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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 ¥ÀæªÀÄÄR ¸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
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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 vÀgÀUÀwUÀ¼À°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 £ÀµÀÖª£
À 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¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¥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 ¸ÁªÀ ÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj 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. PÀ¼ÉzÀ 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
¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÄÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvåÀ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉU¼
À À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPg
À À PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÉÆß¼ÀUÆ
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À ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÄÀ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀg
æ ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼£
À ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw E¯ÁSÉ
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ப ொருளடக் கம்
கற் றல் 6ம் வகு ் பு
4 மற் றும் 5ம் வகு ் பு முக்கிய கற் றலின் முறறகள்
வ.

பபாருளடக் கம்

கற் றலின் விறளவுகள்

க்க எண்

எண்
01

சபரிய எண்களின் மீது அடிப்படை செயல் பாடுகடள
செர்ப்பதன் மூலம் (கூை்ைல் , கழித்தல் , சபருக்கல் ,
வகுத்தல் மற் றும் எண்களின் கை்ைடமப் புகடளப்
புரிந்துசகாள் வதன்
மூலமும்
அடவ
சிக்கடலத்
தீர்க்கும் .

1-2

02

முழு எண்களின் அறிமுகம் மற் றும் முழு எண்களின்
கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் ெந்சதகங் கடள தீர்ப்பது.

3-7

ஒன் று மற் றும் முதன் டமக் காரணிகள் மற் றும்
மைங் குகடள அடையாளம் காை்டுகிறது HCM மற் றும்
LCM ஒரு குறிப்பிை்ை சூழ் நிடலக்கு சபாருந் தும் .

8-9

04

ெம
பின் னம்
மற் றும்
ெமான
பின் னங் கடள
அடையாளம் காை்டுதல் மற் றும் விளக்குவது

9-11

05

அன் ைாட
வாழ் க்டக
சதாைர்பான
தெம
பின் னங் களின்
சதாகுப்பு
மற் றும்
கழித்தல்
சிக்கல் கள்
பயன் படுத்தப்
பை்டு
நீ ளம் ,
எடை,
சவப்பநிடல
சபான் ற
சூழ் நிடலகளுக்கு
மாற் றப்படுகின் றன.

11-14

06

சகாடு, மூடலவிை்ைம் , சகாணம் , குனம் மற் றும் திறந்த
வடிவங் கள் , முக்சகாணம் , நாற் கரம் , வை்ைம் சபான் ற
வடிவியல் கருத்துக்கள் சுற் றியுள் ள சூழலில் உள் ள
உருவங் கள் உதவியுைன் விவரிக்கப்பை்டுள் ளன.

14-15

07.

ெமமான
சகாடு
மற் றும்
இடவகடள விளக்குவது

சகாடு

15-18

அளவுகளுக்கு தக்கபடி சகாணங் கடள 45°மற் றும் 90
°மற் றும்
180°
பாடகமானிடயப்
பயன் படுத்தி
சகாணங் களின் அளவுகடள அளவிடுவது.

19-21

ஒன் று அல் லது அதற் கு சமற் பை்ை சநரியல் ெமெ்சீர்
சகாண்ை
பரிமாண
ெமெ்சீர்
வடிவங் கடள
அடையாளம்
காண்பதன்
மூலம்
உருவாக்கப்படுகிறது.

21-22

சுற் றுப்புற
பைங் களின்
கண்ைறிவது

22-24

இயை் கணிதம்
தரவு
றகயாளுதல்

செகரிக்கப்பை்ை தசம பகுப்பாய் வு
வடரபைத்தில் குறிப் பிைவும்

03

08.

எண்கள் &
அடிப்படை
செயல் பாடுகள்

வடிவியல்

09.

10.

11.

சூழலில்
சுற் றளவு

vi

அடிமானக்

கிடைக்கும்
செவ் வகப்
மற் றும்
அளவுகடளக்
செய் து

அடத

24-25

6 - ம் வகுப் பு பாடத்தின் கற் றல் பயன்களள வரிளைப் படுத்தி பகிர்ந்து பகாள் ளுதல்
வ.
எண்
01.

02.

மொதம்

கற் றலின் விறளவுகள்
சபரிய
எண்ணிக்டகயில்
அடிப்படை
செயல் முடறகடளப் பயன் படுத்துவதன்
மூலம்
கணக்குகளின்
சிக்கல் கடளத்
தீர்க்க
முடியும் .
(கூை்ைல் ,
கழித்தல் ,
சபருக்கல் , வகுத்தல் ) மற் றும் எண்களின்
எளிய
கூை்ைடமப்புகடளக்
கற் றுக்சகாள் ளுங் கள்

சம -2022

ஜூன் - 2022

முழு எண்களின் அறிமுகம்
மற் றும் முழு எண்களின் கூை்ைல் மற் றும்
கழித்தல்
சிக்கல் கடளத்
தீர்க்கும்
விதிமுடறகள் .

03.

ஜூடல
2022

-

வகுபடும் மற் றும் வகுபைா காரணிகள்
மற் றும்
சபாது காரணிகள் , ம் .சி.ம
இடவகடள அறிந்து சகாள் ளுதல் .

04.

ஆகஸ்ை்
2022

-

ெம
பின் னம்
மற் றும்
சமான
பின் னங் கடள அடையாளம் காணுதல் .

05.

செப்ைம் பர் 2022

அன் றாை வாழ் க்டகயில் சதாைர்புடைய
பின் னம் /தெமபின் னம் ,
கழித்தல் ,
வகுத்தல் , அளவு எடை, சவப்பநிடல
இடவகடள பின் னத்திற் கு மாற் றுதல்

06.

அக்சைாபர் 2022

சகாடு, மூடலவிை்ைம் , சகாணம் , தைாகம்
மற் றும் முக்சகாணம் , நாற் கரம் வை்ைம்
சபான் ற வடிவியல் கருத்துக்கள் சுற் றுெ்
சூழலில் உள் ள உருவங் களின் உதவியுைன்
விவரிக்கப்பை்டுள் ளன.

07.

நவம் பர்
2022

–

கிடைமை்ை
செங் குத்தாக
மற் றும்
சகாடுகடள அடையாளம் காணுதல் .

டிெம் பர்
2022

-

08.

சகாணங் கள்
அளவீடுகளின் படி
வடகப்படுத்துகின் றன. 45, 90 மற் றும் 180
சகாணங் கடளக்
குறிப் பிடுடகயில் ,
ஒருவர்
சகாணங் கடள
அளந்து
சகாடுக்கப்பை்ை
சகாணங் கடள
அளவிடுகிறார்.

09.

ஜனவரி
2023

-

ஒன் று
அல் லது
அதற் கு
சமற் பை்ை
சகாடுகள்
ெமெ்சீர்
சகாண்ை
இரு
பரிமாண
உருவங் கடள
அடையாளம்
காணுதல் .

10.

பிப்ரவரி
2023

-

ெமெ்சீர் நிடலகள் அவர்கள் அருகிலுள் ள
செவ் வக உருவங் களின் சுற் றளவு மற் றும்
பரப்பளடவக் கண்டுபிடிப்பார்கள் .

11.

மார்ெ் - 2023

செகரிக்கப்பை்ை
புள் ளி
விவரங் கடள
பகுப்பாய் வு செய் து அடத வடரபைத்தில்
பிரதிபலிக்கிறது.
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(ஜூறல 4
வது வாரம் )

SA-1
(கடந்த
வாரம்
பச ்டம் ர்)

FA-2
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கற் றல் விறளவு – 1
பெயல் ொடு: சபரிய எண்கள் (நான் கு இலக்கம் , மற் றும் ஐந்து இலக்கத்திற் குப் சபரியது)
அதிகமாக எண்கடள படிப்பது, எழுதுவது, ஒப்பிடுவது.
பெயல் ொடு 01: சபரிய எண்கள் (நான் கு இலக்கம் , மற் றும் ஐந் து இலக்கத்திற் குப் சபரியது)
அதிகமாக எண்கடள படிப்பது, எழுதுவது, ஒப்பிடுவது.
ந ொக்கம் : எண்கடள படிப்பது, எழுதுவது, ஒப்பிடுவது
பெயல் ொட்டின் விவரம் : குழந்டதகளுக்கு நான் கு ஐந்திலக்க எண்கடள சகாண்ை பல் சவறு
சபாருை்களின் விடலகடள பை்டியல் செய் து வர கூறுதல் . பின் னர் அவற் டற இைமதிப்பு
அை்ைவடணயில் எழுதி அவற் றின் இைமதிப்பிடன கூறவும் மற் றும் எண்கடள பிரித்து
விரிவான முடறயில் எழுத ஊக்குவிப்பது.எண்கடள சிறிய இடைசவளி விை்டு எழுதவும் ,
படிக்கவும் வழிகாை்டுவது.இலக்கங் களின் இைம் மாறினால் அவற் றின் மதிப்பு மாறுபடும்
என் பதற் கு பல செயல் பாடுகள மனதில் பதிய செய் விப்பது. குழந்டதகளின் தன் னுடைய
அடிப்படை அறிவிை் கு தக்க சபாருை்களின் விடலகடள ஒப்பிை்டு, ெரியான குறியீடுகடள (<, >,
=) குறிக்க ஊக்குவிப்பது.
அன் றாை வாழ் க்டகயில் பல் சவறு சபாருை்கடள படிக்கவும் எழுதவும் அவற் றின் விடலகடள
ஒப்பிைவும் எண்ணறிவு மிக முக்கியம் என் படத மனதில் பதிய செய் வது.
கற் றல் தொள்்களில் பெயல் ொடுகளின் எண்கள் : 1.1, 1,2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
பெயல் ொடு 02: எண்களின் ெரொெரி எண்கறள கண்டுபிடி ் து.
ந ொக்கம் : சபாருை்களின் சதாராய விடலகடள கண்டுபிடிப்பது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : குழந்டதகளுக்கு சபன் சில் , ரப்பர், புத்தகம் சபான் றவற் டற
காண்பித்து அவற் றின் ெராெரியான விடலயிடன சுை்டிகாை்ை செய் வது.
எடுத்துகொட்டு:
• 1 புத்தகத்தின் விடல ரூ.18 என் றால் உன் னிைம் ரூ. 100 இருக்கிறது. அதில் எத்தடன
புத்தகங் கடள வாங் குவீர். இசத சபால் அன் றாை வாழ் க்டகயில் ெராெரியாக அதிக
நிகழ் வுகடள
கூறி
ெராெரி
விடலகடள
சதரிந் து
சகாள் ள
குழந்டதகளுக்கு
செயல் படுத்துவது.
சபரிய எண்கள் , எடுத்துக்காை்ைாக 6872 இந்த எண்டண பல் சவறு இைமதிப்பிற் கு ெராெரி
எண்கடள நிரப்பு.
1000ன் ெராெரி
100ன் ெராெரி
10ன் ெராெரி
7000
6900
6870
இசத மாதிரி சவவ் சவறு எண்களுக்கும் ெராெரி மதிப்பு எழுத குறிப் பது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்கள் : 1.12, 1.13, 1.14
பெயல் ொடு 0.3: கூை்ைல் , கழித்தல் கணக்குகடள தீர்வு காண்பது.
ந ொக்கம் : அன் றாை வாழ் க்டகயின் நிகழ் வுகளுக்கு தகுந்தவாறு கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல்
கணக்குகடள தீர்வு காண்பது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : குழந்டதகளுக்கு கூை்ைல் மற் றும் கழித்தலின் பல் சவறு விதமான
கணக்குகடள வாய் சமாழி/எழுத்துசமாழியாக தீர்வு காண சில சுலபமான நிகழ் வுகடள
உருவாக்குவது. ஏதாவது 2 சபாருை்களின் விடலயிடன கூறி அவற் றின் சமாத்தம் மற் றும்
அதன் வித்தியாெத்திடன கண்ைறிய செய் ய கூறுவது. சில சுலபமான நிகழ் வுகடள
பயன் படுத்துவது.
எடுத்துக்கொட்டு:
• 1 வாடழப்பழத்தின் விடல ரூ.5 எனில் 10 வாடழப் பழத்தின் விடல எவ் வளவு?
• 500 ரூபாயிடன நான் கு சபருக்கு ெமமாக பிரித்து சகாடுத்தால் ஒவ் சவாருவருக்கும்
கிடைக்கும் பணம் எவ் வளவு?
இசத சபான் று சில நிகழ் வுகளின் மூலம் சபருக்கல் , வகுத்தல் கணக்குகடள சூழ் நிடலக்கு
தகுந்தவாறு உருவாக்கிக் சகாடுப்பது.
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கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகளின் எண்கள் : 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25
பெயல் ொடு 05: ப ொருட்கறள இரட்றட எண்களொக பெய் வது
ந ொக்கம் : ஒற் டற, இரை்டை எண்கடள அடையாளம் காண்பது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : குழந்டதகளுக்கு சகாஞ் ெம் புளியங் சகாை்டைகடள
அவற் டற இரை்டை வரிடெயில் டவக்க குறிப் பிடுவது.
எடுத்துக்கொட்டு:

இரட்றட எண்

அளித்து

ஒற் றற எண்

சபரிய எண்கடள இரை்டை எண் மற் றும் ஒற் டற எண்களாக அடையாளம் காண்பது.
எண்வரிடெ (வரிடெ அடமப்பு) கவனித்து இைத்திடன நிரப்புவது. இசதசபால் பல
கணக்குகடள செய் ய தூண்டுவது
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்கள் : 1.27, 1.28, 1.29
ொட புத்தகத்தில் உள் ள அத்தியொயம் :1 எண்கடள அறிதல் 2 முழு எண்கள்
மதி ் பீட்டு ிறலகள் :
கற் றல்
ிறல-1
ிறல-2
ிறல-3
ிறல-4
விறளவுகள்
சபரிய
எண்கடள
எண்களின் ெராெரி அன் றாை
அன் றாை
எண்களில்
படிப்பது,
எண்கடள
வாழ் க்டகப்
வாழ் க்டகக்கு
அடிப்படை
எழுதுவது
கண்ைறிவர்.
சபாருை்களின்
ெம் பந்தமான
செயடல
மற் றும்
குறுக்கு சநடுக்காக ெராெரி,
அடிப்படை
சகாண்டு
செயல் கடள
எண்களின்
சதாராயமாக விடல செயல் களின்
தீர்வு
செய் வது.
சமாத்தம்
அறிதல் .
மூலம்
காணுதல்
வரிடெ
கண்ைறிவர்.
எண்களின்
கணக்குகளுக்கு
(கூை்ைல் ,
முடறயில்
வித்தியாெத்டதயும் சபருக்கற்
பலன் , தீர்வு காண்பர்.
கழித்தல் ,
ஒற் டற,
கண்ைறிவர்.
வகுத்தற்
பலன் எண்களின்
சபருக்கல் ,
இரை்டை
1 முதல் 100 வடர கண்டுபிடிப்பர்.
வரிடெ
வகுத்தல் )
எண்கடள
வரிடெயில்
சபரிய எண்களின் (அடமப்பு)
எண்களின்
அடையாளம்
ஒற் டற,
இரை்டை ஒற் டற,
இரை்டை மூலம்
எளிய
காண்பர்
எண்கடள
எண்கடள
கணக்குகடள
முடறகடள
கண்ைறிவர்.
வரிடெப்படுத்துவது. தீர்வு காண்பர்.
சதரிந்து
சகாள் வர்
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கற் றல் விறளவு – 2
இந்த
எல் லா
காரணாங் களினால்
இந் த
கற் றல்
விடளவு
குழந்டதகளுக்கும் ெம் பந்தப்பை்ை சநாக்கம் நிடறசவற் றுவதாகும் .

