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வாசிப்பு உலையாடல் (மாதிரி 3) 

வாசிப்பு உலையாடல் (மாதிரி 4) 

கபிலன் ஒரு பூளனளய வைர்த்தான். அவன் பூளனக்கு உணவு 

பகாடுக்கவில்ளல. பூளனக்குப் பெி உண்டானது. அது ஒரு குருவிளயக் 

கண்டது. அது குருவிளய றநாக்கி வந்தது. பூளன வருவளதக் குருவி 

பார்த்தது. அது பறந்து றபாய் ஒரு சுவரில் உட்கார்ந்தது. பூளனயும் 

சுவரில் ஏறியது. குருவி தன் கூர்ளமயான அலகால் பூளனளயக் 

பகாத்தியது. பூளன அச்ெம் அளடந்து ஓடியது. அளதக் கண்ட கபிலன் 

தன் தவற்ளற உணர்ந்தான். அவன் உடறன பூளனக்கு உணவு 

பகாடுத்தான். 

வாசுகியின் வடீ்டிற்குப் பக்கத்தில் ஒரு றதாட்டம் இருந்தது. 

அந்தத் றதாட்டத்தில் நிளறய பை மைங்கள் இருந்தன. ஒரு நாள் ஒரு 

மைத்தில் நிளறய மாம்பைங்கள் காய்த்தன. வாசுகியின் அப்பா ஓர் 

ஏணிளய எடுத்து வந்தார். அவர் அந்த ஏணிளய மைத்தில் ொய்த்து 

ளவத்தார். வாசுகி அவருக்கு உதவினாள். அவர் மைத்தில் ஏறினார். அவர் 

மாம்பைங்களைப் பறித்து றபாட்டார். வாசுகி அவற்ளறப் பபாறுக்கிக் 

கூளடயில் றபாட்டாள். பின்னர், அவர் கீறை இறங்கி வந்தார். இருவரும் 

பைங்களை பவட்டி ருெித்து ொப்பிட்டார்கள். 
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ததொடக்ேநிலை 3 
(பயிற்சி 1) 

Q1) 

(    )
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(    )
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Q4) 

(  ) 
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பனுவல் 1

Q5) யாருக்கு உடல் நலமில்லல? 

(1) மீனா

(2) அம்மா (    ) 

Q6) உமா எதற்காக மீனாவின் வடீ்டிற்கு வந்தாள்? 

(1) மீனாவுடன் சேர்ந்து பாடம் சேய்ய

(2) மீனாவின் அம்மாலவ மருந்தகத்திற்கு அலைத்துச் சேல்ல
(    ) 

Q7) உமா தாயாருக்கு எப்படித் தகவல் கூறினாள்? 

(1) வடீ்டிற்குச் சேன்று கூறுனாள்

(2) சதாலலசபேியின் வைி கூறினாள் (    ) 

பனுவல் 2

Q8) பசு பாட்டிக்கு என்ன தந்தது? 

(1) பணம் தந்தது

(2) பால் தந்தது (       ) 

Q9) எப்சபாது பாம்பு திருடலனக் கடித்தது? 

(1) பசுலவ இழுத்துச் சேன்றசபாது

(2) பசுலவத் திருட நிலனத்தசபாது
(    ) 

Q10) திருடனுக்கு என்ன ஆனது? 

(1) அவன் வாழ்ந்தான்

(2) அவன் இறந்தான் (      ) 

QUESTIONS 6 AND 7 HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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Q8) எலவ மகிழ்ச்ேி அலடந்தன? 

(1) காகம்

(2) குஞ்சுகள்

(3) காகமும் குஞ்சுகளும்
(       ) 

(மீண்டும் பனுவலல வாேிக்கவும்) 

பனுவல் 3 

பின்வரும் பனுவலலக் கவனமாக சகட்டு, வினா 9 மற்றும் 10க்கு விலடயளிக்கவும். 

ஒரு மூதாட்டி தன் கிளிசயாடு தனியாக வாழ்ந்து வந்தார். அவர் வடீ்டில் ஓர் எலியும் 
வாழ்ந்து வந்தது. எலி மூதாட்டிக்குப் பல சதால்லலகள் சகாடுத்து வந்தது. மூதாட்டி எலிலயப் 
பிடிக்க எண்ணினார். அதனால், அவர் இரண்டு பூலனகலள வாங்கி வடீ்டில் வளர்த்தார். 

