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யிை் சித்துறை

¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÄÀ Ý, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÄÀ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÈÀ vÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉU¼
À ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛz.É O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀU¼
À ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÃÉ QzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÆ
É ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUw
À UÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥À æªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉU½
À AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀª£
À ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÖÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUð
À ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼ÉzÉgq
À ÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀv,É ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPg
À À PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPj
À UÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPg
À À PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÄÀ .
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvåÀ . DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ ä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÄÀ ä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqA
É iÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÄÀ . F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªg
À ÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÄÀ ¸ÀQA
æ iÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUw
À UÀ¼ÄÀ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqA
É iÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÅÀ AmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼Æ
À GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÆ
É ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£Àª£
À ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvåÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgU
À ÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£Àª£
À ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥À juÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÄÀ ß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼£
À ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæz°
À è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgz
É ÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼°
À è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀzA
À vÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è
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உள் ளடக்கம்

வரிசை
எண்

பபாருளடக் கம்

1

எண்கள்

2

3

4

அடி ் றட
பசயல் ாடுகள்

5
6
7
எண்கள்
8
9
அளவுகள்
10
11

வடிவியல்

12

வடிவறம ்பு

13

அறம ்புகள்
(அல் லது)
தரவு
யமலாண்றம

கற் றல் பையல் பாடுகள்
நான் கு இலக்க எண்கறள 9999 முறையாக
டி ்பீர்கள் மை் றும் எழுதுவீர்கள் .
அன் ைாட வாழ் க்றகயுடன் பதாடர்புறடய 5
இலக்க எண்கறள பதாடுத்தல் சிக்கல் களுக்கு
தீர்வு காணுதல் .
அன் ைாட வாழ் க்றகயுடன் பதாடர்புறடய 5
இலக்க வறரயிலான கழித்தல் கணக்கிை் று தீர்வு
காணுதல் .
அன் ைாட வாழ் க்றகயுடன் பதாடர்புறடய மூன் று
இலக்க எங் களிடமிருந் து இரண்டு இலக்க
எண்கறளக் பகாண்டு ப ருக்குதல்
அன் ைாட வாழ் க்றகயுடன் பதாடர்புறடய 2-3
இலக்க எண்கறள ஒன் ைாம் எண்ணுடன் பதாடர்பு
உடன் வகுத்தல்
வகு டும் எண்றண இன் பனாரு இலக்க
எண்ணினால் மீதியுடன் வகுத்தல் .
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
பின் னங் களுக்கு(2/4,4/5,1/7,3/4,) சமமான
பின் னங் கறள கண்டறிவாய்
பின் னத்தின் பதாகுதி மை் றும்
பின் னதின் குதிறய அறிவாய் .
கடினமான மை் றும் இலகுவான எறடகளின்
அலகுகறள ஒ ்புறம ் டுத்துடல் மை் றும்
பதாடர்பு எண்றண அறிந்தல் .
எறடயும் சரியான அளவு மை் றும் யதாராய
அளறவக் கண்டுபிடிக்கும் முறைறய அறிதல் .
மு ் ரிமாண உருவங் களின் யவறலறய
அறடயாளம் காண் து
ல் யவறு வறகயான வடிவறம ்புகறள
அறடயாளம் காண் து
எளிய ஜியயாமிதி உருவாக்கத்தின் பிம் த்றத
கண்டுபிடித்தல் . இரண்டு மை் றும் உருவங் களில்
சமச்சீர் காணல் , (அல் லது) தரவுகளிலுள் ள
வறரதல் மை் றும் பநடுவரிறசயில் ஆராத்து
கு ் ாய் வு பசய் து முடிவுகறள எடுத்தல் .
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பக்க எண்
1-4
4-6

7-9

11-12

12-14
14-16
16-19
20-22
22-25
26-27
28-29
30-31

32-34

5-ம் வகுப் பு பாடத்தின் கற் றல் பயன்கசள வரிசைப் படுத்தி பகிர்ந்து பகாள் ளுதல்
வரிசை
எண்

மாதங் கள்

கற் றலின் பயன்கள்

1

யம- 2022

இடமதி ்பீட்றட யன் டுத்தி 9999 வறரயிலான
எண்கறள டி ் து மை் றும் எழுதுவது

2

ஜுன் - 2022

இடமதி ்பீட்றட யன் டுத்தி 9999 வறரயிலான
எண்கறள டி ் து மை் றும் எழுதுவது.

3

ஜூறல-2022

அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு பதாடர்புறடய 5 இலக்க
எண்கறளக் பகாண்டு இட மதி ்பீடு
விரிவு டுத்துவது மை் றும் கூட்டுவது.

4

ஆகஸ்ட்-2022

அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு பதாடர்புறடய 5 இலக்க
எண்கறள கழித்து தீர்வு காணுதல் .

5

பச ்டம் ர்2023

அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு பதாடர்புறடய மூன் று
இலக்க எண்கறளக் பகாண்டு இரண்டு இலக்க
எண்கறள ப ருக்குதல்

6

அக்யடா ர்2022

அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு பதாடர்புறடய 2-3
எண்கறளக் பகாண்டு 1- இல் ல எண்களால்
வகுத்தல்

7

நவம் ர்-2022

வகுக்க ் டும் எண்கறள மை் யைாரு எண்ணால்
வகு ் யத சிைந்த முறை

8

டிசம் ர்-2022

பின் னங் கள் 2/3,4/5,1/7,3/4, ய ான் ைறவ
பகாடுக்க ் ட்ட டங் கள் மை் றும் யசமிக்க ் ட்ட
ப ாருட்களில் இவை் றைக் குறிக்கும் .

FA/SA

FA-1

FA-2
பச ்படம் ஏர்
2-வது வாரம்
SA-1
பச ்டம் ர்
கறடசி
வாரம்

FA-3
நவம் ர் 22,
கடந்த வாரம்

பின் னல் கள் சம பின் னால் களால் அறடயாளம்
காணுதல் .
9

ஜனவரி-2023

10

பி ்ரவரி-2023

11

மார்ச்-2023

நீ ளம் ,எறட மை் றும் யநர அளவுகறள மாை் றுவதன்
மூலம் கணிதத்தின் நான் கு அடி ் றட
பசயல் ாடுகறள ் யன் டுத்துவதன் மூலம் தீர்வு
காணுதல் .
மு ் ரிமான உருவங் களின் வடிவியறலக்
கண்டறிதல் .
ல் யவறு வறகயான வடிவறம ்புகள் அறடயாளம்
காண ் டும் .
தரவுகறள வறரதல் மை் றும் வறரந்த தரவுகறள
பநடுவரிறசகளில் ஆராய் ந் து வகு ் ாய் வு பசய் து
முடிவுகறள எடு ் து.

1

FA-4 மார்ச்
கறடசி
வாரம்

SA-2 மார்ச்
கறடசி
வாரம்

கற் றலின் நநாக் கம் :- 99,999 வறரயுள் ள எண்கறள இடம் மதி ்புடன் முறையாக
எழுதுவது.

டி ் து

கற் றலின் நநாக் கம் மற் றும் அதன் பயன்கள் :- வகு ்பு மாணவர்கள் 5- வறரயிலான இலக்க
எண்கறள சுல முறையில் டி ் தும் எழுதுவது.
மாணவர்கள்
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
எண்கறள
இட
மதி ்பீடு
பகாண்டு
யநரடியாக
எழுதுவார்கள் . எண்களின் மதி ்பீடு மை் றும் அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு எண்கள் கணக்குகறள
புரிந்து பகாள் வார்கள் . மாணவர்கள் தங் கள் அன் ைாட வாழ் க்றகயில் சூழ் நிறலயில்
எண்கறள
யன் டுத்துவதை் கு எண்களின்
ை் றி கருத்துக்கள் றவத்திரு ் து அவசியம் .
அடி ் றட வசதிகள் பசய் வதை் கு முன் மாணவர்கள் எண்ணின் கை் றனகறள வளர்த்துக்
பகாண்டு அறத ்
டி ் து மை் றும் எழுதுவது, மை் றும் அவை் றின் மதி ் ற
கண்டறிதல்
ய ான் ை எண்ணியல் கருத்துக்கறள
டித்து எழுதுவார்கள் . இவ் வாறு உருவாக்க ் ட்ட
எண்கறள வரிறச ் டுத்தி ஏறுவரிறச மை் றும் இைங் கு வரிறசயில் எழுதுவதும் யமலும்
குறைந்த மை் றும் அதிகம் மிக ் ப ரிய மை் றும் மிக சிறிய என் ை எண்கறள குறி ் பிடுவது,
(அறடயாளம் ) காண் து. இட மதி ்ற
பதாடர்புபகாண்டு எண்கறள விரிவு
டுத்துவதன்
மூலம் அன் ைாட சூழ் நிறலயில் எண்கறள யன் டுத்த அனுமதி ் து.
எண்கறள டி ் தும் மை் றும் எழுதுவதும் கணிதத்தின் முக்கியமான அம் சமாகும் . இவை் றை
இன் னும் அதிக அர்த்தமுள் ள உள் ளுணர்றவக்க கை் பிக்க ய ாதுமான பசயல் ாடுகளின்
உதவியுடன் கை் து சுல மாக இருக்கும் .
பையல் பாடு- 1:- குச்சிகட்டுகறள பகாடுத்து எண்ணுவதை் கு பசால் லுவது (அல் லது) கூறுவது.
நநாக்கம் :- எண்ணிக்றகறய கடின ் டுத்துதல் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் :- ப ாதுவாக குச்சி கட்டுகறள 1லிருந்து 3ம் வகு ்புகளிலுள் ள
எண்கறள அறிமுக ் டுத்துவது.
அறிமுக ் டுத்தும் சமயத்தில் பதரிந்திருக்கும் இந்த
பசயல் ாடுகள் அவர்களுக்கு மிக சுல மாக இருக்கும் . இந் த கட்டத்தில் மாணவர்கள் ஒன் று
த்து மை் றும் நூறு கட்டுகறள சுல முறையில் எண்ணுவதை் கு அதன் இட மதி ் ற குறித்து
எண்கறள எழுதுவார்கள் .
(எ.கா):
நுறு கட்டுகள் - 2 அறத 200 என் றும்
10கட்டிகள் யசர்த்து 210 என் றும் எழுதுவது.
வறர டம் குச்சிகட்டுகள்

கற் றல் தாளின் பையல் பாட்டு எண்:- 1.1 ட ் ாக்கறள
யன் டுத்தி மதி ்பீட்டு பகாண்டு
எண்கறள எழுதுவது மை் றும் டி ் து.
நநாக்கம் :- ட ் ாகளின் மூலம் எண்கறள அறிமுக ் டுத்துவது.
பையல் பாட்டின் விளக்கம் :- மாணவர்கள் ஆரம் த்தில் ட ் ாகறள யன் டுத்துவதன் மூலம்
இந்த பசயல் ாடு அவர்களுக்கு சுல மாக இருக்கிைது. ட ் ாக்களில் உள் ள எண் அட்றட
மை் றும் பியளடுகறள பகாண்டு அறத அவர்கள் மதி ்பிடுவதை் கு
யன் டுத்துகிைார்கள் .
மதி ்பிை் கு ஏை் ைவாறு எண்கள் மை் றும் இட மதி ்ற
புரிந்துபகாண்டு பசயல் ாடுகறள
அறடயாளம் காண் தை் கு உதவியாக உள் ளன.
இங் கு மாணவர்கள் ட ் ாக்கறள
யன் டுத்தி எங் கறள உருவாக்கு கிைார்கள் மை் றும்
பகாடுக்க ் ட்ட எண்ணின் அடி ் றடயில் ப ாருட்கறள யசகரிக்கிைார்கள் . இதனுடன்
கூடுதலாக எண் அட்றடகறள யன் டுத்துவதன் மூலம் எண்கறள விரிவு டுத்தி எழுதுவது
கை் றுக் பகாடு ் து.
(எ.கா) 3 பிபளட், 3 ராட் மை் றும் 4 கட்ட சதுரங் கள் பகாடுக்கும் ய ாது மாணவர்கள் பியளட், ராட்
மை் றும் சதுரங் கத்தின்
மதி ்பீட்றட அறடயாளம் பகாண்டு அதனுறடய எண்கறள
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கூறுகிைார்கள் . அதாவது 3நூறு, 3 ாத்து மை் றும் 4-யசர்ந்து 334 என் று எழுதுவது. இங் கு 3-ன்
மதி ்பு 100 3-ன் மதி ்பு 10 என் றத ் புரிந்துபகாண்டு எண்களின் மதி ்பீடு அறிந் து
பகாள் வதன் மூலம் எளிதாக பசயல் ட உதவுகிைது.
வறர டம் சதுரங் க யகாடுகள் .

