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வடிவியல் அலகு 1

நிைனவு கூர்க

புள்ளிகைள இைணத்து வண்ணமிடுக.

வைளவான ெபாருைள  ( ) ெசய்க.

தட்ைடயான ெபாருைள ( ) ெசய்க.

ேமேல உள்ள படத்தில், கீழ்க்காணும் வடிவங்கள் 
எத்தைன உள்ளன என்று எண்ணி எழுதுக. 

கணக்கு
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1.1 உருளுதல்  மற்றும் சறுக்குதல் 

பயணம் ெசய்ேவாம்

கைலச்ெசாற்கள்

உருளுதல், 

சறுக்குதல் 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
 ேமேல உள்ள படங்களிலிருந்து வைளவான ெபாருள்கள் மட்டுேம உருளும் 
தன்ைம வாய்ந்தைவ என்பைத ஆசிரியர் உணர்த்தலாம். 

ஆனா.. இது ஏன் 

உருள மாட்ேடங்குது?ஆமாம் ஆமாம்.. 
இது   நல்லாேவ 
உருளுது.

அப்ேபா... நீ இைத 
முயற்சி ெசய் இது நல்லா உருளுேத..

நீ முயற்சி ெசய்து பாேரன்.

ஓ... இது உருள 
மாட்ேடங்குேத!ஐ! இது உருளுது.

சரி... நண்பா!
நாம விைளயாடுேவாம். 

 ேமேம! நாம 
விைளயாடுேவாமா?
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கற்றல் 

சறுக்குப் பலைகயில் வைளவான ெபாருள்கள்  உருளும்.

சறுக்குப் பலைகயில் தட்ைடயான ெபாருள்கள் சறுக்கும் .

வைளவு மற்றும் தட்ைட ஆகிய தன்ைமகைளக் ெகாண்ட ெபாருள்கள் சறுக்குப் 
பலைகயில் அதன் தன்ைமக்ேகற்ப  உருளேவா அல்லது சறுக்கேவா ெசய்யும்.

சறுக்குதல் உருளுதல் 
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  அட்டவைணயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்கள் உருளுமா, 
சறுக்குமா என்பைதச் சறுக்குப் பலைக மூலம் ேசாதைன ெசய்து, 
ெபாருத்தமான இடத்தில்            வைரக.

ெபாருள்கள் உருளுதல்      சறுக்குதல்

சறுக்குமா என்பைதச் சறுக்குப் பலைக மூலம் ேசாதைன ெசய்து, 
ெபாருத்தமான இடத்தில்            வைரக.

ெசயல்பாடு 

நீயும் கணித ேமைததான்

எந்தப் ெபட்டிைய நகர்த்துவது  எளிைமயானது? ஏன்?
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ெசய்து பார்

உருளும் தன்ைம வாய்ந்த ெபாருள்கைள  மட்டும் வட்டமிடுக.

சறுக்கும்  தன்ைம வாய்ந்த ெபாருள்கைள  மட்டும் வட்டமிடுக. 

உருளுதல், சறுக்குதல் ஆகிய இரண்டு தன்ைமகைளயும்
ெகாண்ட ெபாருள்கைள () ெசய்க.
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1.2 ெபாருள்கைள  வைகப்படுத்துதல்

கற்றல் 

ெசய்து பார்

கைலச்ெசாற்கள்

சதுரம் , ெசவ்வகம் , 

முக்ேகாணம் , வட்டம் 

நான்தான் சதுரம். எனக்கு 4 மூைலகளும், 4 பக்கங்களும் 
உள்ளன. என்னுைடய எல்லாப் பக்கங்களும் சமம்.

நான்தான் ெசவ்வகம். எனக்கு 4 மூைலகளும், 4 பக்கங்களும் 
உள்ளன. என்னுைடய எதிெரதிர்ப் பக்கங்கள் மட்டும் சமம்.

நான்தான் முக்ேகாணம். எனக்கு 3 மூைலகளும்,
3 பக்கங்களும் உள்ளன. 

நான்தான் வட்டம். நான் வைளவாக இருப்ேபன்.
எனக்கு மூைலகளும் இல்ைல, பக்கங்களும் இல்ைல.

முக்ேகாண வடிவப் படத்ைத  வட்டமிடுக.

ெசவ்வக வடிவப் படத்ைத  வட்டமிடுக.

மாணவர் அைடயாள அட்ைட
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முயன்று பார் 

ெபாருள்கைள அதன் அடிப்பைட வடிவங்களுடன் ெபாருத்துக.
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சரியானைத ( ) ெசய்க. 

 மாணவர்கைள இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். அவற்றில் குழு ’அ’ 
கூறும் புதிர்களுக்கு, குழு  ’ஆ’  விைடயளிக்க ேவண்டும்.

  ▶  என்னுைடய 4 பக்கங்களும் சமமானைவ  எனில், நான் யார்?
  ▶  எனக்கு 3 பக்கங்கள் மட்டுேம உள்ளன எனில், நான் யார்?
  ▶  நான் வைளவானவன் எனில், நான் யார்?
  ▶  எனக்கு 4 பக்கங்கள் உள்ளன. அவற்றில் எதிெரதிர்ப் பக்கங்கள் மட்டுேம சமம் எனில், 
 நான் யார்?

 குழுக்களின் ெசயல்பாடுகைள மாற்றி, விைளயாட்டிைன ேமலும் ெதாடர்க.

மகிழ்ச்சி ேநரம்

4 பக்கங்களும் சமமாக உள்ள வடிவம் எது?

வைளவாக உள்ள வடிவம் எது?

நான் யார் ? கண்டுபிடி?

எதிெரதிர்ப் பக்கங்கள் மட்டுேம சமமாக உள்ள வடிவம் எது?

விைளயாட்டு
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  7   2    5    9   8 - 4 =
-3  -1  - 4  - 2  3 - 1 =
         6 - 5 =

  9  5  8  4
-1 -1 -1 -1

  7  3   6   9
-6 -2 -5 -8

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

படத்ைத உற்றுேநாக்கி, பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க. 

எண்கள் அலகு 2

நிைனவு கூர்க

எந்த ஓர் எண்ணிலிருந்தும் 1-ஐக் கழித்தால் 
அதன் முந்ைதய எண் கிைடக்கும்.

எந்த ஓர் எண்ணிலிருந்தும் அதன் முந்ைதய 
எண்ைணக் கழித்தால் 1 கிைடக்கும்.

 கழித்தல் கருத்ைத உருவாக்குவதில் ேமற்காணும் வினாக்கைளப் 
ேபால, படத்திலிருந்து ேமலும் பல்ேவறு வினாக்கைள ஆசிரியர் எழுப்பி, 
மாணவர்களிடமிருந்து  விைடகைளப்  ெபறலாம்.
கழிக்க :

மரங்களில் உள்ள ெமாத்தப் பழங்களின் எண்ணிக்ைக  =

படத்தில் உள்ள ெமாத்தப் பறைவகளின் எண்ணிக்ைக  =

ஒவ்ெவாரு பறைவயும், ஒரு பழத்திைனத் தின்றால், மரங்களில் எத்தைன பழங்கள் 
மீதமிருக்கும்?

கூடுதலாக அறிேவாம்
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3 - 0  = 3

2.1  பூச்சியத்ைதக் கழித்தல்

பயணம் ெசய்ேவாம்

கற்றல் 

இயற்ைகைய ேநசிப்ேபாம்!

கைத மூலம் கழித்தல்

ெசடியிலுள்ள பூக்களின் எண்ணிக்ைக  =
சிறுமி பறித்த பூக்களின் எண்ணிக்ைக  =
ெசடியில் மீதமுள்ள பூக்களின் எண்ணிக்ைக =

அடடா... எவ்வளவு

அழகான பூக்கள் !

அடேட! ஒன்ைறக் 

கூடப் பிடிக்க 

முடியைலேய!

நான் எப்ெபாழுதும் 
பூக்கைளப் பறிக்க 

மாட்ேடன்

எந்த ஓர் எண்ணிலிருந்தும் பூச்சியத்ைதக் கழிக்க அேத எண் தான் கிைடக்கும்.
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  2   4    5    9   1 - 0 =
-0  -0  -0  -0  6 - 0 =
         8 - 0 =

 8 - 8 = 0     7 - 0  = 0    4 - 4  = 4

முயன்று பார் 

ெசய்து பார்

ெசய்து பார்

முயன்று பார் 

ெபாருத்தமான படங்கள் வைரந்து, கழித்தல் கூற்ைற நிைறவு ெசய்க.

கழித்தல் கூற்ைற நிைறவு ெசய்க.

கீழ்க்காணும் கழித்தல் கணக்குகள் சரியா, தவறா எனக் காரணத்துடன் கூறுக.

ஓர் எண்ணிலிருந்து, அேத எண்ைணக் கழிக்க பூச்சியம் கிைடக்கும்.

கழித்தல்

கூடுதலாக அறிேவாம்

அடடா! ஒரு   கூட 
விழவில்ைலேய!

=-

=

=

-

-
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9+7=

10+6=

13+3=

7+8=

9+6=

5+10= 11+4=

12+3=
15+1=

16+0=

14
+2

=1
6

11+
0=

14+1=

10+7=

8+9=

12+1=9+4=13+0=

15+2
= 7+7=

16
+1

=1
7 14+3=

5+12=

6+5=

10+1=11

8+8=
5+11=

12+4=

விைடகள் 17 16 15 14 13 11
வண்ணங்கள்

9

7 6

9 9

5

4 1

5 5

4

3 5

4 4

எடுத்துக்காட்டு

நிைனவு கூர்க

கூடுதலாக அறிேவாம்

கூட்டல் கணக்குகளின் விைடகளுக்கு  ஏற்றவாறு அட்டவைணயில் ெகாடுத்துள்ள  
வண்ணங்கைளத் தீட்டி, ேமேல உள்ள படத்தில் மைறந்துள்ள உருவத்திைனக் 
கண்டுபிடி.

கூட்டல் (எண்கள் 20 வைர) கூட்டுக.

ஒரு கூட்டல் கூற்றிலிருந்து  இரண்டு கழித்தல் கூற்றுகைள உருவாக்கலாம்.

முயன்று பார்!

=

=

=

=

=

=

=

=

=

-

- -

+

+

+

-

--
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1

2

3

4

பயணம் ெசய்ேவாம்

கைலச்ெசாற்கள்

கழித்தல், மீதம், எடுத்தல், 

ேவறுபாடு, மீதி

 ஆசிரியர் இக்கைதையக் கூறி, பின்வரும் வினாக்கள் வாயிலாக மாணவர்கைள 
ஆயத்தப்படுத்தலாம்.  

3ஆம் படத்தில் உள்ள பருப்பு உருண்ைடகளின் எண்ணிக்ைக =

4ஆம் படத்தில் உள்ள பருப்பு உருண்ைடகளின் எண்ணிக்ைக =

யாைனக்குட்டி சாப்பிட்ட பருப்பு உருண்ைடகள் எத்தைன? எப்படிக் கண்டுபிடித்தாய்?

2.2 கழித்தல் (எண்கள் 20 வைர)

எனக்குப் 
பசிக்குது.

எடுத்துக்ேகா 
ெசல்லேம ..

 இது சுைவயானது.. 
சத்தானது... 

நான் உனக்காகப் 
பருப்பு உருண்ைட தயார் 
ெசய்திருக்ேகன்.

ம்.. ம்..ம்..

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
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14

15
-3
12

 8
-5

11
-1

15
-8

 9
-3

17
-9

18
-0

17 - 4 = 13

19 - 7 =____         16 - 5 =____         13 - 6 =____         11 - 10 =____

கற்றல் 

ெசய்து பார்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கழித்தல்

கழிக்க

ேகாடுகைளப் பயன்படுத்திக் கழிக்க.

 தாேன கற்றல் கணிதக் கருவிப் ெபட்டியில் உள்ள மணிகைளப் பயன்படுத்தியும் 
கழித்தல் கணக்குகைளச் ெசய்யலாம்.
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15

7 5 = 12

11 0 = 11

13 3 = 10

16 1 = 15

8 8 = 0

19 5 = 14

14 2 = 16

15 3 = 18

15-4

19-6

12-210-5

11

15

10

13

முயன்று பார் 

நீயும் கணித ேமைததான்

“+” அல்லது “−” குறிகைளப் பயன்படுத்திக் கூற்றுகைள நிைறவு ெசய்க.

ஒவ்ேவார் அம்புக்குறியின் ேமலுள்ள கழித்தல் கணக்ைகச் ெசய்க. 
அம்பினால் ெவடிக்க வாய்ப்பில்லாத பலூைன வட்டமிடுக.
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5 +3

-2

+7
13

-5

+4
-0

+6

-9

+8

-4

+1

-6

8
+9

-7 +0

+5

-1

மகிழ்ச்சி ேநரம்

முடிவுெதாடக்கம்

மனக்கணக்கு (வாய்ெமாழியாக)

பாைதைய நிைறவு ெசய்து, ெவற்றிக் ேகாப்ைபைய அைடக.







ேதாட்டத்தில் 18         ேதன் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அவற்றில் 6   

சிறிது ேநரம் கழித்து       திரும்பிவிட்டன எனில், ேதாட்டத்தில் எத்தைன        

மீதி இருக்கும்? 

