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முகவுரை

ஆசிரியப் பெருமககளே...

புதிதாக வடிவமைககப்பட்ட ்பா்டபபுததகைானது குழநமதகமை ைனப்பா்டம் செய்து கற்கும் 

நிமையிலிருநது மீடடு உைகைாவிய குழநமத மைய கற்்றல் செயலுககு விததிடுகின்றது. 

ஆசிரியரகளுககான வைநூல் எனனும் ஆசிரியர மகயய்டானது ்பா்டபபுததகதமத தி்றம்்ப்ட 

மகயாை உதவும் கூடுதல் ச்பாருைாக ைடடுைல்ைாது நல்ைசதாரு வழிகாடடியாவும் விைங்குகி்றது. 

ஆசிரியருகககான ரகளயடு ெற்றி…… இந்த ரகளயட்டில் உளேரை 

	விரிவான ்பா்டததிட்டம்

	ஒவசவாரு அைரவிற்கும் யதமவயான ச்பாருடகள் 

	ைாத வாரியான ைாதிரி அைகுத திட்டம்

	உதயதெ காைகட்ட ்பணி

	ஒவசவாரு அைகிற்கான கற்்றல் சவளிப்பாடுகள் 

	விரிவான கற்பிததல் மும்றககான ஆசிரியர செயல்்பாடுகள் 

	சதா்டர ைற்றும் முழுமையான ைதிபபீடடிற்கான கருவிகள்

	தரப்படுததப்பட்ட வகுப்பம்றச் செயல்்பாடுகள். 

ஆசிரியரகள இந்த ரகளயட்ரடை கீழககணடை நிரைகளில் ெயனெடுத்தைகாம். 

	்பா்டபபுததகம், ்பா்டபச்பாருள் சதா்டர்பான கற்பிததல் மும்றகமை அறிநது சகாள்வதற்கான 

கருவியாக ்பயன்படுததுதல். 

	ஒவசவாரு அைரவிற்கும் ்பா்டபபுததகததில் உள்ை செயல்்பாடுகமை யைற்சகாள்ை உதவும் 

வழிகாடடும் கருவியாக ்பயன்படுததுதல். 

	ஒவசவாரு அைகிற்குைான அமனதது கற்்றல் சவளிப்பாடுகமையும் ஆசிரியர தம் 

செயல்்பாடடின மூைம் நிம்றயவற்றி உள்ைாரா என்பமத கண்டறியும் கருவியாக 

்பயன்படுததுதல். 

	ைாணவரகைது ைதிபபீடு செயல்்பா்டான தனிந்பர, இமண ைற்றும் குழு செயல்்பாடடின 

மூைம் வலுவூடடுதல் ைற்றும் செறிவூடடுதல்.

வாழ்ததுககளு்டன…

்பா்டநூல்  உருவாககியயார குழு

சதா்டககக கல்வியில் அறிவியல் ்பா்டதமதப ச்பாது அறிவியைாகப 

(General Science)   ்பயின்ற ைாணவரகள்  தற்ய்பாது ஆ்றாம் வகுபபு முதல் 

அறிவியல் ்பா்டதமத நானகு ச்பரும் பிரிவுகைாகப 

(Specific Science) ்படிககின்றனர. அதாவது 

இயற்பியல், யவதியியல், தாவரவியல் ைற்றும் 

விைங்கியல் வமகமைகளின கீழ் அமைநத  

்பா்டங்கமைத தனிததனியய ்படிககின்றனர. 

இபபுததகம் ்படிகக, அறிநதுசகாள்ை ைற்றும் ஆசிரியரகளின 

உதவியு்டன கற்கும் அனு்பவங்கள் ச்ப்ற உதவும் வமகயில் உள்ைது. 

ைாணவரகளின செயல்்பாடுகள் ைற்றும் ஆசிரியரகளின ்பா்ட விைககங்கள் 

மூைைாகவும் ்பா்டக கருததுகள் அமைநதுள்ைன. ஆமகயால், இபபுததகைானது 

ஆசிரியரகளின யைற்்பாரமவயயாடு ைாணவரகளின எளிய செயல்்பாடுகமைக சகாணடு  

கற்ய்பாமர மையப்படுததியய வடிவமைககப்படடுள்ைது.

	முதல் ்பருவ அறிவியல் புததகததில் ஏழு 

(VII) அைகுகள் உள்ைன. 

	ஒவசவாரு ைாதததிற்கும் இரு அைகு வீதம், 

கணினி அறிவியலும் கூடுதைாக இதது்டன 

அறிமுகப்படுததப்படடுள்ைது.

	ஒவசவாரு அைகும் எளிய  செயல்்பாடுகள் ைற்றும் யொதமனகமைக 

சகாணடுள்ைன. அவற்ம்ற ஆசிரியரகள் செய்து காணபிதது விைககைாம் 

யதமவப்படின,  ைாணவரகமைக சகாணடும் செயல்்பாடடுகமைச் செய்யைாம். 

	வணணையைான தகவல் விைககப்ப்டங்கள் (Info graphics)  ைற்றும் தகவல் துணுககுகள் 

(Info bits) ைாணவரகளின ்பாரததுக கற்கும் தி்றமன அதிகரிககும்.

	கமைச்சொல் ்படடியல் மூைம் அறிவியல் சொற்கமைக (Scientific Terms)  கற்றுகசகாள்ை  

வழி செய்யப்படடுள்ைது. 

	உைகைவிய  ச்பாது அறிவியல் சிநதமனமய வைரததுக சகாள்ை  “உங்களுககு 

சதரியுைா?”  என்ற ச்படடிச்செய்திகள் சகாடுககப்படடுள்ைன. 

	இமணய வழிக கற்்றல் ைற்றும் QR Code (கியூ ஆர யகாடு) முதல் முதைாக, ஒவசவாரு 

அைகிலும் அறிமுகப்படுததப்படடு கணினி ொரநத தி்றன , (Digital Science Skill) 

யைம்்பா்டம்டய வழிவமகச் செய்யப்படடுள்ைது.

அறிமுகம்

பாட நூலினை 
பயனபடுத்தும் 

முனை?
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மகா்தம் ைகாைம் ைகுப்ெரை பெயல்ெகாடுகள
ெகாடை ளைரேகளின 

எணணிகரக

ஜீன முதல் வாரம் முன தயாரிபபு 4

இரண்டாம் வாரம் முன தயாரிபபு
2

மூன்றாம் வாரம் அைகு 1 – அைவீடுகள் 

அைகு 1 – அைவீடுகள்

2

3

இம்டசவளி நிகழா காைம் 1

நானகாம் வாரம் அைகு 2 விமெ ைற்றும் இயககம் 

இம்டசவளி நிகழா காைம்

2

2

ஜீமை முதல் வாரம் அைகு – விமெ ைற்றும் இயககம் 

இம்டசவளி நிகழா காைம்

அைகு 3 – நம்மைச் சுற்றியுள்ை 

்பருபச்பாருடகள்

2

1

1

இரண்டாம் வாரம் அைகு 3 நம்மைச்சுற்றியுள்ை 

்பருபச்பாருடகள் 

இம்டசவளி நிகழா காைம்

3

1

மூன்றாம் வாரம் அைகு 3 நம்மைச் சுற்றியுள்ை 

்பருபச்பாருடகள் 

இம்டசவளி நிகழா காைம்

2

2

நானகாம் வாரம் அைகு 4 தாவரங்களின உைகம் 

இம்டசவளி நிகழா காைம்

3

1

உதள்தெ ககாை கட்டைப் ெணி 

வகுப்பம்ற செயல்்பாடுகள் (முன தயாரிபபு உட்ப்ட) = 36

ஆசிரியர இம்டவிமன நிகழா காைம் = 17

திருபபுதல் காைம் = 7

யதரவு காைம்  = 4

சைாததம் : 4 ்பா்டயவமைகள் ×16 வாரங்கள் = 64

ைகுப்ெரை நிகழவு

ஒரு ்பா்டயவமை என்பது 90 நிமி்டங்கமைக சகாண்டது. அதில் முதல் 30 நிமி்டங்கள் ஆசிரியர 

செயல்்பா்டாகவும், அடுதத 30 நிமி்டங்கள் ைாணவரகள் இமணநது செய்யும் செயல்்பா்டாகவும். 

இறுதி 30 நிமி்டங்கள் ைாணவரகள் தனியய செய்யும் செயல்்பா்டாகவும் வடிவமைககப்படடுள்ைது. 

ஆகஸ்ட முதல் வாரம் அைகு 4 தாவரங்களின உைகம்

இம்டசவளி நிகழா காைம்

அைகு 5 விைங்குகளின காைம் 

1

1

2

இரண்டாம் வாரம் அைகு 5 விைங்குகளின உைகம்

இம்டசவளி நிகழா காைம்  

3

1

மூன்றாம் வாரம் அைகு 6 உ்டல் நைம் ைற்றும் 

சுகாதாரம்

இம்டசவளி நிகழா காைம் 

3

1

நானகாம் வாரம் அைகு – உ்டல் நைம் ைற்றும் சுகாதாரம் 

அைகு 7 கணினி

இம்டசவளி நிகழா காைம்

1

2

1

செப்டம்்பர முதல் வாரம் அைகு 1,2,3 – திருபபுதல்

இம்டசவளி நிகழா காைம்

3

1

இரண்டாம் வாரம் அைகு 4,5,6,7 திருபபுதல் 4

மூன்றாம் வாரம் யதரவு 4

நானகாம் வாரம் இம்டசவளி நிகழா காைம் 
4

III IV

6th Teacher Hand Book Tamil_Final.indd   4-5 07-06-2018   5.43.41 PM



கற்ைல் விரேவுகள 

மகாணைரகள அரடைய ளைணடியரை

	வமரயறு – நீைம், நிம்ற, காைம் ைற்றும் 

்பருைன.

	தி்ட, திரவ ைற்றும் வாயுபச்பாருள்களின 

்பருைமன அைவிடுதல்.

	ச்பாதுததராசு ைற்றும் மினனணுத தராசின 

்பயன்பாடு.

	அன்றா்ட செயல்்பாடுகமை அைகக 

உதவும், அைவீடடுக கருததிமன 

நம்டமும்றப்படுததுதல்.

	இயற்பியல் அைவுகளின ைதிபபிமன 

ைதிபபிடுதல்.

	்பனை்டங்கு ைற்றும் துமணப 

்பனை்டங்குகளின ்பயன்பாடடிமன 

அறிநதுசகாள்கின்றனர.

அேவீடுகள

கற்ைல் – கற்பித்தல் உெகைணங்கள

	நூல், ்பா்டபபுததகபம்ப (school bag), நிறுததுக கடிகாரம் 

ைற்றும் சவப்பநிமைைானி

	இயற்பியல் அைவுகள் – அடிப்பம்ட அைவுகள் 

	நீைம் ைற்றும் அதன அைவு மும்றகமை 

சதா்டங்குவதற்கு முன ைாணவரகளிம்டயய அைவிடும் அைவுகமை இயற்பியல் 

அைவுகள் மூைைாகயவ அைகக யவணடும் என வலியுறுதத யவணடும். 

	ஒயர ைாதிரியான அைவீடடு மும்றககாக உைகம் முழுவதும் ஏற்றுகசகாள்ைக கூடிய SI  

அைகு மும்றமய அறிமுகப்படுதத யவணடும். 

	SI அைகுகளின ்பனை்டங்கு ைற்றும் துமணப ்பனை்டங்குகள் ்பயன்படுததும் இ்டங்கமை 

சதளிவாக விைகக யவணடும். 

ரமயககருதது

	 அன்றா்ட வாழ்வில் ்பயன்படும் அைவீடுகளின முககியததுவதமத அறிநதுசகாள்ைச் 

செய்தல்

	்பனனாடடு அைகு மும்றயின கருததிமன புரிநது சகாள்ைச் செய்தல்.

	அைவீடடுக கருவிகமை அறிநதுசகாள்ைச் செய்தல்.
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கற்ைல் ளநகாககங்கள

	அைவீடு என்பதமன அறியச்

  செய்தல்.

	அடிப்பம்ட அைவுகள் ைற்றும் வழி அைவுகள் 

	சுழிபபிமழ ைற்றும் இ்டைாறு யதாற்்றப 

பிமழமய கணடுபிடிககச் (அம்டயாைம்) 

செய்தல். 

	்பல்யவறு இயற்பியல் அைவுகளின 

அைகுகமை அறியச் செய்தல். 

	துல்லியைாக (அல்ைது) ெரியான 

அைவுகமை அைககும் அைவீடுகமை 

நம்டமும்றப்படுதத  யவணடும். 

	்பல்யவறு அைவீடடுக கருவிகமை 

்பயன்படுததுதல்.
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கற்பிககும் உததிகள

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

	வகுப்பம்றககு ஆசிரியர ஒருவர நீைைான 

ைற்றும் கும்றவான அைவு சகாண்ட 

நூல்கமை எடுதது வருகி்றார. இதமன 

ைாணவரகளி்டம் சகாடுதது ஒவசவாரு 

நூலின ெரியான நீைததிமன எவவாறு 

அைவிடுவாய் என விைககுகி்றார. இதன 

வாயிைாக அைவிடுதமைக சகாணடு 

நீைததின கருததிமன அறிமுகம் 

செய்கி்றார. 

	ஆசிரியர ைாணவரகளிம்டயய தாங்கள் 

சகாணடுவநது ஸ்கூல் ய்பககின (School 

bag) எம்டமய துல்லியைாக அறிய முடியுைா? 

இதற்கான எம்டமய துல்லியைாக 

அைப்பதற்கு ச்பாதுததராசு ்பயன்படுகி்றது. 

இதன வாயிைாக நிம்ற என்ற கருததிமன 

அறிநது சகாள்கின்றனர. 

	ஆசிரியர, ைாணவரகமை விமையாடடு 

மைதானததிற்கு அமழதது குறிபபிட்ட 

(தூரம் வமர) தூரததிற்கு ஓ்டச் செய்கி்றார. 

இதில் யவகைாக ஓடும் ைாணவமர, 

அவர க்டநத சதாமைவிமனக சகாணடு 

கணககி்டப்படுகி்றது. இதன மூைைாக காைம் 

என்ற கருதது அறிமுகப்படுததப்படுகி்றது. 

	ஆசிரியர தான சகாணடுவநத 

சவப்பநிமைைானிமயக காடடி, இதன 

மூைைாக ைனித உயிரினங்களின 

சவப்பநிமைமய கணககி்டைாம் என 

விைககுகி்றார. 

	ஆசிரியர யைற்கண்ட 

கருததிமன மையைாகக 

சகாணடு ைாணவரகளிம்டயய 

கைநதுமரயாடுகி்றார. யைலும் அைவீடடின 

முககியததுவததிமன விைககுவதற்கு 

யதமவயான யவறு வழிகமைக சகாணடு 

சதளிவாக விைககுகி்றார.

	கற்பிததலில் யைற்கண்ட கருததிமன 

விைகக செய்து காடடி விைககுதல் 

மும்றமய மகயாைைாம். 

	்பல்யவறு வமகயான அைவுகமை 

அைப்பதற்கு ்பல்யவறு மும்றகமை 

மகயாைைாம் என ஆசிரியர விைககுகி்றார. 

	யைற்கண்ட எடுததுககாடடுகமைக 

சகாணடு வழி அைவுகளின 

முககியததுவததிமன விைகக முடியும். 

https://www.youtube.com/watch?v=ypVQDZL18SQ

https://www.youtube.com/watch?v=K7jOfrZjfHs
https://www.youtube.com/watch?v=_E2iSIaB5uc

	ஆசிரியர ைாணவரகமை குழுவாகப 

பிரிககி்றார. ஒரு குழு வகுப்பம்றயில் 

உள்ை சிை யைமஜகளின நீைதமத 

அைககச் செய்கி்றார. 

	 புததகததின நீைம் ைற்றும் அகைததிமன 

அைககச் சொல்கி்றார. 

	விமையாடடு மைதானததில் உள்ை 

இரணடு புள்ளிகளுககிம்டயய உள்ை 

சதாமைவிமன வமரயச் சொல்லுகி்றார. 

	அடியகாலிமனக சகாணடு, ஒரு 

அடிப்பம்ட அைவின அைவுகமை அைகக 

்பல்யவறு அைகுகள் உதவுகி்றது என 

விைககப்படுகி்றது. 

பெயல் 

	ஆசிரியர ைாணவரகளிம்டயய கீழ்கண்டவற்ம்ற யகடகி்றார.

	வீடடில் உள்ை கதவு ைற்றும் ஜனனலின நீைம் ைற்றும் அகைததிமன அைவீடுக.

	்பள்ளியில் இருதது வீடு (இல்ைம்) வமர ்பயணம் செய்யும் காைததிமன (யநரததிமன) அைவிடுக.

இயற்பியல் அேவுகள – ைழி அேவுகள

	வழி அைவு என்பது அைவின இரணடு (அ) அதற்கு யைற்்பட்ட அடிப்பம்ட அைவின சதாகுபய்ப என 

ஆசிரியரால் விைககப்படுகி்றது. இது எபச்பாழுதும் அடிப்பம்ட அைவுகமைச் ொரநயத இருககும். 

