
ப ொருளடக்கம் 

 யிற்சி இடம் கருப்ப ொருள்  க்கம்

1 வகுப்பறை கெட்ட பழக்ெம்

2 வடீு நல்ல பழக்ெம்

3 பபருந்து நிறுத்தம் சமூெ அக்ெறை 

4 பூங்ொ துப்புரவு 

5 கூறடப்பந்து றைதானம் புைக்ெணித்த ஆபலாசறன

6 பள்ளிப் பயிலரங்ெம் ஆபராக்ெியம்

7 அடுக்குைாடிக் குடியிருப்பு ெீழ்த்தளம் பிராணிெறள வறத கசய்தல் 

8 விலங்ெியல் பதாட்டம் ெற்ைல் பயணம் 

9 ைறலப்பகுதி ைைக்ெ முடியாத சம்பவம் 

10 அண்றட வடீு பிராணிெறளத் தத்கதடுத்தல் 

11 விைான நிறலயம் என்றன ைாற்ைிய ஒரு சம்பவம் 

12 இல்லம் சுற்றுச்சூழல் 

13 கபாது ைண்டபம் இன நல்லிணக்ெம் 

14 சமூெ ைன்ைம்  கபாதுநலம் 

15 விைான நிறலயம் குழு உணர்வு 

16 கபாது இடம்  கபற்பைாரின் அக்ெறை 

17 குடியிருப்பு விழா கூடம்  சபொதரனின் பாசம் 

18 பள்ளி சாறல ைீளும்தன்றை 

19 வகுப்பறை பதாழியின் ஊக்ெம் 

20 பள்ளி வளாெம் ஒழுக்ெம் 

விறடத்தாள் 
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இடம்: வகுப்பறை                                கருப்பபொருள் : பகட்ட பழக்கம்                           

பின்வரும் படத்த ொடரை அடிப்பரடயொகக்தகொண்டு 100 சசொற்களுக்குக் குறையொமல் ஒரு 
கட்டுரை எழுது. படத்த ொடரின் அடியில் தகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உ விச்த ொற்கரை, நீ இந் க் 
கட்டுரை எழுதுவ ற்குப் பயன்படுத் ிக்தகொள்ைலொம். 

விரையொட்டுத் னம் கண்கைில்கண்ணரீ்வடிந் ன

ககலி கிண்டல் முைட்டுத் னம்

முடிரய இழுத் ல் ஒைிந் ிருந்து பொர்த் ல்

 ட்டொம்பிள்ரை  ட்டிக் ககட்டல் ஒழுக்கநடவடிக்ரகஆ ிரியர்கண்டித் ல் 
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உதவிக் குைிப்புகள்

 

• குறும்புத்தனம் 

• வகுப்பில் கவனக்குறைவு 

• ஆறுவது சினம் 

• நண்பர்களுக்குத் ததொல்றை 

• துணிச்சல் இல்ைொமல் பயத்தில் அழுதல் 

• நண்பர்கள் தவறைச் சுட்டிக் கொட்டுதல் 

• ககொபம் அனைொய்ப் தபொங்கியது 

• முரட்டுத்தனம் 

• ஒழுக்க நடவடிக்றக ஆசிரியரிடம் கூறுதல் 

• புகொர் தகொடுத்தல் 

• தவறை உணர்ந்து திருந்துதல் 

• மன்னிப்புக் ககட்டல் 

• ஒழுக்கம் 

கட்டுறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய கூடுதல் உத்திகள் 

 

• ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரைொன் ஒழுக்கம் 
உயிரினும் ஓம்பப் படும். 