ேதாட்டத்தில் 18         ேதன் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அவற்றில் 6   

சிறிது ேநரம் கழித்து       திரும்பிவிட்டன எனில், ேதாட்டத்தில் எத்தைன        

ேதாட்டத்தில் 18         ேதன் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அவற்றில் 6   ேதாட்டத்தில் 18         ேதன் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அவற்றில் 6   

சிறிது ேநரம் கழித்து       திரும்பிவிட்டன எனில், ேதாட்டத்தில் எத்தைன        

ேதாட்டத்தில் 18         ேதன் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அவற்றில் 6   

ஒரு    முதல் நாள் மரத்தில் 16           இருப்பைதப் பார்த்தாள்.  அேத         அடுத்த நாள் 5           

கீேழ விழுந்து கிடப்பைதக் கண்டாள். தற்ெபாழுது மரத்தில் எத்தைன            மீதி இருக்கும்?

ஒரு    முதல் நாள் மரத்தில் 16           இருப்பைதப் பார்த்தாள்.  அேத         அடுத்த நாள் 5           ஒரு    முதல் நாள் மரத்தில் 16           இருப்பைதப் பார்த்தாள்.  அேத         அடுத்த நாள் 5           

கீேழ விழுந்து கிடப்பைதக் கண்டாள். தற்ெபாழுது மரத்தில் எத்தைன            மீதி இருக்கும்?

ஒரு    முதல் நாள் மரத்தில் 16           இருப்பைதப் பார்த்தாள்.  அேத         அடுத்த நாள் 5           

வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் ஒன்றில் 15            நிறுத்த முடியும்.  அவ்விடத்தில்  

ஏற்ெகனேவ 10        நிறுத்தப்பட்டிருந்தால்,  இன்னும் எத்தைன              நிறுத்த 

முடியும்?

வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் ஒன்றில் 15            நிறுத்த முடியும்.  அவ்விடத்தில்  வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் ஒன்றில் 15            நிறுத்த முடியும்.  அவ்விடத்தில்  

ஏற்ெகனேவ 10        நிறுத்தப்பட்டிருந்தால்,  இன்னும் எத்தைன              நிறுத்த 

வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் ஒன்றில் 15            நிறுத்த முடியும்.  அவ்விடத்தில்  

ஏற்ெகனேவ 10        நிறுத்தப்பட்டிருந்தால்,  இன்னும் எத்தைன              நிறுத்த 
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2

3

75 10

9 11 15 18

குைறவு படங்கள்         அதிகம்

இங்கு “குைறவு” அல்லது “அதிகம்” என்பது, நடுவில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
படங்களின் எண்ணிக்ைகயிலிருந்து எத்தைன ேவண்டுமானாலும் குைறவாகேவா  அல்லது 
அதிகமாகேவா  இருக்கலாம்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

நிைனவு கூர்க

எண்கள் 

ஒவ்ெவாரு கட்டத்திலும் உள்ள இளநீர்கள் எத்தைன? 

ஒவ்ெவாரு கட்டத்திலும் எண்ணிற்ேகற்பப் புள்ளிகள் வைரக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களுக்ேகற்பக் குைறவான மற்றும் அதிகமான படங்கைள வைரக.
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15
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19

17

4 6 12 14 17 19

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 விடுபட்ட எண்கைள எண்ேகாட்டில் நிரப்புக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்கு அடுத்து வரும் எண்ைண எழுதுக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்கு முந்ைதய எண்ைண எழுதுக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களுக்கு இைடப்பட்ட எண்ைண எழுதுக.

ஒவ்ெவாரு கட்டத்திலும் நீ காணும் மணிகைள எண்ணி எழுதுக. அதனுடன் ஒரு 
மணிையக் கூடுதலாக வைரந்து,  ெமாத்த மணிகளின் எண்ணிக்ைகைய எழுதுக. 

நான் காண்பது நான் காண்பது

நான் காண்பது நான் காண்பது

ெமாத்தம் ெமாத்தம்

ெமாத்தம் ெமாத்தம்

1. 3.

4.2.
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மணிகள் விரிவாக்கம் எண்

11

12 14 17 20

மணிகள் விரிவாக்கம் எண்

20

10

10

10

10

10 20

1

2

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்ேகற்பத் ேதைவயான மணிகைள வைரக.

அட்டவைணைய நிரப்புக.
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ேவப்பங்குச்சிக் கட்டுகள் எத்தைன 
10-கள் ? எண்

1 10

2 20

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

 விைதகள், மணிகள், குச்சிகள், கூழாங்கற்கள் ேபான்ற எளிதில் 
கிைடக்கும் ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்தி ேமற்காணும் எண்கைள 
மாணவர்களிடத்தில் வலுவூட்டலாம்.

கற்றல் 

கைலச்ெசாற்கள்

எண்கள், முன்ேனாக்கி, 

பின்ேனாக்கி, 

தாவி எண்ணுதல்.
2.3 எண்கள்:  21 முதல் 99 வைர

10-இன் குடும்பம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
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20 30 50

80

70

40

10

முயன்று பார் 

ெசய்து பார்

ெசய்து பார்

ெபாருத்துக

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களுக்ேகற்ப கட்டங்கைள வண்ணமிடுக.

எண்கைள எழுதுக.
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ேவறுபட்டைத ( ) ெசய்க. 

சமமான எண்ணிக்ைக உைடயவற்ைற ெசங்குத்தாகேவா அல்லது கிைடமட்டமாகேவா 
வரிைசப்படுத்தினாலும் மதிப்பு மாறாது.

நீயும் கணித ேமைததான்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

1st Std Maths Term 3 Unit-2-1.indd   22 04-10-2019   18:13:09



23

எண்கள்:  21 முதல் 30 வைர

பனங்கிழங்குக் கட்டுகள்
எத்தைன?

விரிவாக்கம் எண்
பத்துகள் ஒன்றுகள்

2 1 20 + 1 21

2 2 20 + 2 22

20 + 3

2 4 20 + 4

2 5 25

2 9 29

3 0 30 + 0 30

கற்றல் 
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ெநல்லிக்காய்க் ெகாத்துகள்
எத்தைன?

விரிவாக்கம் எண்
பத்துகள் ஒன்றுகள்

3 1 30 + 1 31

3 2 30 + 2 32

3 3 30 + 3 33

30 + 4

35

39

4 0 40 + 0 40

எண்கள்:  31 முதல் 40 வைர

கற்றல் 
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பனங்குைலகள் 
எத்தைன?

விரிவாக்கம் எண்
பத்துகள் ஒன்றுகள்

4 1 40 + 1 41

4 2 40 + 2

40 + 6 46

5 0 50 + 0 50

எண்கள்:  41 முதல் 50 வைர

கற்றல் 
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ேதைவயான ெபாருள்கள்:
 ஒவ்ெவான்றும் பத்துக் குச்சிகள் ெகாண்ட 4 கட்டுகள் மற்றும் 10 உதிரி குச்சிகள்
 எண்கள்  1 முதல் 50 வைர எழுதப்பட்ட  எண்ணட்ைடகள்

வழிமுைற:
 வகுப்பிலுள்ள மாணவர்கைள இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கவும்.
 ஒரு குழுவிற்குக் குச்சிகைளயும், மற்ற குழுவிற்கு எண் அட்ைடகைளயும் ெகாடுக்கவும்.
  ஒரு குழு காட்டும் எண்ணட்ைடக்ேகற்ப, மற்ற குழு அந்த எண்ணிற்குரிய குச்சிகைள 

எடுத்து  ைவக்க ேவண்டும்.
  எடுத்து ைவக்கப்பட்ட குச்சிகள் சரியான எண்ணிக்ைகயில் உள்ளனவா என 

எண்ணட்ைடகள் ைவத்துள்ள குழு, சரிபார்க்க ேவண்டும்.
  மாணவர்கள் எண்கைள நன்கு அறியும் வைர, ஆசிரியர் இச்ெசயல்பாட்டிைனத் 

ெதாடரலாம்.

ெசய்து பார்

ெசயல்பாடு 

எண்கைள எழுதுக.
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47

15 26 38 42

முயன்று பார் 

மகிழ்ச்சி ேநரம்

வண்ணமிடப்பட்ட கட்டங்கைள எண்ணி எழுதுக.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்ேகற்பக் கட்டங்களுக்கு வண்ணமிடுக.

விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.
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50 + 3 = 53 60 + 6 = 66

70 + 5 = 75 80 + 7 = 87

90 + 2 = 92

கற்றல் 

எண்கள்:  51 முதல் 99 வைர
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99

கற்றல் 

ெசய்து பார்

எண்கள்:  51 முதல் 99 வைர

எண்கைள எழுதுக.
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ேதைவயானெபாருள்கள்:
  படத்தில் உள்ளது ேபான்ற சுழலட்ைட 

  99 மணிகள் / விைதகள் / குச்சிகள் - 2 ேசாடிகள்

வழிமுைற:
  வகுப்பிலுள்ள மாணவர்கைள இரு குழுக்களாகப் பிரித்து, ஒவ்ெவாரு குழுவிற்கும் 99 

மணிகள் / விைதகள் / குச்சிகள் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

  ஒவ்ெவாரு குழுவிலிருந்தும் ஒரு மாணவைன அைழத்துச் சுழலட்ைடையச் சுழலச் 
ெசய்து, 

 ஓர் எண்ைண உருவாக்கச் ெசய்தல்.

   இரு குழுவினரும் தங்களுக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற எண்ணிற்ேகற்ப மணிகள் / குச்சிகள் /
விைதகைளக் ெகாண்டு பத்துகைளயும், ஒன்றுகைளயும் உருவாக்கி அடுக்க ேவண்டும். 
(எடுத்துக்காட்டாக  34 என்ற எண்ைணப் ெபற்றால், 3 பத்துகளாகவும் 4 ஒன்றுகளாகவும் 
அைமக்க ேவண்டும்.)

  பின்னர் இரு குழுவினரும் தங்களுக்குக் கிைடக்கப் ெபற்ற எண்கைள 
ஒருவருக்ெகாருவர் ஒப்பிட்டு எது ெபரியது / எது சிறியது என்று கூற ேவண்டும்.

1 1
2 2

3
3

4
4

5 56 6

7
7

8

8

9 0

9

முயன்று பார் 

விைளயாட்டு

லட்டுகள் எத்தைன? முட்ைடகள் எத்தைன?

எண் சக்கரம்
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1 2 4 5 6 8 9

12 13 15 16 17 19 20

21 23 24 25 27 28 30

32 34 36 37 39 40

41 43 45 46 47 48 49

52 53 54 56 57 59 60

61 62 64 67 68 69 70

71 73 74 75 76 78

81 82 85 87 89 90

92 93 94 95 97 98

2-இல் ெதாடங்கும் எண்கைள எழுதுக.

6-இல் ெதாடங்கும் எண்கைள எழுதுக.

1-இல் முடியும் எண்கைள எழுதுக.

4-இல் முடியும் எண்கைள எழுதுக.

  அ. 10, 20, 30, _____,_____,_____,_____,_____,_____.

  ஆ. 5, 15, 25, _____,_____,_____,_____,_____,_____,_____.

  இ. 3, 13, 23, _____,_____,_____,_____,_____,_____, _____

நீயும் கணித ேமைததான்

எண் அட்டவைணைய நிரப்புக.

எண் அைமப்புகைள நிைறவு ெசய்க. 

ேமேல உள்ள அட்டவைணயில் ஒேர எண் ெதாடர்ந்து இருமுைற வரும் 
கட்டங்கைள வண்ணமிடுக. அவற்ைறக் கீழ்வரும் கட்டங்களில் எடுத்து எழுதுக.
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34 36 37 40 43

12 11 8 5 3

52 53 57 60

55 54 51 49 47

85 88 91 92

73 70 67 66

மகிழ்ச்சி ேநரம்

 பின்ேனாக்கி எண்ணி விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.

முன்ேனாக்கி எண்ணி விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.

பயணம் ெசய்ேவாம் நண்பா! நான்  
 கற்களில் மட்டும் தாவி 
இங்கு வந்துள்ேளன்.

சரி. அப்ேபா நான் 
கற்களில் மட்டும் தாவி 
அங்கு வருேவன்.

 தாவிச் ெசன்ற கற்களின் ேமல் உள்ள எண்கைளக் கூறுக.

 தாவிச் ெசல்ல இருக்கின்ற கற்களின் ேமல் உள்ள எண்கைளக் கூறுக.

2.4 தாவி எண்ணுதல்
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3 5 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 18 16

20 17 14

1 4 7

கற்றல் 

இரண்டிரண்டாக முன்ேனாக்கி எண்ணுதல்.

இரண்டிரண்டாகப் பின்ேனாக்கி எண்ணுதல்.

எண்ேகாட்டிைனப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்ைற நிரப்புக.

எண்ேகாட்டிைனப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்ைற நிரப்புக.

எண்ேகாட்டிைனப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்ைற நிரப்புக.

எண்ேகாட்டிைனப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்ைற நிரப்புக.

மூன்று மூன்றாக முன்ேனாக்கி எண்ணுதல்.

மூன்று மூன்றாகப் பின்ேனாக்கி எண்ணுதல்.
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51 49 47 37 33

44 41 38 23 17

80 84 86 92

53 56 68 80

 மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகக்ேகற்பக் குழுக்களாகப் பிரிக்கவும்.

 ஒவ்ெவாரு குழுவினருக்கும் ஒவ்ெவாரு மாத நாள்காட்டிையக் ெகாடுக்கவும்.

