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ஆசிரியர் வகயயட்டில்…
எத்தகைய ைல்வி நல்்ல ஒழுகைதக்த உருவாககும�ா, �ன வலிக�கய  வளர்ககும�ா, 
விரிந்த அறிகவத ்தரும�ா, சுயவலிக� உளளவனாை �ாற்றும�ா அதுமவ சிறந்த ைல்வி 
என்ார் விமவைானந்தர். 

’இணரூழ்த்தும் நாைா மலரவையர் கறைது 
உணர விரித்துவரயா தார்’

	 என்றார்	திருவள்ளுவர்.

”எழுத்தறிவித்தைன் இவைைன் ஆகும்” 
	 	 	 என்றார்	அதிவீரரறாம	்றாண்டியர்.

”ஆசிரியர் ்ணிமய அறப்ணி, அ்தற்மை உனகன அர்ப்ணி” எனறு 
கூறப்டுவ்தற்மைற்், உணக�யாை உகைதது வரும் ஆசிரியப ப்ரு�கைளின ்ணி 
ம�லும் சிறகை இககைமயடு வழிைாட்டியாை அக�யும்.

புதிய ்ாடததிட்டம் நகடமுகறப்டுத்தப்ட்டுப புதிய ்ாடநூல்ைள எழு்தப்ட்டுளளன. 
புதிய ்ாடநூலில் ்தமிழ் , ்தமிைர் , ்தமிழ்நாடு சார்ந்த அகனததுப பு்லஙைளும் �ாறு்ட்ட 
மைாணததில் ப்ாருணக� அடிப்கடயி்லான இயல்ைளாைப புதிய ்ரி�ாணம் 
பைாணடுளளன. இவற்றின ப்ருமி்தஙைள அகனததும் பவற்றுபபுைழுகைைளாை அக�நது 
விடா�ல் உரிய ஆ்தாை ஆவணஙைளின அடிப்கடயிம்லமய முன கவகைப்ட்டுளளன. 
்தமிழ்நாடு �ட்டு�ல்்லாது ்தமிழின , ்தமிைரின உ்லைளாவிய ்ைவக்ல , ்ார்கவகயக 
ைருததில் பைாணடு ் ாடப்குதிைள ம்தர்நப்தடுதது கவகைப்ட்டுளளன. ் ாடப்குதிைள ஒமை 
்தனக�யில் ்தட்கடயாை அக�ந்தால் சலிபக் ஏற்்டுததும். இக்தத ்தவிர்தது �ாணவர்ைள 
்தாம� ஆர்வததுடன ைற்கும் வகையில் உகையாடல் , ைடி்தம் , ்டகைக்த , மநர்ைாணல் 
எனப ்ல்மவறு வடிவஙைளில் ்ாடப்குதிைள எழு்தப்ட்டுளளன. ஆறாம் வகுபபுககுரிய 
�ாணவர்ககு �ட்டு�ல்்லாது ஆசிரியர்ைள , ப்ற்மறார்ைள , ப்ாதுவாசைர்ைள என அகனததுத 
்தைபபினருககும் சிறந்த வாசிபபுப்னுவ்லாை அக�நதுளளது ்தமிழ்ப்ாடநூல். 

இபம்ாது மு்தனமுகறயாை ஒரு புதிய ்ாடநூக்ல எவவாறு கையாளவது என்்தன 
விளகை�ாை, ஆசிரியர்ைளுககு ஒரு முழுக�யான வழிைாட்டியாை உஙைள கைைளில் 
இககைமயடு ்தவழ்கிறது. 

இககைமயட்டில் ைக்லததிட்டம்,  ்ாடததிட்டம் ஆகியகவ விளகைப்ட்டுளளன. 
்ாடததிட்டதக்த க�ய�ாைக பைாணடு ்ாடநூல் உருவாகைப்ட்டுளள வி்தம், புதிய 
்ாடநூலில் கையாளப்ட்டுளள புதிய அணுகுமுகறைள, இகணயப ்யன்ாடு, விகைவுத 
து்லஙைல் குறியீட்டுப (Q.R.CODE) ்யன்ாடு ஆகியகவயும் ப்தளிவாை விளகைப்ட்டுளளன. 
ம�லும் ஒவமவார் இயல் சார்ந்த ப்ாருணக� ்ற்றிய விளகைம், ஒவபவாரு 
ப்ாருணக�யிலும் ்ாடபப்ாருள கவபபுமுகற, ்ாடபப்ாருள �ற்றும் திறன வாயி்லாை 
�ாணவர்ைளிடம் பவளிப்ட மவணடிய ைற்றல் பவளிப்ாடுைள, ்யிற்சித்தாள, �திபபீட்டு 
முகற, ்ாடம் ைற்பிககும்ம்ாது �ாணவர்ைளுககுக கூற மவணடிய கூடு்தல் பசய்திைள, 
ஆசிரியர்ைளும், �ாணவர்ைளும் ்டிகை மவணடிய ்ார்கவ நூல்ைள, �ாதிரி வினாத்தாள 
என ஆசிரியர்ைளுககு முழுக�யான வழிைாட்டியாை இககைமயடு விளஙகும் .

ஆசிரியர்ைள ்தஙைள அறிவு, அனு்வம், கூடு்தல் வாசிபபு ஆகியவற்றின 
துகணபைாணடு பைாடுகைப்ட்டுளள ைற்றல் பவளிப்ாடுைளுடன கூடு்தல் திறன 
ப்ற்றவர்ைளாைவும் ப�ாழிப்ற்றும் நாட்டுப்ற்றும் உகடய நல்்ல குடி�கைளாைவும் 
�ாணவர்ைகள உருவாகை இககைமயடு உறுதுகணயாை அக�யும்.

        ைாழ்த்துகளுடன் 
        ஆக்கியயார்...
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வமாழிப்்ாடம்
�னி்தகனப பிற உயிர்ைளிடமிருநது மவறு்டுததிக ைாட்டுவது ப�ாழி. ப�ாழி இயல்்ானது; ்தன 

உளளதது உணர்வுைகள பவளிப்டுத்த உ்தவுவது. ந�து ் ண்ாட்டிகன  ஒரு ்தக்லமுகறயிடமிருநது அடுத்த 
்தக்லமுகறககுக பைாணடு பசல்வது. ்தமிழ் ப�ாழிகயப ்யில்வ்தால் ப�ாழிப்ற்றும் நாட்டுப்ற்றும் ம�ம்்டும் .  
ம�லும் பிற ்ாடஙைகளப ்டிப்்தற்கு  அடிப்கடயாை விளஙகுவதும் ்தாய்ப�ாழிமய. 

1. வமாழி கறைல் 
ப�ாழிப்ாடம் ஒரு திறன ்ாடம். எனமவ 
ப�ாழிைற்றல் என்து ப�ாழியின அடிப்கடத 
திறனைகளக ைற்ற்லாகும். மைட்டல், ம்சு்தல், 
்டித்தல், எழுது்தல் ம்ானற திறனைள �ட்டு�னறிப 
புரிநது பைாளளு்தல், வினா மைட்டல், விவாதித்தல், 
நயம் ்ாைாட்டல், ம்ச்சுததிறன, எழுத்தாற்றல், 
ப்தாகுததுகைத்தல், வி�ர்சித்தல் ம்ானற ப�ாழித 
திறனைகளயும் �ாணவர்ைள ப்று்தம்ல ப�ாழி 
ைற்றல் ஆகும்.

2. வமாழிவயப் ்றறிக் கறைல்
ப�ாழிகயக ைற்றுக பைாணடபின ப�ாழியில் உளள 
இ்லககியஙைள, இ்லகைணஙைள, ப�ாழியியல், 
ப�ாழியின அக�பபு, ்யன்ாடு ம்ானறவற்கறக 
ைற்்து ப�ாழிகயப ்ற்றிக ைற்றல் ஆகும்.

3. வமாழிைழிக் கறைல்
்தான ைற்ற ப�ாழியின வழியாைப பிற  ்ாடஙைள 
அகனதக்தயும் ைற்றம்ல ப�ாழிவழிக ைற்ற்லாகும். 
பிற ்ாடஙைளான ைணககு, அறிவியல், வை்லாறு, 
புவியியல் ம்ானறகவ ்ாடபப்ாருள ்ாடஙைள. 
எனமவ, அடிப்கடத திறனைளான ்டித்தல், 
எழுது்தல் ஆகிய திறனைகள �ாணவர்ைள 
ப்றவில்க்ல எனில் அம்ப�ாழி வழியாைப ்டிகை 
மவணடிய பிற்ாடஙைகளக ைற்ை இய்லாது. 

எனமவ ைற்றல் நிைழ்வில் ப�ாழிைற்றல் 
முககியததுவம் ப்றுகிறது. 

கறைல் அனு்ைம் என்்து...
• முனனறிவுடன ப்தாடர்பு்டுதது்தல். 
• பு்லனைள மூ்லம் அனு்வக ைல்வி ப்று்தல்.
• அனு்வஙைகளக ைற்றல் மவைததிற்மைற்் 

அகனவரும் ப்று்தல். ை்லநதுகையாடல், குழு 
விவா்தஙைள வழி ைற்றல் அக�்தல்.

• ஆர்வதக்தத தூணடும் வகையில் ் ாடபப்ாருள 
அக�்தல்.

• ைற்றல் பசயல்்ாடுைள பநகிழ்வும், எளிக�யும் 
உகடய்தாை அக�்தல்.

• ்ாடபப்ாருளும் ைற்பித்தல் பசயல்்ாடுைளும் 
ைற்றல் அகடகவ அளவிட ஏதுவாை 
அக�்தல்.

• வாழ்வியல் விழுமியஙைகளப ப்றச் பசய்்தல்.
• ைற்றம்லாடு இகணந்த �திபபிடலுககு வாய்பபு 

அளித்தல். 

வமாழி ைகுப்்வை
• ைக்த ைவிக்த பசால்வ்தற்ைான வாய்பபுைகள 

உருவாககு்தல்.
• நாடைஙைள எழு்தவும் நடிகைவும் ்யிற்சி 

அளித்தல்.
• குறும்்டஙைளில் நடிகை ஏற்ற சூைல்ைகளத 

்தைவக�த்தல்.
• நிைழ்ச்சிைகளத ப்தாகுதது வைஙைவும் ஊடை 

நிைழ்வுைளில் ்ஙபைடுகைவும் வாய்பபிகன 
உருவாககு்தல். 

வமாழிப்்ாடத்தின் மூன்று நிவலகள்

வமாழிைழிக் கறைல்வமாழிவயப் ்றறிக் கறைல்வமாழி கறைல்
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அறி்தல், �திபபீடு பசய்்தல் ம்ானற ைற்றல் 
பசயல்்ாடுைள ்்லவற்கற ஏற்்டுததித ்தை 
மவணடும்.

• ்ார்தது எழுது்தல், ்தாமன சிநதிதது எழுது்தல், 
ைற்்கனயாை எழுது்தல், ்கடப்ாற்றல் 
ஆகியவற்றிற்கு இடம் ்தநது ஊககுவிகை 
மவணடும். 

• இனகறய நகடமுகறககுப ப்ாருத்த�ாைவும் 
நாகளய ம்தகவககு ஈடுபைாடுககும் 
வகையிலும் ைற்பித்தல் அக�்தல் மவணடும். 

• குைநக்தைளின ைற்றல் சுக�கயயும் �ன 
அழுத்ததக்தயும் குகறககும் மநாககில் 
ப்ாருளுணர்்தல், சிநதித்தல், பவளிப்டுதது்தல், 
பசய்லாககு்தல் எனனும் முகறயில் ைற்பித்தல் 
அக�ய மவணடும். 

• குைநக்தைள ்ட்டறிவு வாயி்லாைத ்தாம�  
பசய்து்ார்தது, விவாதிதது, உற்றுமநாககி, 
உகையாடி, சிநதிதது, பவளிப்டுததி, 
ைணடறிநது ைற்்்தற்குரிய வாய்பபுைகள 
வைஙகு்தல் மவணடும்.

• சமூைநீதி, ச�ததுவம், �்தச்சார்பினக� மு்தலிய 
�திபபுைகளச் பசழுக�ப்டுததும் வகையில் 
ைற்பித்தல் அக�்தல் மவணடும். 

பிை ்ாடஙகவைத் வதாடர்பு்டுத்துதல்
• ப�ாழியின அடிப்கடத திறனைகள உறுதி 

பசய்்தால் ைணி்தம், அறிவியல், சமூை அறிவியல் 
ம்ானற பிற ் ாடஙைகள எளிதில் ைற்ை இயலும். 

• ப�ாழிப்ாடம் பிற ்ாடஙைகளக ைற்ை உ்தவும் 
மிைச் சிறந்த ஊடைம்.

• ்தமிழ்ப ்ாடம் ப�ாழிப்ாடம் எனறாலும் ்தமிழ்ச் 
சமூைததின ்ண்ாட்டுத ப்தாடர்ச்சிகயயும் 
அறிவுப பு்லனைகளயும்  ்தததுவச் 
பசழுக�கயயும் இகணததுக ைற்பிககும் 
்ாடம். 

• ்தமிழ், ்தமிைர், ்தமிழ்ப ்ண்ாடு ஆகியவற்கறப 
பிற ் ாடஙைளின வழியாைவும் ைற்பிகை மவணடி 
உளளது. 

• அறிவியல், ைணி்தம், சமூை அறிவியல் 
ஆகியவற்றின ்தாகைம் ்தமிழ்ப ்ாடததிலும் 
எதிபைாலிகை மவணடும்.

• ்தமிழ் ப�ாழியின நுட்்ஙைகள அறிவியல் 
்ார்கவயில் புரிநதுபைாளளப பிற ்ாடஙைளின 
உ்தவி ம்தகவப்டுகிறது.

• ்தமிழ் இ்தழ்ைகள வாசிகைவும் ்கடபபுைகள 
பவளியிடவும் ைள�ாை இருத்தல். 

• கைபயழுதது இ்தழ்ைள / சிறுவர் இ்தழ்ைகள 
உருவாககுவ்தற்கு முனனுரிக� அளித்தல்.

• ைக்லச் பசால்்லாகைம் �ற்றும் ப�ாழிப்யர்பபுககு 
வாய்ப்ளித்தல்.

• ்தைவல் ப்தாழில்நுட்்ஙைகளக 
கையாளவ்தற்ைான ்யிற்சிைகள வைஙகு்தல். 

• சுய சிந்தகனககும் ்குத்தறியும் திறனுககும் ச� 
வாய்பபு வைஙகு்தல்.

தாயவமாழிக் கல்வியின் ்சைால்கள் 
• ம்ச்சு வைககு, வட்டாை வைககு ஆகியவற்றின 

்தாகைம், ப�ாழி ைற்றலில் சிகைக்ல 
ஏற்்டுததுகிறது. 

• மூத்த ப�ாழியான ்தமிழில் பிற திைாவிட 
ப�ாழிைளின ்தாகைம் உளளது. 

• ஆஙகி்ல ப�ாழியின முகறயற்ற ்யன்ாடு 
்தமிழ் ைற்பித்தலில் ்தாகைதக்த ஏற்்டுததுகிறது. 

• திகண, ்ால், எண, இடம் ஆகியவற்கறச் 
சரியாைப ்யன்டுததுவதில் இடர்ப்ாடு 
உளளது. 

• இ்லகைணம் ைற்பித்தல் நகடமுகற 
வாழ்ககைமயாடு ப்தாடர்பினறி இருப்து 
ைற்றக்லக ைடின�ாககுகிறது. 

வமாழி ஆசிரியர் 
• அறிகவ எளிக�ப்டுதது்வர்.
• பசய்திைகள அறிவாை உரு�ாற்றம் பசய்்வர்.
• ்ல்மவறு துகறைள ்ற்றி உணர்நது ைற்றக்ல 

ம�ம்்டுதது்வர்.
• ைற்றல் குறிகமைாகளத ப்தாடர்ச்சியாை அகடய 

ைற்்வருககுத ்தனனம்பிககை ஊட்டு்வர்.
• �ாணவர்ைள ்தஙைள திறக�ைகளத ்தாஙைமள 

அறிநதுபைாளள வழிைாட்டு்வர்.
• �ாணவரின உடல்திறம், பசய்லாற்றல் 

ம்ானறவற்கற முழுவது�ாை உணர்ந்தவர்.
• சிறந்த நல்லியல்புைள, சமூைப ்ணபுைள, �னி்த 

மநயம் ஆகியவற்கற வளர்ப்வர். 
ம�ற்கூறிய ைடக�ைள ்்லவற்கற நிகறமவற்றும் 
திறனமிகைவைாை ப�ாழி ஆசிரியர் இருகை 
மவணடும். 

வமாழி கறபிக்கும் ைழிமுவைகள்
• குழு விவா்தம், ஒபபிட்டும் மவறு்டுததியும் 

்ார்த்தல், வியத்தல், நிகனவுகூர்்தல், சிநதிதது 
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வளர்ச்சி நிக்லயிகனயும் ஆசிரியர் உறுதி 
பசய்ய மவணடும். 

• ப�துவாைக ைற்ம்ாகை அகடயாளம் ைணடு 
கூடு்தல் ைவனம் பசலுத்த மவணடும்.

• ்ாடபப்ாருகளக ைாட்டிலும் ப�ாழித 
திறனைளில் �ாணவர்ைளின அகடவிகன 
ஆசிரியர் உறுதி பசய்ய மவணடும்.

• ப�ாழிததிறனைகளச் மசாதிகை மவணடும்.
• ப�ாழிவழியாைப ப்ற்ற திறனைகளச் மசாதிகை 

மவணடும்.
• உயர்சிந்தகனகைான வாய்பபிகன 

ஊககுவிப்்தாை �திபபீடு விளஙை மவணடும். 

�திபபீடு என்து �ாணவர்ைளின அகடகவ 
அளந்தறிய உ்தவும் ஒரு ைருவியாகும். ஆசிரியர் 
்த�து ைற்பித்தல் திறகன அளவிடவும், ைற்பித்தல் 
முகறகய ம�ம்்டுததிடவும் உ்தவுகிறது.   
�திபபீட்டுப ்குதியில் அக�யும் வினாகைள 
ப்தளிவான ைற்றல் விகளவுைகள அளப்்தாை 
அக�ய மவணடும். ைற்பித்தலும் �திபபீடும் 
ஒனகறபயானறு சார்நது  நிற்்ன எனற நிக்லயில் 
�திபபீட்டு வினாகைள அக�ய மவணடும்.
• ஆசிரியர்ைள ஒவபவாரு �ாணவகையும் 

�திபபீடு பசய்ய மவணடும்.
• �திபபீடு ப்தாடர்ச்சியாைவும் முழுக�யாைவும் 

நகடப்ற மவணடும்.
• ைல்விச் பசயல்்ாடுைளிலும் ைல்வி இகணச் 

பசயல்்ாடுைளிலும் ஒவபவாரு �ாணவரின 

வமாழிப்்ாடத்தில் மதிப்பீட்டு உத்திகள் 

கறபித்தல் யநாக்கஙகள்
வ்சயயுள் கறபித்தல்
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   உவரநவட கறபித்தல்
  •  உகைப்குதிகயப ்டிதது க�யக 

ைருதக்தக கூறு்தல்.
• ்ாடபப்ாருகளச் சுருககிக கூறு்தல் / 

எழுது்தல்.
• புதிய பசாற்ைளுககுப ப்ாருள கூறு்தல்.
• பசாற்ைளஞ்சியப ப்ருகைம்.
• பசாற்ைகளப ம்ச்சிலும் எழுததிலும் 

ப்ாருத்த�ாைப ்யன்டுதது்தல்.
• பசாற்ைகள ஆளும் திறன (பசால்்லாட்சித 

திறன) ப்று்தல்.
• ப்தாடர்வகைைகள அறி்தல்.

துவணப்்ாடம் கறபித்தல்

அைனற ்டிபபு.
்தாமன ைற்றல்.

வாய்ககுள ்டித்தல்.

ைற்்கனத திறன.
பசாற்ைளஞ்சியப 

ப்ருகைம். சுருககி எழுதும் திறன.
ைருததுக கூறு்தல்.

பசால்்லாட்சித திறன.
விகைவாைப ்டிககும் திறன.

விழுமியஙைகள அறி்தல். 

திறனாய்வுத 
திறன    
ப்று்தல்.

 ்கடப்ாற்றல் 
திறன.

இலக்கணம் கறபித்தல்
• ்ைந்தமிழ் இ்லககியஙைகள எபப்ாழுது ்டித்தாலும்  ப்ாருள விளஙகுவ்தற்கு முககியக ைாைணம் 

இ்லகைணம�. 
• ப�ாழியின �ைபு �ாறா�ல் ்ாதுைாதது, ைா்ல �ாற்றததுககு ஈடுபைாடுதது ப�ாழிகயக ைாப்து இ்லகைணம்.
• இ்லகைணப ்ாடப ்குதிகய விதிவருமுகற, விதிவிளகை முகற ஆகிய முகறைளில் ைற்பிகை 

மவணடும்.  
• உயர்ப்தாடகை நிக்லயில் நகடமுகற இ்லகைணம் ைற்பிப்ம்த ஏற்ற முகறயாகும். 

• �யஙபைாலிச் பசாற்ைளின / ஒலிபபு முகறகய 
அறி்தல்.

• ்்லவகை ப�ாழிநகடைகள அறிநது 
்யன்டுதது்தல்.

• உகைநகட வடிவஙைள (ைட்டுகை, ைடி்தம், 
உகையாடல், மநர்ைாணல், மநர்முை 
வருணகன) அறி்தல் / எழுது்தல்.

• விவாதித்தல், வினா மைட்டல்.
• ை்லநதுகையாடு்தல்
• ைருததுக கூறு்தல்.
• ப்தாகுததுக கூறு்தல்.
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• ்ைந்தமிழ் இ்லககிய�ாகிய சிலப்்திகாரத்தின் 
வாழ்ததுப்குதிகய �ாணவர்ைள ைவிச் 
சுகவயுடன உணரும்ப்ாருட்டு எளிக�ப 
்டுததிய ்ாட்லாைக ைவிததுவ நகடயில் 
பைாடுகைப்ட்டுளளது.

• இைணடாம் இயலின துகணப்ாடப ்குதியாை 
The Oldman and the Sea  எனனும் ஆஙகி்லப 
புதினததின ்தமிைாகைப்குதி கிழைனும் கடலும் 
எனனும் ்தக்லபபில் முழுவதும் ்டகைக்த 
வடிவில் அக�கைப்ட்டுளளது.

• மூனறாவது இயலின துகணப்ாட�ாகிய ஒளி 
பிைநதது எனனும் மநர்ைாணல் �ாணவர்ைளின 
வினாகைளுககு அபதுல் ை்லாம் திகையில் 
ம்தானறி விகடயளிப்்தாை அக�கைப்ட்டுளளது.

• நானைாவது இயலில் ைல்விகைண திறந்தவர் 
எனனும் உகைநகடப்குதி நிைழ்வுைளின 
ப்தாகுப்ாை அக�கைப்ட்டுளளது.

• எட்டாவது இயலில் இடம்ப்ற்றுளள ்ாதம் 
எனனும் சிறுைக்த  விநக்தயான ைற்்கனகய 
அடிப்கடயாைக பைாணடது என்்தால் ைக்தயில் 
இடம்ப்ற்றுளள பசாற்ைளில் சி்ல அவற்றின 
ப்ாருளுகமைற்் மவறு்ட்ட விநக்தயான 
வடிவததில் வடிவக�கைப்ட்டுளளன.

• ஒன்்தாவது இயலில் இடம்ப்ற்றுளள முடிவில் 
ஒரு வதாடக்கம் எனனும் துகணப்ாடப்குதியில் 
நிைழும் ைக்தநிைழ்ச்சிைள ஹிம்தநதிைனின 
ஊைாகிய திருகைழுககுனறததிலும், சிறுமியின 
ஊைான ப்ஙைளூருவிலும் �ாறி �ாறி நடப்்தாை 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது.

வ்சயயுள்
• ைாபபியம், ப்தாடர்நிக்லச் பசய்யுள
• அற இ்லககியம்
• ்கதி இ்லககியம்
• நாட்டுபபுற இ்லககியம்
• அயல்நாட்டு இ்லககியம் (ப�ாழிப்யர்பபு)
• ்தற்ைா்ல இ்லககியம் 
ம்ானற இ்லககியஙைளிலிருநது பசய்யுள ்குதிைள 
இடம் ப்ற்றுளளன.

உவரநவட, துவணப்்ாடம்

• ைட்டுகை
• ைடி்தம்
• உகையாடல்
• மநர்ைாணல்
• நிைழ்வுத ப்தாகுபபு
• ை்லநதுகையாடல்
• நாடைம்
• ைக்த
• ்டகைக்த
ம்ானற இ்லககிய வடிவஙைள உகைநகட, 
துகணப்ாடததினவழி பவளிப்டுத்தப்ட்டுளளன.

இலக்கிய ைடிைப் புதுவமகள்
• மு்தல் இயலில் இடம்ப்ற்றுளள கைவு ்லித்தது 

எனனும் துகணப்ாடப ்குதி பினமனாககு 
உததிகயப ்யன்டுததிக ைடி்தததுககுள 
ைடி்தம் எனனும் புதுக�யான வடிவில் 
அக�கைப்ட்டுளளது.

ஆைாம் ைகுப்பில் இடம்வ்றறுள்ை இலக்கிய ைடிைஙகள் 
(2018 – 2019)
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்ாடநூல் ்குப்பு  –  முப்ருவ முகற
்ாடப்வ்ாருள் –   ஒவமவார்  இயலும் 

ஒவபவாரு  ப்ாருணக�  
அடிப்கடயில்  
வடிவக�கைப்ட்டுளளது.

இயல் ்குப்பு –   ் ருவததுககு மூனறு 
இயல்ைள என மூனறு  
்ருவததுககும் ப�ாத்தம் 
ஒன்து இயல்ைள உளளன.

ஒவமவார் இயலுககும் ப்ாருணக�ககுப 
ப்ாருத்த�ான ்தக்லபபு பைாடுகைப்ட்டுளளது.

ை.எண் வ்ாருண்வம தவலப்பு

1. ப�ாழி ்தமிழ்தம்தன
2. இயற்கை/ மவளாணக� / 

சுற்றுச்சூைல் 
இயற்கை

3. அறிவியல்/ ப்தாழில்நுட்்ம் அறிவியல் ப்தாழில்நுட்்ம்
4. ைக்ல/ ைல்வி ைணபணனத ்தகும்
5. நாைரிைம்/ ்ண்ாடு ்ாடறிநது ஒழுகு்தல்
6. ப்தாழில் / வணிைம் கூடித ப்தாழில் பசய்
7. நாடு/  சமூைம் புதுக�ைள பசய்யும் 

ம்தசமிது
8. அறம் / ்தததுவம் /சிந்தகன எல்்லாரும் இனபுற
9. �னி்தம்/  ஆளுக� இனனுயிர் ைாபம்ாம்

இயலின்  கட்டவமப்பு 
ஒவமவார் இயலிலும் ப்ாருணக� சார்ந்த 
பசய்யுள, உகைநகட, துகணப்ாடம், இ்லகைணம் 
�ற்றும் ப�ாழிப்யிற்சிைள அக�நதுளளன.

பசய்யுள ்குதி  ைவிக்தப  
ம்கை

உகைநகடப்குதி உகைநகட 
உ்லைம்

துகணப்ாடப ்குதி விரிவானம்

இ்லகைணப ்குதி ைற்ைணடு

ஆகிய தவலப்புகளில் அவைத்து இயல்களும் 
ைவகப்்டுத்தப்்ட்டுள்ைை.

• ஒவவைாரு ்ருைத்திலும் ைாழ்வியல் என்னும் 
தனித்தவலப்பில் ்த்துத் திருக்குைள்கள் 
வகாடுக்கப்்ட்டுள்ைை.

• வமாழித்திைன் ்சார்நதும் வ்ாருண்வம 
்சார்நதும் கறைல் வைளிப்்ாடுகள் அவமயும்்டி 
்ாடப்வ்ாருள் மறறும் ்யிறசிகள் ைடிைவமக்கப் 
்ட்டுள்ைை.

புதிய அணுகுமுவை
கறைல் யநாக்கஙகள்   
ஒவமவார்  இயலும் 
ப்ாருணக�ககுப ப்ாருத்த�ான 
முைபபுப ் டததுடன ப்தாடஙகுகிறது. 
முைபபுப ்டததினகீழ் அவவியலின  

மூ்லம் �ாணவர் ப்றும் திறனைள 'கறைல்  
யநாக்கஙகைாகக்' பைாடுகைப்ட்டுளளன.

நுவழயும் முன்   
நல்்ல ப்தாடகைம் நல்்ல 
முடிகவத்தரும் என்ர். 
அ்தற்மைற்் ஒவபவாரு 
் ா ட ப ப ் ா ரு க ள யு ம் 

ைற்பிககும்முன புகுமுை அறிமுை�ாை "நுவழயும்முன்" 
எனனும் ்குதி இடம்ப்றுகிறது. ்ாடபப்ாருகளக 
ைற்பிகை மவணடிய அணுகுமுகறைள ் ாடபப்ாருள 
வாயி்லாை �ாணவரிடம் பைாணடு மசர்கைமவணடிய 
விழுமியஙைள �ற்றும் திறனைகள ஆசிரியர் 
திட்டமிட்டுக பைாளள இப்குதி உ்தவும். 

நூல் வைளி
”நூலையை ஆகுமாம் 
நுண்ணறிவு”
நூ்லறிமவ நம் நுணணறிகவ 
வளர்ககும். ்தமிழ் இ்லககியஙைள 

�கைளின வாழ்மவாடு இகயநது அவர்்தம் வாழ்கவ 
வளப்டுததி �னக்தப ்ககுவப்டுததுகினறன. நம் 
்ாடப்குதியாை இடம்ப்ற்றுளள கவிவதப் ய்வழ 
எனனும் ் குதியில் நூல்  �ற்றும் நூ்லாசிரியர் ் ற்றிய 
சிறுகுறிபபு ்தைப்ட்டுளளது. ஆசிரியர் அவவளவுடன 
நினறுவிடா�ல் அநநூக்ல முழுக�யாைப ்டிததுக 
ைருததுைகள உளவாஙகி �ாணவர்ைளிடம் 
நூல்ைகளப ்டிககும் வைகைதக்த ஏற்்டுததும் 
மநாககில் 'நூல் வைளி' வடிவக�கைப்ட்டுளளது.

புதிய  ்தமிழ்ப ்ாடநூல் அக�பபு முகற
(புதிய அறிமுைஙைள)
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வதரிநதுவதளியைாம்
உகைநகட உ்லைம், விரிவானம் 
ஆகிய ்ாடப்குதியில் "வதரிநது 
வதளியைாம்" எனனும் ்குதி 

இடம்ப்ற்றுளளது. அதில் ்ாடபப்ாருகள 
வலுவூட்டும் வி்த�ாைப ்ாடபப்ாருள ப்தாடர்்ான 
்ல்மவறு ்தைவல்ைள ்தைப்ட்டுளளன. 
�ாணவர்ைளிடம் ்தைவல் திைட்டும் திறன வளை 
இப்குதி உ்தவும்.

வ்ட்டிச வ்சயதி
�ாணவர்ைள ம�லும் அறிநதுபைாளளமவணடிய 
பசய்திைள ்ாடததின இகடமய "வ்ட்டிச 
வ்சயதிகைாகக்" பைாடுகைப்ட்டுளளன.

்டஙகள்
�ாணவர்ைள விருப்தம்தாடு ்டிககும் வகையிலும் 
்ாடபப்ாருகள எளிதில் விளஙகிகபைாளளும் 
வகையிலும் ப்ாருத்த�ான வணணப்டஙைள 
ஒவபவாரு ்ாடப்குதியிலும் பைாடுகைப்ட்டுளளன.

கற்வை கறைபின்
ஒவபவாரு  ்ாடப்குதி முடிவிலும் 
"கற்வை கறைபின்" எனனும் ் குதி 
அக�நதுளளது. ்ாடபப்ாருகளக 
ைற்றபின �ாணவர் அகடநதுளள 

ப�ாழிததிறனைகள உடனடியாை �திபபீடு பசய்யும் 
வகையி்லான பசயல்்ாடுைள இஙகுத ்தைப்ட்டுளளன. 
்டித்தல், ்ாடு்தல், எழுது்தல், ம்சு்தல், நடித்தல், ்தைவல் 
திைட்டு்தல், ைவிக்த எழுது்தல்  ஆகிய பசயல்்ாடுைள 
வடிவக�ததுத ்தைப்ட்டுளளன. 

மதிப்பீடு
�ாணவரின அகடவுததிறகனச்  
மசாதிககும் வகையில் 
ஒவபவாரு ்ாட இறுதியிலும் 
"மதிப்பீடு"  எனனும் ்குதி 

்தைப்ட்டுளளது. இப்குதியில் அறி்தல், புரி்தல், 
்யன்டுதது்தல் ஆகியவற்கற �திபபிடும் 
வகையில் புறவய வினாகைளும் �ாணவர்ைளின 
சிந்தகனததிறகன �திபபிடும் வகையில் அைவய 
வினாகைளும்  ்தைப்ட்டுளளன. �ாணவர்ைளிடம் 
்கடப்ாற்றக்லயும் ப�ாழியாற்றக்லயும் வளர்கை 
"சிநதவை விைாப்" ்குதி புதி்தாைத ்தைப்ட்டுளளது.

