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அடிப்படை ம�ொழித்திறன்கள்

திறன :  எழுதுதல் திறன

ந்நாக்கம்  : எழுததுகணள நிணனவூட்டல்

ஆசிரியர் மெயல்பொடு

 ஒலி வடிவநாக எழுப்பப்படுவதும் வரிவடிவநாக எழுதப்படுவதும் எழுதது எனப்படுகிறது. 
தமிழ எழுததுகள் பமநாததம் 247 ஆகும்.

உயிமெழுத்து்கள் (12)

அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

குறில எழுத்து்கள் (5) மெடில எழுத்து்கள் (7)

அ, இ, உ, எ, ஒ ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ

ம�யமயழுத்து்கள் (18)

க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த ந ப் ம் ய் ர ல் வ் ழ ள் ற் ன

வல்லினம் பமல்லினம் இணடயினம்

க், ச், ட், த, ப், ற் ங். ஞ், ண், ந, ம், ன ய், ர, ல், வ், ழ, ள்

உயிர்ம�ய எழுத்து வொய்பொடு

(எ.்கொ.) ‘்க’ – வரிடெ

ஆய்த எழுத்து (1) எஃகு

அஃது

எழுத்து்கடை அறி்தல
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உயிர்ம�ய எழுத்து்கள் (216)

க கநா கி கீ கு கூ பக நக ணக பகநா நகநா பகௌ

ங ஙநா ஙி ஙீ ஙு ஙூ பங நங ணங பஙநா நஙநா பஙௌ

் ்நா சி சீ சு சூ ப் ந் ண் ப்நா ந்நா ப்ௌ

ஞ ஞநா ஞி ஞீ ஞு ஞூ பஞ நஞ ணஞ பஞநா நஞநா பஞௌ

ட டநா டி டீ டு டூ பட நட ணட படநா நடநா படௌ

ை ைநா ணி ணீ ணு ணூ பை நை ணை பைநா நைநா பைௌ

த தநா தி தீ து தூ பத நத ணத பதநா நதநா பதௌ

் ்நா நி நீ நு நூ ப் ந் ண் ப்நா ந்நா ப்ௌ

ப பநா பி பீ பு பூ பப நப ணப பபநா நபநா பபௌ

ம மநா மி மீ மு மூ பம நம ணம பமநா நமநா பமௌ

ய யநா யி யீ யு யூ பய நய ணய பயநா நயநா பயௌ

ர ரநா ரி ரீ ரு ரூ பர நர ணர பரநா நரநா பரௌ

ல லநா லி லீ லு லூ பல நல ணல பலநா நலநா பலௌ

வ வநா வி வீ வு வூ பவ நவ ணவ பவநா நவநா பவௌ

ழ ழநா ழி ழீ ழு ழூ பழ நழ ணழ பழநா நழநா பழௌ

ள ளநா ளி ளீ ளு ளூ பள நள ணள பளநா நளநா பளௌ

ற றநா றி றீ று றூ பற நற ணற பறநா நறநா பறௌ

ன னநா னி னீ னு னூ பன நன ணன பனநா நனநா பனௌ

�ொணவர் மெயல்பொடு

அ)  கீழே ம்கொடுக்கப்பட்டுள்ை ்கடி்கொெத்தில உயிர் மெடில எழுத்து்கடை எடுத்ம்தழுது்க. 
(ஓ, ஏ, ஆ, ஊ, ஔ, ஈ, ஐ)
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ஆ) ்கட்ைங்களில விடு்பட்ை எழுத்து்கடை நிெபபு்க.

அ இ உ எ ஐ ஓ

க் க கி கு பக ணக நகநா

ஙநா ஙீ ஙூ நங பஙநா பஙௌ

் சி சு ப் ண் ந்நா

ஞநா ஞீ ஞூ நஞ பஞநா பஞௌ

ட டி டு பட ணட நடநா

ண் ைநா ணீ ணூ நை பைநா பைௌ

த தி து பத ணத நதநா

்நா நீ நூ ந் ப்நா ப்ௌ

ப பி பு பப ணப நபநா

மநா மீ மூ நம பமநா பமௌ

ய் ய யி யு பய ணய நயநா

ரநா ரீ ரூ நர பரநா பரௌ

ல லி லு பல ணல நலநா

வநா வீ வூ நவ பவநா பவௌ

ழ ழி ழு பழ ணழ நழநா

ள் ளநா ளீ ளூ நள பளநா பளௌ

ற றி று பற ணற நறநா

னநா னீ னூ நன பனநா பனௌ
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இ) அடைபபுககுறிககுள் ம்கொடுக்கப்பட்டுள்ை எழுத்து்கடை உரிய ்கட்ைத்தில நிெபபு்க.

(க், ங், ச், ஞ், ட், ண். த, ந, ப், ம், ய், ர, ல், வ், ழ, ள், ற், ன)

 வலலினம் ம�லலினம் இடையினம்

ஈ) பினவரும் மெொற்களில உள்ை உயிர்ககுறில, உயிர் மெடில, ம�யமயழுத்து, 
உயிர்ம�யககுறில, உயிர்ம�ய மெடில எழுத்து்கடை எடுத்து எழுது்க.

உயிரக் 
குறில்

உயிர 
ப்டில் பமய் உயிரபமய்க் 

குறில்
உயிரபமய் 

ப்டில்

(எ.கநா) அரண்மணன அ - ண் ம, ர ணன

ஒருணம

ப்ம்பமநாழி

பகநாடுந்நாய்

மற்பறநானறு

மூநவநதர
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திறன :  ப்நாற்களஞ்சியப் பபருக்கம்

ந்நாக்கம் :  ப்நால் அணமததணல நிணனவுகூரதல்

ஆசிரியர் மெயல்பொடு

 ஓர எழுதநதநா அல்லது ஒனறுக்கும் நமற்பட்ட எழுததுகநளநா ந்ரநது நினறு பபநாருள் 
தருவது ப்நால் எனப்படும்.

 (எ.்கொ.) பூ, ஆடு, குதிணர, பட்டம்

�ொணவர் மெயல்பொடு:

அ) ஈபரழுததுச் ப்நாற்கணள 
உருவநாக்குக.

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

ஆ) மூனபறழுததுச் 
ப்நாற்கணள உருவநாக்குக.

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

இ) இருவழிச் மெொல எழுது்க.

 (வி, ை, ட்க, ழ�, கு, ழ்த, ழெ) (எ.்கொ.) __ ்கை்க__ (வி ்க ை ்க வி)

 1. ____நர____ 2. ____க____ 3. _____ர அர____

 4. _____டநா_____ 5. _____ட_____ 6. நம ----- தநா …..  நம

மெொற்கடை  உருவொககு்தல
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ஈ)  அந்தொதிச் மெொற்கைொல (மெொலலின இறுதி எழுத்து அடுத்்த மெொலலின மு்தல 
எழுத்்தொ்க வருவது) ழ்தனீககு வழி்கொட்டுங்கள்.

 

ப து தி

ணவ சி வி ணம

மி கு ம்

உ) ்பைங்கடை இடணத்துப ம்பயர்்கடைக ்கண்டுபிடித்து உரிய ்கட்ைத்தில எழுது்க.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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திறன  :  படிததல், எழுதுதல்

ந்நாக்கம்  :  எழுததுகளின வரிண்யிணன  நிணனவூட்டல்

ஆசிரியர் மெயல்பொடு : 

 தமிழ எழுததுகளின அட்டவணையில் உள்ள எழுததுகணள  அ முதல் ஔ வணர அகர 
வரிண்ப்படி படிதது நிணனவுகூரநது எழுதுதல்.

 (எ.கநா.) க, கநா, கி, கீ, கு, கூ, பக, நக, ணக, பகநா, நகநா, பகௌ.

 கணினி, கநாற்றநாடி, கிளிஞ்்ல், கீணர, குணட, கூணட, பகண்ணடமீன, நகழவரகு, ணகப்ணப, 
பகநாடி, நகநாழி, பகௌதநாரி.

�ொணவர் மெயல்பொடு 

அ) இப்பைத்தினுள் உள்ை மெொற்கடை அ்கெவரிடெப்படுத்தி  எடுத்து எழுது்க.

மெொற்கடை அ்கெ வரிடெயில 
எழுது்தல 
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1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

6. _________________

7. ________________

8. ________________

9. ________________

10. _______________

11. ________________

12. ________________

அ)  அடைபபுககுறிககுள் ம்கொடுக்கப்பட்ை ம�யமயழுத்து்களில ெரியொனட்தத் 
ழ்தர்நம்தடுத்துக ்கட்ைங்களில விடு்பட்ை இைங்கடை நிெபபு்க.

(க், ஞ், ட், ந, ம், ர, ல், ள், ற், ன)

ம ் ள் ஆ வ ம்

ப த  ல் ப ட ம்

ம க ள் ஒ று ணம

நத கூ டு ப் ம ண்

வ ள  ல் ் வி ணன

ஆ)  ழ�ழே ்கட்ைத்தில நிெபபிய மெொற்கடை இெண்ைொம் எழுத்தின (ம�யமயழுத்து) 
அடிப்படையில  வரிடெப்படுத்தி எழுது்க.

1.__________________ 6.__________________

2.__________________ 7.__________________

3.__________________ 8.__________________

4.__________________ 9.__________________

5.__________________ 10.__________________
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திறன  :  எழுதுதல்

ந்நாக்கம்  : அடுக்குதபதநாடர, இரட்ணடக்கிளவி - நிணனவூட்டல் 

ஆசிரியர் மெயல்பொடு 

இெட்டைக கிைவி (கிைவி - மெொல)

 இரட்ணடயநாக இணைநது வநது பிரிததநால் பபநாருள் தரநாத  ப்நாற்கள் இரட்ணடக்கிளவி 
எனப்படும்.

(எ.கநா.) கலகல சிறுவரகள் கலகலபவனச் சிரிததனர.

(எ.கநா.) பளபள புதிய குடம் பளபளபவன மினனியது.

அடுககுத்ம்தொைர்

  ஒநர ப்நால் இரண்டுமுணற அடுக்கிவநது பபநாருள்தருவது அடுக்குதபதநாடர 
எனப்படும். இது மூனறு, ்நானகு முணறகூட அடுக்கி வரும். பிரிததநால் பபநாருள் தரும்.

(எ.கநா.) ம�லே ம�லே ்தணத ம�லே ம�லே ்கரநது ப்ல்கிறது.

(எ.கநா.) வொழ்க வொழ்க மைமக்கணள வொழ்க வொழ்க எனறு வநாழததினர.

�ொணவர் மெயல்பொடு

அ)  ம்கொடுக்கப்பட்டுள்ை இெட்டைச் மெொற்களில இெட்டைககிைவி,  அடுககுத்ம்தொைர் 
எடவ எடவ எனக ்கண்டுபிடித்து எடுத்து எழுது்க .

கமகம

ஓடிஓடி

வருகவருக ப்ல்ப்ல்

்ல்லகடகட

வநது வநதுமடமட

குதிததுக்குதிதது

பகநாழுபகநாழுதுள்ளிததுள்ளி

குறுகுறு

இெட்டைச்மெொற்கள் அறி்தல 
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இரட்ணடக்கிளவி அடுக்குதபதநாடர

ஆ)  அடைபபுககுறிககுள் உள்ை மெொற்களில இருநது ெரியொன மெொற்கடைத் 
ழ்தர்நம்தடுத்து எழுது்க .

(மடமட, ்ட்ட, எழுதஎழுத , ப்டுப்டு, பளீரபளீர, கமகம)

1. எங்கள் ஊரில் ______________ என வளரநத பணனமரம் உள்ளது.

  ________________

  ________________

2. பயிற்சி ஏட்டில் ____________ ணகபயழுதது அழகநாக மநாறியது.

  ________________

  ________________

3. மல்லிணக ____________என ்றுமைம் பரப்பியது.

  ________________

  ________________

4. மரக்கிணள ___________என முறிநதது.

  ________________

  ________________

5. மணழ ____________ எனப் பபய்தது.

  ________________

  ________________

6. மினனல் ____________ என மினனியது.

  ________________

  ________________
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திறன  :  எழுதுதல்

ந்நாக்கம்  :  திணை  மற்றும் பநால் வணககள் - நிணனவூட்டல்

ஆசிரியர் மெயல்பொடு

 திணை எனபதற்கு ஒழுக்கம் எனபது பபநாருளநாகும். பகுததறியும் திறன பகநாண்ட  
மக்கள், பதய்வம் உயரதிணை எனவும்  மற்ற அணனததும் அஃறிணை எனவும் 
இருவணகப்படுததப்படும்.

 பநால் எனபதற்குப் பகுப்பு அல்லது பிரிவு எனறு பபநாருள். பநால் ஐநது வணகப்படும். 
அவற்றில் உயரதிணைக்கு உரியணவ ஆண்பநால், பபண்பநால், பலரபநால் ஆகும். 
அஃறிணைக்கு உரியணவ ஒனறனபநால், பலவினபநால் ஆகும்.

�ொணவர் மெயல்பொடு

அ) பினவரும் மெொற்கடை வட்கப்படுத்து்க.

 (அரசி, மநாமரம், மலரவிழி, எழுதுநகநால், நகநாவலன, கடிகநாரம், மருததுவர, ் ங்கு, மநாைவர, 
கரும்பலணக,  ஆசிரியர, நமண்)

உயரதிணை அஃறிணை

 

ஆ) பினவரும் மெொற்பட்டியலில உள்ை மெொற்கடை  வட்கப்படுத்தி அட்ைவடணயில 
நிெபபு்க.

 மநாைவி, மநாைவன, ஆசிரிணய, வீடுகள், முருகன, பூ, மலரகள், எருது, விண்மீனகள், 
அவரகள், பநாடகி, சிறுவரகள், பணனமரம், வநாக்கநாளரகள், உழவன

ஆண்பநால் பபண்பநால் பலரபநால் ஒனறனபநால் பலவினபநால்

திடண  �றறும் ்பொல வட்க்கள் 
அறி்தல 
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திறன   :  எழுதுதல் திறன
ந்நாக்கம்  :  மூவிடங்கள் மற்றும் கநாலங்கள் - நிணனவூட்டல்

ஆசிரியர ப்யல்பநாடு

மூவிடங்கள் :

 தனணனக் குறிப்பது, தனணம எனப்படும். முனனநால் இருப்பவணரக் குறிப்பது, 
முனனிணல எனப்படும்.  இவ்விருவணரயும் தவிர மற்றவற்ணற/மற்றவரகணளக் 
குறிப்பது, படரக்ணக எனப்படும். அணவ,

• தனணம -  ்நான, ்நாம், ்நாங்கள் 
• முனனிணல - நீ, நீவீர, நீங்கள் 
• படரக்ணக - அணவ, அவர, அவன, அவள், அது – ஆகும். 

கநாலங்கள் :

 ப்யல் நிகழும் ந்ரதணதக் கநாலம் எனபர. இறநத கநாலம், நிகழகநாலம், எதிரகநாலம் என 
கநாலம் மூனறு வணகப்படும். 

• ப்யல் ்டநது முடிநதணதக் கூறுவது  இறநதகநாலம்.  (எ.கநா.) படிததநார.
• ப்யல் ்டநதுபகநாண்டிருப்பணதக் கூறுவது நிகழகநாலம்.  (எ.கநா.) படிக்கினறநார. 
• ப்யல் ்டக்கப் நபநாவணதக் கூறுவது எதிரகநாலம். (எ.கநா.) படிப்பநார.

மநாைவர ப்யல்பநாடு

அ) தனணமச் ப்நாற்கணள வட்டமிடுக. ஆ) முனனிணலச் ப்நாற்கணள வட்டமிடுக.

்நான பநாடுகினநறன.  நீ எங்குப் படிக்கிறநாய்?

்நாம் அணனவரும் ்மம்.  நீங்கள் பயிலும் வகுப்பு எது?