  இருேவறு வண்ணங்களில் ெபாட்டுகைளக்  ெகாடுக்கவும். 

  (எடுத்துக்காட்டு: 2-களுக்கு  வண்ணப் ெபாட்டும், 3-களுக்கு  வண்ணப் 
ெபாட்டும்   பயன்படுத்துமாறு அளித்தல்.)

  ஒரு குழு இரண்டிரண்டாக முன்ேனாக்கி எண்ணும் ெசயல்பாட்டிற்கு, 2-இல் ெதாடங்கி 
ஒவ்ெவாரு தாவுதலுக்கும்  வண்ணப் ெபாட்டுகைள  ஒட்ட ேவண்டும்.

  இேதேபால் மற்ற குழு மூன்று மூன்றாக முன்ேனாக்கி எண்ணும் ெசயல்பாட்டிற்கு,  

  3-இல் ெதாடங்கி ஒவ்ெவாரு தாவுதலுக்கும்  வண்ணப் ெபாட்டுகைள ஒட்ட 
ேவண்டும்.

 குழுைவ மாற்றியும் இச்ெசயல்பாட்டிைனச் ெசய்துபார்க்கலாம் .

ெசய்து பார்

ெசயல்பாடு 

இரண்டிரண்டாக  எண்ணி நிரப்புக.

மூன்று மூன்றாக எண்ணி நிரப்புக.

ஜனவரி
ஞாயிறு       திங்கள்   ெசவ்வாய்     புதன்       வியாழன்    ெவள்ளி       சனி
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 2, 4, 6, ____,___, ____, ___, ____, ___, 20.
 3, 6, 9, ____,___, ____, ___, ____, ___, 30.
  ேமற்காணும் ெதாடரில் உள்ள அைமப்புகைள உற்றுேநாக்குக. அதில் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள  விதியிைனக் கூறுக.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99

இரண்டிரண்டாக, மூன்று மூன்றாகத் தாவி வரும் எண்கைளக் கண்டறிந்து, 
அவற்றில் இரண்டிரண்டாகத் தாவி வரும் எண்ணிற்கு  வண்ணமும், மூன்று 
மூன்றாகத் தாவி வரும் எண்ணிற்கு     வண்ணமும் தீட்டுக.

நீயும் கணித ேமைததான்

விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.

எந்த எண்களுக்காவது ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட வண்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளதா? 
ஆம் எனில், அைவ எந்ெதந்த எண்கள்? பட்டியலிடுக.

மகிழ்ச்சி ேநரம்
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மாணவர்கைள ேமேல ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்ைத உற்றுேநாக்கச் ெசய்க.  
ஆசிரியர் கீழ்க்காணும் வினாக்கைளக்  ேகட்டுப்  பணம்  என்ற பாடக் கருத்ைத 
அறிமுகம் ெசய்க.

1. எழுதுெபாருள் அங்காடியில் நீ காணும் ெபாருள்கைளக் கூறுக.  
2. கைடயில் உனக்குப் பிடித்த ெபாருள் எது ?
3.  கைடயில் உனக்குப் பிடித்த ெபாருைள வாங்குவதற்கு, கைடக்காரருக்கு நீ எைதக் 

ெகாடுக்க ேவண்டும்?

பயணம் ெசய்ேவாம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கைலச்ெசாற்கள்

நாணயம்,

பணத்தாள்
பணம்

எழுதுெபாருள்
அங்காடி

ெதாடக்கப் பள்ளி

அலகு 3
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நாணயங்கள் பணத்தாள்கள் மதிப்பு

₹1

₹2

₹5

₹10

₹20 க்கு நாணயம் 
ஏதும் இல்ைல. ₹20

இந்தியப் பணமதிப்பில் ரூபாையக் குறிக்க ‘₹’ என்ற குறியீடு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ஒேர மதிப்ைபக் ெகாண்ட நாணயத்திற்கும் பணத்தாளிற்கும் மதிப்பில்
எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. 

Sp
eci

me
n

Sp
eci

me
n

Sp
eci

me
n

Sp
eci

me
n

Sp
eci

me
n

கற்றல் 

கூடுதலாக அறிேவாம்

இந்தியாவில் புழக்கத்தில் உள்ள நாணயங்கள் மற்றும் பணத்தாள்கள் 
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ெசய்து பார்

ெபாருள்களின் விைலக்ேகற்ற நாணயம் அல்லது 
பணத்தாளிைன (  ) ெசய்க.  
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 கீழ்க்காணும் மதிப்பிற்ேகற்ற நாணயங்கைள அச்ெசடுத்து, அச்சில் காணும் 
உருவங்கைளப் பற்றிக்  கலந்துைரயாடுக. 

ேதைவயான ெபாருள்கள் :  நாணயங்கள் , ெபன்சில் , அழிப்பான், காகிதம் 
முதலானைவ.

 மதிப்பு தைல பூ

₹1

₹2

₹5

ெசயல்பாடு 

கூடுதலாக அறிேவாம்

நாணயத்ைத அச்ெசடுத்தல் 

ேசமிக்கப் பழகு!

 வாழ்வதற்காக!           எதிர்காலத்திற்காக!            ேசைவக்காக! 
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        ₹10
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₹10

₹10

₹10

₹10
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ேதைவயான ெபாருள்கள்
நாணய மாதிரிகள், பணத்தாள் மாதிரிகள், பணமதிப்புடன் கூடிய மின்னட்ைடகள். 

ெசய்முைற :
 மாணவர்கைள இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கவும்.
  ஒரு குழுவிற்கு ேமற்கூறிய மின்னட்ைடகள் வழங்கவும். மற்ற குழுவிற்குப் 

பணத்தாள் மாதிரிகள் மற்றும் நாணய மாதிரிகள் வழங்கவும். 
 முதல் குழு ஏேதனும் ஒரு மின்னட்ைடையக் காட்ட ேவண்டும். 
  மற்ெறாரு குழு மின்னட்ைடயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணமதிப்பிற்ேகற்ற 

நாணயங்கைளேயா அல்லது பணத்தாள் மாதிரிகைளேயா அல்லது இரண்ைடயும்  
ேசர்த்ேதா காண்பிக்க  ேவண்டும்.

  மாணவர்களுக்குப் பணமதிப்ைப வலுவூட்டும் வைகயில் ஆசிரியர்  ெசயல்பட 
ேவண்டும்.

  குழுக்கள்  தங்களிடம் உள்ள ெபாருள்கைளயும், மின்னட்ைடகைளயும் பரிமாற்றம் 
ெசய்து, இவ்விைளயாட்டிைன மீண்டும் ெதாடரலாம்.

கற்றல் 

விைளயாட்டு

பல்ேவறு வழிகளில்

மாற்று.. மாற்று.. பரிமாற்று 
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ெபாருள்களுக்குரிய  சரியான பணமதிப்ைபப்  ெபாருத்துக. 

₹8

₹5

₹14

₹3

₹20

₹12

₹7

ெசய்து பார்

மகிழ்ச்சி ேநரம்
ெபாருள்கைள வாங்குவதற்குத் ேதைவயான 
பணமதிப்புகைள ( ) ெசய்க.

1st Std Maths Term 3 Unit-3.indd   41 04-10-2019   18:14:55



42

முகிலுடன் ஒரு நாள்

காலம்அலகு 4

பயணம் ெசய்ேவாம்

கைலச்ெசாற்கள்

காலம், முன்னர், பின்னர்,

ேவகமாக, ெமதுவாக
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  காைல முதல் இரவு வைர நிகழும் ெசயல்பாடுகைளப் பட மின்னட்ைடகளாகத் 
தயாரிக்கவும்.

 குழந்ைதகைள வட்டமாக அமர ைவக்கவும்.
 ஒவ்ெவாரு மாணவருக்கும் ஒரு பட மின்னட்ைடைய வழங்க ேவண்டும்.
  பட மின்னட்ைடையப் ெபற்ற மாணவர் அச்ெசயல்பாட்டிைன ைசைக  மூலம் 

மட்டுேம ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். 
  பிற மாணவர்கள் அவருைடய ைசைகைய உற்றுேநாக்கி அச்ெசயல்பாட்ைடயும், 

அது எந்த ேவைளயில் நிகழும் என்பைதயும் கூற ேவண்டும்.
  சரியாகச் ெசய்தவைரப் பாராட்டி, மற்றவர்களுக்கும் இச்ெசயல்பாட்டிைனத் 

ெதாடரலாம்.

கற்றல் 

ெசய்து பார்

ெசயல்பாடு 

காைல ேநரச் ெசயல்பாடுகளுக்கு  வண்ணமும், மாைல ேநரச் 
ெசயல்பாடுகளுக்கு   வண்ணமும் தீட்டுக.

ஒரு நாளில் கால ேநர ெபாழுதுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.  

காைல மதியம்

இரவு மாைல
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ெசய்து பார்

முயன்று பார் 

ெசயல்பாடுகைள அதற்குரிய கால ேநரப் ெபாழுதுகளுடன் ெபாருத்துக.

அன்றாட நிகழ்வுகளின் படங்கைள உற்றுேநாக்குக. கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு            
 -இன்  ேமல் ெபாருத்தமான வண்ணம் தீட்டுக. 

காைல மதியம் இரவுமாைல

 -இன்  ேமல் ெபாருத்தமான வண்ணம் தீட்டுக. 
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கற்றல் 

ெசய்து பார்

முயன்று பார் 

முன்னர் – பின்னர்
முன்னர் பின்னர்

கல் உரல் 

படங்கைள உற்றுேநாக்கி  முன்னர் – பின்னர்   நிகழ்வுகளின் அடிப்பைடயில்   
1 , 2 , 3  என வரிைசப்படுத்துக. 

படத்ைத உற்றுேநாக்கி முன்னர் – பின்னர் மாற்றத்திற்ேகற்ப  வண்ணமிடுக.

முன்னர்    பின்னர் முன்னர்  பின்னர்
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பழங்காலத்தில் தகவல்கைளப் பதிவு ெசய்ய ஓைலச்சுவடி பயன்படுத்தப்பட்டது. 
பின்னர்  அதற்குப் பதிலாக புத்தகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.பின்னர்  அதற்குப் பதிலாக புத்தகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கற்றல் 

ெசய்து பார்

கூடுதலாக அறிேவாம்

பைழயது – புதியது 

பைழய ெதாைலக்காட்சி புதிய ெதாைலக்காட்சி

பைழய  ெபாருள்கைள அதற்குரிய புதிய ெபாருள்களுடன் ெபாருத்துக.
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நண்டு ேவகமாகச் ெசல்லும்

நத்ைத ெமதுவாகச் ெசல்லும்.

வண்ணமிடலாமா ?

எந்தப் படத்திற்கு விைரவாகவும் ெதளிவாகவும் வண்ணமிட முடியும்? ஏன்?

வண்ணமிடலாமா ?

கற்றல் 

ெசய்து பார்

மகிழ்ச்சி ேநரம்

ேவகமாக -  ெமதுவாக

ேவகமாகச் ெசல்லும் வண்டிைய ( ) ெசய்க 
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கற்றல் 

நீயும் கணித ேமைததான்

முயன்று பார் 

குைறந்த ேநரம் – அதிக ேநரம் 

ெபரிய வாளியில் நீர் நிரம்ப
அதிக ேநரமாகும்.

சிறிய வாளியில் நீர் நிரம்ப
குைறந்த ேநரமாகும்.

கிண்ணத்தில் உள்ள எண்ெணய்ையக் காலியாக உள்ள பாட்டிலுக்கு  
மாற்ற, இரண்டு கரண்டிகளில் எதைனத் ேதர்ந்ெதடுப்பாய்? ஏன்?

யார் முதலில் பள்ளிையச் ெசன்றைடவார்? ஏன்?
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5.1 பாகங்கைளப் ெபாருத்துதல்

அலகு 5 தகவல் ெசயலாக்கம்

பயணம் ெசய்ேவாம்

முதலில் ெபாம்ைமயின் அடிப்பாகத்ைத ைவப்ேபன்.

ஆஹா! 

சரியான முைறயில் 
அழகான ெபாம்ைமைய 
நாம் உருவாக்கிவிட்ேடாம்.

இப்ெபாழுது
மூன்றாம் பாகம்.

அதன் ேமல், 
அடுத்த பாகம்.

கைலச்ெசாற்கள்

பாகங்கள், பிரித்தல், 

ெபாருத்துதல், வழிமுைறகள்

பாகங்கைளப் ெபாருத்திப்  ெபாம்ைமைய உருவாக்கலாமா?
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பாகங்கள் இங்ேக! வண்டி எங்ேக?

ெபாருத்துதல்

ேதைவயான ெபாருள்கள்:   எளிைமயாகப் பிரித்ெதடுத்து, மீண்டும் ஒன்று ேசர்க்கக் கூடிய  
பாகங்கள்  ெகாண்ட ெபாம்ைமகள்.