- ஒழுக்கத்றத உணர்த்தும் குைள் 

•  ொட்ரடயடி கபொல் மன ில் ப ிந்  - மனதிைிருந்து நீங்கொத 

• வொல் மட்டும் இல்லொ து  ொன் மிகுந்  குரை - குறும்பு தசய்வறதக் கூறுவது 

• குைங்கு க ட்ரட - குரங்றகப்கபொை ததொந்தரவு தசய்வது 

• விக்கி விக்கி - அழும் வறகறயக் கூறுவது 

• தவந்  புண்ணில் கவல் பொய்ச் ியது கபொல் - துன்பத்திற்கு கமல் துன்பம் 
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பகட்ட பழக்கம் 

 
ஒழுக்கம் விழுப்பம்  ைலொன் ஒழுக்கம் 

           உயிரினும் ஓம்பப் படும். 

எனும் வொன்புகழ் வள்ளுவனின் வொக்கு, கண்ணனுக்குச்  ொட்ரடயடி கபொல் மன ில் ப ிந்  நொள் 

அது. கண்ணன் மிகுந்  சுட்டிப் ரபயன். அவனுக்கு வொல் மட்டும் இல்லொ து ொன் மிகுந்  குரை. 

அவரன அவன் தபற்கைொர் கண்டிக்கொ  நொகை கிரடயொது. அவன் தசய்யும் சுட்டித்தனம் 

சுற்ைியிருப்பவர்கறைக் கொயப்படுத்தும்.  

அன்று ஒரு நொள், வழக்கம் கபொல் வகுப்பில் அவனின் குைங்கு க ட்ரடரயச் த ய்ய 

ஆைம்பித் ொன். வகுப்பின் முன் தவண்பலரகயில் ஆ ிரியர் ஆங்கிைக் கட்டுறரறய எழுதி 

கபொதிப்பர யும் ம ிக்கொமல் கர  கப ிக் தகொண்டிருந் ொன். 

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

கொலத்ர த்  ொம ிக்கொமல், முருகன் நடந்த அரனத்ர யும் ஒழுக்க நடவடிக்ரக 

ஆ ிரியரிடம் முரையிட்டொன். ஆ ிரியரும் அவனது புகொரின் படி கண்ணரன வி ொரிக்க 

அரழத் ொர். கண்ணனும்  ட்டொம்பிள்ரையொன மொலொவும் ஒழுக்க நடவடிக்ரக ஆ ிரியர் 

அரைக்குச் த ன்ைனர். கண்ணனுக்கு ஆ ிரியர்  ண்டரன வழங்கினொர்.  ன்  ண்டரனக்குத்  ன் 

தநருங்கிய க ொழகன கொைணமொய் இருந் ர  எண்ணிக் ககொபமரடந் ொன் கண்ணன். ஆ ிரியரின் 

அைிவுரைக்குப் பின்னர்,  ொன் நல்வழி வைகவ அப்படிச் த ய் ொன் என்பர  உணர்ந்து முருகரனப் 

கபொல் ஒழுக்கமொன மொணவனொக இருப்கபன் என உறுதி பூண்டொன். முருகனிடம் மன்னிப்பும் 

ககட்டு, தொன் இனிகமல் சுட்டித்தனம் புரியப்கபொவதில்றை என்றும் கூைினொன். இருவரும் 

மகிழ்ச்சிகயொடு வகுப்பிற்குத் திரும்பினர். 
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இடம்: வடீு                                     கருப்பபொருள் : நல்ல பழக்கம் 

பின்வரும் படத்த ொடரை அடிப்பரடயொகக்தகொண்டு 100 பசொற்களுக்குக் குறையொமல் ஒரு 
கட்டுரை எழுது. படத்த ொடரின் அடியில் தகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உ விச்த ொற்கரை, நீ இந் க் 
கட்டுரை எழுதுவ ற்குப் பயன்படுத் ிக்தகொள்ைலொம். 