இ) படரக்ணகச் ப்நாற்கணள வட்டமிடுக. ஈ) விடுபட்ட இடங்கணள நிரப்புக.

மநாைவரகள் விணளயநாடுகிறநாரகள். ________ எழுது.

பறணவ  முட்ணட இட்டது. ________ உன எழுதுநகநாலநா?

உ) நிரப்புக.

இறநதகநாலம் நிகழகநாலம் எதிரகநாலம்

ஆசிரியர வருகிறநார

நீங்கள் படிததீரகள்

்நான விணளயநாடுநவன

மூவிைங்கள் �றறும் ்கொேங்கள் 
அறி்தல
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திறன : திறன – ்ணடமுணற இலக்கைம்

ந்நாக்கம் :  ஒருணம, பனணம விகுதிகள் அறிநது ப்நாற்கணளச் ்ரியநாகப் 

 பயனபடுததுதணல நிணனவுகூரதல்

ஆசிரியர ப்யல்பநாடு:

ஒரு பபநாருணள மட்டும் குறிப்பது ஒருணம.

ஒனறிற்கும் நமற்பட்ட பபநாருள்கணளக் குறிப்பது பனணம.

பனணம விகுதிகள்: 

ஒருட� விகுதி்கள் ்பனட�

இணல கள் இணலகள்

ஈ க்கள் ஈக்கள்

மரம் ( ம்-ங்) கள் மரங்கள்

கல் (ல்-ற்) கள் கற்கள்

முள் (ள்-ட்) கள் முட்கள்

மநாைவர ப்யல்பநாடு:

 உரிய விகுதிகள் ந்ரததுப் பனணமயநாக மநாற்றுக.

ணக பூ

இணல பசு

ஆணம பழம்

பூணன சிங்கம்

ப்நால் முள்

புல் ஆள்

ஒருட�, ்பனட� அறி்தல
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திறன  :  ்ணடமுணற இலக்கைம்

ந்நாக்கம்  :  வினநாச்ப்நாற்கள் பதநாடரில் அணமவணத நிணனவூட்டல்

ஆசிரியர ப்யல்பநாடு

 வினநா எழுப்பும் பபநாருளில் வருவது வினநாச்ப்நால் ஆகும்.

• எ, யநா, ஆ, ஓ, ஏ  ஆகியன வினநா எழுததுகளநாக வரும்.

• எனன, எணவ, ஏன, எப்படி, எது, எப்பபநாழுது, எங்கு, எவ்வநாறு, எததணன, யநார, 
யநாது, எணத, யநாவர, எவ்வளவு எனபன வினநாச் ப்நாற்களநாகும்.

• வினநாச்ப்நால் அணமயும் பதநாடரின இறுதியில் வினநாக்குறி (?) இடுவது 
அவசியம்.

(எ.கநா.) 

• ப்நால் எனபதன பபநாருள் யநாது?

• நீ ஏன ப்னறநாய்?

• கநாநதியடிகள் எணத வலியுறுததினநார?

• இலக்கைம் எனறநால் எனன?

• நபநாட்டியில் எததணன நபர பங்நகற்றநாரகள்?

• உன தநாய்பமநாழி எது?

மநாைவர ப்யல்பநாடு

விடுபட்ட இடததில் தகுநத வினநாச்ப்நாற்கணளப் பயனபடுததி நிரப்புக.

1. அவர __________ வரவில்ணல? __________ கநாரைம்?

2. யநாழினி __________ ப்னறநாள்? __________ வருவநாள்?

3. இனறு __________ மநாைவரகள் வருணக புரிநதனர?

4. உனனுணடய ஊரப்பபயர __________?

5. குறில் எழுததுகள் __________?

6. உனனுணடய ்ண்பன __________?

7. பமய்ப்பபநாருள் எனபதன பபநாருள் __________?

வினொச்மெொற்கள் அறி்தல
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திறன  :  ்ணடமுணற இலக்கைம்

ந்நாக்கம் : பபயரச்ப்நால், விணனச்ப்நால் ஆகியவற்ணற நிணனவுகூரதல்

ஆசிரியர ப்யல்பநாடு

பபயரச்ப்நால்

 பபயணரக்குறிக்கும் ப்நால் பபயரச்ப்நால் எனப்படும்.

 (எ.கநா.) கண்ைன ்னகு நபசினநான.

 மநா, பலநா, வநாணழ எனபன முக்கனிகள்.

 வண்ைமிட்ட  ப்நாற்கள், பபயரச்ப்நாற்கள் ஆகும்.

விணனச்ப்நால்

 ஒரு ப்யல் அல்லது பதநாழிணலக் (விணனணயக்) குறிக்கும் ப்நால் விணனச்ப்நால் 
எனப்படும்.

 ஓடினநான, ்டநதநான, நபசினநாள், ஆடினநாள், பறநதன, நமய்நதது - அணனததும் 
விணனச்ப்நாற்கள் ஆகும்.

 (எ.கநா.) கட்டுணர ்னறநாக எழுதினநான.

 ஓவியம் அழகநாக வணரநதநாள்.

மநாைவர ப்யல்பநாடு

  கீழக்கநாணும் பதநாடரகளில் உள்ள பபயரச்ப்நாற்கள் மற்றும் விணனச்ப்நாற்கணளக் 
கண்டறிநது பட்டியலிடுக.

1. ப்ங்கண்ைன ப்ய்திததநாள் படிததநான.

2. இனியவள் பநாடல் பநாடினநாள்.

3. வநாததுகள் முட்ணடகணள உணடததன.

வ.எண் பபயரச்ப்நால் விணனச்ப்நால்

1

2

3

ம்பயர்ச்மெொல, விடனச்மெொல 
அறி்தல
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திறன  :  ்ணடமுணற இலக்கைம் 
ந்நாக்கம் :  எழுவநாய், பயனிணல, ப்யப்படுபபநாருள் ஆகியவற்ணற 
   நிணனவுகூரதல்

ஆசிரியர ப்யல்பநாடு

 ப்நாற்கள் பதநாடரநது நினறு பபநாருள் தருவது பதநாடர ஆகும். ஒரு பதநாடரில் எழுவநாய், 
பயனிணல, ப்யப்படுபபநாருள் ஆகிய மூனறும் இருக்கும்.

 எழுவநாநயநா, ப்யப்படுபபநாருநளநா இல்லநாமலும் பதநாடர அணமயலநாம். ஆனநால் 
பயனிணல அவசியம் இடம்பபற்று இருக்கும்.

எழுவநாய் ப்யணலச் ப்ய்தவணரக் குறிப்பது 
எழுவநாய் ஆகும்.  இது, 
பபயரச்ப்நாற்களநாக அணமயும்.

(எ.கநா.) ணபநதமிழ திருக்குறள் 
படிததநாள் – எனபதில் 
ணபநதமிழ எனபது எழுவநாய்.

பயனிணல எழுவநாய் ப்ய்யும் ப்யணலக் குறிப்பது 
பயனிணல ஆகும். 

(எ.கநா.) ணபநதமிழ திருக்குறள் 
படிததநாள் – எனபதில்  படிததநாள் 
எனபது பயனிணல.

ப்யப்படு 
பபநாருள்

எழுவநாய் ஒரு ப்யணலச் ப்ய்ய 
அதற்கு அடிப்பணடயநாய்த 
நதரநபதடுக்கப்பட்ட பபநாருள், 
ப்யப்படுபபநாருள் எனப்படும். 

(எ.கநா.) ணபநதமிழ திருக்குறள் 
படிததநாள் – எனபதில்  
திருக்குறள் எனபது 
ப்யப்படுபபநாருள். 

மநாைவர ப்யல்பநாடு
அ)  கீழக்கநாணும்  பதநாடரகளில் உள்ள  எழுவநாய், பயனிணல, ப்யப்படுபபநாருணளக் 

கண்டறிநது எழுதுக.
1. இளங்நகநாவடிகள் சிலப்பதிகநாரதணத எழுதினநார.
2. பசு பநாணலத தருகிறது.
3. உழவன வயணல உழுதநார.

எழுவநாய் பயனிணல ப்யப்படுபபநாருள்

ஆ)  எழுவநாய், பயனிணல, ப்யப்படுபபநாருள் அணமயுமநாறு ப்நாற்பறநாடரகள் ் நானகிணன 
எழுதுக.
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________

ம்தொைர் அட�பபு அறி்தல
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்கறறல விடைவு :

 கற்பணனயின அடிப்பணடயில் கணதகள், கவிணதகள், கடிதங்கள் எழுத 
அனுமதிததல்,  அவற்ணற  ஊக்குவிததல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு :

அறிமு்கம்:

 �ொணவர்்கழை! நீங்கள் ்பறடவ்கடைழயொ, விேஙகு்கடைழயொ, பூக்கடைழயொ 
்பொர்த்திருபபீர்்கள். அடவ குறித்து  நீங்கள் விரும்பும் வண்ணம் உங்கள் ்கற்படனககு 
ஏற்ப அேகுைன நீங்கழை ்பொைேொ்க எழு்தமுடியும். அவவொறொன ்பொைடே எவவொறு நிடறவு 
மெயய ழவண்டும் அலேது முழுட�யொ்க எழு்த ழவண்டும் என்பட்தத் ம்தரிநது 
ம்கொள்ழவொ�ொ?

மநாைவரகநள

 ்நாம், பபநாருள் / பறணவ / விலங்கு ஆகியவற்றின நதநாற்றம்,  நிறம்,  வடிவம், அழகு,  
ப்யல்கள்  நபநானறவற்ணறப்  பற்றி எழுதலநாம். எடுததுக்கநாட்டநாக  ்மது நதசியப் 
பறணவயநான மயிலின அழணக வருணிதது எவ்வநாறு பநாடணல எழுதலநாம், நிணறவு 
ப்ய்யலநாம் எனபணத உற்றுக் கவனியுங்கள்.

 அழகுக் பகநாண்ணட மயில்

 அகவும் வண்ை மயில்

 நீண்ட கழுதது மயில்

 நீளத நதநாணக மயில்

 தததி ்டக்கும் மயில்

 தநாவிப் பறக்கும் மயில்

 பகநாததி உண்ணும் மயில்

 பகநாஞ்சி மகிழும் மயில்.

1 ்பொைடே நிடறவு மெய்தல  
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 இப்பநாடலில், அழகு - அகவும்,   நீண்ட - நீள,  தததி - தநாவி, பகநாததி - பகநாஞ்சி ஆகிய 
ப்நாற்கணளப் பநாருங்கள். ஒதத ஓண்யுணடய ப்நாற்களநாகநவ  உள்ளன.  ஆம்தநாநன 
குழநணதகநள! 

 எல்லநா வரியிலும் மயில் எனனும் ப்நால் இடம்பபற்றிருப்பணதக் கவனியுங்கள்.  
அச்ப்நால்  ்நாம் ப்நால்ல வநத  மயில் எனனும் பபநாருணள  ஒவ்பவநாரு முணறயும் 
நிணனவூட்டுகிறது அல்லவநா?

 பநாடணலப் படிக்கும்நபநாதும் பநாடும்நபநாதும் இணவ நபநானற ப்நாற்கள் இனிய 
ஓண்ணயத தரும்.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு: 1

 பபநாருததமநான ப்நால்ணலத நதரநபதடுததுப் பினவரும் பநாடணல நிணறவுப்ய்க.

(பிடிக்குநம,  ்நாய்க்குட்டி,  உண்ணுநம, ப்ல்லநம, ஆட்டுநம,  கநாவல்)

எங்கள் வீட்டு ்நாய்க்குட்டி

்னறியுள்ள ______________________

வநாணல வநாணல ______________________

வீட்ணட ___________________ கநாக்குநம

பநாலும் ந்நாறும் ______________________

திருடன வநதநால் _____________________

எங்களுக்குச் ______________________

எங்கள் வீட்டு ்நாய்க்குட்டி

்னறியுள்ள ்நாய்க்குட்டி.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு: 2 

 வண்ைங்களின பபயரநால் பநாடணல நிணறவு ப்ய்க. நீட்டிதது எழுதுக. 

 பகநாட்டும் பனிததுளி பவள்ணள

 பகநாதிக்கும் ந்நாறும் ____________________

 கணரயும் கநாக்ணக கருப்பு 

 கண்ணின மணியும் ____________________ 

 பவண்ணடப் பிஞ்சு பச்ண்
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 பவட்டுக்கிளியும் ____________________

 அண்யநா வநானம் நீலம்

 ஆரக்கும் கடலும் ____________________

 மநாணல பவயில் மஞ்்ள்

 வளரும் மதியும் ____________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு: 2    

 அணடப்புக் குறிக்குள் பகநாடுக்கப்பட்டுள்ள ப்நாற்கணள முணறப்படுததிப் பநாடணல 
நிணறவு ப்ய்க

அழகிய நதநாட்டம்

நதநாட்டம் ்ல்ல நதநாட்டநம

பசுணம நிணறநத நதநாட்டநம 

__________________________  (கநாய்க்குநம - கநாய்கறிகள்- பச்ண்க்)

__________________________இனிக்கும்- பழுக்குநம- பழங்கள்) 

__________________________பூக்குநம -பூக்கள்- வண்ை) 

__________________________வநா்ம்- வீசுநம-்னகு)

__________________________ (தவிரப்நபநாநம- ப்யற்ணக-உரங்கள்)

__________________________ (இயற்ணக-ந்ரப்நபநாநம-உரங்கள்)

__________________________ (கநாப்நபநாநம-்ம்-உடல் ்லதணதக்)

நதநாட்டம் ்ல்ல நதநாட்டநம

எங்கள் வீட்டுத நதநாட்டநம.
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2 எதிர்ச்மெொல எழுது்தல

்கறறல விடைவு்கள்:

 ஒருவர பமநாழியின நுட்பமநான கூறுகணள மனததில்பகநாண்டு தங்களுக்கநான 
ப்நாநத பமநாழிணயக் கட்டணமததல். 

்கறபித்்தல மெயல்பொடு  : 

அறிமு்கம் : 

 எதிரச்ப்நால் எனபது ஒரு ப்நால்லுக்கு ந்பரதிரநான /  மநாறுபட்ட பபநாருணளக் 
பகநாண்டுள்ள ப்நால்லநாகும்.

எடுத்துக்கொட்டு  :

இரவு    X பகல்

இனபம் X துனபம்

நமல் X கீழ

உண்டு X இல்ணல

முன    X பின

்ரி      X தவறு

 இச்ப்நாற்கள் ஒவ்பவநானறும் எதிரமநாறநான பண்புகணளக் குறிக்கினறன. 

்கறபித்்தல மெயல்பொடு

விைக்கம் : 1

           பவள்ளியூர எனனும் கிரநாமததில் அழகநான 
குளம் ஒனறு இருநதது. அநதக் குளததில் 
இரவும், பகலும் தவணளகள் தநாவிக் 
பகநாண்டிருக்கும். இணதக் நகள்விப்பட்ட 
பச்ண்ப்பநாம்பு ஒனறு பவளிப்பணடயநாகத 
பதரியநாமலிருக்க பவள்ணள நிற அல்லிமலர 
நமல் மணறவநாகப் படுததிருநதது.
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“மகநள... அநதநா அநத நமடநான பகுதிக்குச் ப்ல்லநாநத, அல்லிமலர அண்வணதப் 
பநாரததநால் அநதப் பள்ளததில் பநாம்பு இருக்கும்நபநாலத பதரிகிறது” எனறு தவணள 
அம்மநா கூறியது. அணதக் நகட்கநாத குட்டிததவணள ஒனறு தநாமணர மலர நமல்ஏறி, 
அல்லி இணலயின கீழஇறங்கிப் பச்ண்ப்பநாம்பின வநாலில் தநாவி அமரநதது.