ெசயல்முைற:   ஆசிரியர்  ெபாம்ைமைய எடுத்து அதன் பாகங்கைளப் பிரித்துக் 
கைலத்திட ேவண்டும். வழிமுைறையக் கூறிக்ெகாண்ேட  
கைலக்கப்பட்ட பாகங்கைள  ஒவ்ெவாரு பாகமாகச் ேசர்த்து, 
மீண்டும் ெபாம்ைமைய உருவாக்க ேவண்டும். ெகாடுக்கப்பட்ட 
எடுத்துக்காட்ைடப் ேபால, மற்ெறாரு ெபாம்ைம உருவாக்குதைலக்  
குழுச் ெசயல்பாடாக மாணவர்கைளச்  ெசய்ய ைவத்துப் பாடக்கருத்ைத 
வலுப்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

கற்றல் 

நீயும் கணித ேமைததான்

ேமற்காணும் பாகங்கைளப் ெபாருத்தி உருவாக்கப்பட்ட சரியான வண்டியிைன (  ) 
ெசய்க.
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1. வகுப்ைப இரண்டு குழுக்களாகப்  பிரிக்கவும்.
2.  ஆசிரியர், குழுவினைர வார இதழ்கள் மற்றும் நாளிதழ்களில்  

உள்ள படங்கைளச் ேசகரிக்கச் ெசய்து, தனித்தனிேய 
ஒவ்ெவாரு படத்திைனயும் நான்கு சம பாகங்களாகப் பிரித்து 
ைவக்க உதவி ெசய்யவும்.

3.  ஒவ்ெவாரு குழுவும் மற்ற குழு ெகாடுக்கும்  கைலக்கப்பட்ட  
படப் பாகங்கைளப் ெபாருத்தி, சரியான படத்ைத உருவாக்க 
ேவண்டும். 

4.  ஆசிரியர் இச்ெசயல்பாடுகைளப் பார்ைவயிட்டுப் பாராட்டி 
வலுவூட்ட  ேவண்டும்.

5.  அடுத்த சுற்றில் குழுக்கள் இரண்டும் ேவறு இரு ேசாடிப் 
படங்கைளக் ெகாண்டு ெசயல்பாடுகைளத் ெதாடர்ந்து 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.

கற்றல் 

ெசயல்பாடு 

சதுரங்களில் புதிர்

நாய்க்குட்டி தன் முழு உருவத்ைத 
மீண்டும் ெபற  உதவலாமா? 

இந்த நாய்க்குட்டி படத்தின் 
பாகங்கைள வார இதழில் பார்த்ேதன்.

புதிர் அட்ைடகைள அதற்குரிய கட்டங்களில் சரியாகப் ெபாருத்துக. 

நாேன ெபாருத்துேவன். 
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பாகங்கள் படங்கள்

ெசய்து பார்

ெசய்து பார்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

படங்கைளப் ெபாருத்தவும்.

படத்திற்குரிய பாகங்கைளக் ேகாடிட்டு இைணக்கவும்.

மைறந்துள்ள  விலங்குகைளக் கண்டுபிடி.

 ேமற்கண்டது ேபால, ேமலும்  பட அட்ைடகைளத் தயார்ெசய்து, மைறந்துள்ள 
விலங்குகைளக் கண்டுபிடிக்க  ஊக்குவிக்கவும்.

விடுபட்ட பாகத்ைத (  ) ெசய்க.

முயன்று பார் 
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   விலங்குகளின்  சரியான பாகத்ைத வட்டமிடவும்.

கணித மாதிரிகைள அவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட  உருவத்துடன் ெபாருத்துக.

கணித மாதிரிகள் உருவங்கள் 

ெசய்து பார்

ெசயல்பாடு 

என் ெகாம்புகள் 
எைவ?

எனது 
வால் எது?

1st Std Maths Term 3 Unit-5.indd   53 04-10-2019   18:17:02



54

சரியான முைறயில் ெபாருத்தப்பட்ட  பட அட்ைடகைளக் கண்டுபிடித்து  () ெசய்க.

மகிழ்ச்சி ேநரம்
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5.2 படங்கைள உருவாக்குதல்

புள்ளிகைள வரிைசயாக இைணக்கவும்.

கற்றல் 

கற்றல் 
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ஊதா நிறப் புள்ளிகைள முதலிலும் , அதன் பின் பச்ைச நிறப் 
புள்ளிகைளயும் இைணத்து மகிழுந்ைத உருவாக்குக. 

சிவப்பு வண்ணப் புள்ளிகைள  இைணத்துச் சரியான வீட்ைட () ெசய்க.

மகிழுந்ைத உருவாக்குேவாம்

ெசய்து பார்

நீயும் கணித ேமைததான்
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வழி ெசால்ேவாம்! ெபாருள் ெவல்ேவாம்!

5.3 வழிமுைறகைளப் பின்பற்றுதல் மற்றும் உருவாக்குதல்

 ஆசிரியர் இந்த விைளயாட்ைட அறிமுகப்படுத்தும் முன் குழந்ைதகளுக்குத் 
திைச சார்ந்த ெசாற்களான ேமல்ேநாக்கி, கீழ்ேநாக்கி, இடது, வலது ேபான்றவற்றில் 
ேபாதுமான பயிற்சிைய அளிக்கவும்.

வழிமுைற :  இந்த விைளயாட்ைட உள்ளரங்க / ெவளியரங்க விைளயாட்டாக  
விைளயாடலாம். படத்தில் உள்ளவாறு கட்டங்கைள வைரந்து 
அதில் ெபாருள்கள் அல்லது ெபாம்ைமகைள ைவக்கவும். ஏேதனும் 
ஒரு மாணவைரத் ேதர்வுெசய்து அவரின் மூலம் விைளயாட்ைடத் 
ெதாடங்கலாம்.

ஆசிரியர் :  இரண்டு கட்டங்கள் வலதுபுறம் நகரவும். (ேதைவயான ைசைகையப்   
பயன்படுத்தவும்)

மாணவர் : சரி! பிறகு.. 

ஆசிரியர் : கீழ்ேநாக்கி   ஒரு கட்டம் நகருக.

மாணவர் : ஆம்! எனக்குப் பந்து கிைடத்துவிட்டது.

 மாணவர் நகர்ந்து ெசன்றைடந்த கட்டத்தில் உள்ள ெபாருைள எடுத்துக் காட்ட  
ேவண்டும்.  இேத ேபால்  மற்ெறாரு  மாணவைரக் ெகாண்டு அடுத்த ெபாருளுக்கு  
மீண்டும் விைளயாட்ைடத் ெதாடரலாம்.

கற்றல் 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

கீ
ழ்

ே
ந

ாக்
கி

 

ே
ம

ல்
ே

ந
ாக்

கி

இடது

வலது
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எனக்குப் படக்கைதகள் பிடிக்கும்.

1.  அலமாரிக்குச்  ெசன்று உனக்கு 
விருப்பமான நூல் ஒன்ைற எடு.

2. உன் இருக்ைகக்குச் ெசல்.
3.  நூலிைனத் திற. படம் பார்த்து    

மகிழ்க.
4. நூலிைன மூடு.
5.  நூலிைன அலமாரியில் 

எடுத்த இடத்தில் ைவக்கவும். 
யாெரல்லாம் சரியாகச் 
ெசய்தீர்கேளா அவர்களுக்குப்  
பாராட்டுகள்.

 ேமற்கண்ட ெசயல்பாட்ைடப் ேபான்று ைக கழுவுதல், நீர் அருந்துதல், ெபன்சில் 
ெபட்டியிலிருந்து ெபன்சில் எடுத்தல் ேபான்ற ெசயல்பாடுகைளயும் வழிமுைறப்படி மாணவர்கள் 
ெசய்துபார்க்க வாய்ப்பளிக்கவும்.
(பள்ளிக்குச் ெசல்ல ஆயத்தமாதல், உணவு உண்ணுதல், கழிவைறப்  பழக்கம் ேபான்ற 
ெசயல்பாடுகைளயும் தனி நடிப்பு  மூலம் ஒரு மாணவர் ெசய்து காண்பிக்க மற்றவர்கள் கூற 
வாய்ப்பளிக்கலாம்.)

ேதவாவின் வீடு எது? கண்டுபிடித்து வட்டமிடுக.

வழிமுைறகைளப்  
பின்பற்றுதல்

ேநராகச் ெசன்று, 
இரண்டாவதாக வரும் 
இடது புறச் சாைலயில்  
திரும்பு. 

முயன்று பார் 

ெசயல்பாடு 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
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இலக்கிைன அைடய  வழிகாட்டுேவாம் 

 மாணவர்கைள இரண்டு குழுக்களாகப்  பிரிக்கவும். படத்தில் ெசன்றைடய 
ேவண்டிய இலக்கிைன ஒரு குழு ெதரிவு ெசய்யவும். (எடுத்துக்காட்டு: நூலகம்) 
மற்ெறாரு குழு  உள்ள இடத்திலிருந்து, முதல் குழு கூறிய இலக்கிைன  
அைடய  வழிையக் கூற ேவண்டும். ேமற்காணும் ெசயல்பாட்டிற்குரிய குறிப்புகைள 
மாணவர்கேள உருவாக்குவதில் ஆசிரியர் ஏதுவாளராகச் ெசயல்படவும்.

எனக்குப் பிடித்த ெபாம்ைம.

கற்றல் 

ெசயல்பாடு 

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

ேதைவயான ெபாருள்கள் 
பஞ்சு, ரப்பர் பட்ைடகள்
(Rubber bands), ெபாட்டுகள்.
ெசய்முைற
1.  படத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டவாறு 

பஞ்சு ஒன்றிைன  எடுத்துக் 
ெகாள்க.

2. பஞ்சின் நடுப்பகுதியில் ஒரு ரப்பர் பட்ைடையப் ெபாருத்துக.
3.  ேமலும் இரண்டு ரப்பர் பட்ைடகைளப்  படத்தில் காட்டியுள்ளபடி, பஞ்சின் ேமல்பகுதியில் 
 இரு ஓரங்களிலும்  ெபாருத்தி, கரடி ெபாம்ைமயின் காதுகள் ேபால அைமக்க.
4.  கரடி ெபாம்ைமைய  ேமலும் ெமருேகற்ற, படத்தில் காண்பது ேபாலப் ெபாட்டுகைள 

ைவத்து அலங்கரிக்க.
5.  கண் புருவங்கள், மூக்கு ேபான்றவற்ைறயும் வைரந்து அழகான கரடி ெபாம்ைமையத் 

தயார்  ெசய்க.

1st Std Maths Term 3 Unit-5.indd   59 04-10-2019   18:17:07



60

 பின்வரும் வழிமுைறகைள மாணவர்களுக்குச் ெசய்துகாட்டிப் பயிற்சி அளிக்க ேவண்டும். 
பின்பு குழுச் ெசயல்பாடாக மாணவர்கைளச் ெசய்ய ைவத்து வலுவூட்டலாம். 
1. தைலக்கவசம் அணிந்து ெகாள். 3. சிவப்புக் குறியீடு - வண்டிைய நிறுத்து.( நில் )
2. வண்டிைய ஓட்டத் ெதாடங்கு. 4. மஞ்சள் குறியீடு - வண்டிையச் ெசலுத்த ஆயத்தமாகு. (கவனி)
 5. பச்ைசக் குறியீடு – ெசல். 

  தைரயில் அங்குமிங்குமாகச் சில ெபாருள்கைள ைவக்கவும். வகுப்ைப இரு 
குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். முதல்  குழுவில் ஒரு மாணவரின் கண்கைளக் ைகக்குட்ைட 
ெகாண்டு கட்டவும்.

  மற்ெறாரு குழு தைரயில் உள்ள ஏேதனும் ஒரு ெபாருைளத் ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும்.

  முதல்  குழுவினர் வழிமுைறகள்  மட்டுேம ெகாடுத்து, மற்ற குழு குறிப்பிட்ட ெபாருைள 
எடுக்க உதவ ேவண்டும்.

  ஆசிரியர் ேமற்காணும் ெசயல்பாட்டிற்கு வழிகாட்டியாகச் ெசயல்பட ேவண்டும்.

ேவடிக்ைக  ேநரம்

ேபாக்குவரத்து விளக்குகள்

விைளயாட்டு

ெசயல்பாடு 
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முதலாம் வகுப்பு - கணக்கு (மூன்றாம்  பருவம்)
பாட நூல் உருவாக்கக் குழு 

ேமலாய்வாளர் 
முைனவர் இரா.இராமானுஜம்
ேபராசிரியர் ,
கணித அறிவியல் நிறுவனம்
தரமணி,ெசன்ைன.
முைனவர் அனிதா ராம்பால்
மத்தியக் கல்வியியல் நிறுவனம்,
தில்லிப் பல்கைலக் கழகம்.
கி.கிரித்திகா
ஆராய்ச்சி ைமயம்
அசிம் பிேரம்ஜி பல்கைலக் கழகம்
ெபங்களூரு

பாட ஒருங்கிைணப்பாளர்
பா. தமிழ்ச்ெசல்வி
துைண இயக்குநர், மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ெசன்ைன-6

குழு ஒருங்கிைணப்பாளர்
க. நடராஜ்
விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
திரூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

பாட வல்லுநர்கள் 
முைனவர். ேகா. பழனி 
முதுநிைல விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
வடலூர், கடலூர் மாவட்டம்.

ெத.காசி 
விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
பாைலயம்பட்டி, விருது நகர் மாவட்டம்.

ஒருங்கிைணப்பாளர்
ம.கி. லலிதா 
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
நிறுவனம், ெசன்ைன-6 

ஆய்வாளர்
முைனவர்.  மு.ப. ெஜயராமன் 
உதவிப் ேபராசிரியர், கணிதவியல் துைற
உ. நா. அரசு கல்லூரி, ெபான்ேனரி - 601204.

