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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு 

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட.  அதே தபகான்று, 

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி 

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக 

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே 

உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் 

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள 

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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முகவுரை

குழநரதைகளின் உலகம் வண்ணமயமானது! விநரதைகள் பல நிரைநதைது!! 
அவரகளின் கறபரனத்திைன் கானுயிரகரையும் நட்புடன் நரட பயில 
ரவத்திடும். புதியன விரும்பும் அவரதைம் உற்ாக உள்ைம் அஃறிர்ணப் 
பபாருள்கரையும் அழகுதைமிழ் பபசிடச் ப்ய்திடும்.
அப்புதிய உலகில் குழநரதைகபைாடு பய்ணம் ப்ய்வது மகிழ்ச்சியும் 
பநகிழ்ச்சியும் நிரைநதைது. 
தைமிழ்க் குழநரதைகளின் பிஞ்சுக்கைஙகள் பறறி, இப்புதிய பாடநூல்களின் 
துர்ணபகாணடு கீழ்க்கணட பநாக்கஙகரை அரடநதிடப் பபருமுயறசி 
ப்ய்துள்பைாம்.

•  கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

•  தைமிழரதைம் பதைான்ரம, வைலாறு, பணபாடு மறறும் கரல, இலக்கியம் 
குறித்தை பபருமிதை உ்ணரரவ மா்ணவரகள் பபறுதைல்.

•  தைன்னம்பிக்ரகயுடன் அறிவியல் பதைாழில்நுட்பம் ரகக்பகாணடு 
மா்ணவரகள் நவீன உலகில் பவறறிநரட பயில்வரதை 
உறுதிப்ய்தைல்.

•  அறிவுத்பதைடரல பவறும் ஏட்டறிவாய்க் குரைத்து மதிப்பிடாமல் 
அறிவுச் ்ாைைமாய்ப் புத்தைகஙகள் விரிநது பைவி வழிகாட்டுதைல்.

பாடநூலின் புதுரமயான வடிவரமப்பு, ஆழமான பபாருள் மறறும் 
குழநரதைகளின் உைவியல் ்ாரநதை அணுகுமுரை எனப் 
புதுரமகள் பல தைாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பாடநூல் 
தைவழும்பபாழுது, பபருமிதைம் தைதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீஙகள் 
நுரழவீரகள் என்று உறுதியாக நம்புகிபைாம்.
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்நாடடுப்பண 
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ

பாரத பாகய விதாதா

பஞசாப ஸிந்து குஜராத மராடடா

திராவிட உதகல பஙகா

விந்திய ஹிமாசல யமுனா கஙகா

உசசல ஜலதி தரஙகா.

தவ சுப நாேம ஜாேக

தவ சுப ஆசிஸ மாேக

காேஹ தவ ஜய காதா

ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ேஹ

பாரத பாகய விதாதா

ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ

ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

  - மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

்நாடடுப்பண - வபநாருள்

இந்தியத தாேய! மககளின் இன்ப துன்பஙக ைளக கணிககின்ற நீேய எலலாருைடய மனததிலும்

ஆடசி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞசாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்சசரதைதயும், மராடடியதைதயும், திராவிடதைதயும்,

ஒடிசாைவயும், வஙகாளதைதயும் உளளக கிளர்சசி அைடயச ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயம ைலத ெதாடர்களில எதிெராலிககிறது; யமுைன, கஙைக

ஆறுகளின் இன்ெனாலியில ஒன்றுகிறது; இந்தியக கடல ைலகளால வணஙகப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புக ைழப் பரவுகின்றன.

இந்தியாவின் இன்ப துன்பஙக ைளக கணிககின்ற தாேய! 

உனககு ெவறறி! ெவறறி! ெவறறி!

IV



தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.

V
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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

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

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

உறுதிதமாழி

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

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

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

மூனைறாம் வகுப்பு

அ 

ழ 

தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

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

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

உறுதிதமாழி

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

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

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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குழநறதகள் பூ பபறானைவரகள்! அற்புதமறானவரகள்!

அவர்கள பலேவறு சூழலகளிலிருந்து பளளிககு வருகின்றனர்.

ஒவெவாரு குழந்்தயும் தனிததிறன் என்னும் முத்தத தன்னகதேத ெகாண்ட சிப்பிகள.

அசசிப்பிகளுககுள ெபாதிந்து கிடககும்  முததுக்ளக கண்டு ெவளிக 

ெகாணர்வேத உண்்மயான கலவி.

குழந்்தகள வி்ளயாடிக ெகாண்ேட தஙகளது 

ெமாழித திற்ன வளப்படுததிக ெகாளள உதவும் 

ெமாழிேயாடு வி்ளயாடு.

தமி்ழயும் தமிழர்க்ளயும் ேபாறறும் வ்கயில அ்மந்துளளதுடன் 

குழந்்தயின் விருப்பம், மனவளர்சசி, சமுதாய ேநாககு, 

பண்பாடு  முதலியவற்றயும் கருததில ெகாண்டு  இப்பாடநூல 

உருவாககப்படடுளளது. இதில குழந்்தகளின் கண்்ணயும், கருத்தயும் 

கவரும் வண்ணப் படஙகள, நறபண்புக்ள வளர்ககும் க்தகள, 

படகக்தகள, இ்சேயாடு ஓ்ச நயமிகக இனிய பாடலகள ேபான்ற்வ 

இடம் ெபறறுளளன.

குழந்்த வகுப்ப்றச சூழ்லத தாண்டி சிந்திப்பதுடன் 

அத்ன வாழக்கேயாடு ெதாடர்புபடுததிக ெகாளள 

உதவும் சிந்திககலாமா?

முனனுறை

பாடல் பபாருள்

த�ோண்டுகின்ற 

ப�ோழுப�ல்ோம் சுரக்கின்ற 

ஊற்்றப் த�ோன்ற 

பெந�மிதே! த�்ைப்�டும் 

ப�ோழுப�ல்ோம் வி்ைகின்ற 

முதத�! உன்னை அனறி 

இவ்வு்கில என்னைக் 

கோக்க தைறு ப�ோன்னைத�ோ 

ப�ோரு்ைத�ோ தெர்தது 

்ைக்கவில்், என்னைக் 

கோததிடுைோய் அம்்ோ.

1 .  த மி ழ்  அ மு து !

ேதாண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

சுரககின்ற ெசந்தமிேழ!

ேவண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

வி்ளகின்ற நிததிலேம!

உன்்னத தவிர

உலகில எ்னக காகக

ெபான்ேனா! ெபாருேளா!

ேபாறறி ்வகக வில்லயம்மா!.

 
 - கவிஞர் கண்ணதாசன்

பாடலக்ளக கருததூன்றிக ேகடடுப் புரிந்து ெகாளளுதல.

ேமலும் குழந்்தகள தயககமின்றித தமது  எண்ணஙக்ள 

ெவளிப்படுதத உதவி புரியும் வாஙக ேபசலாம்.
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மகிழசசியான வகுப்ப்றச சூழலாலும் 

இனி்மயான கறறல கறபிததல மு்றகளாலும் 

ஆசிரியர்களின் அனுபவ ஆறறலாலும் அறிவார்ந்த 

சமூகம் அ்மயடடும்

வாழததுகள..!

ஆககிேயார்.

ஒவெவாரு குழந்்தயின் ப்டப்புத திறன், 

புதியன உருவாககும் சிந்த்ன ஆகிய ற்ற 

வளர்கக உதவும் க்லயும் ்கவண்ணமும்.

மாணவர்கள புதிய ெசய்திக்ள அறிந்து 

ெகாளள உதவும் அறிந்து ெகாளேவா

●  உன் நண்ப்ன உனககுப் 

பிடிககக காரணஙகள எ்வ?

●  உன்னிடததில உனககுப் 

பிடிககாதது எது?

வகுப்ப்றயில பகிர்ந்து ெகாளக.

திடடமிடடு  ஒவெவாரு ெசய்லயும்  ெசய்து முடிகக 

உதவும் ெசயலதிடடம்.

ஒறறு்மயுடன் ேசர்ந்து ெசயலபட உதவும் 

இ்ணந்து ெசய்ேவாம் மகிழ்ச்சி ப�றாம்பல்

துணிச்�ல் தயக்கம்

சுறுசுறுப்பு தனனம்பிக்றக

இறைநது ச�யபவறாம்

மாணவர்களுககு ேவண்டிய குணஙக்ளக ெகாண்ட மீன்களுககு 

மடடும் வண்ணமிடுக

பறாடநூலில் உள்்ள விறைவுக் குறியீடறடப்  (QR Code) பயனபடுத்துபவறாம்! எப்படி?

•  உஙகள திறன் ேபசியில கூகுள playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலி்ய பதிவிறககம் ெசய்து நிறுவிகெகாளக. 

•  ெசயலி்யத திறந்தவுடன், ஸேகன் ெசய்யும் ெபாததா்ன அழுததிப் பாடநூலில உளள வி்ரவுக குறியீடுக்ள ஸேகன் ெசய்யவும். 

•  தி்ரயில ேதான்றும் ேகமரா்வப் பாடநூலின் QR Code அருகில ெகாண்டு ெசலலவும். 

•  ஸேகன் ெசய்வதன் மூலம், அந்த QR Code  உடன் இ்ணககப்படடுளள மின் பாடப் பகுதிக்ளப் பயன்படுததலாம். 

குறிப்பு:  இ்ணயசெசயலபாடுகள மறறும் இ்ணய வளஙகளுககான QR code க்ள Scan ெசய்ய DIKSHA அலலாத ஏேதனும் ஓர் QR code Scanner 

பயன்படுததவும்.

புதிய பாடநூலில இ்வேபான்ற ெசயலபாடுகள இடம்ெபறறுளளன.

கறபிகக ேவண்டிய திறன்கள அந்தந்தப் பாடப் பகுதியிலும் ெபற ேவண்டிய கறறல 

வி்ளவுகள பாடநூலின் இறுதியிலும் ெகாடுககப்படடுளளன. விழுமியஙகளும் வாழவியல 

திறன்களும் பாடப் பகுதிகளில ேபசப்படடுளளன.
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மினனூல் மதிப்பீடு இறைய வ்ளஙகள்
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பாடல் பபாருள்

த�ோண்டுகின்ற 

ப�ோழுப�ல்ோம் 

ஊற்்றபத�ோல சுரக்கின்ற 

பெந�மிதே! த�்ைப�டும் 

ப�ோழுப�ல்ோம் வி்ைகின்ற 

முதத�! உன்னை அனறி 

இவ்வு்கில என்னைக் 

கோக்க தைறு ப�ோன்னைத�ோ 

ப�ோரு்ைத�ோ தெர்தது 

்ைக்கவில்், என்னைக் 

கோததிடுைோய் அம்்ோ.

ேதாண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

சுரககின்ற ெசந்தமிேழ!

ேவண்டுகின்ற ேபாெதலலாம்

வி்ளகின்ற நிததிலேம!

உன்்னத தவிர

உலகில எ்னக காகக

ெபான்ேனா! ெபாருேளா!

ேபாறறி ்வகக வில்லயம்மா!.

  - கவிஞர் கண்ணதாசன்

த மி ழ்  அ மு து1

1



  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1. நிததிலம் இசெசாலலின் ெபாருள ...........................

(அ) பவளம் (ஆ) முதது (இ) தஙகம் (ஈ) ்வரம்

2.  ெசந்தமிழ இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) ெசம்்ம + தமிழ (ஆ) ெசந் + தமிழ

(இ) ெச + தமிழ (ஈ) ெசம் + தமிழ

3. உன்்ன + தவிர என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ................................

(அ) உன்்னத தவிர  (ஆ) உ்னததவிர 

(இ) உன்்ன தவிர (ஈ) உ்ன தவிர

 
  இப்பறாடலில் இைண்டறாம் எழுத்து ஒனறு பபறால் வரும்  

ச�றாற்கற்ளத் சதரிவு ச�யது எழுதுபவறாமறா...

ேதாண்டுகின்ற - ேவண்டுகின்ற

வறாஙக பப�ைறாம் 

நீஙகள நி்னப்ப்த எவவாறு ெவளிப்படுததுவீர்?

உமககு ெதரிந்த தமிழ ெமாழியின் சிறப்்ப ெவளிப்படுததும் பாடல 

ஒன்்ற  கூறுக.

படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!
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கறைநதுள்்ள எழுத்துகற்ள வரிற�ப்படுத்திச்  

ச�றால்றை உருவறாக்குக.

எ.கறா 

மீண்டும் மீண்டும் ச�றால்ைைறாமறா?

ெபா ள ன் ெபா ரு

ெச ழ மி த ந்

ண வ கு ங

ேபா றி ற

தி ம் த ல நி

உ கி ல ல

ெபான்ெபாருள

1.

2.

3.

4.

5.

பழுத்த வறாறழப்பழம்  

மறழயில் அழுகிக்  

கீபழ விழுநதது

வீடடுக் கிடட பகறாறை 

வீடடுக்கு பமை கூறை 

கூறை பமை நறாறை

பிடடும் புதுப் பிடடு.

தடடும் புதுத் தடடு

பிடறடக் சகறாடடிடடுத் 

தடறடத் தறா

கைடி கருஙகைடி  

கைடி பிடரி  

கரும் பிடரி

3



அ

  ஆடிப் பறாடி மகிழ்பவறாம்!

அததிப்பழத ேதன் எடுப்ேபாம்

ஆலமர விழு தாேவாம்

இ்சேவாடு பளளி ெசலேவாம்

ஈ்கேயாடு நடபு ெசய்ேவாம்

உவ்கயாய் கறறிடுேவாம்

ஊர் முழுதும் சுறறிடுேவாம்

எலேலாரும் ேசர்ந்திடுேவாம்

ஏடடினிேல பாடடு ெசய்ேவாம்

ஐவ்க நிலம் ெசழிகக

ஒறறு்மயாய் வாழந்திடுேவாம்

ஓடம் விடடுக களிததிடுேவாம்

ஔ்வ ெமாழி கறறிடுேவாம்

எ ஃகாய் உறுதி ெகாளேவாம்

4

க



   1. எனது நாடு 
..........................................

  2. எனது மாநிலம் 
.........................................................

  3. எனது மாவடடம் 
.......................................................................

 4. எனது ஊர் 
...............................................................................

 5. எனது ெமாழி 
......................................................................................

 6. எனது பளளி 
.........................................................................................

 7. எனது வகுப்பு 
...........................................................................................

 8. என்  ஆசிரியர் 
.............................................................................................

 9. என்  நண்பர்கள 
............................................................................................

10. வீடடில எனககுப் பிடிதத்வ 
..........................................................................................

11. பளளியில எனககுப் பிடிதத்வ 
......................................................................................

12. எனது திற்மகள 
...............................................................................

13. என் ெபறேறார் 
.......................................................................

14. ெபறேறார் அ்லேபசி எண் 
...............................
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அறிநது சகறாள்பவறாம்



“ெதாடடால சுருஙகி” 

பகடடு, எழுதி வைைறாமறா. . .

தமிழ் சமறாழியின சிைப்றப 

சவளிப்படுத்தும் பறாடல்கள் 

இைண்றட எழுதி வருக 

ச�யல் திடடம்

மாணவர்கள வடடமாக நிறக ேவண்டும். ஒரு மாணவன் வடடததிறகு ெவளிேய 

சுறறி ஓடி வரேவண்டும். ஓடி வரும் மாணவன் நிறகின்ற யாராவது ஒரு மாணவன் 

முதுகில ெதாடடு ஒரு ெசால்லக கூற ேவண்டும். அந்தச ெசாலலில முடியும் எழுத்த 

முதலாககெகாண்டு ேவறு 

ெசால்லத ெதாடப்படட 

மாணவன் கூற ேவண்டும். 

அவன் ெசால்லக கூறிவிடடால 

ஓடி வரும் மாணவேன 

மீண்டும் ஓடி வந்து ேவறு 

மாணவ்னத ெதாடடு 

ேவறு ெசால கூற ேவண்டும். 

ெதாடப்படடவன் சரியாகக கூற 

வில்லெயன்றால அவன் 

ஓடிவர ேவண்டும். இவவாேற 

வி்ளயாட்டத ெதாடரலாம்.

எ.கறா: விலஙகு என்று ெசான்னால 

 குருவி என்று ெசாலல 

ேவண்டும்.

சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு
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கதிரவனின் ஒளி எங்கும் படர்ந்திருந்்தது. பறவவகள் ஒலியெழுப்பிப் பறந்்தன. 

காவை வவவையில் கண்ணன் பள்ளிக்குப் புறப்படடான். அவன் யெல்லும் வழியில் 

 பார்்த்தான். அந்்தப் யபரிெவர்”ொவைவெக் கடக்க உ்தவ 

வவணடும்” என்று அவனிடம் வகடடார்.

"வாருஙகள ேபாகலாம்" 

என்று கூறிய கண்ணன், அவரது 

்க்யப் பிடிததுகெகாண்டு  

பாதுகாப்பாக எதிர்ப்புறததில 

விடுவதறகுச ெசன்றான். அப்ேபாது 

எதிேர ஒரு ேபருந்து ேவகமாக 

வந்தது. ஓடடுநரின் கடடுப்பாட்ட 

இழந்த அந்தப் ேபருந்து பககததில 

இருந்த மரததில ேமாதியது. உடேன 

கண்ணன் கததினான்.

அறிந்த தகவலக்ளயும், ெசய்திக்ளயும் சரியான ஒலிப்புடன் தஙகு  

த்டயின்றிக கல்வத ெதாடரில ேபசுதல...

2   க ண் ை ன  ச � ய த  உ த வி
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பெரியவர் ஒருவரைப்



என்ன ெசய்வது 

என்று ெதரியாமல 

"ஐேயா காப்பாறறுஙகள 

காப்பாறறுஙகள” என்று 

உரககக கததினான், உடேன 

அந்தப் ெபரியவர் த

்பயிலிருந்து ெசலேபசி்ய 

எடுததார்.  பின் 108  என்ற 

எண்ணிறகுத ெதாடர்பு 

ெகாண்டு ேபசினார். 

அடுதத சிறிதுேநரததில 

அவசர ஊர்தி வந்தது. 

காவலர்களும் வந்தனர். 

ேபருந்தில காயம் 

அ்டந்தவர்க்ள மருததுவம்னயில ேசர்ததனர்.

இத்னப் பார்தத கண்ணன் ேபருந்தில இருந்தவர்களுககுத தன்னால 

இயன்ற உதவிக்ளச ெசய்தான். அதன்பிறகு பளளிககுச ெசன்றான். ஆசிரியர் 

கண்ண்னப் பார்தது”ஏன் தாமதமாக வருகிறாய்?” எனக ேகடடார்.

கண்ணன் நடந்தவற்றத 

ெதளிவாகக கூறினான். 

ஆசிரியர் அவ்னப் 

பாராடடினார். கண்ணன் 

மகிழசசிய்டந்தான்.

“மாணவர்கேள! நீஙகளும் 

உஙகளால முடிந்த 

உதவி்யப்  பிறருககுச 

ெசய்ய ேவண்டும். அதுேவ 

மகிழசசி்யத தரும்” என்றார்.

மாணவர்கள அ்னவரும் 

்க்யத தடடி 

கண்ணனுககுப் பாராடடு 

ெதரிவிததனர்.
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வறாஙக பப�ைறாம் 

•  கண்ண்னப் ேபால நீ யாருககாவது உதவி 

ெசய்திருககிறாயா? உனது அனுபவத்தக கூறு

•  உனது ஊரில 108 வாகனத்தப் பார்ததிருககிறாயா?. 

எதறகாக வந்தது? கலந்து்ரயாடு.

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1.  கதிரவன் இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .................

(அ) சந்திரன்  (ஆ) சூரியன்

(இ) விண்மீன்  (ஈ) ெநறகதிர்

2. மகிழசசிய்டந்தான் இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) மகிழசசி + அ்டந்தான்  (ஆ) மகிழசசி + ய்டந்தான்

(இ) மகிழசசி்ய + அ்டந்தான் (ஈ) மகிழசசி்ய + ய்டந்தான்

3.  ஒலிெயழுப்பி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...............................

(அ) ஒலி + ெயழுப்பி  (ஆ) ஒலி + எழுப்பி

(இ) ஒலி்ய + ெயழுப்பி  (ஈ) ஒலி்ய + எழுப்பி

 சபறாருத்தமறான குறியிடுக.  

() �ரி, () தவறு.

 1. கண்ணன் ெபரியவருககுச சா்ல்யக கடகக உதவினான். 

2. கண்ணன் பளளிககு ேநரதேதாடு வந்து விடடான். 

3. ெபரியவர் ேபசியில 107ஐ அ்ழததார். 

4. ஆசிரியரும் மாணவர்களும் கண்ண்னப் பாராடடினர். 
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படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!

செல்



3. பளளி:
 ....................................................

4. பலலி:
 ....................................................

அகை முதலிறயப் பறாரத்துப் சபறாருள் 

பவறுபறாடு அறிக

1. ஒலி:
 ....................................................

2. ஒளி:
 ....................................................

5. கா்ல:
 ....................................................

6. கா்ள:
 ....................................................

1. ஒடடகசசிவிஙகி மிகவும் _________.

2. அதன் கழுதது _________ இருககும்.

3.  ஒடடகசசிவிங ககுக குரலநாண் இருந்தாலும் 

அதனால சததம் ேபாடடு _________ முடியாது.

4.  ஒரு சிஙகத்தேய காலால தாககிக ெகாலலும் 

அளவுககு _________ வாய்ந்தது.

5. ஒடடகசசிவிஙகி _________ தின்னும்.

(வலி்ம, கதத, இ்லத்ழக்ளத, நீளமாக, உயரமானது)

�ரியறான ச�றால்ைறால் நிைப்பிப் படி
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வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. கண்ணன் எஙகுப் புறப்படடான்?

2. பளளி ெசலலும் வழியில கண்ணன் யா்ரப் பார்ததான்?

3. ேபருந்து எதில ேமாதியது?

4. ெபரியவர் எந்த எண்ணிறகுச ெசலேபசியில ேபசினார்?

5. ஆசிரியர் கண்ண்ன எதறகாகப் பாராடடினார்?

நீ உன் வீடடில யாருககு 

என்ன உதவிக்ளச 

ெசய்கிறாய்? வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடு.
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அறிநது சகறாள்பவறாம்



ச�றால் விற்ளயறாடடு

வாததில உளள எழுததுக்ளக ெகாண்டு புதிய ெசாறக்ள 

உருவாககுக.

எ. கறா: ந்க

ந

ப்
ரி

றக

பு
தி

டி

சி
றி

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

அகில் பள்ளியில் படிக்கும் சிறுவன. அவனுக்கு 

உயிரகளிடத்தில் அனபு கறாடடுவதும் பிைருக்கு உதவி 

ச�யவதும் பிடிக்கும். ஆனறால் அவன சபற்பைறாரகள், 

அகில் சிறுவன எனபதறால், அவனுக்கு ஆபத்து ஏபதனும் 

ஏற்படடு விடுபமறா எனறு பயப்படுகினைனர.

அவரகளின பயம் �ரியறானதறா?  