‘உஸ்’ எனற ் தததணதக் நகட்டு அதிரநத குட்டிததவணள  பயங்பகநாண்டு ் டு்டுங்கி, 
குள்ளவநாததின முதுகில் குதிததுத துணிவுடன  தப்பிச்ப்னறது. 'இனிநமல்  
அம்மநாவின நபச்ண் மீறக் கூடநாது' என உறுதிபூண்டது.

அனபு மநாைவரகநள! கணதணயப் புரிநது பகநாண்டீரகள்தநாநன? 

இக்கணதயில்  அடிக்நகநாடிட்ட  ப்நாற்களிலிருநது ஏதநாவது  ஊகிக்க முடிகிறதநா?

இச்ப்நாற்கணளப் படிததுப் பநாருங்கள்.

இரவு   X பகல்

பவளிப்பணட X மணறவு

நமடநான X பள்ளமநான

ஏறி X இறங்கி

நமல் X கீழ

பயம்     X துணிவு

 இச்ப்நாற்கள் ஒனறுக்பகநானறு ந்பரதிரப் பபநாருணளக் பகநாண்டுள்ளன. 
இவற்ணற எதிரச்ப்நாற்கள் எனபர. 

விைக்கம் : 2

“இயற்ணகணயப் நபணுவது இனபநம 

ப்யற்ணகணய வளரப்பது துனபநம

மரங்களின பபருக்கம் ்னணமநய

மணலகளின மணறவு தீணமநய

பறணவணய அழிப்பது வீழச்சிநய

பல்லுயிர மதிப்பது எழுச்சிநய

வனங்கணளப் பணடததநால் ந்நாணலநய

வளங்கணள அழிததநால் பநாணலநய
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பநாரிணனப் நபநாற்றிப் புகழநதிடு

சுய்லப் நபநாக்கிணன இகழநதிடு”

 இப்பநாடல் உங்களுக்கு ்னறநாகப் புரிநததல்லவநா? 

 மநாைவரகநள! இப்பநாடலில் பபநாருளும், எதிரப்பபநாருளும் உள்ள ப்நாற்கணளத 
பதநாகுப்நபநாமநா? 

இனபநம X துனபநம

்னணமநய X தீணமநய

வீழச்சிநய X எழுச்சிநய

ந்நாணலநய X பநாணலநய

புகழநதிடு    X இகழநதிடு

குறிபபு :

ந்நாணல – மரங்கள்  நிணறநத பகுதி

பநாணல – மரங்களற்ற மைல் நிணறநத பகுதி  

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு:

அ) எதிரச்ப்நாற்கணளப் பபநாருததுக.

1. ்னணம   X மணறயும்

2. புகழ X இருள்

3. பவற்றி X தீணம

4. பவளிச்்ம் X நதநால்வி

5. நதநானறும்    X இகழ

ஆ) வண்ைமிட்ட ப்நால்லின எதிரச்ப்நால்ணலக் பகநாண்டு பதநாடணர நிணறவு ப்ய்க.

1. இளணமயில் சிறப்பநாகப் பயினறநால் __________ மகிழச்சி பகநாள்ளலநாம்.     

2. பறணவகள் பவளிச்்ம் வநதவுடன இணர  நதடும்.   __________ சூழநதவுடன  தததம் 
கூடுகளுக்குச் ப்ல்லும்.
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இ) படங்களுக்கு ஏற்ற எதிரச்ப்நாற்கணள அட்டவணையிலிருநது எடுதபதழுதிப்  
படங்கணளப் பபநாருததுக.

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

சூடநான பபரியது மகிழச்சி நீளமநான மூடு

திற குறுகிய சிறியது வருததம் குளிரநத
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பநாடலில் உள்ள  எதிரச்ப்நாற்கணள எடுதது எழுதுக. 

அருவி

 மணலயின நமநல பிறநது வநநதன!

 மணலயின  கீநழ தவழ வநநதன!

 நமட்டில் இருநநத இறங்குகிநறன!

 பள்ளததில் வநநத விழுகினநறன!

 நகநாணடயில் ்நாநன வநாடி நிற்நபன!

 குளிரில் தநாநன மலரநது ப்ல்நவன!

 எட்டும் மரங்கணள அணைக்கினநறன!

 எட்டநாக் கனிகணளத தருகினநறன!

 பகநாட்டும் அருவியநாய்க் குதிக்கினநறன!

 குழநணதகள் எனனிடம் வநாருங்கள்!

 குளிதது மகிழநது  ப்ல்லுங்கள்!

விடை்கள் 
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3 உடெெடைப ்பகுதியில  இேக்கணக 
கூறு்கடைக ்கண்ைறி்தல

்கறறல விடைவு :

 பமநாழியின  இலக்கைக் கூறுகணளப் புரிநதுபகநாண்டு அவற்ணறத தம் 
எழுததுகளில் கவனமநாகப் பயனபடுததுதல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு

அறிமு்கம் :

 எழுவநாய், பயனிணல, ப்யப்படுபபநாருள் பற்றி அறிதல். 

எழுவொய :

 ஒரு பதநாடரில் யநார, எவர, எது, எணவ எனனும் வினநாக்களுக்கு விணடயநாக வருவநத 
எழுவநாய் ஆகும்.

 எடுத்துக்கொட்டு : கமலநா கட்டுணரப் நபநாட்டியில் பவற்றி பபற்றநாள்.

 “கட்டுணரப் நபநாட்டியில் பவற்றி பபற்றவர யநார?“ எனற வினநாவுக்கு விணடயநாக 
வரும் கமலநா, எனனும் ப்நால்நல எழுவநாய் ஆகும்.

யநார?

எது? எவர?

எணவ?

எழுவநாய்

்பயனிடே : 

 ஒரு பதநாடணர முழுணம பபறச்ப்ய்யும் ப்நால்நல பயனிணல ஆகும்.

 எடுத்துக்கொட்டு  : இளமநாறன நதநாட்டததிற்குச்  ப்னறநான.

 'ப்னறநான' எனற  ப்நால்நல  இதபதநாடணர முழுணமயணடயச் ப்ய்யும் 
ப்நால்லநாகும். எனநவ,  இதபதநாடரில் 'ப்னறநான' எனபது  பயனிணல ஆகும்.
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மெயப்படும்பொருள் : 

 ஒரு பதநாடரில் யநாணர, எதணன, எவற்ணற, எங்கு எனனும் வினநாக்களுக்கு 
விணடயநாக வரும் ப்நால்நல ப்யப்படுபபநாருள் ஆகும்.

 எடுததுக்கநாட்டு  : பறணவகள் வநானில் பறநதன. 

 “பறணவகள் எங்குப் பறநதன?“ எனற வினநாவுக்கு விணடயநாக வருவது “வநானில்” 
எனற ப்நால்நல ஆகும்.  எனநவ, ’வநானில்’ எனபநத  ப்யப்படுபபநாருள் ஆகும்.

விைக்கம் 1 : 

 ஆசிரியர வகுப்பினுள் நுணழநதநார. அவரதம் ணககளில் ஓர அணழப்பிதழ இருநதது,  
அது எனனவநாக இருக்கும்? எனற ஆவல் மநாைவரகளின முகததில் பளிச்சிட்டது. 

 ஆசிரியர வகுப்பினுள் நுணழநதநார.

ஆசிரியர  – எழுவநாய் 

வகுப்பினுள்  – ப்யப்படுபபநாருள் 

நுணழநதநார  – பயனிணல

விைக்கம் 2 : 

 அழகநாபுரி மனனர சிறநத முணறயில் ஆட்சி ப்ய்துவநதநார. அவரது ் நாட்டில் மக்கள் 
மகிழச்சியநாக வநாழநதநாரகள். மனனரின புகழ அண்ணட ்நாடுகளுக்கும் பரவியது. 

 மக்கள் மகிழச்சியநாக வநாழநதநாரகள்

மக்கள் – எழுவநாய்

மகிழச்சியநாக – ப்யப்படுபபநாருள்

வநாழநதநாரகள் – பயனிணல

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு:

அ) எழுவநாய், ப்யப்படுபபநாருள், பயனிணலகணள எடுதபதழுதுக.

1. மீனநாட்சி ்டனம் ஆடினநாள்.

2. எடி்ன மினவிளக்கிணன உருவநாக்கினநார.

3. பவண்ணடக்கநாய் உடலுக்கு ்ல்லது.

4. ்ளநாயினி பநாடம் ்டததினநாள். 

5. ்நான மருததுவரிடம் ப்னநறன. 

6. மணழயினநால் பூமி குளிரநதது. 
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வ.எண் எழுவநாய் ப்யப்படுபபநாருள் பயனிணல

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ஆ) அடிக்நகநாடிட்ட பதநாடரிலுள்ள எழுவநாய், ப்யப்படுபபநாருள், பயனிணலகணள எடுதது 
எழுதுக.

 விஜய்கரம் விழநாக்நகநாலம் பூண்டிருநதது. விழநாவிற்கு அண்ணட ்நாட்டு மனனர 
விஜயவரததனர வநதிருநதநார. விழநா மிகச் சிறப்பநாக ்டநது முடிநதது. 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

இ) எழுவநாய், ப்யப்படுபபநாருள், பயனிணலகணளக் பகநாண்ட பதநாடரகணள உருவநாக்குக. 

 1. ____________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________

 3. ____________________________________________________________
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4 விைம்்பெத்ட்தப ்படித்து 
வினொக்களுககு  விடையளித்்தல

்கறறல விடைவு : 

 தங்களின சுற்றுப்புறததில் ்டக்கும் பல்நவறு நிகழவுகளுக்கு உடனடியநாக 
எதிரவிணன புரிதலும்  வினநாக்கள் எழுப்புதணல  ஊக்கப்படுததுலும்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு:

அறிமு்கம் :   

 மநாைவரகநள!  விளம்பரம் எனபது ஒரு பபநாருணள உற்பததி ப்ய்பவர, அப்பபநாருள் 
குறிததுப் பலருக்கும் பதரிவிக்கவும் பிறர அப்பபநாருணள விரும்பி வநாங்குவதற்கநாகவும் 
உருவநாக்கும் தகவல்பதநாடரபு வழிமுணறநய ஆகும். பதநாணலக்கநாட்சி, வநாபனநாலி, 
ப்ய்திததநாள், இணையததளம் என அணனதது  ஊடகங்களும்  விளம்பரச் ப்ய்திகணளப் 
பரப்பப் பயனபடுததப்படுகினறன. சில மிணகப்படுததப்பட்ட தவறநான விளம்பரங்கள் ் மூகச் 
சீரநகட்டிற்கும் கநாரைமநாகினறன. விளம்பரங்கள் பபரும்பநாலும் வநாடிக்ணகயநாளரகளின 
கவனதணத ஈரக்குமளவில் மிகவும் கவரச்சியநாக அணமகினறன.

விைக்கம்:

 கீழக்கநாணும்  விளம்பரதணத  உற்றுந்நாக்கி  புரிநதுபகநாண்டு   வினநாக்களுக்கு 
விணடயளிப்நபநாமநா?
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 மநாைவரகநள, பினவரும் விளம்பரதணத உற்றுப் பநாருங்கள். அதில் உள்ள 
பதநாடரகணளப் படிததுப் பநாருங்கள். விளம்பரம் எணதப் பற்றியது? விளம்பரததில் எணவ 
கநாட்சிப்படுததப்பட்டுள்ளன? விளம்பரததில் கநாட்சிப்படுததப்பட்டுள்ள பபநாருள்களின 
சிறப்புகள் எணவ?  விளம்பரததில் உள்ள பபநாருள்கள் எவ்வணகயில் 
கநாட்சிப்படுததப்பட்டுள்ளன?  விளம்பரம் கநாட்சிப்படுததும் பபநாருள்கணள எங்கு, எப்நபநாது 
பபறமுடியும்?  நபநானறவற்ணற அறிநது பகநாள்ளுங்கள்.

 படிததவற்றிலிருநது விணட கூறுங்கள் பநாரக்கலநாம்.

1.    எது உடணலக் குளிரவிக்கும்?

விணட: கற்றநாணழச்்நாறு உடணலக் குளிரவிக்கும்.

2.    இனிப்புகள் எதனநால் ப்ய்யப்பட்டுள்ளன?

விணட: இனிப்புகள்,  ்வதநானியங்களநால்  ப்ய்யப்பட்டுள்ளன.

3.    உயிரூட்டம் தரும் உைவு எது?

விணட: பழச்்நாறு உயிரூட்டம் தரும் உைவநாகும்.

4.    விணலப்பட்டியலில் எழுதப்பட்டுள்ள இளநீரின விணல எனன?

விணட: விணலப்பட்டியலில் இளநீரின விணல  ரூபநாய் 20  என  எழுதப்பட்டுள்ளது.

5.    இயற்ணக இனிப்பகம் எங்கு அணமநதுள்ளது?

விணட: இயற்ணக இனிப்பகம் புகநார ்கரில் அணமநதுள்ளது.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு:

 விளம்பரதணதப் படிததுப் புரிநதுபகநாண்டு விணடயளிக்க.
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1. படததில் எதற்கநான விளம்பரம் பகநாடுக்கப்பட்டுள்ளது?

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

2. இவ்விளம்பரததின ந்நாக்கம் எனன?

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

3. நதங்கநாய்  ்நாரினநால் ப்ய்யப்பட்டுள்ள பபநாருள்கள் யநாணவ?

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

4. ‘ப்கிழிணயத தவிரக்க இயற்ணகணயக் கநாக்க’ – எனற பதநாடரகள் எதணன           
உைரததுகினறன? 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

5. ணகவிணனப்பபநாருள்கள் எனறநால் எனன?

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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5 �னவடெ்பைம் உருவொககு்தல

்கறறல விடைவு:

 மநாைவரகள், தநாங்கள் நகட்ட அல்லது படிதத பல்நவறுவணக  இலக்கியங்கள் 
குறிததுப் நப்வும் அணவ குறிததுக் கலநதுணரயநாடவும் பகுப்பநாய்வு ப்ய்யவும் 
வநாய்ப்பளிததல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு:

அறிமு்கம்:

 மநாைவரகநள!   நீங்கள் பதரிநது பகநாண்ட கருததுகணள ஒருங்கிணைததுத 
பதநாகுப்பநாக அளிப்பநத மனவணரபடம் எனப்படுகிறது.   

 இநதநா! இப்நபநாது மன வணரபடதணத எவ்வநாறு உருவநாக்குவது எனப் பநாரக்கலநாம்.

விைக்கம்:

 மநாைவரகநள! உங்கள் பநாடப்பகுதியில் உள்ள ஒரு பகுதிணய இநதநா 
வழங்கியுள்நளநாம்.  படிததுப் பநாருங்கள்.

 கணினி எனபது ்நாம் தரும் உள்ளீடுகணளப் பபற்று அவற்ணறச் ப்யல்படுததி 
அவற்றிற்நகற்ற பவளியீடுகணளத தரும் ஒரு மினனணு ்நாதனம். இதணனச் ்நாரலஸ் 
பநாப்நபஜ் எனபவர கண்டுபிடிததநார.  முதனமுதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணினி அளவில் 
மிகப் பபரியது.

 கணினியில் ணமயச் ப்யல்பநாட்டுப்பகுதி, கட்டுப்பநாட்டகம், நிணனவகம், உள்ளீடு, 
பவளியீட்டுக் கருவிகள் நபநானறணவ முதனணமயநானணவ.

 இதில் விண்ப்பலணக, சுட்டி நபநானறணவ உள்ளீட்டுக் கருவிகள்; கநாட்சித திணர, 
கணினி அச்சுப்பபநாறி நபநானறணவ பவளியீட்டுக் கருவிகள்.

 இநத மனவணரபடதணதப் பநாருங்கள்.  பநாடப்பகுதியின  முதனணம வநாய்நத  
கருததுகணளத பதரிநதுபகநாள்ள முடிகிறது அல்லவநா?
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கணினி

நிணனவகம்

உள்ளீடு 
மற்றும் 

பவளியீடு
கட்டுப்பநாட்டகம்

உள்ளீடு பவளியீடு

விண்ப்பலணக கநாட்சிததிணர

சுட்டி கணினி 
அச்சுப் பபநாறி

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு 

அ . கீழக்கநாணும் பததிணயப்  படிததுப் பநாரதது மன வணரபடதணத நிணறவுப்ய்க.