கற் றல் தாளின் பையல் பாட்டின் எண்:- 1.2
பையல் பாடு-3:- எண்கறள ஸ்தான மதி ் பிட்டிை் கு ஏை் ைவாறு விரிவு டுத்துதல் .
நநாக்கம் :- எண்களின் விரிவாக்க வடிவத்றத எளித்தாக்குதல் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் :ஏை் கனயவ மாணவர்களுக்கு நூறு,
த்து மை் றும் ஓன் ைாம்
ஸ்தான மதி ்பிடு பதரிந்திருந்தால் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள எண் அட்றடகறள
யன் டுத்தி
வரிறச ் டுத்துவது.
மின் அட்றடகள் மை் றும் நிறல அட்டவறணகறள யன் டுத்தி எண்கறள எழுதுவதன் மூலம்
எண் விரிவு டுத்துதறல புரிந்துபகாள் வது.
(எ.கா) 4035 மதி ்பிடு மூலம் அறவகளின் விரிவாக்கத்றத எண் அட்றடகறள யன் டுத்தி
எழுத கூறுவது. மாணவர்கள் புரிதறல வலு ் டுத்த ட ் ாக்கள் / குச்சிகள் / எண்அட்றடகள்
பசட்கறள யன் டுத்தி கை் ார்கள் . யகள் வி 4 முதல் 9-ன்
யன் டுத்துகின் ைனர். இதுதவிர
ஆசிரியர்கள் சில எண் கட்டுகறள பகாடுத்த எழுதச் பசால் வது.
4876 4000+800+70+6
1×4000+0×800+7×70+6×1
3401
1023 1000+200+3
1×1000+0×100+2×10+3×1
2027
9000+100+1
9×1000+1×100+0×10+0×1
கற் றல் தாளின் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சககள் :- 1.3,1.4,1.5.
பையல் பாடு 4:ணத்தின் மதி ்பிட்றட அறிவது மாணவர்கள் ரூ ா யநாட்டுகளின்
குறி ்புகறள அறடயாளம் கண்டு எண்கறள அறிந் து பகாள் ளுதல் .
நநாக்கம் :- ணத்றத யன் டுத்தி எண்களின் மதி ்ற அறிந்து பகாள் வது.
பையல் பாட்டில் விளக்கம் :- மாணவர்கள் அன் ைாட வாழ் வில்
ணத்தின் முக்கியத்துவத்றத
அறிந்திருக்கிைார்கள் . அதனால் ப ாருட்கறள வாங் குவதை் கும் கறடயில் சில் லறரகறள
எண்ணி ப ை் றுக் பகாள் வதை் கும் கை் றுக் பகாள் கிைார்கள்
யணத்தின் ய ாது ரூ ாய்
யநாட்டுகறளயும் மை் றும் (நாணயங் கள் ) சில் லறைகறள
யன் டுத்துவதன் மூலம் அதன்
விறல ப ரும் ாலும் அறிய ் டுகின் ைன. இந்த அனு வங் கள் மூலமாக எங் களின் மதி ்பீடு
மை் றும் விரிவு டுத்துதல் அனு வங் கறள கிர்ந்து பகாள் வது.
கற் றல் தாளின் பையல் பாட்டு எண்ணிக்சககள் :- 1.6,1.7
பையல் பாடு-05:என் அட்றடகள் / ட ் ாக்கள் / ரூ ாய் கள் /மை் றும் நாணயங் கள் குறி ்பீடு
விட ் ட்ட இடங் கறள நிர ்புக.
நநாக்கம் :- மதி ்பின் மீது எண்கறள எழுதுதல் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் :- மாணவர்கள் எண் அட்றடகள் / ட ் ாக்கள் / நாடுகளில் உள் ள
மதி ்ற குறி ் பிடுவது.
எண்கறள எண்களில்
எழுதும் ய ாது
ஆயிரம் ,நுறு, த்து மை் றும்
ஒன் றுக்கள்
என் று
எழுத்துக்களால் எழுதுவார்கள் . இந் த நிறலயிலுள் ள இலக்கங் களின் நிறலறய குறிகவும்
மை் றும் அவை் றை விரிவு டுத்துகின் ைனர். விரிவு டுத்தி எழுதிய எண்கறள வார்த்றதகளால்
எழுதுவதன் மூலம் எண்கறள உருவாக்க ் டுகின் ைன.
கற் றல் தாளின் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சக: 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15.
பையல் பாடு-6:- எண்ணில் உள் ள எண்கறள கண்டறிந்த அறடயாளம் காணவும் .
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நநாக்கம் :- எண்கறள நிறல ் டுத்துதல் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் :- மாணவர்களுக்கு ஏை் கனயவ எண்கறள அறிந்திரு ் தால் ,
எண்கறள அறிமுக ் டுத்துவதன் மூலம் யதாராயமாக கணக்கீட்டின் மூலம் எண்களின்
நிறலறய கண்டறிதல் , இவ் விரண்டு எண்களுக்கு இறடயய உள் ள எண்கறள மதி ்பீடுவதன்
மூலம் என் நிறலறய அறடயளம் காட்டுகிைது. மாணவர்களுக்கு பசயல் ாடுகறள வழங் க
ரிச்சர்ட் படடிகிண்டின் எண் கணிதத்றத அறிமுக ் டுத்துகிைார்.
கீநே பகாடுக் கப் பட்டுள் ள பவற் று எண்ணில் நமல் 20000, 45,000 மற் றும் 80000 எண்கசள
மதிப் பிடவும் .

கற் றல் தாளில் உள் ள பையல் பாடுகளின் எண்ணிக் சக:- 1.16, 1.17, 1.18, 1.19.
ாட ்புத்தகத்தில் பதாடர்புறடய அத்தியாயம் : குதி-1-ல் அத்தியாயம் -1ல் வரும் 5 இலக்க
எண்கள் .
மதிப் பீட்டின் நிசலகள் :கற் றலின்
நிசல-1
நிசல-2
நிசல-3
நிசல-4
பயன்கள்
எண்களின்
இரண்டு
மூன் று இலக்க நான் கு
இலக்க அன் ைாட
வாழ் க்றகச்
இடமதி ்பு
இலக்க
எண்கறள
எண்றண
சூழ் நிறலகளில்
தன
பகாண்டு
எண்கறள
பவவ் யவறு
குறி ் பிட்டு
மதி ்ற
யன் டுத்தி
99,999
டி ் து
மதி ்பீடு
பவவ் யவறு ஸ்தன 99,999
வறரயிலான
வறரயிலான
மை் றும்
பகாண்டு
மதி ்ற
எண்கறள
டித்தல்
எண்கறள
எழுதுவது.
குறி ் பிடுவது
கண்டறிந் து
மை் றும்
எழுதுவது.
டி ் து
மை் றும்
குறி ் பிடுவது
பகாடுக்க ் ட்ட
மை் றும்
எழுதுவது.
மை் றும்
எண்களின்
மதி ் ற
எழுதுவது.
எழுதுவது.
அறடயாளம் காண் து.
கற் றலின் பயன்கள் :- அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு பதாடர்புறடய 5 இலக்க எண்களின்
பதாடர்புறடய கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல் .
கற் றலின் நநாக்கம் மற் றும் அதன் பயன்பாடுகள் :- அன் ைாட வாழ் வில் வரும் எந் தபவாரு
கூட்டலின் கஷ்டங் கறளயும் வகு ்பின் முடிவில் மாணவர்கள் எ ் டி தீர்க்க முடியும் என் றத
விளக்குதல் . இந் த கட்டத்தில் கூட்டல் கணக்கிடு எண்கறள மட்டும் எண்ணாமல் யமலும் ஒரு
ஆயுதமாக இருக்க யவண்டும் அ ்ப ாழுதுதான் மாணவர்களால் அன் ைாடச் சூழ் நிறலகறளச்
சமாளிக்க முடியும் , மாணவர்கள் தங் கள் பசாந்த முறைறய
யன் ாட்டில் அனுமதித்தால்
அவர்கள் வாழ் க்றகயின் எந்தபவாரு பிரச்சிறனகறளயும் தங் கள் பசாந்த வழிமுறையில்
தீர்க்க முயை் சி ் ார்கள் . இல் றலபயனில்
அவர்கள்
பசால் லும் விதத்தில்
யாராவது
புண் டுத்த ் டுவார்கள் , எனயவ இந்த கை் ைலின் முடிவுக்கு 5-ஆம் வகு ்பில் உள் ள அறனத்து
மாணவர்களிலும் பூர்த்தி பசய் ய ் டும் .
மாணவர்களுக்கு கூட்டுத்பதாறக கை் பி ் தை் கு முன் மதி ்பு மை் றும் என் கலறவறய நன் கு
புரிந்துபகாள் ளயவண்டும் . மாணவர்களுக்கு இந்த பகாடுக்க ் டும் ப ாருட்களில் குறை ாடு
இருந்தால் குச்சிகட்டுகறள, எண்அட்றடகள்
மை் றும் ட ் ாக்கள்
ய ான் ை
ல் யவறு
கருவிகறள ்
யன் டுத்தி எண்ணுவதை் கான
யிை் சிறய அளித்து சரி ார்க்க யவண்டும் .
கூட்டல் என் ைால் கருத்றத கை் பிக்க இக்கருவிகறள அதிகளவில் பசயல் டுத்துகின் ைன.
பையல் பாடு-1: குச்சிகட்டுகள் / ட ் ாக்கள் இந்த இரண்டு ப ாருட்கறளக்பகாண்டுக்
பகாண்டு கூட்டுவது கருத்துகறள பகாண்டு முயை் சி ் து.
நநாக்கம் : நிறலயான ப ாருட்கறள யன் டுத்தி அறனத்றதயும் ஒன் று கூட்டி கூடுதல்
இறத (பகௌன் ட் ஆல் ) (அறனத்றதயும் ஒன் றுகூட்டி எண்ணிக்றகறய எளிதாக்குதல் )
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : மாணவர்கள் சூழ் நிறலக்யகை் இரண்டு குழுக்களில் இருக்கும்
குச்சிகறள பகாடுத்து இரண்டு கட்டுகள் இருக்கும் பமாத்த குச்சிகறளயும் மாணவர்களுக்கு
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பகாடுத்து அறத எண்ணிக்றக பசய் து கூட்ட பசால் லுதல் . இவை் றை ஆங் கிலத்தில் (கவுண்ட்
ஆல் ) அறனத்றதயும் கூட்டல் என் து அர்த்தமாகும் .
இந்த பசயல் ாடுகறள மாணவர்களுக்கு குச்சிகறள பகாடுத்து அறத அவர்கள் தனித்து
கூட்டல் வழியில் பசயல் டுவது அவர்கறள உை் சாக ் டுத்தவும் .
யிை் சி தாளில் உள் ள
எடுத்துக்காட்டுகறள ய ால் ஏை் கனயவ இன் னும் அதிகமாக எடுத்துக் காட்டுடன் குச்சிகறள
யசர்த்துக் பகாடுத்தால் கூட்டல் கருத்துகறள உறுதியாக இருக்கும் .

கற் றதால் பையல் பாடுகளின் எண்ணிக்சக : 2.1, 2.8 மை் றும் 2.10
பையல் பாடு 2 : ஒரு பதாகு ்பு களின் எண்ணிக்றகறய மை் பைாரு என் னுடன் யசர்த்து
கூட்டுதல் .
நநாக்கம் : எண்கறள எண்ணுவதை் கு தயார் நிறலயில் இரு ் து.
பையல் பாட்டு விளக் கம் : இங் கு மாணவர்களுக்கு ஒரு எண்றணக் பகாடுத்து இதை் கு
யவபைாரு குழுவில் யசர்ந்த குச்சிகறள பகாடுத்து அதிக எண்ணிக்றகயில் மக்கள் குச்சிகறள
கூட்டுவதை் கு உதவியாக இருக்கும் இறவகறள ஆங் கிலத்தில் “கவுண்ட் ஆல் ” என் று
கூை ் டுகிைது. இங் கும் மாணவர்கள் அவர்கள் தனித்தன் றமறய பகாண்டு பசாந்தமாக
கணக்குகறள பசய் ய முயை் சிக்கிைார்கள் எண்கறள எண்ணுவறத மை் றும் கூட்டல் கணக்கு
பசய் வறத, எண்ணுவதை் கு கூட்டுவதை் கும் ஒரு வாய் ்பு பகாடுக்க ் டுகிைது. யமயல உள் ள
எல் லாவிதமான எண்கறள மாணவர்களுக்கு 100 முதலில் அதன் பிைகு பிைகு 10 அதை் கு ்பிைகு
ஒை் றை
எண்
என் ை
சிந்தறன
பவளி ் டுத்துவதன்
மூலம்
மாணவர்களுக்கு
முடிந்தவறரயிலான குச்சிகட்டுகறள ப ரியதிலிருந்து சிறிய குச்சிவறர அல் லது சிறிய
குச்சியிலிருந்து ப ரிய குச்சி வறர உள் ள எண்ணிக்றககறள எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
பகாடு ் து. எல் லா கட்டுகறள மிக்ஸ்
ண்ணி பகாடு ் து மாணவர்களுக்கு உதவியாக
இருக்கும் .

கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக 2.2 மை் றும் 2.9
பையல் பாடு- 3:
ஒரு குழுவில் உள் ள எண்கறள மை் பைாரு ரூ ாய் என் னுடன் யசர்த்து கூட்டுதல் .
நநாக்கம் : சுருக்கத்தில் உள் ள கவுண்ட டவுனில் அவை் றை யன் டுத்துவது.
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : இங் கு தீக்குச்சிகள் கட்டுகளுடன் யசர்த்து ட ் ாக்கறள
யன் டுத்துவதை் கு யதறவ ் டும் . இந்த ட ் ாக்கறள 100 / 10 என் று எண்கறள
எண்ணுவதை் கு உதவியாக இருக்கும் .
இந்த பசயல் ாட்டு ப ாருட்கறள யன் டுத்திக்பகாண்டு யமயல பகாடுக்க ் ட்டுள் ள எல் லா
அம் சங் கறள பசய் வதை் கு கூட்டலில் கணக்குகள் பசய் வதை் கு இன் னும் அதிக ஆர்வம்
உண்டாகும் . இங் கு தான் யமை் கூறிய அறனத்து நடவடிக்றககளும் பசயல் டுத்தி ரூ ாய்
யநாட்டுகள் மை் றும் நாணயங் கறள யன் டுத்தி கீயழ உள் ள எல் லா பசயல் ாடுகறளயும்
பசய் ய யவண்டும் . இங் கு யநாட்டுகளின் மூலம் அதிக எண்ணிக்றகயிலான எண்கறள
அறிமுக ் டுத்தி பகாண்டு கூட்டல் கணக்றக பசய் வதை் கு முயை் சிக்கிைார்கள் .
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கற் றல் பையல் பாட்டில் எண்ணிக்சக : 2.5 மை் றும் 2.11.
பையல் பாடு 4 : ஒரு எண்ணுடன் 10, 100, 1000 யசர்க்க ் டும் ய ாது நிறலகளின் எண்ணிக்றக
மாறும் என் றத நிறனவில் பகாள் ளுவது.
நநாக்கம் : 10 ய ர், 100 ய ர் மை் றும் 1000 ய ர் பகாண்ட குழுக்களுக்கு பசயல் ாட்டின்
வடிவறம ்ற கவனித்தல் .
மாணவர்கள் வடிவறம ்புகறள கவனி ் தை் கு பிைகு ப ாருத்தமான சூழறல வழங் க
யவண்டும் .
எ. கா. : 34+10=44, 44+10=54, 54+10=_____, 64+10=_____ முதலானறவ ஆகும் .
இது ய ான் று அடுத்து பதாகு ் ற பசயல் டுத்துவதை் கு ப ரிதும் எளிதாக்கும் .
கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 2.3, 2.4, 2.6 மை் றும் 2.7.
பையல் பாடு 5 : வழிமுறைகறள அறிமுக ் டுத்துவது.
நநாக்கம் : நீ ல் வரிறசயில் வரும் கூட்டல் கணக்குகறள எளிதாக்குவயத இதன் யநாக்கம் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : அறனத்து பசயல் ாடுகறள பசால் லிக் பகாடு ் தன் மூலம்
மாணவர்கள் ஒரு எண்ணுடன் மை் பைாரு எண்பணய் அவர்களுக்கு பதரிந்த முறையில்
கூட்டுதல் இன் மூலம் புத்திசாலி ஆகிைார்கள் . அதன் பிைகு மாணவர்களுக்கு வரிறசகறள
சூழ் நிறலக்யகை் ைவாறு ப ாருத்தமான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இதறன யசர்த்து அதிக
அளவில் பசயல் ாடுகறள பகாடுக்க யவண்டும் .

கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 2.12, 2.14, 2.15 முதல் 2.18 வறர.
பையல் பாடு 6 : கூட்டல் அன் ைாட வாழ் க்றகயின் பிரச்ச றனகளுக்கு தீர்வு காணுதல் . (மை் றும்
சில் கள் )
பையல் பாடு-1 : ஒரு எண்ணிலிருந் து பதாகுதியில் உள் ள எண்கறளக் கழிக்கவும் .
நநாக்கம் : ப ாருட்கறள யன் டுத்துவதிலிருந்து கழித்தல் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : இங் கு மாணவர்கள் ஒரு எண்றணக் பகாடுத்து, அதை் யகை் ை
பவவ் யவறு
குழுவில்
உள் ள
தீக்குச்சிகறள
பகாடுக்கிைார்கள் .
மாணவர்களின்
எண்ணிக்றகறய ப ாறுத்து தீக்குச்சிகறள கட்டுகறள கழித்து மீதமுள் ள பூச்சிகளின்
எண்ணிக்றகறய எழுத முயை் சி பசய் வது. இங் யகயும் மாணவர்கள் அவர்களுக்கு பதரிந்த
முறையில் எண்ணிக்றகறய எண்ணுவதை் கு முயல் கின் ைார்கள் . யமயல உள் ள எல் லா தரமான
முறைகறள றகபகாண்டு மாணவர்களுக்கு 100 முதல் பிைகு 10 அதன் பிைகு ஒை் றைகள்
என் றத புரிய றவ ் தன் மூலம் கழி ் தில் மாணவருக்கு முடிந்தவறர குச்சி கட்டுகறள
ப ரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண் வறர அல் லது சிறிய எண்ணிலிருந் து ப ரிய எண்
வறரயிலும் எண்ணிக் றகறய எடுத்துக்காட்டுடன் எடுத்துக் கூறுவது. எல் லா கலறவ பசய் து
பகாடுத்து அவர்களுக்கு ஏை் ைவாறு
யிை் சிகறள பகாடுத்து, (உதா) எடுத்துக்காட்டுடன்
யசர்த்து எண்ணிக்றக மாறல மை் றும் ட ் ாக்கறள
யன் டுத்தி எண்ணிக்றகறய
எண்ணுவதும்
மூலம்
அதன்
வித்தியாசங் கறள கண்டுபிடி ் து, மை் றும்
கை் ைலின்
அங் கீகாரத்றத உருவாக்குவது அவசியம் .
இங் கு மூன் று யவறு ாட்டு பசயல் ாடுகறளக் காணலாம்
1. தீக்குச்சி கட்டுகளிலிருந்து எண்கறள கழித்தல் .
2. ட ் ாக்களில் மூலம் எண்கறள கழித்தல் .
3. ரூ ாய் மை் றும் நாணயங் களில் இருந் து எண்கறள கழித்தல் .
கை் ைல் தாளின் பசயல் ாட்டின் எண்ணிக்றககள் : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
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நநாக்கம் : அன் ைாட வாழ் வில் சூழலில் பிரச்சறனகறள கூட்டல் கணக்கின் மூலம் தீர்வு
காணுதல் .
பையல் பாட்டின்
விளக்கம் :
ல் யவறு வறகயான அன் ைாட வாழ் க்றக சிக்கல் கறள
எதார்த்தமாக எதிர்பகாள் ளுதல் . அதிலும் அறவகள் ஆர்வத்துடன் முயை் சி ் து அ ்ப ாழுது
மட்டும் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் அவை் றை முயை் சி ் ார்கள் . கூடுதலாக சில கட்டங் களில்
மூலம் கூட்டல் கணக்கீடுகறள நிறையவை் ை யிை் சி வகு ்பிை் கு யதறவயான பசயல் ாடுகள்
பூர்த்தி பசய் வது ய ால் ஆகும் .
கற் றல் தாள் பையல் பாடுகளின் எண்ணிக் சக : 2.19 முதல் 2.29
ாட புத்தகத்தில் பதாடர்புறடய அத்தியாயம் , குதி-1 ல் அத்தியாயம் -3 கூட்டல் .
மதிப் பீட்டின் நிசலகள் :
கற் றலின்
நிசல-1
நிசல-2
நிசல-3
நிசல-3
விசளவு
அன் ைாட
மூன் று மை் றும் மூன் று மை் றும் ஐந்து
இலக்க அன் ைாட
வாழ் க்றகக்கு
நான் கு இலக்க நான் கு இலக்க எங் களுக்கு
வாழ் வில்
பதாடர்புறடய 5 எண்கள்
தசம தசம
கூட்டல் தசம
கூட்டல் ஐந்தாவது கூட்டு
இலக்க கூட்டலில் கூட்டல்
ஆக பசய் யுங் கள்
பசய் யுங் கள்
பதாறகயின்
பிரச்சறனகளுக்கு மாறுவது
சிக்கல் கறள
தீர்வு காணுதல் .
யன் டுத்துதல்
மை் றும் அதை் கு
தீர்வு காணுதல்
கற் றலின் பயன் : அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு பதாடர்புறடய 5 இலக்க எண்ணுறடய கழித்தல்
கணக்கிை் கு தீர்வு காணுதல் .
கற் றலின் நநாக் கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : அன் ைாட வாழ் வில் எந்தபவாரு கழித்தல்
கணக்கின் விறட வகு ்பின் முடிவில் மாணவர்களால் தீர்க்கமுடியும் . இந்த கட்டத்தில் அன் ைாட
வாழ் க்றகயில் கழித்தல் என் து எண்களில் இருந்து கழி ் றத மூலம் மாணவர்கள்
பசயல் ாடுகறள சமாளிக்க முடியும் . இங் யக மாணவர்கள் தங் கள் பசாந்த முறையில்
கழித்தல்
கணக்குகறள
யன் டுத்த
அனுமதிக்க ் டுகிைார்கள் .
அயத
சமயத்தில்
வாழ் க்றகயில் எவ் வளவு கஷ்டங் கள் வந்தாலும் அறத அவர்கறள சமாளித்து அதை் கு ஓர்
தீர் ்ற
காண முயை் சி பசய் ய யவண்டும் . இல் றலபயன் ைால் யாயரா ஒருவர் கூறும்
அறிவுறரக்கு கூடயவ இரு ் ார். அதனால் இந்த பசயல் ாட்றட 5 இலக்கம் வகு ்பு உள் ள
அறனத்து மாணவர்களுக்கு கை் ைலின் முடிறவ நிறையவை் ை ் டும் .
கழித்தல் கை் பி ் தை் கு முன் மாணவர்கள் மதி ்பு மை் றும் எண்கறள நன் கு புரிந்து பகாள் ள
யவண்டும் . மாணவர்கள் பசயல் டும் பசயல் ாடுகளில் ஏயதனும் குறை ாடு இருந்தால் , அறத
மறு டியும் ரிசீலறன பசய் து தீக்குச்சி ட ் ாக்கறள யன் டுத்தி கை் ைல் உ கரணங் கறள
பகாண்டு கை் றுக் பகாள் ள யவண்டியிருக்கும் என் றத அறியலாம் . அன் ைாட வாழ் வில்
மாணவர்கள்
ல் யவறு சூழ் நிறலகறள யன் டுத்தும் ய ாது பவவ் யவறு குழுக்களில் வரும்
சூழ் நிறலகறளயும் யன் டுத்துவதன் மூலம் கழித்தல் கணிதத்தின் கருத்றத கை் பி ் தன்
மூலம் நிறையவை் றுவது அவசியம் .

கற் றல் தாள் பையல் பாட்டு எண்கள் : 3.8, 3.9
பையல் பாடு 3 : ஒை் றை எண், 10, 100, 1000. இவை் றை கழிக்கும் ய ாது அதில் வரும் ஸ்தான
மதி ்பீட்டின் வித்தியாசத்றத கழித்தலின் வழியாக காணலாம் .
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நநாக்கம் : வடிவறம ் புகறள கவனிக்கவும் , கழிக்கவும் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : மாணவர்கள் எண்கறள கழிக்கும் ய ாது அதில் வரும் அயநக
வித்தியாசங் கறள காணலாம் . மாணவர்கள் இந்த வடிவறம ்புகறள கவனித்து அதை் கு ஏை் ை
சூழ் நிறலகறள ஏை் டுத்திக் பகாள் கிைார்கள் .
எடுத்துக்காட்டு : 34-10=14, 24-10=14, 14-10=04.
இது அடுத்துவரும் கழித்தல் பசயல் ாட்டிை் கு ப ரிதும் உதவியாக இருக்கிைது.
கற் றல் பையல் பாட்டில் எண்ணிக்சக : 3.5, 3.6, 3.7.
பையல் பாடு-4 : இடமதி ்பு ட்டியலில் அறிமுகம் .
நநாக்கம் : இடமதி ்பின் அறிமுகம் .
பையல் பாட்டின்
விளக்கம்
: இவ் வளவு பசயல் ாடுகறளயும்
பசயல் டுத்தும் ய ாது,
மாணவர்கள் ஒரு எண்ணிலிருந்து மை் பைாரு எண்ணின் கணக்றக அவர்களுக்கு பதரிந்த சுல
முறைகறள பகாண்டு கழித்தல் கணக்றக முறையாக உருவாக்குகிைார்கள் . யமலும்
மாணவர்களின் ஒழுங் குமுறைகறள சூழ் நிறலக்யகை் ைவாறு தகுந்த எடுத்துக்காட்டு டன்
அறிமுக ் டுத்திக் பகாள் ள யவண்டும் . இதனுடன் யசர்த்து இன் னும் அதிக பசயல் ாடுகறள
பகாடுத்து உை் சாக ் டுத்தலாம் .
கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 3.10, 3.11. 3.12

பையல் பாடு 5 : கழித்தலில் அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு ப ரும் சவால் அறத தகுந்த முறையில்
தீர்வு காணுதல் .

நநாக்கம் : கழித்தல் அன் ைாட வாழ் க்றகயின் ரிகாரத்றத தீர்த்தல் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : அன் ைாட வாழ் வில்
ல் யவறு வறகயான சவால் கறள எதிர்
பகாள் ளுவது,
அதிலும்
அறவகறள
யதார்த்தங் கறள
லவாறு
யதறவ ் டுகிைது.
அ ்ய ாதுதான் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் அவை் றைத் தீர்க்க முயை் சி ் ார்கள் . கூடுதலாக,
சில ஸ்களின் மூலம் கழித்தல் கணக்குகறள ஒருசில பதளிவின் மூலம் தீர்க்கும் நறடமுறை
வகு ் றையில் கை் றுக்பகாள் ள உதவும் .
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கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 3.13 முதல் 3.23 வறர
பதாடர்புறடய யிை் சி குதி-1இல் அத்தியாயம் 4இன் கழித்தல் .
கற் றலின்
நிசல-1
நிசல-2
நிசல-3
விசளவுகள்
அன் ைாட
மூன் று
இலக்க நான் கு இலக்க ஐந்து
இலக்க
வாழ் க்றகக்கு
எண்கறள
கழித்தல்
கழித்தல்
பதாடர்புறடய 5 பகாண்டு
கணக்கு இருக்கு கணக்கிை் கு
இலக்க எண்கறள களித்தலுக்கு
தீர்வு காணுதல்
தீர்வு காணுதல் .
கழித்தலின்
தீர்வு காணுதல் .
பிரச்சறனகளுக்கு
தீர்வு காணுதல் .
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ாட புத்தகத்தில்
நிசல-4
5
இலக்க
எண்களுக்கு
அன் ைாட
வாழ் க்றகயின்
பதாடர் ான
கழித்தல்
கணக்கிை் கு
தீர்வு காணுதல் .

கற் றலின் விசளவுகள் : அன் ைாட வாழ் விை் கு பதாடர்புறடய 3 இலக்க எண்கறளக் பகாண்டு
1 இலக்க எண்கறளக் பகாண்டு ப ருக்குதல் .
கற் றலின் நநாக் கம் மற் றும் அதன் முக்கியத்துவம் : ப ருக்கல் என் து ஒரு குழுவின்
எண்ணிக்றகயில் இருந்து பதாடங் கி, பின் னர் அறத திரும் வும் புதிய முறையில் கூட்டல்
முறையில் பசழுறம ் டுத்தும் பசயல் முறை ஆகும் . எனயவ மாணவர்கள் தங் கள் அன் ைாட
வணிகத்தில் கூட்டுத்பதாறக யயாசறனகளின் மூலம் ப ருக்கத்றதக் கை் றுக்பகாள் ள
யவண்டும் . யமலும் ப ருக்கத்துடன்
இவை் றை எளிதாக
யன் டுத்தலாம் என் றத
அறிந் துபகாள் ள யவண்டும் . அன் ைாட வாழ் க்றகயின் சந்தர் ் த்தி ல் வரக்கூடிய பதருக்களின்
உ யயாகிக்கும் சமயத்தில் வகு ்பில் கை் றுக்பகாண்ட ப ருக்களின் அம் சங் கறளக் பகாண்டு
உ யயாக ் டுத்த ் டுகின் ைது.
எனயவ
மாணவர்கயள
அவர்கள்
கை் றுக்
பகாண்ட
முறைகறளக் பகாண்டு ப ருக்களின் மூலம் அம் சங் கறள அறிந்து பகாள் வர்.
பையல் பாடு 1 : ப ாருட்கறள குழுக்களாக என் னும் டி தூண்டுதல் .
நநாக்கம் : ஒரு குழுவில் ப ாருட்கறள அறிமுக ் டுத்துவது மை் றும் எண்ணுவது.
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : ஒரு குழுவில் உள் ள பதருக்கறள அறிமுக ் டுத்தி அவை் றை
எண்ணச் பசால் லுதல் . மாணவர்கள் ப ாருட்கறள ார்த்து அல் லது பிரிக்க மை் றும் எண்ண
முடியாத ப ாருட்கறள குழுவாக பிரித்பதடுத்து அறத எடுத்துக்காட்டுக்கு யன் டுத்த ஒயர
ஒரு குழுவின் ப ாருட்கறள மட்டும் பிரித்பதடுத்து அ ்ப ாருறள மட்டும் காணும் டி
றவத்துக்பகாள் வது.

