கர்நாடக அரசாங் கம்
ப ாதுக் கல் வித் துறை
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பாடம் : முதல் மமாழி தமிழ்
7 ஆம் வகு ் பு
( First Language)

விரிவான

யிை் சி கர்நாடகா, ப ங் களூரு
மை் றும்

கல் வி ஆராய் ச்சி மை் றும்

யிை் சித் துறை, ப ங் களூரு

i

¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£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¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸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×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À 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 ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
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×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£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£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. 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 £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£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 ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß 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±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
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கற் றலின் விசைவுகை்
கேட்ட / படித்த
சாதடை, சமூேம்

பக்கம்
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் டை,

முதலியைற் றிற் குத்
ததாடர்புடடய
ேடத,
நிேழ் வுேள் , படங் ேள் மற் றும் ேதாபாத்திரங் ேள் ,

ேவிடத,
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தடலப் பு முதலியைற் டறப் பற் றி கபசுைர், விைா விடுப் பர் மற் றும்
தாகம சிறுகுறிப் பு எழுதுைர், தம் முடடய ஆகலாசடைேளுே்கு தாகம
ஒரு முடிவுே்கு ைருைர்.
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5

பலைடேயாை சூழ் நிடலேள் மற் றும் கநாே்ேங் ேளுே்ோே கபார்டிை்
மீது எழுதிய அறிவுப் பு, நிேழ் சசி
் அறிே்டே,
ேடிதம் முதலியைற் டற அறிந்துே் தோள் ைதற் ோேப் படித்து அடத
நேல் /பதிவு தசய் ைர்.
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15 – 17

ஏதாைது ஒரு பாடப் தபாருடள கமகலாட்டமாேப் படித்து அதில்
ோணும் சிறப் பு அம் சங் ேடளே் ேண்டறிைர் மற் றும் ேணித்துே்
கூறுைர் அல் லது தாகம இயற் றிே் கூறுைர்

18 – 20

மற் றைர்ேள் தைளிப் படுத்திய அனுபங் ேடள கேட்ட
எழுதுைார்ேள் . எடுத்துே்ோட்டாே தபாது

கபச்சுே்ேடள

23 – 27

28 – 31

6

தமே்கு கிடடத்த பல் கைறு இலே்கிய படடப் புேடள விைரிப் பது
மற் றும் எழுதுைது
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தாை்
ேண்ட படம் , நிேழ் வு, சூழல் , படத்ததாகுப் பு
ோட்சியிடைே் குறித்து தபற் ற அனுபங் ேடள தை்

அல் லது

படடப் பாற் றடலே்
தோண்டு
ைாய் தமாழி
தமயப் பாட்டிை் மூலம் தைளிபடுத்துைர்

மற் றும்
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20 – 23

தமாழியிை்
நுணுே்ேம் அடமப் பு, தமாழி ைழே்கு இைற் டறப்
பாராட்டுைர் ேடத ேட்டுடரயிலுள் ள தபாை் தமாழிேள் , பழதமாழிேள்
முதலிய.
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எழுதுைதற் கு மற் றும் படிப் பதற் கு ஏற் ப தமது எழுத்தாே்ேங் ேடள
மாற் றிே் தோள் ைர்.

இடங் ேளில் அதாைது குழாயடியில் , கபருந்தில் , நேர டமயத்தில்
கபாை் ற இடங் ேளில்
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எழுத்து

உள் ளுர், சமூேம் , இயற் டே சுழலிலுள் ளைற் றிற் கு
(எடுத்துே்ோட்டாே) ைரதட்சடை விடளவுேள் ,

31 - 33

பதிலளிப் பது
33 – 37

புடேயிடல மூலம் உண்டாகும் தீடமேள்
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ேடத, ேவிடதேடள படித்து அைற் றிலுள் ள எழுத்து நடட முடற
குறிப் பிடுைர் (எடுத்துே்ோட்டாே) உணர்வு
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பூர்ைமாேவும் , ைர்ணடை மூலமாேவும் தைளிப் படுத்துைர்.
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உணர்வு பூர்ைமாை அம் சங் ேளாை ஜாதி, மதம் , பாலிைம் , பழே்ே
ைழே்ேம் , பாரம் பரியம் , ஆடட, ஆபரணங் ேள்
முதலியைற் டறப் பற் றிய
தைளிப் படுத்துைர்
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7

தைது

அனுபைத்டத

ஏற் ற எழுத்து குறியீடுேடளப் பயை் படுத்தி
தசாற் தறாடர்ேள் , தபாை் தமாழிேள் ,
ஒலிநயச் தசாற் ேள் ,
பயை் படுத்துைர்

பாலிைம்
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கற் றலின் விசைவு - 1
ககட்ட

/

படித்த

இலக்கிய

பசடப் புகைில்

உை் ை

நசகக்ைசு
் சவ,

ைாதசன,

ைமூகம்

முதலியவற் றிற் குத் ததாடர்புசடய கசத, கவிசத, விவரம் , நிகழ் வுகை் , படங் கை் மற் றும்
கதாபாத்திரங் கை் ,தசலப் பு முதலியவற் சறப் பற் றி கபசுதல் , வினா விடுப் பர் மற் றும் தாகம
சிறுகுறிப் பு எழுதுவர், தம் முசடய ஆகலாைசனகை் மற் றும் ஒரு முடிவுக் கு வருவர்.

ேற் றல் விடளவுேளிை் விரிைாே்ேம் (முே்கியத்துைம் )
*

எளிய தசாற் தபாழிவுேள் (அ) தாை் கேட்ட ஒரு சில விஷயங் ேடளப் பற் றி கேட்டப் பிை் அதை்
பற் றி கபசுதல் .

*

தாை் திைசரி ைாழ் ே்டேயில் கேட்ட நடேச்சுடை மற் றைர்ேளுடை் பகிர்ந்து தோள் ளுதல் .

*

தாம் கேட்ட (அ) பார்த்த, படித்த ஒரு சில சாதடைேடள பற் றி உடரயாடல் .

*

தாை் படித்த (அ) ேற் ற ேடதேளில் தைே்கு பிடித்த ேவிடத (ம) எதைால் தைே்கு பிடித்தது எை
மற் றைர்ேளுடை் பகிர்ந்து தோள் ளுதல் .

*

பாடத்திகலா (அ) பாட்டி கூறிய ேடதேளிகலா தைே்கு பிடித்த, தை் டை தாகை மாற் றி தோள் ள
உதவி புரிந்த ேடதேடளப் பற் றி பகிர்ந்து தோள் ளுதல் .

*

ைகுப் பில் உள் ள மாணைர்ேடள படங் ேடள பார்த்து (உதாரணம் ) கைேமாே தசை்ற ஒருைனுே்கு
விபத்து கநர்ந்த படத்டத ோட்டல் .

*

ஆசிரியர் மாணைர்ேடள தாை்

கேட்ட பார்த்த (அ) படித்த புத்தேங் ேள் , ததாடலே்ோட்சி,

ேடதேள் இைற் றில் தை் டை ேைர்ந்த ேதாபாத்திரத்திடை பிடித்ததற் கு ோரணத்டத கூறுச்
தசய் தல்
*

தை் ைம் பிே்டேடய

தூண்டும் படியாே

தடலப் புேடளே்

தோடுத்து

(உதா)

சூழ் நிடல

ோப் பாற் றுதல் அதை் பற் றி கபசச் தசய் தல்
*

தாம் கபசிய, கேட்ட, படித்த தசய் திேள் , விஷயங் ேள் பற் றி தைே்கு தாகை கேள் விேடள (ஏை் ?
எதற் கு? எதைால் ?) கேட்டு ஒரு முடிவுே்கு ைந்து தைது ேருத்துே்ேடள (ம) ஆகலாசடைேடள
நல் கநாே்ேங் ேளுடை்

ைாழ் ே்டேயில் தசயல் முடற படுத்தி முடிவுே்கு ைரும் திறடை தபற் றல் .
பலைடேயாை சூழ் நிடலேள்
நிேழ் சசி
்
அறிே்டே,ேடிதம்

மற் றும்

கநாே்ேங் ேளுே்ோே கபார்டிை்

மீது எழுதிய அறிவுப் பு,

முதலியைற் டற அறிந்துே் தோள் ைதற் ோேப் படித்து அடத நேல்

தசய் ைர்.
ேற் றல் விடளவுேளிை் விரிைாே்ேம் மற் றும் முே்கியத்துைம் :*

பலைடேயாை சூழ் நிடலேளில் தாை் ோணும் அறிவிப் பு பலடேயில் உள் ள அறிவிப் புேடளப்
படித்து அதைால் உண்டாகும் பயை் ேள் பற் றி கபசுதல்

*

தை் ைம் பிே்டேடய

உருைாே்ே

மாணர்ைேளுே்கு

ஒரு

சில

சிறிய

சிறிய

நிேழ் சசி
் ேடள

உருைாே்கி தசயல் முடற படுத்த தயார் தசய் தல்
*

ைகுப் படறயிகலகய

ஒரு

மாணைை் /மாணவி

மற் ற

மாணைர்ேளுே்கு
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ைரிேளில்

ேடிதம்

எழுதுதல் .
*

எழுதிய பிறகு ஒருைருடடய ேடிதத்டத மற் றைர் நேல் தசய் தல்

நம்

விருப் பத்திற் குரிய அல் லது ஆசிரியரால்

உருைாே்ேப் பட்ட தசயல் பாடுேடளச்

தசய் யும்

தபாழுது, எழுதும் விதிேடள நை் கு அறிந்துே் தோண்டு, தமது எழுத்தாே்ேங் ேடள ஆய் வு தசய் ைர்.
எழுதுைதற் கு மற் றும் படிப் பதற் கு ஏற் ப தமது எழுத்தாே்ேங் ேடள மாற் றிே் தோள் ைர்.

1

ேற் றல் விடளவுேளிை் விரிைாே்ேம் மற் றும் முே்கியத்துைம்
*

மற் ற

மாணைர்ேடளப்

பார்த்து

எழுதிய

ேடிதத்திற் கு

பிறகு

மாணைர்ேள்

தை் னுடடய

புத்தத்திலுள் ள ஒரு சில பே்ேங் ேடள நேல் தசய் தல் .
*

தைே்கு பிடித்த ேவிடதேடள எழுதுதல்

*

எழுதும் கபாது உபகயாேப் படுத்தும் விதிேடள பிை் பற் றுதல் (.,!)

*

இடம் விட்டு, சரியாை குறியீடுேள் , எழுத்தாங் ேடள பயை் படுத்துதல்

முே்கியத்துைம் மற் றும் ததாகுப் பு :*

மாணைை்

தைே்கு பிடித்த அல் லது கேட்ட, படித்த புராணங் ேளிலிருந்து தாகை புரிந்துே்

தோண்டு,தாகை

கேள் வி

புராணங் ேளிலிருந்து

தை்

எழுப் பி,

ேட்டுடர

முடிடை

எழுதுதல் .

நிர்ணயித்து

தாை்

தோள் ளுதல் .

படித்த
கமகல

அல் லது

கேட்ட

கூறப் பட்டுள் ள

கநாே்ேங் ேேளிை் மூலம் ஆசிரியகர ஒரு சில
தசயல் பாடுேடள தயார் தசய் துே் தோள் ளுதல் . ஒரு படகமா அல் லது நிேழ் கைா ஒரு மாணைைிை்
ைாழ் ே்டேயில்

நிரந்தரமாை

படமாே

திேழும் .

ைாழ் ே்டேயில்

நிேழும்

பல

சூழ் நிடலேள் ,

சம் பைங் ேள் ,விஷயங் ேள் ,நிேழ் வுேள் குடும் ப சூழல் ேளில் உருைாகும் பிரச்சடைேடள அைர்ேகள
கயாசித்து ஒரு மிடேயாை முடிவுே்கு ைர இே்ேற் றலிை் விடளவு உதவி புரிகிறது.
திறை் கமம் படுத்த ஒரு சில தசயல் பாடுேள்

தையல் பாடு-1
தடலப் பு: கேட்டு புரிந்துே் தோள் ளுதல்
குறிே்கோள் : மாணைர்ேளிை் கேட்கும் திறடை ைளர்த்தல் .
தசயல் பாடு

5 ஐ-ம் ைகுப் பிலுள் ள ேடவுள் ைாழ் த்து முதல் பாடடல ஆசிரியர் ராேமாே பாடடல

மாணைர்ேளுே்கு தசால் லுே் தோடுத்து அப் பாடடல ராேமாே பாட டைத்தல் . பிறகு பாடலிை்
ேருத்துடரடய கூறச்தசய் து, ஆசிரியர் நூல் குறிப் டபயும் விளே்கிே் கூறிைார்.
தசயல் பாடு 1) அருஞ் தசாற் தபாருள்
2) கேள் வி மற் றும் பதில்
குறிப் பு, ேற் றல் தாளில் பயிற் சி 1&2 ஐ பயை் படுத்தலாம்

தையல் பாடு : 2
தடலப் பு : மாணைர்ேகள சிறிது சிரிே்ேவும்
குறிே்கோள் : சிரிப் பு துணுே்டே படித்து சிந்தித்து சந்கதாசப் படுத்தல்
தசயல் முடற : ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு கீகழ தோடுே்ேப் பட்டுள் ள சிரிப் பு துணுே்டே கூறி, பிறகு
மாணவிேளுே்கு

ததரிந்த

சிரிப் பு

துணுே்குேடளயும் ,

சிரிப் பு

ேடத

மற் றும்

ேவிடதேடள

தசால் லவும் அைோசம் தசய் து தோடுத்தல் .
உதாரணம் :பிறகு ஆசிரியர் மாணைர்ேளிடம் கபசுதல்
கேள் விேள்
1. சிரிப் பு நம் ைாழ் ே்டேயிை் முே்கிய அம் சமா? இல் டலயா?
2. சிரிப் பு நம் ைாழ் ே்டேயிை் துை் பத்டத மறே்ே டைே்குமா? இடத நீ நம் புகிறாயா? ஏை் ?

2

இதுகபால ஆசிரியர் சிரிப் பிை் முே்கியத்துைமும் , அதை் பயை் ேடள பற் றியும் கபசுதல் . இதுகபால
பீர்பல் மற் றும் ததைாலி, சுஃபி ேடதேளிை் புத்தேங் ேடள படிே்ே டைத்ததல் .
[sheet 3 & 4 use]

தையல் பாடு 3
தடலப் பு: எை் னுடை் கபசவும்
குறிே்கோள் : படித்து கபசும் திறடை அதிேரித்தல் .
தசயல் முடற:

ஆசிரியர்

எழுதடைத்தல் .

அதடை

கீகழ

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

மாணைர்ேளிடம்

உரே்ே

சம் பைத்டத

படிே்ே

டைத்தல்

ேரும் பலடேயில்
மற் றும்

மீது

மாணைர்ேடள

தமௌைமாே மற் றும் ஒரு முடற படிே்ே தசய் தல் .
சம் பைம் :- மோத்மா ோந்தி
அைரிடம்

கபச

ஒரு நிேழ் சசி
் ே்கு தசை்றியிருந்தார். நிேழ் சசி
்
முடிந்தவுடை் மே்ேள்

சூழ் ந்திருந்தைர்.

முற் பட்டகபாது, அைளிை்

அந்த

கூட்டத்திலிருந்த

ஒரு

தபண்மணி

அைரிடம்

கபச

புடடை அழுே்ோே இருந்ததால் அைடள கபச மே்ேள் விடவில் டல.

இதடை ேைைித்த ோந்தி அைர்ேள் தாகை அைளிை் அருகில் ைந்து அைளிடம் கபசிைார். பிறகு
அந்தப்

தபண்டண

சுத்தமாை

புடடைடய

உடுத்திே்தோள் ள

கூறிைார்.

ஆைால்

அைகளா,

அைளிடம் ஒரு புடடை தாை் உள் ளது. மாற் றிே் தோள் ளே்கூட புடடை இல் டல.
எை் றாள் . அடதே்கேட்ட ோந்தியிை் மைம் மிேவும் சங் ேடமடடந்தது.
அப் கபாது ோந்தி அைர்ேளுே்கு கதாை் றியது ஒை் கற!
இப் தபண்மணி கபாலகை பலப் கபர் இை் வுலகில் துை் ப நிடலயில் இருே்ேலாம் , இருே்கிறார்ேள் எை
நிடைத்து அை் றிலிருந்து அைரும் தை ஆடம் பர ஆடடேடள துறந்து ஒரு சிறிய துணிேடள மற் றும்
அணிய ததாடங் கிைார். தை ைாழ் நாள் முழுைதும் துண்டு கைட்டிடய மட்டும் அணிந்து எளிடமகய
தை ைாழ் ே்டே எை் படத உலகில் அடைைருே்கும் ைழிோட்டிைார்

கற் றல் தாைில் பயிற் சி 5 பயன்படுத்தலாம்
தையல் பாடு 4
தடலப் பு: கேள் வி உருைாே்குகைாம் அல் லது எழுப் புகைாம்
குறிே்கோள் : மாணைர்ேள் கேள் வி கேட்கும் திறடை ைளர்த்தல்
தசயல் முடற: கீகழ தோடுத்துள் ள படங் ேடள ஆசிரியர் ஒருநாள் முை் ைாடிகய மாணைர்ேடள
நுணுே்ேமாே பார்த்து மைதில் பதிவு தசய் து தைே்கு கதாை் றியடத மறுநாள் கபசே்கூறுதல் .
படங் ேள்
ஆசிரியர் திறனுே்கேற் ற படத்டதே் தோடுத்து தசயல் படுத்துதல்
ஆசிரியர் மாணைர்ேள் எழுப் பிய கேள் விேடள ேரும் பலடேயில் உரே்ேமாே தசால் லிே்தோண்கட
எழுத

கைண்டும் .

பிறகு

மாணைர்ேடள

பார்த்து

உங் ேளுே்கு

அப் படிதயாரு

கதாை் றியதற் கு ோரணம் எை் ை எை விைரித்து, மாணைர்ேளிை்

கேள் வி

கேட்ே

ேருத்துே்கு ஏற் ற ஆசிரியர்

தசயல் படுத்துதல்
*

ஒரு தடலப் பு அல் லது படத்டத பற் றி கேள் வி கேட்பதற் கு முை் பு அந்த

தடலப் பு அல் லது

படத்டத நுணுே்ேமாே ேைைித்து அதடை எல் லா கோணங் ேளிலும் கயாசித்து கேள் விேடள
கேட்ே கைண்டும் .
*

கேட்கும் கேள் விே்கு சரியாை தீர்வு ேண்டறிந்திருே்ே கைண்டும் .

*

கேள் விேள் சுலபமாே புரியும் படியாே இருே்ே கைண்டும்
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*

கேள் விேள் தைை் கைறு கோணங் ேளிலுருந்து உருைாகி இருே்ே கைண்டும்

*

நாம் எழுப் பிய கேள் விே்கு பதில் சரியாேவும் மற் றைர்ேளுே்கு அது திருப் தியும் , எளிடமயாை
நடடமுடறயிலும் இருே்ே கைண்டும்

*

கேள் விே்கு சம் பந்தமாை ஏன் ?, எதற் கு? யாரால் ? எப் படி? எப் தபாழுது? எங் கு? யார்? எதைால்
எை் படத விைரித்து, நிருபித்து, விளே்ேத்கதாடு எை இதுகபாை் று மாணைர்ேளுே்கு ஒரு கேள் வி
எழுப் ப உதவும் முடறேடள பற் றி நை் கு புரிய டைப் பது ஆசிரியரிை் ேடடமயாகும் .

கற் றல் தாைில் பயிற் சி 6 ஐ பயன்படுத்தலாம்
தையல் பாடு 5
தடலப் பு:- கேள் வியும் நாகை, பதிலும் நாகை?
குறிே்கோள் :- கேள் விேளுே்கு பதில் கூறும் திறடை ைளர்த்தல்
தையல் முசற:ஆசிரியர் கதடைே்கேற் றைாறு, மாணைர்ேடள ஒரு குழுவில் தைே்கு கதாை் றியைாறு குழுே்ேள் (4)
தசய் து உட்ோர டைத்தல் . ஆசிரியர் 5ம் ைகுப் பில் உள் ள பகுத்தறிவு எை் ற பாடத்டத (பே்ேம் -142)
படிே்ே கூறுதல் ,
குழுவில் படித்து புரிந்துே் தோண்ட பிறகு குழுவில் உருைாகியுள் ள பல சந்கதேங் ேடள பற் றி
ஆசிரியரிை் உதவியுடை் தீர்வு ோணுதல் . பாடத்தில் உள் ள கேள் விேடள விட்டு கைறு 5 அல் லது 6
கேள் விேடள மாணைர்ேடள தை் னுடடய

ேரும் பலடேயில்

எழுதே் கூறி, அதற் கு சரியாை

விடடடய குழுவில் விைாதித்து ஒரு முடிவிற் கு ைந்து பதிடல குழுவில் பகிர்ந்துே் தோள் ளுமாறு
ஆசிரியர் உதவி புரிதல் கைண்டும்

தையல் பாடு 6
தடலப் பு: தபயரிடுகைாம் அல் லது தடலப் பிடுதல்
குறிே்கோள் : மாணைர்ேளில் தடலப் பிடுதல் எை் ற ேற் படைடய தூண்டுதல் .
தையல் முசற:ஆசிரியர் இந்த தசய் யுடள ேரும் பலடே மீது எழுதி கபாடுதல்
நிை் றே்ோல் நிற் ே அடே்ேத்தால் எை் றும்
இருந்தே்ோல் ஏைாடம ஏோர், தபருந்தே்ோர்
தசால் லிை் தசவிே்தோடுத்துே் கேட்டீே: மீட்டும்
விைாைற் ே தசால் தலாழிந்தே் ோல்
ஆசிரியர் இந்த தசய் யுடளே் குறித்து ஒரு சரியாை தடலப் பு ஒை் தைாரு மாணைரிடமும் கேட்டல் .
பிறகு அடைைரிை் தடலப் புேடளயும் ேரும் பலடேயில் எழுதி, அச்தசய் யுளில் ஆசிரியர் அப் தபயர்
டைே்ே ோரணம் கேட்டு அைர்ேடள பாராட்டுதல் .
ஆசிரியர் 2 குழுே்ேடள தசய் து ஒரு குழுவிற் கு ேடத மற் றும் ேட்டுடர மற் தறாரு குழுவிற் கு
ேட்டுடர தோடுத்து அைர்ேடள குழுவில் விைாதித்து தடலப் பு (தபயரிடுதல் ) டைத்து, அதற் கு
ோரணமும் கூறச் தசய் தல் .
கட்டுசர:- இயற் டே மற் றும் மைிதர் மூலம் ஏற் படும் ஒலிேள் , அதாைது

இடிகயாடச , ேை மடழ,

சுழற் றி வீசும் புயல் ோற் று, ஆலங் ேட்டி மடழ. ஒருபே்ேமிருந்து, இடி இடித்தல் , ேடிைமாை கைடல
தசய் தல் , ைாேைங் ேள் எழுப் பும் ஒலி, ஆோய விமாைங் ேள் ஒலி.
கபதராலி, இரயில் ஒலி, சங் கூதும் ஒலிேள் , உள் ளூர் விலங் குேள் எழுப் பும் சத்தம் , தபாதுே்கூட்டம்
விளம் பர ஒளி தபருே்கிேள் கபாை் றடை, மைிதைிை் தசவிட்டு தை் டம,
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நரம் புத் தளர்ச்சி, ேண்

எரிச்சல் முதலிய கநாய் ேள் ஏற் படுகிை் றை.
ேடத:- (5-ம் ைகுப் பில் உள் ள ேஞ் சனும் புலைனும் ேடத

டிக்க தசய் தல் )

பே்ேம் - Lesson - 6, page 35,36,37,38

தையல் பாடு-7
தடலப் பு:- ேட்டுடர எழுதலாம் .
குறிே்கோள் :- ேட்டுடர எை் பதை் ேற் படை ைளர்த்தல்
தையல் முசற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு 5 ஆம் ைகுப் பிலுள் ள பாடம் - 16 கநாபல் பரிசு தபற் ற
அறிஞர் எை் ற பாடத்டதயும் சிறுகுறிப் பு கபால 10 அல் லது 15 ைரிேளில் எழுத தசய் தல் மற் றும்
சிறுகுறிப் பு

இரண்டு

அகத

பாடத்திற் கு

சம் பந்தப் பதாே

இருே்ே

கைண்டும் .

இரண்டடயும்

மாணைர்ேடள படிே்ே கூறி, பிறகு எடத படித்தகபாது அைர்ேளுே்கு நை் றாேவும் ததளிைாேவும்
புரிந்து தோள் ள முடிந்தது மற் றும் நியாபேத்தில் டைத்து தோள் ள முடிந்தது எை கேட்டு அறிதல் .
இரண்டு விதமாே ஏை் எழுதப் பட்டுள் ளது அதை் பயை் எை் ை? எை் று மாணைர்ேளிடகம ேட்டுடர
உருைாே்குதலிை் அல் லது ேட்டுடர எழுதும் திறடையும் அதை் முே்கியத்துைத்டதயும் கூறுதல் .
[ஏதாைது

ஒரு

குறிப் பிட்ட

விஷயம் ,

சம் பைம் ,

முே்கியத்

தேைல் ேடள

மட்டும்

கசேரித்து

ைரிடசப் படுத்தி கூறுைகத ேட்டுடர உருைாே்ேம் எை ததளிவுபடுத்துதல் .]
உதாரணம் :- நமது கருநாடகம் எை் ற தடலப் பில் உள் ள விரிைாை சமூே அறிவியல் பாடமும் , நமது
மாநிலம் எை் ற 4 ஆம் ைகுப் பிலுள் ள தமிழ் பாடமும் தோடுத்து கமகல கூறப் பட்டுள் ள திறடை
ைளர்ே்ேலாம் .

தையல் பாடு 8
தடலப் பு:- எை் னுடடய ேட்டுடர
குறிே்கோள் :- ேட்டுடர எழுதும் திறடை கமம் படுத்தி தோள் ளுதல் .
தையல் முசற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேடள 4 குழுே்ேளாே பிரித்து ஒை் தைாருைருே்கும் பாரதியார்,
பாரதிதாசை் , திருைள் ளுைர் மற் றும் குமரகுருபரர் (எல் லாம் 5 ஆம் ைகுப் பு தசய் யுளில் ஆசிரியர்
குறிப் பில்

உள் ளது)

எை

நால் ைரிை்

விைரங் ேடளயும்

ஒை் தைாரு

குழுவிற் கு

தோடுத்து

அே்குழுவிலிருந்து இருைர் அதடை குழுவில் விைாதித்த பிறகு மண்டடை தசய் தல் .
ஒரு குழு ஒரு ேவிஞரிை் முழுடமயாை விைரத்டத கபசுைது மற் கறாரு குழுவிற் கு ேட்டுடரயாே
எழுதே் கூற கைண்டும் . ஆசிரியர் இைர்ேளுே்கு சரியாை ைழிோட்டி முடறயில் கூறகைண்டும் .

தையல் பாடு - 9
தடலப் பு:- எது சரி? எது தைறு?
குறிே்கோள் :- சரி தைறுேடள கயாசித்து முடிவு தசய் தடல ைளர்ே்கும் திறை் .
தையல் முசற:-

ஆசிரியர்

கீகழதோடுே்ேப் பட்டுள் ள

படத்டத

ோட்டி

அதில்

உள் ள

எல் லா

விஷயங் ேடளயும் நுணுே்ேமாே ேைைித்து, கயாசித்து ஒரு முடிவிற் கு ைந்து எது சரி? எது தைறு எை
கூறுதல் .
பிறகு அைருடடய இந்த முடிவிற் கு சரியாை பதில் எை் ை எை கசேரித்தல் . கசேரித்த விைரங் ேடள
எதற் ோே தைறு? எதற் ோே சரி எை மாணைர்ேளிடமிருந்கத கேட்டு அறிதல் . ஆசிரியர் ைழிோட்டி
உதவுதல் .
ஆசிரியர் கீகழ தோடுே்ேப் பட்டுள் ள சம் பைத்டத ஒரு மாணைடை அடழத்து உரே்ேமாேவும் ,
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ததளிைாேவும் படிே்ேச் தசய் தல் .

ைம் பவம் :- மோத்மா ோந்தியடிேள் கபார்பந்தரிை் ஒரு பள் ளியில் படித்துே் தோண்டிருந்தார். அைர்
இருந்த ைகுப் பிறகு உயர் அதிோரி ஒருைர் தசை்றிருந்தார். அைர் மாணைர்ேளுே்கு ஆங் கில

எழுத

டைத்தார். அைர் கூறிய தசாற் ேளில் தேதடல் எை் ற தசால் லிற் கு ோந்திஜீ அைர்ேள் தைறாே
எழுதியிருந்தடதப் பார்த்த ைகுப் பாசிரியர், ோந்தி அைர்ேடள டசடே மூலம் மற் ற பே்ேத்திலிருந்த
மாணைடைப் பார்த்து எழுத கூறிைார்.ஏதைைில் ைகுப் பில் மிே புத்திசாலியாை ோந்தி அைர்ேள்
தைறாே எழுதே்கூடாது எை் ற கநாே்ேத்துடை் அைர் இப் படி கூறிைார்.
ஆைால் ோந்தி அைர்ேகளா ஆசிரியர் கூறிய பிறகும் பே்ேத்திலிருந்த மாணைடைப் பார்த்து எழுத
அைர் மைம் ஒப் புே்தோள் ளவில் டல. அப் படி தசய் ைது தபறும் பாைம் எை அைருே்கு கதாை் றியது.
அைர் தசய் த இந்தச் தசயலால் ைகுப் பு ஆசிரியருே்கு மிேவும் துயரப் பட்ட்து. அைால் அதை் பிறகு
ைகுப் பாசிரியருே்கு ோந்தி அைர்ேள் கமல் மதிப் பும் மரியாடதயும் கூடியது. ஆைால் ோந்தி
அைர்ேளுே்கு மட்டும் ஆசிரியர் மீது இருந்த மதிப் பும் மரியாடதயும் எை் ைளவும் குடறயவில் டல.
ஆசிரியர் கீகழ தோடுே்ேப் பட்டுள் ள சில கேள் விேடள கேட்பதிை் மூலம் மாணைர்ேளில் கநர்டம,
சத்தியம் பற் றிய முே்கியத்துைத்டத ைளப் படுத்துதல் .