“பழங்கள் உைவநாகவும், 
மருநதநாகவும் 
பயனபடுகினறன. 
அப்பழங்களில் ஊட்டச்்தது, 
்நாரச்்தது, தநாதுக்கள் 
நிணறநதுள்ளன.  இவற்ணற  
உண்பதநால் உடல் பருமன, 
இதய ந்நாய், மலச்சிக்கல் 
நபநானற ந்நாய்கள் 
ப்ருங்குவதில்ணல.”

பழங்கள்
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6 எழுது்தல  திறனம்பறு்தல  

்கறறல விடைவு:  

 பநாரததும் நகட்டும் சீரநாக எழுதும்  முணறயறிநது எழுதுதல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு :

அறிமு்கம் :

 � அடிப்பணடச் ப்யல்பநாடுகளில் மிகவும் இனறியணமயநாத  ஒனறு எழுதுதல் ஆகும். 

 � எழுதும்நபநாது மநாைவரகளநாகிய நீங்கள் நிமிரநத நிணலயில் அமரநது, எழுதும் 
ஏட்டிணனச் ்நாய்வு நிணலயில் ணவதது எழுத நவண்டும்.

 � எழுதுநகநாணல உரிய  முணறயில் பிடிக்க நவண்டும்.

 � ணக விரல்களுக்கு அதிக அழுததம் தரக் கூடநாது .   

 � நபநாதிய இணடபவளிவிட்டு எழுதநவண்டும். 

 � நிறுததக்குறிகணளச் ்ரியநான இடததில் இடநவண்டும்.

 � ஒவ்நவநார எழுததிற்கும் எழுததளவு மநாறுபடும். அதணன அறிநது எழுதநவண்டும்.

விைக்கம் :

 எழுததுகணள எங்குத பதநாடங்கி எங்கு முடிக்க நவண்டும் எனபணத அறிநது 
எழுதத பதநாடங்கநவண்டும்.  

 ஒலி வடிவங்கடை வரி வடிவங்கைொ்க எழுதுவழ்த எழுது்தல எனப்படும்.    
திருத்்த�ொ்க எழு்தப ்பயிறசி ம்பறு்தல எழுத்ட்த அே்கொககும். 

1.   வரிமயொறறி எழுது்தல  

 வரிபயநாற்றி எழுதுதல் எனபது எழுததின வரிவடிவததிணனப்  பநாரதது அதனபடிநய 
எழுத நவண்டும்.

எடுத்துக்கொட்டு : 

 நவடன விரிதத வணலயில் புறநா சிக்கிக்பகநாண்டது.  நவ   வி வ   பு   சி 

 குயிணல கூண்டு ணவதது பிடிக்க முடியநாது   

 வண்ைமிடப்பட்ட எழுததுகணள மநாைவரகள் பநாரதது அதனபடிநய எழுத 
நவண்டும்.
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2. ்பொர்த்து எழுது்தல

 ஒரு ப்நாற்பறநாடர அல்லது பததிணயப் பநாரததுத தவறினறி இணடபவளிவிட்டு 
உரிய நிறுததக் குறிகணள இட்டு அழகநாக எழுத நவண்டும். 

(எ.்கொ.)

தமிழரகளின வீர விணளயநாட்டுகளுள் ஒனறு 
சிலம்பம்.  சிலம்பு  எனறநால் ஒலிததல் எனபது 
பபநாருள்.  கம்பு சுழற்றும்நபநாது  ஏற்படும் 
ஓண்ணய  அடிப்பணடயநாகக்  பகநாண்நட  
சிலம்பம்  எனப் பபயரிட்டனர.  கம்பு சுழற்றுதல் 
எனனும் பபயரும் இதற்கு உண்டு.

நமநல உள்ள பததிணயப் பநாரதது எழுதநவண்டும் .

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

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

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

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

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

3. ழ்கட்டு எழுது்தல

 ஆசிரியர ப்நால்வணதக் நகட்டு மநாைவரகள் எழுத நவண்டும்.

 எழுதணதத பதளிவநாக அழகநாக எழுதநவண்டும். அணவ எழுதது, ப்நால், 
பதநாடரநாகக்கூட இருக்கலநாம். 

எழுத்து

மெொல

 பபநாம்ணம

 பூங்பகநாதது

 வநாபனநாலி

 பபநானவண்டு

 மீனபதநாட்டி
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�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு 

உணரப்பகுதிகணளப் பநாரதது எழுதுக.

 குகன எனற விவ்நாயி கூணழயூரில் வநாழநது வநதநார.  அவர தம் மகன சூரிநயநாடு 
ஊரில் ் ணடபபற்ற நதரததிருவிழநாவிற்குச் ப்னறநார. அங்கு முறுக்கு, பலூன,   நூல்விசிறி 
நபநானறவற்ணற வநாங்கி மகிழநதநான சூரி.  வழிபநாட்டிற்குத நதணவயநான பூக்கள், பழங்கள், 
பவற்றிணலபநாக்கு நபநானறவற்ணற வநாங்கினநார குகன. தனக்குக் கிணடதத குணறநத  
வருமநானததில்  வழிபநாட்டிற்குத நதணவயநான புதுததுணிகணளயும்  வநாங்கினநார. மண்வளம் 
பபருக, விவ்நாயம் ப்ழிக்க கடவுணள நவண்டினநார. 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 நகநாணட விடுமுணற முடிநதது. பள்ளியின முதல் ் நாள். மநாைவரகள் மகிழச்சிநயநாடு 
பள்ளிக்கு வநதநாரகள்.  மணி ஒலிததது. ஆசிரியர வகுப்பணறக்கு வநதநார. மநாைவரகள் 
எழுநது நினறு அவருக்கு வைக்கம் ப்நானனநாரகள்.  ஆசிரியர,  முதலில் தம்ணம 
அறிமுகப்படுததிக்  பகநாண்டநார.  மநாைவரகளும் தங்கணள அறிமுகப்படுததிக் 
பகநாண்டநாரகள்.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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7 ்பயன்பொட்டு இேக்கணம் – 
இெட்டைககிைவி, அடுககுத்ம்தொைர்

்கறறல விடைவு : 

 பமநாழியின இலக்கைக் கூறுகணளப் புரிநதுபகநாண்டு அவற்ணறத தம் எழுததுகளில் 
கவனமநாகப் பயனபடுததுதல். 

்கறபித்்தல மெயல்பொடு:

அறிமு்கம்:

 ஒநர ப்நால் இரட்டிதது அல்லது இரண்டு முணற இணைநதுவநது பபநாருள் 
தருமநாயின அது இரட்ணட கிளவி எனப்படும்.  அவற்றுள்  ஒரு ப்நால் தனிதது நினறு 
பபநாருள் உைரததநாது.            

 இரட்ணட – இரண்டு, கிளவி – ப்நால். 

எடுத்துக்கொட்டு :

ம்தொைர்்களில உள்ை இெட்டைககிைவிச் மெொற்கடைப ்பொருங்கள்.  

1. பூங்பகநாதது  கமகமபவனறு  மைமநாக இருக்கிறது. 

2. அப்பப்பநா! இநத ணவரக்கற்களின  பளபளப்பு கண்ணைப் பறிக்கிறநத!  எனன 
விணலநயநா! 

3. கணலயின கநாதில் மதி  முணுமுணுதது   ஏநதநா ப்நால்ல,    இருவரும் கலகலபவனறு 
சிரிததநாரகள். 

4. நதணன அப்படிநய பமல்லஎடு.  கீநழ ப்நாட்டினநால் தணரபயல்லநாம் பிசுபிசுக்கும். 

5. அப்பநா! பமநாறுபமநாறு எனறிருக்கும் அநத உருணளக்கிழங்குச் சீவணல எனக்குக்  
பகநாடுங்கநளன. 

அடுககுத்ம்தொைர்

 ஒநர ப்நால் இரட்டிதது வருதல் அல்லது அடுக்கி வருதல் அடுக்குதபதநாடர 
எனப்படும். இச்ப்நாற்கணளப் பிரிததநால் தனிதது நினறும் பபநாருள் தரும்.

(எ.்கொ. )
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 அடுககுத்ம்தொைர்்கடைப ்பொருங்கள்.

கூட்டம் கூட்டமநாகநவ 

குருவி பறநது ப்னறிடும்.

குவியல்குவியலநாகநவ

 பகநாட்டிக் கற்கள் கிடநதிடும்.

குணலகுணலயநாய்த திரநாட்ண்கள்

பகநாடியில் அழகநாய்த பதநாங்கிடும்.

மநணதமநணதயநாகநவ 

மநாடுகள் கூடி நமய்நதிடும்.

்நாணர்நாணரயநாகநவ 

தணரயில் எறும்பு ஊரநதிடும்.

 – அே. வள்ளியப்பொ

விைக்கம்:

இெட்டைககிைவி அடுககுத்ம்தொைர்

இரட்ணடச் ப்நால்லநாகநவ வரும்.
(எ.கநா.) கமகம, படபட, மடமட, ்ல்ல.

ஒநர ப்நால், மீண்டும் மீண்டும் 
அடுக்கி வரும். 
குணலகுணலயநாக, ்நாணர்நாணரயநாக, 
மநணதமநணதயநாக.

தனிததனிநய பிரிததநால் பபநாருள் தரநாது. 
(எ.கநா.) 
கநாவலர, பரபரபவன வநதனர.
குழநணத, கலகலபவனச் சிரிததது. 

தனிததனிநய பிரிததநாலும் 
பபநாருள்தரும். 
(எ.கநா.) 
வநாணழ குணலகுணலயநாகக் 
கநாய்க்கும். 
அப்பநா, ்ட்ட என விரட்டினநார. 

இரண்டு முணறக்கு நமல் அடுக்கி வரநாது. 
(எ.கநா.)
்ர்ர, கருகரு, பமநாறுபமநாறு, பளபள

ஒரு ப்நால், இரண்டு அல்லது 
அதற்குநமல் அடுக்கிவரும். 
(எ.கநா.)
ஓடுஓடுஓடு
்ட்ட்ட
படிபடிபடி
பநாம்புபநாம்புபநாம்பு

ஒலிக்குறிப்பநாகப் பயனபடுததப்படும். 
(எ.கநா.) ்ட்ட, மடமட, குடுகுடு, தடதட. 

அச்்ம், விணரவு, வருததம், மகிழச்சி, 
நகநாபம் ஆகிய உைரச்சிகணள 
பவளிப்படுததப் பயனபடுததப்படும். 
(எ.கநா.) தீதீதீ, வநாவநா, ்னறு்னறு, 
நபநாநபநா.
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�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு

அ. ம்பொருத்்த�ொன இெட்டைககிைவிடயத்  ழ்தர்நம்தடுத்து எழுது்க.

(குடுகுடு, ்ல்ல, மடமட, பவடபவட, விறுவிறு, படபட, படநாக்படநாக், குக்கூகுக்கூ) 

1.   பட்டநாசு ________ பவன பவடிததது. 

2.   குழநணத _______ பவன ஓடியது. 

3.   தண்ணீர _________ எனக் பகநாட்டியது. 

4.   பபரியவர ____________ பவனறு ்டநதநார. 

5.   குயில் __________ எனறு கூவியது. 

ஆ. ம்பொருத்்த�ொன அடுககுத்ம்தொைெொல நிெபபு்க. 

(வநாழகவநாழக,  பநாடிப்பநாடி, சுணவக்கச்சுணவக்க,  துள்ளிததுள்ளி, நதநாண்டதநதநாண்ட) 

1.   மநான ______ _______ ஓடியது. 

2.   மைற்நகணியில் ______ _______ நீர சுரக்கும். 

3.   மைமக்கணள _____ _____ என வநாழததினநாரகள். 

4.    கரும்பு, ____ _____ இனிப்ணபத தரும். 

5.   குழநணதகள் ______ _____மகிழநதனர. 

இ. ழ்கொடிட்ை இைங்கடை நிெபபு்க.

1.   தணலவணர _____ ______ என வரநவற்றனர.

2.   நூல்கணள _______ _______ அறிவு வளரும். 

3.   மநாைவரகள் ______ _______ நபசினர. 

4.   புதர வழிநய ப்னற மக்கள் _____ _____ என அலறினர. 

5.   குடிண்  எரிநதணதக் கண்ட மக்கள் ______ ______ எனப் பதறினர. 

6.   அழகி __________  எனச் சிரிததநாள். 

7.   பநாட்டி குளிரநால் __________ என ்டுங்கினநார. 

8.   ணவரம் ________ என மினனியது. 

9.   மணழ _________  எனப் பபய்தது. 

10.   கதணவ __________  எனத தட்டினநான. 
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8 நிறுத்்தக குறியிட்டு எழுது்தல

்கறறல விடைவு:

 � பல்நவறு சூழல்களில் பல்நவறு ந்நாக்கங்களுக்கநாக எழுதும் பபநாழுது 
நிறுததக்குறிகணளப் பயனபடுததுவதில் கவனமுடன இருததல்.

 � நிறுததக் குறிகணளப் பபநாருததமநான இடங்களில் பயனபடுததுதல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு:

அறிமு்கம்:

 நபச்சின ஒலிப்பு நவறுபநாடுகணள உணர்ணடயில் கநாட்டவும்  ப்ய்திப் பரிமநாற்றததில் 
குழப்பம் ஏற்படநாமல் தவிரக்கவும்  கருததுத பதளிவு பபறவும்   நிறுததக்குறிகள் 
அவசியமநாகும்.

 நிறுததக்குறிகணளப் பபநாருததமநான இடங்களில் பயனபடுததி எழுதவும் படிக்கவும் 
அவற்றின வணககள் குறிதது அறிநது பகநாள்வது ்னறு.

நிறுத்்தககுறி்கள்:

1 , கநாற்புள்ளி

2 ; அணரப்புள்ளி

3 . முற்றுப்புள்ளி

4 ? வினநாக்குறி

5 ! உைரச்சிக்குறி

6 ‘  ' ஒற்ணற நமற்நகநாள் குறி

7 “  ” இரட்ணட நமற்நகநாள் குறி
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விைக்கம்-1:

கநாற்புள்ளி , ஒரு பதநாடரில் பல பபநாருள்கள் அடுக்கி வரும்நபநாது 
குறிக்கப்படுவது. மநா, பலநா, வநாணழ ஆகியவற்ணற 
முக்கனி எனபர.

அணரப்புள்ளி ; ஓர எழுவநாய், பல பயனிணலகணளப் பபற்று வரும்நபநாது  
ஒவ்பவநாரு பயனிணலயின இறுதியிலும் 
குறிக்கப்படுவது. (எ.கநா.) கநாணளயின பகநாம்ணபப் 
பிடிததல் ஆண்ணம; வநாணலப் பிடிததல் தநாழணம.

முற்றுப்புள்ளி . ஒரு பதநாடர  முடிவு பபற்றதணன உைரததுவதற்கநாகக் 
குறிக்கப்படுவது. (எ.கநா.) எனக்குச் ் டுகுடு  விணளயநாடப் 
பிடிக்கும்.

வினநாக்குறி ? ஒரு பதநாடர வினநாப்பபநாருணளத தரும்நபநாது 
குறிக்கப்படுவது. (எ.கநா.) அப்பநா எனனநால் பறக்க 
முடியநாதநா?

உைரச்சிக்குறி ! ஒரு பதநாடர உைரச்சிணய பவளிப்படுததும்நபநாது 
குறிக்கப்படுவது. (எ.கநா.)  எனநன! கங்ணக பகநாண்ட 
ந்நாழபுரக் நகநாவிலின அழகு!