இல்றையறா? ஏன?

சிநதிக்கைறாமறா?
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காடடின் 

ராஜாவான சிஙகம் 

சில நாளகள ெவளியூர் 

ெசன்றேபாது   

தனது ெபாறுப்புக்ள 

ஒப்ப்டததுவிடடுச 

ெசன்றது. புலியும் சில 

 ராஜாவாகப் 

பதவி ஏறறு ெகாண்டது. 

ப்டததளபதியாகச 

சிஙகக குடடி 

ெபாறுப்ேபறறது.

சிஙகக குடடிதான் 

நமது ப்டததளபதி.

சிஙகககுடடிேய... 

ெபாறுப்்ப ஏறறுக 

ெகாளளுஙகள.

ஆந்்தயாேர நீஙகள 

தாம் இரவுககாவல 

அ்மசசர்.

நன்றி மன்னா! 

உடேன 

பதவி்ய ஏறறுக 

ெகாளகிேறன்.

சரிஙக அரேச! 

நான் என் 

பதவி்ய ஏறறுக 

ெகாளகிேறன்.

3   த னி த் தி ை ற ம

13

புலியிடம்

நாள்களுக்கு



ராஜாேவ..! ராஜாேவ..! 

இந்தக கழு்த ஒரு 

முடடாள. கழு்தயால 

எந்த ஒரு பயனும்  

இல்ல.

கழு்தயாேர ......

உமககு உரிய

பதவி

இேத ேபால முயல, 

ஆ்ம இரண்டும் 

எதறகும் பயன்படாது.அப்படியா...!
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முயல அதிேவகமாக 

ஓடும் எனேவ, 

ேத்வயான 

ெபாருளக்ளச 

ேசகரிதது, வி்ரவாகக 

ெகாண்டு வந்து 

ேசர்ககும் ேவ்ல்யச 

ெசய்யடடும்.

கரடியாேர, வா்ய 

மூடும். ஆ்ம 

ெபாறு்மயாக 

இருந்து காரியத்தச 

சாதிககும். அதனால 

ச்மயல ேவ்ல 

ெசய்யடடும்.

"யா்ரயும் கு்றவாக 

எ்டேபாடக கூடாது. 

அவர்களிடம் உளள 

திற்மக்ள 

அ்டயாளம் 

காணேவண்டும்".

கழு்த, ப்கவர்கள 

வரும்ேபாது தனது 

உரதத குரலில 

எசசரிககும் பணி
்யக 

கவனிககடடும்.  

நீஙக ெசாலவது 

சரிதான் அரேச, 

இப்ேபாது 

நான் ெதரிந்து 

ெகாண்ேடன்.

ஆ்ம ஒரு 

ேசாம்ேபறி. அது 

எப்ேபாதும் மிக 

ெமதுவாகச 

ெசலலும். 

முயல எ்தப் 

பார்ததாலும் 

மிரண்டு, 

மிரண்டு ஓடும்.

நீதிக் கருத்து

ஒவசவறாருவருக்கும் தனித்திைறம உண்டு. அறத அறிநது சூழ்நிறைக்கு 

ஏற்பப் பயனபடுத்த பவண்டும்.

பண்புக்ள வளர்ததல

15



வறாஙக பப�ைறாம் 

காடடின் அரசனாக சிஙகேம இருகக ேவண்டுமா? 

புலி காடடுககு அரசனாக இருப்பது குறிதது உனது கருதது என்ன? 

வகுப்ப்றயில விவாதிகக...

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. தகுதி இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

(அ) தரம் (ஆ) மரம்

(இ) கரம் (ஈ) வரம்

 2. ப்கவர்கள இசெசாலலின் எதிர்செசால .........................................

(அ) நண்பர்கள (ஆ) எதிரிகள

(இ) அயலவர்கள (ஈ) சேகாதரர்கள

 3. பணி இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

(அ) வா்ழ (ஆ) ேவ்ள

(இ) ேவ்ல (ஈ) வா்ள 

 4. ப்டததளபதி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...................

(அ) ப்டத + தளபதி (ஆ)  ப்ட + தளபதி

(இ) ப்டயின் + தளபதி (ஈ) ப்டதத + தளபதி

 5. எ்த + பார்ததாலும் இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால .......................................

(அ) எ்தபார்ததாலும் (ஆ) எதபார்ததாலும்

(இ) எ்தப்பார்ததாலும் (ஈ) எ்தபார்தாலும்
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படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!



 

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. காடடில விலஙகுகளின் கூடடம் யார் த்ல்மயில ந்டெபறறது?

2. புலிராஜா, ப்டததளபதி ெபாறுப்்ப யாருககுக ெகாடுததார்?

3. ஆந்்தககு என்ன பதவி ெகாடுககப்படடது?

4. கரடி எந்ெதந்த விலஙகுகள தகுதியறற்வ எனக கூறியது?

5. இந்தக க்தயின் மூலம் நீ அறிந்து ெகாளவது யாது?

புதிருக்குப் சபறாருத்தமறான 

படத்றதப் சபறாருத்துக

இரவில விழிததும் பகலில தூஙகியும் 

வாழேவன்; என் கண்க்ள 

எலலாத தி்ச லும் திருப்புேவன். நான் யார்?

பதுஙகிச ெசலேவன்; பாய்ந்து 

இ்ர்யப் பிடிப்ேபன். நான் யார்?

என் காதுகள நீண்டிருககும்; ேவகமாக 

ஓடுேவன்; ேகரட எனககு மிகவும் 

பிடிககும். நான் யார்?
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முறைமறாறியுள்்ள ச�றாற்கற்ள  

முறைப்படுத்தித் சதறாடர உருவறாக்குக

1. காடடில   விலஙகுக  நடந்தது   கூடடம்

 

2. இரவுககாவல  நீஙகளதாம்  அ்மசசர்  ஆந்்தயாேர

 

3. முயல  ஓடும்  ேவகமாக  அதி

 

4.  கூடாது  யா்ரயும்  ேபாடக  எ்ட  கு்றவாக

 

எநத விைஙகிற்கு, எநதப் பணி?

 விைஙகுகள்  பணிகள்

1.  - ெபாருளக்ளச ேசகரிககும் ேவ்ல

2.  - எசசரிக்கப் பணி

3.  - ப்டததளபதி

4.  - இரவுககாவல

5. 
 - ச்மயல ேவ்ல
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சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

சபயர எது? ச�யல் எது?

  சபயர  ச�யல்

1.  குழலி பாடம் படிததாள. _______  _______

  _______

2.  அமுதன் பந்து வி்ளயாடினான்.  _______  _______

  _______

3.  மரம் ெசழிதது வளர்ந்தது. _______  _______

     _______

மாணவர்க்ள இரு குழு கப்  பிரிககேவண்டும் . முதல குழுவினருககு விலஙகுகள 

மறறும் பற்வகளின் ெபயர் எழுதப்படட அட்டயி்ன ஒவெவாரு மாணவனுககும் 

ஒன்று வீதம் ெகாடுகக ேவண்டும். 

ஆசிரியர் ஒலிப்பான் மூலம் ஒலி 

எழுப்பியவுடன் முதல குழுவில 

இருந்து ஒரு மாணவன் தனது 

அட்டயில எழுதப்படடு உளள 

விலஙகு (அ) பற்வ ேபால 

நடிதது (அ) ஒலி எழுப்பிக காடட 

ேவண்டும். நடிககும் விதத்த 

(அ) ஒலி்யக ேகடடு அது என்ன 

விலஙகு? (அ) பற்வ? என்பத்ன 

இரண்டாவது குழுவினர் கண்டறிந்து 

கூறேவண்டும். இவவாேற 

அ்னதது மாணவர்களுககும் 

வாய்ப்புகள வழஙகப்பட ேவண்டும்.
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இப்ெபாழுது ெமய்ெயழுததுகளுககுப் ெபயரிடுேவாமா...

தமிழில உளள ெமய்ெயழுததுகள ெமாததம் - 18.

எழுத்துகளின வறககள் அறிபவறாமறா?

இந்த ஐந்து எழுததுகளும் ஓ்சயில குறுகி ஒலிககின்றன. எனேவ, இவறறிறகுக 

குறில

 

அலலது குறெறழுததுகள என்று ெபயரிடுேவாம். 

 

ஆ ஈ ஊ ஏ ஔ

இந்த ஏழு எழுததுகளும் ஓ்சயில நீண்டு ஒலிககின்றன. இவறறிறகு ெநடில 

அலலது ெநடெடழுததுகள என்று ெபயரிடுேவாம்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஒஐ ஓ ஔ

குழந்்தகேள! நமகெகலலாம் ெபயர் இருககிறது அலலவா...

அதுேபால எழுததுகளுககும் ெபயர் ்வககலாமா..

தமிழில உளள உயிெரழுததுகள ெமாததம் - 12

இதில 

அ இ உ எ ஒ

இ்வ ஒலிககும் தன்்ம்ய ்வதது மூன்று வ்ககளாகப் பிரிததுப் ெபயரிடுேவாம்.

க ங ச ஞ ட ண் த ந் ப் ம் ய் ர் ல வ ழ ள ற ன்

இவற்ற 

ஒலிததுப் 

பாருஙகள

இவற்ற 

ஒலிததுப் 

பாருஙகள
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வல்லினம்

க் ச் ட த் ப் ற்

யா்னகள எப்படி வலி்மயாக 

 இருககின்றனேவா அப்படிேய க, ச, ட, த, ப், ற -  

என்ற எழுததுகளும் வலிய ஓ்ச உ்டய்வ,  

எனேவ இவறறுககு வலலினம் என்று  

ெபயரிடுேவாம்.

சமல்லினம்

 

இறடயினம்

ய ர ல் வ ழ் ள்

 

ஃ என்பது ஆய்த எழுதது அலலது தனிநி்ல எனப்படும். 

எழுததுகளின் ெபயர்கள இனி்மயாக இருககின்றன. அப்படிததாேன!

உஙகள ெபயரிலும் உஙகள நண்பர்களின் ெபயர்களிலும் இடம்ெபறறுளள 

ெமய்ெயழுததுக்ள வடடமிடடுக காடடுக

ங ஞ் ண் ந ம் ன

முயலகள எப்படி ெமன்்மயாக இருககின்றனேவா 

அப்படிேய ங, ஞ, ண், ந், ம், ன் - என்ற எழுததுகளும் 

ெமலலிய ஓ்ச உ்டய்வ. எனேவ இவறறுககு 

ெமலலினம் என்று ெபயரிடுேவாம்.

மான்கள யா்ன்யப் ேபான்று வலி்மயாகவும் 

இல்ல, முய்லப் ேபான்று ெமன்்மயாகவும் இல்ல, 

இ்டப்படட நி்லயில இருககின்றன. 

அது ேபால ய், ர், ல, வ, ழ, ள - என்ற எழுததுகளும், 

வன்்மயாகவும் இலலாமல ெமன்்மயாகவும் இலலாமல 

இ்டப்படட ஓ்ச உ்டயதால இவறறுககு இ்டயினம் 

என்று ெபயரிடுேவாம்.
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பூனைக்கும் பூனைக்கும் கல்யாணமயாம்

பூல�யாகமமல�யாம் மகயாண்யாட்மயாம்

்யானை லமல� ஊரலகயா�மயாம்

ஒட்கச்சிவிங்கி நயாடடி்மயாம்

மகயாரமகயார குரங்கு  பின்யாட்யாம்

த்பு்�யாை சயாப்யா்யாம்

4   க ல் ய றா ை ம றா ம்  க ல் ய றா ை ம் !
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தயாலிகடடும் லேனையி�

மயாபபிளனை  பூனை்  கயாலணயாமயாம்

சநதடி புநதடி மசய்யாமல

சனம்லகடடில நுனைநதயாரயாம்

ேயாங்கிேச்ச  ்யான�ம்ல�யாம்

ஒலர மூச்சில குடிததயாரயாம்

்யாரததுவிட் ம்ணணின தயாயும்

்�தத சததம் ல்யாட்யாரயாம்

திருடடு மயாபபிளனைக்கு என ம்ணனண

திருமணம் மசய் முடி்யாது

லேண்யா இநத சம்்நதம்

மேடகக்லகடு 

– நாட்டுப்புறப் பாடல்
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த

ப�ோய் வோப�ோம்



 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1. பூேலாகெமலலாம் இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) பூேலாக + ெமலலாம் (ஆ) பூேலாகம் + ெமலலாம்

(இ) பூேலாகம் + எலலாம் (ஈ) பூேலாக + எலலாம்

2. கலயாணததில நாடடியமாடுபவர் .........................................

(அ) பூ்ன (ஆ) ஒடடகசசிவிஙகி

(இ) யா்ன (ஈ) குரஙகு

3. பா்ல + எலலாம் இத்ன ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ..........................

(அ) பா்லெயலலாம் (ஆ) பா்லஎலலாம்

(இ) பா்லலலாம் (ஈ) பாெலலலாம்

அ

 பறாடலில் ஒபை ஓற�யில் முடியும் ச�றாற்கற்ள எடுத்து எழுதுக.

வறாஙக பப�ைறாம் 

● இப்பாட்ல ஓ்ச நயததுடன் பாடி மகிழக.

●  உனது பகுதியில வழஙகும் உனககுப் பிடிதத நாடடுப்புறப் 

பாடலக்ள அறிந்து வகுப்ப்றயில பாடுக.

கலயாணமாம்
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படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!



இறைநது ச�யபவறாம்

ேகாப்்பக்ள அவறறின் சரியான தடடுகேளாடு ெபாருததுக:

கறாபைறாமறாம்

வறாஙகி வச்�  
பூறனறய

வறாஙகிறவத்த

பூறனய

கறாைவில்றையறாம்

இப்பறாடலில் வரும் 

பூறனக்கும் 

பூறனக்கும் பதிைறாக 

யறாறனக்கும் 

பூறனக்கும் 

கல்யறாைம் ஏற்பறாடு 

ச�யதிருநதறால் 

எவவறாறு இருக்கும்? 

வகுப்பறையில் 

பபசுக...

சிநதிக்கைறாமறா?
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வவரையில

வவரையிவல



கறையும் றகவண்ைமும்

வண்ணமிடடு மகிழக

உமது பகுதியில வழஙகும் நாடடுப்புறக 

க்தகள இரண்டி்ன அறிந்து வருக.

ச�யல் திடடம்
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சிறுமி ேமரி மகிழேவாடு 

துளளிக குதிதது ஓடிவந்தாள, 

தனது ேதாழி மகிழினி்யப் 

பார்கக. . . அவளிடம், "இன்று 

கா்ல எஙகள வீடடுப்பசு கன்று 

ஈன்றுளளது, இனி நான் எஙகள 

வீடடுக கன்றுககுடடியுடன் 

வி்ளயாடுேவன்" என்றாள. 

அ்தகேகடட மகிழினி, 

"என்்னயும் வி்ளயாடடில 

ேசர்ததுக ெகாள" என்றாள.

அப்ேபாது ேமரியின் வீடடு 

மாடடுத ெதாழுவததில ஒேர கும்பல......ஓடிசெசன்று பார்ததனர் அவர்கள கண்ட காடசி 

கலெநஞ்சயும் கசிந்துருகச ெசய்வதாக  

இருந்தது...... கன்்ற ஈன்ற பசு தனது கழிவி்ன ெவளிேய தளள 

முடியாமல இறந்து ேபாயிருந்தது. பாதி ெவளிவந்திருந்த கழிவில 

நி்றய ெநகிழிக குப்்பகள காணப்படடன. அந்ெநகிழியால தான் 

இறப்பு ஏறபடடதாகக காலந்ட மருததுவர் கூறிக ெகாண்டிருந்தார்.

ேவத்னயுடன் பளளிககுச ெசன்றனர் ேமரியும் மகிழினியும். ேசாகமாக 

அமர்ந்திருந்த இருவ்ரயும் அ்ழததுக காரணம் ேகடடார் வகுப்பு ஆசிரியர். 

பிறகு, "ெநகிழிக்ளப் பயன்படுததுவதால பல தீ்மகள ஏறபடுகின்றன. மடகாத 

இந்தக குப்்பகளால சாகக்டகளில நீர்ேதஙகி துர்நாறறம் வீசுவேதாடு, ஈ மறறும் 

ெகாசுககள உறபததியாகி ேநாய் பரவுகிறது. ெநகிழிக குப்்பக்ள எரிப்பதால 

ஓேசான் படலம் பாதிப்ப்டகிறது. இதனால, சூரியனின் புற ஊதாக கதிர்கள 

ேநரடியாக நம்்மத தாககு இதனால, ேதால ேநாய்கள ஏறபடுகின்றன", 

என்று விளககினார். இதுபறறிப் ேபசிகெகாண்டிருப்ப்த விடடுவிடடுச ெசயலில 

இறஙகுேவாம் என்றார். பளளியின் நலன் காககும் பளளி ேமலாண்்மக 

குழுவி்னக கூடடி, ெநகிழி பறறிய தீ்மக்ள எடுதது்ரததார்.

பளளி மாணவர்கள, ஆசிரியர்கள, பளளி ேமலாண்்மக குழு உறுப்பினர்கள, 

ஊர்ப் ெபாதுமககள ஆகிேயா்ரக ெகாண்டு ெநகிழி விழிப்புணர்வு ேபரணி நடததத 

தமககு அறிமுகமான ெசய்திக்ளயும் விவரஙக்ளயும் சரியான ஒலிப்புடனும் தஙகு 

த்டயின்றியும் படிததல, விவரிததல

5  மறாைவரகள் நிறனத்தறால். . .
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கின்றன.



வறாஙக பப�ைறாம் 

●  ெநகிழியினால ஏறபடும் தீ்மகள குறிதது வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடுக.

●  ெநகிழி்ய அவசியம் பயன்படுதத ேவண்டும் என்ற இடஙகளாக 

எவற்றக கருதுகிறாய்? அவவிடஙகளில ெநகிழிககுப் பதிலாக 

ேவறு என்ன ெபாருளக்ளப் பயன்படுததலாம் என வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடுக.

தீர்மானம் நி்றேவறறப்படடது. அ்னவரும் விழிப்புணர்வு வாசகஙகள எழுதப்படட 

பதா்கக்ள ஏந்தி, வாசகஙக்ளக கூறிக ெகாண்ேட, கிராமததின் அ்னததுத 

ெதருககளிலும் ேபரணியாக வந்தனர்.

இம்மாதிரியான  விழிப்புணர்வு வாசகஙகள எழுதப்படட துண்டுப் பிரசுரஙக்ளப் 

ெபாதுமககளிடம் ெகாடுதது ெநகிழியின் தீ்மக்ள எடுததுக கூறினர். ேமலும் 

பயன்படுததப்படட காகிதஙக்ளக ெகாண்டு ்பகள 

ெசய்து ்வததிருந்தனர் . அத்ன அவவூரின் அ்னததுக க்டகளிலும் ெகாடுதது 

அந்தப் ்பக்ளப் பயன்படுததச ெசாலலி ெநகிழியின் தீ்மக்ள எடுததுக கூறினர். 

உளளூர் மககளிடம் இனி க்டகளில ெபாருடகள வாஙகும்ேபாது துணிப்்பக்ளக 

ெகாண்டு ெசலல அறிவுறுததினர். 

எறும்பு ஊரக கலலும் ேதயும் என்ற ஆன்ேறாரின் வாககிறகு ஏறப இசசிறு 

பிள்ளகளின் முயறசியால அந்த ஊர் ெநகிழியறற ஊராக மாறி வருகிறது ...........

துணிப்்ப என்பது எளிதானது 

தூர எறிந்தால உரமானது

ெநகிழி என்பது அழகானது

வீசி எறிந்தால விஷமானது

பூமி்யக 

ெகடுககும் பூதம் 

யாரு?

“வீதிெயஙகும் பறககுது 

ெநகிழிக குப்்ப!

விழிபிதுஙகி அழுகிறது 

பூமிப்பந்து!”

உருவாககுேவாம்! 

உருவாககுேவாம்!

ெநகிழியறற உல்க 

உருவாககுேவாம்!

ெநகிழி என்ேற அதறகுப் ேபரு
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மாணவர்்கள அசனவரும்



 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. முயறசி இசெசாலலின் ெபாருள .........................................

(அ) ஆககம் (ஆ) 

(இ) இயககம் (ஈ) பககம்

2. ஆன்ேறார் இசெசாலலின் ெபாருள .........................................

(அ) ெபறேறார் (ஆ) உறேறார்

(இ) சுறேறார் (ஈ) ெபரிேயார்

3. ்வததிருந்தனர் இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ..................................

(அ) ்வதது + யிருந்தனர் (ஆ) ்வத + இருந்தனர்

(இ) ்வதது + இருந்தனர் (ஈ) ்வத + திருந்தனர்

4. வீதிெயஙகும் என்ற ெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .......................................

(அ) வீதி + எஙகும் (ஆ) வீதி + ெயஙகும்

(இ) வீதிெய + ஙகும் (ஈ) வீதி + அஙகும்

5. ெநகிழி + அறற என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ....................................

(அ) ெநகிழிஅறற (ஆ) ெநகிழியறற

(இ) ெநகிழஅறற (ஈ) ெநகிழயறற

6. பாதிப்பு + அ்டகிறது என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ..................................

(அ) பாதிப்அ்டகிறது (ஆ) பாதிப்புஅ்டகிறது

(இ) பாதிப்ப்டகிறது (ஈ) பாதிப்டகிறது

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!
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ஊக்்கம்



வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ேமரி இனி யாருடன் வி்ளயாடப் ேபாவதாகக கூறினாள? 

2. பசு எதனால இறந்தது?

3. ெநகிழியினால ஏறபடும் தீ்மகள இரண்டி்ன எழுதுக.

4. ெநகிழி விழிப்புணர்வு வாசகம் ஒன்றி்ன உருவாககுக.

சபறாருத்தமறான ச�றால்றை எடுத்து நிைப்புக

1. ெநகிழியறற ................................................. உருவாககுேவாம். (உைறக / உ்ளறக)

2.  ெநகிழி்ய ஒழிப்ேபாம் ................................................. காப்ேபாம். (மனவ்ளம் / மண்வ்ளம்)

3.  ேமரி ......................................... குதிதது ஓடிவந்தாள. (மகிள்பவறாடு / மகிழ்பவறாடு)

4.  எறும்பு ................................................. கலலும் ேதயும். (ஊைக் / ஊைக்)

5.  துணிப்்ப என்பது ................................................. (எளிதறானது / எலிதறானது)

மடகும் ெபாருளக்ளக ெகாண்டு ்பகள, 

கூ்டகள ேபான்றவறறி்ன உமது  

ெபறேறார் உதவியுடன் ெசய்து வருக.

ச�யல் திடடம்
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இறைநது ச�யபவறாம்

ெநகிழிப் 

ெபாருளகளுககு 

மாறறாக எளிதில 

மடகும் ெபாருளகளாக 

எவற்றெயலலாம் 

பயன்படுததலாம் 

என்ப்தப் 

படடியலிடுக.

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

ச�றாற்கற்ள இனம்கண்டு அதற்குரிய 

சபடடிக்குக் கீபழ எழுதுக.

