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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.



நாட்டுப்பண் 
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ஹே

 பாரத பாகய விதாதா

பஞ்ாப ஸிந்து குஜராத மராட்ா

 திராவி் உதகல பஙகா

விந்திய ஹிமா்ல யமுனா கஙகா

 உச்ல ஜலதி தரஙகா.

தவ சுப நாஹம ஜாஹக

 தவ சுப ஆசிஸ மாஹக

 காஹே தவ ஜய காதா

ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ஹே

 பாரத பாகய விதாதா

ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே

 ஜய ஜய ஜய ஜய ஹே!

  - மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெ்பாருள்

இந்தியத் தாயய! மக்களின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற நீயய எல்ாருளைய மனத்திலும் 
ஆட்சி செய்கி்றாய்.

நின் திருபச்பயர் ்பஞொள்பயும், சிந்துளையும், கூர்்செரத்ளதயும், மராட்டியத்ளதயும், திராவிைத்ளதயும், 
ஒடிொளையும், ைங்காைத்ளதயும் உளைக கிைர்்சசி அளைய்ச செய்கி்றது.

நின் திருபச்பயர் விந்திய, இமயமள்த் சதாைர்்களில எதிசராலிககி்றது; யமுளன, ்கஙள்க 
ஆறு்களின் இன்சனாலியில ஒன்றுகி்றது; இந்தியக ்கை்ள்்கைால ைணங்கப்படுகி்றது.

அளை நின்னருளை யைண்டுகின்்றன; நின் பு்களைப ்பரவுகின்்றன.
இந்தியாவின் இன்்ப துன்்பங்களைக ்கணிககின்்ற தாயய! 

    உனககு சைற்றி! சைற்றி! சைற்றி!

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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தமிழத்தாய் ைாழத்து - ப்பாருள்

ஒலி எழுபபும் நீர் நிள்றந்த ்கைப்னும் ஆளையுடுத்திய நி்பமனும் ப்பண்ணுககு, 
அைகு மிளிரும் சி்றபபு நிள்றந்த மு்கமா்கத் தி்கழகி்றது ்பரதக்கண்ைம். அக்கண்ைத்தில, 
பதன்னாடும் அதில சி்றந்த திராவிைர்்களின் நல் திருநாடும், ப்பாருத்தமான பிள்ற 
ய்பான்்ற பநற்றியா்கவும், அதிலிட்ை மணம் வீசும் தி்்கமா்கவும் இருககின்்றன.

அந்தத் தி்்கத்தில இருந்து ைரும் ைாெளனய்பா், அளனத்து்்கமும் இன்்பம் ப்பறும் 
ைள்கயில எல்ாத் திளெயிலும் பு்கழ மணககும்்படி (பு்கழ ப்பற்று) இருககின்்ற 
ப்பருளமமிக்க தமிழப ப்பண்யண! தமிழப ப்பண்யண! என்றும் இைளமயா்க இருககின்்ற 
உன் சி்றப்பான தி்றளமளய வியந்து உன் ையப்பட்டு எங்கள் பெயல்களை ம்றந்து 
உன்ளன ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம! ைாழத்துயைாயம!

நீராருங ்கைலுடுத்த நி்மைந்ளதக ப்கழிப்ாழுகும்
சீராரும் ைதனபமனத் தி்கழ்பரதக ்கண்ைமிதில
பதக்கணமும் அதிற்சி்றந்த திராவிைநல திருநாடும்
தக்கசிறு பிள்றநுதலும் தரித்தநறுந் தி்்கமுயம!
அத்தி்்க ைாெளனய்பால அளனத்து்கும் இன்்பமு்ற
எத்திளெயும் பு்கழமணக்க இருந்தப்பருந் தமிைணஙய்க!

தமிைணஙய்க!
உன் சீரிைளமத் தி்றம்வியந்து பெயலம்றந்து ைாழத்துதுயம!

ைாழத்துதுயம!
ைாழத்துதுயம!

-  ‘மயனான்மணீயம்’ ப்ப. சுந்தரனார்.

தமிழத்தநாய் வநாழத்து
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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.

VI
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அழகிய தமிழில் அறிவுக்கருவூலம்; அடிபபறைத் திைனகளின வளர்நிறலப 

பபடைகம்; உயர்பதொைக்க நிறலக்கு உதவும் கறைல் ஏணியொய் இபபொைநூல்

கறைல் ந�ொக்கஙகள்

பொைபபபொருள் சொர்்நத குறிக்நகொள்கள்

கறபறவ கறைபின

பொைபபகுதிக்கு வலிறை நசர்க்கும் பசயல்பொடுகள்

ைதிபபீடு

கறைல் அறைறவ அளவிடும் கருவி

சி்நதறை விைொ 

பொைபபபொருள்சொர்்நத விரிவொை பொர்றவ

பைொழிறய ஆள்நவொம்

பைொழித்திைறை நைம்படுத்தும் பசயல்பொடுகள்

பைொழிநயொடு விறளயொடு 

ஆர்வமூடடும் பைொழி விறளயொடடுகள்

நிறக அதறகுத் தக 

கறறுக்பகொணைதன பவளிபபொடு

பசயல் திடைம் 

கறை கல்விறய வொழக்றகநயொடு பதொைர்புபடுத்தும் பசயல்கள்
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தமிழின இனிடை!

்கனியிடை ஏறிய சுடளயும் – முறறல்

்கடழயிடை ஏறிய சதாறும்

்பனிைலர் ஏறிய நதனும் – ்கதாய்சசும்

்பதாகிடை ஏறிய சுடவயும்

�னி்பசு ப்பதாழியும் ்பதாலும் – பதனடை

�ல்கிய குளிரிள நீரும்

இனியை எனந்பன எனினும் – தமிடழ 

எனனுயிர் எனந்பன ்கணடீர்!

- புைடசிக்கவிஞர் ்பதாைதிததாசன

இயல் 

ஒனறு

்பதாைல் 

 ்கறறல் ந�தாக்கங்கள்

• ச்ய்யுளளப பிளையின்றிச ்ரியான ஒலிபபு்ன் படிததல.

• தன் கருதளதக கவிளத மூலம் சவளிபபடுதத முயலுதல.

• இரண்டு கருததுகளள ஒபபிடடும் ஹவறுபடுததியும் ஹபசும் தி்றன் சபறுதல

• மரபு என்பதன் சபாருளள உணர்ந்து ஹபாற்றுதல.

• மரபின் பலஹவறு வளககளள அறிந்து பயன்படுததுதல

பைதாழி
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பசதால்ப்பதாருள்

கனி - பைம் களை - கரும்பு

நனி - மிகுதி நலகிய- வைஙகிய

்பதாைல் ப்பதாருள்

கனியின் சுளளயில உளள சுளவயும், முற்றிய கரும்புச ்ாற்றின் சுளவயும், 

மலரிலிருந்து எடுககபபட் ஹதனின் சுளவயும், காய்சசிய பாகின் சுளவயும், சி்றந்த 

பசு தந்த பாலின் சுளவயும், சதன்ளன மரததிலிருந்து சப்றபபட் குளிர்ந்த இளநீரின் 

சுளவயும் இனிளமயானளவ. ஆனால, தமிழ் இததளகய சுளவகளளயும்வி் 

உயர்ந்தது. தமிஹைா என் உயிர் ஹபான்்றது என்கி்றார் பாரதிதா்ன்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

இபபா்ளலப பாடியவர் பாரதிதா்ன். புதுசஹ்ரியில பி்றந்த இவர், பாரதியாரின் மீது 

சகாண்் பற்றினால, கனக சுபபு ரததினம் என்்ற தம் இயற்சபயளரப பாரதிதா்ன் 

என மாற்றி அளமததுகசகாண்்ார். இவர் பாடிய இபபா்ல, பாரதிதா்ன் 

கவிளதகள என்னும் நூலின் முதல சதாகுபபில, தமிழின் இனிளம என்னும் 

தளலபபில அளமந்துளளது.

்கற்படவ ்கறறபின

• பா்ளலச ்ரியான உச்ரிபபு்ன் படிததுக காடடுக.

• பா்ளல உரிய ஓள்யு்ன் பாடுக.

• பாரதிதா்ன் தமிளை உயிர் என்கி்றார்.  உஙகளுககுத தமிழ்

எது ஹபான்்றது? கலந்துளரயாடுக.

• சமாழி சதா்ர்பான பா்லகள மற்றும் கவிளதகளளப படிதது மகிழ்க.
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ைதிப்பீடு

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 1. ‘்கடழ’ இசச்ால உணர்ததும் ்ரியான சபாருள ____________

அ) கரும்பு ஆ) கறும்பு

இ) கருபபு ஈ) கறுபபு

2 ்கனியிடை இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ...................................................

அ) கனி + யிள் ஆ) கணி + யிள்

இ) கனி + இள் ஈ) கணி + இள்

3 ்பனி + ைலர் என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ..................................

அ) பனிம்மலர் ஆ) பனிமலர்

இ) பன்மலர் ஈ) பணிமலர்

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க.

அ) களையிள் - --------- + ---------

ஆ) என்னுயிர் - --------- + ---------

இ. ப்படடியிலுள்ள பசதாற்கடளப் ப்பதாருத்தி ைகிழ்்க.

1. பால - 2. ்ாறு -

3. இளநீர் - 4. பாகு -

ஈ. இப்்பதாைலில் வரும் ஒநை ஓடசயுடைய பசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க __________

உ. ்பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுந்பதால் உள்ள பசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க

________ ________

ஊ ்பதாைலில் வரும் வருைடைச பசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க._____________

எ விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. பாரதிதா்ன் எவற்ள்றசயலலாம் இனியன என்று கூறுகி்றார்?

2. பாரதிதா்ன் எதளன என் உயிர் என்று கூறுகி்றார்?

ஏ  சிநதடை விைதா

பாரதிதா்ன் சிலவற்ள்ற இனியன என்று கூறுகி்றார்.  

உனககு எளவசயலலாம் இனிளமயானளவ? ஏன்?

கரும்பு

சவலலம்

பசு

சதன்ளன
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்கவிடதப் ்படடிைனறம்

்கவிடதப் ்படடிைனறத்துக்கதாை அறிமு்கம்

ஹபசுதல என்பது அடிபபள்ததி்றன் எனில, ஹபச்ாற்்றல என்பது உயர்நிளலத தி்றன். 

ஹபசுதலின் வளர்நிளலஹய ஹபச்ாற்்றல. அததளகய ஹபச்ாற்்றல தி்றளன வளர்ககும் பா்ஙகளுள 

ஒன்று, இககவிளதப படடிமன்்றம். 

பலர் நிள்றந்த அளவயினிஹல தாம் இயற்றிய கவிளதளய சவளியிட்ஹபாது, பாரதியாருககு 

11 வயதுதான். ஆதலால, கவி பாடும் தி்றளமளய இளளமயிஹலஹய வளர்ததுகசகாளவது 

்ாலச சி்றந்தது. இஙகு உளரநள்ப பா்மாக அளமந்துளள இபபகுதி, இலககியததின் ஒரு 

வடிவமான கவிளத நள்யில அளமந்துளளளம, புதுளமயின் நுளைவாயில. கவிளதககுரிய 

ச்ாலலா்ல, உவளமசசி்றபபு, ஹமாளன, எதுளக ஹபான்்ற நயஙகள ஹமலும் பா்பபகுதிளயச 

சி்றபபுள்யதாககுகின்்றன. மாணவர்கள, குரல ஏற்்றஇ்றககதஹதாடும் தஙகுதள்யின்றியும் 

வாய்விடடுப படிககும்ஹபாதுதான் இககவிளதப படடிமன்்றப ஹபசசு, ஆற்்றல வாய்ந்த 

ஹபசசுககளலயாக மிளிரும். அதற்கான வாய்பளப ஆசிரியர்கள ஏற்படுததித தரஹவண்டும்.

இ்ம் :    பளளிவளாகம் காலம் :   பிற்பகல 3. 00 மணி

உறுபபினர்கள :  நடுவராகச சி்றபபு விருந்தினர், ஐந்தாம் வகுபபு மாணவர்கள இன்சுளவ, 

அருளபபன், மதிசயாளி, ்லீமா.

இயல் 

ஒனறு உடை�டை 

அறிவா? பண்பா? 

படடிமன்்றம்
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அறிவதா? ்பண்பதா?

�டுவர் : பசநதமிநழ ! �றுநநதநை !

 பச்கம் ந்பதாறறும் பசம்பைதாழிநய ! 

முத்தமிழ் பசதால்பலடுத்து

 �றறமிழ்ப் ்படடி ைணை்பத்தின

 �டுவைதா்க �தான வநதுள்நளன.

வைக்கம்

தித்திககும் நதனதமிழில்

எத்திககும் பு்கழ்்பைப்பும்

வித்த்கக ்கவிடதயதால்,

ப்பரிதும் நதடவ அறிவதா? ்பண்பதா?

எைக ்கவிடத வதாசிக்க வருகினறைர்

 ்பதாைதாடடுககுரிய �தால்வர்,

தனித்துவமிக்க இனசுடவ,

 பசதால்லழகி சலீைதா

அருடையதாை அருளப்்பன

ஒப்்பறற ைதிபயதாளி.....

முதல் ்கவிடத முத்ததாய்ப் ்பதாை

இனிநத அடழககினநறன இனசுடவடய......

இனசுடவ : புவி காககும் தமிழ்த தாய்ககும்

கவியரஙகத தளலளமககும்

ஆன்ஹ்றாருககும் ்ான்ஹ்றாருககும்

அறிவுதான் முன்ஹனற்்றததின்

ஆணிஹவர் என்ஹ்ற

அடிததுக கூ்ற வந்துளஹளன்

‘அகனி’ தந்த அபதுலகலாம்

அ்ததியதும் அறிவாஹல! அறிவாஹல!

அறிவின் துளண சகாண்ஹ்

ஆயிரம் கண்டுபிடிபபால தாமஸ

ஆலவா எடி்னும் வாழ்கின்்றார் அறிவாஹல!

அறிவுமிகு மனிதனாக

அகிலததில உயர்ந்து நின்்றால

அததளனயும் நம் ளகயில

என்று கூறி விள் சபறுகின்ஹ்றன்........
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�டுவர் : இன்சுளவயின் கவிளத

அறிவாயுதம்.......

அடுதது, ஒளிரும் கவிளதயு்ன்

மதிசயாளி கவிபா் வருகின்்றார்

ைதிபயதாளி : அகிலசமலலாம் தமிஹை மணககும்!

பண்புதான் சவற்றிபபடி என்ஹ்ற

பள்ற ்ாற்்ற வந்துளஹளன்.

நற்பண்பு தூககிவிடும்

நம்ளம உயரததிஹல

நற்பண்பு புகுந்து விட்ால

நாவினிஹல இனிளம வரும்

பண்பாஹல சி்றந்தவர் தாம்

பலருண்டு நம்மிள்ஹய

புததஹராடு வளளுவரும்

 ஹபாதிதததும் நற்பண்ஹப.....

நன்சனறியால நிளலதது

நிற்ஹபாம் உலகினிஹல....

�டுவர் : மிளிர்கின்்ற தமிழ்க கவிளத

மதிசயாளியின் அரும் கவிளத....

அறிவாற்்றல பயன் ஹப்

அருளபபன் வருகின்்றார்

ச்றிவாற்்றல கவிளதசயான்ள்றச

ச்பபி்ஹவ வருகின்்றார்.

அருளப்்பன : அறிவதாறறல் உள்ளவனததான

ஆளுகினறதான அணைத்டத

 பவறும் ்பணட்ப டவத்துகப்கதாணடு

ப்பரும் ்பநதல் ந்பதாைலதாநைதா?

கூறும் ்பணபில் �ம்

வயிறும் நிடறநதிடுநைதா?

 �ல்லவன இருநததால்

 �தாபைனை முனநைறுநைதா?

வல்லவன வகுத்ததனநறதா

வளைதாை இவ்வுலகு.....

தூண ந்பதானற அறிநவததான

வதான மு்கத்டதத் பததாடடிடுநை!.......
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�டுவர் : பண்பின் சபருஞசி்றபளபப

 சபாழிந்தி்ஹவ வருகின்்றார்

ச்ாலலைகி ்லீமா......

சலீைதா : பண்பிலான் சபற்்ற ச்லவம்

பயனிலளல உலஹகார்கஹக

பண்ஹபதான் அன்ளப நலகும்

பன்ம்ஙகு உயர்ளவத தரும்

உண்ளம ச்ான்ஹனன் யாவர்ககும்

 அன்பின் மிகுதியால அதியமான் 

 உயிர் காககும் சநலலிககனிளய 

உவந்தளிததான் ஔளவககு

அததளனயும் எளிஹயார்ககு

அன்ளன சதர்ா சபற்றுத தந்தார்

குணசமன்னும் நற்பண்ஹப

குன்றிலிட் விளககன்ஹ்றா......

�டுவர் : எலஹலாரும் சி்றபபாக

நலஹலாஹர ஹபாற்றும் வண்ணம்

நற்கவிளத வாசிததார்கள......

என்னுள்ய தீர்பபிற்கு

இள்ந்ஹத தான் வருகின்ஹ்றன்.....

கண்ணுககு இருவிழி

கலவியின் ஹநர்விழி

அறிவும் பண்பும்

 ்மமாக ளவதஹததான்

உறு புகழ் சபறுஹவாஹம......

 சபாறி ஐந்தும் பண்பாகப

பார் முழுவதும் அறிவாக

வலம் வருஹவாம் நாஹம

உளம் நிள்ற வாழ்தஹதாடு

நலம் இரண்டும் தாசனன்று

நலல தீர்பபு கூறி

 நானும் விள்சபறுகின்ஹ்றன்.....

நன்றி வணககம்!
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்கற்படவ ்கறறபின

• அறிவு, பண்பு – இவற்றில எது சி்றந்தது என நீ கருதுகி்றாய்?

• ‘அறிவுதான் முன்ஹனற்்றததின் ஆணிஹவர்’ – இது பற்றி உன் கருதது என்ன?

• நாடடின் [ஊரின், வீடடின்] வளர்சசியில சபரும்பஙகு வகிபபவர்கள

நலலவர்களா? வலலவர்களா? வகுபபள்றயில ச்ாற்ஹபார் நிகழ்ததுக.

்படித்து அறி்க

இலககிய மன்்றத சதா்கக விைா

நி்கழ்சசி நிைல்

• தமிழ்ததாய் வாழ்தது

• வரஹவற்புளர : க.காவியா, ஐந்தாம் வகுபபு

• தளலளம உளர :  தளலளமயாசிரியர்

ஊராடசி ஒன்றியத சதா்ககப பளளி, 

அரியலூர்.

• சி்றபபு உளர :  சி்றபபு விருந்தினர்

முளனவர். இரா. அன்பைகன் 

மாவட் இயககுநர், தமிழ் வளர்சசித துள்ற.

• நன்றி உளர : ச். முதது நிலவன், நான்காம் வகுபபு

• நாடடுப பண்

ைதிப்பீடு

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 �றறமிழ் இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ...................................................

அ) நல + தமிழ் ஆ) நற் + ்றமிழ்

இ) நன்ளம + தமிழ் ஈ) நலல + தமிழ்

2 ‘உலகம்‘ என்னும் சபாருளளக குறிககாத ச்ால ...................................................

அ) வானம் ஆ) அண்்ம் இ) ச்கம் ஈ) அகிலம் 

3 அறிவு + ஆயுதம் என்பளத ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ................................................

அ) அ்றவாயுதம் ஆ) அறிவாயுதம்

இ) அறிவு ஆயுதம் ஈ) அறிவாய்தம்
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4 பு்கழ் இசச்ாலலின் எதிர்சச்ால ...................................................

அ) இகழ் ஆ) மகிழ் இ) திகழ் ஈ) சிமிழ்

5 பவளிசசம் – இசச்ாலளலக குறிககாத ச்ால ...................................................

அ) ஒளி ஆ) சதளிவு இ) விளககு ஈ) இருள

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க.

அ) ச்ந்தமிழ்    - -------- + ----------

ஆ) கவியரஙகம் - -------- + ---------

இ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1 அறிவால உயர்ந்தவர்களாக இன்சுளவ யார் யாளரக குறிபபிடுகி்றார்?

2 பண்பால சி்றந்தவர்களாக மதிசயாளி எவளரசயலலாம் குறிபபிடுகி்றார்?

3 உயிர் காககும் சநலலிககனிளய யார், யாருககுக சகாடுததார்?

4 நடுவர் கூறிய தீர்பளப உன் ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

5 ஐம்சபாறிகளுள ஒன்று சகாடுககபபடடுளளது. மற்்ற நான்ளகயும் எழுதுக.   

கண், ------------, ------------, ------------, ----------.

6 தமிளைச சி்றபபிககும் சபயர்களளப பா்பபகுதியிலிருந்து எடுதசதழுதுக.

ஈ. சிநதடை விைதாக்கள் 

1 கலவி, ச்லவம், வீரம் இவற்றுள எது சி்றந்தது என நீ கருதுகி்றாய்? ஏன்?

2 “சவறும் பண்ளப ளவததுகசகாண்டு சபரும் பந்தல ஹபா்லாமா?” 

இதசதா்ருககான சபாருளள உம் ச்ாந்தநள்யில வகுபபள்றயில 

பகிர்ந்து சகாளக.
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எனை சத்தம்...

அன்று ஞாயிற்றுக கிைளம 

பளளிககு விடுமுள்ற என்பதால 

ச்ழியன் தன் பாடடியு்ன் 

ஆடுகளள ஹமய்ச்லுககு ஓடடிச 

ச்ன்்றான்.

ஆடுகள காடடின் ஓரததில 

ஹமய்ந்து சகாண்டிருந்தன. 

ச்ழியன் ஒரு மரததடியில அமர்ந்து 

காடடின் அைளக இரசிததுக 

சகாண்டிருந்தான். அந்த மரததின் 

ஹமலிருந்த குரஙகுகள அலபபும் 

ஓள் அவனுககு எரிச்லாக 

இருந்தது. அதனால, அவன் ஹவறு ஒரு மரததடிககுச ச்ன்று அமர்ந்தான். அஙகிருந்த 

மரஙகளில அணிலகள ஓடிப பிடிதது விளளயாடின. அம்மரததிலிருந்த குயில 

ஒன்று குககூ குககூ ..... எனக கூவியது. குயிலின் ஓள் ச்ழியனின் ச்விககு 

இனிளமயாக இருந்தது. அபபடிஹய படுததுச சிறிது ஹநரம் ஓய்சவடுததான். திடீசரன 

ஆடுகள ஹம.....ஹம......எனக கததும் ் ததம் ஹகடகஹவ, ச்ழியன் பதற்்றதது்ன் எழுந்து 

என்னசவன்று கவனிததான். அருகில பசள்ப புதரருஹக நரி ஒன்று ஆடுகளளக 

சகான்று தின்ன, ஹநரம் பார்ததுக சகாண்டிருபபளதக கண்்ான். உ்ஹன ஒரு 

குசசிளய வளளதது விலலாககி நரிளய ஹநாககி அம்ளப எய்தான். அம்பு படடுக 

காயமள்ந்த நரி ஊளளயிடடுக சகாண்ஹ் ஓடி விட்து.

ச்ழியன் ஆடுகளள ஓடடிகசகாண்டு பாடடியு்ன் வீடடிற்குக கிளம்பினான். 

தூரததில எஙஹகா சிஙகம் முைஙகும் ்ததம் ஹகட்து. அந்தச ்தததளதக 

ஹகட்வு்ன் காஹ் பரபரபபாகி விட்து. ப்றளவகள இ்றகளககளளப ப்ப்சவன 

அடிததுக சகாண்டு இஙகுமஙகும் ப்றந்தன. யாளன பிளிறியது; ஆந்ளத அலறியது; 

கீரிபபிளளளயும் ச்டிகளின் 

மள்றவிலிருந்து ஓடியது; 

மயில அகவியது; பாம்பும் தன் 

புற்றிலிருந்து சவளிஹய வந்து 

சீறியது; குதிளர களனததது. 

இவற்ள்ற எலலாம் ஹகட் 

ச்ழியனுககுப பயததால நாககு 

வ்றண்்து. தான் ளவததிருந்த

தண்ணீளரக குடிததான். 

பாடடியு்ன் வீடடிற்குச ச்லலும் 

வழியில கம்பஙசகாலளலயில 

வண்டுகள முரலும் ஓள் ஹகடடுக 

சகாண்டிருந்தது. ஊருககு அருஹக 

இயல் 

ஒனறு துடைப்்பதாைம் 
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வந்த பி்றகுதான் ச்ழியனுககுப பயம் ்ற்றுக குள்றந்தது. ச்ழியன் தன்னுள்ய 

வீடடிற்குள நுளைந்ததுஹம அவளனக கண்் மகிழ்சசியில சதாழுவததிலிருந்த பசு 

கததியது. ச்ழியன் ஆடுகளள ஆடடுபபடடியில அள்ததுவிடடுத தன் அம்மாவி்ம் 

ச்ன்று, காடடில தான் கண்் நரிளயப பற்றியும் சிஙகம், யாளன இவற்றின் 

்தததளதப பற்றியும் மிகுந்த பரபரபஹபாடு கூறினான். அம்மா ச்ழியனின் 

துணிளவப பாராடடினார்.

வாளைத ஹதாட்ததிலிருந்த தண்ணீர்த சதாடடியில ச்ழியன் குளிததுவிடடு 

வந்தான். அம்மா சகாடுதத முறுகளகத தின்்றான். அபஹபாது தஙளக பூவிழி பால 

பருகிக சகாண்டிருந்தாள.

சிறிது ஹநரததிற்குப பி்றகு, ச்ழியளனயும், பூவிழிளயயும், பாடடிளயயும் ்ாபபி் 

வாருஙகள என்று அம்மா அளைததார். அம்மாவின் குரளலக ஹகட்தும் இருவரும் 

ச்ன்று சகாடுதத உணளவ 

உண்்னர்.

பின்னர், தூஙகப ஹபாகும் முன் 

பாடடி களத கூறினார். இருவரும் 

களதளய ஆர்வமாகக ஹகடடுக 

சகாண்டிருந்தனர். எலியும் 

எலிக குஞசும் கீச ....கீச ..... என்று 

்ததமிட்ன.

எலியின் இந்த ்ததம், 

பாடடியின் களதககுப பின்னணி 
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ஹ்ர்பபதுஹபால இருந்தது.நாய் குளரககும் ்தததளதக ஹகடடு சவளிஹய 

வந்து பார்ததான். அஙஹக பூளன ஒன்று சீறுவளதக கண்டு நாய் குளரதத 

காரணம் அறிந்தான். இரண்ள்யும் அருகிலிருந்த சதன்னந் ஹதாபபின் பககம் 

விரடடிவிடடு வீடடிற்கு வந்து படுததுக சகாண்்ான். பாடடியும், தஙளகயும் முன்ஹப 

தூஙகிவிட்னர்.

சகாய்யாத ஹதாபபிலிருந்த மரததின் ஹமலிருந்து சகாககரகஹகா ...... 

சகாககரகஹகா ......என ஹ்வல ஒன்று கூவும் ஓள்ளயக ஹகடடுக கண் விழிததான் 

ச்ழியன். 

கா.....கா...... எனக காகமும் தன் பஙகுககுக களரந்தது.

ச்ழியன் உற்்ாகமாகத துளளிசயழுந்து அன்ள்றய நாளின் க்ளமகளள 

மகிழ்சசியாகச ச்ய்ய ஆரம்பிததான். தன் அனுபவஙகளளத தன் நண்பர்கஹளாடு 

பகிரப ஹபாகும் ஆவலு்ன் பளளிககுக கிளம்பிச ச்ன்்றான்.

ப்றளவகள, விலஙகுகள முதலான உயிரினஙகளின் ஒலிகளளயும் ஒலிபபு 

முள்றகளளயும் இவவாறு கூ்ற ஹவண்டுசமன முன்ஹனார் கூறிய மரபிளனத 

சதான்று சதாடடுப பின்பற்றி வருகிஹ்றாம்.

்கற்படவ ்கறறபின

• 'என்ன ்ததம்' என்்ற பகுதிளயச ்ரியான  உச்ரிபபு்ன் நிறுததககுறிகளுககு

ஏற்பப படிததுக காடடுக.

• ச்ழியனின் ச்யலகளபற்றி உஙகளுள்ய கருதது என்ன? குழுவில பகிர்ந்து

சகாளக.

• ஞாயிறு விடுமுள்றயில நீஙகள என்ன ச்ய்தீர்கள? வகுபபள்றயில பகிர்ந்து

சகாளக.

• உமககுத சதரிந்த களத ஒன்ள்ற வகுபபள்றயில கூறுக.

• இபபா்பபகுதிககு ஏற்்ற தளலபபிளனக குழுவில கலந்துளரயாடித சதரிவு ச்ய்க.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. ச்ழியன் ஆடுகளளக காடடிற்கு ஓடடிச ச்லலக காரணம் என்ன?

2. ச்ழியன் ச்ய்தவற்ள்ற உமது ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

சிநதடை விைதா.

1.  நம்ளமபஹபால விலஙகுகளுககும் ஹபசும் தி்றன் கிள்ததால எபபடி

இருககும்? காடடில வாழும் விலஙகுகள ஹபசுவதுஹபால ஓர் உளரயா்ல

எழுதிககாடடுக.

2.  நீஙகள ச்லலமாக வளர்ககும் நாய், பூளன ஹபான்்ற விலஙகுகள ஏஹதனும்

ஆபதது ஹநர்வதற்கு முன்பு ஏன் ஒலிசயழுபபுகி்றது என எபஹபாதாவது நீஙகள

சிந்திதததுண்்ா?
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்கற்கணடு

ைைபுச பசதாற்கள்

நம் முன்ஹனார்கள எபசபாருளள எசச்ாலலால எவவாறு வைஙகினார்கஹளா, 

அபசபாருளள அசச்ாலலால அவவாஹ்ற வைஙகுவது மரபு.

ஒலி ைைபுச பசதாற்கள்

குரஙகு அலபபும் புலி உறுமும்

குயில கூவும் யாளன பிளிறும்

ஆடு கததும் ஆந்ளத அலறும்

சிஙகம் கர்சசிககும், முைஙகும் மயில அகவும்

நாய் குளரககும் பாம்பு சீறும்

விலஙகு்களின இளடைப்ப்பயர் ைைபுச பசதாற்கள்

ஆடடுக குடடி யாளனக கன்று

ஹகாழிக குஞசு சிஙகக குருளள

குதிளரக குடடி புலிப ப்றழ்

குரஙகுக குடடி கீரிப பிளளள

மான் கன்று அணிற்பிளளள

விடைைைபுச பசதாற்கள்

அம்பு எய்தார் ஹ்ாறு உண்்ான்

ஆள் சநய்தார் கூள் முள்ந்தார்

பூ பறிததாள சுவர் எழுபபினார்

மாததிளர விழுஙகினான் முறுககு தின்்றாள

நீர் குடிததான் பால பருகினான் 
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ததாவைங்களின உறுப்புப்ப்பயர் ைைபுச பசதாற்கள்

மா, பலா, வாளை இளல

ஈச்ம், சதன்ளன, பளன ஓளல

கம்பு, ஹகழ்வரகு, ஹ்ாளம் தடள்

சநல, புல, திளன தாள

அவளர, கததரி, முருஙளக, சவளளரி பிஞசு

பூசசி்கள், ்பறடவ்கள், விலஙகு்கள் – இருப்பிை ைைபுச பசதாற்கள்

களரயான் புற்று ஆடடுப படடி

மாடடுத சதாழுவம் குதிளரக சகாடடில

ஹகாழிப பண்ளண குருவிக கூடு

சிலந்தி வளல எலி வளள

நண்டு வளள யாளனககூ்ம் 

்கற்படவ ்கறறபின

• மரபு பற்றி நீ அறிந்து சகாண்்ளத உனது ச்ாந்த நள்யில கூறு.

• நாம் ஏன் மரபிளனப பின்பற்்ற ஹவண்டும்? பின்பற்்றவிலளலசயனில சமாழி

என்னவாகும்? வகுபபள்றயில கலந்துளரயாடுக.

ைதிப்பீடு

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 நம் முன்ஹனார்கள ஒரு ச்ாலளல ச்ாலலியவாஹ்ற நாமும் ச்ாலவது 

__________

அ) பளைளம ஆ) புதுளம  இ) மரபு ஈ) சி்றபபு

2 யாளன __________

அ) கததும் ஆ) பிளிறும் இ) கூவும் ஈ) அலறும்
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3 ‘ஆந்ளத அலறும்’ – என்பது __________

அ) ஒலிமரபு ஆ) விளனமரபு

இ) இளளமப சபயர் மரபு ஈ) இருபபி்ப சபயர் மரபு

4 புலியின் இளளமப சபயர் __________

அ) புலிபப்றழ் ஆ) புலிககுடடி

இ) புலிககன்று ஈ) புலிபபிளளள

5 ‘பூபபறிததாள’ என்பது __________

அ) விளனமரபு ஆ) சபயர் மரபு

இ) ஒலி மரபு ஈ) இளளமப சபயர் மரபு

ஆ. ஒலி ைைபு்கடளப் ப்பதாருத்து்க.

1. சிஙகம்  - கூவும்

2. அணில  - அலபபும்

3. மயில  - முைஙகும்

4. குயில  - கீசசிடும்

5. குரஙகு  -  அகவும்

இ. உயிரிைங்களின ்பைங்களுககு உரிய ஒலிைைட்ப வடைமிடு்க.

1 மயில  - கூவும், அகவும், பிளிறும், கததும்

2 கிளி  - அலபபும், ஹபசும், கூவும், கீசசிடும்

3 குரஙகு  - அகவும், கீசசிடும், சீறும், அலபபும்

4 ஆடு  - ஹபசும், கததும், பிளிறும், கூவும்

5 குயில  - அலபபும், பிளிறும், அகவும், கூவும்

6 யாளன  - கததும், கர்சசிககும், உறுமும், பிளிறும்
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ஈ.  விடை ைைபு்கடளப் ப்பதாருத்து்க.

1 நீர் பறிததாள

2 முறுககு எய்தான்

3 உணவு குடிததான்

4 அம்பு தின்்றான்

5 பூ உண்்ான்

உ. ஒலிைைபுச பசதாற்கடள எழுது்க

1

2

3

4

5

6

ஊ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க

1. மரபு என்்றால என்ன?

2. பா்பபகுதியில எததளன வளகயான மரபுச ச்ாற்கள இ்ம்சபற்றுளளன?

3. ஒலி மரபிற்கு நான்கு எடுததுககாடடுகள தருக.

பைதாழிடய ஆள்நவதாம்

அ. ந்கடைல்

• எளிய, இனிய ஓள்நயம் மிகக தமிழ்பபா்லகளளக ஹகடடு மகிழ்க.

• சதாளலககாடசி, வாசனாலி, பளளி விைாககள, ஊர்ததிருவிைா ஹபான்்றவற்றில

நிகழும் படடிமன்்றம், கவியரஙகம் ஆகியவற்ள்றக ஹகடடு மகிழ்க.
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ஆ. ந்பசுதல்

• உமககுப படிதத தளலபபுகளில வகுபபள்றப படடிமன்்றததில பஙஹகற்றுப ஹபசுக.

• உமககுப பிடிதத ப்றளவகளுள ஏஹதனும் ஒன்றுபற்றி ஐந்து மணிததுளி ஹபசுக.

இ. ்படித்தல்

• இனிய, எளிய தமிழ்பபா்லகளளப படிதது மகிழ்க.

• சிறுவர் இதழ்களில இ்ம்சபற்றுளள விலஙளகப பற்றிய களதகளுள ஏஹதனும்

ஒன்ள்றப படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசதால்லகந்கடடு எழுது்க.

குளிரிள நீர் யாளன பிளிறும் பனிமலர்

நற்பண்பு திருவளளுவர் பள்ற்ாற்றுதல

ஞாயிற்றுககிைளம இ்றகளககள சீறியது

சகாககரகஹகா

2 பசதாற்கடளத் பததாைரில் அடைத்து எழுது்க.

1. நலலறிவு - __________________________________

2. சதன்ளனமரம் - __________________________________

3. கவியரஙகம் - __________________________________

4. நன்றி - __________________________________

3 கீழ்க்கதாணும் பசதாறபறதாைர்்கடளப் ்படித்து விைதாக்களுககு விடைபயழுது்க.

ஹமரி ஆடினாள ஈ ப்றந்தது புலி உறுமியது

பாடடி தும்மினார் குைந்ளத சிரிததது பூளன தூஙகியது

1. குைந்ளத என்ன ச்ய்தது? __________________________

2. ஹமரி என்ன ச்ய்தாள? __________________________

3. பாடடி என்ன ச்ய்தார்? __________________________

4. எது ப்றந்தது? __________________________

5. தூஙகியது எது? __________________________

6. புலி என்ன ச்ய்தது? __________________________

17



4. உடைப்்பகுதிடயப் ்படித்து விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

தமிழ் என்னும் ச்ாலலுககு இனிளம என்பது சபாருள.  நம் தாய்சமாழியாம்

தமிழ் காலததால முந்ளதயது மடடுமன்று;  உலகின் முதன்சமாழியும் ஆகும்.

வாழ்களகககு இலககணம் வகுதத சபருளம நம் தமிழ்சமாழிகஹக உண்டு.

தமிழிலககணம் எழுதது, ச்ால, சபாருள, யாபபு, அணி என ஐந்துபிரிவுகளளத

தன்னகதஹத சகாண்டு திகழ்கி்றது. யாதும் ஊஹர யாவரும் ஹகளிர் என்்ற

உயரிய தததுவதளத உலகுககு உணர்ததியது, நம் தமிழ்பபண்பாடு.  உலகஹம

வியந்து பார்ககும் வளமான ச்ாற்கள உள்யது நம் அன்ளனத தமிழ்சமாழி.

1. தமிழ் என்னும் ச்ாலலின் சபாருள யாது?

2. உ்றவினர் என்னும் சபாருள தரும் ச்ாலளல பததியிலிருந்து எடுதசதழுதுக.

3. தமிழ்சமாழியில என்சனன்ன இலககணப பிரிவுகள உளளன?

4. தமிழ்ப பண்பாடு உலகுககு உணர்ததிய உயரிய தததுவம் யாது?

5. பிரிதது எழுதுக. தமிழிலககணம் - ------------ + ------------.

5 எடுத்துக்கதாடடில் உள்ளதுந்பதால் ைதாறறி எழுது்க.

எ.கா. 

1.  நேணடடைடடிங ்கதாம்பிடிசனல எைககுப் ஃ்பர்ஸ்ட பிடைஸ் கிடைத்தது.

ளகசயழுததுப ஹபாடடியில எனககு முதற்பரிசு கிள்ததது.

2. ஃ்பஸ்ட பீரியட தமிழ் கிளதாஸ் �ைநதது

3. �தான டைதாயிங ந�தாடடில் உள்ள பிசசர்ககு ்கலர் ப்கதாடுத்நதன

6.  ப்பதாருத்தைதாை பசதாற்களதால் ்பதாைடல நிடறவு பசய்்க.

(உணடை, ்பயிறசி, ப்பதாறுடை, ்கல்லதாடை, ஊக்கம், ்கல்வி, ப்பதாறதாடை, முயறசி)

________ உள்யவன் மாணவன் ________ அற்்றவன் மாணவன்

_________ கற்பவன் மாணவன் _______ தவிர்பபவன் மாணவன்

_________ சபறுபவன் மாணவன் ________ ச்ய்பவன் மாணவன்

_________ ஹபசுபவன் மாணவன் _______ சகாளபவன் மாணவன்
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பைதாழிநயதாடு விடளயதாடு

1. ்பதாைதிததாசனின ்பதாைலில் வரும் வருைடைசபசதாற்கடள எடுத்து எழுது்க

2. கீழ்வரும் குறுகப்கழுத்து புதிரில் உள்ள விைதாக்களுககுச சிநதித்துச சரியதாை

விடைடயக ்கணடுபிடி.

�தா ்க ்பதா

த

இ ்பதா

்பதா இ பததா

கீழிருநது நைல்

1 தமிழ் சமாழியின் முதல இலககண நூல ____________________

2 பாரதிதா்ன் இவர் ஹமல பற்று ளவததிருந்தார் ________________

3 புதுளவயில ஹதான்றிய புதுளமப பாவலர் ___________________

பனிமலர் 

______  ______

______  ______

______

3 1 2

2

3 3

2 1 1
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நைலிருநது கீழ்

1 பாரதிதா்னின் தந்ளதயின் சபயர் ________________

2 பாரதியார் எழுதிய பா்லில ஒன்று ________________

3 முததமிழ் என்பது இயல, இள் __________________

இைமிருநது வலம்

1 உ்லுககு குளிர்சசி தருவது ____________________

2 உலகின் முதன் சமாழி மூதத சமாழி _______________

3 தமிழ் என்னும் ச்ாலலுககுரிய சபாருள _____________

3. குறிப்பு்கடளக ப்கதாணடு விடை்கடளக ்கணடுபிடி.

1 உருண்ஹ்ாடும் சபரிய ஹதளரக காபபது அதன் சிறிய _______ ஆகும்.

ச ணி

2 இரும்ளப இழுககும் ்கதி சகாண்்து .

கா ம்

3 அம்மா – ஹவறு ச்ால.

ன்

4 ஆததிசூடி எழுதிய சபண்பாற் புலவர்.

ஒள ர்

5 எதிர்ச ச்ால தருக. ஹமடு 

ள

6 காகம் தனககுக கிள்தத உணளவப பி்ற காகஙகஹளாடு ________ 

உண்ணும்.

கி ந்

7 உன் விள்களின் மூன்்றாவது எழுததுகளள வரிள்பபடுததினால, 

எதிர்காலததில நீ யாராக இருபபாய் எனத சதரியும். ________

(காந்தம், அன்ளன, பளளம், அச்ாணி, பகிர்ந்து, ஒளளவயார்)
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4. பசதால்லிலிருநது புதிய பசதாற்கள் உருவதாககு்க.

எ.கா.

காஞசிபுரம் – கா, காஞசி, புரம், காசி, காரம், சிரம்

1. புதுககவிளத   2. சநலலிககனி 3. கற்குவியல

5. பசதாற்கடளக ப்கதாணடு புதிய பததாைர்்கடள உருவதாககு்க.

அகிலா படிததாள நான் பா்ம் வீடடிற்கு 

ச்ன்்றாள படிதஹதன் ச்ன்ஹ்றன்  வந்தாள பளளிககு

1. _____________ _____________ _____________

2. _____________ _____________ _____________

3. _____________ _____________ _____________

4. _____________ _____________ _____________

5. _____________ _____________ _____________

நிற்க அதறகுத் த்க

• நான் பி்றசமாழிக கலபபின்றிப ஹபசுஹவன்

• தாய்சமாழிளயப ஹபாற்றுஹவன்

அறிநது ப்கதாள்நவதாம்

எழுத்து்கடள எளிததா்க அடையதாளம் ்கதாை உதவும் ப்பயர்்கள்

ண – ‘்ண்ணகரம்’

ந – ‘தந்நகரம்’

ன – ‘்றன்னகரம்’

ர – இள்யின ‘ரகரம்’

 ்ற – வலலின ‘்றகரம்’

ல – ஹமலஹநாககு ‘லகரம்’

ள – சபாது ‘ளகரம்’

 ை – சி்றபபு ‘ைகரம்’
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• சமாழி ்ார்ந்த எளிய பா்லகளளச 

ஹ்கரிதது எழுதி வருக.

• பா்லின் ஒவசவாரு வரிககும்

ஏற்்ற ப்ஙகளளச ஹ்கரிதது ஒடடி

அதற்குரிய வரிகளளயும் எழுதி

வரவும்.

• உனககுப பிடிதத களத ஒன்றிளன எழுதி அதில இ்ம்சபற்றுளள

மரபுசச்ாற்களள அடிகஹகாடிடுக.  வகுபபள்றயில பகிர்ந்து சகாளக.

• இலககிய மன்்ற விைாவில சி்றபபுப படடிமன்்றம் நிகழ்ததுவதற்கான நிகழ்சசி

நிரல தயார் ச்ய்க.

• ‘உலகம்‘ என்னும் சபாருள தரும் ச்ாற்களளப பா்பபகுதியிலிருந்து

எடுதசதழுதுக.

•  உஙகள ஊரிலுளள (அ), பளளியிலுளள நூலகததில இருந்து பாஹவந்தர்

பாரதிதா்னின் புததகஙகளளத ஹதடிப படிதது உனககுப பிடிதத

ச்ய்திகளள எழுதி வருக.

• பாரதிதா்னின் பள்பபுகளுள எளவஹயனும் ஐந்து புததகஙகளின்

சபயர்களளப படடியலிடுக.

வ. எண புத்த்கங்களின ப்பயர் குறிப்பு

பசயல் திடைம்
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விணைப்்பம் எழுதுதல்

விடுப்பு விணைப்்பம்

அனுப்பு�ர்

இ. பசநநிலவு, 

ஐநததாம் வகுப்பு, 

ஊைதாடசி ஒனறிய �டுநிடலப் ்பள்ளி, 

ஈநைதாடு.

ப்பறு�ர்

வகுப்பு ஆசிரியர், 

ஐநததாம் வகுப்பு,

ஊைதாடசி ஒனறிய �டுநிடலப்்பள்ளி, 

ஈநைதாடு.

அம்ைதா / ஐயதா,

 வைக்கம். �தாடள என அத்டதயின திருைைத்திறகுச பசல்வததால் 

[14.07.2019] ஒரு �தாள் ைடடும் விடுப்பு அளிககுைதாறு ்பணிவுைன 

ந்கடடுகப்கதாள்கிநறன.

தங்கள் கீழ்ப்்படிதலுள்ள

இ.பசநநிலவு

�தாள் : 14.07.2019

இைம் : ஈநைதாடு
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மூதுடை

அைக்கம் உடையதார் அறிவிலர் எனபறணணிக 

்கைக்கக ்கருதவும் நவணைதா – ைடைத்தடலயில் 

ஓடுமீன ஓை உறுமீன வருைளவும்

வதாடி இருககுைதாம் ப்கதாககு

- ஔடவயதார்

இயல் 

இைணடு 

பசய்யுள்

்கறறல் ந�தாக்கங்கள்

• கலவியின் அவசியதளத உணர்வர்

• கற்்றவர்களின் குணம் ஹமம்படடு நிற்கும் என்பளத உணர்வர்

• சபாறுளமயால எதளனயும் ்ாதிகக முடியும் என்பளத உணர்வர்

• சபயர்சச்ால விளனசச்ால ஹவறுபாடு அறிவர்

• சமாழிததி்றன் சபறுவர்

்கல்வி
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பசதால்ப்பதாருள்

அ்ககம் – பணிவு அறிவிலர் – அறிவு இலலாதவர்

க்கக – சவலல  கருதவும் – நிளனககவும்

மள்ததளல – நீர் பாயும் வழி உறுமீன் – சபரிய மீன்

்பதாைல் ப்பதாருள்

மள்யில பாய்கின்்ற நீரில ஓடுகின்்ற சிறுமீன்கள ஓடிக சகாண்டிருகக, 

சகாககானது தனககு இளரயாகக கூடிய சபரிய மீன்கள வரும் வளர அள்வின்றிக 

காததிருககும். அதுஹபாலத தமககுரிய காலம் வரும்வளர சிலர் அ்ஙகியிருபபார்கள. 

அவர்களள அறிவிலலாதவர் என எண்ணி சவலல நிளனகக ஹவண்்ா.

ஆசிரியர் குறிப்பு

இந்நூளல இயற்றியவர் ஔளவயார். இவர் ஆததிசூடி, சகான்ள்றஹவந்தன், 

நலவழி முதலிய பி்ற நீதிநூலகளளயும் இயற்றியுளளார். முதுளமயான 

அறிவுளரகளளக சகாண்்து, மூதுளர. இந்நூலுககு வாககுண்்ாம் என மற்ச்றாரு 

சபயரும் வைஙகபபடுகி்றது. இந்நூலில நீதிககருததுகள எளிளமயான நள்யில 

கூ்றபபடடுளளன. 

்கற்படவ ்கறறபின

• பா்ளலச ்ரியான உச்ரிபபு்ன் படிதது மகிழ்க.

• கலவியின் சி்றபளப உணர்ததும் ஹவறு பா்லகளள அறிந்து வந்து பாடுக.

• மூதுளரப பா்லு்ன் சதா்ர்புள்ய திருககு்றள கீஹை சகாடுககபபடடுளளது.

அதன் சபாருளள ஆசிரியரி்ம் ஹகடடு அறிந்துசகாளக.

சகாகசகாகக கூம்பும் பருவதது மற்்றதன்

குதசதாகக சீர்தத இ்தது

ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 எனபறணணி என்்ற ச்ாலளலப பிரிககக கிள்பபது ...................................................

அ) என் +ச்றண்ணி ஆ) என்று +எண்ணி

இ) என்ச்ற + எண்ணி ஈ) என்று + ச்றண்ணி
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2 ைடை + தடல என்பதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ..........................................

அ) மள்தளல ஆ) மள்ததளல

இ) ம்ததளல ஈ) ம்தளல

3 வரும் + அளவும் என்பதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ......................................

அ) வருமளவும் ஆ) வருஅளவும்

இ) வரும்மளவும் ஈ) வரும்அளவும்

4 அறிவிலர் என்பதன் எதிர்சச்ால ...................................................

அ) அறிவிலலாதவர் ஆ) படிககாதவர்

இ) அறியாதார் ஈ) அறிவுள்யவர்

5 எணணுதல் – இசச்ாலலுககுரிய சபாருள...................................................

அ) வாடுதல ஆ) வருந்துதல

இ) நளனததல ஈ) நிளனததல

ஆ.  இப்்பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து (எதுட்க) ஒனறுந்பதால் வரும் பசதாற்கடள 

எடுத்து எழுது்க.

__________ , __________

__________ , __________

இ. ‘ைடைத்தடல’ இசபசதால்லில் இருநது புதிய பசதாற்கடள உருவதாககு்க.

__________ , __________ , __________ , __________

ஈ. ப்பதாருத்து்க.

1. உறுமீன் - நீர் பாயும் வழி

2. கருதவும் - பணிவு

3. அறிவிலர் - நிளனககவும்

4. மள்ததளல - சபரிய மீன்

5. அ்ககம் - அறிவு இலலாதவர்

உ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. சகாககு எதற்காகக காததிருககி்றது?

2.  யாளர அறிவிலலாதவராக எண்ணக கூ்ாது என ஔளவயார் குறிபபிடுகி்றார்?

ஊ. சிநதடை விைதா

அ்ககமாக இருபபவளர அறிவிலலாதவர் என்று எண்ணி சவலல 

நிளனககக கூ்ாது.  ஏன்? கலந்துளரயாடுக.