 

 

 

 வொை இறு ி நொள்      உந்துவண்டிரயக் கழுவு ல் 

 சுறுசுறுப்புடன்            பொடம் த ொல்லிக் தகொடுத் ல்   

 கனமொன ரபகள்      பபைங்கொடிக்குச் த ல்லு ல் 

 வடீ்டில் உ வி            மகிழ்ச் ியொகப் தபொழுர க் கழித் ல் 
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   உதவிக் குறிப்புகள் 

 

• பகலவன் தன் ஒளிக்கதிர்களளப் பிரகாசமாகப் பூமி மீது படரவிட்டான்  

• வார இறுதி நாள் 

• குடும்ப நநரம் 

• காளலக்கடன்களள முடித்தல் 

• தாயார் ஈரச்சந்ளதயிலிருந்து வருதல் 

• உதவிக் கரம் நீட்டுதல் 

• காய்கறிகளள நறுக்க உதவி சசய்தல் 

• உந்துவண்டி கழுவத் நதாள் சகாடுத்தல் 

• பாடத்தில் ஐயம் 

• சபாறுளமயாக விளக்குதல் 

• நபரங்காடிக்குப் பயணம் 

• உதவி சசய்தல் 

 
 

கருப்ப ொருள் பதொடர் ொன பெய்யுள்கள் 

 

• ஈன்ற தபொழு ிற் தபரிதுவக்கும்  ன்மகரனச்  
 ொன்பறொன் எனக்பகட்ட  ொய் 

• நசாம்பித் திரிநயல் 

• ஓதுவது ஒழிநயல் 

• ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க நவண்டாம் 

• மூத்நதார் சசால் வார்த்ளத அமிர்தம் 
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மனவரை டம் 

 

முன்னுரை (Introduction) 

 

     

• யொர்? (Who) எப் டிப் ட்டவர்? (Character) 
 
___________________________________________________________________________ ______________ 

 
• எங்கு நடக்கிறது? (Where) / இடம்?  

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
• எப்ப ொது நடக்கிறது? (When) / பநைம்? 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

ப ொருளுரை (Body) 

 என்ன நடக்கிறது? 
What happening? 

ஏன் நடக்கிறது? 
Why it’s happening? 

என்ன உணர்ச்ெி? / 
 ண்பு? What Feelings 
/ Values? 

படம் 2 -  

-  

-  -  

-  

-  
படம் 3 -  

-  

-   

 

 

-  

படம் 4 -  -  

 

 

-  

-  

படம் 5 -  

-  

-  

-  

 

-  

-  

படம் 6 - 

-  

- -  

-  

 

 

 டம் 1
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முடிவுரை (Ending) 

 

எப் டித் தீர்வு (Solution) கொணப் ட்டது?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

கற்றுக்பகொண்ட பொடம் / நீதி / கூை விரும்பும் கருத்து?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 யிற்ெி 2  

 

மனவரைபடத்ர  அடிப்பரடயொகக் தகொண்டு 100 பசொற்களுக்குக் குறையொமல் ஒரு கட்டுரை 
எழுது.  

 

நல்ல பழக்கம் 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



சிகரம் - P5 / P6 சிறப்புத் தேர்ச்சிக்கான ேமிழ்க் கட்டுரரகள் - விரைத்ோள் 
 

பயிற்சி 1 - ககட்ை பழக்கம் 
 

1. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் 
             உயிரினும் ஓம்பப் படும் 

என்ற வான்புகழ் வள்ளுவனின் வாக்கு, 2. கண்ணனுக்குச் சாட்டையடி 

பபால் மனதில் பதிந்த நாள் அது. கண்ணன் மிகுந்த 3. சுட்டிப் பையன். 

அவனுக்கு 4. வால் மட்டும் இல்லாததுதான் மிகுந்த குபை. அவபன 

அவன் பைற்றைார் கண்டிக்காத நாறே கிபையாது. அவன் செய்யும் 

சுட்டித்தனம் சுற்றியிருப்பவர்களைக் காயப்படுத்தும்.  