விைரவுக் குறியீட்டு ேமலாண்ைமக் குழு
திரு. இரா. ெஜகநாதன், 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கேணசபுரம்-ேபாளூர், 
திருவண்ணாமைல.

திரு. ந. ெஜகன்
அ.அ.ேம.நி.பள்ளி, உத்திரேமரூர், காஞ்சிபுரம்.

திரு. ேஜ.எப். பால் எட்வின் ராய், 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, இராக்கிப்பட்டி, ேசலம்.

நூலாசிரியர்கள்

ச. சுப்பிரமணியன் 
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, உைடயாளிப்பட்டி, 
குன்றாண்டார்ேகாவில் ஒன்றியம், 
புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம் 
பி. பிரசன்னா
இைடநிைல  ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி,
ெவட்டுக்காட்டுவலசு, ெமாடக்குறிச்சி ஒன்றியம், 
ஈேராடு மாவட்டம்
ரா. விஜயகுமார்
இைடநிைல ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றியத் ெதாடக்கப் பள்ளி ,
நரணிகுப்பம், ேவப்பனப்பள்ளி ஒன்றியம்,
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
நா. கைலவாணி
இைடநிைல ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி,
திருவந்தவார், உத்திரேமரூர் ஒன்றியம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

கைல மற்றும் வடிவைமப்புக் குழு
ஓவியர்கள்
காந்திராஜன்,  கைல ஒருங்கிைணப்பாளர்
தானாஷ் தீபக் ராஜன்,
நளன் நான்சி ராஜன்,
சார்லஸ்
ேவல்முருகன்
ப்ரேமாத்

புத்தக வடிவைமப்பு
வி2 இேனாேவஷன்ஸ், 
ேகாபாலபுரம், ெசன்ைன.

அட்ைட வடிவைமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

Inhouse QC
மேனாகர் இராதாகிருஷ்ணன்
காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்
ெஜரால்டு வில்சன்
ரகுபதி

ஒருங்கிைணப்பு
ரேமஷ் முனிசாமி
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63பருவம்-III

சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்
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மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

64

அலகு தைலப்பு பக்க 
எண் மாதங்கள்

1 நம்ைமச் சுற்றியுள்ள 
ெபாருள்கள்

65 ஜனவரி

2 நமது சுற்றுப்புறம் 73 ஜனவரி - பிப்ரவரி

3 ேபாக்குவரத்து 82 பிப்ரவரி - மார்ச்

4 பகலும் இரவும் 91 மார்ச்

5 அன்றாட வாழ்வில் 
அறிவியல்

97 மார்ச் - ஏப்ரல்

ெபாருளடக்கம்

முதல் வகுப்பு (பருவம் - III)

சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்சூழ்நிைலயியல்
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நம்ைமச் சுற்றியுள்ள ெபாருள்கள்

நாம் ேபசுேவாமா! 
படத்ைத நன்றாக உற்றுேநாக்கி, அதில் என்ெனன்ன ெபாருள்கள் உள்ளன 
என்றும் அைவ எவற்றால் ஆனைவ என்றும் ேபசுேவாமா!

தாத்தா நாற்காலியில் 
அமர்ந்து 

இருக்கிறார்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள் 
கற்ேபார்   தங்கைளச் சுற்றியுள்ள பல்ேவறு ெபாருள்கைள அைடயாளம் காணல்
    ெபாருள்களுக்கு இைடேயயான ேவறுபாட்ைட அறிதல்

மீரா ெபன்சிலால் 
வண்ணம் தீட்டுகிறாள்.

நம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் அைனத்துப் ெபாருள்களும் மரக்கட்ைட, 
களிமண், கல், மணல், உேலாகங்கள் ேபான்றவற்றால் ஆனைவ.

புத்தகங்கள் 
அலமாரியில் அடுக்கி 
ைவக்கப்பட்டுள்ளன.

விமல் ெபாம்ைம ைவத்து 
விைளயாடுகிறான்.

மரக்கட்ைட

அலகு
1
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மரத்தின் தண்டு, கிைளகளிலிருந்து மரக்கட்ைட ெபறப்படுகிறது. நாற்காலி, ெபாம்ைம, 
ெபன்சில், ஏணி, கிரிக்ெகட் மட்ைட, தீக்குச்சி, கதவு, புத்தக அலமாரி ேபான்ற பல 
ெபாருள்கள்  மரக்கட்ைடயிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன.

மரத்தாலான ெபாருள்கைள () குறியிட்டுக் காட்டுேவாமா! 

உங்களுைடய வகுப்பைறயில் உள்ள ெபாருள்களில் மரத்தாலான
ெபாருள்கைள அைடயாளம் காண்ேபாமா! 

மரத்தின் தண்டு, கிைளகளிலிருந்து மரக்கட்ைட ெபறப்படுகிறது. நாற்காலி, ெபாம்ைம, 
ெபன்சில், ஏணி, கிரிக்ெகட் மட்ைட, தீக்குச்சி, கதவு, புத்தக அலமாரி ேபான்ற பல 
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பாத்திமா மண்ணில் ஒரு மரக்கன்ைற நடுகிறாள்.

மண் என்பது களிமண், மணல், உைடந்த 
பாைறத்துகள்கள், உலர்ந்த இைலகள் 
ேபான்றவற்றின் கலைவயாகும். களிமண் 
ஒட்டும் தன்ைமயுைடயது. இதற்கு நீைர 
உறிஞ்சும் தன்ைம உண்டு. 

கூைர ஓடு 

பாத்திமா மண்ணில் ஒரு மரக்கன்ைற நடுகிறாள்.

ெசங்கல் களிமண்ணில் இருந்து
தயாரிக்கப்படுகிறது.

பாைன மண் அடுப்பு விளக்கு

ராஜன் மரப்ெபாம்ைமகைளயும் கமலா களிமண் ெபாம்ைமகைளயும் ேசகரிக்கிறார்கள். 
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் எத்தைன ெபாம்ைமகள் ேசகரித்தனர் என்பைத எண்ணி 
எழுதுேவாமா!

களிமண்ணிலிருந்து ேமலும் பல ெபாருள்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

களிமண்
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கற்கள் வீடுகள்கட்டுவதற்கு 
பயன்படுகின்றன. 

சலைவக்கல் - கல்லின் ஒரு 
வைகயாகும். இது தளங்கள் 
அைமப்பதற்கும் கட்டடங்கள் 
கட்டுவதற்கும் பயன்படுகிறது. 

ஜல்லி எனப்படும் சிறிய 
கற்கள் சாைலகள்

அைமக்கப் 
பயன்படுகின்றன. 

கற்கள் சிைலகள் 
ெசய்யப் பயன்படுகின்றன.

சிவப்புக் கல் என்பதும் ஒரு 
வைகக் கல்ேல. இதைனக்  

ெகாண்டும் பல கட்டடங்கள் 
கட்டப்பட்டுள்ளன.

இரத்தினக் கற்கைளக்   
ெகாண்டு ஆபரணங்கள் 
தயாரிக்கப்படுகின்றன.  

இரத்தினக் கற்கைளக்   
ஆபரணங்கள் 

தயாரிக்கப்படுகின்றன.  ெசய்யப் பயன்படுகின்றன.

கற்சிற்பங்களுக்கு 
ெபயர் ெபற்ற இடம்  

மகாபலிபுரம். 

சந்தியாவும் காவ்யாவும் கூழாங்கற்கள் 
ைவத்து விைளயாடுகிறார்கள். 

 கல்லின் ஒரு வைக கூழாங்கல். கல் என்பது பூமியில் காணப்படும் ஒரு கடினமான 
ெபாருள் ஆகும். நாம் கற்கைள பல வழிகளில் பயன்படுத்துகிேறாம். கற்களில்  
பல வைககள் உள்ளன.  

தாஜ்மகால் 

கல்
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சிெமண்ட்டுடன் மணல் கலக்கப்பட்டு கட்டடங்கள் கட்டப்படுகின்றன. 
கண்ணாடி தயாரிப்பிலும் மணல் பயன்படுகிறது. மணைலக் ெகாண்டு 
அழகிய மணற்சிற்பங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதைன மணற்சிற்பக்கைல 
என்கிேறாம்.

ரவியும் பிரபுவும் மணலில் 
விைளயாடுகிறார்கள்.  உனக்கு 
மணலில் விைளயாடப் பிடிக்குமா?

பாைறகள் சிைதந்து பல ஆண்டுகளுக்கு 
பிறேக மணலாக மாறுகிறது.

பழங்காலத்தில் மணல் கடிகாரங்கள் ேநரத்ைத கணக்கிடப் பயன்பட்டன.

ெகாடுக்கப்பட்ட ெபாருள்கள் எவற்றால் ஆனைவ என 
ேகாடிட்டு இைணப்ேபாமா!

மரப்ெபாருள்

கல்

களிமண்

 ஒேர மாதிரியான இரண்டு கண்ணாடி சீசாக்கைள எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.
  ஆசிரியரின் துைணயுடன் இரு சீசா மூடிகளிலும் சிறிய துைளயிடவும். 
 ஒரு சீசாவில் பாதியளவு மணைல எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.
  இரு சீசாக்கைளயும் படத்தில் உள்ளவாறு ஒட்டும் நாடாைவக் ெகாண்டு 

ஒட்டவும்.
 இப்ேபாது மணல் கடிகாரம் தயார்.

மணல் கடிகாரம் ெசய்ேவாமா!

பழங்காலத்தில் மணல் கடிகாரங்கள் ேநரத்ைத கணக்கிடப் பயன்பட்டன.

ஒட்டவும்.
இப்ேபாது மணல் கடிகாரம் தயார்.

மணல்
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சூர்யா மிதிவண்டி ஓட்டுகிறான். மிதிவண்டிகள் உேலாகத்தால் 
ஆனைவ. உேலாகம் ஒரு கடினமான, பளபளப்பான ெபாருள்.
நம் அன்றாட வாழ்வில் உேலாகங்கைளப் பல வழிகளில் 
பயன்படுத்துகிேறாம். கீழ்க்காணும் ெபாருள்கள் எல்லாம் 
உேலாகங்களால் ஆனைவ. 

உேலாகத்தாலான ெபாருள்கைள வட்டமிடுேவாமா!

மணல் கடிகாரம் ைவத்து விைளயாடுேவாமா!
மணல்  கடிகாரத்தின் ேமல் சீசாவில் உள்ள மணல் கீழ் சீசாவில் முழுைமயாக 
வந்து ேசர்வதற்குள் உங்களால் எத்தைன முைற குதிக்க முடிகிறது எனக் 
கண்டறிேவாமா! இது ேபான்ேற பிற ெசயல்களுக்கும் இந்த கடிகாரத்ைதப் 
பயன்படுத்தி ேநரத்ைத கணக்கிடுேவாமா!

உேலாகங்களால் ஆனைவ. 

சூர்யா மிதிவண்டி ஓட்டுகிறான். மிதிவண்டிகள் உேலாகத்தால் 

மணல் கடிகாரம் ைவத்து விைளயாடுேவாமா!
மணல்  கடிகாரத்தின் ேமல் சீசாவில் உள்ள மணல் கீழ் சீசாவில் முழுைமயாக 
வந்து ேசர்வதற்குள் உங்களால் எத்தைன முைற குதிக்க முடிகிறது எனக் 
கண்டறிேவாமா! இது ேபான்ேற பிற ெசயல்களுக்கும் இந்த கடிகாரத்ைதப் 
பயன்படுத்தி ேநரத்ைத கணக்கிடுேவாமா!

ேமாதிரம்

மகிழுந்து

பாத்திரம்

மின்கம்பிகள்

குழாய் 

நாணயம்

உேலாகங்கள்
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1. ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்கள் எவற்றால் ஆனைவ? 
அவற்றிற்கான எண்கைள வட்டத்தில் எழுதுக.

2. மைறந்துள்ள வார்த்ைதகைளக் கண்டறிந்து வட்டமிடுக.

(மணல் - 1, மரப்ெபாருள் - 2, களிமண் - 3, கல் - 4,  உேலாகம் - 5 )உேலாகம் - 5 )

சாைல
ெபட்டி

கல்விளக்கு

பூட்டுபாைன

வி டி யா சி ங் க பா

ள எ லி ரா சா யா ைன

க் தா பூ ட் டு வா ேச

கு டி க நி தா ம் ைன

சா ைல ேரா டு கி ர் ஐ

க ல் ரா ெப ட் டி வா

மதிப்பீடு
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4.   பின்வரும் ெபாருள்கள் எவற்றால் ஆனைவ? சரியான இடத்தில் () குறியிடுக.
ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட இடங்களில் ()  குறியிடலாம்.

ெபாருள்

களிமண்

மரப்ெபாருள்

மணல்

கல்

உேலாகம்

3. ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபாருள்கள் எவற்றால் ஆனைவ என ேகாடிட்டு இைணக்க.

  என்ைனச் சுற்றியுள்ள பல்ேவறு 
ெபாருள்கைள என்னால் அைடயாளம் 
காண முடியும்.

  என்னால் ெபாருள்களுக்கு இைடேயயான 
ேவறுபாட்ைட அறிய முடியும்.