26



்கல்விசபசல்வமும் ப்பதாருடபசல்வமும்

மலர்விழியும் தமிைரசியும் ஹதாழிகள. இருவரும் பளளிககூ்தளத 

விடடு சவளியில வந்ததும், சதாளலககாடசி நிகழ்சசிகள பற்றிப ஹபசிக சகாண்டு 

வருகி்றார்கள. அபஹபாது மலர்விழி தன் ஹதாழியி்ம் சதாளலககாடசியில ஹநற்று 

கலவிசச்லவமும் சபாருடச்லவமும் என்்ற தளலபபில ந்ந்த படடிமன்்றதளத 

நான் பார்ததுக சகாண்டிருந்ஹதன். அபஹபாது மின்்ாரம் ஹபாய்விட்து அதனால, 

நடுவரின் தீர்பளப என்னால அறிந்து சகாளள முடியவிலளல எனககு வருததமாக 

இருந்தது என்று கூறினாள.

தமிைரசி:  வருததபப்ாஹத மலர்விழி, இந்தப படடிமன்்றம் பார்ததவர்களி்ம் 

முடிளவக ஹகடடுத சதரிந்து சகாளளலாம்.

மலர்விழி: ்ரி தமிைரசி. வா, ஹபாய்க சகாண்ஹ் ஹப்லாம்.

இயல் 

இைணடு 

உடை�டை 
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தமிைரசி:  கலவிச ச்லவமா? சபாருட ச்லவமா? எது சி்றந்தது என நீ 

நிளனககி்றாய்?

மலர்விழி: நான் கலவிச ச்லவம்தான் சி்றந்தது என்று கூறுஹவன்.

தமிைரசி: அசதபபடி? அவவளவு திட்வட்மாகக கூறுகி்றாய்?

மலர்விழி:  கலவி கற்காதவன் ”களர்நிலததிற்கு ஒபபாவான் “ என்று 

பாரதிதா்னாரும் “ஹகடில விழுச ச்லவம் கலவி” என்று 

திருவளளுவரும் கூறியிருககி்றார்கள.

தமிைரசி:  கலவியின் சி்றபளபக கூறிய திருவளளுவர்கூ்ப “சபாருளிலலார்ககு 

இவவுலகம் இலளல” என்ஹ்ற கூறியிருககி்றார். சபாருடச்லவம் 

இலளல என்்றால நமது ஹதளவகளளககூ் நிள்றஹவற்றிக சகாளள 

இயலாது. கலவி கற்பதற்குககூ் பணம் ஹவண்டும் அலலவா!

மலர்விழி:  “பணம் பததும் ச்ய்யும்” என்பது எனககுத சதரியும். வாழ்களகளய 

ந்ததுவதற்குப பணம் ஹதளவதான். பணம் பள்ததவருககுச 

ச்ாந்த ஊரில தான் மதிபபு. “கலவி கற்்றவர் ச்ன்்ற இ்சமலலாம் 

சி்றபபு“ சபறுவர்.

தமிைரசி:  கலவி கற்்றவர், ச்லவம் பள்ததவர்களின் தயவிலதாம் வாை 

ஹவண்டியுளளது.

மலர்விழி:  சபாருட ச்லவம் நிளலயிலலாதது, கலவிச ச்லவஹம ‘இம்ளமககும் 

மறுளமககும் பயன் தருவது’ என்றும் அழியாதது. சபாருடச்லவம் 

சகாடுககக சகாடுககக குள்றயக கூடியது. களவர்களால கவர்ந்து 

ச்லலக கூடியது.
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தமிைரசி:  ‘பணமிலலாதவன் பிணம்’, ‘பணசமன்்றால பிணம்கூ் 

வாளயததி்றககும்’ என்்ற பைசமாழிகளள எலலாம் நாம் 

அறிந்ததுதாஹன! கற்்றவரால என்ன ச்ய்ய முடியும்?

மலர்விழி:  இன்ள்றய கலவி வளர்சசிதான் எலலா முன்ஹனற்்றததிற்கும் 

காரணம். அதனாலதான் இன்று நாம் எலலாரும் வ்தியாக வாை 

முடிகின்்றது.

தமிைரசி:  புதுளமகளளக கண்்றிய கற்்றவர்களுககுப பணமும் ஹதளவபபடும் 

அலலவா?

மலர்விழி:  ஆம், அதற்காகப பணம்தான் உயிர்நாடி என்று கூறுவது தவறு. 

கலவிதான் அறிளவ வளர்ககி்றது. நன்ளம, தீளமகளளப பகுததறிந்து 

நலவழியில தன் வாழ்ளவ அளமததுக சகாளள வழி ச்ய்கி்றது.
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மலர்விழி:  வறுளமயிலும் ச்ம்ளமயாக வாழ்பவன் கற்்றறிந்தவன்; கலலாதவன் 

அறியாளமயால தவறு ச்ய்கி்றான்.

தமிைரசி:  அறியாளம உளளவன் பணககாரனாகஹவ இருந்தாலும் அளமதியான 

வாழ்வுககுக கலவி அவசியம் என்பளத ஒபபுகசகாளகிஹ்றன். 

வ்தியான வாழ்விற்குப சபாருடச்லவம் அவசியம் என்பளத நீ 

ஒபபுகசகாளகி்றாயா?

(விவாதம் நீண்டு சகாண்டிருககி்றது.) 

மறுநாள இருவரும் தமிைாசிரியளரச ்ந்திதது விவாததளதக கூறுகி்றார்கள

தமிைாசிரியர்:  மககளி்ம் அறியாளம இருளள நீககி, அறிவு ஒளிசப்றச ச்ய்வது 

கலவி. கலவியறிளவ நாம் இளளமயிஹலஹய சபறுவதுதான் 

சி்றந்த வழி. ‘இளளமயில கலவி, சிளலயில எழுதது‘ என்னும் 

முதுசமாழிளய நாம் ம்றந்துவி்ககூ்ாது. 

மலர்விழி:  ஐயா, கலவியின் சி்றபளபப புரிந்துசகாண்ஹ்ாம். ஆயினும், 

கலவிஹயாடு சபாருளும் இருககஹவண்டுமா?

தமிைாசிரியர்:  ஆம். கலவியும் சபாருளும் ஒரு நாணயததின் இருபககஙகள

எனலாம். சபாருளுள்யவரால ஆகாதது ஒன்றுமிலளல. 

சபாருளுள்ளம, சவற்றி தரும்; சபருளம தரும்; அைகு 

தரும். அளவ மடடுமா? உயர்கலவி சபறும் வாய்பளபயும் 

தரும். ‘இலலாளர எலலாரும் எளளுவர்‘ என்று வளளுவர் 

கூறியளதயும் நாம் அறிந்திருககிஹ்றாம். ஆகஹவ, அடிபபள் 

வாழ்களகத ஹதளவகளுககுப சபாருள கட்ாயம் ஹதளவ. 

ஆனால, நம்ளம ஹமன்ளமபபடுததுவது கலவிதான் என்பதில 

எளளளவும் ஐயமிலளல

தமிைரசியும் மலர்விழியும்:  உண்ளமதான் ஐயா, கலவியால அறிவுதசதளிவு 

உண்்ாகும். சபாருளால நம் வாழ்வு வளம் சபறும் 

என்பளதப புரிந்து சகாண்ஹ்ாம்.
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தமிைரசி:  ‘பசி வந்தி்ப  பததும்  ஹபாகும்’ வறுளமதான் ்மூகத

 தீளமகளுககும் காரணமாகின்்றது.

பறந்து



்கற்படவ ்கறறபின

• கலவிச ச்லவமா? சபாருடச்லவமா? எது அவசியம் என்று நீ நிளனககி்றாய்?

ஏன்?

• சபாருளிலலார்ககு இவவுலகம் இலளல – இது பற்றி உன் கருதது என்ன?

• கலவியால சி்றந்தவர்கள, சபாருளால சி்றந்தவர்கள – யாரால நம் நாடு

முன்ஹனற்்றம் அள்யும்? வகுபபள்றயில விவாதம் ச்ய்க.

ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 இம்டை என்்ற ச்ால குறிககும் சபாருள ...................................................

அ) இபபி்றபபு ஆ) மறுபி்றபபு இ) பி்றபபு ஈ) முற்பி்றபபு

2 ்கதாைைைதாகினறது என்்ற ச்ாலளலப பிரிககக கிள்பபது ...................................................

அ) காரண + மாகின்்றது ஆ) காரண + ஆகின்்றது

இ) காரணம் + மாகின்்றது ஈ) காரணம் + ஆகின்்றது

3 வறுடை இசச்ாலலுககுரிய எதிர்சச்ால ........................................

அ) ச்ழுளம ஆ) இன்ளம

இ) ச்ம்ளம ஈ) ஏளைளம

4 ப்பதாருள் + பசல்வம் என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால .....................................

அ) சபாருளச்லவம் ஆ) சபாருளசச்லவம்

இ) சபாருடச்லவம் ஈ) சபாருடசச்லவம்

5 ப்பதாருள் + இல்லதார்ககு என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால 

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

அ) சபாருளிலலார்ககு ஆ) சபாருளளிலலார்ககு

இ) சபாருலிலலார்ககு ஈ) சபாருளஇலலார்ககு

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளச நசர்த்து எழுது்க

1. பளைளம + சமாழி = _____________

2. நன்ளம + வழி = _____________

இ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க

1. பணசமன்்றால = _______
 + 

______

2. சதாளலககாடசி = _______
 + 

______
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ஈ. பததாைடை முழுடை ஆககு்க (்பத்தும், வளம், ்கல்வி)

2. ஹகடில விழுசச்லவம் __________

3. சபாருளால நம் வாழ்வு __________ சபறும்.

உ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. களர்நிலததுககு ஒபபாவர் – யார்?

2. களவரால கவர்ந்து ச்லலக கூடியது எது?

3. ‘கலவிச ச்லவஹம மிகவும் சி்றந்த ச்லவம்‘ என்பதற்கு மலர்விழி கூறிய

காரணஙகளள உம் ச்ாந்தநள்யில எழுதுக.

4. சபாருடச்லவஹம மிகவும் அவசியம் என்பதற்குத தமிைரசி கூறிய

காரணஙகளளத சதாகுதது எழுதுக

ஊ. சிநதடை விைதாக்கள்

1. கலவிச ச்லவம் அலலது சபாருடச்லவம் இரண்டில ஒன்றுதான் உனககு

வைஙகபபடும் எனில, நீ எளதத சதரிவு ச்ய்வாய்? ஏன்?

2. ‘நம்ளம ஹமன்ளமபபடுததுவது கலவி’ – இளதப பற்றி உன் ச்ாந்த 

நள்யில ஹபசு.

கூடையிலுள்ள பசதாற்களுககு உரிய எதிர்ச பசதாற்கடளத் 

பததாடடியிலிருநது ்கணைறிநது எழுது்க 

இம்டை
�ல்வழி வருத்தம்

ந�றறு புதுடை

வறுடை �னடை

தீடை

இனறு
புதிய

ைறுடை

தீயவழி

பசழுடை

ந�ர்வழி

ைகிழ்சசி

்படழடை

துன்பம்
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1. பசி வந்தி்ப __________ ஹபாகும்.பறந்து



வறுடையிலும் ந�ர்டை

ஓர் ஊரில சதா்ர்ந்து சில ஆண்டுகளாக மளைஹய சபய்யாததால, அந்த 

ஊரில கடும் பஞ்ம் நிலவியது. மககள பசியால வாடினர். நலல உளளம் பள்தத 

பணககாரர் ஒருவரி்ம் அந்த ஊர் மககள ச்ன்று, தஙகளின் குைந்ளதகளுககு 

உதவி ச்ய்யுமாறு ஹவண்டினர்.

இளகிய உளளம் சகாண்் அவர், இந்த ஊரில குைந்ளதகள யாரும் பசியால 

வா் ஹவண்்ா. ஆளுகசகாரு சகாழுககடள் கிள்ககுமாறு ச்ய்கிஹ்றன். என் 

வீடடிற்கு வந்து சகாழுககடள்ளய எடுததுச ச்லலச ச்ாலலுஙகள என்்றார். 

மாளிளகககுத திரும்பிய அவர், தம் ஹவளலககாரர்களள அளைததார். இந்த ஊரில 

உளள குைந்ளதகளின் எண்ணிகளகளயக கணகசகடுததுக சகாளளுஙகள. 

ஆளுகசகாரு சகாழுககடள் கிள்கக ஹவண்டும். நாளளயிலிருந்து 

சகாழுககடள்களளக கூள்யில ் ரியான எண்ணிகளகயில ளவததுகசகாண்டு 

வீடடிற்கு சவளிஹய இருகக ஹவண்டும் என்்றார்.

அதுஹபாலஹவ ஹவளலககாரர்கள ச்ய்தனர். அஙஹக காததிருந்த சிறுவர் 

சிறுமியர் அவர்களளச சூழ்ந்து சகாண்்னர். ஹவளலககாரர்கள கூள்யிளன 

அவர்கள முன் ளவததனர்.

சிறு சிறு களதகளள உரிய ஒலிபபு்ன் சபாருள விளஙகப படிததல

இயல் 

இைணடு 

துடைப்்பதாைம் 
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ச க ா ழு க க ட ள ் ள ய

எடுபபதில ஒவசவாருவரும் 

ஹபாடடி ஹபாட்னர். ஆனால ஒஹர 

ஒரு சிறுமி மடடும் அளமதியாக 

இருந்தாள. எலலாரும் எடுததுச 

ச்ன்்றது ஹபாக மீதி இருந்த 

சிறிய சகாழுககடள்ளய 

எடுததுக சகாண்டு அஙகிருந்து 

மகிழ்சசியு்ன் ச்ன்்றாள அவள. 

எலலாவற்ள்றயும் கவனிததுக 

சகாண்டிருந்தார் பணககாரர்.

ஐந்தாம் நாளும் அபபடிஹய ந்ந்தது. எஞசியிருந்த சிறிய சகாழுககடள்ளய 

எடுததுக சகாண்டு பு்றபபட் அந்தச சிறுமி, தன் வீடடிற்கு வந்தாள. அந்தக 

சகாழுககடள்ளயச ்ாபபிடுவதற்காக இரண்்ாகப பிட்ாள. அபஹபாது அதன் 

உளளிருந்து  ஒரு தஙகககாசு கீஹை விழுந்தது. அந்தத தஙகக காள்த தன் தாயி்ம் 

காடடி, "அம்மா! இது சகாழுககடள்ககுள இருந்தது; இது என்ன என்று பாருஙகள" 

என்்றாள அசசிறுமி. அதற்கு அவர், "இது தஙகக காசு" என்று இளஹவனிலி்ம்  கூறிவிடடு, 

இது எபபடி சகாழுககடள்ககுள வந்திருககும் என்று ஹயாசிததவாஹ்ற, "இந்தக 

சகாழுககடள்ளய யார் சகாடுததார்கஹளா அவர்களி்ஹம ச்ன்று சகாடுததுவிடு" 

என்்றார்.

அந்தத தஙகககாள் எடுததுக சகாண்டு பணககாரரின் வீடடிற்கு வந்தாள சிறுமி. 

"ஐயா! நான் எடுததுச ச்ன்்ற சகாழுககடள்ககுள இந்தத தஙகக காசு இருந்தது, 

சபற்றுக சகாளளுஙகள" என்்றாள.

"மகஹள உன் சபயர் 

என்ன?" எனக ஹகட்ார் 

பணககாரர். தன் சபயர் 

இளஹவனில எனக 

கூறினாள அந்தச சிறுமி.

"மகஹள, உன் ளமககும்

 

நான் 

அளிதத பரிஹ் இந்தத

தஙகககாசு. மகிழ்சசியு்ன் 

இளத எடுததுகசகாண்டு 

வீடடிற்குச ச்ல" என்்றார் 

பணககாரர். 
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நேர்
சபாறுளமககும்  ே ல்ல 
பண்புகளுக்கும்



"நன்றி, ஐயா!" எனக கூறிவிடடு, துளளிக குதிததபடி ஓடிவந்த அவள, ந்ந்தளதத தன் 

தாயி்ம் ச்ான்னாள. அதளனக ஹகடடு அந்தத தாயும் மகிழ்சசியள்ந்தாள.

நீதி : ‘ந�ர்டை �னடை தரும்’

்கற்படவ ்கறறபின

• நாம் என்சனன்ன நற்பண்புகளளப சபற்றிருககஹவண்டும்? படடியலிடுக.

• ஹநர்ளமயானவர் என்று நீ யாளர நிளனககி்றாய்? அவளரபபற்றி ஐந்து மணிததுளி ஹபசுக.

ைதிப்பீடு 

விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. பசியால வாடிய ஊர்மககளுககுப பணககாரர் எவவாறு உதவினார்?

2. சிறுமியின் ஹநர்ளமககுக கிள்தத பரிசு யாது?

சிநதடை விைதா

 ‘வறுளமயிலும் ஹநர்ளம‘ என்னும் களதயில, சிறுமியின் இ்ததில நீயாக இருந்தால 

என்ன ச்ய்திருபபாய்? 

35



்கற்கணடு

ப்பயர்சபசதால், விடைசபசதால்.

ஒன்்றன் சபயளரக குறிககும் ச்ால சபயர்சச்ால எனபபடும்.

எடுத்துக்கதாடடு ்ாந்தி, வகுபபள்ற, சிததிளர, கண், கதிரவன், ்ந்திரன்.

ஒரு ச்யளலக (விளனளய) குறிககும் ச்ால விளனசச்ால எனபபடும்.

எடுத்துக்கதாடடு ஓடினான், விழுந்தது, எழுதினான்.

கீழுள்ள பததாைர்்கடளக ்கவனியுங்கள்.

1. இராமன் பா்ம் படிததான்.

இதசதா்ரில ,

இராமன், பா்ம் – சபயர்சச்ாற்கள

படிததான்- விளனசச்ால

2. மாடு புல ஹமய்ந்தது.

இதசதா்ரில ,

மாடு, புல – சபயர்சச்ாற்கள

ஹமய்ந்தது – விளனசச்ால

ஒன்்றன் சபயளரக குறிபபது சபயர்சச்ால

ஒரு ச்யளலக குறிபபது விளனசச்ால

்கற்படவ ்கறறபின

• ஒரு ச்ாலளலப படிததவு்ன் அது சபயர்சச்ாலலா, விளனசச்ாலலா எனப

பகுதது அள்யாளம் காண்க.

• நாம் ஹபசும் சதா்ரில எது சபயர்சச்ால, விளனசச்ால எனக கூறுக.

• பததிளயப படிதது அதில உளள சபயர்சச்ால, விளனசச்ாற்களள

அடிகஹகாடிடடு அள்யாளம் கண்டு கூறுக.
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ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் ப்பயர்சபசதால், விடைசபசதால் எை வட்கப்்படுத்து்க.

(பாடினாள, வருணன், எழுதினான், வளரந்தாள, இள்வாணி, உண்்ான், 

கண்ணன், ்ம்சுதீன், சஜனிபர், கடடினார், ஓடியது, முயல)

வ. எண ப்பயர்ச பசதால் விடைசபசதால்

1 வருணன் உண்்ான்

2

3

4

5

ஆ.  பினவரும் பததாைர்்களில் உள்ள ப்பயர்சபசதால், விடைசபசதால்டல எடுத்து எழுது்க.

1. மயில ஹதாளகளய விரிதது ஆடியது

2. வாணி கடடுளர எழுதினாள

3. இளம்பிள்ற உணவு ்ளமததாள

4. ஆதிளர மரககன்ள்ற நட்ாள

5. சகாததனார் வீடு கடடினார்

 சபயர்சச்ாற்கள        விளனசச்ாற்கள

1. __________ 1. _____________

2. __________ 2. _____________

3. __________ 3. _____________

4. __________ 4. _____________

5. __________ 5. _____________

இ.  ்கடதயில் வரும் ப்பயர்சபசதாற்கடளயும் விடைசபசதாற்கடளயும் ்படடியலிடு்க.

காடடில புலி ஒன்று மாளன ஹவடள்யா்த துரததியது. மான் தன்னுயிளரக 

காததுக சகாளள ஹவகமாக ஓடியது. மாளனத துரததிச ச்லலும்ஹபாது, ஹவ்ன் 

விரிததிருந்த வளலயில புலி சிககிக சகாண்்து. ஹவ்ன் வளலயில சிககிய புலிளயக 

கூண்டில அள்கக முயன்்றான்.  அபசபாழுது புலி ஹவ்ளனப பார்தது, என்ளனக 

கூண்டில அள்ககாஹத விடடுவிடு. நான் ஓடிப ஹபாய்விடுகிஹ்றன் என்று சகஞசியது.  

அதற்கு ஹவ்ன். ‘அசதலலாம் முடியாது’ என்று கூறினான்.

உனககு இரககஹம இலளலயா? என்ளன ஏன் துன்புறுததுகி்றாய்? எனக ஹகட்து 

புலி. அதற்கு ஹவ்ன் நீ ஏன் மாளன துரததினாய்? உனககு ஒரு நீதி.  எனககு ஒரு 

நீதியா? எனக ஹகட்ான்.  புலி அளமதியாய் இருந்தது. 
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பைதாழிடய ஆள்நவதாம்

அ. ந்கடைல்

• இலககிய நிகழ்வுகள மற்றும் விைாககளில இ்ம்சபறும் சி்றபபுப ஹபசசுகளளக 

ஹகடடு மகிழ்க.

• காளல வழிபாடடுக கூட்ததில ஆசிரியர் உளரளயக ஹகடடு வகுபபள்றயில

கலந்துளரயாடுக.

ஆ. ந்பசுதல்

• நமது கலவி உயர்வுககாகப பாடுபட் தளலவர்கள பற்றி அறிந்து வந்து ஹபசுக.

• ‘கலவி சி்றந்த தமிழ்நாடு’ என்்ற தளலபபில உம் ச்ாந்த நள்யில ஹபசுக.

இ. ்படித்தல்

• ச்ய்யுளளப சபாருள விளஙகப படிததுககாடடுக.

• புததகப பூஙசகாதது நூலிலிருந்து நற்பண்ளப வளர்ககும் ஏஹதனும் ஒரு

களதளயப படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசதால்லகந்கடடு எழுது்க.

1. களர்நிலம் 6. உயிர்நாடி

2. கற்்றவர் 7. சதாளலககாடசி

3. மறுளம    8. அறிவுதசதளிவு

4. தமிைாசிரியர் 9. வளம் சபறும்

5. நலவழி    10. வளர்சசி

2 பசதாற்கடளத் பததாைரில் அடைத்து எழுது்க.

1. முன்ஹனற்்றம் ____________________

2. புதுளம ____________________

3. வாழ்களக ____________________

4. சதாளலககாடசி ____________________

3. ்கடலநதுள்ள பசதாற்கடள வரிடசப்்படுத்தித் பததாைர்்களதா்க எழுது்க.

எ.கா: ச்ழிததால நாடு காடு ச்ழிககும்

காடு ச்ழிததால நாடு ச்ழிககும்
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1 கண்கள நாடடின் சபண்கள.

2 முதுசகலும்பு நாடடின் விவ்ாயஹம

3 தரும் உளைபஹப உயர்வு

4  ஹபான்்றது சபான் காலம் 

5 துளி சவளளம் சபரு சிறு

4. ்கவிடதடய நிடறவு பசய்்க.

எலலாம் தரும் கலவி – வாழ்வில

ஏற்்றம் தரும் கலவி

கற்்றார் நிளல உயர்ததும் - அறிவில

ஏற்்றம் தரும் கலவி.

__________   __________   __________

__________   __________   __________

5. குறிப்பு்கடளப் ்பயன்படுத்திக ்கடத எழுது்க. ப்பதாருத்தைதாை தடலப்ட்பத் தரு்க.

நான்கு வணிகர்கள – பஞசு விற்்றல – எலிதசதாலளலயால பூளன

வாஙகுதல – பூளனயின் ஒவசவாரு காளலயும் ஒருவர் பாதுகாததல –

தண்ள் – சகாலுசு அணிவிததல – பூளனயின் காலில புண் ஏற்படுதல –

அந்தக காலுககுரிய வணிகன், புண் ஏற்பட் காலில எண்சணய் ஹதாய்ந்த

துணிளயச சுற்றிளவததல – பூளன அடுபபின் அருகில ச்லலல –

எண்சணய் ஹதாய்ந்த துணியில தீபபற்றுதல – பூளன பஞசு மூடள்களின்

மீது ஓடுதல – மூடள்யில தீபபற்றுதல – மற்்ற மூவரும் வைககு சதாடுததல

– நீதிபதி தீர்பபு வைஙகல – அடிபட் காலால பூளன எபபடி ஓடும் எனக

ஹகட்ல – மற்்ற மூன்று காலகளின் துளணயின்றி ஓ் இயலாது எனக

கூ்றல – மற்்ற மூவரும் நட்ஈடு சகாடுககஹவண்டும் என வலியுறுததல..
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பைதாழிநயதாடு விடளயதாடு

முதலில இருந்து படிததாலும் முடிவில இருந்து படிததாலும் சபாருள மா்றாமல உளள 

ச்ாற்ச்றா்ர்களளப படிதது மகிழ்க.

எ.்கதா: நதரு வருநத நைதாரு வருநைதா

நைதாரு வருநைதா நதரு வருநத

ைதாடல உருவதாககு

எ.கா: மாறுமா ளகஹரளக மாறுமா

ஹமாரு தாரு ஹமா

வா கற்க வா

மாடு ்ாடு மா

ஹ்ர அரஹ்

ஹதாடு ஆடுஹதா

ஹமக ராகஹம

ஹமள தாளஹம

ைதா ைதா

று
று

ைதா
ைதா

ட்க ட்க

நை

�தாபிறழ், �தாப�கிழ் ்பயிறசி விடளயதாைலதாைதா?

நாபி்றழ், நாசநகிழ் பயிற்சி ச்ாற்ச்றா்ர்கள எழுதபபட் அடள்களள 

வகுபபு மாணவர்களின் எண்ணிகளகககு ஏற்பத தயார் ச்ய்து சகாளள 

ஹவண்டும், ஒவசவான்றி  பின் பு்றததில 1, 2,  3  என  வரிள்  எண்கள எழுதி 

வகுபபள்றயின் ளமயததில ளவககஹவண்டும். மாணவர்களுககும் அவவாஹ்ற 

எண்கள சகாடுககபப் ஹவண்டும். ஆசிரியர் ஓர் எண்ளணக கூ்ற அந்த 

எண்ணுககுரிய மாணவர் எழுந்து வந்து அஹத எண் எழுதபபட் அடள்ளய 

எடுகக ஹவண்டும், அதில உளள சதா்ளரப பிளையின்றி விளரவாக வாசிகக 

ஹவண்டும். அளனதது மாணவர்களுககும் வாய்பபு வைஙகபப்ஹவண்டும்.
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மீனபிடிப்ந்பதாம் வதாருங்கள்

சகாககுககு ஏற்்ற மீன்களளப பிடிதது கூள்யில ஹபாடுக (ஒரு சபாருள பல ச்ால)
ப
�
ரு

ப்
பு

்க
தி

ை
வ

ன

ச
ந
தி

ை
ன

அ
ம்புலி

ஆ
தவ

ன

்ப்கல
வ

ன

தீ

நி
ல

தா

்பரிதி
தி

ங
்கள்

அ
ை

ல்
ைதி

சூ
ரிய

ன

்கை
ல்

1. சநருபபு -

2. கதிரவன் -

3. ்ந்திரன் -

பசதால் ஏணி அடைப்ந்பதாம்

ச்ாலலின் இறுதியில முடியும் எழுதளத முதல எழுததாகக சகாண்டு அளமயும் 

மற்ச்றாரு ச்ாலளல எழுதிச ச்ாலஹலணி அளமகக.

அம்மி

விளககு

டவ்கதாசி

குருவி

வித்து

துளசி

சிறகு

கும்மி

மிளகு

தை
ல்
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வருணிப்ந்பதாம்

ப்தளதப பார்தது வருணளனச ச்ாலலு்ன் ப்ததில காணும் உயிரினஙகளின் 

சபயளர எழுதுக.

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

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

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

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

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

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

5 .......................................................................................................

எ.்கதா: வண்ண வண்ண மலர்கள

தாவி ஓடும் முயல 
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்பயைத்தில் ஒரு �தாள்

்பைங்களுககுரிய பசதாற்கடள எழுதிப் ்பத்திடய முழுடையதாககு்க

அபதுல பககதது ஊரில இருககும்  வீடடிற்குத தன் அம்மாவு்ன்  ச்ன்்றான். 

 இருந்து பயணச சீடடுகளள அம்மா சபற்றுக சகாண்்ார். அபதுல  ஓரததில 

அமர்ந்து சகாண்டு சவளிஹய ஹவடிகளகப பார்ததுக சகாண்ஹ் வந்தான். ஹபருந்து 

ஹவகமாகச ச்ன்்றது.  எலலாம் ஒவசவான்்றாகப பின்ஹனாககி ஓடுவதுஹபால 

இருந்தளதக கண்டு வியபபள்ந்து தன் அம்மாளவயும் பார்ககச ச்ான்னான். 

சவளிஹய தூரததில சதரிந்த  காடசி  குளிர்சசிளயத தந்தது. 

மளலயிலிருந்து துளளஹலாடு விழுந்து பாய்கின்்ற யின் ஹவகம் அபதுலின் 

உளளதளதயும் துளளிக குதிககச ச்ய்தது. பசள்ப பஹ்சலன இருந்த ச்டிகளும் 

 பார்பபதற்குப படடுக கம்பளம் விரிததாற் ஹபான்று மிகவும் அைகாக இருந்தன. 

வயலின் நடுஹவ  நிறுததபபடடிருந்தது, பார்பபதற்கு ஹவடிகளகயாக இருந்தது. 

்ற்றுத தூரம் ச்ன்்றதும் அதிகமாகப புளகளய சவளிஹயற்றும் ளயக 

கண்்ான். அளதப பற்றித தன் அம்மாவி்ம் ஹகடடுத சதரிந்து சகாண்்ான். அருகில 

புலசவளியில  ஹமய்ந்து சகாண்டிருந்தது. அபதுல இளதப பார்ததுக சகாண்டு 

வரும்ஹபாது யாஹரா ஒருவர், தாம் ச்லலும் ஹபருந்ளத விளரவாகத தம்  யில 

முந்திச ச்லவளதக கண்டு பதற்்றமள்ந்தான். தன் அம்மாவி்ம் அதுபற்றிக ஹகட் 

ஹபாது, அவவாறு வண்டிளய முந்திச ச்லவது தவறு என்று கூறினார். தாஙகள 

இ்றஙக ஹவண்டிய ஊர் வந்ததும் ஹபருந்திலிருந்து இ்றஙகி மகிழ்சசிஹயாடு பாடடி 

 குச ச்ன்்றான்.

நிற்க அதறகுத் த்க

• நன்கு படிதது உயர் பதவி சபறுஹவன். என்னால முடியும்.

• கற்்ற கலவியின் துளணசகாண்டு என் தி்றளமகஹகற்்ற ஹவளலளயச

ச்ய்து உளைதது முன்ஹனறுஹவன்.
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விணைப்்பம் எழுதுதல்

குடிநீர்நவணடி விணைப்்பம் 

அனுப்புநர்

ஆ. இளம்பரிதி, 

த/கப. ஆறுமுகம், 

க.எண்: 24, கிழககுத கதரு, 

மாமண்டூர், 

சின்னஹ்லம் ஒன்றியம். 

கபறுநர்

ஊராடசி மன்றத தயலவர்,  

ஊராடசி மன்ற அலுவலகம், 

மாமண்டூர், 

சின்னஹ்லம் ஒன்றியம்.

ஐயா, 

வணககம். எஙகள் கதருவில் உள்ள குடிநீர்க குழாய்  உய்ந்துள்ளதால் 

க்ந்த இரண்டு நாள்களாகக குடிநீர் கதருவில் வீணாகிக  ககாண்டிருககிறது. 

இதனால், தண்ணீர் இன்றி எஙகள் கதருவில் வசிப்ஹபார்  துன்பப்படுகின்றனர். 

எனஹவ, உய்ந்துஹபான குடிநீர்க குழாயயச ் ரிக்ய்து தர  ஹவண்டுகமன்று 

பணிவு்ன் ஹகடடுக ககாள்கிஹறன்.

நன்றி.

     இப்படிககு

 தஙகள் உண்யமயுள்ள

        ஆ. இளம்பரிதி.

1. பள்ளியில் உள்ள புததகப்பூஙககாதது

நூல்களில் கல்வி கதா்ர்பான கருததுகள்

நான்யகத கதாகுதது வருக.

2. க்ய்திததாள்களில் கவளிவரும் கல்வி

கதா்ர்பான க்ய்திகயளச ஹ்கரிதது வருக.

3. “கபாறுயம” என்ற குணதயத விளககும் மூன்று கயதகளின் கதாகுப்பு

தயார் க்ய்க

பசயல் திடைம்

நாள் : 29.07.2019

இ்ம் : மாமண்டூர்
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்கைல்
எல்டல அறியதாய் ப்பருங்கைநல – நீததான

இைவும் உறங்கதாநயதா? ்கைநல

அல்லும் ்ப்கலும் அடல்கைநல – உைககு

அலுப்பும் இடலநயதா ்கருங்கைநல

ப்பதாஙகு திடை்கநளதா? ்கைநல – அடவ

புைவி நிடைததாநைதா? ்கைநல

எஙகும் உைபததாலிநயதா? ்கைநல! – அனறி

இடியின முழக்கநைதா? ்கைநல!

ைடலடய வயிறறைக்கம் ்கைநல! – எணணில்

ை்கை மீனுலவும் ்கைநல!

விடலப்கதாள் முத்தளிககும் ்கைநல! – சிப்பி

விடளயதாைற குதவும் ்கைநல!

ைடழககு மூலமும் நீ ்கைநல! – அடத

வதாஙகி டவப்்பதும் நீ, ்கைநல!

வழுத்து ைகிடைபயலதாம் ்கைநல! – எவர்

ைதித்து முடிக்கவலதார் ்கைநல!

- ்கவிைணி நதசி்க வி�தாய்கம்

இயல் 

மூனறு 

்பதாைல் 

 ்கறறல் ந�தாக்கங்கள்

• இயற்ளகளயப பாதுகாகக ஹவண்டும் என்்ற உணர்ளவப சபறுவர்.

• பைசமாழிகள உணர்ததும் ஆைமான சபாருளள அறிந்து

பயன்படுததுவர்

• புதிர்கள, விடுகளதகள உருவாககும் தி்றன் சபறுவர்

• எழுவாய், ச்யபபடு சபாருள, பயனிளல அறிந்துசகாளவர்

இயறட்க
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பசதால் ப்பதாருள் 

அலுபபு - களளபபு புரவி  - குதிளர

மகரம்  - மீன் திளரகள - அளலகள

மகிளம - சபருளம

்பதாைல்  ப்பதாருள் 

எலளலயின்றிப பரந்து விரிந்திருககும் சபருஙக்ஹல! நீ இரவும் பகலும் 

உ்றஙகாது எபஹபாதும் அளலகளள வீசி ஒலிததுக சகாண்ஹ் இருககி்றாய். 

உனககு ஓய்வு என்பஹத இலளல. சபாஙகி வருகின்்ற உன் அளலகள, பார்பபதற்குக 

குதிளரகள அணிவகுதது வருவளதபஹபால காடசியளிககின்்றன. எஙகும் 

ஒலிககின்்ற உன் ஒலி, அளலஹயாள்யால எழுந்ததா அலலது இடிஹயாள்யால 

எழுந்ததா என்று எஙகளுககு ஐயம் எழுகி்றது. உன்னுள உயர்ந்த மளலயும் 

அ்ஙகிக கி்ககி்றது. எண்ணிலலாத மீன் வளஙகளளயும் விளல மதிபபுள்ய 

முததுகளளயும் சகாண்டுளள நீ, சிபபிகள விளளயாடுவதற்கும் உதவுகி்றாய். 

இபபூமியில மளை சபய்வதற்குக காரணமாகவும் இருககி்றாய். அந்த மளைநீளரச 

ஹ்மிதது ளவககும் சபரிய கலனாகவும் விளஙகுகி்றாய். ஆகஹவ, உன் 

சபருளமகளள எலலாம் எடுததுளரகக வலலவர்கள இஙகு எவரும் இலர்.

ஆசிரியர் குறிப்பு

இபபா்ளலப பாடியவர், கவிமணி ஹதசிக விநாயகம். இவர், கன்னியாகுமரி 

மாவட்ததிலுளள ஹதரூரில பி்றந்தவர். இவர், இனிளமயும் எளிளமயும் 

மிகக பா்லகளள எழுதியளமயால, கவிமணி என்று ஹபாற்்றபசபற்்றார். நம் 

பா்பபகுதியிலுளள பா்ல, குைந்ளதபபா்லகள என்னும் தளலபபில முதற்பா்லாக 

அளமந்துளளது.

்கற்படவ ்கறறபின

• பா்ளலச ்ரியான உச்ரிபபு்ன் படிததுக காடடுக.

• க்ளலப பற்றி இபபா்ல மூலம் நீ அறிந்த ச்ய்திகளள உன் ச்ாந்த நள்யில

கூறுக.

• க்ளலப பற்றி நீ அறிந்த பா்லகளள வகுபபள்றயில பாடி மகிழ்க.
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ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க!

1  சபருளம + க்ல என்பளதச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்பபது 

அ) சபருளமக்ல ஆ) சபருஙக்ல

இ) சபரியக்ல ஈ) சபருளமகக்ல

2 கருஙக்ஹல என்்ற ச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது

அ) கருளம + க்ஹல ஆ) கருங + க்ஹல

இ) கரும் + க்ஹல ஈ) கரு + க்ஹல

3 ‘திளர’ என்்ற ச்ாலலின் சபாருள ______________

அ) மளல ஆ) அளல

இ) வளல ஈ) சிளல

4 மளை சபய்வதற்குக காரணமாக இருபபது ___________

அ) வானம் ஆ) பூமி 

இ) க்ல ஈ) சநருபபு

ஆ.  இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுந்பதால் வரும் (எதுட்க) பசதாற்கடளப் ்பதாைலிலிருநது 

எடுத்து எழுது்க.

எ.கா. எல்ளல - அலலும்

_________ _________ _________ _________

இ.  முதபலழுத்து ஒனறுந்பதால் வரும் (நைதாடை) பசதாற்கடளப் ்பதாைலிலிருநது எடுத்து 

எழுது்க.

எ.கா. அலலும் - அலுபபும்

_________ _________ _________ _________

ஈ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. க்ல நமககு அளிககும் வளஙகள யாளவ?

2. பா்லின் சபாருளள உம் ச்ாந்த நள்யில எழுதுக.

உ. சிநதடை விைதா

 எலளலயறியாய் சபருஙக்ல என்று கூ்றக காரணம் என்ன? வகுபபள்றயில 

கலந்துளரயாடுக.
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்பைம் இஙந்க! ்பழபைதாழி எஙந்க?

பளையனூர் மாந்ஹதாபபில கிளி ஒன்று இருந்தது. அதன் சபயர் ச்லலம்மா. 

அந்த ஊரில அளத அவவாறுதான் சபயர் ச்ாலலி அளைபபார்கள. மாஙகாய் 

காய்ககும் பருவததில ஹதாபபிற்கு வரும் சிறுவர்களி்ம் ஒரு ப்தளத மரப 

சபாந்திலிருந்து எடுததுக காடடும். அந்தப ப்ம் உணர்ததும் பைசமாழிளயச 

சிறுவர்கள கூறிவிட்ால அவர்களுககு ஒரு மாஙகாய் பறிததுப ஹபாடும். அதனால, 

அளதப ‘பைசமாழிக கிளி’ என்றும் ஆள்யாக அளைபபார்கள.

மரததில மாஙகாய்கள காய்ததுத சதாஙகுவளதக கண்டு, சிறுவர்கள

ஒவசவாருவரும் ஹதாபபுககு வரத சதா்ஙகினர்.

பைசமாழிகள என்பளவ, நம் முன்ஹனார்கள தஙகள அனுபவததின் மூலம் 

உணர்ந்து கூறிய சமாழிகள. பைஙகாலம் முதற்சகாண்ஹ் பைசமாழிகள 

வைககிலிருந்து வருகின்்றன. பைசமாழி நானூறு என்னும் சபயரிஹலஹய நீதிநூல 

ஒன்றும் உளளது.

ச்ாற்களஞசியப சபருககமும் ச்ாலலாடசித தி்றனும்

இயல் 

மூனறு 

உடை�டை 
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ச்லலம்மா, நான் பிரபு வந்திருககிஹ்றன்.

ஓ! பிரபுவா ! நன்்றாக இருககி்றாயா?

நான் நன்்றாக இருககிஹ்றன். உன்ளனப 

பார்ததுவிடடு மாஙகாய் பறிததுச 

ச்லலலாம் என வந்ஹதன்.

 மிகக மகிழ்சசி! நான் காடடும் 

ப்ததிற்குரிய பைசமாழிளயக கூறினால 

நாஹன உனககு மாஙகாய் பறிததுத 

தருகிஹ்றன் என்று கூறியவாறு கிளி ஒரு 

ப்தளத எடுததுககாடடியது

இந்தப ப்ம் உணர்ததும் பைசமாழி என்ன? 

யாளன வரும் பின்ஹன! மணிஹயாள் வரும் முன்ஹன!

்ரியாகக கூறினாய். இஹதா, உனககு மாஙகாய் பறிததுத தருகிஹ்றன்.

ஐ.......! சராம்ப நன்றி ச்லலம்மா.

எபபடி இருககி்றாய் ச்லலம்மா?

யார் வந்திருபபது?

வின்ச்ன்ட வந்திருககிஹ்றன் ச்லலம்மா. எனககும் மாஙகாய் ஹவண்டும்.

இந்தப ப்ம் உணர்ததும் பைசமாழி என்ன என்று ச்ால. மாஙகாய் தருகிஹ்றன்.

இககளரககு அககளர பசள்

நன்று, சீககிரமாக விள் கண்டுபிடிதது 

விட்ாஹய! இஹதா உனககு மாஙகாய்!

எனககு மாஙகாய் கிள்ததுவிட்து.

நன்றி ச்லலம்மா!

கனிசமாழி ஏன் அளமதியாக நிற்கி்றாய்?

உனககு மாஙகாய் ஹவண்்ாமா?

ஹவண்டும் ச்லலம்மா!

இந்தபப்ம் உணர்ததும் பைசமாழி 

என்னசவன்று ச்ால பார்ககலாம்.

சூள்றககாற்று வீசுது.

இலளலஹய கனிசமாழி இன்னும் சகாஞ்ம் 

ஹயாசி.

49



ஆங..... ஆடிககாற்றில் அம்மியும் 

பறககும்.

அழகாகக கூறினாய் இஹதா மாஙகாய் 

வாஙகிக ககாள்.

உண்யமயாகஹவ நான் அழகாகக 

கூறிஹனனா? நன்றி க்ல்லம்மா!

என் நண்பன் முகமது 

வந்திருககிறான் க்ல்லம்மா!

அப்படியா, இதிலுள்ள பழகமாழி என்ன என்று கூறசக்ால், மாஙகாய் தருகிஹறன்.

எனககுத கதரியும் கூறுகிஹறன் ஆலும் 

ஹவலும் பல்லுககுறுதி, நாலும் இரண்டும் 

க்ால்லுககுறுதி.

மிகவும் அருயம! நான் உனககு 

மாம்பழஹம ஹதடிப் பறிததுத தருகிஹறன்.

நன்றி க்ல்லம்மா!

க்ல்லம்மா! எனககு?

ஹதனிய்யா? இதில் என்ன பழகமாழி 

இருககு க்ால்ஹலன். உ்ஹன பறிததுத 

தருகிஹறன்.

காற்றுள்ள ஹபாஹத தூற்றிகககாள்

கண்ணியமககும் ஹநரததில் 

கூறிவிட்ாஹய! இஹதா மாஙகாய் 

வாஙகிகககாள்.

மாஙகாய் ்ாப்பி் மிகவும் பிடிககும் 

எனககும் மகிழ்சசியாக இருககிறது 

க்ல்லம்மா, நன்றி!

பழகமாழிககிளி! எனககு மாஙகாய் 

இல்யலயா?

யாரு என் க்ல்லப் கபயயரச க்ால்லிக கூப்பிடுவது? கதிரவனா? இதன் 

பழகமாழியயக கூறு தருகிஹறன்.

 நாலடியார் 

திருககுறள்
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அகல உழுவளத வி் ஆை உழுவஹத 

ஹமல 

மிகக மகிழ்சசி! இஹதா உனககு 

மாஙகாய், சபற்றுகசகாள.

சராம்ப நன்றி பைசமாழிக கிளி!

சிறுவர்கள அளனவரும் ச்லலம்மா! 

நாஙகள இன்னும் நிள்றய பைசமாழி 

களளத சதரிந்து சகாண்டு மீண்டும் 

நாளளககு வருகிஹ்றாம், எனக கூறிவிடடு மிகவும் மகிழ்சசியாக வீடடிற்குச ச்ன்்றனர்.

்கற்படவ ்கறறபின

• உன் சபற்ஹ்றார் அலலது தாததா, பாடடி ஹபசும்ஹபாது பயன்படுததும் பைசமாழிகளளத 

சதாகுதது வருக.  அளவபற்றி வகுபபள்றயில கலந்துளரயாடுக.

• பா்பபகுதியில இ்ம்சபற்றுளள  பைசமாழிகளளயும், அவற்றின் சபாருளகளளயும்

உம் ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

• பா்பபகுதியில இ்ம்சபற்றுளள புதிர்களளயும் அவற்றிற்கான விள்களளயும் உம்

ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

• பளளி நூலகததில உளள ‘பைசமாழிககளதகள’ புததகதளதப படிதது பைசமாழிககான

விளககதளத வகுபபள்றயில களதயு்ன் பகிர்ந்து சகாளக.

ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 மரபசபாந்து இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ______________

அ) மரம் + சபாந்து ஆ) மர + சபாந்து

இ) மரப + சபாந்து ஈ) மரபபு + சபாந்து

2 அககளர இசச்ாலளலப பிரிதது எழுதக கிள்பபது ______________

அ) அக + களர ஆ) அந்த + களர

இ) அ + களர ஈ) அ + அளர

3 சூள்ற + காற்று இதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால ______________

அ) சூள்றகாற்று ஆ) சூற்காற்று

இ) சூ்றககாற்று ஈ) சூள்றககாற்று

4 கண் + இளமககும் இதளனச ஹ்ர்தது எழுதக கிள்ககும் ச்ால

அ) கண்ணிளமககும் ஆ) கண்இளமககும்

இ) கண்ளமககும் ஈ) கண்ணளமககும்
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5 நானூறு இதளனப பிரிதது எழுதக கிள்ககும் ச்ால

அ) நான்கு + நூறு ஆ) நா + நூறு

இ) நான்கு + னூறு ஈ) நான் + நூறு

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாற்கடளப் பிரித்து எழுது்க.

அ) மணிஹயாள் - --------- + ---------

ஆ) ஹதனிள்  - --------- + ---------

இ. ப்பதாருத்தைதாை பசதால்டலக ப்கதாணடு ்பழபைதாழிடய நிடறவு பசய்்க:

புததி, அடி, காளல, பயிர், வளளயாதது

1 யாளனககும் _______________ ்றுககும்

2 விளளயும் _______________ முளளயிஹல சதரியும்

3 ஐந்தில _______________ ஐம்பதில வளளயாது

4 ஆததிரககாரனுககுப _______________ மடடு

5 ஆைம் சதரியாமல _______________ வி்ாஹத

ஈ. பசதால்டல இைம் ைதாறறிப் ்பழபைதாழிடயக ்கணடுபிடிக்க.

1 உழுவளத அகல வி் உழு ஆை ____________________________

2 வளளயாதது வளளயாது ஐம்பதில ஐந்தில______________________ 

3 மிஞசினால அளவுககு நஞசு அமிழ்தமும்________________________ 

4 குற்்றம் சுற்்றம் பார்ககின் இலளல ____________________________ 

5 கற்பவர் களரயில கலவி நாளசில ____________________

உ. விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. பைசமாழி என்பது யாது?

2. கிளி, யாருககு மாம்பைம் தருவதாகக கூறியது?

3. கிளிளயப ‘பைசமாழிக கிளி’ என அளைககக காரணம் என்ன?

4. இபபா்ததில நீ அறிந்து சகாண்் பைசமாழிகளளப படடியலிடு.

ஊ. சிநதடை விைதா

கிளிளயபஹபால, நீ பைசமாழி கூறுவதாய் இருந்தால என்ன பைசமாழிககு 

எபபடிப ப்ம் வளரந்து விளககுவாய்? வகுபபள்றயில ச்யலபடுதது.
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தப்பிப் பிடழத்த ைதான

கா... கா.... 

காகம் களரந்து தன் நண்பனான மாளனத ஹதடியபடி அளைததது

இஹதா வந்துவிடஹ்ன் என்று கூறியபடி துளளிக குதிதது ஓடி வந்தது மான்.

்கதா்கம் : நண்பா ! நலமாக இருககி்றாயா?

ைதான : ஏஹதா இருககிஹ்றன் நண்பா ........

்கதா்கம் : குரலில உற்்ாகமிலளலஹய..... ஏன் ஹ்ார்வாகப ஹபசுகி்றாய்?

ைதான : எனககு மிகவும் பசியாக இருககி்றது.

்கதா்கம் : என்ஹனாடு வா. உனககுப புல உளள இ்ஙகளள காடடுகிஹ்றன். அஙகு 

நீ வயி்றாரப புலளல ஹமயலாம்.

மான் : நீ என்ஹமல மிகவும் அன்பாக இருககி்றாய். தினமும் எனககாக 

அளலந்து திரிந்து புலலுளள இ்ஙகளளக கண்்றிந்து வந்து என்னி்ம் 

கூறுகி்றாய். நன்றி நண்பா......

இயல் 

மூனறு 

துடைப்்பதாைம்   
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்கதா்கம் : நன்றிசயலலாம் கூ்றத 

ஹதளவயிலளல எனககுச 

ஹ்ார்வான ஹநரததில உன்மீது 

அமர்ந்து பயணம் ச்ய்கிஹ்றன். 

நாமிருவரும் சநடுநாள 

நண்பர்கள. ஒருவருகசகாருவர் 

உதவியாய் இருபபது இது ஒன்றும் 

புதிதலலஹவ......

ைதான : ்ரி நண்பா ! ஹபசிக சகாண்ஹ் சநடுந்தூரம் வந்துவிடஹ்ாம். இஙஹகஹய

இன்ள்றய உணளவ உண்டுவிடடு இருபபி்ம் ச்லஹவாம்.

காகமும் மானும் நலல நண்பர்களாக சநடுநாளகள இளணந்திருபபளத நரி ஒன்று 

கவனிததது. தன் மனததிற்குள, சகாழு சகாழுசவன இருககும் இந்த மாளன நாம் 

எபபடியாவது சகான்று தின்றுவி் ஹவண்டும். அதற்கு, எபசபாழுதும் இளணந்ஹத 

இருககும் இவர்கள இருவளரயும் தனிததனிஹய பிரிககஹவண்டும். அபஹபாதுதான், 

மாளன இளரயாகக முடியும் என எண்ணியது.