கற் றலின் விசளவுகள் : அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு சம் ந்த ் ட்ட 3 இலக்க எண்கறளக்
பகாண்டு 1 இலக்க எண்றண ப ருக்குதல் .
கற் றலின் நநாக் கம் மற் றும் அதன் மகத்துவம் :
ப ருக்கல் என் து கூட்டல் இன் சுருக்கம் என் றத நிறனவு கூறுதல் மீண்டும் கூட்டணி
விரிவு டுத்துதல் இன் கருத்துகளாகும் என் து ஒரு குழு எண்ணிக்றகயிலிருந் து த ்பிச்
பசல் லும் பசயல் முறை ஆகும் . எனயவ மாணவர்கள் நாளுக்குநாள் வணிக பதாடர்பின்
யயாசறனகறள பகாண்டு ப ருக்கல் கறள கை் றுக்பகாண்டு அறத முடிந்த வறரயில் எளிய
முறையில்
யில் வதை் கு முயை் சி எடுக்கிைார்கள் . பின் னர் வகு ்பில் கை் றுக்பகாண்ட
ப ருக்கல் முறைகறள அறிந்து பகாண்டு இறத சுல
முறையில் பசய் து
ழகிக்
பகாள் கிைார்கள் . கணக்குகறள
யன் டுத்தும் சமயத்தில் வகு ் பில்
டித்த பதருக்களின்
வறககறள உ யயாக ் டுத்திக் பகாண்டு அதன் டி பசயல் டலாம் . அதுய ால் மாணவர்கள்
கை் றுக்பகாண்ட பின் காலத்தின் கணக்குகறள பசய் து ழகுவது அவர்களது கடறமயாகும் .
பையல் பாடு -1 : குழுவில் உள் ள ப ாருட்கறள எண்ணி ழகுவது ( ழகுதல் ).
நநாக்கம் : குழுவில் உள் ள ப ாருட்கறள அறிமுக ் டுத்துவது மை் றும் அறத எண்ணுவது.
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : முதலில் குழுவில் உள் ள ப ாருட்கறள அறிமுக ் டுத்தி
அறவகறள எண்ணுவதை் கு கூறுவது. (மாணவர்கள் ) அறத (கவுண்ட் ஆல் ) என் ார்கள்
ஆங் கிலத்தில் , மாணவர்கள் எண்ணிக்றக எண்ணிக்றக விதானங் கள் மூலம் எண்கறள
எண்ணி அறத வரிறச ் டுத்த குழுக்களாக என் ன கை் றுக் பகாண்டு
ழகுவது. இந் த
கருத்றத மாணவர்களுக்கு குழு எண்ணிக்றகயின் மூலம் கை் றுக் பகாடுத்து அறத
சுல முறைகறள யன் டுத்த உதவி பசய் தல் .
(எடுத்துக்காட்டு) வகு ்பு மாணவர்கறள குழுக்களாக அமர்த்தி பசயல் ாட்றட பசய் ய
றவத்தல் .
வறர டம் வறளயல்
கீழ் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள வறளயல் களின் பசட்டுகறள கவனித்து விட ் ட்டுள் ள இடத்றத
நிர ்புக :
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1. ஒரு பசட்டில் எத்தறன வறளயல் கள் இருக்கின் ைது, __________
2. ஒவ் பவாரு பசட்டிலும் எத்தறன வறளயல் கள் உள் ளது, ________
3. பமாத்த வறளயல் களின் எண்ணிக்றக எத்தறன ? _________
கற் றல் பையல் பாட்டில் எண்கள் : 4.6 - 4.17
பையல் பாடு – 3 : குழுக்களில் உள் ள ப ாருட்களின் முழுறமயாக எண்ணுவதை் கு முயை் சி ் து.
நநாக்கம் : பதரியாத ப ாருட்கறளயும் நம் முறடய கை் றனகறளக் பகாண்டு நம் முறடய
திைறமறய உ யயாக ் டுத்தி குழுக்கள் மூலம் எண்ணுவது.
பையல் பாட்டின்
விளக்கம்
:
சுருக்கக்
குழு
எண்ணிக்றககறள
அறிமுகத்துடன்
மாணவர்களுக்கு ப ாருட்கறள காண்பித்து அறத மனதில் என் ன கூறுதல் . அயதய ால்
ப ாருட்களின் குழுறவ எடுத்துக்காட்டுடன் அறத எடுத்து பகாள் ள யவண்டும் . ஆனால் ஒயர
மாதிரியான குழுவில் இருக்கும் ப ாருட்கறள மாத்திரம் காண் துய ால் றவக்க யவண்டும் .
இது ய ால ப ாருட்களின் எண்ணிக்றகயின் மூலம் மாணவர்களின் வளர்ச்சிறய காணலாம்
அல் லது மனக் கணக்கில் என் னும் எண்ணிக்றகறய குழு எண்ணிக்றகயாக பசய் வதை் கு ஓர்
அரிய வாய் ்பு பகாடுக்கிைார்.
(எடுத்துக்காட்டு) ஒரு ப ன் சில் ய க்கட் இருக்கும் ப ன் சில் கறள திைந்து காண்பித்து,
இன் னும் மீதமுள் ள பிரிக் க ் டாத ப ன் சில்
ாக்பகட்டுகறள மாணவர்கள் முன் றவத்து
அறத குழுவாக எண்ண றவத்தல் . அதன் பின் எல் லா
ாக்பகட்டில் உள் ள ப ன் சில் களின்
எண்ணிக்றகறய கூை பசால் லுவது. அறதத்பதாடர்ந்து மாணவர்களுக்கு முழுறமயாக
முன் னாள் பசய் ய ் ட்ட எடுத்துக்காட்டுகறள நிறனவு டுத்துவது. இதுய ால் அயனக தரமான
பசயல் ாடுகறள உ யயாகித்து ப ாருட்களின் எண்ணிக்றககறள மாணவர்கள் சுல
முறையில் கணக்குகறள பசய் வதை் கு கை் றுக் பகாள் கிைார்கள் .
பையல் பாடு 4 : கூட்டலின் எளிய முறையய ப ருக்கல் என் றத தீர்மானித்தல் .
நநாக்கம் : மறு சீலறன டுத்த ் ட்ட கூட்டலின் ப ருக்கல் என் றத புரிந்து பகாள் ளுதல் .
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : குழு எண்ணிக்றகக்கு பிைகு மாணவர்களுக்கு இயல் ாகயவ
குழுக்களிலுல் ல ப ாருட்களின் ஆழத்றத உணர்த்துவது. அ ்ப ாழுது மாணவர்கள் ஒை் றை
மதி ்ப ண்ணில் குழுறவ எண்ணும் ய ாது, அதன் மதி ்ற அறிந் து பகாள் வார்கள் . இந்த
மதி ்ப ண்
பதருக்களில் கை் றனகறள அதிக ் டுத்தி முழுறமயான கருத்துக்கறள
பகாண்டு அதிகமாக்கி புரிந்து பகாள் ளுதல் . அறத மறு டியும் அவர்களுறடய அன் ைாட
வாழ் க்றகயின் அனு வங் களுடன்
ணத்தில் விவரங் கறள பதாடர்பு
டுத்திக்பகாண்டு
கணக்கிடுவதை் கு சிை ் ாக உள் ளது. இறவ பிரித்தல் கணக்கு பசய் வது வாய் ் ாடுகறள
கை் றுக் பகாள் வதை் கு மிகவும் யனுள் ளதாக இருக்கும் .
(எடுத்துக்காட்டு) இயை் றகயாக காண ் டும்
குழுக்கலான பிராணிகளின்
கால் கள் ,
பகாம் புகள் முதலானறவகறள குழுவில் கூட்டி அறத ப ருக்குவதை் கு உதவியாக இருக்கும்
(வசதியாக) இருக்கும் .
எடுத்துக்காட்டு, இரண்டு இலக்க எண்கறள பகாண்டு ஓர் இலக்றக எண்ணுடன் ப ருக்குதல் ,
மை் றும் எண்றண பிரித்து ப ருக்கல் கணக்றக சுல மாக்குவது.
கற் றல் தாளின் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சக : 4.23 முதல் 4.25 வறர
பையல் பாடு – 5 : பகாடுக்க ் ட்ட வாய் ் ாட்றட உருவாக்குவது.
நநாக்கம்
:
வாய் ் ாட்றட
மாணவர்கறள
கை் றுக்பகாள் வதை் கான
சூழ் நிறலறய
ஏை் டுத்துதல் .
பையல் பாட்டின்
விளக்கம்
: ப றுக்களின்
வறககறள (பிராக்டிகல் ) மாணவர்கள்
அறிந்திரு ் தால் அறவகறள விரிவு டுத்தி இயல் ாக பசயல் முறையில் உருவாக்கு வது
உன் னதமானதாகும் . எனயவ வாய் ் ாட்றட மன ் ாடம் பசய் யுமாறு அழுத்தத்றத பகாடுக்க

11

யவண்டும் . மாணவர்களின் திைன் கறள கண்டு பிடித்து பகாண்டு வாய் ் ாட்றட சத்தமாக
கூறுவதன் மூலம் வாய் ் ாட்றட உருவாக்க ஆசிரியர் உதவுகின் ைனர்.
(எடுத்துக்காட்டு) 8வது வாய் ் ாட்றட 3 மை் றும் 5 ஆம் வாய் ் ாட்டிை் கு பிைகு வருகிை
வாய் ் ாட்றட ப ாருத்தமான எண்கறளக் பகாண்டு மாணவர்களுக்கு புரிய றவத்தல் மூலம்
உருவாக்குவது.
இரண்டாம் வாய் ப் பாடு

கற் றல் பையல் பாட்டில் எண்ணிக்சக : 4.26 முதல் 4.37 வறர
பையல் பாடு – 6 : வழிமுறைகறள அறிமுகத்துடன் அறிந் துபகாள் ளுதல் .
நநாக்கம் : வழிமுறைகறள மாணவர்களுக்கு அறிந் து பகாள் ளுவதை் கு உதவியாக உள் ளது.
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : ப ருக்களின் வழிமுறைகறள மாணவர்களுக்கு யநரடியாக
பசயல் முறைறய கூறுவதை் கு
திலாக மாணவர்கயள அவர் பசாந்தமாக கணக்குகறள
பசய் வதை் கு உதவி புரிகிைது. இதை் கு முழுறமயான பதருக்களில் வித்றத உ யயாகித்து
பகாண்டு எண்ணிக்றகறய யன் டுத்தி இட மதி ்புடன் சுல ம் முறையில் றகக்பகாண்டு
சுருக்க முறையில் கணக்குகறள பசய் யத் தூண்டுவது.

கற் றல் தால் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 4.38 முதல் 4.45
ாட ்புத்தகத்தில் பதாடர்புறடய அத்தியாயம் , குதி-2 ல் அத்தியாயம் -1 ப ருக்குதல் .
மதிப் பீட்டின் படிநிசல
கற் றலின்
நிசல-1
நிசல-2
நிசல-3
நிசல-4
விசளவுகள்
அன் ைாட
இரண்டு இலக்க இரண்டு என் றன 2
இலக்க அன் ைாட
வாழ் க்றகக்கு
எண்றண
யன் டுத்தி
எண்றணக்
வாழ் வில்
நாம்
பதாடர்புறடய 3
யன் டுத்தி
இரண்டு இலக்க பகாண்டு
2 பசலவு பசய் யும்
இலக்க
ஒரு
எண்றண எண்றணக்
இலக்க
விதத்றத
3
எண்கறள
பகாண்டு
பகாண்டு
எண்ணால்
இலக்க
யன் டுத்தி
2 ப ருக்குதல் .
ப ருக்குதல் .
ப ருக்குதல் .
எண்றணக்
இலக்க
பகாண்டு
2
எண்றண
இலக்க
பகாண்டு
எண்றண
ப ருக்குதல் .
ப ருக்கி அதன்
பமாத்த
பதாறகறய
கண்டுபிடித்தல் .
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கற் றலின் விசளவுகள் : அன் ைாட வாழ் க்றகக்கு பதாடர்புறடய 2-3 இலக்க எண்கறள 1
இலக்க எண்றணக் பகாண்டு வகுத்தல் .
கற் றலின் நநாக்கம் மற் றும் அதன் மகத்துவம் : மாணவர்கள் ப ாருட்கறள பவவ் யவறு
வறகயாக ் பிரித்து எடுத்து அறத சமமாக
கிர்ந்து அளி ் தன் மூலம் வறககளின்
பதாடர்ற
ஒ ்பிட்டு பசயல் ாட்டுடன் கை் றுக்பகாள் ளுதல் . வகுத்தலின் எண்ணிக்றகறய
சமமாக கிர்ந்து குழுக்களாக அமர்த்தும் ய ாது எண்களின் உண்றமயான அம் சங் கள் என் ன
என் றத அறிந் து பகாள் ளலாம் .. இவை் றை குழுக்களாக பிரி ் தன் மூலம் ஒவ் பவாரு
குழுவிை் கும் ப ாருட்கறள சம ாகங் களாக பிரித்துக் பகாடு ் தன் மூலம் எண்ணிக்றகறய
அறிந் து பகாள் வர். முடிவில் மாணவர்கள்
கிர்ந்தளித்த எண்கறள ஒவ் பவாரு குழுவிை் கு
எவ் வளவு
கிர்வது என் றத வகுத்தல் மூலம் பசயல் டுவர். இல் றலபயனில் மறு டியும்
கழித்தலின் மூலம் வகுத்தல் கணக்றக பசய் யும் திைறன அறிந் து பகாள் வர், பதரிந்ததிலிருந்து
பதரியாத எண்கறள யன் டுத்தி வகுக்கும் திைறன வளர்த்துக் பகாள் வர்.
வகுத்தல்
கணக்றக
அறிமுக ் டுத்துவதை் கு
முன்
மாணவர்களுக்கு
டத்தில்
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள ப ாருட்களில் குழு எண்ணிக்றக பகாண்டு ஒவ் பவாரு குழுவிலும் உள் ள
ப ாருட்களின் எண்கறள மை் றும் குழுவில்
யன் டுத்த ் டாத பமாத்த ப ாருட்களின்
எண்ணிக்றகறய கண்டறிதல் அவசியம் . (ப ருக்கலின் பதாடர்ற உணர்த்துதல் )
பையல் பாடு-1: குழுவிலும் ப ாருட்கறள கூட்டுவதன் மூலம் ப ருக்கறள (மறு டியும் )
திரும் வும் நிறனவில் பகாள் ளுதல் .
நநாக்கம் : மறு டியும் கழித்தல் வகுத்தல் என் றத நிறனவில் பகாள் ளுதல் .
பையல் பாட்டின்
விளக்கம்
: மாணவர்கள்
முன் னாயல அறிந்திரு ் றத பகாண்டு
பிரித்பதடுத்த குழுவில் இருந் து பவவ் யவறு ப ாருட்களின்
டங் கறள பகாடுத்த பமாத்த
ப ாருட்கறள ை் றி அறிந் து பகாள் ள கூறுதல் . அதனால் மாணவர்கள் எண்ணிக்றக பசய் தல்
அல் லது குழுக்கறள கூட்டி அதை் கு விறடகறளக் பகாடுத்தல் .
இதுய ான் று பசயல் ாட்டின் மூலம் கை் று க் பகாள் ளும் விதங் கறள ஒவ் பவாரு குழுவிலும் ஓர்
இலக்க எண்ணின் ப ாருட்கள் இருக்கின் ைது என் றத மனதளவில் அறியலாம் .

கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 5.1, 5.2, 5.3
பையல் பாடு 2: ப ாருட்கறள சாதாரண முறையில்
கிர்ந்தளி ் து மை் றும் சாதாரண
முறையில் குழுக்களாக பிரித்பதடு ் து.
நநாக்கம் : வகுத்தலின் அனு வங் கறள பகாண்டு யமை் கண்ட முறைறய அறிமுக ் டுத்துவது.
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : மாணவர்களுக்கு பவவ் யவறு ப ாருட்கறள பகாடுத்து அறத
சாதாரணமாக
கிர்ந்தளித்து ஊக்குவித்தல் . ஊக்குவித்தல் மூலம் மாணவர்கள் பவவ் யவறு
முறைகறள றகக்பகாண்டு ( யன் டுத்தி)
கிர்ந்து பகாள் ளுதல் அல் லது குழுக்கறள
பிரி ் தை் கு கை் றுக்பகாள் கிைார்கள் . இதுய ான் று அயனக எடுத்துக்காட்டுகறளக் பகாண்டு
( யன் டுத்தி) மாணவர்கள் கலந் துறரயாடி வகுத்தல் கணக்கின் அனு வங் கறள கிர்ந்து
பகாள் கிைார்கள் . இங் யக இரண்டு வறகயான வகுத்தல் கணக்கு உண்டு என் றத அறியலாம் .
எடுத்துக்காட்டு, சமமாக கிர்ந்து அளி ் து மை் றும் சாதாரணமாக குழுக்களுக்கு அதிகமான
முறையில் அவர்களுக்கு அவகாசம் பகாடு ் து.
வறர டம் (சாக்யலட்)
கீயழ 24 சாக்யலட்டின் டங் கள் பகாடுத்துள் ளது.
மாணவர்களுக்கும் வீதம் 2 சாக்யலட்டுகள் பகாடுத்தால் , ஒவ் பவாருவருக்கும் கிறடக்கும்
சாக்யலட்டு எத்தறன ?
கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 5.4, 5.5, 5.6
பையல் பாடு – 3 : குறியீட்டு யநாக்கத்தில் அறிக்றக.
நநாக்கம் : அறிந் து அவை் றிலிருந் து அறியாதவை் றை அனு வங் கறளக் பகாண்டு (நகர்வது)
பின் பதாடர்தல் .
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பையல் பாட்டின் விளக்கம் : இங் கு சில எடுத்துக்காட்டுகறள பகாடுத்து அவர்களுக்கு
மாணவர்கயள
தனக்கு
அறிந் த
முறைகறள ்
யன் டுத்தல்
மூலம்
பசயல் டும்
அனு வங் கறள வகுக்க ் டும் முறையில் எழுதுவார்கள் இதுய ான் ை அனு வங் கறள
யநரடியாக அதன் பதாடர்ச்சியில் ஞாயம் முறையில் எண்களின் ப ருக்கல்
லறன
கண்டுபிடித்து சுல ம் முறைறய கை் றுக் பகாள் கிைார்கள் என் து புரிய றவத்தல் .
குரங் கின் வறர டம்
ஒரு குரங் கிை் கு ஆறு வாறழ ் ழங் கள் பகாடு ் தால் 30 வாறழ ் ழத்றத எத்தறன
குரங் குகளுக்கு பகாடுக்கலாம் . ______ ÷ ______ = ______
கற் றல் பையல் பாட்டில் எண்ணிக்சக : 5.7 முதல் 5.15
பையல் பாடு - 4 : ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல் இன் பதாடர்புகறள ்
ை் றி அறிந் து
பகாள் ளுதல் .
நநாக்கம் : ஒவ் பவாரு ப ருக்கல் இன் அரி றகறயயும் இரண்டு வறககளில் அறிக்றககளாக
பசயல் டுத்துவது.
பையல் பாட்டின்
விளக்கம்
: அட்டவறணயில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது ப ருக்ககளின்
அறிக்றகறய வகுத்தல் இன் வடிவங் களில் விளக்குதல் மாணவர்கறள வாய் ் ாட்றட
பகாண்டு
வகுத்தல் . கணக்குகறள பசய் வதை் கு ஆரம் பிக்கிைார்கள் ப ருக்கல் மை் றும்
வாய் ் ாடுகறள அறிந் து இரு ் தனால் வகுத்தல் கணக்குகறள புரிந்து பகாள் வதை் கும்
சுல மாகின் ைது (உதவியாக உள் ளது).

கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக்சக : 5.16 முதல் 5.20 வசர.
பசயல் ாடு 5 : சிைந்த அனுகூலத் அத்துடன் யிர்கள் குறிக்யகாள் .
யநாக்கம் : ப ாருட்களின் மாை் றீடு
லனளிக்கும் ய க்கிங் பசயல் முறைறய
டி ் டியாக
வலியுறுத்தல்
ன் றி வளர் ்பு பசயல் முறையாக பிரதிநிதிகள் ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும்
குச்சிறய கிர்ந்து பகாள் ளுங் கள் எவ் வளவு யசமிக்க ் ட்டது என் றத பின் னர் அவை் றை
மீண்டும் சின் னங் களாக பிரித்து அன் ைாட வாழ் க்றகயில் குழந்றதகறள விட்டு விடுங் கள் .

யிை் சித்தாள் பசயல் ாட்டின் எண்ணிக்றக : 5.2 முதல் 5.30 ாடத்தின் யிை் சி அத்தியாயம் ,
குதி-2 இல் அத்தியாயம் 2 வகுத்தல் .
கற் றலின்
படிநிசல-1
படிநிசல-2
படிநிசல-3
படிநிசல-4
விசளவுகள்
அன் ைாட
ஓர்
இலக்க இரண்டு
மூன் று இலக்க அன் ைாட
வாழ் க்றகக்கு
எண்றணக்
இலக்க
எண்கறளக்
வாழ் க்றகயில் மூன் று
சம் ந்த ் ட்ட
பகாண்டு ஓர் எண்கறளக்
பகாண்டு
ஓர் இலக்க
எண்றண
இலக்க
இலக்க
பகாண்டு ஓர் இலக்க
பகாண்டு ஓர் இலக்க
எண்கறள
எண்ணால்
இலக்க
எண்ணால்
எண்ணால்
வகு ்பு
ஒை் றை என் னால் வகுத்தால் .
எண்ணால்
வகுத்தால் .
அதை் கு
வரும்
வகுத்தல் .
வகுத்தால் .
விறடகறள யதடுவது.
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கற் றலின் விசளவு : கை் ைல் முடிவுகள் தரவின் எண்ணிக்றகறய மை் பைாரு எண்ணால்
வகு ் து சிைந்த வரிறச.
கற் றலின் நநாக்கம் மற் றும் அதன் முக்கியத்துவம் : குழந் றதகளுக்கும் ப ாருட்கறள
பகாடுத்து
கிர்ந்துபகாண்டு குழுக்களாக அறமக்க முடியும் . தரவின் எண்ணிக்றகறய
மை் பைாரு எண்ணால் வகு ் யத சிைந்த வரிறச. அயத முறையில் மை் பைாரு எண்றண
பகாடுக்க ் ட்டால் குழந்றதகள் தவறு பசய் கிைார்கள் . எனயவ அல் காரிதம் அர்த்தத்து டன்
யன் டுத்த ் ட்டால் தவறு பசய் யாதீர்கள் . கூடுதலாக அதிக எண்ணிக்றகயில் ஒரு
அல் காரிதம் யதறவ ் டுவதால் ஆ ்டிகல் பசயல் ாட்டின் முக்கியத்துவத்தின் இந்தக்
கட்டத்தில்
ப ருக்க யவண்டும்
மை் றும்
ய ாதுமான அளவு ப ரிய ப ாருட்களால்
சம் ந்த ் டுத்தும் மை் றும் குழுவாகும் ஆகியவை் றின் பசயல் ாடுகறள முக்கியங் கள் ஆக
இருக்கயவண்டும் . கூடுதலாக ஒதுக்கீடு பசய் ய முறைறய ஒரு யமயலாட்டமான முறையில்
யன் டுத்தும்
பையல் பாடு -1 : குச்சி கட்டுகறள கிர்வதன் மூலம் எண்கறள ஸ்தான மதி ்ற அறிதல் .
நநாக்கம் : ஒதுக்கீட்டு பசயல் முறையின் குறியீடானது.
பையல் பாட்டு விளக் கம் : இங் கு 100 10 மை் றும் 1 குச்சி கட்டுக்கறள பகாடுத்து அறத சமமாக
கிர்தல் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு வாய் ்ற
பகாடுத்து அதன் மதி ்பீட்டின் வடிவில்
விறடகறள காணுவதை் கு எடுத்துக்காட்டுடன் ஒரு வாய் ்ற பகாடுத்தல் .

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சக : 6.1 முதல் 6.2 வறர.
பையல் பாடு -2 :
ல் யவறு வறகயான விநியயாகத்றத பிரதிநித்துவம் பசய் வது குறியீட்டு
வடிவத்தில் .
நநாக்கம்
: இங் யக விவரக்குறி ்பு பவவ் யவறு வழிகளில் பவவ் யவறு ஒதுக்கீடுகள்
பவை் றிடங் கறள நிர ் உங் கறள அனுமதிக்கிைது.
பையல் பாட்டின் விவரம் : பவவ் யவறு வழிகளில் கிர்தறல ஏை் கனயவ வழங் க ் ட்ட ல் யவறு
வறககளில் அறத பசய் ய இன் னும்
த்து வழிகள் உள் ளன என் றத புரிந்து பகாள் யவாம் .
பவை் றிடங் கறள நிர ் அனுமதிக்கிைது.
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பயிற் சி தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சக : 6.3 முதல் 6.7 வறர.
பையல் பாடு -3 :சிைந்த திட்டத்திை் கான அறிமுகம் .
நநாக்கம் : குறியீடு மை் றும் சிைந்த வரிறசயுடன் இறணக்க.
பையல் பாட்டின் விவரக்குறிப் பு : இதுவறர இந்த வழியில் பசயல் ட்ட குறியீட்றட கண்டறிய
எளிதான வழிறய அறிமுக ் டுத்துகிைது. இங் யக எளிதான விஷயம் என் னபவன் ைால் , அது
ந ருக்கு ந ர் ப ை ் டுகிைது. எனயவ வாழ் க்றகயில் அவர்கள் விரும் பியறத பசய் ய
அனுமதி ் து.

பயிற் சி தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சக : 6.8 முதல் 6.11 வறர.
பாட புத்தகத்தில் பதாடர்புசடய அத்தியாயம் பகுதி -2.
அத்தியாயம் பகுதி-2 பகிர்வு:
கற் றல்
விசளவுகள்
சிட்
சிைந்த
திட்டம்
மூலம்
தரவு
என்
மை் பைான் று என்
மூலம் பிரிக்க

படிநிசல-1

படிநிசல-2

படிநிசல-3

படிநிசல-4

ஏை் ைதாக
நிழலின் மூலம்
இரு
டிமுறை
பதரிந்த விடும்

சிைந்த
திட்டம்
மூலம்
விழி
எண்களின்
பிரதிநித்துவம்
பசய் யும்

சிைந்த
ஒழுங் கு
மூலம்
பிரீ
சின் னங் களின்
விண்ண ்பிக்கும்

அன் ைாட
வாழ் க்றகயில்
கருத்தியல்
ல் யவறு மூலம்
வகுத்தல்
விண்ண ்பிக்கும்

கற் றல் விசளவு : பின் னங் கள் ( 2/3, 4/5, 1/7, ¾ ) முதலியன பகாடுக்க ் ட்டுள் ள டங் கள்
மை் றும் யசமிக்க ் ட்ட ப ாருட்களில் அறடயாளம் காண ் ட்டு குறியீடுகளால்
குறிக்க ் டும் .
கற் றலின் நநாக் கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : நாம் அன் ைாட வாழ் வில் கால் ாதி முழங் கால் என
பிணங் கறள
யன் டுத்தினாலும் அறர கியலா வறர இரு ் தால் அதை் கு முழுறமயாக
புரியவில் றல ஒரு ாக்பகட்டில் சர்க்கறர, டீ மை் றும் அறர லிட்டர் ால் வழங் க ் டுகிைது. அறர
கியலா யகக் நிைம் பியதாக பதரிகிைது. எனயவ குழந்றதகள் அன் ைாட வாழ் வில் கால் , முக்கால் ,
ாதி என ஒரு குழிறய அதன் அர்த்தத்துடன் எழுத யவண்டும் . எந்த ஒரு ப ாருறளயும்
டங் கறளயும் பவவ் யவறு வழிகளில் பிரதிநித்துவத்றத பிரதிநித்துவம் நீ ங் கள் கை் றுக்பகாள் ள
யவண்டும் . சமன் ாடு என் து நிைம் பின் ணத்துடன் பின் னங் கறள மை் றும் வகு ்பினராக
குறியீட்றட எழுதுவதும் டி ் தும் ஆகும் . இந்தத் திைன் குழந்றதகள் ல் யவறு ரிமாணங் களில்
யிை் சி பசய் வதை் காக ஒரு உருவத்தில் இருந்து சின் னம் மை் றும் சின் னத்தில் இருந்து டம் வறர
குழந்றதயின்
குதியில் உள் ளடக்கியுள் ளது. இந்தக் கை் ைல் மூலம் குழந்றத அன் ைாட
வாழ் க்றகயின் ஒரு ஆதாரம் குறியீட்டு வடிவம் குதிறய புரிந்து பகாண்டு யன் டுத்த முடியும் .
பின் னம் என் து ஒரு ப ாருள் அல் லது குழுவின் ஒரு குதி என் றத புரிந்துபகாள் ள ல் யவறு
நடவடிக்றககள் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளன. குழந்றதகளின் கட்டறள சரி ார்க்க சில முக்கியமான
பின் னங் கறள
குழந்றதகளுக்கு
பகாடுக்கவும் .
அவை் றை
சமிக்றக
பசய் து
டத்தில்
பவளி ் டுத்தவும் அதிகரிக்கும் குறி ்புகள் மை் றும் பிணத்தின் சமமான குதிகறள உருவாக்க
அனுமதிக்க ் டுகிைது. வகு ் றையின் முடிவில் குழந்றதகள் இல் றல.
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பையல் பாடு -1:
குழுவில் உள் ள பமாத்த ப ாருட்களின்
ாதி, கால் மை் றும் மூன் றில் மூன் று
ங் கு என் று
மாணவர்களுக்கு கை் பித்தல் .
நநாக்கம் : கால் , ாதி, முக்கால் குதிறய பிரித்து பகாள் ளுதல் .
பையல் பாட்டு விவரம் : ணித்தாள் யகள் வி 1 முதல் 5 வறரயிலான யகள் விகறள பகாடுத்து
குழந்றதகள் குழுவில் உள் ள ப ாருட்கறள எண்ண முடியும் . பமாத்த குழுவில் உள் ள
ப ாருட்களில் ாதி மறழயின் கால் , ாதி, மை் றும் முக்கால் ாகத்தின் அர்த் தத்றத எடுத்துக்
கூறுவது. முழுறமயான ஒரு ப ாருள் அல் லது குழுறவ குறி ் து அன் ைாட வாழ் க்றகயில்
யன் டுத்தும் யகக்கின் பவட்ட ் ட்ட
குதி முழுறம என் து ஒரு ப ாருறள அல் லது
அவர்களின் குழுறவ குறிக்கிைது என் றதயும் வகு ் றையில் உள் ள பமாத்த மாணவர்களின்
எண்ணிக்றக திரு ்தி கரமாக இருக்கும் ய ாது பின் குதி அளவு அர்த்தத்றதயும் குழந் றதகள்
புரிந்து பகாள் ள உதவுகிைது.