வமாழிவய ஆள்யைாம்
�ாணவரின ப�ாழி ஆளுக�கய 
வளர்ப்ம்த ப�ாழிப்ாடததின 
முககிய மநாகை�ாகும். 
அவவகையில் �ாணவரின 

்கடப்ாற்றக்ல வளர்கைவும் ப்ாருத்த�ான 
பசாற்ைகளக கையாணடு ம்சவும், எழு்தவும், 
புதியன ்கடகைவும் ்யிற்சி அளிப்ம்த வமாழிவய 
ஆள்யைாம் எனனும் ்குதியின மநாகைம். இஃது 
ஒவமவார்  இயலின முடிவிலும் அக�நதுளளது.

வமாழியயாடு விவையாடு
ப�ாழிவளம் ப்ருை 
ம வ ண டு � ா ன ா ல் 
பசாற்ைளஞ்சியம் ப்ருை 

மவணடும். அ்தற்குப ்யிற்சியளிககும் ைள�ாை 
'வமாழியயாடு விவையாடு' எனனும் ்குதி இயல் 
முடிவில் ப�ாழிப்யிற்சியாைச் மசர்கைப்ட்டுளளது. 
�ாணவர்ைளின ப�ாழியாற்றக்லப ்ரிமசாதிககும் 
வகையில் குறுகபைழுததுப புதிர்ைள, பசால்�ாக்ல, 
புதியபசால் உருவாககு்தல், �கறநதிருககும் 
பசாற்ைகளக ைணடுபிடித்தல், பசாற்ைகள 
முகறப்டுதது்தல், ைக்லச்பசால்அறி்தல் ஆகிய 
பசால்விகளயாட்டுைளுடன �ாணவர்ைளுககுத 
்தை மவணடிய பசயல்திட்டஙைகளயும் இப்குதி 
உளளடககியுளளது.

நிறக அதறகுத் தக
“ஏட்டில் ்டித்தம்தாடு 
இருநதுவிடாம்த ஏன ்டிதம்தாம் 
என்க்தயும் �றநதுவிடாம்த” 
எனனும் ்ட்டுகமைாட்கடயார் 
்ாடலும் வளளுவரின, “நிறக 

அதறகுத் தக” எனனும் மநாககில்  ைல்வியின ்யன 
ைற்ற்டி நடத்தம்ல என்க்த வலியுறுததுகினறன. 
ஏட்டுகைல்வி எபம்ாது வாழ்ககைக ைல்வியாை 
�ாறுகிறம்தா அபம்ாது்தான அது முழுக� அகடயும். 
ஆைமவ, ஏட்டில் ்டித்தக்த வாழ்வில் ்யன்டுத்த 
மவணடும் என்க்த �ாணவருககு உணர்ததும் 
்குதியாை இப்குதி அக�நதுளளது. சமூைததில் 
�ாணவருககு உளள ப்ாறுபபுைகள அவர்ைள 
உணை மவணடும். ஒவபவாரு ்ாடபப்ாருகளயும் 
்டிதது �ாணவர் நடதக்தயில் �ாற்றம் ப்ற்றுத 
்த�து ைடக� �ற்றும் ப்ாறுபபுைகள நிகறமவற்ற 
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விவரவுத்துலஙகல் குறியீடு ்யன்்டுத்தும் 
்டிநிவலகள்

 ¾ திறன ம்சியில் camscanner- ஐ ்திவிறகைம் 
பசய்து நிறுவிக பைாளளவும்.

 ¾ அச்பசயலிகயத திறநது ்ாடநூலில் உளள 
விகைவுதது்லஙைல் குறியீட்டின மீது வருடவும்.

 ¾ ஓர் இகணயப ்கைம் திறககும்.
 ¾ அந்தப்கைததில் உளள ்டகைாட்சிகய 

�ாணவர்ைளுககுக ைாட்சிப ்டுத்தவும்.
 ¾ �ாணவர், ஆசிரியர், ப்ற்மறார் ஆகிமயார்  

இவவசதிகயப ்யன்டுததிக ைற்றக்ல 
ம�ம்்டுத்த இயலும்.

விைாக்களில் மாறைம் 
புறவய வினாகைள ம்ாட்டிதம்தர்வு மநாககில் 
சிநதிதது விகடயளிககும் வகையில் 
உருவாகைப்ட்டுளளன. பசாற்ைகளப 
பிரிதப்தழுது்தல், மசர்தப்தழுது்தல் ஆகிய வினாகைள 
மநைடியாைக மைட்ைப்டா�ல் ்்லவுள ப்தரிவு 
வினாகைளாை அக�நதுளளன. இ்தனால் சரியான 
பசால் அகடயாளம் ைாணப்டுவம்தாடு அச்பசால் 
�ாணவர் �னதில் ஆைப்திகிறது.

குறுவினா, சிறுவினா ஆகியகவ அறி்தல் 
வகை வினாகைளாை �ட்டும் அக�யா�ல் 
புரி்தல், ்யன்டுதது்தல், ்குத்தல், ப்தாகுத்தல் 
வகைைளாைவும் வடிவக�கைப்ட்டுளளன. 
அ்தனால் �ாணவர்ைளால்  ்ாடபப்ாருகளத 
்தாணடியும் சிநதிகை முடிகிறது.

சிந்தகன வினாகைள எனனும் ்தக்லபபில் 
�ாணவரின ்கடப்ாற்றக்லயும் வாழ்வியல் 
விழுமியஙைகளயும் பவளிப்டுததும் வகையில் 
சிந்தகனகயத தூணடும் வகையில் வினாகைள 
பைாடுகைப்ட்டுளளன. ்யிற்சி வினாகைளில் அறி்தல் 
வினாகைகளக ைாட்டிலும் புரி்தல், ்யன்டுதது்தல் 
திறன சார்ந்த வினாகைளுககு முககியததுவம் 
பைாடுகைப்ட்டுளளன. இக்தப பின்ற்றி 
ஆசிரியர்ைள கூடு்தல் வினாகைகள உருவாககிக 
பைாளள வாய்பபு வைஙைப்ட்டுளளது.

்ாடநூலில் இடம்ப்ற்றுளள வினாகைள 
�ாதிரி வினாகைள்தாம். ஆசிரியர்ைமள ம�லும் 
வினாகைகள உருவாககிகபைாளளும் மநாககில் 
இகவ வடிக�கைப்ட்டுளளன.

அவமை உறுதிப�ாழி ஏற்கும் வகையில் இப்குதி 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது.

இவணயத்தில் காண்க
உ்லைம� இனறு மினனியல் 
பசயல்்ாட்டு உ்லை�ாை �ாறி வருகிறது. 
அந்தத ப்தாழில்நுட்்ஙைகளப 

்யன்டுத்தப ்ா�ைரும் ்தயாைாகி வருகினறனர். 
நம் �ாணவரும் அந்தத ப்தாழில்நுட்் உததிைகளப 
்யன்டுததிக ைற்ை மவணடா�ா? ்ைக�ககுப 
்ைக�யாைவும் புதுக�ககுப புதுக�யாைவும் 
்தமிழ்ப�ாழி விளஙகுவக்த இகணயத ்தளஙைளில் 
்திமவற்றப்ட்டுளள நூல்ைள, ைாபணாலிக 
ைாட்சிைள மு்த்லானவற்கறக ைணடு புதியப்தாரு 
ைற்றல் அனு்வதக்தப ப்றும் வகையில் இப்குதி 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது.  இகணயத்தள 
முைவரிைள, ப்தாடர்பு பைாளள மவணடிய 
இகணபபுைள(LINK) ஆகியகவ இப்குதியில் 
இடம்ப்ற்றுக ைற்றக்ல ஊகைப்டுததுகினறன.

இவணயச வ்சயல்்ாடு (ICT)
்ாடபப்ாருள சார்ந்த கூடு்தல் 
பசய்திைகள அக்லம்சியின 

துகணயுடன பசயலிைள, உைலிைள, ப்தாடுது்லஙைல் 
குறியீடுைகளப  ்யன்டுததி அறிநது பைாளளும் 
மநாககில் "இவணயச வ்சயல்்ாடு" எனனும் ்குதி 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது. இப்குதியில் ப�ாழி 
விகளயாட்டுைள, ஒலிப்திவு பசய்யப்ட்ட ் ாடல்ைள, 
ைக்தைள, புதிர்கைக்தைள, ைாபணாலிக ைாட்சிைள 
இடம்ப்ற்றுளளன. �ாணவரின ைற்கும் ஆர்வம் 
தூணடப்ட மவணடும் என்ம்த இ்தன மநாகைம். 
இப்குதிகய �ாணவர், ஆசிரியர், ப்ற்மறார் எவர்  
மவணடு�ானாலும் ்யன்டுத்த்லாம்.

விவரவுத்துலஙகல் குறியீடு (Q.R.CODE)
விகைவுதது்லஙைல் குறியீடு ஒவபவானறும் 

்தனித்தனக� உகடயது. 
அக்லம்சியிலுளள ்டகைருவியின 
(CAMERA) வருடி  (SCANNER) மூ்லம்  
குறிபபிட்ட இகணயத ப்தாடர்க்த 
திறநது வடிவக�கைப்ட்டுளள 

ைாட்சிைள மூ்லம் ைற்றல் அகடகவ ம�ம்்டுத்த்லாம்.
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கவிவதப்ய்வழ – 1

இன்்த்தமிழ்
கறைல் விவைவுகள்

 � ்ாடக்ல உரிய ஒலிபபுடன ்டிப்ர்/
்ாடுவர். 

 � பசய்யுளின ப்ாருகளச் பசாந்த நகடயில் 
கூறுவர்/எழுதுவர்.

 � ்ாடலில் எதுகை, ம�ாகன, இகயபு 
மு்த்லான நயஙைகளக ைணடறிவர்.

 � ்ாடற்்குதிககு ஏற்ற வினாகைகளச் 
சிநதிதது உருவாககுவர்.

 � ப�ாழியின இனிக�கயக கூறும் 
்ாடல்ைகளத ப்தாகுப்ர்.

 � ்ாடக்ல நீட்டி எழு்தவும், புதிய 
்ாடல்ைகளப ்கடகைவும் பசய்வர்.

கவிவதப்ய்வழ – 2

தமிழ்க்கும்மி
கறைல் விவைவுகள்

 � ்ாடக்ல உரிய ஒலிபபுடன ்டிப்ர்/
்ாடுவர்.

 � பசய்யுளின ப்ாருகளச் பசாந்த நகடயில் 
பவளிப்டுததுவர்.

 � எதுகை, ம�ாகன, இகயபு மு்த்லான 
நயஙைகளக  ைணடறிவர்.

 � ்தமிழ் மூத்தப�ாழி என்க்தச் சானறு 
ைாட்டி நிறுவுவர்.

ஒவயைார்  இயலாய…

இயல் 1 - தமிழ்த்யதன்
இயல் விைக்கம் 
“இனிக�த ்தமிழ்ப�ாழி எ�து. எ�ககு இன்ம் 
்தரும்்டி வாய்த்த நல்்லமுது” என்ார் ்ாமவந்தர். 
்தமிழ்ப�ாழியின ப்ருக�ைள ்ற்்்ல. அவற்கற 
முழுக�யாை எவைாலும் அறியமுடியாது என்க்தக 
‘பைாழி ்தமிழ்ப ப்ருக�கய யார் அறிவார்?’ 
எனறு �துகைகை்லம்்ைம் கூறுகிறது. ்தமிழின 
ப்தானக�கயயும் சிறபக்யும் �ாணவர்ைளுககு 
எடுததுகைககும் வகையில் "தமிழ்த்யதன்"  எனனும் 
மு்தல் இயல் அக�கைப்ட்டுளளது.

்தமிழுககுப ்ல்மவறு ப்யர்ைகளச் சூட்டிப 
்ாைாட்டும் வகையில் அக�ந்த ்ாைதி்தாசனின 
"இன்்த்தமிழ்" எனனும் ைவிக்த இவவியலில் 
மு்த்லாவ்தாைக பைாடுகைப்ட்டுளளது. 
்தமிழ் ப�ாழியின இனிக�கய �ாணவர் 
உணைவும் அ்தகனப ம்ாற்றவும் இகைவிக்த  
வழிபசய்கிறது.

‘ஆடல் ்ாடல் இகசமய ்தமிழ்’ எனறு 
சி்லப்திைாைம் ்ைர்கிறது. அ்தகன அடிபயாற்றித 
்தமிழ் ப�ாழியின ப்ருக�கயக கும்மி பைாட்டி 
ஆடி �கிழும் வகையில் ஆடலும் ்ாடலும் ை்லந்த்தாை 
"தமிழ்க்கும்மி" எனனும் ்ாடல் இடம்ப்ற்றுளளது.

 பிறப�ாழிைளுககுத ்தாயாய் விளஙகும்  
்தமிழ்ப�ாழியின ்ைக�, வளக�, புதுக�, 
சீர்க� மு்தலிய சிறபபுைகளயும் ைா்லநம்தாறும் 
வளர்நதுவரும் ்தமிழின ப்ருக�கயயும் 
"ைைர்தமிழ்" எனனும் உகைநகடப்குதி  
எடுததுகைககிறது.

“்தமிைைால் முடியும். ்தமிைால் முடியும்” எனனும் 
கூற்றுகமைற்், ்தமிழ்ப�ாழியில் ைற்று உயர்வகடய 
முடியும் எனனும் நம்பிககைகய �ாணவர் �னதில் 
உருவாககும் வணணம் "கைவு ்லித்தது" எனனும் 
துகணப்ாடம் அக�கைப்ட்டுளளது.

ப�ாழிககு மு்த்லாய் இருப்து எழுதது. 
அவவகையில் ''தமிழ் எழுத்துகளின் ைவக வதாவக'' 
்ற்றி இவவியலின  இ்லகைணப்குதி விளககுகிறது.

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

எழுத்துகளின் ைவக, வதாவக
கறைல் விவைவுகள்

 � எழுதது என்்தன ப்யர்கைாைணதக்தக  
கூறுவர்.

 � குறில், பநடில் மவறு்ாடு அறிநது 
்யன்டுததுவர்.

 � எழுததுைளுககுரிய �ாததிகை அளகவக 
ைணககிட்டு எடுததுகைப்ர்.

 � வ ல் லி ன ம் , ப � ல் லி ன ம் , இ க ட யி ன ம் 
ஆகிய  ப�ய்பயழுததுைளின வகைகய 
மவறு்டுததிப  ம்சுவர்.

 � ஆய்்தததின ஒலிபபுமுகற, �ாததிகை 
அளகவக கூறுவர்.

 � எழுததுைளின வகை, ப்தாகைகயப 
்ட்டியலிடுவர். 

உவரநவட உலகம் 
ைைர்தமிழ்
கறைல் விவைவுகள்

 � ்தமிழ்ப�ாழியின சிறபபுைகளக 
ை்லநதுகையாடுவர்.

 � ்தமிழ் ்டிகைவும், எழு்தவும் எளிக�யான 
ப�ாழி என்க்தக கூறுவர்.

 � ப�ாழிகயப ம்ாற்றிக ைாகை மவணடிய்தன 
அவசியதக்த எடுததுகைப்ர்.

 � பசாற்ைகளப ப்ாருத்த�ான  இட�றிநது 
்யன்டுததுவர்.

 � ‘க�’ என முடியும் பசாற்ைகளத ப்தாகுப்ர்.
 � ்தமிழில் உளள இ்லககிய வளஙைகளக 

கூறுவர்.
 � முத்தமிழ்ப  ்ாகு்ாடுைகளயும் அ்தன 

விளகைஙைகளயும் விவாதிப்ர்.
 � ைா்லநம்தாறும்  ்தமிழ் அகடநதுளள  

�ாற்றஙைகளக ை்லநதுகையாடுவர்.
 � ்தமிழில் உளள ்ல்மவறு இ்லககிய 

வடிவஙைகளக கூறுவர்.
 � ைணினி, இகணயம் சார்ந்த ைக்லச் 

பசாற்ைகளப ்ட்டியலிடுவர்.
 � ைணினிகயயும், மின – நூல்ைகளயும் 

அறிநது ்யன்டுததுவர்.

விரிைாைம்
கைவு ்லித்தது
கறைல் விவைவுகள்

 � பைாடுகைப்ட்ட ்குதிகய �னததிற்குள 
்டிததுக மைட்ைப்டும் வினாகைளுககு 
விகடயளிப்ர்.

 � ்தமிழ் இ்லககியஙைளில் உளள அறிவியல் 
சிந்தகனைகளக கூறுவர்.

 � ைடி்தம் 
எழுதுவ்தற்குரிய 
்டிநிக்லைகள 
அறிநது எழுதுவர்.

 � ்தாய்ப�ாழியில் ் டிதது 
உயர்ந்த நிக்லககுச்  பசனறவர்ைள 
குறிததுப ம்சுவர்.

வல்லினம்
க, ச், ட், த, ப, ற்

ப�ல்லினம்
ங, ஞ், ண, ந, ம், ன

இகடயினம்
ய், ர், ல், வ, ழ், ள

ப�ய் எழுததுைள ஒலிககும்  
ைா்ல அளவு - அகை �ாததிகை
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இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ ்தமிழ்ப�ாழியின இனிக�.
 ¾ கும்மி ம்ானற இகச வடிவஙைள
 ¾ ்தமிழின ்ைக�, இளக�, சீர்க�, வளக� 

�ற்றும் பசாற்சிறபபுைள.
 ¾ ைா்ல�ாற்றததிற்மைற்்த ்தமிழ் ்தனகனத 

்தைவக�ககும் ்தனக�.
 ¾ ்தமிைாலும் ்தமிைைாலும் சாதிகை முடியும் .
 ¾ ்தமிழ்ப�ாழியில் உளள ்ல்துகற சார்ந்த 

ைருததுைள/ அறிவியல் ைருததுைள.
 ¾ ்தமிழ்க ைக்லச்பசால்்லாகைம்/ நுட்்வியல்.
 ¾ ைடி்தம் எழுது்தல்

கூடுதல் வ்சயதிகள்
இன்்த்தமிழ்
• 1965 – ஆம் ஆணடு ம� �ா்தம் பவளிவந்த 

“்ஞ்ச வர்ணககிளி” எனனும்  திகைப்டததில் 
இப்ாடல் இடம் ப்ற்றுளளது.  விசுவநா்தன 
இைா�மூர்ததி இகசயில் இப்ாடக்லப 
்ாடியவர் பி. சுசி்லா.

்ாயைநதர் ்ாரதிதா்சன் ்றறிய வ்சயதிகள்
• புதுச்மசரியில் பிறந்தவர்.  இயற்ப்யர் 

சுபபுைததினம்.  ்ாைதியார் மீது பைாணட 
்ற்றின ைாைண�ாைத 
்தம்ப்யகைப ்ாைதி்தாசன 
என �ாற்றிக பைாணடார்.  
(அகைா்லததில் புதுச்மசரி 
பிபைஞ்சுகைாைர்ைள ஆட்சியில் 
இருந்த்தால்) ப்தாடகைததில் 

பிபைஞ்சுப�ாழிப ்ளளியில் ்டித்தார்.  பினனர்த 
்தமிழ்ப ்ளளியில் ்டித்தார்.  ்தமிைாசிரியைாைப 
்ணியாற்றினார்.  இளக�க ைா்லததில் 
ஆனமீைப ்ாடல்ைள ்ாடினார்.  ்ாைதியாருடன 
ப்தாடர்பு ஏற்்ட்ட பினனர், சமூை �ாற்றததிற்ைான 
்ாடல்ைகளப ்ாடத ப்தாடஙகினார்.  அ்தனபிறகு 
்தநக்த ப்ரியாரின பைாளகைைளால் 
ைவைப்ட்டுப ்குத்தறிவுச் சிந்தகனைகளக 
ைவிக்தைளாககினார்.

• 1946- ஆம் ஆணடு சூக்ல 29ஆம் நாளனறு 
அறிஞர் அணணா அவர்ைள ்தக்லக�யில் 
்ாைதி்தாசனுககுப ்ாைாட்டுவிைா நடத்தப்ட்டு, 
“புைட்சிகைவி”  எனனும் ்ட்டமும் ரூ. 25,000/- 
்ணமுடிபபும் வைஙைப்ட்டது.

• ்ாைதி்தாசனின “பிசிைாநக்தயார்” எனனும் 
நாடை நூல் 1969-ஆம் ஆணடு சாகிததிய 
அைாப்தமி விருது ப்ற்றது.

்ாடலின் யநாக்கம்
• ப�ாழி என்து பவறும் ைருத்தறிவிககும் ைருவி 

�ட்டு�னறு.  அது �கைளின உணர்மவாடு 
ை்லந்தது.  ்தமிைர்ைள ்தமிகைத ்தம் உயிைாைக 
ைருதுகினறனர்.  ்தமிைர்ைளின வாழ்வுககும், 
உயர்வுககும் ைாைண�ாை விளஙகுவது ்தமிமை 
என்க்தயும், ்தமிழுககு மவறு்்ல ப்யர்ைகளச் 
சூட்டினாலும் ப்ாருத்த�ாைமவ இருககும் 
என்க்தயும் இப்ாடல் விளககுகிறது.  ்தமிழின 
இத்தகு ப்ருக�ைகள விளககித ்தாய்ப�ாழிப 
்ற்கற �ாணவர்ைளிகடமய வளர்ப்ம்த 
இப்ாடலின மநாகை�ாகும். 

தமிழ்க்கும்மி
• கும்மி என்து நாட்டுபபுறக ைக்லைளுள 

ஒனறு. ப்ணைள ்்லர் வட்ட�ாைக கூடிநினறு 
இகசககு ஏற்றவாறு கைைகளத ்தட்டியும், 
உடக்ல அகசததும் ஆடுவம்த கும்மி.  
அபம்ாது ்ாடப்டும் ்ாடம்ல கும்மிப்ாடல்.  
்தமிழ் நாட்டிலும், மைைளாவிலும் இகைக்ல 
வைகைததில் உளளது.

• ்தமிழின ப்ருக�ைகள விளககும் 
வகையில் "தமிழ்க்கும்மி" எனனும் ்ாடல் 
எழு்தப்ட்டுளளது.  இப்ாடக்லப “ப்ணைள 
விடு்தக்லக கும்மி”  எனனும் ்தக்லபபில் 
இடம்ப்ற்றுளள “கும்மியடி! ்தமிழ்நாடு முழுதும் 
குலுஙகிடக கைபைாட்டிக கும்மியடி” எனற 
்ாைதியாரின ்ாடம்லாடு ஒபபிட்டுக கூற்லாம்.

ைைர்தமிழ்
• ஒரு ப்ாருகளக குறிகைப ்்ல பசாற்ைள 

இருப்து ்தமிழின சிறப்ாகும்.
• ஒரு ப்ாருகளககுறிககும் ்்ல பசாற்ைளுககுச் 

சி்ல எடுததுகைாட்டுைள.
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அரும்பு

ப�ாட்டு

முகை �்லர்

அ்லர்

வீ

பசம்�ல்

்ரி, தூகம், ்ாடலம், கிள்வை, ்ாயவம, 
ைாசி, தூசி, உன்னி, கநதருைம், கறகி, 
உரி, அயம், இவுளி, மா, புரவி, யகாரகம், 
யகாணம், வகாக்கு, வகாயயுவை, ்சடிலம், 
கத்துகம், கைைட்டம், குநதம், அத்திரி, 
்த்திரி.

பூவின் ஏழுநிவலகள்

குதிவர என்னும் வ்ாருள் தரும் வ்சாறகள்

தும்பி, மாதஙகம், தூஙகல், யதால், 
கவையடி, எறும்பி, உம்்ல், ைாரணம், 
புவழக்வக, ஒருத்தல், நாகம், கும்பி, 
பிடி, நால்ைாய, பூட்வக, குஞ்சரம், அத்தி, 
யைழம், உ்ா, கரி, கயம், களிறு, வகம்மா, 
ையமா, புகர்முகம், தநதி, ைழுவை, 
ஆம்்ல், மநதமா, மருண்மா, மதகயம், 
ய்ாதகம்.

அருணம், வ்சம்மறி, யமாத்வத, அ்சம், உதள், உடு, 
வகாக்வக, துருவை, ஏழகம், ைறகாலி, துள்ைல், 
்ள்வை, வைள்வை, ைருவட, கடா, வம, மறி, 
வைறி, வகாறி, புருவை, தகர்.

ைல்லியம், ையமா, வைல்மா, உழுவை, ்ாயமா, 
தாக்கு, யைஙவக, குயைரி, புல், வகாடுைரி.

புலி என்னும் வ்ாருள் தரும் வ்சாறகள்

யாவை என்னும் வ்ாருள் தரும் வ்சாறகள்

ஆடு என்னும் வ்ாருள் தரும் வ்சாறகள்

அரும்பு - பூ அரும்பும் நிக்ல
ப�ாட்டு - பூ ப�ாககு விடும்நிக்ல
முகை - பூ முகிழ்ககும் நிக்ல
�்லர் - பூ �்லரும் நிக்ல
அ்லர் - பூ �்லர்ந்த நிக்ல
வீ - பூ வாடும் நிக்ல
பசம்�ல் - பூ வ்தஙகும் நிக்ல 
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சிறபக்ப ்ற்றித ப்தாடர்நது ம்சி வரு்வர்.  
“அைசுப ்ளளி ்ாைல்்ல; அனகனத ்தமிழும் 
்ாைல்்ல” என்து இவைது புைழ்ப்ற்ற ைவிக்த 
வரி ஆகும்.

யக. சிைன் 
• ை ன னி ய ா கு � ரி 

� ா வ ட் ட த க ்த ச் 
மசர்ந்தவர். இநதிய 
விணபவளி ஆைாய்ச்சி 
க�யததின ்தக்லவைாைப 
ப்ாறுபம்ற்றுளள மு்தல் 
்தமிைர்.  இ்தற்கு முனபு விகைம் சாைா்ாய் 
விணபவளி க�யததின இயககுநைாை 
இருந்தவர்.

ைைர்மதி
• அரியலூர் �ாவட்டதக்தச் மசர்ந்தவர். நிர்�்லா 

ம�ல்நிக்லப்ளளியில் ்தமிழ்வழிகைல்வியில் 
்யினறவர். மைாகவ 
அைசுக ைல்லூரியில்  
மினனியல் ப்ாறியியலில் 
இ ள ங ை க ்ல ப ் ட் ட மு ம் 
பசனகன அணணா 
் ல் ை க ்ல க ை ை த தி ல் 

ப்தாடர்்ாடல் முகறக�யில் முதுைக்லப்ட்டமும் 
ப்ற்றவர். இஸமைாவில் ரிசாட்-1 
பசயற்கைகமைாளின திட்ட இயககுநர். ஐ.ஆர்.
என.எஸ, சைல், ஜிசாட் -7, �ார்ஸமிஷன, 
ஜிசாட் 14 எனனும் இநதிய விணபவளி 
ஆைாய்ச்சிகைைைததின திட்டஙைளில் முககியப 
்ஙைாற்றியவர். ்தமிைை அைசின சார்பில் 
வைஙைப்டும் அபதுல்ை்லாம் விருதிகன 
மு்தனமு்தலில் ப்ற்றவர்.

்ார்வை நூல்கள்

 ¾ ்ாைதி்தாசன ைவிக்தைள
 ¾ ைனிச்சாறு – ப்ருஞ்சிததிைனார் .
 ¾ ்ாவ்லமைறு ப்ருஞ்சிததிைனார் வாழ்ககைச் 

சுவடுைள – ப்ாழி்லன.
 ¾ ்தமிைன அறிவியல் முனமனாடி – பைாணடல்   

சு. �ைாம்தவன.

கைவு ்லித்தது
• "்தமிழ்வழியில் ்டித்தால் வாழ்வில் முனமனற 

முடியும்" எனனும் ைருதக்த விளககுவதும், 
்்ல நூற்றாணடுைளுககு முனம் ்தமிழில் 
அறிவியல் சிந்தகனைள இருந்தன என்க்த 
எடுததுக ைாட்டுவதும் இததுகணப ்ாடததின 
மநாகைஙைள. ைடி்த வடிவதக்த �ாணவர்ைள 
அறிநது பைாளள மவணடும் என்து ம�லும் 
ஒரு மநாகைம்.

• ்தமிழ்வழியில் ைல்வி ்யினறு சதீஷ்தவான 
விணபவளி ஆய்வு நிறுவனததில் ்ணி 
நிய�னம் ப்ற்ற இனசுகவ எனனும் ப்ண 
்தனது அதக்தககு எழுதும் ைடி்த�ாை இப்ாடம் 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது. இனசுகவ ஆறாம் 
வகுபபுப ்டிககும் ம்ாது அதக்தககு ஒரு ைடி்தம் 
எழுதியக்தயும் இகைடி்தததில் நிகனவு 
கூர்கிறாள.  எனமவ அவவிரு ்கைய 
ைடி்தஙைளும்  பினமனாககு உததி (Flashback)
கயப ்யன்டுததும் வகையில் இகைடி்தததின 
இகடயில் இடம்ப்ற்றுளளன என்க்த 
உணர்நது ைற்பித்தக்ல ம�ற்பைாளள 
மவணடும்.

தமிழில் ்யின்ை அறிஞர்கள்
யமதகு அப்துல்கலாம் 
• இைாம�சுவைததில் எளிய குடும்்ததில் 

பிறநது ்த�து அறிவாற்ற்லாலும், அயைா்த 
உகைபபினாலும் இநதியக குடியைசுத 
்தக்லவைாை உயர்ந்தவர்.  இநதிய விணபவளி 
ஆைாய்ச்சி நிறுவனததில் ப்ாறியாளைாைப 
்ணியாற்றியவர். ஏவுைகணத ப்தாழில் 
நுட்்ததில் சிறநது விளஙகியக�யால் 
ஏவுைகண நாயைன எனறு ம்ாற்றப்ட்டவர். 
ப்ாகைான-II அணு ஆயு்தப ்ரிமசா்தகனயில் 
முககிய ்ஙைாற்றியவர்.

மயில்்சாமி அண்ணாதுவர 
• சநதிைாயன-I, சநதிைாயன-

II ஆகிய திட்டஙைளின திட்ட 
இயககுநர். "கையருமை 
நி்லா" எனனும் ்தக்லபபில் 
சநதிைாயன திட்டம் ்ற்றிய 
நூல் ஒனகற எழுதியுளளார்.  
்தமிழ்வழிக ைல்வியின 
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கவிவதப்ய்வழ-1

சிலப்்திகாரம்
கறைல் விவைவுகள்

 � ப ச ய் யு க ள ச் 
சீர்பிரிததுப ப்ாருள 
விளஙகு�ாறு ்டிப்ர்.

 � இ ய ற் க ை க கு ம் 
ப ச ய ற் க ை க கு ம் 
இ க ட ம ய யு ள ள 
ம வ று ் ா டு ை க ள க 
கூறுவர்.

 � பசய்யுள ்குதியில் உளள புதிய 
பசாற்ைளுககு அைைாதிகயப ்ார்ததுப 
ப்ாருள கூறுவர்.

 � நி்லவு, ைதிைவன, �கை ஆகியவற்மறாடு  
ஒபபிடப்ட்டுளள ப்ாருளைள குறிததும் 
அவற்றுகைான ைாைணம் குறிததும் 
கூறுவர்.

 � ்ாடலில் இடம்ப்றும் வருணகனச் 
பசாற்ைகளப ்ட்டியலிடுவர்.

 � இளஙமைாவடிைள இயற்கைகய 
வாழ்ததுவ்தற்ைான ைாைணதக்தக கூறுவர்.

கவிவதப்ய்வழ – 2
காணிநிலம் யைண்டும்

கறைல் விவைவுகள்
 � ்ாடப்குதிகயப ப்ாருளுணரும் 

வகையில் சீர்பிரிதது, உரிய ஒலிபபுடன 
்டிப்ர்/்ாடுவர்.

 � ்ாைதியின ‘ைனவு இல்்லம்’  குறிததுத ்தம் 
பசாந்த நகடயில் கூறுவர்.

இயல் 2 - இயறவக
இயல் விைக்கம்
்தமிைர்ைள இயற்கைமயாடு இகயநது 
வாழ்வதில் ப்ருவிருப்ம் உகடயவர்ைள. 
இயற்கைகயப ம்ாற்றி வணஙகுவது ்தமிைரின 
�ைபு. �கைளப்தாகைப ப்ருகைமும், �னி்தனின 
ம்ைாகசயும் இயற்கைச் ச�நிக்லகயச் 
சீர்குக்லதது வருகினறன. ஆடம்்ைதக்த விரும்பும் 
�னி்தனின பசயல்்ாடுைளால் இயற்கைவளம் 
அழிகைப்ட்டு  வருகிறது. இயற்கைகயப ம்ாற்றும் 
ந�து  ப்தானக�யான �ைபிகன �ாணவர்ைளுககு 
விளககுவ்தற்ைாைவும், விழிபபுணர்கவ  
ஏற்்டுததுவ்தற்ைாைவும் இயற்கை எனனும் 
ப்ாருணக�ககுப ப்ாருத்த�ான  ்ாடப்குதிைள 
பைாடுகைப்ட்டுளளன. 

இயற்கை வாழ்த்தாை அக�ந்த  
''சிலப்்திகார ''வாழ்ததுப்ாடல்ைள மூனறும் இஙகுப 
்ாட�ாைக  பைாடுகைப்ட்டுளளன. 

இயற்கைமீது மிகுந்த ஈடு்ாடு பைாணடவர் 
்ாைதியார். ஆடம்்ை வாழ்கவ விரும்்ா்தவைாகிய 
அவர் இயற்கையைகு து்லஙகும் இனிய சூைலில் 
வாை விரும்புவக்த அைகிய ைவிக்தயாைப 
்கடததுளளார். "காணிநிலம்" எனனும் அப்ாடலும் 
்ாடப்குதியாைக பைாடுகைப்ட்டுளளது. 