�ரி : என்ன ஹதாைர்கஹள...... எபசபாழுதும் இளணந்ஹத இருககிறீர்கள....... 

என்ளனயும் உஙகள நண்பனாக ஏற்றுக சகாளவீர்களா?

ைதான : அதற்சகன்ன ...... இன்று முதல நீயும் எஙகள நண்பனாக எஙகஹளாடு 

ஹ்ர்ந்திருககலாம்.

�ரி : நன்றி !

்கதா்கம் : ்ரி ஹநரமாகி விட்து. இருபபி்ம் ச்லலலாம்.

நரி, தன் இருபபி்ம் ஹநாககிச ச்ன்று விடுகி்றது

காகம் : நண்பா, யாளரயும் சீககிரமாக நம்பிவி்ாஹத! அது நமககுத தான் ஆபதது.

ைதான : அபபடிசயலலாம் எந்த ஆபததும் வந்துவி்ாது. நரிளயப பார்ததால

நலலவனாக நலல குணமாகததான் சதரிகி்றது.

்கதா்கம் :  கண்ணால காண்பதும் சபாய்.

காதால ஹகடபதும் சபாய்.

 தீர வி்ாரிபபஹத சமய்.

ைதான :  ஐயா ! கருதது கந்த்ாமி ! ஹபசியது ஹபாதும்.
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வீடடிற்குச ச்ல. நானும் என், இருபபி்ம் ச்லகிஹ்றன். மீண்டும் நாளள 

்ந்திபஹபாம்.

 அடுதத நாள காளல நரி மாளன ்ந்திககி்றது.

�ரி :  நண்பஹன ! நலமா?

ைதான : அ்ஹ் ! நரியா? என்ன இவவளவு காளலயில என்ளனத ஹதடி 

வந்திருககி்றாய்?

�ரி :  நண்பளனப பார்கக ஹநரம் காலம் ஏது? உன்ளனப பார்ததால எனககுப 

பரிதாபமாக இருககி்றது.

ைதான : ஏன் எனககு என்ன? என்ளனப பார்தது ஏன் பரிதாபபபடுகி்றாய்?

�ரி :  உ்ல சமலிந்து காணபபடுகி்றாஹய.... ்ரியான உணவு கிள்ககாததால 

சகாழு சகாழுசவன இருகக ஹவண்டிய நீ பஞ்ததில அடிபட்ாற்ஹபால

இருககி்றாய்......

ைதான : விலஙகுகளுககுஹம இஹத உணவுப பற்்றாககுள்றதான். வானம் 

சபாய்தததால வனசமலலாம் பாளலவனமாக மாறி வருகி்றஹத.

�ரி : பி்ற விலஙகுகளளப பற்றி நமகசகன்ன கவளல?

எனககுத சதரிந்த இ்ம் ஒன்று இருககி்றது. அஙஹக உனககு நலல 

ஹமய்ச்ல நிலம் உண்டு. என்ஹனாடு வா. உனககு மடடும் அந்த 

இ்தளதக காடடுகிஹ்றன்.

ைதான :  நமது நண்பன் காகமும் வரடடும்.......

�ரி :  காகதளத மற்ச்றாரு நாள அஙஹக அளைததுச ச்லலலாம். இன்று நீ 

மடடும் என்ஹனாடு வா.

ைதான :  ்ரி, இவவளவு 

வலியுறுததிச ச்ாலகி்றாய். 

வருகிஹ்றன்.

நரி, மாளன விவ்ாயி 

ஒருவனின் விளளச்ல

நிலததில சகாண்டு 

விடுகி்றது. மான் பயிளர 

நன்கு ஹமய்ந்து பசியாறிய 

பி்றகு இருபபி்ததிற்குத 

திரும்புகி்றது. இசச்யல 

காகததிற்குத சதரியாமஹலஹய 

சதா்ர்ந்து நீடிககி்றது.
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விவ்ாயி தன் விளளச்ளலப பாைாககும் விலஙளகப பிடிகக முடிவு 

ச்ய்கி்றான். .

அடுதத நாள வைககம் ஹபால மான் நரிஹயாடு அந்த வயலுககுச ச்ன்று 

பயிளர ஹமய்கி்றது. அந்த ஹநரததில விவ்ாயி வருவளதப பார்ததவு்ன், 

தபபிகக நிளனதத மான், ஹவகமாக ஓடும்ஹபாது அருகிலிருந்த 

கம்பிஹவலியில எதிர்பாராமல சிககிக சகாளகி்றது.

இளதயறிந்த நரி, எதிர்பார்ததுக சகாண்டிருந்த வாய்பபு வந்துவிட்ளத 

நிளனதது மகிழ்ந்தது. மாளன அபபடிஹய தவிகக விடடுவிடடு ஓடிபஹபாய் 

அருகிலுளள கரும்பு வயலில மள்றந்து சகாண்டு ந்கக இருபபளதக 

கவனிததுக சகாண்டிருந்தது.

்கதா்கம் : நண்பா.... நண்பா.... எஙஹக இருககி்றாய்?

காகம் ஹதடி வருகி்றது

என் ஆருயிர் நண்பா ! இஙஹகயா இருககி்றாய்? ஆ! ஹவலியில 

மாடடிகசகாண்்ாஹய கததுவதற்குககூ் முடியாத நிளலயில இபபடி 

கம்பிஹவலியில சிககிக சகாண்்ாஹய......

 ்ரி, ்ரி நீ தபபிததுக சகாளள ஒரு ஹயா்ளன ச்ாலகிஹ்றன். விவ்ாயி  

அருகில வரும்வளர நீ இ்றந்ததுஹபால அள்யாமல இரு விவ்ாயி 

உன்ளன ஹவலியிலிருந்து விடுவிததவு்ன், நான் மரததிலிருந்து கா கா 

கா என்று குரல சகாடுககிஹ்றன், உ்ஹன தபபிதது விடு.

56



விவசதாயி : ஓ..... மானா? நீ தான் இததளன நாளாக என் பயிளர நா்ப படுததினாயா? 

இன்று ஹவலியில மாடடிகசகாண்்ாய் என்று கூறியவாஹ்ற மாளனப

பிடிகக வருகி்றான். ஓ.. இ்றந்துவிட்துஹபால இருககி்றஹத! ்ரி, 

ஹவலியிலிருந்து மாளன விடுவிதது வீடடிற்கு எடுததுச ச்லஹவாம் என்று 

ச்ாலலிகசகாண்ஹ் ஹவலியிலிருந்து மாளன விடுவிககி்றான்.

அபஹபாது,. காகம் களரகி்றது, அதுவளர இ்றந்தவாறு 

நடிததுகசகாண்டிருந்த மான் கண்ணிளமககும் ஹநரததில உயிர் 

பிளைததால ஹபாதும் எனத துளளிப பாய்ந்து ஹவகமாக ஓடியது.

விவசதாயி : அ்ஹ்.......மான் என்ளன ஏமாற்றிவிட்ஹத!

தன் நீண்் தடிளய எடுதது, ஓடும் மாளன ஹநாககி ஹவகமாக வீசுகி்றான். 

அந்தத தடி பதுஙகியிருந்த நரியின்ஹமல படடு, நரி மயஙகிக கீஹை 

விழுகி்றது. விவ்ாயி ஏமாந்து ஹபாகி்றான்.

சிறிது ஹநரததிற்குப பின் மயககம் சதளிந்து எழுந்த நரியி்ம்,

்கதா்கம் : நரிஹய ! உன் வஞ்க எண்ணம் உனகஹக ஹக்ாக முடிந்தது. 

நம்பினவர்களுககு என்றும் துஹராகம் ச்ய்யாஹத ! 

�ரி : சவடகித தளலகுனிந்தவாஹ்ற மன்னிததுவிடு நண்பா! இனிஹமல இபபடி 

ந்ந்து சகாளளமாடஹ்ன்.
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்கதா்கம் : தன்ளனப ஹபால பி்றளரயும் ஹநசிகக ஹவண்டும். நண்பர்கஹளாடு 

உண்ளம அன்பு்ன் பைக ஹவண்டும்.

நீதி :  ‘ஆ்பத்தில்  உதவு்பவநை உணடையதாை �ண்பன’

்கற்படவ ்கறறபின

• ஆபததில உதவுபவர்கஹள உண்ளமயான நண்பர்கள என்னும் தளலபபில ஹபசுக.

• தீஹயாரு்ன் சகாளளும் நடபு, தீளமளயஹய தரும் என்பதற்கு ஹவச்றாரு 

களதளயக கூறுக.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுககு விடையளிக்க.

1. நரி, காகததி்மிருந்து ஏன் மாளனப பிரிகக எண்ணியது?

2. நரிளய நண்பனாக ஏற்றுகசகாண்் மானி்ம் காகம் கூறியசதன்ன?

3. நரி, மாளன எஙகு அளைததுச ச்ன்்றது?

4. ஹவலியில மாடடிகசகாண்் மாளனக காகம் எவவாறு காபபாற்றியது?

5. ‘தபபிப பிளைதத மான்‘ களதயிலிருந்து நீஙகள அறிந்துசகாண்் நீதி யாது?

சிநதடை விைதா

நமககு நண்பர்களாக இருபபவர்களி்ம் என்சனன்ன நற்குணஙகள

இருககஹவண்டும்? படடியலிடுக.
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்கற்கணடு

பசதாறபறதாைர் அடைப்பு முடற

எழுவதாய்

ஒரு சதா்ரில, யார், எது, எளவ, யாவர் என்னும் வினாககளுககு விள்யாக 

வரும் ச்ாலஹல எழுவாய் (எழுவாய் எபஹபாதும் சபயர்சச்ாலலாகஹவ இருககும்)

எடுததுககாடடு : சதன்்றல ந்னம் ஆடினாள

பசயப்்படுப்பதாருள்

ஒரு சதா்ரில யாளர, எதளன, எவற்ள்ற என்னும் வினாககளுககு விள்யாக 

வரும் ச்ாலஹல ச்யபபடுசபாருள

எடுததுககாடடு : சதன்்றல ந்னம் ஆடினாள

்பயனிடல

ஒரு சதா்ரில அளமந்துளள விளனமுற்ள்றஹய பயனிளல என்கிஹ்றாம்.

எடுததுககாடடு :  சதன்்றல ந்னம் ஆடினாள

ஆடினாள – என்பது விளனமுற்று

• எழுவாய், பயனிளல, ச்யபபடுசபாருள ஆகிய மூன்றும் ஒரு சதா்ரில இ்ம்

சபற்றிருககும்.

• எழுவாஹயா, ச்யபபடுசபாருஹளா இலலாமலும் சதா்ர் அளமயும்.

எ.கா. ந்னம் ஆடினாள – இதசதா்ரில எழுவாய் இலளல.

•  சதன்்றல ஆடினாள – இதசதா்ரில ச்யபபடுசபாருள இலளல

• ஒரு சதா்ர் எழுவாய் அலலது ச்யபபடுசபாருள இலலாமல அளமயலாம்.  ஆனால,

பயனிளல கட்ாயம் இ்ம்சபற்றிருககும்.

்கற்படவ ்கறறபின

• சதா்ரின் அளமபபு முள்றளய அறிந்து கூறுக.

• எழுவாய், பயனிளல, ச்யபபடுசபாருள ஆகிய மூன்றும் சதா்ரில சில இ்ஙகளில

வருவளதயும், அளவ வராமல சதா்ர் அளமவளதயும் குறிததுக கலந்துளரயாடுக.
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ைதிப்பீடு 

்படிப்ந்பதாம்! சிநதிப்ந்பதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்டலத் பதரிவு பசய்து எழுது்க.

1 எழுவாய் எபஹபாதும் _________ லாகஹவ இருககும்.

அ) விளனசச்ால ஆ) இள்சச்ால

இ) சபயர்சச்ால ஈ) உரிசச்ால

2 பா்ல பாடினாள – இதசதா்ரில _________ இலளல.

அ) எழுவாய்  ஆ) பயனிளல 

இ) ச்யபபடுசபாருள  ஈ) ச்ால 

3 அமுதன் ஓடினான் – இதசதா்ரில _________ உண்டு

அ) பயனிளல  ஆ) ச்யபபடுசபாருள

இ) இள்சச்ால  ஈ) உரிசச்ால

ஆ. எழுவதாய், பசயப்்படுப்பதாருள், ்பயனிடல்கடள எடுத்து எழுது்க.

1. மாதவி சிததிரம் தீடடினாள

2. இளஙஹகாவடிகள சிலபபதிகாரதளத இயற்றினார்.

3. அன்பைகன் மிதிவண்டி ஓடடினான்

4. கிளி பைம் தின்்றது.

வ.எண் எழுவாய் (யார், எது, எளவ, யாவர்) ச்யபபடுசபாருள  

(யாளர, எதளன, எவற்ள்ற)

பயனிளல 

(முடிந்த ச்யல)

1.

2.

3.

4.

இ. எழுவதாய், ்பயனிடல ைடடும் உள்ள பததாைர்்கள் மூனறு எழுது்க.

1. _________ 2. _________ 3. _________

ஈ) ்பயனிடல, பசயப்்படுப்பதாருள் ைடடும் உள்ள பததாைர்்கள் மூனறு எழுது்க.

1. _________

2. _________

3. _________

60



பைதாழிடய ஆள்நவதாம்

அ. ந்கடைல்

• இயற்ளக ்ார்ந்த பா்லகளள வகுபபள்றயில பா்ச ச்ய்து ஹகடடு அதுஹபாலப பாடி

மகிழ்க.

• புதிர்களளத சதாகுதது வந்து வகுபபள்றயில கூறுக.  நண்பன் கூறிய புதிருககுச

்ரியான விள் கூறி மகிழ்க.

• இயற்ளகளயக காகக ஹவண்டியதன் அவசியம் பற்றிய உளரகளளக ஹகடடு வந்து

வகுபபள்றயில பகிர்க.

ஆ. ந்பசுதல்

• இயற்ளக ்ார்ந்த பா்லகளளப பாடி மகிழ்க.

• பைசமாழிக களதகளள உம் ச்ாந்த நள்யில கூறுக.

• நீ ச்ன்று வந்த சுற்றுலா (அ) ஊர் பற்றி வருணிததுப ஹபசுக.

• மளை எவவாறு சபய்கி்றது? அறிந்து வந்து வகுபபள்றயில ஹபசுக.

• சதன்ளன, வாளை, பளன, ஹவம்பு, முருஙளக ஆகிய மரஙகள ஹபசுவது ஹபால நடிதது

“நாஹன அதிகம் பலன் தருஹவன்” என ஒவசவாருவரும் வகுபபில ஹபசிககாடடுக.

இ. ்படித்தல்

• பைசமாழிகளளப படிததுத சதாகுபபு தயார் ச்ய்க.

• சி்றந்த புதிர்களளப படிததுச ஹ்கரிததுத சதாகுபபு தயார் ச்ய்க.

• புததகப பூஙசகாததுப பகுதிளயப படிதது, அதில இ்ம்சபற்றுளள பைசமாழி,

புதிர்களளத சதாகுதது வருக.

ஈ. எழுதுதல்

1. பசதால்லக ந்கடடு எழுது்க.

1. மாஙகாய் பறிததுத தருகிஹ்றன்

2. ஆடிககாற்றில அம்மியும் ப்றககும்

3. பைசமாழி ஒன்று ச்ால

4. கண்ணிளமககும் ஹநரம்
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2. பசொறகறளத் பதொைரில் அறைத்து எழுதுக.

1. அைமதியாக _________ 2. தருகிேறன் _________

3. சிறுவர்கள _________ 4. முழககம் _________

5. தஙகம் _________ 6. விைளவு_________



3. ப்பதாருத்தைதாை நிறுத்தக குறியிடு்க.

என் உ்ல ஏழு நி்றஙகளால ஆனது  ஊதா கருநீலம் நீலம் பசள் மஞ்ள

இளஞசிவபபு சிவபபு என்்ற வரிள்யில நி்றஙகள அளமந்திருககும் எனது சபயரின் 

முன்பகுதி என் இருபபி்ம் பின்பகுதி என் வடிவம் என் சபயளரக கண்டுபிடிததுவிட்ாயா

4. ப்பதாருத்தைதாை பசதாற்களதால் நிைப்பு்க.

(உறுதியாக, ச்ாதளதயாக, பலவலி, பலதுலகக)

மருததுவர் : விமலா உன் உ்ம்புககு என்ன?

விமலா : எனககு _________ ஐயா,

மருததுவர் : எஙஹக வாளயத தி்ற, பலசலலலாம் _________ இருககி்றஹத.

விமலா : அதற்கு நான் என்ன ச்ய்ய ஹவண்டும் ஐயா?

மருததுவர் :  இனிபபுகளள அதிகமாகச ்ாபபி்ககூ்ாது.  தினமும் இருமுள்ற

காளலயிலும், இரவிலும்  _________ ஹவண்டும்.  அபசபாழுதுதான் 

பற்கள _________ இருககும்.

விமலா : நீஙகள ச்ான்னளத நான் பின்பற்றுகிஹ்றன் ஐயா.

5. ்கடதடய நிடறவு பசய்்க.

ஒரு நாள அந்த நாடடின் அர்ர் குதிளரயின் ஹமல வலம் வந்து 

சகாண்டிருந்தார்.   வயதான மனிதர் ஒருவர், தம்முள்ய தளளாத வயதிலும் 

்ாளலயின் ஓரஙகளில குழிகளளத ஹதாண்டி, விளதகளளயும் ச்டிகளளயும் நடடுத 

தண்ணீர் ஊற்றியளதப பார்ததார்.  அர்ர் அந்த வயதானவர் ச்ய்யும் ச்யலகளளத 

சதா்ர்ந்து பார்ளவயிடடு வந்தார். ஒரு நாள

…………………………………………………………………….………………………………
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 …………. ……………………………………

இடைத்துக கூறுநவதாம்

• சதா்ர்புள்ய பல ச்ாற்ச்றா்ர்களளத தனிததனி அடள்களில

எழுதிக சகாளளுஙகள.

எ.கா.  மளையில நளனந்ஹதன். 

்டள் ஈரமானது.

• அளனவரும் வட்மாக அமர்ந்து சகாளளுஙகள

• ஒவசவாருவரும் ஓர் அடள்ளய எடுததுக சகாளளுஙகள

• ஒருவர் எழுந்து ளகயிலுளள அடள்யில எழுதியுளளளதப படியுஙகள.

• அதஹனாடு சதா்ர்புள்ய ச்ாற்ச்றா்ர் எழுதியுளள அடள்ளய

ளவததுளளவர் உ்ஹன எழுந்து படிகக ஹவண்டும்.

• மற்்றவர்கள இரண்டு ச்ாற்ச்றா்ர்களளயும் இளணததுக கூ்ற

ஹவண்டும்.

மளையில நளனந்ததால ்டள் ஈரமானது.

6.



6. விளம்்பைத்டதப் ்படித்துப் புரிநதுப்கதாணடு விடையளிக்க.

�தாள்நததாறும்

ஜம்ந்பதா சர்க்கஸ்

ஹநரம்: மாளல 6.00 மணி

இ்ம்: ஹநரு விளளயாட்ரஙகம், 

விழுபபுரம்

காண வாரீர்! களிகக வாரீர்!

 ஹபசும் கிளி! தீ வளளயததிற்குள பாயும் புலி! பார் விளளயாடடில ப்றககும் 

ஹதவளதகள! கூண்டுககுள உருண்ஹ்ாடும் குலலா மனிதர்! சவளளளப

பு்றாககளின் எலளலயிலலா ஆட்ம்! ஹகாமாளிக குளளர்களின் கும்மாள 

விளளயாடடு! குதிளரஹயறும் சகாஞசும் மைளலகள! 

வாருஙகள! வண்ணசவாளியில காணுஙகள!

விளம்்பைம் ்படி ! விடைடயக ப்கதாடு

1. ்ர்ககஸ நள்சபறும் இ்ம் எது?

2. விளளயாடுபவர்கள யார்?

3. குதிளரஹயறுபவர்கள யார்?

4. ்ர்ககஸ நள்சபறும் அரஙகததின் சபயர் என்ன?

5. ்ர்ககஸின் சபயர் என்ன?
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9. ்பத்திடயப் ்படித்து விைதாக்களுககு விடையளிக்க

ஒரு நாள மாளல முததுவின் வீடடிற்கு அவனுள்ய நண்பர்களான 

சகன்னடியும் அன்வரும் விளளயா் வந்தனர். பி்றந்து சில நாளகஹள ஆன நான்கு 

நாய்க குடடிகளளத ஹதாட்ததில கண்்னர். நாய்க குடடிகளளத தஙகள வீடடிற்குக 

சகாண்டு ச்லல விரும்பினர். இருவரும் ஆளுகசகாரு நாய்க குடடிளயத தூககிக 

சகாண்்னர். முதது அவர்களி்ம், "நண்பர்கஹள, பால குடிககும் இந்தக குடடிகளளத 

தாயி்மிருந்து பிரிகக ஹவண்்ா. நம்ளம நம் சபற்ஹ்றாரி்மிருந்து யாராவது பிரிததால 

நாம் எவவளவு துன்பபபடுஹவாம், சிந்திததுப பாருஙகள" என்று கூறினான். 
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நண்பர்கள அைமதியாக நாய்ககுடடிகைளக கீேழ இறககி விடடனர். நாய்க 

குடடிகள மகிழ்சசியாகத தம் தாேயாடு விைளயாடுவைத நண்பர்கள மூவரும் 

பார்தது மகிழ்ந்தனர்.

விறை தருக

1 முததுவின் ேதாடடததில எததைன நாய்ககுடடிகள இருந்தன?

2 நண்பர்கள இருவரும் முததுவின் வீடடிறகு எதறகாக வந்தனர்?

3 ெகன்னடியும் அன்வரும் என்ன ெசய்ய விரும்பினர்?

4 நண்பர்களுககு முததுவின் அறிவுைர என்ன?

5 நண்பர்கள நாய்ககுடடிகைள எடுததுச ெசன்றனரா? ஏன்?

பைொழிநயொடு விறளயொடு

1. ஆஙகிலச பசொல்லுக்கு இறையொை தமிழசபசொல் எழுதுக.

1. Seashore 6. Nature

2. Morning 7. Pearl

3. Field 8. Farmer

4. Mango tree 9. Project

5. Cyclone 10. Circus

2. கலஙகறை விளக்கம் – இசபசொல்லிலிரு்நது புதிய பசொறகறள உருவொக்குக.

எ. கொ

1 __________

2 __________

3 __________

4 __________

கலம்



3. கணடுபிடித்து எழுதுக.

1. மணம் மிகக மலர் _________

2. சிலந்திககு எததைன காலகள? _________

3. பந்ைத அடிகக உதவுவது _________

4. பசுவின் உணவு _________

5. மீன் பிடிகக உதவும் _________

6. ஒரு தின்பண்டம் _________

க டு ைட ன் த பு

லி எ ட டு பா ல

கா சு ம ெசா ட ைத

வ ட ம் ல வ சி

ல ர் த ைல லி  ைட

ம் ப ப் அ கு ைக

4.  ஒரு கறதயின முதல் பதொைர் பகொடுக்கபபடடுள்ளது. நீஙகள் ஒவ்பவொருவரும்

ஒரு பதொைர் கூறிக்கறதறய நிறைவு பசய்க.

கைதத ெதாடர் : 1

அன்று காடடு அரசன் சிஙகததிறகுப் பிறந்த நாள

கைதத ெதாடர் : 2

இன்சுைவ பளளி ெசலலும் வழியில பணப்ைப ஒன்ைறக கண்ெடடுததாள.

கைதத ெதாடர் : 3

கவியரசன் நாய், பூைன ேபான்ற விலஙகுகைளத துன்புறுததி அதில 

மகிழ்சசியைடவான்.

கைதத ெதாடர் : 4

நரி ஒன்று கூடடமாக ேமய்ந்து ெகாண்டிருந்த மான்கைளக கண்டது.
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5. கைல் வளஙகறளக் கணடுபிடிபநபொம்

ப மீ மு ல ைல

வ ன் த பா சி

ள வ து ஆ ப்

ம் ைல சு ைம பி

ச ங கு அ ைல

1 __________

4 __________

2 __________

5 __________

3 __________

6 __________

6. சரியொை பசொறகறள எடுத்துப பபொருத்துக

1  வீடடுககு ஒரு ........................ வளர்ப்ேபாம். மறம் மரம்

2  உயிர் ெகாடுப்பான் ........................ ேதாழன் ேதாலன்

3  ேநர்ைம எப்ேபாதும் ........................ தரும். நண்ைம நன்ைம

4  ெகாடுதது ...................... இன்பம். மகிழ்வது மகிளவது

5  ...................... இருககும் இடம் கலகலப்பாக இருககும். குழந்ைத குலந்ைத

7.  பினவரும் பசொறகறளக் பகொணடு பசொறபைொைர் உருவொக்கலொைொ!

எ. கொ: மைழ - மரம் வளர்ப்ேபாம்,மைழ ெபறுேவாம்

மைல - உயர்ந்து நிறபது மைல

கரி - 

கறி - 

தவைள –

தவைல –

சிப்பி
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வழி - 

வலி - 

அைர -

அைற -

மனம் -

மணம் -

அறி்நது பகொள்நவொம் 

கைறலக் குறிக்கும் நவறு பபயர்கள்

1 புணரி

2 ஆழி

3 சாகரம்

5 சமுததிரம்

6 ெபௌவம்

7 ேவைல

8 முந்நீர்

9 நீராழி

10  ெபருநீர்

நிறக அதறகுத் தக

• என்னால இயன்றவைர இயறைகையக காப்ேபன்

• எனது வாழ்நாளில ஒரு மரககன்ைறயாவது நடடு வளர்ப்ேபன்

• எனது சுறறுப்புறதைதத தூய்ைமயாக ைவததிருப்ேபன்

• கடல படம் வைரந்து கடலின் பயன்கைளப் படடியலிடடு வருக.

• உமது பளளியில மரககன்றுகைள நடடு வளர்ப்பைதத

ெசயலதிடடமாக ேமறெகாளக.  புைகப்படததுடன் எழுதி வழஙகுக.

• பழெமாழிகள, புதிர்கள, விடுகைதகள ெதாகுப்பு தயார் ெசய்க.

பசயல் திடைம்
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எதைதாநல, எதைதாநல?

எதைதாநல, எதைதாநல?

பலவணை வதாைவில் எதைதாநல?

விணமீன ஒளிர்வது எதைதாநல?

நைதாஜதாப்பூ சிவப்பது எதைதாநல?

இறலகள் உதிர்வது எதைதாநல?

மினமினி மினனுவது எதைதாநல?

பைறவகள் பைப்பது எதைதாநல?

மினைல் மினனுவது எதைதாநல?

நைகம் கறுப்பது எதைதாநல?

கைலில் அறலகள் எதைதாநல?

அறைத்தின கதாைைம் கணைறிநததால்

அறிஞைதாகலதாம் அதைதாநல!

இயல் 

கறைல் ந�தாக்கஙகள்

• அறிவியல விழிப்புணர்வுப் பாடலகைளக ேகடடுப்

புரிந்துெகாளளுதல

• சுறறுப்புறததில நிகழும் ஒவெவாரு நிகழ்வுககும் அறிவியல

பின்புலம் உளளைத அறிந்துெகாளளுதல

• அறிவியல கண்டுபிடிப்புகைளயும் கண்டுபிடிததவர்கைளயும்

ெதரிந்துெகாளளல

• காரணகாரியஙகைள அறிவியல மனப்பான்ைமயுடன் அணுகுதல

• மூவிடப்ெபயர்கைள அறிந்துெகாண்டு, உரிய இடஙகளில

பயன்படுததுதல

அறிவியல்/ 

பததாழில்நுடபம்

பதாைல் 
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பதாைல் பபதாருள்

ஏன், எதறகு, எப்படி என்னும் அறிவியல சிந்தைனையத தூண்டும் 

வைகயில இப்பாடல அைமந்துளளது. நம்ைமச சுறறி நிகழும் மாறறஙகைளக 

காரணகாரியஙகளுடன் விளகக முறபடுகிறது.

• வானில உளள நீர்ததுளிகளுள சூரிய ஒளி ஊடுருவும்ேபாது, நீர்ததுளிகளின்

பின்புறமாக எதிெராளிப்பதால வானவில ேதான்றுகிறது.

• விண்மீன்கள, தஙகளிடம் உளள ஒன்றிறகும் ேமறபடட ைஹடரஜன்

அணுககைள இயறபியல நிகழ்வின் உதவியுடன் ஒன்றிைணப்பதன் மூலம்

ஒளி வீசுகின்றன.

• ேராஜாப்பூவில 'ஆந்ேதாைசனின்' என்ற நிறமி இருப்பதால, சிவந்த நிறததில

காணப்படுகின்றது.

• ேகாைடககாலஙகளில நீராவிப் ேபாகைகத தடுப்பதறகாகத தாவரஙகளிலிருந்து

இைலகள உதிர்கின்றன.

• மின்மினிப் பூசசிகளின் பின்னால அடிககடி விளககு எரிவைதப் ேபால

மின்னுகின்றன. காரணம், லூசிிஃெபேரஸ என்ைசம் மின்மினிப்பூசசி பின்னால

இருப்பதால மின்னுகிறது.

• பறைவகள, பறககக காரணம் அவறறின் எலும்புகளிலும் இறகுகளிலும் காறறுப்

ைபகள உளளன. அைவ, பறப்பதறகு உதவுகின்றன.

• மின்னிறககததால மின்னல மின்னுகிறது.

• ேமகததில அதிக அளவு நீர் இருப்பதால, சூரிய ஒளி ஊடுருவ முடியாது. ஆதலால,

ேமகம் கறுப்பாகத ேதான்றுகிறது.

• பூமியின் மீது சந்திரனின் ஈர்ப்பு விைச இருப்பதால, கடலில அைலகள

ேதான்றுகின்றன.

கறபறவ கறைபின

• பாடைலப் புரிந்துெகாண்டு பாடுக.

• அறிவியல சிந்தைனையத தூண்டும் வினாககளுககு விைட அறிந்துெகாளக.

• பாடலில உளளதுேபால, ேவறு சில வினாககளுககுரிய விைடகைள அறிய

முயலக.
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ைதிப்பீடு

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. பபதாருத்துக

1. விண்மீன்  -  உதிரும்

2. ேராஜாப்பூ  - பறககும்

3. ேமகம்  - ஒளிரும்

4. இைல - சிவககும்

5. பறைவ - கறுததிருககும்

ஆ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. வானவில எப்படி ேதான்றுகிறது?

2. கடலில ஏன் அைலகள உண்டாகின்றன?

இ. சிநதறை விைதா

 நாம் வாழும் பூமி, சுழன்று ெகாண்ேடயிருககிறது. ஆனால, அதில வாழும் நாம் 

சுழலவதிலைல. ஏன்? விைட காண்ேபாமா?

அறிந்து ெகாளேவாமா?

ேமாடடார் வண்டி உருவான கைத

தந்ைதயுடன் சிறுவன் ஒருவன் ெதருவில ெசன்று ெகாண்டிருந்தான். எதிரில, ஒரு வண்டி 

ெமதுவாக ஊர்ந்து வந்து ெகாண்டிருந்தது. அந்த வண்டிைய மாடும் இழுககவிலைல; குதிைரயும் 

இழுககவிலைல. அைதப் பார்தத சிறுவனுககு வியப்பு ஏறபடடது. அப்பாவிடம் அைதப் பறறிக 

கூறினான். அதுமடடுமின்றி, அந்த வண்டிேயாடடியிடமும் ெசன்று வண்டிையப் பறறிப் பல 

ேகளவிகள ேகடடான். அந்த வண்டியின் ெபயர் ேராடு – என்ஜின் எனவும் அது, நீராவியால 

ஓடுகிறது எனவும் அறிந்துெகாண்டான். அன்ேற அந்தச சிறுவனுககு ஓர் ஆைச உண்டாயிறறு. 

மனிதர்க  ஓடடிச  ெசலலககூடிய வண்டிகைளச ெசய்து, அைவ மிக ேவகமாக ஓடுமாறு ெசய்ய 

ேவண்டும் என்று நிைனததான். 

ெபரியவனானதும் ஓர் இயந்திரத ெதாழிறசாைலயில ேவைலககுச ேசர்ந்தான். பகலில அஙகு 

ேவைல ெசய்வான். இரவில, ேவகமாக ஓடும் வண்டிைய எப்படிக கண்டுபிடிககலாம் என்று 

ஆராய்சசி ெசய்யத ெதாடஙகிவிடுவான். பல நாள ெசய்த முயறசி ஒரு நாள ெவறறி ெபறறது. ஆம். 

ேமாடடார்  வண்டி  கண்டுபிடிககப்படடது. அன்று  ேமாடடார் வண்டிையக  கண்டுபிடிகக 

அயராது முயறசி ெசய்து ெவறறி கண்ட அந்தச சிறுவன்தான், அெமரிககாைவச ேசர்ந்த ெஹன்றி 

ேபார்ட என்பவர். தாேம ெசாந்தமாக ேமாடடார் ெதாழிறசாைலெயான்ைற நிறுவி, ஆயிரககணககான 

ேமாடடார்கைள உருவாககினார். ‘ேமாடடார் மன்னன்‘ என்று உலகேம அவைரப் புகழ்ந்தது. 

அவருைடய ெதாழிறசாைலயில உருவான ேமாடடார் கார்கள உலகப் புகழ் ெபறறன. 

இளம்வயதிலிருந்ேத  புதிதாக ஒன்ைற உருவாகக  ேவண்டும் என எண்ணும் எண்ணதைத 

நாம் வளர்ததுகெகாண்டால, முடியாததைனயும் முடிததுககாடடலாம். விடாமுயறசியும் கடின 

உைழப்பும் நம்ைம ெமன்ேமலும் உயர்ததும்.
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இயல் 

அறிவின திைவுநகதால்

உறை�றை 

முதன்முதலில அறிவு என்னும் கருவி ெசயலபடத ெதாடஙகிய நாள, மனிதனுககு 

அசசம் மிகுந்ததாகேவ இருந்திருககும். தன் அறிைவக ெகாண்டு, அவன் சுறறும் முறறும் 

பார்ததான். காைலயில ஒளிவீசிக ெகாண்டிருந்த கதிரவன், திடீெரன மாைலயில 

மைறந்ததும் அவனது அறிவு விழிததுக ெகாண்டது. அந்தக கதிரவன் எஙேக ேபானான்? 

இப்படிேய இருளாகததான் இருககுமா? என்று அவன் எண்ணிக ெகாண்டிருகக 

மறுநாள மீண்டும் கதிரவன் ேதான்றினான். அப்ேபாேத மனிதனின் அறிவு ேவைல 

ெசய்யத ெதாடஙகியது. இந்தக கதிரவன் ேநறறுத ேதான்றிய இடததிேலேய 

ஏன் இன்றும் ேதான்றுகிறான்? இதுேபான்று அடுககடுககாக அவன் உளளததில 

சிந்தைன ேதான்றியது. ஏன்? எதறகு? எப்படி? என்ெறலலாம் அவன் சிந்திககத 

ெதாடஙகியேபாதுதான் அறிவியல வளரத ெதாடஙகியது. அவவைகயில அறிவியைல 

வளர்தத அறிஞர்கைளப்பறறி நாம் அறிந்துெகாளவது மிகவும் ேதைவ. இப்பாடப்பகுதியில 

அறிவால வளர்ந்த அறிவியல சிந்தைனயாளர்கைளப் பறறித ெதரிந்துெகாளேவாம்.

ஆப்பிறளக் கணைதார்; ஆறைறலத் தநததார்
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தன் வீடடுத ேதாடடததிலுளள ஆப்பிள மரததினடியில சிறுவன் ஒருவன் 

உடகார்ந்திருந்தான். அப்ேபாது, மரததிலிருந்த ஒரு பறைவ சிறகடிததுப் பறந்து ெசலல, 

திடீெரன ஆப்பிள ஒன்று மரததிலிருந்து கீேழ விழுந்தது. நாமாக இருந்தால என்ன 

ெசய்திருப்ேபாம்? “ஆகா, நமககு ஓர் ஆப்பிள கிைடததேத“ என்று மகிழ்சசிேயாடு 

உண்ணத ெதாடஙகியிருப்ேபாம் அலலவா? ஆனால, அந்தச சிறுவன், அப்படி 

நிைனககவிலைல. இந்த ஆப்பிள ஏன் ேமேல ேமேல வானதைதேநாககிப் ேபாகாமல 

கீழிறஙகி வந்து விழுகிறது? என்று சிந்திககத ெதாடஙகிவிடடான். இதில ஏேதா ஓர் 

இயறைகச சகதி இருககேவண்டும் என எண்ணினான். இதன் காரணதைதக 

கண்டுபிடிகக ேவண்டும் என்று தன் பிறந்தநாளில முடிவு ெசய்தான். அன்று தன் 

பிறந்தநாள பரிசாக ஆப்பிள கிைடததைத எண்ணி மகிழ்ந்தான். அன்று சிந்திககத 

ெதாடஙகிய அந்தச சிறுவன்தான், புவியீர்ப்புச சகதிையக கண்டுபிடிததுப் பின்னாளில 

உலகப்புகழ் ெபறற சர் ஐசக நியூடடன். அவர், பூமிககு ஈர்ப்புச சகதி உண்டு என்ற 

உண்ைமைய உலகுககு உணர்ததிய அறிவியலறிஞர் ஆவார். 

நவடிக்றக பதார்த்ததார்; வியக்க றவத்ததார்

பூஙகா ஒன்றில சிறுவர்கள சிலர் விைளயாடிக ெகாண்டிருந்தனர். அருகில 

சிந்தைனயுடன் அமர்ந்திருந்தார் மருததுவர் ஒருவர். சிறுவெனாருவன், ‘ஸீஸா‘ என்ற 

ஒருவைக மரப்பலைகயின் மீது ஒரு முைனயில குண்டூசியால கீறிகெகாண்டிருந்தான். 
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பலைகயின் மறுமுைனயில தன் காைதப் ெபாருததி, எழும் ஒலிையக ேகடடுக 

ெகாண்டிருந்தான் மறெறாரு சிறுவன். பலைகயின் ஒரு முைனயில குண்டூசியால 

ெமதுவாகக கீறும்ேபாது எழுந்த ஒலி, மறுமுைனயில மிகத ெதளிவாகக ேகடபைதக 

கண்டு அந்தச சிறுவன் வியப்பைடந்தான். 

ஏேதா சிந்தைனயில ஆழ்ந்திருந்த அந்த மருததுவர், சிறுவர்களின் ெசய்ைகையக

கண்டார். அவர் உளளததில மின்னலேபால ஓர் ஒளிககீறறு ேதான்றியது. தாம் விைட 

ெதரியாமல தவிதத ஒரு வினாவுககு இப்ேபாது விைட கிைடததுவிடடது. அவர், அந்தச 

சிறுவர்கைள ேநாககிச ெசன்றார். மரம் ேபான்ற திடப்ெபாருளகள ஒலிையப் ெபருககும் 

தன்ைமயுைடயைவ. அதனாலதான், ஒரு முைனயில ெமதுவாகக கீறினாலும் 

மறுமுைனயில ெதளிவாகக ேகடகிறது என அவர்களிடம் விளககினார். 

அந்த விளககம் சிறுவர்களுககு மடடுமலல, அவருககும்தாம். ஏெனனில, 

ேநாயாளியின் இதயத துடிப்ைப எவவாறு துலலியமாகக ேகடகமுடியும் என்றுதாேன

அவர் கவைலப்படடார். இப்ேபாது, அவருகேக விைட காண முடிந்ததலலவா? உடேன

ஓடடமும்நைடயுமாக மருததுவமைனைய அைடந்தார். தாளகைள ஓர் உருைள 

வடிவமாகச சுருடடிக ெகாண்டு, ேநாயாளிைய ெநருஙகினார். காகித உருைளயின் 

ஒரு முைனைய ேநாயாளியின் மார்பில ைவதது, மறுமுைனயில தம் காைத ைவததுக 

ேகடடார். என்ன வியப்பு! ேநாயாளியின் இதயததுடிப்பு இவருககுத துலலியமாகக 

ேகடடது. அந்த மணிததுளியில மருததுவ உலகம் அதுவைர கண்டிராத மாெபரும் ஒரு 

முயறசிககு விததிடடது. ஆம். ஸெடதஸேகாப் எனப்படும் இதயததுடிப்ைபக கண்டறியும் 

கருவி அப்ேபாதுதான் உருவானது. அைதக கண்டுபிடிததவர், ேவறு யாருமலலர், அந்தப் 

பூஙகாவில சிறுவர்களின் விைளயாடடிலிருந்து ஓர் உண்ைமையக கண்டுபிடிததாேர 

அந்த மருததுவர்தாம். அவர் ெபயர், இேரேன ெலன்னக. 

ஆவிறயக் கணைதார்; நீைதாவி இயநதிைம் தநததார்
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அந்தச சிறுவனுககு வயது பன்னிரண்டு. சைமயலைறககுள நுைழந்த சிறுவன், 

ேதநீர் தயாரிப்பதறகாகக ெகடடிலில நீர் ெகாதிததுக ெகாண்டிருப்பைதக கண்டான். 

நீர் நன்றாகக ெகாதிததவுடன் அந்தக ெகடடிலின் மூககு வழியாகக ‘குப் குப்‘ என்று 

ஆவி ெவளிவருவைதப் பார்ததான். இந்த ஆவி ெவளிவராதபடி ெகடடிலின் மூகைக 

அைடததால என்ன நடககும் என்று எண்ணினான். உடேன, அந்தப் பாததிரததின் 

மூககுப்பகுதிைய மூடினான். இப்ேபாது ஆவி வரவிலைல. சிறிதுேநரம் ெசன்றது. 

ெகடடிலின் மூடி ெமலல அைசயத ெதாடஙகியது. அதனால, சிறிது இைடெவளி 

ஏறபடடது. இப்ேபாது, நீராவி ெகாப்புளிததுகெகாண்டு ெவளிேயறியது. அந்தச சிறுவன் 

பார்ததுகெகாண்ேட நின்றான். ேமலும் சிறிதுேநரம் ெசன்றபின், ெகடடிலின் மூடி 

ேமெலழும்பத ெதாடஙகியது. அப்புறம்… அப்புறம் என்ன? மூடிையத தளளிவிடடு நீராவி 

ேவகமாக ெவளிவரத ெதாடஙகியது. அந்தச சிறுவனுககு வியப்பு ேமலிடடது. இந்த 

நீராவியும் புைகயும்தான் அந்தச சிறுவைன நீராவி என்ஜிைனயும் புைகவண்டிையயும் 

கண்டுபிடிககத தூண்டியது. அந்தச சிறுவன்தான் ஸகாடலாந்து நாடடில பிறந்த ேஜம்ஸ 

வாட. இவர்தாம் நீராவி இயந்திர கண்டுபிடிககக காரணமாக இருந்தார். 

கறபறவ கறைபின

• நம்ைமச சுறறி நிகழும் மாறறஙகைள உறறுேநாககிக காரணகாரியம் கண்டறிக.

• அறிவியல அறிஞர்கைளப் பறறிய ெசய்திகைளத திரடடித ெதாகுப்ேபடு உருவாககுக.

• ‘அறிவுககு விருந்தாகும் அறிவியல‘ என்னும் தைலப்பில 5

மணிததுளி ேபசுக.

• எளிய கண்டுபிடிப்பு ஒன்ைற வகுப்பில நிகழ்ததிககாடடுக.

ைதிப்பீடு

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 அறிவியலறிஞர் – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ...................................................

அ) அறிவியல + அறிஞர் ஆ) அறிவு + அறிஞர்

இ) அறிவியல   + லறிஞர் ஈ) அறவியல + அறிஞர்

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

அ) ஆ) 

இ) ஈ) 

3 பத்து + இைணடு – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ................................................

அ) பன்னிெரண்டு ஆ) பன்ெனண்டு

இ) பன்னிரண்டு ஈ) பன்னண்டு
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4 நவகைதாக – இசெசாலலுககுரிய ெபாருள ...................................................

அ) ெமதுவாக ஆ) விைரவாக இ) கவனமாக ஈ) ெமலிதாக

5 ைைப்பலறக – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது...................................................

அ) மரப் + பலைக ஆ) மர + பலைக

இ) மரம் + பலைக ஈ)  மரப்பு + பலைக

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக.

அ) நீராவி - -------- + ---------

ஆ) புவியீர்ப்பு - -------- + ---------

இ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளச நசர்த்து எழுதுக.

அ) சைமயல + அைற - ---------------------

ஆ) இதயம் + துடிப்பு - ---------------------

ஈ. பபதாருத்துக.

1. ஐசக நியூடடன் - நீராவி இயந்திரம்

2. இேரேன ெலன்னக - புவியீர்ப்பு விைச

3. ேஜம்ஸ வாட  - ஸெடதஸேகாப்

உ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1 மனிதனின் சிந்தைனயால எது வளரத ெதாடஙகியது?

2 ஐசக நியூடடன், புவியீர்ப்பு விைசையக கண்டறிய எந்த நிகழ்சசி காரணமாக 

இருந்தது?

3 ஸெடதஸேகாப் கண்டுபிடிப்பதறகுக காரணமான நிகழ்வு எது?

4 நீராவி இயந்திரதைதக கண்டுபிடிததவர் யார்?

5 அறிவியலறிஞர்களிடம் உறறுேநாககும் திறன் உளளது என்பைத

எடுததுககாடடுடன் விளககுக.

ஊ. சிநதறை விைதாக்கள் 

1 ஒவெவாரு நிகழ்வுககுப் பின்னும் ஓர் அறிவியல உண்ைம உளளதா? உஙகளால 

விளகக இயலுமா?

2 நீரில நீந்தும் மீனால, நிலததில வாழ முடிவதிலைலேய, ஏன்?
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இயல் 

�தானும் பைக்கப் நபதாகிநைன

துறைப்பதாைம் 

இப்படிெயலலாம் 

பறககமுடியாது, அமுதா

பறைவகளின் பின்புற வால 

துடுப்புேபால ெசயலபடடுத 

திைசமாறிப் பறகக 

உதவுகிறது.

பறைவகள உடலைமப்பு 

எப்படி உளளது என்று பார்.

ம்… சரிதான் 

இைதத தூககிப்பார்.

என்னம்மா 

ெசய்கிறாய்?

அப்பா, நான் 

பறககப் ேபாகிேறன்.

பறைவகள 

பறககின்றன. நான் 

பறகக முடியாதா 

அப்பா?

ஆமாம்.. பறைவயின் இறகுகளிலும் 

எலும்புகளிலும் காறறுப் ைபகள 

உளளன. இைவ, பறப்பதறகு ஏறற 

வைகயில உளளன.

அப்படியிலைல, அஙேக பார், 

காறைறக கிழிதது  ேமேல பறகக, 

பறைவகளுககு இறகைககள 

உதவுகின்றன.

ஓ! அதுவா, 

ெசாலகிேறன். வா! 

ேதாடடததிறகுப் 

ேபாகலாம்.

பார்ககததான் ெபரிதாக  

உளளதுேபால ேதான்றுகிறது. 

ஆனால, எைட குைறவாக 

இருககிறேத!

ஓ! அப்படிெயன்றால, 

பறைவையவிட அதிக எைடயுடன் 

நான் இருப்பதாலதான் என்னால 

பறகக முடியவிலைலயா?

படகின் துடுப்பு ேபால 

இருககிறது அப்பா.

ஆமாம்..அப்பா .

 ஓ… இததைன அைமப்புகள 

இருப்பதாலதான் பறைவகளால 

பறகக முடிகிறதா?
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சரியாகச ெசான்னாய். 

பாராடடுகள. அவர்களும் 

உன்ைனப்ேபால பறகக 

ஆைசப்படடவர்களதாம். 

அவர்கள ெசய்த முயறசிகளில 

உளள குைறகைளச  சரிெசய்து 

ெகாண்ேட வந்தார்கள. ஒரு 

நாள பறப்பதறகான  கருவிையக

கண்டுபிடிதது விடடார்கள.

எனககுத ெதரியுேம! ைரட

சேகாதரர்கள அலலவா!

அப்ேபா… ைரட

 இதில எப்படி 

ெவறறி ெபறறார்கள?

அதறகாக அவர்கள என்ன

முயறசி ெசய்தார்கள?

ஆம் மகேள.. மனிதன் 

பறைவையக கண்டான்; விமானம் 

பைடததான். அப்படி விமானதைதக

கண்டுபிடிததவர் யாெரன்று 

உனககுத ெதரியுமா?

ஆம். ைரட  தாஙகள

பறப்பதறகாகப் பலமுைற முயறசி 

ெசய்தனர். அைனததிலும் ேதாலவிேய. 

ஆனாலும், ேதாலவியிலிருந்து நிைறய 

கறறுகெகாண்டார்கள.

 சிறுவயதிேல இருவரும் 

பறைவகைளப் பார்ப்பது,   பல 

வைககளில படடஙகள ெசய்து 

பறககவிடுவது என ஆர்வமாக 

இருந்தனர்.

ஆம். நாம் எதிலும் ெதாடர்ந்து 

முயறசி ெசய்தால, கடடாயம் 

ஒருநாள ெவறறி ெபறலாம்.

அருைம. இயறைகையப் பார்தது 

வியப்பது, விைளயாடுவது 

இவறறிலிருந்துகூட  நம்மால 

நிைறய கறறுகெகாளள முடியுமா?  

 ஓடடப் பந்தயததில ேதாறறாலகூட 

சிலர் அழுகிறார்கேள, அப்பா.

அது எப்ேபாது 

நடந்தது? .

1903 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 17அன்று 

12 ெநாடிகள ைரட சேகாதரர்களில ஒருவர், 

தாஙகள ெசாந்தமாக உருவாககிய விமானததில 

உயர்ந்த பகுதியிலிருந்து சிறிது தூரம் பறந்து 

அைனவைரயும் வியப்பில ஆழ்ததினார். 

நலலது, 

முயறசி ெசய்

நானும்கூட அப்படி ஒருநாள 

பறந்துகாடடுேவன், ேமலும் 

சாதைனகள பைடப்ேபன் 

அப்பா.
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கறபறவ கறைபின

• ைரட சேகாதரர்கள விமானதைதக கண்டுபிடிகக என்ெனன்ன முயறசிகைள 

ேமறெகாண்டனர்? நூலகததில ேதடிப் படிகக.

• நீஙகேள கண்டறிந்த எளிய கண்டுபிடிப்ைப விளககப்படமாக வைரந்துகாடடுக.

• எவேரனும் அறிவியலறிஞர் ஒருவரின் வாழ்வில நடந்த நிகழ்வுகைள நாடகமாக

நடிததுககாடடுக.

• கறபைனயாக அறிவியல புைனகைதெயான்ைற எழுதி, வகுப்பில

படிததுககாடடுக.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. தன்னால பறகக முடியாததறகு அமுதா கூறிய காரணம் என்ன?

