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பாடம் : முதல் மமாழி தமிழ்
8 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

ii

¸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

iii

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
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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
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼£
À ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
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மபாருளடக்கம்
கற் றலின் விளளவுகள்
லவிதமான குறி ் புகளின் ஒலிறயக்ககட்டு, அதன் அனு வங் கறள அறிதல்
(உ.ம் :
மறை,
காை் று,
ரயில் ,
க ருந்து
முதலியறவ).
லவிதமான
ப ாருட்கறளத் பதாட்டு, சுறவத்து ் ார்த்த அனு வங் கறள, தமது பசாந்த
நறடயில் எழுத்து மூலம் பவளி ் டுத்துவர்.
பவவ் கவறு வறககளில் எழுத ் ட்ட இலக்கிய வறககறள, இலக்கிய
நயத்துடன் , சரியான ஏை் ை-இைக்கத்கதாடும் மை் றும் சரியான கவகத்கதாடும்
டி ் ர்.
பவவ் கவறு காரணங் களுக்காக எழுத ் ட்ட
ல் கவறு கருத்துக்களின்
குறியீடுகறள சரியாக ் யன் டுத்துதல் (ப ான் பமாழிகள் , ைபமாழிகள் ,
நிறுத்தை் குறியீடுகள் மை் றும் காலம் , ால் க ான் ைவை் றை வாக்கியங் களில்
யன் டுத்துவர்.)
புதிய பசாை் கறள ்
யன் டுத்துவது குறித்து விவாதி ் ர் மை் றும்
அறவகளின் ப ாருறளக் கண்டறிய பசால் லகராதிறய ் யன் டுத்துவர்.
தாங் கள் கண்ட டம் , நிகை் வு, சூைல் , டத்பதாடர்ச்சி அல் லது காட்சி குறித்து,
தாம் ப ை் ை அனு வங் கறள, தம் றட ் ாை் ைறலக் பகாண்டு, வாய் பமாழி,
எழுத்து மை் றும் அபிநயத்தின் மூலம் பவளி ் டுத்துவர்.
வாசி ் பு, வசனம் , கறத, கவிறத, நம் கத்தன் றம, மதி ் புகள் க ான் ைறவகள்
குறித்த அவர்களின் முடிறவ பவளி ் டுத்துவர்.
உணர்வு ் பூர்வ
அம் சங் களான
சாதி,
மதம் ,
இனம் ,
ைக்கவைக்கம் , ாரம் ரியம் ,ஆறட-ஆ ரணங் கள்
ஆகியறவ ் ை் றி,தனதுஅனு வத்றத வாய் பமாழியாக பவளி ் டுத்துவர்.
கவிறத,
கறத,
நாடகம் ,
கட்டுறர,
உறரநறட,
பசய் தித்பதாகு ் பு,நாட்டு ் புை ் ாடல் , இலக்கியங் கள் , வாை் க்றக வரலாறு,
சுயசரிறத க ான் ைறவகறள ககட்டு ் புரிந்துபகாள் வர்.
ஒரு கருத்றத ் டித்து, சமூக விழுமியங் கள் குறித்து விவாதி ் ர். அவை் றின்
காரணங் கறள அறிந்துபகாள் ள முயல் வர். (எ.கா) தமது அண்றட வீடுகளில்
வசிக்கும் குடும் ங் கள் குறித்தும் , அவர்களின் ஆறட, அலங் காரம் குறித்தும்
ககள் விகள் எழு ் புவர்.
அன் ைாட வாை் க்றகக்கு அ ் ாை் ட்ட நிகை் வு / சூைல் கள்
ை் றி, மாறு ட்ட
முறையில்
றட ் ாை் ைலுடன்
எழுதுவர்.
(எ.கா)
சமூக
ஊடகங் கள் ,
பதாகு ் ாளருக்கு எழுதும் கடிதம் , அவை் றில் உ கயாகிக்கும் பமாழியில் ,
தங் களின் றட ் ாை் ைறல ் யன் டுத்துவர்.
சிறுகுறி ் பு, அறிக்றக, த்திரிக்றககள் , கட்டுறரகள் , வரகவை் பு த்திரிக்றக,
விளம் ரம் , அறிவி ் பு க ான் ைவை் றை, அன் ைாட சூைல் ககளாடு, எழுத்தின்
மூலம் பவளி ் டுத்தும் திைறன வளர்த்துக்பகாள் வர்.
டிக்கும் க ாதும் , எழுதும் க ாதும் நிறுத்தை் குறியீடுகறள ் புரிந்துபகாண்டு
யன் டுத்துவர்.
எழுதுவதின் கநாக்கங் களுக்ககை் ைவாறு
உணர்வுகறள
பவளி ் டுத்தும் முறைறய ைக்க ் டுத்திக் பகாள் வர்.
குழு
பசயல் ாடுகளில்
ங் ககை் று,
வழிகாட்டிக்
குறி ் புகறள ்
புரிந்துபகாண்டு பின் ை் றுவர் (பசயல் டுவர்). கூட்டங் கள் மை் றும் விைா
பகாண்டாட்டங் கள்
ை் றி வர்ணறன பசய் வர். றகபயழுத்து ் பிரதி,
அச்சடிக்க ் ட்ட ் பிரதி மை் றும் பசய் தித்தாள் , நாளிதை் , விளம் ரம்
முதலியன.
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திறன் -1 கற் றல் விளளவுகளின் கற் பித்தல்
மெயல் பாடுகள்
கற் றலின் விளளவுகள் :
லவிதமான
குரல் கறள
ககட்டு
அதன்
அனு வங் கறள
அறிதல்
(உ.ம் :
மறை,காை் று,
இரயில் ,க ருந்து முதலியறவ) ல வித ப ாருட்களற பதாட்டு (அ) உணர்ந்து (ருசி)சுறவத்து
ார்த்து அனு வங் கறளயும் அறிந்து தமது பசாந்த நறடயில் எழுத்த மூலம் பவளி ் டுத்துவார்
கற் றலின் திறன் மற் றும் முக்கியத்துவம் :ல் கவறு வறகயான குரல் களின் அனு வங் கறள எழுதுதல் (மறை, காை் று, ரயில் )க ருந்து
க ான் ைறவ . அனு வங் கறளத் பதாடுத்தல் அல் லது சுறவத்தல் டங் கள் , கறதகள் , நிகை் வுகள்
மை் றும் முக்கியத்துவம் முதலியன. மாணவர்கறளச் சுை் றிலும் அன் ைாட வாை் வில் ஏை் டும்
ல் கவறு இயை் றகக் குரல் கள் மை் றும் உணர்வுகளின் அனு வங் கள் அவர்களின் கை் றன,
கை் றனத்திைன் , சுதந்திரமான எழுத்றத கநாக்கி பசல் ல, உணர்ச்சி வளர்ச்சிக்கு உதவுகின் ைன.
இந்தக் கை் ைல்
றைய மாணவர் மை் றும் புதுறமயான அனு வங் கறள உருவாக் க உதவுகிைது.
அவறரச் சுை் றி இந்த அனு வங் கள் அறனத்றதயும் கை் ைல் வரம் பிை் குள் பகாண்டு வந்து
பமாழித்திைன்களில் ஒன் ைான எழுத்தின் அனு வத்றத ப ை் றிருக்க கவண்டும் . ஒரு மாணவர்
தனது சூைலில் ககட்கும்
சுவின் குரல் , ஆட்டின் குரல் , பிை குரல் கள் . ஒலி வித்தியாசம் ஏழு
குறி ் பிட்ட ஒலியின் பின் னணி, காரணம் , மனநிறலறய ஏை் கனகவ புரிந்துபகாள் கிைார்,இதன்
மூலம் ஒவ் பவாருவரும் தங் களின் தனி ் ட்ட அனு வங் கறள எழுதி பவளி ் டுத்தமுடியும் என
நம் புகிகைாம் .இந்த திைன் களில் பமாழித் திைன்களில் ஒன் ைான எழுத்து மூலம் றவத்திரு ் து
யனுள் ளதாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக மாட்டின் குரல் , பசம் மறி ஆடுகளின் குரல் , பிை குரல் கள்
ஒலியின்
கவறு ாடு, ஒருகுறி ் பிட்ட ஒலியின்
பின் னணி மை் றும்
மாணவர் ஏை் கனகவ.
யன் டுத்தும் ஒலி க ான் ை சூைறலக் ககட்கும் அல் லது மாணவர்களின் சத்தம் க ான் ை
அனு வங் கள் அடங் கும் . சுை் றுபுைத்றதத் பதாடும் ஒலியின் பின் னணி எழுத்தின் மூலம் தன் றன
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பவளி ் டுத்தும் வாய் ் பு ஒவ் பவாருவரும்
பவளி ் டுத்த முடியும் என நம் புகிகைாம் .

தங் களின்

தனி ் ட்ட

அனு வங் கறள

எழுத்தில்

மெயல் பாடுகள்
ந ாக்கம் : ககட்கும் திைறன கமம் டுத்துதல் .
மெயல் முளற :
லவிதமான விலங் குகள் ,
ைறவகள் , ப ாருள் கள் இயந்திரங் கள் க ான் ைறவ
வகு ் றையில் சில பசயல் கறள (ரயில் , ஸ்கூட்டர், ஏரியில் கழுவுதல் ,
ண்றணயில் கவறல
பசய் தல் க ான் ைறவ பவளி ் டுத்தக்கூடிய
டங் கறள கசகரிக்க
யன் டுத்தலாம் . இந்த
கட்டத்தில்
வசதியாளர்கள்
ஒரு
வட்டத்தில்
ஏதுவாளர்கள்
ஒரு
வட்டத்தில் .
வகு ் றை
மாணவர்களுடன்
ஒரு
ட
சூை் நிறலயின்
அனு வத்றத
விவரி ் ார்கள்
ஏதுவாளன்
ஆகலாசறனயின் க ரில் , ஒவ் பவாரு மாணவரும்
டம் பதாடர் ான ஒலிறய உருவாக்க
அனுமதிக்க ் டுகிைார்கள் . இந்த நிறலயில் ஒரு மாணவர் எழு ் பும் ஒலிறய மை் ை மாணவர்கள்
வாய் ் பு வரும் க ாது விலங் கு,
ைறவ, ப ாருளின் ஒலி எழு ்
ஒவ் பவாரு மாணவர்களுக்கும்
வாய் ் ளித்த பிைகு, ப ாருள் அதன் அறம ் பு, யன் ாடு க ான் ைவை் றை உங் களுக்குச் பசால் ல
கவண்டும் .
ஒவ் பவாருவரும் ஒரு ைறவ, ஒரு ப ாருறள ை் றி அவரவர் பசாை் களில் எழுதுகிைார்கள் எழுதும்
க ாது, மாணவர்கள் தங் கள் எழுதுத்திைறன சரியாக இருக்கும் என் ை நம் பிக்றக இருந்தால்
மட்டுகம றதரியமாக எழுத முடியும் என் ை சூை் நிறலயில் மட்டுகம எழுத முடியும் .
குறிப் பு : ஏதுவாளர் ஒவ் பவாரு மாணவறரயும்
அவர்கள் எழுதியறத ்
டித்து விளங் குமாறு
அறைக்கின் ைனர். இந்த கட்டத்தில் மாணவர்களின் எழுத்து. எ ் க ாதாவது
யன் டுத்த ் டும்
வார்த்றத வாக்கியங் களில் நல் ல அம் சங் கறள றமயமாக பகாண்டு வார்த்றத மை் றும் வாக்கிய
அறம ் பில் உள் ள குை ் ங் கறள ்
ை் றி விவாதிக் கவும் . இங் கு மாணவர்கள் கதறவயான
மாை் ைங் கறள பசய் ய முடியும் . கீகை உள் ள டங் கள் பசய் யும் ஒலிறய எழுதவும் .
முக்கியமானது : நாம் ககட்கும் மை் றும்

ார்க்கும் ப ாருட்கள் .

முக்கிய அறிவிப் பு
ஏதுவாளர்கள் ஒவ் பவாரு மாணவறரயும் அறைத்து அவர்கள் எழுதியறத பசால் கிைார்கள் இந்த
கட்டத்தில் , மாணவரின் எழுத்றதக் கவனியுங் கள் வாக்கியங் களில் நுண்ணிய கூறுகள் , வார்த்றத
மை் றும் வாக்கிய அறம ் ால் உள் ள குை ் ம் ை் றி விவாதிக்க நல் ல கநரமாக யன் டுத்தவும் .
எடுத்துகாட்டு : தீ எரிந்தது, கடல் மணி அடித்தது
கை் ைல் தாள்

யிை் ச ி பசயல் ாடுகறள பசய் ய றவத்தல் .

மெயல் பாடு : 2 வசனத்றத ்

டித்து கறத எழுதுங் கள்

ந ாக்கம் : ககட்கும் திைறன வளர்த்துக்பகாள் ளுங் கள் வ ார்த்றதறய கவனமாகக் ககளுங் கள் .
காந்தி தாத்தாவின்

டம்

3 : படத்ளத பார்க்கவும் பதில் எழுதவும்
ந ாக்கம் : பகாடுக்க ் ட்ட டத்றத சுை் றியுள் ள சூைலுக்கு ் யன் டுத்துவதன் மூலம் அவர்களின்
பசாந்த வாக்கியத்தில் திலளிக்கவும் திைறன வளர் ் தை் கான பசயல் முறை.
(குறி ் பு) இந்த ்
டத்தில் உள் ள காட்சிறயச்
ாருங் கள் மை் றும் உங் கறள சுை் றியுள் ள
சிை் கைாறடகள் அல் லது ஆறுகளின் ஒலிகறள ககளுங் கள் கை் ைல் தாளில் அட்றடத் தாள் கறள
உருவாக்க அறிவுறுத்தல் ஏதுவாளர்கள் மாணவர்கறள ஊக்குவி ் ர்.
மெயல் பாடு : 1 சுறவ,பசால் ல, சுறவ.
ந ாக்கம் : தாங் கள் பதாட்ட மை் றும் ார்த்த இரண்டு விஷயங் கறளயும் , பசய் திகறளயும் , ை் றி
தங் கள் பசாந்த அனு வங் கறள ் ை் றி எழுத இந்த பசயல் முறை உதவும் . உதாரணமாக றமசூர்
என் ைால் மிகவும் பிடிக்கும் , சிரி ் பு மிகவும் இனிறமயானது.
ந ாக்கம் : சுறவ மை் றும் உணர்றவ கமம் டுத்துதல்
மெயல் முளற : மாணவர்கள் தாங் கள் பதாட்ட மை் றும்
ார்த்த பசய் திகறள ்
ை் றி தங் கள்
அனு வங் கறள எழுதுவார்கள் . உதாரணமாக றமசூர் ாகு எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் . மிக இனிது அதன் நிைம் மிகவும் பிடித்திருந்தது. இது மிகவும்
பமன் றமயாக இருந்தது நான் என்
உைவினர்களின் திருமணத்தில் சா ் பிட்கடன் . முதலியன கண்காட்சியில் நீ ங் கள்
ார்க்கும்
ப ாருட்களுக்கும் ப யரிடுங் கள் . நீ ங் கள் எத்தறன ப ாம் றமகறள எடுக்க விரும் புகிறீர்கள் ,
முதலியன மாணவர்கள் தாங் கள் சுறவத்த பசய் திகறள ் ை் றி தங் கள் பசாந்த அனு வங் கறள ்
ை் றி தங் கள் பசாந்த வாக்கியங் களில் எழுதுவார்கள் ககள் விகள் : 1. நீ ங் கள் விரும் பும் இனி ் புக்கு
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ப யரிடுங் கள் .2. நீ ங் கள் விரும் பும் எந்த
ாணத்திை் கு (சாறு )ப யரிடவும் , நீ ங் கள் விரும் பும்
ப ாம் றமக்கு ப யரிடுங் கள் . குறி ் பு ஏதுவாளர்கள் மாணவர்கறள ஊக்க ் டுத்துவார்கள் ,
3. ஒரு தாளில் மெய் யும் மெயல் பாடுகளள மதிப் பீடு மெய் யுங் கள் மவளி அனுபவங் களள பற் றி
எழுதி மகிழுங் கள் .
குறிப் பு : ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுடன் பவளி யணம் பசய் வார்கள் . ஏரி கடை் கறரக்கு அருகில்
மறலகள் அல் லது காடு க ான் ை பவளி ் புை சூைல் களில் , (திட்ட அறம ் புடன் இறணந்து)
பசால் ல ் டுவர்.
கற் றலின் விளளவு
பவவ் கவறு வறககளில் எழுத ் ட்ட இலக்கிய ் ப ாருட்கள் ஏை் ை இைக்கமான கவகத்தில்
டிக்க ் டுகின் ைன. மை் றும்
கை் ைல் விறளவு: 1 தமிை் பமாழியின்
ல் கவறு இலக்கிய
வறககறள ்
டிக்கிைது. இந்த இரண்டு கை் ைல் முடிவுகறள ஒரு மாநாட்டு பசயல் முறையாக
மாை் றுதல்
கை் ைலின் முக்கியத்துவம் மை் றும் கநாக்கம் : இந்த கை் ைல் பசயல் ாட்டில் குைந்றதகளின் கறதகள்
மை் றும் கவிறதகள் முக்கிய ங் கு வகிக்கின் ைன. ஒன் று மை் றும் இரண்டாம் வகு ் பில் கறதறய
ாத்திர அங் கீகாரம் மை் றும் வாசி ் புக்கு யன் டுத்தினால் குைந்றதகளின் கவிறதகள் ஆரம்
வாசி ் பு மை் றும் இறச, தாளத்துடன் ரசிக்க ஒரு சிைந்த ஆதாரமாக இருக்கும் .
பின் வரும் வகு ் புகளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கறதறய சுதந்திரமாக
டித்து விளக்கவும் .
எ ் ப ாழுது? எங் கக? ககள் விகளுக்கு
தில் அளி ் து ஆரம்
புள் ளி மை் றும் இரண்டாவது
டி
எ ் டி? இந்த கை் ைல் முடிவு தர்க்கரீதியான மை் றும் அனு வபூர்வமான ககள் விகளுக்கு
தில்
அளிக்க முயல் கிைது. முந்றதய வகு ் புகளில் வித்தியாசமான கறத, கவிறதகறள தகுந்த குரல் ,
பதானியுடன் டித்து ் புரிந்து பகாண்டு அவர்களின் நறட, பமாழி, றட ் ாை் ைல் க ான் ைவை் றை
அங் கீகரித்து
ாராட்டுவதை் கு வகு ் றையில் தகுந்த தாளத்துடன் கறதகறளச் பசால் லவும் ,
ாடவும் , விவாதிக்கவும் வாய் ் புகறள உருவாக்குவதை் கு, வட்டார பமாழி,
ைக்கமான உள் ள
இலக்கிய வளங் கறள யன் டுத்த கவண்டும் .
வகு ் றையில்
கறதகள்
பசால் லவும் ,
கவிறதகள்
பசால் லவும் .
கவிறதகள்
ாடவும் ,
ப ாருத்தமான பதானியில் விவாதிக்கவும் வாய் ் புகறள உருவாக்குவதை் கு ஏதுவாளர்கள் உள் ளூர்
பமாழி, பதரியாத சூைலில் பதரிந்த மை் றும் இலக்கிய வளங் கறள ் யன் டுத்த கவண்டும் . இது
குைந்றதகளுக்கு ஒரு வித்தியாசமான கறத
ாணிறய வைங் குகிைது. கவிறதயில் ஆர்வத்றத
வளர் ் தை் கான ஒரு வழியாக உள் ளது.
இந்த வாய் ் புகள் பதாடர்ந்து பவளிவரும் க ாது
குைந்றதகள் பவவ் கவறு இலக்கியங் கறள கநாக்கி ஈர்க்க ் டுவர் மை் றும் சுய ஆர்வத்துடன்
அவை் றை ்
டிக்க முயை் சி பசய் கிைார்கள் . எளிய பமாழி அல் லது உள் நாட்டில் கிறடக்கும்
இலக்கியம் பகாண்ட ஏராளமான குைந்றத கவிறதகறள
டிக்கவும் . இலக்கிய ்
றட ் புகள் ,
கவிறத, கட்டுறர க ான் ைவை் றை ்
டிக்கவும் , மாணவர்கறள அனுமதிக்கும் வறகயில்
வகு ் றையில் ஒரு கை் ைல் இடத்றத உருவாக்குங் கள் . இந்த பசயல் ாட்டின் மூலம் குைந்றதகள்
டி ் டியாக இந்த வறகயான இலக்கியங் கறளச் கசகரி ் ார்கள் . அறத
டித்து கவர ் ட்டு
சுறுசுறு ் ாக மாை் றுவர்
மெயல் பாடு : இலக்கியம் கை் ைல்
ந ாக்கம் :

ல் கவறு இலக்கிய வறககறள அறிமுகம் பசய் தல் .

மாணவர்களுக்கு பசய் திகறள பவளியிடும் முன் சில அறிவுறரகறள வைங் க கவண்டும் .
கவனிக்ககவண்டிய சில மிகவும் ப ாதுவான பதாறலகநாக்கிகள் மை் றும் உண்ணக்கூடிய
ப ாருட்கறள அறடயாளம் கண்டு அவை் றை ரசித்து அவர்களின் அனு வங் கறள
ை் றி
அவர்களின் க ச்சில் கூறுவது ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்கறள எழுதச் பசால் கிைார்கள் (குறி ் பு:
மாணவர்கள் அணுகுவதை் கு முன் அவர்கறள கவனிக்குமாறு வழிகாட்டுதல் ) ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்கள் அறமதியாக நிகழும் சூை் நிறலகறளக் ககட்க வழிகாட்டுகிைார்கள் .
அடுக் கு- 1

அடுக் கு – 2

அடுக் கு - 3

மாணவர்கள்
சுை் றுச்சூைல்
நிகை் வுகறளக் ககட் தில் றல

மாணவர்கள்
சுை் றுசூைல்
நிகை் வுகறளக் ககட்கிைார்கள்

சுை் றுசூைல் களில் மாணவர்கள்
நிகை் வுகறள கண்டு தங் கள்
பசாந்த
அனு வங் கறள
பகாண்டு தீர்வு பசய் வர்
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மெயல் முளற
உளரயாடல்
மாணவர்கள் தாங் கள் உருவாக்கிய இலக்கிய வறகக்கு ஒரு சாதாரண நிகை் சசி
் றய பசய் ய
தூண்ட டுவார்கள் .
மருத்துவர் மற் றும் ந ாயாளி
கற் றலின் விளளவுகள்
கற் றலின் முக்கியத்துவம் மற் றும் ந ாக் கம் : ஒரு நிறல பமாழியியல் கை் ைல் , மாணவர்கள்
பவவ் கவறு கநாக்கங் களுக்காக கட்டுறரகள் மை் றும் தாள் கறள எழுத முடியும் மை் றும் அவர்களின்
எழுத்தில் ப ாருத்தமான பசாை் பைாடர் மை் றும் பதாடரில் ஆகியவை் றை ் யன் டுத்த கவண்டும் .
இந்த ் பின் னணியில் , அவர்கள் கடந்தகால ககாரிக்றககறள வாய் பமாழி ப ாருத்தமான
இலக்கணத்றத ்
யன் டுத்தும் திைறன ் ப ை் றுள் ளனர். தங் கள் பசாந்த வார்த்றதகளில்
கருத்துக்கறள
எழுதும்
அனு வத்றதயும்
திைறமறயயும்
ப ை் றிருக்கிைார்கள் .
இந்த
அனு வங் களின் அடி ் றடயில் , உள் ளடக்கத்றதச் சுை் றி யனுள் ள எழுதும் திைன் கறள அறடய,
வகு ் றை நடவடிக்றககறள ஒழுங் கறமக்க கவண்டிய அவசியம் உள் ளது. மாணவர்கள்
ஆரம் த்திலிருந்கத
இலக்கண ் டிகய
க சி
வளர்ந்திருக்கிைார்கள் .
ஆனால் ,
எழுத்றத
நிறலநிறுத்துவதை் கு அதிக முயை் சி எடுக்க கவண்டும் . ஒரு நல் ல கட்டுறர கடிதத்றத
உருவாக்குவதில் , கட்டுறர அறிகுறிகள் முக்கியம் . தமிை் பமாழியின் மூலத்றத ்
ார்த்தால் ,
இ ் க ாது நாம் யன் டுத்தும் கட்டுறர௴ குறியீடுகள் இல் றல.
இந்தக் கட்டத்தில் , மாணவர் தங் கள் கதறவகள் மை் றும் அனு வங் கறள எழுதுதல் மை் றும்
பவளி ாடு க ான் ை
ல் கவறு எழுத்து வடிவங் கள் மூலம் முறையாக பவளி ் டுத்த கவண்டும் .
எழுதுவதில்
யன் டுத்த ் டும் பமாழியானது புரியும் வறகயில் , எழுதுவறத கவர்ச்சியாகவும்
பதளிவாகவும் எளிறமயாகவும் மாை் ை கவண்டும் . இந்த காரணத்திை் காக, ப ாருத்தமான
குறியீடுகள்
பசாை் பைாடர்கள் ,
கவர்ச்சியான
வார்த்றதகள்
மை் றும்
வாக்கியங் கறள ்
யன் டுத்தி, கட்டுறரகறள உருவாக்கும் திைறன மாணவர்கள் வளர்க்க உதவும் வறகயில் ,
பமாழி வகு ் புகளில் ல் கவறு பசயல் ாடுகறள ஒருங் கறம ் து முக்கியம் .
'கற் றல் விளளவுகளள அளடய நமற் மகாள் ளக்கூடிய மெயல் பாடுகள்
1

டத்றத ்

ார்க்கவும் - பசாை் பைாடர்கறள விளக்குதல்

பசயல் முறை
மாணவர்களின்
எண்ணிக்றகக்கு
ஏை்
ஏதுவாளர்கள் ,
குழுக்கறள
உருவாக்குகின் ைனர். பின் னர், ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் பசாை் பைாடறர ரசிக்க உதவும்
டங் கள்
வைங் க ் டும் .
மாணவர்கள் ,
டங் கறள ்
ார்த்து,
ப ாருத்தமான
பசாை் பைாடறர
உருவாக்குகிைார்கள் . பகாடுக்க ் ட்ட டத்திை் கு ஏை் ை பசாை் பைாடறர உருவாக்கவும் .
1. ந ாக்கம்
பசாை் பைாடர் பசயல் முறை மூலத்றத அறடயாளம் காணவும் .
கதறவகள் , அனு வங் கள் கட்டுறர மை் றும் கட்டுறர ை் றிய பதளிவான, எளிறமயான வார்த்றத
வாய் ் புகள் தமிை் கறதறய ் டிக்கும் அளவுக்கு வசீகரம் .ட
2. களதளயப் படிக்கும் அளவுக்கு படிக்கவும் கநாக்கம் :- பசாை் பைாடர் மை் றும்

ைபமாழியின் கருத்துக்கறள பதரிவிக்க

பசயல் முறை; ஏதுவாளர்கள் பகாடுக்க ் ட்ட கறதறய மாணவர்களுக்கு வாசித்து, கறதயில்
யன் டுத்த ் டும்
பசாை் பைாடர்கறள
அறடயாளம்
கண்டு,
அவை் றின்
அர்த்தத்றத
பதரிவிக்கின் ைனர். பசாை் பைாடர்கள் உருவாகும் சூைறல விவரி ் ார்கள் . கறத - ஒரு குறகயில்
ஒரு நரி வாை் ந்தது. நரி ஒருமுறை உணவு கதடி பவளிகய பசன்ைது. அகதசமயம் , சித்த புலி ஒன் று
உணவு கதடி குறகக்குள் நுறைந்தது. எதுவும் கிறடக்கவில் றல. கவட்றடயாடுவதை் காக அங் கக
ஒளிந்து பகாண்டது. மாறலயில் குறகக்கு வந்த நரி, குறகக்கு அருகில் யாகரா இரு ் து க ான் ை
வாசறனறய உணர்ந்தது. சந்கதக ் ட்ட நரி ஒரு தந்திரம் பசய் தது. குறகயிடம் கூறியது குறககய
தினமும் அன் புடன் வரகவை் பு அளி ் யன் ைதுண்ைதுபுவி ஆனால் , நீ ங் கள் ஏன் அறமதியாக
இருக்கிறீர்கள் ? புலி அறத உண்றம என் று நம் பியது. குறக க சவில் றல. இ ் க ாது நரியின் யூகம்
உண்றமயானது. புதிதாக வந்தவர் குறகயில் இரு ் து பதளிவாக பதரிந்தது. உடகன நரி
ஒட்டம் பிடித்தது றகக்கு வந்தது வாய் க்குள் வரவில் றல என் று புலி முனுமுனுத்தது.
குறிப் பு: ஏதுவாளர்கள்
உருவாக்குகிைார்கள் .