 ்றகவைகளப ்ார்ப்தும் அவற்றின 
இனபனாலிகயக மைட்்தும் �ட்டுமினறிப 
்றகவைகளப ்ற்றிப ்டிப்தும் �கிழ்ச்சி ்தரும்.  
"சிைகின் ஓவ்ச" எனனும் உகைநகடப்குதி 
இைணடு ் குதிைகள உகடயது. ் றகவைள 'வ்லகச 
ம்ா்தல்' ்ற்றி மு்தற்்குதி ம்சுகிறது. அழிநதுவரும் 
்றகவயின�ாகிய 'சிட்டுககுருவிைகளக ைாப்து' 
்ற்றி இைணடாம் ்குதி இயம்புகிறது. 

“பசனறிடுவீர் எட்டுததிககும்  ைக்லச் 
பசல்வஙைள யாவும் பைாணர்நதிஙகுச் மசர்பபீர்”  
எனனும் ்ாைதியின ைவிப�ாழிககிணஙை, 
மநா்ல் ்ரிசு ப்ற்ற ஆஙகி்லபபுதின�ாகிய 
"கிழைனும் கடலும்" ைக்தப்குதி விரிவான�ாைக 
பைாடுகைப்ட்டுளளது.  

இ்லகைணததின அடிப்கடயாகிய 
எழுததுைளின வகைைகள �ாணவர் அறியும் 
ப்ாருட்டு, "முதவலழுத்து, ்சார்வ்ழுத்து" ஆகியகவ 
ைற்ைணடு ்குதியில் விளகைப்ட்டுளளன. 
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விரிைாைம்

கிழைனும் கடலும்
கறைல் விவைவுகள்

 � ைக்தகய நீட்டி எழுதும் திறன ப்றுவர்.
 � மீனவர் வாழ்ககை 

்ற்றியும், மீன பிடிககும் 
ப்தாழில் குறிததும் 
கூறுவர்.

 � ைடக்லப ்ற்றிய 
பசய்திைகளச்  பசாந்த நகடயில் கூறுவர்.

 � மீன பிடிககும் ப்தாழிக்லப பிற ப்தாழிலுடன 
ஒபபிட்டுப ம்சுவர்.

 � கிைவனும் ைடலும் ைக்தகயச்  பசாந்த 
நகடயில் கூறுவர்/எழுதுவர்.

 � 'விடாமுயற்சி பவற்றி ்தரும்' என்க்த 
உணர்வர்.

கறகண்டு
முதவலழுத்தும் ்சார்வ்ழுத்தும்

மு்தப்லழுததுைள

சார்ப்ழுததுைள

கறைல் விவைவுகள்
 � எழுததுைளின வகைைகளயும், அவற்றின 

ப்யர்கைாைணதக்தயும்  கூறுவர். 
 � மு்தல் எழுததுைகளயும் சார்பு 

எழுததுைகளயும் அகடயாளம் ைாண்ர்.
 � சார்ப்ழுததுைளின வகைைகளக 

கூறுவர்.
 � உயிர்ப�ய் எழுததுைள  சார்ப்ழுத்தாை 

இருப்்தன ைாைணதக்த விளககுவர்.
 � ஆய்்த எழுததின மவறு ப்யர்ைகளயும் 

அது பசால்லில் வரும் முகறகயயும் 
விளககுவர்.

 � ‘எனது ைனவு இல்்லம்’ – எனனும்  
்தக்லபபில் ்த�து ைற்்கனகய 
பவளிப்டுததுவர்.

 � ‘ைாணி நி்லம் மவணடும்’ – எனனும் 
்ாடலின மூ்லம் ்ாைதி இயற்கை மீது 
பைாணட ்ற்கற விளககுவர்.

உவரநவட உலகம்
சிைகின் ஓவ்ச

கறைல் விவைவுகள்
 � ்றகவைளின  ஒலிகயக மைட்டு 

அவற்றின ப்யகைக கூறுவர்.
 � 'வ்லகச ம்ா்தல்' என்்தன விளகைம்  

கூறுவர். 
 � ்றகவைள வ்லகச ம்ாவ்தற்ைான 

ைாைணஙைகளப  ்ட்டியலிடுவர்.
 � ்தமிைைததிற்கு பவளிநாட்டுப  ்றகவைள 

அதிைம் வருவ்தற்ைான ைாைணஙைகளக 
கூறுவர்.

 � வ்லகசப ்றகவயின உடலில் ஏற்்டும் 
�ாற்றஙைகளக கூறுவர்.

 � வ்லகசப ்றகவைளினால் ஏற்்டும் 
நனக�ைகளப ்ட்டியலிடுவர்.

 � சிட்டுககுருவியின வாழ்ககை முகறகய 
எடுததுகைப்ர்.

 � சிட்டுககுருவிைள அழிநது வருவ்தற்ைான 
ைாைணஙைகள விளககுவர்.

 � ்றகவயினஙைகளக ைாப்ாற்றும் 
வழிமுகறைகள வகுப்கறயில் 
விவாதிப்ர் 

 � சிட்டுககுருவிைளின மீது ்ாைதி 
பைாணடிருந்த  அனக் விளககுவர்.
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மசமிகைப்டுகிறது. ம�லும் ஒவபவாரு 
்றகவயும் �ற்ற எல்்லாப ்றகவைகளயும் 
்ார்கை முடியும். ்றகவைள சுைற்சி முகறயில் 
�ாறி �ாறி முனனால் ்றககும்.

• சு.தியயடார் ்ாஸகரன் - ்ாஸைைன அவர்ைள 
ஒரு சூைலியல் �ற்றும் ைாட்டுயிர் ஆர்வ்லர். இவர் 
்தமிழ்நாட்டின ்தாைாபுைம் ்குதிகயச் மசர்ந்தவர். 
உ்லைக ைாட்டுயிர் நிதியததின அறஙைாவ்லர் 
குழுவில் உளளவர். ைாட்டுயிர் ்ற்றி இவர் 
எழுதிய ைட்டுகைைளின ப்தாகுபபு டானஸ ஆஃப 
தி சாைஸ (The Dance of the Sarus)எனனும் 
ப்யரில் 1998 ஆம் ஆணடு ஆகஸஃம்ார்டு 
்ல்ைக்லகைைைத்தால் பவளியிடப்ட்டது. 
எழுதிய நூல்கள் : �கைகைா்லமும் 
குயிம்லாகசயும் ( ப்தாகுப்ாசிரியர்), ைானுகற 
மவஙகை (ப�ாழி ப்யர்பபு), வானில் ்றககும் 
புளபள்லாம் (சூைலியல் ைட்டுகைைள), இனனும் 
பிறகைா்த ்தக்லமுகறகைாை.

தமிழ்நாட்டில் உள்ை ்ைவைகள் 
்சரணாலயஙகள்
• 1. ்ைமவற்ைாடு (திருவளளூர் �ாவட்டம்),  

2. ப வ ள ம ள ா டு  ( ஈ ம ை ா டு  � ா வ ட் ட ம் ),  
3. ைரிககிலி, 4. மவடந்தாஙைல் (ைாஞ்சிபுைம் 
�ாவட்டம்), 5. ைகைபவட்டி (அரியலூர் 
�ாவட்டம்), 6. உ்தய�ார்த்தாணடம், 7. வடுவூர் 
(திருவாரூர் �ாவட்டம்), 8. சிததிைனகுடி, 
9 .  ம�ல்பசல்வனூர், 10 .  ைஞ்சிைஙகுளம் 
(இைா�நா்தபுைம் �ாவட்டம்), 11. கூந்தனகுளம் 
(திருபநல்மவலி �ாவட்டம்), 12. மவட்டஙகுடி 
(சிவைஙகை �ாவட்டம்), 13. மைாடியகைகை 
(நாைப்ட்டினம் �ாவட்டம்).

கிழைனும் கடலும்
• கிைவனும் ைடலும் (The oldman and the Sea) 

புதினதக்த எழுதியவர் எர்பனஸட் பெமிஙமவ 
எனனும் அப�ரிகை எழுத்தாளர். இவர் சாைசச் 
பசயல்ைளில் ஈடு்ாடு பைாணடவர். ஸப்யின 
நாட்டு ைாகளச்சணகட, புமளாரிடாவில் 
ஆழ்ைடல் மீனபிடிபபு ஆகியவற்றில் ஈடு்ட்டவர். 
1952 இல் இபபுதினதக்த பவளியிட்டார். இது 
1953-இல் புலிட்சர் விருக்தயும் 1954-இல் 
இ்லககியததிற்ைான மநா்ல் ் ரிகசயும் ப்ற்றது. 

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ இயற்கையின ப்ருக�
 ¾ இயற்கைகயப ம்ாற்று்தல், ்யன்டுதது்தல், 

்ாதுைாத்தல்
 ¾ இயற்கைமயாடு இகயநது வாழ்்தல்
 ¾ தூய ைாற்று, தூய நீர், தூய்க�யான சுற்றுபபுறம்
 ¾ ்றகவைளால் ஏற்்டும் நனக�ைள
 ¾ விடாமுயற்சி, ்தனனம்பிககை, மநர்�கற 

எணணம்
 ¾ ்டம் ்ார்ததுப புரிநதுபைாளளும் திறன

கூடுதல் வ்சயதிகள்
சிலப்்திகாரம்
• ்தமிழின ப்ரும்்ா்லான ைாபபியஙைள ைடவுள 

வாழ்ததுடன ப்தாடஙை, சி்லப்திைாைம் இயற்கை 
வாழ்ததுடன ப்தாடஙகுவது குறிபபிடத்தகை்தாகும். 
்ாடப்குதியில் திஙைள, ஞாயிறு, �ா�கை 
ஆகியவற்கறப ம்ாற்றுவ்தாை இடம்ப்ற்றுளள 
மூனறு ்ாடல்ைளும் �கறமுை�ாைச்  
மசாை�னனகனப புைழ்கினறன என்க்தயும் 
�ாணவர்ைளுககுத ப்தளிவு்டுதது்தல் மவணடும். 
்தனமனரி்லாத ்தக்லவன வை்லாற்கறக 
ைவிக்தயால் ்ாடுவது ைாபபியம் என்க்தயும், 
்தமிழின மு்தற்ைாபபியம் சி்லப்திைாைம் என்க்தயும் 
�ாணவர்ைட்கு விளககு்தல் மவணடும்.

காணி நிலம்
• ைாணி என்து நி்ல அளகவக குறிககும் 

ப்யைாகும். ்தமிைைததின பவவமவறு 
்குதிைளில் இது பவவமவறு அளவாைக 
குறிபபிடப்டுகிறது. ஒரு ைாணி என்து 133 
பசணட் (1.33 ஏகைர்) என்து ப்ாதுவான 
ைருத்தாகும்.

சிைகின் ஓவ்ச
• ்றகவைள ்றககும்ம்ாது ஆஙகி்ல 

எழுத்தான V வடிவில் 
்றககினறன. முனனால் 
்றககும் ்றகவ ைாற்கறக 
கிழிததுப ்றப்்தால் அக்தத 
ப்தாடர்நது ்றககும் ்றகவைள 
எளி்தாைப ்றககினறன. 
இ்தனால் அவற்றின ஆற்றல் 

டாக்டர். ்சலீம் அலி 
இநதியாவின் 

்ைவை மனிதர்.
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இயல் 3 -  அறிவியல் 
வதாழில்நுட்்ம்

இயல் விைக்கம்
அறிவியல் ப்தாழில்நுட்்ததில் �னி்த இனததின 
சா்தகனைகளயும் அறிவியல் புதுக�ைகளயும் 
�ாணவர்ைள அறிநதுபைாளள மவணடும். 
�ாணவர்ைளிகடமய அறிவியல் �னப்ானக�கய 
வளர்ப்தும், அறிவியக்ல ஆகைப்ணிைளுகமை 
்யன்டுத்தமவணடும் எனனும் உணர்கவ 
ஏற்்டுததுவதும் இவவியலின மநாகைஙைள ஆகும்.

ைவிக்தபம்கைப ்குதியில் மு்தலில் 
"அறிவியல் ஆத்திசூடி" இடம்ப்ற்றுளளது. 
அைைவரிகசயில் எளிய ்தமிழில் எழு்தப்ட்டுளள 
இப்குதி எ்தகனயும் அறிவியல் �னப்ானக�யுடன 
அணுைமவணடும் என்க்த விளககுகிறது. 

இைணடாவ்தாை இடம்ப்ற்றுளள "அறிவியலால் 
ஆள்யைாம்" எனனும் ைவிக்த புதிய அறிவியல் 
ைணடுபிடிபபுைள ்ற்றியும், அகைணடுபிடிபபுைள 
எவற்றுகபைல்்லாம் உ்தவுகினறன என்க்தப 
்ற்றியும் விளககுகிறது. �னி்தன ்தன அறிவின 
துகணபைாணடு புதியனவற்கறப ்கடதது 
அவற்றின மூ்லம் உ்லகை ஆளகிறான என்ம்த 
இகைவிக்தயின க�யகைருத்தாகும். 

�னி்தனின �ைத்தான ைணடுபிடிபபுைளுள 
ஒனறு பசயற்கை நுணணறிவு ப்ற்ற எநதிை 
�னி்தன. �னி்தர்ைகளபம்ா்ல ்தாமன சிநதிததுச் 
பசயல்்டும் 'மசாபியா' எனனும் எநதிை �னி்தனுககு 
உ்லகிம்லமய மு்தனமுகறயாை சவுதிஅமைபியா 
குடியுரிக� வைஙகியுளளது. ப்ாதுவாை எநதிை 
�னி்தர்ைகளப ்ற்றியும் குறிப்ாைச் மசாபியாகவப 
்ற்றியும் "கணியனின் நண்்ன்" எனனும் 
உகைநகடப்குதி ம்சுகிறது.

ைாழ்வியல்

திருக்குைள்
்தமிழ் இ்லககியஙைளில் ்தக்லசிறந்த்தாை 
விளஙகுவது திருககுறள. இஃது எல்்லாக 
ைா்லததிலும் எல்்லா �கைளும்   பின்ற்றத்தகை 
அறஙைகளக கூறுகிறது. �ாணவர்ைள 
திருககுறகளக ைற்று வாழ்வில் ைகடபபிடிகை 
மவணடும் என்க்த வலியுறுததும் 
வகையில் ்ருவததிற்குப ்ததுக குறட்்ாகைள 
வீ்தம் வாழ்வியல் எனனும் ்தக்லபபில் 
பைாடுகைப்ட்டுளளன.

கறைல் விவைவுகள்
 � திருககுறளின சிறபபுைகள எடுததுகைப்ர்.
 � எழுததின ப்தாடகைம், உ்லகின ப்தாடகைம் 

ஆகியவற்கற ஒபபிடுவர்.
 � உயிர்ைளிடததில் இைகைம் ைாட்டி அனபு 

பசலுததுவர் .
 � �கையளவு அதிை�ாவ்தாலும், 

குகறவ்தாலும் ஏற்்டும் விகளவுைள 
குறிதது விவாதிப்ர்.

 � �கை நீகைச் மசைரிகை ஆவல்  பைாளவர்.
 � ப்ற்மறார் ப்ருக� அகடய ்தாஙைள 

பசய்ய மவணடுவனவற்கற  அறிநது 
அ்தன்டி நடப்ர்.

 � இனனாச்பசாற்ைகளத ்தவிர்தது 
இனபசால் ம்சுவர்.  

 � ப்ரிமயார்  கூறிய  அனு்வஙைகளக 
பைாணடு ்தம் வாழ்கவ பநறிப்டுததுவர். 

 � திருககுறள ைருததுைகளக ைகடபபிடிதது 
வாழ்வில் சிறப்கடவர். 

்ார்வை நூல்கள்

 ¾ சிட்டு - ஆதி வளளியப்ன
 ¾ வ்லகசப ்றகவைள-பஜயம�ாைன
 ¾ �கைகைா்லமும் குயிம்லாகசயும் - தியமடார் 

்ாஸைைன.
 ¾ கிைவனும் ைடலும்  – (்தமிழில்) எம். எஸ. 

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                  கல்வி அமுது
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கவிவதப்ய்வழ – 2
அறிவியலால் ஆள்யைாம்
கறைல் விவைவுகள்

 � அறிவியல் ைணடுபிடிபபுைளின ்யன 
ைகளப ்ட்டியலிடுவர்.

 � அறிவியல் ப்தாழில்நுட்்ம் அனறாட 
வாழ்வுடன இகணநதுளளக்த விளககுவர்.

 � �னி்தன ஆழ்ைடல் மு்தல், நி்லவுவகை 
பசனறு ஆய்வுைள ம�ற்பைாளகிறான 
என்க்த விளககுவர்.

 � பசயற்கைக மைாளைளின பசயல் 
்ாடுைகள அறிநது ்ட்டியலிடுவர்.

 � அறிவிய்லால் எதிர்ைா்லததில் ஏற்்ட 
இருககும் �ாற்றஙைகளப ்ற்றி 
எடுததுகைப்ர்.

 � அறிவிய்லால்  �ருததுவததுகற  அகடநது 
வரும்  முனமனற்றதக்த  எடுததுகைப்ர்.

 � புதிய ைணடுபிடிபபுைகளப ்கடககும் 
ஆர்வம் ப்றுவர். 

உவரநவட உலகம்

கணியனின் நண்்ன்

கறைல் விவைவுகள்
 � உகையாடக்ல  குைல் ஏற்ற இறகைததுடன 

்டிப்ர்.

முனனாள குடியைசுத ்தக்லவர் 
மநர்ைாணல் ்்லவற்றில் சிறப்ான ்்ல 
ைருததுைகளக கூறியுளளார். அகைருததுைகளத 
ப்தாகுதது, �ாணவர்ைளின வினாகைளுககு 
அபதுல்ை்லாம் அவர்ைள விகடயளிப்து ம்ானறு 
மநர்ைாணல் வடிவததில் "ஒளி பிைநதது" எனனும் 
துகணப்ாடப்குதி வடிவக�கைப்ட்டுளளது. 
ைருததுைகள விளககுவம்தாடு மநர்ைாணல் 
வடிவதக்தயும் �ாணவர்ைளுககு அறிமுைப 
்டுததுவதும் இததுகணப்ாடப ்குதியின 
மநாகை�ாகும்.

்தமிழ் எழுததுைளில் எகவபயல்்லாம் 
பசால்லின மு்தலில் வரும் என்க்தயும், 
எகவபயல்்லாம் மு்தலில் வைககூடாது என்க்தயும், 
அம்தம்ா்ல, பசால்லின இறுதியில் வைககூடிய 
�ற்றும் வைககூடா்த எழுததுைள எகவ என்க்தயும் 
�ாணவர்ைளுககு விளககுகிறது "வமாழிமுதல், 
இறுதி எழுத்துகள்" எனனும் இ்லகைணப்குதி. 

கவிவதப்ய்வழ -1

அறிவியல் ஆத்திசூடி

கறைல் விவைவுகள்
 � ஆததிசூடி ப்யர்கைாைணம் கூறுவர்.
 � ்ாடல் ைருததுைகள அைைவரிகசயில் 

எழுதுவர்.
 � அறிவியல் ைக்லச்பசாற்ைகள அறிநது 

்யன்டுததுவர்.
 � அறிவியல் சார்ந்த பசய்திைகள 

வகுப்கறயில் விவாதிப்ர்.
 � அறிவிய்லால் விகளயும் நனக�ைகளப 

்ட்டியலிடுவர்.
 � எந்தச்  பசயக்லயும் ்குத்தாைாய்நது 

பவளிப்டுததும் திறன ப்றுவர்.



19

 � நிறுத்தககுறிைகள அறிநது உரிய 
இடஙைளில் ்யன்டுததுவர்.

 � உகையாடக்லச் பசய்தியாைவும் 
பசய்திகய உகையாட்லாைவும் �ாற்றி 
எழுதுவர்.

 � ்தானியஙகி, எநதிை �னி்தன இவற்றுககு 
இகடமய உளள மவறு்ாடுைகளக 
கூறுவர்.

 � புதிய அறிவியல் பசய்திைகளப புரிநது 
பைாணடு வகுப்கறயில் விவாதிப்ர்.

 � பைாடுகைப்டும் ்தக்லபபுைளில் 
உகையாடல் நிைழ்ததுவர்.

 � எநதிை�னி்தனின ்யன்ாடுைகளத 
ப்தாகுதது உகைப்ர்.

 � பசயற்கை நுணணறிவு ப்ற்ற மசாபியா 
எனனும் எநதிை �னி்தரின சா்தகனைகள 
விவாதிப்ர்.

 � �னி்த வாழ்கவ எளிக�யாககுவதில் 
எநதிைஙைளின ் ஙகிகனப ் ட்டியலிடுவர்.  

 � பைாடுகைப்டும் ்தக்லபபுைளில் ்ட்டி�னறம் 
நிைழ்ததுவர்.

 � அறிவியக்ல  ஆகைததிற்மை ்யன்டுத்த 
மவணடும் என்க்த அறிவர்.

 � நாளம்தாறும் ஏற்்டும் அறிவியல் 
�ாற்றஙைகளத ப்தரிநது பைாளள ஆர்வம் 
ைாட்டுவர்.

 � அறிவியலுககும் இயற்கைககும் உளள 
மவறு்ாடுைகளப ்ட்டியலிடுவர்.

 � பசயற்கை நுணணறிவின 
வலிக�கயயும் அ்தன ்தாகைதக்தயும் 
அறிவர்.

விரிைாைம்
ஒளி பிைநதது
கறைல் விவைவுகள்

 � ்டித்த ்குதியின க�யகைருதக்த 
எடுததுகைப்ர்.

 � மநர்ைாணல் ்தக்லபபுககு ஏற்ற வினா 
நிைல் உருவாககுவர்.

 � அபதுல்ை்லாம் ்ற்றிய பசய்திைகளத 
ப்தாகுததுக கூறுவர்.

 � அபதுல்ை்லாம் ைணட ‘வருஙைா்ல 
இநதியா’ குறிதது விவாதிப்ர்.

 � சு்தநதிை இநதியாவின பவற்றிைகளப  
்ட்டியலிடுவர்.

கறகண்டு

வமாழிமுதல், இறுதிஎழுத்துகள்
கறைல் விவைவுகள்

 � ப�ாழி மு்தல் எழுததுைகளயும், ப�ாழிககு 
மு்தலில் வைா்த எழுததுைகளயும் 
்ட்டியலிடுவர்.

 � ப�ாழிககு இறுதியில் வரும் 
எழுததுைகளயும் வைா்த எழுததுைகளயும் 
்ட்டியலிடுவர்.

 � ப�ாழிககு இகடயில் வரும்  
எழுததுைகளக கூறுவர்.

 � ்தவறில்்லா�ல் எழுதும் திறன ப்றுவர்.

 � பசாற்ைளில் உளள பிகைைகளத திருததி 
எழுதுவர்.
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• பிரம்யமாஸ ஏவுகவண – இைஷய 
நிபுணர்ைளும் இநதிய விஞ்ஞானிைளும் 
்தயாரித்த பிைம்ம�ாஸ ஏவுைகண அதிநவீனத 
ப்தாழில்நுட்்ததின பவளிப்ாடு. இநதியாவின 
பிரம்மபுத்திரா �ற்றும் இைஷயாவின மாஸயகா 
ஆகிய இரு இடபப்யர்ைளின கூட்டாைப 
பிறந்தம்த பிரம்யமாஸ என்்தாகும். இ்தன திட்ட 
இயககுனர் ்தமிழ்நாட்கடச் சார்ந்த ஏவுைகண 
நிபுணர் டாகடர் ஆ. சிவ்தாணுபபிளகள ஆவார்.

• இநதியாவிம்லமய வடிவக�கைப்ட்ட 
மு்த்லாவது நீர்மூழ்கிகைப்ல் - ்சக்தி (1992)

• உ்லகின மு்த்லாவது பசயற்கைகமைாளான 
ஸபுட்னிக – 1 மசாவியத ஒனறியததினால் 
விணபவளிககு ஏவப்ட்டது. ஸபுட்னிக 
எனற இைஷய பசால்லுககுத ்தமிழில் 
அனபுததுகணவன என்து ப்ாருளாகும்.

• ஒரு நாட்டிலிருநது �ற்பறாரு நாட்டிற்குத ்தளம் 
விட்டுத ்தளம் (Surface-to-Surface) ்ாய்நது 
்தாகைவல்்ல குறுகிய ப்தாக்லவு ஏவுைகணககுப 
பிருத்வி எனறு ப்யரிடப்ட்டது. பிருதவி எனற 
வடப�ாழிச் பசால்லுககு நிலம் எனறு ப்ாருள.

கணியனின் நண்்ன்
• க�கமைாசாபட் நிறுவனம் ்தயாரிததுளள 

ஸ�ார்ட் ஃபம்லாவ எனனும் எநதிை�னி்தன 
சாக்லப ம்ாககுவைததுத துகறயில் 
்யன்டுகிறது.

 ¾ • மசாபியா எனனும் எநதிை �னி்தன 
நுணணறிவுடன இருந்தாலும் அ்தற்குப ்ாசம், 
மைா்ம், ப்ாறாக� மு்தலிய உணர்வுைள 
கிகடயாது. அ்தற்கு உணர்வுைள ஏற்்டுத்த 
ஆய்வுைள நகடப்ற்று வருவ்தாை அ்தகன 
உருவாககிய 'ெனசன மைாம்ாட்டிகஸ' 
நிறுவனம் ப்தரிவிததுளளது. 

ஒளி பிைநதது
அப்துல் கலாம் வ்றை விருதுகள்

1981 - ்த�பூஷண
1900 - ்த�விபூஷண
1997 - ்ாை்தைதனா
1997 -  ம்தசிய ஒருஙகிகணபபு இநதிைா 

ைாநதி விருது
1998 - வீர் சாவர்கைார் விருது

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ அறிவிய்லால் �னி்த வாழ்வில் ஏற்்ட்டுளள 
�ாற்றஙைள

 ¾ ்தமிழ் இ்லககியஙைளில் ைாண்லாகும் அறிவியல் 
பசய்திைள

 ¾ ்தமிைரின அறிவியல் சா்தகனைள
 ¾ அறிவியக்ல ஆகைவழியில் ்யன்டுதது்தல்
 ¾ எதிர்ைா்லததில் அறிவியலின ்தாகைம்
 ¾ மநர்ைாணலுகைான வினாகைள ்தயாரித்தல்
 ¾ இ்லட்சியஙைகளத திட்டமிட்டு அக்த 

அகடவ்தற்ைான வழிமுகறைகள 
உருவாககு்தல்.

 ¾ அறிகவயும் ஆற்றக்லயும் ்தாய்நாட்டிற்குப 
்யன்டுதது்தல்

கூடுதல் வ்சயதிகள்
கவிவதப்ய்வழ
(அறிவியல் ஆத்திசூடி, அறிவியலால் ஆள்யைாம்)
• வானிக்ல ஆைாய்ச்சிககு   Meteorology எனறு 

ப்யர் 
• GSLV – Geostationary Satellite Launch Vehicle
• INSAT – Indian National Satellite – இநதிய 

ம்தசியச் பசயற்கைகமைாள.
• ISRO – Indian Space Research Organisation  

– இநதிய விணபவளி ஆய்வு நிறுவனம்.
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2000 - இைா�ானுஜன விருது
2007 -  அறிவியல் டாகடர் ்ட்டம்
2007 - கிங சார்்லஸ ்ட்டம்
2008 - ப்ாறியியல் டாகடர் ்ட்டம்
2009 -  சர்வம்தச மவான ைார்�ான 

விஙஸ விருது
2012 -  சவைா சம்ஸகருதி புைஸைார் 

விருது

அப்துல் கலாம் எழுதிய நூல்கள்

 ¾ அக்னிச சிைகுகள்
 ¾ இநதியா 2020
 ¾ எழுசசி தீ்ஙகள்
 ¾ அப்புைம் பிைநதது ஒரு 

புதிய குழநவத

வமாழிமுதல், இறுதி எழுத்துகள்
• ப�ாழிமு்தலில் வரும் ங,ஞ,ய,வ ஆகிய எழுதது 

வரிகசைளில் சி்ல எழுததுைள �ட்டும� ப�ாழிககு 
மு்தலில் வரும். அவற்றுகைான சானறுைள

• ங – ஙனம்
• ஞ- ஞ�லி, ஞா்லம், பஞகிழி, பஞாளகிற்று 

(நானகு எழுததுைள)
• ய- யவனர், யாகன, யுைம், யூைம், மயாைம், 

பயௌவனம் (ஆறு எழுததுைள) 
(இச்பசாற்ைளில் சி்ல வடப�ாழிச் 
பசாற்ைளாயினும் உகையாசிரியர்ைள இவற்கற 
எடுததுகைாட்டுைளாைக கூறுகினறனர்)

• வ- வனபபு, வாழ்ககை, விருப்ம், வீைம், 
பவளளி, மவஙகை, கவைகற, பவௌவால் (எட்டு 
எழுததுைள)

்ார்வை நூல்கள்
 ¾ ஸபுட்னிக மு்தல் �ஙைளயான வகை – ஆ்தனூர் 

மசாைன 
 ¾ அறிவியல் ஆததிசூடி – பநல்க்ல சு. முதது 
 ¾ ்தைவல் ப்தாழில்நுட்்ம் - ை. அபிைாமி 
 ¾ அபதுல் ை்லாமிடம் 300 மைளவிகைகணைள – 

்த. இைாஜாைாம். 

இயல் 4 - கண்வணைத் தகும்

இயல் விைக்கம்
“எணணும் எழுததும் ைணபணனத ்தகும்” 
என்து ஔகவயாரின அமு்தப�ாழி. �னி்தன 
ப்றமவணடிய பசல்வஙைளுள மு்தனக�யானது 
ைல்விச்பசல்வம�. ைல்வியில்்லாப ப்ண�ட்டு�னறி 
ஆணும் ைளர்நி்லம�. எனமவ, ைல்வியின 
சிறபக்யும் ைல்வியால் ப்றும் உயர்கவயும் ைற்ற்டி 
நடகைமவணடிய்தன இனறியக�யாக�கயயும் 
இவவியல் விளககுகிறது.

பசல்வம், ஆட்சி, அதிைாைம் 
ஆகியவற்கறவிடவும் ைல்விமய சிறந்தது. 
அைசகனவிடவும் ைற்மறாமை சிறந்தவர். 
எனமவ்தான உகையாசிரியர்ைள “அவகன அவர் 
்ாடியது” எனறு பு்லவகை உயர்ததிக கூறினர். 
ைல்வியின இத்தகைய ப்ருக�ைகள விளககும் 
ஔகவயாரின ''மூதுவரப்்ாடல்'' இவவியலின 
ைவிக்தபம்கையில் மு்த்லாவ்தாை அக�நதுளளது. 

ைல்வி என்து ைற்றல் �ட்டு�னறு. அ்தனவழி 
நிற்றலு�ாகும். இகைருதக்த எளிய பசாற்ைளால் இனிய 
ஓகச நயததுடன விளககும் ''துன்்ம் வைல்லும் கல்வி'' 
எனனும் ்ட்டுகமைாட்கட ைல்யாணசுந்தைததின 
்ாடல் இைணடாவ்தாை இடம்ப்ற்றுளளது. ஓகச 
நயததுடன ்ாடக்லப ்டிகைவும், இகசமயாடு ்ாடப 
்யிற்சியளிகைவும்  இப்ாடல் உ்தவும்.

ைல்வியின ப்ருக�கய அறிந்த 
�ாணவர்ைள, ்தமிைைததில் ைல்விப புைட்சி  ஏற்்டக 
ைாைண�ாை இருந்த ைா�ைாசகைப ்ற்றியும், அவைது 
ைல்விப்ணிைள ்ற்றியும் அறியமவணடும் எனற 
மநாககில் ''கல்விக்கண் திைநதைர்'' எனனும் 
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கவிவதப்ய்வழ – 2
துன்்ம் வைல்லும் கல்வி

கறைல் விவைவுகள்
 � பசய்யுகள ஓகச நயததுடன ் டிப்ர். நயம் 

அறிவர்.
 � ைற்ற்டி வாை மவணடும் என்க்த 

உணர்நது ைற்றக்த வாழ்வில் 
நகடமுகறப்டுததுவர்.  

 � எப்டி வாை மவணடும், எப்டி வாைக 
கூடாது என்வற்கற அறிநது  வாழ்வர்.

 � எளிய ்ாடல்ைகள எழுதுவர்.

உவரநவட உலகம்

கல்விக்கண் திைநதைர்
கறைல் விவைவுகள்

 � ைல்விககுக ைா�ைாசர் ஆற்றிய 
்ணிைகளயும் அவர் வகுத்த 
திட்டஙைகளயும் அறிநது பைாளவர்.

 � அவகைப ம்ா்லமவ ைல்விககு 
முககியததுவம் ்தநது ்ணியாற்ற 
மவணடும் என்க்த உணர்வர்.

 � ைா�ைாசகைப ்ற்றி அறிய ம�லும் ்்ல 
நூல்ைகளப ்டிப்ர்.

 � ைா�ைாசர் ப்தாடஙகிய ைல்வி சார்ந்த 
நிறுவனஙைள ்ற்றிய, ்தைவல்ைகளத 
திைட்டுவர்.

 � பசாற்ைகளச் பசாற்பறாடரில் அக�கைவும் 
மசர்தது எழு்தவும் பிரிதது எழு்தவும் அறிவர்.

உகைநகடப்குதி இடம்ப்ற்றுளளது. �ாணவர்ைள 
எளிக�யாைவும் சுகவயாைவும் ்டிககும் 
வகையில் இப்ாடப்குதி சிறுசிறு நிைழ்வுைளாை 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது. 

