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    யிற்சி  1 
 

இடம்: வகுப்பறை                                கருப்பபொருள் : பகட்ட பழக்கம்                           

பின்வரும் பைத்ப ொைடை அடிப்படையொகக்பகொண்டு  100 பசொற்களுக்குக் குறையொைல்  ஒரு 
கட்டுடை எழுது. பைத்ப ொைரின் அடியில் பகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உ விச்ப ொற்கடை, நீ இந் க் 
கட்டுடை எழுதுவ ற்குப்  பயன்படுத் ிக்பகொள்ைலொம். 
 

 

 

 

 

விடையொட்டுத் னம்           கண்கைில் கண்ணரீ் வடிந் ன  

ககலி கிண்ைல்      முைட்டுத் னம் 

முடிடய இழுத் ல்      ஒைிந் ிருந்து பொர்த் ல்   

 ட்ைொம்பிள்டை  ட்டிக் ககட்ைல்   ஒழுக்க நைவடிக்டக ஆ ிரியர் கண்டித் ல் 
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உதவிக் குைிப்புகள் 

 

• குறும்புத் னம் 

• வகுப்பில் கவனக்குடைவு 

• ஆறுவது  ினம் 

• நண்பர்களுக்குத் ப ொல்டல 

• துணிச் ல் இல்லொமல் பயத் ில் அழு ல் 

• நண்பர்கள்  வடைச் சுட்டிக் கொட்டு ல் 

• ககொபம் அனலொய்ப் பபொங்கியது 

• முைட்டுத் னம் 

• ஒழுக்க நைவடிக்டக ஆ ிரியரிைம் கூறு ல் 

• புகொர் பகொடுத் ல் 

•  வடை உணர்ந்து  ிருந்து ல் 

• மன்னிப்புக் ககட்ைல் 

• ஒழுக்கம் 

 

 

கட்டுறரயில்  யன் டுத்தக்கூடிய கூடுதல் உத்திகள் 

 

• ஒழுக்கம் விழுப் ம் தரலொன் ஒழுக்கம் 
உயிரினும் ஓம் ப்  டும். 

- ஒழுக்கத்ட  உணர்த்தும் குைள் 

•  ொட்டையடி கபொல் மன ில் ப ிந்  - மன ிலிருந்து நீங்கொ  

• வொல் மட்டும் இல்லொ து  ொன் மிகுந்  குடை - குறும்பு ப ய்வட க் கூறுவது 

• குைங்கு க ட்டை - குைங்டகப்கபொல ப ொந் ைவு ப ய்வது 

• விக்கி விக்கி - அழும் வடகடயக் கூறுவது 

• பவந்  புண்ணில் கவல் பொய்ச் ியது கபொல் - துன்பத் ிற்கு கமல் துன்பம் 

 

 

 

 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 

 

 

HIDDEN INTENTIONALLY TO PROTECT COPYRIGHTS 
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பகட்ட பழக்கம் 

 
ஒழுக்கம் விழுப்பம்  ைலொன் ஒழுக்கம் 

           உயிரினும் ஓம்பப் படும். 

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

அது. கண்ணன் மிகுந்  சுட்டிப் டபயன். அவனுக்கு வொல் மட்டும் இல்லொ து ொன் மிகுந்  குடை. 

அவடன அவன் பபற்கைொர் கண்டிக்கொ  நொகை கிடையொது. அவன் ப ய்யும் சுட்டித் னம் 

சுற்ைியிருப்பவர்கடைக் கொயப்படுத்தும்.  

