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வொசிப்புப் பனுவல் 1 

 
 பேச்சுத்திறன் என்றவுடபே பேடடப் பேச்சுதான் நம் கவேத்டதக் கவர்ந்து நிற்கும். 

ேேிதர்கப ாடு உடையாடும் காலத்திலும், கருத்து ோறுேட்ட போருட ப்ேற்றி விவாதிக்கும் 

பவட யிலும் ஒருவைது ப ால்வளம் பெளிப் டுகிறது. ஆயினும், ஒருவர் தான் கூறும் 

கருத்துகட த் பெளிெின்றிப் பேசும்போது ககட் ெருக்குச்  லிப்பு தட்டி விடும்.  எேபவ, 

க ச்சொளர்கள் பத ிவாகப் பேசுவபத  ிறப்ோகும். போதுேக்கப ாடு பதாடர்புபகாண்டு பதாழில் 

பசய்கின்றெர்களின் பதாழில், வ ர்ச் ி பேற பேச்சுத்திறன் ேிக ேிகத் பதடவயாே ஒன்று. 

குறிப்ோக, வியாோரிகள் இேிடேயாகவும் கவர்ச் ியாகவும் பேசுவதன் மூலம் 

ெொடிக்ககயொளர்ககளத் தம் வ ம் கவர்ந்திழுக்க முடியும். பேச்சுத்திறடேப் பேற விரும்புபவார் 

பதடவயில்லாத வணீ் பேச்சுகட யும் மற்றெர்ககள ஏோற்றும் பநாக்கில் பேசுவடதயும் 

தவிர்க்க பவண்டும். அவர்கள் ேயன் அறிந்து நல்ல ேண்புடடய ப ாற்க ால் குடறந்த அ வில் 

பே ப் ேயிற் ி பேற பவண்டும். பேலும், ெினந்கெொறும்  ண்புகடயெர்களுடன் ேழகும்போது 

அவர்க ிடடபய ேண்ோே ப ாற்க ின் ேயன்ோடு அதிகரிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தசொல் உச்சரிப்பு 

பவ ிப்ேடுகிறது பவ - ளிப் - படு - கி - றது 

பத ிவின்றி பத - ளி - வின் - றி 

பகட்ேவருக்கு ககட் - ப - வருக் - கு 

பேச் ா ர்கள் பேச் -  ா -  ர் - கள் 

ப ய்கின்றவர்க ின் பசய் - கின் - ற - வர் - க - ளின் 

வாடிக்டகயா ர்கட  வொடிக் - மக - யொ - ளர் - கமள 

ேற்றவர்கட  ைற்ற - வர் - கமள 

திேந்பதாறும் தினந் - கதொ - றும் 

ேண்புடடயவர்களுடன் பண் - புமை - யவர் - க - ளுைன் 
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2. நன்றியு ர்வு (Gratefulness) 
பசொல்ெளம் 
1. புன்ேடக (smile)  2. அதிர்ச் ி (shock)  3. விழித்தல் (rolled the eyes) 4. அடடயா  அட்டட 

(identification card) 5. தகவல் (information) 6. ஆைத்தழுவி (hug tightly)  7. கண்கலங்கி (in tears)  

8. நன்றி (gratitude) 9. நற்ப யல் (good deed)  10. ேலன் (outcome). 

 
கொப ொளி சூழல் 
அருண் – ேதிய பவட யில் ேள் ி முடிந்து  ாடலபயாை (roadside) நடடப்ோடதயில் நடத்தல் – 

வழியில் ஏபதா கருப்பு நிறத்தில் கீபழ இருத்தல் – யாபைா ேணப்டேடயத் தவற (miss) விட்டுச் 