வகுப்பின்

அடனத்து

கற் றல் விறளவின் விவரி ் பு மற் றும் முக்கியத்துவம் : முழுஎண்களிடன அடையாளம்
கண்டுபிடிக்கசவண்டும் . இதனுைன் அன் றாை வாழ் க்டகயின் நிகழ் ெசி
் களின் முழு எண்களின்
பயன் கடள சதரிந் துசகாள் வர். நம் தினெரி வாழ் க்டகயில் பூஜ் ஜியத் (0) திற் கும் சிறிய எண்கள்
மற் றும் சபரிய எண்களின் திறன் கடள அறிமுகம் மற் றும் பழக்கம் செய் துசகாள் வர். இங் சக
அன் றாை வாழ் க்டகயின் நிகழ் வுகளில் முழு எண்களின் தீர்வு காண்பதில் அவனுடைய
வழிமுடறக்கு வாய் ப்பு அளிப்பது.
குழந்டதகளில் முழு எண்கடள கற் பிக்கும் முன் பு இயல் எண்கள் மற் றும் முழு எண்கள் பற் றிய
அதிகமாக புரிந் துசகாள் ளும் அறிவு சபற் றிருக்க சவண்டும் . ஒருசவடள குழந்டதகளில் இந்த
குடற இருந்தால் பல் சவறு முடறயான கற் றல் சகாபுரங் கடள பயன் படுத்தி இயல் எண்கள்
மற் றும் முழு எண்கள் கருத்திடன பரிசீலடன செய் யசவண்டும் . இதனுைன் முழு எண்கள்
பற் றிய
கருத்திடன
ஏற் படுத்த
இந்த
கற் றல்
சகாபுரங் கடள
அதிகப்படியாக
பயன் படுத்தினால் உதவக்கூடியதாகும் .
பெயல் ொடு 01: இயல் எண்கள் மற் றும் முழு எண்கள் அறிமுகப்படுத்துவது.
ந ொக்கம் : இயல் எண் மற் றும் முழு எண்களிடன புரிந் து சகாள் வர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : செயல் பாை்டில் இயல் மற் றும் முழு எண்கடள அறிமுகம் செய் வது.
இயல் எண்களின் முன் னி, மற் றும் சதாைரி எண்கடள அறிமுகப்படுத்துவது நம் முடைய
அன் றாை வாழ் வில் (0) பூஜ் ஜியத்திற் கும் சிறிய எண் மற் றும் சபரிய எண் மதிப் பிடன
அறிமுகம் மற் றும் பழக்கம் செய் வது.இங் சக ஆசிரியர் அதிகமான உதாரணங் கடள
சகாடுப்பதன் மூலம் கற் றலின் சமம் பாடு படுத்தலாம் .
இயல் எண்கள் : N = {1,2,3,4,5,6,7,8,9…..}
முழு எண்கள் : W = {0,1,2,3,4,5,6,7,8….}
வ.எண்
1
2

இயல் எண்
13
237

முன் னி
12
-

சதாைரி
14
-

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடு எண்: 2.1
பெயல் ொடு 02: முழு எண்கடள எண்கதிர் மூலம் வடரவது
ந ொக்கம் : முழு எண்கள் விவரம் மற் றும் எண்சகாை்டில் முழுஎண்கடள அடையாளம் காண்பர்
பெயல் ொட்டின்
விவரம் : ஆசிரியர் இந்த செயல் பாை்டிடன அறிமுகப்படுத்துவதுைன்
எண்சகாை்டிடன அறிமுகம் செய் து கற் றடல வலுபடுத்துவது ஒரு எளிய சகாை்டிடன வடரந்து
அதில் , இைது பக்க நுனியில் ஒரு புள் ளியில் பூஜ் ஜியத்டத அடையாளம் குறிப்பது. ஏசதனும் 2
வரிடெ எண்ணிற் கு இடையில் ெரியான இடைசவளி ஒரு அளவு பரிசீலிப்பது.

அசத செயல் பாை்டில் எண்சகாை்டின் சமசல அதன் இைமதிப்பு மற் றும் இரண்டு எண்களின்
நடுவிலுள் ள ெம் பந்தம் ெரியான குறியீை்டிடன பயன் படுத்தி எழுதுவதன் மூலம் கற் றடல
எளிடமயாக்குவது.
வ.எண்
எண்கள்
எண்கதிரின் சமசல உள் ள இைம்
எண்களின் இடைசய
உள் ள சதாைர்பு
1.
12.8
12 என் ற எண் இ-ன் வலதுபுறம் 12>8
உள் ளது
2.
12.16

3

கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 2.2 மற் றும் 2.3
பெயல் ொடு 03: முழு எண்கள் விவரம் மற் றும் முழு எண்கடள பயன் படுத்தி பதிலளிப்பது.
ந ொக்கம் : உண்டம நிகழ் வுகளின் மூலம் முழு எண்கடள பயன் படுத்தி பதிலளிப் படத
உள் வாங் கிக்சகாள் வது.
பெயல் ொட்டின்
விவரம் : ஆசிரியர் குழந்டதகளுக்கு +, உபசயாகத்டத நிடனவில் சகாள் ள இந் த செயல் பாை்டிடன
நிகழ் வுகடள எடுத்து கூறுவது.

முந் ளதய எண்கள்

கற் றல் தொள் களில் பெயல்

முழு எண்கள்
-5
0
10
-73

குறியீடுகடள ெரியான
பயன் பத்துவது. தினெரி

அடுத்த எண்கள்

ொட்டின் எண்: 2.4 மற் றும் 2.5

பெயல் ொடு 04: முழுஎண்கடள எண்சகாை்டின்
உதவியுைன்
மற் றும் எண்சகாை்டின்
உதவியின் றி ெரியான குறியீடு மூலம் (<,>) காண்பிப்பது.
ந ொக்கம் : முழு எண்கடள எண்
சகாை்டின் உதவியுைனும் , உதவியின் றியும் ெரியான
குறியீடுகடள (<,>) கண்டு குறிப்பது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இந்த மாதிரியான செயல் பாடுகள் குழந் டதகளுக்கு எண்சகாை்டின்
வலப்பக்கம் இருக்கும் எண்கடள நிடற எண்கள் இைப்பக்கம் இருக்கும் எண்கள் குடறஎண்கள்
என் று புரிந்துசகாள் ள உதவுகின் றது.

மூலமாகவும் வரவு (பணம் ) மற் றும் கைன் முழு எண்கடள அறிமுகப்படுத்துவது. நிலத்தின்
மை்ைத்திற் கு சமல் உயரமாக இருப்படத சுை்டிக்காை்ை பண குறியீை்டை குறிக்கும் எண்கடள

4

பயன் படுத்துவர். ஆழம் , கீழ் உள் ள மற் றும் கைலின் மை்ைத்திற் கு கீழ் உள் ள சபாருள் களின்
இைத்டத சுை்டிக்காடி கைன் குறியீை்டை குறிக்கும் எண்கடள பயன் படுத்துவர் என் ற
நிகழ் வுகடள கூறுவதன் மூலமாக வரவு முழு எண்கள் மற் றும் செலவு முழு எண்கள்
பயன் படுத்த கற் பித்தலின் மூலம் கற் றடல பரிசீலிப்பது.
பெயல் ொடு 2.5- ல் பை்டியலின் உதவியுைன் முழுஎண்களின்
எண்கடள அை்ைவடணயில் நிரப்புவது.
உதொரணம் :
வ.எண்
முழு
எண்சகாை்டின் எண்களின்
0
எண்கள் உள் ள இைம்
இடைசய
உள் ள
சதாைர்பு
1
-13,9
9 என் பது -13ன் 9>-13
வலது
53
பக்கத்தில்
உள் ளது
2
14-19
3

முன் னி மற் றும்

7

சதாைரி

-7

-9

-

19

கற் றல் தொள் களிலுள் ள பெயல் ொட்டின் எண்: 2.6, 2.7, 2.8 மற் றும் 2.9
பெயல் ொடு எண்
05: எண்களின் உதவியுைனும் மற் றும் எண்சகாை்டின் உதவியற் று
முழுஎண்களிடன ஏறுவரிடெ மற் றும் இறங் குவரிடெயில் எழுதுவதற் கு (கற் றல் ) பயிற் சி
தாள் கடள சகாடுத்து இதடன பயிற் சி செய் வதன் மூலம் முழு எண்கள் ஏறு, இறங் கு வரிடெ
முடறயில் எழுதும் திறன் வளர்க்க இது உபசயாகமாகிறது.
மற் றும் பெயல் ொட்டின் எண் 2.7 மற் றும் 2.8- களிலுள் ள முழு எண்கள் எண்சகாை்டின்
உதவியில் லாமசல, அை்ைவடணயின் உதவியுைன் ெரியான குறியீை்டின் (<,>) மூலம் ஒப் பிை்டு
எழுதுவதன் மூலம் கற் றலிடன பரிசீலிப்பது செயல் பாடு 2.9-ல் ெரி/தவறு குறியிடுவது.

கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டின் எண்: 2.10, 2.11 மற் றும்

பெயல் ொடு எண் 06: எண்களின் நடுவில் வரும் முழு எண்கடள பை்டியல் செய் வது
ந ொக்கம் : சகாடுக்கப் பை்டிருக்கும் எண்களில் நடுவில் வரும் முழு எண்கடள அை்ைவடண
செய் ய டவப்பது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : 2.13ன் செயல் பாை்டில் உள் ள அடமப் பிடன பயன் படுத்தி அங் கு
சகாடுக்கப்பை்டுள் ள எண்களின் நடுவில் வரும் முழு எண்கடள பை்டியல் செய் து கற் றடல
நன் முடற செய் வது.
0 மற் றும் -9
-6 மற் றும் 6
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அதனுைன் 2.14-ன் செயல் பாை்டில் சில வினாக்கடள சகாடுத்்து அடவகளுக்கு பதிலளிப்பதன்
மூலம் முழு எண்களின் அறிவிடன சபருக்குவது.
• -15-க்கும் அதிகமாக உள் ள நான் கு
முழு எண்கள் -----------• -10-க்கும் குடறவாக உள் ள ஐந்து
முழு எண்கள் ------------கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 2.13 மற் றும் 2.14
பெயல் ொடு 07: எண் சகாை்டின் உதவியினால் முழுஎண்களின் கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல்
கணக்குகடள செய் வது தீர்வு காண்பது.
ந ொக்கம் : எண் சகாை்டின் உதவியினால் முழு எண்கள் கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் கணக்கு தீர்வு
காண்பது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இந்த செயல் பாை்டில் குழந்டதகளுக்கு எண்சகாை்டின் உதவியினால்
முழுஎண்கள் கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் கணக்குதடள செய் து காண்பிப்பது மூலமாக
கற் றலிடன பரிசீலிப் பது. ஆசிரியர் பயிற் சிக்கு முழுடமயாக செயல் பாை்டிடன உருவாக்கிக்
சகாடுத்து கற் றலிடன இன் னும் சிறப்பாகக் சகாடுப்பது.
இங் சக நிஜ நிகழ் வுகடள
எடுத்துக்சகாண்டு குழந்டதகளுக்கு மனதில் பதிய மனப்பாைம் செய் வது.
(+5) +(3) = +8

2.17
ன்
செயல் பாை்டில்
ொதாரண
படிநிடலகடள
பயன் படுத்தி முழு எண்கடள கூை்ைல்
அை்ைவடண
சகாடுக்கப்பை்டுள் ளடத குழந்டதகளிைம் கணக்குகடள
தீர்வுக்காண உதவுவது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண் : 2.15, 2.16
மற் றும் 2.17
பெயல் ொடு
எண்
08:
எண்சகாை்டின்
உதவியுைன்
முழுஎண்கள் கழித்தல் கணக்குகடள தீர்வுகாண்பது.
ந ொக்கம் : எண் சகாை்டின் உதவியினால் முழுஎண்களின்
கணித சிக்கடல விடுவிப்பர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இந்த செயல் பாை்டில் குழந்டதகளுக்கு எண்சகாை்டின் உதவியினால்
முழு எண்கள் கழித்தல் கணித சிக்கல் கடள விடுவித்து காண்பிப்பதன் மூலம் கற் றலில்
பரிசீலடன செய் வது ஆசிரியரின் பயிற் சிக்கு முழுடமயான செயல் பாடுகடள உருவாக்கி
சகாடுத்து கற் றலிடன இன் னும் சிறப்பு வாய் ந்ததாக்குவது.
இங் சக நிஜ நிகழ் வுகடள
சகாண்டு குழந்டதகளுக்கு மனப்பாைம் செய் விப்பது

2.19 ன் செயல் பாை்டில் ொதாரண படிநிடலகடள உபசயாகித்து முழுக்களில் கூை்ைல்
அை்ைவடண சகாடுக்கப்பை்டுள் ளது. அதடன குழந்டதகளின் மூலம் செய் ய உதவுவது.
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கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண் : 2.18 மற் றும் 2.19
பெயல் ொடு எண் 09: முழுக்கள் கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் கணித சிக்கல் கடள தீர்வு
காணும் சபாது ெரியான குறியீடுகடள (<, >) உபசயாக டுத்த்ி தீர்வு காண்பது.
ந ொக்கம் : முழுக்கல் கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் கணித சிக்கல் கடள தீர்வு கண்ை பின் னர்
அவற் றின் இடையில் ெரியான குறியீை்டை பயன் படுத்தி காலியான இைங் கடள நிரப்பு
பயிற் சித்திறடன சகாடுத்து அதில் குழந்டதகளினால் ெரியான குறியீை்டை நிரப்பி
கற் றலிடன வழிநைத்துவது.

கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 2.20 மற் றும் 2.21
பெயல் ொடு 10: பிரமீடுகள் மற் றும் அை்ைவடணயின் உதவியினால் முழுக்களின் கூை்ைல்
மற் றும் கழித்தல் கணித சிக்கலிடன விடுவிப்பது.
விவரம் : செயல் பாை்டில் பல் சவறுவிதமான பிரமீடுகள் களின் உதவியினால் முழுக்களின்
கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் கணித சிக்கல் கடள சகாடுக்கப்பை்டுள் ள பிரமீடுகடள நிரப்ப
செய் து கற் றலிடன சுலபமாக்கி கற் றலிடன முழுடமயடைய செய் வது.

இந்த செயல் பாை்டில் முழுக்கடள கூை்ைல் மற் றும் கழித்தலுக்கு ெம் பந்தப்பை்ை அை்ைவடண
சகாடுக்கப்பை்டுள் ளது. குழந்டதகளிைம் இந் த அை்ைவடணயிடன பூர்த்தி செய் வதன் மூலம்
கற் றலிடன சுலபமாக்கி கற் றலிடன முழுடமயடைய செய் வது
கூட்டல்
41
29
38
48
58
66
71
உதாரணம்
12+(+41)
-12
+29
+17
+28
+36
+46
+54
+59
= 29
-29
கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 2.22 மற் றும் 2.23
ொடபுத்தகத்தில் ெம்
் தமொன அத்தியொயம் : 6 முழுக்கள்
மதி ் பிடும் டி ிறலகள் :
கற் றல்
விறளவுகள்
முழுக்கள்
அறிமுகம்
மற் றும்
முழுக்களில்
கூை்ைல்
மற் றும்
கழித்தல் கணித
சிக்கல் கடள
தீர்வு காண்பது.

டி

ிறல :1

முழுக்களில்
நிடற மற் றும்
குடற
முழுக்கடள
அடையாளம்
காண்பது.

டி

ிறல :2

முழுக்கடள
எண்
சகாை்டின்
சமல்
அடையாளம்
காண்பர்
மற் றும் ெரியான
குறியீடுகடள
பயன் படுத்துவர்.
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டி

ிறல :3

எண் சகாை்டின்
உதவியினால்
கூை்ைல் மற் றும்
கழித்தல்
கணித
சிக்கல் கடள
குறியீடுகடள
உபசயாகித்து
தீர்ப்பர்.

டி

ிறல :4

முழுக்கள்
மீதான
அடிப்படைெ்
செயல் களான
கூை்ைலும்
மற் றும்
கழித்தலும் அன் றாை
வாழ் வில்
காணும்
கணித சிக்கல் கடள
தீர்வு காண்பர்

கற் றல் விறளவு – 3
பெயல் ொடு 01: பல் சவறு எண்களுக்கு பகுஎண்கள் எழுதுவது.
ந ொக்கம் : அன் றாை பலவித நிகழ் வுகளின் மூலம் பகுஎண்கள் (வகுத்திகள் ) புரிய டவப் பது
பெயல் ொட்டின் விவரம் : மாணவர்களுக்கு சவவ் சவறு நிகழ்்வுகளான பூடன, எலிகள்
நிகழ் வு, மாணவர்கள் மடல ஏறும் நிகழ் வு, விமான ஆை்ைத்தின் நிகழ் வு இடத சபாலசவ பல
நிகழ் வுகடள சகாடுத்து மைங் குகள் ொதாரண மைங் குகடள பை்டியல் செய் வடதயும் வாய் ப்பு
சகாடுப்பது.
இசத சபால அன் றாை வாழ் வில் நிகழும் பல நிகழ் வுகடள சகாடுத்து
மைங் குகடள புரிந்து சகாள் ள செய் வது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்கள் : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
பெயல் ொடு எண் 02: சவவ் சவறு சூழ் நிடலகளின் மூலம் காரணிகடள கண்ைறிதல் .
ந ொக்கம் : அன் றாை வாழ் வில் சவவ் சவறு வித நிகழ் வுகளின் மூலமாக காரணிகடள புரிந்து
சகாள் ளுதல் .
பெயல் ொடுகள் விவரம் : குழந்டதகளுக்கு சவவ் சவறு நிகழ் வுகடள வழங் குதல் மற் றும்
காரணிகடள கருத்தியல் செய் தல் மற் றும் சபாதுவான காரணிகடள பை்டியலிை அவர்கடள
ஊக்குவிக்கவும் ,
அத்துைன்
அன் றாை
வாழ் வின்
சவவ் சவறு
சூழ் நிடலகளில்
குழந்டதகளுக்கான காரணிகடள விளக்குதல் .
காரணிகளுக்கு ெம் பந் தப்பை்ை காரணி
ம்ாை் ைத்றத முழுடமயறடய செய் வது. சபருக்கற் விளக்க பைத்தில் சகாடுக்கப்பை்டிருக்கும்
எண்களுக்கு காரணிகடள எழுதுவது மற் றும் ெதுரத்தாளில் சகாடுக்கப்பை்டுள் ள எண்களுக்கு
சவவ் சவறு காரணிகளுக்கு வண்ணங் கள் நிரப்புவதன் மூலம் கண்டுபிடிக்க ஊக்குவிப்பது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்கள் : 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. 3.14
பெயல் ொடு 03: எண்கடள பகு மற் றும் பகா எண்கடள கண்ைறிவார்.
ந ொக்கம் : பகு மற் றும் பகா எண்கடள கண்ைறிவார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் :
வகுப்பிலுள் ள எல் லா மாணவர்க்கும் ஒவ் சவாரு எண்கடள
சகாடுத்து காரணிகடள கண்ைறிந் து பை்டியலில் குறிக்க குறிப்பிடுதல் எந்த எண்ணிற் கு 2காரணி மை்டும் இருக்கின் றசதா அதடன பகா எண் என் றும் எந்த எண் 2-ற் கு சமல்
காரணிகடள சபற் றிருக்கின் றசதா அதடன பகுஎண்கள் என் று மாணவர்கள் கண்ைறிவார்கள் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்
பெயல்

ொட்டின் எண்கள் : 3.15 3.16

ொடு 04: சவவ் சவறு சூழ் நிடலகளில் மீ.சப.வ (H.C.M) டய கண்ைறிதல் .

ந ொக்கம் : தினெரி வாழ் க்டகயில் மீ.சப.வ (H.C.M)டய பயன் படுத்தும் சூழ் நிடலயிடன அறிந் து
சகாள் வர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : சகாடுக்கப்பை்டுள் ள எண்கடள மீ.சப.வ – வின் அவற் றின் சபாது
வகுத்திகள் மிகவும் சபரியதாக இருக்கும் என் று சதரிந்து மாணவர்கள்ின் மீ.சப.வ விடன
சவவ் சவறு விதங் களில் கண்ைறிவார்கள் .
மைங் குகடள பை்டியல் செய் யும் முடற, பகா எண்கடள காரணியமாக்கல் முடறயினால்
மீ.சப.வ டய கண்ைறிவார் மற் றும் மீ.சப.வ களுக்கு ெம் பந்தபை்ை தினெரி நிகழ் வுகளில்
சிக்கல் கடள தீர்க்க ஊக்குவித்தல் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்
பெயல்

ொடுகளின் எண்கள் : 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21,3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26.

ொடு எண் 05: சவவ் சவறு சூழ் நிடலகளில் மீ.சி.மடவ கண்ைறிவர்.

ந ொக்கம் : தினெரி வாழ் க்டகயில் மீ.சி.ம டவ பயன் படுத்தும் சூழ் நிடலகடள சதரிந்து
சகாள் வர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : சகாடுக்கப்பை்டுள் ள எண்கள் மீ.சி.ம டவ அடவகளின் சபாது
மைங் குகளில் மிகவும் சிறியதாக இருக்கிறது என் று சதரிந்து சவவ் சவறு முடறகளில் மீ.சி.ம
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டய கண்ைறிய ஊக்குவிப்பது.
சபாதுவகுத்திகடள பை்டியல் செய் யும் முடற, பகா
எண்களிடன காரணமயமாக்கல் முடறயிலிருந்து மீ.சி.ம டவ கண்ைறிவார்கள் மற் றும் மீ.சி.ம
களுக்கு
ெம் பந்தபை்ை
தினெரி
நிகழ் வுகடள
சிக்கல் கடள
தீர்வுகடள
தீர்வுகான
ஊக்கமளித்தல் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டின் எண்கள் : 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.27

ொட ் புத்தகத்தில் பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : 3 எண்களுைன் விடளயாை்டு
மதி ் பிடுதலின்
கற் றல்
விறளவுகள்
மைங் குகள்
மற் றும்
காரணிகள்
அடையாளம்
காண்பர்
குறிப் பிை்ை
சூழ் நிடலகளில்
மீ.சப.வ மற் றும்
மீ.சி.ம
கடள
பயன் படுத்துவ
ர்

டி ிறலகள் :
டி ிறல:1
பகு, பகா
எண்கடள
மிகவும்
விரிவாக
வடகப்படுத்த
வார்கள் .

டி

ிறல:2

மைங் குகள்
மற் றும்
காரணிகடள
எண்கணிதத்தில்
கண்ைறிவார்கள் .

டி

ிறல:3

2,2ற் கு
சமற் பை்ை
எண்கடள
சகாடுத்தால்
அடவகளின்
சபாதுமைங் குக
டள
மற் றும்
காரணிகடள
கண்ைறிவார்க
ள் .

டி

ிறல:4

பகா எண்கடள
காரணிமய
மாக்கல்
முடறயிடன
சதரிந்து
சகாள் வார்கள்
மற் றும் மீ.சப.வ,
மீ.சி.ம
கடள
சதாைர்பான
சிக்கல் கடள
தீர்ப்பர்.

கற் றல் விறளவு - 4
பெயல் ொடு 01: சகாடுக்கப்பை்டுள் ள வடிவங் களுக்கு 1/4, 1/2, 4/4 பாகங் களுக்கு வண்ணமிை்டு
சதரிந்து சகாள் வார்கள் .
ந ொக்கம் : 1/4, 1/2, 4/4 பின் னங் கடள அறிந் து சகாள் வர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : ஒவ் சவாரு மாணவர்க்கும் ஒரு முழுடமயான சபாருளிடன
சகாடுத்து அதடன பாகங் களாக செய் வதன் மூலம் கிடைத்த வடிவங் களுக்கு 1/4, 1/2, 4/4
வடிவத்தில் வண்ணமிடுவார்கள் .
இதனுைன் பாைத்திற் கு மை்டும் மாணவரின் கற் றல்
சபாருத்தக் கூடியதாக உள் ளது. தன் னுடைய தினெரி நிகழ் வுகளில் ஏதாவது ஒரு சபாருளிடன
பாகமிை்டும் மற் றும் 1/4, 1/2, 4/4 வடிவத்திற் கு எழுத பக்குவமடைவதன் மூலமாக கற் றல்
விடளவின் கற் றலிடன உண்ைாக்குதல் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொடுகளின் எண்கள் : 4.1 முதல் 4.8 வடர

பெயல் ொடு 02: பாகமிைப்பை்ை முழு சபாருளில் அதன் , வண்ணமிை்ை பாகத்டத குறிப் பதன்
மூலம் அதன் பின் னவடிவத்டத எழுதுவர்.
ந ொக்கம் : ஏதாவது வடிவத்திற் கும் பின் ன வடிவில் எழுதுவர்.
கற் றல் தொள் களில் பெயல்
பெயல்

ொட்டின் எண்கள் : 4.9, 4.10, 4.11

ொடு 03: சவவ் சவறு பின் னங் களுக்கு வடிவங் கடள உருவாக்கி வண்ணமிடுவர்.

