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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு 

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட.  அதே தபகான்று, 

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி 

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக 

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே 

உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் 

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள 

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு 

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட.  அதே தபகான்று, 

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி 

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக 

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக 

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட 

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

•  கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

•  ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே 

உறுதிதெய்ேல்.

•  அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

•  தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப் 

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள 

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.

III

9th tamil new -.indd   3 26-02-2018   16:24:17

III

www.tntextbooks.in



IV

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

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

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

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

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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்நாடடுப்பண 
ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ

 பாரத பாகய விதாதா

பஞசாப ஸிந்து குஜராத மராடடா

 திராவிட உதகல பஙகா

விந்திய ஹிமாசல யமுனா கஙகா

 உசசல ஜலதி தரஙகா.

தவ சுப நாேம ஜாேக

 தவ சுப ஆசிஸ மாேக

 காேஹ தவ ஜய காதா

ஜன கண மஙகள தாயக ஜய ேஹ

 பாரத பாகய விதாதா

ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ

 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

  - மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

்நாடடுப்பண - வபநாருள்

இந்தியத தாேய! மககளின் இன்ப துன்பங்களக கணிககின்ற நீேய எலலாரு்டய மனததிலும்

ஆடசி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞசா்பயும், சிந்து்வயும், கூர்சசரத்தயும், மராடடியத்தயும், திராவிடத்தயும்,

ஒடிசா்வயும், வஙகாளத்தயும் உளளக கிளர்சசி அ்டயச ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமய்மலத ெதாடர்களில எதிெராலிககிறது; யமு்ன, கங்க

ஆறுகளின் இன்ெனாலியில ஒன்றுகிறது; இந்தியக கட்லலகளால வணஙகப்படுகிறது.

அ்வ நின்னரு்ள ேவண்டுகின்றன; நின் பு்கழப் பரவுகின்றன.

இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்களக கணிககின்ற தாேய! உனககு

 ெவறறி! ெவறறி! ெவறறி!
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

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

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

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

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

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

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

உறுதிதமாழி

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

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

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
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அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

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

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

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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அழகிய தமிழில் அறிவுக்கருவூலம்; அடிப்பறைத் திைனகளின வளர்நிறலப் 

பபடைகம்; உயர்பததாைக்க நிறலக்கு உதவும் கறைல் ஏணியதாய் இப்பதாைநூல்

கறைல் ந�தாக்கஙகள்

பதாைப்பபதாருள் சதார்நத குறிக்நகதாள்கள்

கறபறவ கறைபின

பதாைப்பகுதிக்கு வலிறை நசர்க்கும் பசயல்பதாடுகள்

ைதிப்பீடு

கறைல் அறைறவ அளவிடும் கருவி

சிநதறை விைதா 

பதாைப்பபதாருள்சதார்நத விரிவதாை பதார்றவ

பைதாழிறய ஆள்நவதாம்

பைதாழித்திைறை நைம்படுத்தும் பசயல்பதாடுகள்

பைதாழிநயதாடு விறளயதாடு 

ஆர்வமூடடும் பைதாழி விறளயதாடடுகள்

நிறக அதறகுத் தக 

கறறுக்பகதாணைதன பவளிப்பதாடு

பசயல் திடைம் 

கறை கல்விறய வதாழ்க்றகநயதாடு பததாைர்புபடுத்தும் பசயல்கள்
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ப ப தா ரு ள ை க் க ம்

மினனூல் ைதிப்பீடு இறைய வளஙகள்

பதாைநூலில் உள்ள விறைவுக் குறியீடறைப்  (QR Code) பயனபடுத்துநவதாம்! 

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

•  ெசயலி்ய திறந்தவுடன், ஸேகன் ெசய்யும் ெபாததா்ன அழுததி பாடநூலில உளள வி்ரவு குறியீடுக்ள ஸேகன் ெசய்யவும். 

•  தி்ரயில ேதான்றும் ேகமரா்வ பாடநூலின் QR Code அருகில ெகாண்டு ெசலலவும். 

•  ஸேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இ்ணககப்படடுளள மின் பாட பகுதிக்ள பயன்படுததலாம். 

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

பயன்படுததவும்.

IX

இயல் பபதாருணறை தறலப்பு பக்கம்

1 பைதாழி

தமிழின இனிறை 1

அறிவதா? பணபதா? கவிறதப் படடிைனைம் 4

எனை சத்தம்... 10

ைைபுசபசதாறகள் 13

2 கல்வி

மூதுறை 24

கல்விசபசல்வமும் பபதாருடபசல்வமும் 27

வறுறையிலும் ந�ர்றை 33

பபயர்சபசதால், விறைசபசதால் 36

3 இயறறக

கைல் 45

பைம் இஙநக! பழபைதாழி எஙநக? 48

தப்பிப் பிறழத்த ைதான 53

பசதாறபைதாைர் அறைப்பு முறை 59
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தமிழின இனிறை!

கனியிறை ஏறிய சுறளயும் – முறைல்

கறழயிறை ஏறிய சதாறும்

பனிைலர் ஏறிய நதனும் – கதாய்சசும்

பதாகிறை ஏறிய சுறவயும்

�னிபசு பபதாழியும் பதாலும் – பதனறை

�ல்கிய குளிரிள நீரும்

இனியை எனநபன எனினும் – தமிறழ 

எனனுயிர் எனநபன கணடீர்!

- பதாைதிததாசன

இயல் 

ஒனறு

பதாைல் 

கறைல் ந�தாக்கஙகள்

• ெசய்யு்ளப் பி்ழயின்றிச சரியான ஒலிப்புடன் படிததல.

• தன் கருத்தக கவி்த மூலம் ெவளிப்படுதத முயலுதல.

• இரண்டு கருததுக்ள ஒப்பிடடும் ேவறுபடுததியும் ேபசும் திறன் ெபறுதல

• மரபு என்பதன் ெபாரு்ள உணர்ந்து ேபாறறுதல.

• மரபின் பலேவறு வ்கக்ள அறிந்து பயன்படுததுதல

பைதாழி
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பசதால்பபதாருள்

  கனி - பழம்    க்ழ - கரும்பு

  நனி - மிகுதி    நலகிய- வழஙகிய

பதாைல் பபதாருள்

கனியின் சு்ளயில உளள சு்வயும், முறறிய கரும்புச சாறறின் சு்வயும், 

மலரிலிருந்து எடுககப்படட ேதனின் சு்வயும், காய்சசிய பாகின் சு்வயும், சிறந்த 

பசு தந்த பாலின் சு்வயும், ெதன்்ன மரததிலிருந்து ெபறப்படட குளிர்ந்த இளநீரின் 

சு்வயும் இனி்மயான்வ. ஆனால, தமிழ் இதத்கய சு்வக்ளயும்விட 

உயர்ந்தது. தமிேழா என் உயிர் ேபான்றது என்கிறார் பாரதிதாசன்.

நூல் குறிப்பு

இப்பாட்லப் பாடியவர் பாரதிதாசன். புதுசேசரியில பிறந்த இவர், பாரதியாரின் மீது 

ெகாண்ட பறறினால, கனக சுப்பு ரததினம் என்ற தம் இயறெபய்ரப் பாரதிதாசன் 

என மாறறி அ்மததுகெகாண்டார். இவர் பாடிய இப்பாடல, பாரதிதாசன் 

கவி்தகள என்னும் நூலின் முதல ெதாகுப்பில, தமிழின் இனி்ம என்னும் 

த்லப்பில அ்மந்துளளது.

கறபறவ கறைபின

• பாட்லச சரியான உசசரிப்புடன் படிததுக காடடுக.

• பாட்ல உரிய ஓ்சயுடன் பாடுக.

• பாரதிதாசன் தமி்ழ உயிர் என்கிறார்.  உஙகளுககுத தமிழ் 

எது ேபான்றது? கலந்து்ரயாடுக.

• ெமாழி ெதாடர்பான பாடலகள மறறும் கவி்தக்ளப் படிதது மகிழ்க.
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ைதிப்பீடு

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  1. ‘கறழ’ இசெசால உணர்ததும் சரியான ெபாருள ____________

அ) கரும்பு ஆ) கறும்பு

இ) கருப்பு ஈ) கறுப்பு

2  கனியிறை இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...................................................

அ) கனி + யி்ட ஆ) கணி + யி்ட

இ) கனி + இ்ட ஈ) கணி + இ்ட

3  பனி + ைலர் என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ..................................

அ) பனிம்மலர் ஆ) பனிமலர்

இ) பன்மலர் ஈ) பணிமலர்

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக.

அ) க்ழயி்ட - --------- + ---------

ஆ) என்னுயிர் - --------- + ---------

இ. பபடடியிலுள்ள பசதாறகறளப் பபதாருத்தி ைகிழ்க.

1. பால -  2. சாறு - 

3. இளநீர் -  4. பாகு - 

ஈ. இப்பதாைலில் வரும் ஒநை ஓறசயுறைய பசதாறகறள எடுத்து எழுதுக __________

உ. பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுநபதால் உள்ள பசதாறகறள எடுத்து எழுதுக

________ ________

ஊ பதாைலில் வரும் வருைறைச பசதாறகறள எடுத்து எழுதுக._____________

எ விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. பாரதிதாசன் எவற்றெயலலாம் இனியன என்று கூறுகிறார்?

2. பாரதிதாசன் எத்ன என் உயிர் என்று கூறுகிறார்?

ஏ) சிநதறை விைதா

 பாரதிதாசன் சிலவற்ற இனியன என்று கூறுகிறார்.   

உனககு எ்வெயலலாம் இனி்மயான்வ? ஏன்?

கரும்பு

ெவலலம்

பசு

ெதன்்ன
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கவிறதப் படடிைனைம்

கவிறதப் படடிைனைத்துக்கதாை அறிமுகம்

ேபசுதல என்பது அடிப்ப்டததிறன் எனில, ேபசசாறறல என்பது உயர்நி்லத திறன். 

ேபசுதலின் வளர்நி்லேய ேபசசாறறல. அதத்கய ேபசசாறறல திற்ன வளர்ககும் பாடஙகளுள 

ஒன்று, இககவி்தப் படடிமன்றம். 

பலர் நி்றந்த அ்வயினிேல தாம் இயறறிய கவி்த்ய ெவளியிடடேபாது, பாரதியாருககு 

11 வயதுதான். ஆதலால, கவி பாடும் திற்ம்ய இள்மயிேலேய வளர்ததுகெகாளவது 

சாலச சிறந்தது. இஙகு உ்ரந்டப் பாடமாக அ்மந்துளள இப்பகுதி, இலககியததின் ஒரு 

வடிவமான கவி்த ந்டயில அ்மந்துளள்ம, புது்மயின் நு்ழவாயில. கவி்தககுரிய 

ெசாலலாடல, உவ்மசசிறப்பு, ேமா்ன, எது்க ேபான்ற நயஙகள ேமலும் பாடப்பகுதி்யச 

சிறப்பு்டயதாககுகின்றன. மாணவர்கள, குரல ஏறறஇறககதேதாடும் தஙகுத்டயின்றியும் 

வாய்விடடுப் படிககும்ேபாதுதான் இககவி்தப் படடிமன்றப் ேபசசு, ஆறறல வாய்ந்த 

ேபசசுகக்லயாக மிளிரும். அதறகான வாய்ப்்ப ஆசிரியர்கள ஏறபடுததித தரேவண்டும்.

இடம் :    பளளிவளாகம்  காலம் :   பிறபகல 3. 00 மணி

உறுப்பினர்கள :  நடுவராகச சிறப்பு விருந்தினர், ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள இன்சு்வ, 

அருளப்பன், மதிெயாளி, சலீமா.

இயல் 

ஒனறு உறை�றை 

அறிவா? பண்பா? 

படடிமன்றம்
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அறிவதா? பணபதா?

�டுவர் : பசநதமிநழ ! �றுநநதநை !

  பசகம் நபதாறறும் பசம்பைதாழிநய ! 

  முத்தமிழ் பசதால்பலடுத்து

  �றைமிழ்ப் படடி ைணைபத்தின

  �டுவைதாக �தான வநதுள்நளன.

  வைக்கம்

  தித்திக்கும் நதனதமிழில்

  எத்திக்கும் புகழ்பைப்பும்

  வித்தகக் கவிறதயதால்,

  பபரிதும் நதறவ அறிவதா? பணபதா?

  எை, பதா பதாை வருகினைைர்

  பதாைதாடடுக்குரிய �தால்வர்,

  தனித்துவமிக்க இனசுறவ,

  பசதால்லழகி சலீைதா

  அருறையதாை அருளப்பன

  ஒப்பறை ைதிபயதாளி.....

  முதல் கவிறத முத்ததாய்ப் பதாை

  இனிநத அறழக்கினநைன இனசுறவறய......

இனசுறவ : புவி காககும் தமிழ்த தாய்ககும்

  கவியரஙகத த்ல்மககும்

  ஆன்ேறாருககும் சான்ேறாருககும்

  அறிவுதான் முன்ேனறறததின்

  ஆணிேவர் என்ேற

  அடிததுக கூற வந்துளேளன்

  ‘அகனி’ தந்த அப்துலகலாம்

  அசததியதும் அறிவாேல! அறிவாேல!

  அறிவின் து்ண ெகாண்ேட

  ஆயிரம் கண்டுபிடிப்பால தாமஸ

  ஆலவா எடிசனும் வாழ்கின்றார் அறிவாேல!

  அறிவுமிகு மனிதனாக

  அகிலததில உயர்ந்து நின்றால

  அதத்னயும் நம் ்கயில

  என்று கூறி வி்ட ெபறுகின்ேறன்........
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�டுவர் : இன்சு்வயின் கவி்த

  அறிவாயுதம்.......

  அடுதது, ஒளிரும் கவி்தயுடன்

  மதிெயாளி கவிபாட வருகின்றார்

ைதிபயதாளி : அகிலெமலலாம் தமிேழ மணககும்!

  பண்புதான் ெவறறிப்படி என்ேற

  ப்ற சாறற வந்துளேளன்.

  நறபண்பு தூககிவிடும்

  நம்்ம உயரததிேல

  நறபண்பு புகுந்து விடடால

  நாவினிேல இனி்ம வரும்

  பண்பாேல சிறந்தவர் தாம்

  பலருண்டு நம்மி்டேய

  புததேராடு வளளுவரும்

  ேபாதிதததும் நறபண்ேப.....

  நன்ெனறியால நி்லதது

  நிறேபாம் உலகினிேல....

�டுவர் : மிளிர்கின்ற தமிழ்க கவி்த

  மதிெயாளியின் அரும் கவி்த....

  அறிவாறறல பயன் ேபச

  அருளப்பன் வருகின்றார்

  ெசறிவாறறல கவி்தெயான்்றச

  ெசப்பிடேவ வருகின்றார்.

அருளப்பன :  அறிவதாறைல் உள்ளவனததான

  ஆளுகினைதான அணைத்றத

  பவறும் பணறப றவத்துக்பகதாணடு

  பபரும் பநதல் நபதாைலதாநைதா?

  கூறும் பணபில் �ம்

  வயிறும் நிறைநதிடுநைதா?

  �ல்லவன இருநததால்

  �தாபைனை முனநைறுநைதா?

  வல்லவன வகுத்ததனநைதா

  வளைதாை இவ்வுலகு.....

  தூண நபதானை அறிநவததான

  வதான முகத்றதத் பததாடடிடுநை!.......
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�டுவர் : பண்பின் ெபருஞசிறப்்பப்

  ெபாழிந்திடேவ வருகின்றார்

  ெசாலலழகி சலீமா......

சலீைதா : பண்பிலான் ெபறற ெசலவம்

  பயனில்ல உலேகார்கேக

  பண்ேபதான் அன்்ப நலகும்

  பன்மடஙகு உயர்்வத தரும்

  உண்்ம ெசான்ேனன் யாவர்ககும்

   அன்பின் மிகுதியால அதியமான் 

   உயிர் காககும் ெநலலிககனி்ய 

  உவந்தளிததான் ஔ்வககு

  அதத்னயும் எளிேயார்ககு

  அன்்ன ெதரசா ெபறறுத தந்தார்

  குணெமன்னும் நறபண்ேப

  குன்றிலிடட விளககன்ேறா......

�டுவர் : எலேலாரும் சிறப்பாக

  நலேலாேர ேபாறறும் வண்ணம்

  நறகவி்த வாசிததார்கள......

  என்னு்டய தீர்ப்பிறகு

  இ்சந்ேத தான் வருகின்ேறன்.....

  கண்ணுககு இருவிழி

  கலவியின் ேநர்விழி

  அறிவும் பண்பும்

  சமமாக ்வதேததான்

  உறு புகழ் ெபறுேவாேம......

  ெபாறி ஐந்தும் பண்பாகப்

  பார் முழுவதும் அறிவாக

  வலம் வருேவாம் நாேம

  உளம் நி்ற வாழ்தேதாடு

  நலம் இரண்டும் தாெனன்று

  நலல தீர்ப்பு கூறி

   நானும் வி்டெபறுகின்ேறன்.....

  நன்றி வணககம்!
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கறபறவ கறைபின

• அறிவு, பண்பு – இவறறில எது சிறந்தது என நீ கருதுகிறாய்?

• ‘அறிவுதான் முன்ேனறறததின் ஆணிேவர்’ – இது பறறி உன் கருதது என்ன?