அன்று ஒரு நொள், வழக்கம் கபொல் வகுப்பில் அவனின் குைங்கு க ட்டைடயச் ப ய்ய 

ஆைம்பித் ொன். வகுப்பின் முன் பவண்பலடகயில் ஆ ிரியர் ஆங்கிலக் கட்டுடைடய எழு ி 

கபொ ிப்பட யும் ம ிக்கொமல் கட  கப ிக் பகொண்டிருந் ொன். 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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கொலத்ட த்  ொம ிக்கொமல், முருகன் நைந்  அடனத்ட யும் ஒழுக்க நைவடிக்டக 

ஆ ிரியரிைம் முடையிட்ைொன். ஆ ிரியரும் அவனது புகொரின் படி கண்ணடன வி ொரிக்க 

அடழத் ொர். கண்ணனும்  ட்ைொம்பிள்டையொன மொலொவும் ஒழுக்க நைவடிக்டக ஆ ிரியர் 

அடைக்குச் ப ன்ைனர். கண்ணனுக்கு ஆ ிரியர்  ண்ைடன வழங்கினொர்.  ன்  ண்ைடனக்குத்  ன் 

பநருங்கிய க ொழகன கொைணமொய் இருந் ட  எண்ணிக் ககொபமடைந் ொன் கண்ணன். ஆ ிரியரின் 

அைிவுடைக்குப் பின்னர்,  ொன் நல்வழி வைகவ அப்படிச் ப ய் ொன் என்பட  உணர்ந்து முருகடனப் 

கபொல் ஒழுக்கமொன மொணவனொக இருப்கபன் என உறு ி பூண்ைொன். முருகனிைம் மன்னிப்பும் 

ககட்டு,  ொன் இனிகமல் சுட்டித் னம் புரியப்கபொவ ில்டல என்றும் கூைினொன். இருவரும் 

மகிழ்ச் ிகயொடு வகுப்பிற்குத்  ிரும்பினர். 
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 யிற்சி  2 
 

இடம்: வடீு                                     கருப்ப ொருள் : நல்ல  ழக்கம் 

பின்வரும் பைத்ப ொைடை அடிப்படையொகக்பகொண்டு  100 பசொற்களுக்குக் குறையொைல்  ஒரு 
கட்டுடை எழுது. பைத்ப ொைரின் அடியில் பகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உ விச்ப ொற்கடை, நீ இந் க் 
கட்டுடை எழுதுவ ற்குப்  பயன்படுத் ிக்பகொள்ைலொம். 
 

 

 

 

 

 வொை இறு ி நொள்      உந்துவண்டிடயக் கழுவு ல் 

 சுறுசுறுப்புைன்            பொைம் ப ொல்லிக் பகொடுத் ல்   

 கனமொன டபகள்      கபைங்கொடிக்குச் ப ல்லு ல் 

 வடீ்டில் உ வி            மகிழ்ச் ியொகப் பபொழுட க் கழித் ல் 
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   உதவிக் குைிப்புகள் 

 

• பகலவன்  ன் ஒைிக்க ிர்கடைப் பிைகொ மொகப் பூமி மீது பைைவிட்ைொன்  

• வொை இறு ி நொள் 

• குடும்ப கநைம் 

• கொடலக்கைன்கடை முடித் ல் 

•  ொயொர் ஈைச் ந்ட யிலிருந்து வரு ல் 

• உ விக் கைம் நீட்டு ல் 

• கொய்கைிகடை நறுக்க உ வி ப ய் ல் 

• உந்துவண்டி கழுவத் க ொள் பகொடுத் ல் 

• பொைத் ில் ஐயம் 

• பபொறுடமயொக விைக்கு ல் 

• கபைங்கொடிக்குப் பயணம் 

• உ வி ப ய் ல் 

 
 

கருப்ப ொருள் பதொடர் ொன பசய்யுள்கள் 

 

• ஈன்ை பபொழு ிற் பபரிதுவக்கும்  ன்மகடனச்  
 ொன்கைொன் எனக்ககட்ை  ொய் 

• க ொம்பித்  ிரிகயல் 

• ஓதுவது ஒழிகயல் 

• ஓ ொமல் ஒருநொளும் இருக்க கவண்ைொம் 

• மூத்க ொர் ப ொல் வொர்த்ட  அமிர் ம் 
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ைனவறர டம் 

 

முன்னுறர (Introduction) 

 

     

• யொர்? (Who) எப் டிப் ட்டவர்? (Character) 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
• எங்கு நடக்கிைது? (Where) / இடம்?  

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
• எப்ப ொது நடக்கிைது? (When) / பநரம்? 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

ப ொருளுறர (Body) 

 என்ன நைக்கிைது? 
What happening? 

