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P5 / PSLE 

Step by Step Tamil Oral Guide to Score Well  

வாய்ம ாழித் தேர்வு வழிக்காட்டி & பயிற்சிி் நூல் 
 

மபாருளடக்கம்  
எண்  மபாருள் பக்கம் 

வாசிப்பு பனுவல்கள் 

1 பனுவல் 1 - 12 1-12 

காம ாளித் ேலைப்புகள் 

1 நல்ல அண்டை அயலார் (Good Neighbour) 13 

2 சினம் காத்தல் (Control Anger) 19 

3 பிடிவாதம் (Stubborn) 25 

4 குழு உணர்வு (Team Work) 31 

5 நநர்டை (Honest) 37 

6 உயிரினங்களின் வடத (Cruelty On Species) 43 

7 நபராடச (Greed) 49 

8 ஆநராக்கியம் (Health) 55 

9 டைங்கு காய்ச்சல் (Dengue Fever) 61 

10 நட்பு (Friendship) 67 

11 ஒற்றுடை (Unity) 73 

12 விைாமுயற்சி (Never Give Up) 79 

13 சுத்தம் (Clean) 85 

14 ஊக்கம் (Encouraging) 91 

15 திருட்டு (Theft) 97 

விலடத்ோள் 

1 விடைகள் 103  
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வாசிப்பு பனுவல் 2 

“ப ொருளில்லொர்க்கு இவ்வுலகம் இல்லல” என்று வள்ளுவர் கூறியுள்ளொர். வள்ளுவர் 
கூறும் அறம், ப ொருள், இன் ம் என்கின்ற மூன்றில் ப ொருலள மட்டும் ப ற்றுவிட்டொல் அறமும், 
இன் மும் தொனே வந்துவிடும். தண்ணலீை அலணகள், குளங்கள், ஏரிகள் ஆகியவற்றில் 
னதக்கிலவத்துத் னதலவக்னகற் ப்  யன் டுத்துவது ன ொல  ணத்லதயும் சிறுகச் சிறுக னசமித்துப் 
 ழகிேொல் அது நம் எதிர்கொல னதலவக்குப்  யன் டும். கொந்தியடிகள்  ல்துலக்கும் 
னவப் ங்குச்சிலயக் கூட சிக்கேமொகப்  யன் டுத்த னவண்டும் என்றொர். னதலவக்கு னமல் ப ொருள் 
லவத்திருப் வன் திருடன் ஆவொன் என்றொர் கொமைொசர். புலிலயப்  ொர்த்துப் பூலேச் சூடு ன ொட்டுக் 
பகொண்டலதப் ன ொல பசல்வர்கலளப்  ொர்த்து அளவுக்கு அதிகமொகச் பசலவு பசய்தல் கூடொது. 
வருவொய்க்கு ஏற் ச் பசலவு பசய்தல் னவண்டும். தொனும் உண்ணொமல்  ிறலையும் 
உண்ணவிடொமல் இருத்தனல கஞ்சத்தேம். சிக்கேம் கஞ்சத்தேம் அன்று.  ணம்  த்தும் பசய்யும், 
 ணம் இல்லொதவன்  ிணம், என் ே  ணத்தின் முக்கியத்துவத்லதத் பதரிவிக்கும்  ழபமொழிகள் 
ஆகும். 

சசால் உச்சரிப்பு 

ப ொருளில்லொர்க்கு ப ொரு - ளில் - லொர் - க்கு 

வள்ளுவர் வள் - ளு - வர் 

ப ற்றுவிட்டொல் ப ற் - று - விட் - டொல் 

இன் மும் இன் -   - மும் 

னதக்கிலவத்து னதக் - கி - லவ - த்து 

னதலவக்னகற் னத - லவக் - னகற் -   

 யன் டுத்துவது   - யன் -  டு - த்து - வது

கொந்தியடிகள் கொந் - தி - யடி - கள் 

னவப் ங்குச்சிலய னவப் -  ங் - குச் - சி - லய 

லவத்திருப் வன் லவத் - தி - ருப் -   - வன் 

கொமைொசர் கொ - ம - ைொ - சர் 

பசல்வர்கலள பசல் - வர் - க - லள 

வருவொய்க்கு வரு - வொய்க் - கு 

 ிறலையும்  ி - ற - லை - யும் 

கஞ்சத்தேம் கஞ் -சத் - த - ேம் 

முக்கியத்துவத்லத முக் - கி - யத் - து - வத் - லத 

பதரிவிக்கும் பத - ரி - விக் - கும் 

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

WORDS 4 TO 12 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS



நல்ல அண்டை வடீ்ைார்
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நல்ல அண்டை வடீ்ைார் (Good Neighbour) 