பெயல் ொட்டின் விவரம் : மாணவர்களுக்கு பின் னங் கடள வழங் குவதன் மூலம் அந்த
பின் னங் களுக்கு வடிவங் கடள வடரந்து வண்ணமிடு.
இதனுைன் மாணவன் ஏசதனும்
நிகழ் வுகளின் பின் னங் களுக்கு பின் ன வடிவு அடமக்கும் திறன் உள் ளாவார்கள் . சவவ் சவறு
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கற் றல் துடணக்கருவிகள் பயன் படுத்துவன் மூலம் கற் றடல சுலபமாக்கலாம் .
பின் ன
வடிவத்தின் சில வடிவங் கடள அல் லது மாதிரிகடள வழங் கும் சபாது மாணவர்கள் சுலபமாக
வடிவங் கடள அடமப் பர். இதனுைன் மாணவர்கள் இந் த கற் றல் செயல் பாை்டிடன பரிசீலடன
செய் யலாம் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொடுகளின் எண்: 4.12, 4.13, 4.14,

பெயல் ொடு 04: சவவ் சவறு வடிவ அடமப்பில் பின் னங் கடள ஒப்பிடுவர் மற் றும் சபரிய,
சிறிய பின் னங் கடள கண்ைறிவார்கள் .
பெயல் ொட்டின்
விவரம் :
மாணவர்களுக்கு
வண்ணமிை்ை
பின் னங் களின்
வடிவ
அடமப்புகடள வழங் குவதன் மூலம் அவர்கள் எது சபரியது பின் னசமன் றும் , எது சிறிய
பின் னம் என் றும் சதரிந்து சகாள் ள உதவுகின் றது.
இதனுைன் மாணவர்கள் ஏசதனும்
நிகழ் வுகளின்
பின் னங் கடள
சுலபமாக
சபரியது,
சிறியது
என் று
கூறும்
திறன்
உள் ளவர்களாகிறார்கள் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டின் எண்கள் : 4.15, முதல் 4.17

பெயல் ொடு எண் 05: ஏதாவது பின் ன வடககளில் , சவவ் சவறு பின் னங் கடள கண்ைறிந் து,
பின் னங் களின் வடககடள எழுதுவர்.
ந ொக்கம் : பின் னங் களின் வடககடள எழுதுவர்.
பெயல் ொட்டின்
விவரம் :
சவவ் சவறு
வடக
பின் னங் கடள
வழங் குவதன்
மூலம்
அடவகளிலிருந்து பின் னங் களின் வடககடள எழுதுவார்கள் ;
இதனுைன் மாணவர்கள்
ஏசதனும் சூழ் நிடலயில் உண்ைாகும் பின் னங் கடள சுலபமாக் கண்ைறிந் து வடகப் படுத்துவர்.
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டின் எண்: 4.18

பெயல் ொடு 06:
ஏசதனும் வடிவத்திற் கு வண்ணமிை்ை பாகங் களுக்கு
எழுதுவதன் மூலம் ெம பின் னங் கடள கண்ைறிந் து எழுதுவார்கள் .

பின் னங் கடள

ந ொக்கம் : ெம பின் னங் கடள கண்ைறிவார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : ஏசதனும் ஒரு பின் னத்திற் கு ெம பின் னம் அடமப்பின் மூலமாக
காண்பித்து அடவகள் எப்படி ஒன் றுக்சகான் று ெமசமன் று காண்பிப்பதனால் ஏசதனும் ஒரு
பின் ன அடமப் பிற் கு சுலபமாக ெம பின் னத்டத கண்ைறிவதுைன் எழுதுவார்கள் அசதசபால்
பகுதி, மற் றும் சதாகுதிக்கு ஒசர எண்ணினால் சபருக்குவதன் மூலமாக பின் னத்டத
கண்ைறியலாம் என் று அறிவார்கள் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொடுகளின் எண்: 4.19 முதல் 4.27 வடரயிலும் .

பெயல் ொடு 07: வழங் கப்பை்ை பின் ன அடமப்புகளில் இருந் து சபரிய மற் றும் சிறிய
பின் னங் கடள கண்ைறிவார்கள் .
மாணவர்கள்
தங் களுடைய அன் றாை வாழ் க்டக
நிகழ் வுகளில் பின் னங் கடள ஒப்பிடுவர் இதனுைன் பின் னங் கடள ஏறுவரிடெ, இறங் குவரிடெ
முடறயில்
எழுதுவதன்
மூலமாக இந் த கற் றல்
விடளவானது மாணவர்களிடைசய
பரிசீலிக்கப்படுகின் றது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டின் எண்: 4.28 முதல் 4.30 வடரயிலும்

ொடபுத்தகத்திற் கு பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : 7. பின் னங் கள்
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மதி ் பிடுவதற் கொன டி ிறலகள் :
கற் றல் விறளவு
டி ிறல-1
டி ிறல-2
வழங் கிய
ஏசதனும்
வழங் கிய
பின் னங் கடள
பின் னவடிவ
பின் னங் களுக்கு
ெமபின் னமாக
அடமப்பிற் கு பின் ன
அடமப்பில்
பின் னத்டத
வடிவங் கடள
கண்ைறிவார்கள்
கண்ைறிந் து
அடமப்பது
மற் றும்
எழுதுவார்க
ஒப்பிடுவார்கள்
ள்

டி ிறல-3
பின் னங் கடள
ஒப்பிடுவார்க
ள்
சபரிய,
சிறிய,
ெம
பின் னங் கடள
கண்ைறிவார்க
ள்

டி ிறல-4
அன் றாை
வாழ் க்டகயில்
பின் ன
வடிவில்
உள் ள சிக்கல் களின்
சூழ் நிடலக்கு
ெமபின் னங் கடள
உருவாக்குவார்கள்

கற் றல் விறளவு – 5
பெயல் ொடு 01: ெதுரவடிவத்தாள் கள் நிழலிை்ை பாகங் களுக்கு பின் னங் கடள எழுதுவார்கள்
மற் றும் நிழலிைப்பைாத ெதுரங் கடள எண்ணுவதன் மூலமாக பின் னங் களின் கூை்ைலிடன
சதரிந்து சகாள் வார்கள் .
ந ொக்கம் : பின் னங் களில் கூை்ைலிடன செய் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : ெதுர வடிவதாள் கள் வழங் குவதன் மூலமாக மாணவர்கள் தாள் கள்
நிழலிைப்பைாத பாகங் கடள எண்ணி பின் னங் கடள எழுதுவார்கள் மற் றும் பின் னங் கள்
இடைசய கூை்ைல் செயலிடனயும் செய் வார்கள் .
இதனுைன்
ஒசர சதாகுதியுடைய
பின் னங் கடள கூை்ைல் செய் ய கற் பார்கள் . இதன் மூலமாக எந்த ஒரு சூழ் நிடலயிலும்
பின் னங் கடள கூை்ைல் செய் யும் சுலபமாக கூடுவதடன கற் பதுைன் மாணவர்கள் இந்த கற் றல்
விடளவுைன் கற் றடல பரிசீலடன செய் ய முடிகிறது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டிறன எண்கள் : 5.1 முதல் 5.3 வடரயிலும் .

பெயல் ொடு 02: ெதுர தாள் கள் நிழலிை்ை பாகங் கடள பின் னங் களாக எழுதுவார்கள் மற் றும்
நிழலிைப்பைாத ெதுரங் கடள கவனப்பதன் மூலமாக பின் னங் களின் கழித்தல் செயலிடன
அறிந் து சகாள் வார்கள் .
ந ொக்கம் : பின் னங் களில் கழித்தல் செயலிடன செய் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : ெதுர தாள் கள் வழங் குவதன் மூலமாக மாணவர்கள் தாள் களில்
நிழலிை்ை பாகங் கடள எண்ணி பின் னங் கடள எழுதுவார்கள் மற் றும் நிழலிை்ை ெதுரங் கடள
கவனிப்பதன் மூலமாக பின் னங் களின் கழித்தலிடன செய் வார்கள் .
இசதசபால்
ஒசர
மாதிரியான சதாகுதியிடன சகாண்ை பின் னங் கடள கழித்தல் செயல் கடள செய் யும் சபாது
அடவகளின் அசத சதாகுதியிடன டவத்து பகுதியிடன கழிக்கும் மூலமாக கழித்தல்
செய் வார்கள் . இதனுைன் ஒசர சதாகுதியுடைய பின் னங் களில் கழித்தல் செயலிடன
செய் வார்கள் . இதன் மூலமாக எந்த ஒரு சூழ் நிடலயிலும் பின் னங் களில் கழித்தல் செய் ய
கற் பார்கள் . இதன் மூலமாக மாணவர்கள் எந்த ஒரு சூழ் நிடலயிலும் பின் னங் கள் இடைசய
கழித்தல் செய் வதுைன் இந்த கற் றல் விடளவுகளின் கற் றடல பரிசீலிக்க முடிகிறது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டின் எண்கள் - 5.4 முதல் 5.6 வடரயிலும்

பெயல் ொடு எண். 03: ெம பின் னங் கடள அறிந்து சகாள் வதன் மூலமாக ெமெ்சீரற் ற
சதாகுதிகடள சபற் றிருக்கும் பின் னங் கடள கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் செய் வார்கள் .
ந ொக்கம் : ெமெ்சீரற் ற சதாகுதியுடைய பின் னங் களில் கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் செய் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : மாணவர்களுக்கு பின் னங் கடள வழங் குவதன் மூலமாக அவர்கள்
பகுதி மற் றும் சதாகுதிக்கு ஒசர எண்ணினால் சபருக்குவதன் மூலமாக வழங் கியுள் ள
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பின் னங் களில் சதாகுதிகடள ெமம் செய் து கூை்ைல் மற் றும் கழித்தலிடன செய் வார்கள் .
இதன் மூலமாக மாணவர்கள் எந் த ஒரு சூழ் நிடலயிலும் ெமெ்சீரற் ற சதாகுதியுடைய
பின் னங் கடள கூை்ைல் மற் றும் கழித்தல் செய் வதுைன் மாணவர்களின் இந்த கற் றல்
விடளவினால் கற் றலிடன பரிசீலிக்க முடிகின் றது.
கற் றல் தொள் களின் பெயல் ொட்டு எண்: 5.7 மற் றும் 5.10
பெயல் ொடு 04: சவவ் சவறு அளவுள் ள அளவுகள் அளவுசகாலின் உதவியுைன் சவவ் சவறு
சபாருை்களின் நீ ளங் கடள அணவிடுவார்கள் மற் றும் தெம பின் ன வடிவில் எழுதுவார்கள் .
ந ொக்கம் : சபாருை்களின் நீ ளத்டத அளவுசகாலின் உதவியுைன் அளவிை்டு தெம பின் ன வடிவில்
எழுதுவார்கள் .
பெயல் ொட்டின்
விவரம் : தம் முடைய அன் றாை சூழ் நிடலயில்
பயன் படுத்த கூடிய
சபாருை்களான
நூல் ,
சபனா,
புத்தகத்தின்
அளவு,
சமடஜயின்
நீ ள,
அகலங் கள்
முதலானடவகடள மாணவர்களுக்கு வழங் கும் சபாது அடவகளின் நீ ளத்டத அவர்கள்
சுலபமாக தெம பின் ன வடிவத்தில் அளவிடுவார்கள் . இந்த கற் றலினால் தினெரி நிகழ் வுகளில்
நீ ளங் கடள அளவிை்டு தெம பின் ன வடிவில் எழுத முதிர்ெ்சியடைந்தவராகின் றார்கள் . ஆகசவ
தெம பின் னங் கடள படிக்கும் முடற மற் றும் எழுதும் வடிவத்டத அறிந் து சகாள் வார்கள் .

இந்த
மாதிரி
சில
சூழ் நிடலகளில்
உருவாக்கி
குழந்டத
துல் லியமாக
அளவிை
சுை்டிக்காை்டுவது அளவு சகால் களின் உதவியுைன் துல் லியமாக அளவிை பின் பற் ற சவண்டிய
விதிமுடறகடள குழந்டதகளுக்கு கூறுவதன் மூலமாக அவர்கள் துல் லியமாக குடறவான
சநரத்தில் அளவிை பழக்கப்படுத்திக் சகாள் வார்கள் .
கற் றல் தொள் களின் பெயல் ொடுகள் எண்: 5.10, மற் றும் 5.11.
பெயல் ொடு 05: டின் ஸ் பிளாக்குகளின் பாகங் களுக்கு வண்ணமிடும் மூலமாக பின் னங் கள்
மற் றும் தெம பின் னங் கடள எழுதுபவர் மற் றும் அடவகளின் இை மதிப்பின் பை்டியலின்
சுை்டுக் காை்டுவர்.
ந ொக்கம் : குறிபிை்ை சபாருை்களுக்கு பின் னம் / தெமபின் ன வடிவில் எழுதுபவர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : டின் ஸ் பிளாக்குகளில் ஒரு பிளாக்கிலிருந்து வலது பக்கம் சென் றால்
10 பாகங் கள் கிடைக்கின் றது இதனுைன் தெமபின் ன எண்களின் வடிவங் கடள சதரிந்து
சகாள் வார்கள் . அசத முடறயில் டின் ஸ் பிளாக்குகளில் இைதுபுறமாக வரும் சபாது 10 மைங் காக
அதிகமாவடத சதரிந் து சகாள் கின் றனர். வண்ணமிை்ை பிளாக்குகளுக்கு பின் னம் மற் றும்
தெம பின் ன வடிவில் எழுதும் மூலம் கருத்திடன புரிந்து சகாள் வதுைன் தெமபின் னங் கடள
இைமதிப்பு பை்டியலில் குறிப் பிடுவதடன கற் றுக் சகாள் வர்.