	ஆசிரியர ஒரு ைாணவமர அமழதது கரும்்பைமகயின நீைம் ைற்றும் அகைததிமன அைககச் 

செய்து அதனும்டய ்பரப்பைவிமன விைககுகி்றார. 

	 ்பரப்பைவு = நீைம் × அகைம்

	்பருைன ஒரு வழி அையவ. இதற்கு நீைம், அகைம் ைற்றும் உயரம் உணடு.

சதளிவாக விைககுகி்றார.
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கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

மதிப்பீடு 

கற்பிககும் உததிகள

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

பெயல்

	அடிப்பம்ட அைவுகள் ைற்றும் வழி 

அைவுகமை ஆசிரியர சதளிவாக 

விைககுகி்றார. 

 ஆசிரியர ஒரு ைாணவமர அமழதது ஒரு 

கயிற்றில் கட்டப்பட்ட கல்லிமன ்பாதி அைவு 

நீரால் நிரப்பப்பட்ட குடுமவயில் மூழ்கச்  

செய்ய சொல்கி்றார. 

 இதன வாயிைாக திரவததின ்பருைன 

ைற்றும் கல்லின நிம்ற (எம்ட) 

கணககி்டப்படுகி்றது. 

 ஆசிரியர ஒரு ்பலூமன ஊதி காணபிதது 

அழுததததின இறுககததிமன 

விைககுகி்றார. 

 ஒவசவாரு அடிப்பம்ட அைவின 

அைகுகள், காைததிற்கு தகுநதாரய்பால் 

உ்பயயாகப்படுகி்றது. 	அைவீடு ஏன யதமவப்படுகி்றது?

	அடிப்பம்ட அைவு என்றால் எனன? எடுததுககாடடு தருக.

	வழி அைவு என்றால் எனன? எடுததுககாடடு தருக

	அைவீடடிமன அைப்பதற்கு எததமன அைவுகள் (அைவீடு ஏன யதமவப்படுகி்றது?

நீேம் 

ஒரு ஆசிரியர நீைைான ைற்றும் குடம்டயான 

நூல்கமை வகுப்பம்றககு சகாணடு வருகி்றார. 

நூல்களின அைவுகமை எவவாறு அைககைாம் 

என்பதமன விைககி நீைம் என்ற கருததிமன 

அறிமுகம் செய்கி்றார.

 ஆசிரியர ைாணவரகமைப ்பாரதது 

நூல்கமை எவவாறு அைககைாம் 

என யகடகி்றார. ெரியான ைதிபபிமன 

அைகக அைவுயகால் ்பயன்படுகி்றது. 

இதன மூைைாக அைகுகள் 

அறிமுகப்படுததப்படுகி்றது. தூரததின 

அைவுகமைப ச்பாறுதது ்பல்யவறு விதைான 

நீைததின துமண ்பனை்டங்குகள் 

்பல்யவறு செயல்்பாடுகள் வாயிைாக 

	வகுப்பம்றயில் உள்ை யைமஜயின 

நீைததிமன அைநது, அதன அைவீமன 

குறிததிடுக. 

	சுவர ைற்றும் அைவுயகாலிமனப 

்பயன்படுததி உனது நண்பரகளின 

உயரததிமன அைவிடு.

	கதவின இரணடு புள்ளிகளுககு இம்டயய 

உள்ை நீைததிமன அைநதிடு. 

நிரை

ஆசிரியர ைாணவரகளிம்டயய ஒரு 

மகயில் அைவுயகாலிமனயும் ைற்ச்றாரு 

மகயில் புததகததிமனயும் எடுதது வரச் 

சொல்கி்றார. ஆசிரியர நிம்ற என்பது ச்பாருளின 

எம்டககு ெைைானது என விைககுகி்றார. 

அதிகைான நிம்றமய எடுததுச் செல்வது 

கடினம். ஏசனனில் இது புவி ஈரபபு விமெயிமன 

யநாககி இழுககப்படுகி்றது. 

	ஆசிரியர இரணடு சுததப்படுததப்பட்ட 

யதங்காய் கூடுகமை (ஓடு) எடுதது வநது 

வகுப்பம்றயில் காணபிககி்றார. இதமனக 

சகாணடு ச்பாதுத தராசிமன உருவாககி 

ைாணவரகளி்டம் காணபிககின்றார. 

	மிகச் சிறிய எம்ட உள்ை ச்பாருடகளின 

எம்டயிமன ைாணவரகளி்டம் அைநது 

காடடுகி்றார. 

உ்பயயாகப்படுததப்படுகி்றது. 

 ஆசிரியர, ைாணவரகமை நானகு அல்ைது 

ஐநது குழுவாகப பிரிதது, ஒவசவாரு 

குழுவிற்கும் நூல் சகாடுககப்படுகி்றது. 

அைவுயகாலிமனச் சகாணடு நூல்கமை 

அைககச் செய்வதன வாயிைாக இ்டைாறு 

யதாற்்றபபிமழ எனறு கருததிமன 

அறிமுகம் செய்யைாம். 

 நீைைான தூரங்கமை அைவி்ட மீட்டர என்ற 

அைகு ்பயன்படுகி்றது. இது ஒரு அடிப்பம்ட 

அைகு.‘

 அைவுயகாைானது செனடிமீட்டர 

அைவுயகால், மில்லிமீட்டர அைவுயகால் (அ) 

மீட்டர அைவுயகால் ஆகும். யதமவகளின 

அடிப்பம்டயில் துமணப ்பனை்டங்குகள் 

உ்பயயாகப்படுததப்படுகி்றது. 

நீைததின துமண ்பனை்டங்குகள் 

4 5
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கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

பெயல்
	நைது அன்றா்ட வாழ்வில் ச்பாதுத 

தராசிமன எங்யக ்பாரததிருககிய்றாம் என 

ைாணவரகளிம்டயய ஆசிரியர யகடகி்றார. 

	துல்லியைான அைவிமன அைகக 

ஆய்வகததில் மினனணு தராசு 

்பயன்படுததப்படுகி்றது. 

	ஆய்வக உ்பகரணங்களில் ஏற்்படும் 

சிறிய ைாற்்றங்கள் ச்பரிய விமைவுகமை 

ஏற்்படுததும் என்பதமன நிமனவில் 

சகாள்க. 

	நிம்றயின அடிப்பம்ட அைகு கியைாகிராம் 

ஆகும். 

	ஒரு ்பநதிமன கயிரால் கடடி சதாங்கவிடுக. 

ஒரு நிமி்டததிற்கு அமைவுறும் அைவுகமை 

கணககிடுக. 

	ஆய்வகததில் தனி ஊெமைக சகாணடு 

அமைவுகளின யநரதமத அைவி்டைாம்

	யைற்கண்ட செயமை செய்வதற்கு யநரம் 

முககிய ்பங்கு வகிககி்றது. 

ககாைம் 

வகுப்பம்றயில் ைாணவரகமை வட்டைாக 

நிற்கமவதது, முதல் ைாணவரி்டம் ்பநதிமன 

சகாடுதது கம்டசி ைாணவர வமர ்பநதிமன 

க்டநது செல்லுைாறு சகாடுககவும். ஒரு நிறுதது 

கடிகாரததிமன ்பயன்படுததி ்பநது க்டநது 

செல்லும் யநரததிமன துல்லியைாக காணபிகக. 

யநரததின அடிப்பம்ட அைவு வினாடி ஆகும். 

பைப்ெநிரை 

 ஆசிரியர சவப்பநிமைைானியு்டன 

ொதாரண நீர ைற்றும் சூ்டான நீரிமன 

சகாணடு வருகி்றார. 

	ைாணவரகமை குழுககைாகப பிரிதது, 

்பள்ளியில் உள்ை ஆய்வகம், நூைகம், 

வகுப்பம்ற ைற்றும் உள்ை அம்றகளின 

சவப்பநிமைகமை அறிநது ்பதிவு செய்ய 

சொல்கி்றார. 

ஒரு விைககப்ப்டததில் (chart) ்பல்யவறு 

ச்பாருள்களின எம்டயிமன ெரியான அைகில் 

எழுதுக. அதாவது (எ.காடடு) ெரககமர, 

காய்கறிகள், ்பால், எணசணய், நீர ைற்றும் 

சவணசணய். 
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 சவப்பநிமைைானியில் உள்ை 

அைவுகளின முககியததுவதமத எவவாறு 

சதரிநதுசகாள்ைைாம் என விைககுகி்றார. 

 சவப்பநிமைைானி உதவிசகாணடு, 

ொதாரண நீர ைற்றும் சூ்டான நீரின 

சவப்பநிமைகள் எவவாறு யவறு்படுகி்றது 

என விைககுகி்றார. 

	வானியல் ஆராய்ச்சி நிமையம் 

மூைைாக ்பல்யவறு இ்டங்களின உள்ை 

சவப்பநிமைமய அறிய வானிமை 

முனனறிவிபபு செய்கின்றனர என 

ஆசிரியர விைககுகி்றார. அசைரிககாவில் 

சவப்பநிமைமய அைகக ்பாரனஹீட 

அைவிலும், உைகில் உள்ை ைற்்ற 

இ்டங்களில் உள்ை சவப்பநிமைமய 

அறிய செல்சியஸ் அைவும் ்பயன்படுகி்றது. 

என ைாணவரகளி்டம் விைககுகி்றார. 

குரைதீர கற்ைல் 

ைாணவரகள் குழுச் செயல்்பாடு மூைைாக அைகுகள் ைற்றும் ்ப்டங்களுககான ைாற்று 

அட்டவமணமய, விைககப்ப்டததில் (chart) வமரநது வகுப்பம்றயில் ்பாரமவககு மவததல். 

ைாணவரகமைக சகாணடு எளிய ்பணிததாளிமன உருவாககுதல்

உணமைப ச்பாருடகமைக சகாடுதது அதனும்டய இயற்பியல் அைவுகமை கணககி்டச் செய்தல்.

வீட்டு ஒப்ெரடைவு

1. உங்கள் குடுப்பததில் உள்ை உறுபபினரகளின உயரததிமன அைநதிடுக. உயரைானவர யார 

எனக கணடுபிடி.

2. கீழ்ககண்ட ்ப்டங்களின நீைம், அகைம் ைற்றும் ்பரப்பைவிமன கணடுபிடி.

3. ஒருவரும்டய உயரம் 2.65 மீட்டரகள், எனில் இதமன செனடி மீட்டர ைற்றும் மில்லி மீட்டர 

ைதிபபில் எழுதுக.

5 மீ

5 மீ

5 மீ5 மீ

சகாணடு வருகி்றார. 
சொல்கி்றார. 
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சுய மதிப்பீடு

மன ைரைெடைம் 

1. நீைததின SI அைகு _________

2. ்பருைன ஒரு அடிப்பம்ட அைவா? (அல்ைது) வழி அைவா?

3. எம்டமய அைகக எநசதநத இயநதிரங்கள் ்பயன்படுகி்றது. 

4. காைதமத எவவாறு கணககி்டைாம் _________ 

5. செல்சியஸ் ைற்றும் ்பாரனஹீட ஆகியமவ _______ ன அைகுகள் ஆகும். 

6. ஏன ஹீலியம் ்பலூன உயயர ்ப்றககி்றது?

7. ஒரு மீட்டர என்பது _______ செனடிமீட்டர 

8. வமரயறு – சதாமைவு

9. எநத உ்பகரணம் மூைைாக வாகனங்கள் க்டககும் சதாமைவிமன கண்டறியைாம்?

10. வமையகாடடின நீைததிமன எவவாறு கண்டறியைாம்.

நீைம்

SI அைகு – மீட்டர

அேவீடுகள

்பருைன

SI அைகு - லிட்டர 

/ செ.மீ3

நிம்ற 

SI அைகு - 

கியைாகிராம்

காைம்

SI அைகு - வினாடி

விரெ மற்றும் இயககம்

கற்ைல் – கற்பித்தல் உெகைணங்கள

பெனசில்கள, ெகாரட் ளெப்ெர, கரும்ெைரக, சுணணககட்டி, இரணய்தே இரணப்பு

ரமயககருதது

	விரெ, இயககம் மற்றும் ளைகம் ெற்றிய விரிைகான அறிரைப் பெறு்தல். 

	ப்தகாடைரபுரடைய கருததுககரேப் புரிநது பககாளளு்தல்.

	ளைகாளெகா அறிவியல் ெகாரந்த அறிரைப் பெறு்தல்.

	ளநைம் மற்றும் ளைகததிரனக கணககிடைக கற்ைல்.

00.15

கற்ைல் ளநகாககங்கள

		 விமெகள் ைற்றும் 

இயககததின வமககமையும் 

அவற்ம்றப ்பயன்படுததுவதால் ஏற்்படும் 

விமைவுகமையும் அறிவர. 

	விமெகளின நகரும் ைற்றும் நகரா 

வமககமைக கற்்றல் / விமெகமைக 

கற்்றல் உயிருள்ை ைற்றும் இயககததிற்கு 

இம்டயயயுள்ை சதா்டரபிமனப புரிநது 

சகாள்ளுதல். 

	விமெ ைற்றும் இயககததிற்கு 

இம்டயயயுள்ை சதா்டரபிமனப புரிநது 

சகாள்ளுதல். 

	அன்றா்ட வாழ்வில் இநத கருததுககள் 

்பயன்படும் வழிகமை அறிதல்

	விமெயால் ஏற்்படும் இநத கருததுககள் 

்பயன்படும் வழிகமை அறிதல்

	விமெயால் ஏற்்படும் ைாற்்றங்கமை அறிதல்

	 தற்ய்பாமதய சூழலில் யராய்பாககளின 

்பங்கு ்பற்றி கற்்றல்.

கற்ைல் விரேவுகள 

இப்பா்டததிமனக கற்கும்ச்பாழுது ைாணவரகள் 

	விமெ, இயககம் ைற்றும் யவகததிமன 

வமரயறுப்பர. 

	சதாடு ைற்றும் சதா்டா விமெகமைப புரிநது 

சகாள்வர.

	இயககததின வமககமை விைககுவர. 

	 ெராெரி யவகததிமன கணககிடுவர

	செலுததப்படும் விமெயானது இயககததின 

யவகததிமன கும்றககயவா அல்ைது 

அதிகரிககயவா ்பயன்படும் என அறிவர 

	யவகததின அைகிமன புரிநது 

்பயன்படுததுவர. 

2

8
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முனளனகாட்டைம் 

அடிப்பம்டக கருததுககமை, தகவல்கமை 

ஆசிரியர வழங்குதல் யவணடும். 

	குறிபபிட்ட காைததில் ஒரு ச்பாருளின 

நிமையில் ஏற்்படும் ைாற்்றயை 

இயககைாகும். 

	ஒரு குறிபபிட்ட காைததில் ஒரு ச்பாருளின 

நிமை ைற்ச்றாரு ச்பாருமைப ச்பாருதது 

ைா்றாைல் இரு்ப்பது அபச்பாருள் ஓய்வு 

நிமையில் இருப்பதாகும். 

	ஒரு ச்பாருளின இயககைானது அதன 

மீது செலுததப்படும் விமெயினால் ைாறும். 

்பவுணடு என்பது விமெயிமனக குறிககும் 

்பழககைான அைகாகும். 

	க்டககப்பட்ட சதாமைவிமன 

எடுததுகசகாண்ட காைததினால் 

வகுததால் கிம்டப்பது ெராெரி யவகைாகும். 

இயககம், விமெ ய்பான்ற கருததுககளின 

அடிப்பம்டயில் விமரவு வினாடி வினாவிமன 

ஆசிரியர நிகழ்ததைாம். 

	ஓய்வு என்ற கருததிமன விைகக ஆசிரியர 

ஒரு ைாணவமர ஓரி்டததில் அமெயாைல் 

நிற்கச் சொல்ை யவணடும். எவவித 

இயககமும் நிகழ்ததாைல் ஓரி்டததில் 

நிற்்பமத ஓய்வு எனக கூ்றைாம். 

	ஓய்விற்கு ைாற்்றாக ஒரு புததகததிமன 

அதன இ்டததிலிருநது நகரததுவது 

இயககம் ஆகும். 

	விமெ என்ற சொல்மை இபச்பாழுது 

அறிமுகப்படுததுவது ெரியாக செலுததப்படும் 

விமெ ைாற்்றம் ஆகும்.

	விமெ செயல்்ப்ட செலுததப்படும் 

உயிருள்ை ைற்றும் உயிரற்்ற வழிகளின 

தனமையிமன விைககைாம். 

ெராெரி யவகம்=

க்டநத சதாமைவு

எடுததுக சகாண்ட காைம்

மதிப்பீடு 

கற்பிககும் உததிகள

11

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

	மககமை உயரததுதல் ைற்றும் 

சதாங்கவிடுதல், யைலும் நிற்்றல் ைற்றும் 

அைரதல் ஆகிய எளிய உ்டற்்பயிற்சிகமை 

செய்ய மவககைாம். 

	கருததுககமை விைகக ஆசிரியர 

வகுப்பம்றககு ஒரு ்பநதிமனக சகாணடு 

வரைாம். இயககததிமன விைககுவதற்கு 

முன ஓய்விமன விைககுதல் நைம். 

