
ததொகுதி: 1 கருப்தபொருள்: சேிப்பு 

 

ொதிரிக் கட்டுர: 

 
 

நல்ய தேலுக்கு உதவி சேிப்பு 

 
 

நாா ஒரு பண்பொன எட்டு யனது சிறுநி. அயளுக்கு அம்நா திமும் ள்ினில் 

உணவு யாங்கிச் சாப்ிட இபண்டு வயள்ித் தருயார். அதத நாா வசவு வசய்னாநல் 

அயளுதடன வாம்தந உண்டினில் சசநித்து யந்தாள்.    
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ஒரு சிக்கிமதந காதனில் இபண்டு சிறுயர்கள் நாாயின் யடீ்டுக் கததயத் 

தட்டிார்கள்._________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

அப்சாது நாாயின் தந்ததனிடம் ஐந்து வயள்ி நட்டுசந இருந்தது. உடச நாா 

அயளுதடன உண்டினில் இருந்து இருது வயள்ிதன எடுத்து தந்ததனிடம் வகாடுத்து, 

“இந்தப் ணம் ஒரு ல் கொரித்துக்குப் பனொகத்தும்,” என்ாள். 
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அயள் அப்ா ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

நன்தகொரைனாக தந்தார். சிறுயர்கள் ன்ி கூியிட்டுச் வசன்ர்.  

 

(86 வசாற்கள்) 
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அருஞ்தேொற்கள் 

 

1. ண்பு   - ல் குணம் 

2. ___________________  -  _______________________ 

3. திபட்டு   - யசூல் (Collect) 

4. ன்வகாதட  - தாம் (Donation) 

5. ___________________  - ___________________________  

6. சததய   - சயண்டின 

7. ___________________  -    ____________________________ 

8. ன்தந   - ல்து 

9. ___________________  -  _________________________ 
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கீழ்க்கொணும் பைத்ததொைர அடிப்பரைொகக் தகொண்டு 50 தேொற்களுக்குக் குரமொல் 
ஒரு கட்டுர/கரத எழுது. தகொடுக்கப்பட்டுள்ர உதவிச் தேொற்கரரப் பன்படுத்திக் 
தகொள்ரயொம். (15 திப்தபண்கள்) 
 
பிற்ேி 1 

பிமந்த நொள் பரிசு 
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யடீ்டுக்கூடம் உண்டினல் 

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

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

கணக்குப் ார்த்தாள் ------------------------------------------------- 

இனந்திப நிதன்  

 

யாங்கிாள்  
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தேொல்வரம் பட்டில் 

கட்டுரப் பைத்திற்கு ஏற்ம 
தேொல்வது எழுதுதல் 

பட்டில் 

திழ் - ஆங்கியம் 
தேொல்வரப் பட்டில் 

ேிய எரி இனி 
தேொற்தமொைர்கள் 

1)  ----------------------------------------- 
     (Living / Welcoming Room) 

1) -----------------------------------------------  
   Television 

1) சிறு துி வரு  
  வயள்ம்  
  (Droplets lead to Flood) 

2)  உண்டினல் 2) ------------------------------------------------- 2) வசாந்த வசவு 
   (Own Expense) 

3)  நீதமுள் 3) சநதச – Table  3) ------------------------------------- 
     (Encourage) 

4) ------------------------------------------------- 4) ----------------------------------------  

4) முகம் ஆதயின்    
  ஒிதனப்சால்  
  ிபகாசநாது 
    (Face bright as the Sun) 

5)  டுக்தக அத 5) ------------------------------------------ 
  Shopkeeper 

5) ஆப அநப  
  சனாசித்தாள் 

6)  ாள்காட்டி 
       (Calendar) 

6) --------------------------------------------  
  Calendar 

6) ன்ி நசயல் 
     (Always Be thankful) 

7)  ிந்தாள் ரிசு 7) சசகாதபன் / தம்ி –  
  Brother 

7) அயற் நகிழ்ச்சி 

8)  ----------------------------------------  8) சபங்காடி –  
  Shopping Mall 

8) ----------------------------------------- 

9)  யிதனாட்டுப்          
வாருட்கள் /  

   இனந்திப நிதன் 

------------------------------------------------- 9) எதிர்ாபாத-------------------------- 
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பிமந்த நொள் பரிசு 

 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 (       ) வசாற்கள் 
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