கண்ைறாடித்துண்டு, சநகிழிப்றப, கறாகிதத்தறாள்,  

�ைல்றப, பீஙகறான தடடு, இறை

 1.              1.         

2.             2.         

3.             3.         

மடகறாத 

குப்றபப் 

சபடடி

மடகும் 

குப்றபப் 

சபடடி
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ஒருறம, பனறம அறிபவறாமறா?

பந்து 

ஆ்ம 

முயல 

பூ்ன 

பூ 

விழா 

பசு 

வினா 

படம் 

மரம் 

சிஙகம் 

காகம் 

முள 

தாள 

ஆள 

ெபாருள 

பல 

கல 

ெசால 

புல 

ஒரு ெபாரு்ள மடடும் குறிப்பது ஒருறம. 

ஒன்றுககும் ேமறபடட ெபாருளக்ளக குறிப்பது பனறம.

ஒருறமச் ச�றால்லுக்கு உரிய பனறமச் ச�றால்றை எழுதுபவறாம்
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மூன்றாம் மாணவர்களுககு அவர்களின் வகுப்பு 

ஆசிரியர் ஒரு ேபாடடி்ய அறிவிததார். ஓர் அ்றயின் நடுவில ெபடடி ஒன்று 

்வககப்படடிருககும். அந்த அ்றயினுள ெசன்று ெபடடியி்னத தூககி வருபவேர 

ெவறறியாளர் என்பேத அப்ேபாடடியாகும்.

அ்னதது மாணவர்களும் ஆவலுடன் ெபடடி ் வககப்படடிருந்த அ்றயினுள 

ெசன்றனர். அ்றயின் நடுவில ்வககப்படடிருந்த ெபடடி உருவ அளவில 

ெபரியதாக இருந்தது. அத்னக கண்டவுடன் மாணவர்கள பலர் தஙகளால 

அப்ெபடடியி்னத தூகக இயலாது எனப் ேபாடடியிலிருந்து விலகி விடடனர். 

ேமலும் சிலர் ெபடடிககு அருேக ெசன்று பின்னர் தஙகளால ெபடடி்யத தூகக 

இயலவில்ல என்றால மறறவர்கள சிரிப்பார்கேள என்று நி்னததுப் ேபாடடியில 

கலந்து ெகாளளாமல திரும்பிவிடடனர். கவியரசி என்ற மாணவி மடடும் முயறசி 

ெசய்து பார்ப்ேபாேம என்று எண்ணி, ெபடடியி்ன நகர்ததியேபாது ெபடடி 

எளிதாக நகர்ந்தது. உடேன, அம்மாணவி ெபடடியி்ன எளிதாகத தூககினாள.

ேகடகும்/ படிககும் க்த, கவி்த/ ெசய்திகள/ ஆகியவற்றப் புரிந்துெகாண்டு தஙகள 

கருததுகளால வளப்படுததுதல 

6   து ணி ந த வ ர  ச வ ற் றி  ச க றா ள் வ ர
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பிற மாணவர்கள அ்னவரும் இத்ன வியப்புடன் பார்ததனர். பின்னர் 

தயககம் விலகி அ்னவரும் ஓடிசெசன்று தாஙகளும் ெபடடியி்ன தூககிப் 

பார்ததனர். ெபடடி தூககுவதறகுச சுலபமாக இருந்தது. மாணவ, மாணவிகள 

ஆசிரியரிடம் ெசன்று ெபடடி ெபரியதாக இருந்ததால நாஙகள முயறசி ெசய்யவில்ல 

என்றனர். அதறகு ஆசிரியர் அது காகிதததால ெசய்த ெபடடி என்று மாணவர்களிடம் 

விளககினார். ேமலும் ஒரு ெசயலில இறஙகுவதறகுமுன் சிந்திகக ேவண்டும், 

ஆனால முயறசி ெசய்யாமல இருககக கூடாது. நம்மால முடியும் என்று நம்ப 

ேவண்டும் என அறிவுறுததினார்.

நீஙகள எலலாரும் தயககம் காடடியதால ெவறறி ெபறவில்ல. தன்னால 

முடியும் என்று நம்பி கவியரசி முயன்றதால ெவறறி ெபறறாள. எனேவ அன்புக 

குழந்்தகேள, 

“ேதாலவியின் அ்டயாளம் தயககம்

ெவறறியின் அ்டயாளம் முயறசி

துணிந்தவர் ேதாறபதில்ல

தயஙகியவர் ெவன்றதில்ல”
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நாம் வி்தககும் வி்தகளில முயறசியுடன் மண்்ணப் பிளந்து ெகாண்டு 

வருப்வேய ெசடிகளாகின்றன. தயஙகி நிறப்வ தஙகி விடுகின்றன. அதுேபால 

கவியரசி தயஙகாமல துணிசசலாகச ெசயலபடடதால ெவறறி ெபறறாள  என 

ஆசிரி்ய கூறினார். கவியரசிககுப் பாராடடுக்ளயும் பரிசுக்ளயும் வழஙகினார். 

கவியரசியும் மகிழசசிய்டந்தாள. 

"முயற்சியுறடயறார இகழ்ச்சி அறடயறார."

●  ேபாடடி நடந்த இந்த வகுப்ப்றயில நீ இருந்திருந்தால என்ன 

ெசய்திருப்பாய்?

●  பளு தூககுதல ேபான்ற கடினமான ேவ்லக்ள ஆண் 

ெபண் இருவராலும் ெசய்ய முடியுமா? உனது கருதது என்ன? 

வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடு

வறாஙக பப�ைறாம் 
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  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. வகுப்ப்ற என்ற ெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ........................................

(அ) வகுப்பு + அ்ர (ஆ) வகுப்பு + அ்ற

(இ) வகு + அ்ற (ஈ) வகுப் + அ்ற

2. இகழசசி என்ற ெசால உணர்ததும் ெபாருள .......................................

(அ) மகிழசசி (ஆ) மதிப்பு

(இ) அவமதிப்பு (ஈ) உயர்வு

3. ெபரிய என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால .................................

(அ) சிறிய  (ஆ) நி்றய

(இ) அதிகம்  (ஈ) எளிய 

4. ெவறறி  என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ......................................

(அ) சாத்ன (ஆ) மகிழசசி

(இ) நன்்ம (ஈ) ேதாலவி

5. மண்்ணப்பிளந்து என்ற ெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது  

......................................

(அ) மண் + பிளந்து (ஆ) மண்்ணப் + பிளந்து

(இ) மண்்ண + பிளந்து (ஈ) மன் + பிளந்து
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வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. மாணவ மாணவிகளுககு ஆசிரியர் அறிவிதத ேபாடடி என்ன?

2. மாணவ மாணவிகள ேபாடடியில பஙேகறகாததறகுக காரணஙகள யா்வ?

3. கவியரசியின் ெவறறிககுக காரணம் என்ன?

பறாடப் சபறாருற்ள வரிற�ப்படுத்துபவறாமறா?

1. இவவளவு ெபரிய ெபடடியி்ன நம்மால தூகக இயலாது என்றனர் சிலர்.  

2.  

3. தம்மால முடியும் என்று முயன்றதால கவியரசி ெவறறி ெபறறாள.             

4.  

5. அ்றயின் நடுேவ ஒரு ெபடடி இருந்தது.                                                     

பழத்திற்குள் உள்்ள எழுத்துகற்ளக் சகறாண்டு 

ச�றாற்கற்ள உருவறாக்கைறாமறா?

எ. கறா: 1. ஆசிரியர்

2. ______________

3. ______________

4. ______________

5. ______________

6. ______________

7. ______________

8. ______________

9. ______________

10. ______________

சி

அ

டி
ரி

�

ட

பபறா

ம்

தி

சப

ய

ஆ

ர
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ஆசிரியரும் மாணவரும் கவியரசியயப் பாராட்டினர்.

ஆசிரியர் ஒரு பபாட்டியியன அறிவித்ார்.



சபறாருத்தமறான எதிரச்ச�றால் �றாவிறயக்  

சகறாண்டு பூடறடத் திைப்பபறாமறா?

சிை
ர முடியறாது

கடின
மறாக

விைகினர
சபறாய உ

ண்
ற

ம

ப
�
ர
ந

த
ன

ர

மு
டி

யு
ம் ப
ை

ர

எ
ளி

த
றா
க

மகிழ்ச்சி ப�றாம்பல்

துணிச்�ல் தயக்கம்

சுறுசுறுப்பு தனனம்பிக்றக

இறைநது ச�யபவறாம்

மாணவர்களுககு ேவண்டிய குணஙக்ளக ெகாண்ட மீன்களுககு 

மடடும் வண்ணமிடுக
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சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

ஆ

ம
ந

இ

உ

அ

எ

த

க

ப

அம்புககுறியுடன் கூடிய சுழல அட்டயில 

ெமாழிமுதல எழுததுக்ள எழுதிக ெகாளள 

ேவண்டும். மாணவர்க்ள வடட வடிவில 

அமர ்வதது இந்த அட்டயி்னக 

ெகாடுகக ேவண்டும். ஒவெவாரு மாணவரும் 

அம்புககுறியி்ன ேவகமாகச சுறறி விடுவர். 

அம்புககுறி எந்த எழுததில நிறகிறேதா, அந்த 

எழுததில ெதாடஙகும் ஏேதனும் ஒரு ெசால்ல 

அந்த மாணவர் கூறேவண்டும். இவவாேற 

அ்னதது மாணவ்ரயும் பஙேகறகச ெசய்தல 

ேவண்டும். பயன்படுததிய பின்பு எழுததுக்ள 

மாறறி மீண்டும் பயன்படுததேவண்டும். 

கறையும் றகவண்ைமும்

பயன்படுததிய மறறும் 

உபேயாகமறற 

ெபாருளக்ளக ெகாண்டு 

பலேவறு உருவஙகள 

ெசய்து மகிழக. 

எ.கறா: உதிரநத 

இறைகற்ளக் 

சகறாண்டு உருவம் 

அறமத்தல்.

"முயறசியு்டயார் இகழசசிய்டயார்" என்பது 

ேபான்று தன்னம்பிக்க்ய வளர்ககும் ஏேதனும் 

ஐந்து ெபான்ெமாழிகள மறறும்  பழெமாழிக்ள 

எழுதித ெதாகுதது வருக.

ச�யல் திடடம்
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� றா ன ப ை றா ர  ச ம றா ழி

பறாடல் சபறாருள்

கறறவர்களின்முன் தான் கறற கலவி்யக கூறுதல இனி்மயானது. 

அறிவில ேமம்படடவர்களுடன் ேசர்ந்திருப்பது மிகவும் இனி்மயானது. எள 

அளவு சிறியதாயினும் தான் பிறரிடம் ேகடடுப் ெபறாமல, பிறருககுக ெகாடுததல 

எலலாவற்றயும்விட இனி்மயானதாகும்.W

இனியறவ நறாற்பது

கற்ைறாரமுன கல்வி உறைத்தல் மிகஇனிபத 

மிக்கறாறைச் ப�ரதல் மிகமறாை முனஇனிபத

எள்துறை யறானும் இைவறாது தறானஈதல்

எத்துறையும் ஆற்ை இனிது

- பூதஞ்ப�நதனறார

இந்நூல மது்ரத தமிழாசிரியர் 

மகனார் பூதஞேசந்தனாரால 

எழுதப்படடது. வாழக்கககு நன்்ம 

தரும் இனிய கருததுக்ளக 

கூறுவது. நாறபது பாடலக்ளக 

ெகாண்டது. எனேவ இனிய்வ 

நாறபது என்று அ்ழககப்படுகிறது.

சபறாருள் அறிபவறாம்

மிக்கறார : அறிவில் பமம்படடவர

எள்துறை : எள் அ்ளவு 

எத்துறையும் : எல்ைறாவற்றிலும்

மாண்பு : சபருறம

நூறைப்பற்றி...

7

ெசய்யு்ளத ெதளிவான உசசரிப்புடன் படிததல, அதன் சரியான ெபாரு்ளப் 

புரிந்து ெகாண்டு கருத்த ெவளிப்படுததுதல.
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வறாஙக பப�ைறாம் 

●  பாட்லச சரியான உசசரிப்புடன் படிததுககாடடுக.

●  கறறவர்ககும் கலலாதவர்ககும் உளள ேவறுபாடுகள 

குறிதது வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடுக.

●  உன் நண்பனின் ேத்வ அறிந்து அவன் ேகடகாமேலேய 

உதவிய அனுபவம் உனககு  உண்டா? அதில உனககு 

மகிழசசியா? வருததமா? ஏன்? கலந்து்ரயாடு...

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1.  உ்ரததல என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள ........................................

(அ) பாடுதல (ஆ) வ்ரதல

(இ) ெசாலலுதல (ஈ) எழுதுதல

2.  ஈதல என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள .......................

(அ) ெகாடுததல (ஆ) எடுததல

(இ) தடுததல (ஈ) வாஙகுதல

3.  மிககா்ர என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ......................................

(அ) அறிவிலாதார் (ஆ) அறிந்ேதா்ர

(இ) கறேறா்ர (ஈ) அறிவிலேமம்படடவர்

4.  இரவாது என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள ....................................

(அ) பிறரிடம் ேகடடுப் ெபறாது (ஆ) பிறரிடம் ேகடடுப் ெபறுவது

(இ) பிறரிடம் ெகாடுப்பது (ஈ) பிறருககு ெகாடுககாது

5.  ேசர்தல என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள ...........................

(அ) ேதடுதல (ஆ) பிரிதல

(இ) இ்ணதல (ஈ) க்ளதல

41

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!



சபறாருள்பட எழுதிப் படித்து மகிழ்க

1. என ககுஇனி ப்புபி டிககும்

      

2. உ்ழ ப்புஉ யர்வுத ரும்

      

3. மர ம் வள ர்ப்ேபா ம்ம ்ழெப றுேவாம்

      

4. சுத தம்சு கம்த ரும்

      

5. இனி யதமி ழிலேப சுஙகள

      

நீ எறத விரும்புவறாய? ஏன? கைநதுறையறாடுக
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●  உன் நண்ப்ன உனககுப் 

பிடிககக காரணஙகள எ்வ?

●  உன்னிடததில உனககுப் பிடிககாதது 

எது?

●  வகுப்ப்றயில பகிர்ந்து ெகாளக.

காதரும் அப்துலும் சேகாதரர்கள, இருவரும் தஙகளுககுக 

கி்டககும் சிறு ெதா்க்யச ேசமிதது வருகின்றனர். 

அந்த ஆண்டு ஏறபடட புயல பாதிப்பி்ன அறிந்த காதர் 

புயல நிவாரண நிதிககாக, தான் உண்டியலில ேசமிதது 

்வததிருந்த பணத்தக ெகாடுகக நி்னககிறான். 

அவனின் தம்பி அப்துல, தனது ேசமிப்பில இருந்து 

கி்டதத ெதா்கயி்னக ெகாண்டு பிடிததமான 

ெபாரு்ள வாஙகிக ெகாளள நி்னககிறான். இவர்கள 

இருவரில நீ யாராக இருகக விரும்புகிறாய்? அதறகுரிய 

காரணஙக்ளக கூறு.

சிநதிக்கைறாமறா?

'கலவி' என்ற அதிகாரததில 

இருந்து எ்வேயனும்  ஐந்து 

திருககுறளக்ளப் படிதது, எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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அறிநது சகறாள்பவறாம்



மாமா!.......மாமா! என அ்ழததபடி ேதனருவி வீடடிறகுள வந்தாள.

மறாமறா:  என்னம்மா! ேதனருவி ஏன் இப்படி ஓடி வருகிறாய்?

பதனருவி:  நான் வழககமாகப் பளளிககூடம் ேபாகும் வழியில உளள 

ஒரு கடடடத்தத ேதாரணம் கடடி அழகுபடுததியிருந்தார்கள. 

அதில நூலகம் என்று எழுதியிருககு அப்படின்னா... 

என்ன மாமா....?

மறாமறா:   அதுவா! நூலக்ளச ேசமிதது ்வததிருககும் இடம்தான் 

நூலகம். அது ஒரு ெபாது இடம். அஙகு அ்னவரும் 

வந்து புததகம் படிப்பாஙக ! இன்று “நூலக தினம்” அ்தக 

ெகாண்டாடுவதறகாக நூலகத்த அழகுபடுததியிருப்பார்கள.

ேகடகும் ெசய்திக்ளப் புரிந்துெகாண்டு தஙகள கருததுக்ள ெவளிப்படுததுதல

நூ ை க ம்8
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பதனருவி:  அப்படியறா? நறாமும் ச�னறு நூைக தினக் சகறாண்டறாடடத்தில் கைநது 

சகறாள்பவறாமறா?.

மறாமறா:   �ரி பதனருவி! வறா பபறாகைறாம்.

பதனருவி: நூைகத்றதப் பற்றி எனக்கு வி்ளக்கமறாகச் ச�றால்லுஙக... மறாமறா.

மறாமறா:    ெசாலகிேறன் ேகள, 'நூல + அகம் = நூலகம்'. பலேவறு து்ற சார்ந்த 

நூலகள வரி்சயாக அடுககி ்வககப்படடிருககும் இடேம நூலகம் 

ஆகும். நூல நி்லயம், புததகச் சா்ல என்பன நூலகததின் ேவறு 

ெபயர்களாகும்.

பதனருவி: மறாமறா இஙகு என்ெனன்ன நூலகள இருககும்?

மறாமறா:   நூலகததில அறிஞர்களின் வாழக்க வரலாறறு நூலகள, தமிழ, 

ஆஙகிலம் மறறும் ேவறு பல ெமாழிக்ளச சார்ந்த இலககிய 

நூலகள, அறிவியல நூலகள, தததுவ நூலகள, வரலாறறு நூலகள, 

நூலகள ேபான்ற்வயும் இடம் ெபறறிருககும். 

   நூலகள மடடுமின்றி நாளிதழகள, வார இதழகள, மாத இதழகள, 

பலேவறு ேவ்லவாய்ப்புக்ளப் பறறிய ெசய்திக்ளத ெதரிவிககும் 

இதழகள ஆகிய்வயும் இடம்ெபறறிருககும்.

கிற்ள நூைகம்
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புவியியல்



பதனருவி:  அேடஙகப்பா ! நூலகததில இவவளவு வ்க நூலகளா? அது சரி 

மறாமறா, நூ்லகததினால நமககு என்ன பயன்?

மறாமறா:   ம்.............. என் ெசலலக குடடி ேகடடால ெசாலலாமல இருப்ேபனா?  

இஙகு வந்து நமககுத ேத்வயான அலலது பிடிதத நூலக்ள 

எடுததுப் படிககலாம். நூலகததில உறுப்பினராகச ேசர்ந்தால 

நூலக்ள வீடடிறேக ெகாண்டு ெசன்றும் படிககலாம் ஆனால 

குறிப்பிடட நாளில மீண்டும் புததகஙக்ளத திருப்பி அளிதது 

விடேவண்டும். இதனால, 

 நம் அறிவு வளர்கிறது.

 நம்மு்டய ேநரம் பயனுளள மு்றயில அ்மகிறது.

 ேவ்லவாய்ப்புத ெதாடர்பான நூலக்ளப் படிப்பதால நலல 

ேவ்லயில ேசரவும் முடிகிறது.

 மூ்ள புததுணர்சசி ெபறுகிறது.

 தன்னம்பிக்க ஏறபடுகிறது.

பதனருவி:  மறாமறா! நூலகம் பறறி நி்றய ெசய்திக்ளத ெதரிந்து 

ெகாண்ேடன்.

மறாமறா:   ேதனருவி! குழந்்தகளுககான சிறப்பம்சம் நூலகததில உளளது. 

அது என்ன ெதரியுமா?
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 இஙேக குழந்்தகளுககான பிரிவு தனியாகேவ உளளது.

 நூலகததில உளள ” வாசகர் வடடம்” மூலமாக “நூலக 

தினததன்று” குழந்்தகளுககான ேபாடடிகள அ்னதது 

நூலகஙகளிலும் நடததப்படுகின்றன.

 ேபாடடிகளில கலந்து ெகாளேவாருககாகவும், ேபாடடித 

ேதர்வி்ன எழுதுேவாருககாகவும் தனிேய பயிறசிகள 

வழஙகப்படுகின்றன.

 ஒவெவாரு குழந்்தயும் அவரவர் வீடடில நூலகம் அ்மகக 

ேவண்டும். அதில நி்றய புததகஙக்ளச ேசமிதது ்வதது 

புததகம் படிககும் பழககததி்ன வளர்ததுக ெகாளள ேவண்டும்.

பதனருவி:  நன்றி மாமா!............ நான் நம் வீடடில ஒரு “சிறிய நூலக ”

அ்மப்ேபன்.

அதில நி்றய நூலக்ளச ேசமிதது ்வததுப் படிப்ேபன்.

வறாஙக பப�ைறாம் 

●   பளளி நூலகததில உளள நூலகளுள நீ படிதத ஏேதனும் 

ஒரு நூல / க்த பறறி வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடு.

●  அருகில உளள நூலகததிறகுச ெசன்று வந்த அனுபவத்தப் 

பறறி வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடு.

அறிநதுசகறாள்பவறாம்

●  படிப்புதான் ஒருவன் உயர வழி

-கறாமைறா�ர

●  புததகஙகள படிப்ப்தேய 

வழககமாககுஙகள.

-அப்துல்கைறாம்
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 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. நூல இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

(அ) புததகம் (ஆ) கடடகம்

(இ) ஒடடகம் (ஈ) ேகால

2. அறிஞர் இசெசால உணர்ததும் ெபாருள .........................................

 (அ) அறிவில சிறந்தவர் (ஆ) கவி்த எழுதுபவர்

(இ) பாடல பாடுபவர் (ஈ) மருததுவம் பார்ப்பவர்

3. ேதனருவி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...............................

 (அ) ேதன் + அருவி (ஆ) ேத + னருவி

(இ) ேத + அருவி (ஈ) ேதனி + அருவி

4. புததுணர்சசி இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ....................................

(அ) புது்ம + உணர்சசி (ஆ) புதது + உணர்சசி

(இ) புதிய + உணர்சசி (ஈ) புது + உணர்சசி

5. அகம் இசெசாலலின் எதிர்செசால ...................................

(அ) உளேள (ஆ) தனிேய

(இ) புறம் (ஈ) சிறப்பு

6. ேதன் + இருககும் இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால .........................................

(அ) ேதன்இருககும் (ஆ) ேதனிருககும்

(இ) ேதனிறுககும் (ஈ) ேதனிஇருககும்
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படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!



வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. நூலகததின் ேவறு ெபயர்கள யா்வ?

2. நூலகததின் பயன்கள யா்வ?

3. நூலகததில குழந்்தகளுககான சிறப்பம்சஙகள என்ெனன்ன உளளன?

4. நீ நூலகததிறகுச ெசன்று வந்த்தப் பறறி எழுதுக.

ச�றாற்கற்ள உருவறாக்குபவறாமறா?