சூைறல ்

ப ாறுத்து

இதுக ான் ை

ல

கறதகளின்

குறிப் பு:
மாணவர்கள்
ஒகரமாதிரியான
கறதகள்
மை் றும்
கட்டுறரகறள
யன் டுத்த ் டும்
ைபமாழி
மை் றும்
பசாை் பைாடறர ்
ை் றி
விவாதிக்க,
குைந்றதகளுக்கு வைங் க ஏதுவாளர்கள் அனுமதிக்கின் ைனர்.
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பதாகு ் ற
கசகரித்து,
அவை் றை

மெயல் பாடு: 3
ஒரு

டத்திை் காக சிந்தித்தல்

ந ாக்கம் :

ைபமாழிறய அறடயாளம் காண் து

மெயல் முளற: ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு சில
டங் கறளக் பகாடுத்து, ப ாருத்தமான
ைபமாழிறயச்
பசால் லுவார்கள் .
நமது
அன் ைாட
அலுவல் களில்
விறளவின்
நடுவில்
ைபமாழிகறளச்
கசகரித்து ்
க சுவறத
விளக்குகவாம் .
ைபமாழிகளின்
ப ாருறள
விளக்குவார்கள் . கீகை உள் ள டத்றத ் ார்க்கவும் .
பசயல் ாடு:
ந ாக்கம் :

ாலினம் மை் றும் காலகட்டங் களுக்கான அறிமுகம் .
ாலினம் மை் றும் கநரத்றத ்

யன்

டுத்துவறத ்

ை் றி மாணவர்களுக்கு பசால் லுதல் .

ஏதுவாளர்கள் மூன் று ாலினங் களுக்கான பசால் அட்றடகறள தயார் பசய் வர். ஏதுவாளர்கள் , இது
மாணவர்களின்
எண்ணிக்றகக்கு
குழுவாக பிரித்து பின் னர், அவர்கள்
பின் வருமாறு
பசயல் ாட்றடத்
பதாடர்வார்கள் .
நீ ங் கள்
கதர்ந்பதடுத்த
வார்த்றதகறளயும் ,
அவர்கள்
அமர்ந்திருக்கும் குழுவின் ப யறரயும் மாணவர்கறள ்
டிக்கச் பசால் லுங் கள் . எல் லாக்
குைந்றதகளும் பசான் ன பிைகு, நீ ங் கள் கதர்ந்பதடுத்த வார்த்றதக்கு, மாணவர்கறள ஒரு
வாக்கியத்றத உருவாக்க பசால் லுங் கள் மாணவர்கள் உருவாக்கிய வாக்கியங் களின் அர்த்தத்றத
றவத்து ாலினம் மை் றும் கநரத்றத ஏதுவாளர்கள் அறிமுக ் டுத்துவார்கள் .
எடுத்துக்காட்டு வார்த்ளதகள் : மாருதி, மாலா, கழுறத, ஆண் நாய் , ப ண் நாய் , பசடிமரம் ,
ககசிராஜா, ஆண் ால் , ப ண் ால் என் று கூறியிரு ் றதக் கருத்தில் பகாண்டு.
நகள் விகள் : பகாடுக்க ் ட்ட வார்த்றதகளில்
வார்த்ததகள் யாதவ?

ப ண் ால்

வார்த்றதகள்

யாறவ? ஆண்வால்

நகள் விகள் :
1.

பகாடுக்க ் ட்ட வார்த்றதகளில் ப ண் ால் வார்த்றதகள் என் ன?

2. பகாடுக்க ் ட்ட வார்த்றதகளில் ஆண் ால் வார்த்றதகள் என் ன?
கற் றல் விளளவு : புதிய பசாை் கறள யன் டுத்துவறத ை் றி விவாதி ் ர் மை் றும் அறவகளின்
ப ாருறள கண்டறிய பசால் லகராதிறய யன் டுத்துவர் மை் றும் .
கை் ைலின் விறளவு : பசால் லகராதி, நூலகம் , இறணயம் க ான் ைவை் றின் உதவிககளாடு உறரகறள
புரிந்துபகாள் வர். பமாழியின் நுணுக்கங் கள் , பசாை் களங் சியம் ஒத்த ஓறச பசாை் கறள ாராட்டி
யன் டுத்துவர்.
மாணவர்களுக்கான கை் ைல் விறளவுகளின் கநாக்கம் , முக்கியத்துவம் மை் றும் ல் கவறு வறககள்
வகு ் றைக்கு மாறு டும் வறகயில் ப யர்ச்பசாை் கறள ்
ாருங் கள் . இந்த ப யர்ச்பசாை் கள்
அவை் றின் சுை் று ் புைங் களின் அனு வங் களுக்கு ஒரு சிை ் பு வார்த்றதயாக இருக்கும் . ாடநூல் ,
கறதபசால் லல் , கவிறத பசய் தித்தாள் கள்
க ான் ை இலக்கியத் துறைகளில் எளிய பமாழி
வடிவங் கறள ்
யன் டுத்த
மாணவர்கள்
கை் றுக்பகாள் கிைார்கள் .பசாை் களஞ் சியத்றத
ஏதுவாளர்கள் வழிகாட்டியாக ்
யன் டுத்தும்
பசால் லகராதி கருத்துகள் பசாை் களஞ் சியம்
அவர்களின் சுயநிர்ணயம் , அறிவு மை் றும்
யன் ாட்டு பசயல் ாடுகள் மூலம் கை் ைறல
முறையாக ் டிக்க உதவுகிைது. ப யர்ச் பசால் வாக்கியத்தின் கநரடி அர்த்தத்தின் மூலம் கை் ைல் .
மை் ைவர்களின் அனு வங் கள் , உள் ளடக்கம் , ப ாதுஅறிவு க ான் ைவை் றின் வித்தியாசமான வாசி ் பு
குைந்றதயின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருக்க கவண்டும் . இறணயம் என் து பவறும்
ப ாழுது க ாக்கிை் காக மட்டும் அல் ல. பதாழில் நுட் த்திை் கு ஏை் ைவாறு அவர்களுக்கு ஏை் டும்
லன் கறள கூறுவது. அவர்களின் எதிர்காலத்திை் கு வழிவகுக்கும் .
பசால் லகராதி
யன் ாடு
குைந்றதகளின்
சுயகை் ைல்
க ான் ை
ல
ரிமாணங் கறள
ஊக்குவிக்கிைது. வாசி ் பு திைறன வளர்த்துக் பகாள் ள உதவுகிைது. இலக்கிய திைன் கறள
வளர்த்துக் பகாள் ள உதவுகிைது மை் றும் மாணவர் பசாை் களஞ் சியத்றத அதிகரிக்கிைது. கநரத்தின்
யன் ாடு, புதிய முயை் சி, இந்தக்கை் ைலின் முக்கிய கநாக்கமாகும் . ல் கவறு ரிமாணங் களில்
கை் ைறல உருவாக்க ல வறகயான முயை் சிகள் எடுக்க ் ட்டு உள் ளன. மாணவர்களின் புத்தகம் –
நல் ல கை் ைலுக்குத் கதறவயான அறிவுடன் புதிய அறிறவ ஒருங் கிறணத்தல் தை் க ாறதய
நறடமுறையானது
ல் கவறு வறகயான இலக்கியங் கறள ்
டிக்க, பசாை் களஞ் சியம் , உறர
மை் றும் இறணயத்றத ்
யன் டுத்தி சுய-கை் ைலில் ஈடு ட மாணவர்கறள ஊக்குவிகிைது.
இறணய அணுகல் மை் றும் இறணயக் கல் விக்கான அணுகலின்
முக்கியத்துவத்றத ்
புரிந்துபகாள் வது
மாணவர்களுக்கு
மிகவும்
முக்கியமானது.
இந்த
கை் ைல்
முடிவுகள்
இறணயத்றத ் யன் டுத்துவதன் மூலம்
ல பமாழியியல் இலக்கியங் கறளத் கதடுவதை் கும்
ப றுவதை் கும் ஊக்கமளிக்கும் என் று எதிர் ர்க்க ் டுகிைது.

8

மெயல் பாடுகள் :
மெயல் பாடு :1 அரிய வார்த்றதகள்
1.

இந்த முறை றமசூர் தசரா

2.

ஆை் றின் அருகக தண்ணீர ் குடிக்கச் பசன் ைக ாது, யாறனயின் கால் சிக்கியது.

3.

தயவு பசய் து உங் கள் முட்றடகறள வரிறசயாக பவளிகய றவக்கவும்

4.

நான் தினமும் எனது நல் ல நண் ருடன் விறளயாட பசல் கவன் .

மெயல் முளற :
ஒவ் பவாரு வார்த்றதறயயும் கரும் லறகயில் எழுதி, குைந்றதகளுக்கு அர்த்தம் கண்டு ் பிடிக்கச்
பசால் லுங் கள் .
ஏதுவாளர்களுக்குத்
பதரியாமல் ,
வாக்கியத்துடன்
லறகயில்
எழுதுவது
அர்த்தத்றதக் கண்டறிய முயை் சிக்கும் , கமலும் வாக்கு பசாை் களஞ் சியத்றத
யன் டுத்துவது
ை் றிய தகவல் கறள தரும் .
மெயல் பாடு : 2
வார்த்றதகறள அறடயாளம் காண்க ாம் , புரிந்து பகாள் கவாம்
கநாக்கம் : மாணவர்களின் பசாை் களஞ் சியத்றத அதிகரித்தல் மாணவர்கள்
ல் கவறு புதிய
த்திகளில் உள் ள புதிய பசாை் கறளக் கண்டறிந்து துறண வார்த்றதகறள எழுதுதல் .
மெயல் முளற :1
8 ஆம் வகு ் பு
ாட ் புத்தகத்தில் உள் ள “தலக்காட்டின்
மகிறம” என் ை
த்தியிலிருந்து
பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. மாணவர்கள் இந்த குதியில் உள் ள புதிய பசாை் கறள ட்டியலிட்டு அந் த
வார்த்றதகளின் ப ாருறள விளக்கி, தங் கள் பசாந்த வார்த்றதகளில் எழுதுவார்கள் . ஏதுவாளர்கள்
பசயல் ாட்டின் மூலம் வழிகாட்டுவார்கள் .
தலகாடின் மகிளம
நான் முன்னால் , நீ முன் னால் என் று இரண்டு கமாட்டார் றசக்கிள் கள் சுை் றுலா ்
யணிகறள
ஏை் றிக்பகாண்டு தலக்காடு கநாக்கிச் பசல் கின் ைன. கீர்த்தி நாராயணா ககாயிலுக்கு அ ் ால் 150
பகஜம் பதாறலவில் றவத்தீஸ்வரர் ககாயில் உள் ளது . ககாயிலின் அறம ் பு உறுதியாகத்
பதரியவில் றல என் ைாலும் , அஸ்திவாரங் களின் அடி ் றடயில் இது 13-ம் நூை் ைாண்றடச் கசர்ந்தது.
ககாவிலின்
பவளி ் புைத்தில்
உள் ள
தந்தங் கள் ,
கருவறையின்
ககாபுரம் ,
மை் றும்
சில
வித்தியாசமான கல் -கட்டிடங் கள் மை் றும் கட்டிடத்தில் யன் டுத்த ் டும் ப ாருட்கள் ஆகியறவ
இந்த காலகட்டத்றத கசர்ந்தறவ. இறவ சித்கதரி வித்யாசங் கர் ககாயில் , ஹம் பி ஹசராராம
ககாவில் தட த்ரி தலக்காட்டில் உள் ள றவத்தீஸ்வர ககாவிலுக்கு சரியான கட்டிடம் . மாறல
விறரந்து வந்து பகாண்டிருந்தது. பின் னர் நாங் கள்
ட்கடல் கலஸ்வராவின் குடிறச, மணகலஸ்வர
ஆலயம் , மிகலஷ்வரா முதல் ககாகர்கணஸ்வரா வறர மணலில் வீர த்ராவறர முன் கனாக்கி
குனிந்து ,துக்கத்றத மனதில் றவத்துக் பகாண்டு ார்றவயிட்கடாம் .
எடுத்துக்காட்டு நகள் விகள் :1. கமகல உள் ள

த்திகளின் புதிய பசாை் கறளத் கதர்ந்பதடுத்து எழுது

2. வார்த்றதகளின் ப ாருள் , மகிறம
3. உறரறய முழுறமயாக ்

ை் றி எழுதுங் கள் .

டி புதிய வார்த்றதகறள

டித்து அர்த்தமுள் ள

ட்டியறல எழுது.

குறிப் பு:மாணவர்கள் குை ் த்றதத் தவிர்க்க எதுவாளர்கள் உதவுகிைார்கள் .
மாதிரி :
காடு –காடுகறள கா ் ாை் று
1. எங் கள் ஊருக்கு
2. சங் கரண்ணா

க்கத்தில் அடர்ந்த காடு இருக்கிைது.

ணத்திை் காக துன் புறுத்துகிைார்.

குறிப் பு :பசயல் ாட்டின் ஒரு
குதியாக இது க ான் ை கமலும் பசயல் ாடுகறள ஏதுவாளர்கள் சிந்தித்து
திலளிக்க
முடியும் .
கமலும்
கருத்துகறள
வைங் க
முடியும் .
கமலும்
ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்களுக்கான கை் ைல் நடவடிக்றககளில் ஈடு டுவர்கள் .
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மெயல் பாடு : 4
வசனத்றத ்

டி ் க ாம் புரிந்து பகாள் கவாம் .

ந ாக்கம் :- மாணவர்கள் புதிய பசாை் கறளக் கண்டுபிடிக்கும் திைன் கறள வளர் ் து.
மெயல் முளற :- ஏதுவாளர்கள் கீகை பகாடுக்க ் ட்டுள் ள வசனத்றத மாணவர்களுக்கு ்
டி ் ார்கள் . பின் னர் ஏதுவாளர்கள் அறத றசறககளுடன் , ஏை் ை இைக்கங் களுடன் வாசி ் ார்கள் .
பின் னர் ஏதுவாளர்கள் மாணவர்கள் குழுவிை் கு பின் வரும் வரிறசறயக் பகாடுத்து ககள் விகறள
பகாடு ் ார்கள் .
குறிப் பு:வினவல் கறள உருவாக்கும் க ாது ஒவ் பவாரு
ககள் விகறள

த்திறயயும்

ார்த்து ககள் விறய உருவாக்கவும் .

டித்து வசனத்றத புரிந்து பகாள் ளவும் .

தமிை் த்தாய் வாை் த்து
தமிழுக்கு அமுபதன் று க ர் –அந்தத்
தமிை் இன்

த் தமிை் எங் கள் உயிருக்கு கநர்

தமிழுக்கு நிலபவன் று க ர்-இன்

த்

தமிை் எங் கள் சமுகத்தின் விறளவுக்கு நீ ர்
தமிழுக்கு மணபமன் று க ர் –இன்

த்

தமிை் எங் கள் வாை் வித்து ஒருமித்த ஊர்!
தமிழுக்கு மதுபவன் று க ர் –இன்
தமிை் எங் கள் உரிறமபசம்
தமிை் எங் கள் இளறமக்கு

த்

யிருக்கு கவர்!
ால் –இன்

த்

தமிை் நல் ல புகை் மிக்க புலவர்க்கு கவல் !
தமிை் எங் கள் உயர்வுக்கு வான் –இன்

த்

தமிை் எங் கள் அசதிக்குச் சுடர்தந்த கதன் !
தமிை் எங் கள் அறிவுக்குத் கதாள் - இன்

த்

தமிை் எங் கள் கவிறதக்கு வயிரத்தின் வாள் !
தமிை் எங் கள் பிைவிக்குத் தாை் இன்

த்

தமிை் எங் கள் வளமிக்க உளமுை் ை தீ !
- ாகவந்தர்

ாரதிதாசன்

நகள் விகள் :
1. நம் றம ஆள் வது யார்?
2. ஓறசக்கு வார்த்றதயின் அர்த்தத்றத எழுதுங் கள்
3. வசனத்தில் உள் ள புதிய வார்த்றதகளின் அர்த்தத்றத எங் கக கண்டுபிடி ் பீர்கள் ?
4. `தமிை் ` என் ை வார்த்றதயின் அர்த்தத்றத எழுதுங் கள் .
5. தயவு பசய் து அமுது என் ை பசாை் பைாடரின் அர்த்தத்றத விளக்குக.
குறிப் பு :ஏதுவாளர்கள் தங் கள்
ாணியில் மாணவர்கறள றசறககள் , குரல் ஏை் ை இைக்கங் களுடன்
கவிறதறய ்
ாட பசய் கின் ைனர். கமலும் புதிய பசாை் களுக்கான ஒவ் பவாரு அர்த்தத்றதயும்
புரிந்துபகாண்டு, யிை் சி பசய் கிைார்கள் .
மெயல் பாடு :- பமாழி களஞ் சியக் கருவூலமாகிய புத்தகத்றத திை ் க ாம் .
ந ாக்கம் :ள் ளி மை் றும் அறத சுை் றி உள் ள நூலகம் மை் றும்
ள் ளிகளுக்கு பசன் று
இலக்கியங் கறள
டித்து விளங் கிக் பகாள் வது, பமாழி உணர்வு திைறன புரிந்து பகாள் வதன்
மூலம் அவர்களின் அறிவுத் திைறன கமம் டுத்தலாம் .
சிறுகுறிப் பு :- (பசய் தித்தாள் , இதை் கள் , நாவல் கள் , ாடபுத்தகங் கள் துறண இலக்கியம் , வரலாை் று
பிரிவுகள் க ான் ை ாட ் புத்தகத்தின் குதிகறள எதுவாளர்கள் பதரிவிக்க முடியும் )
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மெய் முளற:- ஏதுவாளர்கள் தங் கள்
ள் ளியில் வாசி ் பு அறையில் மாணவர்கறள சந்தித்து,
பமாழிகை் பித்தலுக்கான துறணத் தகவல் கறள கசகரிக்க மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள்
எடுத்துகாட்டாக கறதகள் , சிறுகறதகள் , கட்டுறரகள் , ைபமாழிகள் , நாடகங் கள் , புதிர்கள் , ந ர்
அறிமுகம் , கவிறத க ான் ை இலக்கிய வறககள் .
கர்வம் மகாண்ட குதிளர
வியா ாரியிடம் குதிறர ஒன் றும் ப ரிய கழுறத ஒன் றும் இருந்தன. அவர் குதிறரறய
சவாரிபசய் யவும் , கழுறதறய மூட்றட சுமக்கவும் உ கயாகித்தார். அருகில் உள் ள நகரத்திை் கு
குதிறரயும் கழுறதயும் ஓட்டிச் பசன் ைார் ஒரு நாள் கழுறத ாரம் தாங் காமல் தள் ளாடித் தடுமாறி
சிரமமுடன் நடந்தது குதிறரகயா தம் கமல்
ாரம் ஏதுமில் லாமல் குதுகலமுடன் நடந்தது. குதிறர
வழியில் கழுறதறய ்
ார்த்து நண் கன! நீ ப ரிய ாரமூட்றடயுடன் சிரமம டன் நடக்கிைாய் !
நாகனா! ாரமில் லாமல் சுகமாய் நடக்கிகைன் என் ைது ஏளனமாய் .
நகள் விகள் :- பகாடுக்க ் ட்ட உறரறய

டித்து விளக்கி உறரயாடல் வடிவில் எழுதுங் கள் .

பாத்திரங் கள் :- வியா ாரி, குதிறர, கழுறத
குறிப் பு:- ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுடன் கை் ைல் நடவடிக்றகயில் ஈடு டுவார்கள் .
மெயல் பாடுகள் : 6 இறணயத்தில் நுறையுங் கள் புதிய புதிய தகவறல அறியுங் கள் .
ந ாக்கம் : வகு ் றை பசயல் ாட்டில் இறணயத்தின்

யறன ்

ை் றி அறிய.

மெயல் முளற
:கல் வி
வளர்ச்சிக்கு
இறணயத்தின்
முக்கியத்துவத்றத
ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்களுக்கு பதரிவி ் ார்கள் . இறணயம் , கணினி, றகக சி, ஐ ் ாட் , கட ் பலட் க ான் ை
மின் னணு சாதனங் கறள யன் டுத்தி மாணவர் கல் விக்கான துறணத் தகவல் கறள எவ் வாறு
கசகரி ் து
என் றத ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்களுக்குக்
கை் பி ் ார்கள்
என் து
இங் கக
பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது.

சலீம் , ராகினி, பஜனி ர் மை் றும் சங் கரா நண் ர்கள் . அவளது கதாழி தினமும் ராஜாவின் வீட்டிை் கு
ஒன் ைாக டிக்க வருவாள் . அன் று
ள் ளியில் ாடம் ை் றிய விவாதம் நடந்தது ஞாயிை் றுக்கிைறம.
அறனவரும் ராஜாவின் நண் ர்களுடன் வந்தனர். சலீம் விறளயாடுகவாம் என் று கூை; அவர் என் ன
விறளயாட்டு என் று கத்தினார், பின் னர் உள் கள இருந் து கவண்டாம் ராஜாவின் அ ் ா ஏகதா
கவறலக்கு க ானார். ராகினி “கணினியில் ஒரு சிை ் பு எழுத்றத எ ் டி விறளயாடுவது
கணினியில் ஒரு சிை ் பு கடிதம்
ை் றி அவரிடம் விவாதம் திரும் பியது அவர் பசான் ன வீட்டு ்
ாடத்றத ்
ை் றி அவரிடம் பசால் லுங் கள் .” எ ் டி எழுதுவது என் று கவறல ் டாகத. அந்த
விஷயத்துக்கு வந்தார். இதை் கிறடயில் , ராஜ வின் தந்றத சுந்தர், ஆமாவா இல் றலயா என் று
கடிதத்றத ்
ை் றி விவாதிக்க பவளிகய வந்தார். அறத ககட்டதும் சின் ன ப ாண்ணு ராகினி
த்மினி கமடம் பசான் ன வீட்டு ாடம் எழுத பதரியாமல் விவாதித்கதாம் என் ைாள் . மம் தா
“இபமயில் ” என் து கம் ் யுடர் மூலம் கடித ் ரிமாை் ைம் பசய் யும் பிர லமான வழி என் று கூை,
சுந்தர் ஆங் கிலத்தில் ‘e’ என் ைால் “electronic” அஞ் சல் என் றும் “mail” பமயில் என் ைால் மின் னணு
அஞ் சல் என் று ப ாருள்
ெங் கர் :- “நான் எ ் டி மின் னஞ் சல் அனு ் புவது? மீண்டும் எங் கக யார்
ககட்டார்.

ார்க்க முடியும் ? என் று அவர்

சு ் தர்:- ாருங் க, குைந்றதககள, ஒரு சாதாரண அஞ் சல் அறம ் ாக, நீ ங் கள் இங் கக கடிதத்றத ்
ப ை கவண்டும் இது ‘இ-பமயில் ’ முகவரி என ் டும் . நீ ங் கள் எனக்கு அனு ் பிய மின் னஞ் சறலத்
திைந்து டிக்க விரும் பினால் , என் னிடம் என் பசாந்தக் கடவுச்பசால் உள் ளது. நான் அறதத் திைந்து
டிக்க முடியும் . இ ் க ா என் ன கவணும் த்மினி கமடம் சிை ் புக் கடிதம் எழுதியுள் ளார். அவ் வளவு
தானா? இ ் க ாது நீ ங் கள் ஒரு சிை ் பு கடிதம் தயார் பசய் து அனு ் பியுள் ளீர ்கள் . அறத உங் கள்
ள் ளிக் கணினியில் திைக்கவும் .
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எனது மகனுக்கு கம் ் யூட்டர்
யன் டுத்துவது பகாஞ் சம் பதரியும் . நான் அவன் ப யரில்
மின் னஞ் சல் பசய் து, ரகசியக் குறியீடு பகாடுக்கிகைன். அறத ் ார்” என் று சுந்தர் பசான் னான் .
முகவரிறய மின் னஞ் சல் பசய் தான் , ஆனால் அந்த ரகசிய குறியீட்றட ராஜாவிடம் மட்டுகம
பதரிவித்தான் . ஏன் எங் களிடம் பசால் லவில் றல? “சுந்தர்,” சலீம் , ஒருவரின் ரகசிய குறியீடு
பதரியாது கடிதத்றத யார் டிக்க முடியும் வன் று உங் களுக்கு பதரிந்தால் , நாம் மை் ைவர்களின்
கடிதத்றத டிக்க கவண்டுமா? அதுகவ அவனுக்காக ரகசிய குறியீடு. rajusundar@gmail.com என் து
ராஜ வின் மின் னஞ் சல் முகவரி. பின் னர் அவர் மின் னஞ் சல் திைக்க ் ட்டது குறித்து ராஜ விடம்
பதரிவித்தார். ராஜ மின் னஞ் சல் பசய் தார். சுந்தர் ராஜ றவ தனது நண் ருக்கு கடிதம் எழுத
ரிந்துறரத்தார். குைந்றதகளாகிய நீ ங் கள் அறனவரும் :
“எங் களுக்கு நல் ல தகவறல
தந்துள் ளீர ்கள் மாமா, எனக்கு ஈபமயில் அனு ் பி மாதிரி விளக்கிருக்கீங் க. நன் றி “ ாடினி கமடம் ,
சனிக்கிைறம பலட்டருன் னு பசால் லிட்டு ஸ்ப ஷல் பலட்டர் எழுதிட்கடன் . யாரு முயை் சி ண்ணது”
என் ைாள் ராஜ கம் ் யூடறரத் திைந்து தன மறைந்திருந்த குறியீட்றட ் யன் டுத்தி கடிதத்றத
‘இ’-பமயிலில் திைக்க யானா ஒருத்தி, குைந்றதகள் தயாரித்த சிை ் புக் கடிதத்றத
ாருங் கள் .
ஆசிரியர்கள் மகிை் சசி
்
அறடந்தனர். த்மினி டீச்சர் குைந்றதகளுக்கு வாை் த்து கூறினார். மை் ை
குைந்றதகளுக்கு “மின் னஞ் சல் ” மை் றும் அதன் அவசியம் குறித்து பதரிவிக்க ் ட்டது. குைந்றதகள்
மகிை் சசி
் யாக இருந்தனர்.
சிறுகுறிப் பு :- 6 –வகு ் பில்

ாடக் ககள் விகள் :-

1 . மின் னஞ் சல் என் ைால் என் ன ?
2. மின் னஞ் சல் திைக்க ------------என் ன குறியீடு கதறவ .
3. என் ன காரணங் களுக்காக நீ ங் கள் இறணயத்றத ்
உங் கள் பசாந்த கருத்றத

யன்

டுத்துகிறீர்கள் ?