ைல்விககு முற்றுபபுளளி இல்க்ல. அஃது ஒரு 
ப்தாடர்நிைழ்வு.  ்ாடநூல்ைளுடன அறிவுதம்தடல் 
முற்றுபப்றுவதில்க்ல. ம�லும் ம�லும் நூல்ைகளக 
ைற்்்தன மூ்லம� அறிவு விரிவகடயும். அத்தகைய 
அறிவுக ைருவூ்லஙைளாைத திைழும் ்தமிழ்நாட்டு 
நூ்லைஙைளுள சிறப்ானது பசனகனயில் உளள 
அணணா நூற்றாணடு நூ்லைம். இநநூ்லைததின 
சிறபபுைகள விளககும் வகையில் ''நூலகம் யநாக்கி'' 
எனனும் துகணப்ாடம் அக�கைப்ட்டுளளது.

இன  எழுததுைள ்ற்றி அறிநதுபைாளவது 
்தமிகைப பிகையினறி எழு்த உ்தவும் எனகிற 
மநாககில் இந்த இயலில் ''இை எழுத்துகள்'' எனனும் 
இ்லகைணப்குதி பைாடுகைப்ட்டுளளது.

கவிவதப்ய்வழ-1 
மூதுவர

கறைல் விவைவுகள்
 � பசய்யுகளப ப்ாருள விளஙைச் 

சீர்பிரிததும், சரியான உச்சரிபபுடனும் 
(ஒலிபபுடனும்) ்டிப்ர்.

 � ைல்வியின சிறபக்யும், ம�னக�கயயும் 
அறிவர்

 � �னனனின சிறபக் அறிநது, அக்தவிட 
ம�னக�யானது ைல்வி என்க்தத 
ப்தளிவர்.

 � ஔகவயாரின பிற நூல்ைகளக ைற்்தில் 
ஆர்வம் பசலுததுவர்.
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விரிைாைம்
நூலகம் யநாக்கி
கறைல் விவைவுகள்

 � நூ்லைம்  பசல்்ல மவணடும், நூல்ைகளப்டிகை 
மவணடும் எனறு ஆர்வம் பைாளவர்.

 � நூ்லைம் பசனறு ்டிததுப ்யன ப்றுவர்.
 � அணணா நூற்றாணடு நூ்லைததின அக�பபு, 

சிறபபு,  ்தனிததுவம் ்ற்றிய அறிவு ப்றுவர்.
 � நூ்லைததின துகறைள, பிரிவுைள, இடம் ப்ற 

மவணடிய நூல்ைள ்ற்றிய ப்தளிவு ப்றுவர்.
 � நூ்லைததில் ்ணியாற்ற மவணடும் எனறு 

விரும்புவர்.
 � உகையாடல் எழுதுவர், ்டிப்ர், புரிநது 

பைாளவர்.

கறகண்டு 
இை எழுத்துகள்
கறைல் விவைவுகள்

 � இன எழுததுைள எனறால் எனன? 
என்க்தப புரிநது பைாளவர்.

 � வல்லின ப�ய்ைளுககு ப�ல்லின ப�ய்ைள 
இனம் என்க்த அறிவர்.

 � இகடயின எழுததுைள ஆறும் ஒமை இனம் 
என்க்த அறிவர்.

 � உயிர் எழுததுைளின இன எழுததுைகளக 
கூறுவர்

 � வல்லினம், ப�ல்லினம் வரும் இடஙைகள 
அறிவர்.

 � எழுததுப பிகையினறிச் பசாற்ைகள 
எழுதுவர்.

 � உயிர் எழுததுைளில் ஒத்த ஓகசயுகடய 
எழுததுைமள இன எழுததுைள என்க்த 
அறிவர். 

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ ைல்வியின சிறபபு
 ¾ ைற்மறாரின ப்ருக�
 ¾ ைல்விமய அழியாச் பசல்வம்
 ¾ ைல்வியின வழியாைப ப்றமவணடிய 

்ணபுைள
 ¾ ைற்ற்டி ஒழுகு்தல்
 ¾ ைா�ைாசரின ைல்விப்ணிைள
 ¾ நூ்லைததின சிறபபும் ்யன்ாடும்
 ¾ நூ்லைததின வகைைள, முககியததுவம்

கூடுதல் வ்சயதிகள்
மூதுவர
ஔகவயார் எழுதிய நீதிநூல்ைளுள ஒனறு 
மூதுவர.  இநநூலின ைடவுள வாழ்ததுப ்ாடல் 
“வாககுணடாம்” எனத ப்தாடஙகுவ்தால் 
இநநூக்ல “வாககுணடாம்” எனனும் ப்யைாலும் 
அகைப்ர்.  இநநூலில் ைடவுள வாழ்தது உட்்ட 
31 பவண்ாகைள உளளன.  ்ைக�யான 
அறகைருததுைகளக கூறுவ்தால் இநநூல் மூதுகை 
எனப ப்யர் ப்ற்றது.

சஙைைா்லம் மு்தல் பிற்ைா்லம் 
வகை ஔகவயார் எனனும் ப்யரில் 
ப்ண்ாற்பு்லவர்ைள ்்லர் வாழ்நதுளளனர்.  
ஆததிசூடி, பைானகறமவந்தன, நல்வழி, மூதுகை 
ஆகிய நீதி நூல்ைகள எழுதிய ஒளகவயார் 
12ஆம் நூற்றாணடில் வாழ்ந்தவர் என்ர்.

துன்்ம் வைல்லும் கல்வி
இப்ாடல் கு�ாைைாஜா எனனும் திகைப்டததில் 
இடம் ப்ற்றது.  உகைககும் �கைளின 
துயைஙைகளயும், ப்ாதுவுகடக� �ற்றும் 
சுய�ரியாக்தக ைருததுைகளயும் ்தம் ்ாடல்ைள 
மூ்லம் பவளிப்டுததியவர் ்ட்டுகமைாட்கட 
ைல்யாணசுந்தைம். 29 ஆணடுைள �ட்டும� 
வாழ்ந்தாலும் ்தமிழ்த திகையு்லகில் அழிகை 
முடியா்த சுவடுைகளப ்திததுச் பசனறவர்.  
�ாடும�ய்த்தல், விவசாயக கூலி, உப்ளத 
ப்தாழில் மு்தலிய 27 ப்தாழில்ைகளச் பசய்்தவர்.  
ப்தாடகைததில் ்ாைதி்தாசனிடம் உ்தவியாளைாை 
இருந்தவர்.



24

நூலகம் யநாக்கி… 
• அறிஞர் அணணா அவர்ைளின 101ஆம் 

பிறந்தநாளாகிய 15.09.2010 அனறு அணணா  
நூற்றாணடு  நூ்லைம் திறநது கவகைப்ட்டது.

• அதில் சு�ார் 5 இ்லட்சம் நூல்ைள உளளன.
• அ்தன ்ைப்ளவு 3.75 இ்லட்சம் சதுை அடிைள 

ஆகும்.
• ்தகைத்தளம் நீஙை்லாை 8 ்தளஙைள உளளன.
• யுபனஸமைாவின உ்லை இகணய 

மினநூ்லைததுடன இகணகைப்ட்டுளளது.
• ்சுக�யாகைததிற்ைான ்தஙைத்தைச் சானறு 

ப்ற்றுளளது.
• ப்ான�ாக்லபப்ாழுது எனனும் நிைழ்வு 

சனிககிைக�ம்தாறும் �ாக்ல 6.00 �ணிககு 
நகடப்றுகிறது. அதில் ்தமிழ் அறிஞர்ைள 
ை்லநதுபைாணடு உகையாற்றுகினறனர்.

• ஆசியாவின மு்தல் ப்ரிய நூ்லைம்  சீனாவில் 
உளள ம்தசிய நூ்லைம்.

• ஒவமவார் ஆணடும் நவம்்ர் 14 மு்தல் 20 வகை 
ம்தசிய நூ்லை வாைவிைா பைாணடாடப்டுகிறது. 

• அணணா நூற்றாணடு நூ்லைததின 
இகணயத்தள முைவரி www.
annacentenarylibrary.com

• பிைானஸ நாட்கட சார்ந்த லூயி பிபையில் 
என்வைால் 1821- ல் உருவாகைப்ட்ட பிபைய்ல் 
எழுததுமுகற, ்ார்கவயற்மறார்ககுப ்டிகை 
உ்தவியாை உளளது. ஒவபவாரு பிபைய்ல் 
எழுததும் ஆறு புளளிைள பைாணட பசவவைக 
ை்லம் ஆகும்.

்ார்வை நூல்கள்
 ¾ பசனகன நூ்லைஙைள – ம்த.சிவைமணஷ, 

ஜா.சிவகு�ார்
 ¾ �கைள ைவிஞர் ்ட்டுகமைாட்கட 

ைல்யாணசுந்தைம் ்ாடல்ைள
 ¾ அகனிச் சிறகுைள – அபதுல் ை்லாம்

்ட்டுக்யகாட்வடயாரின் வைர ைரிகள்
 � ஆளும் வளைணும் அறிவும் 

வளைணும்  - அது்தானடா 
வளர்ச்சி

 � திருடனாய்ப ்ார்ததுத 
திருந்தாவிட்டால் திருட்கட 
ஒழிகை முடியாது.

 � தூஙைாம்த ்தம்பி தூஙைாம்த நீ மசாம்ம்றி எனற 
ப்யர் வாஙைாம்த.

 � ைாடு விகளஞ்பசனன �ச்சான ந�ககுக கையும் 
ைாலும்்தாமன மிச்சம்.

 � பசய்யும் ப்தாழிம்ல ப்தய்வம் அதில் திறக�்தான 
ந�து பசல்வம்

 � சித்தர்ைளும் மயாகிைளும் சிந்தகனயில் 
ஞானிைளும் 
"புத்தரரறாடு	ஏசுவும்	உத்தமர்	கறாந்தியும்
எத்தனைரயறா	உண்னமகனை	எழுதி	

எழுதி	வச்றாஙக
எல்றாம்்தறான	்டிசசீஙக	எனை	

்ண்ணிக்	கிழிசசீஙக?"

கல்விக்கண் திைநதைர்
காமரா்சர் ஆட்சியில் கல்வி ைைர்சசி
• ப்தாடகைப்ளளிைளின எணணிககை 15,800ல் 

இருநது 29,000 ஆை உயர்ந்தது.
• உயர்நிக்லப ்ளளிைளின எணணிககை 

637ல் இருநது 1995ஆை உயர்ந்தது.
• �ாணவர் எணணிககை 19 இ்லட்சததில் 

இருநது 40 இ்லட்ச�ாை உயர்ந்தது.

காமரா்சரின் தமிழ் ைைர்சசிப் ்ணிகள்
• 1957-58ஆம் ஆணடு 

மு்தனமு்த்லாை நிதிநிக்ல 
அறிககைகயத ்தமிழிம்லமய 
ச�ர்பபித்தவர்.

• 1956இல் ்தமிழ் 
ஆட்சிப�ாழிச் சட்டதக்த 
நிகறமவற்றியவர்.

• 1959இல் ்தமிழ் வளர்ச்சி ஆைாய்ச்சி �னறதக்த 
உருவாககியவர்.

• ்தமிழ்ப்ாட நூல் பவளியீட்டுக ைைைதக்தத 
ம்தாற்றுவித்தவர்.

• ்தமிழ் வழியில் ்யில்மவாருககு ஊகைதப்தாகை 
வைஙகும் திட்டதக்த அறிமுைப்டுததியவர்.
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ைக்லைள விளஙகிவநதுளளன. ைக்லைகளக 
ைணடுைளிப்திலும் அவற்கற உருவாககுவதிலும் 
ம்தர்ந்தவர்ைளாைத ்தமிைர்ைள விளஙகி 
வநதுளளனர். இகைக்லைளின சிறபக் 
�ாணவர்ைள அறிநதுபைாளளும் வணணம் 
"மைம்கைரும் மாமல்லபுரம்" எனனும் 
துகணப்ாடப்குதி உருவாகைப்ட்டுளளது. 

�யஙபைாலிச் பசாற்ைகள அகடயாளம் 
ைணடு அவற்கறப ்யன்டுததும் திறகன 
�ாணவர்ைள ப்றமவணடும் எனனும் மநாககில் 
"மயஙவகாலிகள்" எனனும் இ்லகைணப்குதி 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது. 

கவிவதப் ய்வழ- 1

ஆ்சாரக் யகாவை
கறைல் விவைவுகள்

 � பசய்யுகளச் சீர்பிரிததும், 
ப்ாருளுணர்நதும் சரியான ஒலிபபுடனும் 
்டிப்ர்.

 � நல்ப்லாழுகைஙைகள அறிநது ்தம் 
வாழ்ககையில் ைகடபபிடிப்ர்.

 � ்திபனணகீழ்கைணககு நூல்ைகளப 
்டிகை ஆர்வம் பைாளவர்.

கவிவதப் ய்வழ- 2

கண்மணியய கண்ணுைஙகு
கறைல் விவைவுகள்

 � ்தா்லாட்டுப ்ாடலின 
மநாகைம், சிறபபு அறிவர்.

 � வ ா ய் ப � ா ழி 
இ ்ல க கி ய ங ை க ள த 
ம்தட முற்்டுவர்.

 � மசை, மசாை, ்ாணடிய 
நாட்டின வளஙைகள அறிவர்.

 � ்தமிைர்  ்ண்ாட்கட அறிவர்.
 � ்ாடல்ைள இயற்றவும், இகசமயாடு 

்ாடவும் ஆர்வம் ைாட்டுவர்.
 � ப்தாகைச் பசாற்ைளின விளகைம் அறிவர்.

இயல்  5 - ்ாடறிநது ஒழுகுதல்

இயல் விைக்கம்
நா�கைல் ைவிஞர் “்தமிைன எனமறார் இனமுணடு 
்தனிமய அவற்பைாரு குணமுணடு” எனறு 
்ாடினார். ்தமிைர்கபைனறு ்தனித்த நாைரிைமும் 
்ண்ாடும் உணடு. அத்தகைய ்ண்ாட்டுச் 
சிறபக் விளககும் வகையில்  "்ாடறிநது ஒழுகுதல்" 
எனனும் இவவியல் அக�கைப்ட்டுளளது.

்ணப்னப்டுவது ்ாடறிநது ஒழுகு்தல் 
என்்தற்மைற்், �னி்தன அைவாழ்விலும் 
புறவாழ்விலும் ைகடபபிடிகை மவணடிய 
ஒழுை்லாறுைகள "ஆ்சாரக்யகாவை" எனனும் 
பசய்யுட்்குதி ம்சுகிறது. 

வாய்ப�ாழி இ்லககியஙைளான நாட்டுபபுறப 
்ாடல்ைள ப�ாழிகய உயிர்பம்ாடு கவததிருககும் 
்தனக� பைாணடகவ. நாட்டுபபுறப ்ாடல்ைளின 
இனிக�கயயும், ப்ாருள நயதக்தயும்  
�ாணவர்ைள அறியமவணடும் எனனும் மநாககில் 
"கண்மணியய கண்ணுைஙகு" எனனும் 
்தா்லாட்டுப்ாடல் கவகைப்ட்டுளளது. 

்யிர்தப்தாழிக்ல உயிர்தப்தாழி்லாைக 
பைாணடவர்ைள ்தமிைர்ைள.  ்த�ககு உ்தவிபுரிந்த 
இயற்கைககும் ைால்நகடைளுககும் நனறி 
ப்தரிவிககும் வி்த�ாைப ப்ாஙைல் திருநாகள 
அறுவகடத திருநாளாைக பைாணடாடி 
�கிழ்கினறனர்.  ்தமிைரின இப்ண்ாட்கட 
விளககும் வகையில் தமிழர் வ்ருவிழா'' எனனும் 
உகைநகடப்குதி இடம்ப்ற்றுளளது.

்தமிைரின  ்ண்ாட்டு அகடயாள�ாைக 
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கறகண்டு
மயஙவகாலிகள்
கறைல் விவைவுகள்

 � �யஙபைாலி  எழுததுைகள அறிவர். 
 � �யஙபைாலிப பிகைைகள அகடயாளம் 

ைாண்ர்.
 � ்ல,ள,ை �ற்றும் ை,ற,ந,ண,ன எழுததுைளின 

மவறு்ாடுைகள அறிவர்.
 � பிகையினறிப  ம்சுவர், எழுதுவர்.

ைாழ்வியல்
திருக்குைள்
கறைல் விவைவுகள்

 � திருககுறகளச் சீர் பிரிததுப ்டிப்ர்.
 � வாழ்வியலுககுத ம்தகவயான நல்்ல 

்ணபுைளான விருநம்தாம்்ல்,  ஊகைம் 
உகடக� ம்ானற ்ணபுைகளப ப்ற்று 
ஒழுகுவர்.

 � பிறருககும் ்த�ககும் ்யன்தரும் 
பசாற்ைகளப ம்சுவர்.

 � எதுகை, ம�ாகன, நயம் உணர்வர்.

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ நாட்டுபபுற இகச வடிவஙைள
 ¾ பின்ற்றப்டமவணடிய ஒழுகைஙைள
 ¾ விைாகைளின மநாகைம்
 ¾ விைாகைளின மூ்லம் பவளிப்டும் நற்்ணபுைள
 ¾ ப்ாஙைல் விைாவின சிறபபுைள
 ¾ ்தமிைரின வீைவிகளயாட்டுைள
 ¾ ்தமிைர் வளர்த்த ைக்லைள
 ¾ சிற்்கைக்லயின சிறபபு
 ¾ ்ண்ாட்டுச் சினனஙைளின சிறபக் உணர்்தல்

கூடுதல் வ்சயதிகள்
ஆ்சாரக்யகாவை
• இது ்திபனணகீழ்கைணககு நூல்ைளுள 

ஒனறு.  இநநூலில் ்்லவகை பவண்ாகைளும் 
இடம்ப்ற்றுளளன.  இநநூல் ப்ரும்்ாலும் 
்தனி�னி்த  ஒழுகைஙைகளக கூறுகிறது.

உவரநவட உலகம்
தமிழர் வ்ருவிழா

கறைல் விவைவுகள்
 � விைாகைள பைாணடாட ஆர்வம் பைாளவர்.
 � ்தமிைர் திருநாளின (ப்ாஙைல் விைா) 

முககியததுவம், சிறபபு அறிவர்,.
 � நனறி்ாைாட்டும் உணர்வு ப்றுவர்.
 � இயற்கைகயப ம்ாற்றிக ைாப்ர்.
 � ்தமிைரின ்ண்ாடு �ற்றும் ஒற்றுக�கய 

வளர்ப்ர்.
 � இ்லககியப ம்ாட்டிைள �ற்றும் வீை 

விகளயாட்டுைளில் ஆர்வததுடன 
்ஙமைற்்ர்.

விரிைாைம்
மைம் கைரும் மாமல்லபுரம்

கறைல் விவைவுகள்
 � சிற்்கைக்ல ்ற்றியும், �ா�ல்்லபுைச் 

சிற்்ஙைளின சிறபக்யும் ைணடு வியப்ர்.  
 � ்தமிைர் வளர்த்த ்ல்மவறு ைக்லைகளப 

்ற்றி அறிய ஆர்வம் பைாளவர்.
 � ைக்லைகளக ைற்ை விரும்புவர்.
 � ்தமிைர்ைளின/்தமிைைததின ் ைக� �ற்றும் 

்ண்ட்ட நாைரிைச் சிறபக் உணர்வர்.
 � ைக்லச்சினனஙைகளப ம்ணிப 

்ாதுைாப்ர்.
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பிைநாடுகளில் அறுைவடத் திருவிழா
• ப்தனபைாரியா - சூமசாக 
• ஜப்ான  - ஒட்மடாரி 
• அப�ரிகைா  - ம்தஙகஸ கிவிங 
• சீனா  - சநதிை விைா 
• வியட்நாம்  - படட் டிைங தூ 
• இஸமைல்  - சுகமைாத 
• ஆபபிரிகைா -  யாம் 

மைம் கைரும் மாமல்லபுரம்
நான்கு ைவகச சிற்க்கவல

1. குவடைவரக் யகாயில்கள்
ப்ரும்்ாகற ஒனகற உளமநாககிக குகடநது 
முனனால் �ணட்ஙைளும், உள்குதியில்  
ைருவகறயு�ாை அக�கைப்டு்கவ 
குவடைவரக் யகாயில்கள் அல்்லது 
�ணட்ஙைள எனப்டும். எ.கா. வைாை 
�ணட்ம், �கிடாசுை�ர்ததினி �ணட்ம்.

2. ஒறவைக்கல் யகாயில்கள்
ஒரு ்ாகறகய ம�லிருநது கீழ்மநாககிச் 
பசதுககித ம்தர் வடிவததில் அக�கைப்டு்கவ 
ஒறவைக்கல் யகாயில்கள் அல்்லது 
இை்தக மைாயில்ைள எனப்டும்.  
எ.ைா. ்ஞ்ச்ாணடவர் இை்தம்.

3. கட்டுமாைக் யகாயில்கள்
ைற்ைகள ஒனறினம�ல் ஒனறாை அடுககிக 
ைட்டப்டும் மைாயில்ைள கட்டுமாைக் யகாயில்கள் 
எனப்டும்.  பிற்ைா்லக மைாயில்ைளுககு இகவமய 
முனமனாடிைளாகும். எ.ைா. ைடற்ைகைக மைாயில்.

4. புவடப்புச சிற்ஙகள்
ப்ரிய ் ாகறயின பவளிபபுறததில் பசதுகைப்டும் 
சிற்்ஙைள புவடப்புச சிற்ஙகள் எனப்டும்.  
எ.ைா. அர்ச்சுனன ்த்சு சிற்்ம்.

்ார்வை நூல்கள்
 ¾ ்தமிழ்ச்சமு்தாயப ்ண்ாட்டு நிைழ்நிக்ல 

வை்லாறு – மு.சற்குணவதி
 ¾ நாட்டுபபுற இயல் ஆய்வு – சு.சகதிமவல் 
 ¾ ்தமிழ் இன்ம் – இைா.பி.மச.
 ¾ ்தமிைர் வளர்த்த அைகுக ைக்லைள – �யிக்ல 

சீனி.மவஙைடசாமி
 ¾ ்தமிைைக ைக்லைள – �ா. இைாச�ாணிகைனார்

கண்மணியய கண்ணுைஙகு
• ்தா்லாட்டுப்ாடல் குைநக்தகயத தூஙை 

கவப்்தாை �ட்டும் இல்்லா�ல் குைநக்தயின 
மீது ்தாய் பைாணடுளள அனக் பவளிப்டுததும் 
வகையிலும் அக�நதிருககும்.  குைநக்தகயப 
்்லவகையாை உருவைப்டுததுவதிலிருநது 
்தாயின அனக்யும், குைநக்தகயப ்ற்றிய 
்தாயின ைனவுைகளயும் உணை முடியும்.

• பிளகளத ்தமிழ் எனனும் சிற்றி்லககியததின 
்ததுப ்ருவஙைளுள “்தால்” என்தும் 
ஒனறாகும். ப்ரியாழ்வாரும் கு்லமசைைாழ்வாரும் 
திரு�ாக்லக குைநக்தயாைக ைற்்கன பசய்து  
்ாடிய ்ாடல்ைமள இ்லககியத ்தா்லாட்டின 
ப்தாடகை�ாகும்.

முத்யதன் – விைக்கம்

பைாம்புதம்தன

�ைககிகளைளில் ைட்டப்டும்  
ம்தனகடைளில் இருநது 

கிகடககும்.

ப்ாநதுதம்தன
�க்லயில் உளள குகைைளிலும் 

ப்ாநதுைளிலும் ைட்டப்டும் 
ம்தனகடைளில் இருநது 

கிகடககும்.

பைாசுதம்தன

சிறிய வகைத ம்தனீகைளால் 
�ைபப்ாநதுைளிலும் ்ாைகடந்த 

ைட்டடஙைளிலும் ைட்டப்டும் 
ம்தனகடைளிலிருநது கிகடககும் 

தமிழர் வ்ருவிழா
ப்ாஙகு எனனும் பசால்லுககு மிகு்தல், நிகற்தல், 
பைாதித்தல், சக�த்தல், பசழித்தல் எனப ்்ல 
ப்ாருளைள உணடு.
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ைடல்ைடந்த வணிைததிற்கு இட்டுச்பசனறது. 
அனறுமு்தல் இனறுவகை வணிைததின ்ல்மவறு 
வளர்ச்சி நிக்லைகள "ைைரும் ைணிகம்" எனனும் 
உகைநகடப்குதி எடுததுகைககிறது. 

இனகறய ப்ாருளா்தாைததின 
அடிப்கடயாை விளஙகும் ்ண�ானது பவறு�மன 
மசமிதது கவப்்தற்மைா, புக்ததது கவப்்தற்மைா 
உரிய்தனறு. ்ணதக்த மு்தலீடாைக பைாணடு 
ப்தாழில்பசய்து நாம் முனமனறமவணடும் எனனும் 
ைருதக்த எளிய ைக்தயின வழியாை "உவழப்ய் 
மூலதைம் " எனனும் துகணப்ாடப்குதி 
விளககுகிறது.

எ்தகனயும் ப்ாதுக�யாை அனறிச் 
சுட்டிககூறும் வைகைம் ப்தானறுப்தாட்டு இருநது 
வநதுளளது. சுட்படழுததுைள (அ,இ,உ) அைச்சுட்டு, 
புறச்சுட்டு, அணக�ச்சுட்டு, மசய்க�ச்சுட்டு, 
சுட்டுததிரிபு எனறு வகைப்டுத்தப்ட்டுளளன. 
இ்தகனச் "சுட்வடழுத்துகள்" எனனும் 
இ்லகைணப்குதி விளககுகிறது. "விைா எழுத்துகள்" 
எனனும் ்குதி பசால்லின மு்தலிலும் இறுதியிலும் 
இடம்ப்றும் வினாஎழுததுைள ்ற்றியும், அைவினா 
புறவினா ்ற்றியும் எடுததுகைககிறது.

கவிவதப் ய்வழ-1

நானிலம் ்வடத்தைன்
கறைல் விவைவுகள்

 � ்தமிைர்ைளின 
உகைபபு, ப்தாழில், 
நாைரிைம் ்ற்றி 
அறிவர்.

 � நானகு வகை 
நி்லஙைகள 
அறிவர்.

 � இகைா்லக ைவிஞர்ைளின மீதும், 
ைவிக்தைளின மீதும் ஆர்வம் பைாளவர்.

 � ்ழிககு அஞ்சி, மவபற்தற்கும்  அஞ்சா்த 
ஆற்றக்லப ப்றுவர்.

 � எதுகை �ற்றும் ம�ாகனச் பசாற்ைகள 
எடுதது  எழுதுவர்.

 � ்தமிைர் ைடல்ைடநது பசனறு வணிைம் 
பசய்்தக�கய அறிவர்.

இயல் 6 - கூடித்வதாழில் வ்சய

இயல் விைக்கம்
்தமிைர்ைள ்ணட�ாற்று முகறயின மூ்லம் 
ப்ாருளைகளப ப்றுவதும் வைஙகுவதும் எனத 
்த�து வணிைதக்தத ப்தாடர்நது பசய்துவநதுளளனர்.  
்தமிழ்ச்சமூைம் ்தான விகளவித்த ப்ாருளைகளக 
ைடல்வழியாைப பிற நாடுைளுககுக பைாணடுபசனறு 
்ணட�ாற்று வணிைம் பசய்்த வை்லாறு 
இ்லககியஙைளில் ்திவுபசய்யப்ட்டுளளது. 
்ணகடத்தமிைரின வணிைம் ைடல்ைடநதும் 
நடநதுளளது என்்தற்குச் சானறாைக ைல்பவட்டுைள, 
பசபம்டுைள, நாணயஙைள, அைைாய்வுைள 
ம்ானறன அக�நதுளளன. மவளாணக�கய 
மு்தனக�த ப்தாழி்லாைக பைாணட ்தமிழ்ச்சமூைம் 
்ல்மவறு ப்தாழில்ைள வளைவும் வழிமைாலியது. 

்தமிைன ைாடு, ஊர், நைைம், நாடு எனறு 
்தன இருபபிடதக்தக ைட்டக�தது நானி்லம் 
ைணட ப்ருக� பைாணடவன என்ம்தாடு ைடல் 
வணிைததில் ைணடஙைள சுற்றித ப்தாழில் வணிைம் 
பசய்்த திறமும் உைமும் மிகைவன என்க்த 
இவவியலில் உளள "நானிலம் ்வடத்தைன்" 
எனனும் ைவிக்தப்குதி ்திவு பசய்கிறது. 

மீனபிடித்தக்ல முககியத ப்தாழி்லாை 
ம�ற்பைாணடு வரும் மீனவர் வாழ்ககைகயக 
"கடயலாடு விவையாடு" எனனும் 
ைவிக்தப்குதி ம்சுகிறது. மீனவர்ைள ைடக்லப 
்ளளிககூட�ாைவும், புயக்ல ஊஞ்ச்லாைவும், 
�ணக்லப ்ஞ்சுப�தக்தயாைவும் ைற்்கன 
பசய்வ்தாை இப்ாடல் அக�நதுளளது. 

வணிைம் என்து ்ணட�ாற்று வணிைததில் 
ப்தாடஙகித ்தகைவழி, நீர்வழி வணிை�ாய் 
வளர்ந்தது. ்தகைவழி வணிைம் உளளூர் 
வணிைதக்த வளர்த்தது. நீர்வழி வணிைம் 

Meena Samy
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Meena Samy
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http://kalviamuthu.blogspot.com                                                  கல்வி அமுது
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 � மநர்க�யாை உகைததுப ப்ாருள ஈட்டும் 
எணணம் பைாளவர்.

 � உகைபபினால் உயர்வகடய்லாம் 
எனனும் உணர்கவப ப்றுவர்

 � ்ணததின �திபக் அறிவர் 

கறகண்டு

சுட்டு எழுத்துகள், விைா எழுத்துகள்
கறைல் விவைவுகள்

 � சுட்டு எழுததுைகளயும் அவற்றின 
வகைைகளயும் அறிநது சரியான 
முகறயில் ்யன்டுததுவர்.

 � வினா எழுததுைகளயும் அவற்றின 
வகைைகளயும் அறிவர்.

 � வினா எழுததுைளில் ப�ாழிககு மு்தலில் 
வரு்கவ, இறுதியில் வரு்கவ, 
மு்தலிலும் இறுதியிலும் வரு்கவ எகவ 
என அறிநது ்யன்டுததுவர்.

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ ்தமிைரின நாைரிை வளர்ச்சி
 ¾ ்தமிைரின ப்தாழில்ைளும் சா்தகனைளும்
 ¾ மீனவர்ைளின உகைபபும் வாழ்ககை முகறயும்
 ¾ வணிைததின ம்தாற்றமும் வளர்ச்சியும்
 ¾ வணிைததின வகைைள
 ¾ ஏற்று�தி இறககு�தி
 ¾ வணிை மநர்க�
 ¾ ்ணததின �திபபும் ்யன்டுததும் முகறயும்

கூடுதல் வ்சயதிகள்
நானிலம் ்வடத்தைன்
குறிஞ்சி, முல்க்ல, �ரு்தம், பநய்்தல், ்ாக்ல 
என நி்லதக்த ஐந்தாைப பிரித்தனர் ்தமிைர். 
்ாக்ல என்்தற்குத ்தனிநி்லம் இல்க்ல. 
முல்க்லயும் குறிஞ்சியும் ்தன நிக்லயில் திரிநது 
வறணடு ைாணப்டுவம்த ்ாக்லயாகும். 
எனமவ,  ்ாக்லகயத ்தவிர்தது உ்லைதக்த 
நானி்லம் எனறு குறிபபிடுவது �ை்ாயிற்று.   

கவிவதப் ய்வழ -2

கடயலாடு விவையாடு
கறைல் விவைவுகள்

 � ந ா ட் டு ப பு ற ப 
் ா ட ல் ை ளி ன 
வ க ை ை க ள 
அறிவர்.

 � மீ ன வ ர் ை ளி ன 
வ ா ழ் வி ய ல் 
நி க ்ல ை க ள 
அறிவர்.

 � இயற்கை எவவாறு உருவைம் 
பசய்யப்ட்டுளளது என்்தகன அறிநது 
இனபுறுவர்.

 � பசய்யும் ப்தாழிக்ல �ன உறுதியுடன 
பசய்யும் ஆற்றல் ப்றுவர்.

 � ்ாடக்ல இகசமயாடு ்ாடி �கிழ்வர்.

உவரநவட உலகம்

ைைரும் ைணிகம்
கறைல் விவைவுகள்

 � வணிைததின மீது 
ஆர்வம் பைாளவர்.

 � வ ணி ை த தி ன 
வகைைகள அறிவர்.

 � ்தமிைர்ைளின 
்ணகடகைா்ல வணிைதக்தயும் ்தற்ைா்ல 
வணிைதக்தயும் அறிநது ஒபபிடுவர்.

 � வணிைததின வளர்ச்சி நிக்லைகள அறிவர்.
 � ்தாம் வாழும் ்குதியில் நகடப்றும் 
ப்தாழில்ைள, வணிைம் குறிதது அறிய ஆர்வம் 
பைாளவர்.

விரிைாைம்

உவழப்ய் மூலதைம்
கறைல் விவைவுகள்

 � ்ணதக்த எவவாறு மூ்ல்தனம்  
பசய்து ப்ருககுவது என அறிவர் 
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ைைரும் ைணிகம்

• ்ைந்தமிைைம் வணிைததில் சிறநதிருந்தக்த 
இ்லககியஙைள எடுததுகைககினறன. பூம்புைார் 
நைரின வணிைச் சிறபக்ச் ்ட்டினப்ாக்ல 
வழியாைவும், �துகை நைரின வணிைச் சிறபக் 
�துகைகைாஞ்சி வழியாைவும் அறியமுடிகிறது. 