எ. கறா: வரிக்குதிறை - வரி, குதிறை, குதி, திறை, வறை

2
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திருெநலேவலி1

பனிப்புயல 



எழுத்துகற்ள முறைப்படுத்தி  

ச�றால் உருவறாக்குக

1. கூ க ட ளி ம் ப ள  

2. நூ க தி ல ம் ன   

3. ள ழ ந் கு ்த க   

4. ம வ ன ்ம லி   

5. பு து ர் த ச ண சி  

நிறுத்தக் குறியீடுகற்ளப்  

பயனபடுத்திப் படிப்பபறாமறா?

நூலகததிறகு நீ 

ெசன்றுளளாயா? அஙகுப் 

பலவ்கயான நூலகள 

்வககப்படடுளளன. சிறுக்த

, புதினஙகள, 

வரலாறறு நூலகள, இலககிய 

நூலகள, இலககண நூலகள 

என வரி்சப்படுததி 

்வததிருப்பர். சிறுவர் 

இதழகள ெசய்திததாளகள, 

வார இதழகள, மாத இதழகள 

ேபான்ற இதழகளும் உண்டு. 

ஆஹா! அஙகுச ெசன்று படிககத ெதாடஙகினால ேநரம் ேபாவேத ெதரியாது. நூலகததின் 

ெபாறுப்பாளர் நூலகர் ஆவார். நூலகததில அ்மதி காததிடல ேவண்டும்.
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நூலகள 



 படித்து வினறாக்களுக்கு விறடயளி

பளளி முடிந்து வீடடிறகு வந்தாள பூமலர். வி்ளயாடுவதறகாகத தன் ேதாழி 

 வீடடிறகுச ெசன்றாள. வழியில இரண்டு சிறுவர்கள ேவலியில உளள ஓணா்ன 

அடிப்பதறகுக ்கயில கலேலாடு குறிபார்ததுக ெகாண்டிருந்தனர். பூமலர் அவர்களிடம், 

ஓணா்ன அடிககாதீர்கள, உஙக்ள அடிததால உஙகளுககு வலிககும் அலலவா?  அது 

ேபால அதறகும் வலிககும். எனேவ, உயிர்க்ளத துன்புறுததக கூடாது என்றாள. 

 அசசிறுவர்கள கறக்ளக கீேழ ேபாடடுவிடடுத தஙகளது ெசயலுககு வருததம் 

ெதரிவிததனர்.

1. பூமலர் யார் வீடடிறகு வி்ளயாடச ெசன்றாள?

2. சிறுவர்கள என்ன ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர்?

3. உயிர்க்ளத துன்புறுததக கூடாது என்று கூறியவர் யார்?

4. நீ அறிந்து ெகாண்டது என்ன?

சபறாருத்தமறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக

1.  இலலாமல ______________ முடியாது

2.  இலலாமல ெசடி ______________

3.  இலலாமல வண்டி ______________ 

ஓடாது

ச்மகக

வளராது

அருகில உளள நூலகததிறகுச ெசன்று உனககு 

விருப்பமான சிறுவர் இதழக்ளப் படிதது அதில 

ச�யல் திடடம்
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உரைப்பகுதிரைப

மாலதியின் 

சற்றுச்
சிந்தித்த

உனக்குப் பிடித்த இ்தழ்களின் பெயர்களை எழுதி வரு்க. 

இவ்வுரைப்பகுதியிலிருந்து



கழுததுமணி தாளம் ேபாட

சககரமும் சுழன்ேறாட

உசசி மண்்டயிேல

ெவயில காயுமுன்ேன

குண்டு குழிபார்தது

ஊர் ேபாய்ச ேசர ேவணும்

ஊர் ேபாய்ச ேசர ேவணும்

வா வா என் ெசலலககண்ணு...........

புதிர்கள, துணுககுகளுககு வி்ட எழுதுதல

ம றா ட டு  வ ண் டி யி ப ை . . .9

இளமதியும் மணவாளனும் தஙகளது 

தாததாவுடன் வார விடுமு்றககு அத்த 

வீடடிறகுச ெசலலத திடடமிடடனர். சலங்க 

கடடிய மாடுக்ள வண்டியில பூடடினார் தாததா. 

வண்டியின் மீது ்வகேகா்லப் பரப்பி ேமேல 

ெவள்ள ேவடடியி்ன விரிததார். துளளிக 

குதிததபடி ஏறி அமர்ந்தனர் இருபிள்ளகளும்.

'ஜல ஜல' எனச சததமிடடவாறு வண்டி 

கிராமததுச சா்லயில ஓடத ெதாடஙகியது. 

சா்லயின் இருமருஙகிலும் பசு்ம ேபார்ததிய 

வயலெவளிகள. தாததா மாடுக்ள விரடடியபடி 

இனி்மயாகப் பாடத ெதாடஙகினார்.
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பறாடினது பபறாதும். ஏதறாவது கறத ச�றால்லுஙக தறாத்தறா எனைனர பிள்ற்ளகள். 

ச�றால்லிடடறாப் பபறாச்சி, கறதசயனன புதிர பபறாடபைபன. ச�றால்லுஙக பறாரக்கைறாம்

தறாத்தறா:  மூனைறாம் எழுத்து உடலின உறுப்பு, முதலும் மூனறும் நடபுக்கு 

எதிரி, ஒனறும் இைண்டும் நிறைய தரும், மூனறும் ப�ரநதறால் 

உடகறாை உதவும் அது எனன?

இ்ளமதி: ம்.......... விடடு, 'சதரியறை' தறாத்தறா 

தறாத்தறா:  நல்ைறா  

 ஓசைழுத்து உறுப்பு எது? இ்ளமதி நீ ச�றால்லு

இ்ளமதி: 'றக' தறாத்தறா

தறாத்தறா:  சகறாஞ்�மறாயிருநதறா சிை னனு ச�றால்லுபவறாம் நிறைய இருநதறா 

எனன ச�றால்லுபவறாம்?

இ்ளமதி: 'பை'  தறாத்தறா ஆங..........

மைவறா்ளன:  எனக்குப் பதில் கிறடச்சிருச்சி.......... ‘பைறக’ – இது �ரியறா தறாத்தறா ..........

தறாத்தறா:  நல்ைது மிகச்�ரியறான பதில், இப்ப இ்ளமதிறயக் பகடகிபைன...........

 ஆறையும் ஐநறதயும் கூடடினறால் பைம் வைறாது........

 ஆனறா பழம் வரும் அது எனன?
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சிந்தித்து
 சிந்தித்துச் ச�ொல்லுங்க



இ்ளமதி:  ........... ஆங ............ கண்டுபிடிச்சிடபடன ............ 

ஆைஞ்சுப்பழம் தறாபன .............

தறாத்தறா: �ரியறா ச�றால்லிடடிபய, ச�ல்ைக்குடடி

மணவாளன்:  �ரி தறாத்தறா ........... இப்ப நறாஙக பகடகிபைறாம் ..... நீஙக ச�றால்லுஙக, 

பிைக்கும்பபறாது நிைமும் சுறவயும் இல்ைறாத சுநதைன, ஊருக்கு ஊர 

நிைம் மறாறிச் சுறவ மறாறுவறான அவன யறார?

தறாத்தறா   எனக்கு  சதரியுபம..........

இளமதி:  தறாத்தறா பதிறைச் ச�றால்லுஙக. சீக்கிைம்.........

தறாத்தறா  ம் ம் ம் .... எல்ைறாபைறாட தறாகத்றதயும் தீரக்கும் தண்ணீர தறாபன...

மணவாளன்: ஆமறா! ஆமறா! �ரியறா ச�றால்லிடடிஙகப்ள!

இளமதி: தறாத்தறா, அத்றத வீடு வநதுவிடடது.

தறாத்தறா  �ரி, �ற்றுப் சபறாறுஙகள் வண்டிறய ஓைமறாக நிறுத்துகிபைன. 

  அறனவரும் வண்டிறயவிடடு இைஙகி, ஆவலுடன வீடறட 

பநறாக்கிச் ச�னைனர.
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சற்றுச் சிந்தித்து

விரடஅட,



வறாஙக பப�ைறாம் 

மாடடு வண்டியில அலலது ேவறு ஏேதனும் வாகனததில 

ெவளியூர் ெசன்றிருககிறாயா? அப்படி நீ ெசன்று வந்த அனுபவம் 

குறிதது வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடுக.

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. தண்ணீர் இசெசால்ல பிரிதது எழுதக கி்டப்பது .........................................

(அ) தண் + ணீர் (ஆ) தண் + நீர்

(இ) தண்்ம + நீர் (ஈ) தன் + நீர்

2. ேமேல இசெசாலலின் எதிர்செசால .........................................

(அ) உயேர (ஆ) நடுேவ

(இ) கீேழ  (ஈ) உசசியிேல

3. வயல + ெவளிகள  இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ......................................

(அ) வயலெவளிகள (ஆ) வயெவளிகள

(இ) வயறெவளிகள (ஈ) வயலவளிகள

4. க்த + என்ன  இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால .........................................

(அ) க்தஎன்ன (ஆ) க்தயன்ன

(இ) க்தெயன்ன (ஈ) கதெயன்ன

5. ெவயில இசெசாலலின் எதிர்ச ெசால .........................................

(அ) நிழல (ஆ) பகல

(இ) ெவப்பம் (ஈ) இருள
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படிப்பபறாம்!  சிநதிப்பபறாம்!  எழுதுபவறாம்!



இறைக்கைறாமறா?

பச்ற� நிைம்.

சநற்பயிரின உைரநத தறாள்

வண்டிச்�க்கைம் உருண்டு 

ச�ல்ை உதவும் ஆணி

பசுறம

அச்�றாணி

றவக்பகறால்

ச�றால் பகறாபுைம் அறமப்பபறாம்

இத்னக ’கரம்’ என்றும் 

கூறலாம் [1]

பசு ெகாடுககும் பானம் [2]

ஆறுகள ெசன்று ேசருமிடம் [3]

வண்டியில சககரம் கழன்று 

விழாமல பாதுகாப்பது [4]

பா்லவனககப்பல [5]
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  1. எடடுக ்ககள விரிந்தால ஒற்றககால ெதரியும் அது என்ன?......................................................

2. அடிமலர்ந்து, நுனி மலராத பூ என்ன பூ? ...........................................................

3.  ் கயிேல அடஙகும் பிள்ள, க்த நூறு ெசாலலும் பிள்ள அது என்ன? 

........................................................

4. அன்றாடம் மலரும் அ்னவ்ரயும் கவரும் அது என்ன? .................................................................

5.  என்ேனாடு இருககும் சிறுமணி, எனககுத ெதரியாது ஆனால உனககுத ெதரியும் அது 

என்ன? ...........................................................

6.  இடி இடிககும், மின்னல மின்னும், ம்ழ ெபய்யாது. அது என்ன? ................................................

7.  அடி காடடுககு, நடு மாடடுககு, நுனி வீடடுககு அது என்ன? ........................................

8.  ஒளி ெகாடுககும் விளககலல, ெவப்பம் தரும் ெநருப்பலல, பளபளககும் தஙகம் அலல 

அது என்ன? ...........................................................
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புதிருக்குப ப்பொருத்்தமொன ்படங்கரை 
மைத்திலிருந்து ்பறிக்்கலொமொ!



புதிர்க்ளயும் வி்டக்ளயும் எழுதிய அட்டக்ள வகுப்ப்றயின் நடுவில ்வகக 

ேவண்டும். மாணவர்க்ள அ்ழதது ஒவெவாரு மாணவ்னயும் ஓர் அட்ட்ய 

எடுககச ெசாலல ேவண்டும். புதிர் அட்ட்ய ்வததிருககும் 

மாணவேனாடு அப்புதிருககான 

வி்ட்ய ்வததிருககும் மாணவன் 

இ்ணந்து நிறக ேவண்டும். அவர்கள 

இருவரும் அதறகான விளககத்த 

அளிககேவண்டும். இருவரும் 

இசெசய்லச ெசய்து முடிககும் 

கால அள்வ குறிதது ்வததுக 

ெகாளள ேவண்டும். அடுதத இருவர் 

இவவி்ளயாட்ட வி்ளயாடுவர். 

எவர் இருவர் கு்றவான கால அளவில 

இ்ண ேசர்ந்தனேரா அவர்கேள 

ெவறறி ெபறறவராவர். அ்னதது 

மாணவர்க்ளயும் வி்ளயாடடில பஙகு 

ெபறசெசய்ய ேவண்டும்.

சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

வீடடில உளள தாததா பாடடியிடம் 

மூன்று புதிர்க்ளக ேகடடறிந்து 

குறிப்ேபடடில எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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கைதப்பாடல

உப்பு மூடைட சுமந்துதான்

கழுைத ஒன்று வந்தது

ஓைட கடககும் ேநரததில

நீரில மூடைட விழுந்தது

உப்பு நீரில  கைரந்தது

எைட குைறந்து ேபானது

நைனந்த மூடைட அதைனேய

கழுைத முதுகில ஏறறிேய

உரிைமயாளர் கழுைதைய

ேவகமாக ஓடடினார்

உப்பு எைட குைறந்ததால

கழுைத மகிழந்து ெசன்றது.

நாளேதாறும் உப்பு மூடைடைய

கழுைத மீது ஏறறினார்

ஓைடக கைரயில வந்ததும்

அைசததுக கீேழ தளளிடும்

எைடயும் குைறந்து ேபாய்விடும்

கழுைத மகிழசசி ெகாண்டிடும்

புரிந்துெகாண்ட உரிைமயாளர்

பாடம் புகடட எண்ணினார்

அடுதத நாளும் வந்தது

பஞசு மூடைட ஒன்ைறேய

கழுைத மீது ஏறறினார்

ஓைடககுளேள வந்ததும்

அைசததுக கீேழ தளளியது

எைட குைறயும் என்றுதான்

உப்ைபப் ேபால நிைனததது

நீரில நைனந்த பஞசுகளால

எைடயும் அதிகம் ஆனது

உரிைமயாளர் மூடைடைய

கழுைத முதுகில ஏறறினார்

கனதத மூடைட அழுததேவ

கழுைத வருந்தி அழுதது

உண்ைமயான உைழப்புததான்

வாழவில உயர்ைவத தந்திடும்

ஏய்ததுப் பிைழகக எண்ணினால

என்றுமிலைல ெவறறிேய!
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  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1. ‘சுமந்து’ – இசெசாலலின் ெபாருள ...........................

(அ) தாஙகி (ஆ) பிரிந்து (இ) ேசர்ந்து (ஈ) விைரந்து

2.  ‘ேவண்டுெமன்று’ - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) ேவண்டு + ெமன்று (ஆ) ேவண்டும் + என்று

(இ) ேவண் + டுெமன்று (ஈ) ேவண்டி + என்று

3. ‘நிைனததது’ – இசெசாலலுககுரிய  எதிர்செசால ................................

(அ) மறந்தது (ஆ) ேபசியது 

(இ) எண்ணியது (ஈ) வளர்ந்தது

படிப்பபறாம் சிநதிப்பபறாம் எழுதுபவறாம்

வறாஙக பப�ைறாம் 

சுமப்பதறகு எளிதானது பஞசுமூடைடயா? உப்பு மூடைடயா? குழுவில 

கருதைதப் பகிர்க.

கைதப்பாடலில உளள கருததுகைள உம் ெசாந்த நைடயில கூறுக.

பாடல் பபாருள்

உரிமையாளர், தம் கழுமதயின் மீது உப்பு மூடமடைகமள ஏற்றிக்காண்டு ஓமடை 

வழியய ்ென்்ார். ஓமடைமயக கடைந்து ்ெல்லும்யபாது, கழுமதயின் முதுகிலிருந்த 

மூடமடைகள் நீரில் விழுந்தன. அதனால், உப்பு கமைந்து எமடை கும்ந்தது. எமடை 

கும்வமத அறிந்து்காண்டை கழுமத, நாள்யதாறும் ஓமடைநீரில் மூடமடைகமள 

அமெத்துத் தள்ளியது. கழுமதயின் ஏைாற்று யவமைமயப் புரிந்து்காண்டை 

உரிமையாளர், அதற்குப் பாடைம் புகடடை எண்ணினார். ைற்்்ாரு நாள் உரிமையாளர், 

கழுமதயின் முதுகில் பஞ்சுமூடமடைகமள ஏற்றிக்காண்டு ஓமடை வழியய ்ென்்ார். 

அவமை ஏைாற்் நிமனத்த கழுமத, மூடமடைகமள அமெத்து நீரில் தள்ளியது. 

ஆனால், நீரில் நமனந்ததால் பஞ்சுமூடமடைகளின் எமடை கூடின. உரிமையாளமை 

ஏைாற்் நிமனத்துத் தன்மனத்தாயன கழுமத ஏைாற்றிக்காண்டைது. ஆமகயால், 

உண்மையான உமைப்யப உயர்வு தரும். பி்மை ஏைாற்றி நாம் வாழதல் கூடைாது.
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   இப்பறாடலில் ஒபை ஓற�யில் முடியும் ச�றாற்கற்ளத் 

சதரிவு ச�யது எழுதுபவறாமறா?

 வந்தது - விழுந்தது

சிறு வடடத்தில் உள்்ள எழுத்தில் முடியும்படி 

உருவறாக்குக.

1. ____________ 4. ____________

2. ____________ 5. ____________

3 ____________ 6 ____________

ைட

க

கு

த

உ

ஓ

எ

படக்குறியீடுகற்ளக் சகறாண்டு ச�றாற்கற்ளக் 

கண்டுபிடிக்கைறாமறா?

1. .____________

2.____________

3.____________

4.____________

5____________

6.____________

அ

க

ப

வ

சி

பு

ன

ைன

ழு
ந்

த

ம்

ய

ன்

ைக

ைல
புன்னைக
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மீண்டும் மீண்டும் ச�றால்ைைறாமறா?

ெசாறகைளக கூறுேவாம் ைககைளத தடடுேவாம்

மாணவர்கைள வடடமாக நிறகச 

ெசய்க. உப்பு, உைட, உண்டியல, 

ேபான்று  ‘உ’ எழுததில ெதாடஙகும் 

ெசாறகைளக   கூறினால 

மாணவர்கள  ஒருமுைற ைக

தடடேவண்டும். கழுைத, கைட, 

கண்  ேபான்ற ‘க’ என்ற எழுததில 

ெதாடஙகும் ெசாறகைளக 

கூறினால இருமுைற ைகையத 

தடடேவண்டும். இைவ அலலாத 

ெசாறகைளக கூறினால 

ைககைளத தடடககூடாது. 

இவவாறு எழுததுகைள மாறறி  

விைளயாடிப் பார்ககலாம்.

சமறாழிபயறாடு விற்ளயறாடு

எளிய கறதப்பறாடல்கற்ளத் 

பதடிப் படித்து வநது வகுப்பில் 

கூறுக.

ச�யல் திடடம்

கூவுை பகறாழி சகறாக்கைக் 

பகறாழி

சகறாக்கைக் பகறாழி சகறாழு 

சகறாழு பகறாழி

சகறாழு சகறாழு பகறாழி 

சகறாத்தை பகறாழி

பதறாணி பமபை பகறாணி

பகறாணி பமபை அணில்

அணில் றகயில் கனி
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ஒரு மாதததிறகு 

நீஙகள எலலாம் 

இந்தக காடைடவிடடு 

ெவளிேய ெசன்று 

வசிககேவண்டும்.

எஙகளாலதான் 

நீஙகள பாதுகாப்பாக 

வளர்கிறீர்கள!  

ஆகேவ, நாஙகளதான் 

உயர்ந்தவர்கள

யார் உயர்ந்தவர் என 

ஒரு ேபாடடி ைவததுப் 

பார்ததுவிடுேவாமா?

ஒரு காடடில மரஙகளுககும் 

விலஙகுகளுககும் விவாதம் நடந்தது நாஙகதான் எலலாருககும் 

அதிகமாகப் பயன்படுகிேறாம்.  

ஆகேவ, உஙகைளவிட 

நாஙகளதான் உயர்ந்தவர்கள

சரி, இப்ேபாடடிககு 

நாஙகள 

ஒததுகெகாளகிேறாம்

எலலா விலஙகுகளும் பாைலவனம் 

ேநாககிச  ெசன்றன.

ஓ! நாஙகள தயார். என்ன 

ேபாடடி? ெசாலலுஙகள.

ஒ ன று ப ட ட றா ல்  உ ண் டு  வ றா ழ் வு1 1   
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மரஙகள இலலாமல 

குளிர்சசி இலைலேய 

ஒேர ெவப்பமாக 

இருககிறேத

ஐேயா! நாஙகள எப்படி 

தப்பிப்பது? 

எனககும் எந்தக 

கிழஙகும் காயும் 

கிைடககவிலைலேய

திடீெரன ஒருநாள பாைலவனததில 

ேவடைடககாரர்கள வந்து விலஙகுகைள 

ேவடைடயா னர்.

ேவடைடககாரர்கள ேவடைடயாடிய 

விலஙகுகைளத தூககிசெசன்றனர் மீதி விலஙகுகள ஒன்று கூடின. நாம் பாதுகாப்பான 

காடைட விடடு வந்தது தவறு மீண்டும் காடடுககுச 

ெசலேவாம் என்று முடிெவடுததன

விலஙகுகள இலலாத ேநரததில காடடுககுள 

புகுந்த மனிதர்கள மரஙகைள ெவடடினர்

ெவடடிய மரஙகைள எடுததுசெசன்றனர்  
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டி

மரஙகளுடன்

 

இ ரு ந் த ால

 

தப்பிததிருககலாம்

ப்



நீதிக் கருத்து : ஒற்றுறமபய வலிறமதிறன்: பண்புகைள வளர்ததல

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

1.  ஒததுகெகாளகிேறாம் – இசெசாலலின் ெபாருள .................

(அ) விலகிக ெகாளகிேறாம்  (ஆ) ஏறறுக ெகாளகிேறாம்

(இ) காததுக ெகாளகிேறாம்  (ஈ) நடந்து ெகாளகிேறாம்

2. ேவடைட+ ஆட  - இசெசாலைலச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) ேவடைடயட  (ஆ) ேவடைடயாட

(இ) ேவடைடஆடு  (ஈ) ெவடைடயாட

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

வறாஙக பப�ைறாம் 

•  மரஙகள விலஙகுகளுககு மடடுமலல, நமககும் பயன் 

தருகின்றன. எப்படி? உம் கருதைத ெவளிப்படுததுக.

எஙேக சில 

நண்பர்கைள  காேணாம் 

மரஙகேள, உஙகளுககு 

என்னவாயிறறு?

நீஙகள இலலாத 

ேநரததில சில மரஙகைள 

மனிதர்கள ெவடடி எடுததுச 

ெசன்றுவிடடனர்

ெவடடப்படட மரஙகைளப் பார்தது திரும்பி 

வந்த விலஙகுகள அதிர்சசி அைடந்தன

பாைலவனததில 

இருந்தேபாது எஙகளுள 

சிலைர ேவடைடயாடிச 

ெசன்றுவிடடனர்

எஙகளுககு உணவு 

தண்ணீர் பாதுகாப்பு 

எலலாம் காடடிலதான் 

கிைடககிறது 

ஆமாம் நண்பர்கேள 

நீஙகள இருந்தாலதான் 

எஙகளுககும் பாதுகாப்பு 

இஙகு யாரும் உயர்ந்தவர் தாழந்தவர் 

இலைல. அைனவரும் சமமானவர்கேள! 