ை் றி எழுதுங் கள் :

குறிப் பு :ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுடன் கை் ைல் நடவடிக்றககளில் ஈடு டுவார்கள் .
யன் டுத்துவது ை் றிய தகவல் கறள ் கிர்த்து பகாள் வார்கள்

இறணயத்றத ்

மெயல் பாடு :வெனம் 7 ஐப் படியுங் கள்
ாடல் ை் றிய அறிவு
குறிக் நகாள் :ாடலின் வார்த்றதகறள ்

யன்

டுத்துவதில் திைன் கறள வளர்த்துக்பகாள் ளுங் கள் .

மெயல் முளற :ஏதுவாளர் கீகை உள் ள ாடறல ் டித்து, அன் ைாட வாை் க்றகயில்
பசாை் களின் யன் ாடு ை் றி மாணவர்களுக்கு கூறுவார்.
உன் றன நம் பு
மண்றண பவன் று யிராகு
மனதில் உறுதி வளர்த்துபகாள் உன் றன
உயரவிடாது தடுக்கும் கறளகள்
விழித்து பசழித்து பவை் றி பகாள்
விறத சிறிதாயினும் விருட்சம் ப ரிது
நம் பிக்றக வளர்த்து பதாடர்ந்து பசல் –இதில்
உன் றன அறிதகல முதல் டியாகும்
முயன் று யின் று நிமிர்ந்து நில்
விழுந்து எழுந்து நடந்திருந்தாலும்
வீை் சசி
் என் து ாடம் தான் –வாை் வில்
தன் னம் பிக்றக விறதக்காத வறரக்கும்
பவை் றி என் றும் தூரம் தான்
உன் றன எதிர் ார்த்து இந்த
உலககம இருக்க
உனக்குள் எதை் கு உலக யம்
விண்றண நம் ம்பி நிலவு வாைட்டும் –நீ
உன் றன நம் பு உயர்வு வரும் .
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ாடல்

யன்

ாடு மை் றும்

ாடல்

நகள் விகள் :கமை் கண்ட வசனத்தில் உள் ள உறர நறடறய அறடயாளம் கண்டு எழுதவும் .
குறிப் பு:ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்களுக்கு
உருவாக்குகிைார்கள் .
மதிப் பீட்டு

சில

ஒலிநய

பசாை் கறள

பகாடுத்து

கவிறதகறள

டவடிக்ளககள் :

றரம் கறள கண்டறிந்து ஒபவாரு வார்த்றதயின் அர்த்தத்றதயும் எழுதவும் .
மலர்கள்
மண்ணிலிருந்து ப ாருள் வரினும் –அறத
மாை் றி ணம் ப ைச் பசய் திடுகவாம்
கண்ணுகினிய நிைங் கபளல் லாம் –விண்ணிை்
காணுங் கதிரிடம் ப ை் றிடுகவாம்
வண்டின் வரபவதிர் ார்த்து நிை் க ாம் -நல் ல
வாசறன வீதியில் வீசிநிை் க ாம் ;
உண்டு கழிக்க மது அளி ் க ாம் –சை் கை
உட்கார ் பீடமும் இட்டு றவ ் க ாம் .
மங் றகய கராடு குமரறரயும் –மனம்
வாய் த்த மணஞ் பசய் து வாைறவ ் க ாம்
தங் கமும் ப ான் னும் மணிகளுகம –எம் றமத்
தாை் ந்து வணங் ககமல் ; தந்திடுகவாம் .
ஈசன் அடியில் ணிந்திரு ் க ாம் –அவர்
ஏந்து முடிமீது ஏறிநிை் க ாம் ;
பூசறன பசய் யும் அடியவரின் –உள் ளம்
ப ாங் கு களி ் க ாம் .காட்டி நிை் க ாம்
-கவிமணி கதசிக விநாயகம் பிள் றள
பகாடுக்க ் டுள் ள

ாடலில் உள் ள ஒலிநய பசாை் கறள கண்டறிந்து

எழுதவும் .
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

2 பகாடுக்க ் ட்ட வார்த்றதறய ்
1.

யன்

டுத்தி உங் கள் பசாந்த வாக்கியத்றத எழுதுங் கள்

மணம் ப ை :-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. விண்ணில் :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. வாசறன :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ஈசன் :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. நமற் கண்ட கவிளதளய உளர ளடயில் எழுதுங் கள் .
வழிமுளறகள் :1.

கை் ைல்
ாடத்திட்டத்தில்
ரிமாணம் மை் றும் சமூக விழி ் புணர்றவ உள் ளடக்கியிரு ் தால் ,
இங் கு வைங் க ் டும் பசயல் ாடுகளின் லன் கறள ஏதுவாளர்கள் அறிந்திருக்கிைார்கள் .

2.

அறனத்து மாணவர்களும் பசயலில்

3.

ஒரு வாக்கியத்தில் உள் ள ஒை் றை வார்த்றதயின் அர்த்தத்றத மாணவர்களுக்கு எடுத்துறரக்க.

4.

மாை் ைத்றத பவளி ் டுத்துதல் .

5.

அகராதியின்
யன் ாடு பசாை் களஞ் சியத்றத அதிகரி ் தன்
பசாை் கறளத் கதடும் விதம் க ான் ைவை் றை விளக்க கவண்டும் .

6.

இது ஒரு உறர வகு ் றைக்கு மட்டும்
அ ் ால் யன் டுத்த ் ட கவண்டும் .

7.

கை் ைலுக்கு துறணயாக, மாணவர்கள்
கவனம் பசலுத்த கவண்டும்

8.

இந்த கை் ைறல அறடய முன் பமாழிய ் ட்ட பசயல் ாடுகள்
ஏதுவாளர்கள் மை் ை சாத்தியக் கூறுகறள ரிகசாதிக்க சுதந்திரர்.

ங் ககை் றத உறுதி பசய் தல் .

யன்

நன் றமகள் ,

அகராதியில்

டுத்த ் டவில் றல மை் றும்

வகு ் றைக்கு

ாட ் புத்தகத்தின் பசாை் களின் ப ாருள்

குதிக்கு அதிக

இறுதி

ஆனறவ

அல் ல.

மெயல் பாடு :- 4
உறர நறடறய ்

டித்து வார்த்றதயின் ப ாருறளக் கை் றுக் பகாள் ளுங் கள் .

ந ாக்கம் :புதிய பசாை் களுக்கான ப ாருறளக் கண்டறியவும் அவர்களின்
உருவாக்கவும் மாணவர்களுக்கு உதவுதல் .

பசாந்த பசாை் களஞ் சியத்றத

மெய் முளற :இந்த உறர நறடயில் புதிய பசாை் களுடன் பமாழி உணர்திைன் மை் றும் புதிய பசாை் கறள
ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு கை் பி ் ார்கள் . கமலும் உறரநறடயில் புதிய பசாை் களின்
கசகரி ் ற
ஊக்குவிக்கவும் .
அவர்கள்
பசாை் களஞ் சியத்தில்
கசகரித்த
பசாை் கறள
குறி ் பிடுவார்கள் .
(மாணவர்கள்
கசகரிக்க ் ட்ட வார்த்றதகறள ஒருங் கிறணத்து
பசாந்தமாக அகராதிறய உருவாக்க வழிகாட்டுவார்கள் .)

அவர்களுக்கு

தாங் ககள

எட்டாம் வகுப் பு உளர ளட அறிவுறுத்தல் :
நட ் புச் பசயல் ாட்றடக் ககாடிட்டுக் காட்டுவதை் கு “நீ ர் ் புகாதலின் கீை் ” என் ை பசாை் பைாடறர
ஏதுவாளர்கள்
யிை் சி பசய் கிைார்கள் . பின் னர் புதிய பசாை் கறள கசகரிக்க மாணவர்களுக்கு
வழிகாட்டுகிைார்கள் .
உளர ளடயில் :
ஆகா

அறல

மலிவான

பிர லமானது

நிைலிடர் உச்சம்

அஸ்திவாரம்

கதாரறண

வருத்தம்

முட்டாள் தன் றம

பின் னறடவு

ஊர்சுை் ைல்

ரவல்

ககள் விகள் :1.

என் ை வார்த்றதக்கு ப ாருத்தமான ஒத்த பசாை் கறள எழுதுங் கள் .

2.

இந்த வார்த்றதறய ்

3.

குைந்றதகள் பசாை் பிை ் பியல் சூைறல எழுத்தில்
யன் டுத்தும் சூைலின்
விளக்குங் கள் (ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுதறல வைங் குவார்கள் )

யன்

டுத்தி உங் கள் பசாந்த வாக்கியத்றத உருவாக்கவும் .
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யன்

ாட்றட

4.

குழு ஒரு குழுவிை் கு மூன் று

ாடல் இரண்டு கறதயின் ப யறர பகாடுக்கும் .

கற் றலின் விளளவு:
தாங் கள் கண்ட
டம் , நிகை் வு சூைல் ,
டத்பதாடர்ச்சி அல் லது காட்சியிறனக் குறித்து ப ை் ை
அனு வங் கறள தன் றட ் ாை் ைறல பகாண்டு வாய் பமாழி, எழுத்து மை் றும் அபிநயத்தின் மூலம்
பவளி ் டுத்துவர்.
*
டங் கள் , நிகை் வுகள் மை் றும் சூை் நிறலகள் அவை் றை ்
ார்க்கும் ந ரின் மீது ஆைமான
தாக்கத்றத ஏை் டுத்தும் என் றத அறிந்து அவை் றை நிரந்தரமாக நிறனவில் றவக்கும்
குைந்றதகளின்
கை் ைலுக்கு ஒரு சிைந்த உந்துதலாக உள் ளது. குைந்றதயின்
நிறலக்கு
ப ாருத்தமான காட்சிகள் மை் றும் நிகை் வுகறளத் கதர்ந்பதடு ் து அவர்களுக்கு சிைந்த
அனு வங் கறளயும்
வைங் குகிைது.
இது
குைந்றதகள்
தங் கள்
பசாந்த
அனு வங் களின்
அடி ் றடயில் அனு வங் கறள உணரவும் , அவர்களின் அறிவின் புதிய கருத்துகறள உருவாக்கக்
பதாடங் கவும் உதவும் . இத்தறகய புதிய கை் ைல் கூறுகளின்
றட ் ாை் ைல் , தை் க ாறதய கை் ைல்
விறளவுகள் அத்தறகய அனு வங் கள் புதிய
ரிமாணத்றத உருவாக்குவறத கநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.
* இந்தக் கை் ைல் நிறல குைந்றத தனது அனு வங் கறள வாய் பமாழியாக பவளி ் டுத்த
ஊக்குவிக்கிைது.
நமது
கை் ைல்
பசயல் ாட்டின்
ங் கு
என் னபவன் ைால் ,
றட ் ாை் ைல்
வித்தியாசமாகவும் சிந்திக்கவும் , சிக்கல் களுக்குத் தீர்வுகாணவும் உதவுகிைது. இந்த சிந்தறன
ந ருக்கு ந ர் கவறு டுகிைது. கமலும் ஒவ் பவாரு குைந்றதயும் ஒரு தனித்துவமான வித்தியாசமான
சூைலிலிருந்து வரு வர். எனகவ ஆக்க ் பூர்வமான மாணவர்களுக்கு அறிவுசார்
யிை் சிறய
உருவாக்குவது கட்டாயமாகும் . ஒரு குைந்றதயின்
திைறன திைம் ட வளர்க்க கை் ைல்
நடவடிக்றககள் இங் கு முக்கிய ங் கு வகிக்கின் ைன. றட ் ாை் ைறல எதுவாளர் கை் பிக்கும் க ாது
மாணவனுக்கு கயாசறனகறளக் பகாடு ் து கதர்வுபசய் ய ப ரும் ாலும் உதவியாக இருக்கும் .
* இது பதாடர் ாக தங் கள்
ாடத்திட்டத்தில் முதல் வகு ் பிலிருந்து ாடத்திட்டத்தில்
ல கை் ைல்
பசயல் ாடுகறள
இறண ் தன்
மூலம்
இந்தத்
திைறன
வளர்க்க
றட ் ாை் ைல்
ஊக்குவிக்க ் ட்டுள் ளது. தை் க ாது கை் ைலின் குறிக்ககாள் என் து வகு ் றையில் மை் ைவர்களின்
அனு வங் கறள ஆக்க ் பூர்வமாகவும் வாய் பமாழியாகவும் வைங் குகிைது. இதன் மூலம் அடுத்த
கை் ைல் நிறலயில் மாணவர்கள் உயர்நிறல திைனில் சிைந்து விளங் க முடியும் . எனகவ,
ஆசிரியர்களாகிய நாம் இறத மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்பகாண்டு மாணவறன உலகிை் கு
அறிமுக ் டுத்தும் ப ாறு ் ற
ஒரு புதிய
றட ் ாகக் கருதுகிகைாம் . மாணவன் தனது புதிய
கயாசறனகறள பவளி ் டுத்த வாய் ் ளிக்கிகைாம் மை் றும் அவர்கறள புதிய
றட ் புகளாக
உலகிை் கு அறிமுக ் டுத்தும் ப ாறு ் ற இக்கை் ைல் விறளவுகளின் கநாக்கமாகும் .
கநாக்கம் : மாணவர்களின் சிந்தறன மை் றும் கை் றனறய ஊக்குவித்தல்
மெயல் பாடு 01:
மெயல் முளற, ஏதுவாளர்:
காண்பி ் ார். மாணவன்
பசால் லுங் கள்

வகு ் றையில் உள் ள மாணவர்களுக்கு கீகை உள் ள
டத்றத ்
ார்த்து,
டத்றத ்
ை் றி ஒரு வரிறயச்

டத்றதக்
பசால் லச்

(எ.கா) அைகான காடு
ஒரு கறதறய உருவாக்க
ரிந்துறரக்கிகைன் .
கரும் லறகயில் எழுதிபகாண்கட இரு ் ார்.

மாணவர்கள்

பசான் ன

வரிகறள

ஆசிரியர்

களதளய
ிளறவுமெய் யும் குறிப் பு: டத்றத ்
ார்த்து மாணவர்
கறத பசால் லும் க ாது சில குை ் ம் ஏை் டும் .
கறத சீராக
பசால் வறத உறுதிபசய் ய ஆசிரியர் இறடயிறடயில் வரிகறளச்
கசர் ் ார்கள் .
இல்
வகு ் றையில்
உருவாக்க ் ட்ட கறதறய ்
கரும் லறகயில் மாணவனுக்கு எழுத அறிவுறுத்தல் .

ார்க்கவும்

மெயல் பாடு 2: பசயல் முறை, ஏதுவாளர்கள் (ஆசிரியர்) கரும் லறகயில் பின் வரும் நிகை் றவ
மாை் றி நிகை் றவக் கவனித்து அதை் கு ஒரு தறல ் ற பசால் லும் டி மாணவர்களிடம் கூறுவார்கள் .
3.

ராஜூ தூங் கவில் றல என்

றதத் தவிர எந்த ் பிரச்சறனயும் இல் றல.

4.

அலுவலகத்தில் இந்த நாளில் பசய் ய கவண்டிய கவறலகள் அதிகம் இருந்தன.

5.

ராஜூ வருவதை் கு ககவலம் 5 நிமிடம் தறடயானது.
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6.

உணவிை் கு பசல் ல மனம் வரவில் றல.

குறிப் பு: கை் ைல்
யிை் சி 21 இல் கரும் லறகயில் எழுத ் ட்டறத நகபலடுக்க ஆசிரியர்கள்
மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிைார்கள் .
இந்த பசயல் ாட்டுக்கு ஆசிரியர் கை் ைல் தாள்

யிை் சி 22 பசய் ய கவண்டும் .

மெயல் பாடு 3:
பட வரிளெக் களத:
பசயல் முறை: தங் கள் பசாந்தக் கறதறய உருவாக்க ஏதுவாளர்கள் பதாடர்
டத்றதக் காட்டுவர். அதன் பிைகு மாணவர்கள் வகு ் றையில் கறதறய ்
டிக்கச்பசால் வார்கள் .
குறிப் பு:
மாணவர்களுக்கு
டிக்கும் க ாது
அறிவுறுத்தல் களும்
ஆகலாசறனகறளயும் வைங் கவும் உதவும் இந்தச் பசயல் ாடு கை் ைல் தாள்
3.1 இல் பசய் ய கவண்டும்
மெயல் பாடு : 04
ந ாக்கம் : மாணவர்களின்

றட ் ாை் ைறல வளர் ் து.

மெயல் முளற: ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு சில குறி ் பு வார்த்றதகறள பகாடுத்து அவை் றை ்
யன் டுத்துகின் ைனர்.
பாடளல உருவாக்க கூறுதல் .
குறிப் பு: ஒரு மாதிரியாக ஆசிரியர்கள் வைங் கிய குறி ் பு வார்த்றதகறள ்
கவிறதறய உருவாக்கவும் .
4.1 இல் கை் ைல் தாறள

யன்

டுத்தி ஒரு

யிை் சி பசய் ய மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்த ் டும் .

குறி ் பு வார்த்றதகள் : ப ை் கைார்கள் , குைந்றதகள் உணர்வு (சிரி ் பு) தறல ் பு
மாதிரி அறம ் பு
“ப ை் கைாருக்கு ப ண்ணாக
குைந்றதகளுக்கு கண்ணாகி
அன் புக்கு ப ான் னாகி
அறனவரின் வாை் வில் விளக்காக
எ ் க ாதும் உைவினரின் நலனுக்காக
புலம் புவதை் கு ( ரிதவி ் தை் கு ) ஒகர ஒரு ஜீவன் நீ ,
அறனவருடனும் இறணந்து வாை விரும் புவன் நீ
இந்த அன் பிை் கும் , உணர்விை் கும் உனக்கு சமானன் யார்”
மெயல் பாடு : 5
ந ாக்கம் : மாணவர்களின்

றட ் ாை் ைறல வளர் ் து

மெய் முளற: ஆசிரியர்கள் ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் ப ாருட்களின்
ப யர்கறள பகாண்ட
ப ாருட்களின்
ட்டியறல வைங் குகிைார்கள் . கமலும் குைந்றதகள் தாங் ககள ஒரு விளம் ரத்றத
உருவாக்குகிைார்கள் . ப ாருட்கறள
ை் றி தாங் களாககவ சிந்திக்கிைார்கள் .
(ஆசிரியர்கள்
குைந்றதகளுக்கு வழிகாட்டும் க ாது விளம் ரங் கள் , ப ாழுதுக ாக்கின் மதி ் ற
கவறு டுத்தி,
நுகர்கவாறர ஈர்க்கும்
வறகயில்
அந்த ப ாருட்கறள
யன் டுத்துவறத கவறு டுத்தி
விளம் ரங் கறள உருவாக்க குைந்றதகறள ஊக்குவிக்கவும் )
மாணவர்கள் ஒரு குழுவில் கதர்பதடுக்க ் ட்ட விஷயங் கறள ை் றி விவாதித்து , ஒரு திட்டத்றத
உருவாக்கி,
விளக்க ்
டத்றத
எழுத ் ட்ட
வடிவத்தில்
எழுதி,
வகு ் றையின்
முன்
காண்பி ் ார்கள் . கநரிகலா அல் லது குழுக்களாககவா பசயல் டுவார்கள் . மை் ை குழு மாணவர்கள்
தங் கள்
ாராட்டுகறள பவளி ் டுத்தி, அவர்களின் எண்ணங் கறளயும் , கருத்துக்கறளயும்
பவளி ் டுத்த
அனுமதி ் ார்கள் .
கதறவயான
இடங் களில்
ஏதுவாளர்கள்
தகுந் த
ஆகலாசறனகறளயும் ,
வழிகாட்டுதறலயும்
வைங் குவார்.
ஆசிரியர்கள்
மாணவர்களுக்கு ்
ப ாருத்தமான டங் கறளத் கதர்வுபசய் கிைார்கள் .
மெயல் பாடு : 6
ஒரு விசயத்தில் பசயல் டுதல்
மெய் முளற :-
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மாணவர்களின் உடலறசவுகள் பசயல் திைறன
ஊக்குவித்தல் .
பசயல் முறை
ஆசிரியர்கள்
ஒவ் பவாரு அணிக்கும்
குறி ் பிட்ட
ாத்திரங் கறளக் பகாண்ட குழுக்களாக அணிகறள
உருவாக்குகின் ைனர். மாணவர்கள் தாங் களாககவ உருவாக்கி நடிக்க விரும் பும்
த்திரங் கறளத்
கதர்வுபசய் யவும் .ஒவ் பவாரு
குழுவும்
வகு ் றையின்
முன்
நிகை் சசி
் கறள
நடத் தும் டி
ககட்க ் டுவார்கள் . அவர்களுக்கு எவ் வாறு பசயல் ட கவண்டும் என் தை் கான வழிமுறைகறள
வைங் குவார்கள் . பிை குழுவில் இருந்து நாடகம்
ை் றிய கருத்துகறள கசகரி ் தன் மூலம்
ஆசிரியர்கள் மாணவர் களுக்கு கருத்துகறள வைங் குகிைார்கள் .
எடுத்துக்காட்டு – வியா ாரி- வாடிக்றகயாளர்கள் (துணிக்கறட) நீ தி தி, வைக்கறிஞர்கள் ,
மாமியார், மருமகள் , மருத்துவர்-கநாயாளி, க ாலீஸ்-திருடன் , தாத்தா- ாட்டி , தறலறம ஆசிரியர்குைந்றதகள் , நியாய விறல கறட-நுகர்கவார், அ ் ா-குைந்றதகள் முதலியன.
மதிப் பீடு : 1
ஏதுவாளர்கள் வகு ் றைகறள இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கிைார்கள் . ஒவ் பவாரு குழுவும் ஒரு
வினாடி வினா திட்டத்தின் மூலம் வழிநடத்த ் டும் . குழு உறு ் பினர்கள் குழுவில் அமர்ந்து வினாடி
வினா நிகை் சசி
் றய ்
ை் றி விவாதித்து, வினாடி வினா ககள் விகறள தயாரித்து, அதை் கான
விதிகறள வகுத்து, அறத பதாடர்ந்து முதல் குழு, இரண்டாவது குழுவிை் கு வினாடி வினா நிகை் சசி
்
நடத்த ் டும் .
வினாடி வினா நிகை் சசி
் க்கு ் பிைகு, நிகை் சசி
் யின் நல் ல கருத்துக்கறள ்
என் ன பசய் ய கவண்டும் என் து ை் றியும் ஆசிரியர்கள் விவாதி ் ார்கள் .
ிளல 1
மாணவர்களால்
வினாடி
வினா
(ககள் விகள் ) சரியாக
எழுத ் டவில் றல.
நிகை் த்த ் ட்ட
பசயல் ாடு
குை ் மாக
இருந்தது.
கமலும்
இந்த
குழுவின்
மாணவர்கள்
சரியான
திறல
பகாடுக்க
தவறிவிட்டனர்.

ிளல 2
உருவாக்க ் ட்டது
ககள் விகள்
ப ாதுவாகவும்
விளக்கமும்
இயல் ாகவும்
இருந்தது.

ை் றியும் , மாணவர்கள்

ிளல 3

ிளல 4

உருவாக்க ் ட்ட
ககள் விகள்
ப ாதுவானறவ.
நிகை் சசி
் ,
கறத
விவரி ் பும்
இயல் ாக இருந்தது.
ஒருசில
ககள் விகளுக்கு
மட்டும்
சரியான
தில்
அளிக்க ் ட ட
் து.
இன் னும்
சில
ககள் விகளுக்கு
திலளிக்க
முயை் சிக்கவில் றல.

குைந்றதகளால்
உருவாக்க ் ட்ட
விநாடி
வினா
பதாடர் ான
அறனத்து
கருத்துக்களும்
தறல ் புகளுடன்
பதாடர்புறடயதாக இருக்கும்
வறகயில்
சிை ் ாக
அறமக்க ் ட்டன.
பசயல் ாடு
சிை ் ாக
இருந்தது. மை் றும் குழுவின்
அறனத்து உறு ் பினர்களும்
வினாடி-வினா
க ாட்டியில்
அதிக
ககள் விகளுக்கு
திலளித்தனர்.

ஏதுவாளர்களுக்கான விதிமுளறகள் :1.

குைந்றதகளுக்கான பசயல் ாடுகறள வடிவறமக்கும் க ாது, குை ் மான தறல ் புகறளத்
கதர்ந்பதடு ் தில் எச்சரிக்றகயாக இருங் கள் .

2.

பசய் தித்தாள் களில் ஆக்க ் பூர்வமான கட்டுறரகறள ்

3.

இந்தக் கை் ைல் முடிறவ அறடய, முன் பமாழிய ் ட்ட நடவடிக்றககள் இறுதியானறவ அல் ல.
ஏதுவாளர்கள் , மை் ை சாத்தியக்கூறுகறள ் ரிகசாதிக்க சுதந்திரர்.

டிக்க ்

ைகுங் கள் .

கற் றல் விளளவு:வாசி ் பு, வசனம் , கறத, கவிறத, நம் கத்தன் றம, மதி ் புகள் க ான் ைறவ
முடிறவ விளக்குகிைது.