	அைவீடுகள் ்பற்றிய கருததுககமை 

ைாணவரகள் முனனயர அறிநதிருப்பதால், 

இயககம் என்ற தமைபபுகள் திமெ யவகம், 

முடுககம், காைம் ைற்றும் யவகம் ஆகிய 

கருததுககமை ஆசிரியர சதா்டரபு்படுததி 

விைககைாம். வடிவங்கள் ைற்றும் 

வமரயம்றகமையும் இமணததுக 

சகாள்ைைாம். 

	ஆசிரியர ஒரு ்பநதிமன மவததுவிடடு, 

அபச்பாருள் ஓய்வாக இருப்பதாகக 

கூ்றைாம். 

	ைாணவரகள் ஒவசவாருவராய் அமழதது 

்பநதிமன உமதககச் செய்து ்பநதின 

அமெவு இயககம் எனறு கூ்றைாம். 

	்பநதானது ஒரு ைனிதரால் 

உமதககப்படுவதால், இயககைானது 

உயிருள்ை காரணியில் நிகழ்ததப்பட்டது  

என்பதமனயும் ஆசிரியர 

சதளிவு்படுததைாம். 

	யைலும், ைமைகளில் இமைகள் 

காற்றினால் அமெவமத உயிரற்்ற 

காரணியால் நிகழ்ததப்பட்டது எனறும் 

ஆசிரியர விைககைாம். 

	இககருததுககள் அன்றா்ட வாழ்வில் 

்பயன்படும் விதததிமன ைாணவரகளி்டம் 

வினாககள் யகடடு சதளிவம்டய 

மவககைாம். 

	நீச்ெைடிததல், ஓடுதல், ந்டததல், 

குதிததல் ைற்றும் ்பநதிமன துள்ை 

மவததல் ஆகியமவ இயககததின 

உதாரணங்கைாகும். 

	ஒவசவாரு வமகயான  இயககததிமனயும் 

ஆசிரியர வமரயம்ற செய்து, அதற்குத 

தகுநத எடுததுககாடடிமனக கூ்றைாம். 

	காை இம்டசவளி இயககம்  : குறிபபிட்ட 

காை இம்டசவளிகளில் தாயை நிகழும் 

இயககம், காை இயககைாகும். 

ஓய்வு மற்றும் இயககம்

00.45

கற்பிககும் உததிகள
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	ஆய்வகததில், தனி ஊெல் ்பரியொதமன 

காை இம்டசவளி இயககததிற்கு 

எடுததுககாட்டாகும். ஊஞ்ெலில் ஆடும் 

ஒரு ம்பயனின இயககமும், சூரியமனச் 

சுற்றும் யகாளின இயககமும் காை 

இம்டசவளி இயககைாகும். 

	காை இம்டசவளியற்்ற இயககம் : எநத 

ஒரு இயககமும் மீணடும் நம்டச்பறுகி்றது. 

ஆனால் வழககைான இம்டசவளிகளில் 

நம்டச்ப்றவில்மையயா அதுயவ காை 

– இம்டசவளியற்்ற இயககைாகும். 

விகசகடடுகளுககு இம்டப்பட்ட 

இம்டசவளியில் ஓடும் கிரிகசகட 

வீரரின ஓட்டம் காை – இம்டசவளியற்்ற 

இயககததிற்கு எடுததுககாட்டாகும். 

	ஒரு ச்பனசில் ைற்றும் compass 

(திமெகாடடியிமனப) ்பயன்படுததி எல்ைா 

விதைான இயககங்கமையும் விைககைாம். 

	யநரயகாடடு இயககம் :ஒரு அைவுயகால் 

ைற்றும் ச்பனசிலின துமணயு்டன 

வமரயப்படும் யகா்டானது யநரயகாடடு 

இயககைாகும். 

	வட்ட இயககம் : திமெகாடடியின 

துமணயு்டன வமரயப்படும் வட்டம் வட்ட 

இயககைாகும். ஒயர அைவான சதாமைவின 

சீரான காை இம்டசவளிகளில் 

க்டநதால் சீரான இயககம். அது அனறி 

குறிப்பட்ட சதாமைவிமன சீரற்்ற காை 

இம்டசவளிகளில் க்டநதால் அது சீரற்்ற 

இயககைாகும். 

ெைைரக இயககம்-  ைாணவரகளி்டம் 

்பைவமக இயககததிமன விைகக மிதிவண்ட 

சி்றநத உதாரணைாகும். 

கற்பிககும் உததிகள
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	இயககக கருதமத விைகக ்பநதிமன 

உமதககும் செயல்்பாடடிமன 

்பயன்படுததியமதபய்பால் இங்கும் 

செயல்்படுததைாம். செலுததப்பட்ட 

விமெயின அைவு இ்டபச்பயரச்சி 

செய்யப்பட்ட சதாமைவிமன 

நிரணயிககும். 

	சதா்டா – விமெயிமன விைகக சிை 

ஆணிகள் அல்ைது இரும்புத துகள்கள் 

ைற்றும் காநதங்கமை ்பயன்படுததைாம்.

		ைாணவரின எம்டமயக கணககி்ட 

வகுப்பம்றககு எம்டயிடும் கருவி 

ஒனறிமனக சகாணடு வரைாம். 

	ைாணவர எம்டயிடும் கருவியின மீது 

ஏறி நிற்கும் ச்பாழுது செலுததப்படும் 

விமெயானது, முள்ளிமை நகரததுகி்றது. 

இதன மூைம் சதாடு விமெயிமன 

விைககைாம். 

	மிதிவணடியிமன ஓடடுதல், பூ 

ஒனறிமனப ்பறிததல் அல்ைது கியரனின 

துமணயு்டன ்பளுவிமனத தூககுதல் 

ய்பான்ற நிகழ்வுகளின ்ப்டங்கமைக 

காட்டைாம். 

	திமெகளினால் ஏற்்படும் விமைவுகமை 

பினவருைாறு விைககைாம் 

	ஒரு ச்பாருளின (ஊசியின) நிமையிமன 

ஓய்விலிருநது இயககததிற்கு ைாற்்ற 

மவப்பது விமெயாகும். 

இயககததின வமககள் ொரநது விமரவு – வினாடி, வினாககமை ஆசிரியரகள் ைாணவரகமைக 

யகடகைாம். எடுததுககாட்டாக, 

	இதயத துடிபபு

	த்டகை ஓட்டம்

	ஒரு வமைவில் செலுததப்படும் காரின இயககம் 

	ஒரு துள்ளும் ்பநது

	ைரததில் இருநது விழும் யதங்காய். 

விரெ

கற்பிககும் உததிகள
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	சதாமை இயககி ஒனறிமனப ்பயன்படுததி 

ஒரு காரின ஓட்டதமத ைாணவரகளுககுக 

காட்டைாம். விமெயின விமைவாக 

ச்பாருளின யவகம் ைற்றும் திமெயில் 

ைாற்்றம் நிகழும். 

	ைாவிமன ்பதப்படுததுதல் என்ற செயலின 

மூைம் செலுததப்படும் விமெயானது 

ஒரு ச்பாருளின வடிவதமத ைாற்றும் 

தி்றனும்டயது.

ஆசிரியர, மகாணைரகளிடைம் விரெயின 

ைரகரே ெட்டியலிடைைகாம்

ப்தகாடு விரெகள எனெது 

	உராய்வு விமெ

	தமெ ஏற்்படும் விமெ 

	மீள் விமெ

சதா்டா விமெகள் என்பது 

	 புவி ஈரபபு விமெ

	காநத விமெ

	மினயனாட்ட விமெ 

பினவரும் வினாககமை எழுததுத யதரவாக நிகழ்ததைாம் 

1. விமெ செயல்்ப்ட யதமவயான வழிகமைக குறிபபிடுக. 

2. உயிரற்்ற காரணிகள் இரணடிமனக கூறுக

3. விமெயின வமககமை எடுததுககாடடுகளு்டன குறிபபி்டவும். 

4. ஒரு ச்பாருளின மீது விமெ செலுததப்படுவதால் ஏற்்படும் விமைவு யாது?

5. சைனமையான யைற்்பரபபுகமைக காடடிலும் _____ ்பரபபுகள் அதிக உராய்விமன 

ஏற்்படுததுகி்றது. 

மதிப்பீடு 

கற்பிககும் உததிகள
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ஒரு ச்பாருைானது எததமகய யவகததில் 

நகரகி்றது என்பதமன ஆசிரியர ெராெரி 

யவகததின மூைம் விைககைாம்.

	யராய்பாககள் ்பற்றிய ச்பாதுக 

கருததுககமை ைாணவரகளி்டம் 

ஆயைாசிககைாம். 

	வகுப்பம்றயில் உள்ை ைாணவரகமை 

குழுககைாகப பிரிதது நனமைகள், 

தீமைகள் ைற்றும் நவீன யைம்்பாடுகமை 

கைநதாயைாசிககைாம்.

ைாணவரகளி்டம் குழு கைநதுமரயா்டலுககு 

பின, சிை இமணயதை இமணபபுககமை 

வழங்கி அவற்ம்றக காணுைாறு செய்யைாம். 

இரணய்தேம்

https://physics.inso/motion

https://scienceing.com/four _basic_types_mo-

tion_8131716.html

யவகம் = 50 மீ / செ

காைம் = 1 நிமி்டம் (60 சநாடிகள்)

சதாமைவு = ?

சதாமைவு = யவகம் ×காைம் 

                  =  50 × 60

                 = 300 நிமி்டங்கள் 

இநத எளிய கணககீடடின மூைம் 

இககருததிமன விைககைாம். யைலும், யவகம் 

என்ற கருததில் நாம் அறிவது சதாமைவிமனப 

்பற்றிய வி்பரயையனறி இ்டபச்பயரச்சி ்பற்றியது 

அல்ை என்பதமனயும் சதளிவாககைாம். 

1. யவகம் ைற்றும் திமெயவகம் : யவறு்படுததுக

2. அமர ைணி யநரததில் 15 கி.மீ நீங்கள் ்பயணம் செய்தீரகள் என்றால், ஒருைணி யநரததில் நீங்கள் 

_______ தூரம் ்பயணம் செய்வீரகள். யைலும் உைது யவகம் என்பது ஒரு ைணி யநரததில் 

______ கி.மீ ஆகும். 

மதிப்பீடு 

ெைகாெரி ளைகம் 

00.20

கற்பிககும் உததிகள
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	யராய்பாககளின ச்பாருமை ்பதிவிட்ட 

அைவில் விைககைாம் – இமவ 

யவகைாகவும், துல்லியைாகவும் செயல்்படும் 

தானியங்கி இயற்திரங்கள் 

	நாயனா யராய்பாககள் ்பற்றிய 

தகவல்கமையும் வழங்கைாம். 

	நாயனா யராயவாயில் என்பது நாயனா 

யராய்பாககமைப ்பற்றி ்படிககும் அறிவியல் 

பிரிவாகும். அவற்ம்ற மிகச் சிறிய அைவுள்ை 

இ்டங்களில் செயல்்படுைாறு வடிவமைகக 

முடியும். 

வீட்டு ஒப்ெரடைவு

ைாணவரகளி்டம் பினவரும் வினாககளுககு விம்டயளிககச் சொல்ைைாம். 

	அன்றா்ட வாழ்வில் இயககததின வமககள் ்பயன்படும் இ்டங்கமை உற்றுயநாககுக.

	விமெயின வமககமை தகுநத எடுததுககாடடுகளு்டன விைககப்ப்டைாக அமைககவும்.

	ஓய்வு, இயககம் ைற்றும் விமெ – இககருததுககமை விைகக ைாதிரி யொதமனயிமன 

அமைககவும். 

சுய – மதிப்பீடு

குரைதீர கற்ைல் 

	்பா்டக கருததுககளுககுத தகுநத வகுப்பம்ற செயல்்பாடுகமை வழங்கைாம். 

	ைாணவரகளின புரிதமை அறியும் ச்பாருடடு எளிய ஆய்வக யொதமனகமைச் செய்யைாம். 

	எனனால் ஒரு ச்பாருள் ஓய்வில் உள்ைதா அல்ைது இயககததில் உள்ைதா என இனங்கான 

முடியும். 

	ஒரு ச்பாருளில் எவவமகயான இயககம் நம்டச்பறுகி்றது என்பமத எனனால் விைகக முடியும். 

	விமெகள் ்பற்றியும், அதன வமககள் ்பற்றியும் நான புரிநது சகாணய்டன. 

	யராய்பா அறிமவப ்பற்றிய விரிவான அறிமவ வைரததுக சகாணய்டன. 

மன ைரைெடைம் 
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நம்ரமச்சுற்றியுளே ெருப்பெகாருட்கள

கற்ைல் – கற்பித்தல் உெகைணங்கள

	கரும்ெைரக, சுணணககட்டி, ைணண அட்ரடை, எழுதுளககால், 

கிணணம், அரிசி, பைநநீர, ள்தககைணடி, உப்பு (அ) ெரககரை, 

இரணயம். 

ரமயககருதது

	எல்ைாபச்பாருடகளும் ்பருபச்பாருைால் ஆனது என்பமத புரிநதுசகாள்ளுதல்

	ச்பாருடகள் தி்ட, திரவ, வாயு என மூனறு நிமைமையில் உள்ைமத சதரிநதுசகாள்ைல். 

	அமனதது ச்பாருடகளின அடிப்பம்ட அணு என கற்றுகசகாள்ளுதல்.

	கைமவகமை பிரிதசதடுககும் மும்றகமை கற்றுகசகாள்ளுதல். 

ரமயககருதது

கற்ைல் ளநகாககங்கள

்பா்டததிமன கற்்றபின, ைாணவரகள் 

	ச்பாருடகளின ்பணபுகள் ைற்றும் இயற்பியல் 

தனமை ்பற்றி புரிநது சகாள்ளுதல்.

	சிை ்பணபுகளின அடிப்பம்டயில் 

ச்பாருடகமை தி்ட, திரவ, வாயு நிமைகைாக 

வமகப்படுததுதல்

	ச்பாருடகளின ைாற்்றதமத அம்டயாைம் 

காணுதல்.

	தூய ச்பாருள்கள் ைற்றும் கைமவகமை 

யவறு்படுததுதல்.

	கைமவகமை பிரிப்பதன அவசியம் குறிதது 

அம்டயாைம் காணுதல்.

	உணவு கைப்ப்டம் ்பற்றிய விழிபபுணரமவ 

ஏற்்படுததுதல்.	

கற்ைல் விரேவுகள 

இப்பா்டததிமனக கற்கும்ச்பாழுது ைாணவரகள் 

	ச்பாருடகள் ைற்றும் அதன ்பணபுகள் ்பற்றிய 

வமரயம்ற.

	ச்பாருடகமை அதன ்பணபுகளின 

அடிப்பம்டயில் வமகப்படுததுதல்.

	அணுககள், மூைககூறுகள், தனிைங்கள் 

ைற்றும் யெரைங்களின அடிப்பம்ட அமைபபு 

்பற்றி அறிநதுசகாள்ளுதல். 

	ஏயதனும் ஒரு எளிய மும்றமயப 

்பயன்படுததி கைமவகமை 

பிரிதசதடுககுமும்ற.

	உணவு கைப்ப்டம் ்பற்றிய விழிபபுணரமவ 

உண்டாககுதல். 

3
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கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

முனளனகாட்டைம் 

திடை, திைை, ைகாயுககள

00.20

கற்பிககும் உததிகள

	ஆசிரியர ைாணவரகளி்டம் ச்படடி, 

தணணீர ைற்றும் காற்று ய்பான்ற சிை 

ச்பாருடகள் ்பற்றி யகட்டல் இபச்பாழுது தி்ட, 

திரவ, வாயு ச்பாருடகள் ்பற்றி அறிமுகம் 

செய்தல். 

	தி்ட, திரவ, வாயு ய்பான்றமவ 

்பருபச்பாருடகள் எனனசவனறு 

விைககுதல். எனயவ நிம்றயுள்ைமவ 

ைற்றும் இ்டதமத அம்டததுகசகாள்்பமவ 

்பருபச்பாருள் ஆகும். 

இரணயைழி ப்தகாடைரவு 

http://www.mafenesenion.com

	ஆசிரியர ஒரு கிணணததில் சூ்டான 

நீரிமன சகாணடுவநது, இநத கிணணம் 

தி்டபச்பாருள், இதிலுள்ை நீர திரவம் 

ைற்றும் சூ்டான நீரிலிருநது சவளியயறும் 

நீராவி வாயு என விைககுதல். 

	 எல்ைா ்பருபச்பாருள்களும் அணுககைால் 

ஆனமவ. அணுககள் மிகச்சிறியமவ, 

அணுககமை நம்மும்டய கணகைால் 

்பாரகக முடியாது என விைககுதல்.

	உங்களும்டய வீடடில் உள்ை தி்ட, திரவ, 

வாயுப ச்பாருடகமை ்படடியலிடுைாறு 

ஆசிரியர ைாணவரகமை யகட்டல்.

	ஆசிரியர ஒரு யதககரணடி உபபு அல்ைது 

ெரககமரமய ஒரு குவமை நீரில் 

யெரககவும். நீரின துகள்களுககு இம்டயய 

இம்டசவளி இருப்பதால், இபச்பாழுது உபபு 

அல்ைது ெரககமர கமரகி்றது. 

	தி்ட, திரவ, வாயுபச்பாருடகள் அதிலுள்ை 

மூைகூறுகளின அடிப்பம்டயில் 

வமகப்படுததப்படுவமத விைககுதல். 