குறிப் பு : ப ாதுவாக யன் டுத்த ் டும் பசவ் வகம் , சதுரம் மை் றும் வட்ட வடிவத்றத தவிர
யவறு வடிவங் கள் சம வாய் ்புகளில் கவனம் பசலுத்துதல் .
பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 7.1 முதல் 7.9 வறர.
பையல் பாடு -2 : பின் னும் குறியீடு மை் றும் டம் மூலம் பவளி ் டுத்துகிைது.
நநாக்கம் : குறியீட்டில் பின் னங் கறள எழுதுவது.
பையல் பாட்டின் விபரம் :
ணித்தாளில் உள் ள 6 முதல் 10 வறரயிலான யகள் விகள்
பகாடுக்க ் ட்ட
டத்தின்
குதிகறள உருவாக்கி யதர்ந்பதடுக்க யவண்டிய
குதிகறள
யதர்ந்பதடு ் தன் மூலம் உறு ்பு மை் றும் குறுக்கு பவட்டின் ப ாருறள புரிந்து பகாள் ள
குழந்றதகளுக்கு உதவுகின் ைன. ற னரிகறள பவவ் யவறு வடிவங் களாக பிரிக்க முடியும்
என் றத இந்தக் கட்டத்தில் குழந் றதகளுக்கு பதரிவிக்க யவண்டும் . அதனால் தான் சதுரம் ,
பசவ் வகம் மை் றும் வட்டம் இருந்தய ாதிலும் விரிகுடா உருவங் களின் பிண்ணங் கறள குறிக்க
ப ாதுவாக
டத்றத அனுமதிக்க யவண்டும் . 11 முதல் 14 வறரயிலான யகள் விகள் ஒரு
பின் னத்தின் அர்த்தத்றத அதன் உருவ வடிவில் எழுத உங் களுக்கு வாய் ்பு அளிக்கின் ைன.
இந்த வறகயான அன் ைாட நடவடிக்றககளில்
யன் டுத்த ் டும்
டிவம் / ப ாருள் கறள
குழந்றதகள் யிை் சிக்காக ஆசிரியர்கள் யன் டுத்தலாம் .
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கீயழ பகாடுக்க ் ட்டுள் ள வடிவங் களில்
ாகத்திை் கு வண்ணம் பூசி உள் ள
டங் கறள
அறடயாளம் கண்டு மை் றும் சரியான டத்திை் கு சரி என் று குறி ் பிடு அல் லது என் று குறி ்பிடு

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சக : 7.10 முதல் 7.12 வறர.
பையல் பாடு - 3 : குதியளவு எழுதுதல் மை் றும் பின் னங் கறள டித்தல் , உருவம் மை் றும் நீ றர
குதி அளவு வடிவத்தில் பவளி ் டுத்துகின் ைனர்.
நநாக்கம் : பின் னங் கறள குறியீடு வடிவத்தில் எழுதுங் கள் .
பையல் பாடு விவரம் :
ணத்தால் யகள் விகள் 15 முதல் 18 வறரயிலான யகள் விகள்
குழந்றதகள்
டத்றத
ார்த்து, இறணகள் மை் றும் வண்ண
குதிகறள அங் கீகரி ் தன்
மூலம் பின் னத்தின் ப ாருறளயும் அறிந் துபகாள் ளயவண்டும் . யவறு டுத்தும் ய ாது உறு ்பு
பிரதிநித்துவம் மை் றும் வசதிறய அறியலாம் .
உதாரணமாக:
¼
நான் கில்
ஒன் று
அல் லது
நான் கு
வாசி ்பின்
ப ாருறள
கண்டுபிடிக்கின் ைனர்.
குதி வடிவத்றத குறிக்கும் ய ாது பவவ் யவறு வடிவங் கள் மை் றும்
ப ாருளின் குழுக்களாக
யன் டுத்த அனுமதிக்கிைது. வறரயறுக்க ் ட்ட ப ாருறள
காட்டிலும் ஒரு குழுவின் குதி அளவு பசயல் ாடுகறள நிடுவது.

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 7.13 முதல் 7.14 வறர
பையல் பாடு 4: அன் ைாட வாழ் க்றக சூழ் நிறலகறள பின் னங் களின் பிரதிநித்துவ டுத்துதல் .
நநாக்கம் : மாறு ாடுகளின் அன் ைாட சூழ் நிறலகறள பிரதிநித்துவம் பசய் தல் .
பையல் பாடு விவரம் : குழந்றதகள் தங் கள் அன் ைாட வழக்கத்தில் காய் கறிகள் ,
ால் ,
சர்க்கறர ய ான் ைவை் றை வாங் கும் ய ாது
யன் டுத்த ் டும் வார்த்றதகளில் குறியீட்டு
வடிவத்றத புரிந்துபகாள் கிைார்கள் .
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எடுத்துக்காட்டு : ½ அறர க ் சர்க்கறர, ¼ கால் லிட்டர் ால் என் து அதன் அறடயாளத்றத
குறிக்கிைது. சில நிஜ உலக சூழ் நிறல யகள் விகள்
/ நறடமுறை பசயல் ாடுகறள
வழங் குவதன் மூலம் ப ாருள் விறலகள் , பின் னங் களின் அளவுகறள
டிக்கவும் ,
டித்து
வாய் ்புகறள வழங் குவும் .

பயிற் சி தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 7.15 முதல் 7.19 வறர.
ாட ்புத்தகத்தில் பதாடர்புறடய அத்தியாயம் , குதி-1 இல்
அத்தியாயம் 5 ஆம் குதி பின் னம் .
மதிப் பீட்டின் நிசலகள்
கற் றல் விசளவுகள்
பின் னங் கள்
ய ான் ைறவ 2/3, 4/5,
1/7, 3/4 முதலானறவ
இறவகறள
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள.
டங் களில் மை் றும்
யசகரிக்க ் ட்ட
ப ாருளில்
கண்டுபிடித்து
அறடயாளம்
காண் தில்
ரிந்துறரக்கும் .

படிநிசல-1
யசகரிக்க ் ட்ட
ப ாருள் களின்
டங் களில்
சுமார்
ாதி
ாகங் கள்
குறி ் பிட்டு
அதை் கு
வண்ணம்
தீட்டவும் .

படிநிசல-2
யசகரிக்க ் ட்ட
ப ாருட்களின்
கால் , முக்கால் ,
குதிகறள
அறடயாளம்
காணவும் ,
வண்ணம்
தீட்டவும் .
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படிநிசல-3
ல் யவறு
வறககள்
யசகறர
ட்ட
ப ாருட்களின்
டங் களில்
கால் ,
ாதி,
முக்கால்
குதிறய
அறடயாளம்
காணவும் ,
வண்ணம்
தீட்டவும் .

படிநிசல-4
அன் ைாட
வாழ் வில்
ாதி,
கால் , முக்கால்
ாகங் கறள
விண்ண ்பித்து
பிரச்சறனக்கு
தீர்வு காணுதல் .

கற் றல் விசளவு : பிண்ணங் கள் சம பிண்ணங் களின் அறடயாளம் காண ் டுகின் ைன.
கற் றல் நநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : இதுவறர (சம் ாதித்த) கை் றுக்பகாண்ட
பிண்ணங் கள் குழந்றதகளின்
குதிக்கு சமமான பவவ் யவறு பிண்ணங் கள் உருவாக்கவும்
வகு ்பின் சமமை் ை பின் னங் கறள ஒ ்பிடும் ய ாது,
(எடுத்துக்காட்டு) ¾
மை் றும் 2/3 இன் ப ரிய மை் றும் சிறிய பின் னம் இந்த இரண்டு
பின் னங் களின் குறுக்கு பவட்றட வறர இருக்கியைாம் . இந்த சந் தர் ் ங் களில் மாணவர்கள்
பசம பின் னங் களின் கருத்றத பதாடர்ந்து தீர்க்கிைார்கள் மை் றும் கூட்டுத் பதாறக மை் றும்
கழித்தல் பசயல் ாடுகளின் சமமான மாறு ாடுகறள பகாண்டிரு ் து முக்கியம் . இந்த
வகு ் றை முடிவதால்
மாணவர்களின்
சமமான
குதிறய குறிக்கிைது.
லசமயம்
பின் னல் கறள எவ் வாறு உருவாக்குவது என் றத அறிகிைார்கள் .
பையல் பாடு – 1: பகாடுக்க ் ட்ட
டங் கள் பின் ன வடிவில் எழுத ் டும் (எழுதுகிைார்கள் )
ப ரிய மை் றும் சிறிய பிணங் கறள அறடயாளம் காண பின் னங் கள் மை் றும் பிரிவுகளின்
எண்ணிக்றகறய ஒ ் பிட்டு ் ார்க்கிைார்கள் . சிறிய பிரிறவ விட ப ரிய பின் னங் கள் மை் றும்
பிரிறவத் தவிர மை் ை பின் னங் கள் .
எடுத்துக்காட்டு : ¼, ¾, ¼, < ¾.

யவறு டுத்தி மை் றும் யவறு டுத்துங் கள் . இரு ்பினும் , பமாத்த பின் னங் கறள ஒ ்பிட்டு சம
பின் னங் கள் என் ை கருத்றத புரிந்து பகாள் வதை் கு ப ாருளின் அளவுகளில் ஏயதனும்
யவறு ாடு இருந்தால் புரிந்துபகாள் ளயவண்டும் .
எடுத்துக்காட்டு : ½ மை் றும் 2/4ஐ அறிமுக ் டுத்தும் ய ாது இந் த கட்டத்தில் கனமான பராட்டி ,
சாக்யலட் , யகக்
ாகங் கறள அல் லது ஒரிகாமி (காகிதம் மடிக்கும் ) றய
யன் டுத்தி
பிணங் கறள அறிமுக ் டுத்த ஆசிரியர்கள் கை் றுக் பகாள் ள யவண்டும் . ஏபனனில் அவர்கள்
ஒரு குழந்றதயின் வாழ் க்றக பவவ் யவறு பின் னங் கறள உருவாக்கி பின் னம் டத்திலிருந்து
எண்ணங் கறள
உருவாக்குகிைார்கள் .
இதன் மூலம்
யகள் வி
5
முதல்
10
ய ான் ை
சூழ் நிறலகளுக்கு ஏை் ஆசிரியர் துறணயுடன் பசயல் ாடுகறள வழங் க யவண்டும் .
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கீயழ பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

டத்திை் கு வண்ணம் தீட்டிய

ாகத்றத பின் ன உருவத்தில் எழுதுக :

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 8.1 முதல் 8.4 வறர
பையல் பாடு : ஒரு பின் னம் ல சமமான பின் னங் கறள உருவாக்கும் . எண் மை் றும் வகு ் பிறன
ஒயர எண்ணால் ப ருக்குவதன் மூலம் சம ் பிண்ணங் கறள உருவாக்கும் கருத்றத புரிந்து
பகாள் ளுவது.
நநாக்கம் : சம ் பிண்ணங் கறள விளக்குவது.
பையல் பாட்டின் விவரம் : 11 முதல் 15 வறரயிலான யகள் விகளில் உள் ள பசயல் ாடுகள் ,
உருவம் மை் றும்
குதியின் குறியீட்டு வடிவம்
ணிகறள பூர்த்தி பசய் வதன் மூலம் கருத்து
வடிவறம ்ற புரிந் து பகாள் ள உதவுகிைது. இங் கு எந்த ஒரு இரு க்கத்றதயும் அதன் எண்
மை் றும் வகு ்பினர் ப ருக்குவதன் மூலம்
ல / எல் றலயை் ை சம பிண்ணங் கறள
உருவாக்குவதாகும் .
ஓரிகாமி
மை் றும்
மாணவர்களின்
அன் ைாட
வாழ் க்றகயின்
உதாரணங் கறள மாணவர்களின் கை் ைலுக்கு வழங் க யவண்டும் .

பயிற் சித்தாள் பையல் பாடு எண்கள் : 8.5 முதல் 8.15 வறர.
ாட ்புத்தகத்தில் பதாடர்புறடய அத்தியாயம் குதி-1 இல் அத்தியாயம் -5 இன் பின் னம் .
மதிப் பீட்டு அடுக் குகள் :
கற் றலின்
படிநிசல-1
விசளவுகள்
பின் னல் கறள
சம
பின் னல்
சம
பின் ன என் ை
கருத்து
வடிவில்
டங் களால்
அறடயாளம்
அறடயாளம்
காண் து.
காண ் டுகிைது.

படிநிசல-2

படிநிசல-3

படிநிசல-4

ஒரு
குதிக்கு
இறணயான
பின் னல் கறள
எழுதுவார்கள் .

ஒரு
குதிக்கு
இறணயான
பின் னல் கள் நான்
எழுதுயவன்
பின் னல் கள்
சிறியதாக
இருந்தாலும்
ப ரியதாக
இருந்தாலும் சரி
ஒ ்பீடு.

பின் னங் கள்
அன் ைாட வாழ் வில்
பசயல் டுத்துவதன்
மூலம்
பிரச்சறனகறள
தீர் ் து.
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கற் றல் பையல் பாடு : நீ ளம் , எறட, அளவு மை் றும் யநரத்றத மாை் ைவும் மை் றும் கணிதத்தின்
நான் கு அடி ் றட பசயல் ாடுகறள யன் டுத்தி சிக்கல் கறள தீர்க்கவும் .

கற் றலின் நநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : இந் த வகு ்பில் அளவீடு மை் றும் அளவீடுகளின்
அடி ் றடக் கருத்துக்கள் . மனிதன் பவவ் யவறு அலகுகள் , நீ ளம் , உயரம் ப ாருட்களின் எறட
மை் றும் இலட்சியங் களின் யதறவ மை் றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவை் றை அறிவர் மை் றும்
துல் லியமாக அலகுகள் 3 தரவு உரு ் டிகளின் மதி ்பு அளவீட்டு அட்டறன அட்டவறணயில்
இருந்து அளவிட ் டும் எறடகள் மை் றும் எறடகறள அறிமுக ் டுத்து தல் . திரவங் கறள
அளவிடுதல் பிரச்சறன பதாடர் ான பிரச்சிறனகறளத் தீர்க்க அடி ் றட நறடமுறைகறள
யன் டுத்துதல் .
பையல் பாடு – 1 : டாஷ்ய ார்ட் யன் டுத்தி ப ாருட்கறள அளவிடுதல் மை் றும் நீ லத்றத
மதி ்பிடுதல் .
நநாக்கம் : ட்டிறய யன் டுத்துதல் .
பையல் பாட்டு விவரக்குறிப் பு : மாணவர்களுக்கு ஒரு சரி ார் ்பு
ட்டியறலக் பகாடுத்து,
பவவ் யவறு ப ாருட்கறள அளவிட உங் களுக்கு உதவும் . அறனத்து ப ாருட்கறளயும்
பூஜ் ஜியத்தில்
பதாடங் காமல் ,
பகாடுக்க ் ட்ட
அளவிை் கான
நீ ளத்றத
உருவாக்க
பசால் லுங் கள் . யமலும் நீ ளம் , அகலம் மை் றும் உயரம் ஆகியறவ ஒருவருக்பகாருவர்
முக்கியமல் ல, மாைாக நீ ளம் , சில ப ாருட்கறள ஊக்குவித்தல் மை் றும் அளவிடுதல் .
கற் றல் தாள் பையல் பாட்டு எண்ணிக்சக : 9.1 முதல் 9.6.
பையல் பாடு : மீட்டர் அளவீட்டு ட்டியல் அறிமுகம் .
நநாக்கம் : மீட்டர் அறிமுகம் .
பையல் பாட்டு விவரக்குறிப் பு : உண்றமயான மீட்டர் ஆழ ்
ட்டிறய காண்பித்து,
பசன் டிமீட்டர் மாை் ைத்தில் ண்புகறள கண்காணிக்க உங் கறள அனுமதிக்கிைது. அதன் பிைகு
எந்த ப ாருறள அளவிட ் டுகிைது என் றத கூை இது உங் கறள அனுமதிக்கிைது.