மரக்கட்ைட

உேலாகம்

களிமண்

தன் மதிப்பீடு
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அலகு
2 நமது சுற்றுப்புறம்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
கற்ேபார் 

 அண்ைட அயலார் பற்றி விவரித்தல்
 ெவவ்ேவறு வாழிடங்கைளப் பற்றி அறிதல்
 பாதுகாப்பு வழிமுைறகைளப்  பின்பற்றுதல்

பூஞ்ேசாைல ஓர் அழகிய நகரம். அங்கு சீனு தன் ெபற்ேறாருடன் வசித்து வருகிறான். 
அவன் தன் வீட்டு முகப்பு மாடத்திலிருந்து சுற்றியுள்ள இடங்கைளப் பார்க்கிறான். 
அவன் எவற்ைற எல்லாம் பார்க்கிறான்?

படத்ைத உற்றுேநாக்கி கலந்துைரயாடவும். இேத ேபால் உன் 
சுற்றுப்புறத்ைதப்  பற்றி  ேபசுேவாமா!
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வட்டத்திற்குள் உள்ள ெபாருள்கைள அவற்றுடன் ெதாடர்புைடய 
இடங்களுடன் இைணக்க.

சீனு :  நமது உறவினர்களான ராம், ரம்யா, ேரகா, ராகவ், ரகு எங்ேக 
வசிக்கிறார்கள்?

அம்மா :  அவர்கள் அைனவரும் ெவவ்ேவறு இடங்களில் வாழ்கின்றனர். அவர்கள் 
வாழும் இடங்கைள நான் உனக்குப் படத்தில் காண்பிக்கிேறன்.

மரங்களும் விலங்குகளும் நம் சுற்றுப்புறத்தின் ஒரு பகுதிேய.

நமக்குத் ேதைவயான அைனத்துப் ெபாருள்களும் நமது சுற்றுப்புறத்திேலேய 
கிைடக்கும்.
நமது சுற்றுப்புறத்ைத தூய்ைமயாகப் பராமரிக்க ேவண்டும். 

நமது வீட்ைடச்சுற்றியுள்ள இடங்கைள நமது சுற்றுப்புறம் என்கிேறாம்.
நம் சுற்றுப்புறத்தில் வசிக்கும் மக்கைள அண்ைட அயலார் என்கிேறாம்.  அவர்கள் 
நமக்கு மிகவும் ெதரிந்தவர்கள்.

வாழிடங்கள்
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”ராம் கிராமத்தில் வசிக்கிறான். இது 
அவனுைடய வீடு. அவன் வீட்டில் 
பசுக்களும், ேகாழிகளும் உள்ளன. 
அவனது வீட்டின் பக்கத்தில் மாட்டுக்
ெகாட்டைக உள்ளது”.

”ரம்யாவும்  கிராமத்தில் வசிக்கிறாள்.
அவள் வீட்டிற்குப் பின்புறம் காய்கறித் 
ேதாட்டம் உள்ளது”.

”ேரகா நகரத்தில் உள்ள  ஒரு ெபரிய 
அடுக்குமாடி கட்டடத்தின் மூன்றாவது 
தளத்தில் வசிக்கிறாள். அவளுக்கு தன் 
ெசல்லப் பிராணியான நாைய வளர்ப்பது 
மிகவும் பிடிக்கும்”. 
சீனு  : ”அம்மா!  எனக்கும் வளர்க்க ஒரு நாய் 
ேவண்டும்”.
அம்மா : சரி, சீனு.

அம்மா : ”ராகவ் ஒரு மைலப்பாங்கான 
பகுதியில் வசிக்கிறான். அவனுக்குப் பூக்கள் 
என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அவன் வீட்டின் 
முன்புறம் அழகான பூந்ேதாட்டம் உள்ளது”.

”ரகு ஓர் ஆற்றங்கைர ஓரத்தில் வாழ்கிறான்.
அவனது வீட்ைடச் சுற்றி பல ெதன்ைன 
மரங்கள் உள்ளன”.
சீனு  : ”எனக்கு சலசலெவன்ற ஆற்றின் ஒலி 
மிகவும் பிடிக்கும்”.

நமது முகவரிைய எழுதக் கற்றுக் ெகாள்ளலாமா!

ெபயர்     :                                                                              
கதவு எண்    :                                                                              
ெதருவின் ெபயர்   :                                                                              
கிராமம்/நகரம்/மாநகரம் ெபயர் :                                                                              

நமது வீடுகைள எப்ேபாதும் சுத்தமாகவும் ேநர்த்தியாகவும் ைவத்திருக்க ேவண்டும்.
வீடு  ெவயில், குளிர், மைழ, புயல், காட்டு விலங்குகளிடமிருந்து நம்ைமப் பாதுகாக்கிறது.
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படத்ைத உற்றுேநாக்கிப் 
ேபசுேவாமா!

புள்ளிகைள  இைணத்து 
திைசகளின் ெபயர் கூறுேவாமா!

ெபன்சிைல கூர்ைமயாக்கும் 
கருவிையப்  பயன்படுத்தி 

கூர்ைமயாக்க ேவண்டும். பிேளடு 
பயன்படுத்தக் கூடாது.

ேபருந்திற்குள் ஏற வரிைச 
முைறயிைனப் பின்பற்ற 

ேவண்டும். 

நகரும் ேபருந்தினுள் 
இருக்கும் ேபாது உங்கள் ைக 
அல்லது தைலைய ெவளிேய 

நீட்ட ேவண்டாம்.

ஒருவருக்ெகாருவர் 
தீங்கு ெசய்ய 
ேவண்டாம்.

ேமைச / 
நாற்காலிகளின் 

ேமல் ஏறி விைளயாட 
ேவண்டாம்.

வலது

இடது

முன்

பின்

       ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 

 மாணவர்கைள தங்களின் வலது, இடது, முன் மற்றும் 

பின்புறம் அமர்ந்திருக்கும் மாணவரின் ெபயரிைனக் 

கூறச் ெசய்தல்.

பள்ளியில்  பாதுகாப்பு

திைசகள்
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மூக்கு, காதுகளில் எந்தப் 
ெபாருைளயும் நுைழக்கக் 

கூடாது.

கத்தி, பிேளடு ேபான்ற 
கூர்ைமயான ெபாருள்கைளக் 

ெகாண்டு விைளயாடக் கூடாது.

ைககளில் இைல/குச்சி 
ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்டு  

மின் ெபாத்தான்கைள / 
ெசருகல்கைளத் ெதாடேவா/

ெசருகேவா கூடாது.

படிக்கட்டுகளின் ைகப்பிடியிலும் 
முகப்பு மாடத்திலும் 

விைளயாடக் கூடாது.

அடுப்பின் அருகில் விைளயாடக் கூடாது
 சைமயலைறயில் தைலமுடிைய 

வாருதல் கூடாது.

எந்த பூச்சிையயும்  
பிடிக்கக் கூடாது.

எப்ெபாழுதும் ெநருப்புடன் 
விைளயாடக் கூடாது.

மூக்கு, காதுகளில் எந்தப் 

வீட்டில் பாதுகாப்பு
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1. சரி எனில் ”ச” எனவும் தவறு எனில் ”த” எனவும் எழுதுக. 

அ நாம் சந்ைதயில் காய்கறிகைளயும் பழங்கைளயும் வாங்கலாம்.
ஆ நாம் தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரத்தில் பணம் எடுக்கலாம்.
இ நாம் கூர்ைமயான ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு விைளயாடலாம்.
ஈ மூக்கில் எந்தப் ெபாருைளயும் நுைழக்கக் கூடாது.

2. சரியான ெசயலுக்கு நட்சத்திரத்ைத பச்ைச  (                )  நிறத்திலும் தவறான ெசயலுக்கு 
சிவப்பு  (             )  நிறத்திலும் வண்ணம் தீட்டுக.
2. சரியான ெசயலுக்கு நட்சத்திரத்ைத பச்ைச  (                )  நிறத்திலும் தவறான ெசயலுக்கு 
சிவப்பு  (             )  நிறத்திலும் வண்ணம் தீட்டுக.
2. சரியான ெசயலுக்கு நட்சத்திரத்ைத பச்ைச  (                )  நிறத்திலும் தவறான ெசயலுக்கு 

பாதுகாப்பான ெசயலுக்கு () குறியும் பாதுகாப்பற்ற ெசயலுக்கு 

( X ) குறியும் இடுேவாமா! 

மதிப்பீடு
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 என்னால் என் சுற்றுப்புறத்ைதப் பற்றி விவரிக்க முடியும்.

 எனக்கு ெவவ்ேவறு வாழிடங்கைளப் பற்றித் ெதரியும்.

 என்னால் பாதுகாப்பான வழிமுைறகைளப் பின்பற்றி நடக்க முடியும்.

3.  நீங்கள் விைளயாட பயன்படுத்தக் கூடாத ெபாருள்கைள (X) குறியிட்டுக் காட்டுக.

4.  உங்கள் வீட்டின் அருகில் உள்ள இடங்களின் ெபயர்கைள எடுத்து எழுதுக. 
(காவல் நிைலயம், பள்ளி, ேபருந்து நிைலயம், சந்ைத)

தன் மதிப்பீடு
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ேபாக்குவரத்து

நாம் ேபசுேவாமா!

நீங்கள் என்ெனன்ன வாகனங்கைளப் பார்த்திருக்கிறீர்கள்? பள்ளிக்கு 
எவ்வாறு வருகிறீர்கள்?

ேபாக்குவரத்து என்பது மனிதர்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்ெறாரு இடத்திற்கு பயணம் 
ெசய்வதற்கும் ெபாருள்கைளக் ெகாண்டு ெசல்வதற்கும் உதவுவது ஆகும்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

கற்ேபார்

  பல்ேவறு காலங்களில் வளர்ச்சி அைடந்த ேபாக்குவரத்தின் 
வைககைள அறிந்து ெகாள்ளுதல்

  சாைலப் பாதுகாப்பு பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுதல்

வைககைள அறிந்து ெகாள்ளுதல்

சாைலப் பாதுகாப்பு பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுதல்

அலகு
3
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தீயைணப்பு மற்றும் மீட்பு வண்டியும் அவசர ஊர்தியும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த  
வாகனங்களாகும். தீயைணப்பு வண்டி தீைய அைணக்கவும் அவசர ஊர்தி ஆபத்தான 
நிைலயில் உள்ளவர்கைள மருத்துவமைனக்குக் ெகாண்டு ெசல்லவும் பயன்படுகின்றன.

அவசர ஊர்திதீயைணப்பு மற்றும் மீட்பு வண்டி

இன்று நாம் சாைலகளில் பயணம் ெசய்வதற்கு துள்ளுந்து, மூவுருளி, மகிழுந்து, 
ேபருந்து, சிற்றூர்தி, ெதாடர்வண்டி ேபான்றவற்ைறப் பயன்படுத்துகிேறாம்.  ேபருந்து 
மற்றும் சிற்றூர்திைய விட ெதாடர்வண்டியில் அதிக மக்கள் பயணம் ெசய்யலாம்.  
ஆகாயத்தில் பயணம் ெசய்ய வானூர்தி மற்றும் உலங்கு வானூர்தியும் ( ெஹலிகாப்டர் ) 
நீரில் பயணம் ெசய்ய  கப்பல், படகு ேபான்றவற்ைறயும் பயன்படுத்துகிேறாம்.

இந்த வாகனங்கைளப் பயன்படுத்தி நீண்ட தூரத்திலுள்ள  இடத்ைத குறுகிய காலத்தில் 
அைடயலாம். இைவ எரிெபாருள் (ெபட்ேரால், டீசல்) மூலம் இயங்குகின்றன.

கப்பல் (ஷிப்) 

மகிழுந்து (கார்)

ேபருந்து (பஸ்)

மூவுருளி/தானி  (ஆட்ேடா)மூவுருளி/தானி  (ஆட்ேடா

ெதாடர்வண்டி (இரயில்)

துள்ளுந்து  (ஸ்கூட்டர்)

சிற்றூர்தி  (ேவன்)  வானூர்தி  (ஏேராபிேளன்)

மகிழுந்து (

நிைலயில் உள்ளவர்கைள மருத்துவமைனக்குக் ெகாண்டு ெசல்லவும் பயன்படுகின்றன.

இவ்வாகனங்களுக்கு 
எப்ெபாழுதும் முதலில் 

வழி விட ேவண்டும் 
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எரிெபாருளால் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு �() குறியிடுேவாமா!

முந்ைதய காலங்களில் மனிதர்கள் நடந்தும், பல்லக்குகைளப் பயன்படுத்தியும்,  
யாைன மற்றும் குதிைர ேபான்ற விலங்குகைளப் பயன்படுத்தியும் ஓரிடத்திலிருந்து 
மற்ேறாரிடத்திற்குப் பயணம் ெசய்தனர்.

ேபாக்குவரத்தின் கைத

1st Std EVS 3rd Term TM Unit-3.indd   84 14-10-2019   15:51:50



85

மக்கள் அடர்ந்த காடுகளில் பயணம் ெசய்வதற்கும் ெபாருள்கைள சுமந்து  ெசல்வதற்கும் 
யாைனகள் பழக்கப்படுத்தப்பட்டன. 

பிறகு மனிதனால் சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சாைலயில் எந்த ஒரு வாகனமும் 
சக்கரம் இல்லாமல் நகராது. மனிதன் சக்கரத்ைதப் பயன்படுத்தி வண்டிைய 
உருவாக்கினான். பின்னர் மக்கள் குதிைர; காைள மற்றும் கழுைத ஆகிய 
விலங்குகைள வண்டிகளில் பூட்டி சுைம ஏற்றிச் ெசல்லவும் பயணம் ேமற்ெகாள்ளவும் 
பயன்படுத்தினர். 