2. பறப்பதறகு ஏறறவைகயில பறைவயின் உடலைமப்பு எவவாறு உளளது?

3. பறககும் விமானதைதக கண்டறிந்தவர்கள யார், யார்?

சிநதறை விைதா.

 பறைவகைளப்ேபால பறகக முடிந்தால, நமககு எததைகய உடலைமப்பு 

இருககேவண்டும்?
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கறகணடு

மூவிைப்பபயர்கள்

மான்விழி :  அடேட! கைலயரசியா? ஆேள

அைடயாளம் ெதரியவிலைலேய? 

இவவளவு நாளாக எஙேக 

இருந்தாய்?

கைலயரசி :  நானும்கூட உன்ைனப் பார்தது 

ெநடுநாளாகிவிடடது. எஙகள 

குடும்பததுடன் மும்ைபயில 

அலலவா இருந்ேதாம். ெசன்ற 

வாரம்தான் என் தந்ைதககுப் 

பணிமாறறம் நம்ம ஊரிேலேய 

கிைடததது.

 ேமறகண்ட ெசய்திையப் படிததீர்களா? நீஙகள எந்த அளவிறகுப் புரிந்து 

ெகாண்டீர்கள என்று பார்ககலாமா?

• நீஙகள படிதத ெசய்தி, என்ன வடிவததில உளளது?

உறையதாைல் வடிவம்

• நீஙகள படிதத பகுதியில ேபசுபவர் யார்? ேகடபவர் யார்?

நபசுபவர் ,  நகடபவர் கறலயைசி

• இருவரும் என்ன ேபசுகிறார்கள?

இருவரும் ப�டு�தாள் கழித்து ஒருவறைபயதாருவர் பதார்த்துக் பகதாள்வது

குறித்துப் நபசுகினைைர்.

சரியாகச ெசாலலிவிடடீர்கள. ஆகேவ, நீஙகள படிதத உைரயாடலில 

ேபசுேவார், ேகடேபார், ேபசப்படும் ெபாருள ஆகிய மூன்றும் அைமந்துளளன. 

இஙகு ேபசுபவர் யார்?  அதனால,  ேபசுேவாைரக  குறிககும்  இடம் 

தன்ைம. அடுதததாக, ேகடபவர் யார்?  கைலயரசி. ஆதலால, ேகடேபாைரக 

குறிககும் இடம், முன்னிைல. இருவரும் யாேரா ஒருவைரப்பறறி அலலது 

ஏேதா ஒரு ெசய்திையப் பறறிப் ேபசுகின்றனர். ஆதலால, ேபசப்படுபவர் 

அலலது ேபசப்படும் ெசய்திையக குறிககும் இடம், படர்கைக.

 ) தன்ைனக குறிப்பது, தன்ைம.

 ) முன்னால இருப்பவைரக குறிப்பது, முன்னிைல.

 ) இவவிருவைரயும் தவிர மறறவறைற/ மறறவர்கைளக குறிப்பது, படர்கைக.
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மூவிைப்பபயர்கள் - ஒருறையும் பனறையும்

தனறை முனனிறல பைர்க்றக

ஒருறை பனறை ஒருறை பனறை ஒருறை பனறை

நான், 

யான்

நாம், யாம் 

நாஙகள

நீ நீர், நீஙகள, 

நீவிர், நீயிர்

அவன், 

அவள, அது

அவர், 

அைவ

கறபறவ கறைபின

• மூவிடப்ெபயர்கள பயன்படும் இடஙகைள அறிந்துெகாளக.

• ஒருைமயிலும் பன்ைமயிலும் மூவிடப்ெபயர்கள மாறறம் அைடவைதக கண்டறிக.

• உஙகள ெபறேறாரிடம் ேபசும்ேபாதும் உஙகள நண்பர்களிடம் ேபசும்ேபாதும்

நீஙகள பயன்படுததும் மூவிடப்ெபயர்கைளக குறிப்பிடுக.

 ) ஒரு ெபயர்செசாலைல ேவெறாரு ெபயர்செசாலலால குறிப்பது, மாறறுப்

ெபயர்செசால.

 ) இந்த மாறறுப் ெபயர்செசாலதான் இடம் ேநாககித தன்ைம, முன்னிைல,

படர்கைக என மூவிடப்ெபயர்களாக அைமகிறது.

    தன்ைம – நான், நாம், யான், யாம், நாஙகள

   முன்னிைல - நீ, நீர், நீவிர், நீயிர், நீஙகள

   படர்கைக - அவன், அவள, அவர், அது, அைவ 

தறேபாைதய வழககில, அவர் என்பது, ஒருவைரக குறிககிறது; அவர்கள என்பது, 

பலைரக குறிககிறது. எ.கதா. அவர் நபசிைதார்/ அவர்கள் நபசிைதார்கள்.

ஆனால, அது வநதது, அறவ வநதை என்று இருப்பைதப்ேபால, அதுகள் வநதது, 

அறவகள் வநதை என்பன வழககில இலைல. அைவ, வழூஉசெசாறகளாகக 

(பிைழயானைவயாகக) கூறப்படுகின்றன.
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ைதிப்பீடு

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுநவதாைதா?

1 __________ எஙகுச ெசன்றீர்கள?

அ) நீ ஆ) நாஙகள இ) நீஙகள ஈ) அவர்கள

2  ெசடியில பூககள பூததிருந்தன. --------- அழகாக இருந்தன.

அ) அது ஆ) அைவ இ) அவள  ஈ) அவர்

3 இந்த ேவைலைய ---------- ெசய்ேதன்.

அ) அவன் ஆ) அவர் இ) நான் ஈ) அவள

ஆ. பபதாருத்துக.

1 தன்ைமப் ெபயர் - அவர்கள

2 முன்னிைலப் ெபயர் - நாஙகள

3 படர்கைகப் ெபயர் - நீஙகள

இ. உறைப்பகுதியில் பபதாருத்தைதாை இைப்பபயர்கறள நிைப்புக.

ெதன்றலும் அமுதனும் அறிவியல கண்காடசிககுச ெசன்றனர். அஙகு 

மனிதர்ேபான்ற வடிவததுடன் ேராேபா சிைல ஒன்று இருந்தது. 

------- எலலாைரயும் இரு ைககூப்பி வரேவறறது. அந்தச சிைல 

--------ககண்டதும் ----------- யார்? எஙகிருந்து வருகிறீர்கள 

என்று ேகடடது. உடேன, இருவரும் --------- அருகிலிருககும் பளளியில 

படிப்பவர்கள என்றனர். அமுதன், அந்தச சிைலயிடம் ----- யார்? இஙகு என்ன 

ெசய்கிறாய்? என்று ேகடடான்.

ஈ. பததாைர்களிலுள்ள பபயர்சபசதாறகறளத் தனறை, முனனிறல, பைர்க்றக எை 

வறகப்படுத்துக.

1 நீஙகள எஙகுச ெசன்றீர்கள? நீஙகள – முன்னிைல

2 குழலி படம் வைரந்தாள _______________

3 கதிர் ேநறறு வரவிலைல _______________

4 நான் ஊருககுச ெசன்ேறன் _______________

5 மயில ஆடியது _______________
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பைதாழிறய ஆள்நவதாம்

அ. நகடைல்

• ஏன்? எதறகு? எப்படி? எஙேக ேபான்ற வினாககைள எழுப்பககூடிய அறிவியல

விழிப்புணர்வுப் பாடலகைளக ேகடடறிக.

• அறிவியல மன்றஙகளில சிந்தைனையத தூண்டும் வினாககைளக ேகடடு, விைட 

காண்க.

ஆ. நபசுதல்

• அறிவியல வளர்சசி ஆககததிறகா/ அழிவிறகா படடிமன்ற உைர தயாரிததுப் ேபசுக.

• அறிவியலறிஞர் ஒருவரின் கண்டுபிடிப்பு குறிதது 5 மணிததுளி ேபசுக.

இ. படித்தல்

• அறிவியல சார்ந்த நூலகைள நூலகததில ேதடிப் படிதது மகிழ்க.

• நீஙகள விரும்பிப் படிதத அறிவியல புைனகைதெயான்ைற வகுப்பில கூறுக.

ஈ. பசதால்லக்நகடடு எழுதுக.

1. பறைவகள பறககின்றன

2. ேராஜாப்பூ சிவப்பு நிறததில உளளது.

3. கடலில அைலகள ேதான்றுகின்றன.

உ. பததாைரில் அறைத்து எழுதுக.

1. பறைவ - __________________________________

2. விமானம் - __________________________________

3. முயறசி - __________________________________

4. வானவில - __________________________________

5. மின்மினி - __________________________________

ஊ. பபதாருத்துக

1. மின்மினி - சிறகு

2. இறகின் ெதாகுப்பு - ைஹடரஜன் அணுககள

3. வானவில - பறைவயின் இறகு

4. காறறுப்ைபகள - லூசிிஃெபேரஸ என்ைசம்

5. விண்மீன் - நீர்ததுளி எதிெராளிப்பு
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எ. உறைப்பகுதிறயப் படித்து விைதாக்களுக்கு விறை எழுதுக.

ெதாழிறசாைலகளிலிருந்து ெவளிேயறும் புைக மூலம் வானததில ைநடரஜன் 

ஆகைஸடுகள அதிகரிககின்றன. ெதாழிறசாைலகள மிகுந்துளள நாடுகளிலும், 

ேமாடடார் ேபாககுவரதது அதிகமாக உளள பிரேதசஙகளிலும் அமில மைழ அதிகமாகப் 

ெபய்வதாகக கண்டறிந்துளளனர். நிலப்பரப்பில காலசியம் கார்பேனட பதது மிலலி 

கிராமுககுக குைறவாக இருந்தால அந்த நிலப்பரப்பில அமில மைழயின் பாதிப்பு 

அதிகமாக இருககிறது. அமிலமைழ அடிககடி ெபய்யும் இடஙகளில கடல பகுதி மீன்களும், 

சின்னஞசிறு உயிரினஙகளும் உயிரிழகக ேநரிடுகின்றன.

விைதாக்கள்

1. அமில மைழ எஙகு அதிகமாகப் ெபய்கிறது?

2. அமில மைழயின் பாதிப்பு எஙகு அதிகமாக இருககும்?

3. மீன்களும், சின்னஞசிறு உயிரினஙகளும் உயிைர இழககக காரணம் என்ன?

4. ெபாருள தருக. அதிகரிததல  --------, பிரேதசம் --------, பாதிப்பு  --------

ஏ. வணை எழுத்திலுள்ள பிைபைதாழிச பசதால்லுக்குத் தமிழ்சபசதால் எழுதுக.

1. நான் தபால நிைலயததிறகுச ெசன்ேறன். __________________________

2. ஓய்வு ேநரததில ேரடிேயா ேகடேபன் _____________________________

3. பஞசாயததுக கூடடம் நாைள கூடுகிறது ____________________________

4. ேஹாடடலில உணவு தயாராக உளளது __________________________

5. அலமாரியில துணிகள உளளன. _______________________________

ஐ. பதாைறல நிறைவு பசய்க

ெசடிகள நாளும் வளருேத

ஏன்? ஏன்? ஏன்?

பனிமைல உருகிப் ேபாகுேத

ஏன்? ஏன்? ஏன்?

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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பைதாழிநயதாடு விறளயதாடு

1. ஒநை ஓறசயில் முடியும் பபயர்கறளக் பகதாணை பைஙகறள இறைக்க.

2. பசதால்லிலிருநது புதிய பசதாறகறள உருவதாக்குநவதாம்

படடுக்நகதாடறை

_________ _________ _________ _________

_________ _________ _________ _________ 

படடு
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3. குறிப்புகறளப் படித்து, விறை கணைறிக.

வதா  ை ம் ளி ஒ ை வி

 ை ந பு கு தி றை ைதா

 வி ஆ ப் ல் ய ப ை

ல் கி டு ப ட ை ம்

ல டூ து ப் ை கு க

டி ைதா ண க ப றல கதா

1 பறககவிடடு மகிழ்ேவாம்

2 நீல நிறததில காடசியளிககும்

3 கடறபயணததிறகு உதவும்

4 படகு ெசலுதத உதவும்

5 உயிரினஙகளுள ஒன்று

6 இதன் உதவியால வானில பயணிககலாம்

7 பறைவகள இதுேபான்ற  உடலைமப்பு ெகாண்டுளளது

8 ஏழு நிறஙகள ெகாண்டது

9 இராமன் இதன் மூலம் எதிெராளிப்பு விைளயாடடு விைளயாடினான்

10  ெபாழுது விடிவது

4.  பதாைப்பகுதியில் ‘சுறறும்முறறும், ஓடைமும்�றையுைதாய் எனறு பசதாறகள்

இைம்பபறறுள்ளை. இவறறிறகு இறைசபசதாறகள் எனறு பபயர். இறவநபதானறு

�தானகு பசதாறகள் எழுதுக.

1. ------------------------ 2. ---------------------

3. ------------------------ 4. ---------------------

1

3

6

7

5

4

8 2

9
10
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5. ஒநை ஓறசயுறைய பசதாறகளின பபதாருள் எழுதுக.

1. ேதநீர்  = ேதயிைலையக ெகாண்டு ெகாதிகக ைவதத நீர் (டீ)

ேதனீர் = ேதனும் நீரும் கலந்த நீர்

2. பரைவ = --------------------------------------

பறைவ = --------------------------------------

3. ேகாரல = --------------------------------------

ேகாறல = --------------------------------------

4. வன்னம் = --------------------------------------

வண்ணம் = --------------------------------------

5. எதிெராலி = --------------------------------------

எதிெராளி = --------------------------------------

6. ஒரு பசதால்றலப் பிரித்து இரு பபதாருள் எழுதுக.

1. பலைக = மரப்பலைக

பல + ைக = பல ைககள

2. அந்தமான் = -----------------------

= -----------------------

3. தாமைர = -----------------------

= -----------------------

4. பழம்பால = -----------------------

= -----------------------

5. மருந்துககைட = -----------------------

= -----------------------

நிறக அதறகுத் தக

1. அறிவியல சார்ந்த தமிழ்ச ெசாறகைள அறிந்துெகாண்டு பயன்படுததுேவன்.

2. ஏன்? எதறகு? எப்படி? என்ற வினாககளுககு விைட காண்ேபன்.

• அறிவியலதமிழ்ச ெசாறகளுள 20 எழுதி வருக.

• அறிவியலறிஞர்களுள எவேரனும் ஐவரின் படதைத ஒடடியும் அவர்களின்

கண்டுபிடிப்புகைள எழுதியும் ெதாகுப்ேபடு உருவாககுக.

பசயல் திடைம்
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விணைப்பம் எழுதுதல்

பிர்லதா நகதாளைஙகத்றதச சுறறிப் பதார்க்க அனுைதி நவணடி 

விணைப்பித்தல்

திருவளளூர்,

07.10. 2019

அனுப்பு�ர்

 ெசலவன் ந. பூஙகுன்றன்,

பளளி மாணவர் தைலவர்,

ஊராடசி ஒன்றியத ெதாடககப்பளளி, 

திருவூர், திருவளளூர் மாவடடம்.

பபறு�ர்

இயககுநர்,

பிர்லா ேகாளரஙகம்,

 ெசன்ைன.

மதிப்பிறகுரிய ஐயா,

பபதாருள்:  அறிவியல் பததாழில்நுடபக் கூைத்றதச சுறறிப் பதார்க்க, 

அனுைதி நவணடுதல் – சதார்பு.

வணககம். தைலைமயாசிரியரின் இைசவுடன் எஙகள 

பளளியின் மகிழ் உலா குழு, பிர்லா ேகாளரஙகதைத 09.10.2019 

அன்று, சுறறிப்பார்கக விரும்புகிறது. அககுழுவில,  ஆசிரியர்கள மூவரும் 

40 மாணவர்களும் இருப்பர். ஆைகயால, அன்பு கூர்ந்து எஙகளுககு 

அனுமதி வழஙகிட ேவண்டுகிேறன். அறிவியல ெதாழிலநுடபம் 

சார்ந்த கருததுகைள விளககுவதறகு அலுவலர் ஒருவைரயும் ஏறபாடு 

ெசய்யுமாறு பணிவுடன் ேவண்டுகிேறன்.

தஙகள் உணறையுள்ள,

ெசலவன். ந. பூஙகுன்றன்,

ஊ.ஒ.ெதா.ப., திருவூர். 
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திருக்குைள்

பணபுறைறை

அன்புைடைம ஆன்ற குடிப்பிறததல இவவிரண்டும்

பண்புைடைம என்னும் வழககு

ெபாருள  அன்புைடயவராக இருததல, உயர்ந்த குடியில பிறந்திருததல ஆகிய 

இவவிரண்டும் பண்பு உைடயவராக வாழ்வதறகு உரிய நலல 

வழியாகும்.

ெசாலெபாருள ஆன்ற - உயர்ந்த

நயெனாடு நன்றி புரிந்த பயனுைடயார்

பண்புபா ராடடும் உலகு

ெபாருள ேநர்ைமையயும் நன்ைமையயும் விரும்பி, பிறருககுப் பயன்படும்படி 

வாழும் ெபரிேயாரின் நலல பண்ைப உலகததார் ேபாறறிக 

ெகாண்டாடுவர்.

ெசாலெபாருள நயன் - ேநர்ைம; நன்றி - நன்ைம

பண்புஉைடயார்ப் படடுண்டு உலகம்; அதுஇன்ேறல

மண்புககு மாய்வது மன்

ெபாருள  நறபண்பு உைடயவர் ெசய்யும் நலல ெசயலகளாேலேய இவவுலகம் 

இயஙகுகிறது. இலைலெயனில, அது மண்ேணாடு மண்ணாகி 

அழிந்துவிடும்.

ெசாலெபாருள புககு - புகுந்து; மாய்வது - அழிவது

1

2

3

இயல் 

கறைல் ந�தாக்கஙகள்

• திருககுறளின் ேமன்ைமைய அறிந்துெகாளளுதல

• தமிழகததின் பாரம்பரிய விைளயாடடுகைள அறிந்துெகாளளுதல

• தமிழர்கள வீரககைலகளுககு அளிதத முதன்ைமையப்

புரிந்துெகாளளுதல

• தமிழர் கடடடககைல, சிறபககைல குறிததுத ெதரிந்துெகாளளுதல

• உைரயாடலகளிலும் ெதாடர்களிலும்  இைணப்புசெசாறகைளப்

பயன்படுததுதல

�தாகரிகம்/ 

பணபதாடு

பசய்யுள்
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அரம்ேபாலும் கூர்ைமய ேரனும் மரம்ேபாலவர்

மககடபண்பு இலலா தவர்.

ெபாருள  அரதைதப்ேபால கூர்ைமயான அறிவு உைடயவரானாலும் மககளுககு 

உரிய பண்பு இலலாதவர், மரதைதப் ேபான்றவேர ஆவர்.

ெசாலெபாருள அரம் – வாைளக கூர்ைமயாககும் கருவி; ேபாலவர் - ேபான்றவர்

பண்புஇலான் ெபறற ெபருஞெசலவம் நன்பால

கலம்தீைம யாலதிரிந் தறறு

ெபாருள  பண்பு இலலாதவன் ெபறற  ெபருஞெசலவமானது, தூய்ைமயறற 

பாததிரததின் தன்ைமயால நலல பால திரிவது ேபான்றதாகும்.

ெசாலெபாருள ெபருஞெசலவம் – மிகுந்த ெசலவம்; நன்பால – நலல பால

நூல்குறிப்பு

பதிெனண்கீழ்ககணககு நூலகளுள ஒன்று, திருககுறள. இந்நூல அறம், ெபாருள, 

இன்பம் என்னும் முப்பிரிவுகைள உைடயது. இதில 133 அதிகாரஙகளும் 1330 

குறடபாககளும் உளளன. உலகிலுளள அைனவரும் பின்பறறததகக சிறந்த அறெநறிக 

கருததுகள இந்நூலில உளளதால, இது உலகப்ெபாதுமைற எனப் ேபாறறப்ெபறுகிறது. 

இந்நூைல இயறறியவர், திருவளளுவர்.

கறபறவ கறைபின

• பாடைலச சரியான ஒலிப்புடன் படிதது மகிழ்க.

• நம்மிடம் இருககேவண்டிய நறபண்புகைளப் படடியலிடுக.

• பண்பா, பணமா எதறகு முதன்ைமயளிகக ேவண்டும்? படடிமன்றததிறகு உைர 

தயாரிததுப் ேபசுக.

ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 ‘ஆனை’ – இசெசாலலின் ெபாருள ...................................................

அ) உயர்ந்த ஆ) ெபாலிந்த

இ) அணிந்த ஈ) அயர்ந்த

4

5
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2 பபருஞபசல்வம் - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக  கிைடப்பது __________

அ) ெபருஞ + ெசலவம் ஆ) ெபரும் + ெசலவம்

இ) ெபருைம + ெசலவம் ஈ) ெபரு + ெசலவம்

3 பணபுறைறை – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது. __________

அ) பண் + புைடைம ஆ) பண்பு + புைடைம

இ) பண்பு + உைடைம ஈ) பண் + உைடைம

4 அது + இனநைல் – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது __________

அ) அதுஇன்ேறல ஆ) அதுயின்ேறல

இ) அதுவின்ேறல ஈ) அதுவன்ேறல

5 பாடலில, ந�ர்றை என்னும் ெபாருள தரும் ெசால __________

அ) நயன் ஆ) நன்றி

இ) பயன் ஈ) பண்பு

ஆ.  கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக.

அ) இவவிரண்டும் = ____________ + ___________

ஆ) மககடபண்பு = ____________ + ___________

இ. உயிபைழுத்தில் பததாைஙகும் பசதாறகறள எழுதுக.

__________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________

ஈ. பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுநபதால் வரும் பசதாறகறள எடுத்து எழுதுக.

__________ __________ __________ __________

உ.  அனபுறைறை, பணபுறைறை நபதால் ஈறறில் ‘றை‘ எை முடியும்படி �தானகு 

பசதாறகள் எழுதுக.

__________ __________ __________ __________

ஊ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. பண்புைடயவராக வாழ்வதறகுரிய நலல ெசயலகள யாைவ?

2. ‘மரம் ேபான்றவர்‘ எனத திருககுறள யாைரக குறிப்பிடுகிறது?

3. பண்பிலலாதவன் ெபறற ெசலவம் எவவாறு பயனிலாது ேபாகும்?

எ. சிநதறை விைதா

ஒருவரின் பண்புகைளகெகாண்ேட, இந்த உலகம் அவைர மதிககிறது. இதுபறறி உஙகள

கருதெதன்ன?

அன்புைடைம
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இயல் 

தமிழர்களின வீைக்கறலகள்

உறை�றை 

தனகெகன்று தனிதத நாகரிகமும் பண்பாடும் உைடயது தமிழ் மரபு. 

தமிழரின் பண்பாடடுக கூறுகளும் கைலகளும் இலககியஙகள வாயிலாக 

ெவளிப்படுததப்படடுளளன.

பண்ைடததமிழன், வாளாண்ைமயால பைகவைர ெவன்றான். தாளாண்ைமயால 

நன்னிலம் ஆககினான். ேவளாண்ைமயால வளம் ெபருககினான். வீரமும் தீரமும் 

நிைறந்த விைளயாடடுகளிலும் சிறந்து விளஙகினான். தமிழர்கெகன்ேற இருககும் வீரம் 

ெசறிந்த கைலகைள அறியுந்ேதாறும் வியப்பு ேமலிடும்; மனம் மகிழ்சசியில நிைறந்திடும்.

ஏறுதழுவுதல, சிலம்பாடடம், இளவடடககல தூககுதல, மறேபார் முதலான கைலகள 

தமிழர்களின் வீரககைலகளாக விளஙகுகின்றன. இககைலகளுள இன்றளவும் 

நைடமுைறயில உளள சில விைளயாடடுகைளப் பறறி அறிந்துெகாளேவாம்.

ஏறுதழுவுதல் 

தமிழரின் வீரதைதப் பைறசாறறும் விைளயாடடுகளுள ஒன்று, ஏறுதழுவுதல. 

ஏறு என்பது, காைள மாடைடக குறிககும். ஏறு தழுவுதல என்பது, காைளையத தழுவி, 

அதன் வீரதைத அடககுவதாகும். இவவிைளயாடடு, பழஙகாலந்ெதாடடு இன்றுவைர 

விைளயாடப்படடு வருகிறது. வளமான புலவளம் ெகாண்ட முலைலநிலேம ஏறு 

தழுவுதலுககு உகந்த நிலமாக விளஙகியது. இன்று பல மாவடடஙகளில இவவீர 

விைளயாடடு நைடெபறுகிறது. ெபாஙகல திருவிழா ெகாண்டாடப்படும் நாளகளில 

ஏறுதழுவுதல என்னும் இவவிைளயாடடு நடததப்படுகிறது. ஜலலிககடடு, மஞசு 
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விரடடு எனப் பல ெபயர்களிலும் அது அைழககப்படுகிறது. ஊரிலுளள இைளஞர்கள, 

காைளகைள அடககித தஙகள வீரதைத ெவளிப்படுததுகின்றனர்.

காைளயின் ெகாம்ைபப் பிடிததல ஆண்ைம; வாைலப் பிடிததல தாழ்ைம என்பது, 

தமிழர் ெகாளைக. ெகாம்பிேல உளளது காைளயின் ெதம்பு என்பைதத தமிழர்கள திடமாக 

நம்பினர். காைளயின் வாைலப் பிடிததவன், அதன் காலால உைதபடடு, மண்ணிைட 

வீழ்வான். ஆதலால, ெகாம்ைபவிடடு வாைலப் பறறுதல ேகாைழயின் ெசயல. 

வசமாகப் பிடி கிைடததால, காைளயின் விைச அடஙகும்; வீரம் அடஙகும்; திடமின்றி 

மண்ணில ேசார்ந்து விழும். இததைகய வீர விைளயாடைட விைளயாடுவதறகுச சில 

விதிமுைறகள இன்று பின்பறறப்படுகின்றன.

இவவிைளயாடடில பஙகுெபறும் காைளககுக  கன்று பருவததிலிருந்ேத 

பாய்சசலுககுப் பயிறசி அளிககப்படுகிறது. காைளயின் ெகாம்பில கடடப்படடிருககும் 

ஜலலிககடடுத துணிைய எடுப்பவேர ெவறறிெபறறவர் ஆவர். தறகாலததில ேபாடடியில 

கலந்து ெகாளளும் வீரர் மறறும் காைளகளுககு உடல பரிேசாதைன ெசய்யப்படுகிறது. 

ேபாடடி  நைடெபறும்ேபாது வாடிவாசைல மறிததுகெகாண்டு ேபாடடியாளர்கள 

நிறகககூடாது. காைளயின் திமில பகுதிையப் பிடிததபடி 15 மீடடர் தூரம் அலலது 30 

வினாடிகள அலலது மூன்று துளளலகளவைர ஓடும் ேபாடடியாளர் ெவறறி ெபறறவர் 

ஆவார். இவவிைளயாடடில ஈடுபடுவதறகு நலல உடல திறனும், அஞசா ெநஞசமும் 

ேதைவ.  

சிலம்பதாடைம்
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தமிழர்களின் மறெறாரு வீர விைளயாடடு, சிலம்பம். சிலம்பு என்றால ஒலிததல 

என்பது ெபாருள. கம்பு சுழலும்ேபாது ஏறபடும் ஓைசைய அடிப்பைடயாகக ெகாண்ேட 

சிலம்பம் எனப் ெபயரிடடனர். கம்பு சுழறறுதல் என்னும் ெபயரும் இதறகு உண்டு. 

தறகாப்புககாகத ேதான்றிய இககைல, இன்று வீர விைளயாடடாக அறியப்படுகிறது.

சிலம்பாடடததில எதிராளி வீசும் கம்பிைனத தடுததல எதிராளியின் உடலில 

சிலம்புக கம்பினால ெதாடுதல ேபான்றைவ அடிப்பைடயாகும். இதறகான கம்பு நன்கு 

வைளந்து ெகாடுககககூடிய ‘சிறுவாைரககம்பு’ என்னும் மூஙகில இனததிலிருந்து 

ெசய்யப்படுகிறது. 

சிலம்பக கைலயில மான்ெகாம்பு, பிசசுவா கததி, சுருளபடடா, வளரி 

ேபான்ற ஆயுதஙகைளயும் பயன்படுததுவர். நாடிநரம்புகைளயும் மனதைதயும் 

ஒருஙகிைணககும் இவவிைளயாடடு, தமிழரின் வீரததிறகும் நுடபமான 

ெசயலதிறனுககும் எடுததுககாடடாக விளஙகுகிறது.

வில்வித்றத

விதைத என்பது, வியப்பைடயச ெசய்யும் வைகயில நிகழ்ததப்படும் ஒரு ெசயல. 

அவறறுள வில விதைதயும் ஒன்று. பண்ைடத தமிழர் விரும்பிக கறறுகெகாண்ட 

விைளயாடடாக விலவிதைத விளஙகியது. ெதாடககததில அம்ெபய்தி விலஙகுகைள 

ேவடைடயாடவும், ேபார்முைனகளில எதிரிகைள ெவலலவும் இவவிலலாறறல 

பயன்படடது. 
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கைடெயழு வளளலகளுள ஒருவரான ‘வலவில ஓரி’ விலலாறறலில 

சிறந்து விளஙகியவர் என்பைதத தமிழ் இலககியஙகளில  காணலாம். அவர், 

ேவடைடயாட காடடுககுச ெசன்றேபாது, ெபரிய யாைனெயான்று எதிர்ப்பட, 

அதன்மீது அம்ெபய்தினார். அந்த அம்பானது, அப்ெபரிய யாைனயின் தைலயில 

பாய்ந்தும், அஙகுக குறுககிடட ெபரும்புலிையக ெகான்றும், அதைனக கடந்து ெசன்ற 

கைலமாைனச சாய்ததும், ேமலும் விைச குைறயாமல ெசன்று, ஒரு பன்றியின் 

ேமல பாய்ந்தேதாடு அலலாமல, புறறிேல இருந்த ஓர் உடும்பின் மீதும் பாய்ந்து 

தன் சினம் தீர்ததது என்று புறநானூறறுப் பாடலவழி அறிகிேறாம். பைடததிறமும் 

ெகாைடததிறமும் ெகாண்டு விளஙகிய வலவில ஓரிைய வன்பரணர் பாடி 

மகிழ்ந்தார்.

இன்று விலவிதைத, ஒலிம்பிக ேபாடடிகளில ேசர்ககப்படடுளளைம

தமிழர்களுககுப் ெபருைம ேசர்ப்பதாகும்.  

ைறநபதார்

பைடககலன்கள ஏதுமின்றி இருவர் ேபாரிடும் விைளயாடேட மறேபார். மல 

என்பது, வலிைமையக குறிககும். ஒருவன் தன் உடல வலிைமயால ெசய்யும் 

ேபாேர, ‘மறேபார்‘. மறேபாரில ெவறறி ெபறறவர்கைள ‘மலலன்‘ என்னும் ெசாலலால 

குறிககும் வழககம் இருந்தது. மறேபாரில சிறந்து விளஙகியைமயாேலேய 

மாமலலன் என்று அககால அரசர்கள ேபாறறப்ெபறறனர்.
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மலயுததம் என உலகம் முழுதும் ேபாறறப்படும் இவ வீரககைல, 

பண்ைடததமிழரின் ேபார்முைறகளுள ஒன்றாக இருந்தது. புறநானூறறுப் 

பாடெலான்றில மறேபார் பறறிய நிகழ்சசி இடம்ெபறறுளளது.

இருவர் ைகேகாததுக காலகளாலும் தைலயாலும் இடிததும் உைதததும் 

ஒருவருடன் ஒருவர் ேபார் ெசய்வேத மறேபார். பைகவைர எதிர்ெகாளளும் 

வைகயில விளஙகிய இம்மறேபார், பின்னர் வீரவிைளயாடடாக மாறியது. நம் 

நாடடில ஒவெவாரு மாநிலததிலும் மறேபார் கழகஙகள உளளன. ஒலிம்பிக 

ேபாடடிகளில மறேபாரிடுவதும் ஒன்றாக இருந்து வருகின்றது.

ேமலும் பல விைளயாடடுகள, பண்ைடக காலம்முதல இன்றுவைர வழககில 

இருந்து வருகின்றன. வழுககுமரம், நீர் விைளயாடடு, கபடி என்கின்ற சடுகுடு 

ேபான்ற பல விைளயாடடுகைள நாம் இப்ேபாதும் விைளயாடி மகிழ்கிேறாம். உடலில 

வலிைமயும் உளளததில மகிழ்சசியும் விைளயாடடால ஏறபடுகின்றது. உடலில 

உறுதி உைடயவேர, உலைக ஆளும்  உளள உறுதியும் உைடயவர் ஆவர். 

ஆைகயால, குழந்ைதப் பருவததிலிருந்ேத நமககுப் பிடிதத வீரவிைளயாடடுகைள 

விைளயாடி மகிழ்ேவாம். அதுமடடுமின்றி, உலக விைளயாடடுப் ேபாடடிகளிலும் 

கலந்து ெகாண்டு ெவறறிைய நாடடிறகு அளிப்ேபாம்.

கறபறவ கறைபின

• உஙகள ஊரில விைளயாடும் விைளயாடடுகைளப் பறறிப் ேபசுக.

• உஙகளுககுப் பிடிதத விைளயாடடுகள எைவ? ஏன்?

• விழாககாலஙகளில ஊர் கூடி விைளயாடும் விைளயாடடுகள எைவ?

அவறைறப்பறறி உஙகளுைடய கருததுகைளக கூறுக.

படித்து அறிக

வஙகனூர் வாழ் ெபாதுமககளுககு ஒரு நறெசய்தி … டம்…டம்…டம்

இதன் மூலம் ெதரிவிப்பது என்னெவன்றால, வரும் 

ெபாஙகல திருவிழா அன்று மாைல 4.00 மணியளவில 

பூஙகா நகர் ைமதானததில சிலம்பாடடம் நைடெபற 

உளளது. விருப்பமுளளவர்கள திரு. மணி அவர்களிடம் 

ெபயைரப் பதிவு ெசய்யுமாறு ஊராடசி சார்பில 

ெதரிவிககலாகிறது.

டம்…டம்…டம்
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ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 தமிழரின் வீர விைளயாடடாகக கருதப்படாதது ...................................................

அ) சிலம்பம் ஆ) மறேபார்

இ) மடைடப்பந்து  ஈ) நீர் விைளயாடடு

2 ‘ைஞசு விைடடு‘ என்பைதக குறிககும் விைளயாடடு ...................................................

அ) மறேபார் ஆ) ஏறுதழுவுதல

இ) சிலம்பாடடம் ஈ) விலவிதைத

3 ைறநபதார் – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ........................................

அ) மற + ேபார் ஆ) மள + ேபார்

இ) மல + ேபார் ஈ) மறு + ேபார்

4 தன + கதாப்பு –இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது .....................................

அ) தன்காப்பு ஆ) தண்காப்பு

இ) தனிகாப்பு ஈ) தறகாப்பு

5 ஒலிம்பிக ேபாடடியில ேசர்ககப்படடுளள கைல ...................................................

அ) சிலம்பாடடம் ஆ) விலவிதைத

இ) ஏறுதழுவுதல ஈ) வழுககு மரம் ஏறுதல

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளச நசர்த்து எழுதுக

1. சிலம்பு + ஆடடம் = _____________

2. வீரம் + கைல = _____________

இ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக

1. தனகெகன்று = _______
 + 

______

2. ெகாைடததிறம் = _______
 + 

______

ஈ. பபதாருத்துக

1. காைள - கம்பு

2. சிலம்பம் - மூஙகில

3. சிறுவாைரககம்பு - திமில

4. தாளாண்ைம - உழவு

5. ேவளாண்ைம - முயறசி
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உ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. தமிழர்களின் வீரககைலகளுள இரண்ைடக குறிப்பிடுக.

2. ஏறுதழுவுதல என்றால என்ன?

3. சிலம்பாடடம்- ெபயர்ககாரணம் தருக.

4. வலவில ஓரியின் விலலாறறல சிறப்ைபக கூறுக.

5. மறேபார் எவவாறு நைடெபறுகிறது?

ஊ. சிநதறை விைதாக்கள்

1. சிலம்பாடடம் தறகாப்புககைலகளுள ஒன்று. ஏன்?

2. உடலில உறுதி உைடயவேர உலைக ஆளும் உளள உறுதி உைடயவர்

இவவரிகைளப் பறறி உமது கருதது யாது?

எ. எதிர்சபசதால் உருவதாக்குக.

__________ X __________

__________ X __________

__________ X __________

__________ X __________

__________ X __________

__________ X __________

இ

ன்

ப

ம் து

ய

இ ற

ைக ெச

இ

ன்

ெசா

ல

வ 

நிகு

ைற ந்

த

ேபா

ற

று

ம்

தூ

வா

ழ்

த

ல

வீ

Tamil 5th-std_Term 2.indd   30 8/1/2019   1:12:39 PM

97



இயல் 

கஙறக பகதாணை நசதாழபுைம்

துறைப்பதாைம் 

கயலினி மகிழ்சசியில துளளிக குதிததாள. ஏன்? இந்த விடுமுைற நாளகைள 

அவள மகிழ்வுடன் கழிககப் ேபாகிறாள அலலவா! அதனாலதான். அன்பு தரும் ஆைசப் 

பாடடியின் ஊருககுப் புறப்படத தயாராகிவிடடாள. வாருஙகள, குழந்ைதகேள! நாமும் 

அவள மகிழ்சசியில பஙெகடுததுக ெகாளேவாம். 

சிதம்பரததிலிருந்து ெஜயஙெகாண்டம் ெசலலும் சாைலயிலதான் உளளது, அந்த

ஊர். தன் தாயுடன் ேபருந்தில ஏறிச சன்னேலாரம் அமர்ந்து ெகாண்ட அவளுககு 

வாெயலலாம் ஒேர பாடடுததான்.

‘ஆறு சடடம் நூறு பண்ணி

ஐம்பததாறு ரயில வண்டி

கஙைக ெகாண்டான் மண்ெணடுதது

கிண்ணுது பார் ரயில வண்டி…’

அவள பாடடி ெசாலலிக ெகாடுதத நாடடுப்புறப் பாடடுததான் அது. இப்ேபாது 

உஙகளுககுத ெதரிந்திருககுேம, அவள எஙேக ெசலகிறாள என்று? ஆமாம், அரியலூர் 

மாவடடததிலுளள கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரததிறகுததான் அவள ெசலகிறாள. அவள 

பாடடி, இந்த விடுமுைறயில சில இடஙகளுககு அைழததுச ெசலவதாகக கூறியிருந்தாள. 

அதுதான்  கயலினியின்  துளளலுககுக காரணம். ஊர் வந்ததும் அவள பாடடி அவர்கைள 

வரேவறக ேபருந்து நிறுததததில காததிருந்தார்.

பாடடிையக கண்டதும் ஓடிசெசன்று ஆரத தழுவிக ெகாண்டாள கயலினி. “பாடடி… 

பாடடி, நீஙக ெதாைலேபசியில ெசாலலிக  ெகாடுதத பாடடு எனககு மிகவும் பிடிததிருந்தது. 

அதுல கஙைக ெகாண்டான் மண்ெணடுதது என்று வருதுல அப்படினா என்ன பாடடி?” 

எனகேகடடாள.” ஓ… அதுவா! ேசாழர்கள காலததுல  தமிழ்நாடைட ஆண்ட முதலாம் 

இராேசந்திர ேசாழன் என்னும் மன்னன் வட நாடு ெசன்று பைகவர்கைள ெவன்று 

கஙைக நீைரக ெகாண்டு வந்தான். அதன் அைடயாளமாகததான் அவைனக கஙைக 

ெகாண்டான் என்று ெசாலகிேறாம். அந்த ெவறறிையக ெகாண்டா  தான் 

உருவாககிய புதிய நகரததிறகுக கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் என்று ெபயரும் ைவதது 

விடடான்” என்று பதிலளிததாள பாடடி.

• ெவறறித திருநகரான கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் ‘கஙகாபுரி’ என்றும்

‘கஙகாபுரம்’ என்றும் புலவர் ெபருமககளால ேபாறறப் ெபறறுளளது.

• ‘கஙகா நதியுங கடாரமுங ைககெகாண்டு கஙகாக புரிபரந்த கறபம்’ என்று

ஒடடககூததர் குறிப்பிடுகிறார்.
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“ஓ! அப்படியா? நம் ஊருககு இப்படிததான் ெபயர் வந்ததா?” சரி, பாடடி. எஙேகேயா 

அைழததுச ெசலகிேறன் என்றீர்கேள, ேபாகலாமா?” என்றாள கயலினி.  “முதலில 

சாப்பிடடு ஓய்ெவடு. பிறகு ேபாகலாம்” என்ற பாடடி அவர்கைள வீடடிறகு அைழததுச 

ெசன்றாள.

சிறிது ஓய்வுககுப் பிறகு மீண்டும், ‘பாடடி…’ என்று இழுததாள கயலினி.” சரி…சரி.. 

நான் புரிந்து ெகாண்ேடன் வா ேபாகலாம்” என்று பாடடி கூற இருவரும் ேசாழ நாடடுககு 

வளம் ேசர்தத ேசாழ கஙகதைத அைடந்தனர். ‘இதுதான்  ேசாழ கஙகம். பார்ததாயா 

இதன் அழைக!’ என்று பாடடி ெசாலலி முடிககவிலைல. அதறகுள கயலினி, “பாடடி, இது 

என்ன ெபான்ேனரினு எழுதியிருககு? நீஙக ேசாழ கஙகம்னு ெசாலறீஙக?” எனக 

ேகடடாள. 

“ஆமாம், ேசாழ கஙகப் ேபேரரிதான் இன்று ெபான்ேனரினு ெபயர் மாறியிருககு. 

பலலாயிரக கணககான ஏககர் நிலஙகள இதனால பாசன வசதி ெபறறு உழவுதெதாழில 

தைழதேதாஙகியது“. என்றாள பாடடி.

மைலகளும் குன்றுகளும் இலலாத 

சமெவளியில பதினாறு கல ெதாைலவுவைர 

வலிைமயான உயரமான கைரகைளக கடடி, 

நீண்ட காலவாய்  ெவடடித தண்ணீைரப் 

பளளததாககிலிருந்து ேமடடிறகுக ெகாண்டு வந்து, 

ஏரியில ேதககி ைவததைதக கறபைனயிலகூட 

எண்ணிப் பார்ககேவ கயலினிககுக கடினமாகத 

ேதான்றியது. “பாடடி, இது அவவளவு எளிைமயான 

ெசயலன்று” என்று ேசாழர்களின் நீர்ப்பாசன 

முைறைய எண்ணி வியப்புறறாள.

இருவரும் ேபசிகெகாண்ேட கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரதைத அைடந்தனர். 

ேகாவிைலப் பார்தததும் “இதுவும் தஞைசப் ெபரிய ேகாவில ேபான்ற  அைமப்பிேலேய 

உளளேத”? வியப்புடன் ேகடடாள கயலினி. “ஆமாம், இருந்தாலும் இகேகாவில 

இராேசந்திரனின் தந்ைத இராஜராஜ ேசாழன் கடடிய தஞைசப் ெபரிய ேகாவிைலவிட 

உயரம் குைறவானதுதான்“ என்றாள பாடடி.

“அது என்ன பாடடி? “என்று ேகாவிலின் விமானதைதப் பார்ததுக ேகடடாள 

கயலினி. அதறகு பாடடி “அதுதான் விமானம். அஙேக பார், விமானததின் உசசியில  

ெபாருததப்படடுளள மிகப்ெபரிய வடட வடிவககல. அது 34 அடி குறுககளவு ெகாண்டது. 

ேமலும், இது ஒேர கலலால அைமககப்ெபறற விமானம் ‘ என்று கூறிக கயலினிைய 

வியப்பைடயச ெசய்தாள பாடடி.

“பாடடி, அேதா பாருஙகள நந்தி! இது கலலால ெசதுககப்படடதுதாேன”? என்று 

கூறிகெகாண்ேட  ஓடிப்ேபாய் அதைனத ெதாடடுப்பார்ததாள கயலினி. .“இலைல, 
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இலைல. இது முழுவதும் ெசஙகறகளால கடடப்படடது“ என்று உைரததாள பாடடி. 

அழகு மிளிர்ந்த இசசிைலையக கண்டபடி உளேள ெசன்றாள கயலினி.

‘என்ன பாடடி, ேகாவிலின் வாயில இவவளவு உயரததில 

உளளேத!’  என்றாள கயலினி. “ஆமாம். எலலாக ேகாவிலின் 

வாயிலகைளககாடடிலும் தைரமடடததிலிருந்து 20 அடி 

உயரததில இருப்பேத இதன் சிறப்பு“ என்று கூறிய பாடடி, 

கயலினிைய உளேள அைழததுச ெசன்றாள.

படிையக கடந்து ஏறியதும் வாயிறகாவலர் சிைலகைளக 

கண்டு களிததாள கயலினி. அவறைறப் பார்தததும் அவளுககு 

அடககமுடியாமல சிரிப்பு ெபாஙகியது.

தூண்களிலும் ேகாவிலகளிலும் இருந்த சிறபககைலகைளக கண்டு களிததாள 

கயலினி. ேகாவிலின் வடககுப் பகக  நுைழவாயிலின் இருபககஙகளிலும் உளள 

கைலசெசலவி  மறறும் சண்ேடசுவர அனுககிரக மூர்ததி ஆகிய சிறபஙகள உலகப் 

புகழ் ெபறறைவ என்பைதப் பாடடி மூலம் அறிந்து ெகாண்டாள.

“பாடடி, இஙேக பாருஙக, சிஙகம் 

வடிவததிலிருககும் இந்தச சிறபததின் வயிறறிேல ஒரு 

வாயில இருககிறேத“ என்றாள கயலினி”. அதறகுப் 

பாடடி, “அதுதான் சிஙக முகக கிணறு“என்றாள. 

“என்னது? சிஙகததின் வயிறறுககுள கிணறா?“ 

என்று தன் இரு ைககைளயும் கன்னததில ைவததபடி 

ேசாழர்களின் கைலைய எண்ணி வியந்தாள. 

தமிழர்களின் கைலத திறைமைய கண்டு உளளம் 

மகிழ்ந்த அவள, அககைலககூடதைதவிடடு  வரேவ 

மனமிலலாமல பாடடியுடன் வீடு வந்து  ேசர்ந்தாள.
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இந்தியச சிறப வரலாறறில கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரச சிறபஙகள தமகெகன 

ஒரு தனியிடதைதப் ெபறறுளளன. கைலயழகும் புதுப்ெபாலிவும்  ெகாண்ட சிறபக 

கூடமாகேவ கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் அைமந்துளளது. யுெனஸேகா  நிறுவனம்  

உலகப் பாரம்பரியச சின்னமாகக கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரதைத அறிவிததுளளது 

நமகெகலலாம் ெபருைமதாேன! 

என்ன, குழந்ைதகேள, கயலினிேயாடு நாமும் அருைமயும் ெபருைமயும் 

மிகக கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரதைதச சுறறிப் பார்ததுவிடேடாேம! இப்ேபாது, 

உஙகளுககும் மகிழ்சசிதாேன. நாம் மீண்டும் சந்திப்ேபாமா?

கறபறவ கறைபின

• காலம் ெவன்ற கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் என்ற பாடப் பகுதிையச சரியான

ஒலிப்ேபாடும் நிறுததககுறிகேளாடும் படிததுககாடடுக.

• கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் பறறியும் அகேகாவிலிலுளள சிறபஙகளின்

சிறப்புகைளப் பறறியும் வகுப்பைறயில கலந்துைரயாடுக.

• நீஙகள கண்டுகளிதத சுறறுலா இடஙகளின் சிறப்புகைளப் படடியலிடுக.

ைதிப்பீடு 

விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1.  முதலாம் இராேசந்திர ேசாழைன ஏன் கஙைக ெகாண்ட

ேசாழன் என்று அைழககிேறாம்?

2. சிஙகமுகக கிணறு – குறிப்பு எழுதுக.

3. ேசாழ கஙகப் ேபேரரிககு நீர் எஙகிருந்து வருகிறது?

4.  கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் ேகாவிலிலுளள வாயிலகளின் ெபயர்கைளக 

கூறுக.

சிநதறை விைதா

 ஏரிகளும் குளஙகளும் தூர் வாரப்படாமல மண்மூடி இருந்தால என்ன

ஆகும்? கருததுகைளக குழுவில பகிர்ந்து ெகாளக.
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கறகணடு

இறைப்புசபசதாறகள்

ெசழியன் :  இளந்தமிழா, நாைள ெவளியூர் ெசலவதாகக கூறினாேய? 

மறந்துவிடடாயா? உன்னுடன் யாெரலலாம் வருகிறார்கள?

இளந்தமிழ் :  மறககவிலைல, ெசழியா! நாைள நான் மடடும்தான் ெசலவதாக 

இருககிேறன். அதனால, என்னுடன் யாரும் வரவிலைல.

ெசழியன் :  அப்படியானால நீ கவனமாக இருககேவண்டும் அலலவா?

இளந்தமிழ் :  நான் ஏறெகனேவ ெசன்ற இடம்தான். ஆதலால, அசசம் ஒன்றும் இலைல. 

ெசழியன் :  அது சரி, இளந்தமிழ். மறுநாேள வந்துவிடுவாயா அலலது வருவதறகு 

நாளாகுமா?

இளந்தமிழ் :  நான் திரும்பி வருவதறகு இரண்டு நாளாகும். ஆைகயால, 

ேதைவயான உைடகைளக ெகாண்டு ெசலகிேறன்.

ெசழியன் :  ஏெனனில, இந்த வார இறுதியில, நமககு மடைடப்பந்து ேபாடடி 

இருககிறது. அதனாலதான் ேகடகிேறன். நீ கடடாயம் கலந்துெகாளள 

ேவண்டும். ஆகேவ, மறந்துவிடாேத நண்பா! 

குழந்ைதகேள! ேமறகண்ட உைரயாடைலப் படிததீர்களா? உஙகளிடம் 

வழககம்ேபால ஒரு வினா ேகடகலாமா? நீஙகள படிதத உைரயாடலில எததைன 

இைணப்புச ெசாறகள உளளன? கண்டுபிடியுஙகள பார்ககலாம். அட, மீண்டும் 

உைரயாடைலப் படிககத ெதாடஙகிவிடடீர்களா?

�தாம் கணடுபிடித்த இறைப்புச பசதாறகறளப் படடியலிைலதாைதா?

மடடும், அதனால, அப்படியானால, ஆதலால, அலலது, ஆைகயால, ஏெனனில, ஆகேவ

படிததீர்களா? இைவேபான்ற இைணப்புசெசாறகள, நாம் ேபசும் ேபசசில இயலபாகேவ 

இடம்ெபறுகின்றன. இவறைறப் ெபாருததமான இடஙகளில பயன்படுததிப் 

ேபசவும் எழுதவும் நாம் அறிந்துெகாளள ேவண்டியது இன்றியைமயாதது. நாம் 

தஙகுதைடயின்றிப் ேபசவும் எழுதவும் இைணப்புசெசாறகள பயன்படுகின்றன.