ப ல்லுதல் – அதன் உள்ப  அடடயா  அட்டட (identification card), அதிக ேணம் இருத்தல் – 

அதிர்ச் ியில் விழித்தல் (rolled the eyes) – காவலரிடம் (policeman) நடந்தடதக் கூறி                                                                     

ேணப்டேடய ஒப்ேடடத்தல் – காவலர் அருணின் தகவடலப் பேறுதல் – ேறுநாள், அருண் 

வகுப்ேில் ோடத்டதக் கவேிக்கும்போது தடலடேயா ிரியர் அருடண அடழத்தல் – அருண் 

திடுக்கிட்டுச் ப ல்லுதல் – அங்கு இருந்த பேரியவடை ேணப்டேயில் இருந்த அடடயா  அட்டட 

ேடத்தில் கண்டடத நிடேவு பகாள்ளுதல் – பேரியவர் இருக்டகயிலிருந்து எழுந்து அருடண 

ஆைத்தழுவி (hug tightly)  கண்கலங்கி நன்றி கூறுதல் – அருணுக்கு ஒரு புதிய ேடிக்கணிேிடயப் 

(laptop) ேரி  ித்தல் – அருண் தான் ப ய்த நற்ப யலின் ேலடே எண்ணி ேகிழ்ச் ியும் 

பேருேிதமும் (proud)  பகாள்ளுதல். 

 
கொத ொளியில் எவ்வொறு  கவலைப் தபறைொம்? 
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• ேதிய பவட   

• சொமலகயொரம் 
• பள்ளி 
• தடலடேயா ிரியர் 

அடற 

• பபரியவர் பள்ளியில் 
அருமணக் கொணுதல் 

• அருணுக்கு நன்றி 
கூறுதல் 

யொர்? 

என்ன? 
எப்தபொழுது? 

எங்தக? 

எப்படி  ீர்வு? 

நன்றியு ர்வு 
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வினொக்களுக்கு விலடயளிக்கும் உத் ி  
1. கொத ொளியில் அருண் ப ப்லபலய கண்ட பின் என்ன நடந் து? 

POINT / கருத்து கொெல் நிகையத்ெில்   ப்க கய ஒப் கடத்ெல் 
REASON / கொர ம் • பணப்மப அருணுக்குச் பசொந்தைொனது அல்ல. 

• கொவலர்கள் பணப்மபயின் உரிமையொளமரக் (owner) 

கண்டுபிடித்து அமத ஒப்பமைத்து விடுவர். 

EXAMPLE / உ ொர ம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• ேணப்டேடயத் பதாடலத்தவர் ேிகுந்த வருத்தத்தில் 
இருப்ோர்.  

• அருண் இன்னும்  ிறுவன் என்ேதால் உரிடேயா ரின் 
முகவரிடயக் கண்டுேிடிக்க  ிைேோக இருக்கும். 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
POINT / கருத்து ப ரியெர் அருக ப்  ள்ளியில் கொணுெல் 
REASON / கொர ம் • பபரியவர் அருணுக்கு நன்றி கூற. 

• பபரியவர் நன்றி கூறும் வமகயில் அருணுக்குப் பரிசளிக்க. 

EXAMPLE / உ ொர ம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• பபரியவர் கொவல் நிமலயத்தில் அருணின் தகவமலப் 
(information) பபற்றிருப்பொர். 

• ைறுநொள், பள்ளி கவமளயில் அருமணக் கொணச் பசன்றொர். 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2. இதுதபொன்ற சம்பவங்கள் நடக்கும்தபொது  ொ வர்கள் என்ன தசய்யைொம்?  

POINT / கருத்து ப ற்கறொரிடம் கூறைொம் 
REASON / கொர ம் • சில ைொணவர்களுக்கு என்ன பசய்ய கவண்டும் என்று 

பதரியொது. 

• பபற்கறொர் அடுத்து என்ன பசய்யலொம் என வழிகொட்டுவர் 
(guide). 

EXAMPLE / உ ொர ம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• ைொணவர்களுக்கு இதுகபொன்ற சம்பவங்களில் குமறந்த 
அனுபவம் (experience) இருக்கும். 

• பபற்கறொருக்கு எந்பதந்த சூழ்நிமலயில் (situation) எப்படி 
பசயல்பை கவண்டும் என்று பதரியும். 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
POINT / கருத்து கொெல் நிகையத்கெ நொடைொம் 
REASON / கொர ம் • கொவலர்கள் ைிக நம்பிக்மகயொகச் (trustful) பசயல்படுவர். 

• கொவலர்கள் எளிதொக ைொணவர்களுக்கு உதவுவர். 