• நாடடின் [ஊரின், வீடடின்] வளர்சசியில ெபரும்பஙகு வகிப்பவர்கள 

நலலவர்களா? வலலவர்களா? வகுப்ப்றயில ெசாறேபார் நிகழ்ததுக.

படித்து அறிக

இலககிய மன்றத ெதாடகக விழா

நிகழ்சசி நிைல்

• தமிழ்ததாய் வாழ்தது

• வரேவறபு்ர : க.காவியா, ஐந்தாம் வகுப்பு

• த்ல்ம உ்ர :  த்ல்மயாசிரியர் 

ஊராடசி ஒன்றியத ெதாடககப் பளளி, 

அரியலூர்.

• சிறப்பு உ்ர :  சிறப்பு விருந்தினர் 

மு்னவர். இரா. அன்பழகன் 

மாவடட இயககுநர், தமிழ் வளர்சசித து்ற.

• நன்றி உ்ர : ெச. முதது நிலவன், நான்காம் வகுப்பு

• நாடடுப் பண்    

ைதிப்பீடு

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  �றைமிழ் இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ...................................................

அ) நல + தமிழ் ஆ) நற + றமிழ்

இ) நன்்ம + தமிழ் ஈ) நலல + தமிழ்

2  ‘உலகம்‘ என்னும் ெபாரு்ளக குறிககாத ெசால ...................................................

அ) வானம் ஆ) அண்டம் இ) ெசகம் ஈ) அகிலம் 

3  அறிவு + ஆயுதம் என்ப்த ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ................................................

அ) அறவாயுதம் ஆ) அறிவாயுதம்

இ) அறிவு ஆயுதம் ஈ) அறிவாய்தம்
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4  புகழ் இசெசாலலின் எதிர்செசால ...................................................

அ) இகழ் ஆ) மகிழ்  இ) திகழ் ஈ) சிமிழ்

5  பவளிசசம் – இசெசால்லக குறிககாத ெசால ...................................................

அ) ஒளி ஆ) ெதளிவு இ) விளககு ஈ) இருள

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக.

அ) ெசந்தமிழ்    -  -------- + ----------

ஆ) கவியரஙகம்   -      -------- + ---------

இ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1  அறிவால உயர்ந்தவர்களாக இன்சு்வ யார் யா்ரக குறிப்பிடுகிறார்?

2  பண்பால சிறந்தவர்களாக மதிெயாளி எவ்ரெயலலாம் குறிப்பிடுகிறார்?

3  உயிர் காககும் ெநலலிககனி்ய யார், யாருககுக ெகாடுததார்?

4  நடுவர் கூறிய தீர்ப்்ப உன் ெசாந்த ந்டயில கூறுக.

5  ஐம்ெபாறிகளுள ஒன்று ெகாடுககப்படடுளளது. மறற நான்்கயும் எழுதுக.   

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

6  தமி்ழச சிறப்பிககும் ெபயர்க்ளப் பாடப்பகுதியிலிருந்து எடுதெதழுதுக.

ஈ. சிநதறை விைதாக்கள் 

1  கலவி, ெசலவம், வீரம் இவறறுள எது சிறந்தது என நீ கருதுகிறாய்? ஏன்?

2  “ெவறும் பண்்ப ்வததுகெகாண்டு ெபரும் பந்தல ேபாடலாமா?” 

இதெதாடருககான ெபாரு்ள உம் ெசாந்தந்டயில வகுப்ப்றயில 

பகிர்ந்து ெகாளக.
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எனை சத்தம்...

அன்று ஞாயிறறுக கிழ்ம 

பளளிககு விடுமு்ற என்பதால 

ெசழியன் தன் பாடடியுடன் 

ஆடுக்ள ேமய்சசலுககு ஓடடிச 

ெசன்றான்.

ஆடுகள காடடின் ஓரததில 

ேமய்ந்து ெகாண்டிருந்தன. 

ெசழியன் ஒரு மரததடியில அமர்ந்து 

காடடின் அழ்க இரசிததுக 

ெகாண்டிருந்தான். அந்த மரததின் 

ேமலிருந்த குரஙகுகளின் அலப்பும் 

அலப்ப்ற ஓ்ச அவனுககு 

எரிசசலாக இருந்தது. அதனால, அவன் ேவறு ஒரு மரததடிககுச ெசன்று அமர்ந்தான். 

அஙகிருந்த மரஙகளில அணிலகள ஓடிப் பிடிதது வி்ளயாடின. அம்மரததிலிருந்த 

குயில ஒன்று குககூ குககூ ..... எனக கூவியது. குயிலின் ஓ்ச ெசழியனின் ெசவிககு 

இனி்மயாக இருந்தது. அப்படிேய படுததுச சிறிது ேநரம் ஓய்ெவடுததான். திடீெரன 

ஆடுகள ேம.....ேம......எனக கததும் சததம் ேகடகேவ, ெசழியன் பதறறததுடன் எழுந்து 

என்னெவன்று கவனிததான். அருகில பச்சப் புதரருேக நரி ஒன்று ஆடுக்ளக 

ெகான்று தின்ன, ேநரம் பார்ததுக ெகாண்டிருப்ப்தக கண்டான். உடேன ஒரு 

குசசி்ய வ்ளதது விலலாககி நரி்ய ேநாககி அம்்ப எய்தான். அம்பு படடுக 

காயம்டந்த நரி ஊ்ளயிடடுக ெகாண்ேட ஓடி விடடது.

ெசழியன் ஆடுக்ள ஓடடிகெகாண்டு பாடடியுடன் வீடடிறகுக கிளம்பினான். 

தூரததில எஙேகா சிஙகம் முழஙகும் சததம் ேகடடது. அந்தச சததத்தக 

ேகடடவுடன் காேட பரபரப்பாகி விடடது. பற்வகள இறக்கக்ளப் படபடெவன 

அடிததுக ெகாண்டு இஙகுமஙகும் பறந்தன. யா்ன பிளிறியது; ஆந்்த அலறியது; 

கீரிப்பிள்ளயும் ெசடிகளின் 

ம்றவிலிருந்து ஓடியது 

மயில அகவியது; பாம்பும் தன் 

புறறிலிருந்து ெவளிேய வந்து 

சீறியது; குதி்ர க்னததது. 

இவற்ற எலலாம் ேகடட 

ெசழியனுககுப் பயததால நாககு 

வறண்டது. தான் ்வததிருந்த 

தண்ணீ்ரக குடிததான். 

பாடடியுடன் வீடடிறகுச ெசலலும் 

வழியில கம்பஙெகால்லயில 

வண்டுகள முரலும் ஓ்ச ேகடடுக 

ெகாண்டிருந்தது. ஊருககு அருேக 

இயல் 

ஒனறு துறைப்பதாைம் 
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வந்த பிறகுதான் ெசழியனுககுப் பயம் சறறுக கு்றந்தது. ெசழியன் தன்னு்டய 

வீடடிறகுள நு்ழந்ததுேம அவ்னக கண்ட மகிழ்சசியில ெதாழுவததிலிருந்த பசு 

கததியது. ெசழியன் ஆடுக்ளப் ஆடடுப்படடியில விடடுத தன் அம்மாவிடம் ெசன்று, 

காடடில தான் கண்ட நரி்யப் பறறியும் சிஙகம், யா்ன இவறறின் சததத்தப் 

பறறியும் மிகுந்த பரபரப்ேபாடு கூறினான். அம்மா ெசழியனின் துணி்வப் 

பாராடடினார்.

வா்ழத ேதாடடததிலிருந்த தண்ணீர்த ெதாடடியில ெசழியன் குளிததுவிடடு 

வந்தான். அம்மா ெகாடுதத முறுக்கத தின்றான். அப்ேபாது தங்க பூவிழி பால 

பருகிக ெகாண்டிருந்தாள.

சிறிது ேநரததிறகுப் பிறகு, ெசழிய்ன்யயும் , பூவிழி்யயும், பாடடி்யயும் 

சாப்பிட வாருஙகள என்று அம்மா அ்ழததார். அம்மாவின் குர்லக ேகடடதும் 

இருவரும் ெசன்று ெகாடுதத 

உண்வ உண்டனர்.

பின்னர், தூஙகப் ேபாகும் முன் 

பாடடி க்த கூறினார். இருவரும் 

க்த்ய ஆர்வமாகக ேகடடுக 

ெகாண்டிருந்தனர். எலியும் 

எலிக குஞசும் கீச ....கீச ..... என்று 

சததமிடடன.

எலியின் இந்த சததம், பாடடியின் 

க்தககுப் பின்னணி ேசர்ப்பதுேபால 
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இருந்தது.நாய் கு்ரககும் சததத்தக ேகடடு ெவளிேய வந்து பார்ததான். அஙேக 

பூ்ன ஒன்று சீறுவ்தக கண்டு நாய் கு்ரதத காரணம் அறிந்தான். இரண்்டயும் 

அருகிலிருந்த ெதன்னந் ேதாப்பின் பககம் விரடடிவிடடு வீடடிறகு வந்து படுததுக 

ெகாண்டான். பாடடியும், தங்கயும் முன்ேப தூஙகிவிடடனர்.

ெகாய்யாத ேதாப்பிலிருந்த மரததின் ேமலிருந்து ெகாககரகேகா ...... 

ெகாககரகேகா ......என ேசவல ஒன்று கூவும் ஓ்ச்யக ேகடடுக கண் விழிததான் 

ெசழியன். 

கா.....கா...... எனக காகமும் தன் பஙகுககுக க்ரந்தது.

ெசழியன் உறசாகமாகத துளளிெயழுந்து அன்்றய நாளின் கட்மக்ள 

மகிழ்சசியாகச ெசய்ய ஆரம்பிததான். தன் அனுபவஙக்ளத தன் நண்பர்கேளாடு 

பகிரப் ேபாகும் ஆவலுடன் பளளிககுக கிளம்பிச ெசன்றான்.

பற்வகள, விலஙகுகள முதலான உயிரினஙகளின் ஒலிக்ளயும் ஒலிப்பு 

மு்றக்ளயும் இவவாறு கூற ேவண்டுெமன முன்ேனார் கூறிய மரபி்னத 

ெதான்று ெதாடடுப் பின்பறறி வருகிேறாம்.

கறபறவ கறைபின

• 'என்ன சததம்' என்ற பகுதி்யச சரியான  உசசரிப்புடன் நிறுததககுறிகளுககு 

ஏறபப் படிததுக காடடுக.

• ெசழியனின் ெசயலகளபறறி உஙகளு்டய கருதது என்ன? குழுவில பகிர்ந்து 

ெகாளக.

• ஞாயிறு விடுமு்றயில நீஙகள என்ன ெசய்தீர்கள? வகுப்ப்றயில பகிர்ந்து 

ெகாளக.

• உமககுத ெதரிந்த க்த ஒன்்ற வகுப்ப்றயில கூறுக.

• இப்பாடப்பகுதிககு ஏறற த்லப்பி்னக குழுவில கலந்து்ரயாடித ெதரிவு ெசய்க.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. ெசழியன் ஆடுக்ளக காடடிறகு ஓடடிச ெசலலக காரணம் என்ன?

2. ெசழியன் ெசய்தவற்ற உமது ெசாந்த ந்டயில கூறுக.

சிநதறை விைதா.

1.  நம்்மப்ேபால விலஙகுகளுககும் ேபசும் திறன் கி்டததால எப்படி 

இருககும்? காடடில வாழும் விலஙகுகள ேபசுவதுேபால ஓர் உ்ரயாடல 

எழுதிககாடடுக.

2.  நீஙகள ெசலலமாக வளர்ககும் நாய், பூ்ன ேபான்ற விலஙகுகள ஏேதனும் 

ஆபதது ேநர்வதறகு முன்பு ஏன் ஒலிெயழுப்புகிறது என எப்ேபாதாவது நீஙகள 

சிந்திதததுண்டா?
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கறகணடு

ைைபுச பசதாறகள்

 நம் முன்ேனார்கள எப்ெபாரு்ள எசெசாலலால எவவாறு வழஙகினார்கேளா, 

அப்ெபாரு்ள அசெசாலலால அவவாேற வழஙகுவது மரபு.

ஒலி ைைபுச பசதாறகள்

குரஙகு அலப்பும் புலி உறுமும்

குயில கூவும் யா்ன பிளிறும்

ஆடு கததும் ஆந்்த அலறும்

சிஙகம் கர்சசிககும், முழஙகும் மயில அகவும்

நாய் கு்ரககும் பாம்பு சீறும்

விலஙகுகளின இளறைப்பபயர் ைைபுச பசதாறகள்

ஆடடுக குடடி யா்னக கன்று

ேகாழிக குஞசு சிஙகக குரு்ள

குதி்ரக குடடி புலிப் பறழ்

குரஙகுக குடடி கீரிப் பிள்ள

மான் கன்று அணிறபிள்ள

விறைைைபுச பசதாறகள்

அம்பு எய்தார் ேசாறு உண்டான்

ஆ்ட ெநய்தார் கூ்ட மு்டந்தார்

பூ பறிததாள சுவர் எழுப்பினார்

மாததி்ர விழுஙகினான் முறுககு தின்றாள

நீர் குடிததான் பால பருகினான் 
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ததாவைஙகளின உறுப்புப்பபயர் ைைபுச பசதாறகள்

மா, பலா, வா்ழ இ்ல

ஈசசம், ெதன்்ன, ப்ன ஓ்ல

கம்பு, ேகழ்வரகு, ேசாளம் தட்ட

ெநல, புல, தி்ன தாள

அவ்ர, கததரி, முருங்க, ெவளளரி பிஞசு

பூசசிகள், பைறவகள், விலஙகுகள் – இருப்பிை ைைபுச பசதாறகள்

க்ரயான் புறறு ஆடடுப் படடி

மாடடுத ெதாழுவம் குதி்ரக ெகாடடில

ேகாழிப் பண்்ண குருவிக கூடு

சிலந்தி வ்ல எலி வ்ள

நண்டு வ்ள யா்னககூடம் 

கறபறவ கறைபின

• மரபு பறறி நீ அறிந்து ெகாண்ட்த உனது ெசாந்த ந்டயில கூறு.

• நாம் ஏன் மரபி்னப் பின்பறற ேவண்டும்? பின்பறறவில்லெயனில ெமாழி 

என்னவாகும்? வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடுக.

ைதிப்பீடு

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  நம் முன்ேனார்கள ஒரு ெசால்ல ெசாலலியவாேற நாமும் ெசாலவது 

__________

அ) ப்ழ்ம ஆ) புது்ம  இ) மரபு ஈ) சிறப்பு

2  யா்ன __________

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

அ) ஒலிமரபு ஆ) வி்னமரபு

இ) இள்மப் ெபயர் மரபு ஈ) இருப்பிடப் ெபயர் மரபு

4  புலியின் இள்மப் ெபயர் __________

அ) புலிப்பறழ் ஆ) புலிககுடடி

இ) புலிககன்று ஈ) புலிப்பிள்ள

5  ‘பூப்பறிததாள’ என்பது __________

அ) வி்னமரபு ஆ) ெபயர் மரபு

இ) ஒலி மரபு ஈ) இள்மப் ெபயர் மரபு

ஆ. ஒலி ைைபுகறளப் பபதாருத்துக.

1. சிஙகம்  - கூவும்

2. அணில  - அலப்பும்

3. மயில  - முழஙகும்

4. குயில  - கீசசிடும்

5. குரஙகு  -  அகவும்

இ. உயிரிைஙகளின பைஙகளுக்கு உரிய ஒலிைைறப வடைமிடுக.

1  மயில  - கூவும், அகவும், பிளிறும், கததும்

2  கிளி  - அலப்பும், ேபசும், கூவும், கீசசிடும்

3  குரஙகு  - அகவும், கீசசிடும், சீறும், அலப்பும்

4  ஆடு  - ேபசும், கததும், பிளிறும், கூவும்

5  குயில  - அலப்பும், பிளிறும், அகவும், கூவும்

6  யா்ன  - கததும், கர்சசிககும், உறுமும், பிளிறும்
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ஈ.  விறை ைைபுகறளப் பபதாருத்துக.

1  நீர் பறிததாள

2  முறுககு எய்தான்

3  உணவு குடிததான்

4  அம்பு தின்றான்

5  பூ உண்டான்

உ. ஒலிைைபுச பசதாறகறள எழுதுக

1   

2   

3   

4   

5   

6   

ஊ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க

1. மரபு என்றால என்ன?

2. பாடப்பகுதியில எதத்ன வ்கயான மரபுச ெசாறகள இடம்ெபறறுளளன?

3. ஒலி மரபிறகு நான்கு எடுததுககாடடுகள தருக.

பைதாழிறய ஆள்நவதாம்

அ. நகடைல்

• எளிய, இனிய ஓ்சநயம் மிகக தமிழ்ப்பாடலக்ளக ேகடடு மகிழ்க.

• ெதா்லககாடசி, வாெனாலி, பளளி விழாககள, ஊர்ததிருவிழா ேபான்றவறறில 

நிகழும் படடிமன்றம், கவியரஙகம் ஆகியவற்றக ேகடடு மகிழ்க.
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ஆ. நபசுதல்

• உமககுப் படிதத த்லப்புகளில வகுப்ப்றப் படடிமன்றததில பஙேகறறுப் ேபசுக.

• உமககுப் பிடிதத பற்வகளுள ஏேதனும் ஒன்றுபறறி ஐந்து மணிததுளி ேபசுக.