ெதாடர்கைள இைணப்பதறகு இைணப்புசெசாறகள பயன்படுகின்றன. இவறைற 

இைணப்பிைடச ெசாறகள எனவும் கூறுவர். ெதாடர்களில பயன்படும் சில 

இைணப்புசெசாறகள பின்வருமாறு:

அதனால, அப்படியானால, அலலது, அவவாெறனில, ஆனால, ஆைகயால, ஆகேவ, 

ஆதலால, ஆயினும், இருந்தேபாதும், உம், எனேவ, எனில, ஏெனனில, எவவாெறனில
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கறபறவ கறைபின

• புததகப் பூஙெகாதது கைதெயான்றில இடம்ெபறறிருககும் இைணப்புசெசாறகைளக 

கண்டறிக.

• வீடடிேலா பளளியிேலா பிறர் ேபசும்ேபாது, என்ெனன்ன இைணப்புசெசாறகைளப்

பயன்படுததுகின்றனர்? அவறைறப் படடியலிடுக.

ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  ‘அதனால‘ என்பது ...................................................

அ) ெபயர்செசால  ஆ) விைனசெசால

இ) உரிசெசால  ஈ) இைணப்புசெசால

2 கருேமகஙகள வானில திரண்டன ................................................... மைழ ெபய்யவிலைல. 

இதெதாடருககுப் ெபாருததமான இைணப்புசெசால

அ) எனேவ ஆ) ஆைகயால

இ) ஏெனனில ஈ) ஆயினும்

3 கண்ணன் ேபருந்தில ெசலல விரும்பினான் ........................................ அவன் நண்பன் 

மிதிவண்டிேய ேபாதும் என்றான்.

அ) அதனால ஆ) ஆதலால

இ) இருந்தேபாதிலும் ஈ) ஆனால

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பததாைர்கறள இறைத்து எழுதுக.

1. நான் விைளயாடச ெசன்ேறன். கண்ணன் விைளயாடச ெசன்றான். (உம்)

நானும் கண்ணனும் விைளயாடச ெசன்ேறாம்.

2. வளளி எழுதி முடிததுவிடடாள. எழிலி எழுதவிலைல. (ஆனால)

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

3. ெபருமைழ ெபய்தது. ஏரி, குளஙகள நிரம்பின. (அதனால)

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

4. முகில பளளிககுச ெசலலவிலைல. அவனுககு உடலநலமிலைல. (ஏெனனில)

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

5.  அறிவுவளர்சசிககுக கணினி ேதைவ. கணினிைய இயககத ெதரிதல ேவண்டும்.(ஆகேவ)

------------------------------------------------------------
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இ.  கீழ்க்கதாணும் உறைப்பகுதியில் பபதாருத்தைதாை இறைப்புசபசதாறகறள 

இறைத்து எழுதுக.

(ஆனால, அதனால, ஏெனனில, ஆைகயால, எனேவ, ஆகேவ, பிற)

அடர்ந்த காடு ஒன்றில பல விலஙகுகள வாழ்ந்து வந்தன. ________, சிஙகம் மடடும் 

அரசனாக விளஙகியது. ________, அது பார்ப்பதறகு மிடுககான ேதாறறமுைடயது. 

________, அதைனக கண்டு ________ விலஙகுகள அஞசின. ________ அது 

தனியாகக குைகயில வசிததது. ________, அது எப்ேபாதும் விழிப்ேபாடு இருந்தது. 

ஒருநாள அதறகுப் பசிததது. ________, குைகககு ெவளிேய வந்து இைரககாகக 

காததிருந்தது. சிஙகதைதப் பார்ததவுடன் ________ விலஙகுகள அஞசிேயாடின. 

________, அவறைறச சிஙகம் அடிததுவிடும் அலலவா?

ஈ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. இைணப்புச ெசாறகள எதறகுப் பயன்படுகின்றன?

2. இைணப்புசெசாறகளுள நான்கு எழுதுக.

3.  இைணப்புசெசாறகைளப் பயன்படுததி, எைவேயனும் இரண்டு ெதாடர்கைள எழுதுக.

பைதாழிறய ஆள்நவதாம்

அ. நகடைல்  

• நாளேதாறும் வழிபாடடுககூ டததில ெசாலலப்படும் திருககுறைளக ேகடடறிக.

• வாெனாலி, ெதாைலககாடசி நிகழ்சசிகளில ஒளிபரப்பாகும் கடடடககைலகள பறறிய

ெசய்திகைளக ேகடடு அறிந்துெகாளக.

ஆ. நபசுதல்

• நீஙகள கண்டுகளிதத வரலாறறுச சிறப்புமிகக இடஙகள குறிதது 5 மணிததுளி ேபசுக.

• நறபண்புகள ெகாண்ட சான்ேறார் ஒருவைரப்பறறி 5 மணிததுளி ேபசுக.

இ. படித்தல்

• திருககுறைளப் ெபாருள விளஙகப் படிததுககாடடுக.

• புததகப் பூஙெகாததில விைளயாடடுகள ெதாடர்பான கைதகைளப் படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1.  பசதால்லக் நகடடு எழுதுக.

1. பண்பு உைடயவராக வாழ்தல நலவழியாகும்.

2. திருககுறள “உலகப்ெபாதுமைற” என்றைழககப்படுகிறது.

3. கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் உலகப் பாரம்பரியச சின்னமாகும்.
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2. பததாைரில் அறைத்து எழுதுக.

1.  ெவறறி ________________________________________

2. நாகரிகம் ________________________________________

3. உழவுதெதாழில ________________________________________

4. கைலயழகு ________________________________________

3. உறைப்பகுதிறயப் படித்து விைதாக்களுக்கு விறை எழுதுக.

அரசர்ககுரிய அஙகஙகளுள தைலசிறந்தது பைட. பைடததிறததால அரசன் 

உடபைகைய அழிப்பான். புறப்பைகைய ஒழிப்பான். முன்னாளில ேதர்ப்பைட, 

யாைனப்பைட, குதிைரப்பைட, காலாடபைட என்னும் நாறபைடயுைடய அரசன் மிகச 

சிறந்தவனாக மதிககப்ெபறறான். நாலவைகப் பைடகளுள ஏறறமும் ேதாறறமும் 

ெபறறது யாைனப்பைட. ேபார்ககளததில வீறுெகாண்டு ெசம்ேபார் விைளப்பதும், 

மாறறார்ககுரிய மாட மதிலகைளத தாககித தகர்ப்பதும் யாைனப்பைடேய ஆகும். 

வலிைம சான்ற அழகிய யாைன, படடதது யாைன என்று ெபயர் ெபறறது. உயர்ந்த 

ேமனியும், ஓஙகிய நைடயும், சிறந்த ெகாம்பும், பரந்த அடியும், சிறிய கண்ணும், ெசந்நிற 

வாயும் உைடய யாைனேய அப்பதவிககு உரியதாகத ேதர்ந்ெதடுககப்படடது.

1. நாலவைகப்பைடகள யாைவ?

2. நாலவைகப் பைடகளுள ஏறறமும் ேதாறறமும் ெபறறது எது?

3. மாறறார் என்னும் ெசாலலின் ெபாருள யாது?

4. உைரப்பகுதியில இடம்ெபறறுளள வருணைனச ெசாறகைள எடுதது எழுதுக.

5. காலாடபைட – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதுக.

4. நகதாடிடை இைத்றத நிைப்புக.

1.  மககளுககு உரிய பண்பிலலாதவர் ____________________  ேபான்றவர்

என வளளுவர் கூறுகிறார்.

2.  கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரம் ____________________ என்று புலவர்களால

ேபாறறப்படடது.

3. கம்ைபக குறிககும் வீரககைல ____________________ ஆகும்.

5. பிைபைதாழிச பசதாறகறளயும் நபசசுத்தமிறழயும் நீக்கிச சரியதாக எழுதுக.

1. டுமாேரா ஈவினிங என் ஸிஸடர் ஊருககுப் ேபாவா.

நாைள மாைல என் தஙைக ஊருககுச ெசலவாள.

2. ேேர் ஆடேடாவில ைபவ பாசஞசர்ஸ இருககாஙக.

________________________________.

3. என் வீடடில வாசிங மிஷின் ரிப்ேபராக இருககு.

________________________________.
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6. பபதாருத்துக.

1. ெதாடர்வண்டி  - 

2. மிதிவண்டி - 

3. தானியஙகி - 

4. இருசககர வண்டி -

5. மகிழுந்து - 

7. பதாைறல நிறைவு பசய்க

திருவிழாவாம் திருவிழா

எஙகள ஊர்த திருவிழா

ஊர் கூடும் திருவிழா

உறியடிககும் திருவிழா

_______________

_______________

_______________

_______________

8.  கீழ்க்கதாணும் குைடபதாக்களிலுள்ள பசதாறகறளப் பினவருைதாறு

அடைவறைப்படுத்துக.

நயெனாடு நன்றி புரிந்த பயனுைடயார் 

பண்புபா ராடடும் உலகு.

அன்புைடைம ஆன்ற குடிப்பிறததல இவவிரண்டும் 

பண்புஉைடைம என்னும் வழககு.
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உயிர் எழுத்து இைம்பபைதாத பசதாறகள் பைய் எழுத்து இைம்பபைதாத பசதாறகள்

நயெனாடு

நன்றி

நிறுத்தக்குறிகறள அறிநதுபகதாள்நவதாம்

காறபுளளி ,

ஒரு ெதாடரில பல ெபாருளகள அடுககி வரும்ேபாது 

குறிககப்படுவது.

மா, பலா, வாைழ ஆகியவறைற முககனி என்பர்.

அைரப்புளளி ;

ஓர் எழுவாய், பல பயனிைலகைளப் ெபறறு 

வரும்ேபாது, ஒவெவாரு பயனிைலயின் இறுதியிலும் 

குறிககப்படுவது.

(எ.கா.) காைளயின் ெகாம்ைபப் பிடிததல ஆண்ைம; 

வாைலப் பிடிததல தாழ்ைம.

முறறுப்புளளி .

ஒரு ெதாடர் முடிவு ெபறறதைன 

உணர்ததுவதறகாகக குறிககப்படுவது.

(எ.கா.) எனககு மடைடப்பந்து விைளயாடப் பிடிககும்.

வினாககுறி ?

ஒரு ெதாடர் வினாப்ெபாருைளத தரும்ேபாது,

குறிககப்படுவது.

(எ.கா.) அப்பா என்னால பறகக முடியாதா?

உணர்சசிககுறி !

ஒரு ெதாடர் உணர்சசிைய 

குறிககப்படுவது.

(எ.கா.) என்ேன! கஙைக ெகாண்ட ேசாழபுரக 

ேகாவிலின் அழகு!

ஒறைற 

ேமறேகாளகுறி

’

  ’
ஒரு ெதாடரில நூல ெபயர், கடடுைர ெபயர், பழெமாழி 

முதலியன வந்தால குறிககப்படுவது.

(எ.கா.) பிரபஞசனின் பைடப்புகளுள ‘வானம் 

வசப்படும்‘ என்னும் நூல குறிப்பிடததககது.

இரடைட ேமறேகாள

குறி

”

 ”

ஒரு ெதாடரில ஒருவர் கூறியைத ேநர்கூறறாகக 

கூறும்ேபாதும், ஒரு ெதாடைர ேமறேகாளாகப் 

பயன்படுததும் ேபாதும் குறிககப்படுவது.

(எ.கா.) “கண்வனப்பு கண்ேணாடடம்“ என்று 

சிறுபஞசமூலம் குறிப்பிடுகிறது.
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2. நீக்குநவதாம்! நசர்ப்நபதாம்!

1 விைதயில ஓெரழுதைத நீககி, ேவேறார் எழுதைதச ேசர்கக.

2 சைபயில ஓெரழுதைத நீககி, ேவேறார் எழுதைதச ேசர்கக.

3 விைலயில ஓெரழுதைத நீககி, ேவேறார் எழுதைதச ேசர்கக.

4 ஆைசயில ஓெரழுதைத நீககி, ேவேறார் எழுதைதச ேசர்கக.

விைத

கைத
விடுகைத

பைதாழிநயதாடு விறளயதாடு

1. சுழலடறைறயப் பயனபடுத்திக் குறிப்புகளுக்கு விறை எழுதுக.

1 உடலுறுப்புகளுள ஒன்று __________

2 உப்புநீர் அதிகம் உளள இடம் __________

3 அழியாத ெசலவம் __________

4  ெபாருளகள வாஙகும் இடம் __________

5 சைமயலுககுப் பயன்படுவது __________

6 வீடு கடடப் பயன்படுவது __________

7 ஓவியம் என்பது __________

8 பாரதியார் இயறறியைவ __________

தைல

விைல

ஆைச

மரம்
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5  கைடயில ஓெரழுதைத நீககி, ேவேறார் எழுதைதச ேசர்கக.

காரம்

கைட

நிறக அதறகுத் தக

• பிற உயிரினஙகளின் மீது அன்பு காடடுேவன்.

• விைளயாடடு, உடலுககும் மனததிறகும் நலலது என அறிந்துெகாண்ேடன்.

• நீர்தேதககஙகள, ேவளாண்ைமககு உயிர் என்பைதப் புரிந்துெகாண்ேடன்.

அறிநது பகதாள்நவதாம்

பணபு

• தன்ைன ேநாககி வரும் விருந்தினைர நாளேதாறும் ேபாறறுகின்றவனுைடய

வாழ்கைக, துன்பததால வருந்திக ெகடடுப் ேபாவதிலைல.

வருவிருந்து ைவகலும் ஓம்புவான் வாழ்கைக

பருவந்து பாழ்படுதல இன்று

தமிழர் கைலகள குறிததுச ெசய்திததாளில வரும் 

படஙகைளயும் ெசய்திகைளயும் ெதாகுதது வருக.

பசயல் திடைம்
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இயல்  

கறைல் ந�தாக்கஙகள்

• உைழப்பின் ேமன்ைமைய அறிந்துெகாளளுதல

• உழவுதெதாழிேல உலகததின் அசசாணி எனப் புரிந்துெகாளளுதல

• இயறைக ேவளாண்ைமையப் பறறித ெதரிந்துெகாளளுதல

• ெசய்யும் ெதாழிலில ேநர்ைமயின் இன்றியைமயாைமைய

உணர்ந்துெகாளளுதல

• அடுககுத ெதாடர்கைளயும் இரடைடக கிளவிகைளயும் இடமறிந்து

பயன்படுததுதல

பததாழில்/

வணிகம்

உழவுப் பபதாஙகல்

பபதாஙகுக பபதாஙகல் பபதாஙகுகநவ

புதுவைம் நிறைநதைம் தஙகுகநவ

எஙகணும் யதாவரும் இனபமுை

ஏர்த்பததாழில் ஒனநை பதம்புதரும்

உைவுப் பபதாருள்கள் இல்லதாைல்

உயிநைதா டிருப்பது பசல்லதாது

பைமும் அதுதரும் �லபைல்லதாம்

பயிர்கள் விறளப்பதன பலநையதாம்

உழவுத் பததாழில்ததான உைவுதரும்

உறையும் அதைதால் அணியவரும்

பழகும் ைறறுள பததாழில்யதாவும்

பயிர்த்பததாழில் இனநைல் விழலதாகும்

தஙகமும் பவள்ளியும் இருநததாலும்

ததானியம் ஒனநை விருநததாகும்

இஙகிதன உணறைறய உைர்நதிடுநவதாம்

ஏர்த்பததாழில் மிகுநதிைத் துணிநதிடுநவதாம்

உழநவ பசல்வம் உணடுபணணும்

உறழப்நப இனபம் பகதாணடுவரும்

உழறவத் பததாழுதிை வரு�தாநள

உறைஇப் பபதாஙகல் திரு�தாளதாம்

ஏறழயும் பசல்வரும் இஙகிதைதாய்

இறசநதுளம் களித்திடும் பபதாஙகலிது

வதாழிய பயிர்த்பததாழில் வளம்பபருகி

றவயகம் முழுதும் வதாழியநவ

- நாமககல ெவ. இராமலிஙகனார்

பதாைல்
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பசதால்பபதாருள்

எஙகணும் – எஙகும் ஏர்தெதாழில – உழவுதெதாழில விழலாகும் - வீணாகும்

களிதது – மகிழ்ந்து இைசந்து – ஏறறுகெகாண்டு ைவயகம் - உலகம்

பதாைல் பபதாருள்

உழவுதெதாழிலின் ேமன்ைமைய இப்பாடல விளககுகின்றது. உழவின் சிறப்பால 

ெபாஙகுகின்ற ெபாஙகைல அைனவரும் ெகாண்டாடி மகிழேவண்டும் எனக 

கூறுகின்றது. எஙகும் யாவரும் இன்பமாய் வாழ்வதறகு ஏறற ெதாழில ஏர்தெதாழிேல. 

உணவுப்ெபாருளகள இலைலெயன்றால நாம் வாழ்வது அரிது. பயிர்கள விைளவிப்பதால 

ெசலவம் ேசரும்; உணவு கிைடககும்; உைடயும் தரும். மறற ெதாழிலகைளக 

கறறுகெகாண்டாலும், பயிர்தெதாழில இலைலெயனில எலலாம் வீணாகும். தஙகம், 

ெவளளி ேபான்றவறைற நாம் உண்ணமுடியாது. உணவுப்பயிர்கேள நமககு உணவாக 

அைமயும். இன்பதைதத தருவதும் உழவுதெதாழிேல ஆகும். ெபாருளிலலாதவரும் 

ெசலவமுைடயவரும் இணககமாய் வாழும் திருநாள ெபாஙகல நாேள. ஆைகயால, 

ஏறறம் தரும் ஏர்தெதாழிலின் ெபருைமைய உணர்ந்து அைனவரும் உழவுப் 

ெபாஙகலிடடுப் பயிர்வளம் ெபருககுேவாம்.

நூல் குறிப்பு

உழவுப் ெபாஙகலின் சிறப்ைப விளககும் இப்பாடைல இயறறியவர், நாமககல 

ெவ. இராமலிஙகனார். அவருைடய கவிைதத ெதாகுப்பிலிருந்து இப்பாடல எடுததாளப் 

ெபறறுளளது. இந்திய விடுதைல குறிததும், காந்தியடிகள குறிததும் பல பாடலகைளப் 

பாடியுளளார். காந்தியக கவிஞர் என்றும் ேபாறறப்படுகிறார். இவருைடய ‘கததியின்றி 

இரததமின்றி யுததெமான்று வருகுது‘ என்னும் பாடல வரி மிகவும் புகழ்ெபறறதாகும். 

‘தமிழன் என்ேறார் இனமுண்டு‘ என்றும் ‘தமிழன் என்று ெசாலலடா, தைல நிமிர்ந்து 

நிலலடா‘ என்றும் அவர் பாடிய பாடல வரிகள என்றும் நிைலததிருப்பைவ. இவர், 

தமிழகததின் முதல அரசைவக கவிஞராக இருந்துளளார்.

கறபறவ கறைபின

• உழவுத ெதாழிலின் ெபருைமைய உணர்ந்து ேபாறறுக.

• பாடைல ஓைசநயததுடன் பாடி மகிழ்க.

• பாடலிலுளள நயஙகைளப் பாராடடுக.

• உழவு நடககும் இடததிறகுச ெசன்று, ெசய்தி திரடடுக.
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ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுநவதாைதா?

1  ைவயகம் என்பதன் ெபாருள 

அ) ஊர் ஆ) வயல

இ) உலகம் ஈ) கிராமம்

2 நலெனலலாம் - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது

அ) நலன்+ எலலாம் ஆ) நல + ெனலலாம்

இ) நலன் + ெனலலாம் ஈ) நலம் + எலலாம்

3 நிைறந்தறம்  - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ______________

அ) நிைறந்து + அறம் ஆ) நிைறந்த + அறம்

இ) நிைற +  அறம் ஈ) நிைற + தறம்

4 ‘இன்பம்‘ – இசெசாலலுககுரிய எதிர்செசால ___________

அ) மகிழ்சசி ஆ) களிப்பு 

இ) கவைல ஈ) துன்பம்

ஆ. பதாைலில் முதல் எழுத்து ஒனறுநபதால் வரும் பசதாறகறள எழுதுக.

 ______________  ______________ 

______________ ______________ 

இ. பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுநபதால் வரும் பசதாறகறள எடுத்து எழுதுக.

 ______________  ______________ 

 ______________  ______________

ஈ. பதாைலில் ஒநை ஓறசயில் முடியும் பசதாறகறள  எடுத்து எழுதுக.

 ______________  ______________

 ______________  ______________

உ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. அைனவரும் இன்பமுடன்  ெதம்பு தரும் ெதாழில எது?

2. உழவுதெதாழிலால என்ெனன்ன நன்ைமகள ஏறபடுகின்றன?

3. ெபாஙக ைல நாம் எவவாறு ெகாண்டாட ேவண்டுெமனக கவிஞர் கூறுகிறார்?

ஊ. சிநதறை விைதா

 ‘உழவர், ேசறறில கால ைவததாலதான் நாம் ேசாறறில ைக ைவககமுடியும்‘ 

இதுபறறி உஙகள கருதெதன்ன?
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இயல்

விறதத் திருவிழதா

உறை�றை 

காைல வழிபாடடுக கூடடததில, தைலைமயாசிரியர் கூறிய ெசய்தி, மாணவர்களின் 

உளளதைத மகிழ்சசியில ஆழ்ததியது. காரணம், அருகிலுளள ேமலநிைலப் பளளியில 

நைடெபறும் விைதத திருவிழாவிறகு அடுதத வாரம் அவர்கைள அைழததுச ெசலலப் 

ேபாகிறார்கள. அன்று முழுவதும் அஙகு நைடெபறும் நிகழ்வுகைளத தம் நண்பர்களுடன் 

கண்டு மகிழலாம் அலலவா!

விைதத திருவிழா ெதாடர்பான துண்டு விளம்பரத தாளகைளத தைலைமயாசிரியர் 

வகுப்பாசிரியர்களிடம் வழஙகினார். நம் பளளியிலிருந்து விைதத திருவிழாவில 

மாணவர்கள பஙேகறபதறகான ஏறபாடுகைளச ெசய்யுமாறு கூறினார்.

தைலைமயாசிரியரிடமிருந்து ெபறற விளம்பரத தாளகைள, ஆசிரியர்கள 

மாணவர்களுககு வழஙகினர். துண்டு விளம்பரததாளிலுளள ெசய்திகைளப் படிததுப் 

பார்ககச ெசய்தனர்.

மாணவர்கள, விளம்பரதைதப் படிததுப் புரிந்துெகாண்டனர். விைதத திருவிழாவில 

தஙகளுைடய பளளி சார்பாக என்ெனன்ன பைடப்புகைள வழஙகலாம் எனக குழுவில 

கலந்துைரயாடினர். பின்னர், தாஙகள திரடடிய பைடப்புகைள ஆசிரியரிடம் காண்பிதது 

அனுமதி ெபறறனர். விைதத திருவிழாவுககுச ெசலலும் நாைள ஆவலுடன் எதிர்பார்ககத 

ெதாடஙகினர்.

விைதத திருவிழா
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மாணவர்கள எதிர்பார்தத நாளும் வந்தது. பளளியிலிருந்து அைழததுச 

ெசலல, வண்டி ஏறபாடு ெசய்யப்படடிருந்தது. ஆசிரியர்களின் கனிவான ேபசசு, 

மாணவர்களுககு உறசாகம் தந்தது. 

ஆசிரியர் :  மாணவர்கேள, நாம் விைதத திருவிழா நைடெபறும் அரஙைக ெநருஙகி 

விடேடாம். நமது பைடப்புகைளக கண்காடசியில ைவப்பதறகு நான் 

உதவுகிேறன். வாருஙகள.

ரமணன்:  எனககு இந்த விைதத திருவிழா ெபருமகிழ்சசிையத தருகிறது. 

மாலா, ெரஹானா விைதகைளெயலலாம் பாருஙகேளன். இததைன 

வைககளா? வியப்பாக இருககிறேத!

மாலா:   ஆமாம், ரமணா! வைக வைகயான விைதகள  என்பைதவிட, இந்த

விைதகைள நாம் எப்படி ேசகரிகக ேவண்டும், அைத எவவாறு 

பாதுகாகக ேவண்டும், அவறைற எவவாறு முைறப்படி பயன்படுதத 

ேவண்டும் என்பைதயும் எழுதி ைவததுளளார்கள.  விைதகள எலலாம் 

தரமானைவயாக உளளன. இந்த விைதகள மூலம் கிைடககும் 

சததுககள, மருததுவப் பயன்கள பறறியும் விளககமாகக கூறுகிறார்கள, 

ேமலும், விளககப் பலைககளும் ைவததிருப்பது, மிகவும் பயனுளள 

வைகயில உளளது.

மணிெமாழி:  முகிலா, ெநல விைதகளின் ெபயர்கைளப் பார்ததாயா? நாடடு 

ெநல ரகஙகளான மாப்பிளைள சம்பா முதலான பலேவறு மரபு 

ெநல விைதகள, நாடடுககம்பு, குதிைரவாலி, ேசாளம் ேபான்ற சிறு 

இடம்: அரசு ேமல நிைலப்பளளி, கன்னியாகுமரி 

ேநரம் : காைல 10 மணி முதல  மாைல 5 மணி வைர

அைனவரும் வருக! அகம் மகிழ்ந்து ெசலக!

இங்ஙனம்

சமூக ஆர்வலர்கள, கன்னியாகுமரி

வி
ழ

ாை
வ

த ெ
தாடங

கி ை
வப்பவர் : ம

ாவடட ஆடசியர் அவர்கள, கன்னியாகுமரி

சிறந்த பைடப்புகளுககுப் பரிசுகள உண்டு

விைதத

திருவிழா

விைதத 

திருவிழா
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தானியஙகளும் காடசிககு ைவககப்படடுளளன. ேமலும் கடைல, 

உளுந்து,  முந்திரி, நாடடுப்பருததி விைதகள, சிறுதானிய விைதகள 

மடடுமலலாமல அரிய மூலிைகச ெசடிகளும் ைவககப்படடுளளன. 

இவறைறெயலலாம் பார்ப்பைத நமககுக கிைடதத அரிய வாய்ப்பாகக 

கருதுகிேறன்.

பாரதி:   மணிெமாழி அேதா, அஙேக பார்! அந்த அரஙகில இயறைக 

இடுெபாருளகள இயறைக உணவுகள, வீடடுதேதாடடம் 

அைமப்பதறகான குறிப்புகளும் தருகிறார்கள. வாஙக, வாஙக, என்ன

ெசாலகிறார்கள எனக ேகடேபாம்.

மணிெமாழி:  ரமணா, பாதிப்பு என்று இந்த அரஙகததில எழுதியிருகேக, என்னவாக 

இருககும்?

ரமணா:  இரசாயன விைதகள, இரசாயனப் பூசசி மருந்துகள பயன்படுததுவதால 

ஏறபடும் விைளவுகைளததாம் பாதிப்பு என்று ெசாலகிறார்கள. இதனால, 

மண்ணின் தன்ைம ெகடுகிறது. இதைனத தடுககும்வைகயில 

இயறைக முைறயில ேவளாண்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என்பேத 

அதன் ெபாருள. 

ெரஹானா:   பாரதி, இஙேக பார்! சைமயல பாததிரஙகள. இைவ சாதாரண 

பாததிரஙகள அலல;  பழஙகாலததில பயன்படுததப்படட ெசம்பு, 

மரததாலான சைமயல பாததிரஙகள, கருவிகள. இவறைறயும் நாம் 

பார்ைவயிடுவதறகாக ைவததுளளனர்.

ஆசிரியர்:  மாணவச ெசலவஙகேள, அைனததுக கூடஙகைளயும் பார்ததீர்களா? 

இந்த விைதத திருவிழா, உஙகளுககு மிகுந்த பயைனத

தந்திருககுெமன நிைனககிேறன்.

நிலவளதைதக காப்ேபாம்! நீர்வளதைதப் ெபருககுேவாம் ! பூமிததாையப் ேபாறறுேவாம்.!

இயறைக ேவளாண்ைமயின் இன்றியைமயாைம

350ககும் ேமறபடட பாரம்பரிய விைதகள ேசகரிப்பு

• இயறைக ேவளாண் ெபாருளகள

• இயறைக இடு ெபாருளகள

• இயறைக பருததி ஆைடகள

• இயறைக ைகவிைனப் ெபாருளகள

• மண்ேணாடு மடகககூடிய ெபாருளகள

• மண்ணின் ஊடடசசதது நீர் ேமலாண்ைம

• சூழலியல

• ேதாடடககைல

• பண்ைண அைமப்பு

• உணவுப் பாதுகாப்பு

• இயறைக ேவளாண்ைம

  அைனவைரயும் சுண்டி இழுககும்  27 அரஙகஙகள
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(மாணவர்கள அைனவரும் “ஆமாம், ஐயா!“ என்று கூறுகின்றனர்.)

பாரதி:   ஐயா! அஙேக பாருஙகள. இயறைக உணவுப்ெபாருளகள என்று 

எழுதப்படட அந்த அரஙகததில எலலாரும் ஏேதா சுைவககிறார்கள. 

நாமும் அஙேக ெசலலலாமா?

மணிெமாழி:  விழாவிறகு வந்தவர்களுககு இயறைக முைறயில தயாரிதத 

நவதானிய உணவுகளான இனிப்பு உருண்ைட, பிடடு, ெபாஙகல, 

ேகழ்வரகுக கூழ், ேகழ்வரகு அைட, முைளகடடிய பாசிப்பயறு, 

நவதானிய சுண்டல. ெகாண்ைடககடைல, தடைடப்பயறு, ெமாசைச 

ேபான்ற தின்ெபாருளகைள வழஙகுகிறார்கள

ஆசிரியர்களுடன் மாணவர்களும் அந்த அரஙகில நுைழந்தார்கள. இயறைக 

உணவுகைளச சுைவதது மகிழ்ந்தார்கள. 

“இந்த விறதத் திருவிழதா எஙகளுககுப் பயனுளள நிகழ்சசியாக இருந்தது. இந்த 

நாள எஙகளுககு இனிய நிகழ்வாகவும் அைமந்தது. இஙகுப் பார்ததவறைற 

நாஙகள அைனவருககும் எடுததுச ெசாலேவாம்“ என்று மாணவர்கள 

அைனவரும் மகிழ்சசி ெபாஙகக கூறினார்கள. விைதத திருவிழாவுககு ஏறபாடு 

ெசய்த தைலைமயாசிரியருககும் ஆசிரியர்களுககும் நன்றி கூறி, மீண்டும் 

தஙகளுைடய பளளிககுத திரும்பிச ெசன்றார்கள.
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கறபறவ கறைபின

• இயறைக ேவளாண்ைமயின் சிறப்புகைளப் பறறி, வழிபாடடுககூடடததில ேபசுக.

• இயறைக உணவுப்ெபாருளகளின் படஙகைளத திரடடித ெதாகுப்ேபடு உருவாககுக.

• ‘இயறைக உரம் பயன்படுததுேவாம், இனிைமயாய் வாழ்ேவாம்‘ என்னும் தைலப்பில

கடடுைர எழுதுக.

• உஙகள இருப்பிடததிறகு அருகிலுளள இயறைக விைதப் பண்ைணகளுககுச

ெசன்று, ெசய்தி திரடடுக.

• உஙகள பளளியில நைடெபறும் ஏேதனும் ஒரு விழாவுககு மாதிரி அைழப்பிதழ்/

துண்டு விளம்பரம் உருவாககி மகிழ்க.
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ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுநவதாைதா?

1 அனுமதி – இசெசால குறிககும் ெபாருள-------------

அ) கடடைள ஆ) இைசவு இ) வழிவிடு ஈ) உரிைம

2 விளம்பரததாளகள – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது-----------

அ) விளம்பர + தாளகள ஆ) விளம்புரதது + தாளகள

இ) விளம்பரம் + தாளகள ஈ) விளம்பு + தாளகள

3 ஆேலாசிததல – இசெசாலலுககுரிய ெபாருள------------

அ) ேபசுதல ஆ) படிததல இ) எழுதுதல ஈ) சிந்திததல

4 ேதாடடம் + கைல– இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது----------

அ) ேதாடடம்கைல ஆ) ேதாடடககைல

இ) ேதாடடஙகைல ஈ) ேதாடடகைல

5 பழஙகாலம்  இசெசாலலுககுரிய எதிர்செசால-----------------------

அ) பைழய காலம் ஆ) பிறகாலம்

இ)

 

புதிய காலம்

 

ஈ)

 

இைடககாலம்

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளச நசர்த்து எழுதுக.

அ) வழிபாடு + கூடடம் - ---------  ---------

ஆ) வீடு + ேதாடடம் - ---------  ---------
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இ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக.

அ) அைழப்பிதழ் = ------ + -------

ஆ) விைதததிருவிழா = ------ + -------

ஈ. நகதாடிடை இைத்றத நிைப்புக

அ) விைதததிருவிழாவில அைமககப்படடிருந்த அரஙகுகளின் 

எண்ணிகைக-------.

ஆ) விைதகள--------ஆனைவயாக இருததல ேவண்டும்.

இ) ெகாண்ைடககடைல என்பது, ----------ஒன்று.

உ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1 மாணவர்கைள எஙேக அைழததுச ெசலவதாகத தைலைமயாசிரியர் 

கூறினார்?

2 ஆசிரியர் வழஙகிய துண்டு விளம்பரததாளில என்ன ெசய்தி இருந்தது?

3 ‘பாதிப்பு‘ என்று எழுதப்படட அரஙகததில என்ன ெசய்தி ெசாலலப்படடது?

4 நவதானியஙகளுள ஐந்தின் ெபயைர எழுதுக.

ஊ. சிநதறை விைதா

 ெசயறைக உரஙகள, மண்ணின் வளதைதக ெகடுககும் எனில, அதறகு 

மாறறாக நாம் என்ன
 

ெசய்யலாம்?
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இயல்

ந�ர்றை நிறைநத தீர்ப்பு

துறைப்பதாைம் 

பல ஆண்டுகளுககுமுன் ெதன் பாண்டிய நாடைட மஙைகயர்ககரசி  என்பவர் 

ஆண்டு வந்தார். அவர், நீதியும் ேநர்ைமயும் மிககவராக விளஙகினார். அவர் ஆடசியில 

மககள குைறவின்றி வாழ்ந்து வந்தனர்.  

ஒருநாள, கிராமத தைலவர் ஒருவர் அரசியிடம் ஒரு வழகைகக ெகாண்டு வந்தார். 

அவருடன் நான்கு ேபர்களும் அரண்மைனககு வந்தனர். அரசிைய வணஙகிய 

கிராமத தைலவர்,  தம் வழகைக எடுததுைரததார்.

“ெசலவந்தர் ஒருவர், அரிய சாதைன புரிபவருககு நூறு ெபாறகாசுகள ெகாண்ட 

ெபாறகிழி ஒன்ைறப் பரிசளிப்பதாக அறிவிதது, அதைனப் பஞசாயததாரிடம் ெகாடுததார். 

அந்தப் ெபாறகிழிையப் ெபறுவதறகு இவர்கள நாலவரும் ேபாடடி ேபாடடனர். 

நாலவருைடய அரிய சாதைனையக ேகடட எஙகள ஊர்ப் பஞசாயததினர், யாருைடய 

சாதைன சிறந்தது என்று முடிவு கடட முடியாமல, பரிசுத ெதாைகைய நாலவருககும் 

சரிசமமாகப் பிரிததுக ெகாடுககலாம் என முடிெவடுததனர்.
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ஆனால, இந்நாலவரும் அதறகு உடன்பட மறுததனர். அவரவர்ககும் தஙகள

சாதைனேய ெபரியது என்று கூறி,  பரிசுத ெதாைக முழுைமயாகத தஙகளுகேக 

ேசர ேவண்டும் என்றனர். அதனால, தாஙகேள இவர்கள ெசய்த சாதைனையக

ேகடடு விசாரிதது, ெபாறகிழிைய யாருககுக ெகாடுப்பது என்று சரியான தீர்ப்பளிகக 

ேவண்டும்” என்று பணிவுடன் ேகடடுக ெகாண்டார் அந்தப் பஞசாயதது தைலவர்.

அரசியார் அந்நாலவைரயும் பார்ததார்., “ஒவெவாருவராக உஙகள சாதைனையச

ெசாலலுஙகள,” என்று ஆைணயிடடார்.

முதலில, முருேகசன் என்பவர் தம் சாதைனையச ெசாலலத ெதாடஙகினார்; “நான் 

ஒரு வியாபாரி. மளிைகக கைட ைவததுளேளன். வியாபாரததில முழுககவனதேதாடு 

ஈடுபடடிருந்தேபாது, சிறுமி ஒருததி ஒருநாள என் கைடககு வந்தாள. கைடயில 

சில ெபாருளகைள வாஙகினாள. நான் ேவைலயில மும்முரமாக இருப்பைதக 

கவனிததுவிடடுப் பணம் ெகாடுககாமல நழுவப் பார்ததாள. அப்ேபாது ெதருவில வந்த 

மாடு, அவைள ஆேவசமாக முடடுவதறகுப் ேபானது. நான் பாய்ந்துெசன்று அவைளக 

காப்பாறறிேனன். இததைனககும் அவள தந்ைதககும் எனககும் நிலததகராறு 

உண்டு. அடிதடிவைரகூடப் ேபாய்விடேடாம். அப்படியிருந்தும் அவைள நான் 

காப்பாறறிேனன். அைதக கண்ட ஊர்மககள எலலாரும் என்ைனப் பாராடடினார்கள. 

ஓர் உயிைரக காப்பாறறியது அதுவும் பைகவனின் மகைளக காப்பாறறியது ெபரிய 

சாதைன இலைலயா? அதனாலதா ெபாறகிழிைய எனகேக ெகாடுகக ேவண்டும் 

என்கிேறன்.”என்று ெசான்னார் முருேகசன்.

இரண்டாவதாக, கண்ணன் என்பவர் தம் சாதைனையச ெசாலலலானார்.“நான்  

ஒரு கவிஞன். பல பாடலகளும் கவிைதகளும் இயறறியுளேளன். ஒேர இரவில, 

உலகம் வியககும்படியாக நூறு ெசய்யுளகைளக ெகாண்ட ‘ஆனந்த வாழ்வு’ என்ற 

காவியதைதப் பைடததுளேளன். மககள எலலாரும் அைத விரும்பிப் படிககிறார்கள. 

ஒேர இரவில இப்படி ஒரு காவியதைதப் பைடததது ஓர் இலககிய சாதைன அலலவா? 

எனேவ ெபாறகிழி ெபற முறறிலும் தகுதி உளளவன் நான் ஒருவேன!” இவவாறு 

தன்னிைல விளககம் அளிததார் கவிஞர்.

 அடுதததாக மூன்றாவது ஆள, கலதசசர் கந்தசாமி. அவர் தம் சாதைனையப் 

பறறிச ெசாலலத ெதாடஙகினார். “கரடுமுரடான பாைறையயும் ெவடடிகெகாண்டு 

வந்து, அழகிய சிைலயாகவும் எழிலான தூண்களாகவும் ெசய்யும் கல தசசன் நான். 

சிறறுளிையக ைகயில எடுததால ேபாதும், அது ேபசும்; பாடும்; நடனமாடும். பாைறையக 

குைடந்து குைடவைரக ேகாவிலகளும் மண்டபஙகளும் ெசய்துளேளன். நான் 

ெசதுககிய குைகக ேகாவிைலக கண்டு வியந்து பாராடடாதவர்கேள இலைல. அது 

என் அரிய சாதைன. அதில என்ைன ெவலல எவருமிலைல. எனேவ, ெபாறகிழிைய 

எனககுக ெகாடுப்பேத ெபாருததம்!” என்றார் கலதசசர் கந்தசாமி.

நான்காவதாக முதியவர் ஒருவர் வந்தார். அவர், தமது சாதைன என்ன என்று 

ெசாலலலானார். “நான் சாதாரண ஓர் ஏைழ விவசாயி. என் மூதாைதயர் வழியில 

எனககுக கிைடதத ஒரு காணி நிலதைத நன்கு உழுது பயிரிடடுப் பிைழதது 
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வருகிேறன். என் மைனவி காலமாகிவிடடாள. என் மகளும் நானும்தான் வயலில 

உைழதது வாழ்கைக நடததுகிேறாம். இருவரும் பாடுபடடு ேவைல ெசய்ததால, 

கடந்த ஆண்ைடவிட இந்த ஆண்டு மூன்று மடஙகு விைளசசல கண்டுளளது. 

என் குடும்பததிறகுத ேதைவயான ெநல ேபாக, மீதிையப் பததுக குடும்பததிறகு 

விறேறன். ஒரு காணி நிலதைதக ெகாண்டு பததுக குடும்பதைதக காப்பாறறியது என் 

சாதைனதாேன?” என்று ேகடடார் முதியவர்.

மஙைகயர்ககரசி சறறு ேயாசிததார். பிறகு தம் தீர்ப்ைபக கூறலானார்.

“தன் உயிைரேயா, பைகையேயா ெபாருடபடுததாமல, பாய்ந்துெசன்று பைகயாளி 

மகைளக காப்ப றறியது அரிய சாதைனதான். பைகவருககும் நடபு காடடுவது நமது 

பண்பாடு. ‘இராவணைனப் பார்தது இன்றுேபாய்,  நாைள வா!”  என்றதும் “சுறறி 

நிலலாேத ேபா பைகேய, துளளி வருகுது ேவல” என்ற பாடல வரிகளும் பண்பாடைடேய 

ெவளிப்படுததுகின்றன. எனேவ, பைகவரின் மகைள நீர் காப்பாறறியது, நமது 

பண்பாடடுச ெசயேல தவிர, புதிய சாதைன ஏதுமிலைல“.

“அடுதது, கவிஞர் ஒேர இரவில நூறு கவிைதகைளப் புைனந்து காவியம் 

பைடததுளளதாகச ெசான்னார். ேசாழ நாடடில இருந்த ெபண் கவி ஒருவர், ஒேர 

இரவில ஆயிரம் கவிைத புைனந்து காவியம் பைடததது பைழய ெசய்தி. எனேவ, ஒேர 

இரவில நீர் நூறு கவிைத புைனந்து காவியம் பைடததைத அரிய சாதைனயாக ஏறக 

முடியாது“.
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“அடுதததாகக கல தசசர், பாைறையக குைடந்து பார்ப்ேபார் வியககும்வைகயில 

குைடவைரக ேகாவில உருவாககியைத ஒரு சாதைனயாகச ெசான்னால, 

மாமலலபுரம் ேகாவிலகளும், திருசசி பலலவர்காலக ேகாவிலகளும் அழகிய 

குைடவைரக ேகாவிலகேள! எனேவ, இவர் ெசய்தது புதுைமயான சாதைன அன்று“.

நாலாவதாக, முதிய விவசாயி, தமது ஒருகாணி நிலததில மும்மடஙகு ெநல 

உறபததி ெசய்து சாதைன பைடததுளளார். உண்ைமயில இது ெபரிய சாதைனதான். 

எந்த அளவிறகுப் பாடுபடடு உைழததிருந்தால, இந்த அளவு பலன் காண முடியும்! 

அவரது உைழப்பால, ேமலும் பததுக குடும்பஙகளுககுப் பயன் கிைடததுளளது. 

விவசாயிகள ஒவெவாருவரும் இப்படிச சாதைன ெசய்தால நாடடில பஞசம், பசி 

இருககாது; ேநாய்ெநாடி இருககாது; வறுைமயும் இருககாது. எனேவ, ெபாறகிழி ெபறத 

தகுதியானவர் இவர்தாம். இவருகேக ெபாறகிழிைய வழஙக ஆைணயிடுகிேறன்’’ 

என்று  ேநர்ைம நிைறந்த தீர்ப்ைப வழஙகினார் மஙைகயர்ககரசி. அவரது தீர்ப்ைபக 

ேகடடு, மககள எலலாரும் அவைர வாழ்ததினர்.

கறபறவ கறைபின

• ேநர்ைமயால உயர்ந்தவர்களின் வாழ்கைக வரலாறைற அறிந்துெகாளக.

• ேநர்ைம நிைறந்த தீர்ப்பு கைதைய நாடகமாக நடிததுககாடடுக.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. அரசியிடம் கிராமத தைலவர் ெகாண்டுவந்த வழககு யாது?

2. முருேகசன் தாம் என்ன சாதைன புரிந்துளளதாகக கூறினார்?

3. விவசாயியின் சாதைனதான் உயர்ந்தது என்று அரசி கூறக காரணம் என்ன?

சிநதறை விைதா

நண்பர்கள உன்ைன வீடடில வந்து சந்திககின்றனர். அவர்கள ெசன்றபிறகு, பணப்ைப 

ஒன்று நாறகாலியில இருப்பைதக காண்கிறாய். இந்நிைலயில நீ ெசய்யப்ேபாவது 

என்ன?

அ) பணப்ைபைய உரியவரிடம் ெகாடுப்ேபன்

ஆ) உரியவேர ேதடிகெகாண்டு வரடடும் எனக காததிருப்ேபன்.

இ) நான் பார்தததால, எனககுததான் உரியது என ைவததுகெகாளேவன்.
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கறகணடு

அடுக்குத் பததாைர், இைடறைக்கிளவி

ேதனிைச: அடேட, ெசலவியா? வதா! வதா! வதா! எப்படி இருககிறாய்? 

ெசலவி:  (கலகலபவை நைகததவாேற) ஓ! நன்றாக இருககிேறன். அதைத 

எஙேக?

ேதனிைச: அவர்கள ேவைலககுச ெசன்றிருககிறார்கள. 

(அப்ேபாது தைதை பவை அஙேக ஓடி வருகிறான் ேதனிைசயின் தம்பி மதியழகன்)

ெசலவி:  மதி, ஏன் இப்படி பைபைபவை மூசசு இைரகக ஓடி வருகிறாய்? என்ன

ஆயிறறு?

மதியழகன்: அககா, அஙேக பதாம்பு, பதாம்பு……

ேதனிைச:  மதி, விைளயாட ேத, அன்றும் இப்படிததான் தீ, தீ, தீ என்று 

ெசாலலிகெகாண்ேட ஓடி வந்தாய். ஆனால, அப்படி எதுவும் இலைல. நபதா, 

நபதா, நபதா இப்படிெயலலாம் ெபாய் ெசாலலாேத.

மதியழகன்: அககா, உண்ைமயாகததான் ெசாலகிேறன். நீஙகேள வந்து பாருஙகள.

ெசலவி: ேதனிைச,  தம்பி திரும்பத் திரும்பச ெசாலவைதப் பார்ததால ெபாய் 

ெசாலவதுேபால ெதரியவிலைலேய, வதா, வதா, ேபாய்ப் பார்ககலாம்.

(அவர்கள ெவளியில வந்து பார்ததேபாது, அருகிலிருந்த மரததின்மீது பாம்ெபான்று 

சைசைபவை ஊர்ந்து ெகாண்டிருந்தது. அதன் உடல பளபளபவை ெவயிலில 

மின்னியது).

ேமறகண்ட உைரயாடலில சில ெசாறகள தடிதத எழுததுகளில உளளன. அைவ 

என்னெவன்று அறிந்துெகாளேவாமா?

சில ெசாறகள எப்ேபாதும் இரண்டாகேவ வரும். அவறைறத தனிததனியாகப் 

பிரிததால ெபாருள தரா. உைரயாடலில கலகல, தைதை, பைபை, பளபள என வரும் 

ெசாற கலகல என்பைதக கல எனத தனியாகப் பிரிததால ெபாருள இலைல. 

அதனால, இம்மாதிரியான ெசாறகள எப்ேபாதும் இரடைடச ெசாலலாகேவ வரும். 

ஆகேவ, இவறைற இரடைடககிளவி என்பர். 

இரடைட என்பது, இரண்டு. கிளவி என்பது, ெசால. இரடைடக கிளவி ஒலிககுறிப்பு, 

விைரவுககுறிப்பு, வியப்புககுறிப்பு, சினககுறிப்பு ேபான்ற பலவைகக குறிப்புகைள 

உணர்ததும்.
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ா

களில

சில ெசாறகள இரண்டாகேவா மூன்றாகேவா ஏன் நான்காகேவா கூட 

அடுககி வரலாம். ஆனால, அவறைறத தனிததனியாகப் பிரிததாலும் ெபாருள தரும். 

உைரயாடலில வதா வதா வதா, பதாம்பு பதாம்பு, தீ தீ தீ, நபதா நபதா நபதா, திரும்பத் திரும்ப 

ேபான்ற ெசாறகள வந்துளளன. இவறைறத தனிததனியாகப் பிரிததாலும் ெபாருள 

தரும். இவறைற அடுககுதெதாடர் என்பர்.
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வா, வா, வா என மூன்றுமுைற அடுககிவரும் ெசாலைல வா எனத தனிேய

பிரிததாலும் அிஃது ஓெரழுதது ஒருெமாழியாய் வருைகையக குறிககிறது. 

அடுககுதெதாடர் அைசநிைல, விைரவு, ெவகுளி, அசசம், உவைக, அவலம், இைசநிைற 

முதலிய ெபாருளகைளக குறிதது வரும்.

 ) எப்ேபாதும் இரடைடச ெசாலலாகேவ வருவது, இரடைடககிளவி.

 ) ஒரு ெசாலேல  அடுககி வருவது,

அடுககுதெதாடர்.

இரடைடககிளவி அடுககுதெதாடர்

இரடைடச ெசாலலாக வரும் ஒேர ெசால மீண்டும் மீண்டும் அடுககி 

வரும்.

தனிததனிேய பிரிததால ெபாருள தராது தனிததனிேய பிரிததாலும் ெபாருள தரும்.

இரண்டு முைறககுேமல அடுககி வராது
இரண்டு ேமல

 

அடுககி 

வரும்.

கறபறவ கறைபின

• இரடைடககிளவிகைளப் பயன்படுததித ெதாடர்கள எழுதுக.

• உைரப்பகுதிகளில காணப்படும் அடுககுதெதாடர்கைளத ெதாகுதது எழுதுக.

• அடுககுதெதாடர், இரடைடககிளவி வருமாறு கறபைனக கைதெயான்ைற எழுதுக.
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அல்லது அதற்கு 

இரண்டு ேமலஅல்லது அதற்கு 

ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 அடிபடட கால _________ என வலிததது.

அ) கடகட ஆ) விண்விண் இ) படபட ஈ) கணகண

2 காைலப்ெபாழுது _________ ெவன புலர்ந்தது.

அ) பலபல ஆ) தடதட இ) புலபுல

 

ஈ) மளமள

3 குயில _________ எனக கூவியது.

அ) கீசகீச ஆ) கூகூ இ) ெகாகெகாக ஈ) பகபக

4 மணமககைள _________ என வாழ்ததினர்.