யிை் சித்தாள் பசயல் ாட்டின் எண்கள் : 9.7 முதல் 9.11 வறர.
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பையல் பாடு – 3 : யநாக்கங் கறள ஒ ் பிடுதல் .
நநாக்கம் : எறடயின் கருத்றத உருவாக்குதல் .
பயிற் சி தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 9.14 முதல் 9.19 வறர
பையல் பாடு – 5 : அளவுகறள ஒ ் பிடுதல் மை் றும் மதி ்பீடுகள் .
நநாக்கம் : அளவு என் ை கருத்றத உருவாக்குதல் .
பையல் பாட்டின்
விவரக் குறிப் பு
:
ல விதமான
ாத்திரங் கள்
பகாடுக்க ் ட்டால்
பகாள் கலனில் எவ் வளவு தண்ணீர ் ப ாருந் தும் என் றத கருத்தில் பகாண்டு, நீ ரின் அளறவ
கவனிக்கவும் .

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்ணிக் சக : 9.20, 9.21, 9.22
பையல் பாடு : 1லிட்டர் அறிமுகம் மை் றும் அதன் மாை் ைம் .
நநாக்கம் : லிட்டர் மை் றும் மில் லிலிட்டர்கறள அறிமுக ் டுத்துதல் மை் றும் மாை் றுதல் .
பையல் பாட்டின் விவரக்குறிப் பு : ஒரு லிட்டர் அளவுள் ள ஜாதிறய காட்டி சில ஜாடிகறள
பகாடுத்து, எந்த ஜாடியில் உள் ள நீ ர் அதிகமாகயவா அல் லது குறைவாகயவா இருக்கிைது
என் றத விவரிக்கவும் . பின் னர் ஜாடிறய எடுக்கவிட்டு, எந் த ஜாடியில் தண்ணீர ் அதிகம்
பிடிக்கும் என் றத லிட்டறர மில் லிலிட்டராக மாை் ை யவண்டும் என் றத அறிந் து பகாள் ளுதல்
(உணர்த்துவது).
பையல் பாட்டின் விளக்கம் : யகாட் ாடு கடல் யன் மாணவர்களுக்கான ப ாருட்கறள ஏன்
எறட ய ாடுவது என் யத எறடயின் கருத்தாகும் . அயதய ால் ஒரு கியலாவிை் கு அதிகமான
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காரணங் கறள ்
உணர்த்துவது.

ை் றி விவாதிக்கிைது. கூடுதலாக ஒரு கியலா எவ் வளவு என்

றத கருத்றத

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 9.12, 9.13, 9.17
பையல் பாடு – 4 : எந்த ப ாருறள யன் டுத்த யவண்டும் என் தை் கு ப ாருத்தமான அளவீட்டு
அளறவ யன் டுத்தவும் .
நநாக்கம் : அளவீடு பசயல் ாடு விவரங் கள் மாணவர்களுக்கு
ல் யவறு ப ாருட்கறள
பகாடுத்து மை் றும் அவை் றை அளவிடுவதை் கு யக.ஜி. அல் லது கிராம் எவ் வாறு யன் டுத்துவது
என் றத விவாதிக்கவும் . கூடுதலாக முறைசாரா முறையில் கிராம் மை் றும் கியலாகிராம்
மாை் ைத்றத அறிந் து பகாள் ளுங் கள் .
பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 9.23 முதல் 9.27 வறர
பையல் பாடு 7 : கடிகாரத்தின் அறிமுகம் .
நநாக்கம் : மாணவர்கள் கடிகாரத்தில் யநரத்றத ் ார் ் தை் கு கை் றுக்பகாள் கிைார்கள் .
பையல் பாட்டில் விவரக்குறிப் பு : டத்திலுள் ள கடிகாரத்றத ார்த்து சிறியமுள் ப ரியமுள்
ஓட்டத்றத கவனித்து இயக்கத்றத கவனிக்க எடுக்கும் யநாக்கத்றத அது உங் களுக்கு
பசால் லட்டும் . மணிறய ார் ் து எளிது ஆனால் ஒருநிமிடம் பசால் வது சை் று கடினம் . இறத
பதரிவிக்க நிமிட அறசறவ கவனித்து யநரத்றத பசால் லச் பசால் லுங் கள் .

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 9.28 முதல் 9.33 வறர
பையல் பாடு 8 : 24 மணியநரம் மை் றும் 12 மணியநர மாதிரி.
நநாக்கம் : 24 மணி யநரம் மை் றும் 12 மணி யநர மாடல் அறிமுகம் .
பையல் பாட்டின் விவரக்குறிப் பு : சாதாரணமாக இரயில்
யணத்தில் 24 மணி யநரத்றத
கடிகாரத்தில் காண்பிக்கிைார்கள் . எனயவ இறத 12 மணியநர கடிதத்துடன் கை் பிக்கயவண்டும் .
பின் னர் அயத கடிகாரம் முறை காறல / மாறல என புரிந்து பகாள் ள ் டும் .
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யிை் சித்தாள் பசயல் ாட்டின் எண்ணிக்றக : 9.33 முதல் 9.39 வறர.
ாடபுத்தகத்தில் பதாடர்புறடய அத்தியாயம் குதி-1 நீ ளம் , குதி-2 எறட, அளவு, காலம் .

மதிப் பீட்டின் வசககள்
கற் றலின்
படிநிசல-1
விசளவுகள்
நீ ளம் ,
எறட, ப ாருட்களின்
அளவு
யநர நீ ளம்
தரநிறலகள்
அளவிடுவார்க
கணித
ள் .
நான் காக
மாை் ைவும்
அடி ் றட
பசயல் ாடுக
ள் .

படிநிசல-2
நீ ளம் ,
எறட,
அளவு,
அளவீடுகளுக்கு
பதாடர்புறடய
து தரநிறலகள்
புரிந்துபகாள் வ
ர்.
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படிநிசல-3
அன் ைாட
வாழ் க்றகயில்
அளவீடுகள்
பதாடர் ான
சிக்கல் கறள
தீர்க்க ் டுகின் ை
ன.

படிநிசல-4
அன் ைாட
வாழ் க்றகயில்
அளவீடுகள்
பதாடர் ான
சிக்கல் கறள
தீர்க்க ் டுகின் ை
ன.

கற் றல் விசளவு : யகாணங் கள் , பசங் குத்து மை் றும் அகலங் கள் என வறக ் டுத்துதல் .
கற் றலின் நநாக்கம் மற் றும் (மகத்துவம் ) முக்கியத்துவம் : இந் த கட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு
ஒரு புதிய விஷயம் . அதை் கு வறரயறைகள் இல் றல, கருத்தாக்கம் பசய் ய ் ட யவண்டும் .
தினமும்
யன் டுத்துவதாலும்
கண்ணுக்கு பதரிவதில் றல. எனயவ அறத கணித
ண்புகளுடன் ார்க்கயவண்டியது அவசியம் .
யகாணம் என் து இந்த புள் ளியில் மிகவும் புதிய கருத்தாக இரு ் தால் , உண்றமயான
சூழ் நிறலகளில் பதாடங் கி, அதன் அர்த்தம் கடினமாக்க ் ட யவண்டும் . மூத்த முதன் றமக்கு
இது அவசியமான கருத்தாகும் .
பையல் பாடு -1 : அன் ைாட வாழ் வில் இரண்டு யகாடுகளுக்கு இறடயய உள் ள தூரத்றத ஒ ் பிட்டு
அறிமுகம் பசய் தல் .
நநாக்கம் : யகாணத்தின் கருத்றத அறிமுக ் டுத்துதல் .
பையல் பாடு விவரம் : இதில் மாணவர்கள்
னியில் சறுக்கி ஓடும் வாகனம் , கதவு, கடிகார
ட்றட மை் றும் மாணவர்கள் இறடயய உள் ள தூரத்றத காண ல் யவறு எடுத்துக்காட்டுக்கு
ஆளாகின் ைனர். முறைசாரா முறையில் இரண்டு வரிகள் யகாணத்றத அறிமுக ் டுத்தி, பின்
வரிகளில் இயத ய ான் ை உதாரணங் கறள பகாடுக்கவும் .

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 10.1 முதல் 10.4 வறர
பையல் பாடு : முறைசாரா முறையில் யகாண வறககறள அறிமுக ் டுத்துதல் .
நநாக்கம் : யகாண வறககறள அறிமுக ் டுத்துதல் .
பையல் பாடு விவரக்குறிப் பு : இங் கு ‘L’ வடிவ யகாணங் கறள அறிமுக ் டுத்துவது. குறைந்த
யகாணங் கள் மை் றும் அதிக யகாணங் கள் என் ை தறல ் பின் கீழ் வலது, யகாணம் , வலது
யகாணம் மை் றும்
ரந்த யகாணம் என் தாகும் . இந்த யகாணங் கறள வழக்கமான
சூழ் நிறலயில் குறிக்க அனுமதிக்கவும் அழகு டுத்துவது.
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பயிற் சி தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 10.5 முதல் 10.11 வறர
பையல் பாடு 3 : யகாணம் வறககளின் அர்த்தத்றத வலு ் டுத்துதல் .
நநாக்கம் : யகாணங் களின் வறககறள புரிந்து பகாள் ள யிை் சி பசய் யுங் கள் .
பையல் பாட்டின் விவரக் குறிப் பு : திைந்த யகள் விகள் மை் றும்
ல் யவறு தாடங் களின்
கை் றுக்பகாண்ட வறககறள அறடயாளம் காண பசால் வதன் மூலம் யகாணங் களில்
கருத்துக்கறள ஆழ ் டுத்த இது உதவியாக இருக்கும் .
கீழ் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள யகாணங் களின் வறககறள உணர்த்துவது
நகாணம்
படம் 1
படம் 2
விரியகாணம்

கற் றல் தால் பையல் பாடு எண்கள் : 10.12 முதல் 10.14 வறர
பாடப் புத்தகத்தில்
பதாடர்புசடய
அத்தியாயம்
பகுதி-1
நகாணங் கள் .
மதிப் பீட்டின் வசககள்
கற் றல் விசளவு
படிநிசல-1
யகாணங் கள்
ல் யவறு
நீ ளம் ,
அகலம் , வறகயான
ரந்த
ப ாருட்களின்
யகாணங் களில்
சரியான
வறக
யகாணங் கறள
டுத்துவார்கள் .
அறடயாளம்
காணுதல் .

படிநிசல-2
நீ ர
யகாணம்
குறுங் யகாணம்
விரியகாணம்
என் றத
அறிவித்தல் .
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படம் 3

அத்தியாயம்

படிநிசல-3
ல் யவறு
வறககள்
ப ாருட்களின்
பசங் யகாண
மை் றும்
விரியகாணம்
அறடயாளம்
கண்டு
பகாள் வார்கள் .

பகுதி-6

படிநிசல-4
பகாடுக்க ் ட்ட
ப ாருளின்
சரியான
யகாணங் கள்
நீ ல
யகாணம்
குறுங் யகாணம்
விரி
யகாணங் கறள
அறடயாளம்
காண் து.

கற் றல் விசளவு :மு ் ரிமான உருவங் களின் வடிவியல் கண்டறிதல் .
பயிற் சித்தாள்
பையல் பாட்டின்
முக் கியத்துவம் : மாணவர்கள் அன் ைாட வாழ் வில்
காண ் டும் ப ாருட்கறள 3D மை் றும் 2D
டங் களுடன் ஒ ் பிட்டு
ார்க்க யவண்டும் 3D
டங் களின் ப யர், முகத்தின் விழிம் பு, மூறளகளில் எண்ணிக்றககறள அறிந் துபகாள் ளுதல் .
மை் றும் மு ் ரிமாண அறடயாளம் கண்டு ஒ ்பிடயவண்டும் . கூடுதலாக,
டங் கள் மை் றும்
கறல ் றட ்புகறள உருவாக்குவது மை் றும் தனி ணமாக்குவது.
பையல் பாடு : 3D மை் றும் 2D உருவங் கறள உருவாக்குதல் மை் றும் ப யரிடுதல் .
நநாக்கம் : 2D மை் றும் 3D
நித்திய ப ாருட்களுக்கு ப யரிடுதல் மை் றும் உருவாக்குதல்
பசயல் ாடு.
பையல் பாட்டின் விவரக் குறிப் பு : இந் த பசயல் ாடு ஊக்கத்திை் கு
யன் டுத்தலாம் .
மாணவர்களுக்கான
டங் கறள யதர்ந்பதடுக்கும் பசயல் ாடு ஒரு குறி ் பிட்ட உருவத்றத
உருவாக்குவதன்
ப யரிட
டங் களுடன்
மூலம்
எளிதாக்க ் டுகிைது.
மு ் ரிமான
ப ாருட்கறள ப ாருட்களாக ப யரிடுவது.
கற் றல் பையல் பாட்டில் எண்ணிக்சக : 11.1 முதல் 11.4 வறர
பையல் பாடு 2 : அட்டவறண நிர ்புதல் .
நநாக்கம் : ஒரு அட்டவறணயில் உதவியுடன் , 3d உருவங் கள் , முகம் , விழிம் பு, மூலிறககளின்
ப யர்கள் உணர ் டுகின் ைன.
பையல் பாடு விவரம் : இந்த பசயல் ாடு மாணவர்களுக்கு அட்டவறணறய வழங் குகிைது.
ஒை் றுறமகள் மை் றும் யவறு ாடுகறள அறடயாளம் கண்டு புரிந்து பகாள் ளுங் கள் . முகம் ,
விளிம் பு, மை் றும் மூறளகளின் எண்கறள சரிபசய் வது கை் ைறல எளிதாக்கும் . இந்த கருத்தின்
இந்த நித்திய ப ாருட்களின் ல அங் கீகாரத்திை் காக யன் டுத்த ் டலாம் .
எடுத்துக்காட்டு,

கற் றல் தாள் பையல் பாடு எண்கள் : 11.5 முதல் 11.6 வறர.
பையல் பாடு 3 : வடிவவியல் அட்டவறண மூலம் விளக்குதல் .
நநாக்கம் : அட்டவறணயின் மூலம் வடிவவியறல கவனி ் தன் மூலம் ஒரு குறி ் பிட்ட
டத்தின் வடிவவியறல புரிந்து பகாள் வதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு இந்த பசயல் ாடு
உதவுகிைது. இந்த கருத்தில் ஆதாயத்திை் கு அதிக யிை் சி யதறவ ் டுகிைது, மை் றும் ல் யவறு
வடிவியல் பவட்டுக்கறள
கு ் ாய் வு பசய் து உருவத்றத அறடயாளம் காண் றத
எளிதாக்குகிைது.
எடுத்துக்காட்டு,
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யிை் சித்தாள் பசயல் ாட்டின் எண்கள் : 11.8
பையல் பாடு 4 : டங் களுடன் ப ாருந் துமாறு வடிவவியல் சரிபசய் தல் .
நநாக்கம் : மு ் ரிமாண டத்தின் வடிவவியல் கண்டறிந்து சரி பசய் யவும் .
பையல் பாட்டு விவரக் குறிப் பு : டத்தின் வடிவவியல் பசயல் ாட்டிை் கு சரிபசய் தல் . டங் கள்
ார்க்கவும்
டத்றத சரி பசய் ய வசதியாக இருக்கும் . கை் ைல் தாளில் வழங் க ் ட்ட
டங் களுடன் வடிவவியல் பவட்டுக்களில் மாதிரிறய
யன் டுத்துவதன் மூலம் இந்த
கருத்றத கை் றுக்பகாள் வறத எளிதாக்கலாம் .
எடுத்துக்காட்டு,

பைய் யநவண்டிய பயிற் சித்தாள் பையல் பாடுகளில் எண்கள் 11.9 மை் றும் 11.10
பாடப் புத்தகத்தின் பதாடர்புசடய அத்தியாயம் – குதி-2 ல் அத்தியாயம் -9-மு ் ரிமாண
உருவங் கள் .
மதிப் பீட்டின் வசககள்
கற் றல்
படிநிசல-1
விசளவுகள்
மூன் று
2
ரிமாண
ரிமாணம்
மை் றும்
3
சிறலகள்
புள் ளிகறள
வடிவியல் புள் ளி யசர்க்கவும்
விவரங் கறள
ரிமாணம்
அறடயாளம்
உருவாகும்
காட்டுகிைது

படிநிசல-2

படிநிசல-3

படிநிசல-4

2
ரிமாண
மை் றும்
3
புள் ளிகறள
யசர்க்கவும்
ரிமாணம்
உருவாகும்

உருவங் களில்
குணங் கறள
அறிதல் மை் றும்
வடியவறல
கண்டறிதல்

அன் ைாட
வாழ் வில்
பதாடர்புறடய
மு ் ரிமாண
உருவங் கள்
ண்பு
மை் றும்
அறவ மாை் ைவும்
அறடயாளம்
கண்டு
பகாள் வார்கள்
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கற் றல்
விசளவுகள்
விரிவு டுத்துதல் .