ச ால்வளம் 

1. அண்டை வடீ்ைார் (neighbour) 2. நல்ல உறவு (good relationship) 3. வடீ்டைப் பாதுகாத்தல், 4.
நன்றி கூறுதல் (thanking) 5. உதவி செய்தல், 6. அளவளாவுதல் (chat) 7. ஒற்றுடை 8. அன்பு 9.
நட்பு 10. குடியிருப்புப் பகுதி (resident area)

காச ாளி சூழல் 

    அண்டை வடீ்ைார் – சுற்றுலா பயணம் (vacation) – வடீ்டைப் பாதுகாக்க கூறுதல் – வடீ்டுச் 
ொவி ஒப்படைத்தல் – செல்லப் பிராணி – கவனிக்கும் படி உதவி ககட்ைல் – பிராணிக்கு உணவு 
வழங்குதல் – நீர் டவத்தல் – விடளயாடுதல் – இரவு – ஓடெ – கண் விழித்தல் (awake) – 
அண்டை வடீு சவளிச்ெம் – எட்டிப் பார்த்தல் – கதவு திறந்திருத்தல் – சதாடலப்கபெி - காவல் 
துடறயிைம் புகார் (report) செய்தல் – காவலர்கள் உைகன வருதல் – திருைர்கடளப் பிடித்தல் – 
காவல் அதிகாரி (police officer)  பாராட்டு - அண்டை வடீ்ைார் பயணம் முடிந்து வருதல் – நன்றி 
நவிழ்தல் 

காச ாளியில் எவ்வாறு தகவடலப் செறலாம்? 

நல்ல அண்டை வடீ்ைார் 

யார்? எங்கக? 

என்ன? எப்கொது? எப்ெடி தரீ்வு? 

- அண்டை வடீ்ைார்
- ெிறுவன்
- காவல் அதிகாரி
- திருைன்

- சவளியூர் பயணம்
- வடீ்டை
பாதுகாக்கவும்,
பிராணிடய
பராைரிக்கவும் உதவி

- வடீ்டுக்குள் திருைன்

- வடீ்டு அருகில்

- திருட்டு
– அண்டை வடீ்ைார்
வடீ்டில் இல்லாத
ெையம்

- இரவு கநரம்

- காவல் துடறக்கு
தகவல்

- திருைடன பிடித்தல்
- நன்றி கூறுதல்

WORDS 3 TO 6 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

7 TO 19 WORDS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS

WORDS HIDDEN 
INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS

WORDS HIDDEN 
INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS

WORDS HIDDEN 
INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS

WORDS HIDDEN 
INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS

WORDS IN BUBBLES HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS



நல்ல அண்டை வடீ்ைார்
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வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் உத்தி 

1. காசணாளியின் வடிவத்தில் நீ உணர்ந்த இரண்டு நல்ல ச யல்கள் என்ன?
காசணாளியின் வடிவத்தில் நான் உணர்ந்த இரண்டு நல்ல ச யல்கள்

POINT / கருத்து ெிரா ிடயப் ெராமரித்தல் 

REASON / கார ம்  உணவு வழங்குவது
 நீர் டவத்தல்
 இதன் மூலம் பிராணியின் பெிடய கபாக்குதல்

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்லது) 

EXPLAIN / விளக்கம் 

 பிராணிகள் ைீது அன்பு சகாள்ள கவண்டும்
 அண்டை வடீ்டு உரிடையாளர் இல்லாத கபாது, அவர்களின்

பிராணிகடள அன்புைன் கவனித்துக் சகாள்வது, உணவு
வழங்குவது நல்ல பழக்கைாகும்

POINT / கருத்து அண்டை வடீ்டைப் ொதுகாப்புைன் கவனித்துக் சகாள்வது 

REASON / கார ம்  அண்டை வடீ்டில் சவளிச்ெத்டதக் கண்ட்தும், ஓடிச் சென்று
பார்த்து, வடீு திறந்திருப்படத அறிதல்

 உைகன காவல் துடற அதிகாரியிைம் சதாைர்பு சகாள்ளுதல்
 திருைடனப் பிடிக்க உதவுதல்

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்லது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

 அண்டை வடீ்டை அக்கடறயுைன் கபண கவண்டும்
 நைக்கு சகாடுக்கும் சபாறுப்டப சபாறுப்புணர்வுைன் செய்ய

கவண்டும்

STRATEGY AND ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS

STRATEGY AND ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS



நேர்மை
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வினொக்களுக்கு விமையளிக்கும் உத்தி 

1. இக்காசணாளியில் நீ கண்ட இரண்டு ேல்ை ெண்புகலள (good characteristic)

விளக்குக.