பின் னம் : 210
தெமபின் னம் = 0.2
கற் றல் தொளில் பெயல் ொடு எண்: 5.12 மற் றும் 5.13
பெயல் ொடு 06: பின் னங் கடள தெமபின் னமாக மாற் றி மற் றும் தெம பின் னமாக படிப்பர்.
ந ொக்கம் : பின் னங் கடள மற் றும் தெம பின் னங் களாக மாற் றம் செய் து படிப்பர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : எந்த ஒரு சூழ் நிடலயிலும் வடிவங் கடள பின் னங் களின் வடிவில்
எழுதுவதற் கு வெதியாகுமாறு பல் சவறு வடிவங் கடள வழங் குவது. இதனுைன் பின் னங் கடள
எளிதாக தெம பின் ன வடிவில் மாற் றுவர். மாணவர்களுக்கு சவவ் சவறு வடிவங் கடளப் பயிற் சி
செய் வதன் மூலம் , குழந்டதகள் எந்த சூழ் நிடலயிலும் எளிதில் பின் னம் மற் றும் தெம பின் ன
வடிவில் மாற் றவும் அவற் டற அன் றாை வாழ் க்டகயில் பயன் படுத்தி சகாள் வார்கள் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகளின் எண்: 5.14 முதல் 5.18
பெயல் ொடு 07: தெமங் கடள ஒப் பிடுதல் மூலமாக சபரிய மற் றும் சிறிய தெமங் கடள
அடையாளம் காண்பர் மற் றும் அடவகடள ஏறுவரிடெ மற் றும் இறங் குவரிடெ எழுதுவார்கள் .
ந ொக்கம் : சபரிய மற் றும் சிறிய பின் னங் கடள அடையாளம் காணுதல்
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பெயல் ொட்டின் விவரம் : குழந்டதகளுக்கு ெதுர வடிவ காகிதங் களில் சில வண்ணம் நிரப்பிய
பாகங் கடள வழங் கும் மூலம் அவர்கள் எளிதாக தெம வடிவில் அறிந் து அடவகடள ஒப் பிை்டு
சபரியது மற் றும் சிறியது அடையாளர் காண்பர் மற் றும் ஏறுவரிடெ, இறங் குவரிடெயில்
எழுதுவார்கள் . இதன் மூலமாக குழந்டதகள் தம் முடைய அன் றாை சூழ் நிடலயிலுள் ள
தெமங் கடள ஒப் பிடும் ெந்தர்ப்பத்தில் ஒப் பிடுவதுைன் இந்த கற் றல் விடளவு கற் றலுக்கு
பரிசீலடன செய் யப்படுகிறது.
கற் றல் தொள் களிலுள் ள பெயல் ொட்டின் எண்கள் : 5.19, 5.20, 5.21
பெயல் ொடு 08: தெம வடிவ எண்கடள ரூபாயிலிருந்து டபொவாகவும் , மீை்ைரிலிருந்து சென் டி
மீை்ைருக்கும் , கிசலா மீை்ைரிலிருந்து மீை்ைருக்கும் , கிசலா கிராமிலிருந்து கிராமிற் கும் மாற் றம்
செய் வார்கள் .
ந ொக்கம் : தெமங் கடள சவவ் சவறு வடிவத்திற் கு மாற் றம் செய் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : குழந்டதகளுக்கு அன் றாை சூழ் நிடலகடள உருவாக்குவதன்
மூலமாக தெமங் கடள மாற் றம் செய் யும் முடறயிடன சதரிந்து சகாள் ளும் மூலமாக
குழந்டதகள் ஏசதனும் சூழ் நிடலகளில் தெமங் கடள எளிதாக மாற் றம் செய் ய தகுந்தவாறு
கற் றல் விடளவு கற் றடல பரிசீலிக்க பை சவண்டியதாக உள் ளது.
கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 5.22
பெயல் ொடு எண் 09: சவவ் சவறு சூழ் நிடலகளில் தெம எண்கடள கூை்ைல் செய் வார்கள் .
ந ொக்கம் : தெம எண்கடள கூை்ைல் செய் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : மாணவர்களுக்கு சவவ் சவறு சூழ் நிடலகளில் தெம வடிவில் மாற் றம்
செய் ய சில முழு சபாருள் கடள வழங் கி அவற் டற பிரித்து அளிக்கும் மூலமாக தெம வடிவில்
எழுதுவார்கள் . மாணவர்கடள இரண்டு குழுக்களாக பிரித்து குழுக்களுக்கு வண்ணம் நிரப்பிய
டீன் ஸ் பிளாக்குகடள வழங் கி அடவகளிலிருந்து சகாடுக்கும் செயல் கடள செய் யும் மூலமாக
மாணவர் ஏசதனும் சூழ் நிடலகளில் தெமங் கடள கூை்ைல் செய் வதன் மூலமாக இந்த
மாற் றத்டத பரிசீலிக்க படுகிறது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டு எண்கள் : 5.23, 5.24, 5.25, 5.26
பெயல் ொடு 10: சவவ் சவறு சூழ் நிடலகளில் தெம எண்கடள கழித்தல் செய் வார்கள்
ந ொக்கம் : தெமங் கடள கழித்தல் செய் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : மாணவர்களுக்கு சவவ் சவறு சூழ் நிடலகடள தெம வடிவில்
வடிவங் கடள வழங் குவதன் மூலம் மாணவர்கள் தெமங் கடள எழுதி அவற் டற கழித்தல்
செய் வார்கள் . எளிதான முடறயில் வழிமுடறகடள குறிக்கும் மூலம் எளிடமயாக்குவது.
ஏசதனும் ஒரு
வடிவங் களில் இருந் து அதன் பாகங் கடள கத்தரித்து எடுப்பதன் மூலம் கழித்தல் செயலின்
கருத்திடன முழுடமயாக்கலாம் .
கற் றல் தொள் களின் பெயல் ொட்டின் எண்: 5.27, 5.28.
ொடபுத்தகத்தில் பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : 7. பின் னங் கள் மற் றும் 8. தெமங் கள்
மதி ் பிடுதல் ிறலகள் :
கற் றல்
ிறல-1
ிறல-2
ிறல-3
ிறல-4
விறளவுகள்
அன் றாை
பின் னங் கள் ,
பின் னங் கடள பின் னங் கள்
குறிப் பிை்ை
வாழ் க்டகக்கு
மற் றும் தெம தெம வடிவில் மற் றும் தெம சூழ் நிடலயில்
சதாைர்புள் ள
எண்கடள
மாற் றம்
எண்கடள
பின் னம் மற் றும்
பின் னம் /தெமங் கள் அடையாளம்
செய் வார்கள்
கூை்ைல்
தெம எண்கடள
கூை்ைல்
மற் றும் காண்பர்
மற் றும்
உருவாக்கி
கழித்தல்
கழித்தல்
மற் றும் அவற் றின்
தீர்வுகடள
நீ ளம் ,
சிக்கல் கடள
கூை்ைல் , கழித்தல்
எடை
முதலியன
தீர்வு
பிரெ்ெடனகடள
சூழ் நிடலகளுக்கு
காண்பார்கள்
விடுவிப்பர்
பயன் படுத்துதலும்
மாற் றமும் செய் வர்
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கற் றல் விறளவு-6
பெயல் ொடு 01: வடிவியலின் அடிப்படை அடையாளம் காண்பது மற் றும் சபயரிடுதல் .
ந ொக்கம் : அன் றாை வாழ் க்டகயில் வடிவியலின் அடிப்படை கருத்திடன அடையாளம்
காண்பது
பெயல் ொட்டு விவரம் : மாணவர்களுக்கு சவவ் சவறு வடிவங் களான முக்சகாணம் , நாற் கரம் ,
ஐங் சகாணம் முதலான வடிவங் கடள செர்ந்துள் ள புள் ளிகள் , சகாை்டு துண்டுகள் , சகாணங் கள் ,
அடையாளம் காண வழிகாை்டுதல் , நம் சுற் றிலும் உள் ள ஏசதனும் 5 சபாருள் கடள வடரந்து
அடவகளில் உண்ைாகும் புள் ளிகள் , பக்கங் கள் , சகாணங் கடள அடையாளம் காணவும்
மற் றும் சபயரிை கூறுவது.
சுற் றுபுறத்திலுள் ள வடிவியலின் அடிப்படை கருத்துக்கடள அடையாளங் காண கூறுவது.
உதொரணம் : சகாை்டுக் கதிர்

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 6.1, 6.2
பெயல் ொடு 02: திறந்த மற் றும் மூடிய வடிவங் களில் வடகப்படுத்துதல்
பெயல் ொட்டின் விவரம் : மாணவர்களுக்கு நூல் /கயிறுகடள பயன் படுத்தி 5 சவவ் சவறு
திறந்த மற் றும் மூடிய வடிவங் கடள வடரய வழிகாை்டுதல் . மாணவர்களுக்கு சவவ் சவறு
வடிவங் கடள வழங் கி அடவகடள திறந் த, மூடிய வடிவங் களாக வடகப்படுத்த குறிப் பிடுவது.
அன் றாை வாழ் க்டகயில் பார்க்கும் சவவ் சவறு திறந்த/மூடிய வடிவங் கடள பை்டியல் செய் ய
கூறுவது
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 6.3, 6.4
பெயல் ொடு 03: முக்சகாணங் களின் பக்கங் கடள அளவீடு செய் த பின் னர் சகாணங் களின்
அளவுகளுக்கு தகுந்தவாறு முக்சகாணங் கடள குறிப்பிடுவதும் சபயரிடுவதும்
ந ொக்கம் : சவவ் சவறு முக்சகாணங் கடள குறிப்பிடுவதும் சபயரிடுவதும்
பெயல் ொட்டின் விவரம் : மாணவர்களுக்கு அை்டைத் தாள் கடள பயன் படுத்திக் சகாண்டு
சவவ் சவறு
முக்சகாணங் கடள
கத்திரிக்க
வழிகாை்டுதல் .
உருவாக்கிய
ஒவ் சவாரு
முக்சகாணங் கடளயும்
அவற் றின்
புள் ளிகடளயும்
பக்கங் கடளயும்
மற் றும்
சகாணங் கடளயும் சபயரிடுதல் , முக்சகாணங் களின் பக்கங் கள் மற் றும் சகாணங் களுக்கு
தக்கவாறு வடகப்படுத்த உதவுவது. தினெரி வாழ் க்டகயில் பார்க்கக்கூடிய முக்சகாணங் கள்
மற் றும் அடவகளின் வடககடள குறிப் பிடும் திறனுள் ளவராகின் றனர்.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகளின் எண்: 6.5, 6.6, 6.7, 6.8
பெயல் ொடு 04: ஒரு நாற் கரத்தின் செங் குத்துகள் / பக்கங் கள் , பக்கங் கள் மற் றும்
சகாணங் கள் , மூடலவிை்ைங் களுக்கு சபயரிடுதல்
ந ொக்கம் : நாற் கரத்டத அடையாளம் கண்டு அன் றாை சூழ் நிடலகளில் , புள் ளி / செங் குத்துகள் ,
பக்கங் கள் , மூடலவிை்ைங் கள் , சகாணங் கள் , கர்ணங் கள் சபயரிடுதல்
பெயல் ொட்டு விவரம் : மாணவர்களுக்கு செஸ் சபார்டு, சகரம் சபார்டு முதலியனவற் டற
காண்பித்து இடவ எந் த வடிவிடன குறிக்கிறது? வினாக்களின் மூலம் அடவகளில் சபாருந்தும்
புள் ளி/செங் குத்துகள் , சகாணங் கள் , பாகங் கடள கூற செய் வது. தன் னுடைய அன் றாை
வாழ் க்டகயில் நாற் கரங் கடள குறித்தும் சபாருள் கடள பை்டியல் செய் ய குறிப் புகடள
வழங் குவது.
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கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொடுகள் எண்கள் : 6.9

பெயல் ொடு 05: வை்ைத்தின் பாகங் களுக்கு சபயரிடுதல்
ந ொக்கம் : அன் றாை வாழ் க்டகயில் பார்க்கும் வை்ை வடிவ சபாருள் களில் அடையாளம் கண்டு
பாகங் கடள சபயரிடுதல் .
பெயல் ொட்டு விவரம் : மாணவர்களுக்கு நாணயத்டத சபான் ற பல் சவறு சபாருை்கடள
பை்டியல் செய் ய கூறுவது. வடளயடல தாள் சமலிை்டு டிசரஸ் செய் து அதடன கத்தரிப்பது.
பின் னர் இரண்டு மற் றும் நான் கு ெம பாகங் களாக மடித்து பின் னர் பிரித்து டமயப் புள் ளி,
ஆரம் , விை்ைம் மற் றும் பரிதிகடள விளக்குவது. வை்ை வடிவ ஜிசயா சபார்டின் உதவியினால்
வை்ைம் உருவாக்கி பல் சவறு
கருத்துக்கடள ஆரம் , விை்ைம் , டமயப்புள் ளி, சுற் றளவு, பரப்பளவு முதலிய கருத்துக்கடள
கூறுவது.
கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 6.10
ொடபுத்தகத்தில் பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : 4. வடிவியல் அடிப்படை கருத்துகள் மற் றும் 5.
வடிவியலில் ஆரம் ப விவரங் கள்
மதி ் பிடுதலின்
கற் றல்
விறளவுகள்
வடிவியலின்
கருத்துகளில்
சகாடு, சகாை்டு
துண்டு,
சகாணம் , நீ ளம் ,
சகாடு
மற் றும்
திறந்த
வடிவங் கள் ,
முக்சகாணம் ,
நாற் கரம்
முதலியன
மற் றும்
சுற் றுபுறத்தில்
உள் ள
வடிவங் கள்
சபான் றடவ
உதவியினால்
முழுடமயாக்கு
வர்

ிறலகள் :
ிறல-1
வடிவியல்
அடிப்படையா
ன
புள் ளி,
மூடலவிை்ைம்
சகாடு,
சகாை்டு
துண்டு, கதிர்
மற் றும்
சகாணங் க
டள
அடையாளம்
காணுவர்.

ிறல-2
வடிவியலின்
அடிப்படையான
புள் ளி/மூடலவிை்
ைம் ,
சகாடு,
சகாை்டுத்துண்டு,
கதிர்
மற் றும்
சகாணங் கடள
அடையாளம்
காண்பர்.

ிறல-3
முக்சகாணங் களின்
வடககடள
அடையாளம்
காண்பார்கள் ,
சகாணம்
மற் றும்
அளவுக்கு
தகுந்தவாறு
முக்சகாணங் கடள
வடகப்படுத்துவார்
கள் .