எலலாரும் ஒறறுைமயாக வாழேவாம்
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3.  மரஙகளிைடேய – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ...............................

(அ) மரம்+ இைடேய  (ஆ) மரஙகள+இைடேய

(இ) மரஙகள + கிைடேய  (ஈ) மரஙகல + இைடேய

4. அஙகுமிஙகும் – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) அஙகு + மிஙகும்  (ஆ) அஙகும் + இஙகும்

(இ) அஙகு + இஙகும்  (ஈ) அஙகும் + இஙகு

5.  ‘மரஙகளுடன் இருந்தால தப்பிததிருககலாம்’ என்று கூறியது ...............................

(அ) சிஙகம்  (ஆ) புலி

(இ) முயல  (ஈ) மான்

 

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. மரஙகள எவறறுடன் சண்ைடயிடடன?

2. காடைடவிடடு எைவ ெவளிேயறின?

3. விலஙகுகளுககும் மரஙகளுககும் ேபாடடிவரக காரணம் யாது?

4. கைதயின் மூலம் நீ அறிந்து ெகாண்டைத எழுதுக.

 புதிரகற்ளப் படித்து, விறடறயக் கண்டறிக.

காடடின் அரசன் ஆவான்; ெநருப்பு ேபான்ற கண்கள 

உைடயவன்; முழககமிடுவான்- அவன் யார்?

என் உடலில புளளிகள உண்டு. நான் துளளித துளளி 

ஓடுேவன். நான் யார்?

ேவர்பிடிதது வளர்ந்திடுேவன்; தண்ணீைர உறிஞசிடுேவன்; 

மைழெபற உதவிடுேவன். - நான் யார்?
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எநத மைத்திலிருநது எனன சபறாருள்? சபறாருத்துபவறாமறா?

குழுவில் ப�ைறாதறத வடடமிடுக.

1. மயில,   கிளி,   புறா,   புலி,   ேகாழி

2. ஆறு,   ஏரி,   குளம்,   மைல,   குடைட

3. தாயம்,   பலலாஙகுழி,   ஐந்தாஙகல,   சதுரஙகம்,   மடைடப்பந்து

4. ெவண்ைம,   கருைம,   ெமன்ைம,   பசுைம,   ெசம்ைம

5. கததரி,   ெவண்ைட,   தககாளி,   ெதன்ைன,   மிளகாய்

ச�றால் விற்ளயறாடடு

பா ம்

ல

ர

ட

த

ச

1.
 ............................................. 

2.
 ............................................. 

3.
 ............................................

4.
 ............................................. 

5.
 .............................................
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விைஙகுகளின இருப்பிடம் கறாடுகள். கறாடுகற்ள அழித்து, 

அடுக்குமறாடிகளும் சதறாழிற்�றாறைகளும் கடடினறால், 

விைஙகுகள் எஙகுச் ச�ல்லும்? உைவுக்கு எனன 

ச�யயும்?  இதற்சகனன தீரவு?

சிநதிக்கைறாமறா?

படம் பறாரப்பபறாம்! பபசி மகிழ்பவறாம்!

பறைவகள, விலஙகுகள, மரஙகள ஆகியவறறின் 

படஙகைள வகுப்பின் எண்ணிகைகககு ஏறபத 

ேதர்ந்ெதடுதது அடைடகளில ஒடடிகெகாளள 

ேவண்டும். அந்த அடைடகைள ேமைசயின் ேமல 

கவிழதது ைவககேவண்டும். வகுப்பிலுளள ஒவெவாரு 

மாணவைரயும் அைழதது ஓர் அடைடைய எடுககச 

ெசய்யேவண்டும். அந்த அடைடயில என்ன படம் 

வருகிறேதா, அதைனப்பறறி மூன்று ெதாடராவது 

ேபசச ெசாலலேவண்டும். அவைர வகுப்பிலுளள மறற 

மாணவர்கள பாராடட ேவண்டும்.
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க ல் வி  க ண்  ப ப றா ன ை து12

விரியூர் கிராமததிலுளள  அலுவலகததில அன்று கிராமசைபக

 கூடடம். வீடடிறகு ஒருவர் கூடடததில கடடாயம் கலந்து ெகாளளேவண்டும் என்று 

தண்ேடாரா ேபாடடு அறிவிககப்படடிருந்தது. அறிவிப்ைபக ேகடட ெபான்வண்ணன், 

தம் கைடையப் பூடடிவிடடுக கூடடததிறகுச ெசன்றார். 

த தைலவர் கூடடததிறகு வந்திருந்தவர்கைள வரேவறறுப் 

ேபசினார்.  சிறுெதாழில  ெதாடஙகுவதறகான  உதவிதெதாைக  வழஙகும் 

திடடம் குறிததுப் ேபசினார். இததிடடததின்கீழ யார் யாருகெகலலாம் 

உதவிதெதாைக

 

வந்திருககிறேதா

 

அவர்களின் ெபயர்கைளப் படிததார். 

ெபான்வண்ணன் தம்முைடய ெபயர் வருகிறதா என ஆவேலாடு எதிர்பார்ததுக 

ெகாண்டிருந்தார். 

ஆனால, கைடசி வைர அவர் ெபயர் வரேவயிலைல. 
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ஊராட்சி மன்ே

 ஊராட்சி மன்ே

அரசின் .



ெபான்வண்ணன், தைலவரிடம் ெசன்றார். “ஐயா! எனககு ஏன் உதவிதெதாைக 

இலைல? நானும் பண வசதியிலலாமல மிகவும் துன்பப்படுகிேறேன…..“ என்று 

ேகடடார்.

“யாருகெகலலாம் பண உதவி ேதைவேயா, அவர்களுககான கூடடம் பறறி 

உஙகளுககு  அஞசல  மூலம் ெதரிவிதது இருந்ேதாேம.! நீஙகள ஏன் கலந்து 

ெகாளளவிலைல?“ என்றார் தைலவர்.

“ஆமாம். ேபான வாரம் அஞசலகாரர் ெகாடுததார். படிககத ெதரியாததால அப்படிேய 

ைவததுவிடேடன்“. 

“என்னப்பா! உனககுததான் படிககத ெதரியல, ஆனா, உம்ைபயன்தான் பளளியிேல 

படிககிறாேன, அது எப்படி ெதரியாமல ேபாகும்? 

ெபான்வண்ணன் சறறுக குறற உணர்ேவாடு தைல குனிந்தபடி கூறினார், 

“ஐயா! நான் மிதிவண்டி பழுதுபார்ககும் கைட ைவததிருககிேறன்.  எனககு உதவி 
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ெசய்வதறகாக, அவைன அடிககடி பளளிககு விடுப்பு எடுககச ெசாலேவன். சில 

சமயஙகளில ெதாடர்ந்து பளளிககுச ெசலல இயலாத சூழநிைல ஏறபடடுவிடும். 

அதனாலதாேனா என்னேவா அவனுககுச சரியாக எழுதவும் படிககவு  ெதரியாமேல 

ேபாய்விடடது. அவனுைடய ஆசிரியரும் இைதப்பறறி என்னிடம் அடிககடி ெசாலலி 

வருததப்படுவார்.  பளளிககுத ெதாடர்ந்து அனுப்புமாறு அறிவுைரயும் கூறுவார்.  நான்தான் 

தப்பு ெசய்துவிடேடன். என் மகைன இப்படிப் படிககத ெதரியாதவனாக ஆககிவிடேடன்.“ 

என்று வருததததுடன் கூறினார் ெபான்வண்ணன்.

“உஙகள அறியாைமயால இப்ேபாது என்னவாயிறறு பார்ததீர்களா? அரசின் உதவித 

ெதாைகைய உஙகளால ெபற முடியாமல ேபாய்விடடேத.  கலவி அறிவு இருந்தாலதான் 

நாளேதாறும் நம்ைமச சுறறி நடககும் நிகழசசிகைளயும் அறிவியல மாறறஙகைளயும் 

அறிந்து ெகாளள முடியும்.  நம்ைமயும் ேமம்படுததிக ெகாளள முடியும்.  கலவி, ெதாழிலுககு 

வழிகாடடுகிறது.  வாழகைகைய ெநறிப்படுதத உதவுகிறது. இப்ேபாதாவது புரிந்து 

ெகாண்டீர்களா?  

“ஐயா! இப்ப நான் நன்கு புரிந்து ெகாண்ேடன்.  நான்தான் கலவி கறகாமல இருந்து 

விடேடன்.  என் மகனாவது நன்கு படிதது வாழவில முன்ேனறடடும்.  இனி நான் என் 

மகைன ேவைலககாகப் பளளிையவிடடு நிறுதத மாடேடன். இப்ேபாேத என் மகைன 

அைழததுச ெசன்று தைலைம ஆசிரியரிடம் மீண்டும் பளளியில ேசர்ததுகெகாளளுமாறு 

நான் ேவண்டிகெகாளேவன்.

புரிந்து ெகாண்டால சரிதான்.  உஙகளுககு ஏறபடட இந்த அனுபவததால நீஙக 

மடடும் ெதரிந்துெகாண்டால ேபாதாது.  நம் கிராமததினர் அைனவருேம அறியாைம 

நீஙகி, கலவி குறிதத விழிப்புணர்வு ெபறேவண்டும்.

கலவியின் ேதைவைய எடுததுககூறிய   த தைலவருககு, நன்றி 

கூறிவிடடு அஙகிருந்து ெசன்றார் ெபான்வண்ணன். 

வறாஙக பப�ைறாம் 

படிககத ெதரியாதவர் ஒருவர் ேபருந்தில ஊருககுச ெசலகிறார். 

அவருககு ஏறபடும் சிககலகைளக குழுவில கலந்துைரயாடுக.
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படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ‘துன்பம்’ - இசெசாலலின் எதிர்செசால .........................................

(அ) இன்பம் (ஆ) துயரம்

(இ) வருததம் (ஈ) கவைல

 2. ‘உதவித ெதாைக’ இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) உதவ + ெதாைக (ஆ) உதவிய + ெதாைக

(இ) உதவு + ெதாைக (ஈ) உதவி + ெதாைக

 3. ‘யாருககு + எலலாம்’ இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ........................................

(அ) யாருககு எலாம் (ஆ) யாருககுலலாம்

(இ) யாருககலலாம் (ஈ) யாருகெகலலாம் 

 4. வாழகைகைய ெநறிப்படுதத உதவுவது ...................

(அ) பணம் (ஆ)  ெபாய்

(இ) தீைம (ஈ) கலவி

 5. ‘தண்ேடாரா’ என்பதன் ெபாருள தராத ெசால .......................................

(அ) முரசுஅறிவிததல (ஆ) ெதரிவிததல

(இ) கூறுதல (ஈ) எழுதுதல

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ‘தண்ேடாரா’ மூலம் என்ன ெசய்தி அறிவிககப்படடது?

2.  தைலவர் கிராமசைபக கூடடததில எதைனக குறிததுப் ேபசினார்?

3. ெபான்வண்ணனுககு உதவிதெதாைக ஏன் கிைடககவிலைல?

அகை முதலிறயப் பறாரத்து சபறாருள் எழுதுக.

1. ஆவல - __________ 2. தபால - __________

3. தண்ேடாரா - __________ 4. ெநறிப்படுததுதல - __________
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�ரியறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக.

1.  மககள கிராமசைபக கூடடததில ____________(களந்து/கலந்து) ெகாளள 

ேவண்டும்.

2. கலவி ___________ ( கன்/கண்) ேபான்றது.

3.  நான் மிதிவண்டி __________ (பளுதுபார்ககும்/பழுதுபார்ககும்) கைட 

ைவததிருககிேறன்.

4.  ஆசிரியர், மாணவைன பளளிககு  ெதாடர்ந்து அனுப்புமாறு ___________ 

(அரிவுைர/அறிவுைர) கூறினார்.

உனறன அறிநதுசகறாள்

குழநறதகற்ள பவறைக்கு 

அமரத்துவது �டடப்படி குற்ைமறாகும். 

இதறன வலியுறுத்தும் விதமறாக 

குழநறதத்சதறாழிைறா்ளர  ஒழிப்புநறாள் 

ஆண்டுபதறாறும் ஜூன 12 அனறு 

கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது.

எதறன, எஙபக ச�யபவறாம்?

கலவி கறகச ெசலேவாம்

பாதுகாப்பு ேதடிச ெசலேவாம்

மருததுவம் பார்ககச ெசலேவாம்                        

அஞசலதைல வாஙகச ெசலேவாம்

பயணம்  ெசய்யச ெசலேவாம்

ேபருந்து நிைலயம்

மருததுவ மைன

காவல நிைலயம்

பளளிககூடம்

அஞசல நிைலயம்
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ச�றால் விற்ளயறாடடு

மயில ேதாைகயில உளள எழுததுகைளக  ெகாண்டு ெசாறகைள உருவாககுக.

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

பறாடி மகிழ்பவறாம்

பப்பரப்பா வண்டி 

பனஙகாய் வண்டி

ஒதைதயடிப் பாைதயிலும் 

ஓரம் ேபாகும் வண்டி

புைகயிலலா வண்டி

புழுதி தரா வண்டி

எண்ெணய் இலலா வண்டி

ஏறிக ேகாடா பாண்டி

சுறறம்

சு

மா

ஏ

மு

ம

வி
ர்

ற

ல

ற

ம்

ஆ

ேதா

74

Tamil 3rd-std_Term2.indd   16 7/29/2019   1:24:31 PM



உனக்குச் �ரியறானவற்றை 

எடுத்துக்சகறாண்டு  உயரநது ச�ல்

வ்ளரமதியும் சபறானமணியும் நல்ை பதறாழிகள். 

சபறானமணி ச�றாற்கற்ளத் சதளிவறாகவும் அழகறாகவும் 

எழுதுவறாள். வ்ளரமதி ச�றாற்கற்ளத் சதளிவில்ைறாமல் 

எழுதுவறாள்.

இதறனப்பற்றி உஙகள் கருத்து எனன?

சிநதிக்கைறாமறா?

ெபாறுைம

துணிவு

ஒழுககம்

பணிவு

கடைம

காழப்பு

ேசார்வு

கனிவு

அறியாைம

புறஙகூறுதல

ேநர்ைம
சினம்

அசசம்
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சரியான தீர்ப்பு

முன்ெபாரு காலததில மரியாைதராமன் என்பவர் வாழந்து வந்த ஊரில வளவன் 

என்பவன் மளிைகக கைட ைவதது வாணிகம் ெசய்து வந்தான்.

வளவன் பணம் ஈடடுவைத மடடுேம குறிகேகாளாகக ெகாண்டவன். யாருககும் 

ெகாடுதது உதவமாடடான். அரசுககும் முைறயாக வரி ெசலுததுவதிலைல.

இந்நிைலயில, மரியாைதராமன் அவவூரின் புதிய நீதிபதியாக நியமிககப்படடார். 

மரியாைதராமன் வளவனின் இளம்வயது நண்பன். அதனால, நீதிபதி தனது நண்பன் 

என, வளவன் ஊர் முழுவதும் கூறிவந்தான்.  முைறயாக வரி ெசலுததாதவர்களின் 

படடியல நீதிபதியிடம் ஒருநாள வழஙகப்படடது.  நீதிபதியின் ஆடகள வளவைன 

அைழததுச ெசன்றனர். நீதிபதி தனது நண்பனாயிறேற, தனககுத தண்டைன 

தரமாடடார் என எண்ணியவாேற மகிழசசியாகச ெசன்றான் வளவன். வளவனின் 

நண்பன் என்பதால மரியாைதராமனும் எப்படித தீர்ப்பு வழஙகுவாேரா என அவரது 

பண்ைபயும் ேநர்ைமையயும்  

மககள சந்ேதகப்படடனர். ஆனால, 

மரியாைதராமன், நண்பனாக 

இருந்தாலும் தவறு ெசய்தவன் 

என்பதால, முைறப்படி  அவனுைடய 

ெபாருளகைள அரசாஙகக 

கருவூலததில ேசர்ததிடச ெசய்தார்.  

ேமலும், வளவனுககு ஆறுமாதக 

கடுஙகா ல  தண்டைனயும் 

வழஙகி உததரவிடடார்.

எவவிதச சார்பும் இன்றி நடுவு நிைலைமேயாடு தீர்ப்பு வழஙகிய மரியாைதராமைன 

அைனவரும் பாராடடினர்.

குறள

தககார் தகவிலர் என்பது அவரவர்

எசசததாற காணப் படும். நடுவுநிைலைம, குறள 114

விளககம்

ஒருவர் நடுவுநிைலைம உைடயவர், இலலாதவர் என்பது அவருககுப்பின் 

நிைலதது நிறகும் புகழாலும் பழியாலும் அறியப்படும்.

13 தி ரு க் கு ை ள்  க ற த க ள்
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காலதேத பயிர் ெசய்

முன்ெனாரு காலததில மைலசசாமி என்ற ஏைழ விவசாயி, இலந்ைதககுடைட 

என்ற கிராமததில வாழந்து வந்தான். அவனுகெகன்று ெசாந்தநிலம் ஏதும் கிைடயாது. 

ஆனால, விவசாயம்தான் ேசாறு ேபாடும் என்பைத ஆணிததரமாக நம்பினான். அேத 

ஊரில வசிததுவரும் மாைதயன் என்ற ெசலவந்தனின் நிலதைதக குததைகககுக 

ேகடடான். அசெசலவந்தனும் சில நிபந்தைனகளுடன் தன் நிலததில விவசாயம் ெசய்ய 

அனுமதிப்பதாகக கூறினான்.  அதைன ஒப்புகெகாண்ட விவசாயி ெசலவந்தனின் 

நிலததில விவசாயம் ெசய்யத ெதாடஙகினான். அசெசலவந்தன் விவசாயியின் 

உைழப்ைபச சுரண்டுவதிேலேய குறிகேகாளாய் இருந்தான். இருந்தேபாதிலும் 

மைலசசாமி ேநர்ைமயானவனாகவும், புததிசாலியாகவும் இருந்ததால  ெசலவந்தனிடம் 

ஏமாறவிலைல. 

ஒருமுைற ெசலவந்தன் 

விவசாயியிடம் குததைகககு ஈடாக 

“மண்ணுககு ேமேல விைளபைவ 

எனககு, மண்ணுககுக கீேழ 

விைளபைவ உனககு” என்று 

கடடைளயிடடான்.  புததிககூர்ைமயுடன் 

விவசாயி நிலககடைல பயிரிடடதால 

விவசாயிகேக இலாபம் கிடடியது. 

ஏமாறறமைடந்த ெசலவந்தன் 

அடுததமுைற விவசாயிைய ஏமாறற 

எண்ணி நிபந்தைனைய மாறறினான். 

இம்முைற “மண்ணுககுக கீேழ விைளபைவ எனககு, மண்ணுககு ேமேல விைளபைவ 

உனககு” என்றான். ஆராய்ந்த விவசாயி இம்முைற ெநல பயிரிடடான். இம்முைறயும் 

விவசாயிகேக இலாபம், ஏமாறறததுடன் வீடு திரும்பினான் ெசலவந்தன். அதனால 

எவவிடதது எைத, எப்படி, எககாலததில ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அறிந்து ெசய்தால 

உலைகேய ெவன்று விடலாம்.

குறள

ஞாலம் கருதினும் ைககூடும் காலம்

கருதி இடததாற ெசயின் காலமறிதல, குறள  484

விளககம்

ெசயைல முடிப்பதறகு ஏறற காலதைத அறிந்து இடதேதாடு ெபாருந்துமாறு ெசய்தால 

உலகேம ேவண்டும் எனக கருதினாலும் அது ைககூடும்
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அன்ெபனும் அருஙகுணம் 

அழகிய ஒரு 

காடடில ெபரிய மரம் 

ஒன்று இருந்தது. 

அ ம் ம ர த தி ல 

ப ற ை வ க ளு ம் 

வி ல ங கு க ளு ம் 

வாழந்து வந்தன. 

அஙகு இருந்த கரடி 

மடடும் ேசடைடகள 

பல ெசய்து வாழந்தது.  

பறைவயின் கூடைட 

எ ட டி ப் ப ா ர் க கு ம் . 

குஞசுகள என்றும் 

பாராமல “இேதா 

உஙகைளத தூககி  

எறிகிேறன் பாருஙகள” என்று கூடைடப் பிய்தது எறியும். குரஙகுகள வந்தால தஙகேவ 

இடம் தராமல துரததி விடடுவிடும். சில சமயஙகளில குடடிக குரஙகுகளின் தைலயில 

குடடு ைவககும். அைவ தைல வீஙகி அழுவைதப் பார்தது சிரிககும். இவவாறு யாரிடமும் 

அன்பு காடடாமல ெவறுப்புடேன நடந்து ெகாளளும். அதனால பறைவகளும் குரஙகுகளும் 

ேவறு மரததிறேக ெசன்றுவிடடன. ஒரு முைற ேவடன் ஒருவன் விரிதது ைவததிருந்த 

வைலயில எதிர்பாராமல கரடி சிககிகெகாண்டது. அது காேட அதிரும் வைகயில 

சததமிடடு அலறியது. ேவடன் விரிதத வைலயிலிருந்து தன்ைனக  காப்பாறறும்படி 

கதறியது. ஆனால, ஒருவைரயும் காேணாம். தான் யாரிடமும் அன்பு காடடாமல 

இருந்ததுதான் இந்த நிைலைமககுக காரணம் என்பைத உணர்ந்து ஓெவன அழுதது. 

இவேவைளயில கரடியின் சததம் ேகடடு வந்த பறைவகள, ேவடைனக ெகாததிக 

ெகாததித துரததின. குரஙகுகள வைலையப் பிய்ததுக காப்பாறறின.  அன்றுமுதல கரடி 

எலலாரிடமும் அன்பு ெசலுததத ெதாடஙகியது.

குறள 

என்பி லதைன ெவயிலேபாலக காயுேம

அன்பி லதைன அறம் அன்புைடைம, குறள  77

விளககம்

எலும்பு இலலாத உயிைர ெவயில காய்ந்து வருததும். அதுேபால அன்பு இலலாத 

உயிர்கைள அறம் வருததும்.

78

Tamil 3rd-std_Term2.indd   20 7/29/2019   1:24:36 PM



கலவிேய நமது ெசலவம்

ஓர் ஊரில முததன் என்பவர் வாழந்து வந்தார். ெசாந்தத ெதாழிலில ஈடுபடடுக 

கடினமாக உைழததுச ெசலவந்தராக உயர்ந்தார். அவருககு , மதியழகன் என்ற 

இரண்டு பிளைளகள. பிளைளகள இருவருககும் கலவிககு முதன்ைம அளிககாமல, 

ெதாழிலில ஈடுபடுதத எண்ணினார். ஆனால, தந்ைதயின் ஆேலாசைனையயும் மீறி 

கலலூரி வைர இருவரும் படிதது முடிததனர். முததனுககுக கலவியின் ேமல ெபரிய 

ஈடுபாேடா, விருப்பேமா கிைடயாது. ஆகேவ, சரியாகக கலவி கறகாத முததைன அவரது 

வியாபாரக கூடடாளிகள ஏமாறறி விடடனர். இதனால வீடு, வயல, ஆடுமாடுகள எனச 

ெசலவதைத இழந்து ஒருேவைள உணவுகேக துன்பப்படும் நிைலககு அவரும் அவரது 

குடும்பததினரும் ஆளாகினர்.