• ்ைல்மநை வணிைம் நகடப்றும் ைகடவீதிகய 
நாைஙகாடி எனறும், இைவுமநை வணிைம் 
நகடப்றும் ைகடவீதிகய அல்லஙகாடி 
எனறும் அகைத்தனர்.

• வணிைததிற்ைாைத ்தமிைைததுககு வந்த 
உமைா�ானியகையும், கிமைகைகையும் யைைர் 
என அகைத்தனர். 

• முற்ைா்லததில் நாணயஙைகளத ்தஙைம், 
பவளளி, பசம்பு ஆகிய உம்லாைஙைளினால் 
உருவாககினர். அவற்றில் �னனர்ைளின 
உருவஙைள, பைாடிைள, இ்லச்சிகனைள 
ம்ானறகவ ப்ாறிகைப்ட்டன. ்தற்ைா்லததில் 
ைாகி்தததிலும் ்ணத்தாள அச்சிடப்டுகிறது. 

்ார்வை நூல்கள்

 ¾ புதியம்தார் விதி பசய்மவாம் - முடியைசன
 ¾  முடியைசன ைவிக்த முததுைள –  

்ாரி முடியைசன
 ¾ ைடல்வழி வணிைம் - நைசய்யா

 
 
 
 

குறிஞ்சி - �க்லயும் �க்லசார்ந்த ்குதியும் 

முல்க்ல - ைாடும் ைாடுசார்ந்த ்குதியும் 

�ரு்தம் - வயலும் வயல்சார்ந்த ்குதியும்

பநய்்தல் - ைடலும் ைடல்சார்ந்த ்குதியும் 

கடயலாடு விவையாடு
• இநதியா மூனறு ்கைமும் ைட்லால் 

சூைப்ட்டுளள்தால் இநதியப ப்ாருளா்தாைததில் 
ைடல் வளம் ப்ரும்்ஙகு வகிககிறது.  ைடம்லாை 
�கைளின முககியத ப்தாழில் மீனபிடித்தல். 

• மீனதுகற சார்ந்த ்டிபபுககு Aquaculture எனறு 
ப்யர். 

• ்தமிழ்நாடு மீனவளப ்ல்ைக்லகைைைம் 
நாைப்ட்டினததில் அக�நதுளளது.

• ்தமிழ்நாட்டில் உளள ைல்லூரிைள ்்லவற்றில் 
மீனவளம் சார்ந்த ்டிபபுைள உளளன.

• இளநிக்ல மீனவள 
அறிவியல் ்ட்டம்  - 
(B.F.Sc.) Bachelor of 
Fisheries Science.

• முதுநிக்ல மீனவள 
அறிவியல் ்ட்டம் - 
(M.F.Sc.) Master of 
Fisheries Science.
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ைாநதியடிைள ்தமிழ் ைற்ை விரும்பி ஓைளவு ைற்ைவும் 
பசய்்தார். ைாநதியடிைளுககும் ்தமிைைததுககும் 
இகடமய இருந்த ப்தாடர்க் அவைது ்தமிைைச் 
சுற்றுப்யணஙைளினம்ாது நிைழ்ந்த சுகவயான 
நிைழ்வுைளின வழியாைத "தமிழ்நாட்டில் காநதி" 
எனனும் உகைநகடப்குதி ம்சுகிறது. 

ஆஙகிம்லயர் ்தம் ஆட்சிகய இநதியாவில் 
நிக்லநிறுத்த முயனற ப்தாடகைக ைா்லததில் 
ஆஙகிம்லயகை எதிர்ததுப ம்ாரிட்ட வீைர்ைள 
்்லர். ஜானசிைாணிககு முனம் ்தமிைைததில் 
ஆஙகிம்லயகை எதிர்தது வீைபம்ார் புரிநது ்தம் 
நாட்கட மீட்ட வீைாஙைகன சிவைஙகை அைசி 
மவலுநாச்சியார். அவைது வீை வை்லாற்கறச் 
சிறுைக்த வடிவில் கூறுகிறது "யைலு நாசசியார்" 
எனனும் துகணப்ாடப்குதி.

பசாற்ைளின வகைைகள அறிவது 
இ்லகைணததின அடிப்கடயாகும். 
இ்லகைணவகைச் பசாற்ைளாகிய ப்யர், விகன, 
இகட, உரி ஆகிய பசாற்ைள ்ற்றி "நால்ைவகச 
வ்சாறகள்" எனனும் இ்லகைணப்குதி விளககுகிறது.

இயல் 7 -  புதுவமகள் வ்சயயும் 
யத்சமிது

இயல் விைக்கம்
ப�ாழிப்ற்கறப ம்ானமற நாட்டுப்ற்றும் 
�ாணவர்ைள  வளர்ததுக பைாளளமவணடிய 
இனறியக�யாப ்ண்ாகும். “்ாை்தநாடு 
்ைம்ப்ருநாடு நீை்தன பு்தல்வர் 
இநநிகனவைற்றாதீர்” எனனும் ்ாைதியின 
வாககிற்கிணஙை �ாணவர்ைளின உளளததில் நம் 
நாட்கடப ்ற்றிய ப்ருமி்த உணர்கவ ஏற்்டுததும் 
வகையில் இந்த இயல் வடிவக�கைப்ட்டுளளது. 

ைவிக்தபம்கையில் ைவிஞர் ்தாைா்ாைதியின 
"்ாரதம் அன்வைய நாறைஙகால்"  எனனும் 
ைவிக்த இடம்ப்ற்றுளளது. இநதிய நாட்டின 
இயற்கை வளஙைகளயும் இ்லககியச் 
பசல்வஙைகளயும் ்ண்ாட்டுப ப்ருமி்தஙைகளயும் 
இப்ாடல் எடுததுகைககிறது. ைாஷமீர் மு்தல் 
ைனனியாகு�ரி வகையுளள நம் நாட்டின 
விழுமியஙைகளத ப்தாட்டுகைாட்டுவ்தன மூ்லம் 
ம்தசிய ஒருக�ப்ாட்டுணர்கவ இப்ாடல் 
வலுப்டுததுகிறது. 

அணணல் ைாநதியடிைளுககும் ்தமிைைததுககும் 
பநருஙகிய ப்தாடர்பு உணடு. அவைது ப்ாதுவாழ்வு 
ப்தனனாபபிரிகைாவில் ப்தாடஙகியம்ாது அவருககுத 
துகணநினறவர்ைளில் ப்ரும்்ானக�யாமனார் 
்தமிைர்ைமளயாவர். அவைது அறவழிப ம்ாைாட்டததில் 
மு்தல் ைளப்லியானவர் "தில்வலயாடி 
ைள்ளியம்வம" எனனும் ்தமிழ்பப்ணமண. 
அகையாகட �னி்தைாைக ைாநதியடிைகள 
�ாற்றிய ப்ருக�யும் ்தமிைைததுகமை உணடு. 

கவிவதப் ய்வழ

்ாரதம் அன்வைய நாறைஙகால்
கறைல் விவைவுகள்

 � பசய்யுகள உரிய 
ஒ லி ப பு ட ன 
ப்ாருள விளஙகும் 
வகையில் ்டிப்ர்.

 � இ ந தி ய ா வி ன 
இயற்கை வளம், இ்லககிய வளம், 
ைக்லவளம் ஆகியவற்கற அறிநது 
ப்ருமி்தம் பைாளவர்.

 � ைாஷமீர் மு்தல் ைனனியாகு�ரி 
வகையில் உளமளார் அகனவரும் 
இநதியமை எனறு உணர்வர்.

 � மவற்றுக�யில் ஒற்றுக� என்க்த 
உணர்நது ஒருக�ப்ாட்டுணர்வுடன 
வாழ்வர்.

 � அறவழி வாழ்வின உனன்தம் 
உணர்வர்.
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 கறகண்டு

நால்ைவகச வ்சாறகள்
கறைல் விவைவுகள்

 � ப்யர்ச்பசால், விகனச்பசால், 
இகடச்பசால், உரிச்பசால் ஆகியவற்கறக 
ைணடறிவர்.

 � ்தனிதது இயஙகும் பசாற்ைகள 
அகடயாளம் ைாண்ர்.

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ ந�து நாட்டின ப்ருக�
 ¾ ம்தசிய ஒருக�ப்ாடு
 ¾ ்தமிழ்ப�ாழியினமீது ைாநதியடிைள பைாணட 

்ற்று
 ¾ ்தமிழ்நாட்டில் ைாநதியடிைள பசய்்த சீர்திருத்தம்
 ¾ ைாநதியடிைளின எளிக�
 ¾ விடு்தக்லப  ம்ாரில் ்தமிைைப ப்ணைளின 

்ஙகு
 ¾ வீை�ஙகை மவலுநாச்சியாரின நாட்டுப்ற்று
 ¾ குயிலியின தியாைம்

கூடுதல் வ்சயதிகள்
்ாரதம் அன்வைய நாறைஙகால்
• ்த ா ை ா ் ா ை தி யி ன 

இ ய ற் ப ் ய ர் 
இைா்தாகிருஷணன. 
்தம் ப்யரில் உளள 
ைா்தா என்க்த ்தாைா 
என �ாற்றிப ்ாைதி 
என்க்தச் மசர்ததுத 
்தாைா்ாைதி எனச் 
சூட்டிகபைாணடார். 

• ைாளி்தாசர் புைழ்ப்ற்ற வடப�ாழிக ைவிஞர். இவர் 
சாகுந்த்லம், ம�ைதூ்தம், இைகுவம்சம், கு�ாை 
சம்்வம் ம்ானற நூல்ைகள எழுதியுளளார். 

• கீழ்ததிகச நாடுைளில் ் ைம்ப்ருக�யும், சிறபபும் 
பைாணடது நம் நாடு என்்தால் இநதியாகவப 
பூமியின கிைககு வாசல் எனறு ைவிஞர் 
குறிபபிடுகிறார்.

உவரநவட உலகம்

தமிழ்நாட்டில் காநதி
கறைல் விவைவுகள்

 � ்தமிழ்நாட்டின மீது 
ைாநதியடிைளுககு 
இருந்த �திபக்யும் 
அ ன க ் யு ம் 
உணர்வர்.

 � ைாநதியடிைளுககுத ்தமிழின மீது இருந்த 
ஆர்வதக்த அறிவர்.

 � ைாநதியடிைளின ்தமிைை வருகை 
ஏற்்டுததிய ்தாகைஙைள / �ாற்றஙைள 
்ற்றி அறிவர்.

 � எளிக�, அறம், நாட்டுப்ற்று, 
ப்ாது�கைளின ந்லன நாடு்தல் ம்ானற 
்ணபுைகளப ப்றுவர்.

 � எளிக� ஓர் அறம் என உணர்வர்.
 � சமூை முனமனற்றததில் ைாநதியின 
்ஙைளிபக் அறிவர்.

விரிைாைம்
யைலு நாசசியார்

கறைல் விவைவுகள்
 � ஆணைளுககு நிைைாைப ப்ணைளும் 
ஆட்சி பசய்்தக்த அறிவர்.

 � மவலு நாச்சியாரின நாட்டுப்ற்று, வீைம், 
்னமுைததிறக�ைள ்ற்றி அறிவர்.

 � விடு்தக்லபம்ாைாட்டததில் ்ஙகு ப்ற்ற 
�ற்ற ப்ணைள ்ற்றிப    ்டிகைவும், 
அறியவும் ஆர்வம் பைாளவர்.

 � அைசாட்சி பசய்்த ்தமிழ்ப ப்ண�ணிைள 
்ற்றி அறிய விரும்புவர்.

 � ்தமிைரின வீை வை்லாற்கற அறிவர்.
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இயல்  8 - எல்லாரும் இன்புை

 
 

எல்்லாரும் எல்்லாமும் ப்றமவணடும். ஆனால் 
அவற்றிற்ைான வழிமுகறைளின்டிமய 
ப்ற மவணடும். அவவாறான வாழ்வியல் 
பநறிமுகறைகளமய அறம் எனகிமறாம். அறதக்த 
வலியுறுததும் வகையி்லான ் ாடஙைள இவவியலில் 
கவகைப்ட்டுளளன. 

அறஙைளுள மு்தனக�யானது பிற 
உயிர்ைகளத துனபுறுத்தாக�மய ஆகும். 
எல்்லா உயிர்ைளிடததும் அனபுைாட்ட மவணடும் 
எனனும் சிந்தகனகய வலியுறுததும் வகையில் 
''்ரா்ரக்கண்ணி'' நூலின மூனறு ைணணிைள 
்ாட�ாை கவகைப்ட்டுளளன.

்தமிைர்ைள வள�ானவற்கற வைமவற்்திலும் 
புதிய ப்ாருகளப ம்ாற்றுவதிலும் சிறந்தவர்ைள. 
அ்தனால் அயல்நாட்டுக ைவிஞர் ைலீல் 
ஜிபைான ைவிக்தயின ்தமிைாகைம் ்ாட�ாைக 
பைாடுகைப்ட்டுளளது. யாபபி்லகைணக ைட்டுககுள 
அடஙைா்த ைருததுச்பசறிவு மிகை ைவிக்தைமள 
வசனைவிக்தைளாகும். அத்தகைய வசனைவிக்த 
வடிவில் "நீஙகள் நல்லைர்" எனனும் ைலீல் ஜிபைான 
ைவிக்த அக�நதுளளது.

“உணடிபைாடுதம்தார் உயிர்பைாடுதம்தாமை” 
எனனும் புறநானூற்றுப பு்லவர் குடபு்லவியனார் 
ைருததிற்மைற்் அரும்்ணி பசய்்தவள �ணிம�ைக்ல. 
�ணிம�ைக்லயின வை்லாற்கற விளகைவும், 
ஐம்ப்ருஙைாபபியஙைகள அறிமுைப்டுத்தவும் 
"்சிப்பிணி ய்ாக்கிய ்ாவை" எனனும் 
உகைநகடப்குதி கவகைப்ட்டுளளது. முத்தமிழில் 

தமிழ்நாட்டில் காநதி
• 1896 மு்தல் 1946 

வகை இரு்து 
முகற ைாநதியடிைள 
்த மி ழ் ந ா ட் டு க கு 
வருகைபுரிநதுளளார்.

• ்தமிழ்நாட்டில் ைாநதி 
ஆசிை�ம் மச்லம் �ாவட்டம் 
பு து ப ் ா க ள ய த தி ல் 
உளளது.

• ைாநதியடிைள ்யன்டுததிய ப்ாருளைளும், 
அவர் சுடப்ட்டம்ாது உடுததியிருந்த 
குருதிகைகற ் டிந்த ஆகடயும், அவைது அஸதியும் 
�துகையிலுளள ைாநதி அருஙைாட்சியைததில் 
கவகைப்ட்டுளளன. 

• ைாநதியடிைள �கறந்த நாளாகிய ஜனவரி 30 
ஆம் நாள ஆணடும்தாறும் தியாகிைள தின�ாை 
அனுசரிகைப்டுகிறது.

காநதியடிகள் ்றறிய ்ாரதியின் ்ாடல்
வறாழகநீ	எம்மறான	இந்்த	னவயதது	நறாட்டில்ல்றாம்
்தறாழவுற்று	வறுனமமிஞ்சி	விடு்தன்	்தவறிக்லகட்டு
்றாழ்ட்டு	நின்்தறாரமறார்	்றார்த	ர்த்ந்்தனனை	
வறாழவிக்க	வந்்த	கறாந்தி	மகறாதமறா	நீ	வறாழக	வறாழக	

யைலு நாசசியார்
• 31. 12. 2008 அனறு மவலு நாச்சியாருககு 

இநதிய அைசு அஞ்சல்்தக்ல பவளியிட்டுப 
ப்ருக�ப்டுததியுளளது.

• மவலு நாச்சியார் இநதியாவின மஜான ஆப 
ஆர்க எனறு புைைப்டுகிறார்.

• மவலு நாச்சியார் ்யன்டுததிய ஈட்டி, வாள, 
மு்த்லான ்்ல ப்ாருளைள சிவைஙகையில் 
உளள அருஙைாட்சியததில் ைாட்சிககு 
கவகைப்ட்டுளளன. 

்ார்வை நூல்கள்

 ¾்தமிழ்நாட்டில் ைாநதி – அ.இைா�சாமி
 ¾ �ைாத�ாவின வாழ்வில் �ணியான நிைழ்ச்சிைள 

– வடுவூர் சிவ.முைளி
 ¾ மவலு நாச்சியார் – மை. ஜீவ்ாைதி
 ¾ ்தக்லநிமிர்ந்த ்தமிைச்சிைள – க்ம்ப்ாழில் 

மீைான

இயல் விைக்கம்

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                  கல்வி அமுது
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உவர நவட உலகம்
்சிப்பிணி ய்ாக்கிய ்ாவை
கறைல் விவைவுகள்

 � � ணி ம � ை க ்ல க 
ைாபபியதக்தப ்டிககும் 
ஆர்வம் ப்றுவர்.

 � �ணிம�ைக்ல ்சிபபிணி 
ம்ாககிய நிைழ்கவ 
அறிநது ்தாமும் பிறர்ககு 
உ்தவ மவணடும் எனறு 
முற்்டுவர். 

 � அறச்பசயல்ைளில் ஈடு்டுவர்.
 � நாடைதக்தச் சிறுைக்தயாைவும், 
சிறுைக்தகய நாடை�ாைவும் �ாற்றி 
எழுதுவர்.

விரிைாைம்
்ாதம்
கறைல் விவைவுகள்

 � ைற்்கன ஆற்றக்லப 
ப்றுவர்.

 � புதுக�யாைச் சிநதிப்ர்.
 � ைக்தபயழுதும் திறனும், 
ைக்த பசால்லும் திறனும் 
ப்றுவர்.

 � அறச்சிந்தகன பைாளவர்.
 � பிறர் ப்ாருளைகளத ்த�ககுச் 
பசாந்த�ாகைக கூடாது எனும் ்ணபு 
ப்றுவர்.

கறகண்டு

வ்யர்சவ்சால்
கறைல் விவைவுகள்

 � ப்யர்ச்பசால்லின ஆறு வகைைகளயும் 
அ்தற்ைான  சானறுைகளயும் அறிவர்.

 � ை ா ை ண ப ப ் ய ர் ை க ள யு ம் 
இடுகுறிபப்யர்ைகளயும் அ்தற்ைானச் 
சானறுைகளயும் அறிவர்.

ஒனறாகிய நாடை வடிவதக்த �ாணவர்ைளுககு 
அறிமுைப்டுததும் மநாககில் இப்ாடப்குதி 
நாடை�ாைக பைாடுகைப்ட்டுளளது. 

வாழ்வில் ைாணவிய்லா்த மிகைக 
ைற்்கனைகளக பைாணட விநக்தகைக்தைள 
எனறால் குைநக்தைளின உளளம் 
குதூை்ல�கடயும். வறுக�யில் வாடும்  ஒருவருககுச் 
பசல்வதக்த அளளித்தரும் ப்ாருள ஒனறு 
கிகடத்தாலும் அ்தகன உரியவரிடம் மசர்ததுவிட 
மவணடும் எனனும் அறவுணர்விகன விளககும் 
"்ாதம்" எனனும் சிறுைக்த துகணப்ாட�ாைக 
பைாடுகைப்ட்டுளளது. 

இ்லகைணப்குதியில் ''வ்யர்சவ்சால்'' 
எனனும் ்தக்லபபில் அறுவகைப ப்யர்ைள ்ற்றிய 
பசய்திைள பைாடுகைப்ட்டுளளன.

கவிவதப்ய்வழ -1.
்ரா்ரக்கண்ணி
கறைல் விவைவுகள்

 � உயிர்ைளிடததில் அனபு 
பசலுததுவர்.

 � பி ற ரு க ட ய 
உணர்வுைகளப புரிநது 
பைாளவர்.

 � எல்்லா உயிர்ைகளயும் 
்தம்முயிர் ம்ா்ல 
நிகனப்ர்.

 � ்தாயு�ானவர் ்ாடல்ைகளப ்டிப்தில் 
ஆர்வம் பைாளவர்.

கவிவதப் ய்வழ -2
நீஙகள் நல்லைர்
கறைல் விவைவுகள்

 � ்தனகனப ்ற்றிய அறிவு 
ப்றுவர்.

 � அவைவர் நிகறகுகறைகள 
உணர்வர்.

 � அயல் நாட்டவர் ைவிக்தைகளப 
்டிககும் ஆர்வம் பைாளவர்.

 � புதிய இ்லககிய வடிவஙைகள 
அறிவர்.
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நீஙகள் நல்லைர்
• ைலீல் ஜிபைான ப்ல்னான 

நாட்டில் பிறநது அப�ரிகைாவில் 
வாழ்ந்தவர். ப்தாடகைததில் 
அைபு ப�ாழியிலும் பினனர் 
ஆஙகி்லததிலும் எழுதி 
உ்லைபபுைழ் ப்ற்றார். 
இவைது ்கடபபுைளில் தீர்க்கதரிசி எனனும் 
்தததுவக ைவிக்த நூல் ப்ரும்புைழ் ப்ற்றது. 
இநநூல் இரு்துககும் ம�ற்்ட்ட ப�ாழிைளில் 
ப�ாழிப்யர்கைப்ட்டுளளது.

்சிப்பிணி ய்ாக்கிய ்ாவை
மணியமகவல ஆதிவரயிடம் உணவு வ்ைக் 
காரணம் 
• புைார் நைரில் வாழ்நதுவந்த ஆதிகையின 

ைணவன சாதுவன ப்ாருளீட்டுவ்தற்ைாைக 
ைப்லில் பசனறான. அகைப்ல் ைடலில் மூழ்கியது. 
சி்லர்  உயிர்்தபபிப புைார் நைருககுத திரும்பினர். 
சாதுவன �ட்டும் நாைர்தீவில் ைகைமயறினான. 
புைார் நைருககுத திரும்பியவர்ைள சாதுவன 
ைடலில் மூழ்கி இறநதுவிட்ட்தாைக கூறிய்தால் 
ஆதிகை ்தானும் உயிர்விட எணணித 
தீககுழியில் இறஙகினாள. ஆனால் தீ அவகள 
எரிகைவில்க்ல. அபம்ாது வானததிலிருநது, 
“உன ைணவன இறகைவில்க்ல. விகைவில் 
திரும்பி வருவான” எனனும் அசரீரி மைட்டது. 
இத்தகைய சிறபபுகடய ஆதிகையிடம் 
�ணிம�ைக்ல உணவு ப்ற்றாள. 

 � ைாைணபப்யரின இைணடு வகைைகளயும் 
அ்தன சானறுைகளயும் அறிவர்.

 � இடுகுறிபப்யரின இைணடு வகைைகளயும் 
அ்தன சானறுைகளயும் அறிவர்.

ைாழ்வியல்
திருக்குைள்

 � ஈகை குணதக்தப ப்றுவர்.
 � ப்ாறாக�, ம்ைாகச, சினம், ைடுஞ்பசால் 
கூறல், குற்றம் இகவ நீஙகி வாை 
முயற்சிப்ர்.

 � ப்ரியவர்ைளுககுத தீஙகு பசய்யக கூடாது, 
இைைக கூடாது எனற நற்்ணபுைகளப 
ப்றுவர்.

 � ்த�ககுத துன்ம் பசய்்வர்ைளுககுக கூட 
நனக�மய பசய்வர்.

 � ்தம்மிடம் இருப்வற்கறப பிறருககு 
்கிர்நது பைாடுப்ர்.

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ எல்ம்லாரும் இனபுற்று இருத்தல்
 ¾ நல்்லவைாை வாழ்நதிட வழிைள
 ¾ ஐம்ப்ருஙைாபபியஙைள அறிமுைம்
 ¾ உணடி  பைாடுதம்தார் உயிர்பைாடுதம்தார்
 ¾ பிறர்  ப்ாருகள விரும்்ாக�

கூடுதல் வ்சயதிகள்
்ரா்ரக்கண்ணி
• ்தாயு�ானவர் ்ைா்ைம� (ம�்லான ப்ாருமள) 

எனறு விளிததுப ்ாடிய்தால் இநநூல் 
்ைா்ைகைணணி எனபப்யர்ப்ற்றது. 

• இவைது ்ாடல்ைளினப்தாகுபபு ்தாயு�ானவர் 
திருப்்ாடல் திரட்டு என அகைகைப்டுகிறது. 

• ்தாயு�ானவரின புைழ்ப்ற்ற வரிைள
"லநஞ்்கரம	ரகறாயில	நினைரவ		

சுகந்்தம்	அனர்	
மஞ்்ைநீர்	பூன்லகறாள்ை	வறாரறாய்	

்ரறா்ரரம"

மணி
யமகவல

சிலப்்திகாரம்

கு
ண்

டல
யக

சி

ைவையா்தி

ஐம்வ்ருங 
காப்பியஙகள் 

சீை
கசி

நத
ாம

ணி
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இயல் 9  -  இன்னுயிர் 
காப்ய்ாம்

இயல் விைக்கம்
“உயிர்ைளிடதது அனபு மவணடும்” எனறார் 
்ாைதியார். எல்்லா உயிர்ைளுககும் உணர்வுைள 
உணடு.  அவவுணர்வுைகள �திததுப 
பிறவுயிர்ைகளக ைாப்ம்த �னி்தப்ண்ாகும். 
�னி்தமநயதக்த வலியுறுததும் வகையில் 
இவவியலின ்ாடப்குதிைள அக�நதுளளன.

யாைம், மவளவி ஆகியவற்றின  ப்யைால் 
வி்லஙகுைகளப ்லிபைாடுககும் வைகைதக்தக 
ைணடிததுப புத்தர் கூறிய அறிவுகைைள 
ைவிக்தபம்கைப ்குதியில் இடம்ப்ற்றுளளன. 
இப்குதி ைவி�ணி ம்தசிைவிநாயைனாரின "ஆசிய 
ய�ாதி" நூலில் இடம்ப்ற்ற்தாகும்.

்த�து �னி்தமநயச் பசயல்்ாடுைளால் �கைள 
உளளஙைளில் நீஙைா இடம்ப்ற்ற சானமறார்ைளான 
வளள்லார், அனகன ப்தைசா, கை்லாஷ சததியார்ததி 
ஆகிமயாரின வாழ்வில் நடந்த நிைழ்வுைள வழியாை 
�னி்தப ்ணக் விளககுகிறது "மனிதயநயம்" 
எனனும் உகைநகடப்குதி.

மூகளச்சாவு அகடந்தவர்ைளின 
உறுபபுைகளத ம்தகவப்டும் மநாயாளிைளுககு 
�ாற்றிப ப்ாருத்தமுடியும் எனனும் விழிபபுணர்கவ 
ஏற்்டுததியது ஹிம்தநதிைனின �ைணம். 
அவவிகளஞனின இ்தயம் ப்ஙைளூருகவச் 
மசர்ந்த சிறுமிககுப  ப்ாருத்தப்ட்ட 
நிைழ்கவ விததியாச�ான ைக்தவடிவில் 
வைஙகுகிறது  "முடிவில் ஒரு வதாடக்கம்" 
எனனும் துகணப்ாடப்குதி. ஹிம்தநதிைனின 

்ாதம்
• இச்சிறுைக்தயில் உளள சி்ல பசாற்ைகளப 

்டிககும் ம்ாம்த அச்பசாற்ைளின ப்ாருகள 
உணரும் வகையில் விததியாச�ான 
வடிவக�பபில் பைாடுகைப்ட்டுளளன. 
அச்பசாற்ைள வரு�ாறு:

ைாற்றும் �கைமயாடு
மீகனபம்ா்லச் 
சுைனறு

க்ததது

இளம்சிவபபு
பவல்பவட்

பூமவக்ல

ைாற்றும் �கையும் 
தீவிை�ாகிச் சுைனறன

வீடு

நல்்ல பவயில்

ஆததிைததுடன

க்தத்தது

விசிததிை�ாயிருந்தது

ம�ைததுணுககுைள

்னியின மிருது

விநக்தகைா்லணிகய

முைததில் சநம்தாஷம்

ைததி வீழ்ந்தார்

்்லவீன�கடயச்

நகனந்த்டி

சிறிய்தறாக சிறிய்தாை

்ார்வை நூல்கள்

 ¾ தீர்கை்தரிசி – ைலீல் ஜிபைான (்தமிழில் – புவியைசு)
 ¾ ்தாவைஙைளின உகையாடல் – எஸ. 

ைா�கிருஷணன

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                  கல்வி அமுது
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 � �கைளுககுச் பசய்யும் ்ணிமய 
இகறவனுககுச் பசய்யும் ்ணி என்க்த 
உணர்நது பிறருககு உ்தவுவர்.

விரிைாைம்

முடிவில் ஒரு வதாடக்கம்
கறைல் விவைவுகள்

 � நிைழ்வுைகளப ்டிததுக ைக்தகய (அ) 
பசய்திகயத ப்தாகுததுகைப்ர்.

 � உறுபபு�ாற்று �ருததுவம் ்ற்றிய 
விழிபபுணர்வு ப்றுவர்.

 � உறுபபுகபைாகடயின முககியததுவதக்த 
எடுததுகைப்ர்.

 � சாக்லப்யணததினம்ாது ைவனம் 
ம்தகவ எனனும் உணர்கவப ப்றுவர்.

இயலில் முதன்வமப்்டுத்தப்்ட யைண்டிய 
கருத்துகள்

 ¾ எவவுயிகையும் ்தம்முயிர்ம்ால் எணணு்தல்.
 ¾ உயிர்ைளுககுத துன்ம் பசய்யாதிருத்தல்.
 ¾ மநா்ல் ்ரிசு ப்ற்ற இநதியர்ைள.
 ¾ உ்தவிபசய்யும் �னப்ானக�.
 ¾ சாக்லவிதிைகள �தித்தல்.
 ¾ உடல் உறுபபு ்தானம்.

கூடுதல் வ்சயதிகள்
ஆசிய ய�ாதி
• பிம்பிசாைர் கி.மு. 558 -491 ைா்லகைட்டததில் 

�ை்த நாட்கட ஆட்சிபசய்்த �னனைாவார். இவர் 
பிற்ைா்லததில் புத்தரின சீடர்ைளில் ஒருவைாை 
விளஙகினார் என்ர். 

• மனித யநயம்
அன்வை வதர்சா வ்றை விருதுகள்
• 1962 - ்த�ஸ்ரீ விருது
• 1962  -  பைாம�ான �ைமேமே 

விருது
• 1979  -  அக�திகைான மநா்ல் 

்ரிசு
• 1980  - ்ாை்த ைதனா விருது

ஊைாகிய திருகைழுககுனறததிலும், சிறுமியின 
ஊைான ப்ஙைளூருவிலும் �ாறி �ாறி நடககும் 
நிைழ்ச்சிைள அடுத்தடுதது இடம்ப்றுவ்தாை 
இப்ாடம் வடிவக�கைப்ட்டுளளக்த ஆசிரியர்ைள 
�ாணவர்ைளுககுத ப்தளிவு்டுதது்தல் மவணடும். 

பசய்யுளில் இடம்ப்றும் அைகுைகளப 
்ற்றிப ்டிப்து அணியி்லகைண�ாகும். 
அணியி்லகைணததின  ப்தாடகைநிக்லயாை 
அக�யும் இயல்பு நவிற்சியணி, உயர்வு நவிற்சியணி 
ஆகியவற்கற விளககுகிறது ''அணி இலக்கணம்'' 
எனனும் இ்லகைணப்குதி. 

கவிவதப் ய்வழ

ஆசிய ய�ாதி
கறைல் விவைவுகள்

 � எல்்லா உயிர்ைளிடததும் 
இைகைம் பைாளவர்.

 � பிற உயிர்ைளுககுத 
தீஙகு ்தைககூடாது என 
உணர்வர்.

 � புத்தரின அறிவுகைைகளக ைகடபிடிப்ர்.
 � உயிர்கபைாக்ல, உயிர்வக்த  பசய்வக்தத 
்தவிர்ப்ர்.

 � �ற்றவர்ைகளயும் ்தனகனயும் 
�கிழ்ச்சியாை கவததுக பைாளவர்.

 � ம்தசிை விநாயைனாரின ஆசிய 
மஜாதிகய முழுக�யாைப ்டிககும் 
ஆவல் ப்றுவர்.

உவர நவட உலகம்

மனித யநயம்
கறைல் விவைவுகள்

 � வளள்லார், அனகன 
ப்தைசா, கை்லாஷ 
சதயார்ததி ஆகிமயாரின 
�னி்த மநயச்பசயல்ைகள 
அறிவர்.

 � இவர்ைகளப ் ற்றிய கூடு்தல் ்தைவல்ைகள 
அறிய முயல்வர்.



38

நிவைவில் நிறுத்துஙகள்
ஆறாம் வகுபபுத ்தமிழ்ப்ாடநூலில் பினவரும் 
பசய்யுள ்குதிைள �னப்ாடப ்குதியாைத 
ப்தரிவுபசய்யப்ட்டுளளன..