:

தர

அறம ்புகறள

அறிய

வடிவங் கள்

மை் றும்

எண்களாக

கற் றலின் நநாக் கம் மற் றும் முக் கியத்துவம் : வகு ்பின் முடிவில் வாழ் க்றகக்கு யன் டும்
எந்த ஒரு வடிவறம ்ற யும் எளிய வடிவங் கள் மை் றும் எண்களின்
பசயல் டுத்த
மாணவர்களால் நீ ட்டிக்க முடியும் . இந்த கட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் உள் ள
டம் மை் றும் என் வடிவறம ்பின் சிக்கல் கறள வழங் குவதன் மூலம்
ல
ரிமாண
றட ் ாை் ைறல ய ாலயவ வாழ் க்றகயில்
ல சூழ் நிறலகள் மை் றும் சூழ் நிறலகளின்
வடிவறம ்ற யமம் டுத்தும் திைறனயும் மாணவர்கள் எந்த வடிவத்றதயும் விரிவு டுத்தும்
திைறன வளர்க்க முடியும் .
மாணவர்கள்
ல் யவறு வடிவறம ்புகறள அறிந்து பகாள் வதை் கு முன் மாணவர்களுக்கு
பகாடுக்க ட்ட வடிவறம ்ற
ை் றி புரிந்து பகாண்டு வடிவறம ்பு விவரித்த யவண்டும் .
மாணவர்களின் குறை ாடுகறள கண்டறிய ் ட்டால் முதலில் உருவங் களில் வடிவறம ்ற
நீ ட்டிக்கவும் பின் னர் எண்களின்
கட்டறம ்ற
புரிந் து பகாள் ளவும் . உதாரணமாக
எளிதாக்குவது அவசியம் .
பையல் பாடு 1 : மீண்டும் மீண்டும் வடிவங் கள் மை் றும் எண்கள் உருவாக்குதல் . ( Repeated Pattern)
நநாக்கம் : அன் ைாட வாழ் க்றகயில் காண ் டும் மீண்டும் மீண்டும் வடிவங் கள் மை் றும்
எண்களின் வடிவங் கறள உருவாக்குதல் .
பையல் பாட்டின் விவரக்குறிப் பு : மாணவர்களின் உருவங் களின் கட்டறம ்ற அவதானித்து
விளக்குதல் மை் றும் அறவ மீண்டும் மீண்டும் (மறு டியும் ) பசய் ய ் டும் இடத்தில் அவை் றை
உருவாக்குதல் . பின் னர் இரண்டு முதல் மூன் று முறை ஒருமுறை புது ்பி ் து. பின் னர்
இறடபவளிகறள மீண்டும் நிர ்புவது. பசய் யக்கூடிய வடிவத்தில் ஒயர இடத்தில் விரிவு டுத்த
அனுமதிக்கவும் . இதனால் மாணவர்கள் பவவ் யவறு வழிகளில் மீண்டும் வடிவறம ்ற
ார்க்க
முடியும் . இயதய ால் எண்களின் வடிவறம ் ற
எளிதாக்க யவண்டும் . கை் ைல் தாள் களின்
பகாடுக்க ் ட்ட எடுத்துக்காட்டுகள் மை் றும் மிகவும் எதார்த்தமான எடுத்துக்காட்டுகள்
பகாடுக்க ் ட்டால்
மீண்டும்
டிவங் கள்
மை் றும்
எண்களின்
தர
அறம ்புகறள
விரிவு டுத்தும் யயாசறன நிரந்தரமாகிைது.
எடுத்துக்காட்டு,

பயிற் சித்தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் 12.1, 12.2, 12.3 மை் றும் 12.7
பையல் பாடு 2 : வளரும் வடிவங் கறள உருவாக்குதல் (Growing Pattern)
நநாக்கம் வடிவறம ்புகளில் டங் கள் மை் றும் எண்களின் தல அறம ்புகறள உருவாக்குதல் .
பையல் பாட்டின் விவரக்குறிப் பு : அன் ைாட வாழ் வில் காண ் டும் டத்தின் கட்டறம ்ற
கவனித்த மாணவர்கள் புரிந்து பகாள் வார்கள் . முதலில்
டத்றத யவை் று இடத்தில்
ப ருகுவார்கள் பின் னர் நான் கில் மூன் று ங் கு றக காலில் உள் ள இடத்தில் பின் னர் நடுவில்
இறடயய காலி இடங் களில் விரிவாக்க உதவுகிைது. இறதய ால் தாள் கள் மை் றும் கூடுதல்
எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
நீ ங் கள்
யிை் சி பசய் தால் கருத்றத கடினமாக எண்களின்
வடிவறம ்ற நீ ட்டிக்க யவண்டும் .
எ. கா.
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கற் றல் தால் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 12.4, 12.5 12.6 மை் றும் 12.8
பையல் பாடு 3 : சுழை் சி வடிவறம ்புகறள உருவாக்குதல் . (சுழலும் முறை)
நநாக்கம் : சுழலும் வடிவ வடிவறம ்புகறள உருவாக்குகிைது.
பையல் பாடு விவரக் குறிப் பு : ல் யவறு வறகயான சுழலும் வடிவ வடிவங் கறள ார்க்கவும் ,
விளக்கவும் , மை் றும் வடிவறம ்ற
விரிவு டுத்தவும் இந் த பசயல் ாடு மாணவர்களுக்கு
உதவுகிைது.
ல் யவறுவறகயான சூழலும் வடிவங் கறள அறிமுக ் டுத்துவது அவசியம் .
குத்தறிவு தாள் கள் மாணவர்களுக்கு கூடுதல் உதாரணங் கறள சிந்திக்க உதவும் .

கற் றல் தாள் பையல் பாட்டின் எண்கள் : 12.10, 12.11 மை் றும் 12.12
பாடப் புத்தகத்தில்
பதாடர்புசடய
அத்தியாயம் :
குதி-2
வடிவறம ்புகள் .
மதிப் பீட்டின் வசககள்
கற் றலின்
படிநிசல-1
விசளவுகள்
தளவறம ்பு
சில
களின்
எளிய வடிவங் கறள
முறையில்
மட்டும்
வடிவங் களின்
விரிவு டுத்துதல்
மை் றும்
எண்ணிக்றகயில்
விரிவறடகிைது

அத்தியாயம்

குதி-10

படிநிசல-2

படிநிசல-3

படிநிசல-4

தளவறம ்பு
கறள
விரு ் முள்
ள
மை் றும்
வளரும்
டங் கறள
விரிவு டுத்
துதல்

கறல
அறம ்புகள்
மீண்டும்
மை் றும்
பசழிக்க
வடிவங் கள் மை் றும்
எண்களின்
விரிவறடய
பசய் தல்

தள அறம ்புகள்
மீண்டும்
மீண்டும்
அதிகரி ்பு
மை் றும் சூழலும்
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கற் றல் விசளவு : அன் ைாட வாழ் க்றக சூழ் நிறல களுக்கான தரவுகறள யசகரிக்கிைது. இறவ
அட்டவறண மை் றும் பநடு வரிறசயில் குறி ் பிட ் டுகின் ைன.
கற் றலின் நநாக் கம் மற் றும் முக் கியத்துவம் : இந்த வகு ் பிை் கு பிைகு மாணவர்கயள
தூண்கள் மை் றும் வறர டங் கறள கு ் ாய் வு பசய் து யகள் விகளுக்கு தில் அளி ் ார்கள் .
அவர் தினசரி காட்சிகளில் யன் டுத்த ் டும் வறர டங் கறள கவனித்து ல் யவறு தினசரி
பசய் தி தாள் களில் வரும் யகாடுகறள வறரகிைார்கள் . வகு ் றையில் உண்றமயான தரவு
மை் றும் அன் ைாட சூழ் நிறலகறள
யன் டுத்துவது முக்கியம் . சுை் றியுள் ள
குதியில் தரவு
யசகரி ்பு மை் றும் முடிவு எடு ் தை் கான வாய் ்புகறள வழங் குவது முக்கியம் . சுை் றுச்சூழறல
ை் றிய தகவல் கறள யசகரிக்கவும் அதில் முடிவுகறள எடுக்கும் வாய் ்பு அளி ் து முக்கியம் .
(உதாரணம் பகாடு ் து முக்கியம் )
பையல் பாட்டின் விவரம் : மாணவர்கள் முதல் கட்டத்தில் ஒரு ப ாருறள டம் மூலம் அறிந் து
பகாள் வதனால் ஒன் று அடுத்த டி அதிக எண்ணிக்றகயிலான தரறவ குறிக்க ஒரு டத்றத
யன் டுத்த யவண்டும் இந்த குறி ்பிட்ட குறியீடு ஒரு குறி ் பிட்ட அளவு தரவுகளின் குறிகாட்டி
ஆகும் .
எடுத்துக்காட்டு : பின் வரும் டத்தில் ஒரு (ஸ்றமலி) சிரிக்கும் டம் ழங் களுக்கு சமம் .
பையல் பாடு – 1 : கிரா ் டங் கறள வறரய ் டுவது
நநாக்கம் : மாணவர்கள் டங் களின் மூலம் வறர டத்றத பவளி ் டுத்துவது.
பையல் பாட்டின் விளக்கம் (விபரம் ) : மாணவர்கள் முதலில் ஒரு ப ாருறள ஒரு டங் களாக /
வடிவத்தின் மூலமாக குறி ் பிடுவது 1-மாதிரி பிரதிநிதித்துவம் ணி தாளில் பகாடுக்க ் ட்ட
எடுத்துக்காட்டுகள்
மை் றும்
சுை் றி
நிறைய
எடுத்துக்காட்டுகள்
பிரதிநித்துவம்
உறுதி ் டுத்த ் ட்டது.
பின் வரும் எடுத்துக்காட்டில் ழங் கள் ஒரு புள் ளியால் குறிக்க ் டுகின் ைனர்.
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கற் றல் தாள் பையல் பாடு எண் : 13.1
பையல் பாடு 2 :
வறரகறல பிரதிநிதித்துவங் கறள
பிரதிநிதித்துவ ் டுத்தும் .
நநாக்கம் : வறர டத்தின் மூலம் டக்கூடிய விளக்குவது.

ஒரு

ப ாருட்கள்

குழுக்கறள

கற் றல் பையல் பாட்டில் எண்கள் 13.2 முதல் 13.4
பையல் பாடு : வறர ட வடிவங் களுக்கு பதாடர்புறடய (கம் ா, கிரா ்) டத்தின்
ாடத்றத
மாணவர்களுக்கு ஏை் ைவாறு பசயல் டுத்துவது.
நநாக்கம் : அவர்கள் கம் ா ட வறர டத்தின் மூலம் அறிந்துள் ள யதறவயான முன் அறிறவ
( டத்தின் ) வறர டத்தின் மூலம் கை் றுக்பகாள் வார்கள் .
பையல் பாடு விவரம் : வறர டங் கள் மூலம் தூண் வறர டத்திை் கு பசல் வதை் கு முன்
யதறவயான பசயல் ாடு நடவடிக்றககள் பசயல் ாட்டு எண்-5 மை் றும் 6- இல் இந்த
எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் மாணவர்களுக்கு கம் ா வறர டத்றத கை் தை் கு தயார் டுத்துவர்.

கற் றல் பையல் பாடு எண்கள் : 13.5 முதல் 13.6 வறர
பையல் பாடு 4 : பவவ் யவறு காட்சிகள் உள் ள கம் ா வறர டம்
நநாக்கம் : தரறவ கு ் ாய் வு பசய் யவும் கு ் ாய் வு பசய் யும் மை் றும் முடிவுகறள எடு ் து.
பையல் பாடு விவரம் : பவவ் யவறு காட்சிகளின் மூலம் மை் றும் முடிந்தவறர கிரா ் வறட
டத்தின் மூலம் உருவாக்குதல் . கம் ா கணக்குகறள மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
பவவ் யவறு யகள் விகளின் யகட்டு மாணவர்கள் சிந்தித்து காரியங் கறள பசய் ய ் டுதல் மூலம்
யன் டுத்திக் பகாள் ளுதல் . அன் ைாட வாழ் வில்
வரும்
கணக்குகளில்
காண்பித்து
மாணவர்களின்
திைறமகறள வளர் ் து மை் றும் பவவ் யவறு யகள் விகளுக்கு வரும்
தில் களின் கம் ா கணக்கு சம் மந்த ் ட்ட பசயல் ாடுகறள முழுறமயுடன்
யன் டுத்திக்
பகாள் ளுதல் .
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கற் றல் தாள் பையல் பாடு எண்கள் : 13.7 முதல் 13.13 வறர
கற் றல்
விசளவுகள்
தரவு
தளங் கள்
கிரா ்
வறர டங் களின்
மை் றும்
கம் ா
கணக்குகறள
சிந்தித்து கண்டு
தீர்மானம்
பகாள் வது
முடிறவ
யமை் பகாள் வது

படிநிசல 1

படிநிசல 2

படிநிசல 3

படிநிசல 4

தரவு
தங் கள்
வறர டத்தின்
குறி ்புகறள
யகள் விகளுக்கு
தில் கூறுதல்

பகாடுக்க ் ட்டு
ள் ள
வறர டங் கறள
சந்தித்த
பசயல் டுவதன்
மூலம்
முடிவுகறள
யமை் பகாள் ளுவது

கிராஃ ்
வறர டங் கள்
மை் றும்
கம் ா
கணக்குகறள
சிந்தித்து
பசயல் டுதல்

அன் ைாட
வாழ் வில்
காண ் டும்
சூழ் நிறலகளுக்கு
ஏை் ைவாறு
தரவு
கு ் ாய் வு
வறர டங் கள்
மை் றும்
கணக்குகறள
சிந்தித்து
பசயல் டுதல்
மூலம்
முடிறவ
யமை் பகாள் வது

***********
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