முததனின் பிளைளகள இருவரும் இனியும் தாமதிககக கூடாது என எண்ணிப் 

பல நிறுவனஙகளுககு ேவைல ேவண்டி விண்ணப்பிததனர். உரிய கலவிததகுதி 

ெபறறிருந்ததால, இருவருககும் நலல ேவைல கிைடததது.

சில நாளகளிேலேய குடும்பததின் வறுைம நீஙகியது. முததன் கலவியின் 

சிறப்பிைன உணர்ந்து தமது கருததிைன மாறறிகெகாண்டார்.

குறள

ேகடில விழுசெசலவம் கலவி ஒருவறகு

மாடலல மறைற யைவ கலவி, குறள  400

விளககம்

ஒருவருைடய நிைலதத ெசலவம் என்பது அவர் கறற கலவிேய ஆகும். அதைனத 

தவிர ேவறு எந்த ெசலவமும் நீடிதது இருககாது.
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இனியன்



உண்ைமயான அணிகலன்கள

முதியவர் ஒருவர் 

ஆலமரததடியில அமர்ந்து 

இைளப்பாறிக ெகாண்டிருந்தார். 

பககதது ஊருககுச ெசலவதறகாக 

அவவழிேய ெசலவந்தர் ஒருவர் 

வந்தார். அவர் அந்த முதியவைரப் 

பார்தது, “என்ைனயா இவவழிேய 

ேபானால பருததியூர் ேபாய்ச 

ேசரலாமா?“ என்   

ஓஙகிய குரலில 

ஆணவததுடன்

 

அதறகு அந்த முதியவர் எனககுத 

ெதரியாது என்று பதிலளிததார். 

முணுமுணுததுக ெகாண்ேட அந்தச 

ெசலவந்தர் அவவிடதைதவிடடு நகர்ந்தார். சறறுேநரததில மறெறாருவர் ஏராளமான 

ஆபரணஙகள அணிந்துெகாண்டு அஙகு வந்தார். அவர், “என்ன முதியவேர, இந்த 

வழிேய யாேரனும் சறறுேநரததிறகு முன் ேபானார்களா?“ என்று  ேகடடார். அதறகு 

முதியவர் எனககுத ெதரியாது என்று அமர்ந்தபடிேய பதில கூறினார். எனககு ஊரில 

எவவளவு ெசலவாககு உளளது ெதரியுமா? நான் ேகடகும்ேபாது எழுந்து பதில 

கூறமாடடாயா?“ என்று முதியவைரக கடிந்து ெகாண்டு ெசன்றார் அவர். 

மூன்றாவதாக இைளஞன் ஒருவன் அவவழிேய வந்து முதியவரிடம் “ஐயா, 

வணககம். நான் வழி தவறி இஙேக வந்துவிடேடன். எனககுப் பருததியூர் ெசலவதறகு 

அருளகூர்ந்து வழி கூறுஙகள“ என்றான். முதியவரும் உரிய வழிையக கூறினார். 

“ஐயா, தஙகளுககு ஏேதனும் உதவி ேவண்டுமா?“என்று ேகடடான் அந்த இைளஞன். 

அதறகு அந்த முதியவர், "ேவண்டா" என மறுததுக கூறினார். பின்னர், இதுவைர 

அஙகு நடந்தைதக கூறி, “தம்பி, நாம் எவவளவுதான் ெசலவசெசழிப்புடன் இருந்தாலும் 

பணிவுைடைமேய நமககுச சிறந்த பண்பு“என்று கூறி, அந்த இைளஞைன வாழததி 

அனுப்பினார். 

குறள 

பணிவுைடயன் இன்ெசாலன் ஆதல ஒருவறகு

அணியலல மறறுப் பிற. இனியைவ கூறல, குறள 95

விளககம்

பணிவு உைடயவராகவும் இனிைமயான ெசாறகள ேபசுபவராகவும் இருப்பேத 

ஒருவருககு மிகசசிறந்த அணிகலன்.  மறறைவெயலலாம் உண்ைமயான 

அணிகலன்கள ஆகா.
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று

ேகடடார்.



வறாஙக பப�ைறாம் 

●  உமககுப் பிடிதத திருககுறள கைதைய உமது ெசாந்த நைடயில 

கூறுக.

ஆசிரியர் குறிப்பு

திருககுறைள இயறறியவர் திருவளளுவர். இவர் இயறறிய இந்நூல, 

எககாலததுககும் ஏறற அறவுைரக கருததுகைளக ெகாண்டுளளது. இந்நூலில அறம், 

ெபாருள, இன்பம் என மூன்று பிரிவுகள உளளன. 133 அதிகாரஙகளும் அதிகாரததிறகுப் 

பததுக குறெளன 1330 குறடபாககளும் உளளன. ஒவெவாரு குறடபாவும் ஈரடியால 

ஆகிய ெவண்பாவாகும்.

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ஞாலம்- இசெசாலலுடன் ெபாருந்தாத ெசால .........................................

(அ) உலகம் (ஆ) ைவயகம்

(இ) புவி (ஈ) மைல

 2. கீழககாணும் ெசாறகளுள மாறுபடட ெபாருள தருவது .........................................

(அ) அறம் (ஆ) தீைம

(இ) ெகாைட (ஈ) ஈைக

 3. ‘என்பு’  இசெசாலலிறகுப் ெபாருததமான ெசால ........................................

(அ) முகம் (ஆ) எலும்பு

(இ) ைக   (ஈ) கால

 4.  ‘நலல + ெசயல’ இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ...................

(அ) நலலெசயல (ஆ)  நலெசயல

(இ) நறெசயல (ஈ) நலலசெசயல

 5. ‘இன்ெசால’  இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .......................................

(அ) இனிைம + ெசால (ஆ) இன்+ ெசால

(இ) இன்ைம + ெசால (ஈ) இனிைம+ ெசல
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குைடபறாக்களில்  இைண்டறாம் எழுத்து 

ஒனறுபபறால் வரும் ச�றாற்கற்ள எடுத்து எழுதுக

   _____________ _____________

   _____________ _____________

முறைமறாறி உள்்ள சீரகற்ள வரிற�ப்படுத்தி எழுதுக

இன்ெசாலன்  பணிவுைடயன்   ஒருவறகு ஆதல 

பிற மறறுப் அணியலல

________________________________

________________________________

தகவிலர் தககார் அவரவர் என்பது

படும் எசசததாற காணப்

________________________________

________________________________

பறாடி மகிழ்பவறாம்

கடேலாரததில அைல உருளுது பிரளுது

தததளிககுது தாளம் ேபாடுது.

ெகாககு ெநடட ெகாககு

ெநடட ெகாககு இடட

முடட கடட முடட

இலந்தப் பழததிறகு  ஆசப்படட   ெகாழந்த

வாழப்பழம் தின்றது.
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குழு விற்ளயறாடடு

ஞாலம் அறம் அணி என்பு ேகடில எலும்பு

அழிவிலலாதஅணிகலன் தருமம்

உலகம்

ேமறகண்ட ெசாறகைள ஓர் அடைடயிலும் அவறறிறகுரிய ெபாருளகைள ேவறு 

அடைடயிலும் எழுதி ைவததுக ெகாளக. மாணவர்கைள இரு குழுவாகப் பிரிகக. 

ஒரு குழு அடைடயில எழுதிய ெசாறகைளக கூற, மறெறாரு குழு அவறறிறகுரிய 

சரியான ெபாருைளக கூறேவண்டும்.

இேத ேபால குழுககைள மாறறிச ெசாறகைளக கூறசெசய்து, அவறறின் 

ெபாருைளக கூறசெசய்க.

சரியாகச ெசய்யும் குழுைவக ைககைளத தடடி பாராடடச ெசய்க. இதுேபான்று 

ெதாடர்ந்து புதிய ெசாறகைள ைவதது  விைளயாடச ெசய்க.

திருககுறள ஓைலசசுவடி உருவாககி, 

அதில பததுக குறளகைள எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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வ றா லு  ப ப றா யி  க த் தி  வ ந த து ! 

டு ம் … டு ம்  டு ம் … டு ம்

1 4

ஆ! என் வால 

அறுந்து விடடேத!

இந்தா! கததிைய 

ைவததுகெகாள,  

ஆைள விடு…

ஐயா, உழவேர! 

என் வாலில முள 

குததிவிடடது. ெகாஞசம் 

எடுதது விடுஙகேளன்

ஏ… உழவேர! என் 

வாைலத தருகிறாயா? 

இலைல, உன் கததிையத 

தருகிறாயா?

ஒருநாள, ஓணான் ஒன்று ேவலிையத 

தாண்டும்ேபாது அதன்வாலில முள குததி 

மாடடிகெகாண்டது 

குததிய முளைள எடுததுவிட ஊருககுள 

நுைழந்து உதவி ேகடக நிைனததது 

 வாலிலுளள  முளைள

 எடுககும்ேபாது வால அறுந்துவிடடது 
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ஓணானின்

…



விறகு ெவடடிேய... என் 

கததிையத தருகிறாயா? இலைல 

விறைகத தருகிறாயா?

இதப்பாரு பாடடி, என் 

விறைகத தருகிறாயா? 

இலைல ேதாைசையத 

தருகிறாயா?

அடடா! எலலா விறைகயும் 

எரிததுவிடடாயா?

சரி ! சரி!  இந்தா 

ேதாைசைய 

எடுததுகெகாள 

இந்தா… விறைக  நீேய 

ைவததுகெகாள 

ெராம்ப சிரமப்படுகிறாய். 

இந்தா கததி, இதனால 

ெவடடு

அட ! கததி 

உைடந்துவிடடேத !

காடடில ஒருவர் மரம் ெவடடிகெகாண்டிருந்தார் 

அவைரப்பார்தது...

மரதைத ெவடடும்ேபாது கததி உைடந்துவிடடது 

பாடடி! இந்த விறைக 

ைவததுகெகாள. 

ேதாைசையச சுடு

பிறகு, வழியில ேதாைச சுடும் பாடடிையப் பார்ததது 
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ெபண்ேண என் 

ேதாைசையத தருகிறாயா? 

இலைல, பாைனையத 

தருகிறாயா?

ேதாடடககாரேர, தண்ணீர் 

எடுதது ஊறறுவதறகு 

இந்தப் பாைனைய 

ைவததுகெகாள…

ஆ! என் பாைன 

உைடந்து ேபாயிறேற!

 இந்தா… என் 

பாைனைய 

ைவததுகெகாள.

என் பாைனையத 

தருகிறாயா? இலைல, 

பூைவத தருகிறாயா?

இந்தா … பூககைளத 

தருகிேறன், 

எடுததுகெகாள 

ெபண்ேண பசியா? 

இந்தா, ேதாைசையச 

சாப்பிடு.

ஓ… ேதாைச 

முழுவைதயும் சாப்பிடடு 

விடடாயா ?

பிறகு ஓணான், ேமார் விறகும் 

ெபண்ைண வழியில பார்ததது

வழியில ேதாடடககாரைரப் பார்தத ஓணான், ேதாடடககாரர் ெசடிகளுககு 

நீரூறறும்ேபாது பாைன உைடந்துவிடடது

பாைனைய ஓணான் ெபறறுகெகாண்டது

ேமார் விறகும் ெபண் ேதாைசையச 

சாப்பிடடு முடிததாள 
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ெபண்ேண! பூககைளத 

தருகிறாயா? இலைல, 

ேமளதைதத தருகிறாயா?

சரி சரி இந்த ேமளதைத 

ைவததுகெகாள…

நீதிக் கருத்து:

துனபம் வரும் பவற்ளயில்  மனம் ப�றாரவு அறடயக்கூடறாது.

இந்தா.. ெபண்ேண! 

பூககைளத ைவததுகெகாள, 

அழகாக இருப்பாய்.

அடேட!  

என் பூககள உதிர்ந்து 

ேபாயிறேற 

வாலு ேபாயி கததி வந்தது டும்….டும்…டும்…டும்

கததி ேபாயி விறகு வந்தது டும்… டும்… டும்…டும்

விறகு ேபாயி ேதாைச வந்தது டும்…டும்… டும்…டும்

ேதாைச ேபாயி பாைன வந்தது டும்…டும்…டும்…டும்

பாைன ேபாயி பூவு வந்தது டும்…டும்…டும்…டும்

பூவு ேபாயி ேமளம் வந்தது டும்…டும்…டும்…டும்

வழியில ேமளம் வாசிககும் 

ெபண்ைண ஓணான் பார்ததது

ஓணான் அந்த ேமளதைத அடிததவாேற மகிழசசிேயாடு பாடியது 

அந்தப் ெபண் பூககைளத தைலயில 

ைவககும்ேபாது, அைவ உதிர்ந்தன.

அந்தப் ெபண் பயந்தவாறு
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 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. விறெகலலாம் - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) விறகு  + எலலாம் (ஆ) விறகு + ெகலலாம்

(இ) விற + ெகலலாம் (ஈ) விறகு + எலாம்

2. ‘படம் + கைத’ - இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது .........................................

(அ) படம்கைத (ஆ) படககைத

(இ) படகைத (ஈ) படகாைத

3.   – இப்படததிறகு உரிய ெசாலைலக கண்டறிக. .....................

(அ) ஓனான் (ஆ) ஓநான்

(இ) ஓணான் (ஈ) ஓணன்

4. ேதாைச- இசெசாலலின் ஒலிப்புடன் ெதாடர்பிலலாத  ெசால எது? ....................................

(அ) ஆைச (ஆ) ேமைச

(இ) பூைச (ஈ) 

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ஓணான்  எதறகாக வரிடம்  ெசன்றது? 

2. ேதாடடககார  ஓணானிடம் என்ன கூறினா ?

3. கைதயில ஓணான் ெபறறு வந்த ெபாருளகைளக கூறுக.

4. படககைதயிலிருந்து நீ அறிந்து ெகாண்ட கருதது யாது?

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்

வறாஙக பப�ைறாம் 

●  ‘டும் டும் டும் டும்’  படககைதைய உமது ெசாந்த நைடயில கூறுக.

●  வாரஇதழகளில வரும் படககைதையப்  படிதத அனுபவம் 

உண்டா? ஆம் எனில, அககைதையப் பறறி கூறுக.
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புதிருக்குப் சபறாருத்தமறான படத்றதப் சபறாருத்துக.

ஊர்கூடி என்ைன இழுததாலதான்

 நான் அைசந்து வருேவன்- நான் யார்?

இடிஇடிககும்; மின்னல மின்னும்; 

மைழ ெபய்யாது.  - அது என்ன?

நிழல தருேவன் காய் தருேவன் 

பழம் தருேவன்.  -நான் யார்?

‘கைல’ என்ற ெசாலலில முதல  எழுதது

‘படம்’ என்ற  ெசாலலில இைட எழுதது

‘மடல’ என்ற ெசாலலில இறுதி எழுதது- நான் யார்?

ச�றால் விற்ளயறாடடு

ஒரு ெசாலலில உளள ஏதாவது ஓர் எழுதைதகெகாண்டு, புதிய ெசாறகைள உருவாககி 

மகிழக.

பா  ம்

தங  ம்

க  வு

தைல  ர்

இேத ேபான்று ஒடடகம், குருவி, சிஙகம், கவிைத ேபான்ற ெசாறகைளத ெதாடககமாக 

ைவததுச ெசாறகைள உருவாககுக.

அறிநது சகறாள்பவறாம்

உலக கைதெசாலலல நாள  - மார்ச 20

த

த

க

வ
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(அஙகைவ, சஙகைவ இருவரும் சிததப்பா, சிததி வீடடிறகுச ெசலகிறார்கள)

சிததி  வாருஙகள, ெசலலஙகேள! வீடடில எலலாரும் நலமா?

அஙகைவ 

சஙகைவ நலமாய் உளேளாம் சிததி,  நீஙகள நலமா? 

சிததப்பா  நீஙகள இருவரும் கலவிச சுறறுலா ெசன்று வந்தீர்களாேம! அைதப் பறறிக 

கூறுஙகள ேகடேபாம்.

அஙகைவ  நாஙகள தருமபுரி மாவடடததில உளள வரலாறறுச சிறப்புமிகக  

ஒேகனககல ககுப் ேபாய் வந்ேதாம்.  அைதப் பறறிக கூறுகிேறன். 

ேகளுஙகள.

சஙகைவ  எழில ெகாஞசும் மைலயில உளள அந்த அருவி, ெபன்னாகரம் ஊராடசி 

ஒன்றியததிலிருந்து 16 கி.மீ. தூரததில உளளது. கடல மடடததிலிருந்து 

1500 அடி உயரததில உளளது.

சிததப்பா  மைலயின் உசசியிலிருந்து ெவளளிைய உருககி  ஊறறியது ேபால 

ேபரிைரசசலுடன்  கீழ ேநாககி விழும் அருவி பார்கக பார்கக அழகு, 

இலைலயா?

எ ழி ல்  ச க றா ஞ் சு ம்  அ ரு வி15
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அஙகைவ ஆம் சிததப்பா அழேகா, அழகு

சிததப்பா  அதறகு ஒேகனககல என்ற  ெபயர் எப்படி வந்ததாம்? ெதரிந்து 

ெகாண்டீர்களா?

அஙகைவ  ஒேகனககல என்பதறகுப் புைகயும் 

கலபாைற எனப்ெபாருள. கன்னடததில 

ஒேக என்பது புைக ஆகும். அருவிநீர் 

கலபாைறயில படடுத ெதறிதது, 

ெவண்புைக ேபாலத ேதாறறம் 

அளிப்பதால தான் இப்ெபயர் வந்தது. 

காேவரி ஆறு கர்நாடகததிலுளள 

குடகுமைலயில ேதான்றி இஙகுதான் 

தமிழநாடடு எலைலககுள நுைழகிறது

சஙகைவ  உலலாசப் பயணிகைளப் ெபரும் ஆரவாரதேதாடு வரேவறகும் 

யில  தண்ணீர் ெகாடடும்  காடசி அறபுதமாக இருககும். 

சிததி   அவவிடததிறகு எதன் மூலம் பயணம் ெசய்தீர்கள?

சஙகைவ  இந்தக கண்ெகாளளாக காடசியிைன 

கண்டுகளிகக  பரிசலில ெசன்ேறாம். 

என்ேன அருைம! 100 அடி 

உயரததிலிருந்து விழும் அருவியில 

குளிததது மகிழசசியாக இருந்தது. 

சிததப்பா  பரிசலில ெசலலும் வழியில என்ெனன்ன 

பார்ததீர்கள?

அஙகைவ  மைல நடுேவ பாைதயைமதது அருவி நீர் ஓடும் காடசி ெவண்ெணய் 

உருகுவது ேபால ெதரிந்தது. இந்தப் பரிசலில பயணம் ெசன்றது எஙகைள 

ஆனந்தக களிப்பில ஆழததியது. 

சஙகைவ  இரு மைலகளுககு இைடேய ெதாஙகுபாலததில ெசன்ேறாம்.

அஙகைவ  நாஙகள எலலாரும் நீராடி விடடு, மீண்டும் பரிசலில கைரககு வந்ேதாம். 

உணவு உண்டபின்,  மான்பூஙகா  ெசன்ேறாம்  துளளிததிரியும் 

மான் கூடடம், முதைலப் பண்ைண முதலியவறைறப் பார்தேதாம்.

சஙகைவ  சிததி, அஙேக மிகப் பைழைமயான ேதசநாதீஸவரர் ேகாவில உளளது. 

அது அதியமான் காலதைதச ேசர்ந்தது என்பைதக கலெவடைடப் படிதது, 

அறிந்து ெகாண்ேடாம்.
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●  நீ வசிககும் பகுதியில அலலது மாவடடததில 

ஏேதனும் சுறறுலாததலம் ெசன்று வந்துளளாயா? 

உனது அனுபவதைத வகுப்பில பகிர்ந்துெகாள.

வறாஙக பப�ைறாம் 

  �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ஒேகனககல அருவியில  நீர் வீழவது ........................................ உருககி  ஊறறுவது ேபால 

இருந்தது.

(அ) தஙகதைத (ஆ) ெவளளிைய

(இ) இரும்ைப (ஈ) கறபாைறைய

2. ‘ஒேகனககல’ என்ற ெசாலலின் ெபாருள .......................................

(அ) பவளப்பாைற (ஆ) வழுககுப்பாைற

(இ) பனிப்பாைற (ஈ) புைகப்பாைற

3. ‘ெவண்புைக’ என்ற ெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .................................

(அ) ெவண் + புைக  (ஆ) ெவ + புைக

(இ) ெவண்ைம + புைக  (ஈ) ெவம்ைம + புைக 

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

சிததப்பா  பாராடடுகள, குழந்ைதகேள! அருவியின் அழைக கண்டுகளிததது 

மடடுமின்றி, அஙகுளள  ெபாதுஅறிவுச ெசய்திகைளயும் திரடடியிருககிறீர்கள.

சிததி   நன்றி குழந்ைதகேள! 

எஙகளுககும் ஒேகனககைல 

ேநேர ெசன்று  பார்தத 

பரவசதைத உண்டாககி 

விடடீர்கள! நாமும் 

குடும்பததுடன் ஒருமுைற 

ெசன்று வருேவாம்.
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4. பாைத + அைமதது  - இசெசாறகைளச  ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது. ...................................

(அ) பாைதஅைமதது (ஆ) பாைதயைமதது

(இ) பாதம்அைமதது (ஈ) பாதயைமதது

5. ேதாறறம் – இசெசாலலின்  எதிர்ச ெசால ......................................

(அ) ெதாடககம் (ஆ) மைறவு

(இ) முதல (ஈ) ஆரம்பம்

வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. ஒேகனககல பகுதியில  நாம் பார்கக ேவண்டிய இடஙகைளக கூறுக.

2.  ஒேகனககலில அருவியில நீர் விழும் காடசி, பார்ப்பதறகு எப்படி இருந்தது?

3. சஙகைவ பார்தத மிகப்பைழைமயான ேகாவிலின் ெபயர் என்ன?

4. ஒேகனககல எஙேக  அைமந்துளளது?

�ரியறான சதறாடறை ✓ எனவும் தவைறான சதறாடறை  

X எனவும் குறியிடுக.

1. ஒேகனககல திருசசி மாவடடததில உளளது. 

2. அருவியிலிருந்து விழும் நீர், பாைறயில படடு, ெவண்புைக ேபாலத ேதான்றும்

3. கடல மடடததிலிருந்து ஒேகனககல 1500 அடி உயரததில உளளது

அகை முதலிறயப்  பறாரத்துப் சபறாருள் எழுதுக

1. எழில   -   ___________

2. களிப்பு  -  ___________

3. நீராடலாம் - ___________

4. பரவசம்  - ___________
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சபறாருத்தமறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக.

1. கடறகைரயில ___________ ( மனல/மணல) வீடு கடடி விைளயாடலாம்.