அ) வருக வருக ஆ) வாழ்க வாழ்க இ) வீழ்க வீழ்க ஈ) வளர்க வளர்க
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ஆ. பபதாருத்துக.

1. கலகலெவன - விைரவுககுறிப்பு

2. நறநறெவன - ஒலிககுறிப்பு

3. தடதடெவன - சினககுறிப்பு
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இ.  கீழ்க்கதாணும் உறைப்பகுதிக்குப் பபதாருநதுைதாறு இைடறைக்கிளவி/ 

அடுக்குத்பததாைர்கறளத் நதர்நபதடுத்து நிைப்புக. 

அடர்ந்த காடு. ஒன்ைறெயான்று துரததி விைளயாடிகெகாண்டிருந்த குரஙகுகள, 

திடீெரனக குரெலழுப்பியவாறு,  ஒவெவாரு மரமாக ஏறியும்இறஙகியும் கிைளககுக 

கிைள --------------ச ெசன்றன. அைவ எழுப்பிய ஓைசயினால, பறைவகள 

தததம் சிறகுகைளப் -------ெவன அடிததுகெகாண்டு பறந்தன. அருகிலிருந்த 

சிறறாறறில, நீர் -------ெவன ஓடிகெகாண்டிருந்தது. நீர்நிைல ேதடிக ---------

மாக வந்த யாைனகள, அந்த ஆறைறககண்டு, களிநடனமிடடன. அருகில வளர்ந்திருந்த 

ெதன்ைன மரெமான்றிலிருந்த ேதங காய்கள,  --------எனக கீேழ விழுந்தன. 

அந்த ஓைசையக ேகடடு, மிரண்ட யாைனககன்று -------ெவன ஓட, அருகிலிருந்த 

மான்கள அஙகுமிஙகும் ----------ஓடின. சூலெகாண்ட ேமகஙகள, ---------

ெவனத திரள, -------ெவன மின்னல மின்னியது. சறறுேநரததில, -------ெவன 

மைழ ெபய்ய, குரஙகுகள மரததின் மீது ------- ெவன ஏறின. 

தபதப, துளளித துளளி, கூடட கூடடம், படபட, சலசல, 

சடசட, கருகரு, பளபள, மடமட, தாவித தாவி, ெபாதது ெபாதது 

ம்
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பைதாழிறய ஆள்நவதாம்

அ. நகடைல்  

• எளிய, இனிய ஓைசநயமிகக பாடலகைளக ேகடடு மகிழ்க.

• உழவு ேவைல நைடெபறும் இடஙகளில பாடப்படும் பாடலகைளக ேகடடு மகிழ்க.

ஆ. நபசுதல்

• ‘உழவுககும் ெதாழிலுககும் வந்தைன ெசய்ேவாம்‘ என்னும் தைலப்பில 5 மணிததுளி

ேபசுக.

• ேநர்ைமயாக வாழ்ந்தவர்களுள யாேரனும் ஒருவரின் பண்புகைளப் பாராடடிப் ேபசுக.

இ. படித்தல்

• ெசய்திததாளில இடம்ெபறும் ேவளாண்ைம பறறிய ெசய்திகைள வகுப்பில

படிததுககாடடுக.

• உஙகள பளளியில நைடெபறும் விழாவுககுத துண்டு விளம்பரததாள தயாரிதது,

அைனவருககும் படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1. பசதால்லக் நகடடு எழுதுக.

1. விைதத திருவிழாவிறகுச ெசலேவாம்.

2. இயறைக ேவளாண்ைம அன்புடன் வரேவறகிறது.

3. நீர்வளதைதப் ெபருககுேவாம்.

4. மண்ணின் ஊடடசசதது நீர் ேமலாண்ைம

5. ஆர்வலர்கைளச சுண்டியிழுககும் அரஙகுகள

2. பசதாறகறளத் பததாைரில் அறைத்து எழுதுக.

1. திருவிழா ________________________________________

2. இரசாயன விைத ________________________________________

3. விளம்பரப் பலைக ________________________________________

4. வீடடுத ேதாடடம் ________________________________________

5. பழஙகாலம் ________________________________________

3. ஒருபபதாருள் தரும் பல பசதாறகறள எழுதுக.

1. வயல - ெசய், கழனி

2. உழவு - ------, ------

3. மகிழ்சசி - ------, ------

4. வீடு - ------, ------

5. ேபசு - ------, ------
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4. கீழ்க்கதாணும் உறைப்பகுதிறயப் படித்து, விைதாக்களுக்கு விறை எழுதுக.

நீர்வளமும் நிலவளமும் உைடய தமிழ்நாடடில பண்ைடக காலததிலிருந்ேத பயிர்தெதாழில 

சிறந்ததாகக கருதப்படடது. முறகாலத தமிழர் ெதாழுதுண்டு வாழ விரும்பினார் அலலர்; 

உழுதுண்  வாழேவ விரும்பினார்கள. ‘சீைரத ேதடின் ஏைரத ேதடு‘ என்றார் ஒரு புலவர். 

ஏர்தெதாழில இனிது நைடெபறுவதறகு மைழ இன்றியைமயாதது. தாய் முகம் காணாப் பிளைளயும் 

மைழ முகம் காணாப் பயிரும் ெசழிப்பைடவதிலைல. ஆகேவ, தமிழ்நாடடார் வானததிேல தவழும் 

ேமகதைதேய ேநாககி வாழ்ந்தார்கள. உயர்ந்து ஓஙகிய மைலகளில ேமகம் தவழக கண்டால 

தமிழர் உளளம் தைழககும்; கார்ேமகததின் இைடேய மின்னல வீசக கண்டால அவர் உளளம் 

துளளி மகிழும்.

1. பண்ைடககாலததிேலேய சிறந்ததாகக கருதப்படட ெதாழில எது?

2. முறகாலத தமிழர் எப்படி வாழ விரும்பினர்?

3. ஏர்தெதாழில இனிது நைடெபற எது ேதைவ?

4. தமிழர் உளளம் துளளி மகிழக காரணம் என்ன?

5. மைழயுடன் ெதாடர்புைடய ெசாறகைள எழுதுக.

5. கீழ்க்கதாணும் பதாைறலப் படித்து ைகிழ்க.

நீர் நைலதாணறை ஆத்திசூடி

அகலத தூறிடு

ஆழ்துைள நீககு

இருகைர சமன்ெசய்

ஈராறு இைண

உப்புநீர் வடி

ஊறறுநீர் ெபருககு

எரிெபாருள ேசமி

ஏரிையக காததல ெசய்

ஐம்ெபாறி அழுககறு

ஒன்றாககு நீர்நிைல

ஓஙகிடும் உலெகலாம்

ஔடதம் நீர்

டு
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பைதாழிநயதாடு விறளயதாடு

1.  உழவுத் பததாழிலுைன பததாைர்புறைய பழபைதாழிகளின பசதாறகள் இைம் ைதாறியுள்ளை.

அவறறை முறைப்படுத்தி எழுதுக.

1. படடம், ேதடி, ஆடிப், விைத, - ஆடிப்படடம் ேதடி விைத

2. ேதடு, ஏைரத, ேதடின், சீைரத - ------------------

3. உழுவைத, அகல, விட, உழு, ஆழ - ------------------

2. கீழ்க்கதாணும் பதாைலிலுள்ள பததாறகசபசதாறகறள விரித்து எழுதுக.

இருவிைன அறிந்து ெகாளேவாேம!

முததமிழ் கறறுத ேதர்ேவாேம!

நாறறிைச ேதடிச ெசலேவாேம!

ஐந்திைண சுறறி வருேவாேம!

அறுசுைவ உண்டு மகிழ்ேவாேம!

இருவிைன - நலவிைன, தீவிைன

முததமிழ் - -----, -----, -----,

நாறறிைச - -----, -----, -----, -----,

ஐந்திைண - -----, -----, -----, -----, -----

அறுசுைவ - -----, -----, -----, -----, -----, -----,

3. குறிப்புகறளப் படித்துத் ‘றத‘ எை முடியும் பசதாறகறள எழுதுக.

1. ெமதுவாக ஊர்ந்து ெசலலும் ஓர் உயிரி

2. ெபாதி சுமககும் விலஙகு

3. பகலில கண் ெதரியாப் பறைவ

4.

4. கீழ்க்கதாணும் பததாைறைப் பல பததாைர்களதாக ைதாறறுக.

1. மணமலர் படம் வைரந்தாள

அ) மணமலர் படம் வைரந்தாளா?

ஆ) மணமலரா படம் வைரந்தாள?

இ) மணமலர் படம் வைர

ஈ) மணமலர் படம் வைரவாயா?

றத

பாரதியாரின் சிறப்பு
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2. கதிரவன் வீடடுககுச ெசன்றான்

அ) --------------------

ஆ) -------------------

இ) --------------------

ஈ) --------------------

உ) -------------------

5. புதிய பசதாறகறள உருவதாக்குக.

1. விைளயாடடுத திடல - விைள, விைளயாடடு, திடல, விடல, விடு., விடுதி, வில

2. பலகைலககழகம் - -------------------------------------

3. கவிைதததிரடடு - -------------------------------------

6. பதாைறலத் பததாைர்நது பதாடி ைகிழ்க.

விடுகைதயாம் விடுகைத

விைட காணும் விடுகைத

உயரமாக இருப்பானாம்

ஒேர இடததில நிறபானாம்

இளநீர்,ேதஙகாய் தருவானாம்

ஓைலககீறறும் தருவானாம்

அவன் ெபயர் என்ன?

ெதன்ைன மரம் அவன்தாேன

விடுகைதயாம் விடுகைத

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

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

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

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

நிறக அதறகுத் தக

• உழவின் ேமன்ைமைய அைனவருககும் உணர்ததுேவன்.

• இயறைக உரஙகளின் பயன்கைளச ெசாலேவன்.

• மைழவளம் ெபருக மரம் வளர்கக உதவுேவன்.

• உழவு ெதாடர்பான படம் ஒன்ைற வைரந்து வண்ணம் தீடடுக.

• உழவு ெதாடர்பான பாடலகளுள ஐந்து எழுதி வருக.

பசயல் திடைம்
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சிறுபஞசமூலம்

கணவைபபுக் கணநைொடைம் கொல்வைபபுச பசல்லொறை

எணவைபபு இத்துறையொம் எனறுறைத்தல் - பணவைபபுக்

நகடைொர்�ன பைனைல் கிளர்நவ்நதன தனைொடு

வொடைொன�ன பைனைல் வைபபு

- கொரியொசொன

இயல் 

கறைல் ந�ொக்கஙகள்

• பண்ைடத தமிழ் மன்னர்களின் நிருவாகத திறைனயும்

ஆடசிமுைறையயும் அறிந்துெகாளளுதல

• கைடெயழு வளளலகளின் ெகாைடததன்ைமையத 

ெதரிந்துெகாளளுதல

• தமிழர்களின் சமூகச சிந்தைனகைளப் புரிந்துெகாளளுதல

• நைடமுைற வாழ்கைகயில இைணசெசாறகைளப் பயன்படுததுதல

�ொடு/சமூகம்/

அைசு/

நிருவொகம்

ெசய்யுள 
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பசொல்பபொருள்

வனப்பு - அழகு ேவந்தன் - அரசன்

கண்ேணாடடம் – இரககம் வாடடான் – வருததமாடடான்

இததுைண – இவவளவு பண் - இைச

பொைல் பபொருள்

கண்ணுககு  அழகு, இரககம் ெகாளளுதல; காலுககு அழகு, பிறரிடம் ெபாருள ேவண்டிச 

ெசலலாைம; ஆராய்சசிககு அழகு, இது இவவாறு முடியும் என்று உறுதி ெசய்து கூறுதல; 

இைசககு அழகு, அதைனக ேகடேபார் நன்று  எனச ெசாலலுதல அரசனுககு அழகு, தன் 

நாடடு மககைள வருதத மாடடான் என்று பிறர் அவைனப் புகழ்ந்து கூறுதல.

நூல் குறிபபு

பதிெனண் கீழ்ககணககு நூலகளுள ஒன்று சிறுபஞசமூலம். கண்டஙகததரி, 

சிறுவழுதுைண, சிறுமலலி, ெபருமலலி, ெநருஞசி ஆகிய ஐந்து மூலிைகயின் ேவர்கள 

உடல ேநாையத தீர்ககின்றன. அதுேபால, இந்நூலின் ஒவெவாரு பாடலிலும் கூறப்படும் 

ஐந்து கருததுகள, மககள மனேநாையத  உளளன. ஆைகயால, இந்நூல 

சிறுபஞசமூலம் எனப் ெபயர் ெபறறது. இந்நூைல இயறறியவர், காரியாசான்.

கறபறவ கறைபின

• பாடைலப் ெபாருள புரிந்து படிததுககாடடுக.

• பாடைல ஓைசநயததுடன் பாடி மகிழ்க.

• பாடைல அடிபிறழாமல எழுதுக

ைதிபபீடு

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. சரியொை பசொல்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 வைபபு - இசெசாலலின் ெபாருள ____________

அ) அறிவு ஆ) ெபாறுைம

இ) அழகு ஈ) சினம்

2 �னபைனைல் - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ...................................................

அ) நன் + ெறன்றல ஆ) நன்று + என்றல

இ) நன்ேற + என்றல ஈ) நன்ெற + என்றல
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3 எனறு + உறைத்தல் - இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ..................................

அ) என்றுஉைரததல ஆ) என்றுயுைரததல

இ) என்றஉைரததல ஈ) என்றுைரததல

4 கணணுக்கு அழகு ...................................................

அ) ெவறுப்பு ஆ) ெபாறுைம

இ) இரககம் ஈ) ெபாறாைம

ஆ. பபொருத்துக

1. கண்ணுககு அழகு - ேகடபவர் நன்று என்று  ெசாலலுதல

2. காலுககு அழகு - இவவளவுதான் என உறுதி ெசய்து கூறுதல

3. ஆராய்சசிககு அழகு -  நாடடு மககைள வருததாைம

4. இைசககு அழகு -  பிறரிடம் ெசன்று ேகடகாைம

5. அரசனுககு அழகு -  இரககம் காடடல

இ.  பொைலில் இைணைொம் எழுத்து ஒனறுநபொல் வரும் பசொறகறள எடுத்து எழுதுக

______________ ______________

______________ ______________

ஈ. விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. கண்ணுககு எது அழகு?

2. காலுககு எது அழைகத தருகிறது?

3. இைசககு அழகாக எது கூறப்படுகிறது?

4. அரசனுககு அழைகத தருவது எது?

உ. சி்நதறை விைொ

 நம்ைமப் பிறர் பாராடட ேவண்டுெமனில, நம்மிடம் எததைகய பண்புகள 

இருககேவண்டும்?
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இயல் 

வொரித் த்நத வள்ளல்

உறை�றை 

அம்மா பசிககிறது, 

ேசாறு ேபாடுஙகள.

ெகாலலி மைல அரசர் வலவில 

ஓரிையச ெசன்று கண்டு 

வாருஙகள! அளளிக ெகாடுககும் 

வளளல என்று எலலாரும் 

கூறுகிறார்கேள!

நஙகாய்! குழந்ைதகள ஏன் 

அழுகின்றனர்? உணவு 

ெகாடுககககூடாதா?

இந்த நிைலககு நானும் 

ஒரு காரணமாகி விடேடேன, 

என் ெசய்ேவன்?

ெசால நஙகாய்! 

நீ ெசாலலும் ேயாசைனயால 

நம் குழந்ைதகள பசி 

நீஙகடடும். 

ஆம்! நானும் 

ேகளவிப்படடுளேளன். 

வீரததிலும் ெகாைடத 

திறததிலும் சிறந்தவர். 

இப்ெபாழுேத 

ெசலகிேறன்.

குழந்ைதகள அழுதபடி

இருந்தால 

ெகாடுததிருப்ேபேன! 

தானியஙகளும் 

மாவும் ேநறேற 

தீர்ந்து ேபாய்விடடன. 

ஐயேன! 

நான் ஒரு ேயாசைன

ெசாலலடடுமா?
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வாழிய, மன்னா! 

இைசப் பாணர் ஒருவர் 

உஙகைளக காண வாயிலில 

காததிருககிறார்.

ெகாலலிமைலக ெகாறறவா! 

ெகாைடத திறததின் 

ேகாமகேன! நீவிர் வாழ்க! 

உமது பைட வாழ்க!

 வளளேல! வறுைம 

காரணமாக எமது 

வீடடின் அடுப்பில பூைன

உறஙகுகிறது

 உணவின்றி என் 

இலலாள ெமலிந்து 

கிடககிறாள. பிளைளகேளா

காறைற உண்டு 

கண்ணில உயிைரத

ேதககியபடி 

இருககின்றனர்

தடுககாேத! 

அவைர விைரந்து 

உளேள அனுப்புக!

 தமிழ் பரப்பும் பாணேர! 

உமது நிைல என்ைன 

வருததமுறச ெசய்கிறது.

தரணிெயஙகும் தமிழ் இைசயின் 

புகழ் பரப்பும் பாணேர! வருக! 

வளரடடும் தமிழ்த ெதாண்டு! எம்ைம 

நாடி வந்த காரணம்?

ெசன்று வாருஙகள! 

தாஙகள வரும் 

வழிேநாககி 

எஙகள விழிகள 

பார்ததிருககும்
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கலககம் ேவண்டாம் 

பாணேர! உம் 

வறுைமையப் ேபாககுவது 

என் ெபாறுப்பு.

ஆகடடும் பாணேர! 

அைமசசேர! வாருஙகள! 

இப்பாணரின் குடும்பம் பல 

தைலமுைறகள வாழ வழி 

ெசய்திடுஙகள

ெபாறகாசுகைள 

அளளிததருக! அணி மணிகளும் 

களிறுகளும் அனுப்பிடுக, பறபல 

பரிசுகைளப் ேபைழகளில 

நிைறதது அனுப்பிடுக

அப்படிேய அரேச!  

தஙகள ஆைணப்படி 

.

 தஙகள

ஆைணப்படிேய

அைனதைதயும் 

அனுப்பி ைவககிேறன் 

அரேச!

 மரம் பழுதது 

எலலாருககும் பயன் 

தருவது ேபால, எம் துயர் 

துைடதது உதவுஙகள

கறற கலவி அறியாைம 

அகறறுதல ேபால, உறற துயர் துைடககும் 

வளளேல! உஙகளின் குன்றாப் புகழ் ெகாைடப் 

பண்பு ஓஙகுக! வாழ்க! வாழ்க! 

நீவிர் வாழ்க!

ேபாய் வாரும் பாணேர! 

நீரும் உமது சுறறததாரும் 

குைறவின்றி நீடுழி வாழ்க!
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கறபறவ கறைபின

• கலவிச ெசலவேம பிற ெசலவஙகைளவிட நிைலயானது- இககூறைறப் பறறி நீ

என்ன நிைனககிறாய்?

• வலவில ஓரி அன்பில சிறந்தவன்-இககூறறுககு விளககம் தருக.

• கைடெயழு வளளலகளின் ெகாைடச சிறப்ைப அறிந்துெகாண்டு வந்து ேபசுக.

படித்து அறிக

ெசாறேபார் மன்றம்

கல்வியொ? பசல்வைொ? வீைைொ?

இடம்: ஊராடசி ஒன்றிய நடுநிைலப்பளளி, கம்மஙகாடு

ேநரம்: பிறபகல 3.00 மணி நாள: 10.01.2020

நிகழசசி நிைல்

தமிழ்ததாய் வாழ்தது - மாணவ, மாணவியர்

வரேவறபுைர  - தமிழாசிரியர்

தைலைம   - தைலைம ஆசிரியர்

சிறப்பு விருந்தினர்  - ‘ெசாறேபார் சுடர்‘ திரு. நா. எழிலன்

பஙேகறபாளர்கள  - ெசலவன் அ. .சுேரஷ், ஐந்தாம் வகுப்பு ‘அ‘ பிரிவு

  ெசலவி பி. அகிலா,  ஐந்தாம் வகுப்பு ‘ஆ‘ பிரிவு

 ெசலவி ஏ. கம்ருன்னிஷா, ஐந்தாம் வகுப்பு ‘இ‘ பிரிவு

நன்றியுைர   - திருமதி ஆ. வளர்மதி, சமூக ஆர்வலர்

�ொடடுபபண

ைதிபபீடு

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. சரியொை பசொல்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 பபொறகொசு – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ...................................................

அ) ெபாற + காசு ஆ) ெபால + காசு

இ) ெபான் + காசு ஈ) ெபா + காசு

2 பகொறைத்திைம் - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது .................................................

அ) ெகாைட + திறம்  ஆ) ேகாைட + திறம்

இ) ெகாட +  திறம்  ஈ) ெகாடு + திறம்

5th_Tamil_Term 3.indd   7 7/22/2019   10:14:15 AM

135



3 களிறு என்பது ................................................ ையககுறிககும்

அ) குதிைர ஆ) கழுைத இ) யாைன ஈ) ஒடடகம்

4 தைணி – இசெசாலலின் ெபாருள ...................................................

அ) மைல ஆ) உலகம் இ) காடு ஈ) வானம்

5 ‘நசொறு’ இசெசாலலுடன் ெபாருந்தாதது ...................................................

அ) உணவு ஆ) அமுது இ) அன்னம் ஈ) கல

ஆ. பபொருத்துக

1. ேபைழ - வாசல

2. மாரி - கடன்

3. வாயில - ெபடடி

4. ஆைண - மைழ

5. இரவல - கடடைள

இ. விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1 பாணனின் குழந்ைதகள பசியால வாடக காரணம் என்ன?

2 வலவில ஓரியின் சிறந்த பண்பு யாது?

3 பரிசு ெபறற பாணன், மன்னைன எவவாறு வாழ்ததினான்?

4 ‘’வாரித தந்த வளளல“- இப்படககைத மூலம் நீவிர் அறிந்து ெகாண்டைத 

எழுதுக.

ஈ. சி்நதறை விைொ

வலவில ஓரிையப் ேபால ஈைகக குணம் உனககிருந்தால நீ யாருகெகலலாம் 

உதவி ெசய்வாய்?

உ. உறைபபகுதிறயப படித்து விைொக்களுக்கு விறை எழுதுக.

குப்பன்  ஐந்தாம்  வகுப்பு படிககிறான். தன்  ேவைலயில யாரும் குறுககிடககூடாது 

என்று எண்ணுவான். சுதந்திரமாகச ெசயலபட ேவண்டுெமன்பேத அவன் ஆைச. 

ஒருநாள, அவன் படடம் விடடுகெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது, அவனுைடய தந்ைத 

அஙகு வந்தார். “இந்தப் படடதைதப் பார்ககும்ேபாது உனககு என்ன ேதான்றுகிறது“ 

எனகேகடடார். அதறகுக குப்பன், “இந்த நூல படடததின் சுதந்திரதைதத தடுததுக 

ெகாண்டிருககிறது“ என்றான். உடேன அவன் தந்ைத, படடததின் நூைல அறுததுவிடடார் 

படடம் தடுமாறிக கீேழ விழுந்தது. இப்ெபாழுது பார், வைரயைறககுடபடடு நூலுடன் 

இருககும்ேபாது இந்தப் படடம் எவவளவு அழகாகப் பறந்து ெகாண்டிருந்தது? ஆனால, 
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அந்த நூலதான் படடததின் சுதந்திரதைதத தடுககிறது என்று நீ நிைனததாய். இப்ேபாது 

என்ன ஆயிறறு? நூல அறுந்ததும் நிைல தடுமாறி, அந்தப் படடம் கீேழ விழுந்துவிடடேத! 

இதுேபாலததான் நம் வாழ்கைகயும் நூலறுந்த படடமாய் இருந்தால நாமும் வாழ்வில 

தடுமாறககூடும்“ என்று கூறினார்.

1. குப்பன் எந்த வகுப்பில படிககிறான்?

2. படடததின் நூல அறுந்ததும் அதன் நிைல என்னவாயிறறு?

3. இககைதயின் மூலம் நீஙகள அறிந்து ெகாண்டது என்ன?

ஊ. நகொடிடை இைஙகறள நிைபபுக.

1 கண்ணுககு அழகு பிறரிடம் -------------காடடல.

2 சிறுபஞச மூலம் ___________ என்பவரால எழுதப்படடது.

3 வாரி  ெகாடுககும் வளளல___________

4 நாடடு மககைள வருததாைம___________ ககு அழகு

எ. 

1 என்னுைடய புக ேடபிளில உளளது. ___________________

2 நான் டிவியில யூஸ பார்தேதன்  ___________________

3  ைத மாதம் பர்ஸட நாள ெபாஙகல ெபஸடிெவல ெகாண்டாடினான்

___________________________________________

4 பாலன் ஸநாகஸ சாப்பிடடான். ___________________

ஏ. பொைறல நிறைவு பசய்க

நாடு அைத நீயும் நாடு

பாடு அதன் புகழ் பாடு

__________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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ெசந்தூர் என்ற சிறறூரில ேவம்பன் என்ற ஊர்ததைலவர் வாழ்ந்து வந்தார். 

அவவூைர முன்ேனறற ேவண்டும் என்பதறகாகப்  பலைர நாடிசெசன்று ெபாருளுதவி  

ெபறறார். பல திடடஙகைளச ெசயலபடுதத திறைமயான நிருவாகி ஒருவைர நியமிகக 

எண்ணினார். இசெசய்திைய ஊர்மககளுககு  முரசு அைறந்து  அறிவிததார். 

அவவூைரச ேசர்ந்த பாலன், பூவண்ணன் இருவருேம அப்ெபாறுப்ைபத தம்மிடம் 

வழஙகுமாறு  விருப்பம் ெதரிவிததனர். இருவரில யாைரத ேதர்ந்ெதடுப்பது என்று 

சிந்திதத தைலவர் ஒரு முடிவிறகு வந்தார். மககளமீது உண்ைமயான அன்புெகாண்டு, 

ேதைவயானவறைறச ெசய்து, சரியான நிருவாகத திறைம உளளவர் யார் என்பைத 

அறிந்து ெகாளவதறகாக அவர்களுககு மூன்று ேபாடடிகள ைவததார்.

அவவிருவரும் ேபாடடிகளில கலந்து ெகாண்டனர். முதல ேபாடடி, மககளுககுப் 

பிடிததவராக இருகக ேவண்டும். ேபாடடிையப் புரிந்துெகாண்ட பாலன், அவவூர் 

மககளுககு அறுசுைவ விருந்தளிததார். மககள மகிழ்ந்தனர். பூவண்ணன் அவவூரிலுளள 

திறைமசாலிகள சிலைரத ேதர்ந்ெதடுததுத ெதாழில சார்ந்த பயிறசிகைளக கறறுக 

ெகாடுததார்.

இயல் 

தறலறைப பணபு

துறைபபொைம் 
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இரண்டாவது ேபாடடியானது, அவவூர் மககளின் சமூகப் ெபாருளாதார 

முன்ேனறறதைத ேமம்படுதத ேவண்டும் என்பதாகும். இதறகாகப் பாலன் தம்மிடமிருந்த  

ெசலவஙகைள மககளுககுப் பிரிததுக ெகாடுககத ெதாடஙகினார். இதனால, மககளுககுப் 

பாலன்மீது அளவறற  நம்பிகைக ஏறபடடது. பூவண்ணன் தாம் ேதர்ந்ெதடுதத 

திறைமசாலிகளுககுக கலவியுடன் மறற கைலகைளயும் ேசர்ததுக கறறுக ெகாடுகக 

ஏறபாடுகைளச ெசய்தார். மககள, இந்தச ெசயலகைளக கண்டு அவைர ஏளனமாகப் 

பார்ததனர். அதைனப் பார்தத பாலனுககு எலைலயறற மகிழ்சசி ஏறபடடது.

மூன்றாவது ேபாடடி மககளிடம் பரிவு  காடடேவண்டும் என்பதாகும்.  அதைன 

ஒப்புகெகாண்டு இருவரும்  ெசன்றனர். மறுநாள பாலன் சிந்திததுக ெகாண்ேட நடந்து 

ெசன்றார். அவவழியில மூதாடடி ஒருவர் மரததடியில படுததிருந்தார்.  “தம்பி, என்ைனத 

தூககிவிடு,  என்னால எழுந்திருகக முடியவிலைல“ என்றார்.  ''எனககு அவசர 

ேவைல இருககிறது'' என்று கூறிகெகாண்ேட பாலன் ேவகமாகச ெசன்றுவிடடார். 

சறறு ேநரததில அவவழிேய வந்த பூவண்ணன், அந்த வயதான மூதாடடியின் அருகில 

ெசன்று, ''என்ன ேவண்டும் '' என்று ேகடடார். ''தம்பி என்ைனத தூககிவிடு'' என்று 

அந்த  மூதாடடி  கூறினாள. உடேன பூவண்ணன் மூதாடடியின் அருகில  ெசன்று, 

அவைரத தூககி உடகார ைவததார். பிறகு, மூதாடடியின் கைளப்ைபப் ேபாகக 

உணவும் வாஙகிக ெகாடுததார்.

மறுநாள ஊர்மககள முன்னிைலயில, நிருவாகி பதவி யாருககு கிைடககப்ேபாகிறது 

என்பைத அறிவிகக ஊர்ததைலவரால  கூடடம் கூடடப்படடது. மககளில  

பாலேன நிருவாகி பதவிககுத தகுதியானவர் என 

முணுமுணுததனர். பூவண்ணன் அைமதியாக நின்றிருந்தார்.

ஊர்த தைலவர் இருவரின் ெசயலகைளயும் ேகடடறிந்தார். பாலன், மககளுககு 

அறுசுைவ உணவு வழஙகியைதயும், தம் ெசலவதைதப் பகிர்ந்து ெகாடுகக  

திடடமிடடைதயும் கூறினார். ேமலும், அைனவருடனும் அன்பாகப் பழகுவதாகவும் 

கூறினார். அதுமிடடுமின்றி, த ககு அப்பதவி கிைடததால சிறப்பாகச ெசயலபடுேவன் 

என்றும் கூறினார்.

பூவண்ணன், திறைமசாலிகைளத ேதர்ந்ெதடுததுக கலவியுடன் தனியாகத 

ெதாழில ெசய்து, ெபாருளாதாரதைத ேமம்படுததவும் பயிறசிகள ெகாடுததிருககிேறன் 

என்று ெசான்னார். ேமலும், மறற  கைலகைளயும் கறறுததர ஏறபாடு ெசய்திருககிேறன் 

என்றார். இருவரின் கருததுகைளக ேகடட ஊர்ததைலவர், மககளின் இப்ேபாைதய 

ேதைவககுப் பாலனால வழஙகப்படும் அறுசுைவ உணவும் ெசலவமும் பயன்படலாம். 

அைதப் பகிர்ந்து ெகாடுகக நிைனதததில மகிழ்சசி. ஆனால, எதிர்காலதேதைவ, மககள 

முன்ேனறறம், சமூக முன்ேனறறததிறகுக கலவியறிவு இன்றியைமயாதது. அதனால, 

இந்த நிருவாகிப் பதவிககு ஏறறவர் பூவண்ணேன என்று கூறினார். மககளிடம் 

சலசலப்பு ஏறபடடது. அவர் கூறியைத மககள ஏறறுக ெகாளளத தயஙகினர். அைதப் 

புரிந்து ெகாண்ட ஊர்ததைலவர், “சறறுப் ெபாறுததிருஙகள. இேதா வருகிேறன்“ 

என்று கூறிச ெசன்றார். சிறிதுேநரம் கழிததுப் பாலன், பூவண்ணனிடம் உதவி ேகடட 
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மூதாடடி தளளாடியபடிேய மககள கூடியிருககும் இடததிறகு வந்தார். தடடுத தடுமாறிக 

கீேழ விழப்ேபான மூதாடடிையப் பூவண்ணன் விைரந்து ெசன்று, தாஙகிப் பிடிததார். 

எலலாரும் அவைரப் பார்ததனர். தடுமாறி விழுந்த மூதாடடி, தம்முைடய ேவடதைதக 

கைலததார். அவர் ேவறு யாரும் அலலர்; ஊர்ததைலவர் ேவம்பேன ஆவார்.

மககேள, நான் பூவண்ணைனச சிறந்த நிருவாகி என்றேபாது, அைத 

ஏறறுகெகாளள நீஙகள தயஙகினீர்கள. இப்ெபாழுது உண்ைமைய உணர்ந்து 

ெகாண்டீர்களா? எதிர்காலச சிந்தைன, சமூகப் ெபாருளாதார முன்ேனறறம், மககளிடம் 

பரிவு காடடும் தன்ைம இைவ அைனதைதயும் ெபறறவேர சிறந்த நிருவாகத திறைம 

உைடயவர் என்றார் ஊர்ததைலவர். இந்தத திறைம முழுவதும் பூவண்ணனிடேம 

உளளது. எனேவ, அவேர சிறந்த நிருவாகி என்றார். ஊர்ததைலவரின் முடிைவ மககள 

மகிழ்சசியுடன் ஏறறுகெகாண்டனர்.

கறபறவ கறைபின

• இககைதைய உம்   ெசாந்த நைடயில கூறுக.

• உமககு மிகவும் பிடிதத ேபாடடி எது? அதில பஙேகறறிருப்பின் அந்த அனுபவதைதப்

பறறிக கூறுக.
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ைதிபபீடு

விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. ேவம்பன் எதறகாகப் பலைர நாடிச ெசன்று ெபாருளுதவி 

ெபறறார்?

2. ஊர்ததைலவர் அறிவிதத இரண்டாவது ேபாடடி என்ன?

3. ெசந்தூர் மககளுககுப் பாலன் மீது நம்பிகைக ஏறபடக காரணம் என்ன?

4. சிறந்த நிருவாகி என ஊர்ததைலவர் யாைர அறிவிததார்?

5. பூவண்ணன் மககளின் முன்ேனறறததிறகு என்ன ெசய்ததாகக கூறினார்?

1.  உஙகள ஊைர முன்ேனறறம் ெபறச ெசய்ய நீஙகள எந்தவைகயில உதவுவீர்கள?

2.  உஙகளுககுத தைலைமப் பண்பு கிைடககிறது எனில, என்னெவலலாம் ெசய்ய 

நிைனப்பீர்கள? படடியலிடுக.

கறகணடு

இறைசபசொறகள்

பூவைசன : ெசலவா, என்னாசசு? ஏன் கவைலயாக இருககிறாய்?

பசல்வம் :  எஙக வீடடுத ேதாடடததிேல இருந்த சினைஞசிறிய பூசெசடி 

வொடிவதஙகியிருககு.

பூவைசன : அதறகாகவா கவைலப்படுகிறாய்?

பசல்வம் :  ஆமாம். நான் அைத எவவளவு கணணுஙகருத்துைொகப 

பார்ததுகெகாண்ேடன் ெதரியுமா? ேபானவாரம்தான் அதில 

அடுக்கடுக்கொ

 

பவள்றளபவநளர்னு  பூ பூததிருந்தது.

பூவைசன:  வருந்தாேத, ெசலவம். இைவுபகலொக நீ  அந்தச  ெசடி ய எப்படிக 

கவனிததிருப்பாய் என்று எனககும் புரிகிறது. மீண்டும் அந்தசெசடி 

பசறசபபநசல்னு மாறணும் இலைலயா? நம்ம அறிவியல ஆசிரியரிடம் 

கூறி இதறகுத தீர்வு காண்ேபாம்.

உைரயாடைலப் படிததீர்களா?  எழுததுகளில சில ெசாறகள 

ெகாடுககப்படடுளளன அலலவா? அவறைறப்பறறிததான் நாம் இப்ேபாது படிககப் 

ேபாகிேறாம்.

நாம் ேபசும்ேபாதும் எழுதும்ேபாதும் இயலபாகேவ இததைகய ெசாறகைளப் 

பயன்படுததுகிேறாம். நன்றாகக கவனிததீர்கேளயானால, ஒவெவான்றும் 

இரண்டிரண்டு ெசாறகளாக இருப்பைதக காண்பீர்கள. எப்படி?
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சிறிய + சிறிய - சினைஞசிறிய

கணணும் + கருத்தும் - கணணுஙகருத்தும்

இைவு+ பகல் – இைவுபகல்

பசறச + பசறச – பசறசபபநசல்

இைவேபான்று இைணயாகச ெசாறகள வருகின்றன. ஆைகயால, இவறைற 

இைணெமாழிகள அலலது இைணசெசாறகள என்று கூறுகிேறாம். இைவ, ெதாடர்களில 

வரும்ேபாது எப்ேபாதும் ேசர்ந்ேத இருககும். நம்முைடய ெசாறகளஞசியதைதப் 

ெபருககுவதறகு இைவ துைணபுரிகின்றன.

இறைசபசொறகள் மூவறகயொக வருகினைை. அறவயொவை,

ந�ரிறை  – கண்ணுஙகருததும், வாடிவதஙகி, ஈடும்எடுப்பும் 

எதிரிறை - இரவும்பகலும் அஙகும்இஙகும், ெவறறியும் ேதாலவியும் 

பசறியிறை - பசைசப்பேசல, ெவளைளெவேளர், சின்னஞசிறிய, அடுககடுககாக

கறபறவ கறைபின

• நீஙகள படிககும் நூலகளிலிருந்து இைணெமாழிகைளத ெதாகுகக.

• இைணெமாழிகைளப் பயன்படுததி, சிறு உைரயாடல எழுதுக.

• இைணெமாழிகள வருமாறு ஐந்து ெதாடர்கள எழுதுக.

ைதிபபீடு

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ.  கீழக்கொணும் பதொைர்களில் பபொருத்தைொை இறைசபசொறகறளத் நதர்்நபதடுத்து 

நிைபபுக.

(ஈடும்எடுப்புமாக, கண்ணுஙகருததுமாக, அடுககடுககாக, 

 இன்பமும்துன்பமும், கீரியும்பாம்பும்)

1 பாைனகள ------------ ைவககப்படடிருந்தன.

2  ேநறறுவைர ------------ ேபால இருந்தவர்கள இன்று நடபுடன் பழகுகிறார்கள.

3  ேதர்வில ------------ படிதததால, நான் வகுப்பில முதலாவதாக வந்ேதன்.

4 வாழ்வில ------------ உண்டு. அதைனக கண்டு நாம் ேசார்வைடயககூடாது.

5 மன்ற விழாககளில எஙகள ஆசிரியரின் ேபசசு ------------ இருககும்
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ஆ. விடுபடை இைஙகளில் உரிய எதிரிறைச பசொறகறளக் கணைறி்நது எழுதுக.

1. இன்பமும் -------------- - இன்பமும்துன்பமும்

2. அன்றும் -------------- - --------------

3. அஙகும் -------------- - --------------

4. உயர்வும் -------------- - --------------

5. விண்ணும் -------------- - --------------

பைொழிறய ஆள்நவொம்

அ. நகடைல்

• பளளி வழிபாடடுககூடடததில கூறப்படும் அறிவுைரகைளக ேகடடறிக.

• ஆசிரியர் மறறும் வயதில மூதேதார் கூறும் கைதகைளக ேகடடு மகிழ்க.

• ெதாைலககாடசியில ஒளிபரப்பாகும் விரிவான ெசய்திகள மறறும் உலகச

ெசய்திகைளக ேகடடறிக.

ஆ. நபசுதல்

• அன்றாட வாழ்கைகச சூழலில நீஙகள காணும் சிககலகள பறறிக

கலந்துைரயாடுக.

• உஙகள மனம் கவர்ந்த தைலவர்களுள ஒருவைரப்பறறி 5 மணிததுளி ேபசுக.

• வலவில ஓரியின் ெகாைடச சிறப்ைபப்பறறிப் ேபசுக.

இ. படித்தல்

• ெசய்யுைளப்  ெபாருள விளஙகப் படிததுககாடடுக.

• பாடப்பகுதிையச சரியான ஒலிப்புடன் பிைழயின்றிப் படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசொல்லக்நகடடு எழுதுக.

1. கண்ணுககு அழகு பிறருககு இரககம் காடடல

2. ெகாலலிமைலைய வலவில ஓரி என்ற மன்னர் ஆடசி ெசய்தார்.

3. பாலன் அவவூர் மககளுககு அறுசுைவ விருந்தளிததார்.
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2 பசொறகறளத் பதொைரில் அறைத்து எழுதுக.

1. ெபாருளுதவி - __________________________________

2. திறைமசாலி - __________________________________

3. நம்பிகைக - __________________________________

4. ஆராய்சசி - __________________________________

5. வான்புகழ் - __________________________________

3.  பபொருத்தைொை பசொறகறளக்பகொணடு, பதொைறை முழுறையொக்குக.

[பொைர், ஊர்த்தறலவர், வல்வில் ஓரி, பூவணைன, பொலன]

1. ெகாைடததிறததில சிறந்தவர் _____________________

2. மககளுககு அறுசுைவ விருந்தளிததவர் _____________________

3. திறைமசாலிகைளத ேதர்ந்ெதடுததவர் _____________________

4. இைசப் பாடலகைளப் பாடுபவர் _____________________

5. மூதாடடிேபால ேவடமிடடவர் _____________________

4. வறைபைத்றதப புரி்நதுபகொள்ளுதல்

105

100

95

90

85

75

80

தமிழ          ஆஙகிலம்       கைக்கு       அறிவியல் சமூக அறிவியல்

குைள்ைதி, நதர்வில் பபறை ைதிபபபணகறளத்தொன நைநல பொர்க்கிறீர்கள். இ்நத

வறைபை விவைத்திலிரு்நது நகடகபபடும் விைொக்களுக்கு விறை அறிநவொம்.

1. நூறு மதிப்ெபண் ெபறறுளள பாடம் எது? - கணககு

2. எந்தப் பாடததிறகு 90 மதிப்ெபண் கிைடததுளளது? - தமிழ்

3. ஒேர மதிப்ெபண் கிைடததுளள பாடஙகள எைவ? - தமிழ், அறிவியல

4. குறளமதி ெபறற ெமாதத மதிப்ெபண்கைளக குறிப்பிடுக. - 455/ 500

5. அதிக மதிப்ெபண்ணுககும் குைறந்த மதிப்ெபண்ணுககும்

இைடேய உளள விததியாசம் எவவளவு? - 20 மதிப்ெபண்
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பைொழிநயொடு விறளயொடு

1.  சரியொை  எழுத்றத  நதர்்நபதடுத்து எழுதுக 

1 வலவில ஓரி வாரித தரும் வ—ள— (ள, ல, ழ்)

2 பாணேர! உம் வ—ைமையப் ேபாககுவது என் ெபா—ப்பு (று, ரு)

3 களிறும் ெகாைடயாய் நலகும் வா—புக—வலவில ஓரி (ன், ண்/ல, ள, ழ் )

4 மககளுககுப் பாலன் மீது அளவ—ற நம்பிகைக ஏறபடடது (ற/ர்)

5 பூவண்ணன் மூதாடடிககு உ—வு வாஙகிக ெகாடுததான் (ண , ன, ந)

2. பசொல்லி ரு்நது புதிய பசொல் உருவொக்கலொைொ?

பகொடுக்கபபடை பசொறகறளயும், குறிபபுகறளயும் பகொணடு புதிய பசொல் உருவொக்குக.

1. விடுகைத - மரததிறகு ஆதாரம்     விைத

2. திருெநலேவலி - பயிர்கைளப் பாதுகாககும்   _____

3. நகர்ப்புறம் - விரலின் மணிமகுடம்    _____

4. இமயமைல - உண்கலம்     _____

5. உருண்ைட - நமது அடிப்பைடத ேதைவகளுள ஒன்று _____

3. பசொறகறளக் பகொணடு புதிய பதொைர்கறள உருவொக்குக.

1. மதிவாணன் பலம் மிககவன்

காறறடிதததால மரததிலிருந்து பழம்  விழுந்தது. (பழம்)

2. இந்த மரம் உயரமாக உளளது.

____________________ (ைைம்)

3. நிலா தன் ைகயில வைள அணிந்திருந்தாள.

____________________ (வறல)

4. சூரியனில இருந்து ஒளி கிைடககிறது.

____________________ (ஒலி)

5. பரிமளா கைடயில ெவலலம் வாஙகினார்.

____________________ (பவள்ளம்)
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4. கீழக்கொணும் குறுக்பகழுத்துப புதிரில் உள்ள விைொக்களுக்குச சி்நதித்துச

சரியொை விறைறயக் கணடுபிடிக்க.

ணி ை த அ றச வ லூ

ட ைல பழ றை இ ல் க

ஆ ைொ ய் ச சி வி வொ

பு ம் க ச ன ல் து

சி ன பகள ர் சி ஓ பை

ன த ்ந நவ ப ரி வு

இைமிரு்நது வலம்

1 அறிவியல அறிஞர்கள ெசய்வது ____________________

2 இரககம் என்ற ெசாலைல இப்படியும் கூறலாம் _______________

வலமிரு்நது இைம்

1 உலகின் மறெறாரு ெபயர் ____________________

2 மககைளக காப்பவர் _______________

3 நவதானிய வைககளுள ஒன்று _____________

நைலிரு்நது கீழ

1 அரசரின் ஆேலாசகர் ________________

2  ெகாலலிமைல நாடடின் அரசன் ________________

கீழிரு்நது நைல்

1 இது வந்திட பததும் பறககும் ____________________

2 விைரந்து என்ற ெசாலலின் எதிர்செசால ________________

3 இைதக ேகடடால மனம் மயஙகும் ___________________
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5. வரிறசைொறியுள்ள பதொைர்கறள நிகழவுகளின 

அடிபபறையில் வரிறசபபடுத்துக.

1) மூதாடடி ஒருவர் மரததடியில அமர்ந்திருந்தார்

2) ஊர்ததைலவர் நிருவாகி ஒருவைர நி மிகக எண்ணினார்.

3) ஊர்ததைலவரின்  முடிைவ மககள மகிழ்ந்து ஏறறனர்

4) பாலன், பூவண்ணன் இருவரும் நிருவாகி பதவிககு விருப்பம் ெதரிவிததனர்.

5) ேன நிருவாகியாகத தகுதியானவர் என்றார் ஊர்ததைலவர்.

நிறக அதறகுத் தக

• நாடடு உைடைமகளான ெபாதுச ெசாததுகைளப் பாதுகாப்ேபன்.

• அைனவருடனும்  ஒறறுைமயாக வாழ்ேவன்.

அறி்நது பகொள்நவொம்

• நமது நாடடுச சின்னஙகளின்

படஙகைளத ெதாகுதது அவறைறப்

பறறி எழுதித ெதாகுப்ேபடு

உருவாககுக.

• கைடெயழு வளளலகைளப் பறறிச

ெசய்திகைளத திரடடித ெதாகுப்ேபடு

உருவாககுக.

பசயல் திடைம்
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குறிபபுசசடைகத்றதப பயனபடுத்திச சிறு சிறு கடடுறை எழுதுதல்.

கடடப்படட உைரேய கடடுைர. குறிப்பிடட தைலப்பில அைமயும் ெசய்திகைளத

ெதாகுதது, கடடுைர எழுதுவதறகுமுன் நிைனவில ெகாளள ேவண்டியவறைற 

அறிந்துெகாளேவாம்.

• கடடுைர எழுதுவதறகுரிய தைலப்பு

• தைலப்பு சார்ந்த ெசய்திகைளத திரடடுதல

• கடடுைரைய விளககும் குறிப்புசசடடகம் உருவாககுதல

• முன்னுைர, ெபாருளுைர, முடிவுைர என அைமதல

• ெபாருளுைரயில சிறு சிறு உளதைலப்புகள இடுதல

• ெபாருததமான பழெமாழி, ேமறேகாள, உவைம, சான்ேறார் கூறறு, பாடல

பயன்படுததுதல

• ெசாறகளுககிைடேய இைடெவளி, நிறுததககுறிகள பயன்படுததுதல

• சிறு சிறு பததியாகப் பிரிததல, வரிைசப்படுததுதல

• ைகெயழுததுத ெதளிவு, அழகு, சுருககமாக விளககுதல

• குறிதத அளவுககுள கடடுைர எழுதுதல

குறிப்புச சடடகம் என்பது, கடடுைரயில இடம்ெபறும் ெசய்திகைளச சிறு சிறு

தைலப்புகளில விளககுவதாகும். அந்தத தைலப்புகைளக ெகாண்ேட, கடடுைரைய

விரிவாக எழுதிட இயலும். கடடுைரயின் முழுப்ெபாருைளயும் விளககுவதாகக 

குறிப்புசசடடகம் அைமயும்.

கீேழ மாதிரிககாக ஒரு குறிப்புசசடடகம் ெகாடுககப்படடுளளது. அதைனகெகாண்டு, 

கடடுைரைய விரிதது எழுதும் முைறைய அறிந்து ெகாளக.

கல்வியின சிைபபு

குறிபபுச சடைகம்

முன்னுைர

கலவியின் ேதைவ

கலவியின் சிறப்பு

கலவியால உயர்ந்தவர்கள

கலவியால விைளயும் பயன்

முடிவுைர

இதுேபான்று, நீஙகள எழுத விரும்பும் 

கடடுைரககுக குறிப்புச சடடகம் உருவாககிக 

கடடுைர எழுத முயலுக.
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கல்விநய பதய்வம்

அனறையும் த்நறதயும் பதய்வம் - இறத

அறி்நதிை நவணடும் நீயும் 

கணபைனும் கல்வியும் பதய்வம் – இறதக்

கருத்தினில் பகொள்வொய் நீயும்

பபொனறையும் ைணறையும் விஞசும் – அ்நதப

புகழும் �ம்றைக் பகொஞசும்

�னறையும் பைனறையும் நதொனறும் – �ல

�யைதும் �ம்றை அணடும்

கல்விறயக் கறறிை நவணடும் – அறதக்

கசைைக் கறறிை நவணடும்

வல்லறை பபறறிை நவணடும் – �ல்

வளைறத எடடிை நவணடும்

கறறிைக் கறறிை யொவும் – �ல்

கைக்பகை ப�ஞசில் கூடும்

பவறறிகள் ஆயிைம் நசரும் – புகழ

பவளிசசமும் நைனியில் ஊறும்

விணறையும் அள்நதிை றவக்கும் – �ம்றை

விடியலொய் எழு்நதிை றவக்கும்

திணறையும் வசபபை றவக்கும் – ைைதில்

பதளிவிறைச பசழித்திை றவக்கும்

- பொைதிசுகுைொைன

இயல் 

கறைல் ந�ொக்கஙகள்

•

•

•

•

•

கலவியின் இன்றியைமயாைமைய அறிந்துெகாளளுதல

கலவியறிவு பரந்துபடட விரிசிந்தைனககு

வழிவகுககும் என்பைத உணர்தல

உலக உயிர்களிடததில அன்பு ெசலுததுதல

ேநர்ைமயாக வாழ்தலின் இன்றியைமயாைமைய

உணர்ந்துெகாளளுதல

மயஙெகாலிசெசாறகளின் பயன்பாடைட அறிந்து பயன்படுததுதல

அைம்/தத்துவம்/

சி்நதறை

பொைல்
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பசொல்பபொருள்

விஞசும் – மிகும் அண்டும் – ெநருஙகும்

கசடற – குறறம் நீஙக ஊறும் – சுரககும்

திண்ைம – வலிைம ெசழிததிட – தைழததிட

பொைல் பபொருள்

இப்பாடல, கலவி குறிதத விரிசிந்தைனையத தருகிறது. அன்ைன, தந்ைத இவர்களுடன் 

நாம் கறகும் கலவியும் ெதய்வமாகும். ெபான்ைனயும் மண்ைணயும்விட ேமலானது 

கலவி. நமககுப் புகைழயும் தந்து நிறகும். கலவி கறறால, நன்ைமயும் ெமன்ைமயும் 

நலலருளும் நம்ைம ெநருஙகிவரும். ஆைகயால, கலவிையக குறறம் நீஙக கறறிட 

ேவண்டும். ஆறறைலயும் நலல வளதைதயும் நாம் ெபறேவண்டும். நாளேதாறும் கறறிட, 

யாவும் மனககணகைகப்ேபால  ெநஞசில  பதியும். ெவறறி கிடடும். 