ஏன் நைக்கிைது? 
Why it’s happening? 

என்ன உணர்ச்சி? / 
 ண்பு? What Feelings 

/ Values? 

 டம் 2 -  

-  

-  -  

-  

-  
 டம் 3 -  

-  

-   

 

 

-  

 டம் 4 -  -  

 

 

-  

-  

 டம் 5 -  

-  

-  

-  

 

-  

-  

 டம் 6 - 

-  

- -  

-  

 
 

 டம் 1 
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முடிவுறர (Ending) 

 

எப் டித் தீர்வு (Solution) கொணப் ட்டது?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

கற்றுக்பகொண்ட  ொடம் / நீதி / பும் கருத்துகூை விரும் ?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 யிற்சி 2  

 

மனவடைபைத்ட  அடிப்படையொகக் பகொண்டு  100 பசொற்களுக்குக் குறையொைல்  ஒரு கட்டுடை 
எழுது.  

 

நல்ல  ழக்கம் 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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சிகரம் - P5 / P6 சிைப்புத் பதர்ச்சிக்கொன தைிழ்க் கட்டுறரகள் - விறடத்தொள் 
 

 யிற்சி 1 - பகட்ட  ழக்கம் 
 

1. ஒழுக்கம் விழுப் ம் தரலொன் ஒழுக்கம் 
             உயிரினும் ஓம் ப்  டும் 

என்ை வொன்புகழ் வள்ளுவனின் வொக்கு, 2. கண்ணனுக்குச் சொட்றடயடி 

ப ொல் ைனதில்  திந்த நொள் அது. கண்ணன் மிகுந்  3. சுட்டிப் டபயன். 

அவனுக்கு 4. வொல் ைட்டும் இல்லொதது ொன் மிகுந்  குடை. அவடன 

அவன் பபற்கைொர் கண்டிக்கொ  நொகை கிடையொது. அவன் ப ய்யும் 

சுட்டித் னம் சுற்ைியிருப்பவர்கடைக் கொயப்படுத்தும்.  

அன்று ஒரு நொள், வழக்கம் கபொல் 5. வகுப்பில் அவன் குரங்கு 

பசட்றடறயச் ப ய்ய ஆைம்பித் ொன். வகுப்பின் முன் பவண்பலடகயில் 

6. ஆ ிரியர் ஆங்கிலக் கட்டுடைடய எழு ி கபொ ிப்பட யும் ம ிக்கொமல் 

கட  கப ிக்பகொண்டிருந் ொன்.  ிைிது கநைம் ப ன்று, முன் வரிட யில் 

அமர்ந் ிருந்  கயல்விழிடயயும் பூங்குழலிடயயும் 7. ககலி கிண்ைல் 

ப ய்ய ஆைம்பித் ொன். அவன் ப ய்யும் 8. ககலியினொல் இவ்விருவரின் 

முகம் வொட்ைம் அடைந் ொலும் அவர்கைின் தூவல் பவண்பலடகயில் 

உள்ை கட்டுடைடயப் பொர்த்து எழுதுவ ில் நிறுத் ம் கொணவில்டல. 

ப ொைர்ந்து முத்து முத்தொன றகபயழுத்தொல் எழு ிக்பகொண்கை 

இருந் னர். இவன் பக்கம் அவ்விருவரின் கவனம் இல்லொ  ொல்  ினம் 

அடைந்  கண்ணன் கமலும் ககலி ப ய் ொன். இட  8. முருகன் 

கண்டித்தும் கண்ணன் பசவி சொய்க்கவில்றல.  

ப ொைர்ந்து, 9. அழிப்பொடன எடுத்து அவர்கள் மீது வ ீினொன். 