அன்று ஒரு நாள், வழக்கம் றைால் 5. வகுப்ைில் அவன் குரங்கு 

பசட்டைடயச் பெய்ய ஆரம்ைித்தான். வகுப்ைின் முன் பவண்ைலபகயில் 

6. ஆெிரியர் ஆங்கிலக் கட்டுளைளய எழுதி பபாதிப்பபதயும் மதிக்காமல் 

கபத றைெிக்பகாண்டிருந்தான். ெிைிது றநரம் பென்று, முன் வரிபெயில் 

அமர்ந்திருந்த கயல்விழிபயயும் பூங்குழலிபயயும் 7. றகலி கிண்ைல் 

பெய்ய ஆரம்ைித்தான். அவன் பெய்யும் 8. றகலியினால் இவ்விருவரின் 

முகம் வாட்ைம் அபைந்தாலும் அவர்கேின் தூவல் பவண்ைலபகயில் 

உள்ே கட்டுபரபயப் ைார்த்து எழுதுவதில் நிறுத்தம் காணவில்பல. 

சதாடர்ந்து முத்து முத்ோன ரககயழுத்ோல் எழுதிக்சகாண்பட 

இருந்தனர். இவன் ைக்கம் அவ்விருவரின் கவனம் இல்லாததால் ெினம் 

அபைந்த கண்ணன் றமலும் றகலி பெய்தான். இபத 8. முருகன் 

கண்டித்தும் கண்ணன் சசவி சாய்க்கவில்டல.  

சதாடர்ந்து, 9. அழிப்பாளன எடுத்து அவர்கள் மீது வெீினான். 

ஆனால், அவர்கள் மீது படாமல் குறி தவறி அந்த அழிப்பான் கீபழ 

விழுந்து விட்டது. உைறன, ஆெிரியர் கவனிக்காத றநரமாய் ைார்த்துக் 

கண்ணன் பூங்குழலியின் 10. நீண்ை ெபைபய றவகமாய் இழுத்து 

விபேயாடினான். அவ்வாறு அவன் பெய்ததில் அவளுக்கு வலி ஏற்ைட்டு 

11. விக்கி விக்கி அழ ஆரம்ைித்தாள். அந்த அழுபகறயாடு அவைது 

வகுப்புச் ெட்ைாம்ைிள்பேயான 12. மாலாவிைம் புகார் பெய்தாள். அவைது 

புகாரின் காரணமாய் மாலா, 12. கண்ணபனத் தட்டிக் றகட்ைாள். ஒழுக்கம் 

மீறிய மாணவர்கைின் பட்டியலில் அவனின் சபயளை இளணத்து 

விடுவாள் என மிைட்டினாள். 

அதற்கு, தபலகனத்தினால் 13. மிைட்ட ெினம் பகாண்ை கண்ணன், 

குரபல உயர்த்திச் ெத்தமாய் கத்தத் சதாடங்கினான். “என்னிடம் 

பதளவயில்லாமல் பபெினால், ஏது ஆகும் என்று என்னால் கூற 

முன்னுரர / Introduction 
1. பெய்யுள் பகாண்டு 

ஆரம்ைிக்கப்ைட்டுள்ேது /  
Start with seyyul 

2. கதாைாத்திரம் யார் ? Who?  
3. எப்ைடிப்ைட்ைவன் ?  

How is his behaviour / 
Character? 

4. வர்ணித்தல் / Example 
 

 
கபாருளுரர / Body 
 
முேல் பை விளக்கம் / 
1st Picture 
5. எங்பக? Where? 
6. எப்சபாழுது? When? 
7. என்ன நடக்கிறது? What 

happening? 
8. கதாபாத்திைத்தின் செயலால் 

ஏற்படும் உணர்ச்ெி? Emotions 
because of character’s 
behaviour? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-வது, 3-வது பை விளக்கம் 
(கருப்கபாருளின் கோைர்பு) / 
2nd, 3rd Picture (link to theme) 
9. சதாடர்ச்ெி என்ன? Continuation 
10. என்ன செயல்? What happen? 
11. உணர்ச்ெி? Feelings? 
12. விளைவு என்ன? Impact / 