புகழ் ேதான்றும். விண்ைணயும் அளககச ெசய்யும். நம்ைம விடியலாய் எழச ெசய்யும். 

நம்மிட  வலிைமையயும் ேசர்ககும். மனததினில ெதளிந்த நலலறிைவ வளரசெசய்யும்.

கறபறவ கறைபின

• பாடைல ஓைசநயததுடன் பாடி மகிழ்க

• கலவியின் சிறப்ைப உம் ெசாந்த நைடயில கூறுக.

• கலவியின் சிறப்ைப உணர்ததும் ேவறு பாடலகைள அறிந்து வந்து பாடுக.

• கலவியினால ேமன்ைம அைடந்தவர்கைளப் பறறிக கலந்துைரயாடுக.

ைதிபபீடு 

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. சரியொை பசொல்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 கசைை- இசெசாலலின்  ெபாருள ...................................................

அ) தவறான ஆ) குறறம் நீஙக

இ) குறறமுடன் ஈ) ெதளிவின்றி

2 வளைறத- இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ..........................................

அ) வள + மைத ஆ) வளைம + அைத

இ) வளம் + அைத ஈ) வளம் + மைத
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3 பவளிசசம்- இசெசாலலின் எதிர்செசால ......................................

அ) இருடடு ஆ) ெவளிப்பைடயான

இ) ெவளியில ஈ) பகல

ஆ. ஒனறுநபொல் வரும் பசொறகறளப பொைலிலிரு்நது எழுதுக.

முதபலழுத்து  இைணைொபைழுத்து

அனறையும் �னறையும்

_____________ _____________

_____________ _____________

______________ _____________

______________ _____________

இ. எதிர்சபசொல் எழுதுக.

1. நன்ைம X -------

2. புகழ் X -------

3. ெவறறி X -------

4. ெவளிசசம்  X -------

5. ேதான்றும்  X -------

ஈ. “உம்“ எை முடியும் பசொறகறளப பொைலிலிரு்நது எடுத்து எழுதுக.

1. அன்ைனயும் தந்ைதயும்

_______________

_______________

_______________

_______________

உ. விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. ெபான்ைனயும் மண்ைணயும்விடச சிறந்தது எது?

2. கலவிைய எவவாறு கறகேவண்டும்?

ஊ. சி்நதறை விைொ

கலவிேயாடு நறபண்புகளும் அைமவதுதான் சிறப்பு என்று கூறுகிறார்கேள, 

இதுபறறி உஙகள கருதது என்ன?
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இயல் 

நீதிறய நிறல�ொடடிய சிலம்பு

உறை�றை 

முனகறத சுருக்கம்

ெபாருளீடடுவதறகாக மதுைர நகருககுக கண்ணகியுடன் 

வருகிறான் ேகாவலன். அஙகு அவன் ெசய்யாத குறறததுககாக, 

மரணதண்டைன ெபறுகிறான். ஆராயாமல தீர்ப்பு அளிதததாக அரசன் 

மீது குறறம் சாடடும் கண்ணகி, தன் காறசிலம்ைபக ெகாண்டு,  தன் 

கணவன் களவனலலன் என்பைத உணர்ததுகிறாள. அரசனுககும் 

கண்ணகிககும் நடககும் உைரயாடேல இஙகுப் பாடமாக 

அைமந்துளளது.

வொயிறகொபநபொன  அரேச! அரேச! நம் அரண்மைன வாயிலின்முன், அழுத 

கண்கேளாடும் தைலவிரி ேகாலததுடனும் ஒரு ெபண் வந்து 

நிறகிறாள.

பொணடிய ைனைர் அப்படியா? அந்தப் ெபண்ணிறகு என்ன துயரேமா? ேகடடாயா?

வொயிறகொபநபொன  ேகடேடன், மன்னவா! அைதப்பறறி உஙகளிடம்தான் 

கூறேவண்டும் என்று ெசாலகிறாள. அவள உஙகளிடம் நீதி 

ேகடடு வந்திருப்பதாகக கூறுகிறாள. 

பொணடிய ைனைர்  நீதி ேகடடு வந்திருககிறாளா? சரி, அந்தப் ெபண்ைண உளேள

அனுப்பு.

(ஆன்ேறார்களும் சான்ேறார்களும் நிைறந்திருககும் அைவயிேல நடுநாயகமாய் 

மன்னர் வீறறிருகக, அரசைவககுள நுைழகிறாள, கண்ணகி.)

பொணடிய ைனைர்  இளஙெகாடி ேபான்ற ெபண்ேண! அழுத கண்களுடன் எம்ைமக

காண வந்ததன் காரணம் என்ன? நீ யார்? உனககு என்ன

ேவண்டும்?

கணைகி  ஆராயாது நீதி வழஙகிய மன்னேன! என்ைனயா யாெரன்று 

ேகடகிறாய்? ெசாலகிேறன், ேகள. உலகம் வியககும் வண்ணம் 

ஒரு புறாவுககாக தன் உடைலேய தந்த சிபி மன்னைனப் பறறி 

நீ அறிவாயா? பார் ேபாறறும் பசுைவ மககள ெதய்வெமன 

வணஙக, அதன் கன்ைறத ேதர்ககாலிலிடடுக ெகான்ற த

மகைனயும் அேத ேதர்ககாலிலிடடுக ெகான்றாேன மனுநீதிச 

ேசாழன், அவைனப் பறறியும் அறிவாயா?
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பொணடிய ைனைர் ெபண்ேண, நான் ேகடட வினாவுககு இன்னும் நீ விைட 

கூறவிலைல. அைதவிடடுவிடடு…. நீ ேவறு எைதெயைதேயா

கூறிகெகாண்டிருககிறாய்.

கணைகி  இழப்பின் அருைம ெதரியாத மன்னேன! என் நிைல 

அறியாமலதாேன இப்படிப் ேபசுகிறாய். நான் இதுவைர கூறிய 

ெபருைமமிகக ேசாழ மன்னர்கள வாழ்ந்த புகார் நகரேம எனது 

ஊர். அவவூரில பழியிலலாச சிறப்பிைனயுைடய புகழ்மிகக 

மாசாததுவான் மகனாகிய ேகாவலன் என்பானின் மைனவி 

நான்.

பொணடிய ைனைர் ஓ! இப்ேபாது புரிகிறது. அந்தக ேகாவலனின் மைனவியா நீ?

கணைகி ேபாதும் மன்னா, என் கணவைன இகழ்வதறகு உனககு 

என்ன தகுதி இருககிறது? ஊழ்விைனப் பயனால, உன் 

ஊருககு வந்து, என் காலசிலம்ைப விறக வந்த என் கணவைன 

அநியாயமாகக ெகான்றுவிடடாேய, நீ ெசய்தது தகுமா?

பொணடிய ைனைர் ெபண்ேண, ேபாதும் நிறுதது. களவைனக ெகாலவது 

ெகாடுஙேகாலன்று அஃது ஏறபுைடயேத. அஃது அறெநறியும் 

ஆகும். இைத அைனவருேம அறிவார்கேள, உனககுத 

ெதரியாதா, என்ன?
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கணைகி  அறெநறி தவறிய மன்னேன! தவறிைழததவர்கைளத 

தண்டிததல தகுதியுைடய மன்னனுககு உரியது என்பைத 

நானும் அறிேவன். ஆனால, நீ கூறுவதுேபால, என் கணவன் 

களவனலலன்;  அவனிடம் இருந்த சிலம்பும் அரசிககுரிய 

சிலம்பன்று; அதன் இைணச சிலம்பு இேதா, என்னிடம் உளளது. 

என் காலசிலம்பின் பரல மாணிககக கறகளால ஆனது.

பொணடிய ைனைர் ெபண்ேண, நீ ெசாலவது உண்ைமதானா? உண்ைமயாயின் 

அரசிககுரிய சிலம்பின் பரல முததுகளால ஆனது. ஆன்ேறார் 

நிைறந்த இந்த அைவதனிேல அைனவருககும் உண்ைமைய 

உணர்ததுகிேறன். யாரஙேக, ேகாவலனிடமிருந்து ெபறற 

அசசிலம்ைப இஙகுக ெகாண்டு வா!

(சிலம்ைபப் ெபறற மன்னர், அைதக கண்ணகியிடம் ெகாடுககிறார்)

பொணடிய ைனைர்  ெபண்ேண! இேதா, உன் கணவனிடமிருந்து ைகப்பறறிய

சிலம்பு

(கண்ணகி, அசசிலம்ைபக ைகயில எடுககிறாள.)

கணைகி  நீதி தவறாதவன் என்று உன்ைனக கூறிகெகாளளும் 

மன்னேன, ஒரு தவறும் ெசய்யாத என் கணவைனக ெகான்றது, 

உன் அறெநறிககு இழுககு என்று இேதா ெமய்ப்பிககிேறன். 

இஙேக பார்.

(கண்ணகி சிலம்ைப எடுததுத தைரயில ேபாடடு உைடககின்றாள. 

மாணிககக கல ஒன்று, அரசனின் முகததிலபடடுத ெதறிதது விழுகிறது.)

பொணடிய ைனைர்:  ஆ! தவறிைழததுவிடேடேன! பிறர் ெசால ேகடடுப் ெபரும்பிைழ 

ெசய்ேதேன! யாேனா அரசன், யாேன களவன். இதுவைர என் 

குலததில எவரும் ெசய்யாத பழிசெசாலலுககு ஆளாகிவிடேடேன! 

இனிேமலும் யான் உயிேராடு இருததல தகுமா? இனி எனககு 

ெவண்ெகாறறக குைட எதறகு? ெசஙேகாலதான் எதறகு? என் 

வாழ்நாள இன்ேறாடு முடிவதாக!

பாண்டிய மன்னர், தாம் தவறாக வழஙகிய தீர்ப்பால உண்டான பழிசெசாலலுககு 

அஞசி, அரியைணயிலிருந்து தைரமீது வீழ்ந்து, இறந்துபடுகிறார். 

கறபறவ கறைபின

• பாடததில  உளள உைரயாடைல நாடகமாக நடிததுககாடடுக.

• நீதிெநறி ெதாடர்புளள கைத அலலது உண்ைம நிகழ்வுகள பறறிய ெசய்திகைளக

கூறி, வகுப்பைறயில கலந்துைரயாடுக.
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படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. சரியொை பசொல்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 புறாவிறகாகத  தன் உடைலேய தந்த மன்னன் _____________

அ) மனுநீதிசேசாழன் ஆ) பாண்டியன்

இ) சிபி மன்னன்  ஈ) அதியமான்

2 கண்ணகியின் சிலம்பு _____________ ஆல ஆனது

அ) முதது ஆ) மாணிககம்

இ) பவளம் ஈ) மரகதம்

3 அைப�றி – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது _____________

அ) அறி + ெநறி ஆ) அற + ெநறி

இ) அறம் + ெநறி ஈ) அறு + ெநறி

4 கொல் + சிலம்பு – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது _____________

அ) காறசிலம்பு ஆ) கால சிலம்பு

இ) கறசிலம்பு ஈ) கலசிலம்பு

5 தணடித்தல்-இசெசாலலின் ெபாருள _____________

அ) புகழ்தல ஆ) நடிததல

இ) வழஙகுதல ஈ) ஒறுததல

ஆ. கீழக்கொணும் பசொறகறளச நசர்த்து எழுதுக

1. அ + ஊர் = _____________

2. தகுதி + உைடய = _____________

இ. கீழக்கொணும் பசொறகறளப பிரித்து எழுதுக

1. களவனலலன் = _______ + _______

2. ெசஙேகால  = _______ + _______

ஈ. விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. கண்ணகிககு ஏறபடட துன்பம் யாது?

2. புகார் நகரின் சிறப்புகள யாைவ?

3. பாண்டிய மன்னனின் ெவண்ெகாறறக குைட வீழககாரணெமன்ன?

உ. சி்நதறை விைொக்கள்

எப்ெபாருள யார் யார் வாய்க ேகடபினும் அப்ெபாருள

 ெமய்ப்ெபாருள காண்பது அறிவு – இந்தக குறள கருதது யாருககுப் ெபாருந்தும்? 

கண்ணகிககா? பாண்டிய மன்னருககா? சிந்திதது விைட தருக.
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ஓர் ஊரில வணிகன் ஒருவன் இருந்தான்.  ஒரு நாள அவன் தன்னிடமிருந்த 

ஆடுகைள விறறு, ஒரு ைப நிைறய பணததுடன் தன் ஊருககுத திரும்பிக 

ெகாண்டிருந்தான்.

திரும்பும்ேபாது, அளவுககுமிஞசிய கனவில மிதந்துெகாண்ேட நடந்தான். இந்தப் 

பணதைதக ெகாண்டு, ேமலும் ஆடுகள வாஙகி விறறால, நிைறய லாபம் கிைடககும். 

நான் ெபரும் பணககாரன் ஆேவன்” எனக கறபைன ெசய்தான்.  அப்ேபாது அவைனயும் 

அறியாமல தான் ைவததிருந்த பணப்ைபைய நழுவவிடடான்.

வீடடுககு வந்த பிறகுதான் பணப்ைப காணாமல ேபானைத உணர்ந்தான்.  அைத 

எண்ணி எண்ணி அவனுககுப் ைபததியேம பிடிததுவிடும் ேபாலாகிவிடடது.

மறுநாள அவன் தன் நாடடுச சிறறரசனிடம் ெசன்று முைறயிடடான். ‘அரேச! என் 

பணப்ைபைய வரும் வழியில ெதாைலதது விடேடன்.  அைத எடுததவர்கள திருப்பிக 

ெகாடுததால நாறபது பணம் சன்மானமாகக ெகாடுதது விடுகிேறன்.  அருள கூர்ந்து 

இைத ஊர் மககளுககு அறிவிகக ேவண்டுகிேறன்” எனக ேகடடுக ெகாண்டான்.

அரசனும் அவவாேற முரசு அைறந்து நாடடு மககளுககு அறிவிததான்.

இயல் 

கொைொைல் நபொை பைபறப

துறைபபொைம் 
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மூன்று நாள கழிதது, வயதான மூதாடடி ஒருவர், தான் கண்ெடடுதத பணப்ைபைய

சிறறரசனிடம் ஒப்பைடததாள. சிறறரசன் அவளுைடய  ேநர்ைமையயும், நாணயதைதயும் 

கண்டு ெமசசி அவளுககுத தகக ெவகுமதி அளிககும்படி ஆைணயிடடான்.

அதறகுள அந்த வியாபாரி பணப்ைபையப் ெபறறுக ெகாண்டு, பணம் சரியாக 

இருககிறதா என எண்ணிப் பார்ததுக ெகாண்டான். எலலாம் சரியாக இருந்தது. 

பணப்ைபையத திருப்பிக ெகாடுப்பவருககுச சன்மானம் அளிப்பதாக முன்பு 

கூறியிருந்தான். ஆனால, இப்ேபாது அவன் மனம் சடெடன மாறியது. தான் ெசான்ன 

ெசாலைல அவன் நிைறேவறற விரும்பவிலைல.

எனேவ, அவன் ைபயில அதிகப் பணம் இருந்ததாகவும், இப்ேபாது பணம் 

குைறகிறது என்றும் ெபாய் ெசான்னான்.

இைத அறிந்துெகாண்ட அரசன், ெசான்னபடி ெவகுமதி ெகாடுககாதைதக  கண்டு 

ெவகுண்டான்.  அந்த வணிகனுககு நலல பாடம் கறபிகக நிைனததான், “வணிகேன, 

உன் ைபயில  இப்ேபாது இருப்பைதக காடடிலும் அதிகமாகப் பணம் இருந்தது 

இலைலயா? எனேவ, இது உன் ைப இலைல;  ேவறு யாருைடயேதா ெதரியவிலைல.  

பணததிறகுச

 

ெசாந்தககாரன் வந்து ேகடகும்வைர  என்னிடேம  இருககடடும். 

நீ இவவிடதைதவிடடுப் ேபாகலாம்” என ஆைணயிடடான்.
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அவன் ெசன்றபின், “பணதைத ைவததிருப்பவன் மடடுேம பணககாரன் அலலன்; 

ெசான்ன ெசாலைல மறவாது மறறவர்ககுப் ெபருந்தன்ைமயுடன் ெகாடுககும் உளளம் 

பைடததவேன பணககாரன்” என்று கூறிய அரசன், மூதாடடியின் ேநர்ைமையப் 

பாராடடிப் பணப்ைபைய அவருகேக பரிசாகவும் ெகாடுததுவிடடான்.

கஞசததனமுைடய வணிகன் பணதைத இழந்ததுடன் மறறவர்களுைடய 

இகழ்சசிககும், ேகலிப்ேபசசுககும் ஆளானான்.

நீதி : ‘ந�ர்றை �னறை தரும்’

கறபறவ கறைபின

• ேநர்ைமயால ஒருவர் உயர்வதாக ஒரு பகக அளவில கைத எழுதுக.

• ‘காணாமல ேபான பணப்ைப‘  - இககைதைய நாடகமாக நடிததுககாடடுக.

• ‘காணாமல ேபான பணப்ைப‘ கைதைய உைரயாடல வடிவில எழுதுக.

ைதிபபீடு 

விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. பணப்ைபையப் ெபறறுக ெகாண்ட வணிகன் என்ன கூறினான்?

2. இககைதயின் மூலம் நீ  அறியும் நீதி என்ன?

3.  இக ைக தயில நீ விரும்பிய  கைதமாந்தர் யார்? அவைரப்  பறறி

ஐந்து வரிகளில எழுதுக.

சி்நதறை விைொ

நீஙகள அரசராக இருந்தால, இந்தச சிககலுககு என்ன முடிெவடுப்பீர்கள?
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கறகணடு

ையஙபகொலிசபசொறகள்

ைலர்: என்னப்பா, இது?

வளர்: நீதாேன ெகாண்டுவரச ெசான்ேன?

ைலர்:  என்னது? நான் தண் ர் பிடிகக தவறல ேகடடா, நீ தண்ணீரில வாழும் 

தவறளறயக் ெகாண்டு வந்திருககிறிேய?

ைலர்:  பால குககர்கிடேட நின்னுககிடடு எதுககு ேமேல இருககிற விளகைகேய 

பார்ததுககிடடு இருகேக?

வளர்:  அம்மாதான் ெசான்னாஙக, குககரிலிருந்து ஒளி வந்தவுடேன அடுப்ைப 

அைணககணும்னு, அதான் எப்ப விளககிலிருந்து ஒளி வரும்னு 

பார்ததுககிடடு இருகேகன்.

ைலர்:  அட, குககரிலிருந்து ஒலி (விசில சததம்) தான் வரும். ஒளி வருமா என்ன ?

ைலர்: என்னப்பா இது, ெவறுஙைகய வீசிககிடடு வர்ேற? நான் ேகடடது எஙேக?

வளர்:  ஏன்? இப்ப என்னாசசு? நீ ேகடடைதததான் நான் ைகயிேலேய 

ேபாடடிருககிேறேன!

ைலர்:  அட, நான் மீன் பிடிகக வறல ச ெசான்னா  நீ ைகயில ேபாடற 

வறள ச ெசாலறிேய?

ைலர்:  என்னப்பா, எப்பவும் இந்தக கைரயிலதான் உடகார்ந்து படிப்ேப, இப்ப அந்தக

கைரயிலேபாய் உடகார்ந்திருககிறிேய!

வளர்:  அம்மாதான் ெசான்னாஙக, அக்கறையிநல படிசசா நலலா முன்னுககு 

வரலாம்னு.

ைலர்:  அட, அம்மா ெசான்னது அக்கறையில்நல, அக்கறை. அதாவது கவனமாப் 

படிககணும்னுதான் ெசாலலியிருப்பாஙக. அைதப்ேபாய் நீ ?

ைலர்:  என்னப்பா, இஙேக நின்னுககிடடுப் பறைமரதைதேய பார்ததுககிடடு 

இருகேக?

வளர்:  அப்பாதான் பறை  எடுததுடடு வா, ேவலி கடடணும்னு ெசான்னாஙக 

அதான், இவவளவு உயரமா இருகேக இைத எப்படி எடுததுடடுப் ேபாறதுன்னு 

பார்ததுககிடடு இருகேகன்
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ைலர்:  அடப் ேபாப்பா, எப்பப் பார்ததாலும் தப்புத தப்பாேவ புரிஞசுககிற, அப்பா ெசான்னது 

பறை. அதாவது, மூஙகில. மறறவஙக ேபசுற ேபசசில வர்ற ெசாறகேளாட 

ஒலிப்ைப நீ கவனமாக ேகடகணும். அேத ெசாலைல நீயும் சரியாக ஒலிததுப் 

பழகணும் அப்பததான் இந்த மாதிரி தவெறலலாம் ஏறபடாது, சரியா?

ேமறகண்ட உைரயாடலகைளப் படிததீர்களா? இைவ, படிததுச சிரிப்பதறகு மடடுமலல; 

சிந்திப்பதறகும்தான். நாம் ேபசும்ேபாதும் எழுதும்ேபாதும் ஏறபடுகின்ற ஒலிப்புப் 

பிைழகளதாம் இைவ. இதனால, நாம் ெபாருைளப் புரிந்துெகாளவதில குழப்பம் ஏறபடும். 

இதைனத தவிர்கக, நாம் ெதளிவாகவும் சரியாகவும் ஒலிததுப் பழகேவண்டும். நமககு 

மயககம்தரககூடிய எழுததுகைள அறிந்துெகாளேவாம்.

மயஙெகாலி 

எழுததுகள

ணநன ரற ழள

இடம்ெபறறுளள ெசாறகளின் ெபாருள ேவறுபாடு உணரேவண்டும். அப்ேபாதுதான் 

பிைழையத தவிர்கக முடியும். இந்த எழுததுகைள ஒலிககும்ேபாது, அைவ எப்படிப் 

பிறககின்றன என்பதுபறறி ேமலவகுப்பில விரிவாகப் படிப்பீர்கள.

கறபறவ கறைபின

• மயஙெகாலி எழுததுகள இடம்ெபறும் ெசாறகைள அைடயாளம் காண்க.

• மயஙெகாலிச ெசாறகளின் ெபாருள ேவறுபாடு அறிக.

• மயஙெகாலி எழுததுகள ெகாண்ட ெசாறகைள முைறயாக ஒலிததும் எழுதியும்

பழகுக.

ைதிபபீடு 

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. சரியொை பசொல்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுநவொைொ?

1 சாைலயில பளளம் இருந்ததால, --------- ேபருந்ைத ெமதுவாக ஓடடிசெசன்றார்.

அ) ஓடடுநர் ஆ) ஓடடுனர் இ) ஓடடுணர்

2 கடவூருககுச ெசலல எந்த ---------ப்ேபாக ேவண்டும்?

அ) வலியாக ஆ) வளியாக இ) வழியாக
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3 கூண்டிலிருந்த ---------ையச சுதந்திரமாகப் பறககவிடடான் எழிலன்.

அ) கிலி ஆ) கிளி இ) கிழி

4 நீரில துளளி விைளயாடுகிறது --------- மீன்

அ) வாைள ஆ) வாைல இ) வாைழ

5 தாய்ப்பசு இலலாைமயால நாளைடவில கன்று --------ப்ேபானது.

அ) இைழதது ஆ) இைளதது இ) இைலதது

6 கடல-------யில கால நைனதது மகிழ்வது அைனவருககுேம பிடிககும்.

அ) அைள ஆ) அைழ இ) அைல

ஆ. பபொருத்தைொை பசொல்றல நிைபபித் பதொைர்கறளப படித்துக்கொடடுக.

1. நடனம் என்பது, ஒரு ---------------- (கைள/ கைல/ கைழ)

2. ேசாளம் என்பது, ஒரு ---------------  (திைன/ திைண)

3. ெபடேரால என்பது, ஓர்-------------- (எரிெபாருள/ எறிெபாருள)

4. ஒடடகம் என்பது ஒரு --------------- (விளஙகு/ விலஙகு)

5. ெதன்ைன என்பது, ஒரு ------------- (மறம்/ மரம்)

இ.  வணை எழுத்துகளில் உள்ள பசொறகறளச சரியொை ஒலிபபுைன

படித்துக்கொடடுக. 

முல்றல:  நிலா,  நீ வைரந் த படம் மிகவும் அழகாக உளளது. ெவண் பஞசு 

ேபான் ற ேமகஙகள சூழ் ந்த மைல; அம்மைலயினின் று வீழும் பாலாவி  

ேபான் ற அருவி; பசுைம மிகுந் த மரம், ெசடி, ெகாடிகள; துளளித திரியும் 

புளளி மான் கள; சிறகடிககும் வண்ணப் பறைவகள; மரககிைளகளில 

ஊஞசலாடும் குரஙகுக குடடிகள அப்பப்பா! நீ எப்படி இவவாறு வைரயக   

கறறுக  ெகாண் டாய்?

நிலொ:  இதிெலன்ன புதுைம? முந் ைதய வகுப்புத தமிழ் ப் பாடநூல களில 

வைரந் து பார் ப்ேபாமா என் ெறாரு பயிறசி இருந் தேத. 

நிைனவிருககிறதா? அந்தப் பயிற சிகைள நான் மிகவும் ஆர்வததுடன் 

ெசய்ேவன். அதனால தான் இப்ேபாது நன் றாக வைரகிேறன் என் று 

நிைனககிேறன். 
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ஈ. விடுபடை இைஙகளில் உரிய பசொறகறள எழுதுக.

1. ஆறறின் ஓரம் ---------. ஆைடயில இருப்பது ---------.

2.  

3. 

பரந்து இருப்பது ---------. பறந்து ெசலவது ---------.

4. 

மரதைத அறுப்பது ---------. மனிதர் ெசய்வது ---------.

 சுவரில அடிப்பது ---------. மாதததில ஒன்று ---------.

பைொழிறய ஆள்நவொம்

அ. நகடைல்

• இனிய, எளிய, ஓைசநயம் மிகக பாடலகைளக ேகடடு மகிழ்க.

• திருவிழாககளில நடததப்படும் ேமைட நாடகஙகள, வாெனாலி,

ெதாைலககாடசிகளில ஒளிபரப்ப டும் வரலாறறு நிகழ்சசிகைளக ேகடடு மகிழ்க.

ஆ. நபசுதல்

• ‘சிலம்பின் ெவறறி‘என்னும் தைலப்பில ேபசுவதறகு ஏறற உைர தயாரிகக.

• சிலப்பதிகார வழககுைர நிகழ்சசியில வரும் கண்ணகிேபால ேபசிககாடடுக.

இ. படித்தல்

• ேபராைசயால ேபரிழப்பு ஏறபடும் என்னும் தைலப்பில, கைத எழுதி அதைன

வகுப்பில படிததுககாடடுக.

• புததகப் பூஙெகாததிலிருந்து அறமுணர்ததும் கைதெயான்ைறப் படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசொல்லக்நகடடு எழுதுக.

1. அன்ைனயும் தந்ைதயும் ெதய்வம்

2. கலவிையக கசடறக கறறிட ேவண்டும்

3. தவறிைழததவர்களுககுத தண்டைன வழஙகேவண்டும்

2 பசொறகறளத் பதொைரில் அறைத்து எழுதுக.

1. ஆயிரம் ____________________

2. உண்ைம ____________________

3. புகார் நகரம் ____________________

4. ஆடுகள ____________________
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3. கீழக்கொணும் பசொறபைொைர்கறளப படித்து விைொக்களுக்கு விறை எழுதுக

கலவி கண் ேபான்றது

நீதி தவறாதவன் அரசன்

சிலம்பின் பரல முததுகளால ஆனது

ஏைழககிழவி பணப்ைபயுடன் வந்தாள

தீஙகு ெசய்தால தீைம விைளயும்

1 தீஙகு ெசய்தால என்ன ேநரிடும்?

2 சிலம்பின் பரல எவறறால ஆனது?

3 கலவி எதைனப் ேபான்றது?

4 நீதி தவறாதவன் யார்?

5 பணப்ைபயுடன் வந்தது யார்?
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4. உறைபபகுதிறயப படித்து விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

புறநானூறு என்னும் நூலில அறப்ேபார் குறிதத ெசய்திகள இடம்ெபறறுளளன. 

அரசன் ஒருவன் மறெறாரு நாடடு அரசன்மீது ேபார் ெதாடுககும் முன்பு,  

பசுககைளயும், அறேவாைரயும், ெபண்கைளயும், பிணியாளர்கைளயும் ேபார் 

நிகழும் இடதைதவிடடுப் புறதேத ேபாய்விடும்படி எசசரிதத பின்னேர 

பைடெயடுப்பு நிகழும்.  முதுகுடுமிப் ெபருவழுதியிடம் 

அைமந்திருந்ததாக

 

ெநடடிைமயார்

 

என் புலவர் பாராடடுகிறார் ேமலும், 

பைடெயடுதது

 

வரும் பைகவன் மீது, மைறந்துநின்று, அம்பு எய்தும் நிைலயஙகள 

‘ஞாயிலகள’

 

என்று அைழககப்படடன. 

இந்த அறப்போர் முறற
ற



விைொக்கள்

1. உைரப்பகுதியில இடம்ெபறறுளள நூலின் ெபயர் யாது?

______________________________________

2. ெநடடிைமயாரால பாராடடப்படும் அரசர் யார்?

______________________________________

3. ‘ஞாயிலகள’ என்றால என்ன?

______________________________________

4. பைகவன் – இசெசாலலுககுரிய எதிர்செசால

______________________________________

5. ‘பிணி’ என்பதன் ெபாருள

______________________________________

5. பபொருத்தைொை பசொறகளொல் பொைறல நிறைவு பசய்க

(ெசாலலி, மீனவன், கடலிேல, பார்ததேத, வைலயில, விடடேத, ெசய்தேத)

துளளி குதிககும் மீன் ______________

ெவளளிைய வானததில ______________

______________ வைல ேபாடடாேன

 ______________ சிககிய மீனுேம

ெவளிேயற முயறசி ______________

நண்டு நண்பன் வந்தேத

வைலைய ெவடடி ______________

மீன் நன்றி _____________ ெசன்றேத
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பைொழிநயொடு விறளயொடு

1. பொைலில் முதல் எழுத்து ஒனறுநபொல் வரும் பசொறகறள எடுத்து எழுதுக.

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

2. ஒரு பசொல்லில் இரு பதொைறை உருவொக்குநவொம்.

1) திஙகள வாரததின் இரண்டாம் நாள

________________________

2) ஞாயிறு கிழகேக உதிககும்

________________________

3. முறைைொறியுள்ள பசொறகறள முறைபபடுத்தித் பதொைர் எழுதுக.

1. கலவிக கண் திறந்தவர் ேபாறறப்படுகிறார் எனக காமராசர்

கலவிககண் திறந்தவர் எனக காமராசர் ேபாறறப்படுகிறார்.

2. கறறிட ேவண்டும் கலவிையக கசடறக

______________________________________

3. மனுநீதிச  ேசாழன் மன்னர் ேசாழமன்னர்களுள புகழ்வாய்ந்த

______________________________________

4. காறசிலம்பு உைடயது கண்ணகியின் மாணிககப்பரலகள

______________________________________

5. தந்ைதயும் ெதய்வம் அன்ைனயும்

______________________________________

திஙகள

ஞாயிறு
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4. பசொல்லிலிரு்நது புதிய பசொல் உருவொக்கலொைொ?

ெநய்தல

வயது

கலவி

கண்

தைலவன்

மீனவர்

மரகதம்

பலலாண்டு

பாண்டியர்

மைனவி

ெநல

வயல

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

ெநல வயல

_____________

_____________

_____________

_____________

நிறக அதறகுத் தக

• கறேறார்ககுச ெசன்ற இடெமலலாம் சிறப்பு என்று அறிந்துெகாளேவன்.

எண்ணிததுணிக கருமம் துணிந்தபின்

எண்ணுவம் என்பது இழுககு

என்ற குறளின் ெபாருைள நன்கு உணர்ந்து ெசயலபடுேவன்.

• உண்ைம, உைழப்பு, ேநர்ைம ேபான்றைவ நம் வாழ்ைவ ேமம்படுததும் 

என்பைதப் புரிந்துெகாண்ேடன்.
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‘ேபராைச தீைம தரும்‘ என்ற தைலப்பில குழு 

நாடகமாக நடிப்பதறகு உைர எழுதி வருக.

பசயல் திடைம்

அறி்நது பகொள்நவொம்

• உலகின் முதல தததுவ ஞானி சாகரடீஸ

• கணிதத தததுவததில மிகப்ெபரிய  புரடசிைய ஏறபடுததியவர் பிளாடேடா

கூடடு விணைபபம் எழுதுதல்

நூல் நிறலயம்/ படிபபகம் அறைக்க நவணடி ஊர்பபபொதுைக்களின கூடடு 

விணைபபம் (ைொதிரி)

அனுபபு�ர்

ஊர்ப்ெபாது மககள,

புலியூர் கிராமம்,

நீலகிரி மாவடடம்.

பபறு�ர்

மாவடட நூலக அலுவலர்,

நீலகிரி மாவடடம்.

ைதிபபிறகுரிய ஐயொ,

பபொருள்:  நூல் நிறலயம்/ படிபபகம் அறைக்க நவணடி 

விணைபபித்தல் – சொர்பு.

வணககம். நீலகிரி மாவடடம், புலியூர் கிராமததில மூவாயிரம் மககள 

வாழ்கின்றனர். ெபரும்பாலாேனார் எழுததறிவு உைடயவர்கள. அதனால, 

தஙகளின் ஓய்வு ேநரதைதப் பயனுளள வைகயில கழிப்பதறகு நூலகம் 

அலலது படிப்பகம் ேவண்டும் என விரும்புகிறார்கள. நூலகம் அைமப்பதறகுத 

ேதைவயான இடமும் கிராமததில உளளது. ஆகேவ, அறிைவ விரிவு ெசய்யும் 

நூலகதைத எஙகளுககு விைரவில அைமததுத தர ேவண்டுகிேறாம்.

தஙகள உண்ைமயுளள,

ஊர்ப்ெபாது மககள, 

புலியூர் கிராமம், நீலகிரி.
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கறைல் ந�ொக்கஙகள்

• மனிதம்/ஆளுைம குறிததுப் புரிந்துெகாளளுதல

• மனிதேநயச சிந்தைனகைள வளர்ததுகெகாளளுதல

• உயிரிரககப் பண்ைப மதிததுப் ேபாறறுதல

• புதுைவ வளர்தத தமிழ் ஆளுைமகைள அறிந்துெகாளளுதல

• மரபுதெதாடர்களின் ெபாருளகைள அறிந்து பயன்படுததுதல

இயல் 

ைனிதம்/

ஆளுறை

அைப�றிசசொைம்

தூயவொய்ச பசொல்லொைல் வனறையும் துனபஙகள்

ஆய பபொழுதொறறும் ஆறைலும்- கொய்விைத்து

நவறறுறை பகொணடுஆைொ பைய்ம்றையும் இம்மூனறும்

சொறறுஙகொல் சொலத் தறல 

- முறைபபொடியொர்

பசய்யுள் 

பசொல் பபொருள் 

காய்விடதது – ெவறுப்பவரிடதது சாறறுஙகால – கூறுமிடதது

சால – மிகவும் தைல – முதன்ைம

பொைல்  பபொருள் 

குறறம் ஏறபடாமல ேபசுதல, துன்பஙகள உண்டான ேபாதும் மனம் தளராமலிருததல, 

தம்ைம ெவறுப்பவரிடததும் ேவறறுைம பாராடடாத உண்ைம நிைல ஆகிய இைவ 

மூன்றும் மிக உயர்ந்த பண்புகளாகும்.

நூல் குறிபபு

அறெநறிக கருததுகைளக ெகாண்டு, ெவண்பா வடிவில இயறறப்ெபறற நூல, 

அறெநறிசசாரம். இப்பாடலகள சுருஙகச ெசாலலல, விளஙக ைவததல முதலிய 

அழகுகைளப் ெபறறு விளஙகுகின்றன. இந்நூைல எழுதியவர், முைனப்பாடியார்.

கறபறவ கறைபின

• ெசாறகுறறததால ஏறபடும் துன்பஙகைளப் பிறர்ககு எடுததுக கூறுக.

• பாடலின் ெபாருள புரிந்து சரியான ஒலிப்புடன் படிததுககாடடுக.

• பாடைல அடிபிறழாமல எழுதுக.
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ைதிபபீடு 

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. சரியொை பசொல்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக!

1 ‘ெசாலலாடல‘ – இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ______________

அ) ெசால + லாடல ஆ) ெசால + ஆடல

இ) ெசால + ஆடல ஈ) ெசாலலா + ஆடல

2 ‘ெபாழுதாறறும்’- இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ______________

அ) ெபாழு + தாறறும் ஆ) ெபாழுது + ஆறறும்

இ) ெபாழு + ஆறறும் ஈ) ெபாழுது + தூறறும்

3  ேவறறுைம – இசெசாலலுககுரிய எதிர்செசால ______________

அ) பிரிவு ஆ) ேவறுபாடு

இ) பாகுபாடு ஈ) ஒறறுைம

ஆ. இைணைொம் எழுத்து ஒனறுநபொல் வரும் பசொறகறள எடுத்து எழுதுக

____________  ____________

____________  ____________

இ. எதிர்சபசொல் எழுதுக.

1. துன்பம்   X 

2.     ெமய்ம்ைம  X

ஈ. விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. நாம் ேபசும்ேபாது கைடப்பிடிகக ேவண்டிய பண்பு யாது?

2. மிக உயர்ந்த பண்புகளாக அறெநறிசசாரம் குறிப்பிடுவைத எழுதுக.

உ. சி்நதறை விைொ

உன் நண்பர் உன்ைன விடடுப் புதிய நண்பர்களுடன் பழகுவதாகக கருதுகிறாய். 

இந்நிைலயில, அவருககுச சிறு துன்பம் ஏறபடுகிறது. இப்ேபாது உன் நிைல என்ன?

1)  அவர் என் நண்பர் இலைல, அவருககுத துன்பம் வந்தால நான் ஏன்

கவைலப்படேவண்டும்?

2) அவருககுப் பல நண்பர்கள இருககிறார்கள. நான் ஏன் உதவேவண்டும்?

3)  அவர் என்ைன ெவறுததாலும், அவருககுத ேதைவயான உதவிகைளச

ெசய்யேவண்டும்.
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யாழினியும் அவள தந்ைதயும் புதுசேசரியில உளள பாரதிதாசன் 

அரஙகதைதச சுறறிப் பார்ககின்றனர். யாழினி, தன் தந்ைதயுடன் 

உைரயாடிக ெகாண்ேட வருகிறாள.

யொழினி  அஙகிருந்த படதைதச சுடடிககாடடி அப்பா, இவர் பாரதிதாசன் 

அலலவா? எஙகள பாடநூலில இவருைடய படதைதப் 

பார்ததிருககிேறன்.

அபபொ  ஆமாம். சரியாகச ெசான்னாய், யாழினி! இவைரப் புரடசிககவிஞர், பாேவந்தர் 

எனச சிறப்பிததுக கூறுவர். இவர், புதுைவககுப் புகழ்ேசர்தத புதுைமக 

கவிஞர். தமிழாசிரியராகப் பணிெசய்து, தமிழ் அறிஞர்கள பலைர உருவாககிய 

ெபருைமககு உரியவர்.

யொழினி  அப்பா, இவருைடய இயறெபயர் பாரதிதாசன் இலைல, அவராக 

ைவததுகெகாண்ட  என்று  எஙகள  ஆசிரியர்கூடக  கூறினாேர!

அபபொ  ஆமாம், யாழினி. ஆசிரியர் கூறுவைத 

நீ நன்கு உறறுக கவனிததிருககிறாய். 

பாராடடுகள. பாரதிதாசனுககு அவர் 

ெபறேறார் இடட ெபயர் கனகசுப்புரததினம். 

இளைமயிேலேய கவிபாடும் ஆறறல 

ெகாண்டிருந்தார். பாரதியார்முன் 

‘எஙெகஙகு காணினும் சகதியடா!’ என்ற 

பாடைலப் பாடிககாடடினார். பாரதியார் 

மீது அன்பும் பாசமும், பறறும் உைடயவர். 

அதனாலதான், த  ெபயைரப் பாரதிதாசன் 

என்று மாறறியைமததுகெகாண்டார். 

யொழினி  அருைம. அருைம. அப்பா, எனகேகார் 

ஐயம். பாரதியார், புதுசேசரிையச

ேசர்ந்தவர் இலைலயா?

அபபொ  இலைலயம்மா. பாரதியார் எடடயபுரததில பிறந்தவர். ஆனால, விடுதைலப் 

ேபாராடடக காலததில ஏறககுைறய பதது ஆண்டுகள புதுைவயில தஙகி 

இருந்துளளார். இஙகு இருககும்ேபாதுதான் பாஞசாலி சபதம், குயில பாடடு, 

கண்ணன் பாடடு ஆகிய முப்ெபருங காவியஙகைளப் பைடததளிததார். 

அவைரப் ெபருைமப்படுததும் வைகயில, அவர் கவிைத எழுதுவதுேபான்ற 

சிைலைய இஙகு ைவததிருககிறார்கள.

இயல் 

புதுறவ வளர்த்த தமிழ

உறை�றை 
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 யொழினி  இப்ேபாது புரிந்துெகாண்ேடன். பாரதிதாசனுககுப் புரடசிககவி என்ற படடம் 

வழஙகியதாகக கூறினீர்கேள? அவருககு யார் ெகாடுததார்கள, அப்பா?

அபபொ  தந்ைத ெபரியார்தாம்  ‘புரடசிககவி’ என்ற படடதைதப் பாரதிதாசனுககுக 

ெகாடுததார். தமிழின் சிறப்ைப, ெபாதுவுைடைமைய, ெபண்ணின் 

ெபருைமையப் பாடியவர் பாரதிதாசன்.

யொழினி அப்பா, பாரதிதாசனின் பாடெலான்ைறச ெசாலலுஙகேளன்.

அபபொ ெசாலகிேறன், யாழினி. “தமிழுககும் அமுெதன்று ேபர்… அந்தததமிழ் இன்பத 

தமிழ் எஙகள உயிருககு ேநர்” என்று பாடித தமிழ்மீது தாம் ெகாண்டிருககும் 

பறைற ெவளிப்படுததினார். அதுமடடுமன்று, இயறைக, ெபண்விடுதைல 

ேபான்ற பல கருததுகைள முன்ைவதது நிைறய பாடலகைளப் பாடியுளளார். 

அவருைடய பாடலகைளப் பாரதிதாசன் கவிைதகள என்னும் ெபயரில 

ெவளியிடடுளளனர்.

யொழினி  அப்பா, இஙேக பாருஙகேளன். இந்தப் புததகததின் ெபயர் ‘இருண்ட வீடு’ 

என்றிருககிறது.

அபபொ  இந்தப் புததகம்கூடப் பாரதிதாசன் எழுதியதுதான். ‘குடும்பவிளககு‘ என்னும் 

நூலில கலவியின் உயர்ைவச ெசான்னவர், இருண்ட வீடடில கலலாைமயின் 

இழிைவக  கூறுகிறார்.

யொழினி அப்பா, இஙேக பல நூலகளில அவர் ெபயர் இருககிறேத!

 அபபொ  ஆமாம் யாழினி. அததைனயும் பாேவந்தர் பாடியதுதாம். அழகின் சிரிப்பு, 

பாண்டியன் பரிசு, தமிழியககம், குறிஞசிததிடடு, புரடசிககவி, இைசயமுது….. 

என 72 நூலகளுககு ேமல பாடி, தமிழுககுப் ெபருைம ேசர்ததுளளார். 

பாரதிதாசன்.

யொழினி அப்பா,  அஙேக பாருஙகள. பககதது வீடடு பூஙகுழலி! 

அபபொ அடேட, வாம்மா, பூஙகுழலி. எஙேக இந்தப்பககம்?

பூஙகுழலி  வணககம் மாமா. பளளி நாடகததில நடிப்பதறகாகப் பாரதிதாசனின் 

‘பிசிராந்ைதயார்’ நூைலத ேதடிப் படிகக வந்ேதன். 

யொழினி அப்பா, பாரதிதாசன் நாடகஙகளகூட எழுதி இருககிறாரா?

அபபொ  ஆம். 33 நாடகஙகளுககுேமல எழுதியுளளார். பூஙகுழலி வாசிகக விரும்பும் 

‘பிசிராந்ைதயார்’ நாடக நூல “சாகிததிய அகாெதமி” விருது ெபறறுளளது.

யொழினி  முததமிழிலும் வலல நம் பாேவந்தரின் நூலகைள இனிேமல நானும் படிககப் 

ேபாகிேறன், அப்பா.

அபபொ  புதுைவ தந்த பாேவந்தர் பாரதிதாசன் ெபயரால, தமிழக அரசு ஆண்டுேதாறும் 

சிறந்த தமிழறிஞர்களுககு விருது வழஙகிச சிறப்பு ெசய்கிறது.
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யொழினி  மகிழ்சசியாக இருககிறது. இவர் மடடுமின்றி, ேவறு யாேரனும் தமிழ்ச 

சான்ேறார்கள புதுைவயில உளளனரா, அப்பா?

அபபொ  பலர் இருககின்றனர். அவர்களுள வாணிதாசன், புதுைவ சிவம், தமிழ்ஒளி, 

பிரபஞசன் ேபான்ேறார் குறிப்பிடததககவர்கள..

பூஙகுழலி வாணிதாசைனப்பறறிச ெசாலலுஙகள மாமா.

அபபொ  தமிழ், பிெரஞசு, ஆஙகிலம் முதலிய ெமாழிகள அறிந்தவர் 

வாணிதாசன். ரமி என்று புைனெபயரில எழுதிய 

இவருககுப் ெபறேறார் ைவதத ெபயர் எததிராசலு 

என்கின்ற அரஙகசாமி.

யொழினி அவரின் பைடப்புகைளப்  பறறிக கூறுஙகள அப்பா.

அபபொ  பாரதிதாசன் நடததிய தமிழ் வகுப்பில அவரிடம் இலககண இலககியஙகைளக 

கறறுத ேதர்ந்தவர்கள கவிஞர் வாணிதாசனும், புதுைவ சிவமும் ஆவர். 

பாரதியாரின் பிறந்த நாள அன்று, “பாரதிநாள இன்றடா பாடடிைசதது ஆடடா” 

என்று வாணிதாசன் பாடிய பாடல, அவருககு முதறபரிைசப் ெபறறுத தந்தது.

பூஙகுழலி  அப்படிெயன்றால, வாணிதாசனுககும் புதுைவ சிவததிறகும் கவிைத எழுதக 

கறறுத தந்தவர் பாரதிதாசனா மாமா?

அபபொ  ஆமாம். யாப்பு இலககணம் பயின்றேதாடு, புலவர் ேதர்வு 

எழுதியும் இருவரும் ேதர்சசி ெபறறனர். பாேவந்தரின் 

கவிதா மண்டலதைதச ேசர்ந்தவர்களாகக கருதப்படட 

இருவருேம பலேவறு நூலகைள எழுதியுளளனர். 

வாணிதாசனின் ‘ெகாடி முலைல‘ என்னும் நூல சிறப்பு 

ெபறறது.

யொழினி  புதுசேசரி அரசு இவர்கைளப் ெபருைமப் படுததியுளளதா,

அப்பா?

அபபொ  ஆமாம். புதுசேசரி அரசு இவர்கள இருவரின் நூறறாண்டு விழாககைளயும் மிகச 

சிறப்பாக நடததியது. ேமலும், ஆண்டுேதாறும் பிறந்தநாள விழாககைளயும் 

நடததி வருகிறது. தமிழக அரசு, பாேவந்தர் விருதிைன இவர்கள இருவருககும் 

வழஙகிச சிறப்பிததது.

யொழினி  அப்பா, தமிழ்ஒளிையப் பறறிச ெசாலலுஙகேளன்.

அபபொ  ஓ! ெசாலகிேறேன. “சீறி அடிததுச சுழன்ற அைலகளில 

சிககிய ஒரு படகாய் தடுமாறி இைளதது மடிந்த மகாகவி 

தன்சரிதம் உைரப்ேபன்“என்று பாரதியாைரப் பறறிப் 

பாடியவர், கவிஞர் தமிழ்ஒளி.
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யொழினி இவரின் இயறெபயேர தமிழ்ஒளியா, அப்பா?

அபபொ  இலைலயிலைல. இவருககுப் ெபறேறார் ைவதத ெபயர், விஜயரஙகம். இவரும் 

பாரதிதாசனின் மாணவர்தாம். தமிழ்ஒளி என்னும் ெபயரில இவர், தம்ைமக

கவிஞராக அறிமுகப்படுததிக ெகாண்டார்.

யொழினி இவரது பைடப்புகள பறறிச ெசாலலுஙகள, அப்பா.

அபபொ

முறேபாககான கருததுகள, பாடலில எதிெராலிததன. கலலூரிக காலததில, 

‘சிறபியின் கனவு‘ என்னும் ேமைட நாடகதைதப் பைடததுளளார். இந்த 

நாடகம்தான் பின்னாளில ‘வணஙகாமுடி‘ என்னும் ெபயரில திைரப்படமாக 

எடுககப்படடது. இதில நடிததவர், நடிகர் திலகம் சிவாஜிகேணசன்.

யொழினி ேவறு என்ெனன்ன நூலகைள எழுதியுளளார், அப்பா?

அபபொ  வீராயி, கவிஞனின் காதல, நிைலெபறற சிைல என்னும் குறுஙகாவியஙகைளப் 

பைடததுளளார். இந்நூலகைளப் பறறிய திறனாய்வு, ெசன்ைன 

வாெனாலியிலும் திருசசி வாெனாலியிலும் ஒளிபரப்பப்படடது குறிப்பிடததககது. 

இைவ மடடுமின்றிக கவிைதத ெதாகுப்புகள, குழந்ைதப் பாடலகள, ஆய்வு 

நூலகள, கைதகள, குறுநாவலகள முதலியவறைறயும் பைடததுளளார். 