ஆனொல், அவர்கள் மீது பைொமல் குைி  வைி அந்  அழிப்பொன் கீகழ 

விழுந்து விட்ைது. உைகன, ஆ ிரியர் கவனிக்கொ  கநைமொய் பொர்த்துக் 

கண்ணன் பூங்குழலியின் 10. நீண்ை  டைடய கவகமொய் இழுத்து 

விடையொடினொன். அவ்வொறு அவன் ப ய்  ில் அவளுக்கு வலி ஏற்பட்டு 

11. விக்கி விக்கி அழ ஆைம்பித் ொள். அந்  அழுடககயொடு அவைது 

வகுப்புச்  ட்ைொம்பிள்டையொன 12. மொலொவிைம் புகொர் ப ய் ொள். அவைது 

புகொரின் கொைணமொய் மொலொ, 12. கண்ணடனத்  ட்டிக் ககட்ைொள். ஒழுக்கம் 

மீைிய மொணவர்கைின் பட்டியலில் அவனின் பபயடை இடணத்து 

விடுவொள் என மிைட்டினொள். 

அ ற்கு,  டலகனத் ினொல் 13. மிைட்ை  ினம் பகொண்ை கண்ணன், 

குைடல உயர்த் ிச்  த் மொய் கத் த் ப ொைங்கினொன். “என்னிைம் 

க டவயில்லொமல் கப ினொல், ஏது ஆகும் என்று என்னொல் கூை 

இயலொது. இருவரும் ஓடிவிடுங்கள். அடிக்கவும்  யங்க மொட்கைன்” என்று 

முன்னுறர / Introduction 

1. ப ய்யுள் பகொண்டு 
ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ைது /  
Start with seyyul 

2. க ொபொத் ிைம் யொர் ? Who?  
3. எப்படிப்பட்ைவன் ?  

How is his behaviour / 
Character? 

4. வர்ணித் ல் / Example 

 

 
ப ொருளுறர / Body 

 
முதல்  ட விளக்கம் /  

1st Picture 
5. எங்கக? Where? 
6. எப்பபொழுது? When? 
7. என்ன நைக்கிைது? What 

happening? 
8. க ொபொத் ிைத் ின் ப யலொல் 

ஏற்படும் உணர்ச் ி? Emotions 

because of character’s 
behaviour? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-வது, 3-வது  ட விளக்கம் 
(கருப்ப ொருளின் பதொடர்பு) / 
2nd, 3rd Picture (link to theme) 
9. ப ொைர்ச் ி என்ன? Continuation 
10. என்ன ப யல்? What happen? 
11. உணர்ச் ி? Feelings? 
12. விடைவு என்ன? Impact / 

Effect? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
4-வது  ட விளக்கம் – 
உச்சக்கட்டம் / 4th picture / 

Climax 

13. என்ன நைக்கிைது? What  

       happen? 
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அவன் 13. மிைட்ை முன்கப அவனது 14. க ட்டையொல் அழுது பகொண்டிருந்  

பூங்குழலிக்குக் கண்ணனின் கபச்சு, 'பவந்த புண்ணில் பவல்  ொய்ச்சியது 

ப ொல்' இருந் து. இட  அடனத்ட யும்            15. படிக்கட்டின் 

ஓைமொய் முருகன் கவனித்துக்பகொண்கை இருந் ொன்.  

கொலத்ட த்  ொம ிக்கொமல், முருகன் நைந்  அடனத்ட யும்     16. 

ஒழுக்க நைவடிக்டக ஆ ிரியரிைம் முடையிட்ைொன். ஆ ிரியரும் அவனது 

புகொரின் படி கண்ணடன வி ொரிக்க அடழத் ொர். கண்ணனும் 

 ட்ைொம்பிள்டையொன மொலொவும் ஒழுக்க நைவடிக்டக ஆ ிரியர் அடைக்குச் 

ப ன்ைனர். கண்ணனுக்கு ஆ ிரியர் 16.  ண்ைடன வழங்கினொர்.  ன் 

 ண்ைடனக்குத்  ன் பநருங்கிய க ொழகன கொைணமொய் இருந் ட  எண்ணி 

ககொபமடைந் ொன் கண்ணன். ஆ ிரியரின் அைிவுடைக்குப் பின்னர், ொன் 

நல்வழி வைகவ அப்படிச் ப ய் ொன் என்பட  உணர்ந்து முருகடனப் கபொல் 

17. ஒழுக்கமொன மொணவனொக இருப்கபன் என  உறு ி பூண்ைொன். 