2. மரததில பழஙகள___________  (குைரவாக/குைறவாக) உளளன.

3. வலப்பகக சுவரின் ேமல ___________ (பலலி/பளளி) இருககிறது.

4. ஆதிைரககு நலல___________(ேவைல/ேவைள) கிைடததுளளது.

படஙகற்ள இறைத்துச் ச�றாற்கற்ளக் கண்டுபிடிப்பபறாமறா?

ேதன்

_________ _________ _________

_________

_________ _________

_________ _________

_________

_________

நீர் ேதனீர்
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உனறன அறிநதுசகறாள்.

தமிழநாடடில ேகாைட வாழிடமாகவும் சுறறுலாததலமாகவும் விளஙகும் ஊடடி 

(உதகமண்டலம்) ‘மைலகளின் அரசி’ என அைழககப்படுகிறது. இது, நீலகிரி 

மாவடடததில அைமந்துளளது.

சிநதிக்கைறாமறா?

படஙகைள உறறுேநாககித தூய்ைமயான காறறு எஙேக கிைடககிறது.? உன் 

கருததுகைள ெவளிப்படுததுக.

பருப்பு அைட பாரம்மா

பதமாய் எடுதது உண்ணம்மா

இனிப்புப் பணியாரம் ேவணுமா

இஙகு வந்து பாரம்மா

ெவளைள நிற உப்புமா

ேவண்டும் மடடும் தின்னும்மா

கரக முரக முறுகைகேய

கடிததுத தின்னு ெநாறுககிேய

சுைவ மிகுந்த ெகாழுககடைட

சூடாய் இருககு தடடிேல!

ெவலலம் ேதஙகாய் ேசர்ததுேம

ெவண்ெணய் பிடடும் ஈர்ககுேம!

பாடலிலிருந்து உணவுப் ெபாருளகளின் 

ெபயர்கைள எழுதுக.

பருப்பு அைட,        ------------

-------------, ------------

-------------, ------------

-------------, ------------

-------------, ------------

-------------, ------------
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இ ன  எ ழு த் து க ள்

குழந்ைதகேள! நண்பர்கேளாடு ேசர்ந்திருப்பது உஙகளுககு மிகவும் 

பிடிககும்தாேன! உஙகைளப்ேபாலததான்  சில எழுததுகளும் ஒன்றாகேவ இருகக

 விரும்புகின்றன. அவறைற இனஎழுததுகள என அைழககின்றனர்.

உஙகளுககும் உஙகள நண்பர்களுககும் அன்பாகப் ேபசுவது, ஒேர மாதிரியாக 

ஆைட அணிவது என்று சில பண்புகள ெபாதுவாக இருப்பைதப் ேபால, இனஎழுததுகளும் 

பிறககும் இடம், ஒலிககும் முயறசி, கால அளவு, வடிவம் முதலியவறறில ஒததுப்ேபாகின்றன. 

சரி, எந்த எழுதது எந்த எழுததுககு இனமாக வரும்? ெதரிந்து ெகாளேவாமா?

உயிசைழுத்துகள்

உயிெரழுததுகள பன்னிரண்டு அலலவா! அவறைற உயிர்ககுறில, உயிர்ெநடில 

எனப் பிரிததுப் படிததிருப்பீர்கள. ஆைகயால, உயிர்ககுறில எழுததுகளுககு உயிர்ெநடில 

எழுததுகள இனமாக வரும். எப்படி?

அ - ஆ இ - ஈ உ - ஊ எ - ஏ ஐ - ? ஒ - ஓ ஔ - ?

என்ன இது? ஐ என்ற எழுததுககும் ஔ என்ற எழுததுககும் இன எழுதது எஙேக? 

கண்டுபிடிககலாமா?  ஐ – இந்த எழுதைத நன்றாக ஒலிததுப் பாருஙகள. இறுதியில 

என்ன ஓைசயில முடிகிறது? இ தாேன. அதுேபால, ஔ என்னும் எழுதைதயும் ஒலிததுப் 

பாருஙகள. எந்த எழுததின் ஓைசயில முடிகிறது? உ என்னும் எழுததின் ஓைசயலலவா! 

இப்ேபாது  எழுதிப் பார்ககலாமா?

ஐ - இ ஔ - உ

சமயசயழுத்துகள்

ெமய்ெயழுததுகைள நாம் ஏறெகனேவ ெபயரிடடு அைழதேதாேம, 

நிைனவிருககிறதா? என்ன அது? வலலினம், ெமலலினம், இைடயினம். 

வலலின எழுததுகளுககு ெமலலின எழுததுகளதாம் இனமாக வரும். கீேழ 

இருப்பைதப் பாருஙகள.

க - ங ச - ஞ ட - ண் த - ந் ப் - ம் ற - ன்

ய், ர், ல, வ, ழ, ள, இைவ ஆறு எழுததுகளும் இைடயினம். இவறறிறகு இன எழுததுகள 

இலைல. ஓர் எழுததிறகு அருகில அேத எழுதது வந்தாலும் அைவ இன எழுததுகள அலல 

(பககம், அசசம்…)
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இன எழுததுகள ேசர்ந்ேத வருவைதக கண்டுபிடிககலாம் வாருஙகள. கீேழ உளள 

படஙகைளப் பார்தது, அவறறின் ெபயர்கைளச ெசாலலி, எழுதிப் பாருஙகள. 

சஙகு மஞசள பந்து வண்டு பம்பரம் கன்று

உஙகள் நண்பரகளின சபயரகளிலுள்்ள இன எழுத்துகற்ளக் கண்டுபிடியுஙகள்

மஙைக, கஙகா, இராமலிஙகம், மஞசுளா, அஞசலி, காஞசனா, அஞசனா, பாண்டியன், 

தண்டபாணி, காந்தி, சாந்தி, ெஜயந்தி, கந்தன், நந்தா, நந்தினி, வந்தனா, அம்பிகா, அம்பு, 

இளமாறன், மணிமாறன் 

விடுபடட இடஙகளில் �ரியறான இனஎழுத்துகற்ள நிைப்பைறாமறா?

ெச - - ருததி கு - - சு - - ல ெதா - -  பாலம் இ -- ஆ - -

உஙகள வீடடில நீஙகள காணும் 

ெபாருளகளுள இன எழுததுகள இடம்ெபறற 

ெசாறகள 20 எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்
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ந றா யு ம்  ஓ ந றா யு ம்16

பசியால வாடி ெமலிந்த ஓநாய், தின்பதறகு ஏதாவது அகப்படுமா? என்று  காடு 

முழுவதும் த திரிந்தது. அப்ேபாது ெகாழுெகாழு என்றிருந்த ஒரு  நாய், 

மகிழசசியுடன் எதிேர ஓடி வருவைதப் பார்ததது. 

அந்த நாையத தின்று விடலாமா என்று ஓநாய் நிைனததது. ஆனால, தான் அப்ேபாது 

இருந்த ேசார்வான நிைலயில அந்த நாயுடன் சண்ைட ேபாடடுத ேதாறகடிகக முடியுமா? 

என்பது சந்ேதகமாய் இருந்தது. அதனால அதனுடன் நடபாய்ப் ேபச ஆரம்பிததது.

ஓநாய் நண்பா, நீ எவவளவு அழகாக இருககிறாய்!

நாய்  நண்பேன, மிகக மகிழசசி. நான் ெசாலகிறபடி ெசய்தால நீயும் என்ைனப்ேபாலக 

ெகாழுெகாழு என்று அழகாய் இருககலாம். நீ இந்தக காடடில இருந்து பசியும் 

படடினியுமாக ஏன் துன்பப்படுகிறாய்  என்னுடன் ெவளிேய வந்து விடு நலல 

உணவு கிைடககும்.

ஓநாய் அப்படியானால, நான் என்ன ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்?
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நாய்  ேவைலயாவது கீைலயாவது. ஒன்றுேம கிைடயாது. வீடடுககு 

வருகிற அறிமுகம் இலலாத புதியவர்கைள விரடடியடிகக ேவண்டும். 

வீடடுககாரர்கைளப் பார்ததால வாைல ஆடட ேவண்டும். அவவளவுதான், 

அதறகுப் பதிலாக விதவிதமான உணவுகள கிைடககும். நமது தைலைய 

வீடடுககாரர்கள அன்பாக வருடிக ெகாடுப்பார்கள. அது   ஆகா!  என்ன சுகம் 

ெதரியுமா?

ஓநாய்  ஓ! அப்படியா! அவவளவு சுகமான வாழகைகயா! தயவு ெசய்து என்ைனயும் 

அைழததுச ெசல, நண்பா.

நாய்  வா நண்பா!  என்னுடன் உன்ைன அைழததுச ெசலகிேறன். இன்றிலிருந்து 

உனககு நலலகாலம்தான்.

ஓநாய்  இேதா, இப்ேபாேத புறப்படுகிேறன். அது சரி, அது என்ன உன் கழுததில ஒரு 

கருப்புப் படைட  ெதாஙகுகிறேத!

நாய் அது ஒன்றுமிலைல, வா.

ஓநாய் ஒன்றுமிலைல என்றால, கழுததில எப்படி படைட வந்தது?

நாய்  என்ைனச சஙகிலியால கடடிப் ேபாடுவதறகு வசதியாகக கழுததில ேபாடப்படட 

படைட. அவவளவுதான்!

ஓநாய்  என்ன, கடடிப் ேபாடுகிறார்களா! அப்படியானால, உன் விருப்பப்படி எப்ெபாழுது   

ேவண்டுமானாலும் ெவளிேய ேபாக முடியாதா?

நாய்  ஊ... கும், எப்ெபாழுதும் நம் விருப்பம்ேபால ேபாக முடியாது. அதிெலன்ன 

பிரமாதம்?

ஓநாய்  என்ன பிரமாதமா? அதுதான் எனககுப் ெபரிய காரியம். எப்படிப்படட 

வாழகைகயாய் இருந்தாலும் சரி, என் சுதந்திரதைத விடடுகெகாடுகக மாடேடன். 

வீடடில மாடடிக ெகாண்டு விதவிதமான உணவுகைளச சாப்பிடுவைதவிடச 

சுதந்திரமாகக காடடில அைலவேத ேமல, நான் ேபாகிேறன். 

திைன : முற்றுப்புள்ளி,  வினறாக்குறி ஆகிய நிறுத்தக்குறியீடுகற்ள அறிநது படித்தல்

வறாஙக பப�ைறாம் 

●  ஓநாயும்  நாயும் கைதைய உம் ெசாந்த நைடயில கூறுக.

●  முகமூடி அணிந்து நடிததுக காடடுக.
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வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. பசியால ெமலிந்த ஓநாய் எஙகுச சுறறித திரிந்தது?

2.  நாய், ஓநாைய எஙகு வரச ெசான்னது?

3. நாயின் கழுததில என்ன இருந்தது?

அகை முதலிறயப்  பறாரத்துப் சபறாருள் எழுதுக

1. விதவிதமான - ________

2. சுதந்திரம் - __________

3. வருடுதல - __________

4. பிரமாதம்  - __________

5. சந்ேதகம் - __________

 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1.  மகிழசசி- இசெசால  உணர்ததும் ெபாருள ........................................

(அ) இன்பம் (ஆ) துன்பம்

(இ) வருததம் (ஈ) அன்பு

2.  ஒன்றுமிலைல – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .......................

(அ) ஒன்று + இலைல (ஆ) ஒன்றும் + இலைல

(இ) ஒன்றுேம + இலைல (ஈ) ஒன்று + மிலைல

3.  அப்படி+ ஆனால – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ......................................

(அ) அப்படியானால (ஆ) அப்படியனால

(இ) அப்படியினால (ஈ) அப்படிஆனால

4.  விருப்பு என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ....................................

(அ) ெவறுப்பு (ஆ) கருப்பு

(இ) சிரிப்பு (ஈ) நடிப்பு

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!
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கருப்புப்படைட

சுதந்திரமாக
அ

ழகாக

அ
ன்

ப
ாக

ஓ
ந
ாய்

�ரியறான சதறாடறை ✓ எனவும் தவைறான சதறாடறை X  

எனவும் குறியிடுக.

1. ஓநாய் தின்பதறகு எதுவும் கிைடககாமல ெமலிந்திருந்தது.

2. நாய் புதியவர்கைளக கண்டால விரடடியடிககாது

3. ஓநாயின் கழுததில கருப்புப் படைட இருந்தது.

4. ஓநாய் சுதந்திரமாக வாழ ஆைசப்படவிலைல

5. ஓநாைய நாய் வீடடிறகு அைழததது.

�ரியறான ச�றால்ைறால் நிைப்புக

1. நீ எவவளவு ______________ இருககிறாய்?

2. நாயின் கழுததில ____________ இருந்தது. 

3.  வீடடுககாரர்கள நாைய ______________ 

வருடிகெகாடுப்பார்கள

4.  வீடடில மாடடிகெகாளவைதவிட _____________ காடடில அைலவேத ேமல.

5. என்ைனத தயவுெசய்து அைழததுச ெசல என்று ______________ கூறியது.

ச�றால்ைக்பகடடு எழுதுபவறாம்

1. நலல உணவு கிைடககும் 

2. கழுததில  படைட எப்படி வந்தது?

3. நாய் மகிழசசியாய் ஓடிவந்தது.

4. ஆகா! என்ன சுகம் ெதரியுமா!
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ச�றாற்கற்ள இறைத்து எழுதுபவறாம்

1. _____________________  1. ______________________

2. ____________________  2. _____________________

3. ____________________  3. _____________________

எண்ணம் உடல

புததகம்
ஓநாய்

உணவு சிறுவன்

நலல ெமலிந்த

உனறன அறிநதுசகறாள்

நாம் ெபாருள உணர்ந்து படிப்பதறகு 

நிறுததககுறிகள உதவுகின்றன.

? - வினாககுறி

, - காறபுளளி

; - அைரப்புளளி

: - முககாறபுளளி

. - முறறுப்புளளி

! - வியப்புககுறி
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ச�றால் விற்ளயறாடடு

கரும்பு

கரடி

கடல

வி, க, த, ங, ம், க, ைலரு,க, ர, டி, ட,பு,ல, ல, ம்

ச, த, ள, ம், த, கு, ள, ந், ட, மப, ம், ட, ழ, ைவ, டு ற
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ச�றாற்கற்ள முறைப்படுத்திச் �ரியறான சதறாடறை 

உருவறாக்குக.

எ.கா. சுதந்திரதைத ெகாடுகக என் மாடேடன் விடடு

 என் சுதந்திரதைத விடடுகெகாடுகக மாடேடன்

1. ெகாழு, ெகாழு அழைகயும் புகழந்தது நாயின் உடம்ைபயும்.

2. பார்ததால வீடடுககாரர்கைளப் ஆடட வாைல ேவண்டும்.

சபறாருத்தமறான நிறுத்தக் குறியிடுக.

எ.கா.   நான் என்ன ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்

 நான் என்ன ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் ?

1. ஆகா என்ன சுகம் ெதரியுமா

2. ஒன்றுமிலைல என்றால கழுததில எப்படி படைட ஏறபடடது

3. என்ன கடடிப் ேபாடுகிறார்களா

4. நம் விருப்பம் ேபால ேபாக முடியாது அது என்ன பிரமாதம்.

5. நலல உணவு உனககும் கிைடககும் என்று ெசான்னது 

விற்ளயறாடைறாம், வறாஙக!

ச�றானனறால் ச�யபவன!

 குழந்ைதகைள வடடமாக ஓடவிட ேவண்டும். ஆசிரியர் நடுவில நிறக ேவண்டும். 

ஆசிரியர் ஒரு பாடைலப் பாட ேவண்டும். ஆசிரியர் பாடுவைத நிறுததியவுடன் எலலாக 

குழந்ைதகளும் அப்படிேய நிறக ேவண்டும். உடேன ஆசிரியர் ஒரு விலஙகின் ெபயைரச 

ெசாலல, அந்த விலஙகு ேபால ஒலி எழுப்ப ேவண்டும். எ.கா. பசு- என மா, மா என ஒலி 

எழுப்புதல, இவவாறு ேவறு ேவறு விலஙகுகள ெபயர் ெசாலலலாம். இவவிைளயாடடில 

அைனததுக குழந்ைதகைளயும் பஙேகறகச ெசய்தல ேவண்டும்.. 

104

Tamil 3rd-std_Term2.indd   46 7/29/2019   1:24:56 PM

க



பலேவறு விலஙகுகள, பறைவகள 

படஙகைளத திரடடுக. அவறைறத 

ெதாகுப்ேபடடில ஒடடி, அைவ எழுப்பும் 

ஒலிகளின் ெபயர்கைள எழுதி வருக.

ச�யல் திடடம்

சிநதிக்கைறாமறா?

எநதக் கிளி மகிழ்ச்சியறாக இருக்கும்? ஏன? 

சூழலுக்பகற்ை  உைரறவத் சதரிவு ச�யக.

(சிரிப்பு, மகிழசசி, வருததம், வியப்பு, அசசம்)

1. பாடடி புததாைட வாஙகித தரும்ேபாது ஏறபடுவது

2. மிகப்ெபரிய யாைனையப் பார்ககும்ேபாது

3. ேகாமாளி ெசய்யும் ெசயலகைளக காணும்ேபாது

4. நம்முைடய நண்பர் கீேழ விழுவைதக காணும்ேபாது

5. திடீெரன எதிரில பாம்ைபக காணும்ேபாது

மகிழசசி
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புதிர்ககைத

அடர்ந்த காடடில முயலும் மானும் ெநடுநாள நண்பர்களாக வாழந்து வந்தன. 

இரண்டு விலஙகுகளும் அன்பாய்ப் பழகி வந்தன. மான் பார்ப்பதறகு அழகாக இருந்ததால 

எப்படியாவது ேவடைடயா  ட ேவண்டும்  என்ற  எண்ணம் அஙகுளள நரிககுத 

ேதான்றியது. நரி ஒரு நாள மானிடம் "நண்பேன! நீ உன் நண்பன் முயலமீது அளவுககு 

மீறிய பாசம் ைவததுளளாய்!  என்பைத நான் அறிேவன். ஆனால முயேலா, உன்ைனவிட 

நான்தான் அழகு என்று எலலா விலஙகுகளிட ம்  ெசாலலிகெகாண்டு அைலகிறது.

ந ட ப ப  உ ய ர வு
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நீதிக் கருத்து: : கூடறா நடபு பகடறாய முடியும்

முயலிடம் ெதாடர்ந்து  நீ  நடபு ைவததுகெகாண்டால  உன்ைன ஏதாவது ஆபததில 

மாடடிவிடும்" என்றது நரி. மானிறகு நரியின் தந்திரம் புரியவிலைல. "அது எப்படி?" 

என்று ேகடடது. அதறகு நரியானது, "அேதா தூரததில ெதரிகிற குைகககு முயல 

உன்ைன அைழததுச ெசன்று அஙகு வாழும் சிஙகததிறகு இைரயாககிவிடும்" என்று 

ெபாய் கூறியது. மானும் நரியின் சூழசசிையப் புரிந்து ெகாளளாமல அதைன நம்பி 

நடுகாடடிறகுள  ெசன்றது. தனது நண்பைன ெவகுேநரம் ஆகியும் காணவிலைலேய  

என்று முயல துடிதுடிததது. காடடிறகுள அைலந்து திரிந்து ேதட ஆரம்பிததது. கைடசியில 

நரி தந்திரமாக மாைன ேவடைடயாட அைழததுச ெசன்றைதப் பார்ததுவிடடது. "நரியாேர! 

என் நண்பைன எஙகு அைழதது ெசலகிறாய்?"  என்று ேகடடது. "இன்றிலிருந்து மான்  

உன் நண்பன் அலல. மான் என் நண்பன்" என்று நரி பதில கூறியது ”மாைன விடடுவிடு!” 

என்று கதறியது முயல. அப்படியானால என் மூன்று புதிர்களுககு விைடகூறு? பிறகு 

விடடுவிடுகிேறன் என்றது நரி. சரி! புதிர்கைளச ெசால என்றது முயல.

நரி புதிர்கைளச ெசாலலத ெதாடஙகியது

புதிர் 1 : கீேழ வரும் ஆனால ேமேல ேபாகாது அது என்ன?

புதிர் 2 : ைககள இருககும், ஆனால ைகதடடமுடியாது அது என்ன?

புதிர் 3 : ெதாடககததில உயரம் எரிந்து முடிந்தவுடன் குடைட அது என்ன?

முயல நரியிடம் இவவளவுதாேன! இேதா விைட ெசாலகிேறன் என்றது. முதல  புதிருககு 

‘மைழ’ என்பேத விைடயாகும். இரண்டாவதறகு 'கடிகாரம்' என்பேத விைடயாகும். 

மூன்றாவதறகு ‘ெமழுகுவததி’ என்பேத விைடயாகும் என்றது. முயல விைட கூறியைதப் 

பார்ததுத திைகதது ேபானது நரி. நீ கூறியபடி புதிருககு விைட ெசாலலிவிடேடன் என் 

நண்பைன என்னிடம் அனுப்பி விடு! என்று ேகடடது முயல. நரியும் ேவறுவழியிலலாமல 

மாைன விடுவிததது. மான் மகிழசசியுடன் முயலுடன் ஒன்று ேசர்ந்து வாழந்தது.
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 �ரியறான விறடறயத் சதரிவு ச�யபவறாமறா?

 1. ‘இைர’ என்ற ெசாலலின் ெபாருள .........................................

(அ) உணவு (ஆ) இருப்பிடம்

(இ) மைல (ஈ) இைறவன்

2. ‘மகிழசசியுடன்’ – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .........................................

 (அ) மகிழசசி + யுடன் (ஆ) மகிழசசி + உடன் 

(இ) மகிழ + உடன் (ஈ) மகிழச + சியுடன்

3. ெசாலலி + ெகாண்டு – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ...............................

 (அ) ெசாலலிகெகாண்டு (ஆ) ெசாலெகாண்டு

(இ) ெசாலலகெகாண்டு (ஈ) ெசாலலிெகாண்டு

4. ‘முதுைம’ என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ....................................

(அ) தீைம (ஆ) சிறுைம

(இ) ெபருைம (ஈ) இளைம

5. ‘சூழசசி ’என்ற ெசாலலுககுக கைதயின்படி ெதாடர்புைடய விலஙகு ...................................

(அ) மான் (ஆ) முயல

(இ) நரி (ஈ) சிஙகம்

படிப்பபறாம்! சிநதிப்பபறாம்! எழுதுபவறாம்!

வறாஙக பப�ைறாம் 

●  உமககுத ெதரிந்த புதிர் / விடுகைதகைள வகுப்பைறயில 

கலந்துைரயாடுக.

●  அன்ைப மறவா முயல கைதைய உமது ெசாந்த நைடயில 

கூறுக.
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வினறாக்களுக்கு விறடயளி

1. முயல எந்த விலஙகுடன் நண்பனாகப் பழகியது?

2. மாைன விடடுவிடுவதறகாக நரி என்ன ெசய்தது?

3. மான் எதனால மாடடிகெகாண்டது?