திணைததில் துகள்கள் சநருககைாகவும், 

திரவததில்  துகள்கள் தாறுைா்றக 

ஒழுங்கற்்ற நிமையிலும், வாயுககளில் 

துகள்கள் எளிதில் நகரககூடிய 

வமகயிலும் அமைநதுள்ைன என்பமதயும் 

கூறுதல். ‘

	ஆசிரியர சுணணககடடிமய எநத 

அைவுககு முடியுயைா அவவைவு 

நுணணியதாககி, அணுககள் ்பாரகக 

முடியாதமவ என கூ்றல்.

	்பருபச்பாருடகள் ்பற்றிய விைககம் 

அளிததபின, கைமவகமை பிரிதசதடுததல் 

்பற்றி கற்பிததல்.

	கைப்ப்டம் ்பற்றி ைாணவரகளுககு அறிமுகம் 

செய்தல்.
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கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்பிககும் உததிகள

	மூைககூறுகள் ஒனம்றசயானறு 

ஈரககின்றன என கூறுதல். 

	்பருபச்பாருள்களின ்பணபுகமை 

விைககுதல்.

	ஆசிரியர ஒரு சிறிய கல்மை எடுததுக 

சகாணடு, ஒரு சகாள்கைனில் மவததல். 

அதனுள் நீரிமன ஊற்றுதல். அதன பி்றகு 

உற்றுயநாககி கல்லின வடிவம் அல்ைது 

கனஅைவு ைாறுகி்றதா என யகட்டல். 

சகாள்கைனில் உள்ை திரவததின வடிவம் 

அல்ைது கன அைவு ைாறுகி்றதா எனக 

யகட்டல். 

	திணைததில் துகள்கள் சநருககைாக 

ச்பாதிநதுள்ைன. திரவததில் துகள்கள் 

தாறுைா்றாக அல்ைது ஒழுங்கற்்ற நிமையில் 

அமைநதுள்ைன. 

	ஒரு ்பலூனில் காற்ம்ற ஊதி ்ப்றகக 

வி்டைாம், ஆனால் தி்ட ைற்றும் திரவ 

ச்பாருடகமை அப்படி செய்ய முடியாது. 

ஏசனனில் வாயுப ச்பாருடகளில் அதிக 

இம்டசவளியு்டன எளிதில் நகரககூடிய 

வமகயில் துகள்கள் அமைநதுள்ைன. 

	ஒரு கணணாடி குவமையிலுள்ை நீரினுள், 

ஒரு துளி மையிமன வி்டவும். அது நீர 

முழுவதும் ்பரவுகி்றது. இதற்கு காரணம் 

திரவததின துகள்கள் நகருதைாகும். 

இதமனயய விரவுதல் எனகிய்றாம். 

	ஆசிரியர ைாணவரகமை பினவரும் 

விரவும் தனமை அல்ைது விரவும் 

தனமையற்்றவற்ம்ற வமகப்படுததவும். 

	்பால் ைற்றும் நீர

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

00.20

கற்பிககும் உததிகள

	எணசணய் ைற்றும் நீர

	நீரிலுள்ை ெரககமர

	Smell incense sticks

	்பழச்ொறிலுள்ை ்பனிககடடி

	ஆசிரியர ஒரு ஊசி ய்பாடும் உறிஞ்சு 

குழாயிமன அழுததி அதிை வாயு உள்ைது 

என விைககுதல்

	நைது வீடடில் உ்பயயாகப்படுததப்படும் 

திரவைாககப்பட்ட அழுததப்பட்ட வாயுவில் 

(ஆசிரியர ஒரு ஊசி ய்பாடும் உறிஞ்சு 

குழாயிமன அழுததி அதிலுள்ை வாயு 

உள்ைது என விைககுதல்)

	நைது வீடடில் உ்பயயாகப்படுததப்படும் 

திரவைாககப்பட்ட அழுததப்பட்ட வாயுவில் 

(LPG) உள்ைன. 

		திரவததின துகள்களுககு இம்டயய 

உள்ை ஈரபபு விமெ, வாயுவின 

துகள்களுககு இம்டயய உள்ை ஈரபபு 

விமெ மிகககும்றவு.
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பினவருவனவற்றிற்கு ஏயதனும் இரு ்பணபுகமை ்பற்றி எழுதுக.

1. தி்ட ச்பாருடகள் 

2. திரவ ச்பாருடகள் 

3. வாயு ச்பாருடகள் 

கைமவ என்ற யவதியியல் 

அடிப்பம்டயிைான யெரகமகயின தனிைம் 

அல்ைது யெரைம் என ைாணவரகளி்டம் 

சதளிவாக விைகக யவணடும். கைமவ என்பது 

தூய்மையற்்ற ச்பாருடகள் இதில் அதிகைான 

தனிைம் (அல்ைது) யெரைம் உள்ைது.

காற்று ஒரு கைமவயா? ஆம் எனில்… இதில் 

அ்டங்கியுள்ைமவ எனன? 

	ஆசிரியர யகரட, முடம்டகயகாஸ், 

பீனஸ், உபபு, மிைகு ைற்றும் உள்ை 

சிை காய்கறிகமை எடுதது வருகி்றார. 

யைற்கண்ட காய்கறிகமைக சகாணடு 

காய்கறி ொைட தயாரிதது விைககுகி்றார. 

யைலும் இது ஒரு காய்கறிக கைமவ ஆகும். 

	இதில் உள்ை மூைபச்பாருளின விகிதம் 

யவறு்பா்டாக உள்ைது. 

	ஆசிரியர அவரகள் தான சகாணடுவநத 

எலுமிச்மெ, தணணீர ைற்றும் ெரககமர 

ஆகியவற்ம்றக சகாணடு எலுமிச்மெ ொறு 

எவவாறு தயாரிகக முடியும்? 

	இதில் மூனறு விதைான மூைபச்பாருள்கள் 

சவவயவறு விகிதததில் கைநதுள்ை 

கைமவயாகும். 

	கைமவ என்பது இயற்பியல் 

அடிப்பம்டயிைான இமணநத இரணடு 

தனிைம் ஆகும். எடுததுககாடடு தங்கம் 

ைற்றும் தாமிரம். 

மதிப்பீடு 

தூயப் பெகாருட்கள மற்றும் கைரை

கற்பிககும் உததிகள

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

00.30
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கைமவகமை ்பகுதிப ச்பாருடகைாக 

பிரிப்பது கடினம் என்பதமன சதளிவாக விைகக 

யவணடும். எடுததுககாடடு தாதுவில் இருநது 

உயைாகதமத அகற்றுதல் கட்டாயம், ஏசனனில் 

இதன மூைைாக தூய்மையான உயைாகதமத 

ச்ப்ற முடியும். 

	தூய கைமவகமை ச்பறுதற்கான 

காரணங்கமை ்படடியலி்ட யவணடும். 

	தீங்கு விமைவுககும் ்பகுதிப 

ச்பாருடகமை நீககுதல், ்பயனளிககும் 

்பகுதிபச்பாருள்கமை பிரிததல் ைற்றும் 

மிகுநத தூய நிமையில் உள்ை 

ச்பாருடகமைப ச்பறுதல். 

பிரிததல் மும்றகள் மூைைாக ச்பாருடகமை 

கீழ்ககண்டமவகள் மூைைாக ைாணவரகளி்டம் 

விைககைாம். 

ைடிகட்டு்தல் 

	இது திரவததில் உள்ை தி்டபச்பாருமை 

பிரிப்பது ஆகும். எடுததுககாடடு யதநீரில் 

இருநது யதயிமைத தூமைப பிரிப்பதற்காக 

வடிகடடிமயப ்பயன்படுததுவது ஆகும். 

ெல்ைரடை

	சவவயவறு அைவும்டய 

தி்டபச்பாருள்கமைப பிரிதசதடுககும் மும்ற 

ஆகும். இது தூய்மையற்்ற ச்பாருள்கைான 

கல், ெரமை ைற்றும் உள்ை ச்பாருள்கமை 

பிரிப்பதாகும். (எடுததுககாடடு) ைணணில் 

இருநது ெரமைமய பிரிப்பது. 

கரடை்தல் 

	இநத மும்ற மூைைாக புதிய ச்பாருள் 

உண்டாகி்றது. எடுததுககாடடு தயிமர 

கம்டவதன வாயிைாக சநய் ைற்றும் 

சவணசணய் கிம்டககி்றது. 

கதிைடித்தல் 

	விவொயிகள் கதிரடிததல் மும்றமய 

்பயன்படுததி தானியங்கமை 

ச்பறுகின்றனர. 

தூற்று்தல்

	அரிசி ைற்றும் யகாதுமைகளில் உள்ை 

தூசுப ச்பாருடகமை நீககுயவதாகும். 

தூற்றுதமைச் செயல்்படுததி 

கைமவயிமன குறிபபிட்ட உயரததில் 

இருநது காற்்றடிககும் திமெயில் விழச் 

செய்து தானியங்கள் ச்ப்றப்படுகி்றது. 

ரககேகால் ப்தரிநப்தடுத்தல்

	தானியங்களில் உள்ை கற்கள் ைற்றும் 

கைரைரய பிரித்தல்

கற்பிககும் உததிகள

00.3000.30
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ரககேகால் ப்தரிநப்தடுத்தல்

 தானியங்களில் உள்ை கற்கள் ைற்றும் தானியங்களில் உள்ை கற்கள் ைற்றும் 
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கற்பிககும் உததிகள

ைாசுபச்பாருடகமை மககள் மூைைாக 

பிரிதசதடுப்பதாகும். 

ககாந்த பிரிப்பு முரை 

	இரும்புத துகள் ைற்றும் ஆணிகள் 

சகாணடுள்ை ச்பாருள்கமை காநதப பிரிபபு 

மும்ற மூைைாக பிரிககைாம்.

சதளிய ரைதது இறுத்தல் மற்றும் 

ைண்டைாககுதல்

	அரிசிமய தணணீர சகாணடு 

கழுவும்ய்பாது, ைாெபச்பாருடகள் நீரில் 

மிதககும், இதன மூைைாக தணணீரில் 

உள்ை ைாசுமவ சைதுவாக ஊற்றி 

நீககைாம். இதற்கு சதளிய மவதது 

இறுததல் எனறு ச்பயர. 

	எம்ட அதிகமுள்ை அரிசி ய்பான்ற 

தானியங்கள் நீரில் மூழ்கி அடியில் 

இருககும். இம்மும்றககு வண்டைாககுதல் 

எனறு ச்பயர. 

ைடிகட்டு்தல்

	நுணணிய ைாசுககமை நீககுவதற்கு 

வடிதாமை ்பயன்படுததுகிய்றாம். இதமன 

வகுப்பம்றயில் அல்ைது ஆய்வகததில் 

செய்து காட்டைாம். 

	வகுப்பம்றச் செயல்்பாடு மூைைாக யெறு 

உள்ை நீரிமன இரணடு பீககரில் எடுதது, 

யெறு எவவாறு நீருககு அடியில் செல்கி்றது 

என்பதமன செய்துகாடடி, வடிகடடுதல் 

மும்றமய விைகக யவணடும். 

குறிப்பு : 

யைற்கண்ட மும்றகமை செயல்மும்ற 

மூைைாக வகுப்பம்றயில் செய்து, 

ைாணவரகளுககு சதளிவுப்படுதத யவணடும். 

00.30

	விைககப்ப்டததிமன (chart) ்பயன்படுததி கைமவகள் ைற்றும் ச்பாருள்கமைப பிரிததலில் 

எவவைவு விகிதம் மூைபச்பாருடகள் உள்ைது என்பதமன ்படடியலிடுக. 

	்பழ ொைடு

	ைண ைற்றும் நீர 

	்பால் 

	தானியங்களில் இருநது அரிசி

	பீல்ட்டர காவி

	அரிசியில் உள்ை ைாசுபச்பாருடகள் 

	விைககப்ப்டததின மூைைாக ச்பாருள்கமைப பிரிததல் மும்றமய தகுநத எடுததுககாடடு்டன தயார 

செய்து காடடுக. 

 பினவரும் கைமவயில் யெரககப்படடுள்ை ச்பாருடகமை எழுதவும் ைற்றும் அவற்ம்ற 

பிரிதசதடுககவும். 

 ்பழ ொைடு

	ைணல் ைற்றும் நீர

 ்பால்

 தானியங்களிலிருநது அரிசி

 காவி (பில்ட்டர)

 அரிசியிலிருநது ைாசுககமை நீககுதல்

 கைமவகமை பிரிதசதடுககும் மும்றகமை வமர்ப்டம் மூைம் உரிய உதாரணதது்டன தருக.

மதிப்பீடு 

ைாணவரகளுககு சதளிவுப்படுதத யவணடும். 

24

00.3000.30

25

6th Teacher Hand Book Tamil_Final.indd   24-25 07-06-2018   5.43.50 PM



கற்பிககும் உததிகள

உணவு கைப்ெடைம்

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

	உணவுப ச்பாருடகளில் கைநதுள்ை 

கைப்ப்டங்கள் ்பற்றி விைககுதல்

	கைமவயில் கைநதுள்ை ைாசுககமை ்பற்றி 

கூறுதல்

	கவனமினமையாலும், ெரியாகக 

மகயாைாத காரணங்கைாலும் உணவுக 

கைப்ப்டம் எற்்படுவமத புரிநது சகாள்ளுதல். 

	ஆசிரியர காபி தூளு்டன செங்கல் தூமை 

கைநது கைப்ப்டம் எவவாறு ஏற்்படுகி்றது 

என்பமத செய்து காடடி விைககுதல்

	கைப்ப்டம் செய்யப்பட்ட ச்பாருள்கள் தூய 

ச்பாருள்களில் உணமைப ்பணபுகமை 

ச்பற்றிருககாது என்பமத ஆசிரியர 

குறிபபிடுதல்

	்பயன்படுததப்பட்ட யதயிமைத தூமைக 

காயமவதது மீணடும் புதிய டீததூளில் 

கைப்பது நல்ைதனறு என உதாரணம் 

தருதல்

	உணவு கைப்ப்டம் குறிதத ்படிநிமைகமை 

கூறி, ஏயதனும் ச்பாருடகமை 

வாங்கினால், அதன மீது குறிபபி்டப்படடுள்ை 

தயாரிபபு யததி, அபச்பாருளின தீங்கு 

விமைவிககு சிை ச்பாருடகமை முற்றிலும் 

தவிரததல் ்பற்றி கூறுதல். (உதாரணம் : 

அஜினுயைாடய்டா) 

	தி்ட, திரவ, வாயுபச்பாருடகளின ்பணபுகமை துகள்கள் அடிப்பம்டயில் அட்டவமணப்படுததுக.

	உங்கள் வீடடில் உள்ை தி்ட, திரவ, வாயுபச்பாருடகமை ்படடியலிடு

	வீடடில் கைமவகமை பிரிதசதடுககப ்பயன்படும் ஏயதனும் ஒரு மும்றமய, உரிய ்படிமும்றயு்டன 

கூறுக. 

	உணவுப ச்பாருடகளில் உள்ை கைப்ப்டம் ்பற்றி ்படடியலிடுக. 

	இப்பா்டதது்டன சதா்டரபும்டய ்ப்டங்கள் ைற்றும் வீடியயாககமை காட்டவும். 

	எளிய வினாககமை வினாடி வினா மூைம் ைாணவரகளுககு ந்டததுதல். 

மதிப்பீடு 

குரைதீர கற்பித்தல்

00.20

சுய மதிப்பீடு

ப்தகாகுப்பு 

	தி்ட, திரவ, வாயுப ச்பாருடகளுககு இம்டயிைான யவறு்பாடடிமன அவற்றின ்பணபுகளின 

அடிப்பம்டயில் நான அறிநது சகாணய்டன. 

	விரவுதல் ைற்றும் வாயுககள் ்பரவுதல் ்பற்றி நான சதளிவாக அறிநது சகாணய்டன.

	கைமவகமை பிரிதசதடுககும் எளிய மும்றகமை நான அறிநது சகாணய்டன. 

	உணவு கைப்ப்டம் ்பற்றிய விழிபபுணரமவ நான அறிநது சகாணய்டன. 

	தி்ட, திரவ, வாயு, ச்பாருடகளுககு இம்டயிைான யவறு்பாடடிமன சதளிவாக விைககுதல். 

	தூயச்பாருடகள் ைற்றும் கைமவகள் ்பற்றி சதரிநது சகாள்ளுதல்.

	எளிய மும்றயில் கைமவகமை பிரிதசதடுககும் மும்றயிமன கூறுதல்

	கைப்ப்டம் ்பற்றிய சதளிவான அறிவிமன ச்பறுதல்.

26
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்தகாைைங்களின உைகம்

கற்ைல் – கற்பித்தல் உெகைணங்கள

	கரும்்பைமக, சுணணககடடி, வணண அடம்ட, 

எழுதுயகால்,  குவமைகள், வணணபச்பாடிகள், பூககள், 

முடம்டயகாஸ், இமைகள், நீர. இமணயம். 