இ. படித்தல்

• இனிய, எளிய தமிழ்ப்பாடலக்ளப் படிதது மகிழ்க.

• சிறுவர் இதழ்களில இடம்ெபறறுளள விலங்கப் பறறிய க்தகளுள ஏேதனும் 

ஒன்்றப் படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசதால்லக்நகடடு எழுதுக.

குளிரிள நீர் யா்ன பிளிறும் பனிமலர்

நறபண்பு திருவளளுவர் ப்றசாறறுதல

ஞாயிறறுககிழ்ம இறக்ககள சீறியது

ெகாககரகேகா

2 பசதாறகறளத் பததாைரில் அறைத்து எழுதுக.

1. நலலறிவு  - __________________________________

2. ெதன்்னமரம் - __________________________________

3. கவியரஙகம் - __________________________________

4. நன்றி - __________________________________

3 கீழ்க்கதாணும் பசதாறபைதாைர்கறளப் படித்து விைதாக்களுக்கு விறைபயழுதுக.

ேமரி ஆடினாள ஈ பறந்தது புலி உறுமியது

பாடடி தும்மினார் குழந்்த சிரிததது பூ்ன தூஙகியது

1. குழந்்த என்ன ெசய்தது? __________________________

2. ேமரி என்ன ெசய்தாள? __________________________

3. பாடடி என்ன ெசய்தார்? __________________________

4. எது பறந்தது? __________________________

5. தூஙகியது எது? __________________________

6. புலி என்ன ெசய்தது? __________________________
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4. பத்திறயப் படித்து விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

  தமிழ் என்னும் ெசாலலுககு இனி்ம என்பது ெபாருள.  நம் தாய்ெமாழியாம் 

தமிழ் காலததால முந்்தயது மடடுமன்று;  உலகின் முதன்ெமாழியும் ஆகும்.  

வாழ்க்கககு இலககணம் வகுதத ெபரு்ம நம் தமிழ்ெமாழிகேக உண்டு.  

தமிழிலககணம் எழுதது, ெசால, ெபாருள, யாப்பு, அணி என ஐந்துபிரிவுக்ளத 

தன்னகதேத ெகாண்டு திகழ்கிறது.  யாதும் ஊேர யாவரும் ேகளிர் என்ற 

உயரிய தததுவத்த உலகுககு உணர்ததியது, நம் தமிழ்ப்பண்பாடு.  உலகேம 

வியந்து பார்ககும் வளமான ெசாறகள உ்டயது நம் அன்்னத தமிழ்ெமாழி.

1. தமிழ் என்னும் ெசாலலின் ெபாருள யாது?

2. உறவினர் என்னும் ெபாருள தரும் ெசால்ல பததியிலிருந்து எடுதெதழுதுக.

3. தமிழ்ெமாழியில என்ெனன்ன இலககணப் பிரிவுகள உளளன?

4. தமிழ்ப் பண்பாடு உலகுககு உணர்ததிய உயரிய தததுவம் யாது?

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

5 எடுத்துக்கதாடடில் உள்ளதுநபதால் ைதாறறி எழுதுக.

 எ.கா. 

1.  நேணடறைடடிங கதாம்பிடிசனல எைக்குப் ஃபர்ஸ்ட பிறைஸ் கிறைத்தது.

 ்கெயழுததுப் ேபாடடியில எனககு முதறபரிசு கி்டததது.

2. ஃபஸ்ட பீரியட தமிழ் கிளதாஸ் �ைநதது

 

3. �தான டைதாயிங ந�தாடடில் உள்ள பிசசர்க்கு கலர் பகதாடுத்நதன

 

6.  பபதாருத்தைதாை பசதாறகளதால் பதாைறல நிறைவு பசய்க.   

(உணறை, பயிறசி, பபதாறுறை, கல்லதாறை, ஊக்கம், கல்வி, பபதாைதாறை, முயறசி)

________ உ்டயவன் மாணவன் ________ அறறவன் மாணவன்

_________ கறபவன் மாணவன் _______ தவிர்ப்பவன் மாணவன்

_________ ெபறுபவன் மாணவன் ________ ெசய்பவன் மாணவன்

_________ ேபசுபவன் மாணவன் _______ ெகாளபவன் மாணவன்
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 பைதாழிநயதாடு விறளயதாடு

1. பதாைதிததாசனின பதாைலில் வரும் வருைறைசபசதாறகறள எடுத்து எழுதுக

2. கீழ்வரும் குறுக்பகழுத்து புதிரில் உள்ள விைதாக்களுக்குச சிநதித்துச 

சரியதாை விறைறயக் கணடுபிடி.

�தா க பதா

த

இ பதா

பதா இ பததா

கீழிருநது நைல்

1  தமிழ் ெமாழியின் முதல இலககண நூல ____________________

2  பாரதிதாசன் இவர் ேமல பறறு ்வததிருந்தார் ________________

3  புது்வயில ேதான்றிய புது்மப் பாவலர் ___________________

பனிமலர் 

______  ______

______  ______

______

3 1 2

2

3 3

2 1 1
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நைலிருநது கீழ்

1  பாரதிதாசனின் தந்்தயின் ெபயர் ________________

2  பாரதியார் எழுதிய பாடலில ஒன்று ________________

3  முததமிழ் என்பது இயல, இ்ச __________________

இைமிருநது வலம்

1  உடலுககு குளிர்சசி தருவது ____________________

2  உலகின் முதன் ெமாழி மூதத ெமாழி _______________

3  தமிழ் என்னும் ெசாலலுககுரிய ெபாருள _____________

3. குறிப்புகறளக் பகதாணடு விறைகறளக் கணடுபிடி.

1  உருண்ேடாடும் ெபரிய ேத்ரக காப்பது அதன் சிறிய _______ ஆகும்.

ச ணி

2  இரும்்ப இழுககும் சகதி ெகாண்டது .

கா ம்

3  அம்மா – ேவறு ெசால.

ன்

4  ஆததிசூடி எழுதிய ெபண்பாற புலவர்.

ஒள ர்

5  எதிர்ச ெசால தருக. ேமடு 

ள

6  காகம் தனககுக கி்டதத உண்வப் பிற காகஙகேளாடு ________ 

உண்ணும்.

கி ந்

7  உன் வி்டகளின் மூன்றாவது எழுததுக்ள வரி்சப்படுததி. 

எதிர்காலததில நீ யாராக இருப்பாய் எனத ெதரியும். ________

 (காந்தம், அன்்ன, பளளம், அசசாணி, பகிர்ந்து, ஒள்வயார்)
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4. பசதால்லிலிருநது புதிய பசதால் உருவதாக்குக.

எ.கா.

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

1. புதுககவி்த   2. ெநலலிககனி 3. கறகுவியல

5. பசதாறகறளக் பகதாணடு புதிய பததாைர்கறள உருவதாக்குக.

அகிலா படிததாள நான் பாடம்  வீடடிறகு  

ெசன்றாள படிதேதன் ெசன்ேறன்  வந்தாள  பளளிககு

1. _____________ _____________ _____________

2. _____________ _____________ _____________

3. _____________ _____________ _____________

4. _____________ _____________ _____________

5. _____________ _____________ _____________

நிறக அதறகுத் தக

நான் பிறெமாழிக கலப்பின்றி ேபசுேவன்

தாய்ெமாழி்யப் ேபாறறுேவன்

அறிநது பகதாள்நவதாம்

எழுத்துகறள எளிததாக அறையதாளம் கதாை உதவும் பபயர்கள்

 ண – ‘டண்ணகரம்’

 ந – ‘தந்நகரம்’

 ன – ‘றன்னகரம்’

 ர – இ்டயின ‘ரகரம்’

 ற – வலலின ‘றகரம்’

 ல – ேமலேநாககு ‘லகரம்’

 ள – ெபாது ‘ளகரம்’

 ழ – சிறப்பு ‘ழகரம்’
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• ெமாழி சார்ந்த எளிய பாடலக்ளச 

ேசகரிதது எழுதி வருக.

• பாடலின் ஒவெவாரு வரிககும் 

ஏறற படஙக்ளச ேசகரிதது ஒடடி 

அதறகுரிய வரிக்ளயும் எழுதி 

வரவும்.

• உனககுப் பிடிதத க்த ஒன்றி்ன எழுதி அதில இடம்ெபறறுளள 

மரபுசெசாறக்ள அடிகேகாடிடுக.  வகுப்ப்றயில பகிர்ந்து ெகாளக.

• இலககிய மன்ற விழாவில சிறப்புப் படடிமன்றம் நிகழ்ததுவதறகான நிகழ்சசி 

நிரல தயார் ெசய்க.

• ‘உலகம்‘ என்னும் ெபாருள தரும் ெசாறக்ளப் பாடப்பகுதியிலிருந்து 

எடுதெதழுதுக.

•  உஙகள ஊரிலுளள (அ), பளளியிலுளள நூலகததில இருந்து பாேவந்தர் 

பாரதிதாசனின் புததகஙக்ளத ேதடிப் படிதது உனககுப் பிடிதத 

ெசய்திக்ள எழுதி வருக.

• பாரதிதாசனின் ப்டப்புகளுள எ்வேயனும் ஐந்து புததகஙகளின் 

ெபயர்க்ளப் படடியலிடுக.

வ. எண புத்தகஙகளின பபயர் குறிப்பு

பசயல் திடைம்
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விணைப்பம் எழுதுதல்

விடுப்பு விணைப்பம்

அனுப்பு�ர்

 இ. பசநநிலவு, 

 ஐநததாம் வகுப்பு, 

 ஊைதாடசி ஒனறிய �டுநிறலப் பள்ளி,  

 ஈநைதாடு.

பபறு�ர்

 வகுப்பு ஆசிரியர்,  

 ஐநததாம் வகுப்பு,

 ஊைதாடசி ஒனறிய �டுநிறலப்பள்ளி, 

 ஈநைதாடு.

அம்ைதா / ஐயதா,

 வைக்கம். �தாறள என அத்றதயின திருைைத்திறகுச பசல்வததால் 

[00.00.0000] ஒரு �தாள் ைடடும் விடுப்பு அளிக்குைதாறு பணிவுைன 

நகடடுக்பகதாள்கிநைன.

தஙகள் கீழ்ப்படிதலுள்ள

இ.பசநநிலவு

�தாள் : xxxxxx

இைம் : ஈநைதாடு
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மூதுறை

அைக்கம் உறையதார் அறிவிலர் எனபைணணிக்  

கைக்கக் கருதவும் நவணைதா – ைறைத்தறலயில்  

ஓடுமீன ஓை உறுமீன வருைளவும் 

வதாடி இருக்குைதாம் பகதாக்கு

 - ஔறவயதார்

இயல் 

இைணடு 

பசய்யுள்

கறைல் ந�தாக்கஙகள்

• கலவியின் அவசியத்த உணர்வர்

• கறறவர்களின் குணம் ேமம்படடு நிறகும் என்ப்த உணர்வர்

• ெபாறு்மயால எத்னயும் சாதிகக முடியும் என்ப்த உணர்வர்

• ெபயர்செசால வி்னசெசால ேவறுபாடு அறிவர்

• ெமாழிததிறன் ெபறுவர்

கல்வி
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பசதால்பபதாருள்

அடககம் – பணிவு  அறிவிலர் – அறிவு இலலாதவர்

கடகக – ெவலல  கருதவும் – நி்னககவும்

ம்டதத்ல – நீர் பாயும் வழி உறுமீன் – ெபரிய மீன்

பதாைல் பபதாருள்

ம்டயில பாய்கின்ற நீரில ஓடுகின்ற சிறுமீன்கள ஓடிக ெகாண்டிருகக, ெகாககானது 

தனககு இ்ரயாகக கூடிய ெபரிய மீன்கள வரும் வ்ர அ்சவின்றிக காததிருககும். 

அதுேபாலத தமககுரிய காலம் வரும்வ்ர சிலர் அடஙகியிருப்பார்கள. அவர்க்ள 

அறிவிலலாதவர் என எண்ணி ெவலல நி்னகக ேவண்டா.

நூல்குறிப்பு

முது்மயான அறிவு்ரக்ளக ெகாண்டது, மூது்ர. இந்நூலுககு வாககுண்டாம் 

என மறெறாரு ெபயரும் வழஙகுகிறது. இந்நூலில நீதிககருததுகள எளி்மயான 

ந்டயில கூறப்படடுளளன. இந்நூ்ல இயறறியவர் ஔ்வயார். இவர் ஆததிசூடி, 

ெகான்்றேவந்தன், நலவழி முதலிய பிற நீதிநூலக்ளயும் இயறறியுளளார்.

கறபறவ கறைபின

• பாட்லச சரியான உசசரிப்புடன் படிதது மகிழ்க.

• கலவியின் சிறப்்ப உணர்ததும் ேவறு பாடலக்ள அறிந்து வந்து பாடுக.

• மூது்ரப் பாடலுடன் ெதாடர்பு்டய திருககுறள கீேழ ெகாடுககப்படடுளளது. 

அதன் ெபாரு்ள ஆசிரியரிடம் ேகடடு அறிந்துெகாளக.

ெகாகெகாகக கூம்பும் பருவதது மறறதன்

குதெதாகக சீர்தத இடதது

ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  எனபைணணி என்ற ெசால்லப் பிரிககக கி்டப்பது ...................................................

அ) என் +ெறண்ணி ஆ) என்று +எண்ணி

இ) என்ெற + எண்ணி ஈ) என்று + ெறண்ணி
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2  ைறை + தறல என்பத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ..........................................

அ) ம்டத்ல ஆ) ம்டதத்ல

இ) மடதத்ல ஈ) மடத்ல

3  வரும் + அளவும் என்பத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ......................................

அ) வருமளவும் ஆ) வருஅளவும்

இ) வரும்மளவும் ஈ) வரும்அளவும்

4  அறிவிலர் என்பதன் எதிர்செசால ...................................................

அ) அறிவிலலாதவர் ஆ) படிககாதவர்

இ) அறியாதார் ஈ) அறிவு்டயவர்

5  எணணுதல் – இசெசாலலுககுரிய ெபாருள...................................................

அ) வாடுதல  ஆ) வருந்துதல

இ) ந்னததல ஈ) நி்னததல

ஆ.  இப்பதாைலில் இைணைதாம் எழுத்து (எதுறக) ஒனறுநபதால் வரும் பசதாறகறள 

எடுத்து எழுதுக.

__________ , __________

__________ , __________

இ. ‘ைறைத்தறல’ இசபசதால்லில் இருநது புதிய பசதாறகறள உருவதாக்குக.

__________ , __________ , __________ , __________

ஈ. பபதாருத்துக.

1. உறுமீன் - நீர் பாயும் வழி

2. கருதவும் - பணிவு 

3. அறிவிலர் - நி்னககவும்

4. ம்டதத்ல - ெபரிய மீன்

5. அடககம் - அறிவு இலலாதவர்

உ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. ெகாககு எதறகாகக காததிருககிறது?

2. யா்ர அறிவிலலாதவர் என எண்ணிவிடக கூடாது என ஔ்வயார் குறிப்பிடுகிறார்?

ஊ. சிநதறை விைதா

அடககமாக இருப்பவ்ர அறிவிலலாதவர் என்று எண்ணி ெவலல 

நி்னககக கூடாது.  ஏன்? கலந்து்ரயாடுக.
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கல்விசபசல்வமும் பபதாருடபசல்வமும்

மலர்விழியும் தமிழரசியும் ேதாழிகள. இருவரும் பளளிககூடத்த 

விடடு ெவளியில வந்ததும், ெதா்லககாடசி நிகழ்சசிகள பறறிப் ேபசிக ெகாண்டு 

வருகிறார்கள. அப்ேபாது மலர்விழி தன் ேதாழியிடம் ெதா்லககாடசியில ேநறறு 

கலவிசெசலவமும் ெபாருடெசலவமும் எனற த்லப்பில நடந்த படடிமன்றத்த 

நான் பார்ததுக ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது மின்சாரம் ேபாய்விடடது அதனால, 

நடுவரின் தீர்ப்்ப என்னால அறிந்து ெகாளள முடியவில்ல எனககு வருததமாக 

இருந்தது என்று கூறினாள.

தமிழரசி:  வருததப்படாேத மலர்விழி, இந்தப் படடிமன்றம் பார்ததவர்களிடம் 

முடி்வக ேகடடுத ெதரிந்து ெகாளளலாம்.

மலர்விழி: சரி தமிழரசி. வா ேபாய்க ெகாண்ேட ேபசலாம்.

இயல் 

இைணடு 

உறை�றை 
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தமிழரசி:  கலவிச ெசலவமா? ெபாருட ெசலவமா எது சிறந்தது என நீ 

நி்னககிறாய்?

மலர்விழி: நான் கலவிச ெசலவம்தான் சிறந்தது என்று கூறுேவன்.

தமிழரசி: அெதப்படி? அவவளவு திடடவடடமாகக கூறுகிறாய்?

மலர்விழி:  கலவி கறகாதவன் ”களர்நிலததிறகு ஒப்பாவான் “ என்று 

பாரதிதாசனாரும் “ேகடில விழுச ெசலவம் கலவி” என்று 

திருவளளுவரும் கூறியிருககிறார்கள.

தமிழரசி:  கலவியின் சிறப்்பக கூறிய திருவளளுவர்கூடப் “ெபாருளிலலார்ககு 

இவவுலகம் இல்ல” ெயன்ேற கூறியிருககிறார். ெபாருடெசலவம் 

இல்ல என்றால நமது ேத்வக்ளககூட நி்றேவறறிக ெகாளள 

இயலாது. கலவி கறபதறகுககூட பணம் ேவண்டும் அலலவா!