சக்கரத்ைதப் பயன்படுத்தி ேதர், மிதிவண்டி ேபான்றைவ உருவாக்கப்பட்டன. பிறகு 
இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய வாகனங்களான மகிழுந்து, ேபருந்து, ெதாடர்வண்டி, 
மூவுருளி ேபான்றைவ உருவாக்கப்பட்டன .

குதிைர வண்டி மாட்டு வண்டி கழுைத வண்டி

ேதர் மகிழுந்து ேபருந்து
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இரண்டு சக்கர வாகனங்களுக்கு நீல வண்ணமும் நான்கு சக்கர 
வாகனங்களுக்கு சிவப்பு வண்ணமும் இடலாமா?

அைனவருக்குேம இந்த வண்டிைய ஓட்டப் பிடிக்கும். உங்களால் அைத 
யூகிக்க முடிகிறதா? ஆம்! அதுதான் மிதிவண்டி. மிதிவண்டி முந்ைதய 
காலத்திலிருந்து பல்ேவறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு தற்ெபாழுது உள்ள 
நிைலைய அைடந்துள்ளது.

மிதிவண்டியின்  பாகங்கள்

சக்கரம்

மிதிக்கட்ைட

சங்கிலி

ைகப்பிடி

இருக்ைக

மிதிவண்டி

சிற்றூர்தி

மகிழுந்து

தள்ளு வண்டி

விைசயுந்து

மிதிவண்டி
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மிதிவண்டியின் ெபயர்கைள அதன் பாகங்களுடன் இைணப்ேபாமா!

மிதிக்கட்ைட

ைகப்பிடி

சங்கிலி

இருக்ைக

சக்கரம்

நாம் சாைலையக் கடக்கும் ேபாது சாைல விதிகைளப் பின்பற்றுவது பாதுகாப்பானது.

சாைலப் பாதுகாப்பு
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1. சாைல குறியீடுகைள முைறயாகப் பின்பற்ற ேவண்டும்.

2  எப்ெபாழுதும் நைட பாைதயில் நடக்க ேவண்டும்.

3.  சாைலையக் கடக்க பாதசாரிகள் நடக்கும் ேகாட்டிைனப் பயன்படுத்த 
ேவண்டும்.  பச்ைச விளக்கில் மனித உருவம் ெதரியும் ேபாது மனிதர்கள் 
சாைலையக் கடக்க ேவண்டும். 

சிந்தித்து விைடயளி.

பாதசாரிகள் கடக்கும் ேகாட்டிைன ஆங்கிலத்தில் “Zebra crossing"
என அைழக்கிேறாம். ஏன்?

  சிவப்பு  - நில்  

  மஞ்சள் - தயாராக இரு

  பச்ைச -  ெசல்







சரியான விைடைய  ()    குறியிட்டுக் காட்டுேவாமா!

4.  வாகனங்களுக்குப் பின் ஒளிந்து 
ெகாள்ளக் கூடாது.

5.  சாைலயில் ஓடேவா, 
விைளயாடேவா கூடாது.

சாைலையக் கடக்க ேவண்டும். 

1. சாைலயில் மஞ்சள் / பச்ைச விளக்கு எரியும் ெபாழுது வாகனங்கள் ெசல்ல ேவண்டும்.
2. நடந்து ெசல்வதற்கு நைடபாைத / சாைலையப் பயன்படுத்த ேவண்டும். 
3.  சாைலைய பாதசாரிகள் கடக்கும் ேகாட்டில் கடக்க ேவண்டும் / எந்த இடத்தில் 

ேவண்டுமானாலும் கடக்கலாம்.
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1.  சரியானைத  () குறியிட்டுக் காட்டுக.

2.  பயணம் ெசய்யும் மனிதர்களின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப வாகனங்களுக்கு 
ஒன்று ( குைறவான ) முதல் நான்கு ( அதிகமான ) வைர எண்கள் இடுக.

அவசர 
ஊர்தி

கப்பல்

ேபருந்து

வானூர்தி

மிதிவண்டி

மதிப்பீடு
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3.  வாகனங்களின் ெபயர்கைள உரிய படத்துடன் ெபாருத்துக.

சுைமயுந்து

விைசயுந்துவிைசயுந்து

4.  முந்ைதய கால  வாகனங்களுக்கு மட்டும்  () குறியிடுக.

அவசர ஊர்தி
ெதாடர்வண்டி

தீயைணப்பு மற்றும்
மீட்பு வண்டி

மகிழுந்து

வானூர்திமிதிவண்டி

5. சரியான ெசயல்களுக்கு ()  குறியிட்டுக் காட்டுக.

  என்னால் பைழய, புதிய ேபாக்குவரத்து வாகனங்கைள 
அைடயாளம் காண முடியும்.

  என்னால் சாைல விதிகைள பின்பற்றி நடக்க முடியும்.

தன் மதிப்பீடு
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பகலும் இரவும்

அம்மா :  கண்மணி, கண்ணன் எழுந்திருங்கள். வானத்தில் சூரிய 
உதயம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது பாருங்கேளன்!

கண்ணன் மற்றும் கண்மணி :  ”ஆம் அம்மா”.

அவர்கள் என்ன பார்த்தார்கள் என்பைத நீங்கள் படத்ைதப் பார்த்துக் கூறுகிறீர்களா?

சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம். சூரியனிடமிருந்து 
ஒளியும் ெவப்பமும் நமக்குக் கிைடக்கிறது. 
பூமியில் சூரிய ஒளி இல்லாமல் எந்த 
உயிரினங்களும் வாழ இயலாது.

சூரியகாந்தியின் ெமாட்டுகள் சூரியைன 
ேநாக்கி திரும்பும்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள் 

கற்ேபார் 

  பகலுக்கும்  இரவுக்கும் இைடேயயான ேவறுபாட்ைட அறிதல்
  சூரியன், நிலா, நட்சத்திரம், மின்னல், இடி ேபான்றவற்ைற விவரித்தல்

அலகு
4

பகல்
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சூரிய உதயத்திற்கு சற்றுமுன் உள்ள 
அதிகாைல ேநரேம விடியல். இந்த 
ேநரத்தில் விழிப்பது உடல் நலத்திற்கு 
மிகவும் நல்லது.

விடியைலத் ெதாடர்ந்து வருவது காைல. 
காைல ேவைளயில் பல் துலக்கி,  குளித்து, 
சாப்பிட்டபின் பள்ளிக்கு கிளம்ப ேவண்டும்.

மதிய உணவு உண்ணும் ேவைள நண்பகல். 
அைதத் ெதாடர்ந்து வரும் ேநரம் பிற்பகல்.

சூரியன் மைறயும் ேநரேம மாைல ேநரம். அந்ேநரத்தில் குழந்ைதகள் விைளயாடுவர்.

சூரியன் மைறந்து இரவு 
துவங்குவதற்கு  முன் உள்ள 
ேநரேம அந்திப்ெபாழுது.
விடியலுக்கும் சூரிய உதயத்திற்கும் 
இைடப்பட்ட ேநரத்ைதயும் கூட   
அந்திப்ெபாழுது என்கிேறாம்.

இரவு ேநரம் என்பது 
தூங்கும் ேநரம்.

பறைவகள் கூட்டிற்கு 
திரும்புதல்

பசுக்கள் ெகாட்டைகக்குத் 
திரும்புதல்

குழந்ைதகள் ெவளியில் 
விைளயாடுதல்

92

ெசாற்களஞ்சியம்

சூரியன், பூமி, ஒளி, ெவப்பம், விடியல், காைல, 
நண்பகல், பிற்பகல், மாைல, அந்திப்ெபாழுது 
வானம், பகல்

தூங்கும் ேநரம்.

மாைல ேநரச் ெசயல்பாடுகள் 

1st Std EVS 3rd Term TM Unit-4.indd   92 01-10-2019   15:07:24



காைலச் ெசயல்பாடுகளுக்கு “கா” எனவும் மாைலச் ெசயல்பாடுகளுக்கு “மா” எனவும் 
எழுதுேவாமா!

அம்மா :  இது அழகிய குளிர்ந்த இரவு ேநரம். 
இந்த ேநரத்தில் ெவளியில் அமர்ந்து நிலெவாளியில் இரவு உணைவ உண்ேபாமா!
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ெசாற்களஞ்சியம்

நிலா (சந்திரன்), விண்மீன் (நட்சத்திரம்), குளிர்ச்சி, இரவு

கண்ணன்: சூரியைனப் ேபால் நிலா ெவளிச்சமாக இல்ைலேய ஏன் அம்மா?
கண்மணி :  ஏன் என்று எனக்குத் ெதரியும். சூரியைனப் ேபால் நிலவிற்கு சுய ஒளி 

(ெவளிச்சம்) இல்ைல. அது சூரியனிடமிருந்து தான் ஒளிையப் ெபறுகிறது.  
நிலாவிற்கு சந்திரன் என்ற ெபயரும் உண்டு.

கண்ணன்:  அங்ேக பார். வானத்தில் நிைறய நட்சத்திரங்கள் (விண்மீன்) ெதரிகின்றன.  
விண்மீனிற்கு சுய ஒளி உள்ளதால் இரவில் மின்னுகிறது. இது அளவில் 
ெபரியதாக இருந்தாலும் ெவகு ெதாைலவில் இருப்பதால் சிறியதாகத் ெதரிகிறது.

ஆந்ைத மற்றும் ெவளவால் 

இரவில் விழித்திருக்கும் 

விலங்குகள்.

ெபரியதாக இருந்தாலும் ெவகு ெதாைலவில் இருப்பதால் சிறியதாகத் ெதரிகிறது.

அம்மா :  வாருங்கள் ேநரமாகிறது, அைனவரும் 
ெசன்று தூங்கலாம். ேநரத்ேதாடு தூங்கி 
எழுவது நல்ல பழக்கம்.

ஆந்ைத மற்றும் ெவளவால் 

இரவில் விழித்திருக்கும் 

வாருங்கள் ேநரமாகிறது, அைனவரும் 

இரவு
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ெபாருந்தாதைதக் கண்டுபிடித்து ( ) குறியிடுேவாமா!

இருவரும் திடீெரன வானத்தில் ேதான்றிய 
ெவளிச்சத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத 
அைதத் ெதாடர்ந்து வந்த ெபருத்த சத்தத்ைதயும் ேகட்டு, 
அது என்ன அம்மா? என்றனர்.
அம்மா :  அதுவா! இடி மற்றும் மின்னல். இைவ 

இரண்டும் மைழக்காலத்தில் ேதான்றும்.  

கண்ணனுக்கும் கண்மணிக்கும் வானத்ைதப் 
பார்ப்பது மிகவும் பிடிக்கும்.
கண்மணி :  இன்று வானம் முழுவதும்  மைழ  

ேமகங்களாகத் ெதரிகிறேத! 
கண்ணன்: மைழ வர ஆரம்பிக்கிறது.

ெசாற்களஞ்சியம்

மைழ, மைழ ேமகங்கள், மின்னல், இடி, வானவில்

1.

2.

3.

மைழ, இடி, மின்னல்
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மைழ நின்ற சிறிது ேநரத்திற்குப் பின் கண்ணன், கண்மணி இருவரும் அழகான 
வானவில்             கண்டனர்.

இடி மற்றும் மின்னலின் ேபாது,
 மரங்கள், மின் கம்பிகளின் கீேழ நிற்கக் கூடாது.
அறுந்து ெதாங்கும் மின் கம்பிகைள ெதாடக்கூடாது. 
மின் ெசருகிகைளத் ெதாடக்கூடாது.

மைழயின் ேபாது ெசய்யக்கூடாத ெசயல்கைள (X) குறியிட்டுக் காட்டுக. 

1. சரியா, தவறா? சரி எனில்  "ச” எனவும், தவறு எனில் “த” எனவும் எழுதுக.

 அ. சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம்.
 ஆ. நிலா தன் சுய ஒளியால் ஒளிர்கிறது. 
 இ. நட்சத்திரங்கைள எண்ண முடியும்.
 ஈ. மைழநாளில்  வானவில்ைலக் காணலாம்.
 உ. சூரியன் ஒளிையயும் ெவப்பத்ைதயும் தருகிறது.

ைலக்

மதிப்பீடு

வானவில்வானவில்

இடி, மின்னல்
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2. பகல், இரவிற்குத் ெதாடர்புைடய படங்கைளக் ேகாடிட்டு இைணக்க.

3.  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்ைதகைளக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடுக.
(ஒளி, நட்சத்திரம், பகல், நிலா, இரவு, சூரியன்)

ந ட் ச த் தி ர ம்

நி லா ரா மி ஒ ளி ல்

ட் ம இ ர வு அ சூ

வா ைழ ந ண் ப க ரி

ன யி க் ற க ைல ய

ம் வ இ டி ல் மா ன்

  என்னால் பகலுக்கும்  இரவுக்கும் இைடேயயான ேவறுபாட்ைட 
அறிய முடியும். 

  என்னால் சூரியன், நிலா, நட்சத்திரம், மின்னல், இடி ேபான்றவற்ைற 
விவரிக்க முடியும்.

தன் மதிப்பீடு

பகல் இரவு
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அலகு
5 அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்

ஆைட, துண்டு, படுக்ைக விரிப்பு 
ேபான்றவற்ைறத் தயாரிக்கப் பயன்படும்

ெபாருேள துணி.