ை் றிய அவர்களின்

கற் றல் விளளவு:- 8
தாம் டித்த அல் லது அறிந்த விசயங் கறள ஏன் விமர்சனரீதியாக விமர்சிக்கிைது? என் ன? எ ் டி?
ஒரு குழுவில் பதரிந்துபகாள் ள அல் லது விவாதிக்க முயை் சிக்கவும் .
கற் றலின் ந ாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் :
இன்றைய அறிவியல் மை் றும் பதாழில் நுட் யுகத்தில் , ஒரு மாணவர், பதாழில் நுட் ம் ை் றிய தனது
அறிறவ
ல் கவறு தளங் களில்
யன் டுத்த முடியும் . அறிறவ ் ப றுவதை் கான பசயல் முறை,
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வகு ் றை கை் ைலுடன் கசர்ந்துள் ளது என் றத நாம் அறனவரும் அறிகவாம் . மாணவர்கள்
ஒவ் பவாரு பிரச்சிறனறயயும் , சமூக, ப ாருளாதார, தர்க்கரீதியான, உளவியல் மை் றும் உணர்ச்சித்
தளங் களின்
பின் னணிறய ்
ார்த்து,
இதுக ான் ை
அறனத்து ்
பிரச்சிறனகறளயும்
முடிவுபசய் வதை் கு முன் ாக உதவக்கூடும் . கூடுதலாக, இந்தக் காரணிகள் அவரது அறிவுசார்
வளர்ச்சி மை் றும் உயர்மட்ட சிந்தறனறய ஏை் றுக்பகாள் ளும் திைன் மை் றும் சமூகத்திை் கு
ஆ த்தான கருத்துக்கறள விட்டுவிடுவதை் கு
ங் களிக்கின் ைன. மை் ைவர்களது அறிக்றககள்
அல் லது கயாசறனகளின் அத்தியாவசிய உண்றமகறள நியாய ் டுத்த, குைந்றதகளுக்கு இந்தக்
கை் ைல் திைன் ஏன் ? எ ் டி? என் ன? அறிவு, ககள் வி புரிதல் , கை் கும் ஊக்கம் , உணர்வு மை் றும்
குத்தறிவு ஆகியறவ கை் ைலின் முக்கிய கூறுகள் .இந்தக் கை் ைல் விறளவு, மாணவர், தான் கண்ட
நிகை் வு அல் லது சூை் நிறலயின்
ரிமாணங் களில் சிந்திக்கவும் , தனது கை் ைல் அனு வங் கறள
ஒன் றிறணத்து, ஒரு சிைந்த முடிறவ எடுத்து, ஒரு
குத்தறிவு அணுகுமுறைறயக் பகாண்டுவர
முயை் சி பசய் ய கவண்டும் என் று எதிர் ார்க்கிைது. இது ஒரு மாணவர், உணர்வுள் ள 'குடிமகனாக',
சமூகத்திை் கு ஒரு நல் ல
ங் களி ் ாக இருக்க விரும் புகிைது. குருட்டு நம் பிக்றகயுடன் எந்த
கயாசறனகறளயும் ஏை் றுக்பகாள் வது, ஆளுறமக் கட்டறம ் பில் நல் ல வளர்ச்சியல் ல. எனகவ,
தாங் கள்
ககட்ட,
டித்த
எந்த
இலக்கியங் கறளயும்
விமர்சனம்
பசய் யும்
திைறன
வளர்த்துக்பகாள் வது இந்தக் கட்டத்தில் முக்கியமானது. அதன் நம் கத்தன் றமறய அறடயாளம்
காண் தை் கும் , ல் கவறு நிஜ வாை் க்றகக் காட்சிகள் , இலக்கியத்றத மதி ் ாய் வு பசய் தல் மை் றும்
அதன்
நம் கத்தன் றமறய
அங் கீகரி ் து,
சூை் நிறலக்கு
ஏை்
முடிபவடு ் றத
கமம் டுத்துவதை் கும் முக்கியமானது.
மெயல் பாடு: 01

ிகழ் வு

வாசிப் பின் ந ாக்கம் :
சூை் நிறல மை் றும் நிகை் வின் சரி - தவறு, நிகை் றவத் தீர்மானித்தல் .
மெயல் முளற:பகாடுக்க ் ட்ட சம் வத்றத ்
டிக்குமாறு ஏதுவாளர்கள் , மாணவர்களிடம் கூறுவர். பின் னர்
நிறலறமக் குறித்த ககள் விறயக் ககட்டு, நிகை் வில் வந்த முக்கிய சிக்கல் கறள ் ை் றி கயாசித்து ,
பயிற் சி 1.1 -இல் உள் ள ககள் விகளுக்கு ் திலளிக்குமாறு மாணவர்களிடம் கூறுவர்.
"உங் கள் ஆட்சி எல் லா ஆங் கிலத்திலும் உள் ளது சுவாமி"
இரு தாம் நூை் ைாண்டின் முை் குதியில் , ககாலார் தாலுக்கா ஜமா ந் தி நடந்த காலம் . அதிகாரியின்
முன்நின் ை ஒரு குை் ைவாளியான விவசாயி, சட்டத்றத அறியாமல் தவறுபசய் தாலும் , விதிகறள ஏன்
புரிந்துபகாள் ளவில் றல? என, விவசாயிடம் , அதிகாரி ககள் விபயழு ் பினார். அதை் கு விவசாயி,
"உங் கள் ஆட்சி எல் லா ஆங் கிலத்திலும் உள் ளது சுவாமி", நாம் என் ன க சுகிகைாம் ? என் ை
விவசாயின் ககள் வி அதிகாரியின் மனதில் ப ரும் தாக்கத்றத ஏை் டுத்தியது. எளிய பசயறலக்
கை் றுக்பகாள் ள நீ ங் கள் கவறு யாறரயும் நம் க்கூடாது.
1.

இந்த நிகை் வில் , விவசாயிகளின் விதிகளுக்கு ஏன் இணங் கவில் றல? கயாசியுங் கள் .

2.

கர்நாடகாவில் கன் னடம் ஆட்சிபமாழியாக இருக்க கவண்டும் என் ை கருத்தின் பின் னால் உள் ள
நல் ல கநாக்கங் கறள ் ட்டியலிடுங் கள் .

3.

திைறமயான அதிகாரியின் கவிறத ் க ாக்குகள் என் ன?

4.

அரசு அலுவலகங் கள் ஏன் விவசாயிகளுக்கு நட் ாக இருக்க கவண்டும் ?

மெயல் பாடு : 2 களத மதிப் பாய் வு
ந ாக்கம் : ஒதுக்க ் ட்ட உறரறய மதி ் ாய் வு பசய் தல்
மெயல் முளற: ஏதுவாளர்கள் , மாணவர்களிடம் கறதறயச் பசால் லி, அவர்களிடம் வளர்ச்சி
பதாடர் ான ககள் விகறளக் ககட்டு, கறத பதாடர் ான ககள் விகளுக்கு, வாய் பமாழியாகவும்
எழுத்து ் பூர்வமாகவும் திலளி ் ார்கள் .
அன்பின் வழி
பகாள் றளயடிக்கும் பதாழிறல கமை் பகாண்படாழுகிய நாத்தான் ,
த்து வருடம் காவலில்
கிடக்கலானான் . சிறைச்சாறலயிகலகய, அவறன ஒரு தனியறையில் அதிகாரிகள் பூட்டி
றவத்தனர். சிறைவாசத்திலும் , தனிக் காவகல அவறன ் ப ரிதும் வாட்டியது. ஒருநாள்
எலிபயான் று அவனது தனி அறைக்கு வந்தது. நாத்தான் , அறதக் கண்டு ஆறுதல் பகாண்டு, அதை் கு
சிறிது கசாறு க ாட்டான் . எலி அதறன ் புசித்துவிட்டு, வறளயினுக்குள் ஓடி மறைந்துவிட்டது.
மறுதினமும் , சா ் ாட்டு கநரத்தில் அந்த எலி வந்து நிை் க, அன் றும் அவன் சிறிது அன் னமிட்டான் .
இவ் விதம் சிலநாள் நடந்து வரகவ, நாத்தானுக்கும் எலிக்கும் இறடகய, கநசம் முதிர்ந்து வரலாயிை் று.
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நாள் கதாறும் நாத்தான் எலிறய அறை ் ான் . அவன் குரகலாறசக் ககட்டதும் , அது ஓடிவந்து
அவன் மீது ஏறிக்குதித்து விறளயாடும் . அவன் றகதனிலிருந்கத உணவும் உட்பகாள் ளும் . கமலும்
சிலநாள் பசன் ைதும் , மை் கைார் எலியும் வந்து கூடிக்பகாண்டது. இதை் கும் நாத்தான் சிறிது சாதம்
ஊட்டினான் . இதுவும் அவனிடம் கதாைறம பூண்டது. இரண்டு எலிகளும் கசர்ந்து அவன் முன் கன
ஓடிஆடும் . கூடிக்குலவும் . நாட்கள் பசல் ல பசல் ல, இன் னும் ஏபைட்டு எலிகள் வந்துகசர்ந்தன.
அவை் றுக்கும் அவன் உணவளித்தான் . அறவயும் , அவனிடம் கநசம் பூண்டன.ககண்றம பகாண்ட
எலிகள்
ஒவ் பவான் றுக்கும்
அக்றகதி
ஒபராரு
ப யரிட்டான் .
அ ் ப யறர
பசால் லி
அறைக்கும் க ாது, அறவ ஒவ் பவான் ைாக ஓடிவந்து, அவன் பசான் ன டிபயல் லாம் ஆடும் . இங் ஙனம்
அவனது சிறை ் ப ாழுதின் துயரம் , சிறிது தணிந்து வந்தது. இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்ததும் ,
திடீபரன் று அவறன கவபைாரு சிறைக்கூடத்துக்கு மாை் ைலாயினர். உடகன நாத்தான் , தன் னிடம்
அன் புபகாண்ட எலிகறள எல் லாம் அறைத்தான் . அவை் றை விட்டு ் பிரிய அவனுக்கு மனமில் றல.
அவன் கதம் பித்கதம் பி அைத் பதாடங் கினான் . எலிகளும் அவன் மனத்துயறர உணர்ந்து, வாட்டம்
மிகக்பகாண்டு, அண்ணாந்து கநாக்கிய வண்ணம் நின் ைன. "க ாய் வருகிகைன்" என் று நாத்தான்
நாக்குைை கூறி, பவளிகய வந்தான் . எல் லா எலிகளும் அவறன ் பின் பதாடர்ந்து வந்து, அவன் மீது
ஏறிக் பகாஞ் சி வழிமறித்தன.

சிறைக் காவலன் அந்த அதிசயம் கண்டு விய ் ப ய் தி, நாத்தாறன வினவ, உண்றம முை் றிலும்
பதரியவந்தது. உடகன அக்காவலன் , "நாத்தா, சிறிய ஜந்துக்களான எலிகளுக்கு நீ க ரன் பு
காட்டினாய் . இங் ஙனம் மானிடரிடமும் இனி அன் பு பூண்டு நட ் ாயாக. அன் க கமன் றமயளிக்கும்
என் று உறரத்து, அவறனச் சிறையினின் றும் விடுதறல பசய் தான் . அன் று முதல் நாத்தான் ,
தன் றன ் க ால் பிைறர எண்ணி, அறனவரிடமும் அன் பு பூண்டு, அைஞ் பசய முறனந்து,
ரம
உ காரியாக விளங் கி வரலானான் .
நகள் விகள் :
1. சிறைவாசத்தினும் நாத்தான் மிகவும் வருந்தியது எது? விவாதிக்கவும் ?
2. எலிகறள எவ் விதம் நாத்தான்

ாசஞ் பசய் தான் ?

3. சிறைக் காவலன் யாது பசால் லி நாத்தாறன விடுவித்தான் ?
4. எலிகளின் (பிராணிகளின் ) அன் பு நிறல ் ை் றி கூறு?
மெயல் பாடு: 3 சி ் தியுங் கள்
குறிக் நகாள் : 2
ஒதுக்க ் ட்ட உறரறய ்

டித்து, தர்க்கரீதியான முடிறவ எழுதவும் .

மெயல் முளற:
வகு ் றையில் உள் ள மாணவர்களிடம் , ஏதுவாளர்கள் முதலில் கறத பசால் வார்கள் . பின் னர் அறத
1 குழுவாக உருவாக்கி, குழுவில் விவாதித்து, கறதயின் பதாடக்கத்றத கயாசித்து எழுத கவண்டும் .
2வது குழு, கறதயின் கறடசி ் ாகத்றத எழுத கவண்டும் . 3வது குழு கறதறய சுருக்கி எழுத
கவண்டும் . 4வது குழு குறைந்தது 4 தறல ் புகறளயாவது பகாடுக்க கவண்டும் . பசயல் ாட்டில் ,
மாணவர்களின் கவனச் சிதைல் கறள நீ க்கி, ஏவலாளர்கள் பசயல் ாட்றடத் பதாடர கவண்டும் .
அணியின் மபயர்

மெயல் முளறயின் மபயர்

1-வது அணி

கறதயின் பதாடக்கத்றத எழுதுங் கள்

2-வது அணி

கறதயின் முடிறவ எழுதி, கை் றன பசய் து

3-வது அணி

சிறு வரிகளில் , கறதறய சுருக்கி எழுதுங் கள்

4-வது அணி

கறதக்கு, குறைந்தது 4 தறல ் புகள் பகாடுக்க கவண்டும் .
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ாருங் கள்

ெங் கர சிம் மன்
மகாராணா சங் கர சிம் மன் இராஜ புதல் வன் . கவந்தரில் , திலகமாகத் திகை் ந்தவர்; குடிமக்களிடம்
தாய் க ால் அன் பும் , தந்றத க ால் பிரியமும் வாய் ந்தவர். அரசருக்குரிய ஆடம் ரம் ஏதுமின் றி,
அவர் எளிய வாை் க்றகயும் , உயரிய பகாள் றகயும் பகாண்டவர். குறித்த கிராமங் களின்
வருவாயிலிருந்கத அரண்மறன பசலவுகள் ஒவ் பவான் றும் நடக்கும் . உதாரணமாக, ஒரு கிராம
வருமானம் உறடக்காகவும் , ஒரு ஊர் வைங் குவது ஆயுதங் களுக்காகவும் ; ஒரு
குதியின்
குதி ் ணம்
ாலுக்காகவும் , இங் ஙனம்
ஒவ் பவாரு கிராமத்தின்
வருவாயும்
ஒவ் பவாரு
பசலவினத்துக்காம் .
ஒருநாள் மாறல, அவ் கவந்தரும் கதாைருமாக, சிை் றுண்டி உட்பகாள் ள நிலா முை் ைத்தில்
அமர்ந்தனர்.
வளாகம்
( ரிசாரர்)
ாங் காக
அறுசுறவ
உணவுகறளயும்
ரிமாறினர்.
உணவுகளிபலல் லாம் 'ருசி ததும் பியது'. ஆனால் ,
சும் ாலில் சர்க்கறர காண ் டவில் றல.
அறதயறிந்து, "சர்க்கறர கசர்க்கவில் றலகய, ஏன் இது?" என் று 'மகா ராணா' சினந்தார்.
"உக்கிராணத்தில் சர்க்கறரகய கிறடயாது" என் று 'மறடத்பதாழிலாளன் ' ணிவுடன்
கர்ந்தான் .
"அங் ஙனமாயின் உடகன வாங் காது க ானகதன் ? நல் லது, அவ் விடத்திை் கு கவைாள் அமர்த்த
கவண்டியதுதான் !" என் று சீறினார் சித்தூர் கவந்தன் . 'மறடத்பதாழிலாளன் ', "சர்க்கறர தந்த
கிராமம் தானமாகிவிட்டதாம் " என் று நயந்துறரத்தான் .
"சரி, சர்க்கறரகய கவண்டாம் . இனி பவறும்
சிம் மர்.

ாகல அருந்துகவாம் " என் ைார் மகா ராணா சங் கர

"வருவாய் க்குள் பசலறவ வறரயறு"
"ஆை் றில் பகாட்டினாலும் அளந்து பகாட்டு"
"வளவன் ஆயினும் அளவறிந்து அழித்துண்"
மெயல் பாடு: 4
முடிமவடுக் கும் ந ாக் கம்
ந ாக்கம் :-

ரிந்துறரக்க ் ட்ட உறரறய ்

டித்து, ப ாருத்தமான முடிறவ எடுக்கவும் .

மெயல் முளற:- ஏதுவாளர்கள் கறதயின்
சுருக்கத்றதக் கூறுவார்கள் . கமலும் , கறதயின்
வளர்ச்சிறய ்
ை் றி மாணவர்களிடம் ககள் விகறளக் ககட் ார்கள் . பின் னர் மாணவர்கள் ,
ஏதுவாளரின் ககள் விகளுக்கு வாய் பமாழியாகவும் எழுத்து மூலமாகவும் திலளி ் ார்கள் .
பழம் விற் கும் மபண்
ைங் கள் விை் கும் ப ண்ணின் ப யர் கசாபியா, ஐந்தாவது வகு ் பில் டித்துக் பகாண்டிருந்தாள் .
அவளுக்கு அ ் ா இல் றல. அம் மா மட்டும் இருந்தார். ைங் கள் விை் து அவளுக்கு கவறல. அம் மா
காய் கறி விை் றுக் பகாண்டிருந்தார். அவள் அதிகாறலயில் எழுந்து, சந்றதக்குச் பசன் று, ஒரு
ைக்கறடயில் கவறல பசய் தாள் . அங் கு விவசாயிகள் சவால் விடுகிைார்கள் . அவர்கள் பகாடுத்த
சில ைங் கறள விரி ் பு வடிவில் விை் றுவிட்டு ள் ளிக்குச் பசன்ைாள் . ண்றணயில் கசாபியாவுடன்
ைகிய கநஹா,
ைங் கள் விை் க தினமும் வருவாள் . கநஹாவும் கசாஃபியாவும் ஒகர வயறத
சார்ந்தவர்கள் . ஆனால் இவர்கள் மட்டும் வயதில் குறைவானவர்கள் . கநஹாவின் அம் மா,
கசாபியாவிடம்
ைங் கறள வாங் கிக் பகாண்டிருந்தார். கநஹாவின் வை் புறுத்தலின் க ரில் ,
அவருறடய அறிமுகம் நட் ாக மாறியது. " ைம் கவண்டுமா ைம் " என் று அவள் குரல் பவளிகய
ககட்டது. அந்த சத்தம் அ ் க ாது கடுறமயாக இருந்தது. கநஹா பவளிகய வந்து ார்த்தாள் . அவள்
முகமூடி அணிந்திருந்தாள் . அது பகாகரானா கநரம் . எல் லா இடங் களிலும் பகாகரானாறவ
உள் ளடக்கியதாக இருந்தது. அதனால்
ள் ளிகளுக்கு விடுமுறை விட ் ட்டது. பவளியில் யாரும்
இல் றல. அவர்கள் அறனவரும் .
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சுறவயான ைங் கள் , புதிய புதிய ைங் கள் என வருத்தத்துடன் பசான் னாள் . அவளுறடய கூறட
நிறைய
ைங் கள் நிறைந்திருந்தன. காறல
திகனாரு மணியளவில் , அவர்கள் , நிரம் பியிருந்த
ைக்கூறடறய ்
ார்த்து ஆச்சரிய ் ட்டு, "ஏன் இன்றைக்கு வியா ாரம் இல் றலயா?" என் ைாள் .
கநஹாவின் தாயார், ஆசிரிறயயாக ணிபுரிந்து ஓய் வுப ை் ைதால் , ஒவ் பவாரு ரூ ாயிலும் டீச்சர்
என் று அறைக்க ் ட்டார். காறல எட்டு மணி முதல்
திகனாரு மணிவறர, அவருக்கு எந் த
கவறலயும் இல் றல.
க்கத்து வீட்டிலிருந்து ஷ ானா ஆன் ட்டி பவளிகய வந்தார். பதருகவார
வியா ாரிகளிடம் இருந்து எதுவும் வாங் கக்கூடாது என் று T.V வர்ணறனயாளர் கூறினார் எனக் கூை,
கசாபியா ஒரு கனமான கூறடறயச் சுமந்துபகாண்டு அந்த ்
க்கமாக வந்தாள் . அவர்கள்
க சிக்பகாண்டது அவள் காதில் விழுந்தது. "சுடு தண்ணீரில் கழுவித் தின் ைால் எதுவும் ஆவதில் றல
ஆன் ட்டி".ஷ ானாவின் கமல் கசாபியாவுக்கு ககா ம் வந்தது. "நான்
ைங் கள் விை் கும் ப ண்,
பகாகரானா ப ண் அல் ல," என் ைதும் , மூக்றகத் திரு ் பி கதறவத் தாழிட்டாள் . கசாபியா ைங் கறள
எங் களுக்குக் பகாடுத்தாள் மை் றும் " ைம் கவண்டுமா ைம் " என் று பதாண்டு நிறுவனத்திை் குச்
பசன்ைார்.
பின்வரும் வினாக்களுக்கு விளடயளிக்கப் பட்டு எழுதப் பட நவண்டும் .
1.

ைம் விை் கும் சிறுமியின் ப யர் என் ன? அவள் எ ் டி இந்த கவறலறய பசய் தாள் ?

2.

கசாபியா

3.

கசாபியாவுக்கு இந்த நிறலறம வர காரணம் என் ன? இந்த வழியில் நீ ங் கள் காணும் எந்த
சூை் நிறலறயயும் கிர்ந்து பகாள் ளுங் கள் .

4.

நாள் முழுவதும்

5.

ள் ளிக்கு வருவதை் கு முன் பு என் ன கவறல பசய் தார்? எ ் டி?

ைம் விை் கும் சிறுமிக்கு என் ன நடந்தது?

ைம் விை் கும் ப ண்றண என் ன பசய் வீர்கள் ?

6.

பகாகரானா என் ைால் என் ன? அறதத் தவிர்க்க நீ ங் கள் என் ன பசய் யலாம் ?

7.

தடு ் பூசிறய கட்டாயமாக்குவதன் நன் றமகள் என் ன?

மதிப் பீட்டு

டவடிக்ளக

ஒரு ரயில் கவ சந்தி ் பு உள் ளது. அங் கு ஏதுவாளர்கள் நிகை் றவ விவரிக்கிைார்கள் மை் றும் அதன்
உள் ளடக்கங் கறள ் ை் றி ககள் விகறளக் ககட்கிைார்கள் . ஸ்கடஷறனச் சுை் றி ரயில் கள் நிை் காத
அளவுக்கு கூட்டம் எ ் க ாதும் இருந்ததுக ால நடந்து பகாண்டிருந்தது.
ஆனால் லாக்டவுன் காலத்தில் ஒரு சில ரயில் கள் வந்து பகாண்டிருந்தன. இதனால் , சந்தி ் ற ச்
சுை் றி குைந்றதகள் வந்து விறளயாடுவது வைக்கம் .
அ ் க ாது, ஒருநாள் , குைந்றதகள் விறளயாட வருகிைார்கள் . ரயிலில் 4 குைந்றதகள் விறளயாடிக்
பகாண்டிருந்தனர். ரயில் கள் நகர்ந்து பகாண்டிருந்தன. குைந்றதகள் ஒை் றுறமயாக விறளயாட்டில்
மூை் கினர். ரயில் மிகவும் கவகமாக ஓடியது. ரயில் மாஸ்டர் ஒலிறய அழுத்தினார் ஆனால்
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குைந்றதகள் எைவில் றல. கமை் கூறிய சூை் நிறலறயக் கூறி, வசதியாளர்கள் குைந்றதகளிடம்
பின் வரும் ககள் விகறளக் ககட் ார்கள் .
குறிப் பு:ஏதுவாளர்கள் பின் வரும் ககள் விகளுக்கு, கரும் லறகயில் மாணவர்கறள ்
டிக்க றவத்து,
விளக்கமளித்து, ககள் விகளுக்கு
திலளிக்கக் கூறுவார்கள் . எல் லாறரயும் ஸ் கிரி ் டுக்கு
தில்
பசால் லுங் க, அ ் புைம் டியுங் கள் .
நகள் விகள் :
1. இந்த நிகை் விை் கு ஒரு தர்க்கரீதியான முடிறவக் பகாடுங் கள் ?
2. நீ ங் கள் அந்த ரயில் ஓட்டுனராக இருந்தால் என் ன பசய் வீர்கள் ?
3. நிகை் றவ ்

ை் றி நீ ங் கள் என் ன நிறனக்கிறீர்கள் என் று எங் களிடம் கூறுங் கள் .

அலகு - 1
மாணவர்
ககட்க ் டும் எந்த
ககள் விகளுக்கும்
திலளிக்கவில் ல.

அலகு - 2
மாணவர்
ககள் விக்கான
தில் கறள எழுதினார்
ஏன் ?விதிக விதிகள்
கவறு ட்டுள் ளது.

அலகு - 3

அலகு - 4

ககள் விகளுக்கு
மாணவர் சரியான
திறல எழுதினார்
ஏன் ? எ ் டி? என் ன?
கு ் ாய் வு
பசய் ய ் டவில் றல.

மாணவர் ககள் விகளுக்கு
தர்க்கரீதியாக சரியான
திறல எழுதினார்.

ஏதுவாளருகளுக்கான வழிமுளறகள்
1.

நடவடிக்றக மூன் றை, க ச்சுவார்த்றதயாக ்

2.

குைந்றதகளுக்கான
கவனமாக இருங் கள்

3.

பசய் தித்தாள் களில் விமர்சனக் கட்டுறரகறள ்

4.

இந்தக் கை் ைறல அறடய, முன் பமாழிய ் ட்ட பசயல் ாடுகள்
ஏதுவாளர்கள் மை் ை சாத்தியக்கூறுகறள ரிகசாதிக்க சுதந்திரம் .

பசயல் ாடுகள் .

யன்

டுத்தலாம் .

குை ் மானத்
டிக்க

தறல ் புகறளத்

கதர்ந்பதடு ் தில்

ைகுங் கள் .
இறுதியானறவ

அல் ல,

கற் றலின் விளளவுகள் : - 7
7a)

உணர்வு பூர்வமான அம் சங் கறள ஜாதி, மதம் ,
ஆ ரணங் கள்
முதலியவை் றை
ை் றிய
பவளி ் டுத்துதல் .

ாலினம் , ைக்கவைக்கம் , ாரம் ரியம் ஆறட
தனது
அனு த்றத
வாய்
பமாழியாக

கை் ைலின் விறளவுகளின் விரிவாக்கம் :பவவ் கவறு சாதி, மத, இனம்
ஆ ரணங் கள்
ை் றி அறிந்துக்
பவளி ் டுத்துதல் .

மக்களின்
பகாண்டு

ாரம் ரியம் பிைர்
யன் டுத்தும் ஆறட,
தான் ப ை் ை அனு வத்றத வாய் பமாழியாக

7b)

உணர்வு பூர்வமான அம் சங் கறள தர்க்க முறையில் அபி ் பிரயங் கறள எழுத்து வடிவின்
மூலம் பவளி ் டுத்துவது மை் றும் பசய் தித்தாள் துண்டுகறள கசகரித்து அறவகறள
சிறுகுறி ் பு கு ் ாய் வு பசய் து அறிந்து பகாள் கின் ைன.

8a)

கவிறத, கறத, நாடகம் , உறரநறட பசய் தித்பதாகு ் பு, நாட்டு ் புை ் ாடல் , சங் கீதம் ,
இலக்கியங் கள் வாை் க்றக வரலாறு, சுயசரிறத, ககட்டு புரிந்துக் பகாள் வர். கருத்து விவாத
உறரயாடல்
ங் ககை் று
கருத்து
கவறு ாடுகறள
பவளி ் டுத்துதல்
வார்த்றதகள்
எழுத்துக்களின் ஏை் ை இைக்கங் களின் வித்தியாசத்றத சிறு குறி ் புகறள கசகரி ் ர்.

