இதுயபதானறு ஏ்தாவது நடந்தால நதாங்கள் 

நிசெயைதாகத ச்ரிவிப்யபதாம. இது குறிதது 

எங்களுடன யபசிய்றகு நனறி.

தந்த: உங்களுககு நனகுத ச்ரிந் நபர் அலலது 

குடுமபததிலுள்ை யதாயரனும ஒருவர் உங்கள் உடலின 

ஒரு ்னிப்பட்ட பகுதிளய ச்தாட்டதால, நீங்கள் ைறசறதாரு 

குடுமப உறுப்பினரிடயைதா அலலது உங்கள் ஆசிரியரிடயைதா 

ச்ரிவிகக யவண்டும.

தந்த: எனககு நனறி செதாலல யவண்டதா. ஏசனனில, 

இந் விஷயங்களைப் பறறிக குழநள்களுடன யபசுவது 

ஒவசவதாரு சபறயறதாரின ைறறும ஆசிரியர்களின 

கடளையதாகும. இது அவர்களுககுப் பதாதுகதாப்பதாகவும 

ைகிழ்சசியதாகவும இருகக உ்வும.

இநதியத் தண்்ட்னச் 
ேட்்டம் 1860, குழநள்களைக 

கடததும நபர்களைத 

்ண்டிககிறது. குழந்தத் 
திருமைத் த்்ட ேட்்டம் 

குழநள்த திருைணங்களைத 

்ளட செய்கிறது. (Prohibition)

சகதாள்யவதாம.

நதாம

 தபண்கள் மறறும்  
குழந்தகள் நமம்பாட்டு 
அ்மச்ேகம் குழநள்கள் 

பதாதுகதாப்பு ச்தாடர்பதான ய்சிய 

சகதாள்ளகளய வளரவு 

செய்துள்ைது. இது அளனததுக 

குழநள்களும பதாதுகதாப்பதான 

சூழல சபறுவள்க 

குறிகயகதாைதாகக சகதாண்டுள்ைது.
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  சிறதார் உ்வி ளையம, உ்வி ைறறும பதாதுகதாப்பு 

ய்ளவப்படும குழநள்களுககு உ்வுகிறது.

  சிறதார் உ்வி ளைய எண் மு்னமு்லில 1996 ஆம 

ஆண்டில ஒரு திட்டைதாக நிறுவப்பட்டது.

  ச்தாழிலதாைர்கைதாகப் பணிபுரியும பதிசனட்டு  

வயதிறகுட்பட்ட குழநள்களுககு சிறதார் உ்வி ளையம 

உ்வுகிறது.

  குடுமப நபர்கள் கட்டித்ழுவு்ல அலலது நண்பர்களுடன 

ளகயகதாத்ல யபதானறளவ பதாதுகதாப்பதான ச்தாடு்ல 

ஆகும.

  ைதார்பியலதா, ச்தாளடகளுககு இளடயியலதா அலலது 

உ்டுகளையயதா யதாயரனும ஒருவர் ச்தாட்டதால அது 

பதாதுகதாப்பறற ச்தாடு்ல ஆகும.

Labour : கடின உடல உளழப்பு

Prohibition : ்ளட செய்்ல

Rescue : மீட்பு

க்லச்தோறகள்

மீள்பார்்ை
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I. ேரியான வி்்ட்யத் நதர்நததடுகக.
1. சிறதார் உ்வி ளைய எண் எது?

 அ) 1099 ஆ) 1098 இ) 1089

2.  சிறதார் உ்வி ளைய எண் ________ வயதுககுட்பட்ட 

குழநள்களுககு உ்வுகிறது.

 அ) இருபது  ஆ) பதச்தானபது இ)  பதிசனட்டு

3. சிறதார் உ்வி ளையம ________ குழநள்களுககு உ்வுகிறது.

 அ) ச்தாழிலதாைர்கைதாகப் பணிபுரியும

 ஆ) வீட்டுப்பதாடததிறகு உ்வி ய்ளவப்படும

 இ)  அ ைறறும ஆ இரண்டும

4.  குழநள்யின ்நள் அலலது ்தாய் முனனிளலயில ைருததுவர்கள் 

பரியெதாதிககும யபதாது ஒரு குழநள்யின உடலின ்னிப்பட்ட 

பகுதிளயத ச்தாடு்ல ____________ ச்தாடு்ல ஆகும.

 அ) பதாதுகதாப்பறற ஆ) பதாதுகதாப்பதான இ)  யையல எதுவும இலளல

5.  ஒருவரின ச்தாடு்ளலப் பதாதுகதாப்பறற்தாக உணர்ந்தால, நீங்கள் 

எனன செய்வீர்கள்?