மலர்விழி:  “பணம் பததும் ெசய்யும்” என்பது எனககுத ெதரியும். வாழ்க்க்ய 

நடததுவதறகுப் பணம் ேத்வதான். பணம் ப்டததவருககுச 

ெசாந்த ஊரில தான் மதிப்பு. கலவி கறறவர் “ெசன்ற இடெமலலாம் 

சிறப்பு “ ெபறுவர்.

தமிழரசி:  கலவி கறறவர், ெசலவம் ப்டததவர்களின் தயவிலதாம் வாழ 

ேவண்டியுளளது.

மலர்விழி:  ெபாருட ெசலவம் நி்லயிலலாதது, கலவிச ெசலவேம ‘இம்்மககும் 

மறு்மககும் பயன் தருவது’ என்றும் அழியாதது. ெபாருடெசலவம் 

ெகாடுககக ெகாடுககக கு்றயக கூடியது. களவர்களால கவர்ந்து 

ெசலலக கூடியது.
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தமிழரசி:  ‘பணமிலலாதவன் பிணம்’, ‘பணெமன்றால பிணம்கூட 

வா்யததிறககும்’ என்ற பழெமாழிக்ள எலலாம் நாம் அறிந்ததுதாேன 

கறறவரால என்ன ெசய்ய முடியும்?

மலர்விழி:  இன்்றய கலவி வளர்சசிதான் எலலா முன்ேனறறததிறகும் 

காரணம். அதனாலதான் இன்று நாம் எலலாரும் வசதியாக வாழ 

முடிகின்றது.

தமிழரசி:  புது்மக்ளக கண்டறிய கறறவர்களுககுப் பணமும் 

ேத்வப்படடிருககும் அலலவா?

மலர்விழி:  ஆம், அதறகாகப் பணம்தான் உயிர்நாடி என்று கூறுவது தவறு. 

கலவிதான் அறி்வ வளர்ககிறது. நன்்ம, தீ்மக்ளப் பகுததறிந்து 

நலவழியில தன் வாழ்்வ அ்மததுக ெகாளள வழி ெசய்கிறது.
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தமிழரசி:  ‘பசி வந்திடப் பததும் ேபாகும்’ வறு்மதான் சமூகத தீ்மகளுககும் 

காரணமாகின்றது.

மலர்விழி:  வறு்மயிலும் ெசம்்மயாக வாழ்பவன் கறறறிந்தவன்; கலலாதவன் 

அறியா்மயால தவறு ெசய்கிறான்.

தமிழரசி:  அறியா்ம உளளவன் பணககாரனாகேவ இருந்தாலும் அ்மதியான 

வாழ்வுககுக கலவி அவசியம் என்ப்த ஒப்புகெகாளகிேறன். 

வசதியான வாழ்விறகுப் ெபாருடெசலவம் அவசியம் என்ப்த நீ 

ஒப்புகெகாளகிறாயா?

(விவாதம் நீண்டு ெகாண்டிருககிறது.) 

மறுநாள இருவரும் தமிழாசிரிய்ரச சந்திதது விவாதத்தக கூறுகிறார்கள

தமிழாசிரியர்:  மககளிடம் அறியா்ம இரு்ள நீககி, அறிவு ஒளிெபறச ெசய்வது 

கலவி. கலவியறி்வ நாம் இள்மயிேலேய ெபறுவதுதான் 

சிறந்த வழி. ‘இள்மயில கலவி, சி்லயில எழுதது‘ என்னும் 

முதுெமாழி்ய நாம் மறந்துவிடககூடாது. 

மலர்விழி:  ஐயா, கலவியின் சிறப்்பப் புரிந்துெகாண்ேடாம். ஆயினும், 

கலவிேயாடு ெபாருளும் இருககேவண்டுமா?

தமிழாசிரியர்:  தமிழாசிரியர்: ஆம். கலவியும் ெபாருளும் ஒரு நாணயததின் 

இருபககஙகள எனலாம். ெபாருளு்டயவரால ஆகாதது 

ஒன்றுமில்ல. ெபாருளு்ட்ம, ெவறறி தரும்; ெபரு்ம தரும்; 

அழகு தரும். அ்வ மடடுமா? உயர்கலவி ெபறும் வாய்ப்்பயும் 

தரும். ‘இலலா்ர எலலாரும் எளளுவர்‘ என்று வளளுவர் 

கூறிய்தயும் நாம் அறிந்திருககிேறாம். ஆகேவ, அடிப்ப்ட 

வாழ்க்கத ேத்வகளுககுப் ெபாருள கடடாயம் ேத்வ. 

ஆனால, நம்்ம ேமன்்மப்படுததுவது கலவிதான் என்பதில 

எளளளவும் ஐயமில்ல

தமிழரசியும் மலர்விழியும்:  உண்்மதான் ஐயா, கலவியால அறிவுதெதளிவு 

உண்டாகும். ெபாருளால நம் வாழ்வு வளம் ெபறும் 

என்ப்தப் புரிந்து ெகாண்ேடாம்.
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கறபறவ கறைபின

• கலவிச ெசலவமா? ெபாருடெசலவமா? எது அவசியம் என்று நீ நி்னககிறாய்? 

ஏன்?

• ெபாருளிலலார்ககு இவவுலகம் இல்ல – இது பறறி உன் கருதது என்ன?

• கலவியால சிறந்தவர்கள, ெபாருளால சிறந்தவர்கள – யாரால நம் நாடு 

முன்ேனறறம் அ்டயும்? வகுப்ப்றயில விவாதம் ெசய்க.

ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  இம்றை என்ற ெசால குறிககும் ெபாருள ...................................................

அ) இப்பிறப்பு ஆ) மறுபிறப்பு இ) பிறப்பு ஈ) முறபிறப்பு

2  கதாைைைதாகினைது என்ற ெசால்லப் பிரிககக கி்டப்பது ...................................................

அ) காரண + மாகின்றது ஆ) காரண + ஆகின்றது

இ) காரணம் + மாகின்றது ஈ) காரணம் + ஆகின்றது

3  வறுறை இசெசாலலுககுரிய எதிர்செசால ........................................

அ) ெசழு்ம ஆ) இன்்ம

இ) ெசம்்ம ஈ) ஏ்ழ்ம

4  பபதாருள் + பசல்வம் என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால .....................................

அ) ெபாருளெசலவம் ஆ) ெபாருளசெசலவம்

இ) ெபாருடெசலவம் ஈ) ெபாருடசெசலவம்

5  பபதாருள் + இல்லதார்க்கு என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால  

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

அ) ெபாருளிலலார்ககு ஆ) ெபாருளளிலலார்ககு

இ) ெபாருலிலலார்ககு ஈ) ெபாருளஇலலார்ககு

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளச நசர்த்து எழுதுக

1. ப்ழ்ம + ெமாழி = _____________

2. நன்்ம + வழி = _____________

இ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக

1. பணெமன்றால = _______
 + 

______

2. ெதா்லககாடசி = _______
 + 

______
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ஈ. பததாைறை முழுறை ஆக்குக (பத்தும், வளம், கல்வி)

1. பசி வந்திடப் __________ ேபாகும்.

2. ேகடில விழுசெசலவம் __________

3. ெபாருளால நம் வாழ்வு __________ ெபறும்.

உ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. களர்நிலததுககு ஒப்பாவர் – யார்?

2. களவரால கவர்ந்து ெசலலக கூடியது எது?

3. ‘கலவிச ெசலவேம மிகவும் சிறந்த ெசலவம்‘ என்பதறகு மலர்விழி கூறிய 

காரணஙக்ள உம் ெசாந்தந்டயில எழுதுக.

4. ெபாருடெசலவேம மிகவும் அவசியம் என்பதறகுத தமிழரசி கூறிய 

காரணஙக்ளத ெதாகுதது எழுதுக

ஊ. சிநதறை விைதாக்கள்

1. கலவிச ெசலவம் அலலது ெபாருடெசலவம் இரண்டில ஒன்றுதான் உனககு 

வழஙகப்படும் எனில, நீ எ்தத ெதரிவு ெசய்வாய்? ஏன்?

2. ‘நம்்ம ேமன்்மப்படுததுவது கலவி’ – இ்தப் பறறி உன் ெசாந்த 

ந்டயில ேபசு.

கூறையிலுள்ள பசதாறகளுக்கு உரிய எதிர்ச பசதாறகறளத் 

பததாடடியிலிருநது கணைறிநது எழுதுக 

இம்றை
�ல்வழி வருத்தம்

ந�றறு புதுறை

வறுறை �னறை

தீறை

இனறு
புதிய

ைறுறை

தீயவழி

பசழுறை

ந�ர்வழி

ைகிழ்சசி

பறழறை

துனபம்
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வறுறையிலும் ந�ர்றை

ஓர் ஊரில ெதாடர்ந்து சில ஆண்டுகளாக ம்ழேய ெபய்யாததால, அந்த 

ஊரில கடும் பஞசம் நிலவியது. மககள பசியால வாடினர். நலல உளளம் ப்டதத 

பணககாரர் ஒருவரிடம் அந்த ஊர் மககள ெசன்று, தஙகளின் குழந்்தகளுககு 

உதவி ெசய்யுமாறு ேவண்டினர்.

இளகிய உளளம் ெகாண்ட அவர், இந்த ஊரில குழந்்தகள யாரும் பசியால 

வாட ேவண்டா. ஆளுகெகாரு ெகாழுககட்ட கி்டககுமாறு ெசய்கிேறன். என் 

வீடடிறகு வந்து ெகாழுககட்ட்ய எடுததுச ெசலலச ெசாலலுஙகள என்றார். 

மாளி்கககுத திரும்பிய அவர், தம் ேவ்லககாரர்க்ள அ்ழததார். இந்த ஊரில 

உளள குழந்்தகளின் எண்ணிக்க்யக கணகெகடுததுக ெகாள. ஆளுகெகாரு 

ெகாழுககட்ட கி்டகக ேவண்டும். நா்ளயிலிருந்து ெகாழுககட்டக்ளக 

கூ்டயில சரியான எண்ணிக்கயில ்வததுகெகாண்டு வீடடிறகு ெவளிேய 

இருகக ேவண்டும் என்றார்.

அதுேபாலேவ ேவ்லககாரர்கள ெசய்தனர். அஙேக காததிருந்த சிறுவர் 

சிறுமியர் அவர்க்ளச சூழ்ந்து ெகாண்டனர். ேவ்லககாரர்கள கூ்டயி்ன 

அவர்கள முன் ்வததனர்.

சிறு சிறு க்தக்ள உரிய ஒலிப்புடன் ெபாருள விளஙகப் படிததல

இயல் 

இைணடு 

துறைப்பதாைம் 
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ெ க ா ழு க க ட ் ட ் ய 

எடுப்பதில ஒவெவாருவரும் 

ேபாடடி ேபாடடனர். ஆனால ஒேர 

ஒரு சிறுமி மடடும் அ்மதியாக 

இருந்தாள. எலலாரும் எடுததுச 

ெசன்றது ேபாக மீதி இருந்த 

சிறிய ெகாழுககட்ட்ய 

எடுததுக ெகாண்டு அஙகிருந்து 

மகிழ்சசியுடன் ெசன்றாள அவள. 

எலலாவற்றயும் கவனிததுக 

ெகாண்டிருந்தார் பணககாரர்.

ஐந்தாம் நாளும் அப்படிேய நடந்தது. எஞசியிருந்த சிறிய ெகாழுககட்ட்ய 

எடுததுக ெகாண்டு புறப்படட அந்தச சிறுமி, தன் வீடடிறகு வந்தாள. அந்தக 

ெகாழுககட்ட்யச சாப்பிடுவதறகாக இரண்டாகப் பிரிததாள. அப்ேபாது அதன் 

உளளிருந்து  ஒரு தஙகககாசு கீேழ விழுந்தது. அந்தத தஙகக கா்சத தன் தாயிடம் 

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

என்று கூறினாள. அதறகு அவர், "இது தஙகக காசு" என்று இளேவனிலிடம்  கூறிவிடடு, 

இது எப்படி ெகாழுககட்டககுள வந்திருககும் என்று ேயாசிததவாேற, "இந்தக 

ெகாழுககட்ட்ய யார் ெகாடுததார்கேளா அவர்களிடேம ெசன்று ெகாடுததுவிடு" 

என்றார்.

அந்தத தஙகககா்ச எடுததுக ெகாண்டு பணககாரரின் வீடடிறகு வந்தாள சிறுமி. 

"ஐயா! நான் எடுததுச ெசன்ற ெகாழுககட்டககுள இந்தத தஙகக காசு இருந்தது, 

ெபறறுக ெகாளளுஙகள" என்றாள.

"மகேள உன் ெபயர் 

என்ன?" எனக ேகடடார் 

பணககாரர். தன் ெபயர் 

இளேவனில எனக 

கூறினாள அந்தச சிறுமி.

"மகேள, உன் 

ெ ப ா று ் ம க கு ம் 

நறபண்பிறகும் நான் 

அளிதத பரிேச இந்தத 

தஙகககாசு. மகிழ்சசியுடன் 

இ்த எடுததுகெகாண்டு 

வீடடிறகுச ெசல" என்றார் 

பணககாரர். 
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"நன்றி, ஐயா!" எனக கூறிவிடடு, துளளிக குதிததபடி ஓடிவந்த அவள, நடந்த்தத தன் 

தாயிடம் ெசான்னாள. அத்னக ேகடடு அந்தத தாயும் மகிழ்சசிய்டந்தாள.

நீதி : ‘ந�ர்றை �னறை தரும்’

கறபறவ கறைபின

• நாம் என்ெனன்ன நறபண்புக்ளப் ெபறறிருககேவண்டும்? படடியலிடுக.

• ேநர்்மயானவர் என்று நீ யா்ர நி்னககிறாய்? அவ்ரப்பறறி ஐந்து மணிததுளி ேபசுக.

ைதிப்பீடு 

விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. பசியால வாடிய ஊர்மககளுககுப் பணககாரர் எவவாறு உதவினார்?

2. சிறுமியின் ேநர்்மககுக கி்டதத பரிசு யாது?

சிநதறை விைதா

  ‘வறு்மயிலும் ேநர்்ம‘ என்னும் க்தயில, சிறுமியின் இடததில நீயாக இருந்தால 

என்ன ெசய்திருப்பாய்? 
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கறகணடு

பபயர்சபசதால், விறைசபசதால்.

ஒன்றன் ெபய்ரக குறிககும் ெசால ெபயர்செசால எனப்படும்.

எடுத்துக்கதாடடு சாந்தி, வகுப்ப்ற, சிததி்ர, கண், கதிரவன், சந்திரன்.

ஒரு ெசய்லக (வி்ன்ய) குறிககும் ெசால வி்னசெசால எனப்படும்.

எடுத்துக்கதாடடு ஓடினான், விழுந்தது, எழுதினான்.

கீழுள்ள பததாைர்கறளக் கவனியுஙகள்.

1. இராமன் பாடம் படிததான்.

இதெதாடரில ,

இராமன், பாடம் – ெபயர்செசாறகள

படிததான்- வி்னசெசால

2. மாடு புல ேமய்ந்தது.

இதெதாடரில ,

மாடு, புல – ெபயர்செசாறகள

ேமய்ந்தது – வி்னசெசால

ஒன்றன் ெபய்ரக குறிப்பது ெபயர்செசால

ஒரு ெசய்லக குறிப்பது வி்னசெசால

கறபறவ கறைபின

• ஒரு ெசால்லப் படிததவுடன் அது ெபயர்செசாலலா, வி்னசெசாலலா எனப் 

பகுதது அ்டயாளம் காண்க.

• நாம் ேபசும் ெதாடரில எது ெபயர்செசால, வி்னசெசால எனக கூறுக.

• பததி்யப் படிதது அதில உளள ெபயர்செசால, வி்னசெசாறக்ள 

அடிகேகாடிடடு அ்டயாளம் கண்டு கூறுக.
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ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பபயர்சபசதால், விறைசபசதால் எை வறகப்படுத்துக.

(பாடினாள, வருணன், எழுதினான், வ்ரந்தாள, இ்சவாணி, உண்டான், 

கண்ணன், சம்சுதீன், ெஜனிபர், கடடினார், ஓடியது, முயல)

வ. எண பபயர்ச பசதால் விறைசபசதால்

1 வருணன் உண்டான்

2

3

4

5

ஆ.  பினவரும் பததாைர்களில் உள்ள பபயர்சபசதால், விறைசபசதால்றல எடுத்து எழுதுக.

1. மயில ேதா்க்ய விரிதது ஆடியது

2. வாணி கடடு்ர எழுதினாள

3. இளம்பி்ற உணவு ச்மததாள

4. ஆதி்ர மரககன்்ற நடடாள

5. ெகாததனார் வீடு கடடினார்

 ெபயர்செசாறகள        வி்னசெசாறகள

1. __________     1. _____________

2. __________     2. _____________

3. __________     3. _____________

4. __________     4. _____________

5. __________     5. _____________

இ.  கறதயில் வரும் பபயர்சபசதாறகறளயும் விறைசபசதாறகறளயும் படடியலிடுக.