முருகனிைம் மன்னிப்பும் ககட்டு,  ொன் இனிகமல் சுட்டித் னம் புரியப் 

கபொவ ில்டல என்றும் கூைினொன். இருவரும் மகிழ்ச் ிகயொடு வகுப்பிற்குத் 

 ிரும்பினர். 

 

அருஞ்பசொற்கள் 
 

1. வொக்கு - ப ொல் (word) 
   2. பவண்பலடக - வகுப்படையில் எழு ப் பயன்படுத்தும் பலடக (white board) 

3. தூவல் - கபனொ (pen) 
4.  ினம் - ககொபம் (anger) 
5. அழிப்பொன் - ைப்பர் (eraser) 
6.  ட்ைொம்பிள்டை - வகுப்புத்  டலவன் (class leader) 
7. இடணத்து - க ர்த்து (list out) 
8.  டலகனத் ினொல் - கர்வத் ினொல் (stubborn) 

9. க ொழகன - நண்பகன (friend) 
10. பூண்ைொன் - பகொண்ைொன் (took) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. எ னொல்? Why? 
15. யொர்? என்ன ப ய் ொர்? Who?  

     What he did? 
 

 
 
 
 

5-வது  ட விளக்கம் /  
5th pictures & Ending 

16.  ீர்வு என்ன? Solution? 
 

 

 

 

முடிவுறர / Ending 

17. க ொபொத் ிைம் கற்றுக்பகொண்ை 
பொைம்? Lesson learnt by 

character?  
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 யிற்சி 2 - நல்ல  ழக்கம் 
 

அன்று கொடலயில்,1 .  கலவன் தன் ஒளிக்கதிர்கறளப் 

 ிரகொசைொகப் பூைி ைீது  டர விட்டொன் .அ ன் க ிர்கைின் 

பவைிச் த் ில்  2. கண் விழித் ொன் நொ ன்'' .ஐகயொ! பள்ைிக்கு கநைமொகி 

விட்ைக ’’ என்று ப ைியவன் சுவர்க்கடிகொைத்ட ப் பொர்த் தும் 

நிம்ம ியடைந் ொன் .அடபட..!! இன்று வொை இறு ி நொள் அல்லவொ ?

அ னொல் ொன்  ொயொரும் எழுப்பவில்டல என்று மன ிற்குள் 

 ,க ொம்பல் முைித்து ,முணுமுணுத்துக்பகொண்கைபடுக்டகடயச்  ீர் 

ப ய்துவிட்டு கொலம்  ொழ்த் ொமல் அவனது கொடலக்கைன்கடைச் 

ப ய் ொன். 3. சுறுசுறுப்பொக வொை இறு ி நொட்களுக்கொகச் ப ய்  

அட்ைவடணடயப் பின்பற்ைத் ப ொைங்கினொன். அட்ைவடணப்படி 

அன்றைய ஓகக் கடல பயிற் ிடய அவன் ஆர்வமொய் 

ப ய்துபகொண்டிருக்கும்கபொது யொகைொ வடீ்டின் அடழப்பு மணிடய 

அழுத் ிய ஓட டயச் ப வியுற்ைொன். 