ிறல-4
நாற் கரம் ,
வை்ைங் களின்
பாகங் கடள
அடையாளம்
கண்டு
சபயரிடுவர்.
அன் றாை
வாழ் க்டகயில்
காணப்படும்
வடிவியலில்
அடிப்படைக
டள
அடையாளம்
காண்பர்
மை் றும்
ப யரிடுவர்

கற் றல் விறளவு – 7
மாணவர்கள் இடணக்சகாடுகள் , செங் குத்துக்சகாடுகள் மற் றும் குறுக்சகாடுகடள கற் பிக்கும்
முன் பு சகாடு, சகாை்டின் வடககடள பற் றி அதிகமாக புரிந் து சகாள் ளசவண்டும் . ஒரு ெமயம்
இத்தடகய குடறபாடுகள் குழந்டதகளில் காணப்பை்ைால் சவவ் சவறு வடகயான கற் றல்
உபகரணங் கடள
பயன் படுத்தி
கருத்திடன
பரிசீலிக்கப்படுகின் றது.
இதனுைன்
இடணக்சகாடுகள் , குறுக்கு சகாடுகள் மற் றும் செங் குத்து சகாடுகள் கருத்துகள் கற் பிக்க இந்த
கற் றல் துடணக்கருவிகடள அதிகமாக பயன் படுத்தினால் உபசயாகமாகின் றது.
பெயல் ொடு 01: சவவ் சவறு மாதிரிகடள காண்பிப்பதன் மூலமாக இடணக்சகாடுகளின்
கருத்டத பற் றிய அறிவு சபறவும் மற் றும் இடணக்சகாடுகடள அடையாளம் காண்பதும் .
ந ொக்கம் : பரிசீலிக்கப்பை்ை மாதிரிகடள கவனிப்பதன் மூலம் இடணக் சகாடுகடள புரிந்து
சகாள் வார்கள் மற் றும் இடணக்சகாடுகடள அடையாளம் கண்டு வடரவார்கள் .
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பெயல் ொடுகளின்
விவரம் : இந்த செயல் பாடுகளில் ஆசிரியர் எளிதாக கிடைக்கும்
இடணக்சகாடுகடள காண்பிக்கும் மாதிரிகடள / மின் னல் அை்டைகடள பயன் படுத்தி
கருத்திடன ஏற் படுத்துவது.

உதாரணத்திற் கு அஞ் ெல் அை்டை, அளவு சகால் ஜன் னல் கம் பிகள் , இரயில் தண்ைவாளங் கள்
முதலியவற் டற பயன் படுத்துவது.
அஞ் ெல் அை்டை மற் றும் அளவுசகால் இரண்டு எதிர் விளிம் புகடள காண்பித்து அடவகடள
இரண்டு பக்கமும் எவ் வளவு தூரம் சதாடலவு அடவ எங் சகங் கும் ஒன் டறசயான் று
ெந்திப்பதில் டல என் படத பரிசீலித்து கருத்திடன ஏற் படுத்துவது. ஆசிரியர் இதனுைன் தினெரி
நிகழ் வுகளில் இடணக் சகாடுகள் உண்ைாகும் காை்சியிடன காண்பிப்பதன் மூலமாக இந்த
சகாடுகளின் கருத்டத ஏற் படுத்தினால் குழந்டதகள் இடணக் சகாடுகடள எளிதாக புரிந்து
சகாள் வார்கள் .
குழந்டதகள் இங் சக சகாடுக்கப்பை்டிருக்கும் பைங் கடள கவனித்து இடணக் சகாை்டிடன
புரிந்து சகாள் ள ஆசிரியர் உதவுதல் . இதனுைன் ஆசிரியர் சவவ் சவறு இடணக்சகாடுகடள
கரும் பலடகயில் வடரவதன் மூலமாக குழந்டதகளுக்கு இன் னும் அதிகமாக இடண
சகாடுகடள புரிந்து சகாள் ள உதவுவது.

கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 7.1
பெயல் ொடு 02: மாதிரி கணக்குகடள பார்த்து மற் ற கணக்குகடள செய் வர்.
ந ொக்கம் : மாதிரி கணக்குகளின் உதவியால் மற் ற கணக்குகடள தீர்வு காண்பதன் மூலமாக
இடணக்சகாடுகடள குறியீை்டு வடிவில் எழுதுதல் .
பெயல் ொட்டின்
விவரம் :
இந் த
செயல் பாை்டிலுள் ள
ஒசரசயாரு
மாதிரி
கணக்கு
சகாடுக்கப்பை்டுள் ளது. ஆசிரியர் இன் னும் அதிகமான கணக்குகடள கரும் பலடகயின் சமசல
செய் து காண்பிப்பதன் மூலமாக இடணக் சகாடுகடள குறியீை்டு வடிவில் எழுதும்
முடறயிடன கற் பிப் பதிலும் குழந் டதகள் குறியீை்டு வடிவ முடறயிடன திறடன கற் க
உதவுதல்
கற் றல் விறளவு
ிறல-1
இந்த பைத்தில் உள் ள CD-யும் AB க்கு
1
இடணக்சகாைாகின் றது.
இதடன
குறியீை்டு வடிவில் எழுதும் சபாது CD II
AB
மற் றும் AB II CD

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 7.2
பெயல் ொடு 03: செங் குத்து சகாடுகளின் சபாருடள புரிந்து சகாள் வது.
ந ொக்கம் :
குழந்டதகள்
செங் குத்து
சகாடுகடள
ஒரு
செயல் பாை்டின்
சதரிந்துசகாள் அர்
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மூலமாக

பெயல் ொட்டு விவரம் : இந்த செயல் பாை்டில் ஆசிரியர் ஒரு செவ் வக வடிவ சவள் டள
எடுத்துக்சகாண்டு சவவ் சவறு படி நிடலகளில் செய் வதன் மூலம் தாள் களில் உருவாகி
இருக்கும் செங் குத்து சகாடுகடள காண்பிப்பதன் மூலமாக அதன் கருத்திடன உருவாக்குதல் .

ஆசிரியர் இதனுைன்
தினெரி நிகழ் வுகளில் செங் குத்து சகாடுகள் உண்ைாகிருக்கும்
கண்சணாை்ைத்டத காண்பிப்பதன் மூலமாக இந்த சகாடுகளின் பற் றிய கருத்துகடள
ஏற் படுத்தினால் செங் குத்து சகாடுகடள எளிதாக புரிந்துசகாள் வார்கள் . உதாரணத்திற் கு
ஆங் கில எழுத்துக்களில் உண்ைாகும் செங் குத்துகள் .

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 7.3
பெயல் ொட்டு எண் 04: மாதிரி கணக்குகடள பார்த்து மீதமுள் ள கணக்குகடள செய் வர்.
ந ொக்கம் : மாதிரி கணக்குகளின் உதவியினால் மீதமுள் ள கணக்குகடள செய் வதன் மூலமாக
செங் குத்துகடள எண் வடிவில் எழுதுவர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் :
இந்த செயல் பாை்டிலுள் ள ஒரு மாதிரி கணித சிக்கலிடன
சகாடுக்கப்பை்டுள் ளது. ஆசிரியர் இன் னும் அதிகமாக கணக்குகடள கரும் பலடகயின் சமசல
செய் து காண்பிப்பது மூலமாக செங் குத்துகடள எண்
வடிவத்தில் எழுதும் முடறடய
கற் பிப்பது மற் றும் குழ் ந்டதகள் எண் வடிவ முடறயில் எழுதும் திறன் கற் க உதவுதல் .
1

இந்த பைத்திலுள் ள MN சகாடும் AB
க்கு
Mன்
மூலமாக
வடரந் த
செங் குத்துக் சகாைாகிறது.
இதடன எண்வடிவில் எழுதும் சபாது
MN ⊥ AB

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 7.4
பெயல் ொடு 05: குறுக்குக் சகாடுகள் பற் றி சதரிந்து சகாள் ளுதல்
ந ொக்கம் : குழந்டதகள் குறுக்குக் சகாடுகடள புரிந்துசகாள் ள ஒரு செயல் பாை்டின் மூலம்
சதரிந்து சகாள் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இந்த செயல் பாை்டில் ஆசிரியர் கரும் பலடகயின் சமசல இரண்டு,
மூன் று மற் றும் அதிகமான சகாடுகடள ஒசர புள் ளியின் மூலம் குறுக்காக செல் லும் சவவ் சவறு
வடகயான பைங் கடள வடரந்து குறுக்குக்சகாை்டின் கருத்திடன ஏற் படுத்துவது.

அசத சபான் ற சுற் றுபுறத்திலுள் ள நிகழ் வுகளிலுள் ள குறுக்குக் சகாடுகடள காண்பதன் மூலம்
கற் றலில்
பரிசீலிக்கப்படுவது
மற் றும்
இந்த
செயல் பாடுகளில்
சகாடுக்கப்பை்டுள் ள
பைங் களில் இடண, செங் குத்து மற் றும் குறுக்கு சகாடுகடள கண்ைறிந் து பிரித்து
எழுதுவார்கள் . ஆசிரியர் இதனுைன் அன் றாை நிகழ் வுகளில் இடணக்சகாடுகள் , செங் குத்துக்
சகாடுகளும் , குறுக்சகாடுகளும் உண்ைாக்கி, இருக்கும் கண்சணாை்ைத்திடன காண்பிப் பதன்
மூலமாக குழந்டதகளுக்கு இந்த சொடி சகாடுகடள எளிதாக புரிந்து சகாள் வார்கள் .
கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 7.5
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பெயல் ொடு 06: மூலப் பைம் வடரவர்
ந ொக்கம் : இடணக்சகாடுகள் , செங் குத்து சகாடுகள் மற் றும் குறுக்குக் சகாடுகளின்
மூலப்பைங் கடள வடரவர்.
பெயல் ொட்டின்
விவரம் : இந்த செயல் பாை்டில் குழந்டதகளுக்கு இடண சகாடுகள் ,
செங் குத்துக் சகாடுகள் மற் றும் குறுக்கு சகாடுகள் மூலம் பைம் வடரய கற் றுக் சகாடுப்பது
மற் றும் மூலப்பைம் வடரயும் திறடன வளர்ப்பது.

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 7.6
பெயல் ொடு 07: பைத்டதப்பார்த்து வினாக்களுக்கு விடையளிப்பது
ந ொக்கம் : பைத்தில் உள் ள இடணக்சகாடு, செங் குத்துக்சகாடு மற் றும் குறுக்குக் சகாடுகடள
அறிந் து சகாடுக்கப்பை்டுள் ள வினாக்களுக்கு விடையளிப்பார்கள் .
பெயல் ொட்டு
விவரம் :
இந்தெ் செயலில்
குழந்டதகளுக்கு
கிடைமை்ை
சகாடுகள் ,
குறுக்குசவை்டுகள் மற் றும் குறுக்குசவை்டுகளின் பைம் வழங் கப்படுகிறது. இது நடைமுடறயில்
இல் டல இது தவிர குழந்டதகளின் கற் றடல சமம் படுத்துவதற் கான பிற சிக்கல் களும்
உள் ளன.

கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டு எண்: 77
ொடபுத்தகத்தி பதொடர்புறடய அத்தியொயம் : 5 முதன் டம வடிவங் கடளப் புரிந்து சகாள் வது
மதி ் பீட்டின் வறககள் :
கற் றல் விறளவு
மதி ் பு
இடண சகாடுகள்
செங் குத்தாக
மற் றும்
குறுக்கு
சவை்டுகள்
வறர டத்தில்
குறி ் வர்கள்
மை் றும்
பசங் குத்துகறள
குத்தாய் வர்

டி

ிறல 1

இடணசகாடுகள்
செங் குத்துக்சகா
டுகள்
மற் றும்
குறுக்கு
சவை்டு
வரிகளில்
இடணசகாடுகள்
மை்டும்
அடையாளம்
காணவும்
டிநிறல.

டி

ிறல 2

இறண யகாடுகள்
பசங் குத்துக்
யகாடுகள் மை் றும்
குறுக்கு
பவட்டு
வரிகளில் இறண
யகாடுகள் மை் றும்
பசங் குத்தாக
மட்டும்
அறடயாளம்
கண்டுபகாள் வார்
கள்
இறண
யகாடுகள் மை் றும்
பசங் குத்தாக
குறியீடு
யன் டுத்துதல்
ப யரிடுதல்
மை் றும் தினமும்
காட்சிகள்

18

டி

ிறல 3

இறண யகாடுகள்
பசங் குத்து
யகாடுகள் மை் றும்
குறுக்குபவட்டு
யகாடுகள்
வறரதல்
ஒருங் கிறண ் ர்
மை் றும்
விவாதித்து
பதரிந்து
பகாள் வர்

டி

ிறல 4

இறண யகாடுகள்
பசங் குத்துக்
யகாடுகள் மை் றும்
பசங் குத்தாக
குறியீடு
யன் டுத்தி
ப யரிடுதல்
மை் றும்
தினமும்
காட்சிகள் இறண
யகாடுகள் மை் றும்
குறுக்கு
பவட்டு
யகாடுகள்
புள் ளிவிவரங் க
றள
குத்தாய் ந்து
வறர டத்தில்
குறியிடுவர்
மை் றும்
பசங் குத்துகறள
குத்தாயும்
திைறன
ப ை் றிரு ் ர்.

கற் றல் விறளவு - 8
குழந்டதகளில் குறுங் சகாணம் , செங் சகாணம் , விரிங் சகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் கள்
பற் றி கற் பிக்கும் முன் பு வடிவியல் கருத்துகளான புள் ளி, சநர்க்சகாடு, எளிய சகாடுகள் , வடரவு
சகாடுகள் , சகாணங் கள் சபான் றவற் டற நன் கு அறிந்திருக்க சவண்டும் . ஒரு சவடள
குழந்டதகளில்
இந் த குடறயிருந் தால்
சவவ் சவறு வடகயான கற் றல்
கருவிகடள
பயன் படுத்தி கருத்துகடள பரிசீலிக்கப் படுகின் றது. இதனுைன் குறுங் சகாணம் , செங் சகாணம் ,
விரிசகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் களின் கருத்துக்கடள கற் பிக்க இந்த கற் றல் கருவிகடள
அதிகமாக பயன் படுத்துவதற் கு உதவுகின் றது.
பெயல் ொடு 01: பாடகமானி உதவியினால் சகாணங் கள் அளவிை பயன் படுத்துவது.
ந ொக்கம் : பைத்தின் உதவியினால் சவவ் சவறு வடகயான சகாணங் கடள பாடகமானியின்
உதவியினால் அளவிடுவது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இந்த செயல் பாை்டின் குழந் டதகள் பயிற் சி புத்தகத்தில் வழங் கிய
சவவ் சவறு வடக சகாணங் கடள அளவிடுவது.
அளவிடும் சபாது பாடகமானியிடன பயன் படுத்தும் முடறகடள குறிப் பிடுவது. குழந் டதகள்
அளவீடு செய் ய பயிற் சி தாளில் குறிப் பிடுவது. முடிவில் ஆசிரியர் கரும் பலடகயின் சமசல
சவவ் சவறு அளவு இருக்கும் சகாணத்தின் பைங் கடள வடரந் து குழந்டதயின் டகயினால்
பாடகமானி வழங் கி அளவிை செய் து கற் றடல பரிசீலிக்கப்படுவது.