காடடில புலி ஒன்று மா்ன ேவட்டயாடத துரததியது மான் தன்னுயி்ரக காததுக 

ெகாளள ேவகமாக ஓடியது. மா்னத துரததிச ெசலலும்ேபாது, ேவடன் விரிததிருந்த 

வ்லயில புலி சிககிக ெகாண்டது. ேவடன் வ்லயில சிககிய புலி்யக கூண்டில 

அ்டகக முயன்றான்.  அப்ெபாழுது புலி ேவட்னப் பார்தது, என்்னக கூண்டில 

அ்டககாேத விடடுவிடு. நான் ஓடிப் ேபாய்விடுகிேறன் என்று ெகஞசியது.  அதறகு 

ேவடன். ‘அெதலலாம் முடியாது’ என்று கூறினான்.

உனககு இரககேம இல்லயா? என்்ன ஏன் துன்புறுததுகிறாய்? எனக ேகடடது 

புலி. அதறகு ேவடன் நீ ஏன் மா்ன துரததினாய்? உனககு ஒரு நீதி.  எனககு ஒரு 

நீதியா? எனக ேகடடான்.  புலி அ்மதியாய் இருந்தது. 
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பைதாழிறய ஆள்நவதாம்

அ. நகடைல்

• இலககிய நிகழ்வுகள மறறும் விழாககளில இடம்ெபறும் சிறப்புப் ேபசசுக்ளக 

ேகடடு மகிழ்க.

• கா்ல வழிபாடடுக கூடடததில ஆசிரியர் உ்ர்யக ேகடடு வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடுக.

ஆ. நபசுதல்

• நமது கலவி உயர்வுககாகப் பாடுபடட த்லவர்கள பறறி அறிந்து வந்து ேபசுக.

• ‘கலவி சிறந்த தமிழ்நாடு’ என்ற த்லப்பில உம் ெசாந்த ந்டயில ேபசுக.

இ. படித்தல்

• ெசய்யு்ளப் ெபாருள விளஙகப் படிததுககாடடுக.

• புததகப் பூஙெகாதது நூலிலிருந்து நறபண்்ப விளககும் ஏேதனும் ஒரு 

க்த்யப் படிததுககாடடுக.

ஈ. எழுதுதல்

1 பசதால்லக்நகடடு எழுதுக.

 1. களர்நிலம்    6. உயிர்நாடி

 2. கறறவர்    7. ெதா்லககாடசி

 3. மறு்ம    8. அறிவுதெதளிவு

 4. தமிழாசிரியர்   9. வளம் ெபறும் 

 5. நலவழி    10. வளர்சசி

2 பசதாறகறளத் பததாைரில் அறைத்து எழுதுக.

 1. முன்ேனறறம் ____________________

 2. புது்ம ____________________

 3. வாழ்க்க ____________________

 4. ெதா்லககாடசி ____________________

3.  கறலநதுள்ள பசதாறகறள வரிறசப்படுத்தித் பததாைர்களதாக எழுதுக.

எ.கா: ெசழிததால நாடு காடு ெசழிககும்

 
காடு ெசழிததால நாடு ெசழிககும்

38

www.tntextbooks.in



1  கண்கள நாடடின் ெபண்கள.

 

2  முதுெகலும்பு நாடடின் விவசாயேம

 

3  தரும் உ்ழப்ேப உயர்வு

 

4  ேபான்றது ெபான் காலம் 

 

5  துளி ெவளளம் ெபரு சிறு

 

4. கவிறதறய நிறைவு பசய்க.

 எலலாம் தரும் கலவி – வாழ்வில

 ஏறறம் தரும் கலவி

 கறறார் நி்ல உயர்ததும் - அறிவில

 ஏறறம் தரும் கலவி.

 __________   __________   __________

 __________   __________   __________

5. குறிப்புகறளப் பயனபடுத்திக் கறத எழுதுக. பபதாருத்தைதாை தறலப்றபத் தருக.

 நான்கு வணிகர்கள – பஞசு விறறல – எலிதெதால்லயால பூ்ன 

வாஙகுதல – பூ்னயின் ஒவெவாரு கா்லயும் ஒருவர் பாதுகாததல – 

தண்்ட – ெகாலசு அணிவிததல – பூ்னயின் காலில புண் ஏறபடுதல – 

அந்தக காலுககுரிய வணிகன், புண் ஏறபடட காலில எண்ெணய் ேதாய்ந்த 

துணி்யச சுறறி்வததல – பூ்ன அடுப்பின் அருகில ெசலலல – 

எண்ெணய் ேதாய்ந்த துணியில தீப்பறறுதல – பூ்ன பஞசு மூட்டகளின் 

மீது ஓடுதல – மூட்டயில தீப்பறறுதல – மறற மூவரும் வழககு ெதாடுததல 

– நீதிபதி தீர்ப்பு வழஙகல – அடிபடட காலால பூ்ன எப்படி ஓடும் எனக 

ேகடடல – மறற மூன்று காலகளின் து்ணயின்றி ஓட இயலாது எனக 

கூறல – மறற மூவரும் நடடஈடு ெகாடுககேவண்டும் என வலியுறுததல..
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 பைதாழிநயதாடு விறளயதாடு

முதலில இருந்து படிததாலும் முடிவில இருந்து படிததாலும் ெபாருள மாறாமல உளள 

ெசாறெறாடர்க்ளப் படிதது மகிழ்க.

எ.கதா: நதரு வருநத நைதாரு வருநைதா

 நைதாரு வருநைதா நதரு வருநத

ைதாறல உருவதாக்கு

எ.கா: மாறுமா ்கேர்க

 மாறுமா

 ேமாரு தாரு ேமா

 வா கறக வா

 மாடு சாடு மா

 ேசர அரேச

 ேதாடு ஆடுேதா

 ேமக ராகேம

 ேமள தாளேம

ைதா ைதா

று
று

ைதா
ைதா

றக றக

நை

�தாபிைழ், �தாப�கிழ் பயிறசி விறளயதாைலதாைதா?

நாபிறழ், நாெநகிழ் பயிறசி ெசாறெறாடர்கள எழுதப்படட அட்டக்ள வகுப்பு 

மாணவர்களின் எண்ணிக்கககு ஏறபத தயார் ெசய்து ெகாளள ேவண்டும், 

ஒவெவான்றிலும் பின் புறததில 1, 2, 3, என வரி்ச எண்கள எழுதி வகுப்ப்றயின் 

்மயததில ்வககேவண்டும். மாணவர்களுககும் அவவாேற எண்கள 

ெகாடுககப்பட ேவண்டும். ஆசிரியர் ஓர் எண்்ணக கூற அந்த எண்ணுககுரிய 

மாணவர் எழுந்து வந்து அேத எண் எழுதப்படட அட்ட்ய எடுகக ேவண்டும், 

அதில உளள ெதாட்ரப் பி்ழயின்றி வி்ரவாக வாசிகக ேவண்டும். அ்னதது 

மாணவர்களுககும் வாய்ப்பு வழஙகப்படேவண்டும்.
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மீனபிடிப்நபதாம் வதாருஙகள்

ெகாககுககு ஏறற மீன்க்ளப் பிடிதது கூ்டயில ேபாடுக (ஒரு ெபாருள பல ெசால)
ப
�
ரு

ப்
பு

க
தி

ை
வ

ன

ச
ந
தி

ை
ன

அ
ம்புலி

ஆ
தவ

ன

பகல
வ

ன

தீ

நி
ல

தா

பரிதி

தி
ங

கள்

அ
ை

ல்
ைதி

சூ
ரிய

ன

கை
ல்

1. ெநருப்பு -       

2. கதிரவன் -       

3. சந்திரன் -       

பசதால் ஏணி அறைப்நபதாம்

ெசாலலின் இறுதியில முடியும் எழுத்த முதல எழுததாகக ெகாண்டு அ்மயும் 

மறெறாரு ெசால்ல எழுதிச ெசாலேலணி அ்மகக.

அம்மி

விளக்கு

றவகதாசி

குருவி

வித்து

துளசி

சிைகு

கும்மி

மிளகு

தை
ல்
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வருணிப்நபதாம்

படத்தப் பார்தது வருண்னச ெசாலலுடன் படததில காணும் உயிரினஙகளின் 

ெபய்ர எழுதுக.

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

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

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

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

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

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

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

எ.கதா: வண்ண வண்ண மலர்கள

தாவி ஓடும் முயல 
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பயைத்தில் ஒரு �தாள்

பைஙகளுக்குரிய பசதாறகறள எழுதிப் பத்திறய முழுறையதாக்குக

அப்துல பககதது ஊரில இருககும்  வீடடிறகுத தன் அம்மாவுடன்  ெசன்றான். 

 இருந்து பயணச சீடடுக்ள அம்மா ெபறறுக ெகாண்டார். அப்துல  ஓரததில 

அமர்ந்து ெகாண்டு ெவளிேய ேவடிக்கப் பார்ததுக ெகாண்ேட வந்தான். ேபருந்து 

ேவகமாகச ெசன்றது.  எலலாம் ஒவெவான்றாகப் பின்ேனாககி ஓடுவதுேபால 

இருந்த்தக கண்டு வியப்ப்டந்து தன் அம்மா்வயும் பார்ககச ெசான்னான். 

ெவளிேய தூரததில ெதரிந்த  காடசி  குளிர்சசி்யத தந்தது. 

ம்லயிலிருந்து துளளேலாடு விழுந்து பாய்கின்ற யின் ேவகம் அப்துலின் 

உளளத்தயும் துளளிக குதிககச ெசய்தது. பச்சப் பேசெலன இருந்த ெசடிகளும் 

 பார்ப்பதறகுப் படடுக கம்பளம் விரிததாற ேபான்று மிகவும் அழகாக இருந்தன. 

வயலின் நடுேவ  நிறுததப்படடிருந்தது, பார்ப்பதறகு ேவடிக்கயாக இருந்தது. 

சறறுத தூரம் ெசன்றதும் அதிகமாகப் பு்க்ய ெவளிேயறறும் ்யக 

கண்டான். அ்தப் பறறித தன் அம்மாவிடம் ேகடடுத ெதரிந்து ெகாண்டான். அருகில 

புலெவளியில  ேமய்ந்து ெகாண்டிருந்தது. அப்துல இ்தப் பார்ததுக ெகாண்டு 

வரும்ேபாது யாேரா ஒருவர் தான் ெசலலும் ேபருந்்த ேவகமாகத தன்  தில 

முந்திச ெசலவ்தக கண்டு பதறறம்டந்தான். தன் அம்மாவிடம் அதுபறறிக ேகடட 

ேபாது அவவாறு வாகனத்த முந்திச ெசலவது தவறு என்று கூறினார். தாஙகள 

இறஙக ேவண்டிய ஊர் வந்ததும் ேபருந்திலிருந்து இறஙகி மகிழ்சசிேயாடு பாடடி 

 குச ெசன்றான்.

நிறக அதறகுத் தக

நன்கு படிதது உயர் பதவி ெபறுேவன். என்னால முடியும்.

கறற கலவியின் து்ணெகாண்டு என் திற்மகேகறற ேவ்ல்யச 

ெசய்து உ்ழதது முன்ேனறுேவன்.
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விணைப்பம் எழுதுதல்

குடிநீர்நவணடி விணைப்பம் 

அனுப்புநர்

 ஆ. இளம்பரிதி, 

 த/ெப. ஆறுமுகம், 

 க.எண்: 24, கிழககுத ெதரு,  

 மாமண்டூர் 

 சின்னேசலம் ஒன்றியம். 

ெபறுநர்

 ஊராடசி மன்றத த்லவர்,  

 ஊராடசி மன்ற அலுவலகம், 

 மாமண்டூர், 

 சின்னேசலம் ஒன்றியம்.

ஐயா வணககம்,

 எஙகள ெதருவில உளள குடிநீர்க குழாய் உ்டந்துளளதால கடந்த 

இரண்டு நாளகளாகக குடிநீர் ெதருவில வீணாகிக ெகாண்டிருககிறது.  

இதனால, தண்ணீர் இன்றி எஙகள ெதருவில வசிப்ேபார் துன்பப்படுகின்றனர்.  

எனேவ, உ்டந்துேபான குடிநீர்க குழா்யச சரிெசய்து தர ேவண்டுெமன்று 

பணிவுடன் ேகடடுக ெகாளகிேறன்.

நன்றி.

          இப்படிககு

 தஙகள உண்்மயுளள

                 ஆ. இளம்பரிதி.

1. பளளியில உளள புததகப்பூஙெகாதது 

நூலகளில கலவி ெதாடர்பான கருததுகள 

நான்்கத ெதாகுதது வருக.

2. ெசய்திததாளகளில ெவளிவரும் கலவி 

ெதாடர்பான ெசய்திக்ளச ேசகரிதது வருக.

3. “ெபாறு்ம” என்ற குணத்த விளககும் மூன்று க்தகளின் ெதாகுப்பு 

தயார் ெசய்க

பசயல் திடைம்
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கைல்

எல்றல அறியதாய் பபருஙகைநல – நீததான

இைவும் உைஙகதாநயதா? கைநல

அல்லும் பகலும் அறலகைநல – உைக்கு

அலுப்பும் இறலநயதா கருஙகைநல

பபதாஙகு திறைகநளதா? கைநல – அறவ

புைவி நிறைததாநைதா? கைநல

எஙகும் உைபததாலிநயதா? கைநல! – அனறி

இடியின முழக்கநைதா? கைநல!

ைறலறய வயிறைைக்கம் கைநல! – எணணில்

ைகை மீனுலவும் கைநல!

விறலபகதாள் முத்தளிக்கும் கைநல! – சிப்பி

விறளயதாைற குதவும் கைநல!

ைறழக்கு மூலமும் நீ கைநல! – அறத

வதாஙகி றவப்பதும் நீ, கைநல!

வழுத்து ைகிறைபயலதாம் கைநல! – எவர்

ைதித்து முடிக்கவலதார் கைநல!

- கவிைணி நதசிக வி�தாயகைதார்

இயல் 

மூனறு 

பதாைல் 

 கறைல் ந�தாக்கஙகள்

• இயற்க்யப் பாதுகாகக ேவண்டும் என்ற உணர்்வப் ெபறுவர்.

• பழெமாழிகள அவறறின் ஆழமான ெபாரு்ள உணர்ந்து 

பயன்படுததுவர்

• புதிர்கள, விடுக்தகள உருவாககும் திறன் ெபறுவர்

• எழுவாய், ெசயப்படு ெபாருள, பயனி்ல அறிந்துெகாளவர்

இயறறக
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பசதால் பபதாருள் 

 அலுப்பு - க்ளப்பு  புரவி  - குதி்ர

 மகரம்  - மீன்   தி்ரகள - அ்லகள

 மகி்ம - ெபரு்ம

பதாைல்  பபதாருள் 

எல்லயின்றிப் பரந்து விரிந்திருககும் ெபருஙகடேல! நீ இரவும் பகலும் 

உறஙகாது எப்ேபாதும் அ்லக்ள வீசி ஒலிததுக ெகாண்ேட இருககிறாய். 

உனககு ஓய்வு என்பேத இல்ல. ெபாஙகி வருகின்ற உன் அ்லகள, பார்ப்பதறகுக 

குதி்ரகள அணிவகுதது வருவ்தப்ேபால காடசியளிககின்றன. எஙகும் 

ஒலிககின்ற உன் ஒலி, அ்லேயா்சயால எழுந்ததா அலலது இடிேயா்சயால 

எழுந்ததா என்று எஙகளுககு ஐயம் எழுகிறது. உன்னுள உயர்ந்த ம்லயும் 

அடஙகிக கிடககிறது. எண்ணிலலாத மீன் வளஙக்ளயும் வி்ல மதிப்பு்டய 

முததுக்ளயும் ெகாண்டுளள நீ, சிப்பிகள வி்ளயாடுவதறகும் உதவுகிறாய். 

இப்பூமியில ம்ழ ெபய்வதறகுக காரணமாகவும் இருககிறாய். அந்த ம்ழநீ்ரச 

ேசமிதது ்வககும் ெபரிய கலனாகவும் விளஙகுகிறாய். ஆகேவ, உன் 

ெபரு்மக்ள எலலாம் எடுதது்ரகக வலலவர்கள இஙகு எவரும் இலர்.

நூல் குறிப்பு

இப்பாட்லப் பாடியவர், கவிமணி ேதசிக விநாயகனார். இவர், கன்னியாகுமரி 

மாவடடததிலுளள ேதரூரில பிறந்தவர். இவர், இனி்மயும் எளி்மயும் 

மிகக பாடலக்ள எழுதிய்மயால, கவிமணி என்று ேபாறறப்ெபறறார். நம் 

பாடப்பகுதியிலுளள பாடல, குழந்்தப்பாடலகள என்னும் த்லப்பில முதறபாடலாக 

அ்மந்துளளது.

கறபறவ கறைபின

• பாட்லச சரியான உசசரிப்புடன் படிததுக காடடுக.

• கட்லப் பறறி இப்பாடல மூலம் நீ அறிந்த ெசய்திக்ள உன் ெசாந்த ந்டயில 

கூறுக.

• கட்லப் பறறி நீ அறிந்த பாடலக்ள வகுப்ப்றயில பாடி மகிழ்க.
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ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக!