Effect? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4-வது பை விளக்கம் – 
உச்சக்கட்ைம் / 4th picture / 
Climax 
13. என்ன நடக்கிறது? What  
       happen? 
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இயலாது. இருவரும் ஓடிவிடுங்கள். அடிக்கவும் தயங்க மாட்படன்” என்று 

அவன் 13. மிைட்ட முன்றை அவனது 14. றெட்பையால் அழுது 

பகாண்டிருந்த பூங்குழலிக்குக் கண்ணனின் றைச்சு, 'சவந்த புண்ணில் 

பவல் பாய்ச்சியது பபால்' இருந்தது. இபத அபனத்பதயும்            

15. ைடிக்கட்டின் ஓரமாய் முருகன் கவனித்துக்பகாண்றை இருந்தான்.  

காலத்பதத் தாமதிக்காமல், முருகன் நைந்த அபனத்பதயும்     

16. ஒழுக்க நைவடிக்பக ஆெிரியரிைம் முபையிட்ைான். ஆெிரியரும் 

அவனது புகாரின் ைடி கண்ணபன விொரிக்க அபழத்தார். கண்ணனும் 

ெட்ைாம்ைிள்பேயான மாலாவும் ஒழுக்க நைவடிக்பக ஆெிரியர் 

அபைக்குச் பென்ைனர். கண்ணனுக்கு ஆெிரியர் 16. தண்ைபன 

வழங்கினார். தன் தண்ைபனக்குத் தன் பநருங்கிய றதாழறன காரணமாய் 

இருந்தபத எண்ணி றகாைமபைந்தான் கண்ணன். ஆெிரியரின் 

அைிவுபரக்குப் ைின்னர்,தான் நல்வழி வரறவ அப்ைடிச் பெய்தான் என்ைபத 

உணர்ந்து முருகபனப் றைால் 17. ஒழுக்கமான மாணவனாக இருப்றைன் 

என  உறுதி பூண்டான். முருகனிடம் மன்னிப்பும் பகட்டு, தான் இனிபமல் 

சுட்டித்தனம் புரியப் பபாவதில்ளல என்றும் கூறினான். இருவரும் 

மகிழ்ச்ெிபயாடு வகுப்பிற்குத் திரும்பினர். 

 

அருஞ்கசாற்கள் 
 

1. வாக்கு - சொல் (word) 
   2. பவண்ைலபக - வகுப்பளறயில் எழுதப் பயன்படுத்தும் பலளக (white board) 

3. தூவல் - பபனா (pen) 
4. ெினம் - பகாபம் (anger) 
5. அழிப்பான் - ைப்பர் (eraser) 
6. ெட்ைாம்ைிள்பே - வகுப்புத் தளலவன் (class leader) 
7. இளணத்து - பெர்த்து (list out) 
8. தபலகனத்தினால் - கர்வத்தினால் (stubborn) 
9. றதாழறன - நண்பபன (friend) 

10. பூண்ைான் - சகாண்டான் (took) 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

14. எதனால்? Why? 
15. யார்? என்ன செய்தார்? Who?  
     What he did? 
 

 
 
 
 

5-வது பை விளக்கம் /  
5th pictures & Ending 
16. தீர்வு என்ன? Solution? 
 

 

 

 

முடிவுரர / Ending 

17. கதாபாத்திைம் கற்றுக்சகாண்ட 
பாடம்? Lesson learnt by 
character?  
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பயிற்சி 2 - நல்ல பழக்கம் 
 

அன்று காபலயில், 1. பகலவன் தன் ஒைிக்கதிர்களைப் 

பிைகாெமாகப் பூமி மீது படை விட்டான். அதன் கதிர்கேின் பவேிச்ெத்தில்  

2. கண் விழித்தான் நாதன். ''ஐபயா! பள்ைிக்கு பநைமாகி விட்டபத’’ என்று 

ைதைியவன் சுவர்க்கடிகாரத்பதப் ைார்த்ததும் நிம்மதியபைந்தான். அைதை..!! 