POINT / கருத்து நேர்மையொக இருத்தல் 

REASON / கார ம்  அமனவரிடமும் உண்மையாக இருத்தல்.
 தன் நண்பன் தவறு செய்கிறான் என்று சதரிந்தும்

தநர்மையாக நடந்து சகாண்டான்
EXAMPLE / உதார ம் 

(or / அல்லது)

EXPLAIN / விளக்கம் 

 நாம் அமனவரிடமும் தநர்மையாக நடந்து சகாள்ள
தவண்டும்.

 அமனவரிடமும் உண்மையாக இருந்தால் நல்ல ைதிப்பும்
ைரியாமதயும் (respect) சபறலாம்.

 ____________________________________________________________

POINT / கருத்து உதவி ச ய்தல் 

REASON / கார ம்  தன் ததாழி பணம் காணவில்மல.
 ராமு வகுப்பு முழுவதும் பணத்மதத் ததடினான் (find out).

EXAMPLE / உதார ம் 

(or / அல்லது)

EXPLAIN / விளக்கம் 

 உதவி செய்வது ஒருவரிடம் கட்டாயம் இருக்க தவண்டும்.
 உதவி செய்தால் நல்ல நட்மப வளர்த்துக் சகாள்ள

முடியும்.
 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

STRATEGY AND ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT 
COPYRIGHTS

STRATEGY AND ANSWERS HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS
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காண ாளி மூைம் ணவளிப்ெடும் ெண்புகள் (ஏற்புலைய ெதில்) 

எண் ெண்பு விளக்கம் 

1 அன்பு காட்டுதல்  அடைவரிடமும் நோம் அன்போ  இருக்  கவண்டும்.
 அப்போவின் அன்போல்  யைின் பிடிவோதத்டதத் தவிர்க்  

முடிந்தது.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

2 ககாபம்  க ோபத்தில் நோம் செய்யும் ஒவ்சவோரு செயலும் தவ ோ த்
தோன் முடியும்.

 ஆ கவ, க ோபம் ச ோள்வடதத் தவிர்க்  கவண்டும்.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

3 பிடிவாதம்  நோம் ஒருவரின் இன்ப துன்பங் டைப் புரிந்து ச ோள்ை
கவண்டும்.

 பிடிவோதம் பிடித்தோல் எதுவும் நிரந்தரைோ க் (permanently)

 ிடடத்துவிடோது.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

4 கண்டித்தல்  சபற்க ோர் ள் (parents) அன்போ  இருந்தோலும்,
 ண்டிப்போ வும் (strick) இருக்  கவண்டும்.

 அப்சபோழுதுதோன் பிள்டை ள் ஒழுக் த்டதக்
 டடப்பிடிப்போர் ள்.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

5 மன்னிப்புக் 
ககட்டல் 

 தவறு செய்வது இயல்பு (normal).

 அதடை அ ிந்த பி கு ைன்ைிப்புக் க ட்பது நல்ை செயல்.
 ைன்ைிப்பு க ட்பது நம் தவற்ட  உணர டவக்கும்.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

PANBUGAL 2 TO 4 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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காண ாளி மூைம் ணவளிப்ெடும் உ ர்ச்ெிகள் (ஏற்புலைய ெதில்) 

எண் உ ர்ச்ெி விளக்கம் 
1 ந ொகம் ராமுவின் ததாழி பணம் காணாைல் தபானதும் தொகைாக 

இருந்தாள். 
 அழுமக வருதல்
 பதற்றைாக இருந்தல்
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

2 ெயம் குைார் பணத்மதத் திருடியதால் பயந்த நிமலயில் 
இருக்கிறான். 

 உடல் தவர்க்க சதாடங்குதல்.
 உடல் நடுங்க சதாடங்குதல்.
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

3 அதிர்ச்ெி ஆெிரியரிடம் கூறியதும் குைார் அதிர்ச்ெியாகினான். 
 பயத்தில் நிற்கிறான்.
 அதிர்ச்ெியில் உடல் நடுங்குகிறது.
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

4 ைகிழ்ச்ெி தன் ததாழியின் பணம் கண்டுப்பித்ததும் ராமு ைிகுந்த 
ைகிழ்ச்ெிதயாடு இருந்தான். தன் ததாழியும் ைிகுந்த 
ைகிழ்ச்ெிதயாடு காணப்பட்டாள். 

 முகம் பூத்துக் குளுங்கியது
 ைகிழ்ச்ெியில் ஆனந்தைாக இருந்தார்கள்
 __________________________________________________

 __________________________________________________

5 அவைானம் திருடன் அகப்பட்டதும், அவமானத்தில் 
 தமலக்குனிவு ஏற்பட்டது.
 நல்ல நட்பு தபானது
 __________________________________________________

 __________________________________________________
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