 அ) சபறயறதாருககுத ச்ரிவிகக யவண்டும

 ஆ) அள் ஒரு ரகசியைதாக ளவததிருகக யவண்டும

 இ) அ ைறறும ஆ இரண்டும

II. ேரியா/தை்றா  எழுதுக. 
1.  குழநள்த ச்தாழிலதாைர் முளற ெட்டததிறகுப் புறமபதானது  

அனறு. (    )
2.  யதாரதாவது ்ங்கள் உடலின ்னிப்பட்ட பதாகங்களைத ச்தாடுமபடி 

யகட்டதால, அது பதாதுகதாப்பறற ச்தாடு்ல ஆகும. (    )

மதிப்பீடு
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3.  ஒருவரின ச்தாடு்ளலப் பதாதுகதாப்பறற்தாக உணர்ந்தால, அள் நீங்கள் 

சபறயறதாரிடயைதா, ஆசிரியரிடயைதா செதாலல யவண்டும. (    )

4.  இநதியத ்ண்டளனச ெட்டம 1820, குழநள்கள் கடத்லில ஈடுபடும 

நபர்களைத ்ண்டிககிறது. (    )
5.  சிறதார் உ்வி ளைய எண் குழநள் ச்தாழிலதாைர்களுககு உ்வுகிறது. 

(    )

III. பின்ைரும் வினாககளுககு வி்்டயளிகக.
1. சிறதார் உ்வி ளைய எண் பறறிச சிறு குறிப்பு வளரக.

2.  சிறதார் உ்வி ளைய எண் எப்யபதாது நிறுவப்பட்டது? இது எந் 

அளைசெகததின கீழ் வருகிறது?

3. பதாதுகதாப்பதான ச்தாடு்ல எனறதால எனன?

4. பதாதுகதாப்பறற ச்தாடு்ல எனறதால எனன?

5.  ஒருவரின ச்தாடு்ளலப் பதாதுகதாப்பறற்தாக உணர்ந்தால, நீங்கள் எனன 

செய்ய யவண்டும?

147

குழந்தகள் �லத் திட்்டஙக்ளப் பறறி 
தகைல்க்ளத்திரட்டி எழுதி ைருக.

தேயல்பாடு தேயல் திட்்டம்
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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 ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெ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.

�வத்சன் ராமசாமி
மதி ெபௗண்ேடஷன்

ெசன்ைன.

பாட நூலாசிரியர்கள்
இரா. சிரங்கன்
விரிவுைரயாளர்,

மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் 

பயிற்சி நிறுவனம், பாடலூர், 

ெபரம்பலூர்.

பி. வசந்தகுமார்
பட்டதாரி ஆசிரியர்,

அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி,

ஒத்ைதப்புளிக் குடியிருப்பு,

புதுக்ேகாட்ைட.

கி. விஜயராஜ்குமார்
முதுகைல ஆசிரியர், 

ஈஷா வித்யா இன்ஃெபாசிஸ் 

ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

சாமிெசட்டிப்பட்டி, தருமபுரி.

கி. கேணசன் 
பட்டதாரி ஆசிரியர்,

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, 

ெவள்ைளபிச்சாம்பட்டி, மருங்காபுரி, 
திருச்சி.

இரா. சுவாமிநாதன்
பட்டதாரி ஆசிரியர், 

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி,

கரு.ேசனாபதி, அரியலூர்.

சி. தங்கம்
பட்டதாரி ஆசிரியர், 

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி,

கல்லரப்பட்டி, ஆலங்காயம், ேவலுர்.

ெமாழியாக்கம்
ெத. அேசாக்
முதுகைல ஆசிரியர்,

அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெபான்ேனரி, திருவள்ளூர்.

ஓவியர்
பா. இராமர் 
அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

காமராஜ் நகர், ஆவடி, திருவள்ளூர்.

ேமலாய்வாளர்கள் 
ெப. சுேரஷ் , 
முதுகைல ஆசிரியர்

அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ஆத்தூர் ே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 3, 
ெதாகுதி 2) பாடநூல் ேமலாய்வாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்

கணிதம் சமூக அறிவியல்அறிவியல்

கைல மற்றும் 
வடிவைமப்பு குழு
பக்க வடிவைமப்பு
சந்தியாகு ஸ்டீபன்

�தர் ேவலு

அருண் காமராஜ் ப

ம ேனாகர் இராதாகிருஷ்ணன்

ேவ. சா. ஜாண்ஸ்மித் 

பக்கிரிசாமி அண்ணாதுைர, 

பிரசாந்த், சகாய அரசு. ரா

ஏசு ரத்தினம்

யுவராஜ் ரவி

In-House - QC
ராேஜஷ் தங்கப்பன்

காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்

அட்ைட வடிவைமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிைணப்பு
ரேமஷ் முனிசாமி

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

ஆப்ெசட் முைறயில் அச்சிட்ேடார்:

விைரவுக்குறியீடு 
ேமலாண்ைமக்குழு
இரா. ெஜகநாதன், 
இைடநிைல ஆசிரியர், 

ஊ.ஒ.ந. பள்ளி, ேபாளூர்,

திருவண்ணாமைல.

சூ. ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு, 
பட்டதாரி ஆசிரியர்

அ. உ. பள்ளி, 

ெபருமாள் ேகாவில், பரமக்குடி, 

இராமநாதபுரம். 

ம.முருேகசன்
பட்டதாரி ஆசிரியர்

ஊ.ஒ.ந.பள்ளி, 

முத்துப்ேபட்ைட, திருவாரூர்.
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