1  ெபரு்ம + கடல என்ப்தச ேசர்தது எழுதக கி்டப்பது 

அ) ெபரு்மகடல ஆ) ெபருஙகடல

இ) ெபரியகடல ஈ) ெபரு்மககடல

2  கருஙகடேல என்ற ெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது

அ) கரு்ம + கடேல ஆ) கருங + கடேல

இ) கரும் + கடேல ஈ) கரு + கடேல

3  ‘தி்ர’ என்ற ெசாலலின் ெபாருள ______________

அ) ம்ல ஆ) அ்ல

இ) வ்ல ஈ) சி்ல

4  ம்ழ ெபய்வதறகுக காரணமாக இருப்பது ___________

அ) வானம் ஆ) பூமி 

இ) கடல ஈ) ெநருப்பு

ஆ.  இைணைதாம் எழுத்து ஒனறுநபதால் வரும் (எதுறக) பசதாறகறளப் பதாைலிலிருநது 

எடுத்து எழுதுக.

 எ.கா. எல்்ல - அலலும்

 _________ _________ _________ _________

இ.  முதபலழுத்து ஒனறுநபதால் வரும் (நைதாறை) பசதாறகறளப் பதாைலிலிருநது எடுத்து 

எழுதுக.

 எ.கா. அலலும் - அலுப்பும்

 _________ _________ _________ _________

ஈ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

 1. கடல நமககு அளிககும் வளஙகள யா்வ?

 2. பாடலின் ெபாரு்ள உம் ெசாந்த ந்டயில எழுதுக.

உ. சிநதறை விைதா

  எல்லயறியாய் ெபருஙகடல என்று கூறக காரணம் என்ன? வகுப்ப்றயில 

கலந்து்ரயாடுக.
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பைம் இஙநக! பழபைதாழி எஙநக?

ப்ழயனூர் மாந்ேதாப்பில கிளி ஒன்று இருந்தது. அதன் ெபயர் ெசலலம்மா. 

அந்த ஊரில அ்த அவவாறுதான் ெபயர் ெசாலலி அ்ழப்பார்கள. மாஙகாய் 

காய்ககும் பருவததில ேதாப்பிறகு வரும் சிறுவர்களிடம் ஒரு படத்த மரப் 

ெபாந்திலிருந்து எடுததுக காடடும். அந்தப் படம் உணர்ததும் பழெமாழி்யச 

சிறுவர்கள கூறிவிடடால அவர்களுககு ஒரு மாஙகாய் பறிததுப் ேபாடும். அதனால, 

அ்தப் ‘பழெமாழிக கிளி’ என்றும் ஆ்சயாக அ்ழப்பார்கள.

பழெமாழிகள என்ப்வ, நம் முன்ேனார்கள தஙகள அனுபவததின் 

மூலம் உணர்ந்து கூறிய ெமாழிகள. பழஙகாலம் முதறெகாண்ேட பழெமாழிகள 

வழககிலிருந்து வருகின்றன. பழெமாழி நானூறு என்னும் ெபயரிேலேய நீதிநூல 

ஒன்றும் உளளது.

மரததில மாஙகாய்கள காய்ததுத ெதாஙகுவ்தக கண்டு, சிறுவர்கள 

ஒவெவாருவரும் ேதாப்புககு வரத ெதாடஙகினர்.

ெசலலம்மா, நான் பிரபு வந்திருககிேறன்

ஓ! பிரபுவா ! நன்றாக இருககிறாயா?

ெசாறகளஞசியப் ெபருககமும் ெசாலலாடசித திறனும்

இயல் 

மூனறு 

உறை�றை  
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நான் நன்றாக இருககிேறன். உன்்னப் 

பார்ததுவிடடு மாஙகாய் பறிததுச 

ெசலலலாம் என வந்ேதன்.

மிகக மகிழ்சசி! நான் காடடும் 

படததிறகுரிய பழெமாழி்யக கூறினால 

நாேன உனககு மாஙகாய் பறிததுத 

தருகிேறன். என்று கூறியவாறு கிளி ஒரு 

படத்த எடுததுககாடடியது

இந்தப் படம் உணர்ததும் பழெமாழி என்ன? 

யா்ன வரும் பின்ேன மணிேயா்ச வரும் முன்ேன!

சரியாகக கூறினாய். இேதா உனககு மாஙகாய் பறிததுத தருகிேறன்.

ஐ.......! ெராம்ப நன்றி ெசலலம்மா

எப்படி இருககிறாய் ெசலலம்மா?

யார் வந்திருப்பது?

வின்ெசன்ட வந்திருககிேறன் ெசலலம்மா. எனககும் மாஙகாய் ேவண்டும்.

இந்தப் படம் உணர்ததும் பழெமாழி என்ன என்று ெசால. மாஙகாய் தருகிேறன்.

இகக்ரககு அகக்ர பச்ச

நன்று, சீககிரமாக வி்ட கண்டுடிதது 

விடடாேய! இேதா உனககு மாஙகாய்!

எனககு மாஙகாய் கி்டததுவிடடது

நன்றி ெசலலம்மா!

கனிெமாழி ஏன் அ்மதியாக நிறகிறாய்?

உனககு மாஙகாய் ேவண்டாமா?

ேவண்டும் ெசலலம்மா!

இந்தப்படம் உணர்ததும் பழெமாழி 

என்னெவன்று ெசால பார்ககலாம்.

சூ்றககாறறு வீசுது

இல்லேய கனிெமாழி இன்னும் ெகாஞசம் 

ேயாசி
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ஆங..... ஆடிககாறறில அம்மியும் 

பறககும்.

அழகாகக கூறினாய் இேதா மாஙகாய் 

வாஙகிக ெகாள

உண்்மயாகேவ நான் அழகாகக 

கூறிேனனா? நன்றி ெசலலம்மா!

என் நண்பன் முகமது 

வந்திருககிறான் ெசலலம்மா!

அப்படியா, இதிலுளள பழெமாழி என்ன என்று கூறசெசால, மாஙகாய் தருகிேறன்.

எனககுத ெதரியும் கூறுகிேறன் ஆலும் 

ேவலும் பலலுககுறுதி நாலும் இரண்டும் 

ெசாலலுககுறுதி

மிகவும் அரு்ம நான் உனககு 

மாம்பழேம ேதடிப் பறிததுத தருகிேறன்.

நன்றி ெசலலம்மா!

ெசலலம்மா! எனககு?

ேதனி்சயா? இதில என்ன பழெமாழி 

இருககு ெசாலேலன். உடேன பறிததுத 

தருகிேறன்.

காறறுளள ேபாேத தூறறிகெகாள

கண்ணி்மககும் ேநரததில 

கூறிவிடடாேய! இேதா மாஙகாய் 

வாஙகிகெகாள.

மாஙகாய் சாப்பிட மிகவும் பிடிககும் 

எனககும் மகிழ்சசியாக இருககிறது 

ெசலலம்மா, நன்றி!

பழெமாழிககிளி! எனககு மாஙகாய் 

இல்லயா?

யாரு என் ெசலலப் ெபய்ரச ெசாலலிக கூப்பிடுவது? கதிரவனா? இதன் 

பழெமாழி்யக கூறு தருகிேறன்.

 நாலடியார் 

திருககுறள
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அகல உழுவ்த விட ஆழ உழுவேத 

ேமல 

மிகக மகிழ்சசி! இேதா உனககு 

மாஙகாய், ெபறறுகெகாள.

ெராம்ப நன்றி பழெமாழிக கிளி!

சிறுவர்கள அ்னவரும் ெசலலம்மா! 

நாஙகள இன்னும் நி்றய பழெமாழி 

க்ளத ெதரிந்து ெகாண்டு மீண்டும் 

நா்ளககு வருகிேறாம், எனக கூறிவிடடு மிகவும் மகிழ்சசியாக வீடடிறகுச ெசன்றனர்.

கறபறவ கறைபின

• உன் ெபறேறார் அலலது தாததா, பாடடி ேபசும்ேபாது பயன்படுததும் பழெமாழிக்ளத 

ெதாகுதது வருக.  அ்வபறறி வகுப்ப்றயில கலந்து்ரயாடுக.

• பாடப்பகுதியில இடம்ெபறறுளள  பழெமாழிக்ளயும், அவறறின் ெபாருளக்ளயும் 

உம் ெசாந்த ந்டயில கூறுக.

• பாடப்பகுதியில இடம்ெபறறுளள புதிர்க்ளயும் அவறறிறகான வி்டக்ளயும் உம் 

ெசாந்த ந்டயில கூறுக.

• பளளி நூலகததில உளள ‘பழெமாழிகக்தகள’ புததகத்தப் படிதது பழெமாழிககான 

விளககத்த வகுப்ப்றயில க்தயுடன் பகிர்ந்து ெகாளக.

ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  மரப்ெபாந்து இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ______________

அ) மரம் + ெபாந்து ஆ) மர + ெபாந்து

இ) மரப் + ெபாந்து ஈ) மரப்பு + ெபாந்து

2  அகக்ர இசெசால்லப் பிரிதது எழுதக கி்டப்பது ______________

அ) அக + க்ர ஆ) அந்த + க்ர

இ) அ + க்ர ஈ) அ + அ்ர

3  சூ்ற + காறறு இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால ______________

அ) சூ்றகாறறு ஆ) சூறகாறறு

இ) சூறககாறறு ஈ) சூ்றககாறறு

4  கண் + இ்மககும் இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால

அ) கண்ணி்மககும் ஆ) கண்இ்மககும்

இ) கண்்மககும் ஈ) கண்ண்மககும்
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5  அமர்ந்து + இருந்த இத்னச ேசர்தது எழுதக கி்டககும் ெசால

அ) அமர்ந்திருந்த ஆ) அமர்ந்துஇருந்த

இ) அமர்திருந்த ஈ) அமர்ந்துதிருந்த

ஆ. கீழ்க்கதாணும் பசதாறகறளப் பிரித்து எழுதுக.

அ) மணிேயா்ச - --------- + ---------

ஆ) ேதனி்ச  - --------- + ---------

இ. பபதாருத்தைதாை பசதால்றலக் பகதாணடு பழபைதாழிறய நிறைவு பசய்க:

புததி, அடி, கா்ல, பயிர், வ்ளயாதது

1  யா்னககும் _______________ சறுககும்

2  வி்ளயும் _______________ மு்ளயிேல ெதரியும்

3  ஐந்தில _______________ ஐம்பதில வ்ளயாது

4  ஆததிரககாரனுககுப் _______________ மடடு

5  ஆழம் ெதரியாமல _______________ விடாேத

ஈ. பசதால்றல இைம் ைதாறறிப் பழபைதாழிறயக் கணடுபிடிக்க.

1  உழுவ்த அகல விட உழு ஆழ ____________________________

2  வ்ளயாதது வ்ளயாது ஐம்பதில ஐந்தில______________________ 

3  மிஞசினால அளவுககு நஞசு அமிழ்தமும்________________________ 

4  குறறம் சுறறம் பார்ககின் இல்ல ____________________________ 

5  வருததம் ேசாம்பல முது்மயில இள்மயில ____________________

உ. விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. பழெமாழி என்பது யாது?

2. விடுக்த என்றால என்ன?

3. கிளி்யப் ‘பழெமாழிக கிளி’ என அ்ழககக காரணம் என்ன?

4. இப்பாடததில நீ அறிந்து ெகாண்ட பழெமாழிக்ளப் படடியலிடு.

ஊ. சிநதறை விைதா

 கிளி்யப்ேபால, நீ பழெமாழி கூறுவதாய் இருந்தால என்ன பழெமாழிககு 

எப்படிப் படம் வ்ரந்து விளககுவாய்? வகுப்ப்றயில ெசயலபடுதது.
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தப்பிப் பிறழத்த ைதான

கா... கா.... 

காகம் க்ரந்து தன் நண்பனான மா்னத ேதடியபடி அ்ழததது

இேதா வந்துவிடேடன் என்று கூறியபடி துளளிக குதிதது ஓடி வந்தது மான்.

கதாகம் : நண்பா ! நலமாக இருககிறாயா?

ைதான : ஏேதா இருககிேறன் நண்பா ........

கதாகம் : குரலில உறசாகமில்லேய..... ஏன் ேசார்வாகப் ேபசுகிறாய்?

ைதான : எனககு மிகவும் பசியாக இருககிறது.

கதாகம் : என்ேனாடு வா. உனககுப் புல உளள இடஙக்ள காடடுகிேறன். அஙகு 

நீ வயிறாரப் புல்ல ேமயலாம்.

மான் : நீ என்ேமல மிகவும் அன்பாக இருககிறாய். தினமும் எனககாக 

அ்லந்து திரிந்து புலலுளள இடஙக்ளக கண்டறிந்து வந்து என்னிடம் 

கூறுகிறாய். நன்றி நண்பா......

இயல் 

மூனறு 

துறைப்பதாைம்   
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கதாகம் : நன்றிெயலலாம் கூறத 

ேத்வயில்ல எனககுச 

ேசார்வான ேநரததில உன்மீது 

அமர்ந்து பயணம் ெசய்கிேறன். 

நாமிருவரும் ெநடுநாள 

நண்பர்கள. ஒருவருகெகாருவர் 

உதவியாய் இருப்பது இது ஒன்றும் 

புதிதலலேவ......

ைதான : சரி நண்பா ! ேபசிக ெகாண்ேட ெநடுந்தூரம் வந்துவிடேடாம். இஙேகேய 

இன்்றய உண்வ உண்டுவிடடு இருப்பிடம் ெசலேவாம்.

காகமும் மானும் நலல நண்பர்களாக ெநடுநாளகள இ்ணந்திருப்ப்த நரி ஒன்று 

கவனிததது. தன் மனததிறகுள, ெகாழு ெகாழுெவன இருககும் இந்த மா்ன நாம் 

எப்படியாவது ெகான்று தின்றுவிட ேவண்டும். அதறகு, எப்ெபாழுதும் இ்ணந்ேத 

இருககும் இவர்கள இருவ்ரயும் தனிததனிேய பிரிககேவண்டும். அப்ேபாதுதான், 

மா்னக ெகாலலமுடியும் என எண்ணியது.

�ரி : என்ன ேதாழர்கேள...... எப்ெபாழுதும் இ்ணந்ேத இருககிறீர்கள....... 

என்்னயும் உஙகள நண்பனாக ஏறறுக ெகாளவீர்களா?

ைதான : அதறெகன்ன ...... இன்று முதல நீயும் எஙகள நண்பனாக எஙகேளாடு 

ேசர்ந்திருககலாம்.

�ரி : நன்றி !

கதாகம் : சரி ேநரமாகி விடடது. இருப்பிடம் ெசலலலாம்.

  நரி, தன் இருப்பிடம் ேநாககிச ெசன்று விடுகிறது

காகம் : நண்பா, யா்ரயும் சீககிரமாக நம்பிவிடாேத! அது நமககுத தான் ஆபதது.

ைதான : அப்படிெயலலாம் எந்த ஆபததும் வந்துவிடாது. நரி்யப் பார்ததால 

நலலவனாக நலல குணமாகததான் ெதரிகிறது.

கதாகம் :  கண்ணால காண்பதும் ெபாய்.

  காதால ேகடபதும் ெபாய்.

  தீர விசாரிப்பேத ெமய்.

ைதான :  ஐயா ! கருதது கந்தசாமி ! ேபசியது ேபாதும்.
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  வீடடிறகுச ெசல. நானும் என், இருப்பிடம் ெசலகிேறன். மீண்டும் நா்ள 

சந்திப்ேபாம்.

  அடுதத நாள கா்ல நரி மா்ன சந்திககிறது.

�ரி :  நண்பேன ! நலமா?

ைதான : அடேட ! நரியா? என்ன இவவளவு கா்லயில என்்னத ேதடி 

வந்திருககிறாய்?

�ரி :  நண்ப்னப் பார்கக ேநரம் காலம் ஏது? உன்்னப் பார்ததால எனககுப் 

பரிதாபமாக இருககிறது.

ைதான : ஏன் எனககு என்ன? என்்னப் பார்தது ஏன் பரிதாபப்படுகிறாய்?

�ரி :  உடல ெமலிந்து காணப்படுகிறாேய.... சரியான உணவு கி்டககாததால 

ெகாழு ெகாழுெவன இருகக ேவண்டிய நீ பஞசததில அடிபடடாறேபால 

இருககிறாய்......

ைதான : விலஙகுகளுககுேம இேத உணவுப் பறறாககு்றதான். வானம் 

ெபாய்தததால வனெமலலாம் பா்லவனமாக மாறி வருகிறேத.

�ரி : பிற விலஙகுக்ளப் பறறி நமகெகன்ன கவ்ல?

  எனககுத ெதரிந்த இடம் ஒன்று இருககிறது. அஙேக உனககு நலல 

ேமய்சசல நிலம் உண்டு. என்ேனாடு வா. உனககு மடடும் அந்த 

இடத்தக காடடுகிேறன்.

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

�ரி :  காகத்த மறெறாரு நாள அஙேக அ்ழததுச ெசலலலாம். இன்று நீ 

மடடும் என்ேனாடு வா.

ைதான :  சரி, இவவளவு 

வலியுறுததிச ெசாலகிறாய். 

வருகிேறன்.

  நரி, மா்ன விவசாயி 

ஒருவனின் வி்ளசசல 

நிலததில ெகாண்டு 

விடுகிறது. மான் பயி்ர 

நன்கு ேமய்ந்து பசியாறிய 

பிறகு இருப்பிடததிறகுத 

திரும்புகிறது. இசெசயல 

காகததிறகுத ெதரியாமேலேய 

ெதாடர்ந்து நீடிககிறது.
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  விவசாயி தன் வி்ளசச்லப் பாழாககும் விலங்கப் பிடிகக முடிவு 

ெசய்கிறான். .