்ருைம் – 1
இயல் – 1
இன்்த்தமிழ் – “்தமிழுககும்” எனதப்தாடஙகி 
“நிருமித்த ஊர்” என்து முடிய 6 அடிைள

இயல் - 2
சிலப்்திகாரம் -  “�ா�கை” எனதப்தாடஙகி 
“சுைத்த்லான” என்து முடிய 3 அடிைள
காணி நிலம் -  “ைாணி நி்லம்” எனதப்தாடஙகி 
“்கைததிம்ல மவணும்” என்து முடிய 5 அடிைள
திருக்குைள் –  3, 6, 7, 10 ஆகிய வரிகச 
எணைளில் அக�ந்த குறட்்ாகைள 8 அடிைள

்ருைம் – 2
இயல் – 1
மூதுவர - 4 அடிைள

இயல் – 2
திருக்குைள் –  2, 4, 7 ஆகிய வரிகச எணைளில் 
உளள குறட்்ாகைள 6 அடிைள

இயல் – 3
கடயலாடு விவையாடு -  “்ாயும் புயல்” 
எனதப்தாடஙகி “ப்தாழில் பசய்மவாம் ஐ்லசா” 
என்து முடிய 10 அடிைள

்ருைம் – 3
இயல் – 1
்ாரதம் அன்வைய நாறைஙகால்  - “புல்பவளி” 
எனதப்தாடஙகி “வாசலிது” என்து முடிய 10 
அடிைள
இயல் - 2
்ரா்ரக்கண்ணி –  1, 3 ஆகிய வரிகச 
எணைளில் உளள ைணணிைள 4 அடிைள
திருக்குைள் –  1, 5, 8 ஆகிய வரிகச எணைளில் 
உளள குறட்்ாகைள 6 அடிைள

மு்தல் ்ருவம் – 22 அடிைள
இைணடாம் ்ருவம் - 20 அடிைள
மூனறாம் ்ருவம் – 20 அடிைள
ப�ாத்தம் - 62 அடிைள 

• ைருகண, மசகவ, ஆனமீை ்்லம் 
ம்ானறவற்றிற்கு எடுததுகைாட்டு அனகன 
ப்தைசா எனறு ஐ.நா.சக் ்ாைாட்டியுளளது.

முடிவில் ஒரு வதாடக்கம்
• திருகைழுககுனறததில் வாழ்ந்த அமசாைன – 

புஷ்ாஞ்சலி எனனும் �ருததுவ இகணயரின 
�ைன ஹிம்தநதிைன. வயது ்தினாறு. 2008-
ஆம் ஆணடு வாைனததில் வீடு திரும்பும்ம்ாது 
வி்ததுககுளளானான. அருகில் இருநம்தார் 
அவகன �ருததுவ�கனயில் மசர்த்தனர். 
பசய்தியறிநது ப்ற்மறார் ஓடிவந்தனர். 
ஹிம்தநதிைன மூகளச்சாவு அகடநதுவிட்ட்தாை 
�ருததுவர்ைள அறிவித்தனர். �ருததுவர்ைளான 
ப்ற்மறார் புரிநதுபைாணடனர். �ைனின 
ைணைள, இ்தயம், சிறுநீைைஙைள, நுகையீைல், 
ைல்லீைல்  ஆகிய உறுபபுைகளத ம்தகவப்டும் 
மநாயாளிைளுககுப ப்ாருததுவ்தற்கு ஒபபு்தல் 
அளித்தனர். அவனது இ்தயம் ப்ஙைளூகைச் 
மசர்ந்த சிறுமிககுப ப்ாருத்தப்ட்ட நிைழ்வு 
விததியாச�ான ைக்தயக�பபில் இவவியலில் 
பைாடுகைப்ட்டுளளது.

• உறுபபுகபைாகட இருவகைப்டும். மு்த்லாவது 
உயிருடன இருககும் ஒருவர் ்தம் உடலுறுபக்க 
பைாகடயாை வைஙகுவது. இரு சிறுநீைைஙைளில் 
ஒனறு, ைகணயததின ஒரு ்குதி, ைல்லீைலின 
ஒரு ்குதி ஆகியவற்கற உயிருடன 
இருககும்ம்ாம்த வைஙை்லாம். இறபபு அல்்லது 
மூகளச்சாவு அகடந்தவர்ைளிடமிருநது 
உறுபபுைகளப ப்றுவது இைணடாவது 
வகை. இறந்தவர்ைளிடமிருநது விழிைள, 
இ்தயவால்வு ஆகியவற்கறயும், மூகளச்சாவு 
அகடந்தவர்ைளிடமிருநது இ்தயம், ைல்லீைல், 
சிறுநீைைம், குடல், நுகையீைல், ைகணயம் 
ஆகியவற்கறயும் எடுததுப பிறருககுப 
ப்ாருத்த்லாம்.

• இநதிய அைசு 1994 ஆம் ஆணடு �னி்த 
உறுபபுைள �ாற்று அறுகவ சிகிச்கசச் சட்டதக்த 
நகடமுகறப ்டுததியது.

்ார்வை நூல்கள்

 ¾ ஆசிய மஜாதி - ைவி�ணி
 ¾ ப்ரிமயார் வாழ்வில் சுகவயான நிைழ்ச்சிைள – 

அருண
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6. �திபபீடு
7. குகறதீர்ைற்றல்
8. எழுது்தல்
9. ப்தாடர்்ணி

1.  அறிமுகம் (10 நி)
• முநக்தய ்ாடஙைளில் ப்தாடர்புகடய 

ைருததுைகள நிகனவுகூர்்தல்.
• ஆர்வமூட்டும் பசயல்்ாடுைளின வாயி்லாைப 

்ாடததிகன அறிமுைம் பசய்்தல்.

2.  ்டித்தல் (10 நி)
• ்ாடப்குதிகய மு்தலில் ஆசிரியர் ்டித்தல்.
• ஆசிரியர் வழிைாட்டு்தலுடன �ாணவர் 

்டித்தல்.
• புரியா்த அல்்லது புதிய பசாற்ைகள 

அடிகமைாடிடு்தல்
• அடிகமைாடிட்ட புதிய பசாற்ைளுககு ஆசிரியர் 

ப்ாருள கூறல்.
• பசய்யுகளப ்டிககும்ம்ாது, பசாற்ைகளப 

பிரிததுப ்டிககும் முகறயிகனக கூறு்தல்.
• உகைநகடயில் நிறுத்தககுறிைளுககு ஏற்்ப 

்டிககும் திறகன வளர்த்தல்.
• குைல் ஏற்ற இறகைம், உணர்ச்சி 

பவளிப்டு�ாறு ்டித்தல்.

3.  மைைவர்டம் (15 நி)
• ்ாடகைருததுககு ஏற்ற �ன வகை்டததிகன 

�ாணவர்ைள வகை்தல்.
• வணணம், வடிவதக்தவிடப ்ாடபப்ாருள 

பவளிப்டு�ாறு �னவகை்டம் வகை்தல்.
• ஒவபவாரு குழுவும் �ன வகை்டதக்த 

வைஙகு்தல். 
• இறுதியாை ஆசிரியர் ்தம் �ன 

வகை்டததிகன வைஙகு்தல். 
�ாணவர்ைள விடு்ட்ட ைருததுைகளத ்தம் 
�னவகை்டததில் குறிததுக பைாளளு்தல்.

்வடப்்ாறைல் கல்வி

உயர் ப்தாடகை வகுபபுைளில் ைல்வியின 
்தைததிகன உயர்ததி, �ாணவர்ைள ்தாம� 
மநைடியாைக ைற்றலில் ஈடு்டுவம்த ்கடப்ாற்றல் 
ைல்வியின மநாகைம் ஆகும்.

்வடப்்ாறைல் கல்வியின் இலக்குகள்

• �ாணவர்ைள ்தாம� ைற்கும் சூைக்ல 
உருவாககு்தல்.

• ைற்றலில் ஆர்வதக்த ஏற்்டுதது்தல்.
• புரியா�ல் �னப்ாடம் பசய்து அ்தகன 

அப்டிமய எழுதுவக்தத ்தவிர்தது, 
சிந்தகனகயத தூணட வழிவகை 
பசய்்தல்.

• ்ாடக ைருததுைகளத ப்தளிவாைப புரிநது 
பைாளளச் பசய்்தல்.

• ைற்றல் விகளவுைகள அளவிட ஏற்்ாடு 
பசய்்தல்.

• ்தாஙைளாைமவ ்டிததுக குழுவில் 
ை்லநதுகையாடி, வினா மைட்டு 
ஐயஙைகளக ைகளயவும், ்கடபபுைள 
வழியாை சுய�திபபீடு பசய்துபைாளளவும் 
வாய்பபு ஏற்்டுதது்தல்.

• ்டித்தல், எழுது்தல், ை்லநதுகையாடல், 
சிகைக்லத தீர்த்தல், உயர்நிக்லத 
திறனைளான ்குத்தல், ப்தாகுத்தல், 
�திபபிடு்தல் ஆகியவற்றில் 
குைநக்தைகள முகனபபுடன பசயல்்ட 
கவத்தல்.

்வடப்்ாறைல் கல்வி ்டிநிவலகள்
1. அறிமுைம்

2. ்டித்தல்

3. �னவகை்டம்

4. ப்தாகுத்தலும் வைஙகு்தலும்

5. வலுவூட்டு்தல்

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                  கல்வி அமுது
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8.  எழுதுதல்
• ்ாடகைருததுைகள வலுப்டுததும் 

வகையிலும் எழுதும் திறன வளரும் 
வகையிலும் பசயல்்ாடுைகள 
வடிவக�ததுக பைாடுத்தல்.

• நூ்லைதக்தப ்யன்டுததும் திறகன 
�ாணவர்ைளிடம் வளர்த்தல்.

• அைைாதிகயப ்யன்டுததும் திறகன 
�ாணவர்ைளிடம் வளர்த்தல்.

9.  வதாடர்்ணி
• ப�ாழிப்ாடததின உயர்நிக்லத 

திறனைளான ைவிக்த, ைட்டுகை, ைடி்தம், 
உகைநகடகய உகையாட்லாககு்தல், 
உகையாடக்லச் பசய்தியாககு்தல் ஆகிய 
ப்தாடர் ்ணியிகன வைஙகு்தல்.

• ்ாடக ைருததுைளுககுப ப்ாருத்த�ான 
பசயல்திட்டஙைகள வைஙகு்தல்.

• ஆசிரியர் வழிைாட்டு்தலுடன �ாணவர் 
்தனியாைமவா குழுவாைமவா பசய்்தல்.

4.  வதாகுத்தலும் ைழஙகுதலும் (10 நி)
• �ன வகை்டததில் உளள ைருததுைகள 

�ாணவர்ைள ப்தாகுத்தல்.
• ஒவபவாரு குழுவும் ப்தாகுத்தக்ல 

வைஙகு்தல்.
• �ாணவர்ைள ஏம்தனும் ைருதக்த 

விட்டிருபபின அ்தகன இகணதது, ஆசிரியர் 
்தம் ப்தாகுத்தக்ல வைஙகு்தல்.

5.  ைலுவூட்டுதல் (15 நி)
• ்ாடபப்ாருகள வலுவூட்டும் வகையில், 

ஏற்ற பசயல்்ாடுைகள வடிவக�த்தல்.
• ப�ாழிததிறன பவளிப்டும்வகையில் 

பசயல்்ாடுைள அக�்தல்.

6.  மதிப்பீடு (15 நி)
• ைற்றல் விகளவுைகள �திபபீடு பசய்்தல்.
• ்ாடபப்ாருள �ற்றும் திறன சார்நது ைற்றல் 

அகடவிகன �திபபிடு்தல்.

7.  குவைதீர்கறைல் (15 நி)
• ைற்றல் அகடவில் குகற்ாடுகடய 

�ாணவர்ைகள �திபபீட்டினம்ாது 
ைணடறிநது, அவர்ைளுககு ஏற்ற குகறதீர் 
ைற்றக்ல வைஙகு்தல்.

• எளிய பசயல்்ாடுைளாை இருத்தல்.



41

வ்ாதுப்்ார்வை
்்ல நூறு ஆணடுைகளக ைடநது இனறும் ்தனகன 
வளர்ததுக பைாணடு நிக்லதது நிற்கும் ப�ாழி 
்தமிழ். ்தமிழ்ப�ாழி இ்லககிய வளஙைகளப ப்ற்று 
வளர்நது பைாணமட வருகிறது. இத்தகைய 
்தமிழ்ப�ாழியின சிறபக்க கும்மியடிததுப ்ாடி 
�கிழ்மவாம்.

கறைல் விவைவுகள்
• ்ாடக்ல உரிய ஒலிபபுடன ்டிப்ர்/்ாடுவர்.
• பசய்யுளின ப்ாருகளச் பசாந்த நகடயில் 

பவளிப்டுததுவர்.
• எதுகை, ம�ாகன, இகயபு மு்த்லான 

நயஙைகளக  ைணடறிவர்.
• ்தமிழ் மூத்தப�ாழி என்க்தச் சானறு ைாட்டி 

நிறுவுவர்.

1.   அறிமுகம்
• “கும்மியடி” எனற ்ாைதியாரின ்ாடக்லப 

்ாடி �ாணவர்ைகளக கும்மியடிகைச் பசய்து 
ஆர்வமூட்டல்.

• ைா்லத்தால் நிக்லதது நிற்கும் ்தமிழ் 
ப�ாழியின சிறபக்க கூற்தல்.

• ்ாடக்ல இகசயுடன ்ாடிக கும்மி அடிதது 
அறிமுைம் பசய்்தல்.

2.   ் டித்தல்
• ஆசிரியர் ்ாடக்லச் சரியான உச்சரிபபுடன 

்டித்தல்/்ாடு்தல்.
• �ாணவர்ைள, ஆசிரியகைப பின்ற்றிப 

்டித்தல்/்ாடு்தல்.
• �ாணவர்ைள ்தனியாைப ்ாடக்லப 

்டிததுப புதிய பசாற்ைகளக ைணடறிநது 
அடிகமைாடிடல் 

• அைைாதி ்ார்ததுப புதிய பசாற்ைளுககுப 
ப்ாருளறி்தல்.

்வடப்்ாறைல் கல்வி
்ாடஙகறபிப்புத் திட்டம் 

வகுபபு : ஆறு  ்ாடப்குதி : இயல் - 1 ைவிக்தப ம்கை (2)
்ாடம் : ்தமிழ் ைா்லம் : 90 நிமிடம்

தமிழ்க்கும்மி – வ்ருஞசித்திரைார்

3.   மைைவர்டம்

எட்டுத் 
திவ்சயிலும் 

்ரவிடச 
வ்சயதல்

தமிழ் வமாழி

உண்வமவயக் 
கூறும்

ைாழைழி காட்டும்

காலம் கடநது 
நிவலத்து நிறகும்

நூல் ்ல 
வகாண்டது

வ்ாயவய 
அகறறும்

அறியாவமவய 
அகறறும்

இன்்ம் தரும்

4.   வதாகுத்தல்
• ்தமிழின புைகை உ்லைம் அறியச் பசய்வது 

கும்மி பைாட்டிப ்ாடும் ்ாடல்.
• ்தமிழ் ப�ாழி ைா்லம் ைடநது வாழ்வது, 

அறிகவத ்தரும் ்்ல நூல்ைகளக 
பைாணடது.

• ைடல் மைாளால் அழியா�ல் நிக்லததிருப்து.
• ்தமிழ்ப�ாழி ப்ாய்கய அைற்றும்.
• �னதின அறியாக�கய நீககும். 
• இன்ம் ்தரும் ்ாடல்ைள உயிர் ம்ானற 

உணக�கய உகைககும்.
• அறதக்தத ்தரும்;  உ்லைம் சிறநது வாழ்வ்தற்கு 

வழிைாட்டும்.

ைழஙகுதல்
• �ாணவர்ைள ்தஙைளது �னவகை்டம் 

�ற்றும் ப்தாகுத்தல் ைருததுைகள வைஙகு்தல். 
• ஆசிரியர் ்தனது �னவகை்டம் �ற்றும் 

ப்தாகுத்தல் ைருததுைகள வைஙகு்தல்.
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6.   மதிப்பீடு 
• ்தமிழ்ப�ாழி எவற்கற நீககும் எனறு 

ப்ருஞ்சிததிைனார் கூறுகிறார்?
• ்ாடக்லப ்டித்த பின நீ உணர்ந்தவற்கறக 

கூறுை.
• ்ாடநூலில் ்கைம் 7இல் உளள �திபபீட்டுச் 

பசயல்்ாடுைகள எழு்தச் பசய்்தல்.

7.   குவைதீர் கறைல் 
• விகைவுத து்லஙைல் குறியீடு (QR code) 

�ற்றும் ைணினிச் பசயல்்ாடு மூ்லம் ைற்றல்.
• ்ாடக்ல மீணடும் ைற்பித்தல் மூ்லமும், குழு 

்யிற்சியின மூ்லமும் ைற்றல்.

8.   எழுதுதல் 
• மு்தல் எழுதது ஒனறியுளள பசாற்ைகளப 

(ம�ாகன) ்ாடலில் இருநது எடுதது எழுதுை. 
(எ.ைா) ஊழி, ஊற்று

• ்ாடலின இைணடாம் எழுதது ஒனறியுளள 
பசாற்ைகளப (எதுகை) ் ாடலில் இருநது எடுதது 
எழுதுை.

• ்ாடப்குதி வினாகைளுககு விகட எழுது்தல்.

9.   வதாடர்்ணி
• கும்மிப்ாடல்ைகளப ப்ரியவர்ைளிடம் 

மைட்டுத ப்தாகுதது வருை.
• நூ்லைம் பசனறு ்தமிழ்ப�ாழியின சிறபக்ப 

்ாடியுளள ைவிஞர்ைளின ்ட்டியக்லத 
ப்தாகுதது வருை.ு

• �ாணவர்ைள ்தனது �ன வகை்டம்  �ற்றும் 
ப்தாகுத்தலில் விடு்ட்ட ைருததுைகளக 
குறிததுகபைாளளு்தல்.

5. ைலுவூட்டுதல்
• ைல்பவட்டுைள, பசபபுப்ட்டயஙைள 

ஓக்லச்சுவடிைள மு்தலியவற்றில் எழு்தப்ட்டு 
இனறு ைணினியில் ்தமிழ் நிக்லதது 
இருப்க்தக ைாபணாலிக ைாட்சிைள மூ்லம் 
வலுவூட்டல்.

• ்தமிழ் இ்லககிய நூல்ைகளக ைாபணாலிக 
ைாட்சி அல்்லது நூல்ைகள மநரிகடயாைக 
ைாட்டுவ்தன மூ்லம் வலுவூட்டல்.

• ்ாடக்லப ்ாடிக கும்மி அடித்தல்.
• மினனட்கடைள மூ்லம் ைருததுைளுககு 

வலுவூட்டல்.

தமிழ்வமாழி

வ்ாயவய அகறறும்

இன்்ம் தரும்

அைம் தரும்

உண்வமவய 
ஊட்டும்

ைாழும் ைழிவயக் 
காட்டும்

மைதின் 
அறியாவமவய நீக்கும்

்ாடஙகறபிப்புத் திட்டம் 

வகுபபு : ஆறு  ்ாடப்குதி : இயல் - 2 உகைநகட
்ாடம் : ்தமிழ்  ைா்லம் : 90 நிமிடம்

சிைகின் ஓவ்ச 
(்க்கம் 32  &33 - 4 ்த்திகள் முடிய)

வ்ாதுப்்ார்வை
உ்லகில் ் ்லவகையான உயிரினஙைள வாழ்கினறன. 
அவற்றுள நம் ைணைகளயும் ைருததுைகளயும் 
ைவர்்கவ ்றகவைள. ்தட்்பவப்நிக்ல 
�ாற்றததிற்மைற்் இனபப்ருகைததிற்ைாைப 
்றகவைள நாடு விட்டு நாடு பசல்கினறன. இ்தகன 
'வ்லகச ம்ா்தல்' என்ர். இச்பசய்திைகளப ்ற்றி 
இப்ாடப்குதி விளககுகிறது.

கறைல் விவைவுகள்
• ்றகவைளின  ஒலிகயக மைட்டு அவற்றின 

ப்யகைக கூறுவர்.
• வ்லகச ம்ா்தல் என்்தன விளகைம்  கூறுவர். 
• ்றகவைள வ்லகச ம்ாவ்தற்ைான 

ைாைணஙைகளப  ்ட்டியலிடுவர்.
• ்தமிைைததிற்கு பவளிநாட்டுப  ் றகவைள அதிைம் 

வருவ்தற்ைான ைாைணஙைகளக கூறுவர்.
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• வ்லகசப ்றகவயின உடலில் ஏற்்டும் 
�ாற்றஙைகளக கூறுவர்.

• வ்லகசப ்றகவைளினால் ஏற்்டும் 
நனக�ைகளப ்ட்டியலிடுவர்.

1.   அறிமுகம்
• �ாணவர்ைகளப ்றகவைள ம்ா்ல ஒலி 

எழுப்ச் பசய்்தல்
• அவபவாலிைள எநப்தந்தப ்றகவைளின 

ஒலி என அகடயாளம் ைாணச் பசய்்தல்
• இவற்றின மூ்ல�ாைப ்றகவைகளப ்ற்றி 

ம�லும் அறியும் ஆர்வதக்தத தூணடு்தல்.
• நாம் பவளியூர் பசனறு வருவதும்ா்லப 

்றகவைளும் நாடு விட்டு நாடு பசல்கினறன.
• ்ருவ நிக்லகய உணர்நது 

இடம்ப்யர்கினறன. இவற்கற 
அறிநதுபைாளள இப்குதிகயப ்டிபம்ாம்.

2.   ் டித்தல்
• ஆசிரியர் ்ாடப்குதிகயப ்டிததுக 

ைாட்டு்தல், �ாணவர்ைள உரிய ்குதியில் 
விைல்கவததுத ப்தாடர்ச்சியாைக ைவனித்தல்.

• ஆசிரியருடன மசர்நது �ாணவர்ைளும் 
வாய்விட்டுப ்டித்தல்.

• �ாணவர்ைள ்தனியாை அல்்லது குழுவாைப 
்டித்தல்.

• ப்ாருள உணர்வுககு ஏற்்க குைல் ஏற்ற 
இறகைததுடன ்டித்தல்.

• புரியா்த பசாற்ைகள �ாணவர்ைள 
அடிகமைாடிடு்தல்.

• அைைாதியில் ப்ாருள ைணடு உணர்்தல்.

3.   மைைவர்டம்

4.   வதாகுத்தல்
• ்றகவைள ்தன இருபபிடததிலிருநது மவறு 

இடததிறகு இடம்ப்யர்வக்த வ்லகச ம்ா்தல் 
என்ர்.

• ்றகவைள உணவு, இருபபிடம், 
்தட்்பவப் நிக்ல �ாற்றம், இனபப்ருகைம் 
ஆகியவற்றுகைாை இடம் ப்யர்கினறன.

• ப்ரும்்ாலும் நீர்வாழ்ப ்றகவைமள இடம் 
ப்யர்கினறன.

• ்றகவைள வடககிலிருநது ப்தற்கு மநாககியும், 
ம�ற்கிலிருநது கிைககு மநாககியும் வ்லகச 
ம்ாகினறன.

• ்த�கைான ்ாக்தகயத ம்தர்நப்தடுதது 
அப்ாக்தயிம்லமய ்றககினறன.

• சி்ல ்றகவைள பசனற ்ாக்தயிம்லமய 
திரும்புகினறன. சி்ல ்றகவைள ம்ாைவும், 
வைவும் இருமவறு ்ாக்தைகளப 
்யன்டுததுகினறன.

• வ்லகச ம்ா்தலினம்ாது ்தக்லயில் சிறகு 
வளர்்தல், இறகுைளின நிறம் �ாறு்தல், உடலில் 
ைற்கறயாை முடி வளர்்தல் ஆகிய �ாற்றஙைள 
ஏற்்டும்.

ைழஙகுதல் 
• �ாணவர்ைள சிறுகுழுவில் ்தாம் ப்தாகுத்த 

பசய்திைகளப ப்ரிய குழுவில் விளககுவர். 
• �னவகை்டதக்த ஒருவரும், ப்தாகுத்த 

பசய்திைகள ஒருவரும் வைஙகு்தல்.
• விடு்ட்ட பசய்திைகள ஆசிரியர் ்த�து 

�னவகை்டம் மூ்லமும், ப்தாகுத்தல் மூ்லமும் 
விளககு்தல்.

5.   ைலுவூட்டுதல்
• ்றகவைள ஒலிைளின ஒலிப்திகவக மைட்ைச் 

பசய்து அகடயாளம் ைாணச் பசய்்தல்.
• ்றகவைளின ்டஙைகளக ைாணபிதது 

அவற்றின ப்யர்ைகள அறியச் பசய்்தல்.
• விகைவுத து்லஙைல் குறியீட்கடப ் யன்டுததிப 

்றகவைள வ்லகசம்ா்தல் ் ற்றிய பசய்திைகள 
அறியச் பசய்்தல்.

• ்றகவைள வ்லகச ம்ாவ்தற்ைான 
ைாைணஙைள குறிதது �ாணவர்ைகளக 
ை்லநதுகையாடச் பசய்்தல்.

ய்ாகவும் ைரவும் ஒயர ்ாவத ய்ாகவும் ைரவும் இருயைறு ்ாவதகள்

இைகுகளின் 
நிைம் 

மாறுதல்

தவலயில் 
சிைகு 

ைைர்தல்

உடலில் 
கறவையாக 
முடிைைர்தல் ைடக்கிலிருநது 

 வதறகு
யமறகிலிருநது 

கிழக்கு

உணவு இருப்பிடம் இைப்வ்ருக்கம்தட்்வைப்்நிவலமாறைம்

ைலவ்ச ய்ாகக் காரணஙகள்

்ைவைகள் ைலவ்ச ய்ாதல்ைலவ்ச ய்ாகும் ய்ாது 
ஏற்டும் மாறைஙகள்

ைலவ்ச ய்ாகும் 
திவ்ச

ைலவ்சப் ்ாவத
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• விகைவுத து்லஙைல் குறியீடு (QR code), ைணினி 
மூ்ல�ாை வ்லகச ்ற்றி அறியச் பசய்்தல்.

8.   எழுதுதல்
• ்றகவைள வ்லகச ம்ாவ்தற்ைான 

ைாைணஙைகள எழுதுை.
• ்றகவைள வ்லகச ம்ாகும் திகச �ற்றும் 

்ாக்தைள ் ற்றிய பசய்திைகளத ப்தாகுதது எழுதுை.

9.   வதாடர்்ணி
• �ாணவர்ைள ்தம் ்குதியில் ைாணப்டும் 

்றகவைகளக ைணைாணிதது அவற்றின 
ப்யர்ைகள எழுதி வரு்தல்.

• ்்லவகைப ்றகவைளின ்டஙைகளச் 
மசைரிததுப ்டதப்தாகுபபு உருவாககு்தல். 
(பவளிநாட்டுப ்றகவ, ந�து நாட்டுப ்றகவ 
என வகைப்டுதது்தல்)

6.   மதிப்பீடு 
• வ்லகச ம்ா்தல் எனறால் எனன?
• ்றகவைள வ்லகச ம்ாகும் திகசைள யாகவ?
• வ்லகச ம்ா்தலின ம்ாது ்றகவைளின 

உடலில் ஏற்்டும் �ாற்றஙைள யாகவ?
• ்ாடநூலில் 35 – 36 ஆம் ்கைஙைளில் உளள 

�திபபீட்டுச் பசயல்்ாடுைகள ம�ற்பைாளளச் 
பசய்்தல்.

7.   குவைதீர் கறைல்
• ்றகவைள V வடிவில் ்றநது பசல்லும் 

்டதக்தக ைாணபிதது வ்லகச ம்ா்தக்ல 
விளககு்தல்.

• வ்லகசம்ா்தலின ம்ாது ்றகவயின உடலில் 
ஏற்்டும் �ாற்றஙைகளப ் டஙைள மூ்லம் அறியச் 
பசய்்தல்.

1.   அறிமுகம்
• ஔகவயின ஆததிசூடிகய வகுபபில் 

நிகனவு கூர்்தல்.
"அ்ம்	ல்ய	விரும்பு.
ஆறுவது	சிைம்."

• பினவரும் பசாற்ைகள அைைவரிகசப்டுததுை.
ஆர்வம், ஔட்தம், ஓய்வு, அறிவியல், ஈகை, 
ஊகைம், ஏற்றம், ஒட்டைம், எணணம், 
இனிக�, உயர்வு, ஐயம்.

• சர்.சி.வி. ைா�ன  ‘ ைா�ன விகளவு’ 
ைணடுபிடிகைக ைாைண�ான நிைழ்கவக 
கூறு்தல்.  இநநிைழ்வின மூ்லம் அறியப்டும் 
்ணபுைள ் ற்றி வகுபபில் ை்லநதுகையாடு்தல்.

• அறிவியல் அறிஞர்ைளின ப்யர் �ற்றும் 
ைணடுபிடிபபுைகளக ைாட்சிப்டுதது்தல்.

2.   ் டித்தல்
• அறிவியல் ஆததிசூடிப ்ாடக்ல ஏற்ற 

இறகைததுடன ஆசிரியர் ்டித்தல்.
• �ாணவர்ைள ஆசிரியருடன இகணநது 

்டித்தல்.

வ்ாதுப்்ார்வை
அைைவரிகசயில் அறம் ்ாடினாள ஒளகவ.  
அைைவரிகசயில் �றம் ்ாடினான ்ாைதி.  
அைைவரிகையில் அறிவியல் ்ாடுகிறார் பநல்க்ல 
சு. முதது. இனகறய உ்லகில் அறிவியல் 
சிந்தகன மிைவும் இனறியக�யா்த ்ண்ாகும்.  
அைைவரிகசயில் அறிவியல் அறிவது இப்குதியின 
மநாகை�ாகும்.

கறைல் விவைவுகள்:
• ஆததிசூடி ப்யர்கைாைணம் கூறுவர்.
• ்ாடல் ைருததுைகள அைைவரிகசயில் 

எழுதுவர்.
• அறிவியல் ைக்லச்பசாற்ைகள அறிநது 

்யன்டுததுவர்.
• அறிவியல் சார்ந்த பசய்திைகள 

வகுப்கறயில் விவாதிப்ர்.
• அறிவிய்லால் விகளயும் நனக�ைகளப 

்ட்டியலிடுவர்.
• எந்தச்  பசயக்லயும் ்குத்தாைாய்நது 

பவளிப்டுததும் திறன ப்றுவர்.

்ாடஙகறபிப்புத் திட்டம் 
வகுபபு : ஆறு ்ாடப்குதி : இயல் - 3 அறிவியல் ப்தாழில்நுட்்ம்
்ாடம் : ்தமிழ்  ைா்லம் : 90 நிமிடம்

அறிவியல் ஆத்திசூடி
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• �ாணவர்ைள ்தனியாை வாசிகைப ்ைகு்தல்.
• ்ாடக்ல இைாைததுடன ்ாடு்தல்.

3.   மைைவர்டம்

4.   வதாகுத்தல்
அறிவியல் �னப்ானக� வளை:

• சிந்தகன பசய்்தல்
• ஆய்வு பசய்்தல்
• புரிநது பைாளளு்தல்
• ஈடு்ாட்டுடன உகைத்தல்
• உணக�கயக ைணடறி்தல்
• ஊகைததுடன உகைத்தல்.
• அறிவியல் பவல்லும் எனறு உணர்்தல்
• ஏன எனறு மைட்டல்.
• ஐயம் ப்தளிநது ம்சு்தல்
• ஒனறிகணநது பசயல்்டு்தல்.
• ஓய்வில்்லா�ல் உகைத்தல்
• அனு்வதக்தப ்யன்டுதது்தல்.

ைழஙகுதல்
• �ாணவர்ைள சிறுகுழுவில் ப்தாகுத்தவற்கறக 

குழுவில் வைஙகு்தல்.
• ப்தாகுத்தலில் விடு்ட்ட ைருததுைகள 

ஆசிரியர் ்தன �னவகை்டம் மூ்லம் 
�ாணவர்ைளுககு வைஙகு்தல்.

5.   ைலுவூட்டல்
• ்ாடநூலில் ்கை எண.76 இல் உளள 

‘சூைக்லக கையாளு்தல்’ எனனும் ்குதிகய  
�ாணவர்ைளுககுக      கூறு்தல்.  அ்தற்குத 
தீர்வு ைாண எனபனனன அறிவியல் 
�னப்ானக�ைள உ்தவும் எனக 
ை்லநதுகையாடு்தல்.

• அைைவரிகசயில் ைவிக்த ்கடகைச் பசய்்தல்
• அறிவியல் வளர்பம்ாம்.
• ஆைாய்நது ________.
• இ_______   ________.
• உ______    _________.
• ஊ ______    ________.
• விகைவுத து்லஙைல் குறியீட்கடப (QR) 

்யன்டுததி வலுவூட்ட்லாம்.
• ்ாடநூலில் ்கை எண: 54இல் உளள 

சிந்தகன வினாகவ இஙகு ் யன்டுத்த்லாம்.
• மின நூல், ைணினிச் பசயல்்ாடு, விகைவுத 

து்லஙைல் குறியீடு ஆகியவற்கறப 
்யன்டுததி வலுவூட்டு்தல்.

6.   மதிப்பீடு
I. ்ாடல் வரிைளுகமைற்் முகறப்டுததுை.

• சிந்தகன அறிவியல் பைாள.
• ்தரும் பவற்றி ஊகைம்.
• பசால் ஐயம் ப்தளிநது.
• பைாள புரிநது இயனறவகை.

II. ்ாடலில் உனககுப பிடித்த அடி எது? ஏன?
III. அறிவியல் �னப்ானக�ைளாை நீஙைள 

ைருதுவன யாகவ?
IV. ்ாடநூல் ்கை எண. 53-54இல் உளள 

�திபபீட்டு வினாகைள பைாணடும் அளவிட்லாம்.

7. குவைதீர் கறைல்
• ப�ல்்லகைற்கும் �ாணவர்ைளுககுக 

குழுகைற்றல் மூ்லம் ்யிற்சியளித்தல்.
• விகைவுத து்லஙைல் குறியீட்கடப 

்யன்டுததி (Q.R) மீணடும் ைற்பித்தல்.
• அறிவியல் பசாற்ைகளத ப்தாகுததுக கூறு்தல்.

8.   எழுதுதல்
• ்ாடநூலில் ்கை எண. 53-54 இல் உளள 

�திபபீட்டு வினாகைகள எழுது்தல்.
• நாளி்தழ்ைளில் பவளிவரும் அறிவியல் 

அறிஞர்ைள ்ற்றியச் பசய்திைகளத ப்தாகுதது 
வரு்தல்.