*ஒரு விஷயத்றத
டித்து சமூக விழுமியங் கறள
காரணங் கறள அறிந்துக் பகாள் ள முயை் சி ் ர்.

குறித்து

விவாதி ் ார்

அறவகளின்

எ.கா:- தம் அக்க க்கம் வீடுகளில் வசிக்கும் குடும் ங் கள் குறித்து அவர்களின் ஆறட
அலங் காரங் கறள ை் றி கயாசித்து ககள் விகள் ககட் ர் ராமு சித்த ் ா மகள் எதை் காக ள் ளிக்கு
பசல் லவில் றல என் ை ககள் வி ககட் ர்.
* ாட ப ாருள் மை் றும்
ாடம் ப ாருள் அல் லாத பிை கருத்துக்கறள டித்து சமூகத்தில் உள் ள
உயரிய ண்புகறள உதவும் மன ் ான் றம, இரக்கம் குணம் , ப ரிகயார்கறள மதித்தல் க ான் ை
நை் ண்புகறள ் ை் றி கலந்துறரயாடல் மை் றும் எழுத்து வடிவில் பவளி ் டுத்துதல் பவவ் கவறு
டிக்கும் ப ாருட்கறள டித்து அவர்களின் உருவாக்கத்றத ாராட்டி அறவகறள குறித்து தங் கள்
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நிறலக்ககை்
வாய் பமாழியாகவும்
கயாசறனகறள பவளி ் டுத்துவர்.

எழுத்து

வடிவிலும்

/

பிகரல்

வி ் பிமூலம்

தங் கள்

*அன் ைாட வாை் க்றகக்கு அ ் ாை் ட்ட நிகை் வு சூைல் கறள
ை் றி மாறு ட்ட முறையில்
றட ் ாை் ைலுடன் எழுதுவர். எடுத்துக்காட்டு சமூக ஊடகங் கள் , கநாட்டு ் புத்தகம் அல் லது,
பதாகு ் ாளர்க்கு எழுதும் கடிதம் க ான் ை
ல் வறக கடிதம் மை் றும் அவை் றில்
யன் டுத்தும்
பமாழிகளின் றட ் ாை் ைறல யன் டுத்துவர்.
அைகுணர்வுடன் எழுத்துகறள வரிறச ் டுத்துவர் தமது வாசி ் வர்கறளயும் கநாக்கங் கறளயும்
மனதிை் பகாண்டு ஈர்க்க ் டும் வறகயில் எழுதுவர்.
*சிறுகுறி ் பு அறிக்றக த்திரிக்றககள் கட்டுறரகள் வரகவை் பு த்திரிக்றக விளம் ரம் அறிவி ் பு
முதலிய அன் ைாட சூை் நிறலகறள எழுத்தின் மூலம் பவளி ் டுத்தும் திைறன வளர்த்துக் பகாள் வர்.
டிக்கும் க ாதும் எழுதும் க ாதும் நிறுத்தை் எழுத்து குறியீடுகறள புரிந்துக் பகாண்டு
யன் டுத்துவர் எழுதுவதின்
கநாக்கங் ளுக்கு ககை் ைவாறு உணர்வுகறள பவளி ் டுத்தும்
முறைறய ைக்க டுத்தி பகாள் வர்.
குழு பசயல் ாடுகளில்
(பசயல் டுவர்).

ங் ககை் று

வழிகாட்டி

குறி ் புகறள

புரிந்து

பகாண்டு

பின்

ை் றுவர்

கூட்டம் விைாக பகாண்டாட்டங் கறள ்
ை் றி வர்ணறன பசய் வர். றகபயழுத்து பிரதி,
அச்சடிக்க ் ட்ட பிரதி மை் றும்
ாட ் ப ாருட்கறள
ை் றி
டித்து புரிந்துக் பகாள் வர் (பசய் தித்
தாள் கள் , நாளிதை் , விளம் ரம் முதலியறவ).
*ஏை் ை எழுத்து குறியீடுகறள
யன் டுத்தி வாக்கியங் கள் பசாை் பைாடர்கள் ப ான் பமாழிகள்
எழுதுதல் காலம் ாலினம் முதலிய இலக்கண அம் சங் கறள யன் டுத்துவர்.
மெயல் பாடு: 2
தை் சமயம் நகர க ாலீஸ் அலுவலகம் எதிரில் உள் ள இடத்தில் கறடகள் கட்ட பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது.
ஒ ் ந்தக்காரர்கள் தரமான ப ாருட்கறள
யன் டுத்துவதில் றல. கட்டிடத்திை் கு
யன் டுத்த ் டும் இரும் பு கமாசமான தரம் உள் ளதாகவும் மை் றும் மணலில் சிவ ் பு மண் கலந்து
இரு ் தாலும் அது சிபமண்டுடன் கலக்காமல் இரு ் தாலும் கட்டிடத்தின் ஆயுள் குறைவு என் து
உண்றமயாக இருந்து அறத கிராம ஞ் சாயத்து முக்கிய அதிகாரிகளின் கவனத்திை் கு பகாண்டு
வர ் ட்டுள் ளது. ஆனாலும் அவர்கள் தகுந்த தில் அளிக்காமல் அது தறலவரின் தறலறமயில்
நடந்து பகாண்டிருந்தது அவர் நான் ஏதும் பசய் ய இயலாது என் று பசால் லி றக கழுவி விட்டார்.
தறலவருக்கு இந்த விஷயத்றதக் குறித்து தகவல் பகாடுத்தல் அது முக்கிய அதிகாரிகளுக் கு
சம் மந்த ் ட்டது.
அதை் கும்
எனக்கும்
சம் மந்தமில் றல
என் று
பசால் கிைார்.
இவ் வாறு
ஒருவருக்பகாருவர் விரல் காட்டி பகாண்டிரு ் தால் , ஒ ் ந்தக்காரர்களுடன் க சினால் , இறத
ககட்க நீ யார் என் று அதிகாரம் பசய் கின் ைனர். இவ் வறக கவறல நடந்தால் அந்த கறடகள் பவகு
விறரவில் தம் ஆயுள் காலத்றத இைந்து வாடிக்றகக்கு இரு ் வர்கள் அதிக நஷ்ட ் டுவதல் லாமல்
உயிர்கசதமும் சம் விக்க வாய் ் புள் ளது. அதுமட்டுமில் லாமல் ப ாது மக்களின் வரி ் ணம்
இரு ் வர்கள் ற க்கு க ாவறத தடுக்க கவண்டி உள் ளது. அந்த வறகயில் இந்த விஷயத்றத
உங் கள் த்திரிறகயில் பவளியிட்டு சம் மந்த ் ட்டவர்களின் மீது தகுந்த நடவடிக்றக எடுக்குமாறு
மை் றும் மக்கள் மத்தியில் விழி ் புணர்வு ஏை் டுத்த கவண்டும் என் று ககட்டுக் பகாள் கிகைன் .
வணக்கத்துடன்
இ ் டிக்கு உங் கள் விசுவாசி
வீர த்ரசாமி
ந ாக்கம் : ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுடன் கடிதம் எழுதும் விஷயத்றத குறித்து விவாதித்து
விவாதத்தில் உள் ள காரணிகறள கரும் லறகயின் கமகல எழுதுவர் பிைகு கார்டில் எழுதும்
கநரத்தில் எதிர் பகாள் ளும் பிரச்சறனகளுக்கு வழிகாட்டுவர் கை் ைல்
ணித்தாள்
யிை் சி உடன்
யிை் சிகறள மாணவர்கறள பகாண்டு பசய் வார்
மெயல் பாடு : 3
அலுவலக துறைக்கு ஒரு கடிதம்
ந ாக்கம் : தன் சுை் றுமுை் றிலும் நிகை் வுகளில் நிறலறமறய கவறு வறகயில்
எழுதுவது.
மெயல் முளற :

23

றட ் ாை் ைலுடன்

ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு தன் சுை் று சூைலில் நடக்கும் நிகை் வுகறள பசால் லக் கூறுவர்
மாணவர்களுக்கு புரியும் வறகயில் ஒரு எடுத்துக் காட்றட பசால் வர் [வீதியில் குழியில் விழுந்து
வாலி ன் சாவு].
மாதிரி : கமகல உள் ள

டத்றத

ார்த்து

த்திரிறகக்கு சம் மந்த ் ட்ட அலுவலக துறைக்கு கடிதம் .

அனு ் புனர்,
கததி 6.4.21.
குடிமக்கள்
ஆசிரியர் றககயடு
அறனத்து நகரவாசிகள்
பக.எச்.பி. ாண்டவபுரம்
நகள் விகள்
மாணவர்கள்

டத்தில் உள் ள நிகை் றவ

ார்த்து வாய் பமாழி கருத்துகறள பவளி ் டுத்துவர்.

டத்திை் கு பதாடர்புறடய கருத்துகறள
றட ் ாை் ைலுடனும் எழுத்துக்கறள கஜாடித்து கறல
நயத்துடனும் பதாடர்புறடய அலுவலக துறை முக்கிய அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் எழுதவும் .
மெயல் பாடு:-4
டம்

ார்த்து கட்டுறர எழுது.

ந ாக்கம் :
அன் ைாட வாை் க்றக நிகை் வுகறள கயாசித்து

கு ் ாய் வு பசய் து எழுதுவர்.

பசயல் முறை: ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு அகநக ட நிகை் வுகறள பகாடு ் ார் மாணவர்கள்
டி நிகை் வுகள ின் ஆைங் கறள கவனித்து அவர்களுறடய வாை் க்றகக்கு ஏை் ைவாறு சிந்தித்து
தங் கள் பசாந்த ஆைமான காட்சிகளுடன் விவரித்து கட்டுறர உருவாக்கும் டி ஆர்வமூட்டுவர்
ஏதுவாளர்கள் மாணவர்கள் உருவாக்கிய கட்டுறரகளின் எழுத்துகளின் உருவாக்கத்றத காண் ார்
எழுத்துகளில்
யன் டுத்திய
டிநிறலகறள சரி ் ார் ் ர். கட்டுறர எழுதும் முறைறய
மாணவர்களுல் கை் ் பி ் ர் ஏதுவாளர்கள் மாணவர்கள் எழுதிய கட்டுறரயில் எழுத்துகளின்
கறலநயம் , எழுத்துகளின் அறம ் பு, பசாை் களின் அறம ் பு, பமாழி, நுணுக்கம் மை் றும் கட்டுறர
அடி ் றடயின் கநாக்கத்றத கவனி ் ர். வித்தியாசம் இருந்தால் வழிகாட்டுவர்.
நகள் விகள் :
1.

உங் கள்
ள் ளியில் நடக்கும் கதசிய
பதாகு ் ாளர்கள க்கு அனு ் புகவாம் .

2.

உங் கள் கிராமத்தில் நடந்த ககணச சதுர்த்தி பகாண்டாட்டத்தின்
தயாரிக்கவும் .

குறிப் பு : ஏதுவாளர்கள் இகத ் க ால
தாள் களின் யன் டுத்துவர்.
மெயல் பாடு:6

ண்டிறக பகாண்டாட்டத்தின்

ல

அறிக்றக தயாரித்து

சிை ் புகறள அறிக்றக

டங் கறள கசகரித்து மாணவர்களின்

யிை் சசி
்

ிகழ் ளவ பூர்த்தி மெய் தளலப் ளப மகாடு.

கநாக்கம் : முழுறமயை் ை நிகை் வுகறள பூர்த்தி பசய் து நிகை் வுக்கு தறல ் பு பகாடு ் து.
பசயல் முறை: ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களின் எண்ணிக்றகக்கு அநுகூலமாக குழுக்கறள பசய் து
ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் நிகை் வுகறள பகாடு ் ர்.
நகள் விகள் :
1.

ஜனக்கூட்டம்
அதிகமாவதால்
உண்டாகும்
தீறமகள்
கு ் ாய் வு
பசய் து
கட்டுறர
உருவாக்கவும் குறி ் பு ஏதுவாளர்கறள இறத ் க ால ல டங் கறள கசகரித்து மாணவர்களின்
யிை் சி தாள் களில் யன் டுத்துவர்.

மெயல் பாடு : 5
11. ிகழ் வு அடிப் பளடயில் அறிக் ளக உருவாக்கு.
ந ாக்கம் : சுை் றிலும் நடக்கும் நிகை் வுகள் சூை் நிறலகறள கவனித்து அறிக்றக தயாரி ் து.
மெய் முளற : ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களிடம் தங் கறள சுை் றிலும் நடக்கும் அல் லது கிறடக்கும்
தகவல் கறள பவளி ் டுத்துவர். மாணவர்கள் பவளி ் டுத்திய தகல் வல் கறள ட்டியல் பசய் து
வகு ் பில் மாணவர்களின் எண்ணிக்றகக்கு அநுகூலமாக குழுக்களாக பிரித்து ஒவ் பவாரு
குழுவிை் கு நிகை் வுகறள அல் லது சூை் நிறலகளின் தகவல் கறள தங் கள் அைகான எழுத்துகளின்
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மூலம் வித்தியாசமான
ணியில் க ாதிய பசாை் கறளக் பகாண்டு அறிக்றக தயார் பசய் வர்
மாணவர்கள் அறிக்றக தயாரித்து பசய் தியாளர்களுக்கு அனு ் புவர். ஏதுவாளர்கள் அறிக்றகயில்
கறட ் பிடிக்க கவண்டிய நியமங் கறள எழுதும் முறையில் மாணவர்களுக்கு அறிக்றக தயாரிக்கும்
முன் வழிகாட்டுவர். குழுவின் மாணவர்கள் அந்த முழுறமயை் ை நிகை் றவ முழுறமயாக்க வகு ் பு
மாணவர்களுக்கு தங் களின் பசாந்த கண்கணாட்டத்தில் உறரயாடி பூரண ் டுத்துவர் ார்றவக்கு
றவக்க அறை ் ர். அகத ் க ால ஒவ் பவாரு குழுவினரும் வகு ் பில் தங் கள் தறல ் புகளுடன்
நிகை் வுகறள காண்பி ் ர்.
ிகழ் வு :
துகாராம் மிகவும் கநர்றமயானவர். அவர் தன் பதாழிலில் ஒருமுறையும் வி த்து ஏை் டுத்தியவர்
அல் ல. கர்நாடக ராஜ் ய சாறல க ாக்குவரத்து நிறுவனத்தில் 23 வருடங் கள் கசறவ பசய் த அவருக்கு
ஓய் வு இன் னும் வருடங் கள் 6 நிலுறவயில் உள் ளது. தன் வாை் க்றகயில் அ ் டி ஒருநிகை் வு நடக்கும்
என் று அவர் கை் றன கூட பசய் யவில் றல. அந்நாளில்
எ ் க ாதும்
க ால துகாராம்
பஹாச ் க ட்றடயில் இருந்து விஜயபுரத்திை் கு க ருந்து ஓட்டினார். க ருந்து 3 கி.மீ பிரயாணித்தது
அவ் வளவுதான் . க ருந்தில் இருந்த ப ண்மணி ஒருவர் பிரசவ வலியினால் கத்த ஆரம் பித்தாள் .
அறத ககட்ட துகாராம் க ருந்தின் கவகத்றத அதிக ் டுத்தினார் .அவர் எ ் க ாதும் அவ் வளவு
கவகமாக க ருந்றத ஓட்டினவர் இல் றல. இ ் டி க ருந்து கவகமாக ஓட அவர் மனசும் கவகமாக
எறதகயா கயாசிக்க பதாடங் கியது.
க ருந்து பூதகும் ற
தாண்டியது .க ருந்தில் கட் கட் என் ை சத்தம் வர ஆரம் பித்தது .ஜனங் கள்
யந்து கத்த ஆரம் பித்தனர். துகாராமுக்கு உடகன க ருந்றத நிறுத்தி என் ன ஆனது
ார்க்க
கவண்டும் என் று நிறனத்தார். ஆனால் அது சாத்தியம் இல் றல என் று அவருக்கு நன் ைாக பதரியும் .
அகத சமயம் கர் ் பிணி ப ண்ணும் இன் னும் அதிகமாக கத்த ஆரம் பித்தாள் . துகாராம் தன் முடிறவ
மாை் ைவில் றல. க ருந்றத இன் னும் கவக ் டுத்தினார். சிலர் துகாராமுக்கு க ருந்றத நிறுத்த
பசால் லி
திட்ட
ஆரம் பித்தனர்.அதனால்
எந்த
லா மும்
இல் றல
என் று
துகாராமுக்கு
பதரியும் .க ருந்து இன் னும் இரண்டு கி.மீ நகர்வதை் குள் மை் பைாரு ஆ த்து ஏை் ட்டது.முன் னால்
ார்த்தால் இரண்டு ப ரிய லாரிகள் கவகமாக வந்துக் பகாண்டிருந்தன.இ ் க ாது கர் ் பிணி
ப ண்கணாடு எல் கலாரும் கசர்ந்து கூக்குரலிட ஆரம் பித்தனர் என் ன நடந்தாலும் துகாராம் திறச
திரும் வில் றல!
நகள் விகள் :
நிகை் வின் முழுறமயான ட அறிக்றக தயாரிக்கவும் .
அறிக்றகக்கு சரியான தறல ் பு தரவும் .
மெயல் பாடு 7 : டம் ார்த்து சூைறல உருவாக்கு.
குறிப் பு : ஏதுவாளர்கள் இறத க ால ல டங் கறள கசகரித்து மாணவர்களின் யிை் சி தாள் களில்
யன் டுத்துவர்.
மெயல் முளற : ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு அறிமுகமில் லாத
டங் கறள பகாடு ் ர்.
சமுதாயத்தில் தை் சமயம் சுை் று சூைலில் பவளிவரும் சமூக பிரச்சறனகளுக்கு சம் மந்தமான
தகவல் கறள பவவ் கவறு வறகயில்
றட ் ாை் ைலுடன் எழுதும் டி ஆர்வமூட்டுவர். மாணவர்கள்
டங் கறள கவனித்து அதில் பவளி ் டும் உணர்ச்சிகள் ,பிரச்சறனகள் , அடி ் றட கநாக்கம்
முதலான அம் சங் கறளக் கருத்தில் பகாண்டு அறிக்றக உருவாக்குவர். மாணவர்கள் இங் கக கீகை
உள் ள டத்றத ார்த்து தனக்கு கதான் றிய அம் சங் கறள எழுத்துவடிவில் பவளி ் டுத்தி சமூக
ஊடகங் களில் கிர்ந்து பகாள் வர்.
நகள் விகள் :
1. பகாடுக்க ் ட்ட
டத்றத கவனித்து தை் சமய சூை் நிறலக்கு ஏை் ைவாறு விளக்கமான
அறிக்றகறய எழுதவும்
குறிப் பு: ஏதுவாளர்கள் இகத க ால ல டங் கறள கசகரித்து மாணவர்கள்
யிை் சி தாள் களில்
யன் டுத்துவர்.
மதிப் பீடு மெயல் பாடு :
* கமகல உள் ள டங் கறள கவனித்து தை் சமய சூை் நிறலயில் க ார்கள் தவிர்க்க முடியாதா?
நீ ங் கள் ார்க்கும் கண்கணாட்டத்தில் எழுத்து மூலம் பவளி ் டுத்தவும் .
அடுக் கு – 1
அடுத்து - 2
அடுக் கு - 3
மாணவர் எந்த ககள் விக்கும்
மாணவர் சில ககள் விகளுக்கு
மாணவர் ப ாருத்தமான தக்க
தில் அளித்து, கறட ் பிடித்த
சிந்தறனயுடன்
தில் அளிக்கவில் றல
விதிகள் கவறு ட்டுள் ளது
நிகை் வுகளுக்கு சரியான தில்
அளித்துள் ளார்.
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ஏதுவாளர்க்கு நதளவயான மற் றும் முக்கிய குறிப் புகள் :
*
ஏதுவாளர்கள் தின ் த்திரிக்றகயின் கட்டுறரகள் , அறிக்றககள் , கடிதத் பதாடர்பு பசய் யும்
முறைகறள விவரமாக விளக்க கவண்டும் .
* இங் கு எந்த பிரச்சறனகறளயும்
அதிகமாக பிரதி லிக்காமல்
கை் ைலுக்காக மட்டும்
யன் டுத்திக் பகாள் ள கவண்டும் .
*
கதசிய மை் றும் சர்வகதச அளவில் பிரச்சிறனகளின் டங் கறள பகாடுக்கும் க ாது விவரத்றத
மிறக டுத்தாமல் இரு ் து நல் லது.
*
மாணவர்கள் எழுதுதல் பசாை் கள்
யன் டுத்துதல் , சரியான உறரநறட, பசாை் வரம் புகள்
குறித்து விழி ் புணர்வு தரகவண்டும் .
*
மாணவர்களின் அறிக்றக தயாரிக்கும் க ாது அவர்களின் கட்டுறரகளில் பமாழியின் சிை ் பு
தன் றம, யன் , ாவறனகள் , எழுத்தின் அைகு மை் றும் அந்த நிகை் வின் மூலம் கநாக்கங் கறள
பவளி ் டுத்தும் டி இருக்க கவண்டும் .
கற் றல் விளளவு:- குறி ் பு, அறிக்றக, கடித கட்டுறர, கட்டுறர, அறை ் பிதை் , விளம் ரம் , பவளியீடு
முதலான அன் ைாட வணிக சந்தர் ் ங் களில் எழுத்து பவளி ாடு திைன் ப றுகின் ைனர்.
12. கற் றல் விளளவுகளிின் விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் :பமாழி கை் பித்தலில் 4 திைன் கறள மாணவர்கள் உறுதி ் டுத்துவது முக்கியமானது. (ககட்டல் ,
க சுதல் , டித்தல் , மை் றும் எழுதுதல் )பமாழி கை் பித்தலின் கநாக்கங் கள் மாணவர்களுக்கு சுயமாக
எழுதும் திைறன வளர் ் து முக்கியமாக உள் ளது. இந்த சுயமாக எழுதுதல் என் து கடந்த வகு ் பில்
இருந்கத பகாடுக்க ் ட்ட வடிவறம ் புகள் மை் றும் குறி ் பிட்ட விஷயத்திை் கு மாணவர்களின் எளிய
சத்தம் எளிய வாக்கியங் களில் கடிதம் எழுத ஆரம் பிக்கின் ைனர். (எ.கா : பிைந்த நாளுக்கு நண் னுக்கு,
ள் ளி ஆண்டு விைாவிை் கு தந்றத-தாய் க்கு அறை ் பு கடிதம் எழுதுவது. மை் றும்
ள் ளியில் நடத்திய நிகை் சசி
் களின் அறிக்றக, பவளியீடு மை் றும் விளம் ரம் உருவாக்குவது
முதலானறவகள் .)
இ ் டியான விவரங் கறள அன் ைாட வாை் க்றகயில் அல் லது தினநித்திய வைக்குகளில் ள் ளியின்
பவளியில் நடக்கும் நிகை் வுகளுக்கு எழுத்து வடிவில் விண்ண ் பித்து றகயாளும் திைறன ப ை் றுக்
பகாள் வர்.
சந்தர் ்
சூை் நிறலக்கு ஏை் ைவாறு மாணவர்கள் தாங் கள் ப ை் ை ஞானத்றத எழுத்து வடிவில்
பவளி ் டுத்தும் திைறன ப றுவது மிகவும் அவசியம் . இதை் கு துறணயாக அக்கறையுடன் குடும்
உறு ் பினர்கறள விசாரித்து எழுதும் கடிதம் . தன் னுறடய தின வாை் க்றகயில் வைக்குகறளயும்
நிறைகவை் ை கவறு துறைக்கு கடிதம் கட்டுறர எழுதும் அறிறவ வளர்த்துக் பகாள் வர். தன் றன
சுை் றிலும் நடந்த நிகை் வுகறள நுணுக்கமாக கவனித்து தங் கள் ஆக்கபூர்வமான எழுத்து மூலம்
அறிக்றக தயாரி ் ர் பவவ் கவறு காலங் களில் என் ன நடக்கிைது. என் றத ப ாருத்து
கட்டுறரகறள உருவாக்குவர்
ள் ளிகளில் அல் லது
ள் ளியின் பவளிகய நடக்கும் அகநக
நிகை் சசி
் களுக்கு அறை ் பிதை் தயாரிக்கும் திைன் கறள ப ை் று விளம் ரங் கறள உருவாக்குவது,
பவளியீடுகறள தயாரி ் து,தாங் கள் டித்த விஷயங் கறள சுருக்கமாக குறி ் பு எழுதும் ைக்கம்
வளர்த்துக் பகாள் வர். இவ் விைா சம் வங் கறள முன்கூட்டிகய கருத்தில் பகாண்டு அறவகறள
வடிவறமத்து கநாக்கம் மை் றும் தர்க்கரீதியான கருத்துக்கறள வளர்த்துக் பகாள் வர்.
இந்த கை் ைல் விறளவு ள் ளி அளவுக்கு மட்டுமல் லாமல் மாணவர்களின் வாை் க்றக முழுறமயும்
பவவ் கவறு சந்தர் ் ங் களில் தவிர்க்க முடியாது.
மெயல் பாடு: ட்டியல் பசய்
ந ாக்கம் : முறையான மை் றும் முறையை் ை கடித வடிவறம ் புகறள அறிந்து பகாள் வது.
மெயல் முளற:-ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களின் எண்ணிக்றகக்கு அனுகூலமாக குழுக்கறள பசய் வர்
பின் னர் ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் பவவ் கவறு கடிதங் கறள பகாடுத்து (எ.கா:
ள் ளி அளவிலான
கடிதங் கள் , ள் ளியின் பவளிகய கடித ரிவர்த்தறனகள் ) கடிதத்தின் வடிவம் மை் றும் உருவாக்கம்
ை் றி
சில
வளர்ச்சியின்
ககள் விகறள
தயார் டுத்திக்பகாண்டு
மாணவர்களுடன்
கலந்துறரயாடுவார். பிைகு கடிதம் எழுதுவது என் து இயந்திர பசயலாக இரு ் தால் அன் ைாட
வாை் க்றகயில் கவறல ணிகளில் அவசியமானது என் று பசால் வர்.
நீ ார்த்த கடித ் ப யர்கறள எழுதலாம் .
* விடுமுறை கடிதம்
*

டி ் பு சான் றிதை்

* இடமாை் ை கடிதம் , தமிை் பமாழி
*

டி ் பு சான் றிதை் ககட்டு
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* அங் கீகார கடிதம் ககட்டு
* உதவி பதாறக ககட்டு விண்ண ் ம் சமர் ் பி ் பு
* கல் வி சுை் றுலாவிை் கு ப ை் கைாரிடம் இருந்து ஒ ் புதல் கடிதம்
* ககாவிட்-19 நிமித்தம்
கடிதம்

ள் ளி வகு ் றை

ாடங் களில் கலந்துபகாள் ள ப ை் கைாரின் ஒ ் புதல்

* சாதி மை் றும் வருமான சான் றிதை் ககட்டு
* வங் கி கணக்கு திை ் தை் கான கடிதம்
* ப ாது கடிதங் கள்
* தந்றத மை் றும் தாய் க்கு எழுதும் கடிதம்
* அண்ணன் -அக்காவிை் கு எழுதும் கடிதம்
* தங் தக - தம் பிக்கு எழுதும் கடிதம் முதலானதவ
(இந்த பசயல் ாட்டிை் கு முன் பு

யிை் சி தாள் 1:1ஐ

யன்

டுத்தலாம் )

முளறயான கடிதம் என்றால் என்ன?
முறையான கடிதத்றத நாம் வணிக கடிதம் என் றும் பசால் கவாம் இது வணிக ககாணத்தில்
ககாரிக்றக,கமல் முறையீடு ,தகவல் பதரிவிக்க எழுதும் கடிதமாக உள் ளது.
மை் றும் இதில் கடிதத்தின் எல் லா விதிகளும் கட்டாயமாக பின்
முறையான கடிதம் என் று அறைக்க ் டுகிைது.