EXAMPLE / உ ொர ம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• கொவலர்களுக்கு இதுகபொன்ற சம்பவங்கமளக் மகயொண்ை 
(handle) அனுபவம் அதிகம் இருக்கும். 

• ஆமகயொல், அவர்கள் ைிகத் துரிதைொகச் (fast) பசயல்படுவர். 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3. பிறர் உனது உ விக்கு நன்றி கூறிய அனுபவம் உனக்கு ஏற்பட்டுள்ள ொ? 
 

POINT / கருத்து ஆம் இது தபொன்ற அனுபவம் எனக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது 
REASON / கொர ம் • ஒருமுமற முதியவர் ஒருவருக்குச் சொமலமயக் கைக்க 

(proud) உதவிகனன். 

• அவர் எனக்கு நன்றி பதரிவித்தொர். 

EXAMPLE / உ ொர ம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• ஒரு முதியவர் சொமலமயக் கைக்க முடியொைல் தடுைொறிக் 
பகொண்டிருந்தொர்.  

• நொன் அங்கிருந்த பொதசொரிகளின் (pedestrians) கபொக்குவரத்து 
விமளக்மக (traffic light) அழுத்தியதும் அது பச்மச நிறத்தில் 
ைொறியது. 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
POINT / கருத்து இல்லை ஆனொல், நொன் பிறருக்கு நன்றி கூறிய அனுபவம் 

உண்டு 
REASON / கொர ம் • ைதிய கவமளயில், பவயில் கநரத்தில் சொமலயில் நைந்ததொல் 

ையங்கி (fainted) விழுந்கதன். 

• அந்த வழியில் பசன்ற ஒருவர் எனக்கு உதவினொர். 

EXAMPLE / உ ொர ம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• பவயிலில் சூட்மைத் தொங்கொைல் நொன் சொமல ஓரத்திகலகய 
ையங்கி விழுந்கதன். 

• அப்கபொது அங்கு வந்த ஒருவர் என்மன எழுப்பி, எனக்கு நீர் 
பகொடுத்தொர். 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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கொத ொளி மூைம் தவளிப்படும் பண்புகள் (ஏற்புலடய ப ில்) 
எண் பண்பு விளக்கம் 

1. அக்கலற    

 

• நேக்குத் பதரியாதவர் ேீதும் அக்கடற பகாள்  பவண்டும். 
• அவர்க ின் அப்போடதய நிடலடயப் ேற்றி அக்கடறயுடன் 

எண்ண பவண்டும். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

2. தபொறுப்பு ர்வு    

 

• ேிறரின் உடடேகட ப் (belongings) போறுப்புடன் காக்க 
பவண்டும். 

• கதமவயொன சூழ்நிமலயில் பபொறுப்புணர்வுைன் நைக்க 
கவண்டும். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

3. ச தயொசி  
சிந் லன  

 

• சூழ்நிடலக்குத் தகுந்தாற்போல் பயா ிக்க பவண்டும். 
• பதடவயாே பநைத்தில் பயா ித்து பவகோக ப யல்ேட 

பவண்டும். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

4. ல ரியம்

 

• நேக்குச்  ம்ேந்தேற்ற விஷயங்க ில் தடலயிட ேயம் 
பகாள் க் கூடாது. 

• உயர் அதிகொரிகமளத் கதமவயொன கநரத்தில் மதரியமுைன் 
கொண கவண்டும்.  

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

5. உ வு ல்

 

• பிறரின் இன்னல்கமளப் கபொக்க உதவுதல் அவசியம். 
• ஒருவருக்குத் கதமவப்படும் கநரத்தில் பசய்யப்படும் உதவி 

இன்றியமையொதது.  