இவரது ‘விதிேயா, வீைணேயா‘ என்னும் காவியம், சிலப்பதிகாரததிறகுப் 

பின் ேதான்றிய இைச நாடகமாகக கூறப்படுகிறது.

பூஙகுழலி  இவரது பாடலகள பாடநூலகளிலகூட இடம்ெபறறுளளதாக என் தந்ைத 

கூறியுளளார், மாமா.

அபபொ  ஆமாம், பூஙகுழலி. இவரது ‘முன்னும் –பின்னும்‘, ‘அணுவின் ஆறறல‘ ஆகிய 

இரண்டு பாடலகளதாம் அைவ. அைவ மடடுமலல, இவரது ‘மாதவி காவியம்‘ 

என்னும் நூல, கலலூரிப் பாடநூலாகவும் ைவககப்படடது இவருககு ேமலும் 

ெபருைம ேசர்ககிறது.

பூஙகுழலி  மாமா, இலககியஙகள பைடததவர்கைளப் பறறித ெதரிந்து ெகாண்ேடாம். 

இலககண நூலகள எழுதிய சான்ேறார்களும் புதுைவயில இருந்தார்களா?

அபபொ  ஓ! இருந்தார்கேள! தமிழில பிைழயின்றி எழுதுவது 

குறிதத நூலகைளப் பைடததவர், இலககணச சுடர் 

இரா. திருமுருகன். இவர், தனிததமிழ்ப் பறறால 

சுப்பிரமணியன் என்ற தம் ெபயைரத ‘திருமுருகன்’ 

என்று மாறறி அைமததுக ெகாண்டார். 

பூஙகுழலி உடறெகாைட ஈந்தாேர அவரா மாமா?
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அபபொ  ஆமாம். அவர்தாம். நூறு ெசாலவெதழுதுதல, 17 தமிழ்ப்பாடநூலகள, ஆய்வு 

நூலகள, வரலாறறு நூலகள, பாவலர் பண்ைண, என் தமிழ் இயககம் 

ேபான்ற பலேவறு நூலகைள எழுதியுளளார். இவரும் சாகிததிய அகாெதமி 

விருது ெபறற ம. ெலனின் தஙகப்பாவும் இைணந்து நடததிய ‘ெதளிதமிழ்’ 

இதழ் இன்றும் ெதாடர்ந்து ெவளிவந்து ெகாண்டிருககிறது.

யொழினி அப்பா ேகடகேவ மகிழ்வாக இருககிறது. 

பூஙகுழலி  மாமா, அண்ைமயில மைறந்த எழுததாளர் பிரபஞசனும் புதுைவயில 

ேதான்றியவர் என்று ேகளவிப்படேடன், உண்ைமயா?

அபபொ  ஆமாம். இவரும் புதுைவககாரர்தாம். இவர், தம் 

எழுததால தாய்நாடைடப் ேபாறறச ெசய்தவர்; 

உலகம் ேபாறறும் உயர்ந்த எழுததாளர்; எண்ணறற 

சிறுகைதகள, நாவலகள, வரலாறறு நூலகைள  

எழுதியுளளார். இவரது ‘வானம் வசப்படும்‘ என்ற 

நூலுககு சாகிததிய அகாெதமி விருது கிைடததுளளைம 

குறிப்பிடததககதாகும். இவரது உடல, புதுைவ அரசு 

மரியாைதயுடன் தகனம் ெசய்யப்படடது என்பது 

தமிழுககுக கிைடதத சிறப்பாகும்.

யொழினி  அப்பப்பா! புதுைவ பைடப்பாளிகள பலர் தமிழுககு வளம் ேசர்ததுளளனேர! 

இவர்கள, தமிழால இமயம்ேபால உயர்ந்து நிறபவர்கள.

 பூஙகுழலி  ஆமாம், யாழினி. முததமிழ் ேபாறறும் நம் முன்ேனார்கைள

 வணஙகுவேதாடு அவர்களின் நூலகைளயும் நாம் ேதடித  ேதடிப் படிப்ேபாம். 

அபபொ  உஙகள எண்ணம் எனககு மகிழ்சசிையத தருகிறது. உஙகளின் ஆர்வம் 

எப்ேபாதும் நலல வழிகாடடியாக அைமயும். ேமலும், புதுைவயில தமிழ் வளர்தத 

அறிஞர்கள பலர் உளளனர். அவர்கைளப் பறறி ேவெறாரு நாளில ேபசுேவாம்.

கறபறவ கறைபின

• நிறுததக குறிகைளப் பயன்படுததிச சரியான ஒலிப்புடன் படிததுககாடடுக.

• தமிழ்ெமாழியின் வளர்சசிககுப் பஙகாறறிய புதுைவ பைடப்பாளிகைளப் பறறிய

ெசய்திகைளத திரடடுக.
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ைதிபபீடு 

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. சரியொை பசொல்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1 ‘குயிலபாடடு’ நூைல எழுதியவர் யார் ______________

அ) பாரதியார் ஆ) பாரதிதாசன்

இ) வாணிதாசன் ஈ) புதுைவ சிவம்

2 ‘தமிழுககு அமுெதன்று ேபர்’ எனப் பாடியவர் ___________

அ) பாரதிதாசன் ஆ) வாணிதாசன்

இ) கண்ணதாசன் ஈ) பிரபஞசன்

3 “பாரதிநாள இன்றடா, பாடடிைசதது ஆடடா“ எனப் பாடியவர் ______________

அ) பாரதிதாசன் ஆ) வாணிதாசன்

இ) கண்ணதாசன் ஈ) திருமுருகன்

4 பாடடிைசதது - இசெசாலைலப் பிரிதது எழுதக கிைடப்பது ______________

அ) பாடடு + இைசதது ஆ) பாடல + இைசதது

இ) பா + இைசதது ஈ) பாட + இைசதது

5 மூன்று + தமிழ் – இசெசாறகைளச ேசர்தது எழுதக கிைடப்பது ______________

அ) மூன்றுதமிழ் ஆ) முததுததமிழ்

இ) முதுதமிழ் ஈ) முததமிழ்

ஆ. பபொருத்துக

1. பாரதிதாசன் - ெகாடி முலைல

2. தமிழ்ஒளி - பாஞசாலி சபதம்

3. பாரதியார் - பாவலர் பண்ைண

4. வாணிதாசன் - மாதவி காவியம்

5. திருமுருகன் - இருண்ட வீடு

இ. விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. பாரதியார் பைடதத முப்ெபருங காவியஙகள யாைவ?

2. பாரதிதாசன் - ெபயர்க காரணம் தருக.

3. பிரபஞசனுககுச சிறப்ைபச ேசர்தத நூல எது?

4. பாேவந்தர் விருைதப் ெபறறவர்கள யாவர்?

5. தமிழ்ஒளியின் பைடப்புகைள எழுதுக.

ஈ. சி்நதறை விைொ

தமிழின் வளர்சசிககுக கவிஞர்கள எவவாெறலலாம் ெதாண்டாறறியுளளனர்?  
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தமிழ்மணியின் வீடடில அழகிய ேதாடடம் ஒன்று இருந்தது. வண்ண வண்ண 

மலர்களும் பயன் தரும் ெசடி, ெகாடிகளும் அஙகு நிைறந்திருந்தன. ேதாடடததின் 

அருகிேலேய சில மரஙகளும் இருந்தன. அதனால, அந்த இடததில எப்ேபாதும் 

குளிர்சசியும் தூய்ைமயான காறறும் இருந்துெகாண்ேட இருககும். 

மாைலேநரததில, தமிழ்மணி அஙகுளள மரககிைளயில ஊஞசல கடடி  ஆடுவான். 

ஒருநாள, அஙகிருந்த ஒரு மரககிைளயில பறைவெயான்றின் கூடைடக கண்டான். 

ெபறேறாரிடம் இதுபறறிக கூறினான். அவன் தந்ைத, “ஆமாம், தமிழ்மணி! நான் ேநறேற 

பார்ததுவிடேடன். இரண்ேடா மூன்ேறா பறைவக குஞசுகள இருககின்றன. அவறறின் 

கீச…கீச… ஒலிைய நீயும்கூட ேகடகலாம்“ என்றார்.

அப்பா, தாய்ப்பறைவ இலலாத ேநரததில நான் அந்தப் பறைவக குஞசுகைள 

எடுககடடுமா“ என்றான் தமிழ்மணி. உடேன அவன் அம்மா, நீ அப்படிெயலலாம் 

ெசய்யககூடாது. தாயிடமிருந்து பிரிததுவிடடால, அைவ மிகுந்த துன்பமைடயும்“ என்று 

இயல் 

�னறைநய �லம் தரும்

துறைபபொைம் 
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அறிவுறுததினாள. சரி, சரி என்று தைலயாடடிகெகாண்ேட விைளயாடச ெசன்றான் 

அவன்.

தமிழ்மணிககு அன்று பிறந்தநாள. ெகாண்டாடடததுககுச ெசாலலவா ேவண்டும்? 

ேபான ஆண்ைடவிட இந்த ஆண்டு, அவனுககு நண்பர் கூடடம் அதிகரிததிருந்தது. தன் 

ெபறேறாரிடம் தனககு என்ெனன்ன ேவண்டும்? பிறந்த நாள விழாவுககு எததைன 

நண்பர்கள வருவார்கள? என்ெறலலாம் அவன் முன்ேப ெசாலலி ைவததிருந்தான். 

அதனால, அவன் ெபறேறாரும் விழாவுககான ஏறபாடுகைளச சிறப்பாகச ெசய்திருந்தனர்.

மாைல மூன்று மணியிலிருந்ேத நண்பர்கள தமிழ்மணியின் வீடடுககு வரத 

ெதாடஙகினர். ேதாடடதைதப் பார்தததும் அவர்களுககுக கடடுககடஙகா மகிழ்சசி 

ஏறபடடது. சிலர் அஙகிருந்த பூககைளப் பறிததுக கீேழ ேபாடடனர். சிலர், இைலகைளச 

சுருடடி அடுததவர் காதில ஊதினர். ஊஞசலில ஏறியும் இறஙகியும் சிலர் விைளயாடினர். 

சிலர், மரததிறகு மரம் ஓடிப்பிடிதது விைளயாடினர். தமிழ்மணியும் அவர்கேளாடு ேசர்ந்து 

மகிழ்சசியாக ஆடிகெகாண்டிருந்தான்.  

அசசமயம், அவன் நண்பன்  ரஷீத மரததின் ேமலிருந்த பறைவககூடைடப் பார்ததான். 

“எலலாரும் இஙக பாருஙக, சின்னச சின்னதாப் பறைவககுஞசுகள இருககும்ேபால, 

கீச…கீசனு சததம் ேகடகுது“ என்றான் ரஷீத. அஙகஙேக விைளயாடிக ெகாண்டிருந்த 

நண்பர்கள எலலாம் பறைவககூடு இருந்த மரததினருேக ஒன்றுகூடினார்கள. 
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அப்ேபாது, யாரும் எதிர்பாரா வைகயில மறெறாரு நண்பன், பீடடர் திடீெரன அந்தக 

கூடடின் மீது கலெலறிந்தான். நலலேவைள! அவன் எறிந்த கல, கிைளயில படடு, 

அருகிலிருந்த பூந்ெதாடடியின் மீது விழுந்தது. இைதப் பார்தததும், தமிழ்மணிககுச சினம் 

ெபாஙகியது.

“பீடடர், ஏன் இப்படி ெசய்தாய்? அந்தப் பறைவக குஞசுகள பாவம் இலைலயா? நீ எறிந்த 

கல அந்தச சின்னஞசிறிய பறைவக குஞசுகளின்ேமல படடிருந்தால என்னவாயிருககும்? 

உன் வீடைட யாராவது இடிததுத தளளினால, நீயும் உன் குடும்பததாரும் என்ன 

ெசய்வீர்கள? அதுேபான்றுதாேன அந்தப் பறைவகளின்  நிைலயும். இைத ஏன் நீ புரிந்து 

ெகாளளவிலைல“ என்று  படபடெவனப் ேபசினான் தமிழ்மணி.

 தன்னுைடய இழிவான ெசயைல நிைனதத பீடடர், என்ன ெசாலவெதன்று ெதரியாமல 

தைலகுனிந்து நின்றான். “தமிழ், என்ைன மன்னிததுவிடுடா,  நான் அறியாமல ெசய்த 

தவறைற எண்ணி வருந்துகிேறன். இனி எப்ேபாதும் இதுேபான்ற தவறுகைளச  ெசய்ய 

மாடேடன்“ என்று வருததததுடன் கூறினான் பீடடர். அவன் கூறியைதக ேகடட மறற 

நண்பர்கள, “அவன்தான் தவறைற ஒப்புகெகாண்டாேன, மன்னிததுவிடுடா, அவன் 

மடடும் இலேல நாஙகளும் இதுேபான்று தவறு ெசய்யமாடேடாம்“ என்று கூறினர். 

அப்ேபாது அஙகு வந்த தமிழ்மணியின் ெபறேறார் நடந்தைத அறிந்துெகாண்டனர்.              

“நம்ைமப்ேபாலததான் இவவுலகில எலலா உயிர்களும் வாழ்கின்றன. அவறறிடம் நாம் 

அன்புகாடட ேவண்டும். மறற உயிர்களுககுச ெசய்யும் தீஙகு, நமககு ேநர்ந்தது ேபான்று 

உணர ேவண்டும்.  நமககு வலிததால அவறறிறகும் வலிககும் அலலவா“ என்றார் 

தமிழ்மணியின் தந்ைத.

அவர் கூறியைதப் புரிந்துெகாண்ட தமிழ்மணியும் நண்பர்களும் “இனி நாஙகள 

யாைரயும் துன்புறுதத மாடேடாம்“ என்று உறுதி கூறினர். தாஙகள கூறியைத 

ெமய்ப்பிப்பதுேபால,  ெகாண்டு வந்த தின்பண்டஙகைளயும் சிறுதானியஙகைளயும் 

பறைவகளுககுக ெகாடுததனர். 

ேமலும், தாம் பார்ககும் இடஙகளிலும் பளளியிலும் பறைவகளின் கூடுகைளக

கண்டால, அவறைறக கைலககாமல பாதுகாப்ேபாம் என்று உறுதி  பூண்டனர்.

பறைவகளுககுத தானியஙகளும் தண்ணீரும் ெகாடுதது உதவுேவாம் என்று 

கூறி உறுதி அளிததனர். பிைர்க்கு உதவுவநத சிை்நத பிை்நத �ொள் பரிசு என்று கூறித 

தமிழ்மணிைய அைனவரும் வாழ்ததிச ெசன்றனர்.

கறபறவ கறைபின

• இககைதைய உம் ெசாந்த நைடயில கூறுக.

• நீஙகள விலஙகுகளிடம் அன்புகாடடிய நிகழ்ெவான்ைற அைனவருககும் கூறுக.
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ைதிபபீடு

விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1.  பறைவக குஞசுகைள எடுகக நிைனதத தமிழ்மணிககுத

தாய்கூறிய அறிவுைர யாது?

2. தமிழ்மணியின் பிறந்தநாள விழாவில, பீடடர் ெசய்த ெசயல யாது?

3. பீடடரின் ெசயைலக கண்ட தமிழ்மணி என்ன கூறினான்?

4.  உயிர்களிடதது அன்பு காடடுவது குறிததுத தமிழ்மணியின் தந்ைத என்ன

கூறினார்?

சி்நதறை விைொ

  நீஙகள  ெசலலும்  வழியில  நாய்ககுடடிெயான்று  நடகக முடியாமல  துன்பப்படுகிறது. 

அதறகு நீஙகள எப்படி உதவுவீர்கள?

கறகணடு

ைைபுத்பதொைர்கள்

முருகன  அடேட, கபிலா, நீயா? என்னப்பா, இப்பததான் வழி ெதரிந்ததா? இவவளவு 

நாளாக எஙேக இருந்தாய்?

கபிலன  அட, அைத ஏஙக ேகடகிறீஙக? உஙக ேபசைசெயலலாம் ேகடகாம, 

கிைடதத நலல ேவைலய விடடுவிடடு ெவளியூருககுப் ேபாேனன். அந்த

ேவைலயத தறல ல றவத்துக் பகொணைொடிநைன. ஆனால, கொைல் 

நீறை உண்ைமெயன்று நம்பிவிடேடன். நான் ெசய்த இைொலயத் தவறு 

இதுதான். எபபத்தொன  கறைநயறுநவநைொ ெதரியல.  நம்ம  ஊர்லய 

ேவைல கிைடககுமான்னு இப்ப பஞசொகப பை்நதுகிடடிருக்நகன.

முருகன என்னாசசு? ஏன் இப்படிப் ேபசுகிறாய்? 

கபிலன ேவெறன்ன? அவசைக்குடுக்றகயொ இருந்ததாேல ஆகொயத்தொைறைறய 

உண்ைமன்னு நிைனசேசன். இப்ப வருததப்படுகிேறன். நலல ஊதியம் 

கிைடககும்னு பார்ததா ஒேர பித்தலொடைைொ இருககு.

முருகன  சரி, சரி, வருததப்படாேத. நீ எஙேகயும் ேபாகேவண்டா. நாேன உனககு 

ேவைல வாஙகித தருகிேறன்.

உைரயாடைலப் படிததீர்களா? கபிலன் என்ன ேபசினான் என்று புரிந்து 

ெகாண்டீர்களா? அவன் தன் ேபசசில மரபுதெதாடர்கைளப் பயன்படுததியிருககிறான். 

அைவ, உஙகளுககுப் புரியவிலைலெயனில, அவறறின் ெபாருைள முதலில காண்ேபாம். 

பின்னர், மீண்டும் அவன் ேபசியைதப் படிததுப் பார்ப்ேபாம்.

5th_Tamil_Term 3.indd   51 7/22/2019   10:14:26 AM

யி

179



ைைபுத்பதொைர் உைர்த்தும் பபொருள்

தைலயில ைவததுக ெகாண்டாடுதல ெபரிதும் மதிததல

கானல நீர்  கிைடககாத ஒன்று

இமாலயததவறு  ெபரிய தவறு

கைரேயறுதல     துன்பததிலிருந்து மீளுதல

பஞசாகப் பறததல     அைலந்து திரிதல

அவசரககுடுகைக     ஆராயாமல ெசயலபடுதல

ஆகாயததாமைர     இலலாத ஒன்று

பிததலாடடம்      ஏமாறறு ேவைல

இப்ேபாது, மீண்டும் படிததுப் பார்ததீர்களா? அவன் கூறியதன் ெபாருள 

புரிந்துவிடடதலலவா! இவவாறு, நம் ேபசசில இயலபாகப் பயன்படுததும் ெசாறகள 

பலவறைற முன்ேப நாம் அறிந்துளேளாம். இைணெமாழிகள ேபான்று கருததாழமும் 

நைடயழகும் ெகாண்டைவ மரபுதெதாடர்கள. இைவ ைைபொகத் பதொனறுபதொடடு 

வழக்கில் பயனபடுத்தபபடடு வருவதொல், ைைபுத்பதொைர்கள் எனகிநைொம். 

கறபறவ கறைபின

• மரபுதெதாடர்களின் ெபாருைள அறிந்துெகாளள முயலக.

• அன்றாட வாழ்வில நம்ைமச சுறறியுளளவர்களின் ேபசசில காணப்படும்

மரபுதெதாடர்கைளத ெதாகுதது வருக.

• மரபுதெதாடர்கைளப் பயன்படுததித ெதாடர்கள எழுதுக.

ைதிபபீடு 

படிபநபொம்! சி்நதிபநபொம்! எழுதுநவொம்!

அ. கீழக்கொணும் பதொைர்களில் ஏறை ைைபுத்பதொைறைத் நதர்்நபதடுத்து எழுதுக.

1  நாஙகள---------------உழவுதெதாழில ெசய்து வருகிேறாம். 

(வாைழயடி வாைழயாக/ விடிெவளளியாக)

2  அவனுககு நைடமுைற அறிவு எதுவும்கிைடயாது. அவன் ஒரு--------

(அவசரககுடுகைக/புததகப்பூசசி)

3   பாரதிதாசன் கவிைத  உலகில ----------ப் பறந்தார். 

(பறறுகேகாடாக/ ெகாடி கடடி)
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ஆ. பபொருத்துக.

1. கயிறு திரிததல  - ெபாய் அழுைக

2. ஓைல கிழிந்தது - விடாப்பிடி

3. முதைலக கண்ணீர் - இலலாதைதச ெசாலலல

4. குரஙகுப்பிடி - மைறந்து ேபாதல

5. நீர் ேமல எழுதது - ேவைல ேபாய்விடடது

இ.  ‘கொறல வொரிவிடுகிைது‘ – இம்ைைபுத்பதொைர், கீழக்கொணும் எ்நதத்பதொைருக்குப 

பபொருத்தைொக அறையும்?

1 காலம் ெபான் ேபான்றது. இருந்தாலும் நம்ைமக----------------------.

2 காைல எழுந்தவுடன் தூககம், நம்ைமக----------------------.

3 மறதி நம்ைம அடிககடி ----------------------.

4 இளைமககாலம் நம்ைம அடிககடி----------------------.

ஈ. ைறலநயறி விடைது – இம்ைைபுத்பதொைர் குறிக்கும் பபொருறளத் நதர்்நபதடுக்க.

1. மாயசெசயல   2. கைத விடுதல

3. மாறறம் ெபறுதல   4. பயனிலலாது இருததல

உ. விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. மரபுதெதாடர் என்றால என்ன? ஓர் எடுததுககாடடு தருக.

2. பின்வரும் மரபுதெதாடர்கைளகெகாண்டு ெதாடரைமதது எழுதுக.

அ) ேதாலிருககச சுைள விழுஙகி ஆ) மதில ேமல பூைன

பைொழிறய ஆள்நவொம்

அ. நகடைல்

• அன்புைடைம அதிகாரததிலுளள குறடபாககளின் ெபாருைளக ேகடடறிக.

• மனிதேநயதைத உணர்ததும் கைதகைளக ேகடடு அறிக.
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ஆ. நபசுதல்

• உனது வாழ்வின் உயர்வுககு எந்ெதந்தப் பண்புகள உதவியாக இருககும்?

கலந்துைரயாடுக.

• அன்ைன ெதரசாவின் ெதாண்டுகைளப் பறறி 5 மணிததுளி ேபசுக.

இ. படித்தல்

• அண்ணல காந்தியடிகள, அன்ைன ெதரசா ஆகிேயாரின் வாழ்கைக வரலாறறு

நூலகைளப் படிதது அறிக.

• நீஙகள ெசய்திததாளில படிதத மனிதேநயச ெசயெலான்ைற வகுப்பில கூறுக.

ஈ. எழுதுதல்

1. பசொல்லக் நகடடு எழுதுக.

1. ெபண்ணின் ெபருைமையப் பாடியவர் பாரதிதாசன்.

2. பாரதிதாசன் ெபயரால விருது வழஙகப்படுகிறது.

3. கவிஞர் வாணிதாசன் புதுசேசரிையச ேசர்ந்தவர்.

4. வானம் வசப்படும் என்ற நூைல எழுதியவர், பிரபஞசன்.

2. பசொறகறளத்  பதொைரில்  அறைத்து  எழுதுக.

1. ெபாறுைம _________

2. நூலகள _________

3. தமிழ்ெமாழி _________

4. அன்பு _________

5. கவிஞர் _________

3. பபொருத்துக

1. பாரதியார் - என் தமிழ் இயககம்

2. பாரதிதாசன் - ெகாடி முலைல

3. வாணிதாசன் - குயில பாடடு

4. திருமுருகன் - வானம் வசப்படும்

5. பிரபஞசன் - தமிழியககம்
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4. அணைல் கொ்நதியடிகளின உள்ளம் கவர்்நத குஜைொத்திய பொைலின தமிழொக்கம்

 தீறை பசய்தவர்க்கும் �னறை பசய், எல்லொரும் ஒனறு எனபறதக் கூறும் 

ைனிதந�யப பொைறலப படித்து உைர்க.

உண்ணும் நீர் தந்த ஒருவனுககுக ைகம்மாறாய்

விண்ணமுைதப்ேபால அன்னம் விரும்பிப்  பைடததிடுவாய்!

அன்ேபாடு கும்பிடடால அடிபணிந்து நீ ெதாழுவாய்!

ெசம்பான காசுககுச ெசம்ெபான்ைனத தந்திடுவாய்!

உயிர்காதேதான் துன்பதைத உயிர்ெகாடுதது நீ துைடப்பாய்!

ெசயலாலும் ெசாலலாலும் சிந்ைதயினாலும் ெபரிேயார்

சின்னஞசிறு உதவி ெசய்தவர்ககு எந்நாளும்

ஒன்றுககுப் பததாய் உவந்து ெசய்வர் ேபருதவி!

ைவயததார் எலலாரும் ஒன்ெறனேவ மாண்புைடேயார்

ஐயப்பாடின்றி அறிந்திருககும் காரணததால

இன்னா ெசய்தாைர ஒறுகக அவர் நாண

நன்னயம்ெசய்துவிடுவர் இந்த நானிலதேத!

5. பிைபைொழிச பசொறகள் கலவொைல் எழுதுக.

அழகன், பிெரண்டேஸாடு கிரவுண்டுககுச ெசன்றான். அஙகு அைனவருடனும் 

ஜாலியாகக கிரிகெகட விைளயாடினான். அதனால, அவன் மிகவும் ைடயர்டாக 

இருந்தான்.

6. பொைறல நிறைவு பசய்க.

1) அம்மா இஙேக வந்தாஙக!

அன்பாய் இருககச ெசான்னாஙக!

நானும் அைதக ேகடேபன்

அதன் படிேய நடப்ேபன்

2) _________  இஙேக வந்தாஙக!

_________ இருககச ெசான்னாஙக!

நானும் அைதக ேகடேபன்

அதன்படிேய நடப்ேபன்

3) ______________________

______________________

______________________

______________________

4) ______________________

 ______________________

______________________

______________________
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7. பினவரும் விளம்பைத்றதப படித்து விைொக்களுக்கு விறையளிக்க.

கபடி விறளயொடடு ைனைம்

அறைத்துப பள்ளி ைொைவ, ைொைவியருக்கும் ஒரு �றபசய்தி

பயிறசி

இலவசப

விைொக்கள்

1. நீஙகள ேமேல படிததது என்ன?

அ) பாடல  ஆ) கைத இ) விளம்பரம்

2. பயிறசி அளிககப்படும் விைளயாடடு எது?

அ) மடைடப்பந்து ஆ) கபடி இ) சதுரஙகம்

3. மாணவர்களுககு எததைன மணி ேநரம் பயிறசி வழஙகப்படுகிறது?

அ) 1 மணி  ஆ) 2 மணி  இ) 3 மணி

4. ைமதானம் – இந்தசெசாலலுககுரிய ெபாருள எது?

அ) பூஙகா  ஆ) அரஙகம்  இ) திடல

5. விளம்பரததிலிருந்து நீஙகள புரிந்து ெகாண்டது என்ன?

அ) கபடி விைளயாடடுப் பயிறசி இலவசமாகக கறறுத தரப்படுகிறது.

ஆ) கபடி விைளயாடடில மாணவர் மடடுேம ேசர்ததுக ெகாளளப்படுவர்.

இ) கபடி விைளயாடடு நைடெபறுமிடம் ெபரியார் விைளயாடடு ைமதானம்.

இடம்: அண்ணா விைளயாடடு ைமதானம், ெசன்ைன.

காலம்: மாணவர் – காைல 9 மணிமுதல  11 மணிவைர 

மாணவியர் – காைல 11 மணிமுதல 12 மணிவைர
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பைொழிநயொடு விறளயொடு

1. குறுக்பகழுத்துப புதிர்

நா பா ர தி யா ர்

வ ட மி து ரு வி

அ ல க ன வு ழா

ன் நூ கு ம் ழி ெமா

பு றா ைல த டு வி

இைமிரு்நது வலம்

1 இவர் எடடயபுரததுக கவிஞர்

2 இது ெவண்ணிறப் பறைவ

3 தூககததில வருவது

கீழிரு்நது நைல்

1  புததகதைதக குறிககும் ெசால

வலமிரு்நது இைம்

1 பாராடடி வழஙகப்படுவது

2 மககள ேபசுவதறகு உதவுவது

3 சுதந்திரதைதக குறிககும் தமிழ்செசால

குறுக்கும் ப�டுக்குைொக

1 முததமிழுள ஒன்று
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2. குறிபபுகள் பகொணடு விறை எழுதுக

1. தைலகீழாய் என் வீடு _________________________

2. என் பார்ைவ கூர்ேநாககு _________________________

3. நானும் ஒரு ைதயலகாரி _________________________

4. வருமீன் வரும்வைர காததிருப்ேபன் _____________________

5. எனககு வீடு கடடத ெதரியாது. _________________________

3. பசொல்லி ரு்நது புதிய பசொல்

பாரதியார்  ________ ________ ________ ________

மணிகெகாடி ________ ________ ________ ________

பாேவந்தர்  ________ ________ ________ ________

நாடகம்  ________ ________ ________ ________

விடுதைல  ________ ________ ________ ________

4. பசொறகறளக் பகொணடு புதிய பதொைர் உருவொக்குக.

(எ.கா.) உண்ைம நாம் எப்ெபாழுதும் உண்ைமேய ேபசேவண்டும்

1. ெபருைம  _______________________________

2. பாடல   _______________________________

3. நாடகம் _______________________________

4. ேதாடடம் _______________________________

5. பரிசு _______________________________

5. முறைைொறியுள்ள பசொறகறள முறைபபடுத்தித் பதொைைறைக்க.

1. ெபருைம பாரதிதாசன் தமிழுககு  ேசர்ததுளளார்.

பாரதிதாசன் தமிழுககுப் ெபருைம ேசர்ததுளளார்.

2. பறைவ அழகான புறா _______________________________
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3. தமிழ் உண்டாகிறது ேமல ஆர்வம்

_______________________________

4. ேபாறறும் உலகம் எழுததாளர் உயர்ந்த

_______________________________

அறி்நது பகொள்நவொம் 

ைனிதந�யம்

அன்ெபன்று ெகாடடு முரேச – மககள

 அததைன ேபரும் நிகராம்

இன்பஙகள யாவும் ெபருகும் – இஙகு

யாவரும் ஒன்ெறன்று ெகாண்டால

நிறக அதறகுத் தக

• உயிர்களிடததில அன்பு ெசலுததுேவன்

• நலல நலல நூலகைளத ேதடிப் படிப்ேபன்

• மரககன்றுகைள நடடு வளர்ப்ேபன்

• தமிழ்ெமாழி வளர்சசிககுத ெதாண்டாறறிய கவிஞர்களுள

ஐவரின் படதைத ஒடடி, ஒவெவாருவைரயும் பறறி 5 வரிகள

எழுதி வருக.

பசயல் திடைம்
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அகைமு்தலி

அம்மி - அ்ர்ககும் ்கல்

அலுப்பு - ்க்்ளப்பு

அஞசா கநஞசம் - ம்னஉறுதி

அதி்கரித்தல் - மிகுதிைாதல்

அனுமதி - இ்சவு

அநிைாைம் - வநர்மயின்ம

ஆ்ை - ்கட்டை்்ள

ஆயுதங்கள் - ்கருவி்கள்

ஆல் - ஆ்மரம்

ஆவல் - விருப்பம்

ஆவவசமா்க - சி்னஙக்காணடு

ஆ்னந்தம் - மகிழ்ச்சி

இம்்ம - இப்பிறப்பு

இரவல் - ்கடைன

இ்ளகிை - இர்க்கமுள்்ள

இன்னல் - துனபம்

உ்கந்த நி்ம் - ஏறற நி்ம்

ஊழ்வி்்னப் பைன - விதிப்பைன

எஞசியிருந்த - மீதியிருந்த

எழி்ா்ன - அழ்கா்ன

்கஞசத்த்னம் - பிறர்ககு்க க்காடு்க்க ம்னமில்்ாத

்கட்டு்க்கடைங்கா - அ்ளவில்்ாத

்க்்கம் - சண்டை

்க்ளரநி்ம் - பயிர கசய்ை உதவாத நி்ம்

்களித்தாள் - மகிழ்ந்தாள்

்களிறு - ஆண ைா்்ன

்க்ழ - ்கரும்பு

்கனிவா்ன வபச்சு - இனி்மைா்ன வபச்சு

கும்பிடு - வைஙகிடு

குைவன - மணபாணடைம் கசய்பவர

குளிரி்ள - குளிரச்சிைா்ன

குனறாப் பு்கழ் - கு்றைாத பு்கழ்

க்கட்டில் - நீர க்காதி்க்க ்வ்ககும் ்க்ம்

க்கா்டைப்பணபு - வள்்ளல் தன்ம

வ்கா்ழ - வீரமில்்ாதவன

்்கம்மாறு - பதிலுதவி

சனமா்னம் - கவகுமதி

சாதம் - வசாறு

சாத்்ன - கவறறி

சிந்்த - எணைம்

கசரு்ககு - த்்்க்க்னம்

கசல்வந்தர - பை்க்காரர
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வச்கரித்தல் - திரட்டுதல்

வசாரந்து - ்க்்ளத்து

த்க்னம் - எரியூட்டுதல்

தணடித்தல் - ஒறுத்தல்

தணவடைாரா - முரச்றந்து அறிவித்தல்

தரணி - உ்்கம்

தாழ்்ம - தாழ்வு

தா்ளாண்ம - முைறசி

திடைமா்ன - உறுதிைா்ன

துைர - துனபம்

நங்்க - கபண

நல்குதல் - வழஙகுதல்

நனிபசு - மிகுதிைா்கப் பால் தரும் பசு

நாைைம் - வநர்ம

நானி்ம் - உ்்கம்

நீடுழி - கநடுநாள்

கநசவு - துணி கநய்தல்

பஞசம் - வறட்சி

பரிவு - அனபு

பறறு - விருப்பம்

பாணடைம் - ்க்ம்

பாதிப்பு - வி்்ளவு

பார - உ்்கம்

பிரவதசம் - நாடு

புரவி - குதி்ர

வப்ழ - கபட்டி

கபாலிவு - அழகு

ம்கரம் - மீன

மரிைா்த - மதிப்பு

மாணபு - கபரு்ம

மாரி - ம்ழ

மிளிரதல் - ஒளிரதல்

முறறல் - வத்வ்ககு அதி்கமா்க முறறிை ்காய்

வமனி - உடைல்

்மதா்னம் - திடைல்

வன்ம - வலி்ம

வா்ளாண்ம - முைறசி

விணைமுதம் - ம்ழநீர

விருது - பட்டைம்

விைாபாரி - வணி்கர

விவசாயி - உழவர

விவாதம் - கசாறவபார

வவ்ளாண்ம - உழவு

்வைத்தார - உ்்கத்தார
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்கட்டல ்பசு்தல படித்்தல எழுது்தல

• விழிப்புைரவுப்

பாடைல்்கள்,

சிந்த்்ன்ைத்

தூணடும் ்க்த்க்்ள்க

வ்கட்டுப்புரிந்து

க்காள்வர.

• கசாறவபார,

்க்ந்து்ரைாடைல்

ஆகிைவற்ற்க

வ்கட்டுப்புரிந்து

க்காள்வர.

• எளிை கசைல்

திட்டைங்க்்ள்க வ்கட்டுப்

புரிந்து கசைல்படுவர.

• பல்வவறு பாடைல்்க்்ளப்

கபாருளுைரந்து

பாடுவர.

• அறிந்த,  எளிை

த்்ப்பு்களில்

இைல்பா்கவும்

சர்ளமா்கவும் வபசுவர.

• வ்கட்டை, படித்த பகுதியின

்மை்க்கருத்தி்்ன்க

கூறுவர.

• வ்கட்டை, படித்த பல்வவறு

இ்்ககிைங்கள்பறறிப்

வபசுதல், விவாதித்தல்,

பகுப்பாய்வு கசய்வர.

• தன்்னச்சுறறி  நி்கழும்

பல்வவறு நி்கழ்வு்களு்ககு

எதிரவி்்ன புரிவர.

• சூழ்நி்்்க்்ளயும்

நி்கழ்வு்க்்ளயும்

விவரிப்பர.

• படித்த, வ்கட்டை

்கருத்து்கள் பறறி்க

்கருத்தாடைல் கசய்ைவும்

வி்னா்க்கள் எழுப்பவும்

தம் ்கருத்து்ககு/

வநா்க்கத்திறகு

ஆதரவா்கவும்

வி்ள்க்கமளிப்பர.

• நாடை்கங்கள், கசாறவபார

முத்ா்ன நி்கழ்வு்களில்

பஙவ்கறறுப் வபசுவர.

• கமாழியின

நுட்பமா்ன கூறு்க்்ள

ம்னத்திறக்காணடு

தங்களு்கவ்கயுரிை

கமாழிந்டை்ை்க

்கட்டை்மப்பர.

• கசய்தி, நி்கழ்ச்சி

அறிவிப்பு்கள்,

நி்கழ்ச்சிநிரல்,

அ்ழப்பிதழ்்கள்,

துணடைறி்க்்க/

கவளியீடு்கள்

ஆகிைவற்றப் படித்துப்

கபாருளுைரவர.

• ்க்த, உ்ரைாடைல்,

நாடை்கம், ்கடிதம்

ஆகிைவற்ற உரிை

உைரச்சியுடைனும், குரல்

ஏறறஇற்க்கத்துடைனும்

கபாருள் வி்ளஙகுமாறு

படிப்பர.

• உ்ரப்பகுதி்க்்ளப்

படித்து அதிலிருந்து

வ்கட்்கப்படும்

பல்வவறு   வ்்கைா்ன

வி்னா்க்களு்ககு

வி்டைைளிப்பர.

• எளிை படை வி்ள்க்கங்கள்,

எண விவர அறிவிப்பு்கள்,

வ்ரபடைங்கள்

ஆகிைவற்றப் படித்து,

கபாருள் உைரவர.

• கசாற்களின

கபாருண்ம்ை

அ்கரமுதலி்களில்

்கணடைறிவர.

• கசய்தித்தாள்்கள், ்க்த

நூல்்கள் ஆகிைவற்றப்

படிப்பர.

• .பல்வவறு து்ற

சாரந்த கசாற்க்்ளப்

புரிந்துக்காணடு

கபாருத்தமா்ன

இடைங்களில்

பைனபடுத்துவர.

• உ்ரந்டை /

து்ைப்பாடைங்களில்

இடைம்கபறும்

இனறிை்மைாச்

சி்க்கல்்க்்ள

எழுத்துவடிவில்

கவளிப்படுத்துவர.

• உ்ர/ உ்ரப்பகுதி்ைச்

/ கசால்்்க வ்கட்டு உரிை

நிறுத்த்ககுறி்களுடைன

எழுதுவர.

• கசய்யுள், பாடைல்்க்்ள

அடிபிறழாமல் எழுதுவர.

• சுறறுப்புறத்தில் நடை்ககும்

நி்கழ்வு்க்்ள உறறு

வநா்ககி, அ்வசாரந்த தமது

்கருத்து்க்்ள எழுத்தில்

பதிவு கசய்வர.

• நாட்குறிப்பு எழுதுதல்

• நி்கழ்வு்க்்ள விவரித்து

எழுதுதல்.

• பல்வவறு சூழல்்களு்கவ்கறப

எழுதும்வபாது, கமாழியின

இ்்க்கை்க கூறு்க்்ளப்

புரிந்துக்காணடு,

கபாருத்தமா்ன கசாற்கள்,

கதாடைர்கள், பழகமாழி்கள்,

நிறுத்த்க குறி்க்்ளப்

பைனபடுத்தி, ்கவ்னமா்க

எழுதுவர.

• ்கறப்்னயின

அடிப்ப்டையில் ்க்த்கள்,

பாடைல்்கள், ்கவி்த்கள்,

்கடிதங்கள் எழுதுவர.

• விணைப்ப்க ்கடிதம்

எழுதுவர.

• குறிப்புச் சட்டை்கத்்தப்

பைனபடுத்தி, ்கட்டு்ர

எழுதுவர.

கறெல விமளவுகள்
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்நம்டமுமெ இலக்கணைறி்தல கறகக் கறெல ச்சோறகளஞசியப் சபருக்கமும் 

ச்சோலலோடசித் திெனும்

• கசாறகறாடைர அ்மப்புமு்ற (எழுவாய்,

கசைப்படுகபாருள், பைனி்்) அறிவர.

• மூவிடைம் அறிதல் (தன்ம, முனனி்்,

படைர்க்்க )

• உரிை இ்ைப்புச் கசாற்க்்ளப்

கபாருத்தமா்ன இடைங்களில் வசரத்து

எழுதுவர. (ஏக்னனில், அப்படிைா்னால்,

அப்படியில்்ாவிட்டைால்)

• எளிை அ்கரமுதலி்ைப்

பைனபடுத்துவர.

• கசய்தித்தாள்்கள், ்க்த 

நூல்்கள்  படிப்பர.

• ்கணினி்ைப் பைனபடுத்தி

நாடை்கங்கள், கசாறவபார,

உ்ர்கள், வ்கட்பர.

• இ்ைைத்தில் வதடிப்

படிப்பர.

• கீழ்்க்காணும் கசாற்க்்ள்க ்கறறறிந்து

வபச்சிலும் எழுத்திலும் பைனபடுத்துவர

• பழகமாழி்கள், மரபுத் கதாடைர்கள்

• வநரி்ை (உைரந்வதாஙகிை)

எதிரி்ைச் (ஏறற இற்க்கம்)

கசாற்க்்ளப் பைனபடுத்துதல்

• பிற நாடு்கள், உ்்கத் த்்வர்கள்,

இனறிை்மைா இடைங்களின கபைர்கள்

• ஆஙகி்ச் கசாற்களு்ககு இ்ைைா்ன

தமிழ்ச் கசாற்கள்

• ப்து்ற சாரந்த ்க்்ச் கசாற்கள்

• அறிவிைல் ்க்்ச் கசாற்கள்

• கசாற்க்ளஞசிைப் கபரு்க்கத்திற்கா்கப்

படித்தல்

• சிறுவர்களு்க்கா்ன  இ்்ககிைங்கள்

பம்டப்புத் திென்கள் விழுமியஙகமள 

உணரந்தறிநது 

பின்பறறு்வர

்வோழ்வியல திென்கமள 

உணரந்தறிநது ச்சயலபடுத்து்வர

• குறிப்பு்க்்ள்க க்காணடு ்க்த்க்்ள 

உருவா்ககுவர.

• பாதி்க்க்த்ைத் கதாடைரந்து  மீதி்க

்க்த்ை்க கூறி முடிப்பர.

• பாடைல் அடி்க்்ள நீட்டி்க க்காணவடை

கசல்வர.

• நி்கழ்ச்சி்ைச் கசய்திைா்ககுவர.

• த்்ப்புச் கசய்தி்ை விரித்து

எழுதுவர.

• வி்ளம்பரங்கள், அறிவிப்பு்கள், முழ்க்கத்

கதாடைர்கள் உருவா்ககுவர.

• குறிப்பிட்டை த்்ப்பில் ்க்த,

்கவி்த, உ்ர எழுதித் தைாரித்தல்/

படித்து்க்காட்டுவர.

• ்கா்ம் தவிரா்ம 

• விதி்க்்ளப் பினபறறுதல்

• தூய்்ம வபணுதல்

• கபாருள்்க்்ளப் பாது்காத்தல்

• பிறர்ககு உதவுதல்

• பிற உயிர்களிடைத்தில் அனபு

்காட்டுதல்

• கூட்டுைரவு

• நட்புைரவு

• உண்ம வபசுதல்

• வசமிப்பு உைரவு

• சி்க்க்னம்

• வநர்ம

• நனறியுைரவு

• தன்னம்பி்க்்க

• ஒறறு்ம

• விட்டு்க க்காடுத்தல்

• நாட்டுப்பறறு

• விடைாமுைறசி

• கமாழிப்பறறு

• உ்ழப்பு

• அறிவிைல் ம்னப்பான்ம

• இைற்்க்ை வநசித்தல்

• சவ்காதரத்துவம்

• தன்்ன அறியும் திறன

• சி்க்கல் தீர்ககும் திறன

• முடிகவடு்ககும் திறன

• கூரசிந்த்்னத் திறன

• ப்டைப்பா்க்கச் சிந்த்்னத் திறன

• சிறந்த த்கவல் கதாடைரபுத் திறன

• இை்க்கமா்ன உறவு்க்கா்ன திறன்கள்

• பிற்ர அவர நி்்யிலிருந்து

புரிந்துக்காள்ளும் திறன

• உைரவு்க்்ள்க ்்கைாளும் திறன

• ம்ன அழுத்தத்்த்க ்்கைாளும் திறன
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்தமிழ் – ஐந்தோம் ்வகுப்பு 

்தமிழ் ஆக்கம்

போ்டநூல உரு்வோக்கக் குழு

திருைதி அை. அனுசுயோ ்்தவி, இ்டைநி்் ஆசிரி்ை, 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, சா்்ை ம்பா்்ளைம், 

வ்காலிைனூர ஒனறிைம், விழுப்புரம் மாவட்டைம்.

திருைதி சப. முருகைோணி, இ்டைநி்் ஆசிரி்ை, 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, மருவத்தூர, 

வவப்பூர ஒனறிைம், கபரம்பலூர மாவட்டைம்.

திருைதி க. ைலலிகோ, த்்்ம ஆசிரி்ை, 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, அைனபுத்தூர, 

திருகவறும்பூர, திருச்சி மாவட்டைம்

திரு. போ.்ச. குப்பன், இ்டைநி்் ஆசிரிைர, 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, அய்ைனதாங்கல், 

்காவவரிப்பா்க்கம் ஒனறிைம், வவலூர மாவட்டைம்.

திரு. ஆ. ைோணிக்கம், இ்டைநி்் ஆசிரிைர, 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, ஆ்ஙகுடி, 

அறந்தாஙகி ஒனறிைம், புது்கவ்காட்்டை.

திருைதி. ்ந. பரிைளோ, த்்்மஆசிரிைர, 

அம்பத்தூர ந்கராட்சி கதாடை்க்கப் பள்ளி, வரதராஜபுரம், 

வில்லிவா்க்கம் ஒனறிைம், திருவள்ளூர மாவட்டைம்

திரு. ச்வ. ைோஜோ, இ்டைநி்் ஆசிரிைர, 

ஊ. ஒ. ந.நி. பள்ளி இரா்ககிைாம்பட்டி, 

க்காங்கைாபுரம், வச்ம்.

திரு. கு. ைனத்துமண்நோ்தன், இ்டைநி்் ஆசிரிைர, 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, கீழ்வவளூர, 

நா்கப்பட்டி்னம் மாவட்டைம்.

திரு. சப. கோரத்தி்கயன், இ்டைநி்் ஆசிரிைர 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, சிஙகிலிைன வ்காம்்ப, 

நாமகிரிப் வபட்்டை ஒனறிைம், நாம்க்கல் மாவட்டைம்

திரு ப ்சக்தி்்வல, இ்டைநி்் ஆசிரிைர 

ஊ. ஒ. கதா. பள்ளி, பூஙகு்ளம்பட்டி, 

க்கால்லிம்் ஒனறிைம், நாம்க்கல் மாவட்டைம்.

திரு. மு. ைோஜோ, வட்டைார வ்ள்மை ஆசிரிைப் பயிறறுநர 

திருவா்ங்காடு ஒனறிைம், திருவள்ளூர மாவட்டைம்.

விமைவுக்குறியீடு ்ைலோணமைக்குழு

இைோ. சஜக்நோ்தன், இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 

்கவைசபுரம், வபாளூர, திருவணைாம்்.

ஆ.்்தவி சஜஸிந்தோ, ப.ஆ, அ.உ.நி.பள்ளி, 

என.எம்.வ்காவில், வவலூர

்வ. பத்ைோ்வதி, ப.ஆ, அ.உ.நி. பள்ளி, 

கவறறியூர, திருமானூர, அரிைலூர.

அடம்ட ்வடி்வமைப்பு

கதிர ஆறுமுகம்

கலவி ஆ்லோ்சகர

முமன்வர. சபோன். குைோர 

இ்ை இை்ககுநர (பாடைத்திட்டைம்) 

மாநி்்க ்கல்வியிைல் ஆராய்ச்சி மறறும் பயிறசி 

நிறுவ்னம், கசன்்ன

்ைலோய்்வோளரகள்

திருைதி ஆ.்்ச.பத்ைோ்வதி,எழுத்தா்ளர, 

கசன்்ன.

திருைதி போ. ைலரவிழி, விரிவு்ரைா்ளர, 

மாவட்டை ஆசிரிைர ்கல்வி மறறும் பயிறசி நிறுவ்னம், 

திருவூர, திருவள்ளூர மாவட்டைம்.

திரு சி. பன்னீரச்சல்வம், 

்கல்வி மாவட்டை ஒருஙகி்ைப்பா்ளர, 

ஒருஙகி்ைந்த ்கல்வி, புது்கவ்காட்்டை மாவட்டைம்.

திரு இல. சீனி்வோ்சன், முது்க்் ஆசிரிைர, 

மஜ்ஹருல் உலும் வமனி்்ப்பள்ளி, 

ஆம்பூர, வவலூர மாவட்டைம்.

ஒருஙகிமணப்போளரகள்

முமன்வர. கோ.்சோ. சைோழியைசி, முதல்வர, 

மாவட்டை ஆசிரிைர ்கல்வி மறறும் பயிறசி நிறுவ்னம், 

கீழப்பழுவூர, அரிைலூர.

திரு ்ந. இைோைலிஙகம், உதவிப் வபராசிரிைர, 

மாநி்்க ்கல்வியிைல் ஆராய்ச்சி மறறும் பயிறசி 

நிறுவ்னம், கசன்்ன

்்த.விைலோ ்்தவி, விரிவு்ரைா்ளர, 

மாவட்டை ஆசிரிைர ்கல்வி மறறும் பயிறசி நிறுவ்னம், 

கசன்்ன

கமல ைறறும் ்வடி்வமைப்புக்குழு

பக்க ்வடி்வமைப்பு

சந்வதாஷ்குமார ச்கதிவவல்

்வமைப்டம்

கோ. ்தனஸ் தீபக் ைோஜன் 

கோ. ்நலன் ்நோன்சி ைோஜன் 

ம்வ.மை.பிைோஙக் ்டஃப்  

ை்தன் கஙகோ்தைன் 

ைோ. ஷோலினி

்தைக்கடடுப்போடு

ைோ்ஜஷ் ்தஙகப்பன்

கி. சஜைோலடு வில்சன், அருண கோைைோஜ்

கோைோடசிபோலன் ஆறுமுகம்

்வடி்வமைப்பு ஒருஙகிமணப்போளர

ை்ைஷ் முனி்சோமி
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இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் அைகிை  தாளில் 

ஆபச�ட் முக்யில் அச்சிட்வடோர்: 

மேப்லிதமதோ 
அச்சிடப்்பட்டுள்ளது .
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