ை் ை கவண்டி உள் ளதால் இது

முறைசாரா கடிதம் என் ைால் என் ன?
முறைசாரா கடிதத்றத தனி ் ட்ட அல் லது தனியார் கடிதம் என் று அறை ் க ாம் . இதில் கடிதத்தின்
எல் லா விதிகளும் தளர்வாக இருக்கும் மை் றும் அதிக தனித்துவம் வாய் ந்ததாய் இருக்கும் . ஆதலால்
இறத முறைசாரா கடிதம் என் று அறைக்கிகைாம் .
முகவுளறகள் :
* தந்றதக்கு - வணக்கத்திை் குரிய அல் லது மதி ் பிை் குரிய
* சித்த ் ா- ப ரிய ் ா, மாமா, அண்ணா, வணக்கத்துக்குரிய
* தாய் க்கு - அன் புள் ள அம் மாவிை் கு
* சித்தி-சித்த ் ா, அத்றத, அக்கா-அன் பிை் குரிய தாய் க ான் ை
* சிகநகிதருக்கு- அன் புள் ள/அன்

ான நல் ல நண் னுக்கு முதலானறவகள் .

முறையான கடிதம் மை் றும் முறைசாரா கடிதங் கள் எறவ என் று அறவகறள வரிறச ் டுத்தி
எழுதலாம்
முளறயான கடிதம்

(இந்த பசயல் ாட்டிை் கு முன் பு

யிை் சி தாள் 1:1ஐ

முளறொரா கடிதம்

யன்

டுத்தலாம் )

மெயல் பாடு : 12 எழுதலாம்
ந ாக்கம் : முறையான கடிதங் கள் எழுதுவது
மெயல் முளற :
படி ிளல : 1
ஏதுவாளர்கள் ஒரு முறையான மாதிரி கடிதத்றத மின் னல் அட்றட மூலம்
ஆயத்த ் டுத்திக் பகாண்டு வந்திரு ் ார். அறத முதலில் குழுவில் வரிறச ் டுத்த வாய் ் பு
பசய் து பகாடு ் ார். மாணவர்கள் முறை ் டி வரிறச ் டுத்து கவனித்து சரியான ஆகலாசறன
தருவார். பதாடர்ந்து கரும் லறகயின்
கமல்
ஒரு விடுமுறை மாதிரி விண்ண ் த்தில்
யன் டுத்தியுள் ள டிநிறலகறள மாணவர்கறள அறிமுக ் டுத்துவார்.
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மின்னல் அட்ளட:
குறிப் பு : இந்த மாதிரிறய ் க ால மின் னல் அட்றடகறள தயார் டுத்திக் பகாள் வர்.
வரிளெ
எண்.

மின்னல் அட்ளடகள்

1

விடுமுறை விண்ண ் ம்

2.

ப றுநர்,
தறலறம ஆசிரியர் /வகு ் பு ஆசிரியர்
அ.பதா. ள் ளி பஜயந்தி நகர்
ாண்டவபுரம் தாலுக்கா

3.

அனு ் புனர்
வன்
5 ஆம் வகு ் பு

4.

மதி ் பிை் குரிய ஆசிரியருக்கு

5.

ப ாருள் : ஒருநாள் விடுமுறை விண்ண ் ம்

6.

கமகல உள் ள ப ாருளுக்கு சம் ந்தமாக கததி 05-03-2022அன் று என் அக்காவின்
திருமணம் இரு ் தால் ள் ளிக்கு வர முடியாத காரணத்தினால் ஒரு நாள் விடுமுறை
வைங் க கவண்டும் என் று தங் களிடம் ககட்டுக் பகாள் கிகைன் .

7.

வணக்கத்துடன்

8.

இடம் : பஜயந்தி நகர்
கததி: 04-03-2022

9.

இ ் டிக்கு தங் கள் மாணவர்

டிநிறல : 2 மாதிரி விண்ண ் த்றத கவனத்தில் றவத்துக்பகாண்டு பிள் றளகள் முறையான
கடிதத்றத எழுத யிை் சி தாள் : 1.2ஐ யன் டுத்தலாம் .
மாதிரி கடிதம்
விடுமுறை விண்ண ் ம்
ப றுநர்,
தறலறமஆசிரியர் /வகு ் பு ஆசிரியர்,
அ,பதா,

ள் ளி, பஜயந்தி நகர்,

ாண்டவபுரம் தாலுக்கா.
அனு ் புனர்,
வன் ,
5 ஆம் வகு ் பு,
அ.பதா. ள் ளி , பஜயந்தி நகர்.
மெயல் பாடு : 2 அளழப் பிதழ் .
ந ாக்கம் : அறை ் பிதை்

டித்து புரிந்து பகாள் வது
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மெயல் முளற : ஏதுவாளர்கள் மாணவர்ககளாடு கசர்ந்து எளிதாக கிறடக்கும் பவவ் கவறு
அறை ் பிதை் கறள றவத்துக்பகாண்டு சில ககள் விகளுடன் மாணவர்ககளாடு விவாதி ் ார். இந்த
விவாதத்தின் க ாது பிள் றளகள் ை் றி குறி ் பு உருவாக்கிக் பகாள் வர்.
வளர்ச்சி ககள் விகள் :
1. அறை ் பிதை் என் ைால் என் ன?
2. நீ ங் கள்

ார்த்துள் ள அறை ் பிதழின் ப யர்கறள பசால் ?

3. அறை ் பிதை் கள் எவ் வறக தறல ் புகறள ப ை் றிருக்கிைது?
4. நீ ங் கள் அறை ் பிதை் கறள உருவாக்கினால் எந்த தறல ் பில் உருவாக்குவீர்கள் ?
அறை ் பிதை் என் ைால் உறரயாசிரியர் ஆக அறை ் து அறை ் பு கட்டு ் ாடு மை் றும் ணிவுடன்
வாருங் கள் , அறை ் வர் தனக்கு பநருங் கியவர் மை் றும் உை் ைார் உைவினறர முறையாக
வாருங் கள் என் று கூறும் அறைக்கத்தயார் டுத்தும் இதை ் அறை ் பிதை் ஆகும் .
குறி ் பு:விவாதம் பசய் யும் க ாது ஏதுவாளர்கள் இந்த அறை ் பிதறை

யன்

டுத்திக் பகாள் ளவும் .

மெயல் பாடு: 2 குறிறய கவனித்து டி ் க ாம் "அகங் காரம் இல் லாத மனிதன் எந்த புத்தகத்றதயும்
டிக்காமல் , எந்த ககாவிலுக்கும் பசல் லாமல் கமாட்சம் அறடயலாம் ''
- சுவாமி விநவகான ் தர்
எளிறமயான வாை் க்றகயும் உயர்ந்த தரமும் மனிதறன ப ரியவனாக்கும் -காந்தி கர்நாடக
ஒருங் கிறண ் பில் கலந்து பகாண்ட ப ரியவர் ஒருவர் தங் களின் அனு வங் கறள உங் கள் முன்
இ ் க ாகத முன் றவக்கிைார் "ககள் " என் ை வார்த்றத பவளிவந்தது அன் புள் ள பசல் லக்
குைந்றதககள, இ ் க ாது கர்நாடகம் ஒருங் கிறணக்க ் ட்டது
ை் றி ககட்க நிறைய ஆர்வமாக
இருக்கிைது. இல் றலயா? கர்நாடகாவில் உள் ள கன் னடம் க சும் மக் கள் அறனவரும் ஒகர
இடத்திை் கு வர கவண்டும் என் து எல் கலாரின் விரு ் மாகும் .
மெயல் பாடு: 03

டிக்கும் கறதயில் குறியீட்றடக் கண்டறியவும் .

வகு ் றை
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மெயல் பாடு: 02 குறிறய ் கவனித்து ்
வ.எண்
1

குறி

டி ் க ாம் .

மபயர் எழுதுக

,

ந ாக்கம்
கட்டுறர குறிகளின முக்கியத்துவம்
அறிவது

2

.

ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு

3

!

ணித்தாள்
குறி ார்த்து

4

?

டி ் க ாம் என் ை பசயல் ாட்டில் உள் ள
வாக்கியங் கறள

5

:

6

:-

7

"

8

""

9

()

கறதகறள மாணவர்கள்

யிை் சி

2

மை் றும்

3

டிக்க கவண்டும் என் று கூறுவர்.

மெயல் பாடு: 4.1 இந்த கறதக்கு ஏை் ை குறியீடுகறள க ாடலாம் .
ந ாக்கம் : குறி ் பிட்ட

ாட ் குதியில் கட்டுறர குறியீடுகறள க ாடலாம் .

மெயல் முளற:மாணவர்கள் இங் குள் ள ாட ் குதிறய டித்து, அறத ் புரிந்து பகாண்டு அங் கு
விட ் ட்டுள் ள கட்டுறர குறியீடுகறள முதலில் அறடயாளம் காண் து பின் னர் கசகரிக்க ் ட
யிை் சி பசய் யும்
ாட ்
குதியில் எந்த கட்டுறர குறியீடுகறள கசர்க்க கவண்டும் கயாசித்து
ணித்தாள் கள்
4.1 மை் றும் 4.2
கட்டுறர குறியீடுகறள கசர் ் ர் இந்த
கசர்க்க ் ட ட
் குறியீடுகறள யிை் சி பசய் யவும் .

பசயல்

முறையில்

ஏதுவாளர்கள்

குறியீடுகள் இல் லாத கட்டுளர:
ராணியின் ணி ் ப ண்களுக்கு இவ் விைா குை ் ம் ஏன் என் று புரியவில் றல மகாராணியகர ஏன்
எல் கலாரும் அழுகிைார்கள் என் று பசால் லி சத்தமாக அழுதான் . அரசனின் ககா ம் அதிகமானது. "நீ
ஒரு அலமாரி முட்டாள் . விறரந்து பசன் று கந்தர்வகசனர் யார் என் று கண்டுபிடித்து வா என் ைார்.
மந்திரி அரசறன வாை் த்தி,’’ககட்ட காது ஊருக்கு க ாறத தந்தது என் று நிறனத்துக் பகாண்டு
அங் கிருந்து பசன் று றடத் தறலவறன கண்டு பிடித்து கந்தர்வகசனர் யார்? என் று ககட்டான்
"சுவாமி,’’ அவர் யார்? என் ன வாக இருந்தார் என் று எனக்கு பதரியாது. ஆனால் அவர் இைந் து
விட்டார் என் று அழுது பகாண்டிருந்தான் . இந்த பசய் திறய உங் களுக்குச் பசால் ல கவண்டும் என் று
எண்ணிகனன் வந்து பசான் கனன் ? என் ைான்
குறிப் பு: ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு
டித்து விவாதிக்க க ாதிய கநரம் பகாடுத்து பிைகு
டிக்கும் க ாது வரும் சவால் கள்
என் ன? என் று விவாதித்து கட்டுறர குறியீடுகளின்
முக்கியத்துவத்றத விவரி ் ர்.
மெயல் முளற: குழு ஆட்டம் குறியீடு

ாடம்

ககள் வி -1 இந்த இரண்டு த்திகறளயும் கட்டுறர குறியீடுகளுடன் மை் றும் இல் லாமல்
க ாது நீ ங் கள் கவனிக்கும் கவறு ாடுகள் என் ன?
கநாக்கம் : கட்டுறரச் குறியீடுகறள

யன்

டிக்கும்

டுத்தும் நறடமுறைகறள கை் பி ் து.

மெயல் முளற: எதுவாளர்கள் வகு ் றையில் உள் ள அறனத்து மாணவர்கறளயும் கட்டுறர
குறியீடுகளின் எண்ணிக்றகக்கு ஏை்
குழுக்களாக ் பிரிக்கின் ைனர். அவை் றின்
யன் ாட்டின்
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் ட்டியலிட்டு டிக்க பசய் வர்.
எ:கா குழு-1ை் கு முை் று ் புள் ளி
குழு - 2 கால் புள் ளி
குழு - 3 பசயை் றக
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குழு - 4 ககள் வி
குழு - 5 கமை் ககாள் முதலியன
குழுவிற் கான நமற் நகாள் :
குறிப் பு : கட்டுறரச் குறியீடுகறள எடுத்துக்காட்டுடன் முன் றவ ் தை் கு கதறவயான
ஆகலாசறனகறள மாணவர் குழுவிை் கு ஏதுவாளர் வைங் குவார். குழுவில் உள் ள ஒவ் பவாரு
மாணவரும்
ங் ககை் க தூண்ட ் டுவார்கள் மின் னல் அட்றடகறள மூன் று
குதிகளாக பசய் து
ஒருபுைம் கட்டுறர குறியீடும் மறுபுைம் ப யரும் ,மறுபுைம் அதன்
யன் ாடு ை் றிய விளக்கமும்
இருக்கும் டி தயாரித்து பகாள் வர்.
குறியீடு குறியீட்டின் ப யர் எடுத்துக்காட்டுடன் வாக்கியங் களில் எழுது முழு ் புள் ளி
ஒரு ப ாருள் உள் ள வாக்கியத்தின் முடிவில் வரும் புள் ளி முை் று ் புள் ளி
எ.கா: ரகமஷ் மை் றும் நாகராஜ் பநருங் கிய கதாைர்கள் .
மெயல் பாடு : 6
6.2 மை் றும் 6,3 கறதறய ்

டி ் க ாம் குறியீடுகறள குறி ் க ாம்

ந ாக்கம் : கட்டுறரயின் குறியீடுகறள அறடயாளம் கண்டு ப யரிடுவது.
மெயல் முளற: ஏதுவாளர்கள் கறதறய ் டிக்க மாணவர்களுக்கு பசால் வர் கட்டுறர குறியீடுகறள
அறடயாளம் காணும் திைறன வளர் ் தை் காக ஒரு சிறுகறதறய டிக்க வாய் ் பு அளி ர் அந்தக்
கறதயில் யன் டுத்த ் டும் கட்டுறர குறியீடுகறள அறடயாளம் கண்டு ப யரிட பசால் வர்.
களதயின் உபாயம் :
துணி வியா ாரி ஒருவன் கழுறத மை் றும் குதிறரறய வளர்த்துக் பகாண்டிருந்தான் கழுறதயின்
கமல்
ாரமான துணி முழுவறதயும் க ாட்டுவிட்டு குதிறரயின் கமல் உட்கார்ந்து பிரயாணம்
பசய் தான் பிரயாணம் நடுவில் கசார்றவ க ாக்கி பகாள் ள மரத்தடியில் உட்கார்ந்தான் .
அ ் ப ாழுது குதிறர கழுறத இடம் பசன் று என் ன பிை ்
் ா உன் னுறடயது? வாை் க்றக
முழுவதும்
ாரமான ப ாருட்கறள சும ் து உன் தறலபயழுத்து ஆகிவிட்டது அல் லவா?
இ ் டியான துரதிஷ்டம் யாருக்கும் கவண்டாம் அ ் ா. மறு பஜன் மம் ஒன் று இருந்தால்
கழுறதயாக மட்டும் பிைக்க மாட்கடன் என் று ககலி பசய் து நறகத்தது.
இவ் வார்த்றதகறளக் ககட்டு கழுறதக்கு அவமானமாகியது. ஆணவம் பிடித்த குதிறரக்கு புத்தி
கை் பிக்க கயாசறன பசய் தது. சை் று கநரத்தில் வியா ாரி பிரயாணத்றதத் பதாடர சர்க்கறர
மூட்றடறய கழுறதயின் கமல் ஏை் றும் ப ாழுது கழுறத அந்த மூட்றடறய சுமக்க முடியாமல்
மூட்றடறய தள் ளி கீகை விழுந்து துடிக்க பதாடங் கியது. இதனால் வியா ாரிக்கு
யம் வந்து
விட்டது. ஐகயா! ாவம் ! கழுறதக்கு ஏகதா உடல் நிறல சரியில் றல க ாலும் என் று நிறனத்து அந்த
ாரமான சர்க்கறர மூட்றடறய குதிறரயின் கமல் க ாட்டு பிரயாணத்றத பதாடங் கினான் .
கழுறதறய ககலி பசய் த தவறுக்கு குதிறரக்கு சரியான தண்டறன கிறடத்தது.
- அமரய் ய த்ரிமடம் , சுரபூர்
மண ் ப ண் வீடு, கார்மாட் கிராமம்
மிட்டூர் - ாகலபல கஷா ளி ப ான் னம் க ட்றட
தாலுக்கா, பதை் கு பகாடகு 571219
இந்த பசயல் ாட்டிை் கு இறணயாக

யிை் சிதாள் 2:1 மை் றும்

யன்

டுத்தவும் .

பசயல் ாடு-3 விளம் ரம் கருத்து எழுதும் கநாக்கம் விளம் ரங் களின் அறிமுகம் மை் றும் அதன்
முக்கிய விஷயங் கறள அறியலாம் .
மெயல் முளற :
டி நிறல-1 அறிமுகம் ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுடன் உறரயாடல் நடத்தி
பதாறலக்காட்சி மை் றும் விளம் ரங் களில் பசய் தி ஊடகங் களில்
ார்த்துள ள
்
விளம் ரங் கள்
ை் றிய ககள் விகள் ஆயத்த ் டுத்திக் பகாண்டு மாணவர்களுடன் விவாதி ் ார். விளம் ரங் களில்
காண ் டும் விஷயம் என் ன? மாணவர்களுடன் விவாதம் பசய் து இந்த மாதிரியில் உறரயாடல்
மூலம் புரிய றவ ் ார்.
வீதி
க்கத்தில் துண்டாகி விழுந்துள் ள மின் சார கம் பி, நகராட்சியின்
முறையை் ை ணி இன் னும் ல

மூலம் றகக்பகாண்ட

இவ் வறக நிகை் வுகறள குறித்து மாணவர்கறள முதலில் வாய் பமாழியாக பவளி ் டுத்த வாய் ் பு
அளி ் ர்.
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பிைகு இந்த நிகை் வுகறள குறித்து அவர்களின் கருத்துக் கறள எழுத்து வடிவில் பவளி ் டுத்த
பசால் வர். சிக்கல் கறள தீர்க்க அலுவலக துறை அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் எழுத உை் சாக ் டுத்துவர்
மாணவர்கள் சிக்கல் கறள குறித்து சமூகத்தின் கவனத்றத இழுக்க
த்திரிறக ஆசிரியருக்கு
கடிதம் எழுத உை் சாக ் டுத்துவர் ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களின் கடிதம் எழுதுவதை் கு யன் டுத்த
கவண்டிய சிை ் புகறள குறி ் பிடுவர். சிை ் பு, பசாை் களில்
யன் , அைகான றகபயழுத்து
எழுதுவதில் அடி ் றட கநாக்கம் இன் னும் ல.
வகுப் பு : 8 மண ் ப ண் வீடு, கார்மாட் கிராமம்
நீ ட்டூர் -

ாகலபலகஷா ளி , ப ான் னம் க ட்றட தாலுக்கா

இந்த பசயல் ாட்டிை் கு இறணயாக

யிை் சித்தாள் 2.1 மை் றும் 2

யன்

டுத்தவும்

மெயல் பாடு : 3 விளம் ர கருத்து எழுது
கநாக்கம் : விளம் ரங் களின் அறிமுகம் மை் றும் அதன் முக்கிய விஷயங் கறள அறியலாம் .
மெயல் முளற : டிநிறல-1 ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுடன் உறரயாடி பதாறலக்காட்சி மை் றும்
பசய் தி ஊடகங் களில்
ார்த்துள் ள விளம் ரங் கள்
ை் றி ககள் விகள் ஆயத்த ் டுத்திக் பகாண்டு
மாணவர்களுடன் விவாதி ் ார். விளம் ரங் களில் காண ் டும் விஷயம் என் ன? மை் றும் விளம் ர,
பதாறலக்காட்சி உறரயாடல் , விவாதம் பசய் து இந்த மாதிரியில் உறரயாடல் மூலம் புரிய றவ ் ர்
படி ிளல - 2
இது அவர்கள் பசய் த விஷயங் கறள கவனத்தில் றவத்து உள் கள விளம் ரங் களில் உள் ள
விஷயத்றத மை் றும் அவை் றின் கநாக்கம் மை் றும் கதறவறய ் யிை் சி 3.1ல் மாணவர்கள் எழுதுவர்.
விளம் ரம் என் ைால் ப ாதுவாக வாடிக்றகயாளர்கறள பகாள் முதல் அல் லது ஒரு குறி ் பிட்ட
அறடயாளத்தின் தயாரி ் பு அல் லது கசறவறய அதிகம்
யன் டுத்த ஈர்க்க முயை் சிக்கும் ஒரு
ஒளி ர ் பு சாதனம் அதிக விளம் ரங் கள் ‘’அறடயாளத்தின் ஒவ் பவாரு கருத்தும் மை் றும்
அறடயாளத்தின்
ஒவ் பவாரு
உருவகத்தின்
கட்டுமானம்
மை் றும்
ஒருங் கிறண ் பு
கநாக்கங் களுக்காக
விளம் ரங் கள்
சில சமயங் களில்
உண்றம
தகவலுடன்
அவை் றின்
ஊக்கமளிக்கும் பசய் திறய உட்க ாதிக்கும் இந்த பசய் திகறள வைங் க பதாறலக்காட்சி,
வாபனாலி, திறர ் டம் , பசய் தித்தாள் கள் , வீடிகயா ககம் கள் , இறணயவழி விளம் ரம் மை் றும்
விளம் ர லறககள் , யன் டுத்த ் டுகின் ைன. லமுறை, ஒரு நிறுவனம் அல் லது அறம ் புகள்
சார் ாக ஒரு விளம் ர அறம ் பு விளம் ரங் கறள றவக்கிைது.
(இந்த பசயல் ாட்றட நிறைவுபசய் ய

யிை் சித்தாள் 3.1

யன்

டுத்துதல் )

மெயல் பாடு- 4 மவளியீடு படி
கநாக்கம் : பவளியீடுகறள

டித்து புரிந்து பகாள் ளுங் கள்

பவளியீடு என் ைால் என் து ப ாதுவாக தகவல் ர ்
் ட்டு உறர, டங் கள் அல் லது பிை ககட்டல் ,
ார்த்தல் தகவல் கறள பவளியிடுதல் என் ர் மை் றும் அச்சிட ் ட்டது ஆகியவை் றைக் குறிக்கிைது.
மெயல் முளற:
படி ிளல-1:
ல் கவறு துறைகளில் இருந்து பவளியிட ் டும் பவளியீடுகறள ப ாருள் களின்
அடி ் றடயில் மாணவர்களுடன் கலந்துறரயாடல் பின் னர் ஒரு பசயல் திட்ட கவறலயாக கசகரிக்க
மாணவர்களுக்கு கூறுவர்
படி ிளல-2:
வளர்ச்சியின்
ககள் விகறள
மாணவர்களுடன்
கலந்துறரயாடுவார்.
இந் த
கலந்துறரயாடலின் மூலம் , ஏதுவாளர் குைந்றதகளிடம் இங் கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள ககள் விகளுக்கு
தில் கள் கிறடக்கும்
டி விவாதம் ஏை் டுத்தி அங் கு உள் ள மாணவர்களுக்கு தகுந்த
அறிவுறரகறள வைங் குவார்.
வளர்ெசி
் நகள் விகள் :
* கசகரிக்க ் ட்ட தகவல் கள் அறனத்தும் பவளியீடுகளாக பசால் லவும் .
* பவளியீடுகளில் வடிவம் மை் றும்

ண்புகறள பசால் லுங் கள் ?

* பவளியீடுகள் ஏன் கதறவ? பசால் லவும் .
குறியீடுகறள யன் டுத்துவது அவசியமாக இருந்தது. நவீன காலத்தில் ஜான் குட்டன் ப ர்க் இல்
பதாடங் கிய ஆட்சி உலகம் இ ் க ாது நாம்
யன் டுத்தும் ப ரும் ாலான கட்டுறரகறள
உருவாக்கியுள் ளது. அதிர்ச்சி, ஆச்சரியம் , மகிை் சசி
் ,துக்கம் ககள் வி க ான் ை சூை் நிறலயில்
உணர்ச்சிகளின் ஒரு பதளிவான
டம் நாம் எழுதும் க ாது ஏை் ை குறியீடுகறள
யன் டுத்த
டும் க ாது மட்டுகம, எனகவ நவீன தமிை் பமாழி இலக்கிய வாதிகள் கட்டுறர குறியீடுகளின்

32

யன் ாட்றட தங் கள் இலக்கியங் களில் யன் டுத்துவறத ைக்க ் டுத்தி க் பகாண்டு இரு ் றத
காணலாம் . க ச்சுத் திைறமயால் மட்டும் பதாடர்பு ஏை் டுவதில் றல. இது எழுத்தில் இருந்தும்
உருவாகிைது. ஒளி குறியீடுகள் குரல் மை் றும் குரல் ஏை் ை இைக்கம் க சு வரின் உணர்ச்சிகறள
பவளி ் டுத்த உதவுகிைது என் ைால் , எழுதியுள் ள கட்டுறர குறியீடுகள்
உணர்ச்சிகறள
பவளி ் டுத்த உதவுகின் ைன. உறுதி பசய் த கட்டுறரறய உணர்ந்து அறத முறையாக ் புரிந்து
பகாள் வதிலும்
டிக்கின் ைவர்களுக்கு. கட்டுறர குறியீடுகள் முக்கிய
ங் கு வகிக்கின் ைன
கட்டுறரறய ் டிக்கும் க ாது டி ் வர் எங் கு எவ் வளவு கநரம் நிறுத்த கவண்டும் என் ை இைக்கம்
எ ் டி இருக்க கவண்டும் கட்டுறர குறியீடுகள் மூலம் அறிந்து யனுள் ள டித்தல் உண்டாகும்
எனகவ கட்டுறர அறிகுறிகறள ்
ை் றி அறிவு அவசியம் மாணவர்கள்
டித்தறத விளக்கவும்
உறுதி ் டுத்தவும்
ாராட்டும் கட்டுறர குறியீடுகள்
ை் றிய விழி ் புணர்வு மிகவும் அவசியம்
முந்றதய வகு ் புகளில் ஏை் கனகவ கட்டுறர குறியீடுகள் அறிமுக ் டுத்த ் ட்டது ஆனால் இந்த
கட்டத்தில் கமலும் விரிவாக்கத்தில் கட்டுறர குறியீடுகள்
ை் றி மாணவர்கள் பதரிந்து பகாள் ள
கவண்டும் . இந்தக் கை் ைல் விறளவு டிக்கும் மை் றும் எழுதும் திைன்கறள திைம் ட அறடய கட்டுறர
குறியீடுகறள ஏை் ை வண்ணம்
யன் டுத்தும் திைறன ் ப ை கவண்டும் பதாடக்க நிறலயில்
பமாழி கை் ைலில் இருந்து கமல் நிறலயில் பமாழி கை் ைலில் இலக்கணமாக கை் பிக்க ் டும் கட்டுறர
எழுதும் அடி ் றட கநாக்கத்திை் கு உதவுகிைது. குறியீடுகள் கை் ைல் விறளவுகள் - 18
டிக்கும்
க ாதும் எழுதும் க ாதும் ஏை் ை குறியீடுகறள புரிந்துபகாண்டு
யன் டுத்துவர். எழுதும்
கநாக்கத்திை் காக இருக்கக்கூடிய பவளி ் ாடு நறடயில் எழுத ைகிபகாள் கின் ைனர்.
கை் ைல் -4 பவவ் கவறு கநாக்கங் களுக்காக எழுத ் ட்ட
குறியீடுகறள சரியாக யன் டுத்துவர்.