அன்றிலிருந்து மூதாட்டி எலிலயப் பார்க்கவில்லல.  

Q9) எது மூதாட்டிக்குத் சதால்லல சகாடுத்தது? 

(1) கிளி
(2) எலி
(3) பூலன (  ) 

Q10) மூதாட்டி ஏன் பூலனகலள வாங்கி வந்தார்? 

(1) கிளிலயப் பாதுகாக்க
(2) எலிலய விரட்ட
(3) பூலனகலள வளர்க்க (  ) 

(மீண்டும் பனுவலல வாசிக்கவும்)

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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பட உரையாடல்       1 
(வகுப்ப  ) 

அறிமுகம்: (இடம்/சூழல்) 

 இந்தப் படம் ஒரு வகுப்படைடயச் சித்தரிக்கிைது. இந்த வகுப்படையில் ஆசிரியர் இல்டல.
அத ால், இது ஒரு இடடமவடள மநரமாக இருக்கும் என்று நான் நிட க்கிமைன்.

இடமிருந்து வைம் வரை ஒவ்ணவாரு நிகழ்ரவப் பற்றி விவரித்து கூறு ல்: 

1. இந்தச் சிறுமி மமடசயின்  மமல் துண்டட டவத்து துடடக்கிைாள். இது ஒரு நல்ல
பசயலாகும். அவள் தன் வகுப்பு நண்பர்களின் நலன் மீது மிகவும் அக்கடை
பகாண்டுள்ளார்

2. அவளுக்கு அருகில் ஒரு சிறுவன் புத்தகங்கடளத் தூக்கிக்பகாண்டு அலமாரியில் டவக்க
பசல்கிைான்.

3. அவ  பக்கத்தில் இருக்கும் சிறுவன் ஒரு நாற்காலியின் மமல் நின்றுபகாண்டு பசடிக்குத்
தண்ணரீ் ஊற்றுகிைான். இது ஒரு நல்ல பசயலாகும். அவ்வாறு அவன் தண்ணரீ்
ஊற்ைாவிட்டால் பசடிகள் வாடிவிடும்.

1 

2 3 

4 

5 
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      1 

கருப்ணபாருள் : பரிவு காட்டு ல் (Showing Compassion) 

காண ாளியில் இடம்ணபரும் காட்சி:

முத்து க்குச் பசல்லப்பிராணி (pet) என்ைால் மிகவும் பிடிக்கும். ஒரு நாள் தன் நண்பம ாடு 
கடடக்குச் (shop) பசல்லும் மபாது ஒரு நாய்க்குட்டி (puppy) அடிப்பட்டு (got injured) வலியால் 

   பகாண்டிருந்தது. அதட  வடீ்டிற்குக் கூட்டிச் பசன்று               இடத்தில் 
மருந்துகடளத் (medicine) தடவி குணமாகும்  (cure) வடர நன்ைாகக் கவ ித்துக் பகாண்டான். 
பிராணிகள் மீது பரிவு காட்டுவடத எண்ணி அவ ின் அப்பா மகிழ்ச்சி அடடந்தார்.  

பரிவு காட்டுதல்
யார்? 

ஏன்?

எங்மக? 

என் ?

முத்து நண்பன்

பிராணிகள் மீது 
அன்பு பசலுத்த 
மவண்டும். 

கடடத் பதரு 

நாய்க்குட்டிக்கு 
மருந்து பகாடுத்து 
குணப்படுத்தி ான்.

நாய்க்குட்டி 
ஒன்று 
வ  யால் 
துடிக்கிைது.

பிராணிக    

மவண்டும். 

அப்பா
வடீு

PASSAGE HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS
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இடம் : திடல்   கருப்ப ொருள் : நட்பு 

கீழ்க்கொணும்  டத்பதொடரை அடிப் ரடயொகக் பகொண்டு 60 ப ொற்களுக்குக் 
குரையொமல் ஒரு கட்டுரை / கரத எழுது. (15 மதிப்ப ண்கள்) 