நாம் உடுத்தும் ைதத்த (எ.கா. ேமல் சட்ைட, 
பாவாைட) அல்லது ைதக்காத துணிேய 

(எ.கா. ேவட்டி, ேசைல) ஆைட.

ேமல்சட்ைட 
பாவாைட

 ேசைல ேவட்டி

சலீம் :  பர்வீன்! என்ன பார்க்கிறாய் ?
பர்வீன்:   அங்கிருக்கும்    ஆைடகைளத் தான். 
சலீம் :   உனக்குப் பிடித்த ஆைட 

எது?
பர்வீன்:   எனக்கு பாவாைட, சட்ைட 

மிகவும் பிடிக்கும். உனக்கு 
என்ன பிடிக்கும்?

சலீம் :   எனக்கு ேமல் சட்ைடயும் 
கால்சட்ைடயும் ெராம்ப 
பிடிக்கும். 

அப்பா :   வாருங்கள்! இங்கிருக்கும் 
பல வைகயான 
ஆைடகைளப் பார்த்த பின் நமக்குப் பிடித்தவற்ைற வாங்கலாம்.

:   அங்கிருக்கும்    ஆைடகைளத் தான். 

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
கற்ேபார்
பலவிதமான ஆைடகைளப் பற்றி அறிதல் 
ஆைடயின் அவசியத்ைத உணர்தல்
 ெவவ்ேவறு பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ற ஆைடகைள அைடயாளம் காணுதல்

துணி ஆைட 
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துணிையப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்ைறத் தயாரிக்கலாம்.

ெதாடர்புள்ள இைணகைளப் ெபாருத்துேவாமா! 

ைப ைகக்குட்ைட படுக்ைக விரிப்பு திைர  

கட்டுகட்டும் துணி
சுத்தம் ெசய்யும் 

துணி 
துண்டு 

துணிகளின் பயன்கள்
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ஆைடயின் கைத 

இைலகளால் ஆன ஆைட

ஆதிமனிதன் இைலகள், ேதாலால் ஆன ஆைடகைளப் பயன்படுத்தினான். 

இன்று நாம் அணியும் ஆைடகள் பலவைககளில் உள்ளன.  அைவ பருத்தி, கம்பளி, பட்டு 
ேபான்றவற்றால் ஆனைவ. 

பருத்திச் ெசடியிலிருந்து பஞ்சு கிைடக்கிறது. அதிலிருந்து நாம் பருத்தி ஆைடகைளத் 
தயாரிக்கிேறாம்.

ெசம்மறி ஆட்டின் உேராமத்திலிருந்து கம்பளி ஆைடகைளத் தயாரிக்கிேறாம். 

பட்டுப்புழுவிலிருந்து ெபறப்படும் இைழயிலிருந்து பட்டாைடகைளத் தயாரிக்கிேறாம். 

விலங்குகளின் ேதாலால் ஆன ஆைட 
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ெபாருத்துேவாமா! 

நாம் ஏன் ஆைட அணிய ேவண்டும்?
நாம் நமது உடைல ெவப்பம், குளிர், மைழ, தூசு, பூச்சிகள், கிருமிகள், சிறு காயங்கள் 
ேபான்றவற்றிலிருந்து பாதுகாக்க ஆைடகைள அணிகிேறாம். எனேவதான் நாம் 
பல்ேவறு பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறு ஆைடகைள அணிகிேறாம். 

ேகாைடக் காலத்தில் ெவப்பம் அதிகமாக இருக்கும். அப்ேபாது நம் உடைல ெவப்பத்தின் 
தாக்கத்திலிருந்து  பாதுகாக்கப் பருத்தி ஆைடகைள அணிகிேறாம். 

பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ற ஆைடகள்
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வருடத்தில் சில நாள்கள் மைழ ெபாழியும். இக்காலத்தில் நீர்புகா ேமலாைட மற்றும் 
குைடையப் பயன்படுத்துகிேறாம்.

குளிர் காலத்தில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும். அப்ேபாது நம் உடைல கதகதப்பாக 
ைவக்க கம்பளி ஆைடகைள அணிகிேறாம். 
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அப்பா :   சலீம், நீ இந்த ஆைடயில் மிக அழகாக இருக்கிறாய்.
சலீம் :   நன்றி அப்பா! இது என் புதிய சீருைட. பள்ளிக்குச் ெசல்லும் அைனத்து 

மாணவர்களும் சீருைடதான் அணிவார்கள். 
அப்பா :  சீருைட அணியும் ேவறு யாைரயாவது நீ பார்த்திருக்கிறாயா?

மாணவர்கள் சைமயலர் ெபண் காவலர் ெசவிலியர் தீயைணப்பவர்

குளிர்கால உைடக்கு ”கு” என்றும் ேகாைடக்கால உைடக்கு ”ேகா” என்றும் 

எழுதுேவாமா!

குளிரான மைலப்பகுதிக்கு  ெசல்லும்ேபாது ேதைவப்படும் சிறப்பு ஆைடகளுக்கு ( ) 

குறியிட்டுக் காட்டுேவாமா!

சீருைடகள்
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நமது ஆைடகள் சுத்தமாகவும் ேநர்த்தியாகவும் இருக்க ேவண்டும். சுத்தமான 
ஆைடகைள நாம் அணியும்ேபாது அழகாகத் ெதரிேவாம். 

ெசாற்கைள உரிய படங்களுடன் இைணப்ேபாமா!

மாணவர்கள்

 சைமயலர்

ெபண் காவலர்

தீயைணப்பவர்

உலர்த்துதல்அலசுதல்

துைவத்தல் ேசாப்பு ேபாடுதல்நீரில் ஊற ைவத்தல்

ஆைடகைளத் துைவக்கும் முைற
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நாடகம் மற்றும் நடனத்தில் பங்ேகற்கும்ேபாது  நாம் சிறப்பு 
உைடகைள அணிகிேறாம். 

இந்தியாவில் பல்ேவறு பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் ெவவ்ேவறு விதமான ஆைடகைள 
அணிகிறார்கள்.

துண்ைடப் பயன்படுத்தி  என்ெனன்ன ெசய்ய முடியும்? ெசய்ேவாமா!

எ.கா. துைடத்தல், ேவட்டியாக அணிதல், தைலப்பாைக கட்டுதல்  இன்ன பிற.

பஞ்சாப்                                                ேகரளா                                        தமிழ்நாடு

நாடகம் மற்றும் நடனத்தில் பங்ேகற்கும்ேபாது  நாம் சிறப்பு 

சிறப்பு உைடகள்
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ச ஊ ெதா ப் பி ச வி

ட் பு ட ைவ ைட க டு

ைட வி சு ப ெச பா கு

ப் ைக யு ைற வ் வ ட்

மா பா வா ைட ர டா ைட

1. சரியான விைடக்கு  ( ) குறியிடுக.

அ)  ஆைட நமது உடைல பாதுகாக்கிறது / தீங்கிைழக்கிறது. 
ஆ)    ேகாைடக்காலத்தில் நாம் பருத்தி / கம்பளி ஆைடைய 

அணிகிேறாம்.
இ)  நாம் அழுக்கான / சுத்தமான ஆைடைய அணிய ேவண்டும்.
ஈ) ேமரி பள்ளி ெசல்லும் ேபாது சீருைட / கவுன் அணிகிறாள்.  

2. ெபாருந்தாதைத வட்டமிடுக.

3. படத்ைதப் பார். ெகாடுக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைளக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடுக.

 ( சட்ைட, ைகயுைற, ெதாப்பி, பாவாைட, புடைவ).

என்னால் பலவிதமான ஆைடகளின் ெபயர்கைளக் கூற முடியும். 

எனக்கு ஆைடயின் அவசியம் பற்றித் ெதரியும்.

 என்னால் பல்ேவறு பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ற ஆைடகைள அைடயாளம் 

காண முடியும்.

அ.

ஆ.

இ. 

தன் மதிப்பீடு

மதிப்பீடு
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முதலாம் வகுப்பு - சூழ்நிைலயியல் – மூன்றாம் பருவம்
நூலாசிரியர்கள், பாட வல்லுநர்கள் மற்றும் ஓவியர்கள்  ெபயர் பட்டியல்

ேமலாய்வாளர்
டாக்டர். சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில்
இயக்குநர்,
சுற்றுச் சூழலியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ெசன்ைன.

பாட வல்லுநர்கள்
திருமதி. விஜயல�மி �வத்ஸன்
கல்வி ஆேலாசகர், முதல்வர் (ஓய்வு),
பி.எஸ். சீனியர் ெசகண்டரி பள்ளி, 
ைமலாப்பூர், ெசன்ைன.

டாக்டர். சுசித்ரா ராம்குமார்
இயக்குநர், 
உபாசனா கற்றல் மற்றும் நலவாழ்வு ைமயம்,
அைடயாறு, ெசன்ைன.

நூலாசிரியர்கள்
வளர்மதி நா.
முதுநிைல விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
இராணிப்ேபட்ைட, ேவலூர்.

அரும்புெமாழி சு.
விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
இராணிப்ேபட்ைட, ேவலூர்.

சக்திேவல் முருகன் சு.
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ. ஒ. நடுநிைலப் பள்ளி, ேசாழிங்கநல்லூர்,
புனித ேதாைமயர் மைல ஒன்றியம், காஞ்சிபுரம்.

ரிவிங்டன் பாபு ேச.
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெசண்டங்காடு, தஞ்சாவூர்.

அன்பழகன் நி.
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ. ஒ. நடுநிைலப் பள்ளி, 1-3 வார்டு,
உத்திரேமரூர், காஞ்சிபுரம்.

சுபாஷினி ஆ.
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ. ஒ. நடுநிைலப் பள்ளி, நல்லகானெகாத்தப்பள்ளி,
சூளகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி.

தங்கம் சி.
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ. ஒ. நடுநிைலப் பள்ளி, கல்லரப்பட்டி, 
ஆலங்காயம் ஒன்றியம், ேவலூர்.

சக்திேவல் இரா.
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி, ெசல்லப்பன்ேபட்ைட, பூதலூர் 
ஒன்றியம், தஞ்சாவூர் 

கீதா இரா.
இைடநிைல ஆசிரியர்,
அ. ந. நடுநிைலப் பள்ளி, பட்டரவாக்கம்
வில்லிவாக்கம் ஒன்றியம், திருவள்ளுர்

குழு ஒருங்கிைணப்பாளர்கள் 
ெச. பாலசுப்ரமணியன்
துைண இயக்குநர், 
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம், 
DPI வளாகம், கல்லூரிச் சாைல, ெசன்ைன.

ெத. அேசாக்
முதுகைல பட்டதாரி ஆசிரியர், 
அரசு ஆண்கள் ேம.நி. பள்ளி, ெபான்ேனரி, திருவள்ளுர்.

பாடப்ெபாருள் ேமலாய்வாளர்கள்
ந.தாமைர கண்ணன்
முதுகைல பட்டதாரி ஆசிரியர், 
J.G.N ேம.நி. பள்ளி, தாம்பரம், காஞ்சிபுரம்.

தி.சுப்ைபயா
முதுகைல பட்டதாரி ஆசிரியர், அ.(ெப).ேம.நி. பள்ளி, 
அச்சரபாக்கம், காஞ்சிபுரம்.

கைல மற்றும் வடிவைமப்புக் குழு

ஓவியர்கள்
ேகாபாலகிருஷ்ணன் நா.
குமார ராஜா முத்ைதயா ேம.நி.பள்ளி,
காந்தி நகர், அைடயார், ெசன்ைன.

D.T.M. பிரபு ராஜ்
அ.உ.நி.பள்ளி, மணிமங்கலம், காஞ்சிபுரம்.

பா. ராமர்
அ.ஆ. ேம. நி.பள்ளி, காமராஜ் நகர், ஆவடி, ெசன்ைன

துைர டி.
பிஷப் ஹீப்பர்.ேம.நி. பள்ளி, ெதப்பக்குளம், திருச்சி.

மேனாகரன் எஸ்.
அ.ேம.நி. பள்ளி, சிலாமைல, ேதனி.

புத்தக வடிவைமப்பு
வி2 இேனாேவஷன்ஸ், 
ேகாபாலபுரம், ெசன்ைன.

அட்ைட வடிவைமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

Inhouse QC
மேனாகர் இராதாகிருஷ்ணன்
ெஜரார்ட் வில்சன்
ரகுபதி
காமாட்சி பாலன் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிைணப்பு
ரேமஷ் முனிசாமி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் ேமப்லித்ேதா தாளில் 
அச்சிடப்பட்டுள்ளது
ஆப்ெசட் முைறயில் அச்சிட்ேடார்:

விைரவுக் குறியீட்டு ேமலாண்ைமக் குழு
திரு. இரா. ெஜகநாதன் 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கேணசபுரம்-ேபாளூர், திருவண்ணாமைல.
திரு. ந. ெஜகன்
அ.அ.ேம.நி.பள்ளி, உத்திரேமரூர், காஞ்சிபுரம்.
திரு. ேஜ.எப். பால் எட்வின் ராய்
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, இராக்கிப்பட்டி, ேசலம்.
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குறிப்பு

1st Std EVS 3rd Term TM Authors.indd   107 11-10-2019   16:34:18



108

குறிப்பு
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