இன்று வார இறுதி நாள் அல்லவா? அதனால்தான் தாயாரும் 

எழுப்ைவில்பல என்று மனதிற்குள் முணுமுணுத்துக்பகாண்றை, றொம்ைல் 

முைித்து, ைடுக்பகபயச் ெீர் பெய்துவிட்டு காலம் தாழ்த்தாமல் அவனது 

காளலக்கடன்களைச் செய்தான். 3. சுறுசுறுப்பாக வாை இறுதி 

நாட்களுக்காகச் செய்த அட்டவளணளயப் பின்பற்றத் சதாடங்கினான். 

அட்டவளணப்படி அன்ளறய ஓகக் களல பயிற்ெிளய அவன் ஆர்வமாய் 

செய்துசகாண்டிருக்கும்பபாது யாபைா வடீ்டின் அளழப்பு மணிளய 

அழுத்திய ஓளெளயச் செவியுற்றான். 

வாெலில் தாயாளைக் கண்டதும் முககமல்லாம் பல்லாக 

கதளவத் திறந்து விட்டான். தாயாரிடம், ‘’ஏன் ஈைச்ெந்ளதக்கு என்ளனயும் 

அளழத்துப் பபாகவில்ளல?’’ எனச் செல்லமாய்க் பகாபித்துக்சகாண்பட  

4.தாயாரின் ளகயிலிருந்த காய்கறிகளையும் இதை சபாருள்கள் நிளறந்த 

கனமான சநகிழிப்ளபகளையும் சபற்றுக்சகாண்டான். ‘நீ பநற்று இைவில் 

சவகுபநைம் கண்விழித்துப் படித்தளதப் பார்த்பதன் நாதா! அதனால்தான் 

ெரி, இன்று நன்றாக தூங்கட்டும் என்று விட்டுவிட்படன்” என்று 

கனிவுடன் கூறினார் அவனது தாயார். பபெிக்சகாண்பட தாயாருைன் 

ெபமயல் அபைக்குச் பென்று ெபமப்ைதற்குக் காய்கைிகபே நறுக்க                

5. உதவி பெய்தான். அவனின் தங்பகறயா காய்கைி கழுவிய தண்ணரீில் 

விபேயாடிக்பகாண்டிருந்தாள். அவளுக்கு  சிக்கனம் சரீளிக்கும் என்று 

கூைி நீபரச் ெிக்கனமாகப் ையன்ைடுத்த றவண்டும் என்னும் அவெியத்பத 

வலியுறுத்தினான்.  

     அப்பபாது அவனுளடய தந்ளத, ‘’நாதன், நான் அடுக்குமாடி 

குடியிருப்பு கார்ப்பபட்ளடக்குச் செல்லவுள்பைன். உந்துவண்டிளயச் சுத்தம் 

செய்ய பவண்டும்” என்று கூறினார். தாயாருக்கும் உதவி செய்து 

முடித்துவிட்டதால், ‘’ெற்று சபாறுங்கள் அப்பா, நான் ஓய்வாகத்தான் 

உள்பைன். 6. இபதா வருகிபறன்’’ என்று கூறி ஓர் அழகிய நீல நிற 

வாைிளயயும் ெிறிய துணிகளையும் எடுத்துக் சகாண்டு நாதன் ஓட்ைமும் 

நரையுமாக அவனது தந்ளதளயப் பின்சதாடர்ந்தான். அவருடன் 

உபரயாடிக்பகாண்றை, தனது எதிர்காலக் கனவு உந்துவண்டிபய 

எவ்வாபைல்லாம் ைாதுகாப்ைாகவும் சுத்தமாகவும் பவத்துக்பகாள்ேலாம் 

என்னும் நுணுக்கங்கபே மனதில் அபெ றைாட்டுக்பகாண்டிருந்தான்.     