ரமயககருதது

	்பல்வமகயான தாவரங்கள், அவற்றின ்பாகங்கமைப ்பற்றிய அறிமவப ச்பறுதல்

	தாவரங்களின ்பல்யவறு செயல்்பாடுகமை புரிநதுக சகாள்ளுதல்

	்பல்வமகயான வாழி்டங்கள் அறிதல், இவவாழி்டங்களுககு ஏற்்றாரய்பால் அவற்றில் 

காணப்படும் சிை உருவ ைாற்்றங்கள், தகவமைபபுகமைப ்பற்றி அறிதல் 

ரமயககருதது

கற்ைல் ளநகாககங்கள

	தாவர வமககமை அறிதல்

	தாவரங்களின ்பல்யவறு ்பாகங்கமை அறிதல்

	தாவரங்களின ்பல்யவறு யவமைகமை அறிதல்

	்பல்வமகயான இமைகமைப ்பற்றி அறிதல்

	்பல்வமகயான வாழி்டங்கமை அறிதல்.

	

கற்ைல் விரேவுகள 

	தாவரங்களின ்பாகங்கமை 

யவறு்படுததவும்

	யவர ைற்றும் தணடு அமைபம்பப ்பற்றி 

அறியவும். 

	யவர ைற்றும் தணடு அமைபம்பப ்பற்றி 

அறியவும் அவற்றின செயல்கமை அறிநதுக 

சகாள்ைவும். 

	 ெல்லியவர காணப்படும் தாவரங்கமை 

அறியவும் 

	இமைகளின அமனதது ்பாகங்கமையும் 

அறியவும்

	்பல்யவறு வாழி்டங்கமை அறியவும். 

	வாழி்டங்களுககு ஏற்்றாரய்பால் 

தாவரங்களில் காணப்படும் ைாற்்றங்கள் 

ைற்றும் தகவமைபபுகமைப ்பற்றிய 

அறிமவயும் ச்பற்றிருப்பர. 

தாவரங்களின ்பாகங்கமை 

4
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கற்பிககும் உததிகள

்தணடு அரமப்பு	

	ஆசிரியர வகுபபில் உள்ை ைாணவரகமை 

ஏயதனும் ஒரு தாவரதமத வகுப்பம்றக 

சகாணடு வநது அவற்ம்ற ைாணவரகள் 

இமை, தணடு, யவர இவற்ம்ற ஆதாரைாகக 

சகாணடு வமகப்படுததச் சொல்ை யவணடும். 

இது ைாணவரகள் தாவரங்களின ்பல்யவறு 

்பாகங்கமை அறிய உதவும். 

	ஆசிரியர ைாணவரகமை ஒரு இமைமய 

காகிதததில் ஒடடி அதன ்பாகங்கமை குறிககச் 

சொல்ைைாம். 

	யவரானாது நீமர பூமியிலிருநது உறிஞ்சி 

தாவரததின ்பல்யவறு ்பாகங்களுககு 

க்டததுகி்றது என்பமத ஆசிரியர கீழ்ககாணும் 

்பரியொதமன மூைம் விைககைாம். 

4 குவமைகளில் நீர எடுதது அதில் ஏதாவது 

ஒரு வணணபச்பாடி ய்பா்ட யவணடும். 

ஒவசவானறிலும் ஏதாவது ஒரு வணணம் 

கைநது வி்ட யவணடும். அதில் ச்பரிய, நீை 

காம்புகமை உம்டய ைைரகமையயா அல்ைது 

முடம்டயகாஸ் இமைமய ய்பாடடு ஒரு நாள் 

இரவு முழுவதும் அப்படியய மவகக யவணடும். 

ைறுநாள் ்பாரககும் ச்பாழுது பூ/முடம்டயகாஸ் 

இமை முழுவதும் அநதக குவமையில் உள்ை 

வணணம் ்பரவி காணப்படும். இது தாவரங்கள் 

கீழிருநது நீமர யைல் யநாககி இயககததின 

மூைம் ைற்்ற்பாகங்களுககு க்டததுகி்றது 

என்பமத அறியைாம். 

	ஆசிரியர ைாணவரகமை ்பள்ளியின 

யதாட்டததிற்கு அமழததுச் செனறு அங்யக 

காணப்படும் ்பைவிதைான தாவரங்கமை 

(நிைத தாவரங்கள்) உற்றுயநாககச் செய்தல். 

	ைாணவரகமை ஏரி, ஆறு, குைம் ைற்றும் ஈர 

நிைங்களுககு அமழததுச் செனறுஅங்யக 

காணப்படும் நீர வாழ் தாவரங்கமை 

காணபிககைாம். 

	ஆசிரியர ்பைமகயில் தாவரததின ்ப்டதமத 

வமரநது / ைாணவரகமை ்பைமகயில் ்ப்டம் 

வமரயச் செய்து, அதில் யவர, தணடு, பூ ைற்றும் 

இமைகள் இருககும்்படி ்பாரததுக சகாள்ை 

யவணடும். 

மகாதிரி ்தயகாரித்தல் / பெயல்ெடுதது்தல்

	ைாணவரகமை யதநீர குவமைகள் ைற்றும் 

்பச்மெ வணண காகிதங்கள் செயற்மக 

ைைரகள், கததி, ்பமெ ைற்றும் சவள்மைக 

காகிதம். 

	 ்பம்டககப்பட்ட ைாதிரி தாவரததிை தணடு, 

யவர, இமைகள் ைற்றும் பூககள் காணப்ப்ட 

யவணடும். காகிதததுணடு சீடடின மூைம் 

குறிககச் செய்யவும். 

	ைாணவரகள் தாங்கள் ்பம்டதத இம்ைாதிரிமய 

ைற்்ற ைாணவரகளுககு காணபிதது, 

தாவரததின ச்பயர ைற்றும் ்பணபுகமை 

கைநதுமரயா்டச் சொல்ைவும். 

28 29

6th Teacher Hand Book Tamil_Final.indd   28-29 07-06-2018   5.43.52 PM

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                                      கல்வி அமுது



கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்பிககும் உததிகள

இரையின அரமப்பு 

ைாணவரகளுககு தாவரங்கள் இமைகள் 

மூைம் காற்ம்ற உள் எடுததும், ஒளிமய ச்பற்றும் 

உயிரவாழ்கின்றன என்பமத விைககுக.

ளைர அரமப்பு

	ைாணவரகளி்டம் யவர தாவரங்கள் 

நிைததில் நிமையாக இருப்பதற்கு 

உதவுகி்றது, யவரானது நிைததலிருநது 

நீர ைற்றும் தாது உபபுகமை உறிஞ்சி 

தாவரததில் ைற்்ற ்பாகங்களுககு 

க்டததுகின்றது என்பமதக கூ்றவும். 

	ைாணவரகமை அம்டயாை 

அடம்டமயகசகாணடு தாங்கள் 

கணடுபிடிதத உயிரினங்கமை 

வமகப்படுதத வலியுறுததல்.

	நுணயணாககி ைற்றும் உருபச்பருககி 

கணணாடிமயப ்பயன்படுதத 

ஊககுவிததல்.

	்பை வமகயான இமைகளின ்ப்டம் 

வமரநது, அமதப ்பற்றி ைாணவரகளு்டன 

கைநதுமரயாடி, எல்ைா ்பாகங்கமையும் 

அவரகமை குறிககச் செய்யவும். 

	இமைகளின முககியததுவம் எனன? 

தணடு, ைற்றும் பூககளின முககிய ்பங்கு 

எனன? ய்பான்ற யகள்விகமை யகடகவும். 

	்பல்யவறு தாவரங்களில் காணப்படும் 

்பைவமக இமைகளின ைாற்்றங்கமை, 

அவற்றின அைவு, அமைபபு இவற்றில் 

காணப்படும் யவறு்பாடம்ட விைககவும். 

ைகயனாையாவின இமை obovate 

வடிவததிலும் ைாபபிள் ைரததின இமைகள் 

நடெததிர வடிவிலும் காணப்படும். பிரச் 

ைரததின இமைகள் பிரமீடு வடிவததிலும் 

காணப்படும். 

	ைாணவரகள் ஒரு தாவரதமத (ைாதிரி) 

எடுதது இமையின அமைபபு, இமையின 

்பாகங்கள், அவற்றின செயல்்பாடம்டயும் 

விைககுக.
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00.20

கற்பிககும் உததிகள

	ைாணவரகளுககு ஆணியவர அமைபபு 

ைற்றும் ெல்லியவர அமைபபு ்பற்றி 

விைககவும். 

		ைாணவரகமை வீடடிற்கு அருகிலுள்ை 

யதாட்டததிற்கு அமழததுச்செல்ைவும். 

யதாட்டததில் ்பயன்படுததப்படும் கருவிகள் 

காடடியும், சிை யவரகமை யதாணடி 

எடுதது காணபிககவும் (ொபபி்டகூ்டாததும் 

ைற்றும் ொபபி்டக கூடியதுைான யவரகள் 

உ.ம் யகரட, பீடரூட, சைடயூஸ், செைரி) 

	ைாணவரகளுககு ச்பாருததைான 

அடம்ட ஒனம்ற செய்து அதில் யவர 

உணவுகளின ்ப்டங்கள், எதிரபு்றததில் 

அவற்றின ச்பயரகமை ைாற்றி எழுதி, 

ெரியாக ச்பாருததுைாறு ஆசிரியர ஒரு சிறிய 

விமையாடம்ட வகுப்பம்றயில் ந்டததைாம். 

	ஆசிரியர ைாணவரகளுககு விமதகமைக 

சகாடுதது தாங்கைாகயவ அவற்ம்ற ்பயிர 

செய்யச் சொல்ைாம். 

	யவரின முககியததுவம் எனன? 

யவர எவவாறு தாவரம் உயிர வாழ 

உதவுகின்றது? ய்பான்ற சிை யகள்விகமை 

யகடகைாம். 

ைகாழிடைங்களின ைரககள 

	தாவரங்கள் வைரககூடிய இ்டங்கள் 

அவற்றின வாழி்டம் எனப்படும். 

	ஆசிரியர ைாணவரகளி்டம் ்பை வமகயான 

வாழி்டங்களுககு அமழததுச் செனறு, 

அவவி்டங்களில் காணக கூடிய 

தாவரங்களின ச்பயரகமை கண்டறியக 

செய்யைாம். 

	ச்பாருததுக செயல்்பாடம்ட ஆசிரியரகள் 

ைாணவரகளுககு சகாடுததல். 

	தாவரங்களின ்ப்டங்கமை அவற்றின 

வாழி்டங்களு்டன ச்பாருதத 

ைாணவரகளுககு அறிவுறுததல்.

	ஒவசவாரு வாழி்டங்களின ்பணபுகள், 

அவற்றில் காணப்படும் தாவரங்கமை 

இனங்கணடு வரிமெப்படுதத 

ைாணவரகமை ஊககுவிததல்.
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கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்பிககும் உததிகள

	ைாணவரகமை ்பல்யவறு வாழி்டங்கமை 

அதாவது காடு, ்பள்ளியின யதாட்டம், பூங்கா, 

விமையாடடு, மைதானம், வயல்கள் 

்பாரககச் சொல்ைவும். 

	ைாணவரகளுககு விமதகமை சகாடுதது, 

அதமன அவரகள் வீடடில் வைரககச் 

செய்தல்.

	ைாணவரகமை அவரகைது வீடடில் 

அவரகைது தாயார யகரட, முள்ைங்கி, 

உருமைக கிழங்கு முதலியவற்ம்ற 

ெமைகக உதவிசெய்தல். 

	 ெமைதத உணமவ ்பள்ளிககு சகாணடு 

வநத பி்ற ைாணவரகளு்டன ்பகிரநது 

சகாள்ை கூறுதல். 

	ைாணவரகமை தாவரததின ்ப்டதமத 

்பாகங்களு்டன ச்பாருதத ்பணிததல். இது 

அவரகளுககு சி்றநத சதளிமவத தரும்.

1. இமையின அடிப்பகுதி __________ எனப்படும்

2. பூமிககு யையை காணப்படும் தாவரததின ்பகுதி ______ எனப்படும் 

3. _________ ்பாமைவனம் இநதியாவின மிகபச்பரிய ்பாமைவனம் எனப்படும். 

4. சிை தாவரங்களின தணடு மிகவும் ்பைவீனைாகக காணப்படும் அமவ ________ எனப்படும். 

5. _________ அதிகைான வைரச்சி நிமையில், மிக யவகைாக வைரககூடிய தாவரங்களில் ஒனறு. 

மதிப்பீடு 

விரடைகரேக கணடுபிடி

00.20

1. ஏரிகள் ைற்றும் ஆறுகள்  - சகாடி (Tendril climber) 

2. சுற்றிப்ப்டரககூடிய உறுபபு - சுவாசிததலுககு உதவுவது

3. கமைடய்டாரியா    - க்டல் நீர வாழி்டம்

4. ஸ்ய்டாயை்டா   - நனனீர வாழி்டம்

5. க்டல் புற்கள்    - ்பற்றுக சகாடி

1. இமையின எநத ்பகுதி அமத தணடு்டன இமணககி்றது

2. சிை தாவரங்கள் நீரில் மிதப்பமத ்பாரததிருககிய்றாம். அமவ யாமவ?

3. நனனீர வாழி்டங்களுககு சிை உதாரணங்கமைத தருக.

4. காடடின மூனறு வமககள் யாமவ?

5. யவரின ்பணிகள் யாமவ?

6. தாவரம் உயிர வாழ யவரகள் எவவாறு உதவுகின்றன?

7. இமைகளின ்பணிகள் யாமவ?

8. தணடின யவமைகள் யாமவ?

9. பூககளின செயல்்பாடுகள் யாமவ?

10. ்பச்மெயங்களின ்பணிகள் எனன?

பெகாருததுக

வினகாககள

மன ைரைெடைம் 
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விைங்குகளின உைகம்

கற்ைல் – கற்பித்தல் உெகைணங்கள

	கரும்்பைமக, சுணணககடடி, வணண அடம்ட, எழுதுயகால், 

இமணயம். 

ரமயககருதது

	உைகில் வாழும் உயிரினங்களின வல்லுயிரயம் (உயிரியற் ்பல்வமக ைற்றும் அவற்றின 

வாழி்டங்களின ்பற்றிய அறிமவப ச்பறுதலும், புரிநதுக சகாள்ளுதலும் 

	விைங்கினங்களில் காணப்படும் ஒரு செல் உயிரி ைற்றும் ்பை செல் உயிரிகளின 

தனமைகமை முழுவதுைாக அறிதல்

	யவறு்பட்ட விைங்குகளின காணப்படும் ்பல்வமகயான தகவமைபபுகமைக சதரிநதுக 

சகாள்ளுதல். 

ரமயககருதது

கற்ைல் ளநகாககங்கள

	‘வாழி்டம்’ என்ற 

்பதததின ச்பாருமை அறிதல் ைற்றும் 

புரிநதுகசகாள்ளுதல்

	ஒரு செல் உயிரினங்கள் ைற்றும் ்பல்செல் 

உயிரினங்களுககு இம்டயிைான 

யவற்றுமைகமை கற்்றல். 

	நானகு வமகயான ைாறு்பட்ட சூழலில் 

விழககூடிய விைங்குகமை கண்டறிதல், 

அமவ எவவாறு அச்சூழலுககும் ஏற்்ப 

தங்கமை தகவமைததுக சகாள்கின்றன 

என்பமத கண்டறிதல். 

கற்ைல் விரேவுகள 

	விைங்கினங்கமை அவற்றின 

வாழி்டங்கமைக சகாணடு வமகப்படுதத 

புரிநதுகசகாள்வர

	ஒரு செல் ைற்றும் ்பை செல் உயிரினங்கமை 

யவறு்படுததுவர. 

	்பல்வமகயான விைங்கினங்களின 

தகவமைப்பற்றி விவரைாக அறிநதுக 

சகாள்வர. 

	உயிரினங்கமைப ்பற்றிய ்பல்யவறு 

கருததுகமைக சகாணடு அவற்றின 

முககிததுவதமத ைதிபபீடு செய்து, 

்பா்டதமதப ்பற்றிய அதிக அறிமவ 

அம்டவர.

விைங்கினங்கமை அவற்றின 

5
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கற்பிககும் உததிகள

உயிரியல் ெல்ைரகரம மற்றும் ைகாழிடைம்.

	இயற்மகயான ்பைதரப்பட்ட 

சுற்றுச்சூழமைப்பற்றி வகுபபியை ய்பசுதல் 

ைற்றும் எளிய யகள்விகமை யகட்ட, 

அதாவது,

i. குவனம் (காடு) என்றால் எனன ைற்றும் 

அது எவவாறு காணப்படும்?

ii. வனம் ்பாமைவனததிலிருநது எவவாறு 

யவறு்படடு காணப்படுகி்றது.

iii. உங்களுககு சதரிநத ்பல்வமகயான 

வாழி்டங்கள் யாமவ? 

	வாழி்டம் என்ற ்பததமத விைககுதல் 

ைற்றும் ்பைவமகயான விைங்கினங்கள் 

சவவயவ்றான வாழி்டங்களில் வசிப்பமத 

ய்பசுதல்.

	நம்மைச் சுற்றி காணப்படும் 

விைங்கின ச்பயமர ்பயன்படுததுதல் 

ைற்றும் காடு, ்பாமைவனம், ஈெதாம் 

ைற்றும் புல்சவளிகளில் காணப்படும் 

விைங்கினங்கமை தனிததனமைமய 

்ப்டதது்டன விைககத யதமவயான 

வனங்கமை அளிததல். 