  அடுதத நாள வழககம் ேபால மான் நரிேயாடு அந்த வயலுககுச ெசன்று 

பயி்ர ேமய்கிறது. அந்த ேநரததில விவசாயி வருவ்தப் பார்ததவுடன், 

தப்பிகக நி்னதத மான், ேவகமாக ஓடும்ேபாது அருகிலிருந்த 

கம்பிவ்லயில எதிர்பாராமல சிககிக ெகாளகிறது.

  இ்தயறிந்த நரி, எதிர்பார்ததுக ெகாண்டிருந்த வாய்ப்பு வந்துவிடட்த 

நி்னதது மகிழ்ந்தது. மா்ன அப்படிேய தவிகக விடடுவிடடு ஓடிப்ேபாய் 

அருகிலுளள கரும்பு வயலில ம்றந்து ெகாண்டு நடகக இருப்ப்தக 

கவனிததுக ெகாண்டிருந்தது.

கதாகம் : நண்பா.... நண்பா.... எஙேக இருககிறாய்?

  காகம் ேதடி வருகிறது

  என் ஆருயிர் நண்பா ! இஙேகயா இருககிறாய்? அய்ேயா வ்லயில 

மாடடிகெகாண்டாேய கததுவதறகுககூட முடியாத நி்லயில இப்படி 

கம்பிவ்லயில சிககிக ெகாண்டாேய......

  சரி, சரி நீ தப்பிததுக ெகாளள ஒரு ேயாச்ன ெசாலகிேறன். விவசாயி  

அருகில வரும்வ்ர நீ இறந்ததுேபால அ்சயாமல இரு விவசாயி 

உன்்னப் வ்லயிலிருந்து விடுவிததவுடன், நான் மரததிலிருந்து கா 

கா கா என்று குரல ெகாடுககிேறன், உடேன தப்பிதது விடு.
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விவசதாயி : ஓ..... மானா? நீ தான் இதத்ன நாளாக என் பயி்ர நாசப் படுததினாயா? 

இன்று வ்லயில மாடடிகெகாண்டாய் என்று கூறியவாேற மா்னப் 

பிடிகக வருகிறான். ஓ.. இறந்துவிடடதுேபால இருககிறேத சரி 

வ்லயிலிருந்து மா்ன விடுவிதது வீடடிறகு எடுதது ெசலேவாம் என்று 

ெசாலலிகெகாண்ேட வ்லயிலிருந்து மா்ன விடுவிககிறான்.

  அப்ேபாது,. காகம் க்ரகிறது, அதுவ்ர இறந்தவாறு 

நடிததுகெகாண்டிருந்த மான் கண்ணி்மககும் ேநரததில உயிர் 

பி்ழததால ேபாதும் என துளளி பாய்ந்து ேவகமாக ஓடியது.

விவசதாயி : அடேட.......மான் என்்ன ஏமாறறிவிடடேத!

  தன் நீண்ட தடி்ய எடுதது ஓடும் மா்ன ேநாககி ேவகமாக வீசுகிறான். 

அந்தத தடி பதுஙகியிருந்த நரியின் ேமல படடு நரி மயஙகிக கீேழ 

விழுகிறது. விவசாயி ஏமாந்து ேபாகிறான்.

  சிறிது ேநரததிறகுப் பின் மயககம் ெதளிந்து எழுந்த நரியிடம்,

கதாகம் : நரிேய ! உன் வஞசக எண்ணம் உனகேக ேகடாக முடிந்தது. 

நம்பினவர்களுககு என்றும் துேராகம் ெசய்யாேத ! 

�ரி : ெவடகி த்லகுனிந்தவாேர மன்னிதது விடு நண்பா. இனிேமல இப்படி 

நடந்து ெகாளளமாடேடன்.
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கதாகம் : தன்்னப் ேபால பிற்ரயும் ேநசிகக ேவண்டும். நண்பர்கேளாடு 

உண்்ம அன்புடன் பழக ேவண்டும்.

நீதி :  ‘ஆபத்தில்  உதவுபவநை உணறையதாை �ணபன’

கறபறவ கறைபின

• ஆபததில உதவுபவர்கேள உண்்மயான நண்பர்கள என்னும த்லப்பில ேபசுக.

• தீேயாருடன் ெகாளளும் நடபு, தீ்ம்யேய தரும் என்பதறகு ேவெறாரு 

க்த்யக கூறுக.

ைதிப்பீடு

விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க.

1. நரி, காகததிடமிருந்து ஏன் மா்னப் பிரிகக எண்ணியது?

2. நரி்ய நண்பனாக ஏறறுகெகாண்ட மானிடம் காகம் கூறியெதன்ன?

3. நரி, மா்ன எஙகு அ்ழததுச ெசன்றது?

4. வ்லயில மாடடிகெகாண்ட மா்னக காகம் எவவாறு காப்பாறறியது?

5. ‘தப்பிப் பி்ழதத மான்‘ க்தயிலிருந்து நீஙகள அறிந்துெகாண்ட நீதி யாது?

சிநதறை விைதா

 நமககு நண்பர்களாக இருப்பவர்களிடம் என்ெனன்ன நறகுணஙகள 

இருககேவண்டும்? படடியலிடுக.

58

www.tntextbooks.in



கறகணடு

பசதாறபைதாைர் அறைப்பு முறை

எழுவதாய்

ஒரு ெதாடரில, யார், எது, எ்வ, யாவர் என்னும் வினாககளுககு வி்டயாக வரும் 

ெசாலேல எழுவாய் (எழுவாய் எப்ேபாதும் ெபயர்செசாலலாகேவ இருககும்)

எடுததுககாடடு : ெதன்றல நடனம் ஆடினாள

பசயப்படுபபதாருள்

ஒரு ெதாடரில யா்ர, எத்ன, எவற்ற என்னும் வினாககளுககு வி்டயாக வரும் 

ெசாலேல ெசயப்படுெபாருள

எடுததுககாடடு : ெதன்றல நடனம் ஆடினாள

பயனிறல

ஒரு ெதாடரில அ்மந்துளள வி்னமுற்றேய பயனி்ல என்கிேறாம்.

எடுததுககாடடு :  ெதன்றல நடனம் ஆடினாள

ஆடினாள – என்பது வி்னமுறறு

• எழுவாய், பயனி்ல, ெசயப்படுெபாருள ஆகிய மூன்றும் ஒரு ெதாடரில இடம் ெபறறிருககும்.

• எழுவாேயா, ெசயப்படுெபாருேளா இலலாமலும் ெதாடர் அ்மயும்.

 எ.கா. நடனம் ஆடினாள – இதெதாடரில எழுவாய் இல்ல.

•  ெதன்றல ஆடினாள – இதெதாடரில ெசயப்படுெபாருள இல்ல

• ஒரு ெதாடர் எழுவாய் அலலது ெசயப்படுெபாருள இலலாமல அ்மயலாம்.  ஆனால, 

பயனி்ல கடடாயம் இடம்ெபறறிருககும்.

கறபறவ கறைபின

• ெதாடரின் அ்மப்பு மு்ற்ய அறிந்து கூறுக.

• எழுவாய், பயனி்ல, ெசயப்படுெபாருள ஆகிய மூன்றும் ெதாடரில சில இடஙகளில வருவ்தயும், 

அ்வ வராமல ெதாடர் அ்மவ்தயும் குறிததுக கலந்து்ரயாடுக.
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ைதிப்பீடு 

படிப்நபதாம்! சிநதிப்நபதாம்! எழுதுநவதாம்!

அ. சரியதாை பசதால்றலத் பதரிவு பசய்து எழுதுக.

1  எழுவாய் எப்ேபாதும் _________ லாகேவ இருககும்.

அ) வி்னசெசால ஆ) இ்டசெசால

இ) ெபயர்செசால ஈ) உரிசெசால

2  பாடல பாடினாள – இதெதாடரில _________ இல்ல.

அ) எழுவாய்  ஆ) பயனி்ல 

இ) ெசயப்படுெபாருள  ஈ) ெசால 

3  அமுதன் ஓடினான் – இதெதாடரில _________ உண்டு

அ) பயனி்ல  ஆ) ெசயப்படுெபாருள

இ) இ்டசெசால  ஈ) உரிசெசால

ஆ. எழுவதாய், பசயப்படுபபதாருள், பயனிறலகறள எடுத்து எழுதுக.

 1. மாதவி சிததிரம் தீடடினாள

 2. இளஙேகாவடிகள சிலப்பதிகாரத்த இயறறினார்.

 3. அன்பழகன் மிதிவண்டி ஓடடினான்

 4. கிளி பழம் தின்றது.

வ.எண் எழுவாய் (யார், எது, எ்வ, யாவர்) ெசயப்படுெபாருள  

(யா்ர, எத்ன, எவற்ற)

பயனி்ல 

(முடிந்த ெசயல)

1.

2.

3.

4.

இ.  எழுவதாய், பயனிறல, பசயப்படுபபதாருள் ஆகிய மூனறும் இைம்பபறறுள்ள 

பததாைர்கள் �தானகு எழுதுக.

 1. _________  2. _________

 3. _________  4. _________

ஈ. எழுவதாய், பயனிறல ைடடும் உள்ள பததாைர்கள் மூனறு எழுதுக.

1. _________ 2. _________ 3. _________
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உ) பயனிறல, பசயப்படுபபதாருள் ைடடும் உள்ள பததாைர்கள் மூனறு எழுதுக.

1. _________

2. _________

3. _________

பைதாழிறய ஆள்நவதாம்

அ. நகடைல்

• இயற்க சார்ந்த பாடலக்ள வகுப்ப்றயில பாடச ெசய்து ேகடடு அதுேபாலப் பாடி 

மகிழ்க.

• புதிர்க்ளத ெதாகுதது வந்து வகுப்ப்றயில கூறுக.  நண்பன் கூறிய புதிருககுச 

சரியான வி்ட கூறி மகிழ்க.

• இயற்க்யக காகக ேவண்டியதன் அவசியம் பறறிய உ்ரக்ளக ேகடடு வந்து 

வகுப்ப்றயில பகிர்க.

ஆ. நபசுதல்

• இயற்க சார்ந்த பாடலக்ளப் பாடி மகிழ்க.

• பழெமாழிக க்தக்ள உம் ெசாந்த ந்டயில கூறுக.

• நீ ெசன்று வந்த சுறறுலா (அ) ஊர் பறறி வருணிததுப் ேபசுக.

• ம்ழ எவவாறு ெபய்கிறது? அறிந்து வந்து வகுப்ப்றயில ேபசுக.

• ெதன்்ன, வா்ழ, ப்ன, ேவம்பு, முருங்க ஆகிய மரஙகள ேபசுவது ேபால நடிதது 

“நாேன அதிகம் பலன் தருேவன்” என ஒவெவாருவரும் வகுப்பில ேபசிககாடடுக.

இ. படித்தல்

• பழெமாழிக்ளப் படிததுத ெதாகுப்பு தயார் ெசய்க.

• சிறந்த புதிர்க்ளப் படிததுச ேசகரிததுத ெதாகுப்பு தயார் ெசய்க.

• புததகப் பூஙெகாததுப் பகுதி்யப் படிதது, அதில இடம்ெபறறுளள பழெமாழி, 

புதிர்க்ளத ெதாகுதது வருக.

ஈ. எழுதுதல்

1. பசதால்லக் நகடடு எழுதுக.

 1. மாஙகாய் பறிததுத தருகிேறன்

 2. ஆடிககாறறில அம்மியும் பறககும்

 3. பழெமாழி ஒன்று ெசால

 4. கண்ணி்மககும் ேநரம்
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2. பசதாறகறளத் பததாைரில் அறைத்து எழுதுக.

1. அ்மதியாக _________

2. தருகிேறன் _________

3. சிறுவர்கள _________

4. முழககம் _________

5. தஙகம் _________

6. வி்ளவு_________

3. பபதாருத்தைதாை நிறுத்தக் குறியிடுக.

என் உடல ஏழு நிறஙகளால ஆனது  ஊதா கருநீலம் நீலம் பச்ச மஞசள 

இளஞசிவப்பு சிவப்பு என்ற வரி்சயில நிறஙகள அ்மந்திருககும் எனது ெபயரின் 

முன்பகுதி என் இருப்பிடம் பின்பகுதி என் வடிவம் என் ெபய்ரக கண்டுபிடிததுவிடடாயா

4. பபதாருத்தைதாை பசதாறகளதால் நிைப்புக.

(உறுதியாக, ெசாத்தயாக, பலவலி, பலதுலகக)

மருததுவர் : விமலா உன் உடம்புககு என்ன?

விமலா : எனககு _________ ஐயா,

மருததுவர் : எஙேக வா்யத திற, பலெலலலாம் _________ இருககிறேத.

விமலா : அதறகு நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் ஐயா?

மருததுவர் :  இனிப்புக்ள அதிகமாகச சாப்பிடககூடாது.  தினமும் இருமு்ற 

கா்லயிலும், இரவிலும்  _________ ேவண்டும்.  அப்ெபாழுதுதான் 

பறகள _________ இருககும்.

விமலா : நீஙகள ெசான்ன்த நான் பின்பறறுகிேறன் ஐயா.

5. கறதறய நிறைவு பசய்க.

ஒரு நாள அந்த நாடடின் அரசர் குதி்ரயின் ேமல வலம் வந்து 

ெகாண்டிருந்தார்.   வயதான மனிதர் ஒருவர், தம்மு்டய தளளாத வயதிலும் 

சா்லயின் ஓரஙகளில குழிக்ளத ேதாண்டி, வி்தக்ளயும் ெசடிக்ளயும் நடடுத 

தண்ணீர் ஊறறிய்தப் பார்ததார்.  அரசர் அந்த வயதானவர் ெசய்யும் ெசயலக்ளத 

ெதாடர்ந்து பார்்வயிடடு வந்தார். ஒரு நாள …………. ……………………………………

…………………………………………………………………….………………………………
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6. விளம்பைத்றதப் படித்துப் புரிநதுபகதாணடு விறையளிக்க.

காண வாரீர்!   களிகக வாரீர்!

�தாள்நததாறும்

ேநரம்: மா்ல 6.00 மணி

இடம்: ேநரு வி்ளயாடடரஙகம், விழுப்புரம்

ஜம்நபதா சர்க்கஸ்

 ேபசும் கிளி! தீ வ்ளயததிறகுள பாயும் புலி! பார் வி்ளயாடடில பறககும் 

ேதவ்தகள! கூண்டுககுள உருண்ேடாடும் குலலா மனிதர்! ெவள்ளப் 

புறாககளின் எல்லயிலலா ஆடடம்! ேகாமாளிக குளளர்களின் கும்மாள 

வி்ளயாடடு! குதி்ரேயறும் ெகாஞசும் மழ்லகள! 

வாருஙகள! வண்ணெவாளியில காணுஙகள!

விளம்பைம் படி ! விறைறயக் பகதாடு

1. சர்ககஸ ந்டெபறும் இடம் எது?

2. வி்ளயாடுபவர்கள யார்?

3. குதி்ரேயறுபவர்கள யார்?

4. சர்ககஸ எதத்ன நாளகள ந்டெபறுகின்றது?

5. சர்ககஸின் ெபயர் என்ன?

7. இறைத்துக் கூறுநவதாம்

• ெதாடர்பு்டய பல ெசாறெறாடர்க்ளத தனிததனி அட்டகளில எழுதிக 

ெகாளளுஙகள.

 எ.கா.  ம்ழயில ந்னந்ேதன். 

சட்ட ஈரமானது.

• அ்னவரும் வடடமாக அமர்ந்து ெகாளளுஙகள

• ஒவெவாருவரும் ஓர் அட்ட்ய எடுததுக ெகாளளுஙகள

• ஒருவர் எழுந்து ்கயிலுளள அட்டயில எழுதியுளள்தப் படியுஙகள.

•  அதேனாடு ெதாடர்பு்டய ெசாறெறாடர் எழுதியுளள அட்ட்ய 

்வததுளளவர் உடேன எழுந்து படிகக ேவண்டும்.

• மறறவர்கள இரண்டு ெசாறெறாடர்க்ளயும் இ்ணததுக கூற ேவண்டும்.

ம்ழயில ந்னந்ததால சட்ட ஈரமானது.
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8. தடித்த பசதால் விறையதாக வருைதாறு விைதா அறைக்க.

1  என் நண்பனின் ெபயர் நதைமுதன.

 _______________________________________________

2  பாடடி எனககுக கறத கூறுவார்.

 _______________________________________________

3  தினமும் ைதாறலயில் வி்ளயாடுேவன்

 _______________________________________________

4  எனககு ைடறைப் பநது வி்ளயாட மிகவும் பிடிககும்.

 _______________________________________________

5  உயிர்களிடததில அனபதாக நடந்துெகாளேவன்.

 _______________________________________________

10. பத்திறயப் படித்து விைதாக்களுக்கு விறையளிக்க

ஒரு நாள மா்ல முததுவின் வீடடிறகு அவனு்டய நண்பர்களான 

ெகன்னடியும் அன்வரும் வி்ளயாட வந்தனர். பிறந்து சில நாளகேள ஆன நான்கு 

நாய்க குடடிக்ளத ேதாடடததில கண்டனர். நாய்க குடடிக்ளத தஙகள வீடடிறகுக 

ெகாண்டு ெசலல விரும்பினர். இருவரும் ஆளுகெகாரு நாய்க குடடி்யத தூககிக 

ெகாண்டனர். முதது அவர்களிடம், "நண்பர்கேள, பால குடிககும் இந்தக குடடிக்ளத 

தாயிடமிருந்து பிரிகக ேவண்டா. நம்்ம நம் ெபறேறாரிடமிருந்து யாராவது பிரிததால 

நாம் எவவளவு துன்பப்படுேவாம், சிந்திததுப் பாருஙகள" என்று கூறினான். 