முன்னுரர / Introduction  

முேல் பை விளக்கம் /  
1st Picture 
1. இயற்பக வர்ணபன பகாண்டு 

ஆரம்ைிக்கப்ைட்டுள்ேது / Start 
with setting 

2. கதாைாத்திரம் யார் ? Who?  

3. எப்ைடிப்ைட்ைவன் ? How is his 
behaviour / Character? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கபாருளுரர / Body 

2-வது  பை விளக்கம் 
(கருப்கபாருளின் கோைர்பு) / 
2nd Picture (link to theme) 
4. என்ன செய்தான்? What he did? 
5. ஏன்? / Why? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-வது பை விளக்கம் 
(கருப்கபாருளின் கோைர்பு) / 
3rd Picture (link to theme) 
6. அடுத்த நல்ல செயல் என்ன? / 
     Next good deed 
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6. உந்துவண்டிளயக் கழுவி முடிக்க மதியம் ஆகி விட்டது.  

மதிய உணவுக்குப் ைிைகு, நாதன் ெிைிது றநரம் ஓய்வு எடுத்தான். 

அச்ெமயம், அவனது பெல்லத் 7. தங்பக மாலதி, 8. கணக்குப் ைாைத்தில் 

ஐயம் இருப்ைதாகவும், அந்த ெிக்கபலக் கபேவதற்குத் பதரியவில்பல 

எனவும் கூைினாள்.  இன்முகத்துைன் தங்ளகக்கு உதவினான் நாதன். 

எைிளமயான முளறயில் கற்றுத் தந்ததால் அவனின் தங்ளக மாலதி 

மிகுந்த ஆர்வத்துடன் படிக்கத் சதாடங்கினாள். "நாம் ைிைருக்குக் கற்றுத் 

தருவதன் வழி நாமும் கற்றுக்பகாள்கிறைாம்” என்று அவன் விருப்ை 

ஆெிரியர் கூைியது நிபனவுக்கு வந்தது. 

மேியம் மயங்கி மாரல இேமான காற்று வசீியது. மாபலயில் 

தங்பக மாலதி ைள்ேிக்குத் றதபவயான புத்தகங்கள் வாங்க றவண்டும் 

என்று கூைியிருந்ததால், 9. அபனவரும் றைரங்காடிக்குச் பெல்ல 

முடிபவடுத்தார்கள். தந்பதயின் உந்துவண்டியில் ெிராங்கூனில் 

அபமந்துள்ே ெிட்டி மாலுக்குச் பென்ைார்கள். ைார்க்கும் பைாருள் 

மீபதல்லாம் அவா பகாண்டு தாய் தந்பதயருக்குச் வணீ் பெலவு பவக்கும் 

ைழக்கத்பத நாதனும் மாலதியும் பகாண்டிருக்கவில்பல.  

    ஒருவாைாக, புத்தகங்கபே வாங்கிக்சகாண்டு றைரங்காடிபய விட்டு 

பவேிறயறும்றைாது ஒருவர் தன் 10. ைணப்பைபயக் காற்ெட்பையில் 

பவக்கும்றைாது அது தவறுதலாகக் கீறழ விழுந்து விட்ைது. இபத அந்த 

ஆடவர் கவனிக்கவில்ளல. இதளனக் கண்ணுற்ற 11. நாதன் ஓடிச்சென்று 

அவரிடம் அப்பணப்ளபளய ஒப்பளடத்தான். அவர் நாதனுக்கு நன்றி 

கூறியபதாடு நல்ல பழக்க வழக்கங்களைக் கற்று சகாடுத்துள்ைரீ்கள் என 

அவனின் தாயாளையும் பாைாட்டினார். 