மாதிரி வினாக்கை்

*

ோந்தியடிேள் ஆசிரியர் கூறியும் ஏை் பே்ேத்து மாணைடைப் பார்த்து எழுத ஒப் பவில் டல?

*

ஆசிரியருே்கு ோந்தியடிேளிை் கமல் தைறுப் பு ேரணம் எை் ை?

*

மாணைர்ேள்

மற் றைர்ேளிை்

விடடேடள பார்த்து எழுதும்

முடற சரியா? தைறா? ஏை் ?

எை் பதற் கு ோரணம் கூறு.
[பயிற் சி

- 12]

அளவுத்திட்ட தசயல் பாடு [பயிற் சி - 13]
[குறிப் பு:- ஆசிரியர் மூலம் மாணைர்ேடள அளவிடுதல் ]
நிடலேள்

நிசல - 1

நிசல - 2

நிசல - 3

கேட்ட படித்த
இலே்கியம் , தபாருள் ,
நிேழ் வுேள் , படங் ேள் ,
ேடத ,பாத்திரங் ேள் ,
தடலப் புேள்
கபாை் றடைப் பற் றி
குறித்து கபசுைார்
மற் றும் கேள் விேடள
எழுப் புைர்

கேட்ட படித்த இலே்கியம் ,
தபாருள் , நிேழ் வுேள் , படங் ேள் ,
ேடத ,பாத்திரங் ேள் ,
தடலப் புேள் கபாை் றடைப் பற் றி
குறித்து கபசுைார் மற் றும்
கேள் விேடள
எழுப் புைர் மற் றும் சுயமாே
ேட்டுடர எழுதுைர்
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கேட்ட படித்த இலே்கியம் , தபாருள் ,
நிேழ் வுேள் , படங் ேள் , ேடத
,பாத்திரங் ேள் , தடலப் புேள்
கபாை் றடைப் பற் றி குறித்து கபசுைார்
மற் றும் கேள் விேடள
எழுப் புைர் மற் றும் சுயமாே ேட்டுடர
எழுதுைர்ேருத்துேள் மற் றும் விைாதங் ேள்
அதை் தீர்மாைங் ேடள கூறுைர்

ஆசிரியருே்கு குறிப் புேள்
*

ஆசிரியர் இந்த ேற் றல் திறை் ேடள தம் பாடப் புத்தேத்திலுள் ள ஏதாைது ஒரு பாடத்திலிருந்தும்
பயை் படுத்தி தோள் ளலாம் .

*

ேற் றல் திறை் ேடள சுலபமாே்ே கைண்டுதமைில்
ஆசிரியர் அதிேளவில் பயை் படுத்த கைண்டும் .

3.

ஆசிரியர் தை்
ைகுப் பு மாணைர்ேளுே்கும் , அைர் ேற் றல் திறனுே்கேற் ற, ையதிற் கும்
உட்பட்டைாறு திறை் ேளாகிய ேடத, ேவிடத, படங் ேள் , சம் பைங் ேள் முதலியைற் டற முை்
கூட்டிகய தயாராே டைத்துே் தோள் ள கைண்டும் .

4.

மாணைர்ேள் தாைாேகை கேட்ட கேள் விேளுே்கு பதில் எழுதும் திறடை ஆசிரியர் ைளர்த்தல்
கைண்டும் . அப் தபாழுது தாை் இந்தத் திறடை சாதிே்ே முடியும் , தைற் றிதபற முடியும் .
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தைை் கைறு விதமாை தசயல் பாடுேடள

கற் றலின் விசைவு -2
தவவ் கவறு சூழலில் மற் றும் கநாக்கங் களுக்காக கபார்டின் மீது எழுதிய அறிவிப் பு, குறிப் பு,
நிகழ் ை்சி, அறிக்சக, கடிதம் முதலியவற் சற அறிந் து தகாை் வதற் காகப் படித்து அசத நகல்
தைய் வர்.

கற் றல் விசைவின் ததாகுப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம் :அனுபைகம இல் லாத படித்தல் நம் மால் கிரகித்துே் தோள் ள முடியாது. படித்தலிை் உணர்டை
மாணைர்ேளிடம் ைளர்ே்கும் முை் அைர்ேளுே்கு அதை் ேற் படை, நிஜ ைாழ் ே்டேயில் உண்டாகும்
சம் பைங் ேள் , விைரம் கசேரித்து தோள் ள, ஞாை அல் லது அறிவு தபற, கைடலே்ோேவும் மற் றும்
கைறு வித தசயல் ேளுே்ோை நாம் படித்தடல நம் ைாழ் ே்டேயில் குறிே்கோளாே டைத்துே்தோள் ள
அைசியமாகும் .
முே்கிய குறிே்கோள் :ைரலாறு நிேழ் வுேள் , தசய் தி, ேல் வி, ஆகராே்கியம் அடிப் படட திறை் இைற் டற டேே்தோள் ள
கைண்டுதமைில் குறிப் புேளிை் முே்கியமாை பங் கு தபறுகிறது.
அறிவிப் பு பலடே
படித்தடல ரசித்து உணர்ந்து படிே்கும் தூண்டுதடல நாம் தசய் ய கைண்டுதமைில் பலவிதமாை
தசயல் பாடுேடள டேே்தோள் ள கைண்டும் . மாணைர்ேளுே்கு தம் மைதில் கதாை் றிய உணர்வுேள் ,
ேைவுேள் அனுபைங் ேள் , ஆகலாசடைேள் மற் றும் ேற் படைேடள எழுத்து ைடிைத்தில் உணர்த்த
நாம் அைர்ேளுே்கு அைோசம் தசய் து தோடுே்கும் கபாது அைர்ேள் திறடமயாை எழுத்தாளர்ேள்
ஆேமுடியும் . ஏழாம் ைகுப் பு மாணைர்ேளுே்கு இத்திறை் முை் கூட்டிகய ைந்திருப் பதால் அறிவிப் பு
பலடேயில் தாகம எழுதுைார்ேள்
குறிப் புேள் ,

அறிே்டேேடள

படித்து

அடத

அைர்ேள்

பிை் பற் ற

கூறுதல் ,

நிேழ் சசி
் ேளிை்

ததாகுப் புடர, ேடிதங் ேள் . இடைேள் எழுதிய பிை் அைர்ேகள சிறப் பாை மார்ேத்தில் இே்ேற் றல்
விடளவு ைழிோட்டி தசயல் புரியும் .

கற் றல் விசைவுகசை கமம் படுத்தி தகாை் ை ஒரு சில தையல் பாடுகை்

தையல் பாடு - 1
தடலப் பு:- சிறிது கயாசிே்ேலாம்
குறிே்கோள் :- நம் டம சுற் று முற் றிலுள் ள சூழ் நிடலேளுே்கு தீர்வு ோணல் .
தசயல் முடற:- ஆசிரியர் இந்த மூை் று சம் பைங் ேடள மாணைர்ேளுே்கு ோண்பித்தல் .

மாணைர்ேடள

சில

கேள் விேடள

கேட்டு

தோண்கட
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இந்த

படத்திற் கு

சம் பந்தபட்டத்டத

விைாதித்தல் .
உதாரண கேள் விேள்
1. கபாே்குைரத்தில் தடட ஏற் பட ோரணம் எை் ை?
2. பூங் ோவில் பூே்ேடள பறிப் பது சரியா? தைறா? ஏை் ?
3. இரண்டாம் படத்தில் நீ ங் ேள் பார்த்தது எை் ை?
இதுகபாை் ற

பலவிதமாை

இச்சம் பைங் ேள்

கேள் விேடள

கேட்டுே்தோண்கட

உடரயாடுதல் ,

பிறகு

அைர்ேகள

ஏை் இப் படி? எதைால் இப் படி நடே்கிறது? இதடை தடுே்ே முடியுமா? இதைால்

உண்டாகும் தீடமேள் எை மாணைர்ேளுடை் சமூேமாே கபசி, அைர்ேளும்

பயமிை் றி கபசும்

அளவிற் கு நாம் நம் உடரயாடடல நடத்தி மாணைர்ேளில் நம் பிே்டே ைரும் படி தசய் யகைண்டும் .
பிறகு இதை் கபாை் ற அறிவிப் பு குறிப் புேடள நீ ங் ேள் எங் தேல் லாம் ேண்டிருப் பீர்ேள் எை கேட்டல் .
இதுகபாை் று மாணைர்ேளுே்கு அறிவிப் பு பலடேேளிை் முே்கியத்துைத்டத புரிந்துே் தோள் ளுமாறு
ஆசிரியர் ைழிோட்டுதல் .
அறிவிப் பு பலடே:- தபாதுைாே நாம் எல் கலாரும் (தபாதுமே்ேள் ) தாம் பிை் பற் ற கைண்டிய ேடடம,
நியமங் ேடள அறிவிப் பு பலடேயில் எழுதி ததாங் ேவிடப் பட்டுள் ளது.
பிறகு

மருத்துைமடை

எை் னும்

தடலப் பில்

எை் ைதைல் லாம்

குறிப் புேடள

ோணலாம்

எை

மாணைர்ேளிடகம கேட்டு அந்த பதில் ேடள ேரும் பலடேயிை் மீது எழுதுதல் .

மருத்துவமசன
* ைரிடசயில் நிற் ேவும்
* முேே்ேைசம் அணிந்து உள் கள ைரவும்
* உள் கள தசல் ல அனுமதியில் டல
* தமௌைத்டத பிை் பற் று
* மருத்துைமடை பணியாளர்ேள் மட்டும் பிரகைசிே்ேலாம்
இதுகபாை் ற

மருத்துைமடை

அறிப் பு

பலடேேளிை்

குறிப் புேடள

நாம்

எதற் ோே

பிை் பற் ற

கைண்டும் . அதை் அைசியம் உள் ளதா? எை் படதப் பற் றியும் உடரயாடலாம் .

[worksheet 1 & 2]
தையல் பாடு - 2
தசலப் பு:- சம் பைத்திற் கு ஏற் ற அறிவிப் பு பலடேடய தயாரிப் பது(உருைாே்குைது)
குறிக் ககாை் :- சம் பைத்திற் கு ஏற் ற அறிவிப் பு பலடேடய (உருைாே்கும் ) தயார் தசய் யும் திறடை
ைளர்த்தல் .
தையல் முசற:-

ஆசிரியர்

மாணைர்ேடள
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குழுே்ேளாே

பிரித்தல் .

ஒை் தைாரு

ஒை் தைாரு சம் பைத்டத தோடுத்து, அதற் கு தகுந்த அறிவிப் பு பலடேடய தை்

குழுவிற் கும்

தாளில் எழுத

தசால் லுதல் .
மாணைர்ேள்

எழுதி

குழுேளுே்ேளுடை்

அல் லது

ோட்டுதல் .

பட்டியல்
ஆசிரியர்

தசய் துள் ள
இதடை

அறிவிப் புேடள

மற் ற

மாணைர்ேளுடை்

அைர்ேளிை் ேருத்டத தைளிப் படுத்த அைோசம் தசய் து தோடுத்தல் .
[worksheet -3 உபகயாகிே்ேவும் ]

தையல் பாடு - 3
தடலப் பு:- ேட்டுடரடய ததரிந்துே்தோள் ளலாம் .
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படங் ேளுடை்

மற் ற

ேலந்துடரயாடி

குறிே்கோள் :- மாணைர்ேளில் ேட்டுடர எழுதும் திறடை ைளர்ே்ே தயார் தசய் தல் .
தசயல் முடற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேளிடம் கநற் று ோடலயிலிருந்து மாடல ைடர தாை் தசய் த
தசயல் ேடள பற் றி கேட்டு அைை் /அைள் கூறுைடத ேரும் பலடே மீது ஒருபே்ேமாே எழுதுதல் .

மாணவர்கை் கூறியது

ஆசிரியர் கட்டுசர வடிவில்
தைான்னசத எழுதியது

* ோடலயில் எழுந்கதை்

மாைஸா எை் னும் நாை் கநற் று ோடல 7 மணிே்கு

* பல் துலே்கிகைை்

எழுந்து எை் னுடடய ோடலே் ேடை் ேடள முடித்து
ோடல சிற் றுண்டி எை்

* குளித்கதை்

சாப் பிட்கடை் .

* ோடல உணவு உண்கடை்

தங் டேயுடை்

பிறகு

கதாட்டத்திற் கு

* விடளயாடிகைை்

அவர்கை்

எை்

தசை் று,

(நந்திைி)

தந்டதயுடை்

தந்டதயுடை்

கசர்ந்து

கதாட்டத்டத சுத்தப் படுத்தி ய பிறகு மாம் பழம்

* கதாட்டத்திற் கு தசை் கறை்

உண்டு

இளநீ ர்

குடித்கதை் .

வீட்டிற் கு

திரும் பி

* மாம் பழம் சாப் பிட்கடை்

ைந்கதை் . எை் கதாழிேளுடை் கசர்ந்து கிரிே்தேட்
மற் றும் கில் லிதாண்டி விடளயாடி விட்டு வீட்டிற் கு

* இளநீ ர் குடித்கதை்
* மதிய உணவு சாப் பிட்டு தூங் கி எழுந்கதை்
* விடளயாடிகைை்

திரும் பிகைை் .
ைடடடய

எை்

தாய்

உண்ட

பிறகு

தோடுத்த
பாடம்

சூடாை
படிே்ே

உட்ோர்ந்துதோண்கடை் .

* டே ோல் முேம் ேழுவிகைை்

வீட்டில் அடைைரும் கசர்ந்து ததாடலே்ோட்சியிை்

* ைடட சாப் பிட்கடை்

நிேழ் சசி
் ேடள பார்த்து விட்டு உணவு அருந்தி,

* நேல் பாட வீட்டுகைடல தசய் கதை்

அம் மாவுடை் கசர்ந்து பாத்திரம் ேழுவி 10 மணிே்கு

* ததாடலே்ோட்சி பார்த்கதை்

படுே்டேே்கு தசை் று தூங் கிவிட்கடை் .

* இரவு உணவு சாப் பிட்டு பாத்திரங் ேள்
ேழுவிகைை்
* தூங் கிவிட்கடை்
இப் படி எழுதிய பிறகு ஆசிரியர் ஒை் தைாரு பே்ேத்திலிருப் படதயும் ஒை் தைாரு மாணைர்ேளிடம்
படிே்ே

டைத்தல் .

முே்கியத்துைம்

பிறகு

குறித்தும்

ேட்டுடர

எை் படத

ேட்டுடரயிை்

எப் படி

குறிே்கோள்

தைை் கைறு
மற் றும்

பற் றியும் விைாதித்தல் .

தையல் பாடு - 4
தடலப் பு:- ேட்டுடர தயாரிே்ேலாம்
குறிே்கோள் :- ேட்டுடர தயாரிப் படதப் பற் றி திறை் ைளர்த்தல்
தசயல் முடற:-
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அம் சங் ேடள

உருைாே்கும்

தோண்டது,

ைழிமுடறேடள

ஆசிரியர் தாை் தசய் யப் கபாகும் தசயல் பாட்டிை் படங் ேடள முந்டதய திைகம மாணைர்ேளும்
எட்டும் படி அடைைருே்கும் ோணும் படியாே ததாங் ே விடுதல் . இப் படி தசய் ைதால் மாணைர்ேளுள்
ஒரு ேற் படைடய உருைாே்குைகதாடு அதடைப் பற் றிய சிந்தடையும் கதாை் ற துடணபுரியும் .
பிறகு ஆசிரியர் அப் படங் ேடள பற் றி விைாதித்தல் .
இம் மூை் று படங் ேளில் ஏதாைததாரு
மாணைர்ேளிை்

விடடடய

படத்டத குறித்து ஆசிரியர் கேள் வி கேட்டுே்தோண்கட

ேரும் பலடேயில்

பட்டியல்

தசய் தல் .

ேட்டுடர

எழுதும்

முடறயில் (ைாே்கியங் ேளில் ) எழுதிே் தோண்கட இருத்தல் . ஒரு படத்டத தாை் எழுதி ோட்டிய பிறகு,
மற் ற இரண்டு படங் ேளுே்கு மாணைர்ேடளகய ேட்டுடர தயார் தசய் ய கூறுதல் இதை் பிறகு
ஆசிரியர் நம் பள் ளியில் ''புத்தே திைம் - 2022'' எை் படத எப் படி நிேழ் சசி
் டய தயார் தசய் து
தோள் ள கைண்டும் எை கேட்டு ஒரு பே்ேம் மாணைர் கூறியதும் , மறுபே்ேம் ஆசிரியர் ேட்டுடர
முடறயிலும் எழுதகைண்டும் .
உதாரணம்
மாணவர்கை் கூறியது

ஆசிரியர் எழுதிய விதம்

புத்தே திைம் எை் பது புத்தே ேண்ோட்சி, நை் றி,

தடலப் பு,

பிரார்த்தடை, திறப் பு விழா, ைரகைற் பு, சிறப் பு

ைரகைற் பு,

அடழப் பிதழ் ,
திறப் பு

சிறப் பு

விருந்திைர் கபச்சு, நிேழ் சசி
்
நிரல் ேள் , புத்தே

சிறப் புடர,

பரிசு

திைத்திை் முே்கியத்துைம் மற் றும் சில.

ததரிவித்தல் , ேடல நிேழ் சசி
் ேள் - மற் றும் சில.

விழா,

ைழங் கும்

விருந்திைர்

சிறப் பு

கபச்சு,

நிேழ் சசி
் ,

நை் றி

ஆசிரியர் ைகுப் படறயிை் மாணைர்ேளிை் எண்ணிே்டேே்கு ஏற் ப குழுே்ேள் தசய் து, ஒை் தைாரு
குழுே்கும் தடலைடை நியமித்து ''புத்தே திைம் - 2022'' நிேழ் சசி
் யிை் ஒை் தைாரு குழுே்ேளும்
பகிர்ந்துே்ே தோள் ள கைண்டிய தபாறுப் புேடளயும் தோடுத்தல் .
உதாரணம்
1. அடழப் பிதழ் தயார் தசய் தல் - மாைசா மற் றும் குழுவிைர்
2. அடழப் பிதழ் அடைைருே்கும் ைழங் குதல் - மணி மற் றும் குழுவிைர்
3. ததாகுப் புடர - மாலா மற் றும் குழுவிைர்
4. ைரகைற் பு - சபாைா மற் றும் குழுவிைர்
5. திறப் பு விழா - கமடடயிலுள் ள விருந்திைரால்
6. விஷயத்திை் அடே்ேம் - பானுகுமார் மற் றும் குழுவிைர்
7. சிறப் பு விருந்திைர் உடரயாடல் - சந்திரை்
8. பள் ளி புத்தே திறப் பு விழா திறப் பு - சிறப் பு விருந்திைரால்
9. நை் றியுடர - ராணி
இந்தே் ோலேட்டத்தில் ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு தை் ைம் பிே்டே ஊட்டி, குறிப் பிட்ட விஷயத்திற் கு
எப் படி நிேழ் சசி
் டய தயார் தசய் தல் , விதிமுடறேள் மற் றும் ேட்டுடர தயார் தசய் தல் எப் படி எை
புரியடைத்தல் . பிறகு மாணைர்ேள் ஆசிரியரிை் உதவியுடை் இதுகபாை் ற பள் ளி ஆண்டு விழாடை
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நடத்தி ோட்ட கைண்டும் . பிறகு நிேழ் சசி
் யிை் பற் றி ேருத்துே்ேடள ைகுப் பில் அடைைரும் கசர்ந்து
உடரயாடி worksheet 5ல் எழுதுைது.
[worksheet 4,5,6]

தையல் பாடு -5
தசலப் பு:- ேடிதத்டத கநசிப் கபாம் .
குறிக் ககாை் :-

ைகுப் படறயில்

ேடிதம்

எழுதும்

முடறடய

கமம் படுத்துதல்

மற் றும்

சூழடல

உருைாே்குதல் .

தையல் முசற:ஆசிரியர் முந்டதய நாகள பலவிதைாை ேடிதங் ேளிை் துணுே்குேடள கசேரித்து ஒரு தாளில்
அடைேடள ஒட்டி ைகுப் பில் ததாங் ேவிடவும் . அதடை மாணைர்ேடள ேைைிே்ே கூறவும் .
ஆசிரியர் மாணைர்ேடள கநாே்கி உங் ேள் நண்பகரா அல் லது உறவிைகரா கைறு ஊரில் இருந்து,
அைர்ேளுே்கு நீ ங் ேள் ஒரு தசய் திடய கூற கைண்டுதமைில் எை் ை தசய் வீர்ேள் எை கேள் விேடள
கேட்டு, அைர்ேளிை் பதில் ேடள கசேரித்தல் . அப் படிதயை் றால் ேடிதம் எை் பதிை் தபாருள் எை் ை?
ேடிதம் எதற் ோே கைண்டும் எை கேட்டல் . அைர்ேள் கூறிய பதிலுே்கு ஆசிரியர் சரியாை முடறயில்
பதிலளித்து புரிந்து தோள் ள உதவி தசய் தல் .

கடித ததாடர்பு
சம் பைம் , தசய் தி, விஷயங் ேள் மற் தறாருைருடை் எழுத்து மூலம் எழுதும் முடறயில் பகிர்ந்து
தோள் ைகத ேடிதம் எைப் படும் .

தையல் பாடு - 6
தசலப் பு:- நாை் ேடிதம் உருைாே்குகைை்
குறிக் ககாை் :- ேடிதம் எழுதும் திறடை ைளர்த்தல்
தையல் முசற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேள் கூறிய பதில் ேளிலிருந்து ஒரு விஷயத்திற் கு கேள் விேடள
கேட்டு
ேரும் பலடேயில் மீது எழுதுைர்.
உதாரணம்
விலாசம்
தபறுநர்
ராமு . c
ோர்மாடு கிராமம்
நிட்டூர் கபாஸ்ட்(தபால் )
விராஜகபட்டட தாலுே்ோ,
குடகு - 571219.
அை் பிற் குரிய அப் பா,
நாை் இங் கு நலம் . வீட்டில் அம் மா மற் றும் குண்டை் நலமாே உள் ளைர் எை நிடைே்கிகறை் . கநற் று
எை் பள் ளியில் உணவு சந்டத (ேணே்கு சந்டத) நடத்தப் பட்டது. அதில் நாை் 40 பிஸ்தேட்டுேடள
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விற் கறை். அதைால் எைே்கு ரூ60 லாபம் கிடடத்தது. நானும் சந்டதயில் சிப் ஸ், சுருமுரி, இைிப் பு
எல் லாம் ைாங் கி சாப் பிட்கடை் . இதுகபாை் ற நிேழ் சசி
் எை சந்கதாஷமும் மற் றும் புதிய அனுபைமும்
தோடுத்தது. நாை் எை் கதர்வுே்ோை எல் லாவித தயாரிப் புேடளயும் தசய் துே் தோண்டுள் களை் .
நீ ங் ேள் எை் டைப் பற் றி ேைடலே் தோள் ள கைண்டாம் . உங் ேள் ஆகராே்கியத்டத பார்த்துே்
தோள் ளவும் .
உங் ேள் ேடிதத்டத எதிர்கநாே்கும் உங் ேள் அை் பு மேள்
மாைசா.
3|04|2022

அனுப் புைர்
மாைசா
7ஆம் ைகுப் பு,
அரசு மாதிரி பள் ளிே்கூடம்
ஜாலைல் லி கிராமம்
ஸ்ரீரங் ேப் பட்டிைம் தாலுே்ோ
மண்டியா - 571606

ஆசிரியர் இப் படிப் பட்ட ேடிதங் ேடள அஞ் சல் நிடலயத்தில் கிடடே்கும் கபாஸ்ட் ோர்டு மூலம்
எழுதி அனுப் ப கைண்டும் எை் படத புரியடைத்தல் . ஒரு ேடிதம் எழுத கைண்டிய அடைத்து எழுதும்
படிேள் , ேடிதத்திை் ைடிைம் , கததி, தசல் லுபடியாகும் தபாருள் , நை் றி கபாை் றைற் டற ஆசிரியர்ேள்
மாணைர்ேளுே்கு அறிமுேப் படுத்துதல் .

[குறிப் பு:- பயிற் சி 7 சய பயன்படுத்துதல் ]
தையல் பாடு - 7
தசலப் பு:- பலைடேயாை ேடிதங் ேடள எழுதும் முடறடய அறிதல் .
குறிக் ககாை் :- பலைடேயாை ேடிதங் ேடள பற் றி எழுத்து மற் றும் அறியும் திறடை ைளர்த்தல் .
தையல் முசற:

ஆசிரியர்

மாணைர்ேளுே்கு

பல் கைறு

ைடேயாை

ேடிதங் ேேடள

அறிமுேப் படுத்துதல் .
தனிப் பட்ட கடிதம் : இதடை தைிப் பட்ட ேடிதம்

வணிக கடிதம் : அரசு மற் றும் அரசற் ற அலுைலே

எை் று புரிந்து தோள் ள கைண்டும் . தந்டத, தாய் ,

விஷயங் ேளுே்கு சம் பந்தப் பட்ட புோர் மற் றும்

நண்பர்,

மனுே்ேடள எழுதும் ேடிதம் இதுைாகும் .

சகோதரி,

மூத்த

சகோதரர்

அை் பாைைரிை்

நலம்

விசாரிே்ே

உணர்வுேடள

தைளிப் படுத்த

எை

தைிப் பட்ட
எழுதப் பட்ட

ேடிதம் .

உதாரணம் : கிராமபுற தூய் டம பற் றி கிராம
பஞ் சாயத்து அதிோரிே்கு/ P .D .O விற் கு எழுதும்
ேடிதம் .

இப் படியாே

மாணைர்ேள்

ேடிதம்

எழுதும்

முடற

படிேள்

கபாை் ற

ஏதாைது

குழப் பங் ேள் ,

கேள் விேளுே்கு தீர்வு இைற் டற ஆசிரியர் ைழிோட்டியாே இருே்ே கைண்டும் .
ஆசிரியர் மாணைர்ேடள 2 குழுே்ேளாே பிரித்து ஒரு குழுவிற் கு தைிப் பட்ட ேடிதம் மற் தறாரு
குழுவிற் கு ைணிே ேடிதம் எழுதும் படி கூறுதல் .
விஷயங் கை்
*தனிப் பட்ட

கடிதம் : உை் னுடடய கமற் படிப் பிற் ோே உதவிகேட்டு உை்

மாமாவிற் கு ேடிதம்

எழுதவும் .
*வணிக

கடிதம் :

உங் ேள்

நேரத்தில்

புதிதாே

ைடிோல்

அடமப் பு

தசய் துே்தோடுே்கும் படி

மனுே்கோரி மாைட்ட ஆட்சியாளருே்கு ஒரு ேடிதம் எழுதவும் .
மாணைர்ேள்

எழுதியுள் ள ேடிதங் ேடள எல் லா மாணைர்ேளுே்கு முை்ைால்
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ோணும்

படியாே

ததாங் ே விடுதல் .
ஆசிரியர் ஆறாம் வகுப் பில் உை் ை நண்பனுக்கு ஓர் கடிதம் எை் ற பாடத்டத படிே்ே கூறி, இங் கு
எந்த விஷயத்டதே் குறித்து கபசப் பட்டுள் ளது. இது எது கபாை் ற ேடிதம் ? இந்த ேடிதத்டத யார்
யாருே்கு எழுதியுள் ளைர்? இே்ேடிதத்திை்
கேள் விேடள

கேட்டுே்

தோண்கட

சிறப் பு

எை் ை? இப் படி ஆசிரியர் மாணைர்ேளிடம்

அைர்ேளிை்

ேருத்துே்ேள்

மற் றும்

அபிப் பிராயங் ேடள

அைர்ேளிடமிருந்கத கசேரித்தல் . தசய் திேடள மாணைரிேளிடகம அறிதல் .
கீகழ தோடுே்ேப் பட்டுள் ள கேள் விேடள விைாதிே்ேவும் .
கேள் விேள்
1. இந்த பாடத்தில் ேடிதத்டத அனுப் ப எந்த சாதடைடய உபகயாகித்துள் ளைர்?
2. ஈ - தமயில் எை் றால் எை் ை?
3. ஈ - அஞ் சல் எை் றால் எை் ை?
4. ேணிைியில் இச்தசால் பயை் படுத்தும் அைசியம் இருே்கிறதா?
இதுகபால

விைாதித்து

ஈதமயில்

தசய் திேடளயும் மாணைர்ேளுே்கு

ேடிதத்திை்

அைசியம்

பற் றியும்

அதற் கு

சம் பந்தப் பட்ட

கூறி, ேணிைியிை் மூலம் டேப் கபசி மூலமும் ேடிதங் ேடள

அனுப் பும் முடற படிப் படிேளாே மாணைர்ேளுே்கு புரியடைத்தல் .
(குறிப் பு:- பயிற் சி 8 மற் றும் 9 பயை் படுத்துதல் )
மதிப் பீடு தசயல் பாடு [ குறிப் பு:- பயிற் சி 10ஐ உபகயாகித்தல் ]
[குறிப் பு:- ஆசிரியர் தரப் பட்டியல் ஆதாரத்திை் கமல் மதிப் பீடு தசய் தல் ]
தரப் பட்டியல்

பிரிவு – 1
பல் கைறு
மற் றும்

பிரிவு – 2

சூழ் நிடலேள்
கநாே்ேங் ேளுே்ோே

பலடேயில்

எழுதப் பட்ட

பல் கைறு
மற் றும்

சூழ் நிடலேள்
கநாே்ேங் ேளுே்ோே

பிரிவு - 3
பல் கைறு

சூழ் நிடலேள்

கநாே்ேங் ேளுே்ோை

மற் றும்

குறிப் புேள் ,

குறிப் புேள் ,

அறிே்டேேள்

அறிே்டேேள் மற் றும் ேடிதங் ேடள

அறிே்டேேடள மாணைர்ேள்

மற் றும்

ேடிதங் ேடள

படித்து

படித்து

படித்தல் , புரிந்து தோள் ளுதல்

அைர்ேளிை்

மற் றும் எழுதுதல் .