ஒற்ணற 
நமற்நகநாள் குறி ‘ ’ ஒரு பதநாடரில் நூல் பபயர, கட்டுணர பபயர, பழபமநாழி 

முதலியன வநதநால் குறிக்கப்படுவது. (எ.கநா.) 
பிரபஞ்்னின பணடப்புகளுள் ‘வநானம் வ்ப்படும்’ 
எனனும் நூல் குறிப்பிடததக்கது.

இரட்ணட 
நமற்நகநாள் குறி “ ” ஒரு பதநாடரில் ஒருவர கூறியணத ந்ரக்கூற்றநாகக் 

கூறும்நபநாதும்  ஒரு பதநாடணர நமற்நகநாளநாகப் 
பயனபடுததும்நபநாதும் குறிக்கப்படுவது. (எ.கநா.) 
“கண்வனப்பு கண்நைநாட்டம்” எனறு சிறுபஞ்்மூலம் 
குறிப்பிடுகிறது.

விைக்கம் – 2:

 பினவரும் பநாடப்பகுதிணய உரிய ஒலிப்பு முணறயில் நிறுததக்குறிகளுடன படிததுப் 
பபநாருள் உைரநவநாம்.

“ �டேயும் எதிமெொலியும்”

 தநணதயும் மகனும் மணலப்பகுதியில் ்டநது ப்னறு பகநாண்டிருநதனர.

அப்பபநாழுது திடீபரனறு மகன கீநழ விழுநது அடிபட்டு, “ஆஆஆ! ! !” எனறு கததினநான.

 எனன ஆச்்ரியம்! அவனுணடய ்ததம் அவனுக்நக திருப்பிக் நகட்டது,

 “ஆஆஆ ! ! !”
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 அவன ஆவலுடன “யநார நீ ?” எனறு நகட்டநான. திரும்ப அவனுக்கு ”யநார நீ?” எனற 

்ததம் நகட்டது.

 “உனணன எனக்கு பரநாம்பப் பிடிததிருக்கிறது” எனறு  மணலணயப் பநாரதது அவன 

கததினநான.

 உடநன மணலயும் “உனணன எனக்கு பரநாம்பப் பிடிததிருக்கிறது” எனறு 

பதிலளிததது.

 இணதக் நகட்டதும் அவனுக்குக் நகநாபம் வநதுவிட்டது. “உனனநால் ந்ரில் வர 

முடியநாதநா? எனறு திட்டினநான.

 அவனுக்கு மறுபடியும் அநத பதிநல வநதது. “உனனநால் ந்ரில் வர முடியநாதநா?” 

 அவன தனனுணடய தநணதணயப் பநாரதது “அப்பநா இங்கு எனன ் டக்கிறது?” எனறு 

நகட்டநான.

 அவனுணடய அப்பநா சிரிததுக் பகநாண்நட, “மகநன! கவனமநாகக் நகள்!” எனறநார. 

 இப்பபநாழுது அவர மணலணயப் பநாரதது “நீ ஒரு பவற்றி வீரன” எனறநார. அநதச்்ததம் 

“நீ ஒரு பவற்றி வீரன” எனறு திரும்பிச் ப்நானனது.

 அநதச் சிறுவனுக்கு மிகவும் வியப்பநாக இருநதது. ஆனநால், அவனுக்கு ஒனறும் 

புரியவில்ணல. அவனுணடய அப்பநா, இணத எல்லநாரும் ‘எதிபரநாலி’ எனறு கூறுவர.  ஆனநால், 

வநாழக்ணகக்கநான தததுவம் இது.  ்நாம் தருவணத எல்லநாம் அது ்மக்குத திருப்பித தரும்.  

்ம்முணடய வநாழக்ணக ்ம்முணடய ப்யல்பநாட்டின எதிபரநாலிதநான. அடுததவர உனமீது 

அனபு ப்லுதத நவண்டும் என விரும்பினநால் அடுததவர மீது நீ அனபு ப்லுதத நவண்டும்.

 நீ மற்றவரகளிடம் அதிகமநான திறணமணய எதிரபநாரததநால், முதலில் உனனுணடய 

திறணமணய அதிகரிததுக் பகநாள்.

 ்நாம் எணதக் பகநாடுக்கிநறநாநமநா, அணதநய வநாழக்ணகயும் ்மக்குத திருப்பிக் 

பகநாடுக்கிறது.

 உனனுணடய வநாழக்ணக எதிரபநாரநாமல் ்டக்கும் ஒனறனறு; அது உனனுணடய 

எதிபரநாலிதநான எனறு கூறி முடிததநார தநணத.
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�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு:

1.   நிறுததக் குறிகளுக்கு வண்ைமிட்டு அதன பபயணர எழுதுக.

1. __________ 2. __________

3. __________ 4. __________

2.   நிறுததக்குறிகணளப் பபநாருததுக.

1 கநாற்புள்ளி .

2 வினநாக்குறி ,

3 உைரச்சிக்குறி ?

4 அணரப்புள்ளி !

5 முற்றுப்புள்ளி ;
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3.  பினவரும் பதநாடரகளில் பபநாருததமநான நிறுததக்குறிகணள இடுக; படிதது மகிழக.

1. பநாஞ்்நாலி ்பதம் குயில் பநாட்டு கண்ைன பநாட்டு ஆகிய முப்பபருங்கநாவியங்கணளப் 
பணடததநார பநாரதியநார

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

2. ஆப்பிணளக் கண்டநார ஆற்றணலத தநதநார

 நவடிக்ணக பநாரததநார வியக்க ணவததநார

 ஆவிணயக் கண்டநார நீரநாவி இயநதிரம் தநதநார

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

3. கல்லணை எநத மநாவட்டததில் உள்ளது அதணனக்கட்டிய மனனன யநார

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

4. ஆ தவறிணழதது விட்நடநன பிறர ப்நால் நகட்டுப் பபரும்பிணழ ப்ய்நதநன யநாநனநா 
அர்ன யநாநன கள்வன

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

5. பைதணத ணவததிருப்பவன மட்டுநம பைக்கநாரன அல்லன ப்நானன ப்நால்ணல 
மறவநாது மற்றவரக்குப் பபருநதனணமயுடன பகநாடுக்கும் உள்ளம் பணடததவநன 
பைக்கநாரன எனறு அர்ன கூறினநான

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________
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9 �யஙம்கொலிச் மெொற்கடை 
முடறயொ்க ஒலித்்தல

்கறறல விடைவு :

 பமநாழியின இலக்கைக்கூறுகணளப் புரிநதுபகநாண்டு அவற்ணறத தம் எழுததுகளில் 
கவனமநாகப் பயனபடுததுதல்.

்கறறல மெயல்பொடு :

அறிமு்கம் :

 மநாைவரகநள! கீழக்கநாணும் வணரபடததிணன ்னகு உற்றுந்நாக்கி மயங்பகநாலிச் 
ப்நாற்கள் பிறக்கும் இடங்கணள அறிநதுபகநாள்நவநாமநா?
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விைக்கம்:

 மநாைவரகநள! கிட்டததட்ட ஒநர ஒலியிலநான எழுததுருக்கணளயும் முற்றிலும் 
நவறுபட்ட பபநாருளிணனயும் பகநாண்ட ப்நாற்கணள மயங்பகநாலிச்  ப்நாற்கள் எனகிநறநாம்.

எடுததுக்கநாட்டு :

மணம்  - பூக்கள் மைம் வீசும்.

மனம்  - மனிதருக்கு ்ல்ல மனம் நவண்டும்.

 எனபனனன மயங்பகநாலி எழுததுகள் உள்ளன எனக் கநாண்நபநாமநா!

 மயங்பகநாலி எழுததுகள் எட்டு உள்ளன. 

 ண , ெ , ன , ே , ை , ே , ெ , ற

ற

மயங்பகநாலி 
எழுததுகள் 

8

ை

ன

ல

்

ள

ழ

ர

 எழுததுகணள எளிதநாக அணடயநாளம்கநாை உதவும் பபயரகணள 
அறிநதுபகநாள்நவநாமநா ?

 ¾ ை – ‘டண்ைகரம்’

 ¾ ் - ‘தந்கரம்’

 ¾ ன – ‘றனனகரம்’

 ¾ ர – இணடயின ‘ரகரம்’

 ¾ ற – வல்லின ‘றகரம்’

 ¾ ல – நமல்ந்நாக்கு ‘லகரம்’

 ¾ ள – பபநாது ‘ளகரம்’ 

 ¾ ழ – சிறப்பு ‘ழகரம்’
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மெயல்பொடு :1 

 குழநணதகநள! கீழக்கநாணும் பதநாடரகணள மீண்டும் மீண்டும் படிததுப் பநாரநபநாம் 

 ’குடே குடேயொய வொடேப்பேம் �டேயில அழுகி கீழே விழுந்தது’ 

 ‘பலநாப்பழம் பழுததுப் பள்ளததில் விழுநதது’

 ‘ஆடுற கிணளயில ஒரு கிணள தனிக்கிணள

 தனிக்கிணள தனில் வநத கனிகளும் இனிக்கல’

 ‘ஓடுற ்ரியில ஒரு ்ரி கிழ்ரி

 கிழ்ரி முதுகுல ஒருபிடி ்ணரமுடி’

மெயல்பொடு : 2 

 மநாைவரகநள! உங்களது பநாடநூலில் இடம்பபற்றுள்ள உணரயநாடணலப் படிததுச் 
சிநதிததுப் பபநாருளுைரநது முணறயநாக ஒலிததுப் பழகுக.

 மலர : எனனப்பநா, இது?

 வளர : நீதநாநன பகநாண்டுவரச் ப்நானநன?

 மலர : எனனது? ்நான தண்ணீர பிடிக்கத தவணல  நகட்டநா, நீ தண்ணீரில் 

 வநாழும் தவணளணயக் பகநாண்டு வநதிருக்கிறிநய?

 மலர : பநால் குக்கரகிட்நட நினனுக்கிட்டு எதுக்கு நமநல இருக்கிற 

 விளக்ணகநய  பநாரததுக்கிட்டு இருக்நக?

 வளர : அம்மநாதநான ப்நானனநாங்க, குக்கரிலிருநது ஒளி வநதவுடநன 

 அடுப்ணப அணைக்கணும்னு; அதநான எப்ப  குக்கரிலிருநது ஒளி 

 வரும்னு பநாரததுக்கிட்டு இருக்நகன.

 மலர : அட ! குக்கரிலிருநது ஒலி  (ஓண்)  தநான வரும்.  ஒளி வருமநா எனன?

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு: 

1.   விடு்பட்ை இைங்களில உரிய மெொற்கடை எழுது்க. 

 எ.கநா. மடிணயக் குறிப்பது குறங்கு

  மரததில் தநாவுவது  குரங்கு   
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1.   ஆற்றின ஓரம் _______

 ஆணடயில் இருப்பது  _______

2.   பரநது இருப்பது    _______

 பறநது ப்ல்வது  _______

3.   மரதணத அறுப்பது   _______

 மனிதர ப்ய்வது     _______

4.   சுவரில் அடிப்பது      _______

 மநாதததில் ஒனறு    _______

2. கீழக்கநாணும் பததிணயப் படிததுப் பநாரதது மயங்பகநாலிச் ப்நால்ணல வட்டமிட்டு 
அதணன எடுதது எழுதவும்.

 “நிலநா, நீ வணரநத படம் மிகவும் அழகநாக உள்ளது. பவண்பஞ்சு நபநானற நமகங்கள் 

சூழநதமணல; அம்மணலயிலிருநது விழும் பநாலநாவி நபநானற அருவி; பசுணம மிகுநத மரம், 

ப்டி, பகநாடிகள்; துள்ளிததிரியும் புள்ளிமநானகள்; சிறகடிக்கும் வண்ைப்பறணவகள்; 

மரக்கிணளகளில் ஊஞ்்லநாடும் குட்டிக்குரங்குகள் அப்பப்பநா! நீ எப்படி இவ்வநாறு வணரயக் 

கற்றுக்பகநாண்டநாய்!”.

ே, ை, ே ெ, ண, ன ெ, ற 



48

10 ம�ொழிம்பயர்த்்தல 

்கறறல விடைவு :   

 ப்நாற்களின பபநாருண்ணமணய அகரநாதிகளில் கண்டறிதல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு : 

அறிமு்கம் :  

 மநாைவரகநள! ்நாம் ஒரு புதிய விணளயநாட்டிணன விணளயநாடுநவநாமநா? 

 ்நான சில ஆங்கிலச் ப்நாற்கணளக் கூறுநவன. நீங்கள் அதற்குரிய தமிழச் 
ப்நாற்கணளக் கூறநவண்டும்.  ்ரியநா? புரிநததநா?

 1. நபக் = ...................... 

 2. ஸ்கூல் = ......................

 3. ஹவுஸ் = ......................

 4. டீச்்ர = ......................

 5. பஸ் = ......................

 விணடகள் : 1) ணப 2) பள்ளி 3) வீடு 4) ஆசிரியர 5) நபருநது 

 மிக்னறு மநாைவரகநள! ்ரியநான விணடயளிததவரகளுக்கு வநாழததுகள்.

 மநாைவரகநள! ்நாம் தற்கநாலததில் அதிக அளவில் பிறபமநாழிச் ப்நாற்கணளத 
தமிழச்ப்நாற்கள் என நிணனததுப் பயனபடுததி வருகிநறநாம். ஆனநால், ்ரியநான 
தமிழபமநாழிச் ப்நாற்கணள அறிநது பயனபடுததுவதன மூலநம தமிழபமநாழிச் ப்நாற்கள் 
வழக்கததில் இருக்கும். 

 எடுததுக்கநாட்டநாக நபருநதிணன, ‘பஸ்’ எனறு அணழப்பது இனணறய வழக்கில் 
உள்ளது.

 �ொணவர்்கழை! சிே ஆஙகிேச் மெொற்களின ்தமிழ ம�ொழிம்பயர்பட்ப அறிழவொ�ொ?

ஆஙகிேச் மெொற்கள் ்தமிழச் மெொற்கள்

ந்ச்்ர இயற்ணக

மநாரனிங் கநாணல

டுமநாநரநா ்நாணள

சிஸ்டர  உடன பிறநதநாள் ( ்நகநாதரி )

ரிப்நபர பழுது 
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 இணவ நபநானற ஆங்கிலச் ப்நாற்கணள ்நாம் அனறநாட வநாழவில் இயல்பநாகப் 
பயனபடுததி வருகிநறநாம்.

 பிறம�ொழிச்  மெொற்கள் ்கேவொ�ல ம்தொைர்்கடை நிடறவு மெயயும் ்பயிறசிடயச் 
மெயது ்பொர்க்கேொ�ொ?

1.   எங்கள் வீட்டில்  ்லணவ இயநதிரம் .................... (ரிப்நபர) ஆகிவிட்டது.

 விணட : எங்கள் வீட்டில்  ்லணவ இயநதிரம் ்பழுது ஆகிவிட்டது.

2.   ்நாணள, என .................... (சிஸ்டர) ஊரிலிருநது வருவநாள்.

 விணட : ்நாணள என உடனபிறநதநாள் (ெழ்கொ்தரி)  ஊரிலிருநது வருவநாள்.

3.   ்நான .................... ( டீவி) யில் ப்ய்திகணளப் பநாரதநதன.

 விணட : ்நான ம்தொடேக்கொட்சியில் ப்ய்திகணளப் பநாரதநதன.

4.   ்ண்பரகள் மகிழச்சியநாக .................... (கிரிக்பகட்) விணளயநாடினர.

 விணட : ்ண்பரகள் மகிழச்சியநாக �ட்டைப்பநது விணளயநாடினர.

5.   எனனுணடய .................... (புக்) நமண்யில் உள்ளது.