ல் கவறு தறல ் பு கட்டுறரகளில் கட்டுறர

கை் ைல் விறளவுகள ின் விரிவாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம்
யிை் சி டித்தல் எழுதுதல் புரிந்து
பகாள் வதில் கட்டுறர குறியீடுகள் முக்கிய ங் கு வகிக்கின் ைன. கட்டுறர குறியீடுகறள புரிந்து
பகாள் ளும் அறிவு
யன் ாடு புரியவில் றல என் ைால் பமாழிறய சுவாரசியமாக அல் லது
ப ாருள் ட அனு வி ் து கடினம் தமிை் பமாழியின் வரலாறுகறள கவனிக்கும் ப ாழுது
முதை் சங் கத்தில் எந்த கட்டுறரயிலும் குறியீடுகறள யன் டுத்த ் டாமல் இரு ் றத காணலாம் .
குறிப் பு : ஏதுவாளர் இகதக ால
யன் டுத்துவர்.

ல

டங் கறள கசகரித்து மாணவர்களின்

யிை் சி தாள் களில்

மெயல் பாடு : 6
நிகை் வுகறள பூர்த்தி பசய்
தறல ் ற பகாடு.
ந ாக்கு : முழுறமயை் ை நிகை் வுகறள பூர்த்தி பசய் து நிகை் வுக்கு தறல ் ற

பகாடு ் து

மெயல் முளற : ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களின் எண்ணிக்றகக்கு அனுகூலமாக குழுக்கறள கசர்த்து
ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் முழுறமயை் ை நிகை் வுகறள பகாடு ் ர். குழுவின் மாணவர்கள் அந்த
வகு ் பு மாணவர்களுக்கு தங் களின் பசாந்த கண்கணாட்டத்தில் உறரயாடி பூர்ண
டுத்துவர்.
பூரணமான நிகை் றவ வகு ் பு மாணவர்கள் ார்றவக்கு றவக்க அளி ் ர். அகதக ால ஒவ் பவாரு
குழுவினரும் வகு ் பில் தங் கள் தறல ் புகளுடன் நிகை் வுகறள விவரித்து பூர்த்தி பசய் வர் இதன்
நடுவில் மாணவர்களுக்கு பிரச்சிறன ஏை் ட்டால் ஏதுவாளர்கள் வழிகாட்டுவார். அது மட்டும்
அல் லாமல் பமாழிறய சுவாரசியமாக உள் ளடக்கியுள் ளது.
வகுப் பளற : 8 ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களின்

ணித்தாள்

யிை் சி

மெயல் முளற : 1 மெயல் களள படிக்க மாணவர்களுக்கும் அறிவுறுத்துகின்றனர். பின்னர்
ப யரிடலாம் ' ா' என் ை யிை் சி 1.2 ஐ எழுத்து குறி ் பிடுவர். மாணவர்கள் தங் களுக்குத் பதரிந்த
குறியீடுகறள விவாதித்து எழுதுவர் எழுத்தாளர்களுடன் ஏதுவாளர்கள் விவாதித்து எழுதுவர்.
குறிப் பு : மாணவர்களுக்கு வைங் க ் ட்ட இலக்கியக் கட்டுறரகறள
மாணவர்களுக்கு கட்டுறர குறியீடுகறள பசால் லிக் பகாடு ் ர்
1.

ஒரு காலத்தில் அடர்ந்த காடு இருந்தது

2.

ஒரு ைறவ மரத்தின் கமல்
யன் டுத்த ் டுகிைது.

யன்

டுத்திக் பகாண்டு

ைந்தது இங் கக வாக்கியத்தின் முடிவில் ஒரு முழு நிறுத்தை் குறி (•)

இது 'புள் ளி' என் றும் அறைக்க ் டுகிைது.
இது வாக்கியத்தின் முழு
யன் டுத்த ் டுகிைது.
3.

தாறய மீறிய

பசயல் ாட்றடயும்

ந்தம் இல் றல: உ ் ற

குறிக்கிைது

விட சுறவயில் றல
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இது

வாக்கியத்தின்

முடிவில்

4.

க ாதும் அடுத்தது எனக்கு வீடு எங் கக வாக்கியங் களுக்கு இறடயில் அறர ் புள் ளி (:)
யன் டுத்த ் ட்டுள் ளது.
இது
முக்கிய
வாக்கியங் களின்
உட்பிரிவுகளின்
முடிவில்
யன் டுத்த ் டுகிைது.

5.

மந்தரகா,ஹிரண்யகராமா

ைறவ மை் றும் சித்தராக நால் வரும் நண் ர்கள்

கவட்றடக்காரன் உடகன
வாக்கியத்தின் நடு நடுகவ

மந்திரகனுக்கு

காை் புள் ள குறி (•)
7.

யன்

வறலறய

க ாட்டு

விட்டு

பசன்ைான்

இங் கக

டுத்த ் ட்டுள் ளது

நீ ஏன் ஓகடாடி வந்தாய் ?
கை் ைல் விறளறவ சாதிக்க முன் றவத்துள் ள பசயல் ாடுககள இறுதி அல் லது ஏதுவாளர்கள்
பவவ் கவறு பசயல் ாடுகள் பசய் ய சுதந்திரம் உண்டு.

•

கை் ைல் விறளவு : 19 குழுக்களில் பசயல் ாடுகளில்
ங் ககை் று வழிகாட்டுதல் கறள ்
பின் ை் றுகிைார்கள் கூட்டம் , விைா, நிகை் சசி
் கறள பதாகுத்து வைங் குவர். எழுத்துக்கறள
அச்சிட,
விஷயங் கறள
டிக்கவும் ,
புரிந்து
பகாள் கின் ைனர்.
த்திரிக்றக
கடிதம் ,தின ் த்திரிறக,
விளம் ரம்
கை் ைல்
விறளவுகளின்
விரிவாக்கம்
மை் றும்
முக்கியத்துவம் :

•

மாணவர்களின்
ாடச் பசயல் ாடுகள் அறனத்து வளர்ச்சியும்
ாடங் கள் மை் றும் கூடகவ
வகு ் றை பவளிகய நடக்கும் பசயல் ாடுகள் பூரணமாக உள் ளது ஆதலால் கமலுள் ள கை் ைல்
வறளவின் எதிர் ார் ் பு மாணவர்களுக்கிறடகய குழு ாவறனறய வளர் ் தன் மூலம் தன்
தனித்துவ கமம் ாட்டிை் கு வழி வகுக்கிைது.

•

முந்றதய வகு ் புகளில்
டிக்கும் திைன் தின ் த்திரிறக, விளம் ரம் , றகபயழுத்து அல் லது
அச்சிட்ட ப ாருட்கறள
டித்து புரிந்து பகாள் ள அனுகூலமான வறகயில் வகு ் பு பசயல்
முறைகளில்
டிக்கும் திைன் ப ை் றிருந்த தை் க ாது துறண
ாட விஷயங் கறள ்
டிக்கும்
திைன் எதிர் ார்க்க ் டுகிைது.

•

நடக்க விருக்கும்
ல் கவறு கலாச்சார,விறளயாட்டு முதலான நிகை் சசி
் களில் ஏதுவாளர்கள்
கமறடறய நிர்வகி ் து வாடிக்றக ஆனால் இது க ான் ை நிகை் சசி
் களில் மாணவர்கறள
முன்னாக நிறுத்தினால் ஏதுவாளர்கள் வைங் கும் கட்டறளபின் ை் றி நிகை் சசி
் கறள அைகாக
நிர்வகி ் கதாடு அவர்களின் கமறட நிர்வாகத் திைறன வளர்த்துக் பகாள் ள உதவுகிைது. அ ் டி
என் ைால் ாட ் புத்தக மட்டுமல் ல ாட ் புத்தகத்தின் பவளிகய ல் கவறு ப ாருட்கறள டி ் து
மை் றும் அறத புரிந்து பகாள் ளும் திைன் . இந்த கட்டத்தில் ஆக கவண்டியது எதிர் ார் ் பு புரிந்து
பகாள் வதின் திைறன ப றுதல் , துறண ் ாட அச்சிட்ட ப ாருட்கள் கிறடக்க ஏதுவாக
உத்தரவாதம் தர கவண்டும் , இதை் கு ள் ளி புத்தகாலய புத்தகங் கள் மாணவர்களுக்கு டி ் பில்
கவனம் பசலுத்த கவண்டும்
ள் ளியின் பிரார்த்தறன கநரம் கூட்ட விைாக்கறள. திட்டமிட்டு
ஒவ் பவாரு மாணவரும் இதில் கலந்து பகாள் ள ஆர்வமூட்ட கவண்டும் எல் லா மாணவரும் இதில்
கலந்து பகாள் ள ஆர்வமூட்ட ாட விஷயங் கறள டித்து புரிந்து பகாள் ள கவண்டும் .

மெயல் பாடு-1 எங் களள சுற் றி ஒரு விவாதம்
ந ாக்கம் : கட்டறளகள் மை் றும் குறி ் புகளுக்கு உள் ள கவறு ாடுகறள பதரிவி ் து.
பசயல் முறை :படி ிளல-1 ஏதுவாளர்கள் மாணவர்கள் வகு ் றையில் அவர்கள் பகாடுக்கும் அறிவுறரகறளக்
ககட்டுச் அறத பின் ை் ை பசால் வர் உதாரணமாக அறனவரும் எழுந்து நிை் கவும் வரிறசயில்
வாருங் கள்
கரும் லறகயில்
எழுத்துக்கள்
மை் றும்
பவவ் கவறு
வழிமுறைகறள மாணவர்களுடன் கலந்துறரயாடுங் கள் .

சூை் நிறலகளில்

யன்

டுத்த ் டும்

நகள் விகள் :
1.

வங் கியில் நீ ங் கள் என் ன நிறனக்கிறீர்கள் என்

றத எங் களிடம் கூறுங் கள் .

2.

மருத்துவமறனயில் உள் ள வழிமுறைகள் என் ன?

படி ிளல -2
ஏதுவாளர் வகு ் றையில் உள் ள மாணவர்களிடம்
ள் ளித் பதாழுறகயின் க ாது என் பனன் ன
பசயல் ாடுகள்
நடக்கும்
என் று
ககள் வித்து
ககட்டு
மாணவர்களுடன்
கலந்துறரயாடி
வழிகாட்டுதல் கள் மை் றும் குறி ் புகறள வைங் குவார்கள் .
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நகள் விகள் :
* பிரார்த்தறனயின் க ாது என் பனன் ன பசயல் கறளச் பசய் கிைார்கள் ?
*

ள் ளி வளாகத்றத சுத்தம் பசய் ய யார் வழிகாட்டினார்?

உங் கறள உடை் யிை் சி ஆசிரியர் என் று கருதி கட்டறளகறள எழுதுங் கள் .
குறிப் புகள் :
ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்களுக்கு
குறி ் புகள்
கவறு ாடுகறள பதரிவித்து பசயல் ாடுகறள பசய் ய றவ ் ர்.

மை் றும்

வழிகாட்டுதல்

கூறி

பசயல் ாடுகள் : எல் கலாருடன் பசய் யலாம் .
மெய் முளற: ஏதுவாளர் வகு ் பு மாணவர்கறள மூன் று குழுக்கள் பசய் து சுதந்திர தின விைா
நிகை் சசி
் கறள ்
ை் றிய வழிகாட்டுதல் கறள வைங் கி ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் நிகை் சசி
் கறள
பிரித்து அறத கமை் ார்றவ பசய் வார்.
குழு-1 தயாரி ் பு ப ாறு ் பு
குழு-2 கமறட ப ாறு ் புக் குழு
குழு-3

ள் ளி வளாகத்றத சுத்தம் பசய் தல் மை் றும் அலங் கரித்தல் .

குறிப் பு : ஏதுவாளர் ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் பகாடுக்க ் ட்ட வழிகாட்டுதல் கறள புரிந்துபகாண்டு
கறடபிடிக்க பசய் வதில் அவர்களின் யனுள் ள கமை் ார்றவ பசய் வர்.
பசயல் ாடு -3 நிரூபிக்கலாம் வாருங் கள்
ந ாக்கம் : நிகை் சசி
் நிரல் உருவாக்கும் முறை.
பசயல் முறை: ஏதுவாளர்கள்
முன்றவ ் ார்கள்

வகு ் றையில்

ஒரு

நிகை் சசி
் யின்

கயாசித்தல்

மாதிரிறய

பிைகு மாணவர்களுக்கு தாங் கள் கண்ட நிகை் வுகளின் அம் சங் கறள குறித்து பசால் லுமாறு
பசால் வர் முன் பசன் று வகு ் பு மாணவர்கறள இரண்டு குழுவாக பசய் து ஒரு குழுவிை் கு பமாழியில்
சங் கம் திை ் பு விைா மை் றும் . மை் ை குழுவிை் கு ள் ளி ஆண்டு விைா நிகை் சசி
் நிரல் வழிகாட்டுதல்
பசய் ய பசய் வர்.
நகள் விகள் :
* நிகை் சசி
் றய யார் பதாடங் கி றவக்கிைார்கள் .
* நிகை் சசி
் என் ன என் ன
* உங் கள்

டி நிறலகறள உள் ளடக்கியது?

ள் ளியில் சுதந்திர நிகை் சசி
் க்கு ஒரு விளக்கஉறர எழுதுங் கள் .

மெயல் பாடு: 4 மெய் தித்தாள் படிக்கலாம் தகவளலப் அறியலாம்
ந ாக்கம் : பசய் தித்தாறள

டித்து அறிக்றக எழுதும் பசயல் முறைறய புரிந்து பகாள் ளுதல் .

மெயல் முளற : புத்தக பவளியீடு நிகை் சசி
் யின்
த்திரிக்றக ஏதுவாளர் அறத டிக்கச்பசால் லி
மாணவர்களுடன் கலந்துறரயாடல் மை் றும் அறிக்றக எழுதும் முறைறய கை் பி ் ார்.
ஆசிரியர் குறிப் பு: ஏதுவாளர் கிறடக்கக்கூடிய ஏதாவது பசய் திறய குறி ் ற
பசயறல ார்க்கச் பசய் யலாம் .

யன்

டுத்தி இந் தச்

நகள் விகள் :
1.

பகாடுக்க ் ட்ட பசய் தித்தாளில் பவளியிட ் ட்ட நிகை் ச்சி என் ன?

2.

இந்த நிகை் சசி
் றய பதாடங் கி றவத்தவர் யார்? மை் றும்
பகாண்டனர்?

3.

புத்தகம் பவளியிட ் ட்டதின் முக்கிய கநாக்கம் என் ன?

நிகை் சசி
் யில்

யார் யார்

ங் கு

மெயல் பாடு:5 விளம் பரம் எனக் கும் மதரியும் .
ந ாக்கம் : அச்சிட ் ட்ட விஷயங் கறள ்

டித்து ் புரிந்து பகாள் வது திைறன வளர் ் து.

மெயல் முளற :
ஏதுவாளர்கள் வகு ் றையில் சில விளம் ரங் களில் நகறல எளிதாக ் அவர்கள் காட்டி விளம் ரம்
என் ைால் என் ன?
எங் பகங் கு
ார்த்திருக்கிறீர்கள் ? ஏன் க ாட்டுள் ளார்? என் ை ககள் விகறள ககட்டு விவாதி ் ார்
பிைகு பின் வரும் விளம் ரத்றத பகாடுத்து மாணவர்கள் தங் கள் அம் சங் கறள கவனித்து ட்டியலிட
பசால் லுவார்.
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குறிப் பு :
ஏதுவாளர்கள்
பசால் லுவது
எ.கா:

தங் கள்

சுை் று ் புைங் களில்

ப ாருட்கறள

விளம் ரங் களுக்காக

யன்

டுத்த

டம் வறரவது ,நடி ் பு, உறரயாடல் முதலானறவகள் .

மதி ் பீடு பசயல் ாடு உங் கள்
குறி ் ற பவளியிடடவும் .

ள் ளியில் பிரியாவிறட விைா அறிக்றகறய தயாரித்து ஒரு பசய் திக்

அடுக் கு- 1

அடுக் கு - 2

அடுக் கு - 3

அடுக் கு - 4

மாணவர்களுக்கு
அறிக்றக எழுத
முடியவில் றல

மாணவர்கள்
அறிக்றக எழுதி
உள் ளனர் ஆனால்
எழுதியது முறையாக
இல் றல

மாணவர்கள் அறிக்றக
எழுதி உள் ளனர் ஆனால்
இறுதி அறிக்றக
முறையாக இல் றல

மாணவர்கள் எழுதிய
அறிக்றக
ப ாருத்தமாகவும்
முறையாகவும் உள் ளது.

*

ஏதுவாளர்களுக்கு முக்கிய மை் றும் சிை ் பு குறி ் புகள் :
கமகல உள் ள கை் ைல் விறளவுகள் கமை் பகாள் ள ஏதுவாளர்கள்
பசயல் ாடுகறள நிர்வகிக்க கவண்டிய பசயல் திட்டம்
ஒழுங் கறமக்க ் ட்ட

ள் ளி அளவில் க ாதுமான

*

வகு ் பு மாணவர்களும்
தூண்ட ் ட கவண்டும் .

பசயல் ாடுகளில்

தீவிரமாக

ங் ககை் க

*

அறனவரும் றகக்பகாள் ள கவண்டிய நிகை் சசி
் மாணவர்ககள நிர்வகிக்க வழிகாட்ட கவண்டும் .

*

பிரார்த்தறன கநரம் , விறளயாட்டு பசயல் ாடுகள் கலாச்சார பசயல் ாடுகள் ,
ஆய் வகம் முதலான திைறன பவளி ் டுத்த வாய் ் பு வைங் க ் ட கவண்டும் .

நூலகம் ,

சுருக்கமான மதி ் பீட்டின் பசயல் ாடுகறள ஒழுங் கறமக்கவும் இ ் க ாது அத்தறகய மதி ் பீடு
பசயல் ாடுகறள வடிவறமக்க முன் னுரிறம அளிக்க ் டலாம் .
வடிவறமக்க ம் விறளறவ இந்த கட்டறளகறள அறடய முன் பமாழிய ் ட்ட பசயல் ாடுககள
இறுதியானறவ அல் ல ஏதுவாளர்களுக்கு மை் ை சாத்தியக் கூறுகளுக்கு சுதந்திரம் உண்டு.
மெயல் பாடு: 5
ண்டிறககள்

ல - பகாண்டாட்டம் ஒன் கை

ந ாக்கம் : உணர்வு பூர்வமானவிழுமியங் கறள புரிந்து பகாண்டு அந்த விழுமியங் கறள குறித்து
தன் னுறடய கருத்துக்கறள பதரிவி ் து.
மதிப் பீடு மெயல் பாடு :
இயை் றகயில்

ல வண்ணம் ,

ல வடிவம் , ல உருவங் களில் மரம் , பசடிகள் உள் ளன.

மனிதன் இயை் றகயின் ஒரு
ாகம் மனுஷர்களிலும்
லவறக ஜனங் கள் உண்டு. பவவ் கவறு
மதங் கள் , கலாச்சாரங் கள் பின் ை் றுகின் ைன. ஆகிலும் மரம் பசடிகளில் இல் லாத கவறு ாடுகள்
மனிதர்களில் உள் ளது. இது கவண்டியதில் றல. கவறு ாடு இல் லாத பசடி மரங் கறள க ால பிைர்க்கு
உதவி பசய் யும் குணத்துடன் வளர்ந்தால் மனிதனின் வாை் வு திரும் வும் மாறும் .
குறிப் பு :
ஏதுவாளர்கள் கமலுள் ள கருத்றத கரும் லறகயின் கமல் எழுதி கதர்ந்பதடுத்த மாணவர்களுக்கு
டிக்க பசால் லி, பிைகு மாணவர்களுக்கு இறத குறித்து தன் கருத்துக்கறள எழுத பசால் வர்.
நகள் விகள் :
இயை் றகயில் இல் லாத கவறு ாடு நமக்கு கவண்டுமா? சிந்திக்கவும் சிறு கட்டுறர எழுதவும் .
அடுக் கு - 1
மாணவர்களுக்கு எறத எழுத முடியவில் றல
மாணவர்கள் கருத்துக்களுக்கு ப ாருத்தமாக
எழு த முடியவில் றல

அடுக் கு 2
மாணவர்கள் கருத்துக்களுக்கு ப ாருத்தமாக
எழுதமுடியவில் றல
மாணவர்கள் ப ாருத்தமான எல் லா
விவரங் கறள எழுதியுள் ளனர்.

ஏதுவாளர்களுக்கான குறிப் புகள் :
*

ஏதுவாளர்கள் ஏகதா ஒரு மதத்றத மட்டும் முன் னிறல ் டுத்தாமல் எல் லா மதமும் சமம் என் று
உணரும் வறகயில் பசயல் ாடுகறள றகக்பகாள் ள கவண்டும் .
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*

எல் லா மதத்தின் மாணவர்களுக்கும் சமமான வாய் ் பு அளிக்கும் வறகயில் பசயல் ாடுகறள
திட்டமிட கவண்டும் .

*

எல் லா மதங் களின் அடி ் றட தத்துவங் கறள மாணவர்கள் மதிக்கும் வண்ணம் வழிகாட்டுதல்
கவண்டும் .

*

உள் ளூர்

ண்டிறககளில் எல் லா பிள் றளகளும்

ங் ககை் கும்

டி உை் சாக ் டுத்த கவண்டும் .

இந்த கை் ைலின் விறளவுகறள கமை் ககாள் பகாடுக்க ் ட்ட பசயல் ாடுககள முடிவு அல் ல.
கற் றலின் விளளவு : 12
கவிளத, களத,
ாடகம் , கட்டுளர, நகலிக்கூத்து, கருத்தரங் கு, பழ ் தமிழ் , கீர்த்தளனகள் ,
ாட்டுப் புறப் பாடல் , இலக்கண இலக்கியம் ,சுய ெரிளத வாழ் க்ளக வரலாறு சுற் றுலா
களதகளள நகட்டு புரி ் து மகாள் கின்றனர். மபாருள் உள் ள எளிய விவாதம் உளரயாடல் களில்
பங் நகற் று. மொற் கள் எழுத்துக்களின் ஒலிகளின் வித்தியாெத்ளத கவனித்து படிக்கின்றனர்.
எளிய வாக்கியங் களில் குறிப் பு மெய் து மகாள் கின்றனர்.
கை் ைல் விறளவுகள ின் விரிவாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் :
முன் வகு ் பின் கை் ைல் விறளவுகறள கவனிக்கும் க ாது கமகல உள் ள கை் ைல்
லன் களின்
கருத்துக்கறள இலக்கிய கூறுகளான கறத ் ாடல் , கட்டுறர, நாடகம் , விமர்சனங் கள்
ப ாருத்தமான ாட பசயல் ாடுகள் திட்டமிட ் ட்டுள் ளறத ார்க்க முடியும் . பதாடர்ந்து எட்டாம்
வகு ் பில் கட்டுறர, ககலிக்கூத்து, வாை் க்றக வரலாறு சுயசரிறத, சுை் றுலா கறதகறள
அறிமுக ் டுத்த ் ட்டுள் ளது.
முன் வகு ் பில் மாணவர்களின் விவாதம் , ாராட்டுதல் ,க ாை் றுதல் ,க ான் ை திைன்கறள அறடயும்
எதிர் ார் ் பு இருந்தால் தை் க ாது உள் ள வகு ் பில் புரிந்து பகாள் ளவும் எளிய விவாதம் , உறரயாடல்
சுய தீர்மானம் பகாள் வகதாடு
றட ் ாை் ைலுடன் எழுதும் திைன் மை் றும் வாய் பமாழியாக
பதளிவு டுத்தும் திைன் கறள எதிர் ார்க்கிைது. இறத ் க ால் முன் வகு ் பில் நாட்டு ் புை ாடல் ,
நாட்டு ் புைக்
கறத,
மறை ் ாட்டு
மை் றும்
இலக் கண
இலக்கியங் கறள
அறிமுக ் டுத்த ் ட்டுள் ளது. கமகல உள் ள இலக்கிய வறககறள விவாதித்து உணர்வுகறள
பவளி ் டுத்தவும்
ாராட்டும் திைன் கறள எதிர் ார்க்க ் டுகிைது, இறத ் க ால
ைந்தமிை்
கீர்த்தறனகள் இலக்கண இலக்கிய
ாடங் கறள பசயல் டுத்துகிைது, கமகல உள் ள இலக்கிய
வறககளின் நுட் ங் கறள புரிந்துபகாண்டு குறி ் பு பசய் து பகாண்டு
ாடத்தில் உள் ள
மதி ் புகறள குறித்து பசாந்த கருத்துக்கறள பவளி ் டுத்தும் திைன்கள் எதிர் ார்க்க ் டுகிைது.
தமிை் பமாழியில் பமாழி ்
ண்புகத்தன் றம பசாை் கள் , ஒளி, ஒை் றுறம, குரல் வித்தியாசம்
இறவகறள புரிந்து பகாண்டு தனக்கக உரிய வறகயில் கை் றன பசய் து
றட ் ாை் ைலுடன்
எழுதும் திைன் மை் றும் வாய் பமாழியாக பவளி ் டுத்தும் திைன் கறள எதிர் ார்க்க ் டுகிைது.
மெயல் பாடு: பமாழியின் அைகு
ந ாக்கம் : முதை் சங் கம் , இறடச்சங் கம் ,
வறககறள புரிந்துபகாள் ள பசய் தல் .