தைளிப் படுத்துைர்.

புரிந்து

தோள் கிறார்ேள் .

புரிந்து

தோண்டு

அனுபைங் ேடள

ஆசிரியருே்கு குறிப் புேள்
1. இந்த ேற் றல்

விடளவிடை ேற் பிே்ே அைசியமாை ஏதாைது தசயல் பாடுேடள ஆசிரியர்

பாடப் புத்தேத்திலிருந்து உபகயாேப் படுத்தி தோள் ளலாம் .
2.

ஆசிரியர்

இச்தசயல் பாடுேளுே்கு

மாணைேளிடமிருந்கதா

ைழிோட்டடல

தபற் று

உற் சாேப் படுத்துதல் .
3.

ஆசிரியர் இே்ேற் றல் விடளவிற் கு ஏற் ற தசயல் பாடுேடள தபாருத்தமாை தசயல் பாடுேடள
பாடப் புத்தேத்திலிருந்து எடுத்து பயிற் சிேடள பயமிை் றி தசய் ய ைழிைகுத்து தோடுப் பர்.
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4.

ஆசிரியர் இே்ேற் றல் விடளடை கமலும் கமம் படுத்த ஐந்தாம் ைகுப் பிலுள் ள சுற் றுலா (பே்ேம் 58) மற் றும் ஆறாம் ைகுப் பிலுள் ள நண்பனுே்கு ஒரு ேடிதம் (பே்ேம் -141) மற் றும் பலவிதமாை
தசயல் பாடுேடள பயை் படுத்திே் தோள் ள கைண்டும் .

5.

இந்த ேற் றல்
முடிைல் ல.

விடளவுேடள சாதிே்ே இங் கு தோடுே்ேப் பட்டுள் ள தசயல் பாடுேள்

ஆசிரியர்

மற் றும்

சில

தசாந்தமாை

தபாருத்தமாை

மட்டும்

தசயல் பாடுேடளயும்

மாணைர்ேளுே்கு தோடுத்து பயை் படுத்த சுதந்திரம் உண்டு.

கற் றல் விசைவு - 3
சுயமாக அல் லது ஆசிரியரால் உருவாக்கப் பட்ட தையல் பாடுகசைை் தைய் யும் கபாது எழுதும்
விதிகசை நன்கு அறிந் துதகாண்டு, நமது எழுத்தாக்கங் கசை ஆய் வு தைய் வர். எழுதுவதற் கு
மற் றும் படிப் பதற் கு ஏற் ப தமது எழுத்தாங் கசை மாற் றிக் தகாை் வர்.
உதாரணம் : ஏதாைது ஒரு சம் பைத்டதப் பற் றிய அறிய நண்பனுே்கு ேடிதம் எழுதுதல் மற் றும்
துணுே்கு தசய் திேள் எழுதுதல் .

முக்கியத்துவம் மற் றும் ததாகுதி:
கபசும்

திறை்

முை் கைறிய

முே்கியமாைது. தை்

பிறகு

எழுதும்

திறை்

தைளிப் படுத்துைது,

ேருத்துே்ேடள பரிபூர்ணமாே கூறும்

கபசும்

அல் லது கபசும்

திறடை

விட

திறடை எழுதும்

முடறயில் பழே்ேப் படுத்திே் தோள் ள கைண்டுதமைில் , தை் னுடடய எழுதும் திறடை ைளப் படுத்தி
தோள் ள கைண்டும் . உணர்ச்சி பூர்ைமாே எழுதும் பழே்ேத்டத பழே்ேப் படுத்தி தோள் ள கைண்டும் .
ஒரு விஷயத்டத சரியாே புரிந்து தோண்டு கேட்கும் கேள் விேளுே்கு உத்தமமாை தசாற் ேடள
சரியாை கோட்பாடுேளுடை் எழுதுைது மிே முே்கியமாை திறைாகும் .
சாதாரணமாே

மாணைர்ேளுே்கு

ேட்டுடர

எழுதுதல் ,

துப் பறிதல் ,

விைாதித்தல் ,

விரிைரமாே

எழுதுதல் இதுகபாை் ற தசயல் பாடுேடள தசய் ய டைே்கிகறாம் . அது எழுத்து திறைிை் ஆரம் பம் ,
தேைல் ேளிை் ைளர்ச்சி அல் லது முை் கைற் ற நிடல, தசாற் ேளிை் கதர்வு, உதாரணங் கோடு ேற் படை
தசய் துே் தோண்டும் புரிந்து தோண்டும் , எழுதும் முடறயிை் விதிமுடறேடள அறிந்துே்தோண்டும்
எழுதும் திறடை ைளர்த்துே் தோள் ைதுடை் , இந்த ேற் றல் விடளவிற் ோை ைழிோட்டும் . இந்த ேற் றல்
விடளவிற் ோை முழு முயற் சிேடள தபற மாணைர்ேள் உடழப் பார்ேள் .
ஆடேயால்

ஆசிரியர்ேள்

மாணைர்ேளுே்கு

தங் கு

சுதந்திரமாே
தடடயிை் றி

தமாழிேற் றல்

எழுதும்

சாதை

பழே்ேத்டத

தந்திரங் ேடள

உருைாே்கும்

பயை் படுத்தி

சூழடல

உருைாே்ே

கைண்டும் .

கற் றல் விசைவுகசை ைாதிக்க பயன்படும் சில தையல் பாடுகை்
தையல் பாடு - 1
தசலப் பு:- அதிே கபசி தோஞ் சம் எழுதுங் ேள் .
குறிக் ககாை் :- கபசும் மற் றும் எழுதும் திறைில் ஆர்ைமூட்டுதல்
தைய் முசற:- ஆசிரியர் கீகழ தோடுே்ேப் பட்டுள் ள படத்டத மாணைர்ேளுே்கு ோட்டிய பிறகு
அைர்ேள் மைதில் கதாை் றிய அனுபைங் ேடள மற் தறாருைர்ேகளாடு பரிமாறிே் தோள் ள சூழடல
உருைாே்கி தோடுத்தல் .
மாணைர்ேளுே்கு ஆசிரியர் இந்த படத்டத தோடுத்து அைர்ேள் மைதில் கதாை் றிய பாைடைேடள
கபசும் மூலமாே பகிர்ந்து தோள் ள கூறுதல் .
குறிப் பு:- பயிற் சிேள் 1 பயை் படுத்துதல் .

தையல் பாடு - 2
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தசலப் பு:- எழுதும் திறடை எப் படி ஆரம் பிே்ே முடியும் ?
குறிக் ககாை் :- மூை் று ஆசிரியர்ேள் எழுதிய சுற் றுசூழல் ேட்டுடரடய மாணைர்ேள் ைாசித்து, பிறகு
மாதிரி கேள் விேடள கேட்டு விைாதிப் பார்ேள் .

தையல் முசற:கட்டுசரக் கு பிறகு ககட்க கவண்டிய மாதிரி ககை் விகை்
1.

உங் ேள் ேட்டுடரடய எப் படி ததாடங் குைது?

2.

உங் ேளுே்கு

பிடித்த

ேட்டுடர

எது?

ஏை்

மற் ற

ேட்டுடரேளில்

இருந்து

இது

எை் ைாறு

கைறுபடுகிறது?
தசயல் முடற:- ஆசிரியர் இந் நூல் ேடள படித்தல் . இந்த நூல் குறிப் பு ஆசிரியர்ேள் சுற் றுச்சுழல் பற் றி
தமது எழுதும் பாணியில் எப் படி ததாடங் கி உள் ளைர். யாருடடய எழுதும் பாணி மிே அருடமயாே
முடிகிறது எை் படத ஊகித்து ோரணத்டத கூற மாணைர்ேளுே்கு ைழிே்ோட்டுதல் .
1.

இந்த பூமியிை் மீது நாை் பாதுோப் பாே இருே்ே கைண்டுதமைில் , நம் சுற் றுச்சூழடல முே்கிய
ோரணமாகும் .இது

மைிதர்ேள் ,

தாைரங் ேள் ,

பிராணிேள் ,

மண்,

நீ ர்,

ோற் று

இடைேடள

உள் ளடே்கி தோண்டுள் ளது. நம் டம சுற் றியுள் ள உயிருள் ள மற் றும் உயிரற் ற தபாருள் ேளும்
உள் ளை. ோற் று உணவு மற் றும் சூரியைிை் ஒளியில் ைாழும் நாம் அடைைடரயும் இப் பூமி
பாதுோத்துே் தோண்டிருே்கிறது மற் றும் அளித்துே் தோண்டும் இருே்கிறது. சூரிய குடும் பத்தில்
பூமி தாை் நம் முடடய முே்கிய இருப் பிடமாகும் . ஆடேயால் நம் முடடய முே்கியமாை ேடடம
இந்த பூமிடய ோப் பாற் றும் பணியாகும் . நாம் நம் மாணைர்ேளிடம் சுற் றுச்சூழலிை் அறிடை
எடுத்துடரத்து பாதுோே்கும்

ேடடமடயயும் அைர்ேளுே்கு கூறகைண்டும் . ஏதைைில் அைர்ேகள

அைர்ேள் எதிர்ோலத்தில் ைாழே் கூடியைர்ேள்
2.

தீர்த்த மத்தூரு எை் னும் ஊர் அப் படிதயாை் றும் புேழ் தபற் ற ஊரில் டல. மடலநாடு எை் ற
தபற் றிருந்தாலும் நீ ருே்கு மிேவும் அைதிப் படுகிறது. தபயருே்கு ஏற் றைாறு தீர்த்தம் கபாலகை
நீ ரும்

கிடடே்கிறது.

இங் கு

ஏறத்தாழ
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வீடுேள்

உள் ளது.

மடழே்ோலத்தில்

இங் கு

மடலயிலிருந்து ைரும் நீ டர கதே்கி டைத்துே் தோண்டு உபகயாேப் படுத்துகிறார்ேள் .
ஆைால்

கைைிற் ோலத்தில்

நீ ர் கிடடப் பது மிே அரிது. சில கநரங் ேங் ேளில்

குளிப் பதற் கு சிறிது கநரமாகிட்டால் எை் ை. நீ ங் ேள் தீர்த்த மத்தூடர

நம்

வீட்டில்

கசர்ந்தைர்ேளா எை

கேலியாே கேட்பதும் உண்டு. நீ ர் பற் றாகுடறே்கு கபல் கபாைது இந்த ஊர். இைர்ேள் துணி
துடைப் பதற் ோே 10 கி.மீ தூரத்தில் உள் ள ஒரு கிராமத்திற் கு தசல் ல கைண்டும் . அங் கு குளத்தில்
நீ ர் குடறவு. எல் லா திேள் அறிந்துே் தோள் ைர்.
ைசரி கைடலேளும் அந்த நீ ர் தோண்கட தசய் யகைண்டும் எைில் அடதப் பற் றி கயாசித்து
பாருங் ேகளை் . அந்த கிராமத்திை் நிடலடய நம் மால் நிைத்து பார்ே்ே கூட முடிைதில் டல. சிலர்
தீர்த்தனூருே்கு கபாகும் கபாது தயவு தசய் து நீ ர் தோண்டு தசல் லுங் ேள் , இல் டலதயைில் மிேவும்
அைதிப் படுவீர்ேள் எை ஏளைமாே கபசுைார்ேள் .
3.

சுற் றுச்சூழல் பலவிதமாை தசல் ைங் ேடள நமே்கு தோடடயாே தோடுத்துள் ளது. ஒரு சூழடல
உருைாே்குைது
பறடைேள்

தைறும் தாைரங் ேள்

எல் லாகம

இயற் டேயிை்

மட்டுமில் டல. நீ ர், மண், ோற் று, பூே்ேள் , பழங் ேள் ,
ைரங் ேகளயாகும் . கமகல கூறப் பட்டுள் ள ஒை் தைாரு

தபாருளும் இயற் டேடய அலங் ேரிே்கிறது. மைிதர்ேள் மற் றும் பிராணிேளும் இயற் டேடய
சார்ந்துள் ளை. இயற் டே அல் லது சுற் றுச்சூழல் இல் டலதயைில் பிராணிேளிை் தடலமடறகய
அழிவுே்ோணும் . முே்கிய ோரணமாகிய இருப் பிடத்டத அது இழந்துவிடுகிறது.அது மட்டுமல் ல.
அது ைாழ் ைதற் கு கைண்டிய உணடையும்
ைாழ் டேயில்

இழந்துவிடுகிறது. இயற் டே சுற் றுச்சூழல்

மிேமிே இை் றியடமயாதது. அதைால்

தாை்

நாம்

சுற் றுச்சூழடல இயற் டே

ததய் ைம் எை அடழே்கிகறாம் . . அதடை ோப் பாற் றுைது நமது ேடடமயாகும் .
குறிப் பு:- பயிற் சி 2ஐ பயை் படுத்தவும்

தையல் பாடு -3
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நம்

குறிக் ககாை் - எழுதும் திறடை கமம் படுத்துதல்
தையல் முசற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேடள 3 குழுே்ேளாே பிரித்து ஒை் தைாரு குருவிற் கும் ஒரு
ோகிதத்தாடள தோடுத்து, பிறகு அைர்ேடள பள் ளியில் நடடப் தபற் ற ஏதாைது ஒரு நிேழ் சசி
் டய
பற் றி கதர்ந்ததடுத்து பிறகு விைாதிப் பது, அைர்ேளிை் அனுபைங் ேடள பட்டியல் தசய் து எழுத கூற
கைண்டும் .

ஆசிரியர்

மாணைர்ேளிை்

குழுவில்

எழுதியுள் ள

அனுபைங் ேடள

ஏதாைது

ஒரு

மாணைடை படிே்ே டைத்து, படித்தப் பிை் அடைைரிடமும் அைை் எப் படி எழுதியுள் ளாை் , எடத
அைை் திருத்தி எழுதிே் தோள் ள முடியும் , எந்த தசாற் ேடள

மாற் றியடமே்ே கைண்டும் எை

அைனுே்கு கூற கைண்டும்

குறிப் பு:- பயிற் சிதாை் 3 ஐ பயன்படுத்தவும்
குறிப் பு:- ஆசிரியர் நூலகத்தில்

உை் ை தவவ் கவறு எழுத்து பாணியில்

எழுத்தப் பட்டுை் ை

புத்தகங் கசை எடுத்து படிக்க சவத்து, ஒவ் தவாரு நூலாசிரியரும் எழுதியுை் ை பாணிசய
புரித்துக்தகாை் ை அவகாைம் தைய் துக் தகாடுக்க கவண்டும் .
உதாரணம் :- கசத, கவிசத, நூல் கை் மற் றும் சில.

தையல் பாடு -4.
குறிக் ககாை் :- தசய் தித்துணுே்கு எழுதும் திறடை ைளர்த்தல் .
மதிப் பீடு தையல் பாடு

நிசல-1
சுயமாே

நிசல-2

அல் லது

நிசல-3

சுயமாே அல் லது ஆசிரியர்ேளால்

சுயமாே

ஆசிரியர்ேளால்

அடமே்கும்

அடமே்கும்

அடமே்கும்

அல் லது

தசயல் பாடுேளில்

கநாே்ேத்திற் ே்கு

எழுதி பழகுைர்

ைாசிப் பைர்ேளுே்கு ஏற் ப மாற் றிே்

ஆராய் ந்து

தோண்டு

மாற் றி

தசயல் பாடுேளில்
எழுத்திை்
ஏற் ப

மற் றும்

ோரணத்டதயும்

அனுப் புைடதயும் எழுதுகிறார்

அல் லது

எழுத்திை்
மற் றும்

ஆசிரியர்ேளால்

தசயல் பாடுேடள

தசயல் முடறேள்

மற் றைர்ேளிை்

எழுத்துே்ேடள

ைாசேனுே்கு
தை

அைரது
கநாே்ேம்

ஏற் ப

எத்டத

அனுபைங் ேடள

தைளிப் படுத்துைர்.

தையல் முசற :ஆசிரியர் ஒருசில தசய் தித்துணுே்குேடள ைகுப் பில் . மாணைர்ேளுே்கு ோண்பித்து அதில் உள் ள
அம் சங் ேடள

ேைைிே்ே

கூறுதல் .

மாணைர்ேள்

அதடை

ோண்பித்து

மாணைர்ேள் ைகுப் பிற் கேற் றைாறு குழுே்ேள் தசய் து துணுே்கு உருைாே்ே

விைாதம்

தசய் தல் .

ைழிோட்டுதல் . அதை்

முே்கிய அம் சங் ேடள விைரித்தல் ஆசிரியர் ஐந்தாம் ைகுப் பில் உள் ள ‘’நாை் தசால் ைடத கேள் "
எை் ற பாடத்டத ஒை் தைாருைடரயும் படிே்ே கூறி, இந்த பாடத்தில் எடதப் பற் றி கூறியுள் ளைர் எை
ஆசிரியர் மாணைர்ேளிடம் கேள் விேள் கேட்டு அைருடடய அபிப் பிராயத்டத பட்டியல் தசய் தல் .

(குறிப் பு:- பயிற் சிதாை் 4 பயன்படுத்தவும் )

தையல் பாடு -5.
குறிக்ககாை் :- தாகன தைாந் தமாக தைய் தித்துணுக்கு உருவாகும் திறசன வைர்த்தல்
தையல் முசற : - ஆசிரியர் மாணைர்ேளிடம் முந்டதய திைகம தசய் தித்துணுே்கு தயார் தசய் ய
கைண்டிய தபாருட்ேடள கசேரித்து தோண்டு ைர கூறுதல் . மறுநாள் அைர்ேள் தோண்டு ைந்துள் ள
தபாருட்ேடள டைத்து தாகை

தசாந்தமாை ஒரு பள் ளி துணுே்கு தசய் திடய தயார் தசய் தல் .

ஆசிரியர் அைசியம் ைரும் மாணைர்ேளுே்கு சரியாை அறிவுடர, குறிப் புேள் , மற் றும் ைழிோட்டி
அைர்ேள் உற் சாேத்துடை் . பங் குதபறுமாறு தசய் தல்
குறிப் பு:- ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு சுயமதிப் பீடு பட்டியல் தசய் துள் ள ஆதாரத்திை் கமல் தானும்
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மதிப் பீடு தசய் தல் .
ஆசிரியருே்கு குறிப் புேள் :
1.

ஆசிரியர் இந்த ேற் றல் விடளவிற் கு தம் பாட பாடப் புத்தேத்திலிருந்து ஏதாைது விஷயங் ேடள
கதர்ததடுே்ேலாம் .

2.

ஆசிரியர் இந்த தசயல் பாடுேடள மாணைர்ேளிடமிருந்து தசய் து பிை்

அதற் கு சரியாை

ைழிோட்டி உற் சாேப் படுத்துதல் கைண்டும் .
3.

ஆசிரியர்

கைறும்

பலைடேயாை

(தபாருந்தமாை)

தசயல் பாடுேடள

தசய் யடைத்து

பயிற் சிதாள் ேடள அைர்ேகள சுயமாே தசய் ய உதவிபுரிதல்
4.

கமலும் சில பாடங் ேடள ஐந்தாம் ைகுப் பு பாட புத்தேத்திலிருந்து எடுத்து தசய் தல்

5.

இந்த ேற் றல் விடளவு திறடை தபற இங் கு தோடுே்ேப் பட்டுள் ள தசயல் பாடுேள் தாை் ேடடசி
எை் று நிடைே்ோமல் , இந்த ேற் றல் விடளவு நிடறவு தபற அல் லது கமம் படுத்த இை் னும் அதிே
தசயல் பாடுேடள தசய் ய ஆசிரியருே்கு சுதந்திரம் உண்டு.

கற் றலின் விசைவு 4
ஏதாவது ஒரு பாடப் தபாருசை கமகலாட்டமாகப் படித்து அதில் காணும் சிறப் பு அம் ைங் கசைக்
கண்டறிவர் மற் றும் கணித்துக் கூறுவர் அல் லது தாகம இயற் றக் கூறுவர்.
கற் றல் விசைவின் கநாக்கம் மற் றும் விரிவாக்கம் :
தற் கபாடதய 7 ஆம் ைகுப் பு பாடத்தில் உள் ள உடரநடடயிடை மாணைர்ேள் படிே்கும் திறை்
தபறுைர், படித்தைற் டற எழுதவும் தசய் ைர் பாடப் புத்தேத்தில்

ைரும் தசய் யுளிை் தபாருளிடை

அறிந்துே் தோண்டு மாணைர்ேள் விைாதிப் பர் தசய் யுளிை் ஒலிநயம் ,எதுடே கமாடை மற் றும்
சிறப் பு அம் சங் ேடள மாணைர்

தையல் பாடு 1:கநாக்கம் :- தசால் ைடத கேட்டு எழுதுைர்.
தையல் முசற:
மாணைர்ேள்

ஏதுைாளர்

தசால் ைடத

மாணைர்ேள்

கேட்டுப்

விைாதிப் பர். விைாதம் தசய் த ேருத்துே்ேடள எழுதி பழகுதல்

புரிந்துே்

தோண்டு

கைண்டும் . ஏதுைாளர்

குழுவில்
கூறும்

தசாற் ேளுே்ோை தபாருடள மாணைர்ேள் ததரிந்துே் தோண்டு அைற் றிை் எதிர் தசாற் ேடள தசால்
அேராதியில் ேண்டுபிடித்து எழுதுைர்.

தையல் பாடு 2:தசலப் பு : தசய் யுடள பாடி மகிழ் கைை்
கநாக்கம் :- பாடப் புத்தேத்தில் உள் ள சிறப் பு கூறுேடள அடடயாளம் ோட்டுைது.
தையல் முசற:-

ஏதுைாளர் குழந்டதேளிை் கதடைே்கேற் ப குழுே்ேளாேப் பிரித்து 7 ஆம் ைகுப் பு

''பாடுகுயிகல'' தசய் யுள் பாடத்டத ஒை் தைாரு .குழுவிலும் தோடுத்து படிே்ேச் தசால் லுதல் . குழுவில்
படித்து விைாதித்து குயிலிை்

சிறப் புேடள பட்டியலிடுமாறு தசய் ைர், அைர்ேள்

அம் சங் ேடள

குழுவில்

ஒருைர்

விடுபட்டடத

மற் தறாரு

குழுவில்

ைகுப் படறயில்
உள் ளைர்ேள்

முை்ைந்து

ைழங் குைர்.

கூறுைர். ஏதுைாளர் ஒரு

பட்டியலிட்ட

பட்டியலிலிருந்து

பாடப்

புத்தேத்தில்

எழுதியுள் ள பாணி, இந்த பாடப் புத்தேத்தில் ோணப் படும் சிறப் புேள் மற் றும் பாடத்தில் உள் ள
உள் ளடே்ே அனுபங் ேடளயும் அதடை தைளிபடுத்தும் விதம் நீ தி, அதிலிருந்து ேற் றுே்தோண்ட
பாடம் இடைேடள ஏதுைாளர் மாணைர்ேளுடை் விைாதிப் பார்ேள் .
(குறிப் பு:- பயற் சி 2 மற் றும் 3 ஐ.பயை் படுத்துைர்)

தையல் பாடு:- 3
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தசலப் பு:- எங் ேள் விைாதத்திற் கு உங் ேள் தீர்மாணம்
கநாக்கம் :- ேற் படைத் திறடை ைளர்த்தல
தையல் முசற:ஏதுைாளர் ைகுப் பிை் மாணைர்ேடள இரண்டு குழுே்ேளாே பிரித்து ஒரு குழுவிற் ே்கு ஒரு தடலப் டப
தோடுத்து அதற் கு சாதேமாேவும் மற் தறாடு குழுவிற் கு அந்த தடலப் பிற் கு எதிர்மடறயாே கபசும்
ைடேயில்

ஒரு

விைாதத்திற் கு

ஏற் பாடு

தசய் தல்

கைண்டும் .

விைாதித்த

பிை்

ஏதுைாளர்

மாணைர்ேள் கூறிய விைரே்குறிப் புேள் பற் றிய தபாதுைாை ேருத்துே்ேடள விைரித்தல் கைண்டும்
தசயல் முடற :- கிராம ைாழ் ே்டே மகிழ் சசி
் யா! அல் லது நேர ைாழ் ே்டே மகிழ் சசி
் யாைதா!
( குறிப் பு: பயட்சி 4ஐ பயன்படுத்துலாம் )

தையல் பாடு:4
தசலப் பு:- எை் னுடடய தைித்தை் டமடய நாை் அறிந்துள் களைா!
கநாக்கம் :- ேவிடதயில் உள் ள தைித்துை அம் சங் ேடள அடடயாளம் ோணுதல் .
தையல் முசற:
ஏதுைாளர் 7 ஆம் ைகுப் பில் தோடுே்ேப் பட்டுள் ள பாடம் (பாடல் ) ''பல் ச்சுடை பாடல் ேளில் நாை் கு
கோடி’’ எை் ற பாடடல அடைத்து மாணைர்ேளுே்கு படிப் பதற் ோை ஒரு ைாய் ப் டப தருகிை் றார்.
ஏதுைாளர் இப் பாடடல இராேமாே பாடிே் ோட்டி அடத மாணைர்ேள் திரும் ப பாடச் தசய் ைர்.
பாடலில்

ைரும்

புதியச்

தசாற் ேடள

ஒை் தைாருைராே

கூறும் படி

ேரும் பலடேயில்

எழுதி

தசால் லுதல்
ோட்டுதல்

மாணைர்ேடள
கைண்டும் .

ேண்டுபிடிே்ேடைத்து

பிறகு

அச்தசாற் ேடள

கைண்டும் .மாணைர்ேள்

அச்தசாற் ேடள
ஒரு

அச்தசாற் ேளுே்ோை

மாணைர்
தசால்

அேராதிடய பயை் படுத்தி அதை் தபாருடளே் கூறுதல் கைண்டும் . இந்த பாடலில் இடம் தபற் றுள் ள
ஒை் தைாரு பகுதிடயயும் ஒை் தைாரு மாணைைாே அைை்
தபாருடள கூறுைதற் கு ைாய் ப் பளித்தல் கைண்டும் .

புரிந்துே்தோண்ட ைடேயில் அதை்

பிள் டளேள் கூறியடத கேட்டு ஏதுைாளர்

மாணைர்ேடள தைித்தை் டமடய பாராட்டுதல் கைண்டும் .
(குறிப் பு : பயிற் சி 5 ஐ பயை் படுத்தலாம் )

தையல் பாடு 5:கநாக்கம் : - முை் ேணிப் பு திறடை ைளர்ப்பது

தையல் முசற:ஏதுைாளர் கதடைே் கேற் றார் கபால் மாணைர்ேடள குழுே்ேளாே பிரித்து இந்த படத்திடை ோட்டி;
படத்தில்

உள் ள

நிேழ் விடை

குறித்து

அைரைர்

ேருத்துே்ேடள

குழுவில்

விைாதிப் பதற் கு

ைாய் ப் பளித்தல் கைண்டும் . குழுவிலிருந்து ஒை் தைாருைராே முை் ைந்து விைாதித்த அம் சங் ேடள
கூறுதல் கைண்டும் . ஏதுைாளர் மாணைர்ேள் முை் ேணிப் பு தசய் த அம் சம் மற் றும் நிேழ் விடை
கேட்டு அைர்ேளுே்கு சரியாை ைழிே்ோட்டுதல் ேள் அளித்தல் கைண்டும் . மாணைர்ேள் அைர்ேள்
கூறும் ோரணங் ேடளே்தோண்டு ஒரு தீர்மாைத்திற் கு ைருைதற் கு ைாய் ப் பளித்தல் கைண்டும் .
(குறிப் பு:- பயிற் சி 6 மற் று 7 ஐ பயன்படுத்தலாம் )

தையல் பாடு 6:தசலப் பு:- எை் னுடடய முடிவு
கநாக்கம் :- முடிதைடுே்கும் திறடை ைளர்த்தல்

19

தையல் முசற:
ஏதுைாளர் மாணைர்ேடள இரண்டு குழுே்ேளாே பிரித்து, இரண்டு குழுவிற் கு

ஒரு தடலப் பிை்

மிை் டலட்டடயிடை அளிப் பர்.
மாதிரி மிை் டலட்டடேள்
உை் னுடட கதாழி அல் லது கதாழை் பள் ளிே்கு ைருைடத நிை் றுவிட்டால்

உை் னுடட

கிராமத்தில்

உள் ள

தண்ணீர ்

குழாய்

உடடந்து

தண்ணீர ்

வீணாே

கபாய்

தோண்டிருந்தால்
மாணைர்ேள்

இங் கு கமகல தோடுே்ேப் பட்டடைேடள குறித்து விைாதம் தசய் து பட்டியலிட்ட

அம் சங் ேடள ைகுப் பிை்

முை் பு குழுவிலிருந்து ஒருைர் சமர்பிப் பது மற் ற குழுவிலுள் ளைர்ேள்

இதடை பற் றி தங் ேளுடடய ேருத்துே்ேடள தைளிப் படுத்துைது. ஏதுைாளர் கதடைபடும் கநரத்தில்
மாணைர்ேளுே்கு உதவி தசய் தல் கைண்டும் .
(குறிப் பு :- பயிற் சி 8 மற் றும் 9ஐ பயை் படுத்தலாம் )
மதிப் பீட்டு தசயல் பாடு :- (திறந்த புத்தே மதிப் பீடு)
(குறிப் பு: பயற் சி 10 பயை் படுத்துைது).
ஏதுைாளர் எல் லா மாணைர்ேளுே்கு 7 ஆம் ைகுப் பு பாடம் 7 “சர்ைே்ஞர்'’ பாடடல படித்து கீழ் ைரும்
விைாே்ேளுே்கு விடடே் கூறச் தசய் தல் .

நிசல - 1

நிசல - 2

நிசல-3

மாணைர்ேள்

மாணைர்ேள்

மாணைர்ேள்

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

தசய் யுளிை் தசாற் ேள் மற் றும்

விைாே்ேளில் தபாருடள

தசய் யுளில் தபாருத்தமாை

தபாருடள பார்த்து அந்த

பார்த்து அந்த பாடலிை்

ேருத்துடை் சரியாை

பாடலிை் தபாருடள புரிந்துே்

ேருத்துடர புரிந்துே் தோள் ைர்

முடறயில் விடடேடள

தோள் ளுதல் .