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 8.1
பெயல் ொடு 02: சகாணத்தின் வடககளின் வடரயடறகடள புரிந்துசகாள் வது.
ந ொக்கம் : சவவ் சவறு சகாணங் களின் வடரயடறடய இந்த செயல் பாை்டின் மூலமாக
புரிந்துசகாள் வது.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இந்த செயல் பாை்டில் ஆசிரியர் வழி செயல் பாை்டிடன உதவியினால்
90° டிகிரிக்கு குடறவாக இருக்கும் சகாணம் , 90° டிகிரிக்கு ெமமாக இருக்கும் சகாணம் , 90°
டிகிரிக்கு அதிகமாக, 180° டிகிரிக்கு குடறவாக இருக்கும் சகாணம் மற் றும் 180° டிகிரிக்கு
ெமமாக இருக்கும் சகாணங் களுக்கு அடவகளின் சபயடர கூறுவதுன் மூலமாக கற் றடல
பரிசீலித்தல் .

கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 8.2
பெயல் ொடு 03: சகாணங் களின் விகிதங் கடள வடகப்படுத்துதல் .
ந ொக்கம் : சவவ் சவறு அளவுள் ள சகாணங் கடள சகாடுத்து குறுங் சகாணம் செங் சகாணம் ,
விரிசகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் கள் என் று பிரித்து எழுதுவார்கள் .
பெயல் ொட்டின்
விவரம் : செயல் பாடு 8.33ல்
சவவ் சவறு அளவுள் ள சகாணங் கடள
வழங் கப்பை்டுள் ளது.
குழந்டதகள்
அந்த
அளவுகடள
கவனித்து
குறுங் சகாணம் ,
செங் சகாணம் , விரிசகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் கடள பரிசீலிப்பது. செயல் பாடு 8.5ல்
சகாணங் களின் சவவ் சவறு அளவுகள் பைம் வழங் கியுள் ளது. அங் சக சகாடுக்கப்பை்டுள் ள
அளடவ
பார்த்து
குறுங் சகாணம் ,
செங் சகாணம் ,
மற் றும்
எளியசகாணங் களாக
வடகப்படுத்துதல்
செய் த
கற் றடலயும்
இன் னும்
சிறப்பாக
செய் து
கற் றடல
பரிசீலிக்கப்படுவது. ஆசிரியர் இன் னும் அதிக பைங் கடள கரும் பலடகயின் சமல் வடரந்து
கற் றடல சிறப்பாக செய் வது.
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கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகள் எண்: 8.3 மற் றும் 8.5
பெயல் ொடு 04: யார் எந்த குழுவுக்கு செர்வது.
ந ொக்கம் : குறுங் சகாணம் , செங் சகாணம் , விரிசகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் கடள பிரித்து
எழுதுவர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இங் சக யார் எந் த குழுவிற் கு செர்வது பயிற் சிதாளில் குறுங் சகாணம் ,
செங் சகாணம் , விரிசகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் கடள உருவாகும் சவவ் சவறு பைங் கடள
வழங் கியுள் ளது.
பைங் களில்
சகாணத்தின்
மாதிரியிடன வழங் கியுள் ளது.
இந்த
பயிற் சித்தாளின்
உதவியினால்
சகாணங் களின்
வடககடள
அடையாளம்
கண்டு
குறுங் சகாணம் ,
செங் சகாணம் ,
விரிசகாணம்
மற் றும்
எளிய
சகாணங் களாக
வடகப்படுத்துவது கற் றடல பரிசீலிப்பது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 8.4
பெயல் ொடு 05: பைம் பார்த்து சகாணத்தில் அளவு மற் றும் சகாணத்தின் வடகடய எழுதுவது
ந ொக்கம் : பைம் பார்த்து சகாணங் கடள அளவுகடள எழுதுவதனுைன்
சகாணத்தின்
வடககடள எழுதுவார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இங் கு சவவ் சவறு விதமான சகாணங் கடள உருவாக்கியிருக்கும்
ஒரு பைத்டத வழங் கியுள் ளது.
சகாணத்தின் அளடவ கவனித்தல் , குறியீை்டின் மூலமாக
சகாணத்தின் சபயடரயும் வடகயிடனயும் இந்த பயிற் சித்தாளில் எழுதுவது.
இசத சபால் சவவ் சவறு வடகயான பைங் கடள
குழந்டதகளின் டகயினால் எழுதி பரிசீலிப்பது
சகாணம்
அளவு
சகாணத்தின்
வடக

∠
∠

கற் றல் தொளில் பெயல் ொட்டின் எண்: 8.6
பெயல் ொடு 06: கடிகாரத்தின்
முை்கள் இடைசயயுள் ள சகாணங் களின்
வடககடள
அடையாளம் காண்பது.
ந ொக்கம் : எளிய சூழ் நிடலகளில் கடிகாரத்தின் முை்கள் இடைசய உருவாகும் குறுங் சகாணம் ,
செங் சகாணம் , விரிசகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் கள் அடையாளம் காண்பது.
பெயல் ொட்டின்
விவரம் :
இந்த
செயல் பாை்டிலுள் ள
சகாணத்தின்
வடககளான
குறுங் சகாணம் , செங் சகாணம் , விரிசகாணம் மற் றும் எளிய சகாணங் கடள தினெரி
பயன் பாை்டின் சூழ் நிடலகடள கூறுவதன் மூலமாக புரிந்து சகாள் ளுதல் .
கடிகாரத்தின் முை்களின் இடைசய உருவாகும் குறுங் சகாணம் , செங் சகாணம் , விரிசகாணம்
மற் றும் சகாணங் கடள அடையாளம் கண்டு கற் றடல பரிசீலிக்க படுவது.
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கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்: 8.7
ொடபுத்தகத்தில் பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : ஆரம் ப வடிவங் கடள சதரிந்து சகாள் ளல்

கற் றல்
விறளவுகள்
அளவுகளுக்கு
தகுந்தவாறு
சகாணங் க
டள
வடகபடுத்து
வர் 45°, 90°,
மற் றும்
180°
சகாணங் க
டள
உள் ளைக்கி
சகாணங் களி
ன் அளவுகடள
சதாராயமாக்
கல் .

மதி ் பிடுதல் டி ிறலகள்
டி ிறல-1
டி ிறல-2
டி ிறல-3
அளவுகளுக்கு
தகுந்தவாறு
குறுங் சகாணம் ,
செங் சகாணம் ,
விரிசகாணம் ,
மற் றும்
எளிய
சகாணங் கள்
வடகப்படுத்து
-வார்கள் .

குறுங் சகாணம் ,
செங் சகாணம் ,
விரிசகாணம் ,
மற் றும்
எளிய
சகாணங் கள்
வடகப்படுத்தி
சபயரிடுதல் .

குறுங் சகாணங் க
ள் ,
செங் சகாணங் க
ள் ,
விரிசகாணங் கள்
உள் ளைக்கி
அடவகளின்
அளவுகடள
சதாராயமாக்கல்

டி ிறல-4
ொதாரண
சூழ் நிடலகளில்
குறுங் சகாணங் க
ள் ,
செங் சகாணங் க
ள் ,
விரிசகாணங் கள்
மற் றும்
எளிய
சகாணங் கள்
உருவாகும்
சூழ் நிடலகடள
குறிப் பிடுவார்கள்
.

கற் றல் விறளவு-9
பெயல் ொடு
01: அன் றாை வாழ் க்டகயில்
குழந்டதகளுக்கு
சதரிந்த ெமெ்சீர் சபற் றிருக்கும் வடிவங் கடள அடையாளம்
காண்பர்.
ந ொக்கம் : தினெரி வாழ் க்டகயில் குழந் டதகளுக்கு சதரிந்த
ெமெ்சீர்
சபற் றுள் ள
வடரபைங் கடள
கவனித்து
ெமெ்சீர்
வடிவங் கடள அறிந்து சகாள் வர்.
பெயல் ொட்டு விவரம் : ஆசிரியர் குழந்டதகளுக்கு அன் றாை
வாழ் க்டகயில்
பார்க்கும்
சவவ் சவறு
பைங் கடள/வடிவங் கள்
உதாரணங் கள் உைன் ெமெ்சீர் வடிவங் கடள குழந்டதகளுக்கு
அறிமுகப்படுத்துவர். வரிடெ எண்ணி கை்டிைங் கள் , புைடவகள் ,
வண்ண ெை்டைகள் , அவற் றிலுள் ள அழகான ெமெ்சீர் காரணம்
எண்ணுவடத
அறிவு
ஏற் படுத்துவது
அவசியம் ,
அவர்களில்
அழகுணர்வு மற் றும் நுை்பம் பார்த்து இதன் மூலம் வளர்ப்பது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகள் எண்: 9.1
பெயல் ொடு 02: ெமெ்சீர் மற் றும் ெமெ்சீரற் ற வடிவங் கள்
ந ொக்கம் :
ெமெ்சீர்
மற் றும்
ெமெ்சீரற் ற
வடிவங் கள்
புரிந்துசகாள் வது.
பெயல் ொட்டின்
விவரம் :
ஆசிரியர் குழந்டதகளுக்கு
சில
வடிவங் கடள சகாடுக்க சவண்டும் .
ஒவ் சவாரு வடிவங் கடள
குழந்டதகள்
பார்த்து
அடவகடள
ெமெ்சீர்
வடிவங் கடள
பரிசீலித்து
வடிவங் கடள
ெமெ்சீர்
மற் றும்
ெமெ்சீரற் ற
வடிவங் களுக்காக
வடகப்படுத்துவது.
கற் றல்
தாள் களின்
உதாரணங் களுைன்
எளிதாக
சுற் றுபுறத்திலுள் ள
உதாரணங் களுைன்
கருத்துகடள
வலுப்படுத்த
சவண்டும் .
பிர்திபலிப்பு/சநரான ெமெ்சீர் வடிவங் கடள சவவ் சவறு உதாரணங் களின் மூலமாக கூறுவது.
கற் றல் தாள் களில்
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கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகள் எண்: 9.2
பெயல் ொடு 03: வடிவங் களுக்கு ெமெ்சீர் சகாடுகடள வடரதல் .
ந ொக்கம் : ெமெ்சீர் சகாை்டிடன புரிந்து சகாண்டு ெமெ்சீர்களுக்கு சகாடு வடரதல் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : ஆசிரியர் குழந்டதகளுக்கு சில வடிவங் கடள சகாடுக்க சவண்டும் .
ஒவ் சவாரு வடிவங் கடள குழந்டதகள் பார்த்து அவற் டற ெமெ்சீரிடன பரிசீலிக்க சவண்டும் .
வடிவங் கள் ஒன் று அல் லது அதற் கு அதிகமான ெமெ்சீர் வடிவத்திற் கு சபாருந்தியுள் ள மற் றும்
ஏசதனும் ெமெ்சீர் சகாை்டிற் கு சபாருந் தாது என் று சதரிந் து சகாள் வதன்
மூலமாக
குழந்டதகளுக்கு ெமெ்சீர் சகாடிழுத்து உதவுவார்கள் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்கள் : 9.3, 9.5, 9.7
பெயல் ொடு 04: ெமெ்சீர் வடிவங் கடள உருவாக்குதல் .
ந ொக்கம் : குழந் டதகள் ெமெ்சீர் வடிவங் கடள முழுடமயடைய
செய் வர், செர்ப்பர் மற் றும் சுயமாக உருவாக்குவர்.
பெய ் ொட்டின் விவரம் : குழந்டதகள் சவவ் சவறு வடகயான
உதாரணங் கள் மூலமாக அடர உருவங் கடள முழுடமயாக்குவதல் ,
சுயமாக அவர்க்கு சதரிந்த வடிவங் கடள உருவாக்குவது மற் றும்
சவவ் சவறு சபாருள் கள் , அை்டைகள் , தாள் கடள பயன் படுத்தி
ெமெ்சீர்
வடிவங் கடள
உருவாக்க
வாய் ப்பிடன
சகாடுக்க
சவண்டும் , கருப்பு டமயுள் ள கயிற் றின் மூலமாக சவவ் சவறு
ெமெ்சீர் உருவங் கடள உருவாக்க தூண்டுதல் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகளின் எண்: 9.4, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10
ொட புத்தகத்திற் கு பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : 13 ெமெ்சீர் வடிவடமப்பு
மதி ் பிடுதல் டி ிறலகள்
கற் றல்
படி நிடல-1
படிநிடல-2
படிநிடல-3
விடளவுகள்

ஒன் று
மை் றும்
அதிகமான
யகாட்டின்
சமச்சீர்
ப ை் றிருக்கும்
இரண்டு
ரிமாணங் களின்
சமச்சீர்கறள
உருவாக்குதல்

சுை் றியுள் ள
சூழ் நிறலயால்
சமச்சீர்
வடிவங் கறள
கண்டறிவர்.

பெயல் ொடு
01:
சவவ் சவறு
முடறயற் றதாக கண்ைறிதல் .

சமச்சீர்
மை் றும்
சமச்சீரை் ை
வடிவங் கறள
வறக ் டுத்துவர்.