 விணட : எனனுணடய புத்்த்கம் நமண்யில் உள்ளது.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு : 

அ) ெரியொன மெொற்களுைன இடணத்து �கிழழவொ�ொ?
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ஆ) ழ்கொடிட்ை இைங்களில  ம்பொருத்்த�ொன  ்தமிழச்மெொற்கடை எழுது்க.

1. ்நான _______________ (ஆனட்டி) வீட்டிற்குச் ப்ல்ல _______________ (பஸ்) 
நிணலயததில் நிற்கிநறன.

2. _______________ (மநாரக்பகட்டில்) _______________ (ஆனியன) மலிவநாகக் 
கிணடக்கினறது.

3. ்நான _______________ (டீ) தநான நகட்நடன. ஆனநால், சூடநான _______________ 
(மில்க்)    பகநாடுததநார. 

4. எனக்கு_______________ (டுமநாநரநா) பிறநத்நாள், அதனநால் என வீட்டிற்கு,   
_______________ (பிரண்ட்ஸ்)  வருவநாரகள்.

5. எனக்கு _______________, _______________ (ணகட், டநாய்ஸ்) பகநாண்டு 
விணளயநாடுவது பிடிக்கும். 

இ)   பினவரும் ்பைங்களின ம்பயர்்கடைத் ்தமிழில எழுது்க.

__________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________
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11 வினொ உருவொககு்தல

்கறறலவிடைவு :

 தநாங்கள் படிதத, நகட்ட (்மூகம், ்ணகச்சுணவ, வீரச்ப்யல்கள்)  கருததுகள் பற்றிப் 
நப்வும், வினநாக்கள் எழுப்பவும் தங்கள் ந்நாக்கததிற்கு ஆதரவநான விளக்கம் அளிக்கவும் 
இயலுதல். 

்கறபித்்தல மெயல்பொடு:

அறிமு்கம்

 வினநா  எனறநால்  ‘வினவுதல், நகட்டல்’ எனப் பபநாருள்படும்.  வினநாப் 
பபநாருணளததரும் எழுததுகள் வினநா எழுததுகள் ஆகும்.  அணவ  “எ, யநா, ஆ, ஓ, ஏ “ 
எனபனவநாகும்.  

 ்ம் அனறநாட வநாழவில் வினநாச்ப்நாற்கணளப் பயனபடுததநாமல் எநதபவநாரு 
ப்யணலயும் பவற்றிகரமநாக  முடிக்க இயலநாது.

 எடுத்துக்கொட்டு: எவர? யநார? அவனநா? அவநளநா? யநாநன?

விைக்கம் :

 ‘எ’, ‘யொ’ ஆகிய இரண்டு எழுததும் ப்நால்லின முதலில் நினறு வினநாப்பபநாருணளத 
தரும் . 

 எவன? - யநாவன?

 எவள்? - யநாவள்?

 எவர? - யநாவர?

 எணவ? - யநாணவ?

 எ, யொ, ஆ, ஓ - ஆகிய இரண்டு எழுததும் ப்நால்லின இறுதியில் நினறு 
வினநாப்பபநாருணளத தரும் .

 அவனநா? (ஆ) - அவநனநா ? (ஓ)

 அவளநா ? (ஆ) - அவநளநா ? (ஓ)

 அவரநா ? (ஆ) - அவநரநா ? (ஓ)

 ‘ஏ’ எனனும் எழுதது, ப்நால்லுக்கு முதலிலும் இறுதியிலும் நினறு 
வினநாப்பபநாருணளத தரும் .
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 ஏன? - யநாநன? (ஏ)

 ஏது ? - அவநன? (ஏ)

 மநாைவரகநள! வினநா அணமப்பணத அறிநது பகநாள்நவநாமநா?  உங்களுக்குப் பிடிதத 
கணத ஒனணறப் படிதது அதில் எவ்வநாறு வினநா அணமக்கலநாம் என பநாரக்கலநாமநா?

ழைொெொவின  ்பயணங்கள் 

 நடநாரநாவும் சின்நானும்  ்ண்பரகள்.  

இருவரும் பூங்கநாவிற்கு விணளயநாடச் 

ப்னறனர. அப்நபநாது புஜ்ஜி (குரங்கு) 

மரததிலிருநது தநாவிததநாவி விணளயநாடிக் 

பகநாண்டிருநதது.  பூங்கநாவில் ருதரநா, நடநாரநா, 

சின்நான, நமநாட்டு, பட்லூ ஆகிநயநார ந்ரநது 

விணளயநாடினநாரகள்.  அங்நக 

விணளயநாடுவதற்கு ஊஞ்்ல், ஏற்றப்பலணக, 

கம்பியில் ஏறுதல், இரநாட்டினம் சுற்றுதல் ஆகியன 

இருநதன. ஒவ்பவநாருவரும் அவரவரக்குப் பிடிதத 

விணளயநாட்ணட விணளயநாடி மகிழநதனர. 

 விணளயநாடிக்  பகநாண்டிருக்கும்நபநாது ருதரநா, 

கல் தடுக்கிக் கீநழ விழுநதநான. உடநன நமநாட்டு 

ஓடிவநது பட்லூ ணவததிருநத முதலுதவிப் பபட்டிணய வநாங்கி ருதரநாவிற்கு முதலுதவி 

ப்ய்தநான.

ழ�ழே ்படித்்த  ்கட்தயில இருநது வினொ உருவொக்கேொ�ொ?

1. கணதயின தணலப்பு எனன?

2. நடநாரநா  விணளயநாட எங்குச் ப்னறநாள் ?

3. மரததிற்கு மரம் தநாவியது எது?

4. ருதரநா எப்படிக் கீநழ விழுநதநான ?

5. ருதரநா விழுநதவுடன நமநாட்டு எனன ப்ய்தநான?

6. முதலுதவிப் பபட்டி யநாருணடயது?

7. நடநாரநாவின ்ண்பன யநார?
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�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு

அ ) ம்பொருத்்த�ொன வினொச்மெொலடே எடுத்து வினொத்ம்தொைடெ முழுட�யொககு்க. 

(யநாது, யநாணவ, எங்கு, எது, எப்படி, எனன, யநார, யநாருணடய)

1. உனனுணடய ஊரின பபயர ______________________ ?

2. உனக்குப் பிடிதத வண்ைம்  ______________________ ?

3. நீ பள்ளிக்கு ______________________ வருகிறநாய் ?

4. உனனுணடய ்ண்பன  ______________________ ?

5. நகநாணட விடுமுணறக்கு ______________________ ச் ப்னறநாய்?

6. பமய்ப்பபநாருள் எனபதன பபநாருள் ______________________ ?

7. குறில் எழுததுகள் ______________________ ?

8. ்நாருமதி  ______________________  வீட்டிற்குச் ப்னறநாள் ?

ஆ) ்பைங்களுககுப ம்பொருத்்த�ொன வினொக்கடை உருவொககு்க.   

 (எ.்கொ.)

பநாட்டுப் பநாடுவது யொர்?

மீனநா எனன ப்ய்கிறநாள்? 

பநாட்டுப் பநாடுவது மீனொவொ?

மீனநா பநாடுவது பநாரதியநார ்பொைேொ?

மீனநா பநாட்டுப் பநாட எங்நக மெனறொள்?

மீனநா பநாடுவது உனக்குக் ழ்கட்கிற்தொ?

1.  ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

5. ____________________________________
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12 ்படித்துப ம்பொருள் உணர்்தல 

்கறறல விடைவு: 

 தநாங்கள் நகட்ட அல்லது படிதத பல்நவறு கணதகணளப் பற்றிப் நப்வும் அவற்றின 
மீதநான விவநாதம் ்டததவும், பகுப்பநாய்வு ப்ய்யவும் வநாய்ப்பு அளிததல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு 

அறிமு்கம்: 

 மநாைவரகநள!  ்நாம்  பிறரநபசுவணதக்  நகட்கிநறநாம்; புரிநது பகநாள்கிநறநாம். 
இல்ணலபயனில் மீண்டும் நகட்டுத பதரிநது பகநாள்கிநறநாம்.

 ்நாமும் நபசுகிநறநாம். பிறர புரிநதுபகநாள்ளும் வணகயிலும்  நபசுகிநறநாம்.

 இவ்வநாறு நகட்பது, நபசுவது இரண்டும் பபநாருள் புரியும் நிணலயில் இருக்க 
நவண்டும். அதுநவ பயன அளிக்கும்.

விைக்கம் :

 பபநாருளுைரநது படிப்பதநால் மட்டுநம படிதத பகுதியின  கருதணதப் புரிநதுபகநாள்ள 
இயலும்.

 ஒரு கணதணயப் படிததுப் பபநாருளுைரநது கணதயின கருததிணனக் கண்டறிய 
முயற்சி ப்ய்யலநாமநா?
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 நகநா்லம் எனனும் ்நாட்டில் நகநாவரததன எனற பநால் வியநாபநாரி வநாழநது வநதநார.  
அவரிடமிருநத இரண்டு கறணவ மநாடுகள்  அவரது பநால் வியநாபநாரததிற்கு மிகுதியநாகப்  பநால் 
தநதன. கிரநாமததிற்குப்  பநால்விற்கச் ப்ல்லும்வழியில் ஓர ஆறு குறுக்கிட்டது. 
ஆற்றுநீணரக் கண்டதும் திடீபரன நகநாவரததன  மனததில் ஓர எண்ைம்  நதநானறியது. 
”ஏன, இநதப் பநாலுடன பநாதிததண்ணீர கலநதுவிற்றநால்  எனன? ் ல்ல இலநாபம் கிணடக்கும் 
அல்லவநா?” எனபதுதநான அது. பநாலில் நீணரக் கலநது விற்றதநால் அவருணடய  வருமநானம் 
இரட்டிப்பு அணடயத பதநாடங்கியது. மிகுநத மகிழச்சிநயநாடு மநாத இறுதியில் பநால் விற்ற 
பைதணதச் ந்கரிதது எடுததுக்பகநாண்டு வநதநார. இணடயில் ஏற்பட்ட கணளப்பு மிகுதியநால் 
ஆற்நறநார மரததடியில் பைதணத ணவததுவிட்டு இணளப்பநாறினநார. 

 மரததிலிருநது குதிதத குரங்கு ஒனறு திடீபரன அவரது பைப்ணபணய 
எடுததுக்பகநாண்டது. அணதக்கண்ட நகநாவரததன ”அட! ்மக்குததநான பதரியுநம 
குரங்குகள் ்மது ப்ய்ணகணயத  திருப்பிச் ப்ய்யும் பண்புணடயணவ எனறு 
ப்நால்லியிருக்கிறநாரகநள!“ என ்ம்பிக்ணக பகநாண்டநார. தனது ணகயிலிருநத மற்பறநாரு 
பைப்ணபயிலிருநத பைதணதத தணரயில் வீ்தபதநாடங்கினநார. குரங்கும் பைப்ணபயில் 
இருநத கநாசுகணள வீ்தபதநாடங்கியது. ஆனநால், கடவுளின விணளயநாட்டநா? எனத 
பதரியவில்ணல. குரங்கு ஒரு பைததநாணளத தண்ணீரிலும் மற்பறநாரு பைததநாணளத 
தணரயிலும் வீ்தபதநாடங்கியது. நகநாவரததன அதிரச்சியில் உணறநதநார.

 இறுதியில், உணழதத பநாலின பைம் அவருக்குச் ந்ரநதது. ஏமநாற்றி ்ம்பநாதிதத 
பைம், தண்ணீரிடநம ந்ரநதது.

ழ�ழே ்படித்்த   ்கட்தயிலிருநது வினொக்களுககுரிய விடைடயக  ்கொண்ழ்பொ�ொ?

1. இக்கணதயில் வரும் பநால் வியநாபநாரியின பபயர எனன? – நகநாவரததன.  ஆமநாம்தநாநன!

2. பநால் வியநாபநாரி எநத ் நாட்டில் வநாழநது வநதநார?    - மநாைவரகநள! நகநா்ல ் நாடுதநாநன.

4. பநால் வியநாபநாரிக்குத நதநானறிய எண்ைம் ்ரியநானதநா? 

 ்ரியநானது இல்ணல, ந்ரணமயநாகத பதநாழில் ப்ய்து  பைம் ந்ரக்க நவண்டும். 

5. இக்கணத உைரததும் நீதி யநாது?  

 ந்ரணமயநான ப்யலுக்கநான பைம் மட்டுநம பநால் வியநாபநாரிக்குக் கிணடததது. 
உண்ணமயநான உணழப்பநால் பபறும் ப்ல்வம் மட்டுநம  ஒருவருக்கு  உறுதியநாகக் 
கிணடக்கும் எனபணத இக்கணத  கநாட்டுகிறது.

 புரிநததநா மநாைவரகநள!  இவ்வநாறு பததிணய ்னகு படிததுப் புரிநதபின 
வினநாக்களுக்கு விணடயளிக்க நவண்டும்.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________



56

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு: 

அ)  ்பத்திடயப ்படித்துப ம்பொருளுணர்நது வினொக்களுககு விடை எழுது்க.

 தமிழ  எனனும் ப்நால்லுக்கு இனிணம எனபது பபநாருள்.  ் ம் தநாய்பமநாழியநாம் தமிழ  
கநாலததநால் முநணதயது மட்டுமனறு; உலகின முதனபமநாழியும் ஆகும். தமிழிலக்கைம் 
எழுதது, ப்நால், பபநாருள், யநாப்பு, அணி என ஐநது இலக்கைக் கூறுகணளக்  பகநாண்டு 
திகழகிறது.  வநாழக்ணகக்கு இலக்கைம் வகுதத பபருணம ்ம் தமிழபமநாழிக்கு மட்டுநம  
உண்டு.  யொதும் ஊழெ யொவரும் ழ்களிர் எனற புற்நானூற்றுப் பநாடலடி  உலகிற்கநான உயரநத 
கருதணத பவளிப்படுததுகிறது. உலகிலுள்ள எல்லநா ஊரும் ்ம்முணடய ஊநர. உலகில் 
உள்ள எல்லநா மக்களும் ்ம் உறவினரகநள! எனபதுதநான அக்கருதது. 

1. தமிழ எனனும் ப்நால்லின  பபநாருள் யநாது?

 _____________________________________________________________

2. “உறவினர” எனனும் பபநாருள் தரும் ப்நால்ணலப் பததியிலிருநது எடுதபதழுதுக.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

3.  தமிழபமநாழியில் எனபனனன இலக்கைப் பிரிவுகள்  உள்ளன?

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

4. தமிழிலக்கைம், புற்நானூறு – ப்நாற்கணளப் பிரிதது எழுதுக.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

5. உலகிற்கநான உயரநத கருதணத உைரததிய பநாடலடிணய  எழுதுக.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

6. பததியில் உள்ள பபயரச்ப்நாற்கள் ஐநதிணன எடுதது எழுதுக

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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13 உடெயொைடே எழுது்தல 

்கறறல விடைவு : 

 தங்கள்  சுற்றுப்புறததில்  ்டக்கும் நிகழவுகணள  நுட்பமநாக உற்றுந்நாக்கி 
அவற்றுக்கநான எதிரவிணனகணள எழுதது வடிவில் பதிவுப்ய்தல்.

்கறறல மெயல்பொடு :

அறிமு்கம் :  

 அனபு மநாைவரகநள! உணரயநாடல் எனபது ஒருவர மற்பறநாருவருடன நபசிக் 
கருததுகணளப் பரிமநாற்றம் ப்ய்வணதக் குறிப்பதநாகும்.

 உணரயநாடலில் தங்கள் கருததுகணளக் கூறுவநதநாடு, தங்கள் உைரவுகணளயும் 
பவளிப்படுதத முடியும்.

 ்நாம் உணரயநாடல் எழுதும்நபநாது எவற்ணற எல்லநாம் கவனிக்க நவண்டும் எனபணதப் 
பினவரும் எடுததுக்கநாட்டு வநாயிலநாக அறிநதுபகநாள்நவநாமநா?