	இப்பல்வமகயான வாழி்டங்களின 

தனமைமய அறியச் செய்தல் ைற்றும் 

ஒவசவாரு வமகயான இ்டங்களிலும் 

காணப்படும் சிை விைங்குகமை 

இனங்கானச் (அம்டய) சொல்லுதல். 

	ைாணவரகளுககு நிமையான புரிதல் 

ஏற்்பட்டவு்டன அவரகமை விைங்குகளின 

்ப்டங்கமை வமரயச் செய்தல். யைலும் அநத 

இ்டததில் காணப்ப்டககூடிய ச்பாருடகமை 

கூ்றச் செய்தல், எனனசவல்ைாம் அச்சூழலில் 

காணப்படுயைா அவற்ம்ற எல்ைாம் 

வமரயச்செய்தல். உதாரணைாக நகரததில் 

அமைபபு  (ஆசிரியர கரும்்பைமகயில் 

்பல்வமகப்பட்ட வாழி்டங்கமை எழுதி 

ஒவசவாரு ைாணவரும் ஒரு தமைபம்ப 

யதரவு செய்யக கூறு.

	்ப்டம் வமரதல் முடிநதவு்டன, அம்ைாணவர 

ைற்்ற ைாணவரகளு்டன தான வமரநத 

்ப்டதமத காணபிததுக கூ்ற மவததல்

	தான வமரநத ்ப்டததில் காணககூடிய 

தாவரங்கள் ைற்றும் விைங்குகமைப ்பற்றி 

விைககச்செய்தல். 
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கற்பிககும் உததிகள

பெயல்

	ஏரி, குைம், காடு, ்பாமைவனம், ைமை ைற்றும் ்பனிததுருவம் ஆகியவற்றின ்ப்டங்கமை யெகரிததல் 

அவவி்டங்களின காணப்படும் விைங்கினங்களின ்படடியமை தயாரிததல். 

	உயிரினங்கள் அமனததும் சிறிய 

அைகுகைால் உண்டாககப்பட்டது. அமவ 

செல்கள் என்றமழககப்படும். என்பமத 

ைாணவரகள் அறியச் செய்தல். 

	சிை விைங்குகள் ஒரு செல்ைால் ஆனமவ, 

அமவ ஒரு செல் உயிரிகள் எனப்படும். 

எ.கா : அமீ்பா ைற்றும் யூகளினா. அமவ 

இவவுைகில் உயிர வாழ குறிபபிட்ட 

சூழல்கள் யதமவ, அவற்ம்ற நைது 

கணணால் காண முடியாது. 

	அமதப ய்பாை சிை உயிரினங்கள் ்பை 

செல்கைால் ஆனமவ, அமவ ்பை செல் 

உயிரி என அமழககப்படும். எ.கா : மீன, 

தவமை, ஓணான, ்ப்றமவ ைற்றும் ைனிதன 

வகுப்பம்ற சூழல். 

	ஒரு செல் ைற்றும் ்பை செல் உயிரினங்கள் 

இவவுைகில் உயிர வாழ எவவாறு 

அவற்றின சுற்றுச்சூழல் ்பங்காற்றுகி்றது 

என்பமத ைாணவரகள் ்பை உததிகள் 

மூைம் புரிநதுக சகாள்வர. 

	ைாணவரகள் ஒளி, சவப்பம், உணவு 

ஆதாரங்கள் ய்பான்ற காரணங்கமை 

அம்டயாைம் கணடுணரநத பினபு இமவ 

எவவாறு உயிரினங்கள் உயிர வாழ 

உதவுகின்றன என்பமத ஆராய்ச்சி செய்ய 

முமனவர 

	ைாணவரகமை இரணடு குழுககைாகப 

பிரிககவும், ஒரு குழுவிற்கு ைஞ்ெள் நி்ற 

அடம்டகளில் ஒரு செல் உயிரிகளின 

எனறும் ைற்்ற குழுவிற்கு சிவபபு 

வணண அடம்டகளில் ்பை செல் 

உயிரிகள் எனறு எழுதி சகாடுககவும் . 

ஒவசவாரு ைாணவரும் முனயன வநது 

அவரவர அடம்டகளில் உள்ைவற்றிககு 

ஏற்்ற ஒரு உயிரியின ச்பயமரக கூறி 

அவற்றின ்பணபுகமை கூ்ற யவணடும் 

(குழுச்செயல்்பாடு)

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

00.20

கற்பிககும் உததிகள

பெயல்

	அமீ்பாவின ்ப்டம் வமரநது ்பாகங்கமைக குறி (ஒரு செல் உயிரி) 

	ஒரு செல் உயிரி, ்பை செல் உயிரி இவற்றினிம்டயய காணப்படும் யவறு்பாடுகமை 

அட்டவமணப்படுததுக. 

	விைங்குகளின தகவமைகமைப்பற்றிய 

கருததுகமை ைாணவரகள் அறிநதுக 

சகாள்வர. 

	விைங்குகள் தங்கைது சுற்றுச் சூழலிருநது 

தங்கமை காப்பாற்றிக சகாள்ை சிை சி்றபபு 

அமைபபுகமை ஏற்்படுததிகசகாள்கின்றன. 

உதாரணைாக

	மீனகள் நீரிலிருநது சுவாசிப்பதற்கு 

யதமவயான சி்றபபு உறுபபுகைான 

செவுள்கமையும், நீரில் நீநதுவதற்கு 

யதமவயான துடுபபுகமையும் 

ச்பற்றுள்ைன. 

	்ப்றமவகள், கப்பல் ய்பான்ற கூரிய வமைநத 

உ்டைமைபம்பக சகாணடுள்ைன. 

உறுதியான ைாரபு தமெகமையும் 

அவற்றின யைல் இ்றகுகமையும் 

ச்பற்றுள்ைன, இமவ ்ப்றமவகள் 

வானததில் ்ப்றககும் ச்பாழுது ஏற்்படும் 

காற்று அழுதததமத எதிரதது ்ப்றநது செல்ை 

உதவுகின்றன. இமவ ஒயர யநரததில் 

இரு யவறு ச்பாருடகமை இரணடு 

கணகைாலும் ்பாரககக கூடியமவ. 

	ைாணவரகள் ்பல்யவறு விைங்குகளின 

சுற்றுச் சூழல்கமை புரிநதுகசகாள்ளுதல். 

	ஒரு செல் உயிரி ைற்றும் ்பை செல் 

உயிரிகமைக அறிநதுக சகாள்ளுதல், 

அவற்றிற்கிம்டயிைான யவற்றுமைகமை 

அறிநதுக சகாள்ளுதல். 

	விைங்கினங்களில் காணப்படும் 

தகவமைபம்ப வமகப்படுததுதல்.
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	ஒட்டகங்கள் ்பாமைவனததில் 

வசிககின்றன, ்பாமைவனததில் சூ்டான 

ைணலில் ந்டநதுச் செல்ை ஏதுவாக 

நீண்டகால்கமையும் சகாணடுள்ைன, 

அமவ அதிகைவிைான நீமர தங்கைது 

வயிற்றின அம்றயில் யெமிததுமவததுக 

சகாள்ளும். இமவ ்பாமைவனக கப்பல் 

என அமழககப்படுகி்றது. 

	உணவானது சகாழுப்பாக முதுகில் 

உள்ை திமிலில் யெமிதது மவததுக 

சகாள்கின்றன. 

	குளிரகாைததில் ைநதைான செயைற்்ற 

நிமையல் விைங்குகள் இருப்பது குளிரகாை 

உ்றககம் என்றமழககப்படுகி்றது. 

	தட்ப சவட்ப ைாறு்பாடடின காரணைாக 

விைங்குகள் ஓரி்டததிலிருநது யவறு ஒரு 

இ்டததிற்கு செல்வமத வைமெ ய்பாதல் 

எனகிய்றாம்.

பெயல்

	ைாணவரகமை ்பல்யவறு சுற்றுச் சூழலில் காணப்படும் ்பல்யவறு விைங்குகள் ைற்றும் அவற்றின 

தகவமைபபுகமை அட்டவமணயில் வமகப்படுதத கூறுதல். 

I. ெரியகா ்தைைகா என எழுதுக. ்தைறு எனில் அ்தற்ககான ெரியகான விரடைரய எழுதுக. 

அ) வாழி்டம் என்பது ஒரு உயிரினங்கள் வாழும் அல்ைது தங்குமி்டைாகும். 

சுய ைதிபபீடு

ைதிபபீடு

	நான எனமன சுற்றி உள்ை விைங்குகளின ்பல்யவறு வாழி்டம் ்பற்றி புரிநதுசகாணய்டன. 

 ஒரு செல் உயிரி ைற்றும் ்பை செல் உயிரிகளின யவறு்பாடுகள் ்பற்றி நான புரிநது சகாணய்டன.

 விைங்குகளின ்பல்யவறு தகவமைபபுகமை நான வமகப்படுததுயவன. 

00.20

 ஆ) பூமியின அமனதது இ்டங்களிலும் புவியியல் அமைபபும் சுற்றுபபு்ற சூழ்நிமைகளும்

 ஒயர ைாதிரியனதாக இருககும்.

 இ) அமீ்பா என்பது ஒரு செல் உயிரி ச்பாய்ககால்கள் மூைம் இ்டபச்பயரச்சி செய்கின்றது. 

 ஈ)  ்ப்றமவகள் ஒயர யநரததில் இரணடு கணகைால் ஒரு ச்பாருமை ்பாரகக முடியும். 

 உ)  ்பராமீசியம் ஒரு ்பை செல் உயிரினம்.

II. கீழககணடைைற்றுககு விரடையளி

1.  ஒரு செல் ைற்றும் ்பை செல் இம்டயய உள்ை யவறு்பாடுகள். 

2.  ்பனி கரடி ைற்றும் ச்பண குயின இமவகளின சி்றபபு தகவமைபபுகள் ்பற்றி எழுதுக. 

3.  ்ப்றமவகள் ்ப்றப்பதற்கான தகவமைபபுகமை ்பற்றி எழுதுக. 

4.  முதுசகலும்்பற்்ற ்பல்யவறு உயிரிகமை ்பற்றி எழுதுக.

மன ைரைெடைம் 
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உடைல் நைம் மற்றும் சுககா்தகாைம்

கற்ைல் – கற்பித்தல் உெகைணங்கள

 ச்பனசில், விைககப்ப்டததாள், ்பைமக, சுணணாம்புக கடடி ைற்றும் 

இமணய தைம். 

ரமயககருதது

	உ்டல் நைம் ைற்றும் சுகாதாரததின முககியததுவதமதப புரிநது சகாள்ளுதல். 

	தினெரி வாழ்வில் ெைச்சீர உணமவ உணண யவணடும் என்பமதக கற்றுக 

சகாள்ளுதல். 

	நம் வாழ்வில் நல்ை சுகாதாரைான ்பழகக வழககங்கமைக கம்டபிடிககக கற்றுக 

சகாள்ளுதல். 

	உணவில் உள்ை ஊட்டச்ெததுககள் எவவாறு நம் உ்டல் வைரச்சிககும், உ்டமைச் 

ெரியான நிமையில் மவததிருககவும் உதவுகி்றது என்பமதத சதரிநது சகாள்ளுதல். 

	மவட்டமினகளின வமககள், அதன ்பணிகள், மவட்டமின ்பற்்றாககும்ற யநாய்கள் 

ய்பான்றவற்ம்றப ்பற்றிய அறிவிமனயும் ச்பறுதல். 

	்பல்யவறு வமகயான நுணணுயிரிகமையும், அமவ உருவாககும் யநாய்கள் 

்பற்றியும் கற்றுக சகாள்ளுதல். 

	யைற்கூறிய யநாய்களிலிருநது நாம் நம்மை எவவாறு ்பாதுகாததுக சகாள்வது 

என்பமதயும், இதன மூைம் நாம் நம்மை எப்படி நையைாடும், சுகாதாரத யதாடும் 

மவததுக சகாள்வது என்பமதயும் கற்றுக சகாள்ளுதல். 

ரமயககருதது



கற்ைல் ளநகாககங்கள

இப்பா்டததின முடிவில் ைாணவரகள் 

பின வருவன ்பற்றி புரிநது சகாள்வாரகள். 

	உணவில் உள்ை ்பல்யவறு கூறுகமை 

வமகப்படுததுதல் 

	உணவில் ஊட்டச்ெததுககள் இருப்பது 

எவவைவு முககியம் என்பமத ைதிபபிடுதல்.

கற்ைல் விரேவுகள 

	இப்பா்டததின ய்பாது ைாணவரகள் 

கீழ்கண்டவற்ம்றக கற்றுக சகாள்வாரகள். 

	உணவின கூறுகமை ்பகுததறியவும், 

ெைச்சீர உணவு நம் அன்றா்ட வாழ்வில் 

எவவைவு அவசியம் என்பமதயும் அறிநது 

உ்டல் நைதது்டன வாழ்தல். 

இப்பா்டததின ய்பாது ைாணவரகள் 

6

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

	 ெைச்சீர உணவு ்பற்றிய புரிதலும், அறிதலும் 

இனனும் அதிகரிததல்.

	ஊட்டச்ெதது ்பற்்றாககும்ற யநாய்கள் 

்பற்றிய ்படடியல் இடுதல். 

	தனி ைனித சுகாதாரம் ்பற்றி விைககுதல். 

	்பாகடீரியா ைற்றும் மவரஸ் உருவாககும் 

யநாய்கமை யவறு்படுததி அறிதல். 

	ஊட்டச்ெததுககளின அவசியதமதயும், 

நம் உ்டல் வைர, ஆற்்றல் ச்ப்ற, நம் 

உ்டமைச் சீரமைதது நல்ை நிமையில் 

வாழ ஊட்டச் ெததுககள் எவவாறு 

உதவுகி்றது என்பமதயும் அறிதல். 

	ம வ ட ்ட மி ன க ளி ன 

முககியததுவதமதயும், மவட்டமின 

அைவு உ்டலில் கும்றநதாலும், 

அதிகரிததாலும் அதனால் ஏற்்படும் 

விமைவுகள் எனன என்பமதயும் 

புரிநது சகாள்ளுதல். 

	உ்டல் நைம் ைற்றும் சுகாதாரததின 

அவசியதமதப புரிநது சகாள்ளுதல். 

	்பாகடீரியா மவரஸ் ்பற்றியும், 

எநசதநத மும்றகளில் இமவ நம் 

உ்டலில் நுமழகின்றன என்பமதயும் 

அறிதல். 

வகுப்பம்றமயச் சுததைாக 

மவததிருகக உதவும் 5 மும்றகமை, 

ைாணவரகமைக சகாணடு எழுத 

மவததல்.

கற்பிககும் உததிகள

்தயகாரித்தல் மற்றும் அறிமுகம்

	நைதமதப ்பற்றி ைாணவரகளி்டம் 

எளிமையான யகள்விகள் யகடடு நைப 

்பராைரிபபு ்பற்றி விைககுதல். 

	உைக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) என்றால் 

எனன? 

	சுகாதாரம் ்பற்றிய யகள்விகளின மூைம், 

சுகாதாரதமதப ்பற்றி விரிவாகக கூறுதல்

	தினெரி இருமும்ற ்பல் துைகக யவணடும். 

ஏன? 

	ஏன நாம் நம் மககமை உணவு 

உண்டதற்குமுன கழுவ யவணடும்?

	நம் சுற்றுபபு்றதமதயும், சூழமையும் 

சுததைாக மவததிருப்பதன அவசியதமதக 

கூறி, அதன அவசியதமத உணர 

மவததல். 

40
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கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்பிககும் உததிகள

உணவின கூறுகள

	தீ்பாவின குடும்்பம் ்பற்றிய சிறு கமதமயக 

கூறி, அவரகள் ஒவசவாரு ைாதமும் 

ைளிமக ொைானகள் வாங்க எப்படி ்படடியல் 

இடுவாரகள் என்பமதக சகாணடு, 

இதன மூைம் எனசனனன யகள்விகள் 

யகடகைாம் என்பமதயும், கைநதுமரயா்டல் 

செய்யைாம். 

	எணசணய்ப ச்பாருடகமை நாம் 

கும்றவாகப ்பயன்படுதத யவணடும். ஏன? 

	்பருபபு வமககமை நாம் அதிகைாக வாங்க 

யவணடும். ஏன? 

	உணவில் உள்ை ்பை வமகயான கூறுகள் 

எமவ என்பமத ைாணவரகளி்டம் யகட்டல். 

	உணவின கூறுகைான – காரய்பா 

மஹடயரட, சகாழுபபு, புரதம், மவட்டமின, 

கனிைங்கள் ைற்றும் நீர ்பற்றி விைககுதல்.

ககாரளெகாரஹட்ளைட்

	எளிமையான யகள்விகள் மூைம் 

இப்பா்டதமத ஆரம்பிததல் 

	காரய்பாமஹடயரட என்றால் எனன? 

	உணவின மூைைாகக காரய்பாமஹடயரட 

எவவாறு ஆற்்றமைத தருகி்றது என்பமத 

விைககுதல். 