எழுதுைர்

ஏதுைாளருே்ோை குறிப் புேள் :
*

ஏதுைாளர் இந்த ேற் றல் விடளவு.எதிர்பார்ே்ேப் படும் பாடப் புத்தேத்தில் உள் ள ஏதாைது ஒரு
பாடே் ேருத்துே்ேடள இங் கு பயை் படுத்தி தோள் ைர்.

*

ஏதுைாளர் இந்த ேற் றல் விடளடை அடடைதற் கு இங் குள் ள தசயல் பாடுேளுடை் தைே்குறிய
ஏதாைது தசயல் பாடுேடள உருைாே்கும் சுதந்திரமுள் ளைர்.

*

இங் கு பயை் படுத்தும் ேவிடத பாடல் ேடளகய பயை் படுத்த கைண்டுதமை் று அைசியமில் டல
அதற் கு

பதிலாே

இந்த

ேற் றல்

விடளவிற் கு

தபாருத்தமாை

ஏதாைது

ேவிடத

பாடடல

பயை் படுத்தி அதற் குறிய தசயல் பாடுேடள உருைாே்குைர்.
*

ஏதுைாளர் ேற் றல் தாள் ேடள மாணைர்ேடள தசாந்தமாே எழுத ைாய் ப் பளித்து அைசியம் ஆகும் .

தையல் திட்டம் :
கீகழயுள் ள தடலப் புேளில் ஏதாைது ஒை் டற கதர்ந்ததடுத்து அதற் கு சம் மந்தப் பட்ட விைரங் ேடள
கசேரித்து எழுதிே்தோண்டு ைருதல் .
தடலப் புேள் :
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1. உங் ேள் ஊரிலுள் ள கோவில் ேளிை் ைரலாறு.
2. உங் ேள் மாைட்டத்திை் ைரலாற் று புேழ் இடங் ேளிை் விைரங் ேள்
3. டமசூர் மாநேரத்திை் சிறப் புேள்
4 உங் ேள் மாைட்டத்திை் பிரபலபாை உணவு அல் லது உணவு பயிர்
5. நம் முடடய ேை் ை நாடு முதலாைடை.

கற் றலின் விசைவு 5:(6th std) மற் றுவர்கை் மூலம் தவைிப் படுத்திய
கதர்ந்ததடுத்து

எழுதுவார்கை்

அனுபவங் கசையும் , ககட்ட கபை்சுக்கசையும்

எடுத்துக் காட்டாக:-

தபாதுஇடங் கைில்

என்றால்

தண்ணீர்

நிசலகைில் , கபருந் துகைில் , நகர வட்டங் கைில் , இன்னும் பலவற் றில்
கநாக்கம் மற் றும் விரிவாக்கம் :- கேட்பதுடை் புரிந்துே்தோள் ளுதல் . புரிந்துே் தோண்டைற் டற
தை் னுடடய

ைார்த்டதேள்

அனுபைங் ேளுே்கு

மூலம்

தபாருத்தமாே

தைளிபடுத்துைது.

எழுதுைது

இந்த

தைளிபடுத்துைதற் கு

ேற் றல்

விடளவுேள்

தை் னுடடய

முே்கியமாைதாகும் .

மாணைர்ேள் கேட்டு புரிந்துே் தோண்ட தசய் திேளிை் விைரங் ேளுே்கு துடணயாே மற் றைரிை்
ேருத்துே்ேடள

தை் னுடடய

ேருத்துே்ேளிை்

திறனுே்கு

தைளிபடுத்துைது ஒரு சைாகல சரிதாை் . ஒை் றாம்

ஏற் றைாறு

எழுத்தாே்ேத்திை்

மூலம்

ைகுப் பிலிருந்து ேற் றுே் தோண்ட தமாழி

திறை் ேடள பகுதிபகுதியாே உருைாே்ே பல் கைறு தசயல் பாடுேடள மாணைர்ேளுே்கு பல் கைறு
நிடலேளில் ேற் றுே் தோண்ட ேற் றல் விடளவுேடள விரிைாேே் ேற் றுே் தோள் ளுதல் .
ைகுப் புேளில் தை் னுடடய அனுபைங் ேளுடை் மற் றைர்ேளிை் அனுபைங் ேடள ேலந்து கபசுைர் எை் று
எதிர்பார்ே்படுகிறது.
கற் றல் திறன்கசை அசடவதற் கு பயன்படுத்தும் கற் றல் தையல் பாடுகை் .

தையல் பாடு 1:கநாக்கம் : கேட்பதற் ோை ஆர்ைத்டத உருைாே்குைது
தையல் முசற:- ‘’ஏதுைாளர் தூய் டம மற் றும் ஆகராே்கியம் ’’ எை் ற ைாே்கியம் குறித்த விழிப் புணர்வு
ஏற் படுத்த ைகுப் பில் கபச்சிை் முடறயிடை கபசுைர்.மாணைர்ேள் அைர்ேளுடடய கபச்சுே்ேடள
ேைைமாே

கேட்பதுடை்

ைழிோட்டுதடல

கேட்ட

ஏதுைாளர்ேள்

மருத்துைர்,தசவிலியர்,சுோதார

உடை்

தசய் ய

கைண்டிய

தசயபாடுேள்

குறித்து

தகுந்த

ைழங் குைார்ேள் .(அைசியமிருந்தால்

தடலடமஆசிரியர்,உள் ளூர்

பணியாளர்ேளுடை்

ோரியங் ேடள

கதடையாை

ததாகுத்து

ைழங் ேலாம் ) ஏதுைாளர் ைகுப் பில் மாணைர்ேளுடை் விைாே்ேடள கேட்பதை் மூலம் கபசிய புள் ளி
விைரங் ேள் குறித்து விைாதிப் பர்.

வினாக்கை்
1) இதிலிருந்து உங் ேளுே்கு ததரிந்த முே்கியமாை 5 விஷயங் ேள் யாடை?
2) நாம் தைிப் பட்ட முடறயில் தூய் டமடய பராமரிே்ோவிட்டால் அது எை் ைாறு மற் றைர்ேளுே்கு
பாதிப் டப உண்டாே்கும் எை் படத விைரிே்ேவும் ?
3) ஆகராே்கியம் மற் றும் தூய் டமடய பராமரிப் பதில் நாம் தசய் ய கைண்டிய 5 முயற் சிேடள
எழுதவும் .

தையல் பாடு 2 : குழுவில் கபசுகைாமா
கநாக்கம் :- சூழ் நிடலேடள ேற் படை தசய் து கபசுைதற் கு அைர்ேடள ஊே்குவித்தல் .
தையல் முசற:- ஏதுைாளர் கதடைே்கேற் றார் கபால் மாணைர்ேடள மூை் று குழுே்ேளாேப் பிரித்து
ஒை் தைாரு குழுவிற் கு ஒருைடர குழுவிை் தடலைராே நியமிப் பர்.
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குழுவிை்

தடலைருே்கு

ஏதுைாளர்

தசயல் பாட்டிடை

முடிப் பதற் கு

முை்பாே

விைாதம்

தசய் ைதற் ோை தடலப் பிடைே் தோடுத்து குழுவில் விைாதித்து தசயல் படுைார்ேள் .
விவாதிப் பதற் கான மாதிரி தசலப் பு:
1. கபருந்தில் பயணம் தசய் யும் கபாது மற் ற பயணிேளிடம் கபசுதல்
2. கைடலயில் லாத இருைர் உணைேத்தில் கதநீ ர் அருந்திே்தோண்டு கபசுதல் .
3. இரு தபண்ேள் சந்டதயில் கபாய் ே்தோண்டிருே்கும் கபாது கபசுதல் .
(குறிப் பு: வகுப் பசறயில் நடந் த நிகழ் ை்சிகைின் அடிப் பசடயில் பயிற் சி 1 மற் றும் 2 சனப்
பயன்படுத்துவர்)

தையல் பாடு 3:
குறிப் பு: எை் னுடடய உடரயாடல்
கநாக்கம் : கேட்டல் மற் றும் கபசும் திறடை ைளர்த்தல் .
தையல் முசற:-

ஏதுைாளர்

மாணைர்ேடள

இருைரிருைராே

குழுவில்

பிரித்து,

இந்த

மிை் டலட்டடேடள கபசுைதற் கு தோடுப் பர். மாணைர்ேள் குழுவில் விைாதித்து தங் ேளுடடய
ேருத்துே்ேடள பகிர்ந்து தோள் ைார்ேள் .
உதாரணமாே:நண் ர்கள்

உணவு சிற் றுண்டி

டேகபசி

வீட்டுபாடம்

உடல் நலப் பிரச்சடை

ததாடலே்ோட்சி நிேழ் சசி
்

குடும் பம்

ைளர்ப்புப் பிராணிேள்

வீட்டுகைடல

விடளயாட்டுேள்

நியாய விடல ேடட

பண்டிடே பரிசு

ஏதுைாளர்

மாணைர்ேள்

ஒருைருே்தோருைர்

ேலந்துடரயாடலுே்கு

பிறகு

கதடையாை

ஆகலாசடைேள் அறிவுறுத்தல் ேள் மற் றும் ைழிோட்டுதல் ேடள ைழங் குைர்.
(குறிப் பு: பயிற் சி 3சனப் பயன்படுத்துவர்)

தையல் பாடு 4:
தசலப் பு:- உடரயாடல் ேடள ேற் படை தசய் கைாம் .
கநாக்கம் :ததரியாத சூழ் நிடல பற் றி ேற் படை தசய் யும் திறடை ைளர்த்தல் .
தையல் முசற:

ஏதுைாளர்

பயிற் சி

தாடள

தோடுத்து

அதிலுள் ள

இரண்டு

கநாயாளிேளிை்

படங் ேடளே் ேைைித்து குறிப் பிடுைர். இருைர் நடுவில் நடடதபற் ற கபச்சுேடள ேற் படைதசய் து
எழுதுமாறு

கூறுைர்.எல் லா

மாணைர்ேளும்

ேலந்துே்

தோள் ளுமாறு

ஆகலாசடைேடள ைழங் கி பயிற் சியளிப் பர்.
(குறிப் பு: பயிற் சி 4 மற் றும் 5 ஐ இந்த ேட்டத்தில் பயை் படுத்துதல் )
மதிப் பீட்டு தசயல் பாடு:-(குறிப் பு பயிற் சி 6ஐப் பயை் படுத்துதல் )
நிடலேள் :
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ஏதுைாளர்

தகுந்த

நிசல1

நிசல 2

நிசல 3

மற் றைர்ேள் மூலம்

மற் றைர்ேள் மூலம்

மற் றைர்ேள் மூலம் தைளிப் படுத்தும்

தைளிப் படுத்தும்

தைளிப் படுத்தும்

அனுபைங் ேடள கேட்டு

அனுபைங் ேடள கேட்டு

அனுபைங் ேடள கேட்டு

ைார்த்டதேடள புரிந்துதோ ண்டு

ைார்த்டதேடள

ைார்த்டதேடள

தை தசாந்த அனுபைத்துடனும்

புரிந்துதோள் கிறார்

புரிந்துே்தோளண்டு குசாற் த

ோரணத்துடனும் எழுதுகிறார்

அறுபைத்துை் கபஅைர்
ஏதுவாைருக்கன குறிப் பு:
*

இந்தே் ேற் றல் விடளவிற் கு கதடையாை பாடப் புத்தேத்தில் ஏதாைது பாட தடலப் புேடள
இங் கே பயை் படுத்தலாம் .

*

ஏதுைாளர் இந்த ேற் றல் விடளவிடை அடடைதற் கு இங் குள் ள தசயல் பாடுேளுடை் கைறு பல
தசயல் பாடுேடள உருைாே்ேலாம் .

*

ஏதுைாளர் பயிற் சி தாள் ேடள மாணைர்ேள் தாங் ேகள எழுத ைாய் ப் பு அளிப் பது அைசியம் .

கற் றலின்

விசைவுகை்

6:

தமாழியின்

உணர்திறன்,

அசமப் பு

மற் றும்

தமாழி

வழக் குகசை கவனித்து அசவகசை பாராட்டுவர்.உதாரணத்திற் கு கவிசதயின் ஒலிநயம்
மற் றும்

எதுசக

கமாசன,கசத,கட்டுசர

மற் றும்

கவிசதகைில்

பயன்படுத்தப் படும்

பழதமாழிகை் தபான்தமாழிகை் முதலானசவ.
கற் றல் விசைவின் கநாக்கம் மற் றும் விரிவாக்கம்
தமாழி ேற் றல் எை் றுே் கூறும் கபாது தமாழியிை் எல் லா உள் ளடே்ேங் ேடளயும் புரிந்துே் தோண்டு
படித்தால் மட்டுகம தமாழிே் ேற் றல் நிடறவு தபறும் .இந்நிடலயில் ஏதுைாளர் மாணைர்ேளுே்கு
ேற் றல் விடளவிடை அளித்து அதற் குரிய தமாழியிை் பரிமாணங் ேடள தோடுத்தல் . மாணைர்ேள்
அைற் றிடை புரிந்து தோண்டு தமாழியிை்

இலே்கியத்டத பாராட்டுைர். தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

பழதமாழிேள் தபாை் தமாழிேள் கபாை் றைற் டற மாணைர்ேள் ததரிந்துே்தோண்டு தமாழியிை்
தைித்தை் டமடய

குறிப் பிடும்

திறடை

மாணைர்ேளிடம்

ைளர்த்தல்

கைண்டும் .

கமலும்

ேவிடதேளில் ைரும் ஒகர ஒலியுடடய தசாற் ேடள கதர்ந்ததடுத்து ஒலி நயமிே்ேச் தசாற் ேடள
குறிப் பிடும் திறடை மாணைர்ேளிடம் ைளர்த்தல் கைண்டும் .
தமாழி எை் பது தைறும் எழுத்துே்ேள் , தசாற் தறாடர்ேள்

மட்டுமல் லாமல் அைற் றுடை்

கசர்த்து

உணர்ச்சிேள் , நடேச்சுடையாை எண்ணங் ேடளயும் தோண்டுள் ளது. தமாழி எை் பது அை் றாட
ைாழ் வில்

பயை் படுத்தும்

ததாடர்புடடயது.

தபாை் தமாழிேள்

மாணைர்ேள்

மற் றும்

ைகுப் படறயில்

இந்த

பழதமாழிேள்
அடைத்து

முதலாைைற் டறயும்

தமாழி

அம் சங் ேடளயும்

தங் ேளுடடய தசாந்த கபச்சிலும் எழுத்திலும் எப் தபாழுதும் பயை் படுத்த கைண்டும் .

கற் றல் விசைவிசன அசடவதற் கு கதசவயான தையல் பாடுகை்

தையல் பாடு 1:
தசலப் பு :- ஒலிநயத்துடை் எை் னுடடய விடளயாட்டு
கநாக்கம் :ஒலிநயங் ேடள அடடயாளம் ோணுதல் .
குறிப் பு:- ஏதுைாளர் மாணைர்ேளுே்கு ததரிந்த பாடல் ேடள பாடச் தசய் து அதனுடை் இந்த கீழுள் ள
விைாே்ேடளே் கேட்டு விைாதம் தசய் தல் .

23

விைாே்ேள் :
1) உை் னுடடய பாடல் உைே்கு எை் ைாறு பாராட்டுே்குரியதாகிறது?
2) உைே்கு பிடித்த ைரி எது? ஏை் ?
இை் ைாறாை

விைாே்ேடள

அைற் றுடை்

இந்தப்

கேட்பதை்

பாடல்

உைே்கு

மூலம்

மாணைர்ேளிை்

நிடைவிலிருப் பதற் ோை

ேருத்துே்ேடள
ோரணம்

கசேரித்தல் .

எை் ை?

எதற் கு?

கபாை் றைற் டற விைாதித்து தசய் யுளில் உள் ள ஒலி நயங் ேடள அடடயாளம் ோண்பதற் ோே
ஏதுைாளர் மாணைர்ேளுே்கு 7 ஆம் ைகுப் பு பாடல் மற் றும் தைளியீட்டு பாடல் பத்திேடள தோடுத்து
அதிலுள் ள ஒலிநயமுடடய ைார்த்டதேடள அடிப் படடயாேே் தோண்டு விைாதம் தசய் ைர்.
குறிப் பு :-

ஏதுைாளர் 7 ம் ைகுப் பு தமிழ் தமாழி பாடப் புத்தேங் ேடள, மாணைர்ேள் பயை் படுத்த

ைாய் ப் பளித்து பயிற் சி 4 ஐ தசய் வித்தல் .

தையல் பாடு 2 :
தசலப் பு : நாை் ஒலி நயங் ேடள எழுதுகைை் .

கநாக்கம் : ஒலி நயங் ேடள எழுதும்
தையல் முசற:-

ைாய் ப் பிடை உருைாே்குைது.

ஏதுைாளர் கதடைே்கேற் ப மாணைர்ேடள

குழுே்ேளாே பிரித்து ஒை் தைாரு

குழுவிற் கும் இங் கு கீகழ தோடுே்ேப் பட்ட முழுடம தபறாத (ஒலி நயமிே்ே) ைாே்கியங் ேடளே்
தோடுத்து

அைற் டற

குழுவில்

படித்து

விைாதித்து

தசாந்த

இடத்தில் எழுதி பூர்த்தி தசய் ய டைத்தல் .
ோற் று

மடழ

இடி ----------------------------------------கமேம்
-----------------------------------------------இருட்டிே்தோண்டது ------------------------------------தைட்டப் பட்ட --------------------------------- மரம்
--------------------------------------------------------------எதைாகல?எதைாகல?
பல ைண்ணம் ............எதைகல?
விண்மீை் ...........எதைாகல?
கராஜாப் பூ............எதைாகல?
இடலேள் .........எதைாகல?
மிை் மிைி........எதைாகல?
பறடைேள் .........எதைாகல?
…….......மிை் னுைது எதைாகல?
..............ேறுப் பது எதைாகல?
..............அடலேள் எதைாகல?
அடைத்திை் ......... , ..........
அறிஞைாேலாம் ..........!
பூர்த்தி தசய் த ேவிடதடய குழுவில் ஒை் தைாருைராே பாடுதல் .
(குறிப் பு:பயிற் சி 6 மற் றும் 7 ஐ பயை் படுத்துதல் )

தையல் பாடு 3:24

ைார்த்டதேடளத்

கதடைப் படும்

தசலப் பு: விடுேடத பாடடல பாடுகைாம் .
கநாக்கம் :- ஒலிநயத்துடை் பாடுதல் .
பழங் ேள் ஒலிநய தசாற் ேள்
தேடுப் பதூஉம் தேட்டார்ே்குச் சார்ைாய் மற் றங் கே
எடுப் பதூஉம் எல் லாம் மடழ.
இடடே்ோல ஒலிநய தசாற் ேள்
அறிைற் றபிை் அறிவுடடகயார் தசல் ைதும்
அறிவுடடடமகய எை் பது ேருத்து.
ேடடே்ோல ஒலிநய தசாற் ேள்
எங் ேள் வீட்ல ைளருது ேண்டீர்
சாம் பல் நிறே் குட்டி ஒை் று
மஞ் சள் நிறே்குட்டி ஒை் று.

தையல் முசற:ஏதுைாளர் மாணைர்ேளுே்கு பாடடலே் ேற் றுே் தோடுத்து பாடச் தசால் லுதல் . இப் பாடலில் ைரும்
விடுேடதேடள கேட்பதை் மூலம் மாணைர்ேளிை் ஆர்ைத்டத தூண்டி அைர்ேடள பதிலளிே்ே
தசய் தல் . ஏதுைாளர் ஒலிநாடா மற் றும் டேகபசிடயப் பயை் படுத்து கமலும் பல விடுேடதப்
பாடல் ேடள ஒலிே்ேச் தசய் து மாணைர்ேடள பாடி மகிழச் தசய் தல் .ஏதுைாளர் மாணைர்ேடள இரு
குழுே்ேளாே பிரித்து ஒரு குழுவில் உள் ளைர்ேள்
விடுேடதயிடை பாடலாே கேள் வி கேட்ே மற் தறாரு குழுவிைர் விடுேடதே்ோை பதிடல பாடலிை்
மூலம் பாடுைர். இை் ைாறு மற் தறாரு விடுேடத பாடடல கேள் வி மற் றும் விடட அளிப் படத
குழுவிைருே்கு மாற் றிே் தோடுத்து பாடச் தசய் தல் கைண்டும் .

தையல் பாடு 4:தசலப் பு: தபாை் தமாழி அறிகைாம்
கநாக்கம் :- தபாை் தமாழிேளில் உள் ள ஒலிநயத்டத பாராட்டுைர்.
``சிந்திே்ே ததரிந்தைனுே்கு
ஆகலாசடை கதடை இல் டல
துை் பங் ேடள சந்திே்ே
ததரிந்தைனுே்கு ைாழ் ே்டேயில்
கதால் விகய இல் டல``
``இதுைடர நடந்தடத
கயாசிப் படத விட
இைி எப் படி நடே்ே கைண்டும்
எை கயாசிப் பைர்ேகள
ைாழத் ததரிந்தைர்ேள் ``
``நம் பிே்டே எை் பது
தைற் றிகயாடு ைரும்
ஆைால் தைற் றி எை் பது
நம் பிே்டே உள் ளைரிடம்
மட்டும் தாை் ைரும் ``
ஏதுைாளர்ேளுே்ோை குறிப் பு:*

மாணைர்ேடள அைர்ேளுே்கு ததரிந்த தபாை் தமாழிேடள கூறச் தசய் தல் .

*

ஏதுைாளர் மாணைர்ேளிடம் தசய் தித்தாள் மற் றும் பத்திரிடேேளில் ைரும் தபாை் தமாழிேடள
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படித்து பார்த்து அைர்ேளுடடய புத்தேத்தில் எழுதி ைரும் படி கூறுதல்
*

தபாை் தமாழிேளிை்

ததாகுப் பிடை

ஏதுைாளர்

மாணைர்ேளுே்கு

தோடுத்து

அதிலுள் ள

ஒலிநயமிே்ே தசாற் ேடள அடடயாளம் ோண தசய் தல் .

தையல் பாடு 5:தசலப் பு:- பழதமாழிேள் அறிகைாம் .
கநாக்கம் :-பல தமாழிேடள அறிந்து தோண்டு அதற் குரிய ேருத்திடை அறிந்துே் தோள் ைர்.
தையல் முசற:- ஏதுைாளர்ேள் மாணைர்ேடள கதடைே்கேற் ப குழுே்ேளாே பிரித்து, ஒை் தைாரு
குழுவிற் கும் ஒரு பழதமாழிடயே் தோடுத்தல் . அதை் பிறகு தோடுே்ேப் பட்ட பழதமாழிேளுே்குரிய
ேருத்திடை விைாதம் தசய் ய டைத்தல் .
ஏதுைாளர் மாணைர்ேளுே்கு கதடைப் படும் கநரத்தில் அைர்ேளுே்கு தபாருள் கூறுைதை் மூலம்
உதவி தசய் யலாம் .
ஏதுைாளர்ேள் மாணைர்ேடள வீட்டிற் குச் தசை் று அப் பா, அம் மா, தாத்தா, பாட்டிடய சந்தித்து
அைர்ேள் கூறும் பழதமாழிேடள தபாருளுடை் எழுதி ைரச் தசய் தல் .
உதாரணத்திற் கு
(1) ேல் டலே் ேண்டால் நாடயே் ோகணாம்
நாடயே் ேண்டால் ேல் டலே் ோகணாம்
உண்டமயாை தபாருள் :
ேல் டலே் ேண்டால் நாய் ேடளே்ோண்பதில் டல.
நாய் ேடளே் ேண்டால் ேல் டலே் ோண்பதில் டல .
(2) அடி உதவுைது கபால
அண்ணை் தம் பி உதை மாட்டாை் .
உண்டமயாை தபாருள் :
``அடி எை் பது நிலத்தில் உடழப் பதற் ோே டைே்கும் அடி``
நிலத்தில் உடழப் பதற் ே்ோேடைே்கும் அடி நமே்கும் உதவுைது கபால் அண்ணை் தம் பி
உதவுைதில் டல.
(3) ஐந்தில் ைடளயாதது ஐம் பதில் ைடளயாது.
(4) அேத்திை் அழகு முேத்தில் ததரியும் .
(5) அடி கமல் அடி டைத்தால் அம் மியும் நேரும் .
(6) ஆட ததரியாதைளுே்கு கூடாராம் கபாதாதாம் .
(7) ஆடுற மாட்டட ஆடிே் ேறே்ேணும் பாடுற மாட்டட பாடிே் ேறே்ேணும் .

தையல் பாடு 6:தசலப் பு : ைாய் தமாழி / மரபு ததாடர் அறிகைாம்
கநாக்கம் :- மரபு ததாடர் (ைட்டார தமாழிேடள) அறிந்து தோண்டு தபாருள் அறிைர்
தையல் முசற:ஏதுைாளர் மாணைர்ேடள கதடைே்கேற் ப குழுே்ேளாே பிரித்து ஒை் தைாரு குழுவிற் கும் ஒரு மரபு
ததாடரிடைே் தோடுப் பர். ஒை் தைாரு குழுவிலுள் ள மாணைர்ேளும் அைர்ேளுே்கு தோடுே்ேப் பட்ட
மரபு ததாடருே்ோை தபாருளிடை விைாதிப் பர்.பிறகு மரபு தமாழித் ததாடரிடைே் தோண்டு ஒரு
ைாே்கியம் (அல் லது) ஒரு சிறுேடதயிடைே் கூறுதல் கைண்டும் . ஏதுைாளர் குழுவிற் கு கதடையாை
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ேடதப் தபாருள் மற் றும் ைார்த்டதேள் முதலாைைற் டற ைழங் ே கைண்டும் . மாணைர்ேள் குழுவில்
ஒருைர் ைகுப் பிை் முை் பு ைந்து அைர் குழுவில் விைாதித்தடத விளே்கி கூறுதல் கைண்டும் . இை் ைாறு
குழுவில்

விைாதித்தடத

மாணைர்ேள்

தைளிப் படுத்தும்

கபாது

ஏதுைாளர்

மாணைர்ேளுே் கு

ைழிோட்டும் ைதை் மூலம் உதவி தசய் தல் .
தசயல் பாடு:- தபாருள் எழுதுதல் .
உதாரணத்திற் கு:மரபுத்ததாடர்

தபாருை்

1)

டேே்தோடுத்தல்

1)

ஏமாற் றுதல்

2)

தாளம் கபாடுதல்

2)

ஆதாயம்

3)

ைாடழயடி ைாடழயாே

4)

மடல ஏறிவிட்டது

3)

ததாடர்ந்து தசய் தல்

5)

ேம் பி நீ ட்டல்

4)

மாற் றம் தபறுதல்

5)

ோணாமல் கபாதல்

கிடடே்கிறது

எை் பதற் ோே

எல் லாைற் றிற் கும்

சரி

எை் று கூறுைது

தையல் பாடு 7:அை் றாட ைாழ் வில் நம் டம சுற் றியுள் ளைர்ேளிை் கபச்சில் ோணப் படும் மரபுத் ததாடர்ேடள
ததாகுத்து ைழங் குைர்.
உதாரணத்திற் கு
1) ோது குத்துதல்
2) அண்டப் புளுேை்
3) குட்டிச்சுைர்
4) ஆயிரங் ோலத்துப் பயிர்
5) அைடல நிடைத்து உரடல இடித்தல்
6) தூரத்துப் பச்டச ேண்ணுே்குே் குளிர்ச்சி
ஏதுைாளர் மாணைர்ேளிடம் மரபுத் ததாடர்ேடள பயை் படுத்தி ததாடர்ேடள எழுதச் தசய் தல் . இங் கு
மாணைர்ேளுே்கு மரபுத் ததாடருே்ோை தபாருளிடை ஏதுைாளர் கூறுைதை் மூலம் உதைலாம் .
உதாரணத்திற் கு
ோைல் நீ ர்:- சரியாே பாடம் படிே்ோமல் முதல் மதிப் தபண் எடுே்ே ஆடசப் பட்டால் நமது ஆடச
ோைல் நீ ராகும் .

மதிப் பீட்டுை்தையல் பாடு:தையல் முசற திட்டம் :கீகழ தோடுே்ேப் பட்ட தடலப் புேளில் ஏதாைது ஒை் டற கதர்ந்ததடுத்து எழுதவும்
அதற் குரிய ஒரு சிறிய ேடதயிடை தசாந்த
அதற் குரிய ஒரு சிறிய ேடதயிடை தசாந்த நடடயில் எழுத கைண்டும் .
(1) ேற் கறாருே்குச் தசை் ற இடதமல் லாம் சிறப் பு.
(2) ோலம் தபாை் கபாை் றது.
(3) கபராடச கபரிழப் பு.
(4) ’தமிழை் எை் று தசால் லடா, தடல நிமிர்ந்து நில் லடா’
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கற் றலின் விசைவு-7
தமக்கு கிசடத்த பல் கவறு இலக்கிய பசடப் புகசை விவாதிப் பது (கசத,கவிசத கட்டுசர,
நாடகம் ,விமர்ைனம் )

கற் றலின் கநாக்கம் :இந்த ேற் றலிை் விடளவு மாணைர்ேளுே்கு கபச்சு மற் றும் எழுதும் திறடை கமம் படுத்துைடத
கைேமாே தோண்டுள் ளது ஏதைைில் அைர்ேள் ஒரு குறிப் பிட்ட ேடத ேவிடத ேட்டுடர மற் றும்
நாடேம் பற் றி விைாதிே்ே விரும் புகிை் றைர் மாணைர்ேள் ஒரு பாடத்தில் ேதாபாத்திரம் மற் றும்
நபடர பாராட்டவும் நை் டம தீடமேடள அடடயாளம் ோணவும் இலே்கிய உள் ளடே்ேம் குறித்து
ைாய் தமாழியாேவும்

எழுத்துப் பூர்ைமாேவும்

உடரயாய்

ேவிடத

மற் றும்

எதிர்பார்ே்கிறார்ேள் .