எடுததுக்கநாட்டு: 

அம்மநா : குடிதண்ணீணர வீைநாக்கநாநத ஆதினி!

ஆதினி : ஏன அம்மநா? தண்ணீரில் விணளயநாடுவது எனக்கு மகிழச்சியநாக 
இருக்கிறது.

அம்மநா : இல்ணல இல்ணல. தண்ணீணர வீைநாக்கக்கூடநாது.   ்ம் பூமியில்  
குடிதண்ணீர மிகக் குணறநத அளவிநலநய  உள்ளது. இப்படிநய 
வீைநாக்கிக் பகநாண்நட ப்னறநால் குடிப்பதற்குக்கூட  தண்ணீர 
இல்லநாத நிணல  உருவநாகும்.

ஆதினி : ஆனநால் அம்மநா, ்மது பூமியில்தநான மிகுதியநான கடல்நீர உள்ளநத!. 
பிறகு எப்படித  தண்ணீர இல்லநாமல் நபநாகும்?

அம்மநா : ்ரிதநான ஆதினி. ஆனநால்  கடல் தண்ணீர எல்லநாம் உப்பநாய் இருக்கிறநத! 
அணத ்நாம் குடிக்க இயலநாது. 

ஆதினி : அப்படியநா  அம்மநா!  ்மக்குக் குடிநீர எங்கிருநது கிணடக்கிறது? அதற்கு 
்நாம் எனன ப்ய்யநவண்டும்?

அம்மநா : மணழநீநர ்மது நீரவளம். ஆணகயநால் ்நாம் முடிநத அளவு மணழ நீணரச் 
ந்மிதது ணவததுப் பயனபபற கற்றுக்பகநாள்நவநாம்.
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ஆதினி : ்ரி  அம்மநா! அவ்வநாநற ப்ய்கிநறன. என ்ண்பரகளுக்கும் 
ப்நால்கிநறன. 

நமற்கண்ட உணரயநாடலில் இருநது, 

 � ்நாம் கூறவிருக்கும் கருததுகணளத பதளிவநாகவும் சுருக்கமநாகவும் எடுததுணரததல்.

 � எளிய ்ணடயில் அணமததல்.

 � நிறுததக்குறியீடுகணளப் பபநாருததமநான இடங்களில்  பயனபடுததுதல்ஆகியணவ 
உணரயநாடல் எழுதுவதற்கநான வழிமுணறகள் எனபணத அறிநவநாம்.

ழ�லும் ஓர் எடுத்துக்கொட்டைப ்பொர்பழ்பொ�ொ!

 பநாரததிபன, நகநாணட விடுமுணறக்கநாகத தன பநாட்டி வீட்டிற்கு முதனமுணறயநாக 

வநதிருநதநான. அவனுக்குப் பக்கதது  வீட்டில் இருக்கும் ்நானகநாம் வகுப்பு மநாைவன 

கதிரவனுடன ்ட்பு ஏற்பட்டது. ஒரு்நாள் கதிரவனும் பநாரததிபனும் கிரநாமதணதச் 

சுற்றிப்பநாரக்கச் ப்ல்கினறனர.

பநாரததிபன : கதிரவநா! எனன இது!  இவ்வளவு பபரிய மரமநா? 
 இதில் கயிறுகள் பதநாங்குகினறனநவ! ்நான 
 இதுநபநால் இதுவணர பநாரததது இல்ணலநய! 

கதிரவன :  அடநட! இது பதரியநாதநா?  இதுதநான ஆலமரம். 

 அதில் பதநாங்குபணவ  விழுதுகள்.

பநாரததிபன : ்நான ்கரததில் இருப்பதநால் இது நபநானற  பபரிய மரதணதக் 

 கண்டதில்ணல. இநத மரதணதப் பற்றிச் ப்நால்கிறநாயநா?

கதிரவன : ்ரி பநாரததிபநா! ்நான இநத மரதணதப் பற்றிக் கூறுகிநறன.  

 ஆலமரம்  மிகப்பபரிய மரமநாக வளரும். இதன விழுதுகள் 

 மரக்கிணளயிலிருநது வளரநது மண்ணில் ஊனறி நிற்கும். 

 அதனநால் அகலமநான பரப்பில் வளரவதற்கு இவ்விழுதுகள் 

 உறுதுணையநாக விளங்குகினறன. இம்மரததின விழுதுகணளக் 

 பகநாண்டு பல் துலக்கும்நபநாது பற்கள் உறுதியநாக இருக்கும். 

 அதனநால்தநான' ஆலும் நவலும் பல்லுக்குறுதி' எனற பழபமநாழி 

 உருவநானது.
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பநாரததிபன :  இம்மரம் ்ம் ்நாட்டின நதசிய மரமல்லவநா! இப்பபநாழுதுதநான ந்ரில் 

 பநாரக்கிநறன.

கதிரவன : வநா! ்நாம் ஏரிக்கணரக்குப் நபநாகலநாம். அங்குப்  பணனமரங்கணளக் 

 கநாட்டுகிநறன.

(இருவரும் ஏரிக்கணரக்குச் ப்ல்கினறனர)

கதிரவன : அநதநா பநார! நீண்டு உயரநது நிற்கும் 

 இம்மரங்கள்தநான பணன 

 மரங்கள். இம்மரததிலிருநது கிணடக்கும் 

 நுங்கு, பனங்கிழங்கு ஆகியன 

 உைவநாகப் பயனபடுகினறன. நமலும் 

 பனஞ்்நாறு, பதநீர,  பனங்கற்கண்டு, கருப்பட்டி நபநானற 

 பபநாருள்களும் கிணடக்கினறன.

பநாரததிபன : ஓ! அப்படியநா! இவ்வளவு  பயன 

 பகநாண்டதநா பணனமரம்!

கதிரவன : ஆமநாம்! அணவ மட்டுமல்ல, பணன 

 ஓணலகள் கூணடகள் முணடயவும்  

 ணகவிணனப்பபநாருள்கள் ப்ய்யவும்  

 கூணர நவயவும் பயனபடுகினறன. 

 நமலும் பணன மரம் புயணலததநாங்கும் 

 வலிணம பபற்றது.  நிலததடி 

 நீரமட்டம் உயரக் கநாரைமநாக 

 அணமகிறது.

பநாரததிபன : அதனநால் தநான, பணனமரம் ்ம் தமிழ்நாட்டின மநாநில மரமநாக 

  விளங்குகிறது எனறு எண்ணுகிநறன. மரங்களநால்  ்மக்கு எவ்வளவு 

  பயனகள்! அணனதது மரங்களும் ்மக்கு உைவு, தூயகநாற்று, மணழ 

 ஆகியவற்ணறக் பகநாடுக்கினறன.
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கதிரவன : அணவமட்டுமநா! ்நாம் பயனபடுததும் ்நாமநானகள் அணனததும்  

 மரங்களிலிருநதும் தநான கிணடக்கினறன. நமலும் மண்ைரிப்ணபத 

 தடுதது மண் வளததிணனயும் பநாதுகநாக்கினறன.

பநாரததிபன : மரங்களின சிறப்புகணளப் பற்றிக் கூறியதற்கு மிகவும் ்னறி 

 கதிரவநா! இவ்வளவு பயனுள்ள மரங்கணள வளரததுச் ்முதநாயம் 

 நமம்படத துணை நிற்நபநாம்!

 மநாைவச் ப்ல்வங்கநள! இதுநபநானறு எளிணமயநான பதநாடரபுணடய 
கருததுகள்பகநாண்ட உணரயநாடல்கணள நீங்களும் எழுதலநாம்.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு:

அ) ழ்கொடிட்ை இைங்கடை நிெபபி உடெயொைடே நிடறவு மெய்க.

[துரித உைவு – விணரவு உைவு பகடுதணல பற்றித 
தநாததநாவுக்கும்  நபரனுக்கும்  இணடயிலநான உணரயநாடல்]

இளமநாறன : தநாததநா எனக்கு வயிறு மிகவும் 

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

தநாததநா : இரு, .................... வீட்டிற்குள் ப்னறு ஒரு 

  பநாததிரததில் மருநது 

 எடுதது வருகிறநார. இளமநாறநா!  இநதநா ........................ ! வயிற்றுவலி 

 சிறிது ந்ரததில் ்ரியநாகிவிடும்.

இளமநாறன : தநாததநா இது    ................. ?

தநாததநா : வயிற்றுவலிக்கநாக ்ம் வீட்டில் ........................ மருநது  ்ரி  ந்ற்று 

 இரவு நீ எனன ்நாப்பிட்டநாய்?

இளமநாறன : ந்ற்று ்நான அப்பநாவுடன ........................ கணடக்குச் ப்னறு 

 ........................ ்நாப்பிட்நடன.

தநாததநா : ்நான நிணனததது ்ரிதநான. அநத விணரவு உைவுதநான 

 ........................ கநாரைம்.
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இளமநாறன : ஏன தநாததநா!  விணரவு உைவு     ........................    ?  

தநாததநா : ஆம். விணரவு  உைவில் பயனபடுததிய எண்பைணய.

 ....................... பயனபடுததுதல்;  அதிகக் கநாரமும் அவ்வுைவில்  

 ந்ரக்கப்படும் சில ப்யற்ணகச் சுணவயூட்டிகள் 

 நபநானறணவயும்தநான ........................ ........................ விணளவிக்கும்.

இளமநாறன : வகுப்பில் ஆசிரியரும் ........................ ........................ கூறினநார.

தநாததநா : இனி நமல் விணரவு உைவு ........................

இளமநாறன : ்ரி தநாததநா.

ஆ. உடெயொைடே நிடறவு மெய்க.

 (புவி பவப்பமணடதல் பற்றி ்ண்பரகள் இருவருக்கு  இணடயிலநான உணரயநாடல்) 

கநதன மநாணலயில்  பள்ளியிலிருநது தநாமதமநாக  வீடு 

திரும்புகிறநான. வழியில் தனது ்ண்பன ்ங்கணரச் 

்நதிக்கிறநான........

்ங்கர : எனன கநதநா!  பள்ளியிலிருநது  இவ்வளவு 

 தநாமதமநாக வருகிறநாய்?  

கநதன : பவயில் அதிகமநாக இருநததநால் 

 பள்ளியிலுள்ள மரததடியில் அமரநது 

 வீட்டுப்பநாடம் எழுதிவிட்டு வருகிநறன.

்ங்கர : ஆமநாம். நீ ப்நால்வது உண்ணமதநான. 

 ந்ற்று முனியநாண்டி தநாததநா பவயில் 

 தநாங்கநாமல் மயங்கி விழுநதுவிட்டநார. 

கநதன : பூமி  அதிக  சூடநாகி விட்டதுநபநால.....  

்ங்கர : ஆமநாம். அதற்குப் பபயரதநான புவி பவப்பமணடதல் எனறு ப்நால்வநாரகள்.
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கநதன : ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

்ங்கர : ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

கநதன : ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

்ங்கர : ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________
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14 ்பயன்பொட்டு இேக்கணம் 
– இடணச்மெொற்கள்

்கறறல விடைவு:

 பமநாழியின  இலக்கைக் கூறுகணளப் புரிநதுபகநாண்டு அவற்ணறத தம் 
எழுததுகளில் கவனமநாகப் பயனபடுததுதல். 

்கறபித்்தல மெயல்பொடு:

அறிமு்கம்:

 பமநாழிணயப் பிணழயினறிப் நப்வும் எழுதவும் உதவுவது இலக்கைம் ஆகும்.

 இணைச்ப்நாற்கள் எனபணவ  தமிழபமநாழியில் இணை இணையநாக அணமயும் சில 

ப்நாற்கணளக் குறிக்கும். இணைச்ப்நாற்கணளப் பபநாருததமநான இடங்களில் 

பயனபடுததினநால் பமநாழி்ணட சிறப்பநாக அணமயும். ப்நால்லப்படும் கருததும் திருததமநாய் 

விளங்கும். ்நாம் ப்ய்திகணளயும் கருததுகணளயும் பிறரிடம் கூறும்பபநாழுது சுணவபடக் 

கூறுவதற்கநாக ஒநர பபநாருள்தரும் இரு ப்நாற்கணள இணைததுப் பயனபடுததுகிநறநாம். 

அணவநய இணைச்ப்நாற்கள் எனப்படும்.

எடுத்துக்கொட்டு:

 வநாழவில் உயரவுதநாழவு இணைநநத வரும் எனறு வளவனின பபற்நறநார கூறினர. 
இதபதநாடர, 'வநாழக்ணகயில் உயரவும் வரலநாம்; தநாழவும் வரலநாம்' எனற கருதணத  
உைரததுகிறது .

இடணச்மெொற்களின  வட்க்கள்:

 ¾ ந்ரிணைச் ப்நாற்கள்

 ¾ எதிரிணைச் ப்நாற்கள் 

 ¾ ப்றியிணைச்ப்நாற்கள் 
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ப்றியிணைச் ப்நாற்கள்

இணைச்ப்நாற்கள்

ந்ரிணைச்ப்நாற்கள் எதிரிணைச்ப்நாற்கள்

ழெரிடணச் மெொற்கள்:

 ஒநர பபநாருள்தரும் இரு ப்நாற்கள் இணைநது வருவது ந்ரிணைச் ப்நாற்கள் 
எனப்படும். ந்ரிணைச் ப்நாற்கள் பினவருமநாறு அணமயும்.

எடுத்துக்கொட்டு :

 அணனவரும் உற்றநார உறவினர என  
பணகயினறி ஒற்றுணமயுடன வநாழ  நவண்டும்.

 இங்கு  உற்றநார உறவினர எனபணவ 
ஒநர பபநாருணளத தருவதநால் இதணன 
ந்ரிணைச் ப்நாற்கள் எனகிநறநாம்.

எதிரிடணச் மெொற்கள்:

 ஒனறிற்பகநானறு முரண்பட்ட இரு 
ப்நாற்கள் இணைநது பதநாடரில் பபநாருணள 
உைரததுவது எதிரிணைச் ப்நாற்கள் 
எனப்படும். எதிரிணைச் ப்நாற்கள் பினவருமநாறு 
அணமயும்.

 எடுததுக்கநாட்டு: எங்கள் ஊரச் ்நாணலயநானது நமடுபள்ளமநாக உள்ளது.

 இதில் நமடுபள்ளம் எனபதில் எதிபரதிரச் ப்நாற்கள் இணைநது வருவதநால் 
அவற்ணற எதிரிணைச்ப்நாற்கள் எனகிநறநாம். 
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மெறியிடணச் மெொற்கள்: 

 ஒரு ப்நால்லின பண்பு அல்லது ப்யணல வலுவூட்டும்விதமநாக ஒதத பபநாருளுணடய 
இரு ப்நாற்கள் பதநாடரில் இணைநது வருவணதச்  ப்றியிணைச் ப்நாற்கள் எனபர. 
ப்றியிணைச் ப்நாற்கள் பினவரும் இரு வழிகளில் அணமயும்.

 வயல்பவளி பச்ண்ப்பந்ல் எனக்  கநாட்சி அளிக்கிறது . 

 நமற்கண்ட பதநாடரில் பச்ண்ப்பந்ல் எனற ப்நால், அதன நிறப்பண்பிணன 
எடுததுக்கநாட்டுவதநால் அதணனப் பண்புச்ப்றியிணை எனகிநறநாம். 

 குழநணத பசியநால் அழுதழுது ந்நாரநது விட்டது .

 இதபதநாடரில், அழுதழுது எனற ப்நால், ஒரு ப்யணல வலியுறுதத இருமுணற 
அணமநது வருவதநால் அதணனச் ப்றியிணைச்ப்நால் எனகிநறநாம்.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு

அ) கீழக்கநாணும் பதநாடரகளில் பபநாருததமநான இணைச் ப்நாற்கணளத நதரநபதடுதது 
நிரப்புக.