நண்பர்கள அ்மதியாக நாய்ககுடடிக்ளக கீேழ இறககி விடடனர். நாய்க 

குடடிகள மகிழ்சசியாகத தம் தாேயாடு வி்ளயாடுவ்த நண்பர்கள மூவரும் 

பார்தது மகிழ்ந்தனர்.

விறை தருக

1  முததுவின் ேதாடடததில எதத்ன நாய்ககுடடிகள இருந்தன?

2  நண்பர்கள இருவரும் முததுவின் வீடடிறகு எதறகாக வந்தனர்?

3  ெகன்னடியும் அன்வரும் என்ன ெசய்ய விரும்பினர்?

4  நண்பர்களுககு முததுவின் அறிவு்ர என்ன?

5  நண்பர்கள நாய்ககுடடிக்ள எடுததுச ெசன்றனரா? ஏன்?
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 பைதாழிநயதாடு விறளயதாடு

1. கணடுபிடித்து எழுதுக.

1. மணம் மிகக மலர் _________

2. சிலந்திககு எதத்ன காலகள? _________

3. பந்்த அடிகக உதவுவது _________

4. பசுவின் உணவு _________

5. மீன் பிடிகக உதவும் _________

6. ஒரு தின்பண்டம் _________

க டு ்ட ன் த பு

லி எ ட டு பா ல

கா சு ம ெசா ட ்த

வ ட ம் ல வ சி

ல ர் த ்ல லி  ்ட

ம் ப ப் அ கு ்க

2. ஆஙகிலச பசதால்லுக்கு இறையதாை தமிழ்சபசதால் எழுதுக.

1. Seashore 6. Nature

2. Morning 7. Pearl

3. Field 8. Farmer

4. Mango tree 9. Project

5. Cyclone 10. Circus

3. கலஙகறை விளக்கம் – இசபசதால்லிலிருநது புதிய பசதாறகறள உருவதாக்குக.

 எ. கதா

1  __________

2  __________

3  __________

4  __________

4.  ஒரு கறதயின முதல் பததாைர் பகதாடுக்கப்படடுள்ளது. நீஙகள் ஒவ்பவதாருவரும் 

ஒரு பததாைர் கூறிக்கறதறய நிறைவு பசய்க.

க்தத ெதாடர் : 1

அன்று காடடு அரசன் சிஙகததிறகுப் பிறந்த நாள

கலம்
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க்தத ெதாடர் : 2

இன்சு்வ பளளி ெசலலும் வழியில பணப்்ப ஒன்்றக கண்ெடடுததாள.

க்தத ெதாடர் : 3

கவியரசன் நாய், பூ்ன ேபான்ற விலஙகுக்ளத துன்புறுததி அதில 

மகிழ்சசிய்டவான்.

க்தத ெதாடர் : 4

நரி ஒன்று கூடடமாக ேமய்ந்து ெகாண்டிருந்த மான்க்ளக கண்டது.

5. கைல் வளஙகறளக் கணடுபிடிப்நபதாம்

ப மீ மு ல ்ல

வ ன் த பா சி

ள வ து ஆ ப்

ம் ்ல சு ்ம பி

ச ங கு அ ்ல

1  __________

4  __________

2  __________

5  __________

3  __________

6  __________

6. சரியதாை பசதாறகறள எடுத்துப் பபதாருத்துக 

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

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

3  ேநர்்ம எப்ேபாதும் ........................ தரும். நண்்ம நன்்ம

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

5  ...................... இருககும் இடம் கலகலப்பாக இருககும். குழந்்த குலந்்த

சிப்பி
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7.  பினவரும் பசதாறகறளக் பகதாணடு பசதாறபைதாைர் உருவதாக்கலதாைதா!

எ. கதா: ம்ழ - மரம் வளர்ப்ேபாம்,ம்ழ ெபறுேவாம் 

 ம்ல - உயர்ந்து நிறபது ம்ல

 கரி - 

 கறி - 

 தவ்ள – 

 தவ்ல – 

 வழி  - 

 வலி - 

 அ்ர  - 

 அ்ற - 

 மனம் - 

 மணம் - 

அறிநது பகதாள்நவதாம் 

 கைறலக் குறிக்கும் நவறு பபயர்கள்

1  புணரி

2  ஆழி

3  சாகரம்

5  சமுததிரம்

6  ெபௌவம்

7  ேவ்ல

8  முந்நீர்

9  நீராழி

10  ெபருநீர்

நிறக அதறகுத் தக

• என்னால இயன்றவ்ர இயற்க்யக காப்ேபன்

• எனது வாழ்நாளில ஒரு மரககன்்றயாவது நடடு வளர்ப்ேபன்

• எனது சுறறுப்புறத்தத தூய்்மயாக ்வததிருப்ேபன்
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• கடல படம் வ்ரந்து கடலின் பயன்க்ளப் படடியலிடடு வருக.

• உமது பளளியில மரககன்றுக்ள நடடு வளர்ப்ப்தத 

ெசயலதிடடமாக ேமறெகாளக.  பு்கப்படததுடன் எழுதி வழஙகுக.

• பழெமாழிகள, புதிர்கள, விடுக்தகள ெதாகுப்பு தயார் ெசய்க.

பசயல் திடைம்

அகைமுதலி

1. அம்மி – அ்ரககும் கல

2. அலுப்பு – க்ளப்பு

3. ஆல – ஆலமரம்

4. இளகிய – இரககமுளள

5. இம்்ம – இப்பிறப்பு

6. இன்னல – துன்பம்

7. எஞசியிருந்த – மீதியிருந்த

8. கலகம் – சண்்ட

9. களர்நிலம் – பயிர் ெசய்ய உதவாத நிலம்

10. க்ழ – கரும்பு

11. குயவன் – மண்பாண்டம் ெசய்பவர்

12. குளிரிள – குளிர்சசியான

13. சாதம் – ேசாறு

14. ெசருககு – த்லககனம்

15. நனிபசு – மிகுதியாகப் பால தரும் பசு

16. ெநசவு – துணி ெநய்பவர்

17. பஞசம் – வறடசி

18. பாண்டம் – பாததிரம்

19. புரவி – குதி்ர

20. மகரம் – மீன்

21. முறறல – ேத்வககு அதிகமான முறறிய காய்

22. விவாதம் – ெசாறேபார்
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திைன 

பகுதி
பதாை  

எணதிைன

1. நகடைல்

• விழிப்புணர்வுப் பாடலகள, சிந்த்ன்யத தூண்டும்  

க்தக்ளக ேகடடுப் புரிந்து ெகாளளுதல

• க்த வசனஙகள, கவி்த வரிகள  

முதலியவற்றக ேகடடுப் புரிந்து ெகாளளுதல

• கலந்து்ரயாட்லக ேகடடுப் புரிந்து ெகாளளுதல

• ஆசிரியர் கூறும் எளிய ெசயலதிடடஙக்ளக  

ேகடடுப் புரிந்து ெசயலபடுதல

இயல 1, 2, 3

2. நபசுதல்

• எளிய த்லப்புகளில இயலபாகவும் தஙகுத்டயின்றிப் 

ேபசுதல

• சூழ்நி்லக்ளயும் நிகழ்வுக்ளயும் விவரிததல

• நாடகஙகள ெசாறேபார் முதலான நிகழ்சசிகளில 

பஙேகறறுப் ேபசுதல.

• தன்்னச சுறறி நிகழும் பலேவறு நிகழ்வுக்ள 

விளககுதல

• பலேவறு பாடலக்ள / ெசய்யுளக்ளப் 

ெபாருளுணர்ந்து பாடுதல

• பாடப் பகுதி்யப் படிதது அதிலிருந்து ேகடகப்படும் 

பலேவறு வ்கயான வினாககளுககு வி்ட கூறுதல

இயல 1, 2, 3

து்ணப்பாடம்

3. படித்தல்

• ெசாறகளின் ெபாரு்ள அகர முதலிகளில கண்டறிதல.

• க்த நூலக்ளப் படிததுப் ெபாருளுணர்தல

• உ்ரந்ட, து்ணப்பாடம் ஆகியவற்றப் படிததுப் 

ெபாருளுணர்தல

இயல 1, 2, 3

அ்னதது 

இயலகள
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திைன 

பகுதி

பதாை  

எணதிைன

4. எழுதுதல்

• உ்ரந்ட, து்ணப்பாடஙகளில இடம்ெபறும் 

இன்றிய்மயாச சிககலக்ள எழுததுவடிவில 

ெவளிப்படுததுதல.

• உ்ரப் பகுதி்யச ெசாலலக ேகடடு உரிய நிறுததக 

குறிகளுடன் எழுதுதல.

• ெசய்யுள / பாடலக்ள அடிபிறழாமல எழுதுதல.

• எழுதும்ேபாது ெமாழியின் இலககணக கூறுக்ள 

புரிந்துெகாண்டு ெபாருததமான ெசாறகள, ெதாடர்கள, 

பழெமாழிகள நிறுததககுறிக்ளப் பயன்படுததிக 

கவனமாக எழுதுதல.

• கறப்னயின் அடிப்ப்டயில க்தகள, பாடலகள, 

எழுதுதல.

அ்னதது 

இயலகள 

6. கறகக் கறைல்

• எளிய அகர முதலி்யப் பயன்படுததுதல.

• க்தநூலகள, ெசய்திததாளகள படிததல.

• கணினி்யப் பயன்படுததி, நாடகஙகள / ெசாறேபார் 

உ்ரகள ேகடடல.

இயல  - 1

7. பசதால்லதாடசித் திைன

• ெசாறகளஞசியம் ெபருககுதல
அ்னதது 

இயலகள 

5. �றைமுறை இலக்கைம் 

• மரபுச ெசாறகள அறிதல

• ெபயர்செசால, வி்னசெசால அறிதல

• ெசாறெறாடர் அ்மப்பு மு்ற அறிதல (எழுவாய் 

ெசயப்படுெபாருள, பயனி்ல).

இயல  - 1

இயல  - 2

இயல – 3
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திைன 

பகுதி திைன

8. பறைப்புத் திைன

• பாதிகக்த்யக ேகடடு மீதிக க்த்யக கூறி 

முடிததல

• பாடலின் கருத்தப் புரிந்துெகாண்டு அடுதது வரும் 

வரிக்ளத ெதாடர்ந்து எழுதுதல 

• படஙக்ளப் பார்ததுக க்த கூறுதல

இயல 1, 2, 3

அ்னதது 

இயலகள

10. வதாழ்வியல் நதர்சசிக்கதாை திைனகறள அறிதல்.

• தன்்ன அறியும் திறன்

• சிககல தீர்ககும் திறன்

• முடிெவடுககும் திறன்

• கூர்சிந்த்னத திறன்

• இணககமான உறவுககான திறன்கள

• உணர்வுக்ளக ்கயாளும் திறன்

அ்னதது 

இயலகள

9. விழுமியஙகறள உைர்நது பினபறறும் திைன

• பிறர்ககு உதவுதல

• பிற உயிர்களிடததில அன்பு காடடுதல

• கூடடுணர்வு

• நடபுணர்வு 

• உண்்ம ேபசுதல

• ேநர்்ம

• நன்றியுணர்வு

• தன்னம்பிக்க

• விடாமுயறசி

• ெமாழிப்பறறு

• உ்ழப்பு

• இயற்க்ய ேநசிததல

அ்னதது 

இயலகள

பதாை  

எண
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பதாைநூல் உருவதாக்கக் குழு

முறைவர். பு.  வழியைசன , 

ஊ. ஒ. ெதா.  பளளி, 

இ்டசெசருவாய், கடலூர் மாவடடம்.

அ. நைரிநவளதாஙகணணி,  த்ல்ம ஆசிரி்ய, 

ஊ. ஒ. ெதா.  பளளி, திம்மனந்தல, 

விழுப்புரம் மாவடடம்.

பப. முருகைதாணி ,  இ்டநி்ல ஆசிரி்ய, 

ஊ. ஒ. ெதா.  பளளி, இ்டசெசருவாய், 

கடலூர் மாவடடம்.

அனுசுயதா நதவி,  இ்டநி்ல ஆசிரி்ய, 

ஊ. ஒ. ெதா.  பளளி, சா்லயம்பா்ளயம், 

விழுப்புரம் மாவடடம்.

சு. அமுததா , 

ஊ. ஒ. ெதா.  பளளி, கீ்ழயூர், 

திருமானூர், அரியலூர் மாவடடம்.

க. ைல்லிகதா ,  த்ல்ம ஆசிரி்ய, 

ஊ. ஒ. ெதா.  பளளி, அயன்புததூர், 

திருெவறும்பூர், திருசசி மாவடடம்

சீ. சைசு , 

ஆனந்தா ந.நி.பளளி, 

வாணியம்பா்ளயம், விழுப்புரம் மாவடடம்.

க. கயல்விழி ,  படடதாரி ஆசிரி்ய, 

அ.உ.நி.பளளி, முருககன்குடி, ெபரம்பலூர்.

த. பசநதில்குைதார் , 

ஊ. ஒ. ந.  நி. பளளி, 

ெத. வ. புததூர், விருததாசலம் மாவடடம்.

வதா. இைதா.  சைவைன ,  இ்டநி்ல ஆசிரியர், 

ஊ. ஒ. ந.  நி. பளளி, ேதவனூர், 

ஆண்டிமடம், அரியலூர் மாவடடம்.

முறைவர். க.  வி�தாயகமூர்த்தி , 

இ்டநி்ல ஆசிரியர், ஊ.ஒ.ெதா.பளளி, 

பாடாலூர், ெபரம்பலூர் மாவடடம்.

நத. நதவகி ,  த்ல்ம ஆசிரி்ய, 

ஊ.ஒ.ெதா.பளளி, சாமியாடிகுசசிப்பா்ளயம் 

விககிரவாண்டி, விழுப்புரம் மாவடடம்.

விறைவுக்குறியீடு நைலதாணறைக்குழு

இைதா. பஜக�தாதன, இ்டநி்ல ஆசிரியர் 

ஊ. ஒ. ந.  நி. பளளி, கேணசபுரம் 

ேபாளூர், திருவண்ணாம்ல மாவடடம்

ை.முருநகசன ,  படடதாரி ஆசிரியர் ஊராடசி 

ஒன்றிய நடுநி்லப்பளளி, 

ெபதத ேவளாண் ேகாடடகம், 

திருவாரூர்.

வ.பத்ைதாவதி ,  படடதாரி ஆசிரியர், 

அரசினர் உயர் நி்லப்பளளி, ெவறறியூர், 

திருமானூர், அரியலூர்.

வடிவறைப்பு ஒருஙகிறைப்பதாளர்

ைநைஷ் முனிசதாமி

கல்வி ஆநலதாசகர்

முறைவர். பபதான. குைதார் 

இ்ண இயககுநர் (பாடததிடடம்) 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், ெசன்்ன

நைலதாய்வதாளர்கள்

ஆ.நச.பத்ைதாவதி ,எழுததாளர், 

ெசன்்ன.

முறைவர். அ. ைைைலர்சபசல்வி , 

முதுநி்ல விரிவு்ரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், 

கீழப்பழுவூர், அரியலூர் மாவடடம்.

�. இைதாைலிஙகம் ,  உதவிப் ேபராசிரியர், 

மாநிலக கலவியியல ஆராய்சசி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், ெசன்்ன

பதா.  ைலர்விழி ,  விரிவு்ரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், திருவூர், திருவளளூர்.

சி. பனனீர்பசல்வம் , 

கலவி மாவடட ஒருஙகி்ணப்பாளர், 

ஒருஙகி்ணந்த கலவி, புதுகேகாட்ட.

இல. சீனிவதாசன ,  முதுக்ல ஆசிரியர், 

மஜஹருல உலும் ேமனி்லப்பளளி, 

ஆம்பூர், ேவலூர் மாவடடம்.

ஒருஙகிறைப்பதாளர்கள்

முறைவர். கதா.சதா.  பைதாழியைசி, முதலவர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், கீழப்பழுவூர், அரியலூர்.

நத.விைலதா நதவி, விரிவு்ரயாளர், 

மாவடட ஆசிரியர் கலவி மறறும் பயிறசி 

நிறுவனம், ெசன்்ன

கறல ைறறும் வடிவறைப்புக்குழு

பக்க வடிவறைப்பு

உதய் இனநபதாபைக் 

குேராம்ேபட்ட, ெசன்்ன

சந்ேதாஷ்குமார் சகதிேவல 

திருவாரூர்.

வறைபைம்

கதா. தைஸ் தீபக் ைதாஜன 

கதா.  �லன �தானசி ைதாஜன 

பதா.  பிைநைதாத்

தைக்கடடுப்பதாடு

ைதாநஜஷ் தஙகப்பன

கதாைதாடசிபதாலன ஆறுமுகம்

பிைசதாநத் பபருைதாள்சதாமி

தமிழ் – ஐநததாம் வகுப்பு 

தமிழ் ஆக்கம்
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