வொ லில்  ொயொடைக் கண்ைதும் முகபைல்லொம்  ல்லொக 

க டவத்  ிைந்து விட்ைொன்.  ொயொரிைம், ‘’ஏன் ஈைச் ந்ட க்கு என்டனயும் 

அடழத்துப் கபொகவில்டல?’’ எனச் ப ல்லமொய்க் ககொபித்துக்பகொண்கை  

4. ொயொரின் டகயிலிருந்  கொய்கைிகடையும் இ ை பபொருள்கள் நிடைந்  

கனமொன பநகிழிப்டபகடையும் பபற்றுக்பகொண்ைொன். ‘நீ கநற்று இைவில் 

பவகுகநைம் கண்விழித்துப் படித் ட ப் பொர்த்க ன் நொ ொ! அ னொல் ொன் 

 ரி, இன்று நன்ைொக தூங்கட்டும் என்று விட்டுவிட்கைன்” என்று 

கனிவுைன் கூைினொர் அவனது  ொயொர். கப ிக்பகொண்கை  ொயொருைன் 

 டமயல் அடைக்குச் ப ன்று  டமப்ப ற்குக் கொய்கைிகடை நறுக்க                

5. உ வி ப ய் ொன். அவனின்  ங்டககயொ கொய்கைி கழுவிய  ண்ணரீில் 

விடையொடிக்பகொண்டிருந் ொள். அவளுக்கு  சிக்கனம் சரீளிக்கும் என்று 

கூைி நீடைச்  ிக்கனமொகப் பயன்படுத்  கவண்டும் என்னும் அவ ியத்ட  

வலியுறுத் ினொன்.  

 

     அப்கபொது அவனுடைய  ந்ட , ‘’நொ ன், நொன் அடுக்குமொடி 

குடியிருப்பு கொர்ப்கபட்டைக்குச் ப ல்லவுள்கைன். உந்துவண்டிடயச் சுத் ம் 

ப ய்ய கவண்டும்” என்று கூைினொர்.  ொயொருக்கும் உ வி ப ய்து 

முடித்துவிட்ை ொல், ‘’சற்று ப ொறுங்கள் அப் ொ, நொன் ஓய்வொகத்தொன் 

உள்பளன். 6. இபதொ வருகிபைன்’’ என்று கூைி ஓர் அழகிய நீல நிை 

வொைிடயயும்  ிைிய துணிகடையும் எடுத்துக் பகொண்டு நொ ன் ஓட்டமும் 

நறடயுைொக அவனது  ந்ட டயப் பின்ப ொைர்ந் ொன். அவருைன் 

உடையொடிக்பகொண்கை,  னது எ ிர்கொலக் கனவு உந்துவண்டிடய 

முன்னுறர / Introduction  

முதல்  ட விளக்கம் /  
1st Picture 
1. இயற்டக வர்ணடன பகொண்டு 

ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ைது / Start 

with setting 
2. க ொபொத் ிைம் யொர் ? Who?  

3. எப்படிப்பட்ைவன் ? How is his 

behaviour / Character? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ப ொருளுறர / Body 

2-வது   ட விளக்கம் 
(கருப்ப ொருளின் பதொடர்பு) / 
2nd Picture (link to theme) 
4. என்ன ப ய் ொன்? What he did? 

5. ஏன்? / Why? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-வது  ட விளக்கம் 
(கருப்ப ொருளின் பதொடர்பு) / 
3rd Picture (link to theme) 
6. அடுத்  நல்ல ப யல் என்ன? / 

     Next good deed 
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எவ்வொபைல்லொம் பொதுகொப்பொகவும் சுத் மொகவும் டவத்துக்பகொள்ைலொம் 

என்னும் நுணுக்கங்கடை மன ில் அட  கபொட்டுக்பகொண்டிருந் ொன்.     

6. உந்துவண்டிடயக் கழுவி முடிக்க ம ியம் ஆகி விட்ைது.  

ம ிய உணவுக்குப் பிைகு, நொ ன்  ிைிது கநைம் ஓய்வு எடுத் ொன். 

அச் மயம், அவனது ப ல்லத் 7.  ங்டக மொல ி, 8. கணக்குப் பொைத் ில் 

ஐயம் இருப்ப ொகவும், அந்   ிக்கடலக் கடைவ ற்குத் ப ரியவில்டல 

எனவும் கூைினொள்.  இன்முகத்துடன் தங்றகக்கு உதவினொன் நொதன். 

எைிடமயொன முடையில் கற்றுத்  ந்  ொல் அவனின்  ங்டக மொல ி 

மிகுந்  ஆர்வத்துைன் படிக்கத் ப ொைங்கினொள். "நொம் பிைருக்குக் கற்றுத் 

 ருவ ன் வழி நொமும் கற்றுக்பகொள்கிகைொம்” என்று அவன் விருப்ப 

ஆ ிரியர் கூைியது நிடனவுக்கு வந் து. 