(ஈடும்எடுப்புமநாக, கண்ணுங்கருததுமநாக, அடுக்கடுக்கநாக, இனபமும்துனபமும், 
கீரியும்பநாம்பும்) 

1. பநாணனகள் ______________________________ ணவக்கப்பட்டிருநதன.

2. ந்ற்றுவணர ______________________________ நபநால் இருநதவரகள் இனறு 
்ட்புடன பழகுகிறநாரகள்.

3. நதரவில் ______________________________ படிதததநால் ்நான வகுப்பில் 
முதலநாவதநாக வநநதன.
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4. வநாழவில் ______________________________ வரும். ஆனநால், அதணனக் 
கண்டு ந்நாரவணடயக்கூடநாது.

5. மனற விழநாக்களில் எங்கள் ஆசிரியரின நபச்சு 
______________________________இருக்கும்.

ஆ) விடுபட்ட இடங்களில் உரிய எதிரிணைச் ப்நாற்கணளக் கண்டறிநது எழுதுக.

1. இனபமும்  துனபமும்  =  இனபமும்துனபமும்  

2. அனறும்  ____________________ = ____________________

3. அங்கும்   ____________________ = ____________________

4. உயரவும் ____________________ = ____________________

5. விண்ணும் ____________________ = ____________________

இ) நகநாடிட்டுப் பபநாருததுக.

நீரும் ப்ருப்பும்

பச்ண்ப்பந்ல்

ஒளியும் ஒலியும்
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15 ்கடி்தம் எழுது்தல

்கறறல விடைவு : 

 கற்பணனயின அடிப்பணடயில் கடிதங்கள் எழுத அனுமதிததல், அவற்ணற 
ஊக்குவிததல்.

்கறபித்்தல மெயல்பொடு :

அறிமு்கம் :

 கடிதம் எழுதுதல் ஒரு சிறநத கணல. கடிதம் அல்லது மடல் எனப்படுவது 
இருவருக்கிணடநய இடம்பபறும் தகவல் பரிமநாற்றதணதக் குறிக்கிறது. 

 உறவுமுணறக் கடிதம் எனபது உறவினரகள், ்ண்பரகளுக்குஎழுதும் கடிதம் 
ஆகும்.

 உறவுமுடறக ்கடி்தங்கடைப  பினவரும் ்கொெணங்கள், ழ்தடவ்கள் அடிப்படையில 
எழுதுகிழறொம்.

 � ்ட்பு முணறக் கடிதங்கள்

 � பநாரநாட்டு / வநாழததுக் கடிதங்கள்

 � ்னறி அறிவிப்புக் கடிதங்கள்

உறவுமுடறக ்கடி்த அட�பபு:

1. முகவரி  கடிதம் எழுதுபவர முகவரி

2. விளிப்பு அனபுள்ள நதநாழனுக்கு / அனபுள்ள நதநாழிக்கு / 
அனபுள்ள மநாமநாவிற்கு / அனபுள்ள அதணதக்கு

3. கடிதச் ப்ய்தி கடிதம் எழுதும் ணமயப் பபநாருள்

4. இப்படிக்கு  கடிதம் எழுதுபவர பபயர

5. உணறநமல் முகவரி  கடிதம் பபறுபவர முகவரி
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இப்படிக்கு

விளிப்பு
முகவரி

கடிதச் ப்ய்தி

உணறநமல் முகவரி

 ஊரில  ெைக்கவிருககும் ழ்தர்த்திருவிேொவிறகு  ெண்்பன / ழ்தொழிடய அடேக்க 
ழவண்டும். அ்தற்கொன ்கடி்தத்ட்த எவவொறு எழு்தேொம் எனறு ்பொர்பழ்பொ�ொ?

75, அண்ைநா ்கர,

அரியலூர – 621704.

06.05.2021.

அனபுள்ள ்ண்பனுக்கு,

 ்நான ்லம். உன ்லம் அறிய ஆவல். உன வீட்டில் அணனவரும் ்லமநா? வரும் 
புதன கிழணம (12.05.2021) அனறு எங்கள் ஊரில் நதரததிருவிழநா ்ணடபபற உள்ளது. 
இததிருவிழநா மிகவும் சிறப்பு வநாய்நதது. எனநவ, நீ உன குடும்பததுடன என வீட்டிற்கு 
வநது சில ் நாள்கள் தங்கியிருநது, திருவிழநாணவக் கண்டு  ப்ல்லநவண்டும். உன வரணவ 
ஆவநலநாடு  எதிரபநாரததுக் கநாததிருப்நபன.

இப்படிக்கு,

இனியன

உணறநமல் முகவரி:

 அ.தமிழமணி,

 த/பப. அறிவழகன,

 7, வடக்கு வீதி,  

 பபரம்பலூர – 621212.      
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்பொெொட்டுக ்கடி்தம்

 விடையொட்டுப ழ்பொட்டியில மவறறி ம்பறற உன ெண்்படனப ்பொெொட்டி எவவொறு 

்கடி்தம் எழு்தேொம் என்பட்தப ்பொர்பழ்பொ�ொ?

பபரம்பலூர – 621212.

05.05.2021

அனபுள்ள ப்ல்வனுக்கு,

 ்லம். ்லமறிய ஆவல். ந்ற்று, அரியலூரில் ்ணடபபற்ற மநாவட்ட அளவிலநான 

ஓட்டப்பநதய விணளயநாட்டுப் நபநாட்டியில் முதலநாவதநாக வநது பவற்றி பபற்றநாய் எனபணத 

அறிநது மிகவும் மகிழச்சியணடநநதன. உனக்கு என மனமநாரநத வநாழததுகள்.

 ‘முயற்சி திருவிணனயநாக்கும்’ எனபதற்நகற்ப இனிவரும் நபநாட்டிகளிலும் நீ மநாநில 

அளவிலும், நதசிய அளவிலும் பவற்றி பபற உள்ளனநபநாடு வநாழததுகிநறன.

இப்படிக்கு,

கநா.கநாவியநா

உணறநமல் முகவரி:

 க.ப்ல்வன,

 த/பப. த.கண்ைன,

 76, ்மததுவபுரம்,

 அரியலூர – 621704.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு

1. உங்கள் ஊரில் ்ணடபபற உள்ள புததகக் கண்கநாட்சிக்கு உனது அதணதணய 
வரச்ப்நால்லி அணழப்பு விடுததுக் கடிதம் எழுதுக.
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__________________,

__________________.

____/______/______

அனபுள்ள __________,

 ்நாங்கள் அணனவரும் ____________. அதுநபநால __________ அணனவரின 

_____________ அறிய ஆவல்.

 அடுததவநாரம் ________________ ஊரில் _______________ கண்கநாட்சி 

்ணடபபற உள்ளது. அதில் பல்நவறு ___________________ கநாட்சிக்கு ணவக்கப்படும். 

_________________________ வளரச்சிக்குத நதணவயநான பல்நவறு நூல்கணள ஒநர 

____________________ கண்டு மகிழலநாம். ___________  ___________ கலநதுபகநாள்ள 

கதிணரயும், நகநாமதிணயயும் அணழதது வநாருங்கள். ்நாங்கள் _____________ ந்ரநது 

__________________ கண்கநாட்சிணயப் பநாரதது ________________. பல 

__________________ வநாங்கிப் _____________ பயன பபறுநவநாம். அணனவரும் 

வநாருங்கள்.

தங்கள் அனபுள்ள,

_______________.

உணறநமல் முகவரி:

  _____________________,

  _____________________,

  _____________________,

  _____________________. 

2. உன பிறநத்நாளுக்குப் பரிசு அனுப்பிய உன மநாமநாவிற்கு ் னறி கூறிக் கடிதம் வணரக.

________________,

________________.
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___/______/_____

_______________,

்லம். ________________ 

  எனது __________ பரி்நாக நீங்கள் அனுப்பிய ____________ கிணடததது. 

மிக்க ___________. எனக்கு _______________ ந்ரததில் நீங்கள் வழங்கிய பரிசு மிகவும் 

___________உள்ளதநாக இருக்கும். ்நான _______________   ்ல்ல முணறயில் 

பயனபடுததுநவன.

்னறி.

இப்படிக்கு,

____________.

உணறநமல் முகவரி:

 ____________________,

 _____________________,

 _____________________,

 _____________________  .
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16 ்கட்டுடெ எழுது்தல

்கறறல விடைவு :

 பல்நவறு ந்நாக்கங்கணளயும் சூழல்கணளயும் அடிப்பணடயநாகக் பகநாண்டு 
எழுதும்நபநாது அதற்நகற்றபடியநான ப்நாற்கள், பதநாடரகள், நிறுததக்குறிகள் 
ஆகியவற்ணறப் பயனபடுததுதல். 

்கறபித்்தல மெயல்பொடு

அறிமு்கம்:

 கடல், அணல, வனம், வயல் நபநானற இயற்ணக கநாட்சிகணளநயநா, பறணவ 

விலங்குகணளநயநா பநாரக்கும்நபநாது ்ம்  மனததில்  கற்பணனயநாகப்  பலவிதச்  

ப்நாற்பறநாடரகள் இயல்பநாக நதநானறும். அவற்ணற எழுதது வடிவில் எழுதும்நபநாது 

நகநாணவயநாகவும் பதளிவநாகவும் எழுத நவண்டும். அதற்குத துணை நிற்பநத கட்டுணரப் 
பயிற்சி ஆகும். 

விைக்கம்:

  கட்டுணர எழுதுவது ஒரு சிறநத எழுததுக்கணல. கட்டுணரக்கு என ஒரு வடிவம் 
உண்டு. ஒரு பபநாருள் பற்றிச் சிநதிததவற்ணற ஒழுங்குபடுததி எழுதுவநத கட்டுணர ஆகும்.

 கட்டுணரணய  ்ணகச்சுணவ  ்யம்படக் கூட எழுதலநாம்.

 கட்டுணரணய எளிதநாக எழுத ஒரு குறிப்புச்்ட்டகம் அணமப்பது ்னறு.

குறிபபுச்ெட்ை்கம்

முனனுணர ்நாம் ப்நால்ல வரும் ப்ய்திணய அல்லது கருததுகணளச் 
சுருக்கமநாக ஓரிரு வரிகளில் கூறுதல் (அறிமுகமநாக)

பபநாருளுணர ணமயக் கருததின விரிவநான விளக்கம்

முடிவுணர ணமயக் கருதணதத பதளிவநாக வலியுறுததித பதநாகுததுச்  சில 
வரிகளுக்குள் நிணறவு ப்ய்தல்
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�ொதிரிக ்கட்டுடெ

வநாணழமரம்

முனனுடெ:

               வநாணழக்கும் தமிழரகளுக்கும் உள்ள உறவு 

“வநாணழயடி வநாணழயநாகத” பதநாடரகிறது. மக்களுக்கு 

உைவநாகவும் மருநதநாகவும் பயனபடும் வநாணழ 

மரததிணனப் பற்றி இங்குக் கநாைலநாம்.

்பயன்கள்:
     வநாணழ மரததிற்குக் கிணளகள் இல்ணல; இணலகநள 
உண்டு. குணல தள்ளியபின வநாணழமரம் வீழநது விடும். 
பினனர  அவ்வநாணழணயச் சுற்றிக்  கனறுகள் வளரநது 
பயன தரும். 

                வநாணழப்பழம் முக்கனிகளுள் ஒனறு. வநாணழ 

மரததின கநாய், பூ, தண்டு அணனததும் உைவநாகப் 

பயனபடும். வநாணழப்பழததில் மணலவநாணழ, கற்பூரவள்ளி, 

ப்வ்வநாணழ, நபயனவநாணழ எனப் பல வணககள் உண்டு.

சிறபபு:              

         திருமைம், புதுமணன புகுவிழநா நபநானற மங்கள 

விழநாக்களில் வநாணழ மரங்கணளக் கட்டுவநாரகள். வநாணழப் 

பட்ணடயின ்நாறு தீப்புண்கணள ஆற்றும் மருநதநாகப் 

பயனபடும். 

முடிவுடெ:

               ் நாம் எப்பபநாழுதும் ் லமநாக இருக்க நவண்டுபமனில் 

வநாணழ மரங்கணள வளரப்பது மட்டுமனறி அவற்ணறப் 

பயனபடுததுவதும் அவசியமநாகும். 
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்பொர்த்தீர்்கைொ �ொணவர்்கழை!

 இக்கட்டுடெயின  ம்பொருளுடெயில வொடே �ெத்தின ்பயன்கள்,  சிறபபு ஆகியடவ 
விரிவொ்க விைக்கப்பட்டுள்ைன.

 ்நாம் கட்டுணர எழுதும்நபநாது ப்ய்திகணளத திரட்டி முணறப்படுததி நமற்நகநாள்கள், 
பழபமநாழிகணள இணைதது  நிறுததக்குறிகளுடன பதளிவநாக எழுத நவண்டும்.

�திபபீட்டுச் மெயல்பொடு 

அ) ’்கரிகழ்கொல ்தன வெேொறு கூறு்தல‘ எனனும் ்கட்டுடெடய நிடறவு மெய்க.

முனனுணர

்நான ஒரு _____ (1)_______. என கணதணயப் 

பற்றி _____ (2)___ கநாண்நபநாம்.

 

எனது ்பண்பு்கள்

்நான _____(3)_____ ப்ய்யப்பட்நடன.        

நமலும் ்நான ____ (4)___ இருப்நபன. 

குழநணதகள் எனணன __ (5) _____ ப்துக்கிப் 

பயனபடுததுவநாரகள்.

எனது ்பயன்கள்

்நான அழகநாகப் __ (6)____ பயனபடுநவன. பல 

வடிவங்களில் ____ (7) __ வணரயவும் 

பயனபடுநவன.   குழநணதகளுக்கு ___(8)__

மிகவும் பிடிக்கும்.

   முடிவுடெ 

 ்நான என வநாழ்நாளில் ____ (9)___   எப்நபநாதும் 

உதவியநாக இருப்நபன. என தியநாகதணத _ (10) 

_____ நீங்களும் எனணனப்நபநால் பிறருக்கு 

உதவியநாக வநாழுங்கள்.
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�ொணவர்்கழை!

 விடை்கடை உங்கைொல ்கண்டுபிடிக்க முடிந்த்தொ? இலடேமயனில இந்த 
அட்ைவடணடயப ்பயன்படுத்துங்கள்.

1. கரிக்நகநால் 6. எழுத 

2. இக்கட்டுணரயில் 7. ஓவியம்

3. மரததநால் 8. எனணன

4. பல வண்ைங்களில் 9. பிறருக்கு

5. கூரணமயநாக 10. உைரநது 

ஆ)  நீங்கைொ்க எழு்தப ்பயிறசி மெயது ்பேகுங்கள்.

 உங்களுககுப பிடித்்த ஏழ்தனும் ஒரு ்பேம் ்பறறி ஒரு ்கட்டுடெ எழுது்க.

 விரும்பினொல இந்தக குறிபபு்கடைப ்பயன்படுத்்தேொம்.

 மநாம்பழம் சுணவ மிகுநதது. முக்கனிகளுள் ஒனறு. ப்நதூரம், மல்நகநாவநா, 

பங்கனப்பள்ளி எனப் பல மநாம்பழவணககள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன.  மநாம்பழததில் 

உயிரச்்தது ஏ, பி அடங்கியுள்ளன. பழுதத மநாம்பழம் மஞ்்ள், ஆரஞ்சு, சிவப்பு 

வண்ைங்களில் இருக்கும். மநாம்பழததிலிருநது மநாம்பழச்்நாறு, குளிரபநானங்கள், மநாம்பழப் 

பனிக்குணழவு நபநானறணவ  ப்ய்யப்படுகினறன. ந்லம் மநாவட்டததில் மநாம்பழம் 

மிகுதியநாக விணளகினறது. இநதிய அளவில் தமிழகம் அதிக மநாம்பழ விணளச்்ணலக் 

பகநாடுக்கிறது.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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