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ச ொல்வளம் 

1. குறைபாடு Deficient  

2. குடிமக்கள் கடறம Citizen’s responsibility 

3. நாட்டின் நலன் Nation’s welfare  

4. சேதம் Damage  

5. வன்முறை Violence  

6. பாழாக்குதல் Spoilage  

7. நஷ்டம் Loss  

8. சோத்து Asset 

9. ஒரு பரப்பின் மீது கிறுக்கப்பட்ட 
வாேகங்கள் 

Graffiti  

10. மீறுதல் Violation  

11. அறமதிறைக் சகடுப்பது Disturbing the peace  

12. தரவுகறைக் கைவாடி பைன்படுத்துதல் Stealing data  

13. நாட்டுப்பற்று  Patriotism  

14. உறடத்துச் சேய்ைப்பட்ட பிைவு Broken split  

15. விஷமம் Mischief  

 

 

      

 
 

1. சபொது உடமைகமளப் பொதுகொத்தல்  
   (Protecting Public Belongings) 
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ககள்விகள் 
 

1. சபொது உடமைகள் என்றொல் என்ன? அமத எவ்வொறு பொதுகொக்கலொம்? 

 

 
• நாட்டு மக்கள் அறைவரும் பைன்படுத்தும் சபாருட்டு அரோங்கம் வழங்கப்படும் 

சபாருள்கள், கட்டங்கள், வாகைங்கள், நீர் குழாய்கள், நூல் நிறலைங்கள் 
சபான்ைறவ சபாது சோத்துகள். 

• கவைமாகப் பைன்படுத்த சவண்டும். 
• சபாது உடறமகறைப் சபாதுமக்கள் அறைவரும் இலவேமாகப் பைன்படுத்திக் 

சகாள்ைலாம்.  
• எைசவ, அவற்றை முறைைாகப் பைன்படுத்த சவண்டும்.  
• சபாது உடறமகறை நம் சபாருள்கறைப் சபால சபணிக்காக்க சவண்டும். 
• சபாது உடறமகறைத் திருடக்கூடாது. 
• அதறைச் சேதப்படுத்தக் கூடாது – கிறுக்குதல், கிழித்தல், உறடத்தல். 
• அதறைச் ேீரழிப்பவர்கறைக் கண்டால் அருகில் உள்ை காவல் நிறலைத்தில் புகார் 

சகாடுக்கலாம். 
  

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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2. உன் நண்பன் பள்ளி உமடமைகமளச் க தம் (Damage) ச ய்வமதப் பொர்த்தொல் நீ 
என்ன ச ய்வொய்?  
 
 
• நான் அவன் சமல் அதிக சகாபம் சகாள்சவன். 
• விறரந்து சேன்று அவறைக் கண்டிப்சபன். 
• அம்மாணவன் அப்படி சேய்ைக் கூடாது என்று அைிவுறரக் கூறுசவன். 
• அவனுக்குப் பள்ைிைின் ேட்டத்திட்டங்கறையும் அதன் விறைவுகறையும் 

எடுத்துறரப்சபன். 
• அப்படியும் அைிவுறரறைக் சகட்கவில்றல என்ைால் அம்மாணவைின் சேைல் 

சதாடர்பாகப் புகார் சகாடுப்சபன். 
• பள்ைி ஆசலாேகரிடம் கூறுசவன். 

• அந்த மாணவைின் முரட்டுத்தனமாை (Violence) நடவடிக்றகறைக் கட்சடாழுங்கு 

ஆேிரிைரிடம் கூைி அவனுடன் சபச்சு வார்த்றத நடத்த கூறுசவன். 
• அவைின் சபற்சைாரிடம் அவன் சேைல் குைித்து கூறுசவன். 

  

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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3. ைொணவர்கள் இம்ைொதிரியொன தவறுகமளச் ச ய்வதில் இருந்து ஆ ிரியர்கள் 
எவ்வொறு தடுக்கலொம்? 
 
 
• மாணவர்கைின் நடவடிக்றககறைக் கண்காணிக்கலாம். 
• சபாது உறடறமகறைப் பாதுகாப்பதின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி பட்டறை 

அல்லது கருத்துப் பைிலரங்கு மூலம் மாணவர்களுக்கு எடுத்துதைக்கலாம். 
• ஆேிரிைர் மாணவர்களுக்குப் சபாது உடறமகறை நாேம் சேய்வதன் விறைவுகறைக் 

காசணாைிைில் காண்பிக்கலாம்.  
• ஆேிரிைர்கள் சபாது உறடறமகறைப் பாதுகாப்பதில் மாணவர்களுக்கு 

முன்னுதாரணமாக விைங்கலாம். 
• பிரச்ேிறைக்குரிை மாணவர்கைின் சபற்சைார்கறைப் பள்ைிக்கு அறழத்து வந்து 

மாணவறை எப்படி திருத்தலாம் என்று கலந்து ஆசலாேிக்கலாம்.  
• சபாது உறடறமகறைச் சேதபடுத்துபவர்கறைப் புமகப்படக் கண்கொணிப்புக் 

கருவிகைின் (CCTV)  மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம். 
• மாணவர்களுக்குக் காவல் துறை அதிகாரிைின் உதவியுடன் சபாது உறடறமகறைச் 

சேதப்படுத்துவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்டறைகறைக் கூைச் சேய்ைலாம். 

• பள்ைி உறடறமகறைச் சேதப்படுத்துவருக்கு அபரொதம் (Penalty) விதிக்கலாம். 

• பள்ைிறை அசுத்தம் (Stain) சேய்பவர்கறைப் பள்ைி வைாகங்கறைச் சுத்தம் சேய்ை 

பணிக்கலாம். 
 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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 ிங்கப்பூரில் சபொதுவுடமை குற்றங்கள் சதொடர்பொன தகவல்கள் 
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