	 ெரககமத, ஸ்்டாரச் ைற்றும் நார இமழகள் 

மூைம் நாம் காரய்பா மஹடயரடம்டப 

ச்பறுகிய்றாம் என்பமத ைாணவரகளி்டம் 

எடுததுக கூறுதல்.

	ைாணவரகமைக காரய்பாமஹடயரட 

உள்ை உணவுப ச்பாருடகமைப 

்படடியலி்டச் சொல்லுதல்.

	மூன்றாவது செயல்்பாடடிமனச் செய்ய 

மவததல். 

	தீ்பாவின கமத ய்பாை ைாணவரகமையும் 

ஒரு ைளிமக ொைான ்படடியமைத 

தயாரிககச் சொல்லுதல். 

	்பை வமகயான உணவுப ச்பாருடகமைக 

காடடி, அவற்ம்ற வமகப்படுததச் 

சொல்லுதல். 

	எநத உணவு எனககு பிடிககும்?

	எநத உணவு எனககு பிடிகக வில்மை?

	எநத உணமவ இதுவமர நான ்பாரததயத 

இல்மை?
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காரய்பாமஹடயரட உள்ை உணவுப ச்பாருடகள் நானகிமன எழுதுக.

நம் உ்டலிற்குக சகாழுபபு எவவாறு உதவுகி்றது? 

பககாழுப்பு

	உணவில் உள்ை சகாழுபபு ஆற்்றமைத 

தரும், அதுவும் காரய்பாமஹடயரடம்ட 

வி்ட அது அதிக ஆற்்றமைத தரும் என்பமத 

விைககுதல். 

	ைாணவரகளி்டம் ்பால், சநய், சவணசணய், 

்பாைாம்டக கடடி, சகாடம்டகள், இம்றச்சி, 

மீன ைற்றும் முடம்டயின ைஞ்ெள் 

கரு ய்பான்ற சகாழுபபுச் ெதது மிகக 

உணவுகளில் எது பிடிககும் என்பமதக 

யகட்டறிதல். யைலும் அமவ நம் உ்டல் 

செல்கமை எவவாறு ்பாதுகாககி்றது 

என்பமதயும் கூறுதல். 

	சகாழுபபுச் ெததுள்ை உணவு வமககமை, 

ைாணவரகமைக சகாணடு எழுத / வமரய 

மவததல். 

	நானகாவது செயல்்பாடடிமனச் செய்ய 

மவததல். 

	ைாணவரகள் புரதம் ்பற்றியும், புரதம் உள்ை 

உணவு வமககமையும் ்பற்றி ஐநது மின 

அடம்டகள் / ஐநது விைககப்ப்டங்கள் 

தயாரிகக யவணடும். 

	ஐநதாவது செயல்்பாடம்டச் செய்ய 

யவணடும். 

மதிப்பீடு 

மதிப்பீடு 

புை்தம்

	 புரதததின முககியததுவதமதயும், 

அது எவவாறு நம் உ்டல் வைரச்சிககு 

உதவுகி்றது என்பமத ைாணவரகளுககுக 

கற்பிததல் .

எடுததுக கூறுதல்.
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கற்பிககும் உததிகள

கற்பிககும் உததிகள

	உ்டமை உருவாககுவதில் புரதம் முககிய 

்பங்கு வகிககி்றது என்பமதயும், செரிைானம் 

உள்ளிட்ட எல்ைா உ்டற்செயல்கமையும் 

புரதம் ஒழுங்கு்படுததுகி்றது என்பமதயும் 

எடுததுமரததல். 

	்பருபபு வமக, முடம்ட, மீன, ்பால், யகாழி 

ய்பான்றவற்றில் புரதச் ெதது உள்ைது 

என்பமதயும் கூறுதல். 

ரைட்டைமின

	மவட்டமினகளின ்பணிகமைக கற்பிததல் 

	நம் உ்டலில் ந்டககும் உயிர 

யவதி விமனகளில் மவட்டமின 

்பங்குச்பறுவதால், நம் உ்டமைப 

்பாதுகாககும் உணவாக மவட்டமின 

உள்ைது. 

	சநல்லிககனி, ஆரஞ்சு ்பழதமத வி்ட 20 

ை்டங்கு அதிகைாக மவட்டமின C மயப 

ச்பற்றுள்ைது.

ஆறு வமகயான மவட்டமினகமை எழுதுக. ஒவசவாரு மவட்டமினும் நீரில் கமரயக கூடியதா 

(அல்ைது) சகாழுபபில் கமரயக கூடியதா என்பமதயும் குறிபபிடுக. .

ைாணவரகமைக குழுககைாகப பிரிகக 

யவணடும். எல்ைா வமகயான மவட்டமினகள் 

்பற்றியும், அமவ அ்டங்கியுள்ை உணவு ்பற்றியும், 

மவட்டமின கும்ற்பாட்டால் வரும் யநாய்கள் 

்பற்றியும், ஒவசவாரு குழுவும், ்ப்டங்கமைச் 

யெகரிதது விைகக்ப்டம் ஒனம்றத தயாரிககுைாறு 

கூ்ற யவணடும். 

மதிப்பீடு 
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கனிமங்கள

	உ்டல் வைரச்சிககு உ்டற்செயல்கமை 

ஒழுங்கு்படுததுவதற்கும் கனிைங்கள் 

எவவாறு நம் உ்டலுககு எவவாறு  

உதவுகி்றது என்பமத எடுததுமரததல். 

	கனிைங்கள் உள்ை உணவும், உ்டமைப 

்பாதுகாககும் உணவாகும். 

	கீமர, கனிகள் ைற்றும் ்பருபபு வமககளில் 

கனிைங்கள் காணப்படுகின்றன 

என்பமதயும் எடுததுமரததல். 

நீர

	எளிமையான யகள்விகள் யகடக 

யவணடும். 

1. நம் உ்டலில் நீர உள்ைதா? 

2. நம் உ்டலின எநசதநதப ்பகுதிகளில் நீர 

உள்ைது? 

3. நீர நைககு மிகவும் அவசியம். ஏன? 

	நம் உ்டல்நைம் ய்பணி்ட, நம் உ்டலில் 

ய்பாதிய அைவு நீர இருகக யவணடும் 

என்பமதயும் விைககுதல். 

	தினெரி ஒவசவாரு ைனிதனும் 8 குவமை 

(அதாவது) 2 லிட்டர நீர அருநத யவணடும். 

ைாணவரகள், தினெரி எவவைவு நீமர 

அருநதுகி்றாரகள் என்பமதக குறிதது மவகக 

யவணடும்.  

	ைாணவரகமைக சகாணடு கனிைங்கள் 

்பற்றியும், அதன ்பணிகள் ்பற்றியும் 

விைககப்ப்டம் வமரய மவததல். 

	முருங்மக இமைகளில் காணப்படும் 

்பல்யவறு வமகயான கனிைங்கமை 

அ ட ்ட வ ம ண ப ்ப டு த து ை ா று 

ைாணவரகளி்டம் கூறுதல். 
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உடைல் நைம் மற்றும் ஊட்டைச்ெதது

	நீ உ்டல் நைதயதாடு இருகக 

விரும்புகி்றாயா? அல்ைது உ்டல் 

நைமினறி இருகக விரும்புகி்றாயா? என்ற 

எளிமையான யகள்வி யகடக யவணடும். 

	உ்டல் நைததின முககியததுவதமத 

விைககுதல். 

	யநாயினறி வாழ்வது ைடடுைல்ை நைம், 

முழுமையான உ்டல் நைம், ைன நைம் 

ைற்றும் ெமூக நைதயதாடு வாழ்வயத நைம் 

என்பமத விைககுதல். 

	ஊட்டச் ெதது மிகக, ஆயராககியைான 

உணமவ உண்டால் உ்டலும், ைனமும் 

நல்ை நைதயதாடு செயல்்படும் என்பமதக 

கற்றுத தருதல். 

	ஊட்டச் ெததற்்ற, ஆயராககியைற்்ற 

உணமவ உண்டால், உ்டல் ்பருைன, 

ைற்றும் யநாய்கள் ஏற்்படும். இதனால் நாம் 

ஒவசவாருவரும் வாழ்வின ைகிழ்ச்சிமய 

அனு்பவிகக முடியாைல் ய்பாய்விடும். 

அதனால் ஒவசவாரு வரும் தாள் உணணும் 

உணமவத யதநசதடுப்பதில் கவனைாக 

இருகக யவணடும் என்பமதயும் கூறுதல். 

உடைல் நைம் மற்றும் ஊட்டைச்ெதது

	 ெைச்சீர உணவு என்பமத உ்டல் வைரச்சிககும், 

உ்டல் நைததிற்கும் யதமவயான 

ஊட்டச்ெததுககள் ெரியான அைவில் இருககும் 

உணவாகும். இநத உணவு நைககுப ய்பாதிய 

ஆற்்றமைத தரும். யைலும் இது நம் உ்டமை 

யநாய்களிலிருநது ்பாதுகாககும். 

	ைாணவரகமைக குழுவாககி, உணவு பிரமிடு 

ஒனம்ற உருவாககுக.

	 ்பனனிசரனடு வயது குழநமதககுத 

யதமவயான ெைச்சீர உணவு விைககப்ப்டம் 

ஒனம்றத தயார செய்யுைாறு ைாணவரகளுககு 

கூறுதல்.

செயல்்பாடு – ைாணவரகமைக குழுவாகப 

பிரிதது ஊட்டச் ெதது மிகக உணமவயும், 

ஊட்டச் ெததற்்ற உணமவயும் உண்பதால் 

ஏற்்படும் விமைவுகமை நா்டகைாக நடிததுக 

காட்ட மவகக யவணடும். 
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ஊட்டைச்ெததுக குரைெகாடு

	 ெைச்சீரற்்ற உணவு உண்டால் ஏற்்படும் 

பினவிமைவுகள் எனசனனன என்பமத 

ைாணவரகளுககுப புரிய மவததல் 

	ஊட்டச் ெததுக கும்ற்பாடு உள்ை 

குழநமதகளின ்ப்டதமதக காணபிதது 

பினவரும் யகள்விகமைக யகடக 

யவணடும். 

	இககுழநமதகள் இயல்்பான 

குழநமதகைாக இருககி்றாரகைா? 

	இவரகளின அொதாரண சூழ்நிமைககு 

எனன காரணம் என்பமதக கணடுபிடி. 

	இமவசயல்ைாம் ஊட்டச்ெததுக 

கும்றவினால் ஏற்்பட்டமவ என்பமத 

விைககிக கூறுதல். 

	உ்டலிற்குத யதமவயான அமனதது 

ஊட்டச் ெததுககளும் ெரியான அைவில் 

கிம்டககாத ய்பாது ஊட்டச்ெதது கும்ற்பாடு 

ஏற்்படுகி்றது. 

	ஒருவருககுச் ெரிவிகித  உணவு 

கிம்டககாத ய்பாது, ஊட்டச் ெததுக 

கும்ற்பாடு ஏற்்படுகி்றது. இதனால் 

அவருககு ஊட்டச்ெதது கும்ற்பாடடு 

யநாய்கள் ஏற்்படுகின்றன. 

	 புரதக கும்ற்பாடு ைற்றும் கனிைக 

கும்ற்பாடடு யநாய்கள் ்பற்றிய விைககப்ப்டம் 

ஒனம்றத தயார செய்க

	ஊட்டச்ெததுக கும்ற்பாட்டால் ஏற்்படும் 

யநாய்கள் என்ற தமைபபில் ைாணவரகமை 

வகுப்பம்றயில் ய்பெ மவததல்.

யநாய்களிலிருநது ்பாதுகாககும். 
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கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்பிககும் உததிகள

உடைற்ெயிற்சி மற்றும் ஓய்வு

தினெரி உ்டற்்பயிற்சி செய்வதன அவசியதமத 

ைாணவரகளுககுக கற்பிததல். உ்டற்்பயிற்சியும், 

உ்டல் வைரச்சிககு உதவுகி்றது. உ்டற்்பயிற்சி, 

தமெகமை வலிமையாககும், இதய –ரதத ஓட்ட 

ைண்டைதமதயும் சீராககும். உ்டல் நைம் ைற்றும் 

ைன நைததிற்குப ய்பாதுைான ஓய்வும் அவசியம். 

உணவில் உள்ை ஊட்டச்ெததுககள் ய்பானறு 

உ்டற்்பயிற்சியும், தகுநத ஓய்வும் உ்டல் நைததிற்கு 

அவசியம்.

்தனி மனி்த சுககா்தகாைம்

ைாணவரகளி்டம் சுகாதாரம் என்றால் எனன 

எனறு யகடக யவணடும். தினெரி இரணடு 

யவமை ்பல் துைககுதல், தினெரி குளிததல் 

ொபபிடும் முனனும், பினனும் மககமைக 

கழுவுதல், நகங்கமை சவடடுதல் ய்பான்ற தனி 

ைனித சுகாதாரததிற்கு வழிவகுககும் என்பமதச் 

சொல்ை யவணடும். சுகாதாரம் என்பது தனமன 

ைடடுைல்ை, தன வீடம்டயும், வகுப்பம்றயும் சுததைாக 

மவததிருப்பதும் சுகாதாரம் தான என்பமதயும் 

எடுததுமரததல். 

நுணணுயிர ெற்றிய அறிமுகம்

 நுணணுயிரகள் ்பற்றி ைாணவரகளுககுத 

சதரியுைா எனறு யகள்வியகளுங்கள் 

 நுணணுயிரி என்றால் எனன? (்பாகடீரியா 

ைற்றும் மவரஸ்) 

	உ்டல் நைம் ைற்றும் சுகாதாரம் ்பற்றிய 

விைககப்ப்டம் ஒனம்றத தயாரிககுைாறு 

ைாணவரகளி்டம் கூறுதல். 

 அடிககடி சுததப்படுததுதலின 

அவசியதமதயும், முககியததுவதமதயும் 

அட்டவமணப்படுததுதல். 

	ைாணவரகமை ஆய்வுக கூ்டம் அமழததுச் 

செனறு, அங்யக நுணயணாககி மூைம் 

்பாகடீரியா ைற்றும் மவரஸ் ய்பான்ற 

நுணணுயிரிகமைக காணபிததல். 

	 ்பல்யவறு வமகயான உ்டற்்பயிற்சிகமைக 

குச்சி விைகக்ப்டம் மூைம் வமரக

	 சீககிரம் தூங்கச் செனறு, சீககிரம் எழுதுவது 

்பற்றிய தங்கைது அனு்பவங்கமைக குழுவில் 

்பகிரநது சகாள்க. 

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

கற்ைல் – கற்பித்தல் முரை ைகுப்ெரை சூழல்

00.20

கற்பிககும் உததிகள

ெகாகடீரியகா

	 ்பாகடீரியா என்றால் எனன என்பமதயும், 

்பாகடீரியாவால் உருவாககும் யநாய்கமையும் 

எடுததுமரததல்.

ைாணவரகள், தங்கள் நண்பரகயைாடு, 

்பாகடீரியா உருவாககும் யநாய்கமையும், 

தடுபபூசிகள் மூைம் அநயநாமய எவவாறு தடுககைாம் 

என்பமதக குழு ஆய்வு செய்ய யவணடும்.

 நுணணுயிரிகைால் ஏற்்படும் யநாய்கள் 

யாமவ? 

	தனிப்பட்ட சுகாதாரம் இல்ைாத ய்பாது, 

அவரகள் யநாய் வாய்ப்படுகி்றாரகள் என்பமத 

ைாணவரகளுககுப புரிய மவததல். 

	கணணில் காணமுடியாத, மிகச் சிறிய 

உயிரினங்களுககு நுணணுயிரிகள் 

எனறு ச்பயர. இமவ நானகு ச்பரும் 

குழுககைால் பிரிககப்படடுள்ைன என்பமதயும் 

எடுததுமரததல். 

	நுணணுயிரிகமை, நுயணாககி மூைைாக 

ைடடும்தான ்பாரகக யவணடும் என்பமதயும் 

கூ்ற யவணடும்.

	 ்பாகடீரியா உருவாககும் யநாய்கமையும், 

அநயநாய்கள் எவவாறு ்பரவுகின்றன என்பமத 

அட்டவமணப ்படுதத ைாணவரகமைத தயார 

செய்தல். 

நானகு வமகயான நுணணுயிர குழுககமை எழுதுக. 

ஏயதனும் இரணடு ்பாகடீரிய யநாய்கமையும், அமவ ்பரவும் விததமதயும் எழுதுக.

மதிப்பீடு 

மதிப்பீடு 

ைற்றும் மவரஸ்) 
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கற்பிககும் உததிகள

ரைைஸ்

மவரஸ் என்றால் எனன என்பமத 

ைாணவரகளுககு விைககுதல். மவரஸால் 

உருவாககும் யநாய்கள் ்பற்றியும் எடுததுமரததல்.

ைாணவரகள், மவரஸ் உருவாககும் 

யநாய்கமையும், தடுபபூசிகள் மூைம் அநயநாமய 

எவவாறு தடுககைாம் என்பமதக குழு ஆய்வு செய்க. 

1. ்பருபபு வமககள் ________ ஊட்டச்ெததிற்கு எடுததுககாடடு 

2. அயயாடின கும்ற்பாட்டால் ___________ யநாய் ஏற்்படுகி்றது. 

3. நைககு ஏன உணவு யதமவப்படுகி்றது?