முன்னுரை 

எங்கே?  திடல்

எப்க ோது?  மாரை

என்ன? 
 பந்து விரையாட்டு
 காைணி அணியவில்ரை
 நண்பர்கள் எச்சரித்தல்

யோர்? 
 குமார்
 ைகு
 சிவா
 ைாமு

ப ொருளுரை 
எங்கே?  திடல்

எப்க ோது?  மாரை

என்ன? 
 பந்து விரையாட்டு
 கீழே விழுதல்
 காைில் அடி படுதல்
 இைத்தம்

யோர்?  ைகு

பந்து விரையாட்டு காைணி அணியவில்ரை 
நண்பர்கள் எச்சரித்தல் விரையாட்டில் மும்முைம் 
தடுக்கி விழுதல்  வைியால் துடித்தல் 
நண்பர்கள் உதவுதல் காைில் கட்டு  

4 HELPING WORDS HIDDEN INTENTIONALLY 
TO PROTECT COPYRIGHTS
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இடம் : திடல்   கருப்ப ொருள் : நட்பு 

கீழ்க்கொணும்  டத்பதொடரை அடிப் ரடயொகக் பகொண்டு 60 ப ொற்களுக்குக் 
குரையொமல் ஒரு கட்டுரை / கரத எழுது. (15 மதிப்ப ண்கள்) 

“ஹழைா… ைகு, விரைவாக வா… 1. __________________________’’ என்று ததாரைழபசியில் சிவா 
கூறியதும் அைக்க  ைக்க தனது பந்ரத எடுத்துக் தகாண்டு திடலுக்கு ஓட முற்பட்டான் ைகு. “ைகு, 
உன் கொலணிரய அணிந்து ப ல்..” என்று அம்மா கூறியரதயும் தபாருட்படுத்தாமல் ழவகமாக 
நடந்தான்.  

பந்து விரையாட்டு காைணி அணியவில்ரை 
நண்பர்கள் எச்சரித்தல் விரையாட்டில் மும்முைம் 
தடுக்கி விழுதல்  வைியால் துடித்தல் 

நண்பர்கள் உதவுதல் காைில் கட்டு  

PICTURE HIDDEN INTENTIONALLY TO 
PROTECT COPYRIGHTS
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ைகு, சிவா, குமார் மற்றும் ைாமு அரனவரும் ஒன்றாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு 
கீழ்த்தைத்தில் பந்து விரையாடச் தசன்றார்கள். அரனவரும் விரையாடும்ழபாதும் ைகு 2. 
__________________ அணியாதரத எச்சரித்தனர். ஆனால், விரையாட்டு மும்முைத்தில் ைகு 
நண்பர்கள் கூறுவரதப் தபாருட்படுத்தவில்ரை.   

சிறிது ழநைம் தசன்றதும், ைகு பந்ரத உரதக்கும்தபாழுது ‘ஐயயொ..!’ என்னும் அைறல் 3. 
________________ ழகட்டு அரனவரும் திடுக்கிட்டனர். அங்கு, பதொப்ப ன்று தரையில் தடுக்கி 
விழுந்து கிடந்தான். அவன் காைில் கல் கீறி காயம் ஏற்பட்டது. வைியால் அவன் துடித்தான். 

‘’அன் ொன நண் ரன ஆ த்தில் அைியலொம்’ என்பது ழபாை உடழன அவனது 4. 
____________________ அரனவரும் அவனுக்கு உதவ முன்வந்தனர். சிவா, ைகு காைணி 
அணியாதரதக் கண்டித்தான். எவ்வைவு தசால்ைியும் 5. ___________________ அைட்சியப்படுத்திய 
விரைவுதான் இது என அவனின் தவரற உணைச் தசய்தான்.  

ைகு தாயின் அறிவுரைரயயும் நண்பர்கைின் ஆழைாசரனரயயும் உதாசீனப்படுத்தியதால் 
வருந்தினான். இனிழமல், கவனமாக இருப்ழபன் எனவும் பாதுகாப்புடன் 6. _______________________ 
எனவும் உறுதி பூண்டொன். 

அருஞ்ப ொற்ப ொருள் 

1 முற்பட்டான் - தயாைானான் / Ready

2 காைணி - Shoe

3 அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கீழ்த்தைத்தில் - Voir Deck

4 மும்முைத்தில் - ஆர்வத்தில் / Eager

5 அைறல் - அதிக சத்தம் / Scream

6 திடுக்கிட்டனர் - அதிர்ச்சியரடந்தனர் / Shocked

7 காயம் - புண் / Wound

8 அறிய - ததரிய / Know

9 அைட்சிய - உதாசீனம் / Ignore

10 உறுதி பூண்டான் - Determined
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