முடிதைடுே்ே

நாடேங் ேடள

உதவுைதற் ோே

பயை் படுத்த

முந்டதய ைகுப் புேளில்

கைண்டும்

மாணைர்ேள்

ைகுப் படறயில்

எை் று

ேற் பைர்ேள்

இந்தத் திறடை ேற் ே பல

முயற் சிேடள கமற் தோண்டு உள் ளைர் அதாைது இலே்கிய தபாருளிை் உள் ள உள் ளடே்ேத்டதயும்
பற் றி விைாதித்து சுருே்ேமாே பாராட்டி புரிந்து தோள் ைதை் மூலம் தங் ேடள தைளிப் படுத்தும்
திறடை அைர்ேள் அதிேம் பயை் படுத்திே் தோள் ள கைண்டும் .

தையல் பாடு-1
தசலப் பு:- விைாதிப் கபாம் .
கநாக்கம் :- ேடதடயப் புரிந்து தோண்டு தங் ேள் ேருத்டத தைளிப் படுத்தவும் .
நடடமுடற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேளிை் எண்ணிே்டேே்கு ஏற் ப மாணைர்ேடள ததாகுத்து இங் கு
ைழங் ேப் பட்ட ேடதயிை் ஒரு பகுதிடய மாணைர்ேளுே்கு ைழங் குகிறார்ேள் . மாணைர்ேள் தங் ேள்
குழுவில் உள் ள ேடதடய படித்துப் புரிந்து தோள் கிறார்ேள் . கமலும் ஆசிரியர்ேள் ஒரு மாணைடர
அைர்ேளிை் தசாந்த ைார்த்டதேளில் ேடதடய சுருே்ேமாே கூற அனுமதிே்கிை் றைர்.

ேடத:- ஜாைகியும் கீதாவும் பரஸ்பர நண்பர்ேள் ஜாைகி ஏடழே் குடும் பத்திை் மேள் மற் றும் கீதா
ஒரு பணே்ோரரிை் மேள் . ஏடழ, பணே்ோரை் எை் ற உணர்வு இல் லாத இருைருே்கும் நல் ல நட்பு
இருந்தது. ஆைால் கீதாவிை் அப் பா ஜாைகி கமகல கோபமாே இருந்தார். ஒருநாள் ஜாைகி பள் ளிே்கு
ைராத கபாது கீதா தை் கதாழிடய பார்ே்ே அைள் வீட்டிற் கு ைந்தாள் ஜாைகி அதிே ோய் ச்சலால்
அைதிப் படுகிறாள் . அப் பாவும் அம் மாவும் கைடலே்கு கைறு இடத்திற் குச் தசை் று விட்டார்ேள்
எை் படத அைள் அறிந்தாள் . கதாழி இப் படி ஒரு நிடலயில் பார்த்த கீதா அைடள மருத்துைமடைே்கு
அடழத்துச் தசல் ல நிடைத்தாள் . ஆைால் அைளிடம் பணம் இல் டல அைள் பணம் கேட்டகபாது
அைளிை் அப் பா நை் றாே தீட்டி “ஜாைகிடய பார்ே்ே அைள் வீட்டிற் கு கபாே கைண்டாம் அைளுே்கு
எை் ை ஆைால்

உைே்கு எை் ை” வீட்டிகலகய இரு எை் று பணம்

அடடத்துவிட்டைர்.

ோய் ச்சலால்

அைதிப் படும்

ஜாைகிடய

தோடுே்ோமல்

ோப் பாற் ற

வீட்டிகலகய

கைண்டுமா.

இல் டல

அப் பாவிை் ைார்த்டதே்கு ேட்டுப் பட்டு வீட்டிகலகய இருப் பதா? எை் று கயாசித்து இந்த நிடலயில்
தை் கதாழிடய ஆஸ்பத்திரிே்கு அடழத்துச் தசல் ல முடிவு தசய் தாள் . தை் தந்டதயிை் பாே்தேட்டில்
இருந்து பணம் எடுத்தாள் பிை் பு தை் கதாழிடய ஆஸ்பத்திரியில் கசர்த்து ோப் பாற் றுகிறாள் , கீதா
வீட்டிற் கு திரும் பும் கபாது அப் பாவிை் பயம் அதிேரிே்கிறது கமலும் அைள் பணத்டத திருடியதால்
மைம் கைதடை அடடகிறாள் .

மாதிரி வினாக்கை் :1.

கீதாவிை் அப் பாடை மீறி ஜாைகியுடை் நட்பு ைளர்ப்பது சரியா?

2.

கீதா தை் கதாழிடய ோப் பாற் ற கைறு ைழி கதடி இருே்ேலாம் ஏை் ?

3.

கீதாவிை்

அப் பா

ஜாைகியுடை்

நட்டப

நிறுத்த

எை் ை

ோரணம் ?

நீ ங் ேள்

ஒப் புே்தோள் கிறீர்ேளா?
4.

கீதா அப் பாவிை்

பணத்டத திருடி கதாழிே்கு உதவி தசய் தது சரியா? தப் பா? தகுந்த

ோரணம் கூறுே:-
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(குறிப் பு பயிற் சி 1-ஐப் பயை் படுத்துதல் )

தையல் பாடு-2
தசலப் பு:- ேடதடய எழுதுைது மற் றும் விைாதிப்பது.
கநாக்கம் :- ேடதடய புரிந்து தோண்டு விைாதிப்பது.
நசடமுசற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேடள 4 குழுைாே பிரித்து ஏழாம் ைகுப் பும் பத்தியில் இருந்து
படம் ‘’சர்ைே்ஞர்“ பாடத்டத தோடுத்து படிே்ே தசால் ைர் ஒை் தைாரு குழுவும் பல கேள் விேடள
தயார் தசய் துே் தோள் ைர். மற் ற குழுவிைடர கேள் வி கேட்ேவும் பதில் அளிே்ேவும் அனுமதிப் பர்.

மாதிரி ககை் விகை் :6)

தசல் ைம் இருே்கும் கபாது எை் ை தசய் ய கைண்டும் ?
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2. கைம் பு எதற் குப் பயை் படுகிறது?
3. நல் ல மைிதைாே எப் படி ைாழ கைண்டும் ?
4. தசல் ைம் இருே்கும் கபாது யாருே்கு ைழங் ே கைண்டும் ?
(குறிப் பு:- பயிற் சி 2 மற் றும் 3 ஐப் பயை் படுத்துதல் )
(குறிப் பு:- ஆசிரியர் கைறு நிதி ேடதேடள உபகயாகிே்ேலாம் )
(எ.ோ) ேர்ணைிை் ேடத.

தையல் பாடு:-3
தசலப் பு:- ேவிடத ைாசிே்ேவும் .
கநாக்கம் :- ேவிடதயிை் முை் னுடர பற் றி விைாதித்தல்
தையல் முசற:-

ஆசிரியர்ேள்

குழந்டதேளுே்கு

“பாடுகுயிகல”

எை் ற

ேவிடதடயப்

பாடுகிறார்ேள் . ேவிடதயிை் விருப் பத்டத விளே்குைார்ேள் . பிை் ைர் பிை் ைரும் கேள் விேடள
ைாய் தமாழியாேவும் , தசாந்தமாேவும் , விைாதிே்ேவும் ஒரு முடிவுே்கு ைருைர்.
பாடல்
பாடு குயிகல
புள் ளி சிறேடித்து பாடுகுயிகல! தமிழை்
புதிது பிறந்தாதைை் று பாடு குயிகல!
தைள் ளிே் குரதலடுத்துப் பாடுகுயிகல! எங் ேள்
விடுதடல ைந்தததை் று பாடுகுயிகல!
கநற் று ைடர உலகில் அஞ் சி நடந்கதாம் !
நட்டும் எறும் புேடள உண்டு கிடந்கதாம் !
ோற் றுத் திரும் பியது ேண்டு மகிழ் ந்கதாம் - ஒரு
ேவிடத பிறந்தததை் று பாடுகுயிகல! சாதிப் பிரிவிடைே்கு
சாட்டட தோடுத்கதாம் .
தமிழ் சாதிே்கு மட்டும் இந்த நாட்டட
வீதிே்கு வீதி தமாழி கைட்டே படடத்கதாம் .
விடிதைள் ளி ததை் று பாடுகுயிகல!
1.

உணர்ச்சிே் ேவிஞர் ோசி ஆைந்தை் .

விைாே்ேள் :* குயில் எப் படி பாட கைண்டும் எை ேவிஞர் விரும் புகிறார்?
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* எடத ேண்டு மகிழ் ந்கதாம் எை ேவிஞர் கூறுகிறார்?
* எதற் கு சாட்டட தோடுத்கதாம் ?
(குறிப் பு பயிற் சி 4 மற் றும் 5 ஐப் பயை் படுத்துதல் )

தையல் பாடு-4
தசலப் பு:- எைது நடிப் புேள் உங் ேள் பாராட்டு.
கநாக்கம் :- நாடேத்திை் முே்கிய ேதாபாத்திரங் ேடளப் படித்து புரிந்து தோள் ளுங் ேள் .
தையல் முசற:-

தசயல் பாட்டிற் கு

முை்

தயார்

தசய் ய

ஆசிரியர்ேள்

சில

ோட்சிேளில்

தபயர்ேடள ஒரு சீட்டில் எழுதுைார்ேள் கமலும் ஒை் தைாரு மாணைரும் ஒை் தைாரு சீட்டட எடுத்து
சீட்டில் உள் ள ோட்சி எழுதியதற் கு தகுந்தைாறு நடித்துே் ோட்டுைார்ேள் மற் ற மாணைர்ேள்
அந்தப் பாத்திரம்

எை் ை எை் று தசால் ைார்ேள் . மாதிரிப் பாத்திரங் ேள் :- பீமா, ஆசிரியர்,

டைத்தியர் அல் லது மருத்துைர்,கபாலீஸ்ோரர், கைட்டடோரர்,புடேப் படே்ோரர் பூே்ோரர்,கீடர
விற் படையாளர் முதலியை..
மாணைர்ேள் ஐந்தாம் ைகுப் பில் புலைரும் ேஞ் சனும் எை் ற எை் ற நாடேத்டத கதர்வுச் தசய் யச்
தசால் லுங் ேள் அந்த நாடேத்டத மாணைர்ேள் படித்து அர்த்தம் தசய் து தோண்டு குழுே்ேளில்
விைாதித்து ஒை் தைாரு பாத்திரத்டத நடித்து ோண்பிே்ே சரியாை ைழிமுடறேடள ஆசிரியர்
கூறுைர்.

Print picture from 5th std Tamil book page - 36
இரண்டு குழுே்ேளாே பிரிந்து நாடேத்டத நடிப் பர் மாணைர்ேள் நடித்த பாத்திரம் , உடரயாடல்
நாடேத்திை் சுருே்ேம் மற் றும் மாணைர்ேள் நிேழ் த்திய நாடேம் ஆகியைற் றிை் அடிப் படடயில்
கேள் வி கேட்ேப் படும் .
மாதிரி ககை் விகை் :* ேஞ் சை் புலைரிடம் நாடளே்கு ைா எை் று எதற் ோே தசாை் ைாை் ?
* விஷ்ணு ைர்தைர் எந்த நாட்டில் இருந்து தில் லிே்கு ைந்தார்?
* பீர்பால் வீட்டிற் குே் ேஞ் சை் எப் படிச் தசை்றாை் ?

தையல் பாடு-6
தசலப் பு:- தோஞ் சம் விமர்சைம் தசய் கைாம் .
கநாக்கம் :- விமர்சைம் தசய் யும் திறடை ைளர்ப்பது.
தையல் முசற:-

ஆசிரியர்

மாணைர்ேளுே்கு

கீகழ

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

இடணப் டப

பயை் படுத்தி பசுவிை் பாடல் (புண்ணியகோடி) ேடத ேவிடதடய கேட்ேச் தசால் ைர்.
https://www.YouTube.com/watch? V=Lix-XLKFuvE
கீகழ தோடுே்ேப் பட்டுள் ள மாதிரி கேள் விேடள விைாதிப் பார்ேள் .
மாதிரி வினாக்கை் :* இந்த ேடதயில் உங் ேளுே்கு பிடிே்ோத சம் பைம் எது? ஏை் ?
* புலி மற் றும் பசுவிை் பாத்திரத்தில் உங் ேளுே்கு பிடித்த (ரசித்த)

ேதாபாத்திரம் எது?ோரணம்

கூறு?:பசுவிை்

தரத்டதே்

ேண்டு

புலி

உயிர்

விட்டது

சரியா?

விைாதிே்ேவும் :-

இை் விதமாை

கேள் விேளில் ஒரு விஷயத்டதப் பல கோணங் ேளில் புரிந்துே் தோள் கிை் றைர்.
(விமர்சைம் :- தபாதுைாே ஒரு விஷயத்திற் கு சம் பந்தப் பட்ட கநர்மடறயாை அம் சங் ேள் மற் றும்
முை்கைற் றத்திற் ோை பரிந்துடரேடள ைழங் குைதாகும் )
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குறிப் பு:- பயிற் சி 10 ஐப் பயை் படுத்துதல் .

அடுக்கு1

அடுக்கு 2

அடுக்கு 3

தோடுே்ேப் பட்ட

தோடுே்ேப் பட்டடு
் ள் ள

தோடுே்ேப் பட்ட

விைாே்ேளுே்கு

விைாே்ேளுே்கு

கேள் விேளுே்கு படிப் படியாே

ைார்த்டதயில் அல் லது

ைாே்கியஸ்ேளில்

சிறந்த ைாே்கியம் அத்துடை்

ைாே்கியங் ேளிை் மூலமாே

முழுடமயாே

சீரடமப் புேளுடை் தங் ேள்

பதில் எழுத முயற் சித்து

பதிலளிே்கிை் றைர்

அனுபைங் ேகளாடும்

பூர்த்தி தசய் தல் .

சிலைற் றிற் கு குழு

ேருத்துடை் விமர்சைமாே

விைாதிப் பர்

பதில் எழுதுைார்ேள்

ஆசிரியர்ோை ைழிமுடறேள் :-

1. தசயல் பாட்டிற் ோை பாடு குயிகல பாடடல பயை் படுத்துகிறார்ேள் . இதற் ோே பாடடல
ஆசிரியர் ைழங் ே கைண்டும் .

2. 7- ம் ைகுப்பில் சைஞ் சர்

உடரநடடப் பகுதிடய பயை் படுத்துதல்

அல் லது ஏதாைது

உடரநடடப் பகுதிடய சுயமாே பயை் படுத்தும் திறடை ைளர்த்தல்

3. பயிற் சித் தாள் ேடள பயை் படுத்தும் கபாது மற் ற மாணைர்ேடள பார்த்து சுயமாே எழுத
தவிர்ே்ே கைண்டும் . மாறாே மாணைர்ேடள எழுதுைடத ஊே்குவிே்ே கைண்டும் .

கற் றலின் விசைவுகை் :- 8
தன் கண்ட காட்சி, நிகழ் வு, சூழல் இவற் றின் மூலம் தபற் ற தான்தபற் ற அனுபவங் கசை
வாய் தமாழியாக தவைிப் படுத்துவர்

விரிவாக்கம் :மாணைர்ேள்

பார்த்த

படடப் பாற் றடல

பாடத்தில்

ைளர்ே்ே

பல் கைறு

உள் ள

நிேழ் வுேடள

அறிவு

பயிற் சிேள்

குறித்து
கதடை,

விைாதம்

ேற் றலிை்

தசய் ைர்.

எதிர்பார்ப்பு

எை் ைதைை் றால் 7-ம் ைகுப் பில் ஒரு மாணைர் தைது புதிய அனுபைங் ேடள குறிப் பாே ைாய்
தமாழியாேவும் மற் றும் எழுத்துேள் மூலமாே தைளிப் படுத்த கைண்டும் .
இை் ைாறாே

மாணைர்ேள்

தாை்

ேண்ட

நிேழ் வுேடள

கபசுைதிை்

மூலமாேவும்

விைாதம்

தசய் ைதிை் மூலமாேவும் கபச்சு திறடை ைளர்ே்ேலாம் .

தையல் பாடு:-1
தசலப் பு:-

படத்டதப்

பார்த்து

ேற் படைடய

ைளர்ப்பது.

கநாே்ேம் :-

ேற் படை

திறடை

ைளர்ப்பது.

தையல் முசற:- ஏதுைாளர் இரண்டு சித்திரங் ேடள மாணைர்ேளுே்கு தோடுப் பர். அைர்ேள்
அடத ேைைமாே ேைைிப் பர் அதை் பிறகு கீகழ தோடுே்ேப் பட்டுள் ள கேள் விேளுே்கு பதில்
கேட்டு மாணைர்ேளுடை் ேலந்துடரயாடுைர்.
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1.

மாை் எை் ைாறு இருே்கும் ? அடத பார்த்து தசால் லவும்

2.

பிராணிேளும் மைிதர்ேளும் ைாழும் இடங் ேளில் உள் ள வித்தியாசங் ேள் யாடை?

மாணைர்ேளிை் ேருத்துே்ேடள ஏதுைாளர் கேட்பர் இதை் மூலமாே ஒரு படத்டத பார்ே்ே,
ேைைிே்ே அைோசம் தோடுப் பர்.

தையல் பாடு:-2
தசலப் பு:- படத்டதப் பற் றி கபசலாம் .
கநாக்கம் :- படத்டதப் பற் றி கபசுைது அர்த்தபூர்ைமாே இருே்ே கைண்டும் .
தையல் முசற:-

ஏதுைாளர்ேள்

மாணைர்ேடள

மற் றும்

ததரிந்த,

மிேவும்

பழே்ேமாை

சூழ் நிடலயில் நுணுே்ேங் ேடள கசேரிே்ேச் தசய் தல்

படங் ேடள பார்த்து குழுே்ேளுடை் கசர்ந்து ேற் படை தசய் து ேடத தசால் ைது அல் லது இரண்டு
குழுைாே பிரிந்து ேடதயிை் ேருத்துேடள விைாதிே்ே தசய் தல்

தையல் பாடு:-3
தசலப் பு;- நாை் நடிே்கிகறை் .
கநாக்கம் :- மாணைர்ேளிை் தசயல் திறடை ஊே்குவித்தல் .
தையல் முசற:- ஏதுைாளர்ேள் மாணைர்ேளுே்கு கதடைகேற் ப குழுே்ேடள உருைாே்கி குழுே்ேளில்
ோட்சிேடள தோடுப் பர். மாணைர்ேள் தங் ேளுே்கு கதடையாைைற் டற கதர்ந்ததடுத்து தோண்டு
தாகை தசாந்தமாே நாடேத்திற் கு தயார் தசய் து தோள் ைர். இந்த கநரத்தில் ைசதியாளர்(ஆசிரியர்)
மாணைர்ேளுே்கு உடரயாடலுே்கு சிறந்த ஆகலாசடைேடள ைழங் குைர் அைர்ேளுே்கு தகுந்த
அைோசம் தோடுப் பர். ஒை் தைாரு குழுே்ேளும் ைகுப் படறயில் முை் நிை் று நடித்துே் ோட்டுைர் பிற
குழுவிைர் அைர்ேளுடடய பாராட்டடயும் ேருத்டதயும் கூறுைர்.
மாதிரி படங் ேள் :-
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(குறிப் பு:-

மாணைர்ேள்

ைழங் குைதை்

மூலம்

தங் ேள்

அை் றாட

அைர்ேளிை்

ைாழ் வில்

பாலியர்

ோணே்கூடிய பாத்திரங் ேளிை்

தசயல் பாட்டிற் ோே

குழுைாேகைா

பட்டியல்
அல் லது

தைித்தைியாேகைா தசய் ய மாணைர்ேடள ஊே்குவிே்கும் )
[ேற் றல் தாளில் பயிற் சி 4 ஐப் பயை் படுத்துதல் ]
மதிப் பீடு தசயல் பாடு:- 1 (நடடமுடற 5 ஐப் பயை் படுத்துதல் )
அடுக் கு 1

அடுக் கு 2

அடுக் கு 3

மாணைர்ேள் படத்டத பார்த்து

மாணைர்ேள் படத்டத

மாணைர்ேள் படத்டத உை் ைிப் பாே

எளிய ைார்த்டத அல் லது எளிய

ேைைித்து நுட்பமாே

ேைைித்து ோரணம் மற் றும் குறிப் பு

ைாே்கியங் ேளில் பதில்

பதில் தசால் ல

அம் சங் ேடள ததளிைாே அந்த

தசால் ல முயற் சிே்கிை் றைர்.

முயற் சிே்கிை் றைர்.

கமற் கோளிை் படி படிநிடலயாே
எழுதுகிறார்ேள் .

ஏதுவாைர்கைின் வழிமுசறகை்
1.

இந்த ேற் றல் உடை் தபாருந்தே்கூடிய எந்த உடரநடட ைசைத்டதயும் பயை் படுத்தல் .

2.

இந்த ேற் றடல அடடைதில் இந்த தசயல் பாடுேள் இறுதியாைடை அல் ல.

3.

தசய் தித்தாள் ேளில் அர்த்தபூர்ைமாை ேட்டுடரேடளப் படிே்ே ேற் றுே் தோள் ைது இந்த திறை்
ைளர்ச்சிே்கு உதவுகிறது.

கற் றலின் விசைவுகை் :-9
உை் ளூர்

ைமூகம்

மற் றும்

இயற் சக

சூழலில்

உை் ை

வற் றிற் க்கு

பதிலைிப் பது

(எ.கா.

வரதட்ைசண விசைவுகை் , புசகயிசல மூலம் உண்டாகும் தீசமகை் )
பயிற் சி-1 ஒை் தைாரு படத்திற் கும் ஒை் தைாரு படத்திை் தடலப் புே்கும் உள் ள அபிப் பிராயங் ேடள
எழுதவும் .

தசலப் பு
உங் ேள் ேருத்டத எழுதவும் .

பயிற் சி:2
தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

படங் ேடளப்

பார்த்து

கீகழ

உள் ள

இரண்டு

அறிே்டேேடள சரி எை் று நீ ங் ேள் ோரணத்கதாடு நியாயப் படுத்தவும்
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அறிே்டேேளில்

எந் தஒரு

அறிக்சக:- 1 “புடே பிடித்தல் நல் லது அடத நம் பிே் தோண்டு பல குடும் பங் ேள் ைாழ் ே்டேடய
நடத்தி ைருகிை் றைர்”
அறிக்சக

2:- “புடேப் பிடித்தல்

நல் லது அல் ல ஆைால்

எத்தடைகயா குடும் பங் ேள்

தங் ேள்

ைாழ் ே்டேடய இழந்திருே்கிை் றைர்”
பயிற் சி 3:இங் கு

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

2

தசய் திேடள

படித்துவிட்டு

பிை் ைரும்

கேள் விேளுே்கு

பதில்

அளிே்ேவும் .
பே்தி ஈடுபாட்டில் இரே்ேமற் ற பே்தர்ேள் மித்ரைாணி பத்திரிே்டேயில் கததி 12-2-2022 பே்தர்ேள்
பச்சம் மா கதைாலயத்தில் திருவிழா சமயத்தில் கோழிேடள பலி தோடுத்து பிராே்தடைச் தசய் துே்
தோண்டைர்.

மூடநம் பிே்டேயிை் உச்சேட்டம் சத்யா ைாணி பத்திரிடே
கததி :-12-2-2022 லட்சுமி கதைாலயத்தில் திருவிழா சந்தர்ப்பத்தில் அதிே அளவில் பிராணிேள்
மூடநம் பிே்டேயால் பலியிடப் பட்டைர்.

1.

இரண்டு தசய் திேள்

தசய் திேளில்

உங் ேள்

ஆதரவு எந்த தசய் திே்கு? அதை்

தடலப் பு

ேைைத்தில் டைத்து பதிலளிே்ேவும் .
2.

நாங் ேள் கதர்ந்ததடுத்த தசய் திேடள ஏை் ஆதரிே்கிறீர்ேள் எை ோரணத்கதாடு எழுதுே:-

34

பயிற் சி 4:கீகழ உள் ள படத்டத பார்த்து கேட்ேப் படும் கேள் விேளுே்கு பதில் அளிப் கபாம் .

ககை் விகை் :1.

இந்த படம் எை் ை ோட்சிடய சித்தரிே்கிறது?

2.

இந்த பிை் ைணியில் மே்ேள் எந்த மாதிரியாை சைால் ேடள எதிர்தோள் ள முடியும் ? எை் படத
ஆகலாசித்து எழுதவும் ?

3.

”இயற் டே அழிவிற் கு மைிதைிை் நடத்டதடய ோரணம் ” இந்த அறிே்டேடய நீ ங் ேள் ஒத்துே்
தோள் கிறீர்ேளா? ஏை் ோரணம் கூறுே:-

பயிற் சி 5
கீகழ உள் ள நிேழ் வுேடளப் படித்து கேட்ேப் பட்ட கேள் விேளுே்கு பதிலளிே்ேவும் :ைம் பவம் 1
ராமண்ணா தைது நாை் கு ஏே்ேர் விைசாய நிலத்தில் தே்ோளி பயிரிட்டார். அதை் மூலமாே தைது
விைசாய ேடடை அடடத்து தைது மேடை படிே்ே டைே்கும் நம் பிே்டேயில் அந்த பயிடர
ைளர்ப்பதற் ோை தைது முயற் சிடய மிேச் சிறப் பாேச் தசய் தார். சில நாட்ேளில் நட்பு தசய் த
பயிடர

சந்டதயில்

விற் ே

இருந்த

ராமண்ணாவிர்ே்கு

திடீதரை

ைந்த

அதிே

மடழயால்

பயிரிடப் பட்டிருந்த தே்ோளி பாழடடந்து கபாயிற் று ராமண்ணாவிை் ேடைில் ஒரு பகுதிடய கூட
தீர்ே்ே

முடியாத

அளவுே்கு

தே்ோளியிை்

விடல

வீழ் சசி
்

அடடந்தது.

மைம்

தநாந்துகபாை

ராமண்ணா சலித்துே் தோண்டு மீதி தே்ோளிடயே் விற் ே்ேப் கபாைதில் டல சரியாை விடல
கிடடே்ோததால் பசுவிற் கு தே்ோளிடய உணைாே தோடுத்து விட்டாை் .
ககை் விகை்
1.

ராமண்ணாவிை் எை் ை அழிந்தது?

2.

ராமண்ணா விடளத்த தே்ோளிே்கு தகுந்த விடல கிடடே்ேவில் டல எை் று எை் ை தசய் தார்?
ராமண்ணா தசய் தது சரியா? இல் டல எை் றால் ஏை் ோரணம் கூறுே:-

3.

விரே்தி அடடந்த ராமண்ணாடை எப் படி ஆறுதல் படுத்துைது? மறுபடியும் விைசாயம்
தசய் ய எப் படி ஊே்குவிப் பது?

பயிற் சி:- 6
கீகழ உள் ள படத்டதயும் அதனுடை் உள் ள உடரநடடயயும் படித்து கேட்ேப் பட்ட கேள் விேளுே் கு
பதிலளிே்ேவும் :-
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குழந்டத திருமணம் எை் றால் எை் ை?
சிறு ையது ஆண் தபண் பிள் டளேளுே்கு வீட்டில் ஒப் புே்தோண்டு திருமணம் தசய் ைகத குழந்டத
திருமணம் ஆகும் இடத சட்டம் தடட தசய் தாலும் முழுைதும் தடட தசய் ய முடியவில் டல ஆேகை
தபண்ணுே்கு 18 ையதும் ஆண்ேளுே்கு 21 ையதும் நியமிே்ேப் பட்டுள் ளது. குழந்டத திருமணம்
நடப் பது பதிவு ஆைதில் டல
வினாகை் :-

1. குழந்டத திருமணம் பற் றி உங் ேள் ேருத்து எை் ை?
2. குழந்டத திருமணத்தால் எை் தைை் ை ததாந்தரவுேள் ைருகிை் றை சிந்தித்து எழுதுே:-

பயிற் சி-7
கீகழ தோடுே்ேப் பட்ட கேள் விேடள படித்து உைே்கு சரியாைடத கதர்வு தசய் து ைட்டமிடுே:1.

ோட்டு பிராணிேள் ஊருே்குள் நுடழைது
a. ோடுேளில் அழிவிலிருந்து
b. ஊடர பார்ப்பதற் கு
c. கைடிே்டேே்ோே
d. மே்ேடளப் பார்ே்ே

2. திருமணத்திற் கு சரியாை ையசு:a. ஆண் 18 ைருடம் தபண் 14 ைருடம்
b. ஆண் 21 ஒரு ைருடம் தபண் 16 ைருடம்
c. ஆண் 21 ஒரு ைருடம் தபண் 18 ைருடம்
d. ஆண் 16 ைருடம் தபண் 12 ைருடம்
3.

இந்நாட்ேளில் தோகராைா பரவுதல் அதிேமாே ோரணம் :a. மே்ேளிை் கசாம் கபறி தைதிற் ோே
b. இரண்டாம் தடுப் பூசி கபாடததால்
c. தடுப் பூசி கபாடுைதில் அலட்சியம் ோண்பிப் பது
d. மூை் றாம் அடல ைந்ததால்

4. புடேப் பிடித்தல் கமாசமாைது ஏை் ?
a. அதிலிருந்து அதிே ைருமாைம் ைருகிறது
b. அது ஆகராே்கியத்டத தேடுே்கிறது.
c. அதிலிருந்து புடே ைருகிறது.
d. அதற் கு நீ ங் ேள் பணம் தோடுே்ே கைண்டும் .
5. அது எத்தடை கபர் பட்டிைி கிடே்கிறார்ேள் அடத கபாே்ே ைழி
a.

அடைைருே்கும் உணைளிே்ே கைண்டும் .

b. அடைைருே்கும் கபாதுைாை ஊதியம் ைழங் ே கைண்டும் .
c.

அடைைருே்கும் அரிசி பருப் பு ைழங் ே கைண்டும் .

d. அடைைருே்கும் ேல் வி மற் றும் கைடலைாய் ப் பு அளித்து ைாழ் ே்டேடய

ைாழ அைோசம்

தோடுே்ே கைண்டும் .