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 
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கொப ொளி மூைம் பெளிப் டும் உ ர்ச்சிகள் (ஏற்புலடய ப ில்) 

 
 
 

எண் உ ர்ச்சி விளக்கம் 
1. அ ிர்ச்சி 

 

பணப்மபமயக் கண்டு அதிர்ச்சி அமைதல். 
• கண்கள் விரிதல். 
• வொமயத் திறத்தல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

2. நன்றி 

 

ேணப்டேடய ேீண்டும் பேற்று நன்றி உணர்வு பகாள்ளுதல். 
• கண் கலங்குதல். 
• ைனம் அமைதி பகொள்ளுதல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

3. பூரிப்பு 

 

தன் நற்ப யலின் விட டவ எண்ணி பூரிப்பு பகாள்ளுதல். 
• முகம் ைலர்தல். 
• உதட்டில் புன்னமக பூத்தல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

4. தபரு ி ம் 

 

தன் ப யடல நிடேத்து பேருடே அடடதல். 
• கண்கள் ஆனந்ததில் மூடுதல். 
• ைனம் திருப்தி அமைதல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

5. பொசம் 

 

ேிறர் ேீது ோ ம் காட்டுதல். 
• ைனதில் அன்பு பபருகுதல். 
• கட்டி அமணத்தல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 
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ெிகடத்ெொள் 
 

 
 

யொர்? என்ன? 
• அருண் 
• காவலர் 
• பேரியவர் 
• தடலடேயா ிரியர் 

• ேணப்டேடயக் காணுதல் 

• கொவல் நிமலயத்தில் 
ஒப்பமைத்தல் 

 
1. கொத ொளியில் அருண் ப ப்லபலய கண்ட பின் 

என்ன நடந் து? 

POINT / 
கருத்து 

கொெல் நிகையத்ெில்   ப்க கய 
ஒப் கடத்ெல் 

REASON / 
கொர ம் 

• பணப்மப அருணுக்குச் 
பசொந்தைொனது அல்ல 

• கொவலர்கள் பணப்மபயின் 
உரிமையொளமரக் (owner) 

கண்டுபிடித்து அமத ஒப்பமைத்து 
விடுவர். 

EXAMPLE /  
உெொர ம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

ெிளக்கம் 

• ேணப்டேடயத் பதாடலத்தவர் 
ேிகுந்த வருத்தத்தில் இருப்ோர். 

• அருண் இன்னும்  ிறுவன் 
என்ேதால் உரிடேயா ரின் 
முகவரிடயக் கண்டுேிடிக்க 
 ிைேோக இருக்கும். 

• காவல் நிடலயத்தில் ேணப்டேடய 
ஒப்ேடடத்தால், அவர்கள் 
எ ிடேயாக உரிடேயா டைக் 
கண்டுேிடித்து விடுவர். 

• ேணப்டேயின் உரிடேயா ரும் 
ேகிழ்ச் ி பகாள்வார். 

 
POINT / 
கருத்து 

ப ரியெர் அருக ப்  ள்ளியில் 
கொணுெல் 

REASON / 
கொர ம் 

• பபரியவர் அருணுக்கு நன்றி கூற. 
• பபரியவர் நன்றி கூறும் வமகயில் 

அருணுக்குப் பரிசளிக்க. 

EXAMPLE /  
உெொர ம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

ெிளக்கம் 

• பபரியவர் கொவல் நிமலயத்தில் 
அருணின் தகவமலப் (information) 

பபற்றிருப்பொர். 
• ைறுநொள், பள்ளி கவமளயில் 

அருமணக் கொணச் பசன்றொர். 
• அருமணக் கண்டு ஆரத்தழுவி 

நன்றி கூறினொர். 
• அவர் அருணுக்கு 

ைடிக்கணினிமயப் பரிசளித்தொர். 

 
 
 
 

 
 
2. இதுதபொன்ற சம்பவங்கள் நடக்கும்தபொது 

 ொ வர்கள் என்ன தசய்யைொம்? 

POINT / 
கருத்து 

ப ற்கறொரிடம் கூறைொம் 

REASON / 
கொர ம் 

• சில ைொணவர்களுக்கு என்ன 
பசய்ய கவண்டும் என்று 
பதரியொது. 

• பபற்கறொர் அடுத்து என்ன 
பசய்யலொம் என வழிகொட்டுவர் 
(guide). 

EXAMPLE /  
உெொர ம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

ெிளக்கம் 

• ைொணவர்களுக்கு இதுகபொன்ற 
சம்பவங்களில் குமறந்த அனுபவம் 
(experience) இருக்கும். 