ைதியம் ையங்கி ைொறல இதைொன கொற்று வசீியது. மொடலயில் 

 ங்டக மொல ி பள்ைிக்குத் க டவயொன புத் கங்கள் வொங்க கவண்டும் 

என்று கூைியிருந்  ொல், 9. அடனவரும் கபைங்கொடிக்குச் ப ல்ல 

முடிபவடுத் ொர்கள்.  ந்ட யின் உந்துவண்டியில்  ிைொங்கூனில் 

அடமந்துள்ை  ிட்டி மொலுக்குச் ப ன்ைொர்கள். பொர்க்கும் பபொருள் 

மீப ல்லொம் அவொ பகொண்டு  ொய்  ந்ட யருக்குச் வணீ் ப லவு டவக்கும் 

பழக்கத்ட  நொ னும் மொல ியும் பகொண்டிருக்கவில்டல.  

    ஒருவொைொக, புத் கங்கடை வொங்கிக்பகொண்டு கபைங்கொடிடய விட்டு 

பவைிகயறும்கபொது ஒருவர்  ன் 10. பணப்டபடயக் கொற் ட்டையில் 

டவக்கும்கபொது அது  வறு லொகக் கீகழ விழுந்து விட்ைது. இட  அந்  

ஆைவர் கவனிக்கவில்டல. இ டனக் கண்ணுற்ை 11. நொ ன் ஓடிச்ப ன்று 

அவரிைம் அப்பணப்டபடய ஒப்படைத் ொன். அவர் நொ னுக்கு நன்ைி 

கூைியக ொடு நல்ல பழக்க வழக்கங்கடைக் கற்று பகொடுத்துள்ைரீ்கள் என 

அவனின்  ொயொடையும் பொைொட்டினொர். 

ஈன்ை ப ொழுதிற் ப ரிதுவக்கும் தன்ைகறனச் 

               ொன்கைொன் எனக்பகட்ட தொய் 

எனும் குைள் படி நொ னின் நற்பண்பிடனப் பிைர் பொைொட்டுவட க் ககட்டு 

அவனது  ொயொர் ைனம் குளிர்ந்து பபருமி ம் பகொண்ைொர். அன்டைய நொள் ஒரு மகிழ்ச் ியொன நொைொக 

அவர்களுக்கு அடமந் து. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4-வது  ட விளக்கம் 
(கருப்ப ொருளின் பதொடர்பு) / 
4th Picture (link to theme) 
7. யொர்? / Who? 
8. அடுத்  ப யல் என்ன? Next  

     good deeds? 
 
 
 
 

 
 

5-வது  ட விளக்கம் - 
உச்சக்கட்டம் /  
5th pictures - Climax 
9. என்ன நைந் து? / What 

happen? 

 

 
 
 
 
 
 

முடிவுறர / Ending 

10. என்ன நைந் து? / What he did? 

11.  ீர்வு என்ன? / What is the 

solution? 
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அருஞ்பசொற்கள் 
 
1.  ீர் - ஒழுங்கு (neat) 
 2.  ொழ்த் ொமல் - வணீொக்கொமல் (without wasting) 
3. பின்பற்ை - ப ொைை (follow) 
4. ஓகக் கடல - கயொகொ (yoga) 
5. ப வியுற்ைொன் - ககட்ைொன் (listen) 
6. பநகிழிப்டப - plastic bag 

7. நறுக்க - பவட்ை (cut) 
8. கொர்ப்கபட்டை - கொர்கள் நிறுத்துமிைம் (car park) 

9. உந்துவண்டி - மகிழுந்து (car) 
10. பின்ப ொைர்ந் ொன். - பின்னொல் வந் ொன் (followed) 

11. நுணுக்கங்கடை -  ிைன்கள் (specification) 
12. ஐயம் -  ந்க கம் (doubt) 
13. கடைவ ற்கு -  ீர்ப்ப ற்கு (solve) 
14. அவொ - ஆட  (desire) 
15. கண்ணுற்ை - பொர்த்  (see) 
16.  ொன்கைொன் - உயர்ந் வர் (wise person) 
17. பபருமி ம் - மகிழ்ச் ி (happy) 

 