பயிற் சி-08
கீகழ உள் ள சம் பைத்டத படித்துவிட்டு கேட்ேப் பட்ட கேள் விேளுே்கு பதில் அளிப் கபாம்
ைம் பவம் :ரங் ேப் பா டமசூரில்

தங் கி குடும் ப நலனுே்ோே உடழத்தார் முே்ோல் ைாசி பணத்டத தை்

முற் றத்தில் இருந்த புளிய மர அடியில் உள் ள புதரில் மடறத்து டைத்தாை் . அே்ேம் பே்ேத்திைர்
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அைடை “ேஞ் சை் ” எை் று அடழத்தாலும் தடல தேடுத்துே் தோள் ளவில் டல. பணத்டத வீட்டிகலகய
அல் லது கைறு இடத்தில்

டைத்தால்

அது முடறகேடாே தசலைாகி விடும்

எை் று யாருே்கும்

ததரியாமல் மரத்திை் புதரிலிகய டைத்து விட்டாை் .
ஒரு நாள் பே்ேத்து ஊராை மர வியாபாரி சீைப் பா மரங் ேடள சர்கை தசய் து தோண்டிருந்த
சமயத்தில் அைை் ேண்ணுே்கு அந்த மரம் சிே்கியது ரங் ேப் பா கைறு ஊருே்கு தசை் று இருந்ததால்
அைை் மடைவியிடம் (மஞ் சம் மாவிடம் ) கபசி மரத்டத அதிே விடலே்கு விற் று விடியற் முை் கை
மரத்டத தைட்டி லாரிே்குள் நிரப் புங் ேள் ” எை் றாை் . ராத்திரி கைடளயில் மரத்டத துண்டிே்ே ைந்த
கபாஜா மற் றும் பசைரு மரத்டத துண்டிே்கும் கபாது ரங் ேப் பாவிை் பண மூட்டட அைரிடம்
ேண்பட்டது.
சிே்கியது சிே்கியது அதிர்ஷ்டம் சிே்கியது எை் று மைதில் நிடைத்துே்தோண்டு பணப் டபடய
எடுத்துே் தோண்டு தசை் றைர். இருைரும் அைரிை்

ேடை் ேடள தீர்த்து விட்டு சந்கதாஷமாே

ைாழ் ந்தைர்.

வினாக்கை்
1.

”தோடுத்தது தைே்கு மடறத்தது பிறர்ே்கு”, எை் ற பழதமாழி இந்த நிேழ் விற் கு பயை் படுகிை் றை
ைா விைரிே்ேவும் .

2. ரங் ேப் பா பணத்டத மரத்திை் கீகழ உள் ள புதர்ேளில் மடறத்து டைத்தது சரியா? உங் ேள்
அபிப் பிராயம் எை் ை? அதை் விடளவு எை் ை?
3.

மரம்

தைட்டியைர்ேள்

கிடடத்த

பணத்டத

ரங் ேப் பாவிடம்

தோடுே்ே

கைண்டியதாயிற் று

அல் லைா? இதில் உங் ேள் அபிப் பிராயம் எை் ை?
குறிப் பு :- ஆசிரியர் நிடலேளிள் அடிப் படடயில் பாண்ைர்ேடள பதிப் பிடு தசய் தல் .

நிசல-1

நிசல-2

நிசல-3

உள் ளுர் சழுே மற் றும்

உள் ளுர் சழுே மற் றும்

உள் ளுர் சழுே மற் றும் இயற் டே

இயற் டே சூழவில் உள் ள

இயற் டே சூழவிள்

சூழவிை் ோரணிேடளப் புரிநதுே்

ோரணிேடள புரிந்து

ோரணிேடளப் புரிந்துே்

தோண்கு பகுப் பாய் வு தசய் து

தோள் கிை் றைா

தோண்டு விைரிே்கிை் றைர்

தர்ே்ேர்தியாே பதிலளிே்கிை் றைர்

கற் றலின் விளைவுகை் 10
கசத,கவிசதகசை படித்து அவற் றில் உை் ை எழுத்து, நசட முசற,குறிப் பிடுவர்.(உம. ம் )
உணர்வுபூர்வமாவும் , வர்ணசன மூலமாகவும் தவைிப் படுத்துதல் .
கற் றல் விசைவின் விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் :
தமாழியிை்

முே்கியத்துைத்டத பிரதிபலிே்கும்

ேற் றலிை்

அம் சங் ேளில்

எழுத்தும்

ஒை் றாகும் .

மாணைர்ேள் தைை் கைறு எழுத்து ைடிைங் ேடள ேண்டறிந்து அைற் டறப் பயை் படுத்துைது மிேவும்
முே்கியமாைது. தமாழிேளிை் ேட்டடமப் டபப் தபாறுத்தைடர தசால் , ைாே்கியம் , ஒலி, தபாருள்
ஆகியைற் டற ஒரு தமாழியிை் ேருத்துே்ேடள ததளிைாே தைளிப் படுத்த உதவுகிறது.
1 முதல் 7 ஆம் ைகுப் பு ைடர தமாழிடய பயிற் சி தசய் யும் குழந்டதயிை் அறிடை தபற கைண்டும் .
தமாழி ேற் றலிை் உணர்வுபூர்ைமாேவும் , ைர்ணடை மூலமாேவும் தமாழி அறிவுே்கு அைசியம் .
தமாழிே்

ேற் றலிை்

தசாற் தறாடர்

கநாே்ேம் ,

மற் றும்

முழு

உணர்ச்சிே்
ைாே்கியம்

ேற் றலிை்

படிப் படியாே

கூறுேளாை

எழுத்து,

முற் கபாே்ோைடை

உருைம் ,

தசால் ,

எை் படத

உறுதி

தசய் ைதாகும் , எழுத்து எை் பது அந்த தமாழியிை் தமாழிடய அே்ோலத்டத அந்தப் பிரகதசத்திை்
தமாழியிை்
எழுத்தாகும் .

அடமப் டப
எைகை

அடுத்த

தடலமுடறே்கு

ஆசிரியர்ேளாகிய

எடுத்துச்

நாங் ேள்
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தசல் ைதற் ோை

மாணைர்ேள்

மீது

முே்கிய

அதிே

ஊடே

அழுத்தம்

தோடுே்கிகறாம் . தமாழிே் ேற் றலிை் தை் டமடய அறிந்து தோள் ைது, பல் கைறு தசயல் பாடுேளிை்
கீழ் சிறந்த தமாழித் திறை் ேடள ைளர்த்துே் தோள் ளே் ேற் றுே் தோள் ைடத ஊே்குவிே்கிறது.

கற் றல் விசைவுகசை அசடவதற் காக திட்டமிட்டப் பட்ட கற் றல் தையல் பாடுகை் :

தையல் பாடு 1:தசலப் பு:-ேடதயில் ைரும் பலவிதமாை பாணிேள்
கநாக்கம் :- ேடத மூலம் தைை் கைறு எழுத்து ைடிைங் ேடள அடடயாளம் ோணுதல் .
தையல் முசற:உதவியாளர்ேள் பிை் ைருமாறு ேடதேளில் பாணிேளில் ஒை் தைாை் றாே மூை் று மாணைர்ேளால்
சத்தமாே ைாசிே்ேப் பட்டு பிை் ைர் ஒை் தைாரு மாணைரும் ஒகர ேடத அடமதியாே ைாசித்து
பிை் ைர்

உதவியாளர்ேள் ,

பிை் ைரும்

விைாே்ேளுே்கு

கேள் விடய

கேட்டு

மாணைர்ேளுடை்

ேலந்துடரயாடுதல்
[குறிப் பு:-

ேடத

மாதிரிேள்

பயிற் சி

1

இல்

ைழங் ேப் பட்டுள் ளை.

உதவியாளர்ேள்

அதடை

மாணைர்ேளுே்கு ைழங் குகிறார்ேள் ]
கசத 1 :- பசு ஒை் று ஒரு ைளர்ப்பு பிராணி, அது நமே்கு பால் தருகிறது. பசும் பாலில் இருந்து
தைண்தணய் ,தநய் தயாரிே்கிகறாம் . பசு நமே்கு உரம் தருகிறது. அந்த எருடை உரமாே்குகிகறாம்
பசுவுே்கு மறுதபயர் ோமகதனு எை் று அடழே்கிை் கறாம் . மாடு சிறந்த ைளர்ப்பு பிராணி ஆகும்
மாடு இறந்து விட்டால் அதை் கதாடலயும் பயை் படுத்துகிகறாம் .
கசத 2:- நாை் (பசு) எை் எஜமாைடர எை் ைளவு பிடிே்கும் ? அைர் ோடலயில் எழுந்து எை் முேத்டதப்
பார்ே்ோமல் எந்த கைடலயும் தசய் ைகத இல் டல. ஒை் தைாரு பண்டிடே நாளில் நாை் வீட்டிற் கு
விருந்தாளியாே தசல் கைை்

எை்

எஜமாைிே்கு குழந்டதேள்

இல் டல. அைள்

உணர்வுேடள எல் லாம் எை் ைிடம் தசால் லி தோண்கட இருப் பாள் . எஜமாை்

தை்

ேடிைமாை

எை் முை் நிை் று

எத்தடை முடற டேதயடுத்து ைணங் குகிறார். “அம் மா உை் பாடல குடித்து ைாழ் ந்திருே்கிகறை் ,
“நீ ங் ேள் உங் ேள் குழந்டதேடள அடழத்து ைந்ததில் நாை்

மகிழ் சசி
்
அடடகிகறை் . எை் றாள் .

சமீபத்தில் , எை் மாஸ்டர் ையதாகி இறந்து விட்டார் புதிய மாஸ்டர் ைந்துவிட்டார், நாை் அைருே்கு
ஒரு பாரமாே இருந்கதை் . எைே்கு ஒரு புதிய எஜமாைடர தோடுப் பதற் கு எை் சடதயும் எலும் பும்
மட்டுகம எஞ் சியுள் ளது.
கசத 3:மைிதகுலம் பரிணாமப் பாடதயில் ஒரு திட்டைட்டமாை நிறுைணப் பிடணப் டப ஏற் படுத்த,
ஆண்பால்

கோவிை்

கதர்ச்சி

ோை் விஸ்ைாசி

மாதரிை்

தாய்

நிடலே்கு

உயர்த்தும்

குணம் ,

உயிரிைங் ேள் இடடகய தைளிப் பட்டது பால் தைளி தாதி, ஸ்மிருதி, கோமுத்திரங் ேள் ஆகியடை
பசுவிை் தைளிப் பாடுேள் . கோ தரிசைம் தபாதுைாே ஆஸ்டிரிே்ஸுே்கும் மறே்ே முடியாதது எை் று
அைர்ேள் நிடைே்கிறார்ேள் .இது

நாத்திேர்ேளுே்குே் பிரியமாை தசாத்து பிராபேராதரம் இதம்

ஷரீரம் எை் பது ைாே்கியம் .
கைதறாரு மிருேத்திற் குப் பயை் படுத்த முடியாது.
மாதிரி வினாக்கை் :1.

பிை் ைரும் ேடதேளில் எது உங் ேளுே்கு மிேவும் பிடிே்கும் ? ஏை் ?

2.

கமற் கூறிய மூை் று ேடதேளில் எது பசுடைப் பற் றி கநர்ைாகி சுலபமாே கூறப் பட்டுள் ளது?

3.

கமற் ேண்ட மூை் று ேடதேளில் எந்த எழுத்து நடட பயை் படுத்தப் பட்டுள் ளது? நீ ங் ேள் ஏை் அடத
விரும் புநீ ர்ேள் ?

மாணைர்ேள் பதில் ேடள கேட்டபிை் ஆசிரியர் தைை் கைறு எழுத்து நடடமுடற மற் றும் மூை் று
ேடதேளிை் விளே்ேமாை, உணர்ச்சி மற் றும் விளே்ேமாை அம் சங் ேடளயும் விளே்குைார்ேள் . ஒகர
ேடதடய தைை் கைறு பாணியில் படிப் பதை்

மூலம் ஒகர ேடதடய எை் ைாறு வித்தியாசமாே
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விளே்குைது எை் படத மாணைர்ேள் புரிந்து தோள் ள முடியும் , இதைால் மாணைர்ேள் தங் ேள் தசாந்த
எழுத்து முடறடய உருைாே்ே முடியும் .
[குறிப் பு 2:- பயிற் சி 2 ஐப் பயை் படுத்துதல் ]
தையல் பாடு 2:தசலப் பு:- ேவிடதேளில் உள் ள தைை் கைறு ஒலிநயச் தசாற் ேடள குறிப் பிடுதல் . கநாே்ேம் :- ேவிடத
மற் றும் எழுதும் பாணியில் பல் கைறு ைடேேடள அடடயாளம் ோணுதல் /ேண்டறிதல் .
தையல் முசற:- ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு நடடமுடறயில் பிை் ைரும் 3 பத்திேடள ேைைிே்குமாறு
கூறுைார்.

பிை் ைர் ைசதியாளர்ேள்

(ஆசிரியர்)

மாணைர்ேளுே்கு

ைார்த்டதேடள

தாளமாேப்

பாடுகிறார்ேள் , அப் படிகய மாணைர்ேளுே்கும் ைாய் ப் பு ைழங் கும் ைழங் ேப் படும் பிை் ைர்தாை்
அைர்ேள் பிை் ைரும் ைசைங் ேடளப் பற் றி விைாதிப் பார்ேள் .
(குறிப் பு:

பயிற் சி

3

இல்

இந்த

ேவிடத

தோடுே்ேப் பட்டுள் ளது.

ைசதியாளர்ேள்

அடத

மாணைர்ேளுே்கு ைழங் குைார்ேள் )
வித்திை் றி யாதும் விடழைது உண்கடா? நிை்

ோை

அருளாம்

தானும்

சித்திை் றி

யாங் ேளு

உண்கடா?

தசப் பாய் , பராபரகம!

மயிலாடே்

ேண்டிருந்த

அதுைாேப்

பாவித்துத்

ைாை் கோழி
தானுந்தை்

தபால் லாச் சிறடே விரித் தாடிைார் கபாலுகம
ேல் லாதாை் ேற் ற ேவி?

ேண்ணுடடயர் எை் பைர் ேற் கறார் முேத்திரண்டு
புண்ணுடடயர் ேல் லாதைர்
ததாட்டடைத் தூறும் மணற் கேணி மாந்தர்ே்குே்
ேற் றடைத் தூறும் அறிவு.
தடலவிரிே்கும் பூச்சூடும் தண்டட அணியும்
இடலவிரித்து நல் லுணடை ஈயும் – விடலமதிே்ே
ஒண்ணாப் பரம் படரடய உற் பத்தி தசய் திடுநற்
தபண்ணாகும் ைாடழமரம் :

தையல் முசற:ஆசிரியர்

மாணைர்ேளுே்கு

ேடவுள்

ைாழ் த்து

பாடல் ,

திருே்குறள் ,

இரட்டுறதமாழிதல்

கபாை் றைற் றிலிருந்து ததாடர்பாே குடறந்தது மூை் று பாடல் ேடள கசேரிே்கும் தசயல் முடற.
பிை் ைர் மாணைர்ேள் கதடைே்கேற் ப குழுைாே கசர்ே்ேப் படுைார்ேள் . ைகுப் படறயில் நடுவில் இந்த
பாடல் ேள் அடைத்தும் ஒை் றாே விரிந்திருே்கும் .

(குறிப்பு:- தசயல் பாட்டிற் கு பதிலாளர்ேள் பள் ளியில் கிடடே்கும் 5 மற் றும் 6 ஆம் ைகுப் பு தமிழ் ப்
பாட புத்தேத்தியும் பயை் படுத்தலாம் )
ஒை் தைாரு குழுவிற் கும் ஒை் தைாரு தபயடர தோடுப் பது முதல்

குழுவிற் கு ேடவுள்

ைாழ் த்து,

இரண்டாைது குழுவிற் கு பாடல் ேள் , மூை் றாைது குழுவிற் கு குறள் ேள் ேடத தசால் பைர் ஒரு குழு ஒரு
குழந்டத பரப் பும் ேவிடதயில் ேவிஞர்ேள் குழு நாங் ேள் குழுவிற் கு ஒரு ேவிடதடய கதர்ந்ததடுத்து
பாடல் குழுவில் இடணே்கிறது. ஒருமுடற ேலந்து தோண்ட குழந்டத மீண்டும் பங் கேற் ேே்கூடாது.
பிை் ததாடற் பற் ற ேவிடதேள் கசேரிே்ேப் பட்ட குழுவில் கசேரிே்ேப் பட்ட ேவிடதேடள சரிபார்த்து
சம் பந்தப் பட்ட குழுவிடம் தோடுத்து பிை் ைர் குழுவில் மாணைர்ேள் ேவிடதேடள படிே்கிறார்ேள் .
பிை் ைர் உதவியாளர்ேள் பிை் ைரும் கேள் விேடளப் பற் றி விைாதிப் பார்ேள் .

மாதிரி வினாக்கை் :1.

மாணைர்ேகள உங் ேள் குழு ைசைத்டதத் கதர்ந்ததடுே்கும் கபாது குழப் பமடடகிறார்ேளா? ஏை் ?

2.

மூை் று ைசைங் ேளில் எது உங் ேளுே்கு மிேவும் பிடிே்கும் ?

39

3.

மூை் று குழுவில் ஒை் தைாருைரும் ஏதாைது ஒரு பாடலிை் தபாருள் அல் லது விளே்ேம் கூறுே?

சில பாடல் ேடளயும் , குறள் ேடளயும் கசேரித்து ஒரு ஆல் பத்டத உருைாே்கி ைகுப் படறயில் ததாங் ே
விடுங் ேள் .

(குறிப் பு:-

பயிற் சி 4-ஐப் பயன்படுத்துதல் )

தையல் பாடு:- 5
தசலப் பு:- ேவிடத உணர்வு.
கநாக்கம் :- ேவிடதயில் உள் ள உணர்ச்சிேடள விளே்குைது.
தையல் முசற:- ததாடர்நிடலச் தசய் யுளிை் “ஆசியகஜாதி” எை் னும் நூடல இயற் றியைர்- ேவிமணி
கதசிய விநாயேம் பிள் டள. ஆண்டியாய் அடலந்து, கபாதிமரத்தடியில் புதுதநறி ேண்டைர் புத்தர்,
புத்தரிை் புைித ைாழ் விை் அற் புதங் ேடள விளே்கும் இைிய ேவிடத நூகல ஆசியகஜாதி எை் னும்
நூலாகும் .
ஆடுேள் கமய் த்து ைரும் – ஒருைை்
ஆயர் குலச் சிறுைை்
ைாடிே் கிடந்தைடரச்-தசல் லும்
ைழியில் மீது ேண்டாை் .
டையேம் ைைாழ் ந்திடை-பிறந்த
மாதைச் தசல் ைை் முேம்
தையிலில் தைந்திடாமல் - தடழேடள
தைட்டி அருகில் நட்டாை் !
ஆடு கமய் ே்கும் ஆயர் குலச் சிறுைை் ைழியில் விழுந்து மயங் கிே் கிடந்த புத்தடர ேண்டாை் . இந்த
உலேம் தடழத்கதாங் ேகை பிறந்த மாதவும் தோண்ட புத்தரிை் முேம் சூரிய தைப் பத்தில் ைாடாமல்
இருே்ேத் தடழேடள தைட்டி அருகில் நாட்டாை் . இங் கு சிறுைைிை் தசயடல சிந்திே்ே டைே்கிறது.
தைம் தமாழித் தமிழ் பக்கம் 901 ைது படம் Print the picture from 7th std Tamil book page no 90 1st picture.
புத்தர் படுத்திருப் பது Picture of buddha sleeping in 7th std Tamil book page 90
ததய் ை குலத்திைடை-எளிகயை்
தீண்டலும் ஆோதிைிச்
தசய் ைதும் யாததைகை- சிறிது
சிந்டத தயங் கி நிை் றாை் .
உள் ளம் ததளிந்துடகை- தைள் ளாடு
ஒை் டற அடழத்து ைந்து ைள் ளல்
மயே்தோழிய- மடுடை
ைாயில் ேறந்து விட்டாை் .
ததய் ைே் குலத்திைில் பிறந்த இந்த மோடை கீழ் குலத்தைைாை நாை் ததாடுைது கூடாததை
எண்ணி எை் ை தசய் ைததை சிந்தடை தசய் து தோண்டிருந்தாை் . ஓரளவு ததளிந்த சிந்தடை தபற் ற
உடை் , ஓடிச் தசை் று ஒரு தைள் ளாட்டடப் பிடித்து ைந்து அைரது ைாயில் மடிடய டைத்து பாடலே்
ேறந்து விட்டாை் . இங் கு சிறுைைிை் தசயடல சிந்திே்ே டைே்கிறது.
புத்தர் எழுந்து பால் கேட்டல் 7ஆம் ைகுப் பு 2-ைது படம் பே்ேம் 90Picture of buddha ‘’Asking milk’’ to drink 7th
std Tamil book page 90
நிலத்திற் கிடந்த ஐயை் -தமல் ல
நிமிர்ந்து தடலதூே்கிே்
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ேலத்திைிகல தோஞ் சம் -பாடலே்
ேறந்து தருைாய் !” எை் றாை் .
மயே்ேம் ததளிந்த புத்தர் தடலதூே்கி பார்த்து, இை் னும் தோஞ் சம் பால் கைண்டும் இந்தே்
ேலத்திைில் தோடு எைே் கேட்டார்.
சிறுைை் மறுத்தல்
“ஐடயகயா! ஆோ” ததை் றாை் !- சிறுைை்
‘அண்ணகல! யானும் உடைே்
டேயிைால் நீ ண்ட தைண்ணா-இடடயை் ஓர்
ோட்டு மைிதை் எை் றாை் .!
ஐயகை! நாை் மிேவும் தாழ் ந்த குலமாை இடடயர் குலத்தைை் எை் டேயிைால் பாடல ேறந்து
தரமாட்கடை் , தங் ேடளத் ததாடவும்

மாட்கடை் , கமலும்

நாை்

ஒரு ோட்டு மைிதை்

எை் றும்

மறுத்தாை் .

புத்தர் அறிவுசர
உலேம் புேழ் தபரிகயார்-இந்த
உடரயிடை கேட்ட நாள்
அலகில் ேருடணயிைால் - தசாை் ை
அமுததமாழி இதுைாம் .
இடர் ைரும் கபாது உள் ளம் இரங் கிடும் கபாதும்
உடை் பிறந்தைர் கபால் -மாந்தர்
உறவு தோள் ைர் அப் பா!
ஓடும் உதிரத்தில் - ைடிந்து
ஒழுகும் ேண்ணீரில்
கதடிப் பார்த்தாலும் -சாதி
ததரிைதுண்கடா அப் பா!
உலேம் புேழும் தபரிகயாராை புத்தர், அந்தச் சிறுைைிை் கபச்டசே் கேட்டு அை் பிைால் உடரத்த
ைாே்கு இதுதாை் . மற் றைர்ே்குத் துை் பம் ைரும் கபாது இரே்ேம் தோள் ளும் கபாதும் மைிதர்ேள் உடை்
பிறந்தைர்ேள் கபாை் று உறவு தோள் ைார்ேள் .
உடலில் ஓடும் இரத்தத்திலும் , ேண்ணீரிலும் கதடிப் பார்த்தாலும் , எை் ை சாதி எைே் ேண்டறிய
முடியுமா தம் பி?” எை் றார்.
எைர் உடம் பிைிலும் -சிைப் கப
இரத்த நிறம் மப் பா!
எைர் விழி நீ ர்ே்கும் - உைர்ப்கப
இயற் டே குணம் மப் பா!
பிறப் பிைால் எைர்ே்கும் -உலகில்
தபருடம ைாரா தப் பா!
சிறப் பு கைண்டுதமைில் -நல் ல
தசய் டே கைண்டுமப் பா
நை் டம தசய் பைகர-உலேம்
நாடும் கமற் குலத்தார்
தீடம சதசசதசய் பைர-அண்டி
தீண்ட ஓண்ைாதார்.
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அடைைருடடய உடம் பில் ஓடும் ரத்தம் சிைப் கப தம் பி! எல் லாருடடய விழிேளில் இருந்து ைழியும்
ேண்ணீரும் உப் பிை் தை் டமயாை உைர்ப்கப! இதுகை இயற் டேயும் , உலே நியதியும் ஆகும் . எை் றார்
புத்தர் பிறப் பிைால் எைருே்கும் உலகில் தபருடம ைராது. தம் பி,சிறப் பும் , புேழும் கைண்டுதமைில்
நல் ல தசயல் ேடள தசய் ய கைண்டும் எை் றார் புத்தர்.
நை் டம

தசய் பைர்ேகள

இந்த

உலேத்திற் குத்

கதடையாை

கமற் குலத்தைர்ேள் .

தீடம

தசய் பைர்ேள் தாை் தீண்ட தோதைர்ேள் எை் றார் புத்தர் சிறுைைிடம் கூறிைார்
சிறுைை் பால் தருதல்
நிலத்துயர் ஞாைி-இடை
நிேழ் த்தி 'எை் தம் பீ’!
ோலத்திைிகல தோஞ் சம் -பாடலே்
ேறந்து தா!” எை் றாை் .
ஆயர் சிறுைனும் -ோலத்தில்
அளிே்ே ைாங் கி உண்டு
தாயினும் இைியை் -தோண்ட
தளர்ச்சி நீ ங் கி ைகை.
இப் பூமியிை் உயர்ந்த ஞாைியாை புத்தர் இடதே் கூறி “தம் பி! ேலயத்தில் எைே்கு சிறிது பாடலே்
ேறந்து

தோடு!”

எை் றார்.

இடடயர்

குலத்துச்

சிறுைனும்

பாடல

ைழங் கிைாை் .

தாயினும்

இைியைாை புத்தர் ேடளப் பு நீ ங் ேப் பாடல பருகி மகிழ் ந்தார். புத்தர்.
கபசும் திறடை ைளர்த்தல்

(குறிப் பு:- பயிற் சி 5-ல் பயன்படுத்துதல் )
தையல் பாடு:- 6
தசலப் பு:- மாறுபாட்டிை் தசாந்த இலே்கிய கநாே்ேம் .
கநாக்கம் :- இலே்கிய உருைாே்ேத் திறை் ேடள ைளர்ப்பது. தசயல் முடற:- ஒருங் கிடணப் பாளர்ேள் ,
மாணைர்ேடள மூை் று குழுே்ேளாேப் பிரித்து அைர்ேளுே்கு சில தபாருட்ேடள ைழங் குகிறார்ேள்
(எடுத்துே்ோட்டு:- ததை் டை மரம் ) குருப் -1 ே்கு விளே்ேமாை நடட குரூப் -2 ே்கு உணர்வுபூர்ைமாே
குரூப் -3

ே்கு

ைர்ணடண

பூர்ைமாேவும்

முதலில்

ஒருங் கிடணப் பாளர்ேள்

ேரும் பலடேயில்

பாடத்டதப் பற் றி எளிடமயாே எழுதுைார்ேள் பிை் ைர் ஒரு எளிடமயாை தசாற் ேடள சுருே்ேமாே
விரிைாே்குதல் . எல் லா மாணைர்ேளுே்கும் இடதே் ேைைித்து அர்த்தத்துடை் தமாழிதபயர்ப்பார்ேள் .
விைக்கம் நசட

உணர்வுபூர்வமாக

வர்ணசனமூலமாக

ததை் டை மரம் எல் லா

ததை் டை மரம் திருமண

ேல் யாணங் ேள் , தாம் பூலம் ,

இடங் ேளிலும் ோணப் படும்

உணர்வு, வீட்டு அணுேல்

கசார்ைாே

ததை் டை மரத்தில் உள் ள

கபாை் றடை சுபநிேழ் சசி
் ேடள

இருப் பைர்ேளுே்கு இள

அடைத்து தபாருட்ேளும் ஏகதா

மட்டுமல் லாமல் மரணத்திலும்

நீ ராேவும் ,பந்தல்

ஒருைடேயில்

பயை் படுத்தப் படுகிறது-

முதலியைைற் டற

பயை் படுத்தப் படுகிறது-

முதலியைைற் டற

முதலியைற் டற
(குறிப் பு :- குழு 2 மற் றும் 3 ே்கு ஆசிரியர் சில குறிப் பு ைார்த்டதேடள தோடுே்ேப் பட்டால்
குழந்டதேளுே்கு முயற் சி தசய் ைதற் கு எளிதாகும் )
பிை் ைர் ஆசிரியர், மாணைர்ேள் தாங் ேள் எழுதிய இலே்கியங் ேடள முை்டைே்குமாறு கூறுைர்.
மற் ற குழுே் ேருத்துே்ேளுடை் ஆசிரியர் ைழிோட்டுதலாேவும் விளங் குைர்
(குறிப் பு:- பயிற் சி 6-ஐ பயை் படுத்துதல் )
தையல் முசற: 7
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தைிப் பாடலில் “புடதயல் ” எை் ற பாடடல இயற் றியைர் அழகிய தசாே்ேநாதப் பிள் டள இந்த பாடல்
5-ஆம் ைகுப் பு பாட புத்தேத்தில் இருந்து எடுே்ேப் பட்டுள் ளது பே்ேம் 126
மதிப் பிட்டுை் தையல் பாடு:
பயிற் சி 7-ஐப் பயை் படுத்துதல் .
குறிப் பு:- ஒருங் கிடணப் பாளர் அடுே்கு அடிப் படடயில் மதிப் பீட்டடச் தசய் கிறார்ேள் .
நிளல -1

நிளல -2

நிளல -3

மாணைர்ேள் தோடுே்ேப் பட்ட

மாணைர்ேள்

மாணைர்ேள் தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

புடதயல் பாடடல பற் றிய

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

பாடலிை் ைாே்கியங் ேள் பற் றி

கேள் விேளுே்கு

புடதயல் பாடலிருந்து

கேள் விேடள கேட்டல்

ைார்த்டதேளில் பதில்

கேள் விேளுே்கு எளிய

மாணைர்ேளுே்கும் ேருத்துேளுடை்

அளிே்ே முயற் சி

ைாே்கியங் ேளில் பதிலளிே்ே

பதில் தசால் லுைார்

தசய் கிறார்ேள்

முயற் சிப் பது

ஒருங் கிசணப் பாைர்களுக்கான வழிமுசறகை் :1.