4. மறற விலஙகுகள நரியிடம் நடபு ெகாளவைத ஏன் தவிர்ததன?

புதிருக்குப் சபறாருத்தமறான படத்றதப் சபறாருத்துக.

1. உணைவ எடுததிடுவாள 

 உண்ணாமல ைவததிடுவாள

 உடல ெமலிந்த ெபண்- அவள யார்?

2. ெவளைளயாம் ெவளைளககுடம்

 விழுந்தால சலலிககுடம். அது என்ன?

3. ெகாடிெகாடியாம் பூஙெகாடியாம்

 கிளிதின்னும் பழம் இதுவாம்- அது என்ன?

4. தடடு தஙகத தடடு

 தகதகககும் ெவளளிததடடு

 தைலககுேமல உலாவரும் –அது என்ன?

5. ஆயிரம் அைற ெகாண்ட

 மிகப்ெபரிய மிடடாய் கைட – அது என்ன?
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முறைமறாறியுள்்ள ச�றாற்கற்ள முறைப்படுத்தி எழுதுக.

1. ெசலலலாம் இைரேதடச  புலெவளியில

 _______________________________________

2. அைழததுச நண்பைன ெசலகிறாய் எஙகு

 _______________________________________

3. 

 _______________________________________

சமறாழி விற்ளயறாடடு

மாணவர்கைள இரு குழுககளாகப் பிரிகக ேவண்டும். ஒரு குழுவிலிருந்து  

மாணவர்கள இருவைர அைழதது அதில ஒருவரின் காதில அவருககு மடடும் 

ேகடகும்படியாக ெமதுவாக ஒரு ெசாறெறாடைரக  கூறுக. இப்ெபாழுது அந்த மாணவர், 

ெசாலலப்படட ெசாறெறாடருககு ஏறறாறேபால எதிேர உளள மறெறாரு மாணவரிடம்  

நடிததுககாடடேவண்டும். அதைன, அந்த மாணவன் கண்டுபிடிககேவண்டும். 

இவவாறு ெதாடர்ந்து விைளயாடி மகிழச ெசய்க.

சநடிறைக் குறில் ஆக்குக

1. கானல - ___________

2. வாைட - ___________

3. ஆைட - ___________

4. ேதாடு  - ___________

5. ேகாடு  - ___________

6. பால  - ___________

மீண்டும் மீண்டும் ச�றால்லிப்பழகுபவறாம்

1. விண்ணுககும் மண்ணுககும் ெபண்ணுககும் கண்ணுககும் டண்ணகரம்

2.  உளி ெகாண்டு சிைலெயான்று வடிததான்.  

உலகின் தைலசிறந்த கைலெயன்று மைலததான்.

3. குடைட மரமும் ெநடைடமரமும் ெமாடைடததைலையத தடவிகெகாண்டன.
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முடியும் நட்பு வேடாய் முடியும் 



ஒரு ெசால பல ெபாருள அறிக

 

கார் நீர்

பருவம்

குளிர்சசி

ெநல அழகு

நிறம்

                       

கறையும் றகவண்ைமும்

விைல் பூக்கள் ச�யபவறாமறா

உஙகளுககுப் பிடிதத வண்ணதைத ஆளகாடடி விரலால ெதாடடு ைவயுஙகள. ஒேர 

ஒரு ேகாடு நடுவில ேபாடுஙகள. பூசெசடி தயார்.

எைவேயனும் பதது விடுகைதகைள எழுதி, 

அவறறிறகுப் ெபாருததமான படஙகைள வைரந்து 

வருக.

ச�யல் திடடம்
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 __________ __________
 __________ __________
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திறன்பேசி்�ோடு த�ோடர்புடட� த�ோற்கடை உருவோக்கு்க.

ச  ம் கீ

 

ச் க எ



1 2

3
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ஆகவே அதற்குச் சரியான பாடம் 
புகட்டுவோம்



1.  
    
    

    
  

 
    
    

    
  

5. 
    
    

1.  
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காதத
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வதனீ



__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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விட்டு

இங்கேதான்
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வே
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வத
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உயரோய்



–

–

–

– 
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 ______________________________________

 _______________________________________

 ________________________________________
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 ________
 _________

 ________
 _________

 ________
 _________
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நல்ல

நூல்
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கும்
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எழுத்துநைட வாயிலாக ெவளிப்படுவது, இயல்
பாடல்கள் மூலம் ெவளிப்படுவது, இைச
அங்க அைசவுகளுடன் ெவளிப்படுவது, நாடகம்
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தமிழுக்கும் அமுது



X
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2006
2001
2004
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ேநரத்தில்    கருேமகங்கள்   சூழ்ந்து    ேபெராலியுடன்    இடி   இடிக்கத்   ெதாடங்கியது.

இந்த   விமானங்கள்   மைழயில்கூட   வானில்   பறக்கின்றன.   

மைறக்காது. ஏெனனில், விமானங்கள் கருேமகங்கைளத் தாண்டி 
உயரத்தில் பறக்கின்றன.  
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. அப்ேபாது பரணி அங்கு வந்தான்.

ந் தவிராைம
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அகைரமுெலி

அைைாய்வு - நிலத்கதத் வதாண்டி ஆைாய்தல்

அ�டு - வ்பகதகம

அடோத ச�ைல் - தைாத ச�ைல்

அ டேக ைாளம் - இனஙைாைல்

அே�ைம் - விகைவு

அதிைம் - மிகுதி

அமர்ந்த - உட்ைார்ந்த

அறிஞர் - அறிவில் சி்ந்தேர்

ஆைேம் - ச�ருக்கு

ஆதி - முதல்

ஆ்பைைஙைள - அணிைலன்ைள

ஆர்ேம் - விருப்பம்

ஆவலா�கன - ைருத்து

ஆேல் - விருப்பம்

ஆனந்தம் - மகிழ்ச்சி

ஆன்வ்ார் - ச்பரிவைார்

இக�ந்து - ஏற்றுக்சைாண்டு

இைோது - பி்ரிடேம் வைட்டுப ச்ப்ாது

இலா்பம் - ேருமானம்

இல்லம் - வீடு

ஈதல் - சைாடுத்தல்

உகைத்தல் - ச�ால்லுதல்

என்பு - எலும்பு

எழில் - அைகு

ஏய்த்தல் - ஏமாற்றுதல்

ஏைாளமான - நிக்ை

ஒலி - ஓக�

ஒளி - சேளிச்�ம்

ைதிைேன் - சூரிைன்

ைளிபபு - மகிழ்ச்சி
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ைாகள - எருது

குற்்ம் - அழுக்கு/தேறு

கூட்டேம் - திைள

வைளாமல் - வைட்ைாமல்

வைா்பம் - சினம்

�த்தம் - ஒலி

�ந்வதைம் - ஐைம்

சுைம் - நலம்

சுதந்திைம் - விடுதகல

ச�ல்ேந்தன் - ்பைக்ைாைன்

ச�ல்ோக்கு - ச�ால்லுக்கு மதிபபு

வ�ைரித்தல் - திைட்டுதல்

வ�ர்த்தல் - இகைத்தல்

ஞாலம் - உலைம்

தைேல் - ச�ய்தி

தகுதி - தைம்

தண்வடோைா - முை�க்ந்து ச�ய்தி சதரிவித்தல்

தந்திைம் - சூழ்ச்சி

த்பால் - அஞ்�ல்

சதளிோை - விளக்ைமாை

நல்கூர்ந்தார் - ேறுகமயுற்்ேர்

நஷடேம் - ேருமானம் இைபபு

நி்பந்தகன - ைட்டேகள

நித்திலம் - முத்து

நீைாடேலாம் - குளிக்ைலாம்

நூல் - புத்தைம்

சநறிப்படுத்துதல் - ேழிைாட்டுதல்

வநர்கம - உண்கம

்பகைேர்ைள - எதிரிைள

அகைரமுெலி
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்பணி - வேகல

்பதில் - விகடே

்பைம் - அச்�ம்

்பைே�ம் - மகிழ்ச்சி

்பல்லி - சிறிைவதார் உயிரி

்பளளி - ைல்விக்கூடேம்

்பாதிபபு - விகளவு

பிைமாதம் - ச்பருஞ்சி்பபு

புத்தி�ாலி - அறிோளி

ச்பாலிவு - அைகு

ச்பாழியும் - ச்பய்யும்

ச்பௌேம் - ைடேல்

மிக்ைாகை - உைர்ந்வதாகை

முைற்சி - ஊக்ைம்

ேருடுதல் - தடேவுதல்

விதவிதமான - ேகை ேகைைான

விைா்பாரி - ேணிைர்

விே�ாயி - உைேர்

அகைரமுெலி
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வைட்டேல்

வைட்டேறிைாத, எளிை ச�ாற்ைளகமந்த ்பாடேல்ைகளயும், ைகதைகளயும் 

ைேனத்துடேன் ைருத்தூன்றிக் வைட்டுப  புரிந்து சைாளேர்.

அேற்றின் மீதான ைருத்திகன/  வநாக்கிகன சேளிப்படுத்துேர்.

தம்கமச்சுற்றி நகடேச்பறும் உகைைாடேல்ைகளயும் விேரிபபுைகளயும் 

வைட்டுப  புரிந்து சைாளேர்.

ோய்சமாழியிலான ேருைகனைள, புதிர்ைள,  ச�ால் விகளைாட்டு 

விதிமுக்ைள ஆகிைேற்க்க் வைட்டுப  புரிந்து சைாளேர்.

ோசனாலி சதாகலக்ைாட்சி ச�ய்திைகளக் வைட்டுப புரிந்து சைாளேர்.

வ்பசுதல்

அறிந்த/வைட்டே ைகதைகளக் ைலகேத்சதாடேரில் வ்பசுேர்.

்பாடேல்ைகள இக�யுடேன் உரிை உைர்ச்சியுடேன் ்பாடுேர்.

வைட்டுைர்ந்த ைகத, ைகதப்பாடேல்ைளின் தகலபபுைள, ைகத 

மாந்தர்ைள ்பற்றி வினாக்ைள வைட்டேல், ைருத்தாடேல் ச�ய்து ைருத்துைகள 

சேளிப்படுத்துேர்.

தமக்கு  அறிமுைமான, ச�ய்திைகளயும் விேைஙைகளயும் �ரிைான 

ஒலிபபுடேனும், தஙகுதகடேயின்றியும் விேரித்துக் கூறுேர்.

வைட்கும்/ ்படிக்கும் ைகத, ைவிகத/ ச�ய்திைள ஆகிைேற்க்ப

புரிந்துசைாண்டு தஙைள ைருத்துைளால் ேளப்படுத்துேர்.

்பண்புடேன் உகைைாடுேர்.

்படித்தல்

சதளிோன ஒலிபபுடேன் குறில் – சநடில், மைஙசைாலிப பிகைைளின்றிப 

்படிப்பர். 

எளிை சதாடேர்ைகளத் தஙகுதகடேயின்றிப ்படிப்பர்.

முற்றுப புளளி, வினாக் குறி ஆகிை நிறுத்தக்குறியீடுைகள  அறிந்து ்படிப்பர்.

மூன்று அல்லது நான்கு சதாடேர்ைகளக் சைாண்டே சிறுசிறு 

உகைப்பகுதிைகளப ்படித்து வினாக்ைளுக்கு விகடேைளிப்பர். 

சூைல் �ார்ந்து,  புதிை ச�ாற்ைளின் ச்பாருள புரிந்து ்படிப்பர். 

்படிக்கும் ்பகுதியில் இடேம்ச்பறும் புதிை ச�ாற்ைகளச் சூைல் அடிப்பகடேயில் 

புரிந்துசைாண்டு பி்கு அேற்றின் �ரிைான ச்பாருகள அறிந்துசைாளள 

முைல்ேர்.

்படிக்கும் ்பகுதியில் இடேம்ச்பறும் ச்பைர்ச்ச�ால், விகனச்ச�ால், ்பதிலிப 

ச்பைர்ச்ச�ால் வ்பான்் நுட்்பஙைகளப புரிந்துசைாளேர்.

கைறறல் வி்்ளவுகைள
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எழுதுதல்

உரிை ேடிேத்தில், முக்ைான இகடேசேளியிட்டு எழுதுேர்.

ச�ய்தி/ உகைப்பகுதி / ைகத / இதழ் ஆகிைேற்க்ப ்படித்துப ச்பாருள 

உைர்ந்து, ைருத்து சதரிவிப்பர். வைட்ைப்படும் வினாக்ைளுக்கு விகடே 

எழுதுேர்.

புதிர்ைள, துணுக்குைளுக்கு விகடே எழுதுேர்.

அறிந்த ச�ாற்ைகளக் சைாண்டு, தமக்ைான நகடேயில், நிறுத்தக் குறியீடுைள, 

எளிை ேருைகனச் ச�ாற்ைகளப ்பைன்்படுத்திச் சிறுசிறு சதாடேர்ைள 

எழுதுேர்.

நகடேமுக் 

இலக்ைைமறிந்து 

வ்பச்சிலும் 

எழுத்திலும் 

்பைன்்படுத்துதல்

இன எழுத்துைகள அறிந்துசைாளேர்.

ேல்லினம், சமல்லினம், இகடேயினம் எழுத்துைகள அறிேர்  (ச்பட்டிச்ச�ய்தி)

ஒருகம, ்பன்கம வேறு்பாடு அறிேர் ( அது – அகே)

இரு திகை அறிந்துசைாளேர். (உைர்திகை, அஃறிகை)

ைற்ைக் ைற்கும் 

தி்ன்ைள

( தாவன ைற்்ல்)

சிறுேர்ைளுக்ைான ்படேவிளக்ை அைைமுதலிகைப ்பைன்்படுத்துேர்.

ைணினியில் குைந்கதைளுக்ைான புதிர்ைள, சமாழி விகளைாட்டுைள

விகளைாடி மகிழ்ேர்.

்படேக்ைகதைகளத் வதடிப ்படிப்பர்.

ச�ாற்ைளஞ்சிைப 

ச்பருக்ைமும் 

ச�ால்லாட்சித் 

தி்ன்ைளும்

கீழ்க்ைாணும் ச�ாற்ைகளக் ைற்்றிந்து வ்பச்சிலும் எழுத்திலும் 

்பைன்்படுத்துேர்

 உைவுப ச்பாருளைளின் ச்பைர்ைள

 ஆகடே ேகைைளின் ச்பைர்ைள

 அணிைலன்ைளின் ச்பைர்ைள

 மைம், ச�டி, சைாடிைளின் ச்பைர்ைள

 ச்பாது இடேஙைளின் ச்பைர்ைள   (்பளளி, ேஙகி, வ்பருந்து நிகலைம், 

மருத்துேமகன…)

 தன் ஊர், மாேட்டேம், மாநிலம், நாடு ஆகிைேற்றின் ச்பைர்ைள

 இன்றிைகமைா ஆளுகமைளின் ச்பைர்ைள (நாட்டின் பிைதமர், குடிைைசுத் 

தகலேர், முதலகமச்�ர், ஆளுநர், ைல்வி அகமச்�ர்…)

்பைசமாழிைள

மைபுத் சதாடேர்ைள

ச�ாற்ைளஞ்சிைப ச்பருக்ைத்திற்ைாைப ்படிப்பர்

சிறுேர்ைளுக்ைான  ச்பரிை எழுத்து ்படேக்ைகதைள

ச�ால் விகளைாட்டுைளில் ்பஙவைற்்பர் 
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்பகடேபபுத் தி்ன்ைள

ஒவை ச�ால்லில் சதாடேஙகும், முடியும் ்பல்வேறு ச�ாற்ைகள உருோக்ை 

அறிந்துசைாளேர்.

ைகதகைத் சதாடேர்ந்து கூறி முடிப்பர்.

விழுமிைஙைகள 

உைர்ந்தறிந்து  

பின்்பற்றுேர்

ைாலம் தவிர்க்ைாகம 

விதிைகளப பின்்பற்றுதல்

தூய்கம வ்பணுதல்

ச்பாருளைகளப ்பாதுைாத்தல்

பி்ர்க்கு உதவுதல்

பி் உயிர்ைளிடேத்தில் அன்பு ைாட்டுதல்

கூட்டுைர்வு

நட்புைர்வு

உண்கம வ்பசுதல்

வ�மிபபு உைர்வு

ோழ்விைல் 

தி்ன்ைகள 

உைர்ந்தறிந்து 

ச�ைல்்படுேர்

தன்கன அறியும் தி்ன்

சிக்ைல் தீர்க்கும் தி்ன்

முடிசேடுக்கும் தி்ன்

கூர்சிந்தகனத் தி்ன்

்பகடேப்பாக்ைச் சிந்தகனத் தி்ன்

சி்ந்த தைேல் சதாடேர்புத் தி்ன்

இைக்ைமான உ்வுக்ைான தி்ன்ைள

பி்கை அேர் நிகலயிலிருந்து புரிந்துசைாளளும் தி்ன் 

உைர்வுைகளக் கைைாளும் தி்ன்

மன அழுத்தத்கதக் கைைாளும் தி்ன்
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ெமிழ – மூனறோம் �குபபு 

நூல் ஆககைம்

போைநூல் உரு�ோககைக குழு

திருமதி அர. அனுசுயோ ்ெவி, இகடேநிகல ஆசிரிகை, 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, �ாகலை ம்்பாகளைம், 

விழுபபுைம் மாேட்டேம்.

திருமதி தப. முருகைரோணி, இகடேநிகல ஆசிரிகை, 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, மருேத்தூர், 

ச்பைம்்பலூர் மாேட்டேம்.

திருமதி கை. மல்லிகைோ, தகலகம ஆசிரிகை, 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, அைன்புத்தூர், 

திருசேறும்பூர், திருச்சி மாேட்டேம்

திரு. போ.ச. குபபன, இகடேநிகல ஆசிரிைர், 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, அய்ைன்தாஙைல், 

ைாவேரிப்பாக்ைம் ஒன்றிைம், வேலூர் மாேட்டேம்.

திரு. ஆ. மோணிககைம், இகடேநிகல ஆசிரிைர், 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, ஆலஙகுடி, 

அ்ந்தாஙகி ஒன்றிைம், புதுக்வைாட்கடே.

திருமதி. ந. பரிம்ளோ, தகலகமஆசிரிைர், 

அம்்பத்தூர் நைைாட்சி சதாடேக்ைப ்பளளி, ேைதைாஜபுைம், 

வில்லிோக்ைம் ஒன்றிைம், திருேளளூர் மாேட்டேம்

திரு. த�. போலமுருகைன, ்பட்டேதாரி ஆசிரிைர், 

அைசு வமல்நிகலப்பளளி, ஆைம்்பாக்ைம், 

திருேளளூர் மாேட்டேம்.

திரு. ந. மோம்ல�ோசன, ்பட்டேதாரி ஆசிரிைர், 

அைசு வமல்நிகலப ்பளளி, 

இைாைபுைம், திருோரூர் மாேட்டேம்.

திரு. த�. ரோஜோ, இகடேநிகல ஆசிரிைர், 

ஊ. ஒ. ந.நி. ்பளளி இைாக்கிைாம்்பட்டி, 

சைாஙைைாபுைம், வ�லம்.

திருமதி பி கைறபகைம் இகடேநிகல ஆசிரிைர், 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, ஐைப்பா நைர், வில்லிோக்ைம், 

திருேளளூர் மாேட்டேம்

திரு. கு. மனத்து்்ணநோென, இகடேநிகல ஆசிரிைர், 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, கீழ்வேளூர், நாைப்பட்டினம்.

திரு. தப. கைோர்த்தி்கையன, இகடேநிகல ஆசிரிைர் 

ஊ. ஒ. சதா. ்பளளி, சிஙகிலிைன் வைாம்க்ப, 

நாமகிரிப வ்பட்கடே ஒன்றிைம், நாமக்ைல் மாேட்டேம்

வி்ரவுககுறியீடு ்மலோண்்மககுழு

இரோ. தஜகைநோென, இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.்பளளி, 

ைவை�புைம், வ்பாளூர், திருேண்ைாமகல.

ஆ.்ெவி தஜஸிந்ெோ, ்ப.ஆ, அ.உ.நி.்பளளி, 

என்.எம்.வைாவில், வேலூர்

�. பத்மோ�தி, ்ப.ஆ, அ.உ.நி. ்பளளி, 

சேற்றியூர், திருமானூர், அரிைலூர்.

அட்்ை �டி�்மபபு

கைதிர் ஆறுமுகைம்

�டி�்மபபு ஒருஙகி்்ணபபோ்ளர்

ர்மஷ் முனிசோமி

கைல்வி ஆ்லோசகைர்

மு்ன�ர். தபோன. குமோர் 

இகை இைக்குநர் (்பாடேத்திட்டேம்) 

மாநிலக் ைல்வியிைல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி 

நிறுேனம், ச�ன்கன

்மலோய�ோ்ளர்கைள

திருமதி ஆ.்ச.பத்மோ�தி,எழுத்தாளர், 

ச�ன்கன.

திருமதி போ. மலர்விழி, விரிவுகைைாளர், 

மாேட்டே ஆசிரிைர் ைல்வி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுேனம், 

திருவூர், திருேளளூர்.

திரு சி. பனனீர்தசல்�ம், 

ைல்வி மாேட்டே ஒருஙகிகைப்பாளர், 

ஒருஙகிகைந்த ைல்வி, புதுக்வைாட்கடே.

திரு இல. சீனி�ோசன, முதுைகல ஆசிரிைர், 

மஜ்ஹருல் உலும் வமனிகலப்பளளி, 

ஆம்பூர், வேலூர் மாேட்டேம்.

ஒருஙகி்்ணபபோ்ளர்கைள

மு்ன�ர். கைோ.சோ. தமோழியரசி, முதல்ேர், 

மாேட்டே ஆசிரிைர் ைல்வி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுேனம், 

கீைப்பழுவூர், அரிைலூர்.

திரு ந. இரோமலிஙகைம், உதவிப வ்பைாசிரிைர், 

மாநிலக் ைல்வியிைல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ்பயிற்சி 

நிறுேனம், ச�ன்கன

்ெ.விமலோ ்ெவி, விரிவுகைைாளர், 

மாேட்டே ஆசிரிைர் ைல்வி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுேனம், 

ச�ன்கன

கை்ல மறறும் �டி�்மபபுககுழு

பககை �டி�்மபபு

�ந்வதாஷகுமார் �க்திவேல்

�்ரபைம்

கைோ. ெனஸ் தீபக ரோஜன 

கைோ. நலன நோனசி ரோஜன 

ரோ.ஷோலினி  

்�.்ம.பிரோஙக ைஃப  

மென கைஙகைோெரன 

போ. ரவிகுமோர், 

்�ல்முருகைன 

போ. பிர்மோத் 

தச. ர்மஷ்குமோர். 

ெரககைட்டுபபோடு

ரோ்ஜஷ் ெஙகைபபன

கி. தஜரோல்டு வில்சன, அருண் கைோமரோஜ்

கைோமோட்சிபோலன ஆறுமுகைம்
இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் அைகிை  தாளில் 

ஆபச�ட் முக்யில் அச்சிட்வடோர்: 
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மேப்லிதமதோ 
அச்சிடப்்பட்டுள்ளது .
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