மை் றும்

கறடச்சங் கம்

முதலியவை் றின்

இலக்கிய

மெயல் முளற :
ஏதுவாளர்கள் வகு ் பில் உள் ள மாணவர்களுக்கு தமிை் பமாழியில் உருவாக்கிய பவவ் கவறு
காலகட்ட இலக்கிய வறககறள கீகை பகாடுக்க ் ட்ட மாதிரியின் முதை் சங் கம் , இறடச்சங் கம்
மை் றும் கறடச்சங் கம் துண்டுகறள பகாடுத்து
டிக்கச் பசால் வார். கீகை உள் ள ககள் விகளின்
மூலம் விவாதித்து முதை் சங் கம் , இறடச்சங் கம் , கறடச்சங் கம் இலக்கிய வறககறள ் புரிந்து
பகாள் ள பசய் வர்.
குறிப் பு
:
ஏதுவாளர்கள்
முதை் சங் கம் ,
இறடச்சங் கம் ,கறடச்
சங் கங் கள்
இலக்கியம்
தனி ் யனாக்கம் குறித்து தகவல் பதரிந்து பகாண்டு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரித்து மாணவர்கள்
புரிந்துபகாள் ள பசய் தல் இந்த பசயல் ாடுகறள பசய் யும் க ாது ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு
வரக்கூடிய எல் லா குை ் ங் கறள தீர்க்கவும் பசயல் முறையில் எல் கலாரும்
ங் ககை் றுள் ளறத
உறுதி டுத்திக் பகாண்டு முன் கன பசல் வது மிக முக்கியம் .பசாை் கறள புரிந்து பகாள் ள பசய் தல் .
பசயல் முறை ஏதுவாளர்கள் வகு ் பில் உள் ள மாணவர்கறள இரண்டு குழுக்களாக பசய் து முதல்
குழுவிை் கு முதை் சங் க அட்றடகறளயும் இரண்டாவது குழுவிை் கு கறடச்சங் க பசாை் கள் ளுள் ள மின்
அட்றடகறள பகாடு ் ர் பிைகு மாணவர்களுக்கு மின் அட்றடகளில் உள் ள முதை் சங் க
பசாை் ககளாடு கறடச்சங் க பசாை் கறள ப ாருத்தி பசால் ல பசய் து மாணவர்கள் பசால் லிய
பசாை் கறள ஏதுவாளர்கள் கரும்
லறகயின் கமல் எழுதி புரிந்து பகாள் ள பசய் வர், பிைகு ஒகர
ப ாருளில் உள் ள பசாை் கறள முதல் சங் கத்திலிருந்து கறடச்சங் க வறர மாை் ைம் அறடந்தறத
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குறித்து விவரி ் ர் மாணவர்களுக்கு
பசால் வர்.

அறிந்துள் ள

எல் லா

பசாை் கறளயும்

ட்டியல்

பசய் ய

ிளல-1
குறிப் பு
: ஏதுவாளர்கள்
கீகை பகாடுக்க ் ட்டுள் ள மாதிரி பசாை் கறள
யன் டுத்தி
இச்பசயல் ாட்றட நிறைகவை் ை கவண்டும் . வகு ் பு சூை் நிறலக்கு ஏை் குழுக்கறள ஏை் டுத்திக்
பகாள் ள கவண்டும் .
மெயல் முளற : 2
கூடு-குழு கூடு
ந ாக்கம் : முதை் சங் கம் மை் றும் கறடச்சங் கம்
மெயல் முளற :
ஏதுவாளர்கள் வகு ் பில் மாணவர்களுக்கு சில பசாை் களின் மின் அட்றடகறள பகாடு ் ர்
மாணவர்கள் அந்த பசாை் கறள டித்து, கவனித்து அறவகளில் முதல் சங் கம் மை் றும் கறடச்சங் க
பசாை் கறள பிரித்து இறுதி வகு ் பில் டித்து பசால் ல பசய் வர்.
குறிப் பு : ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு
குை ் ங் கறள நீ க்க உதவி பசய் ய கவண்டும் .

பசாை் கறள

கவறு டுத்தும்

க ாது

உண்டாகும்

மெயல் பாடு -3
கவிறத

டித்து கீர்த்தறனகள் ககட்கலாம் .

கநாக்கம் : கவிறத மை் றும் கீர்த்தறன வறககறள புரிந்துபகாள் ள பசய் தல் .
மெய் முளற : ஏதுவாளர்கள் கீகை பகாடுக்க ் ட்ட கவிறத மை் றும் கீர்த்தறனகறள
ாடுவர்
மை் றும் மாணவர்கறள டிக்க பசய் து தாங் கள் கவனித்த அம் சங் கள் மை் றும் அறிகுறிகள் குறித்து
விவாதி ் ார்.
நகள் விகள் :
* கவிறத மை் றும் கீர்த்தறனகள் இவ் விலக்கிய வறகயில் நீ ங் கள் கவனித்த ப ாதுவான அம் சங் கள் .
* கவிறத மை் றும் கீர்த்தறனகள் நீ ங் கள் கவனித்த அம் சங் கள் யாறவ?
குறிப் புகள் : ஏதுவாளர்கள் முன் கை் பித்த எட்டாவது வகு ் பு இறைவாை் த்து மை் றும் பமாழி வாை் த்து
பசய் யுறள யன் டுத்திக் பகாள் ளலாம் .
முன் கற் பித்தல் :ஒரு அடர்ந்த காடு காண ் ட்டது அந்த காட்றட மனிதன் பவட்டினான் என் று நிறனத்து
பகாள் கவாம் . அங் கு அறடக்கலம் புகுந்த ைறவகள் கவறு சரணாலயம் கதட கவண்டும் .தீவனம்
இல் லாமல் மான் கள் மாயமாகும் மான் கறள கவட்றடயாடி உயிர் வாழும் புலி, சிறுத்றத, சிங் கம்
எல் லாம் அங் கிருந்து பசல் ல கவண்டும் . துங் கிக் பகாள் ள மறைவு இல் லாததால் ஓநாய் , கரடிகள்
ஓடி ் க ாகும் .
ைம் கனிகள் கிறடக்காமல் புழு பூச்சிகள் பிரயாணம் பசய் யும் .பமாட்றடயான
காட்டில் வாை் ந்து என் ன லா ம் என் று எளிதில் பவளிகயறும் எலிகறள நம் பி இருந்த ாம் பு பின்
பதாடரும் . குளிர், சுடும் , பவயில் , ஊை் று நீ ர், நிலத்தின் பிராணிகள் மரணமறடயும் அத்தறகய
பூமியில் விவசாயத்திை் கு யன் டுத்தினால் அங் கு புதிய பிரச்சிறனகள் வந்து கசரும் .
நகள் விகள் :
* சமீ த்தில் காட்டு பிராணிகள் நகரத்திை் குள் வர காரணங் கறள
* சுை் றுச்சூைறல

ட்டியல் பசய் கவாம் .

ாதுகாக்க எவ் வறக பசயல் ாடுகறள மாணவர்கறள பசய் ய றவக்கலாம் .

* சுை் றுச்சூைலில் அழிவு - மனிதகுலத்தின் அழிவு

ை் றி மாணவர்கள் கட்டுறர எழுதி றவக்கவும் .

ந ாக்கம் :
பகாடுக்க ் ட்ட

ாட ் குதிறய

டித்து அறிந்தறத பசால் வது.

மெய் முளற : கீகை பகாடுக்க ் ட்ட கறதறய பிள் றளகள் குரல் ஏை் ை தாை் வுடன் பசால் லுதல் ,பிைகு
ககள் விகள் மூலம் பிள் றளகள் இந்த கறதயில் மறைந்துள் ள நல் ல குணங் கறள காண்பித்து நல் ல
வழிகறள காட்டுவது.
ீ ரின் வாடளக :
ஒரு ஊரில் கசாமண்ணன் என் ை ஒரு விவசாயி இருந்தான் அவன் தன் வயலில் காய் கறிகறள
வளர்த்து வந்தான் .அவனின் விவசாயத்திை் கு தூரத்தில் இருந்த குளத்தில் தண்ணீர ் பகாண்டு வந்து
விறளச்சலுக்கு யன் டுத்திக் பகாண்டிருந்தான் .
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கசாமண்ணாவின் வயல் க்கத்தில் பீமண்ணாவிை் கு பசாந்தமான கிணறு இருந்தது பீமன் னன் தன்
கிணை் றை கசாமண்ணனுக்கு விை் றுவிட்டான் .இவன் மறு நாள் காறலயில் தான் வாங் கிய
கிணை் றை கநாக்கி நடந்து பசன் று அந்த கிணை் றை
ார்த்து மிக மகிை் ந்து அந்த கிணை் றின்
அருகாறமயில் பசன் று கிணை் றின் தண்ணீர ் பமால் ல பசன்ை க ாது. பீமண்ணன் அவன் அருகக
வந்து அவறன தடுத்து நான் உனக்கு கிணை் றை மட்டும் தான் விை் கைன் ஆறகயால் அதிலுள் ள
தண்ணீறர விை் கவில் றல என் ைான் . உனக்கு தண்ணீர ் கவண்டுமானால் நீ ரின் வாடறகறய தர
கவண்டும் என் று பசான் னான் . இதனால் கசாமண்ணன் மிக கவறலயுை் ைான் . சிை ிது கநரம்
கயாசித்து விட்டு சரி, ஆனால் வாடறக தர கவண்டியவன் நான் அல் ல நீ கய என் ைான் .என் ன
பசால் கிைாய்
நான்
ஏன்
தரகவண்டும்
என் று ககா த்துடன்
கசாமண்ணனற
ார்த்து
ககட்டான் .உன் னுறடய தண்ணீர ் என் னுறடய கிணை் றில் உள் ளதால் நீ தான் எனக்கு வாடறக
பகாடுக்க கவண்டும் . என் று, வாதம் பசய் தான் . இதனால் பவட்கம் அறடந்த பீமண்னன் தன் தவறை
உணர்ந்து கசாமன் னனிடம் மன் னி ் பு ககட்டு அங் கிருந்து அவன் வீட்டிை் கு திரும் பி பசன்ைான் .
மெயல் பாடு : 05

டம்

ார்-க சு

ந ாக்கம் : கயாசித்து ப ாருறள குறித்துச் பசால் வது
மெயல் முளற : வகு ் பில் ஏது வாளர்கள் தை் சமய ககாவில் சூைலின் ச மூகத்தில் நிகை் ந்த
மாை் ைங் களும் மக்கள் அனு வித்த கடின உறை ் ற விவரி ் ர். அறத க ான் ை கநரத்தில் நாம்
எல் கலாரும்
காண்பிக்க கவண்டிய பசயல் கள்
ை் றி வாய்
பமாழியாக பவளி ் டுத்த
ஆர்வமூட்டுவது.
டம் ......1&2
இவ் விரண்டு
பசய் க.

டங் கறள கவனிக்கவும் , இரண்டு

டங் களில் உள் ள வித்தியாசங் கறள

ட்டியல்

மெயல் பாட்டின் நகள் விகள் :
*

கமகல
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
ட
இருக்கிறீர்களா? இந்த நிகை் வுகறள ்

நிகை் வுகறள
அன் ைாட
வாை் க்றகயில்
ை் றி சிகநகிதருடன் விவாதிக்கவும் .

ார்த்து

*

ககாவிட் க ான் ை கடினமான கநரங் களில் சமூக நன் றமக்காக உங் களால் பசய் ய முடிந்த
உதவிகறள ட்டியல் பசய் யவும் .

*

சமூகம் எதிர்பகாள் ளும் கஷ்டமான கநரங் களில் மாணவர்களாகிய உங் கள் ப ாறு ் பு என் ன?
வாய் பமாழியாக கருத்துக்கறள பசால் லவும் .

குறிப் பு:
கீகை ஒரு கறத பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு கறதறய குரல்
ஏை் ைத்தாை் வுடன் பசால் வர், பிைகு ககள் விகள்
ககட்க மாணவர்கள் மூலம் இக்கறதயில்
மறைந்துள் ள நல் ல குணங் கறள பவளி ் டுத்த உதவி பசய் வர் பதரியாதவர்களுக்கு உதவி
பசய் யும் குணங் கறள கை் று தருவர்.
ராமு மற் றும் ொமு:
ராமு மை் றும் சாமு இரண்டு க ரும் விவசாயின் பிள் றளகள ாக இருந்தனர். இவ் விருவரில் ராமு
நன் ைாக
டி ் ான் , எ ் ப ாழுதும்
டி ் திகலகய கண்ணும் கருத்துமாய் இரு ் ான் ஆனால்
இவனுக்கு எதிர்மாைாக காண ் டுவான் சாமு அதிக கநரம் வயலில் பசலவழி ் ான் . அவனுக்கு
அவனுறடய தக ் ன் பசய் யும் பதாழிலில் எவ் வளவு கஷ்டம் இருக்கிைது என் றத உணர்ந்து தன்
தக ் னுக்கும் மை் ை சக விவசாயிகளுக்கும் அவர்கள் குடும் த்தினருக்கு கஷ்டங் கள் அறிந்து
அவர்களுறடய குறைகறள தீர்த்து றவ ் ான் . சில கநரங் களில் ண உதவிறய பசய் வான் . அவன்
விவசாயம் என் து நம் நாட்டின் முதுபகலும் பு என் று எண்ணி அவன் அ ் ாவுடன் இறணந்து
விரு ் த்கதாடு விவசாயம் பசய் து அதிக மகசூறல பகாண்டு வருவான் .
ஆனால் ராமு யாராவது உதவி என் று ககட்டு வந்தால் இவனுக்கு உதவி பசய் வதை் கு
ணம்
அதிகமாக இருக்கும் . இவன் அதிகமாக
டித்ததினால் இவனுக்கு அதிக ஊதியம் கிறடத்துக்
பகாண்டிருந்தது, இதறன அறிந்த ஏறை விவசாய மக்கள் சில கநரங் களில் உதவி ககட்டு
வருவார்கள் ஆனால் இவனுக்கு உதவி பசய் யும் மன ் ான் றம பகாஞ் சம் கூட இல் லாததினால்
இவன் யாறரயும் மதிக்காமல் நடந்து பகாள் வான் . ராமுவின் குணத்றத யாரும் விரும் வில் றல
ஆனால் சாமு கஷ்டம் என் று வரு வறர கருறணகயாடு ககட்டு தனக்கு கிறடக்கும் வருமானத்தில்
உதவி பசய் து வந்தான் அதனால் எல் லா விவசாயிகளுக்கும் ராமுறவ அதிகமாக பிடிக்கும் .
இ ் டி இவருறடய வாை் க்றகயும் கடந்து க ாய் க்பகாண்டிருந்தது. முதல் முறை ஒரு நாள்
ராமுவின் கவறலயில் சில பிரச்சறனகள் பதாடங் கியது. அதனால் அவனுக்கு கவறலக்கு
க ாவதை் கு கஷ்டம் பதாடங் கியது. திடீபரன் று அவறன கவறலறய விட்டு நீ க்கினர். கவறல
க ானறத அறிந்த ராமு மனமுறடந்த வனாய் வீட்டில் தங் கி இருந்தான் அறத அறிந்த கடன்
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பகாடுத்தவர்கள் வந்து அறுவறட கடன் வாங் கி ணத்திை் காக அவனது பசாத்துக்கறள எல் லாம்
றிமுதல் பசய் து அவன் வீட்றடயும் எழுதி வாங் கி அவறன பவளிகய தள் ளி பதருவில் நிறுத்தி
விட்டு பசன்ைனர். அவன் நின் று பகாண்டிரு ் றத ஊர் மக்கள் ார்த்துக் பகாண்கட இருந்தனர்,
யாரும் அவறன ஆறுதல் டுத்தவும் அவனுக்கு உதவி பசய் ய முன் வரவில் றல. அவகனா பதருவில்
நின் று கண்ணீர ் வடித்துக் பகாண்டு ஒரு கல் லின்
கமல் அமர்ந்து இருந்தான் . இறவ
எல் லாவை் றையும் ககள் வி ் ட்டு அவன் தம் பியான சாமு ஓகடாடி வந்தான் . அவறனக் கண்டு
அவறன ஆறுதல் டுத்தி கவறல க ான ால் என் ன அ ் ா றவத்திருக்கும் விவசாயம் என் னும்
ப ாக்கிஷமான பசாத்றத நாம் இருவரும் கசர்ந்து பசய் து நல் ல மகசூறல கண்டு சிை ் புடனும்
ப ருறமயுடனும் வாைலாம் என் று அவறன வீட்டிை் கு அறைத்து பசன்ைான் . "பசய் யும் பதாழிகல
பதய் வம் " என் று இருவரும் கசர்ந்து விவசாயத்த ில் மகிை் ந்தனர்.
மெயல் முளற:
ஏதுவாளர்கள் மாணவர்கள் தன் சிகனகிதர் தந்றத தாய் குடும்
நண் ர்களுக்கு அன் ாக
விசாரித்து கடிதம் எழுதும் திைறன வளர் ் ர். கடிதம் எழுதும் க ாது கடிதத்தின் வடிவம் மை் றும்
அம் சங் கறள ் ை் றி மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவர்.
இங் கு கமகல பசால் ல ் ட்ட கருத்துக்கறள மாணவர்களுடன் பவளி ் றடயாக விவாதித்து ,
விவாதிக்கும் க ாது கதான் றிய காரணிகறள கரும் லறகயில் கமல் எழுதி
டிநிறலகறள
யன் டுத்தி தங் களின் ஒரு மாதிரி கடிதத்றத (முடிந்தால் ) காட்சி ் டுத்தி அல் லது அறத ை் றி
வாய் பமாழியாக விவரித்திரு ் ார்.
நததி: 10-03-2022
அன் புள் ள கதாைன் பிரசன் னாவிை் கு,
நான் இங் கு நலம் , நீ யும் நலமுடன் இரு ் ாய் என் று நம் புகிகைன். எங் கள்
ள் ளியில் 10.04.2022
அன் று ள் ளி ஆண்டு விைா நறடப ை இரு ் தால் அந்த நிகை் சசி
் யில் நான் dance பசய் கிகைன்
அதனால் என் நண் ன் ஆகிய நீ யும் உன் னுறடய தாய் , தந்றதயும் வந்து அந்த நிகை் சசி
் றய
கண்டுகளிக்குமாறும் என் றன வாை் த்துமாறு ககட்டுக் பகாள் கிகைன் .
இ ் டிக்கு உன் அன் ான கதாைன்
சீனு
ஏதுவாளர்கள் கீகை உள் ள ககள் விகறள ககட்டு பிள் றளகளுக்கு உதவி, ஒத்துறை ் பு
ை் றி
விழி ் புணர்வு தூண்டுதல் .
1) ராமு மை் றும் சாம் புவின் குணங் கள் கவறு ட காரணங் கள் என் ன என் றத ட்டியல் பசய் க.
2) சாமு பிைரின் கஷ்டத்திை் கு எ ் டி ஒத்துறை ் பு பகாடுத்தான் ? விவரிக்கவும்
3) உதாரத்துவ குணத்றத வளர்த்து பகாள் வதினால் நன் றமகள் என் ன?
4) உங் கள் கருத்துகறள சிகனகிதருடன் விவாதிக்கவும்
குறிப் பு: கடிதம் எழுதும் க ாது மாணவர்களுக்கு காண ் டும் பிரச்சிறனகறள ஏது வாளர்கள்
தீர்க்க கவண்டும் .
ணிதாள் யிை் சி1.1ன் யிை் சிறய பசய் ய றவ ் து
மெயல் பாடு : 2 பத்திரிக்ளக மெய் தி
ந ாக்கம் : சுை் றுச்சூைலின் சம் வம் நிகை் வுகறள பவவ் கவறு வறகயில்
றட ் ாை் ைலுடன்
எழுதுவது. ஏதுவாளர்கள் பிள் றளகளின் மன நிறலக்கு ் ப ாருத்தமான நீ தி கறதகறள கசகரித்து
வகு ் பில் வாசிக்கவும் .ஏதுவாளர்கள் கதறவக்கு ஏை் ைவாறு வகு ் பில் குழுக்கறள அறமத்து
பசயல் ாடுகறள தரகவண்டும் .
பிள் றளகள் எழுதுவதை் கு முடிந்த அளவு வாய் ் புகள் அளித்தும் பிள் றளகளுடன் விவாதித்து
வகு ் பில் பவளி ் டுத்துவதை் கும் வாய் ் புகள் அளிக்க கவண்டும் .
மதி ் புமிக்க பசயல் ாடுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர கவண்டும் .
அடுக் கு 1
பகாடுக்க ் ட்ட
ககள் விகளுக்கு
மாணவர்கள்
விறட
அளிக்கவில் றல.

அடுக் கு 2
மாணவர்கள்
அளித்திருக்கும் சில
தில் கள்
சரியாக
இல் றல.

அடுக் கு 3
மாணவர்கள்
ககள் விகளுக்கு
திலளித்து
உள் ளனர்
ஆனால்
தை் சமயம்
சூை் நிறலக்கு
ப ாருந்தாது

அடுக் கு 4
மாணவர்கள்
ப ாருத்தமான கயாசிக்க
தக்க
சரியான
தில் கறள
பகாடுத்துள் ளனர

கை் ைல் விறளவுகள் கமை் பகாள் ள முன் பமாழிந்த பசயல் ாடுககள முடிவு இல் றல. ஏது வாளர்கள்
கவறு பசயல் ாடுகள் ரிகசாதறன பசய் ய சுதந்திரம் உண்டு
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மதிப் பீட்டு மெயல் பாடு :
கற் றல் விளளவு-16
அன் ைாட வாை் க்றகக்கு சம் ந்தமில் லாத நிகை் வுகளின் நிறலறமறய குறித்து வித்தியாசமான
வறகயில் உருவாக்கி எழுதுதல் .
எ.கா: சமூக ஊடகங் களின் , கநாட்டு புத்தகம் அல் லது த்திரிறக ஆசிரியருக்கு எழுதும் எழுத்து,
வடிவம் , பவவ் கவறு கறல மை் றும்
அறவகளில்
யன் டும்
பமாழி
றட ் ாை் ைறல
யன் டுத்துவர். கறலநயத்துடன்
எழுத்துக்கறள ஒன் று கசர் ் து,
டி ் வறர மை் றும்
கநாக்கங் கறள கவனித்துக் பகாண்டு திைம் ட தங் கள் வார்த்றதகறள எழுதுவது.
கை் ைல் விறளவுகளின் முக்கியத்துவம் மை் றும் விரிவாக்கம் :
மாணவர்கள் தங் கள் வகு ் பு சூைல் அல் லது அன் ைாட நிகை் வுகளுக்கு பின் னூட்டம் பசய் வது
இயல் ான பசயல் மாணவர்கள் அன் ைாட வாை் க்றகக்கு சம் ந்தமில் லாத அறியாத நிகை் வு
அல் லது சம் வங் களுக்கு கூட தனக்கக உரிய வறகயில் எதிர்விறன தரும் திைன் கறள ப ை
கவண்டியுள் ளது. தன் அன் ைாட வாை் வில் சம் ந்தமில் லாத நிகை் வுகளுக்கு
றட ் பு வடிகால்
வடிவில் தாங் களாககவ எழுதலாம் .
சமூக ஊடகங் களிலும் தில் அளிக் கலாம் அல் லது இந்நிகை் விறன குறித்து ஏதாவது பின் னூட்டம்
கருத்து அல் லது அறிக்றக வடிவில் கட்டுறர எழுதலாம் என் து நான் கு சுவர்களுக்குள் அல் லது
ாடபுத்தகத்தில் மட்டும் கிறட ் தல் ல.
மாணவர்கள் தான் அறிந்த நிகை் வுகளுக்கு பின் னூட்டம் பசய் வது அறிந்திருந்தால் தனக்கு
அறிமுகமில் லாத நிகை் வுகறள குறித்து பவவ் கவறு வறகயில் திலளிக்கும் திைன் கறள வளர்த்துக்
பகாள் ள கவண்டும் இவ் வறகயான திைறன ப ை் றுள் ள மாணவரின் கை் ைல் விரிவு அதிகரிக்கும் .
மாணவர்களுக்கு அன் ைாட வாை் க்றகயில் சம் ந்தமில் லாத பவவ் கவறு விவரிக்க ் ட்ட
ல
நிகை் வுகள் உண்டு என் ை அனு வம் ஏை் ட கவண்டும் அ ் டி என் ைால் அன் ைாட வாை் க்றகயில்
சம் ந்தமில் லாத மை் றும் சூை் நிறலகறள
ை் றி
றட ் பு வடிவில் பின் னூட்டம் பசய் ய
பசாை் களஞ் சியம் , வாை் க்றக பமாழியின்
யன் ாடு, எழுத்துக்கறள கசர்க்கும் கறல உணர்வு
இன் னும்
ல திைன் கறள இந்த கை் ைல் விறளவின் மூலம் கை் றுக் பகாள் ளல் வாய் ் பு
எதிர் ார்க்க ் டுகிைது. அன் ைாட வாை் க்றகக்கு சம் ந்தம் இல் லாத சில நிகை் வுகறள ஏது
வாளர்கள் மாணவர்களின் அனு வத்திை் கு பகாண்டு வர கவண்டும் .
எ.கா,
மவவ் நவறு வளகயான மதாழில் கள் பவவ் கவறு குதிகளில் மக்கள் அவர்களின்
ஒழுக்கமான வாை் க்றக முறை எதிர் ாராத நிகை் வுகள் , அண்றடய மாநிலம் கதசங் களின்
வணிகம் , மை் றும் அறவகளால் நம் வாை் க்றகயில் கமல் ஆகும் விறளவுகள் இன் னும் ,(
வாை் க்றகமுறை, எதிர் ாராத நிகை் வுகள் , அன் ைாட வாை் க்றகயில் சம் ந்தமில் லாத நிகை் வுகறள
ஏதுவாளர்கள் அறிமுக ் டுத்த கவண்டும் . அறவகளுக்கு மாணவர்களிடம் கருத்து பின் னூட்டம்
ப ை கவண்டும் , எழுதும் கறலநயம் ,
றட ் ாை் ைல் மிக்க பமாழி
யன் ாடு திைன் கறள
வளர்க்கும் பசயல் ாடுகறள ஏதுவாளர்கள் கமகல உள் ள இலக்கிய வறககறள விவாதித்து
உணர்வுகறள
பவளி ் ாடு
பசய் ய
கவண்டும் .
எடுத்துக்காட்டாக
டிவி
நிகை் சசி
் களில்
பதாகு ் ாளராகவும்
த்திரிறக கட்டுறர தயார்
டுத்தவும் மை் றும் பசாை் ப ாழிவு தயார்
பசய் யவும் , றட ் ாை் ைலுக்கு ஏை் ை பசயல் ாடுகள் அகநகம் கதறவ ் டுகிைது.
கற் றல் விளளவுளள நமற் மகாள் ள நவண்டிய மெயல் பாடுகள் :மெயல் பாடு:-1 என் முதல் கடிதம்
ந ாக்கம் : தாய் உைவினர்களுக்கு அன் ாக விசாரித்து கடிதம் எழுதுவது.
மெயல் பாடு:2 கவனித்து டி ் க ாம் .
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