ஈன்ற சபாழுதிற் சபரிதுவக்கும் தன்மகடனச் 

              ொன்றைான் எனக்பகட்ை தாய் 

எனும் குைள் ைடி நாதனின் நற்ைண்ைிபனப் ைிைர் ைாராட்டுவபதக் றகட்டு 

அவனது தாயார் மனம் குளிர்ந்து பைருமிதம் பகாண்ைார். அன்பைய நாள் 

ஒரு மகிழ்ச்ெியான நாோக அவர்களுக்கு அபமந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

4-வது பை விளக்கம் 
(கருப்கபாருளின் கோைர்பு) / 
4th Picture (link to theme) 
7. யார்? / Who? 
8. அடுத்த செயல் என்ன? Next  
     good deeds? 
 
 
 
 

 
 

5-வது பை விளக்கம் - 
உச்சக்கட்ைம் /  
5th pictures - Climax 
9. என்ன நடந்தது? / What 

happen? 

 

 
 
 
 
 
 

முடிவுரர / Ending 

10. என்ன நடந்தது? / What he did? 

11. தீர்வு என்ன? / What is the 
solution? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
P5 / P6 கட்டுளை விளடத்தாள்

அருஞ்கசாற்கள் 
 
1. ெீர் - ஒழுங்கு (neat) 

 2. தாழ்த்தாமல் - வணீாக்காமல் (without wasting) 

3. பின்பற்ற - சதாடை (follow) 

4. ஓகக் களல - பயாகா (yoga) 

5. செவியுற்றான் - பகட்டான் (listen) 

6. சநகிழிப்ளப - plastic bag 

7. நறுக்க - சவட்ட (cut) 

8. கார்ப்பபட்ளட - கார்கள் நிறுத்துமிடம் (car park) 

9. உந்துவண்டி - மகிழுந்து (car) 

10. பின்சதாடர்ந்தான். - பின்னால் வந்தான் (followed) 

11. நுணுக்கங்கபே - திறன்கள் (specification) 

12. ஐயம் - ெந்பதகம் (doubt) 

13. கபேவதற்கு - தீர்ப்பதற்கு (solve) 

14. அவா - ஆளெ (desire) 

15. கண்ணுற்ற - பார்த்த (see) 

16. ொன்பறான் - உயர்ந்தவர் (wise person) 

17. பைருமிதம் - மகிழ்ச்ெி (happy) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
பயிற்சி 3 – சமூக அக்கரற 

 
 1. "மங்பக… மங்பக… இங்றக ைார். அகிலன் இங்கிலாந்துக்குச் 

பென்ைிருந்தறைாது அவன் எடுத்த நிழற்ைைங்கள் எவ்வேவு அருபமயாக 

உள்ேன?” என்று 2. றதன்பமாழி குதூகலமாய்க் கூை 2. மங்பகயும் 

அப்ைைங்கபேறய 3. டவத்த கண் வாங்காமல் ரெித்துக்பகாண்டிருந்தாள். 

இவர்கள் றைருந்தின் வருபகக்காகப் றைரங்காடியின் முன் காத்திருந்தாலும் 

பகப்றைெிபயப் ையன்ைடுத்துவதில் மூழ்கிப் றைாயிருந்தனர். இவர்கள் 

காத்துக்பகாண்டிருக்கும் இைத்பத றநாக்கியவாறு 4. ஒரு முதியவர் 

நபைைாபதயில் பககள் நிபையப் பைகபேச் சுமந்தவண்ணம் பமதுவாய் 

நைந்து வருவது மங்பகயின் கவனத்ளதயும் றதன்பமாழியின் 

கவனத்பதயும் ெற்றும் ைாதிக்கவில்பல. 

முன்னுரர / Introduction 

1. 1. உளையாடல் சகாண்டு   
2.   ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ைது / 

     Start with dialogue 
3. 2. கதாபாத்திைம் யார்? / Who? 
4. 3. என்ன செய்தனர்? / What they  
5.      were doing? 
6. 4. அருகில் என்ன நடந்தது? / What  
7.      happened near them? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  
9.  
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