சமச்சீர்
வடிவங் களுக்கு
அச்சுகள்
வறரவர்

கற் றல் விறளவு: 10
சூழ் நிடலகளில்
உள் ள
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சமச்சீர்
வடிவங் கறள
பசாந்தமாக
உருவாக்குவார்கள்

வடிவங் களின்

ந ொக்கம் : தினெரி வாழ் க்டகயில் சவவ் சவறு சூழ் நிடலகளில்
சுற் றளவுகடள குழந் டதகள் முடறொராதடவயாக கண்ைறிவர்.
பெயல் ொடுகளின்
விவரம் :
சுற் றளவு
கண்ைறிய
குழந்டதகளுக்கு
சவவ் சவறு
சூழ் நிடலகடள
சகாடுக்கப்பை்டுள் ளது.
விவொய
நிலங் களின்
சுற் றளவுகடள கண்ைறிய சுற் று சகாடுகடள சகாடுப்பதன்
மூலம்
கணக்கு
செய் ய
தூண்டுதல் .
வகுப்புகளில்
குழந்டதகளிைம் இருக்கும் புத்தகங் களின் சமசல உள் ள
எல் லா
மூடலகளின்
சமாத்த
நீ ளம் ,
சமடெயின்
மூடலகளின் சமாத்த நீ ளம் , ஜன் ன, வாயிற் படி, கரும் பலடக

படிநிடல-4

ஏசதனும்

சுற் றளவுகடள

வடிவங் களின்

எங் சக எல் லா புத்தகத்தின் சுற் றளவுகடள கயிற் றின் உதவியுைன் அளவிை்டு.
கற் றல் தொள் களில் உள் ள பெயல் ொட்டின் எண்: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
பெயல் ொடு 02: சூத்திரம் பயன் படுத்தி செவ் வகம்
மற் றும் ெதுரங் களின் சுற் றளடவ கண்ைறிவார்கள் .
ந ொக்கம் : குழந்டதகள் முடறயான செவ் வகம் மற் றும்
ெதுரங் கள் சுற் றளடவ கண்டுபிடிக்கின் றார்கள் .
பெயல் ொட்டு விவரம் : சுற் றளவுகடள பயன் படுத்தி
செவ் வகம்
மற் றும்
ெதுரம்
சுற் றளவு
கண்ைறிய
வாய் ப்புகடள சகாடுத்தல் சூத்திரங் கடள குழந்டதகசள
அறிந் து சகாள் ள வாய் ப்புகடள சகாடுப்பது.

கற் றல் தொள் களில் உள் ள பெயல்

ொடுகள் எண்: 10.7, 10.8

பெயல் ொடு 03: சவவ் சவறு வடிவங் கடள ெதுர தாளினால் உருவாக்கி
மற் றும் ஒப்பிடுதல் .
ந ொக்கம் : குழந்டதகள் சுற் றளவு சகாண்டு வடிவங் கடள வடரவர்
மற் றும் ஒப்பீடு செய் வர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : ெதுர தாள் கடள சகாண்டு சவவ் சவறு சுற் றளவு
வடிவங் கடள குழந்டதகசள உருவாக்க வாய் ப்பு சகாடுப்பது.
இதன்
மூலம்
சுற் றளவு கருத்திடன உறுதிபடுத்த முடிகிறது. இதனுைன்
சவவ் சவறு வடிவங் கடள ஒப் பிடுவதற் கு அதிகமான வாய் ப் புகடள
வழங் க சவண்டும் .
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொட்டின் எண்: 10.9

பெயல் ொடு 04: சுற் றளவுகடள முடறொராதடவயாக கண்ைறிதல் .
ந ொக்கம் :
சகாடுக்கப்பை்டுள் ள
ஏசதனும்
வடிவங் கள்
பரப்பளவுகள்
குழந்டதகள்
முடறொராதடவடய கண்ைறிவர்.
பெயல் ொட்டின்
விவரம் :
ெதுர
தாள் களின்
சமல்
பரப் பளவுகடள
குழந்டதகள்
முடறொராதடவகடள கண்ைறிய வாய் ப்பு வழங் க சவண்டும் .
இந்த வாய் ப்புகள்
குழந்டதகளுக்கு கருத்துகடள உறுதியாக்க உதவுகிறது. முடறயான மற் றும் முடறயில் லா
வடிவங் கடள கிராப் தாளின் சமசல வழங் கும் சபாது அடவகடள பரப்பளடவ முடறயற் ற
கணக்கீடு செய் ய திறனுள் ளவராக்கும் குழந் டதகடள தூண்டுவது முக்கியமானது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகளின் எண்: 10.10, 10.11 , 10.20, 10.21
பெயல் ொடு 05: சூத்திரங் கடள பயன் படுத்தி செவ் வக மற் றும் ெதுரங் களின் பரப்பளடவ
கண்ைறிவர்.
ந ொக்கம் : குழந்டதகள் முடறொர்ந்த செவ் வகம் மற் றும் ெதுரங் கள் கண்டுபிடிக்கின் றனர்.
பெயல் ொட்டின்
விவரம் : சூத்திரங் கடள பயன் படுத்தி செவ் வகம்
மற் றும்
ெதுரம்
பரப்பளவுகடள கண்டுபிடிக்க வாய் ப்புகடள சகாடுப்பவர்.
சூத்திரங் கடள குழந்டதகள்
கண்டுசகாள் ள வாய் ப் புகடள சகாடுப்பதன் மூலமாக கற் றடல உறுதிப்படுத்துதல் .
பெவ் வக ர ் ளவு: நீ ளம் X அகலம் , ெதுரளவுகள்
ெதுர ர ் ளவு: பக்கம் X பக்கம் ெதுரளவுகள்
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகள் எண்கள் : 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17
பெயல் ொடு 06: சுற் றளவு மற் றும் பரப்பளவுகள் நடுவில் உள் ள சதாைர்பு மற் றும்
பயன் பாடுகள் .
ந ொக்கம் : சுற் றளவு மற் றும் பரப்பளவுகள் நடுவில் உள் ள சதாைர்டப அறிவார்கள் மற் றும்
பயன் பாடுகடள சதரிந்து சகாள் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : ெதுர தாள் களில் சகாடுக்கப்பை்டுள் ள வடிவங் கடள சுற் றளவு
மற் றும் பரப்பளவுகடள கண்ைறிய வாய் ப்பு சகாடுப்பது மற் றும் சகாடுக்கப்பை்டுள் ள
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வடிவங் கடள முழுடமயாக்க அவற் றின் சுற் றளவு மற் றும் பரப்பளவுகடள கண்ைறிய
தூண்டுதல் . இவற் றிற் கு சதாைர்புள் ள அன் றாை வாழ் க்டகயின் சூழ் நிடலயிலுள் ள சுற் றளவு
மற் றும் பரப்பளவுகள் சதாைர்புள் ள சிக்கல் கடள விடுவிக்கின் றனர்.
கற் றல் தொள் களின் பெயல்

ொடுகளின் எண்: 10.18, 10.19,

ொட புத்தகத்தில் பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : 10-அளவியல்
மதி ் பிடுதல் ிறலகள்
கற் றல்
டி ிறல-1
டி ிறல-2
விறளவுகள்
சுை் றுபுைத்தில்
முறைசாரா
முறைசார்ந்த
உள் ள
ஏயதனும்
பசவ் வகம் மை் றும்
சூழ் நிறலயில்
வடிவங் கள்
சதுரம்
சுை் ைளவு
கிறடக்கும்
சுை் ைளவு
மை் றும் மை் றும்
ர ் ளவு
பசவ் வக வடிவ
ர ்
கண்டுபிடி ் வர்கள்
ப ாருள் கள்
கண்டுபிடி ் ார்க
.
சுை் ைளவு
ள்
மை் றும்
ர ்
கண்டறிவார்க
ள்

டி ிறல-3
சுை் ைளவு
மை் றும்
ர ் ளவு
உடன்
பதாடர்பு
அறிந் து
கணக்குக
றள
பசய் வர்.

டி ிறல-4
தினசரி
வாழ் க்றகயில்
பதாடர்புள் ள
சுை் ைளவு
மை் றும்
ர ் ளவு
யன் டுத்தி
திைன்
ப ை் ைவராவார்
.

கற் றல் விறளவு – 11
பெயல் ொடு 01: சவவ் சவறு காய் கறிகள் புள் ளி விவரங் கடள சமாத்தம் சகாடுக்கும் மூலமாக
பகுத்தாய் வர்.
ந ொக்கம் : குறிப்பிை்ை சபாருள் கள் எண் விவரங் கடள செகரித்த பகுத்தாய் வர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : குறிப் பிை்ை காய் கறிகடள வழங் கும் மூலம் அவற் டற புள் ளிவிவர
வடிவில் சவளிப்படுத்துவதுைன் சபற் ற புள் ளி விவரங் கடள பகுத்தாய் பவர். இசத சபால்
தம் முடைய தினெரி வாழ் க்டகயில்
சூழ் நிடலகளின்
எண்
விவரங் கடள செகரித்து
அடவகடள விவாதித்ததன்
மூலம் குழந்டதகள் இந் த கற் றல் சபாருளிடன கற் று
சகாள் கின் றனர். இசத சபால் குழந் டதகளுக்கு சவவ் சவறு செயல் திை்ை செயல் கடள வழங் கி
கருத்துகடள சதரிந் து சகாள் ள உதவுதல் .
கற் றக் தொள் களில் பெயல்

ொடுகள் எண்: 11.1, 11.2, 11.3

பெயல் ொடு 02: வடரபைத்தில் புள் ளி விவரங் கடள பகுத்தாய் ந்து புரிந்து சகாள் வர்.
ந ொக்கம் : வடரபைங் கடள பகுத்தாய் ந் து பதிலளிப்பார்கள் .
பெயல் ொட்டின்
விவரம் :
இந் த செயல் பாை்டின்
வளர்ப்பு
பிராணிகள் ,
சவவ் சவறு
உயிரினங் கள் , தினெரி காலநிடல, உபசயாகிக்கும் வாகனங் கள் , குழந் டதகளின் இறப்பு
விகிதம் , விருப்பமான சவவ் சவறு வடிவங் கள் முதலியவற் றிற் கு வடரபைம் வழங் குவதன்
மூலமாக குழந்டதகள் விவாதித்து பகுத்தாய் வர் மற் றும் சதாைர்புள் ள
எந்தசவாரு
வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கும் திறனுள் ளவராகின் றனர். இதில் லாமல் குழந்டதகளுக்கு
இவ் வாறு வடரபைங் கள் வழங் குவதன் மூலம் எளிதாக புரிந்து சகாள் வதுைன் தினெரி
வாழ் க்டகயில் பயன் படுத்தவும் உதவி செய் கின் றது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொடுகளின் எண்கள் : 11.4, 11.5
பெயல் ொடு
03:
எந்தசவாரு
பாைத்திற் கு
சதாைர்புள் ளது என் று
எண்விவரங் கடள
ஒருங் கிடணத்து வடரபைம் வடரவர் மற் றும் பகுத்தாய் வர்.
ந ொக்கம் : புள் ளி விவரங் களுக்கு வடரபைம் வடரவர்.
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இங் சக சவவ் சவறு கண்சணாை்ை வடிவில் சகாடுத்தால் குழந் டதகள்
எண் விவரங் கடள செகரிப்பர் மற் றும் அந் த எண் விவரத்டத வடரபைத்தில் குறிப் பிடுவார்கள் .
இதனுைன் குழந்டதகள் இசத சபால் தினெரி நிகழ் வுகளில் தன் னிைம் உள் ள சபாருள் கள் ,
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தனக்கு பிடித்த சபாம் டமகள் முதலியவற் டற செகரிப்பதுைன் அவற் றிற் கு வடரபைம் வடரவர்
மற் றும் சதாைர்புள் ள வினாக்களுக்கு பதிலுடரப்பார்கள் . இதன் மூலமாக குழந்டத எளிதாக
எந்தசவாரு சூழ் நிடலகளுக்கும் வடரபைம் வடரவர். இதன் மூலம் கற் றல் விடளவின் கற் றல்
பலனளிக்கிறது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல்

ொடுகளின் எண்கள் :11.6

பெயல் ொடு 04: தினெரி சூழ் நிடலகளுக்கு கம் ப வடரபைங் கடள பகுத்தாய் ந்து புரிந்து
சகாள் வார்கள் .
பெயல் ொட்டின் விவரம் : இங் சக சவவ் சவறு மாநிலங் களின் சபண்களின் எண்ணிக்டகடய
விகித விவரம் சகாடுக்கப் பை்டுள் ளது.
குழந்டதகள் இந்த வடரபைைத்டத பார்த்து
விவாதிக்கும் மூலமாக புரிந்து சகாள் வர் மற் றும் இந் த வடிவில் கற் ற குழந்டதக்கு ஏசதனும்
வடிவில் கம் ப வடரபைங் கடள சகாடுக்கும் சபாது எளிதாக புரிந்து சகாள் வர் மற் றும் அன் றாை
வாழ் க்டகயில் கம் ப வடரபைம் வடிவில் வடரபைங் கடள எளிதாக பகுத்தாய் வு செய் வதுைன்
இந்த கற் றல் விடளவான கற் றடல குறிப்பிை்ை வகுப்புகளுக்கு பரிசீலிக்கப்படுகிறது.
கற் றல் தொள் களில் பெயல் ொட்டின் எண்கள் : 11.7 லிருந்து 11.14
ொட புத்தகத்தில் பதொடர்புள் ள அத்தியொயம் : எண்கள் விவரம் (புள் ளிவிவரம் ) சமலாண்டம.

கற் றல் விறளவு
செகரித்திருக்கும்
புள் ளிவிவரங் கடள
பகுத்தாய் வுதல்

மதி
டி ிறல -1
வடரபைம்
மற் றும்
கம் ப
வடரபைங் கள்

் பிடுதல் ிறலகள்
டி ிறல-2
டி ிறல – 3
புள் ளி
வடரபைத்டத
விவரங் கடள
பகுத்தாய் வர்
செகரிப்பவர்
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டி ிறல-4
அன் றாை
வாழ் க்டகயில்
சூநிடலயில்
செகரித்திருக்கும்