9.   வதாடர்்ணி
• அறிவியல் அறிஞர்ைள �ற்றும் அவர்ைளின 

ைணடுபிடிபபுைள ்ற்றிய ்டதப்தாகுபபு ்தயார் 
பசய்்தல்.

• அைைவரிகசயில் ைவிக்த ்கடகைச் பசய்்தல்.

சிநதவை
வ்சயதல்

ஆயவு
வ்சயதல்

புரிநது
வகாள்ளுதல்

உண்வமவயக்
கண்டறிதல்

ஊக்கம்
வ்றுதல்

ஏன்  என்று
யகட்டல்

ஓயவில்லாமல்
உவழத்தல்

ஐயம் 
வதளிநது 

வ்சால்லுதல்

ய்சர்நது 
உவழத்த

அறிவியல்
மைப்்ான்வம
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்ாடஙகறபிப்புத் திட்டம் 
வகுபபு : ஆறு ்ாடப்குதி : இயல் - 1 விரிவானம்
்ாடம் : ்தமிழ்  ைா்லம் : 90 நிமிடம்

கைவு ்லித்தது

வ்ாதுப்்ார்வை
்தமிழ்ப�ாழியில் இயல், இகச, நாடைம் �ட்டுமினறி 
எணணற்ற அறிவியல் பசய்திைள இடம்ப்ற்றுளளன. 
இகவ ்தமிைரின அறிவியல் ப்தாழில்நுட்்தக்தப 
்திவு பசய்யும் வி்தததில் அக�நதுளளன. 
அறிவியலும் ்தமிழும் ்தமிைர் வாழ்வில் இைணடறக 
ை்லநதுளளன. 

கறைல் விவைவுகள்
• பைாடுகைப்ட்ட ்குதிகய �னததிற்குள 

்டிததுக மைட்ைப்டும் வினாகைளுககு 
விகடயளிப்ர்.

• ்தமிழ் இ்லககியஙைளில் உளள அறிவியல் 
சிந்தகனைகளக கூறுவர்.

• ைடி்தம் எழுதுவ்தற்குரிய  ்டிநிக்லைகள 
அறிநது எழுதுவர்.

1.  அறிமுகம் 
• ்தாய்ப�ாழியில் ்டிதது உயர்ந்தவர்ைளின 

ம்ச்சிகனக ைாபணாலிக ைாட்சியாைக 
ைாணபித்தல்.

• ்தாய்ப�ாழியில் ்டிதது முனமனற்றம் 
அகடந்தவர்ைளின புகைப்டஙைகள 
�ாணவர்ைளிடம் ைாணபிததும் அறிமுைம் 
பசய்ய்லாம். 

2.  ்டித்தல்
• “ைனவு ்லித்தது” – துகணப்ாடப ்குதிகய 

ஆசிரியர் ்டிததுக ைாட்டு்தல். 
• �ாணவர் உரிய்ாடததில் விைல் கவததுக 

ைவனித்தல்.
• �ாணவர்ைள ்ாடப்குதிகய �னதிற்குள 

்டித்தல்.
• புதிய பசாற்ைளுககுப ப்ாருள அறிநது 

எழுது்தல்.

3.  மைைவர்டம்

4.  வதாகுத்தல் 
ப்தாகுத்தக்லக ‘குறிபபுைள’ அடிப்கடயில் 
ம�ற்பைாளள்லாம்.

• நி்லம், நீர், பநருபபு, ைாற்று, ஆைாயம் எனனும் 
ஐநதும் ை்லந்தது உ்லைம் எனற அறிவியல் 
ைருதக்தத ப்தால்ைாபபியம் ் திவு பசய்துளளது.

• ைடல்நீர் ஆவியாகி ம�ை�ாகும். பின ம�ைம் 
குளிர்நது �கையாைப ப்ாழியும் எனக  
ைார் நாற்்து குறிபபிடுகிறது. 

• திைவபப்ாருளைகள எவவளவு 
அழுததினாலும் அவற்றின அளகவச் சுருகை 
முடியாது என ஔகவயார் குறிபபிடுகிறார்.

• அறுகவ �ருததுவம் ்ற்றிய பசய்திைள 
்திற்றுப்தது நற்றிகணயில் இடம் 
ப்ற்றுளளது.

• ப்தாக்லவில் உளள ப்ாருளின உருவதக்த 
அருகில் ம்தானறச் பசய்ய முடியும் எனகிறார் 
ைபி்லர்.

இைம் அறிவியல் 
ஆயைாைர்

திரைப் வ்ாருள்கவை 
எவைைவு 

அழுத்திைாலும் 
அைறறின் அைவைச 
சுருக்க முடியாது – 

ஔவை.

அறுவை மருத்துைம் 
– ்திறறுப்்த்து, 

நறறிவண.

அறிவியல் அறிஞர்

இன்சுவையின் 
அத்வத.

நிலம், நீர், 
வநருப்பு, காறறு 

ஆகாயம் 
ஐநதும் கலநதது 

இவவுலகம் – 
வதால்காப்பியம் .

்சாதவையாைர்கள் 
தாயவமாழியில் 
்டித்தைர்கள் 

கடல்நீர் ஆவியாகி 
யமகமாகும் 

யமகம் குளிர்நது 
மவழயாகப் 

வ்ாழியும் – கார் 
நாற்து.

வதாவலவில் 
உள்ை வ்ாருளின் 

உருைத்வத 
அருகில் யதான்ைச 
வ்சயய முடியும் – 

கபிலர்.

தமிழாலும் 
தமிழராலும் எநதத் 

துவையிலும் 
்சாதிக்க முடியும்.

்சதீஷதைான் விண்வைளி 
ஆயவு நிறுைைம்

இன்சுவை

நறுமுவக
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7. குவைதீர் கறைல் 

• �ாணவர்ைள ப்தாகுத்தவற்றில், விடு்ட்ட 
பசய்திைகள ஆசிரியர் ்தம் �னவகை்டம் 
�ற்றும் ப்தாகுத்தலின மூ்லம் விளககு்தல்.

5. ைலுவூட்டுதல்
1. மநரு ்தன �ைள இநதிைாவுககு எழுதிய 

ைடி்தஙைள, அறிஞர் அணணா ்தன ்தம்பிககு 
எழுதிய ைடி்தஙைள, மு.வ எழுதிய ைடி்தஙைள 
ஆகிய ைடி்தஙைள மூ்லம் வலுவூட்டு்தல். 

2. ைடி்தம் எழுதும் முகறகய �ாணவரிடம் 
ஊககுவித்தல்.

3. விகைவுத து்லஙைல் குறியீட்கடப (QR code) 
்யன்டுததி வலுவூட்டு்தல். 

4. அஞ்சல் அட்கடகய வாஙகி வைச் பசய்து 
அதில் ்த�து உறவினர்ைளுககுக ைடி்தம் 
எழு்தப ்யிற்சி அளித்தல்.

5 ்ாடப ்குதியில் இடம் ப்ற்றுளள அறிவியல் 
பசய்திைகளக கூறி வலுவூட்டு்தல்.

6. மதிப்பீடு
1. ப்தாக்லவில் உளள ப்ாருளின உருவதக்த 

அருகில் ம்தானறச் பசய்ய முடியும் எனறு 
கூறியவர் ____________.

2 ்ாடப ்குதியில் இடம் ப்ற்றுளள ஏம்தனும் 
அறிவியல் பசய்தி ஒனகறக கூறுை

3. ைடி்ததக்த நிகறவு பசய்ை.
நண்னுககுக ைடி்தம்

அனபுளள ________________
   நான ________. நீ________. 

அடுத்த �ா்தம் ________ விடுமுகற. 
நீ ________ வருகிறாயா? ந�து 
ஊரில் ________ நகடப்ற உளளது. 
�கிழ்ச்சியாை ________ ஆவலுடன 
உனது ________ எதிர்்ார்ததுக 
ைாததிருககிமறன.

 அனபுடன.....  

• ்தமிைாலும் ்தமிைைாலும் சாதிகை முடியும் என 
அதக்த நறுமுகை கூறினாள. 

ைழஙகுதல் 
• �ாணவர்ைள சிறு குழுவில் ப்தாகுத்தவற்கறப 

ப்ரிய குழுவில் விவாதிதது வைஙகு்தல். 

1. ைடி்த �ாதிரிைகளக பைாடுததுப ்டிகைச் 
பசய்்தல்.

2. ைடி்தததில் விடு்ட்ட இடஙைகளக பைாடுதது 
அ்தகனப பூர்ததி பசய்ய வாய்ப்ளித்தல்.

3. விகைவுத து்லஙைல் குறியீட்கடப 
்யன்டுததி (Q.R) மீணடும் ைற்பித்தல்.

4. இகணயச் பசயல்்ாடுைள மூ்லம் ைற்பித்தல்.

8. எழுதுதல்
1. நூ்லைம் பசனறு, ்தாய்ப�ாழிக ைல்வியால் 

உயர்நம்தார் ்ற்றிய வை்லாற்றிகனக 
ைடி்த�ாை எழுதிவைச் பசய்்தல்.

2. மநரு இநதிைாவுககு எழுதிய ைடி்ததக்தப 
்டிதது உன பசாந்த நகடயில் எழுதுை. 

9. வதாடர்்ணி 
1. ‘ைனவு ைாணம்ாம்’ எனற ்தக்லபபில் ஒரு 

ைடி்தம் எழுதுை. 
2. ்தமிழ் வழிக ைற்றலுககும் ஆஙகி்ல வழிக 

ைற்றலுககு�ான மவறு்ாடுைகள எழுதி 
வருை 

3. கீழ்கைணட புத்தைக ைணைாட்சி 
விளம்்ைதக்தப ்டிதது, அதில் ை்லநது 
பைாளள உனது நண்கன அகைககும் 
வி்த�ாைக ைடி்தம் எழுதுை. 
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2.  ்டித்தல்
• ஆசிரியர் ்ாடப்குதிகயப ்டிததுகைாட்டு்தல்.
• பினனர் �ாணவர்ைகளப ்டிகைச் பசய்்தல்.
• குறில், பநடில் மவறு்ாடு அறிநது ்டிகைச் 

பசய்்தல்.
• அ – ஆ ; ை – ைா ம்ானற எழுததுைளுககிகடமய 

உளள அளவு மவறு்ாட்கட உணர்நது 
்டிகைச் பசய்்தல்.

• புதிய பசாற்ைளுககுப ப்ாருள அறிநது 
எழுது்தல்.

3.  மைைவர்டம்

• ஒவபவாரு குழுவும் ஒரு �னவகை்டதக்த 
உருவாககு்தல் .

• ஒரு குழு ்தனது �னவகை்டதக்த 
விளககு்தல்.

• ்த�து �னவகை்டதக்த ஆசிரியர் 
வைஙகு்தல்

4. வதாகுத்தலும் ைழஙகுதலும்
• �ாணவர்ைளகுழு ஒவபவானறும் 

்ாடபப்ாருகளத ப்தாகுத்தல் – 

வ்ாதுப்்ார்வை: 
ப�ாழிககு அடிப்கடயாை விளஙகு்கவ 
எழுததுைள. எழுததுககு ஒலிவடிவம், வரிவடிவம், 
என இருவகை வடிவஙைள உணடு. 
எழுததுைகள மு்தப்லழுதது, சார்ப்ழுதது என 
இருவகைப்டுததுகிமறாம். ஒலிகைப்டும் ைா்ல 
அளகவகபைாணடு எழுததுைகளக குறில், 
பநடில் எனப பிரிககிமறாம். ப�ய்பயழுததுைகள 
வல்லினம், ப�ல்லினம், இகடயினம் என 
மூவகையாைப பிரிகை்லாம். இச்பசய்திைகளப 
்ற்றி இந்த இயல் விளககுகிறது. 

கறைல் விவைவுகள்
• எழுதது என்்தன ப்யர்கைாைணதக்தக  

கூறுவர்.
• குறில், பநடில் மவறு்ாடு அறிநது ்யன்டுததுவர்.
• எழுததுைளுககுரிய �ாததிகை அளகவக 

ைணககிட்டு எடுததுகைப்ர்.
• வல்லினம், ப�ல்லினம், இகடயினம் ஆகிய  

ப�ய்பயழுததுைளின வகைைகள மவறு்டுததிப  
ம்சுவர்.

• ஆய்்தததின ஒலிபபுமுகற, �ாததிகை அளகவக 
கூறுவர்.

• எழுததுைளின வகை, ப்தாகைகயப 
்ட்டியலிடுவர்.

1.  அறிமுகம்
• �ாக்ல எவவாறு உருவாகிறது எனகமைட்டு 

ஆயத்தப்டுதது்தல். �்லர்ைள ்்ல ஒனறு 
மசர்நது �ாக்ல உருவாகிறது. அதும்ா்ல 
எழுததுைள ஒனறு மசர்நது பசாற்ைள 
உருவாகினறன. எனமவ பசாற்ைளுககும், 
ப�ாழிககும் அடிப்கடயாை விளஙகு்கவ 
எழுததுைமள என விளககிப ்ாடப 
ப்ாருகள அறிமுைம் பசய்்தல்.

ஒரு
மாத்திரை

இைண்டு
மாத்திரை

இைண்டு
மாத்திரை

நெடில் 7

உயிநைழுத்துகள
12

தமிழ்
எழுத்துகள

247
அரை மாத்திரை

நமல்லினம் 6

வல்லினம் 6 இரையினம் 6

நமயநயெழுத்துகள
18

ஆயத எழுத்து 1

உயிரநமய
216

குறில் 90

ஒரு 
மாத்திரை

நெடில்  126

குறில் 5

்ாடஙகறபிப்புத் திட்டம் 
வகுபபு : ஆறு ்ாடப்குதி : இயல் - 1 ைற்ைணடு
்ாடம் : ்தமிழ்  ைா்லம் : 90 நிமிடம்

எழுத்துகளின் ைவக வதாவக

Meena Samy
Typewritten Text
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6. மதிப்பீடு
• எழுதது என்்தன ப்யர்கைாைணம் யாது?
• உயிபைழுததுைள, ப�ய்பயழுததுைளின 

எணணிககைகயக கூறுை.
• அகை �ாததிகை அளவு ஒலிககும் எழுததுைள 

எகவ?
• ப�ய்பயழுததுைளின மூனறு வகைைள 

யாகவ?

7. குவைதீர் கறைல்
• (ைற்றல் அகடவில் குகற்ாடு உகடய 

�ாணவர்ைளுககு எளிய பசயல்்ாடுைள 
வைஙகு்தல்.)

• ைைம், ்டு, நடு – இச்பசாற்ைளின மு்தல் 
எழுததுைகள பநடி்லாை �ாற்றுை.

• உயிபைழுததுைளில் குறில்ைள எகவ எனக 
ைணடறிநது எழுதுை.

• பநடில் எழுததுைளில் ப்தாடஙகும் 
பசாற்ைகளப ்ாடப்குதியில் இருநது 
எடுதப்தழுதுை.

8. எழுதுதல்
• ப�ய்பயழுததுைளின மூனறு வகைைகளத 

ப்தாகுதது எழுதுை.
• ்னனிைணடு உயிபைழுததுைளிலும் 

ப்தாடஙகும் ஒவபவாரு பசால்க்ல 
எழுதுை.

• எழுததுைளுகைான �ாததிகை அளவுைகள 
எழுதுை.

9. வதாடர்்ணி :
• நண்ர்ைளின ப்யர்ைள ஐநதிகன எழுதி 

அதில் உளள எழுததுைளுகைான �ாததிகை 
அளகவக ைணககிட்டு எழுதுை.

• எழுதது மு்தப்லழுதது, சார்ப்ழுதது என 
இருவகைப்டும்.

• மு்தப்லழுதது உயிபைழுதது, ப�ய்பயழுதது 
என இருவகைப்டும்.

• உயிரும் ப�ய்யும் மசர்நது உருவாகும் 
எழுதது உயிர்ப�ய்.

• எழுததுைள ஒலிககும் ைா்ல அளகவக 
பைாணடு குறில், பநடில் எனப 
பிரிகைப்டுகினறன. 

• குறில் எழுததுைள ஒரு �ாததிகையும், பநடில் 
இைணடு �ாததிகையும் ப்றும்.

• ப�ய்பயழுததும், ஆய்்த எழுததும் அகை 
�ாததிகை ப்றும்.

• ப�ய்பயழுததுைகள வல்லினம், ப�ல்லினம், 
இகடயினம் என மூவகையாைப பிரிகை்லாம். 

• பசய்திைகள �ாணவர் குழு ப்தாகுதது 
வைஙகு்தல்.

• விடு்ட்ட பசய்திைகள ஆசிரியர் வைஙகு்தல்.

5. ைலுவூட்டுதல்
• எழுதது அட்கடைகளக ைாட்டிக குறில் 

பநடில் எழுததுைகள அகடயாளம் ைாணச் 
பசய்்தல்.

• பசால் அட்கடைகளக ைாட்சிப்டுததி 
உயிர்,ப�ய், உயிர்ப�ய் எழுததுைகள 
மவறு்டுததிக ைாட்டச் பசய்்தல்.

• �ாணவர்ைகளத ்தம் ப்யரில் உளள 
எழுததுைளுகைான �ாததிகை அளகவக 
ைணககிடச் பசய்்தல். 

�னவகை்டம் வைஙகிய குழுகவத 
்தவிர்தது �ற்பறாரு குழு ்தான ப்தாகுத்த 
பசய்திைகள வைஙகு்தல்.

• எழு்தப்டுவதும், ஒலியாை எழுப்ப்டுவதும் 
எழுதது.

ைாழ்வியல் (திருக்குைள்)
வாழ்வியல் எனனும் ்தக்லபபில் ஒவபவாரு ்ருவததிற்கும் ்தது குறட்்ாகைள 

வீ்தம் ப�ாத்தம் முப்து குறட்்ாகைள பைாடுகைப்ட்டுளளன. இப்குதிககும் 
்ாடஙைற்பிபபுத திட்டம்  ்தயார் பசய்து பைாளை.



50

• அகனததும் ஒரு �திபப்ண 
வினாகைளாைமவா, அகனததும் மசர்ந்த 
வினாகைளாைமவா அக�ய்லாம். 

வதாகுத்தறி மதிப்பீடு
• ்ருவ இறுதியில் நகடப்றும்.
• பநகிழ்வுத ்தனக�யற்றது.
• குறிபபிட்ட மநைததில் எழுததுத ம்தர்வாை 

�ட்டும� நகடப்றும்.

மதிப்பிடும் முவை (ைைரறி மதிப்பீடு)
ைைரறி மதிப்பீடு ‘அ’ ஒவபவானறிற்கும் 10 
�திபப்ணைள இந்த �திபப்ணைள 5 �திபபீட்டு 
உட்கூறுைகளக பைாணடது.  ஒவபவாரு 
உட்கூறுககும் 2 �திபப்ணைள என வைஙகி 
10 �திபப்ணைளுககு �திபபிட மவணடும். 
குகறந்தது நானகு பசயல்்ாடுைகளமயனும் 
வைஙகி அ்தகனப ்திமவட்டில் ்திவு பசய்திடல் 
மவணடும்.  அதிலிருநது சிறந்த (அதிை �திபப்ண 
ப்ற்ற) இைணடு பசயல்்ாடுைகளத ம்தர்வு 
பசய்து 20ககு �திபப்ண வைஙை மவணடும்.

ைைரறி மதிப்பீடு 
• ைற்றல் நகடப்ற்றுக பைாணடிருககும் 

ம்ாம்த நகடப்றும்.
• ைற்றக்ல முழுக�ப்டுத்தச் பசய்யப்டுவது
• ைற்றலில் உளள குகறயிகன அறிநது 

அ்தகனத தீர்ககும் வகையில் அக�வது.
• பநகிழ்வுத ்தனக�க பைாணடது.
• எந்தக ைற்றல் திறகனயும், அகடவுைகளயும், 

விகளவுைகளயும் �திபபிட முடியும்.
ைைரறி மதிப்பீடு (அ)

• ம்சு்தல், ்ாடு்தல், எழுது்தல், ப்தாகுத்தல், 
மசைரித்தல், பசயல்திட்டம், வகை்தல், 
உகையாடு்தல், ை்லநதுகையாடல், விவா்தம், 
்டித்தல் (ஏற்ற இறகைம், நிறுத்தக குறியீடுைள, 
உணர்வு பவளிப்ாடு இவற்றிற்கு 
ஏற்்) ்கடப்ாற்றல் என அகனததுச் 
பசயல்்ாடுைளும் வளைறி �திபபீடு (அ) ஆகும். 

ைைரறி மதிப்பீடு (ஆ)
• ்ாடபப்ாருள ப்தாடர்்ான சிறு சிறு �திபபீடு
• ஒவபவாரு �திபபீடும் 10 �திபப்ணைகள 

�ட்டும� பைாணடது 

நதாைர மற்றும் முழுரமயொன மதிப்பீடு – CCE

கல்வி சார நசயெல்்ாடுகள

(தமிழ், ஆங்கிலம், 
கணிதம்,அறிவியல், 
சமூகறிவியல், உடறகல்வி)

வளேைறி மதிப்பீடு
(40)

 வளரறி மதிப்பீடு 
(அ)  FA (a) (20)

 வளரறி மதிப்பீடு 
(ஆ) FA (b) 20

நதாகுத்தறி மதிப்பீடு
(60)

கல்வி இரைச் நசயெல்்ாடுகள

வாழ்வியல் திறனகள்

மதிப்புகள் மறறும் 
மனப்்ான்மகள்

யயாகா, நனனலம் 
உடற்யிறசி

்ாட இ்ைச் 
சசயல்்ாடுகள்

க்லககல்வி மறறும் 
்ணி அனு்வம்

1. ்ாரம்்ரிய 
வி்ளயாட்டுகள்
2. நாட்டுப்புறக க்லகள்
3. மனறச் சசயல்்ாடுகள்

வதாடர் மறறும் முழுவமயாை மதிப்பீடு – CCE
ப்தாடர் �ற்றும் முழுக�யான �திபபீடு என்து ைற்ம்ாரின ஒட்டுப�ாத்த வளர்ச்சிகய உளளடககிய 
அணுகுமுகற. இது ைல்வி �ற்றும் ைல்வி இகணச்பசயல்்ாடுைகள உளளடககிய ்ளளி அளவி்லான 
�திபபீடு ஆகும்.
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ைைரறி மதிப்பீடு (அ) மதிப்வ்ண் (10)

பசயல்்ாடு – 1 8
பசயல்்ாடு – 2 7
பசயல்்ாடு – 3 6
பசயல்்ாடு – 4 9

வமாத்தம் 
(20 மதிப்வ்ண்)

17

ைைரறி மதிப்பீடு ‘ஆ’ என்து ்ாடப ப்ாருள 
சார்ந்த சிறு ம்தர்வு. ஒவபவாரு ம்தர்வும் 10 
�திபப்ண பைாணடது. இதில் ஒவபவாரு 
இயலிலும் ்ாடபப்ாருள சார்ந்த  4 ம்தர்விகன 
நடததிப ்திமவட்டில் ்திவு பசய்்தல் மவணடும். 
அதில் சிறந்த (அதிை �திபப்ண ப்ற்ற) இைணடு 
ம்தர்வு �திபப்ணைகளத ம்தர்நப்தடுதது 20ககு 
�திபப்ண வைஙை மவணடும்.

ைைரறி மதிப்பீடு (ஆ) மதிப்வ்ண் (10)

சிறு ம்தர்வு – 1 6
சிறு ம்தர்வு – 2 8
சிறு ம்தர்வு – 3 7
சிறு ம்தர்வு – 4 8

வமாத்தம் 
(20 மதிப்வ்ண்)

16

கல்வி்சார் தரநிவலகள் ைைரறி 
மதிப்பீட்டுக்காைது (FA) 40 மதிப்வ்ண்

மதிப்பெண்கள் தரநிலை்கள் தரநிலைபபுள்ளி 

37- 40 A1 10 

33-36 A2 9 

29-32 B1 8 

25-28 B2 7 

21-24 C1 6 

17-20 C2 5 

13-16 D 4 

9-12 E1 - 

8 & கீழ் E2 - 

கல்வி்சார் தரநிவலகள் வதாகுத்தறி 
மதிப்பீட்டுக்காைது (SA)
உயரைவு 60 மதிப்வ்ண்களுக்கு மதிப்பிடுதல்

மதிப்பெண்கள் தரநிலை்கள் தரநிலைபபுள்ளி 

55-60 A1 10 

49-54 A2 9 

43-48 B1 8 

37-42 B2 7 

31-36 C1 6 

25-30 C2 5 

19-24 D 4 

13-18 E1 - 

12 & கீழ் E2 - 

உயரைவு 100 மதிப்வ்ண்களுக்குத் தரம் 
மதிப்பிடுதல்

மதிப்பெண்கள் தரநிலை்கள் தரநிலைபபுள்ளி 

91-100 A1 10 

81-90 A2 9 

71-80 B1 8 

61-70 B2 7 

51-60 C1 6 

41-50 C2 5 

33-40 D 4 

21-32 E1 - 

20 & கீழ் E2 - 
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்ாட அடித்தைம் – ்ாடத்திட்டமும் 
கவலத்திட்டமும்

இநதிய அைசியல் அக�பபின 51வது பிரிவில் 
கூறப்ட்டுளள குடி�ைனுகைான  ைடக�ைகள 
ஆணிமவைாைக பைாணடு  அக�கைப்ட்டம்த  
புதிய ம்தசியக ைல்விக பைாளகை.

ஆ. அடிப்்வடக் கடவமகள்
51. (A) இநதியக் குடிமக்கள் ஒவவைாருைரும்-

 (அ.) அரசியல் ்சா்சைத்துக்குக் கட்டுப்்ட்டு 
நடக்கவும், அதன் யநாக்கஙகவை அதறகாக   
உருைாக்கப்்ட்ட அவமப்புகவை யத்சக்வகாடி, 
யதசிய கீதம் இைறவை மதிக்கவும்,

(ஆ) நமது யதசிய விடுதவலப் ய்ாராட்டத்தின் 
உநது ்சக்தியால் அவமநத உயரிய 
வகாள்வககவைப் ய்ாறைவும் பின்்றைவும்,

(இ) நாட்டு ஒறறுவம, ஒருவமப்்ாடு இைறவை 
நிவலப்்டுத்தவும்,

(ஈ) யத்சத்வதப் ்ாதுகாக்கவும் யத்சத்துக்காை 
ய்சவைவயச வ்சயய முன்ைரவும்

(உ) மதம், வமாழி, பிராநதியம், அல்லது 
குறுகிய பிரிவுகவைக்கடநது ைநது, ஒன்று்ட்ட 
உணர்வை, ்சயகாதரத்துைத்வத இநதிய 
மக்களிவடயய ைைர்க்கவும் வ்ண்குலத்தின் 
கண்ணியத்வத இழிவு வ்சயயும் ய்ாக்வகத் 
தவிர்க்கவும்

 (ஊ) நமது வதான்வமயாை, சிைநத 
்ண்்ாடுகவைப் ய்ாறறிப் ்ராமரிக்கவும்,

 (எ) ைைஙகள், ஏரிகள், ைைவிலஙகுகள், மறை 
உயிரிைஙகள் உட்்ட உள்ை இயறவகச 
சூழவல யமம்்டுத்தவும், ்ாதுகாக்கவும், மறை 
உயிர்களிடத்து இரக்கஙகாட்டவும், 

 (ஏ) அறிவியல் ்சார்நத அணுகுமுவை, மனித 
யநயம், ஆராயசசிக்காை ஊக்கம், சீர்திருத்தம், 
இைறவைப் ய்ணிக்காக்கவும்,

(ஐ) வ்ாதுசவ்சாத்துக்கவைப் ்ாதுகாக்கவும், 
ைன்முவைகவைக் கண்டு விலகவும்,

(ஒ) நாடு ைைர்சசிப்்ாவதயில் விவரநது 
வைறறி காண  அவைத்துத் துவைகளிலும் 

தனியாகயைா, கூட்டாகயைா முயறசி 
வ்சயயவும்,

(ஓ) முவைவைத் தமது கடவமயாயக் வகாள்ை 
யைண்டும்.

யதசியக் கவலத்திட்ட ைவரவு 2005
ைா்ல �ாற்றததிற்மைற்்வும் அறிவுப பு்லஙைளின 
விரிவுகமைற்்வும்  அவவபம்ாது ைக்லததிட்டதக்த 
ம�ம்்டுததிட, வழிைாட்டும் பநறிமுகறைள �னி்தவள 
ம�ம்்ாட்டுததுகறயால் வைஙைப்ட்டு வருகினறன.  

அ்தனடிப்கடயில் 2005ஆம் ஆணடின ம்தசியக 
ைக்லததிட்ட வகைவில் வைஙைப்ட்ட வழிைாட்டும் 
பநறிைளில் மு்தனக� ப்றுவன.

 � ்ளளிககு பவளியிலுளள சமூை வாழ்வுடன 
அறிகவத ப்தாடர்பு்டுதது்தல்

 � �னப்ாடம் பசய்து்தான ைற்ைமவணடும் 
எனற நிக்லயிலிருநது  ைற்றல் �ாறியுளளக்த 
உறுதிபசய்்தல்

 � குைநக்தைளின ஒட்டுப�ாத்த ஆளுக�கய 
வளர்ததிடக ைக்லததிட்டதக்த ம�ம்்டுதது்தல்

 � ம்தர்வு முகறைகள பநகிழ்வாககு்தல்
 � நாட்டின ்னமுைத்தனக�ககு மு்தனக�யிடம் 

அளித்தல்
இவற்றின அடிப்கடயில் ்தமிைைததில் 

ப�ாழிப்ாடக ைக்லததிட்ட வடிவக�பபு – 2017 
வடிவக�கைப்ட்டுளளது.

தமிழகக் கவலத்திட்ட ைடிைவமப்பு - 2017
ம்தசியக ைல்விக பைாளகைைள, ம்தசியக 
ைக்லததிட்ட வடிவக�பபு (2005) POSITION 
PAPER NATIONAL FOCUS GROUP ON 
TEACHING OF INDIAN LANGUAGE (2006) �ாநி்ல 
ப�ாழிகபைாளகை ம்ானறவற்றின அடிப்கடயில் 
்தமிழ்க ைக்லததிட்டததிற்ைான வடிவக�பபு 
(2017) கீழ்கைாண வழிைாட்டு பநறிமுகறைளின 
அடிப்கடயில் உருவாகைப்ட்டுளளது.

• ப�ாழியின அடிப்கடத திறனைள 
�ட்டு�ல்்லா�ல் ்ளளிககு உளளும் 
பவளியிலும் ப்தாடர்்ாடல் திறனைகள 
�ாணவர்ைளிகடமய வளர்த்தல்.

• ்தமிழ்ப�ாழி, ்தமிைைம், ்தமிைர்ைளின 
்ண்ாட்டுப ப்ருமி்தஙைள ஆகியவற்கற 
உணர்ததிடப ப்ாருணக� அடிப்கடயில் 
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வகுபபுைளுககு ஏற்ற ்டிநிக்லைளில் 
்ாடததிட்டஙைகள அக�த்தல்.

• �ைபு சார்ந்த இ்லககிய வடிவஙைள 
�ட்டு�ல்்லாது நவீன வடிவஙைகளயும் 
அறிமுைப்டுததுவ்தன வாயி்லாை 
�ாணவர்ைளிகடமய ்கடப்ாற்றல் 
்தற்சிந்தகன ம்ானற திறனைகள 
வளர்த்தல்.

• ்தமிகைப ்யன்ாட்டு ப�ாழியாைக ைற்்்தன 
மூ்லம் ப�ாழிசார் மவக்ல வாய்பபுைளுகைான 
திறனைகள வளர்தப்தடுத்தல்.

• ைா்லத ம்தகவைளுகமைற்் ப�ாழிததிறகன 
வளர்ப்்தன மூ்லம் பசந்தமிழ் எனறுமுள 
பசழுந்தமிைாய்ப புதுக�ைகள உளவாஙகும் 
்தனக�யது என உணைச் பசய்்தல்.

்தமிைைததில் புதிய  ்ாடததிட்டம் அக�நதிட 
அைசாகண பவளிடப்ட்டு அைசாகணயில் 
குறிபபிடப்ட்டுளள வகையகறைகள 
�னததிற்பைாணடு ்தமிழ் ப�ாழிககுப ப்ாருணக� 
அடிப்கடயில்  ்ாடததிட்டம் ைல்வியாளர்ைளால் 
வடிவக�கைப்ட்டது.

்ள்ளிக்கல்வித்(க.ஆ.்.)துவை
அர்சாவண (நிவல ) எண் 99 நாள் : 22.05.17
புதிய ்ாடததிட்டம் �ற்றும் ்ாடபபுத்தைஙைகள 
உருவாககிடும் ப்ாழுது கீழ்கைணட 
வழிைாட்டு பநறிமுகறைள ைவனததில் 
பைாளளப்டமவணடும்

 � ைற்றக்ல �னனததின திகசயிலிருநது 
�ாற்றிப ்கடபபின ்ாக்தயில் ்யணிகை 
கவத்தல்

 � ம்தால்வி ்யம் �ற்றும் �ன அழுத்ததக்த 
உற்்ததி பசய்யும் ம்தர்வுைகள உரு�ாற்றி 
ைற்றலின இனிக�கய  உறுதி பசய்யும் 
்தருண�ாய் அக�த்தல்

 � ்தமிைர் ்தம் ப்தானக� வை்லாறு, ்ண்ாடு, 
�ற்றும் ைக்ல, இ்லககியம் குறித்த ப்ருமி்த 
உணர்கவ �ாணவர்ைள ப்றுவதுடன, 
அவர்ைள ்தனனம்பிககையுடன அறிவியல் 
ப்தாழில் நுட்்ம் கைகபைாணடு நவீன 
உ்லகில் பவற்றிநகட ்யில்வக்த உறுதி 
பசய்்தல்

 � அறிவுதம்தடக்ல பவறும் ஏட்டறிவாய்க 
குகறதது �திபபிடா�ல் அறிவுச் சாளை�ாய் 
புத்தைஙைள விரிநது ்ைவி வழிைாட்டு்தல்

1. அடிப்்வடவமாழித்திைன்கள்
யகட்டல்: பசய்யுகளயும் உகைவடிவஙைகளயும் 

பசால்்லகமைட்டு / ்டிகைகமைட்டுப 
புரிநதுபைாளளு்தல், புரிநதுபைாணடவற்கற 
பவளிப்டுதது்தல்.