• பபற்கறொருக்கு எந்பதந்த 
சூழ்நிமலயில் (situation) எப்படி 
பசயல்பை கவண்டும் என்று 
பதரியும். 

• ஆமகயொல், பபற்கறொரின் 
நைவடிக்மகமயக் (action) கண்டு 
ைொணவர்களும் கற்றுக் 
பகொள்ளலொம். 

• இது எதிர்கொலத்தில் 
ைொணவர்களுக்கு உதவும். 

 
POINT / 
கருத்து 

கொெல் நிகையத்கெ நொடைொம் 

REASON / 
கொர ம் 

• கொவலர்கள் ைிக நம்பிக்மகயொகச் 
(trustful) பசயல்படுவர். 

• கொவலர்கள் எளிதொக ைொணவர்க-
ளுக்கு உதவுவர். 

EXAMPLE /  
உெொர ம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

ெிளக்கம் 

• கொவலர்களுக்கு இதுகபொன்ற 
சம்பவங்கமளக் மகயொண்ை 
(handle) அனுபவம் அதிகம் 
இருக்கும். 

• ஆமகயொல், அவர்கள் ைிகத் 
துரிதைொகச் (fast) பசயல்படுவர். 

• ைொணவர்களும் சம்பந்தப்பட்ை 
நபமரத் (person) கதடி அமலய 
அவசியம் இருக்கொது. 

 
3. பிறர் உனது உ விக்கு நன்றி கூறிய அனுபவம் 

உனக்கு ஏற்பட்டுள்ள ொ? 

POINT / 
கருத்து 

ஆம். இது தபொன்ற அனுபவம் 
எனக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது 

REASON / 
கொர ம் 

• ஒருமுமற முதியவர் ஒருவருக்குச் 
சொமலமயக் கைக்க (proud) 

உதவிகனன். 
• அவர் எனக்கு நன்றி பதரிவித்தொர். 

EXAMPLE /  
உெொர ம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

ெிளக்கம் 

• ஒரு முதியவர் சொமலமயக் கைக்க 
முடியொைல் தடுைொறிக் 
பகொண்டிருந்தொர்.  

• நொன் அங்கிருந்த பொதசொரிகளின் 
(pedestrians) கபொக்குவரத்து 
விமளக்மக (traffic light) 

அழுத்தியதும் அது பச்மச 

2. நன்றியு ர்வு 

சிகரம் - P5 வொய்த ொழித் த ர்வு சிறப்பு த ர்ச்சிக்கொன வழிகொட்டி நூல் 
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நிறத்தில் ைொறியது. 
• உைகன, அம்முதியவரின் மகமயப் 

பிடித்து சொமலமயக் கைக்க 
உதவிகனன். 

• சொமலயில் ைறுபகுதிக்குச் (other 

side) பசன்றதும் அவர் எனக்கு 
ைகிழ்ச்சியுைன் நன்றி கூறினொர். 

POINT / 
கருத்து 

இல்லை, ஆனொல், நொன் பிறருக்கு 
நன்றி கூறிய அனுபவம் உண்டு 

REASON / 
கொர ம் 

• ைதிய கவமளயில், பவயில் 
கநரத்தில் சொமலயில் நைந்ததொல் 
ையங்கி (fainted) விழுந்கதன். 

• அந்த வழியில் பசன்ற ஒருவர் 
எனக்கு உதவினொர். 

EXAMPLE /  
உெொர ம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

ெிளக்கம் 

• பவயிலில் சூட்மைத் தொங்கொைல் 
நொன் சொமல ஓரத்திகலகய ையங்கி 
விழுந்கதன். 

• அப்கபொது அங்கு வந்த ஒருவர் 
என்மன எழுப்பி, எனக்கு நீர் 
பகொடுத்தொர். 

• பின், என் அமையொள 
அட்மையிலுள்ள முகவரிமயக் 
கண்டு என்மன வடீ்டிகலகய 
பகொண்டு விட்ைொர். 

• நொன் அவருக்கு ைிகுந்த நன்றி 
கூறிகனன். 

 