4. உ்டல் வைரச்சிககு உதவும் உணவு என அமழககப்படுவது எ?

5. மவட்டமின C _________ ைண்டைம் நனகு செயல்்ப்ட உதவுகி்றது. 

உயர சிந்தரன வினகாககள 

1. ச்பரும்்பானமையான ்பழவமககள் அமனததும் இனிப்பாக இருப்பது ஏன? 

2. சிை வமக ்பழஙகள் ஏன புளிககின்றன?

ஆசிரியர குறிப்பு 

	்பழங்களில் குளுகயகாஸ் ைற்றும் பி்ற ெரககமரப ச்பாருடகள் இருப்பதால் அமவ இனிககின்றன. 

	சிை ்பழங்களில் அமிைங்களும், மவட்டமின C யும் இருப்பதால் அமவ புளிககின்றன.

மதிப்பீடு 

பெயல்

 உங்கள் ்பகுதியில் கிம்டககும் ்பழ வமககமையும், அதில் காணப்படும் ஊட்டச் ெததுககமையும் 

வமர்ப்டைாககுக.

1. உ்டல்நைம் ைற்றும் சுகாதாரததின அவசியம் எனககு நனகு புரிகி்றது. 

2. ெைச்சீர உணவின முககியததுவம் ்பற்றியும் எனககுத சதரியும். 

சுய – மதிப்பீடு

00.20

3. புரதம் மவட்டமின, சகாழுபபு, நீர, காரய்பாமஹடயரட ைற்றும் கனிைங்களின அவசியமும், அமவ 

எவவாறு எனது வைரச்சிககும், உருவாககததிற்கும் உதவுகி்றது என்பது எனககு புரிகி்றது. 

4. எனமனயும், என சுற்றுபபு்றதமதயும் நான சுததைாக மவததுக சகாள்ை யவணடும் என்பது 

எனககுத சதரியும். 

5. ்பாகடிரியா, மவரஸ் ய்பான்ற நுணணுயிரகளின விமைவுகமை எனனால் புரிநது சகாள்ை 

முடிகி்றது. 

6. உ்டற்்பயிற்சி மூைைாகவும், தகுநத ஓய்வு எடுப்பதன மூைைாகவும் என உ்டமை நான 

ஆயராககியைாகவும், நல்ை உ்டல் நைதது்டன மவததுக சகாள்யவன.

மன ைரைெடைம் 
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கணினி – ஓர அறிமுகம்

கற்ைல் – கற்பித்தல் உெகைணங்கள

ச்பனசில்கள், விைககப்ப்டத தாள்கள்,சுணணககடடி, கரும் ்பைமக,  

 கணினி, எம்.எஸ். யவரட, எம்எஸ் எகசெல், இமணயதைம் 

ரமயககருதது

	நம் அன்றா்ட வாழ்வில் கணினிமயப ்பயன்படுததுவதற்கான அவசியதமத அறிநது 

சகாள்ளுதல்

	வனச்பாருள் ைற்றும் சைனச்பாருள் ்பற்றி புரிநது சகாள்ளுதல்.

	இயகக மும்றகள் ்பற்றி அறிநது சகாள்ளுதல்.

ரமயககருதது



கற்ைல் ளநகாககங்கள

்பா்டம் கற்்றபின, ைாணவரகைால்

	கணினியின அடிப்பம்டகள் ்பற்றி அறிநது 

சகாள்ை முடியும்;

	கணினி ்பயன்பாடுகள் ்பற்றி புரிநது 

சகாள்ை முடியும்;

	்பல்யவறு தும்றகளில் கணினி அறிமவப 

்பயன்படுதத இயலும்;

	தங்கள் தமைமும்றயினா் மூைம் 

கணினிகளின வைரச்சி ைற்றும் 

யைம்்பாடம்ட புரிநதுசகாள்ை முடியும்;

	இரணடு வமகயான சைனச்பாருமைக 

கற்றுக சகாள்ை முடியும்.

கற்ைல் பைளிப்ெகாடுகள

்பா்டம் ்படிப்பதன மூைம், ைாணவரகைால்

	கணினியில் ்பயன்பாடுகமை சதரிநது 

சகாள்ைமுடியும்;

	word / Excel / MS ச்பயிணட ்பயன்படுதத 

கற்றுகசகாள்ைமுடியும்;

	கூகுமைப ்பயன்படுததி உைாவ முடியும்;

	உள்ளீடு ைற்றும் சவளியீடடு ொதனங்கமை 

அம்டயாைம் கணடு சகாள்ை இயலும்

	வனச்பாருள் ைற்றும் சைனச்பாருள் 

யவறு்படுததி காண முடியும்.

7
Generations of Computer

1956-1963 Transistor 1964-1971 Integrated Circuit

1971-2k
Micro Processor

 cial 
Intelligence

1940-1956 Vacuum tubes

1 2
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கற்பிககும் உததிகள

	ஒரு சொல்மை யவரட ஆவணததில் 

தட்டச்சு செய்யவும், அமத       

	எவவாறு யெமிகக யவணடும் என்பமத 

ைாணவரகளுககு ்பயிற்சி அளிககவும்.

	எகசெல் தாமை எவவாறு ்பயன்படுததுவது 

என்பது குறிதது ஆசிரியர ைாணவரகளுககு 

்பயிற்சி அளிககைாம்.

	கூகுளில் உைாவ முயற்சிதது, 

ைாணவா்களின ஆரவைான 

	தமைபபுகமை கூகுளில் உைாவ 

முயற்சிககவும் யத்டவும் கூறுதல்.

	மினனஞ்ெல்கமை அனுபபுவது 

ைற்றும் ச்பறுவது எவவாறு என்பமத 

ைாணவா்களுககு காடடுதல்.

	ைாணவா்கள் தங்கைது மினனஞ்ெல் 

முகவரிகமை உருவாககவும், பின  

மினனஞ்ெல்கமை அனுப்ப ைற்றும் ச்ப்ற 

முயற்சி செய்ய கூறுதல்.

	எம்.எஸ். ச்பயிணட ்பயன்படுததி, 

்ப்டங்கமை வமரயச் செய்தல். அமத  அச்சி்ட 

செய்து தங்கள் வகுபபு யதாழரகளி்டம் காட்ட 

ஊககுவிததல்.

	ஆசிரியர ைாணவா்களுககு 

கணினிமய ்பயன்படுததி எவவாறு 

உைாவுதல் என்பமதயும், இமெ ைற்றும் 

திமரப்ப்டங்மகமை இமெககவும் செய்து 

காடடுதல்.

	MS Word இல் பினவரும் செயல்்பாடுகமை 

முயற்சிககவும்

	மைகயராொபட யவரடில்,  ்பல்யவறு 

எழுததுரு அைவுகள், ்பாணிகள், ைற்றும் 

வணணங்கமை ்பயன்படுததி ஏதாவது 

சிை  வாரதமதகமை தட்டச்சு செய்யவும். 

பின, உமர விமைவு தாவலு (Text Effect 

tab )ககு செனறு, தட்டச்சு செய்யப்பட்ட 

வாரதமதகமை ஒளிரும் பினனணி, 

்பை்பைபபு ைற்றும் பிரகாெைான உமர  

எவவாறு செய்யைாம் என்பமத செய்து 

கவனிககச் செய்தல்..

	ஒரு வாரதமதயில் தட்டச்சு செய்து அமத 

"நகல்" ைற்றும் "ஒடடு" ("copy" and "paste") 

கட்டமைகமை மீணடும் மீணடும் 

்பயன்படுததுதல்.

	Webdings எழுததுரு(font) அல்ைது யவறு 

எநத குறியீடடு அச்சுமுகதமத ்பயன்படுததி 

சிை சொற்கமை எழுதுங்கள்.ைாணவா்கள் 

குறியீடுகமை ைாற்றும்்படி கூறுதல். 

குறியீடம்ட அகற்றி, சொற்கமை ைறு்படியும் 

வழககைான எழுததுருவிற்கு ைாற்றி 

முனனிமைப்படுதத யவணடும்.
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கற்பிககும் உததிகள

ைனபெகாருள

	வகுப்பம்றயில் கணினி வனச்பாருமை 

அம்டயாைம் காண ைாணவரகமைக 

யகடடு, வகுபம்பத சதா்டங்கவும். 

ைாணவரகள் தாங்கள் அம்டயாைம் 

கண்டமத ்பகிரநது சகாள்ை 

அனுைதிககவும். அவரகள் அம்டயாைம் 

கண்டவு்டன, வனச்பாருள் விவரங்கமை 

விரிவாக விவரிககவும்.

	ைாணவரகமை குழுககைாகயவா அல்ைது 

இமணகைாகயவா மவதது, வனச்பாருள் 

அடிப்பம்ட கமைச்சொற்கள் / ்ப்டங்கள் 

மூைைாக விவரிககைாம்.

	முடிவில், ைாணவரகளி்டம் வினாடி வினா 

நிகழ்ததி , ைதிப்பாய்வு செய்யைாம்.

 ைாணவரகள் அடிப்பம்ட கணினி 

வனச்பாருள் ்பற்றி அறிநதவு்டன, ஆசிரியர 

ஒரு ்பமழய கணினிமய தி்றநது 

காணபிததால். இது ைாணவரகளுககு 

அதிக அனு்பவங்கமைப ச்ப்ற உதவும்.

பினவருவனவற்ம்ற கற்றுகசகாள்ை 

தயாராகுங்கள்:

ள்தரையகான பெகாருட்கள: இரணய்தே 

இரணப்புடைன கணினி, மற்றும் ்தரைளமல்வீழததி.

	கீயழ சகாடுககப்படடுள்ை ்ப்டங்களு்டன 

விைககக காடசிககான ஒரு நழுவம் தயார 

செய்யவும்:

யைமெததைககணினி

கணினி உம்ற

ைடிககணினி

யகாபுரம்

விமெப்பைமக

கணிததிமர 

சுடடி

உள்ைக வன வடடு

மைய செயைாகக அைகு (CPU)

விரிவாகக செருகுவாய்கள் 

ஆபடிகல் வடடு இயககி

கணினி தாய்்பைமக 

ச்பரும் யெமிபபு ொதனம் 

முதனமை நிமனவகம்

மின வழங்கல் அைகு.
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கற்பிககும் உததிகள

பமனபெகாருள

	வகுப்பம்ற / ஆய்வகததில்  விணய்டாஸ் 

ைற்றும் லினகஸ் ய்பான்ற இயகக 

சைனச்பாருமைக காடடுங்கள்.

	ஓவிய(paint) சைனச்பாருள் ய்பான்ற 

சிை ்பயன்பாடடு சைனச்பாருடகமைக 

காணபிப்பதும், அவற்ம்ற கணினியில் 

விமையாடுவதும் அவசியம்.

	ைாணவரகளுககு ஒரு செயல்திட்டதமத வழங்கவும், ஒரு கணிததிமர, விமெப்பைமக, 

CPU ைற்றும் சுடடி செய்யும்்படி கூறுவதனமூைம் ஒரு கணினியின அடிப்பம்ட வனச்பாருள் 

ொதனங்கமை ைாணவரகள் அறிவாரகள்.

	ைடிககணினி,கணினி தாய்்பைமக, விரிவாகக செருகுவாய்கள் ய்பான்ற ்பை ொதனங்கமை 

உருவாகக அவரகமை ஊககுவிததல். இது கணினிகள் ்பற்றி யைலும் அறிய உதவும்.

1. கணினிககான சிை ச்பாதுவான உள்ளீடடு ொதனங்கள் யாமவ?

 அ. விமெப்பைமக, சுடடி ைற்றும் ்ப்ட வருடிச்பாறி

 ஆ. விமெப்பைமக, சுடடி, ைற்றும் அச்சுபச்பாறி

 இ. கணினிததிமர, அச்சுபச்பாறி ைற்றும் ஒலிவாங்கி

 ஈ. விமெப்பைமக, ஒலிவாங்கி, நிகழ்்பதிவி, ைற்றும் அச்சுபச்பாறி

2.கணினியின மிக முககியைான வனச்பாருைாகக கருதப்படுவது?

 அ. கணினி தாய்்பைமகயு்டன கூடிய மைய செயைாகக அைகு ைற்றும் முதனமை நிமனவகம் 

 ஆ. வன வடடு

 இ. கணினிததிமர

 ஈ. விமெப்பைமக

இயகக சைனச்பாருள் ைற்றும் ்பயன்பாடடு 

சைனச்பாருளின யவறு்பாடம்ட அறிய 

ைாணவரகளுககு உதவும்.

மதிப்பீடு 

வினகாடி வினகா 

54

00.2000.20

55

6th Teacher Hand Book Tamil_Final.indd   54-55 07-06-2018   5.44.06 PM



3. கணினியின ச்பாதுவான உள்ளீடடு ொதனங்கள் யாமவ?

 அ. ஒலிவாங்கி, கணினிததிமர ைற்றும் அச்சுபச்பாறி

 ஆ.ஒலிவாங்கி, விமெப்பைமக, நிகழ்்பதிவி ைற்றும் அச்சுபச்பாறி                               

 இ. சுடடி, அச்சுபச்பாறி ைற்றும் விமெப்பைமக

 ஈ. சுடடி, விமெப்பைமக ைற்றும் ்ப்ட வருடிச்பாறி

4. நீங்கள் ஒரு சிறிய கணினி எனறு அமழககிறீரகள்?

 அ. ைடிககணினி  ஆ. புததகம் யைல்

 இ. யரம்   ஈ. சிபியு

5. மிகவும் ்பயன்படும் இயங்கு மும்ற எது?

 அ. விணய்டாஸ் 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 NT, 95, 98, NT, ME, 2000, XP

 ஆ. லினகஸ்

 இ. MAC OX 10 Snow Leopard

6. அதிகம் ்பயன்படுததும் யதடுச்பாறி எது?

 அ. யாகூ  ஆ. பிங்

 இ. கூகுள்  ஈ. Soso

7. இமணயதது்டன இமணகக நீங்கள் எனன ்பயன்படுததுகிறீரகள்?

 அ சிபியு  ஆ. சுடடி

 இ. யைா்டம் ஈ. சைனச்பாருள்

8.நீங்கள் தட்டச்சு செய்ய எனன ்பயன்படுததுகிறீரகள்?

 அ.சுடடி  ஆ. விமெப்பைமக

 இ. சிபியு  ஈ. அம்புககுறி

9. இவற்றில் எது சைனச்பாருள்?

 அ. டிராக்பால்

 ஆ. வருடிச்பாறி

 இ. இன்டா்சநட எகஸ்புயைாரர

 ஈ. விமெப்பைமக

10. எளிய சொற்களில், ஒரு கணினி என்பது ஒரு இயநதிரம், அது யெமிககி்ற ைற்றும்  செயல்்படு

கி்ற......................

 அ. இயகக மும்ற  ஆ. தகவல்கள்

 இ. விமையாடடுகள் ஈ. ்ப்டங்கள்

00.20

	வனச்பாருள் ைற்றும் சைனச்பாருள் இம்டயய உள்ை யவறு்பாடு யாது?

	யைமெ கணினியில் செய்ய எளிதாக இருககும் ்பணிகமை அம்டயாைம் காணக.

	யைமெ கணினிமயவி்ட  ைடிககணினியின ்பயன்பாடு சி்றநதது என்பதற்கு கும்றநதது மூனம்ற 

விவாதிககவும் .                                                                 

	இயககு சைனச்பாருள் ைற்றும் ்பயன்பாடடு சைனச்பாருளுககு இம்டயிைான யவறு்பாடு யாது?

சுய – மதிப்பீடு

மன ைரைெடைம் 

 இ. விமையாடடுகள் ஈ. ்ப்டங்கள்
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http://kalviamuthu.blogspot.com                                                                     கல்வி அமுது



யைைாய்வாைர ைற்றும் ஒருங்கிமணப்பாைர

து. பிர்பாகரன

உதவி ய்பராசிரியர, 

ைாநிை கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ைற்றும் ்பயிற்சி 

நிறுவனம்,

செனமன. 

ெ. ராயஜஷ்

்பட்டதாரி ஆசிரியர,

அரசு யைனிமைப்பள்ளி, வங்கனூர, 

திருவள்ளூர ைாவட்டம்.

ஆசிரியர மகயயடு உருவாககம் 

திருைதி. சஹைன எடவரடு

விரிவுமரயாைர

ைாவட்ட ஆசிரியர கல்வி ைற்றும் ்பயிற்சி 

நிறுவனம்,

குமுளூர, திருச்சி.

்பா. ்பழனிச்ொமி,

விரிவுமரயாைர,

ைாவட்ட ஆசிரியர கல்வி ைற்றும் ்பயிற்சி 

நிறுவனம்,

புதுகயகாடம்ட.

ை. ்பழனிச்ொமி,

்பட்டதாரி ஆசிரியர, 

ஊராடசி ஒனறிய நடுநிமைப்பள்ளி, 

அயொக நகர, புதுகயகாடம்ட. 

கமை ைற்றும் வடிவமைபபுக குழு

�னிவாென ந்டராஜன

்பகக வடிவமைப்பாைர

யவ.ொ. ஜாணஸ்மித

In – House

தட்டச்ெர

மு. ெதயா

புது ச்பருங்கைததூர,

செனமன.

ஆைகாம் ைகுப்பு - அறிவியல்
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