தசயல் பாட்டிற் ோை 5-ஆம் ைகுப் பு பாடநூல் ைசதியாளரால் பயை் படுத்தப் படுகிறது, மற் றும் 5ஆம்

ைகுப் பு பாடல்

புத்தேத்டத ைசதியாளர்ேளுே்கு ைழங் ே கைண்டும் . கமலும்

இந்தே்

ேற் றலுடை் தபாருந்தே்கூடிய எந்த உடரநடட ைசைத்டதயும் பயை் படுத்த ைசதியாளர்ேள்
சுலபமாே இருே்கும் . நேல் டேயாளுதல் தாள் ேள்
2.

ஒரு தசயல் பாட்டிை் கபாே்கில் ைசதியாளர்ேள் மாணைர்ேளுே்கு உதை கைண்டும் . ஆைால்
பயிற் சிடய மற் ற மாணைர்ேடள பார்த்து எழுத ஊே்குவிே்ேே் கூடாது. மாறாே மாணைர்ேடள
தாகை எழுத ஊே்ேப் படுத்த கைண்டும் .

3.

இந்த ேற் றடல அடடைதற் கு இந்த நடைடிே்டேேள் இறுதியாைடை அல் ல. இந்த ேற் றடல
அடடய

இது

கபாை் ற

இை் னும்

பல

தசயல் பாடுேடள

நடத்த

உங் ேளுே்கு

ஏராளமாை

ைாய் ப் புேள் உள் ளை.
4.

மாணைர்ேளுே்ோை தசயல் பாடுேடள ைடிைடமே்கும் கபாது குழப் பமாை தடலப் புேடள கதர்வு
தசய் ய கைண்டாம் எை எச்சிப் பார்ேள்

5.

மதிப் பீட்டுச்

தசயல் பாட்டில்

மாணைர்ேளிை்

அளடைப்

தபாறுத்து

எந்த

பாடத்டதயும்

மாணைர்ேள் கதர்வு தசய் யலாம் .
கற் றலின் விளைவுகை் 11
உணர்வுபூர்ைமாை

அம் சங் ேளாை

ஜாதி,மதம் ,பாலிைம் ,

பழே்ேைழே்ேம் ,பாரம் பரியம்

ஆடட

ஆபரணங் ேள் முதலியைற் டறப் பற் றிய தைது அனுபைத்டத ைாய் தமாழியாே தைளிப் படுத்துதல் .
ேற் றல் விடளவிை் விரிைாே்ேம் மற் றும் முே்கியத்துைம் :*

இந்தியா எை் பது பை் முேத்தை் டம ஒை் றுபட்ட ஒரு நாடு.

*

நாடு

பல் கைறு

இைங் ேள் ,

மதங் ேள் ,தைை் கைறு

சடங் குேள் ,

பல் கைறு

ஆடடேள்

மற் றும்

தைை் கைறு தமாழிேடளே் தோண்ட மே்ேடளே் தோண்டுள் ளது.
*

எைகை இந்த உணர்ச்சிே் கூறுேடள மீண்டும் ேற் றுே் தோள் ைது மற் றும் பிற மத மரபுேடளப்
பாராட்டுதல் மற் றும் மதிே்கும் மதிப் புேடளத் தழுவுைது முே்கியம் .

*

இந்த ேற் றல் இதற் கு சம் பந்தமாே அனுபைம் பல அனுபைங் ேடளே் தோண்டு ைருகிறது. மற் றும்
அைரது ைாழ் ே்டேயில் பிற மத மரபுேடளப் பாராட்டுகிறது.

*

பலர் தங் ேள் ைாழ் வில் இடணத்துே்தோள் ள ேற் றல் முே்கியமாைது.
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ஒை் றாம் ைகுப் பில் நுடழயும் மாணைர்ேள் பல் கைறு சாதி, மரபுேள் ,பழே்ேைழே்ேங் ேள் , உடடேள்
குறித்து முை் கூட்டிகய புரிதலுடை்

பள் ளியில்

கசர்ே்ேபடுகிை் றைர். இதுதவிர தமாழி மற் றும்

முே்கிய பாடங் ேள் (1முதல் 8 ஆம் ைகுப் பு ைடர) இந்த ேருத்தரங் குேளில் எங் ேளுடை் எங் ேள் உடர
உள் ளடே்ேமும் ஒை் றாகும் . இந்த ேற் றலிை்

கநாே்ேம் , மாணைர்ேள்

கதசபே்திடய ைளர்த்துே்

தோள் ைதாகும் . பிற ேருத்துே்ேடளப் தபறவும் உதவுைதாகும் . (தர்ம பாரம் பரியம் , உடட- ஆடடேள் ,
முதலியை) பாராட்டுதல் மற் றும் ஒத்துடழப் பு மதிப் புேடள அடடய தசய் யே் கூடிய இந்த ேற் றலிை்
கநாே்ேமாகும் .
ேற் றடல அடடய கமற் தோள் ளே்கூடிய தசயல் பாடுேள் :தசயல் பாடு: 1
தடலப் பு:- திருவிழா-பண்டிடே- சடங் கு
கநாே்ேம் :-

பல் கைறு

பண்டிடேேளிை்

பழே்ேைழே்ேங் ேள்

மற் றும்

மரபுேளுடை்

அைர்ேளிை்

அனுபைங் ேள் .
தசயல் முடற:- தசயல் பாட்டிற் கு முந்டதய நாள் ைகுப் படறயில் கதசிய மற் றும் மத விழாே்ேளில்
படங் ேடள ததாங் ேவிட்டு கமலும் ைகுப் படறயில் உள் ள அடைத்து மாணைர்ேளும் பார்ே்ேவும்
ததாடவும்

முடியும் . இதைால்

கயாசடைேடளப்

தபறலாம் .

மாணைர்ேள்

படங் ேள்

ைசதியாளர்ேள்

எடதப் பற் றியது எை் படத பற் றி சில

பிை் ைர்

அந்த படங் ேடள

ைகுப் படறயில்

ோண்பிப் பார்ேள் மற் றும் அைற் டற உை் ைிப் பாேே் ேைைிே்ே தசால் லி பிை் ைரும் கேள் விேடள
கேட்பார்ேள் .
கதசிய விழாே்ேள் படம்

தசரா திருவிழா படம் picture dasara festival

National festival print as per

print as per kannada version

kannada version

விநாயேர் படம் Ganesha
chaturthi

print

as

கிறிஸ்துமஸ்

per

Christmas festival print as per kannada version.

kannada version.

மாதிரி வினாக்கை் :1.

இந்திய ேலாச்சாரத்தில் பண்டிடேேள் மிேவும் முே்கியம் தபறுைது எது?

2.

திருவிழா உங் ேளுே்கு எை் ை புதிய அனுபைங் ேள் கிடடத்தது அல் லது அதை் சிறப் புேடளே்
கூறுே?

3.

சில பண்டிடேேள் சில மதங் ேளுே்கு மட்டுகம பயை் படுத்தப் பட்டது? இந்த அறிே்டேடய
நீ ங் ேள் ஏற் கிறீர்ேளா? அல் லது உடை் படவில் டலயா?

4.

ஒட்டுதமாத்த கதசத்திை் மே்ேளும் ஒை் றுகூடி கதசிய பண்டிடேேடளே் தோண்டாடுைதால்
நம் மில் ைளர்ந்து ைரும் மதிப் புேள் எை் ை?

5.

உங் ேள்

வீட்டில்

ஏதாைது

ஒத்துடழப் பு,சுேைாழ் வு,

பண்டிடே

பற் றி

எழுதுங் ேள் ?

ஒருங் கிடணப் பு,அை் பு,உதவி,

ேருடண

பள் ளிேளில்

ஒற் றுடம,

கபாை் றைற் றிை்

நல் ல

அம் சங் ேடள நிடல நிறுத்துைதற் கும் அடைத்து மதங் ேளிை் மரபுேடள கமம் படுத்துைதற் கு
இந்த மாதிரி கேள் விேள்
பிை் ைரும் படங் ேளுே்கு தபாருத்தமாை தசாற் தறாடர்ேடள கதர்ந்ததடுத்து அடமத்தல் :கேட்டு ேரும் பலடேயில் விைாதிே்ேப் பட்ட தபாருட்ேடள எழுதுைார்ேள் முதலியை மதிப் புேளிை்
ஊே்ேம் .
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(குறிப் பு:-

இந்தே்

ேற் றல்

முடிவிற் கு

ஏற் றைாறு

7-

ஆம்

ைகுப் பு

வீரமங் டே

இராணி

அப் பே்ோ,சர்ைே்ஞர், நீ தி நூல் ேள் கூறும் ைாழ் ே்டே தநறி கபாை் றைற் றிை் சூழடல ைசதியாளர்ேள்
பயை் படுத்துகிை் றைர்)
(குறிப் பு:- பயிற் சி 1 மற் றும் 2- ஐ ப் பயை் படுத்தி பயிற் சிே்ோை தடலப் புேளில் பட்டியடலயும்
ஒை் தைாரு மாணைருே்கும் அைர்ேள் விருப் பம் தடலப் புேளில் பட்டியடலயும் அறிமுேத்டதயும்
ைசதியாைைர்ேள் ைழங் குைார்ேள் ) மாணைர்ேளிை் ைாய் தமாழி தைளிப் பாடுேடள ஆய் வுதசய் து
சரிபார்ப்பும் பட்டியடலயும் உருைாே்குைார் அடத மாணைர்ேள் மதிப் பீடு தசய் ைார்ேள் .

தையல் பாடு:- 2
தசலப் பு:- நாம் அடைைரும் ஒை் று
கநாக்கம் :- ஒரு மாணைரிை் பாலிை உணர்வுப் பிரச்சடைேடள குறிே்கிகறாம் .
தையல் முசற:-

ைசதியாளர்ேள்

பிை் ைரும்

படங் ேடள

மாணைர்ேளுே்குே்

ோட்டுகிறார்ேள் .

பாலிைத்திை் பிை் ைணியிலிருந்து படங் ேள் அைர்ேள் எை் ை தசால் லப் கபாகிறார்ேள் ? இது கபாை் ற
சூழ் நிடலேடள

நீ ங் ேள்

எப் கபாது

எப் கபாதாைது

ேைைித்திருே்கிறீர்ேளா?

படங் ேளில் உள் ள

சூழ் நிடலேள் குறித்து உங் ேள் ேருத்து எை் ை? கபாை் ற கேள் விேடளே் கேட்டு திறந்த விைாதத்டத
அனுமதித்தல் .
திறந்த விைாதத்திை் சிறப் பம் சங் ேளிை் அடிப் படடயில் எளிதாேே்குபைர்ேள் . பாலிை சமத்துைம்
மற் றும்

தபண்ேள்

அதிோரம்

ஆகியைற் டறப்

புரிந்துதோள் ைது

அைசியம் .

ஆண்

மற் றும்

தபண்ேளிை் உயிரியல் பண்புேள் பிறே்கும் கபாது பாலிைதால் தீர்மாைிே்ேப் படுகிை் றை. ைாழ் வில்
ரீதியாே மிேவும் முை் கைறிய பாலிைம் எை் ற ேருத்து ஒரு ஆழமாை தரம் ைாய் ந்தது மற் றும்
சமூேத்திை் ைளர்ச்சிே்கும் சமூே ைாழ் ே்டேே்கும் மிேவும் முே்கியமாைது ஆைால் ஆண்ேளும்
தபண்ேளுே்கும் இடடகய ஏற் றத்தாழ் வுேள் மற் றும் கைறுபாடு உணர்வுேளால் பிறே்ேவில் டல.
எைகை அைர்ேள் இருைரும் சமம் எை் ற உண்டமடயச் சுருே்ேமாேே் கூறுகிறார்ேள் .
(குறிப் பு:- பயிற் சி 3 ைசதிேடள பயை் படுத்தி மாணைர்ேளிை் ைாய் தமாழி தைளிப் பாடுேளுே்கு
சுயசரிபார்ப்புப் பட்டியடல தயாரித்து சுய மதிப் பீடு தசய் ய மாணைர்ேளுே்கு அறிவுறுத்துைார்ேள் )

தையல் பாடு : 3
தசலப் பு : மத நல் லிணே்ேம்
கநாக்கம் : பல் கைறு மதங் ேடள மதிே்கும் மதிப் டப ைளர்ப்பது.
நசடமுசற : மாணைர்ேளிடம் பல் கைறு மதங் ேளிை் முே்கியப் தபாருட்ேடள கசேரித்து, பள் ளியில்
மாணைர்ேளு ே்கு மதநல் லிணே்ேம் கமம் படுத்துைதற் ோே ஒரு ேண்ோட்சிடய ஏற் பாடு தசய் து,
ஒை் தைாரு மதப் தபாருளிை் முே்கியத்துைத்டதப் பற் றி விைாதிப் பார்ேள் .
உதாரணம் : டபபிள் , சிலுடை, சர்ச் படம் , கேே் தமழுகுைர்த்தி, கிறிஸ்துமஸ் மரம் , தஜபமாடல.
*

கோவில் படம் , எல் தபல் லா, பேைத் கீடத, திருமண படம் , சஸ் கியா, மணி, ருத்ராஷி

*

மசூதி படம் , ஜபமாடல, தர்ோ படம்

*

தேௌதம புத்தர் படம் , தஜயிை்

மசூதி படம் கபாை் றைற் டற விைாதத்திற் கு பிறகு எல் லா

மதங் ேளும் ஒை் றுதாை் மதம் எந்த மதமாே இருந்தாலும் நாம் அடைைரும் இந்தியர்ேள் , ைகுப் பு
ைசதி யாளர்ேள் அைர்ேளுடை் ஒத்துடழப் பு, ஒற் றுடம சேைாழ் வு, மைிதகநயம் , அை் பு கபாை் ற
மதிப் புேடள பற் றி விைாதிப் பது.
[குறிப் பு

பயிற் சி

4

ஐப்

பயை் படுத்தி

மாணைர்ேள்

சுய

மதிப் பீடு

தசய் ய

உதவுைதற் ோே

மாணைர்ேளிை் ைாய் தமாழி தைளிப் பாடுேளுே்ோை சுய சரிபார்ப்புப் பட்டியடல தயார் தசய் து,
மாணைர்ேள் சுய மதிப் பீடு தசய் கிறார்ேள் எை் படத நிரூபிே்கும் .]

தையல் பாடு : 4
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தசலப் பு : உணவு – அனுபைம்
கநாக்கம் : தைை் கைறு உணவு பழே்ேைழே்ேங் ேடள பாராட்டுதல் .
தையல் முசற : ேர்நாடோவில் பல் கைறு உணவு பட ைடரபடங் ேடள
ைசதியாளர்ேள் ோண்பிப் பார்ேள் .
உணவு

பழே்ே

ைழே்ேங் ேடள

முை் ைறிவிப் பது

பழே்ேைழே்ேங் ேளுே்குப் பிை் ைால்
உள் ளூர்

உணவு

மற் றும்

பிராந்தியர்ேளிை்

இப் பகுதியில்

இத்தடேய

உணவு

உள் ள ோரணங் ேடள பற் றி விைாதிப் பது பிை் ைணியில்

விைசாயிேளிை்

உணவுப்

பற் றியும்

பழே்ே

ைசதி

தீர்மாைிே்ேப் படுகிறது.

ைழே்ேங் ேடள

எைகை

பாராட்டுைதற் கு

அடைத்து

ைசதியாளர்ேள்

மாணைர்ேளுே்கு ைழிோட்டுைார்ேள் .
[குறிப் பு : பயிற் சி 5 மற் றும் 6 ஐ பயை் படுத்துதல் ைசதியாளர்ேள் மாணைர்ேடளஜபயிற் சி 6 ஆே
குழுைாே தோண்டு அைர் ேளுே்கு விருப் பமாை உணவுேடள (முை் னுரிடம தீயில் லாத சடமயல்
தயாரிப் பில் ) முந்டதய நாள் தயார் தசய் ைார்ேள் சுய மதிப் பீடு தசய் ைது.

மதிப் பீடு தையல் பாடு : 1
[பயிற் சி 7 பயை் படுத்துதல் ]
[குறிப் பு ஆசிரியர்ேள் தடடயற் ற மதிப் பீட்டட தசய் ைார்ேள் ]
பிரிவு 1

பிரிவு 2

பிரிவு 3

மாணைர்ேள்

மாணைர்ேள்

மாணைர்ேள்

கதர்ந்ததடுத்த பாடத்டத

கதர்ந்ததடுத்த பாடத்டத

கதர்ந்ததடுத்த பாடத்டத

பூர்த்தி தசய் ய சில

ததாடர்ந்து முடறப் படி

தைது அனுபைங் ேடள

ைாே்கியங் ேளில் எளிதாே்கு

கபசுைது

பற் றி உருே்ேமாே

ைழிமுடறயில் கபச

கபசுைர்

டைத்தல்

ஆசிரியர்கான வழிமுசறகை் :
*

இந்த ேற் றல் முடிவிற் கு ஏற் றைாறு, 7ஆம் ைகுப் பு வீரமங் டே இராணிஅப் பே்ோ, சர்ைே்ஞர், நீ தி
நூல் ேள் கூறும் ைாழ் ே்டே தநறி, தமிழ் தமாழியிை் விளே்கு-ஒற் றுடம, தபாங் ேல் பண்டிடேயிை்
இை்பம் -துை் பம்

மற் றும்

பழே்ேைழே்ேங் ேள் ,

கபாை் றைற் டற

சூழ் நிடலே்கேற் ப

உபகயாேப் படுத்துதல் .
*

எந்ததைாரு மதத்டதயும் நிடல நிறுத்தாமல் நல் லிணே்ே உணர்டை உருைாே்கும் ைடேயில் ,
ஆசிரியர் இந்த நடைடிே்டே தசயல் பாடுேடள கமற் தோள் கிை் றைர்.

*

அடைத்து

மதங் ேளிை்

சம

ைாய் ப் டபயும்

மற் றும்

மதிே்கும்

ைடேயில் மாணைர்ேடள

ைழிநடத்தப் படுைார்ேள் .
*

அடைத்து மாணைர்ேடளயும் உள் ளூர் திருவிழாே்ேளில் பங் கேற் ே ஊே்குவிப் பது.

*

இந்தே் ேற் றடல அடடய முை் தமாழியப் பட்ட தசயல் பாடுேளிை் இறுதியாைடை அல் ல மற் ற
தசயல் பாடுேளுடை் பரிகசாதடை தசய் ய சுலபமாகிறது.

கற் றலின் விளைவுகை் : 12
ஏற் ற

எழுத்து

தபான்தமாழிகை் ,

குறியீடுகசைப்
ஒலிய

பயன்படுத்தி

நயை்தைாற் கை் ,

வாக்கியங் கை் ,தைாற் தறாடர்கை் ,

பாலினம் முதலிய

பயன்படுத்துவர்.

கற் றல் விசைவின் விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம்
●

ஏற் ற எழுத்து குறியீடுேடள பயை் படுத்தி தைது தசாந்த ேருத்துேடள
எழுத்திை் மூலமாே தைளிப் படுத்தும் சூழல் ேள் உருைாே்குதல் .
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இலக் கணஅம் ைங் கசை

●

இந்த ேற் றலிை் ைரும் ஒளி நேர் தசாற் ேள் 1 ஆம் ைகுப் பிலிருந்து
பார்ே்ேலாம் . உதாரணம் :- எதுடே கோதுடம, அை் பு கநாை் பு கபாை் ற ஒலி நய தசாற் ேடள
கேட்பது மற் றும் பாடுைது கபாை் ற தசயல் ேளில் ஒரு எளிய ைடிைமாகும் .

●

இடடயிகல ஒலி நய தசாற் ேள்

மற் றும் ைசைங் ேடள பயை் படுத்தி 6ஆம் ைகுப் பு ைடர

ததாடர்கிறது இடத ேவிடத உருைாே்ேம் தசயல் பாட்டில் பயை் படுத்தப் படுகிறது.
●

4ஆம் ைகுப் பில் இருந்து தசாற் தறாடர்ேள் பழதமாழிேள் புதிர் உள் ளை இந்த

தமாழியியல்

கூறுேள் உயர் ைகுப் பில் உள் ளை. கமலும் அடை மாணைர்ேளால் எழுதுைதிலும் கபசுைதிலும்
அை் ைப் கபாது பயை் படுத்த கைண்டும் .
தமாழி எை் பது தைறும் எழுத்து தசாற் தறாடர்ேள் மட்டுமல் ல. ஆைால் உணர்வுேளுடை் கசர்ந்து
நடேச்சுடையாை சிந்தடை மற் றும் ஆர்ைத்திை் கயாசடைேளுடை் கசர்ந்துள் ளது. உருைாகும்
தமாழியில் ஒளி கநயர் தசாற் ேள் ஒை் றாகும் . இதை் மூலம் குழந்டதேளிை் படடப் பாற் றடல
தூண்ட

உதவுகிறது

ஒரு

குழந்டத

தைது

உணர்வுேடளயும்

மற் றும்

கயாசடைேளுே்கு

தபாருத்தமாை பழதமாழிடய பயை் படுத்துகிறது.
புதிர்ேள் கமம் படுத் தப் பட்டு அறிவுப் பூர்ைமாேவும் சிந்தடையுடனும் இருே்ே கைண்டும் . இந்த
தமாழிேள்

குழந்டதேளால்

விளே்குதல் ,

சுருே்ேப்

படுத்துதல் ,

பாகுபாடு

தசய் தால்

மற் றும்

சுருே்ேமாே கூறுதல் கபாை் ற கமம் பட்ட திறை்ேளில் பயை் படுத்தப் பட கைண்டும் . ஒரு புதிய
தமாழிடய ேற் கும் கபாது ஏற் படும்

பிரச்சடைேளில்

ஒை் று அந்த தமாழிடய இயல் பாேவும் ,

எளிதாேவும் கபச முடியாது. நாம் அடிே்ேடி எழுதிய ேட்டுடரேள் தசயற் டேயாே எண்ணுகிை் றைர்.
ஏதைை் றால் இலே்ேணப் படி எழுதுைது, அதிே ைாே்கியங் ேடள எழுதுைதில் உள் ள சிரமகம இதற் கு
ோரணமாகும் . தமாழியிை் திறடமடய பயை் படுத்தி தமாழியில் உள் ள தசாற் தறாடர்ேள் , ஒலிநயச்
தசாற் ேள் மற் றும் நீ ளமாை ைாே்கியங் ேடள எழுதுைது, தமாழி எை் றால் திறடமயுடை் பயை் படுத்த
கைண்டும் .
நாம் கபசும் கபச்சுே்கு புதிய உற் சாேத்டதயும் நல் ல கதாற் றத்டதயும் விடளடையும் தருகிை் றை,
இடை இல் லாமல் ஒரு தமாழி ஆதரவுேள் இல் லாத பூடை கபால இருே்கும் .
கற் றல் அசடய கமற் தகாை் ைக் கூடிய தையல் பாடுகை்
தையல் பாடு : 1
தசலப் பு :

உயிர் எழுத்துே்ேள் சரியாை கநாே்ேத்துடை்

ைாய் தமாழியாே படித்தல் மற் றும்

எழுதுதல் .
கநாக்கம்

:-

மாணைர்ேள்

ேட்டுடர

குறியீட்டடே்

தோண்டு

படிப் பதிலும்

எழுதுைதிலும்

ஈடுபடுைார்ேள் .
தையல் முசற 1
ஆசிரியர்ேள் ேரும் பலடேயிை்

மீது ஒரு பே்ேம் எழுதிய ேட்டுடர குறி இல் லாமல் படிப் பது.

இை்தைாரு பே்ேம் எழுதிய ேட்டுடர குறியுடை் படிப் பது கீழ் ேண்ட பகுதிடய முதலில் அடைைரும்
மைதில் படிே்ேச் தசால் ைார். பிை் ைர் இரண்டு மாணைர்ேளில் ஒருைருே்கு ஒருைர் ஒை் தைாை் றிை்
ஒருபகுதிடய சத்தமாே ைாசித்து அதை் அர்த்தத்டத உணர்த்தவும் தசால் ைார்ேள் .
முதல் பகுதி

இரண்டாம் பகுதி

கட்டுசர குறி இல் லாமல் படிப் பது

கட்டுசர குறியுடன் படிப் பது

ஒருநாள் ஒரு அழோை தபண் எைே்கு அப் பா

ஒரு நாள் ஒரு அழோை தபண், “எைே்கு அப் பா

அம் மா இல் டல பே்ேத்து ஊரில்

அம் மா இல் டல, பே்ேத்து ஊரில் எை்

எை்

மாமா

மாமா

இருந்தார் அைடரத் கதடிச் தசை் கறை் , இை் று

இருந்தார். அைடரத் கதடி தசை்கறை் , இை் று

இரவு

இரவு

உங் ேள்

வீட்டில்

தங் குைதற் கு

இடம்

இருே்கிறதா எை் று கேட்டாள் .

உங் ேள்

வீட்டில்

தங் குைதற் கு

இருே்கிறதா” எை் று கேட்டாள் .
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இடம்

மாணைர்ேள் ைாசித்த அனுபைங் ேளும் மற் றும் அைர்ேளிை் விருப் பத்டத ஆசிரியரிடம் பகிர்தல் .
படிப் பதில் உள் ள தைறுேள் எை் ை? அது ஏை் தைறு? எை் ை ோரணம் எை் று மாணைர்ேளுடை்
ேலந்துடரயாடுதல் .

ேட்டுடர

குறியீடுேடள

பயை் படுத்தாமல்

படிே்ே-எழுதுைது

தோள் ளப் படவில் டல. எைகை, படிே்கும் கபாது, சரியாை எழுத்து குறியீடுடை்

புரிந்து

படிே்கும் கபாது,

மாணைர்ேள் ேட்டுடர குறியீடுேடள எழுத்தில் பயை் படுத்துைடத எளிதாே்குகைாம் .
ஆசிரியர் முதல் பகுதி எழுத்துே்கும் இரண்டாைது பகுதி எழுத்துே்கும் இடடகய உள் ள கைறுபாட்டட
அறிய தசய் தல் . முதல் பகுதியில் எழுத்து எை் பது தபாருள் இல் லாத ததளிைற் ற ைாே்கியமாே
உள் ளது.

கமலும்

எழுதப் பட்டிருே்கும்

எழுத்துே்ேடள

ைாசிப் பதற் கும்

மற் றும்

எழுதுைதற் கும்

சிறந்ததாகும் மற் றும் அர்த்தத்டத தருகிறது எை் று மாணைர்ேளுே்கு ைழங் குைார்ேள்
மாணைர்ேள்

முந்டதய

ைகுப் பில்

ேற் றுே்தோண்ட

புதிய

ேட்டுடர

சிை் ைங் ேடள

எடுத்துே்ோட்டுேளுடை் மாணைர்ேளுே்கு அைற் டற அறிமுேப் படுத்துைார்ேள் .
உதாரணம் :- ோற் புள் ளிேள் (,) முற் றுப் புள் ளி(.) கேள் விே்குறி(?) ஆச்சரிய குறி(!) ஒற் டற கமற் கோள்
குறி(‘)

இரட்டட

கமற் கோள்

குறி(“)

அடரப் புள் ளி(;)

பற் றி

ேற் றுே்

தோள் ைதாகும் .

பிை் ைரும்

ைடிைத்தில் படிப் படியாை எடுத்துே்ோட்டுேடள அறிமுேப் படுத்துதல் மற் றும் விளங் ேச் தசய் தல் .

நிசல 1
மாணைர்ேள் ேரும் பலடேயிை் கமல் பழே்ேமாை சிை் ைங் ேடள அறிமுேப் படுத்துைார்ேள் .

நிசல 2
ஆசிரியர்ேள்

ேட்டுடர

குறிப் பாை் ேள்

மற் றும்

தைை் கைறு

தபயர்

பல

பட்டியல் ேள்

தயார்

தசய் ைார்ேள் . ஏற் ற எழுத்து குறியீடுேடள பயை் படுத்தி தைது தசாந்த ேருத்துேடள எழுத்திை்
மூலமாே தைளிப் படுத்தும் சூழல் ேடள உருைாே்குதல் .
மின் அட்சடகை் :-

ஆை்ைரியக் குறி

?

இரட்சட

‘’

‘’

முற் றுப் புை் ைி

;

,

கமற் ககாை் கை் குறி

நிசல : 3
ேட்டுடரேளுே்கு

ஒரு

ைாே்கியத்டத

உருைாே்குமாறு

ஆசிரியர்ேள்

மாணைர்ேளுே்கு

அறிவுறுத்துகிறார்ேள் பிை் ைர் ஆசிரியர்ேள் ேட்டுடரேளுே்கு சில ைாே்கியங் ேடள உருைாே்கி
மாணைர்ேளுே்கு அறிமுேப் படுத்துகிறார்ேள் .

மாதிரி வினாக்கை் :●

திருே்குறள் படித்தாயா ?

●

ேண், ோது, மூே்கு, நாே்கு, கதால்

●

“ விடளயும் பயிர் முடளயிகல ததரியும் ”

நிசல : 4
●

ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு நிறுத்தற் குறிேள் எளிய ைாே்கியங் ேளில் ேரும் பலடே எை் கமல் ஒரு
பத்திடய

எழுதியைர்ேளிை்

நிறுத்தற் குறிேடள

கநாட்டுப்

உபகயாகிே்கும்

புத்தேத்தில்

முடறடய
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உரிய

இடத்தில்

அறிவுறுத்துைார். ஆசிரியர் கதர்ந்ததடுத்த

நிறுத்தற் குறியீடுேடள பத்தியிை் மூலமாே ைழங் குைார்.
மாதிரி பத்தி

எழுதிே்தோண்டு,

●

ோடுேடள அழிப் பதால் பூமியில் தைப் பம் அதிேமாகிறது எைகை மரங் ேடள அதிே அளவில்
ைளர்ே்ே கைண்டும்

வீட்டுே்கு ஒரு மரம்

ைளர்ே்ே கைண்டும்

மரம்

ைளர்ப்கபாம்

மடழ

தபறுகைாம் எை் பது இை் டறய அறிவுடர
●

[ கதர்ந்ததடுே்ேவும் : . , " " ! ]

●

மாணைர்ேள்

நிறுத்தற் குறி கபாடுைடத தைறு தசய் தால்

அடத அைர்ேளுே்கு ததரிவித்து

சரியாை நடடமுடறயில் புரிய டைத்தல்
●

[ குறிப் பு : பயிற் சி 1 மற் றும் 2 பயை் படுத்துதல் ]

தையல் பாடு : 2
தசலப் பு : தசாற் ேள் ஒை் டற ஒை் று ததாடர்ைது ஆகும்
கநாக்கம் : தசாற் தறாடரிை் தபாருடள தைளிப்படுத்துதல்
தையல் முசற :
ஆசிரியர்

மாணைர்ேளுே்கு

தசாற் தறாடர்ேளிை்

ததாடர்புடடய

படங் ேடள

ோண்பித்தல் .