ய்சுதல்: மைட்டவற்றின ப்ாருளுணர்நது 
ம ் ச் சி ல் ப வ ளி ப ் டு த து ்த ல் . அ க வ யி ல் 
அச்சம், கூச்சமினறிப ம்சு்தல். மைட்ட 
்டித்த பசய்திைளினமீது வினாகைள 
எழுபபு்தல். வினாகைள எழுபபுவ்தன 
வாயி்லாைப புதியவற்கற அறிநது, புரி்தக்ல 
ம�ம்்டுததிக பைாளளு்தல். ்ட்டறிகவச் 
பசாந்த  நகடயில் ம்சு்தல்/ைருத்தாடல் 
நிைழ்தது்தல்.

்டித்தல்: பசய்யுள,  உகைநகட மு்த்லான 
்ல்மவறு வடிவஙைகளயும்  ்டித்தல். 
ப்ாருளுணர்வுககு ஏற்றார்ம்ால் 
உரிய ஒலிபபு, குைல் ஏற்றஇறகைம்,  
நிறுத்தககுறிைளுடன உணர்ச்சி பவளிப்ட,  
்டிததுகைாட்டு்தல், ்டித்த ்குதியின 
ப்ாருளுணர்நது ்தி்லளித்தல், ்டித்த 
்குதியின ப�ாழி நகடகய இனஙைாணல், 
வாய்ககுள ்டித்தல், வாய்விட்டுப ்டித்தல், 
ஆழ்நது ்டித்தல், அைனறு ்டித்தல்.

எழுதுதல்: பசய்யுள, உகைநகடவழி மைட்டும், 
்டிததும் அறிந்தவற்கறத ்தம் பசாந்த 
நகடயில் எழுது்தல். ்ல்மவறு சூைல்ைள, 
நிைழ்வுைளின ம்ாது பிறர் கூறியவற்கறயும் 
்தாம் ப்ற்ற அனு்வஙைகளயும் பசாந்த  
நகடயில் எழுது்தல்.

• வாழ்வியல் �ாட்சிக�கைான 
திறனைகளயும் (விழுமியஙைள) 
ம்தர்ச்சிகைான திறனைகளயும் 
(வாழ்வியல்திறனைள) அறிநது 
பின்ற்று்தல்.

2. விழுமியஙகள்
• பசய்யுள, உகைநகட,  துகணப்ாடம், 

இ்லகைணப்குதிைள வழி  ்தமிழ்ப�ாழியின 
இனிக�, சிறபபு, ப்ருக�, ப்தானக�, 
அருக�, சமு்தாயமநாககு, நல்லிணகைம் 
ம்ானறவற்கற அறிநது ம்ாற்றும்திறன.

• ்்லவகைப்ட்ட �கைளின ப�ாழி, 
உணவுமுகற, வாழ்ககை முகற, 
�ைபு, ்ண்ாடு  அறி்தல்/�தித்தல். 
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• சிறு சிறு ் ாடல், ைவிக்த, ைக்த ஆகியவற்கறப 
்கடககும் திறன.

5. திைைாயவுத்திைன்கள்
• ைற்றறிந்த ்ாடலுடன ஒத்தைருததுளள 

பிற்ாடல் அல்்லது இ்லககியததுடன 
ஒபபிடும் திறன.

• ப�ாழிப்ாடம் வழி அறிந்தனவற்கறத 
திறனாய்வு பசய்யும் திறன.

• ்டித்த ைருதது சார்நது ்தனனுகடய 
விருபபு பவறுபபு, உடன்டல், �றுத்தல், 
ம்ானறவற்கற  நுட்்�ாை ஆய்வுபசய்து 
பவளிப்டுததும் திறன.

• உணர்ச்சிைை�ான பவவமவறுவகை 
்ாடபப்ாருள /சிகைல்ைகளக ைாைணைாரிய 
அடிப்கடயில் ஆைாய்நது ைருததுைகள 
பவளிப்டுததும் திறன.

• இயற்கை சார்ந்த (அ) சிகைல்ைள ப்தாடர்்ாை 
ஆைாய்ந்தறிநது முடிவுககு வரும் திறன.

• மைட்ட/்ார்த்த உளளூர்ச் சமூை நிைழ்வுைள, 
பசயல்்ாடுைள, சடஙகுைள ்ற்றி வினா 
எழுபபு்தல்/ ைருத்தாடல் பசய்யும் திறன.

6. வமாழிவ்யர்ப்புத்திைன்கள்
• ்ாடப்குதியில்/வைகைததில் ்யன்டுததும் 

பிறப�ாழிச் பசாற்ைளுககுரிய 
்தமிழ்ச்பசாற்ைகள அறிநது, ம்ச்சிலும் 
எழுததிலும் ்யன்டுததுல்.

• பசாற்ைள, ப்தாடர்ைள,  உகைப்குதிைகளச் 
பசாந்த�ாை ப�ாழிப்யர்த்தல்.

7. வ்சால்லாக்கத்திைன்கள்
• ைா்லததின ம்தகவைளுகமைற்்ப புதிய புதிய 

பசால்்லாகைஙைகள உருவாகை முயலு்தல்.
8. புத்துலகிறகாை திைன்கள்
(இ்தழியல், ஊடைம், ைணினி, இகணயம்சார் ப�ாழிததிறனைள)

• பசய்தி, விளம்்ைம், அறிவிபபு, 
நிைழ்ச்சிதப்தாகுபபு ம்ானறவற்கறக 
கூறும்திறன/உருவாககும்திறன.

• ைணினிவாயி்லாை, ப�ாழிசார்வளஙைகளத
ம்தடிகைற்கும்திறன

• மநாகைஙைளுகமைற்் பசய்திைள திைட்டு்தல், 
உருவாககு்தல், ப்தாகுத்தல் திறனைள

• பசய்தி, விளம்்ைம், அறிவிபபு ம்ானறவற்கறத 
்தமிழில் ்தட்டச்சு பசய்யும் திறன.

• கைபயழுதது இ்தழ், ஆணடு�்லர் 
ம்ானறவற்றில் ்தம் ்கடபபுைகள 
பவளியிடும் திறன.

• ்தம்முகடய ்கடபபுைகள இகணயததில்  
்திமவற்றம் பசய்யும் திறன.

• பசய்யுள, உகைநகட,  துகணப்ாடம், 
இ்லகைணப்குதிைள வழியாை  
நனபனறிைகள உணர்ந்தறிநது 
பின்ற்று்தல்.

அனபு 
நட்பு

விடாமுயறசி
உ்ைப்பு

ஒறறு்ம 
தனனம்பிக்க

விழுமியங்கள்

சமாழிப்்றறு 
விதிக்ளப் 

பின்றறுதல்

யநர்ம 
வாய்ம

3. ைாழ்வியல்திைன்கள்
ப�ாழிகயக ைற்றல் வழியாை வாழ்வியல் 
திறனைகளப ப்று்தல்.

முடிபவடுககும் 
திறன

பிைச்சகன 
தீர்ககும் திறன

்தனகன அறியும் 
திறன

சிறந்த ்தைவல் 
ப்தாடர்புத திறன ்கடப்ாகைச் 

சிந்தகனத
திறன

ைாழ்வியல் 
திைன்கள்

கூர்சிந்தகனத 
திறன

�ன 
அழுத்ததக்தக 
கையாளும் 

திறன

உணர்வுைகளக 
கையாளும் 

திறன

பிறகை அவர் 
நிக்லயிலிருநது 
்ார்ககும் திறன

சுமுை 
உறவுகைான 

திறனைள

4. ்வடப்புத்திைன்கள்
• ்ாடல் ைவிக்தைகள நீட்டிச் பசல்லு்தல்
• சிந்தகன, ைற்்கன வாயி்லாை �னததில் 

உருவகிததுத ்தனது  ம்ச்சிலும் எழுததிலும் 
பவளிப்டுதது்தல்

• ப�ாழிப்ாடம் வழி அறிந்த ைருததுைளுககு,  
உகைநகட, ைக்த, நாடைம் எனறு  �று 
வடிவம் பைாடுத்தல்.
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• ப�ாழியின ம�னக�
• ்ாைம்்ரிய விகளயாட்டுைள
• நாைரிைம் �ற்றும் ்ண்ாடு
ம்ானற ைருததுைள ்ாடநூலில் இடம் 
ப்ற்றுளளன. இவற்கற ஆசிரியர் மிைக 
ைவன�ாைக கையாளு்தல்  மவணடும்.

10. வமாழிப்பிவழகவைக் கவைதல்
• ப�ாழிப்யிற்சிைள
• ்யிற்சித ்தாளைள
• ப�ாழி விகளயாட்டுைள
• குகறயறிச்மசா்தகன
• குகறதீர் பசயல்ைள
• பிகை ைகள்தல்.

9. வமாழிப்்ாடத்தில் ்சமூகக் கருத்துகள்
• சமூைப ்ாலினம்
• குைநக்த உரிக�ைள
• ப்ண உரிக�ைள
• உளளடஙகிய ைல்வி
• ப்தாழிலின ம�னக�
• அறிவியல் �னப்ானக�
• சுற்றுச்சூைல் விழிபபுணர்வு
• அக�திக ைல்வி
• மநர்�கற எணணஙைள
• விழுமியஙைள (�திபபுக ைல்வி)
• வாழ்வியல் திறனைள
• உறவுைகளப ம்ணு்தல்
• ைக்லவடிவஙைள

கறைல் விவைவுகள்
• ைற்றல் விகளவுைகள உற்றுமநாகைவும், அளவிடவும் முடியும்.
• ைற்றல் பசயல்்ாடுைள வழிமய எதிர்்ார்கைப்டும் ைற்றல் விகளவுைகள 

அளவிட முடியும்.
• அறிவு, திறனைள, விழுமியஙைள, �திபபுைள ம்ானறன ்ாடதம்தாடு 

ப்தாடர்புகடய ைற்றல் விகளவுைளாகும். 
• ஒவபவாரு இயலிலும் குைநக்தைளின ைற்றல் விகளவுைகளக  கூர்நது 

மநாககிப   ்ருவ இறுதியில் ஒட்டு ப�ாத்தக ைற்றல் விகளவுைகள �திபபிட 
மவணடும் . 

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

Meena Samy
Typewritten Text
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ஆைாம் ைகுப்பு - தமிழ்
 முதல் ்ருைம் மதிப்வ்ண்: 60

அ.  ்சரியாை விவடவயத் யதர்நவதடுத்து எழுதுக 10x1=10
1. ்தாய்ப�ாழியில் ்டித்தால் ---------------- அகடய்லாம்.

(அ) ்னக� (ஆ) ம�னக� (இ) ப்ாறுக� (ஈ) சிறுக�.
2. ைைவம எனனும் பசால்லின எதிர்ச்பசால் ------------------

(அ) இளக� (ஆ) புதுக� (இ) வறுக� (ஈ) இனிக�.
3. நீலம் + ைான் என்்தகனச் மசர்தது எழு்தக கிகடககும் பசால்

(அ) நீ்லம்வான (ஆ) நீளம்வான (இ) நீ்லவான (ஈ) நீ்லவவான
4. வைண்குவட – இச்பசால்க்லப பிரிதது எழு்தக கிகடப்து

(அ) பவளகள + குகட (ஆ) பவண + குகட 
(இ) பவம்க� + குகட  (ஈ) பவணக� + குகட

ஆ. யகாடிட்ட இடஙகவை நிரப்புக 
5. பசஙைால் நாகைகயப ்ற்றிப ்ாடிய ்தமிழ்பபு்லவர் -----------------------
6. ‘மசாபியா’ மைாம்ாவுககுக குடியுரிக� வைஙகிய நாடு ----------------

இ. வ்ாருத்துக 
7. ப்தால்ைாபபியம் - ைாபபியம்
8. எட்டுதப்தாகை - அறநூல்
9. நா்லடியார் - இ்லகைண நூல்
10. �ணிம�ைக்ல - சஙை இ்லககியம்

ஈ. ஓரிரு வ்சாறகளில் விவடயளி (ஏயதனும் ஐநது மட்டும்)  5x2=10
11. ்ாைதி்தாசன ்தமிழுககுச் சூட்டியுளள ப்யர்ைள யாகவ? 
12.  ை,ச,ட,்த,்,ற – இவற்றில் ப�ாழிமு்தல் எழுததுைகளக ைணடறிநது அவபவழுததுைளில் ப்தாடஙகும் 

பசாற்ைகள எழுதுை.
13. ்றகவைள எகைாைணஙைளுகைாை இடம் ப்யர்கினறன?
14. துருவப ்குதிைளில் ஆய்வு பசய்ய எநதிை �னி்தகன அனுபபுவ்தன ைாைணம் யாது?
15. ஞாயிற்றுககும் மசாை�னனனின ஆகணச் சகைைததிற்கும் உளள ஒபபுக� யாது?
16. மு்தல் எழுததுைள யாகவ?
17. ்தமிழின புைழ் எஙபைல்்லாம் ்ைவமவணடும் எனப ப்ருஞ்சிததிைனார் கூறுகிறார்?

 �ாதிரி வினாத்தாள – I
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உ. ஓரிரு வதாடர்களில் விவட தருக (ஏயதனும் மூன்று மட்டும்)   3x4=12
18. அஃறிகண எனனும் பசால்லின சிறபபிகன எழுதுை.
19. ்ாைதியார் எத்தகைய சூைலில் வாை விரும்புகிறார்?
20. சிட்டுககுருவிைளின எணணிககை குகறநது வருவ்தற்ைான ைாைணஙைள யாகவ?
21. உஙைளுகபைன ஓர் எநதிை �னி்தன இருந்தால் அ்தகன எவற்றுகபைல்்லாம் ்யன்டுததுவீர்ைள?
22. �கைகய நீஙைள எநப்தந்தக ைாைணஙைளுகைாை வாழ்ததுவீர்ைள?

ஊ. பின்ைரும் கவிவதப் ்குதிவய அடிமாைாமல் எழுதுக 4 +2=6
23. “்தமிழுககும்” எனத ப்தாடஙகி “விகளவுககு நீர்” என முடியும் 4 அடிைகள எழுதுை.
24. “ஈனற ப்ாழுதின” எனத ப்தாடஙகும் திருககுறகள எழுதுை.

எ. அவைத்து விைாக்களுக்கும் விவடயளி 10x1=10
25. உயிர்ககுறில் எழுததுைகள வட்டமிடுை.

அமு்தா, இனியன, ஈைம், ஒனறு, ஐநது, 
26. �ரு்தம் – இச்பசால்லுககு உரிய �ாததிகை அளவு யாது?
27. ‘அனகனத்தமிழ் வாழ்ை’ – இதப்தாடரில் உளள சார்ப்ழுததுைள எத்தகன? அவற்கற எழுதுை.
28. உயிபைழுததுைளின எணணிககைகயத ்தமிழ் எணைளில் எழுதுை.
29. இனிய உளவாை இனனா்த கூறல்  

ைனியிருப்க ைாய்ைவர்ந ்தற்று
இககுறட்்ாவில் உளள எதுகைச் பசாற்ைகள எழுதுை.

30.  இப்டததிற்கு வைஙகும் ப்யர்ைகள எழுதுை.-------, ------
31. குருவி - இச்பசால்லின இறுதி எழுததில் ப்தாடஙகும் இைணடு பசாற்ைகள எழுதுை.
32. கீழ்கைாணும் ப்ாருளைளின ்தமிழ்பப்யர்ைகள எழுதுை 

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

  ------------------------
33. குறிக்ல பநடி்லாககிப புதிய பசாற்ைகள எழுதுை.

குகட -------------
சிட்டு --------------

34. விடு்ட்டக்த நிைபபுை.
்தமிழ் இ்லகைணம்

எழுதது பசால்
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ஏ. ஏயதனும் ஒன்ைனுக்கு விவடயளிக்க  1 x 6=6

35. கிைவனும் ைடலும் ைக்தகயச் சுருககி எழுதுை.
36. இனசுகவககு அதக்த கூறிய அறிவியல் பசய்திைகளத ப்தாகுதது எழுதுை.

ஐ. கடிதம் எழுதுக  1x6=6
37. உஙைள ஊரில் நகடப்றும் திருவிைாவிற்கு வரு�ாறு அகைபபு விடுததுத ம்தாழிககுக ைடி்தம் எழுதுை.

இடம் 
நாள 

அனபுத ம்தாழி ………………
இஙகு நான ந்லம். …………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

உன உயிர்த ம்தாழி
உகறம�ல் முைவரி

 �ாதிரி வினாத்தாள – 2

                                                                        ஆைாம் ைகுப்பு - தமிழ் மதிப்வ்ண் : 60
                                                                          இரண்டாம் ்ருைம்  
அ. ்சரியாை விவடவயத் யதர்நவதடுத்து எழுதுக  10x1=10

1. �ாணவர்ைள நூல்ைகள ……… ைற்ை மவணடும்.
(அ) ம�ம்லாட்ட�ாை (ஆ) �ாசற (இ) �ாசுற (ஈ) �யகைமுற.

2. அறிவு + உகடக� என்்தகனச் மசர்தது எழு்தக கிகடககும் பசால் ………….
(அ) அறிவுகடக� (ஆ) அறிவு உகடக�
(இ) அறிவுயுகடக� (ஈ) அறியுகடக�.

3. ஆசாைக மைாகவ எனனும் பசால்க்லப பிரிதது எழு்தக கிகடப்து.
(அ) ஆசாை + மைாகவ (ஆ) ஆசாைக + மைாகவ 
(இ) ஆசாைம் + மைாகவ (ஈ) ஆ+சாைகமைாகவ
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4. முதப்தடுககும் இடம் ………………..
(அ) வயல் (ஆ) ைாடு (இ) ஏரி (ஈ) ைடல்.

ஆ. யகாடிட்ட இடத்வத நிரப்புக 
5. ஒரு ப்ாருகளக பைாடுதது மவபறாரு ப்ாருகளப ப்றும் வணிைததிற்கு ……….  எனறு ப்யர்.
6. ைதிைவனுககு நனறி கூறும் ்தமிைர் விைா ……………….

இ. வ்ாருத்துக 
7. வாய்ப�ாழி இ்லககியம் -  சிற்்க ைக்ல
8. �ா�ல்்லபுைம் -  வணிைம்
9. ஏற்று�தி இறககு�தி -  ைா�ைாசர்
10. �திய உணவுத திட்டம் -  ்தா்லாட்டு

ஈ. ஓரிரு வ்சாறகளில் விவடயளி (ஏயதனும் ஐநது மட்டும்)  5x2=10
11. �னனனுககும், ைல்வி ைற்மறாருககும் உளள மவறு்ாடு யாது?
12. ்தா்லாட்டுப ்ாடலில் குறிபபிடப்டும் மசை நாட்டின வளஙைகள எழுதுை.
13. முடியைசன ்ாடலில் கூறப்டும் நானி்லஙைள யாகவ?
14. மீனவர் ்ாடலில் ைடல் அக்லைளும், ம�ைமும் எவவாறு ைற்்கன பசய்யப்ட்டுளளன?
15. �ஞ்சு விைட்டு – மவறு எபப்யர்ைளால் அகைகைப்டுகிறது? 
16. ைா�ைாசகைப ப்ரியார் எவவாறு ்ாைாட்டினார்?
17. இன எழுததுைள எனறால் எனன?

உ. ஓரிரு வ்சாறவைாடர்களில் விவடயளி (ஏயதனும் மூன்று மட்டும்)   3x4=12
18. ஆசாைக மைாகவயில் கூறப்டும் எட்டு விக்தைள யாகவ?
19. விருநதினகை உ்சரித்தல் ்ற்றிய திருவளளுவரின ைருததுைகள எழுதுை.
20. ைா�ைாசர் ஆற்றிய ைல்விப ்ணிைகள எழுதுை.
21. உஙைள ்குதியில் நகடப்றும் முககியத ப்தாழில் எது? அக்தப ்ற்றி எழுதுை.
22. ைல்வி ைற்று நீ பசய்யப ம்ாகும் சா்தகனைள ்ற்றி எழுதுை.

ஊ. பின்ைரும் வ்சயயுவை அடிகள் மாைாமல் எழுதுக   4x2=6
23. “�னனனும் �ாசறக ைற்மறானும்” எனத ப்தாடஙகும் மூதுகைப ்ாடக்ல எழுதுை.
24. “இனிய உளவாை” எனத ப்தாடஙகும் திருககுறகள அடி�ாறா�ல் எழுதுை.

எ. அவைத்து விைாக்களுக்கும் விவடயளி  10x1=10
25. சரியான பசாற்ைகளக பைாணடு நிைபபுை. 
ைடலில் எழுவது …………, ைணணா எனறு ……………….
(அகை, அகள, அக்ல)
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26. வினா எழுததுச் பசாற்ைள/சுட்படழுததுச் பசாற்ைளால் நிைபபுை.
  “அகைா எனனுகடய புத்தைம் …………..?” எனறு அவளது ்தம்பி மைட்ட்தற்கு, “…………. இருககிறது” 

எனறு ைாட்டினாள.
27. ்டதக்தப ்ார்ததுப ப்யர்ைகள எழுதி இன எழுததுைகள வட்டமிடுை

   

   

28. பினவரும் ்டஙைளுககுப ப்ாருத்த�ான ப்தாகைச் பசால்க்ல எழுதுை.

29. ்தமிழ்ப ப்யர்ைகள எழுதுை

- 

 - 
30. வினா எழுதக்தக ைணடுபிடிதது எழுதுை.

 ம்ாை்லா�ா………….
 யாருககு ……………

31. ம�ாகனச் பசாற்ைகள எடுதது எழுதுை.
 உளளம் உகடக� உகடக� ப்ாருளுகடக�
 நில்்லாது நீஙகி விடும்.
 ………… ……… …………
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32. �யஙபைாலிப பிகைைகளத திருததி எழுதுை.
 வாகைப்ளம் உடலுககு நளளது.

33. அணக�ச் சுட்டுச் பசாற்ைகளக ைணடறிநது எழுதுை.
  அவன, இவள, இபபுத்தைம், அஙமை, அவவீடு, அது, இஙமை, அவர்ைள, இது

34. ைவிக்தகய நிகறவு பசய்ை.
 அனகனயிடம் ப்றுவது ………….
 ஆசிரியரிடம் ப்றுவது ……………
 ்தநக்தயிடம் ப்றுவது …………….
 நண்னிடம் ப்றுவது ……………..

ஏ. ஏயதனும் ஒன்ைனுக்கு விவடயளி   1x6=6
35. �ா�ல்்லபுைச் சிறபபுைகள விவரி.
36. அணணா நூற்றாணடு நூ்லைதக்தப ்ற்றிக ைட்டுகை எழுதுை.

ஐ. கட்டுவர எழுதுக 1x6=6
37. ‘்தமிைர் ்ண்ாடு‘  அல்்லது  ‘இனகறய வணிைம்‘ எனனும் ்தக்லபபில் ைட்டுகை எழுதுை.

 �ாதிரி வினாத்தாள – 3
  

        ஆைாம் ைகுப்பு - தமிழ்          மதிவ்ண் : 60
மூன்ைாம் ்ருைம் 

அ. ்சரியாை விவடவயத் யதர்நவதடுத்து எழுதுக  10x1=10
1. ‘மைா’ எனனும் பசால்லின ப்ாருள ………….

 (அ) �ைம் (ஆ) அைசன 
(இ) உணவு (ஈ) ஆ்லயம்

2. ப்தாழு மநாயாளிைளுககு �ருததுவம் பசய்்தவர்.
 (அ) வளள்லார் (ஆ) ப்தைசா 
(இ) கை்லாஷ சதயார்ததி  (ஈ) ைாநதி

3. ்த�கபைன முய்லா மநானறாள – பிறர்கபைன முயலுநர் உணக�யாமன – இப்ாட்லடிைள இடம் 
ப்ற்றுளள நூல்.

 (அ) திருககுறள (ஈ) ஆசிய மஜாதி 
(இ) �ணிம�ைக்ல  (ஈ) புறநானூறு

4. பினவரும் ப்தாடரில் ப்தாழிற்ப்யகைக ைாணை
 ைற்றக்லத ப்தாடர்மவாம் இனி நனக�ைள ப்ருகும்.
 (அ) ைற்றல் (ஆ) ப்தாடர்மவாம் (இ) நனக�ைள (ஈ) ப்ருகும்.



62

ஆ. யகாடிட்ட இடஙகவை நிரப்புக 
5. �னததுகைண �ாசி்லன ஆ்தல் …………  ஆகு்ல நீை பிற.
6. மசாம்்ல் எனனும் பசால்லுககுரிய எதிர்ச்பசால் ……………

இ. வ்ாருத்துக 
7. ்தமிழ்நாட்டின பசாதது -  �ணிம�ைக்ல
8. வீை�ஙகை -  கை்லாஷ சதயார்ததி
9. ்சிபபிணி ம்ாககிய ்ாகவ -  ்ாைதியார்
10. குைநக்தைள உரிக� -  மவலுநாச்சியார்

ஈ. ஓரிரு வ்சாறகளில் விவட எழுதுக (ஏயதனும் ஐநது மட்டும்) 5x2=10
11. அறததின ஊனறுமைா்லாைத ்தாைா்ாைதி குறிபபிடுவது யாது?
12. ைனனியாகு�ரிகயயும் ைாஷமீகையும் எவவாறு ்தாைா்ாைதி இகணததுக கூறுகிறார்?
13. �னனனாலும் முடியா்த பசயல் எது எனப புத்தர் கூறுகிறார்?
14. நல்்லவர் எனப ப்யர் ப்ற நீஙைள எனன பசய்வீர்ைள?
15. ஆறாய்ப ப்ருகிய ைணணீர்– இதில் உளள அணி யாது?
16. நால்வகைச் பசாற்ைளுள ்தனிதது இயஙைா்தகவ எகவ?
17. ந�ககுத துன்ம் பசய்்தவகைத ்தணடிககும் வழியாை வளளுவர் கூறுவது யாது?

உ. ஓரிரு வ்சாறவைாடர்கள் விவடயளிக்க (ஏயதனும் மூன்று மட்டும்) 3x4=12
18. ைாநதியடிைளின உகட �ாற்றததிற்குக ைாைண�ான நிைழ்கவ எழுதுை.
19. உஙைளுககு அமு்தசுைபி கிகடத்தால் எனன பசய்வீர்ைள?
20. குைநக்தத ப்தாழி்லாளர் குறிதது எழுதுை.
21. இநதியாவின ப்ருக�ைளாை நீஙைள ைருதுவனவற்கற எழுது.

22. ்டதக்தப ்ார்தது 5 வரிைள எழுதுை.   

ஊ. வ்சயயுவை அடிமாைாமல் எழுதுக  4+2=6
23. “அனகன நாட்டின” எனத ப்தாடஙகி ‘கிைககு வாசலிது’ என முடியும் ்தாைா்ாைதி ்ாடல்.
24.“இனனாபசய்்தாகை” எனத ப்தாடஙகும் திருககுறள. 
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எ. அவைத்து விைாக்களுக்கும் விவடயளி    10x1=10
25. �ாற்றம் – பசாற்பறாடரில் அக�தது எழுதுை.
26. ப�ய் – இரு ப்ாருள எழுதுை …….……… ………
27.  ைாநதியடிைகளக ைவர்ந்த நூல் திருககுறள 

ப்யர்ச் பசாற்ைகள எடுதது எழுதுை …… …… ……
28.  இகடச் பசாற்ைகள எடுதது எழுதுை. 

்தநக்தயும், ்தாயும் ஊருககுச் பசனறனர் ……… ………. ………

29.  - இடுகுறிபப்ாதுப ப்யகை – இடுகுறிச்சிறபபுப ப்யைாை எழுதுை.

30. - எனன வகைப ப்யர்?
31. �ணிம�ைக்ல பூம்புைாகைச் மசர்ந்தவள. இதில் உளள இடபப்யகை எழுதுை.
32. ஒருநாள அனகன ப்தைசா சாக்லயில் நடநது பசனறார். இதப்தாடரில் உளள ைா்லபப்யகை எழுதுை.

33.  ்டதக்தப ்ார்தது உயர்வு நவிற்சியாை ஒரு ப்தாடர் எழுதுை 
34. பினவரும் ப்தாடரில் உளள பிகைகயத திருததி எழுதுை.
       உயிர்ைளிடததில் அனபு பசலுதது்தல் ஓர் சிறந்த ்ணபு.

ஏ. ஏயதனும் ஒன்ைனுக்கு விவடவயழுதுக.   1x6=6
35. குறிபபுைகளப ்யன்டுததி விரிதது எழுதுை.

மவலுநாச்சியார் – திணடுகைல் மைாட்கட – ஆம்லாசகன – ஐ்தர் அலி ்கட வருகை – ைாகளயார் 
மைாயில் மீட்பு – உகடயாள நடுைல் – சிவைஙகைக மைாட்கடககுள புகு்தல் – குயிலியின தியாைம் – 
மைாட்கட மீட்பு.

36. ‘்ா்தம்’ எனற ைக்தகயச் சுருககி எழுதுை
ஐ. கட்டுவர எழுதுக 1x6=6

37. ‘நாட்டு முனமனற்றததில் இகளஞர்ைளின ்ஙகு’  அல்்லது  ‘�னி்த மநயம்’  எனனும் ்தக்லபபில் 
ைட்டுகை எழுதுை
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கவல மறறும் ைடிைவமப்புக் குழு

தவலவம ஒருஙகிவணப்்்ாைர்  மறறும் ஆக்கத் தவலவம
சீனிைா்சன் நடரா�ன் 

ைவர்டம் 
சு.வை.யகாகுலகிருஷணன்
பிரயமாத், யைல்முருகன்  
அைசு ைவின ைக்லக ைல்லூரி �ாணவர்ைள, பசனகன

ைடிைவமப்பு & In-House
கார்த்திக்
வ�ரால்டுவில்்சன்
மதன்
்க்கிரி்சாமி

ஒருஙகிவணப்்ாைர்
ரயமஷ முனி்சாமி 

வல்லுநர்
முவைைர்  நா. அருள்முருகன்
துகண இயககுநர், 
்தமிழ்நாடு ்ாடநூல் �ற்றும் ைல்வியியல் ்ணிைள ைைைம், 
பசனகன.

ைட்டக�தம்தார்
முவைைர் அ. மணமலர்சவ்சல்வி
முதுநிக்ல விரிவுகையாளர், 
�ாவட்ட ஆசிரியர் ைல்வி �ற்றும் ்யிற்சி நிறுவனம். 
கீைப்ழுவூர், அரியலூர் �ாவட்டம்.

முவைைர் ்.வமயயப்்ன்,
ஆசிரியர் ்யிற்றுநர், வட்டாை வளக�யம், 
்வானிசாைர், ஈமைாடு �ாவட்டம் .

திரு. சிை.முரளி 
்ட்ட்தாரி ஆசிரியர், மஜ. எப. ம�ல்நிக்லப்ளளி, 
புலிவ்லம், திருச்சி �ாவட்டம்.

திருமதி வ்சா. இரா�லஷமி 
்ட்ட்தாரி ஆசிரியர், நைைாட்சி ம�ல்நிக்லப்ளளி, 
மசக்லயூர், ்தாம்்ைம், ைாஞ்சிபுைம் �ாவட்டம்.

திரு. த. ஜீைாைநதம் 
்ட்ட்தாரி ஆசிரியர், ஊைாட்சி ஒனறிய நடுநிக்லப்ளளி, 
அட்டப்ட்டி, பைாட்டம்்ட்டி ஒனறியம், �துகை �ாவட்டம்.

திருமதி.நா. �ாைகி
்ட்ட்தாரி ஆசிரியர், அைசு  �ைளிர் ம�ல்நிக்லப்ளளி, 
சினனத்தடாைம், மைாகவ �ாவட்டம். 

திருமதி  மு. கீதா 
இகடநிக்ல ஆசிரியர், அைசு �ைளிர் ம�ல்நிக்லப்ளளி, 
சநக்தபம்ட்கட, புதுகமைாட்கட �ாவட்டம். 

புலைர். தமிழ். திருமால்
முதுைக்லத ்தமிைாசிரியர், திருவளளுவர் ம�ல்நிக்லப்ளளி,  
குடியாத்தம், மவலூர்.

புலைர். கு. ்சம்்நதம்,
முதுைக்ல ஆசிரியர் (ஓய்வு) 
டி.ஆர்.பி.சி.சி.சி. இநது ம�ல்நிக்லப்ளளி, 
திருவளளூர்.

ஒருஙகிகணப்ாளர்
திருமதி .மு.வ்சல்வி 
்ட்ட்தாரி ஆசிரியர், 
அைசு உயர்நிக்லப்ளளி, 
மசரி, ைாமவரிப்ாகைம் ஒனறியம், மவலூர் �ாவட்டம்.

ஆசிரியர்வகயயடு - உருைாக்கக் குழு
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குறிபபுைளுகைாை...