அர்த்தத்டத தைளிப் படுத்த இந்த படங் ேள் தசாற் தறாடரிை் கநரடி மற் றும் உள் ளுணர்வு அைற் றில்
இரண்டு படங் ேடள அடடயாளம் ோணுதல் அர்த்தத்துடை் ததாடர்புடடயடை எை் று அறிதல்
கீழ் ோணும் தசாற் ேடள தபாருத்தமாை தசாற் தறாடடர இடணத்து எழுதவும் . ததை் டை தரும்
இைிே்கும் மரம் பலா பழம் மாம் பழம் கமற் பரப் பு இளநீ ர் தசாரதசாரப் பு இந்த தசயல் பாட்டிற் குப்
பிறகு ஆசிரியர்,மாணைர்ேளுே்கு பிை் ைரும் கேள் விேளிை் மூலம் அதிேமாை தசாற் தறாடர்ேடள
அறிமுேப் படுத்துதல் கேள் விேள் :1.

இந்த தசாற் தறாடடர நீ ங் ேள் ஏற் ேைகை எங் கேயாைது பயை் படுத்தியுள் ளீர ்ேளா?

2.

தசாற் தறாடர் ேளுே்கும் பழதமாழிே்கும் உள் ள வித்தியாசம் எை் ை?

கதங் ோய்

மற் றும் ததை் டை

ஒரு மாம் பழம் படம்

மரம் படம்

mango fruit picture
முழு பலாப் பழம் படம் Picture

Picture of coconut & coconut tree

Jackfruit

(குறிப் பு: பயிற் சி 3 ஐ டமயப் படுத்துதல் ) ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு இரண்டு அணிேளாேப் பிரித்து
ஒரு குழுவிற் கு மிை் அட்டடேடள தோடுப் பது மற் தறாரு குழுவிற் கு மிை் அட்டடேடள பார்த்து
தசாற் தறாடர்ேளிை் ைாே்கியத்டத ைாய் ைழியாே ைாசிே்ேச் தசய் யும் தசயல் பாடு ததாடரும் .
ஆசிரியர் ஒரு சில ைாே்கியங் ேடள தோடுத்து அதை் சிறப் டப மாணைர்ேளுே்கு எடுத்துடரத்தல் .
உதாரணம் :1.

நாை் ைழே்ேமாே கபருந்தில் ைருகிகறை் .

2.

நாை் ஒரு மருத்துைமடையில் கைடல தசய் கிகறை் .

3.

அடிே்ேடி எைே்கு ஜலகதாஷம் பிடிே்கும் . இை் ைாறு, பல ைாே்கியங் ேளிை் அர்த்தங் ேடளே்
கேட்டல் , சிலர் ைாே்கியத்தில் உள் ள ைார்த்டதேள் புதிய தசாற் ேடள உருைாே்கி அல் லது
இருே்கும் ைடிைத்திற் கு புதிய அர்த்தங் ேடள அடமே்ே பயை் படுத்தப் படும் தமாழி கபாை் ற
தசாற் தறாடர் எை் று கூறுகிறார்ேள் .

ஆசிரியர் மாணைர்ேளுே்கு ேற் படை திறடை அதிேரிே்ே உதவும் , இந்த தசாற் தறாடர்ேடள
மாணைர்ேளுே்கு

ைழங் கி

அைற் டற

படிப் பார்ேள் ,

எழுதுைார்ேள்

ததரிந்துதோள் ைார்ேள் .

உதாரணம் :- * கநற் று மாடல புயல் வீசியதால் மரங் ேள் சாய் ந்தை
● நீ எை் ை சாப்பிட்டாய் ?
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மற் றும்

ேருத்துே்ேடள

● அகடயப் பா! எை் ைளவு தபரிய குளம்
● ஐகயா, முள் குத்திவிட்டகத!.
● பார்த்துப் கபா.
(குறிப் பு:- பயிற் சி 4 மற் றும் 5 ஐ பயை் படுத்துதல் )

தையல் பாடு:- 4
தசலப் பு:- புதிருடை் எங் ேள் விடளயாட்டு
கநாக்கம் :- புதிர்ேடள அறிமுேப் படுத்துதல் .
தையல் முசற:- தமாழி பயிற் றுவித்தலில்

ஆசிரியர் திறடம திட்டமிடுதல் ,ஆர்ைம் , கநாே்ேம்

பாடதபாருளுே்குே் கேற் ப பல் ைடே தமாழி விடளயாட்டுேடள அடமே்ேலாம் . விடளயாட்டு
ைாயிலாே, கேட்டல் ,கபசுதல் , படித்தல் ,எழுதுதல்

தசாற் ேளஞ் சியம்

தபருே்ேம்

கபாை் ற தமாழி

திறை் ேள் ைளர்கிை் றை.
மாணைர்ேளுே்கு ஆசிரியர் விளே்கிே்கூறே் ேருதும்

தபாருள்

“தபாருள் ” அல் லது உைகமயம்

எைப் படும் . அப் தபாருடள விளே்ேகைா, அழகுபடுத்தகைா அைர் இதயத்துே் கூறும் மற் தறாரு
தபாருள் “உைடம அல் லது உைமாைம் எைப் படும் . அை் விரண்டடயும் இடணே்ேப் பயை் படுைது
உைம உருபு எைப் படும் . ஆசிரியர் ேரும் பலடேயில் உைடமேடளயும் எழுதி விைாதிே்கிை் றார்.
(எடுத்துே்ோட்டு): “ரஸ்ேண்ணா, தை் கதாழி சீதாவிை் முேம் சந்திரடைப் கபால் பிரோசிே்கிறது”
எை் றார். பிை் ைரும் கேள் விேள் மாணைர்ேளுடை் உடரயாடுதல் .
* இந்த ைாே்கியம் எை் ை தசால் கிறது?
* இந்த ைாே்கியத்தில் புேழ் ைது யார்?
* இங் கு சீடதயிை் முேம் எதனுடை் ஒப் பிடப் படுகிறது? *சீதாவிை் முேம் எப் படி இருே்கிறது?
மாணைர்ேளிை்

குழுே்ேளுே்கு விரிைாை பத்திேடள ைழங் கி “ஆசிரியர் அைற் டறப் படித்துப்

புரிந்துதோண்டு ஒப் பிட்டுப் பார்ே்கும் தபாருடளயும் அைற் டற ஒப் பிடும் நபடரயும் பட்டியலிட
கைண்டும் . அைர்ேளுே்கு விைாதம் மற் றும் விைாதத்திற் கு ைாய் ப் பு அளிே்ே கைண்டும் .
[எ.ோ.] திம் மண்ணா ையிறு யாடையிை் ையிறு கபால் பருத்தமாே உள் ளது.
ோட்டு நாய் சிறுத்டத கபால ஓடுகிறது
விமாைம் ைாைத்தில் பறடை கபால் பறந்து தோண்டிருே்கிறது.

[குறிப் பு : பயிற் சி 6 பயை் படுத்துதல் ]
ஆசிரியர் ேரும் பலடேயிை் மீது புதிர்ேடள எளிதாே்கும் முடறயில் கேள் விேடள எழுதி விைாதம்
தசய் தல் .
(உதாரணம் ) கூண்டில் இருே்கும் பறடை ஊதரல் லாம் பறே்கிறது.
1.

இடல இல் டல, சுண்ணாம் பு இல் டல, நிறமில் டல. ஆைால் உதடு சிைப் பாே உள் ளது.

2.

மடழ இல் டல விடளச்சல் இல் டல ஆைால் உடம் பு பச்டசயா பச்டச நிறமாே உள் ளது.
விடட : ேண், கிளி

●

இந்த புதிருே்கு விடட எை் ை?

●

இதை் விடட சரியா? அப் படிதயை் றால் விைரி.

●

கூண்டில் இருே்கும் பறடை எதற் கு ஒப் பிடப் படுகிறது?

●

ஊதரல் லாம் பார்ப்பதற் கும் ேண்ணால் பார்ப்பதற் கும் இருே்கும் ஒற் றுடம எை் ை

●

எந்ததந்த சம் பைங் ேளில் உதடு சிைப் பாே உள் ளது
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●

இடல, சுண்ணாம் பு, பாே்கு கபாட்ட பிறகு நாம் ைாய் எந்த நிறத்திற் கு மாறுகிறது.

●

இடல சுண்ணாம் பு இல் டல நிறமில் டல உதடு சிைப் பாே உள் ளது எை் படத எதற் கு ஒப் பிடலாம் .

●

பச்டச நிறம் தோண்டடை எது?

●

பயிர் பசுடமயாே மாற எை் ை தசய் ய கைண்டும் ?

●

மடழ, பயிர் இல் டல எை பசுடமயுடை் ஒப் பிடுைது எதற் கு?

இந்த உடரயாடுதல் பிறகு மாணைர்ேடள குழுே்ேளாே பிரித்து அைர்ேளுே்கு மிை் அட்டடேளில்
எழுதி

இருே்கும்

புதிர்ேள்

மற் றும்

அதை்

விைாே்ேளுே்கு

தோடுத்து

சரியாை

விடடேடள

கதர்ந்ததடுப் பது அடதப் கபால் எந்த புதிரில் ஒப் பிடுைது எது?
உங் ேளுே்கு பிடித்த மற் றும் குடறைாே விரும் பப் பட்ட புதிர்ேள் எடை ஏை் கபாை் ற கேள் விேள்
பகிர்ைதற் கு மாணைடர அறிவுறுத்துங் ேள் அதற் கு ஏற் ப ேலந்துடரயாடடல நடத்துங் ேள் .
நிடல 3 புதிர்ேளில் விடளயாட்டு விடளயாடுதல் .
மாணைர்ேடள 3 குழுே்ேளாே உருைாே்குதல் , 1ைது குழு புதிர் தசால் ல கைண்டும் , 2ைது குழு பதில்
தசால் ல கைண்டும் , 3ைது அந்த பதிடல விளே்ே கைண்டும் . அதை் பிறகு 3ைது குழு ஒரு புதிர்
தசால் ல கைண்டும் . இது இை் ைாறு ததாடர்கிறது.
குழுே்ோேகைா அல் லது தைித்தைியாேகைா இந்த தசயல் பாட்டட மாணைர்ேளுே்கு ஒரு புதிடர
உருைாே்ே அனுமதிப் பது, பிை் ைர் அடத பிை் ைரும் அடிப் படடயில் விைாதிப் பது புதிருே்ோை பதில்
சரியாே உள் ளதா? புதிரிை் பதில் கைறு ஒரு தபாருளுடை் ஒப் பிடப் படுகிறதா? புதிர் சுருே்ேமாே
உள் ளதா? புதிர் இைிப் பு சுடை தோண்டுள் ளதா? முதலியை.
நூலேத்தில் உள் ள புதிர் புத்தேங் ேடள படித்து ஒரு குறிப் டப தயாரித்து மற் ற ைகுப் பிைருே்கு
ைழங் குைது, வீட்டில் ஊரில் தபரியைர்ேளிடம் கபசி புதிர்ேடள கசேரிப் பது, தபண் ைகுப் படறயில்
அடதப் பற் றி விைாதித்து பள் ளிே்கூடம் படிே்கும் மூடலயில் டைத்து ைகுப் படற முழுைதும் படிே்ே
தூண்டுதல் .

தையல் பாடு 5 :
தடலப் பு ஒரு பழதமாழியுடை் ஒரு தசாற் தறாடடர சந்திப் பது

கநாக்கம் : துடறயிலுள் ள விடைப் உரிச்தசாற் ேள் மற் றும் தசாற் தறாடர்ேள் மற் றும் அைற் றிை்
அடடயாளம் ோண ேண்டுபிடித்தல் .

தையல் முசற

:

ஆசிரியர்

தசாற் தறாடர்ேடளயும்

ேந்தர்ை

படட

பட்டியலிட்டு

உடரயில்

அடைேடள

உள் ள

பழதமாழிடயயும்

மிை் ைட்டட

ேளிை்

மற் றம்
மூலம்

தயாரிே்ேப் படுகிை் றை. அடைத்து குழந்டதேளுே்கு ேந்தர்ை கசடையிை் ேடத தங் டேேளுடை்
சரியாை உயிர் அடிப் படடயில் ேடத தசால் லுைார்ேள் . கமலும் ேடத தசால் ல தசாற் தறாடர் மற் றும்
பழதமாழிடய

மிை்

அட்டடேளிை்

மூலம்

பயை் படுத்துகிறார்ேள் .

பிறகு

ேடத

முடிந்ததும்

மாணைர்ேளுே்கு மிை் அட்டடேளிை் மூலமாே பழதமாழிடயயும் மற் றும் தசாற் தறாடர்ேடளயும்
அறிமுேப் படுத்துதல் .
[உதாரணம் ]
தசாற் தறாடர்ேள் – தபருமூச்சு, புத்திசாலி
பழதமாழிேள்
●
●

ஆலும் கைலும் பல் லுே்குறுதி நாலும் இரண்டும் தசால் லுே்குறுதி.
இே்ேடர மாட்டுே்கு அே்ேடர பச்டச.

ஆசிரியர் தசாற் தறாடர்ேளில் கசர்ந்து ஒரு ேடதடய தசால் லுகிறார்ேள் . [கீகழ உள் ள ேடதடய
ஆசிரியர் அதடைப் பயை் படுத்தி, பிறகு தபற் கறார்ேளுே்கு எந்த துடண ேடதடய பயை் படுத்த
இலைசம் ] இந்தே் ேடதயில் ைரும் தசாற் தறாடர்ேடள ேரும் பலடேயிை் கமல் எழுதுதல் .
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பிை் ைர்

அந்த

தசாற் தறாடர்ேளிை்

அறிமுேப் படுத்துைார்ேள்

பிை் ைர்

அர்த்தத்டதயும்

மாணைர்ேடள

மற் றும்

குழுே்ேளாே

அதை்

தாே்ேங் ேடளயும்

பிரித்து,

விைாதிே்ேப் பட்ட

தசாற் தறாடர்ேடள பயை் படுத்தி ஒரு ேடதடய உருைாே்குதல் .

மாதிரி கசத
சஞ் சு மற் றும் கபாஸ் இரண்டு ஆண் நண்பர்ேள் . இருைரிை் ஆளுடம மிேவும் பழடமயாைது.
இருைருகம ஏடழேள் . ஆைால் , ேல் லூரிே்கு தசை் று படித்தைர்ேளாே இருந்தார்ேள் . ஆைால் ,
அறிவுபூர்ைமாே சிலைற் டறயும்

தைற விட்டிருந்தார்ேள் . கைடல கதடி தைளிகய தசை் றைர்.

அைர்ேள் தைளிகய தசல் லும் ைழியில் நதி கசாதடைடய எதிர்தோண்டைர். அப் படி எை் றால்
அைர்ேள் ேடே்ே கைண்டிய நதி மிேவும் நிரம் பி ைழிகிறது ஆற் டற ேண்டு பயந்தைர்.
அந்த

கநரத்தில்

அைர்ேளிடம்

அம் பி

ஐம் பது

எை் ற

ரூபாய்

ஒருைடைப்
கேட்டார்.

பார்த்து

அண்ணா

ஆற் டற

ேடே்ே

தடலயடசத்து

தசாை் ைகபாது,

அைர்

பார்த்தார் அைரிடம்

ஒரு

நாணயமும் கூட இல் டல. அம் பிடேடய ஆற் டற ேடே்கும் படி பணிவுடை் கேட்கும் கபாது “எை்
அரிசிடய ேல் எறியாகத நாை் பணம் இல் லாமல் ஆற் டறே் ேடப் பது இல் டல” எை் றார். அதற் கு
அைர்ேள் “நாங் ேள் கைடல தசய் து பணம் சம் பாதித்து உங் ேள் ேடடை அடடப் கபாம் ” எை் று
தடயயுடை் கேட்டு தோண்டார்ேள் . அம் பிேள் அைர்ேளிை் ைார்த்டதடய நம் பி ஆற் டறே் ேடே்ே
தசய் தார். சஞ் சு மற் றும் கபாஸ்ே்கு ைாைத்தில் பறடை பறப் பது கபால் இருந்தது. அைர்ேள் கைடல
கிடடத்த பிறகு அைர்ேளிை் ேடடை அடடத்தைர்.
ஆசிரியர் மாணைர்ேடள நாை் கு குழுே்ேளாேப் பிரித்து பரிந்துடரே்ேப் பட்ட சில பழதமாழிேளிை்
விளே்ேப் படங் ேடள தோடுத்து அந்தந்த குழுவிை் மாணைர்ேள் விளே்ேப் படங் ேள் மூலம் ஒரு
துடண

பழதமாழிடய

உருைாே்ே

அறிவுறுத்துைார்ேள் .

இறுதியில்

அந்தந்த

குழுைால்

பரிந்துடரே்ேப் படும் விளம் பரங் ேள் ேரும் பலடேயில் எழுதப் படும் . பழதமாழியிை் சிறப் பம் சத்டத
ேரும் பலடேயில் எழுதப் பட்ட பழதமாழியிை் அர்த்தங் ேடளயும் எழிதாே்குபைர்ேள் .
கநாயற் ற ைாழ் கை குடறைற் ற தசல் ைம்
ஐந்தில் ைடளயாதது ஐம் பதில் ைடளயாது
ஒை் று பட்டால் உண்டு ைாழ் வு
சிறுதுளி தபருதைள் ளம்
[ குறிப் பு : பயிற் சி 8 பயன்படுத்துதல் ]
ஆசிரியர் முதலில் ஒரு ேடத தசால் லுைார். பிறகு அந்த ேடதயில் உள் ள பல தமாழிேடள
அறிமுேப் படுத்தி பிறகு ேலந்துடரயாடுைார். பிை் ைர் அைர்ேள்
விைாதிப் பார்ேள்
தங் ேளுே்குத்

மாணைர்ேடள
ததரிந்த

மாணைர்ேடளயும்
தசால் லமுடியாத

இந்த

ஒரு

ைட்டத்தில்

நிறுத்துைார்ேள் .

பழதமாழிேடள

தசால் ல

சந்தர்ப்பத்தில்

பழதமாழி

மாணைர்ேடள

மீண்டும்

எழுத்திை்
பிை் ைர்

தபாருடள பற் றி
ஒை் தைாருைரும்

அனுமதிே்ேப் படுகிறார்ேள் .
தசால் ல

எல் லா

ஊே்குவிே்ேவும் .

அனுமதிே்ேப் படகைண்டும் .

எல் கலாரும்

எதுவும்
தசாை் ை

பழதமாழிடய ேரும் பலடேயில் எழுதுைார்ேள் மாணைர்ேள் குழு ேட்டடளடய பூர்த்திதசய் ய
அைர்ேளில் சிலடர நியமிப் பார்ேள் அந்தந்த குழுவில் தோடுே்ேப் பட்டுள் ள பழதமாழியிை் தபாருள்
எந்ததந்த சூழ் நிடலயில் பழதமாழிடய மாணைர்ேள் பயை் படுத்துைார்ேள் எை் பது விைாதித்தல்
குழுவிை்

உறுப் பிைர்ேள்

அந்த

கூறுேடள

எழுதி

குறிப் பிடுைார்ேள்

இை் ைாறு

அடைத்து

மாணைர்ேள் குழுவில் தசயல் பாடுேடள தசய் ைர்
[குறிப் பு : பயிற் சி 9 மற் றும் 10 பயை் படுத்துதல் ]
திட்டம் கபாடுங் ேள்
தடலப் பு உங் ேள் தசாந்த ஊர் அல் லது உங் ேள் குடும் பத்தில் உள் ளைர்ேளிடம் இருந்து உதவி
தபறுதல் தசாற் தறாடர்ேடள கசேரிப் கபாம்
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தையல் பாடு 6
தசலப் பு இலே்ேணத்திை் பாலிைம்
கநாக்கம் 'பாலிைம் ' எை் ற ேருத்டத மாணைர்ேளுே்கு அறிமுேப் படுத்துதல் .
தையல் முசற ஆண்பால் , தபண்பால் மற் றும் ேருத்தடட பாலிைத்டத கசர்ந்த சில தசாற் ேளில்
பட்டியடல எழுதுபைர்ேள் .
மாதிரி மிை் அட்டடேள் : ரவி, யாடை, ஒரு ஆண் நாய் , தபண் ேரடி, ஒரு பூ, ஒரு ஆடம, கபாை் றடை
ைகுப் படறயில் மூை் று குழுே்ேளாே இருே்ேவும் . ஒை் தைாரு குழந்டதே்கும் ஒரு தடுப் பு பட்டியடல
தோடுத்து, அந்தப் பட்டியலிை் படி சம் பந்தப் பட்ட குழுவில் அமரவும் . பிறகு ஆசிரியர், ஏை் நீ ங் ேள்
இகத குழுடை கதர்ந்ததடுத்தீர்ேள் எை் ற கேள் விடய எழுப் பி ேருத்துே்ேடள புரிந்து தோள் ளுதல் .
ஆசிரியர்ேள்

ஒை் தைாரு குழுடையும்

மாணைர்ேளுே்கு தோடுே்ேப் பட்டிருே்கும்

தசாற் ேடளச்

தசால் ல தசால் ைார்ேள் . நீ ங் ேள் கதர்ந்ததடுத்த குழு சரியாைதா எை் று மாணைர்ேடள மீண்டும்
பரிந்துடரே்ேவும் . இல் டலதயைில் , குழு மாற் றப் பட கைண்டும் . பிை் ைர் அைர்ேள் டைத்திருே்கும்
ைார்த்டத அல் லது தபாருளுே்கு ஒரு ைாே்கியத்டத உருைாே்ே மாணைர்ேளுே்கு அறிவுறுத்துங் ேள் .
பிறகு மாணைர்ேடள அைர்ேள் உருைாே்கிய ைாே்கியத்தில் உள் ள விடைச் தசால் டல பார்ே்ே
தசால் லுங் ேள் விடைச்தசால் ைாே்கியத்திை் மமுடிைாகும்
உதாரணம் : ஒரு தபண் நாய் ைளர்ே்ேப் படுகிறது.
ஆசிரியர் ேரும் பலடேயில் ஒரு ைாே்கியத்டத எழுதி அடத உரே்ேப் படிே்கிறார்ேள் . பிை் ைர்
அைர்ேள்

ைாே்கியத்தில்

அறிவிப் பார்ேள் . நீ ங் ேள்

உள் ள

விடைச்தசால் டல

அடிே்கோடிட்டு,

அகத

விடைச்தசால் டல

எழுதிய ைார்த்டத அது எந்தப் பாலிைத்டதச் கசர்ந்தது எை் படத

குறிே்கிறது எை் படத இந்த விடைச் தசால் குறிே்கிறது. விடைச்தசால் லிை் சூழலில் பாலிைம்
பற் றிய ேருத்டத நாம் எை் ைாறு புரிந்து தோள் ள கைண்டும் எை் படத இது மாணைர்ேளுே்கு
விளே்குகிறது

அகதகபால்

தசால் லிை்

பாலிைத்டத

விடைச்தசால் லிை்

பிை் ைணியில்

பார்ே்ேே்கூடாது ேைைத்தில் தோள் ளகைண்டிய தகுந்த உதாரணத்துடை் மாணைர்ேளுே்குப் புரிய
டைத்தல்
[ குறிப் பு - பயிற் சி 11 பயை் படுத்துதல் ]
தையல் பாடு

:

7ைது

தடலப் பு

இலே்ேணத்தில்

ோலம்

கநாே்ேம்

ோலத்திை்

ேருத்டத

மாணைர்ேளுே்கு அறிமுேப் படுத்துதல் .
தையல் முசற : ஏற் ேைகை தசய் த கைடல தசய் ய கைண்டிய கைடல மற் றும் நடே்கும் தசயல்
ஆகியைற் டற

பிரதிபலிே்கும்

ைாே்கியங் ேளிை்

கபாதுமாை

பட்டியல் ேடள

தயாரிப் பார்.

ைகுப் படறயில் மாணைர்ேடள மூை் று குழுே்ேளாே பிரிே்ேப் பட்டு, ஒை் தைாரு மாணைரும் ஒரு மிை்
அட்டடேடள தோடுத்து, அந்தப் பட்டியலிை் படி சம் பந்தப் பட்ட குழுவில் அமரும் படி கோரிே்டே
இடுைார்.

இகத

குழுடை

நீ ங் ேள்

ஏை்

கதர்ந்ததடுத்தீர்ேள்

எை் று

ஆசிரியர்

கேள் வியில்

குழந்டதேளிை் ேருத்துே்ேடள இங் கே கேட்கிறார்ேள் .
மாதிரி மின் அட்சடகை்
●

நாை் ோடல உணடை சாப் பிட்கடை் .

●

பிறகு நாை் பள் ளிே்கூடத்திற் கு ைந்கதை் .

●

எை் அம் மா கநற் று எைே்கு பால் தோடுத்தார்ேள் .

●

ேடந்த மாதம் நாை் டமசூருே்கு தசை் கறை் .

ஆசிரியர், ஒை் தைாரு குழுடையும் மாணைர்ேளிடம் ைாே்கியத்டத தசால் லுமாறு கூறுகிறார்ேள் .
பிை் ைர் நீ ங் ேள் கதர்ந்ததடுத்த குழு சரியாைதா
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எை் று மீண்டும் ேைைித்து, இல் டலதயைில் குழு மாற் றப் பட கைண்டும் . மாணைர்ேள் உருைாே்கிய
ைாே்கியத்தில்

உள் ள விடைச்தசால் டல அறிவிப் டப தசால் ல டைத்தல் , விடைச்தசால் லிை்

ைாே்கியத்திை் முடிைாகும் .
உதாரணம் : நாை் கநற் று திைமும் குளித்கதை் .
[ ேற் றல் தாளில் : பயிற் சி 12ஐ பயை் படுத்துதல் ]
ஆசிரியர், ேரும் பலடேயில் ஒரு ைாே்கியத்டத எழுதி அடத உரே்ேப் படிே்கிறார்ேள் . பிை் ைர்
ைாே்கியத்தில் உள் ள விடைச்தசால் டல அடிே்கோடிட்டு அகத விடைச் தசால் டல அறியவும் இந்த
விடைச்தசால் நீ ங் ேள் எந்த ைார்த்டதடய எழுதி உள் ளீர ்ேள் எை் படத குறிே்கிறது அப் கபாது
விடையிை் ேருத்டத நாம் எப் படி விடையிை் பிை் ைணியில் புரிந்து தோள் ள கைண்டும் எை் படத
மாணைர்ேளுே்கு விளே்குைார் அந்த ைாே்கியத்தில் உள் ள இலே்ேணத்திை் ோலைரிடச அது எந்த
ோலேட்டம் எை் படத புரிகிை் றைர்.
[எ.ோ.] கநற் று, நாடள கபாை் றைற் டற
அகத

கபாை் று

புதிய

தமாழி

ேற் பைர்ேள் ,

விடைச்தசால் லிை்

பிை் ைணியில்

உள் ள

விடைச்தசால் டல தங் ேளுே்கு சாதேமாே ேடடப் பிடிே்ே கைண்டும் எை் படத மாணைர்ேளுே்கு
தகுந்த உதாரணத்துடை் ஆசிரியர் விளே்குைார்ேள் .
உதாரணம் : ஒரு தபண் நாய் ைளர்ே்ேப் படுகிறது.
[ குறிப் பு - பயிற் சி 13ஐ பயை் படுத்துதல் ]
ேற் றல் தாளில் மதிப் பீடு தசயல் பாடு: 1 நடடமுடற 14ஐ பயை் படுத்தி
படி 1

படி 2

படி 3

தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

தோடுே்ேப் பட்டிருே்கும் விைாே்ேளில்

ைழங் ேப் பட்ட கேள் விேளில்

கேள் விேளில் சில

சில விைாே்ேள் மட்டுகம எளிய

அடைத்து கேள் விேளுே்கு

கேள் விேளுே்கு

முடறயில் பதில் அளிே்ேப்

மட்டுகம இலே்ேணத்திை் படி

ைார்த்டதேளில்

படுகிை் றை ஏகதனும் இரண்டு

அடைத்து இலே்ேண சரியாை

மட்டுகம பதில்

இலே்ேணங் ேளில் ைடேடய

படிைங் ேள் பூர்த்தி தசய் ைதற் ோே

அளிே்ேப் படும்

கபாலகை முடிே்ே முயற் சி தசய் ைது

மட்டுகம தோடுே்ேப் பட்டுள் ள

ஆசிரியரிை் ைழிமுடறேள் :
6)

இலே்ேண

பாடங் ேளாே

பயை் படுத்தப் படும்

ஒை் தைாரு

உதாரணத்டதயும்

ேைைமாே

பயை் படுத்துைதை் மூலம் முடிந்தைடர பல எடுத்துே்ோட்டுேளுடை் பயை் படுத்துைது சிறந்தது.
7)

இலே்ேணத்திை்

ேருத்டத

ைார்த்டதேளில்

மட்டுகம

தசால் லாமல்

ைாே்கியங் ேளில்

ஒரு

பத்தியில் சூழல் மற் றும் நிேழ் கைாடு தபாருளில் தசால் ல முயல் ைது.
8)

இது இலே்ேணமாே இருப் பதால் மாணைர்ேளுே்ோை தசயல் பாடுேடள ைடிைடமே்கும் கபாது
குழப் பமாை தடலப் புேடள கதர்வு தசய் யாமல் ஆசிரியர் ேைைமாே இருே்ே கைண்டும் .

இந்த

ேற் றடல

அடடய

முை் தமாழியப் பட்ட

நடைடிே்டேேள்

இறுதியாைடை

சாத்தியே்கூறுேடள பரிகசாதிே்ே ஆசிரியர் முழு சுதந்திரமாே உள் ளார்.
******
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அல் ல

மற் ற

