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வாசிப்பு பனுவல் 1 
 

    புதுப்பட்டினம் என்பது ஒரு கடல ோர கிரோமம். அங்கு வோழும் ஏழைகள் அனைவரும் மீன் 

பிடித்து வோழ்க்ழக நடத்தினர். அவர்களில் முருகனும் ஒருவன். முருகன் கடுழமயோக உழைத்தும் 

அவனோல் அதிக பணம் சம்பாதிக்க முடியவில்ழ . “ கடவுலள! எனக்கு ஏன் இந்த ல ோதழன? 

ஒரு நல்  வாழ்க்னகனை அழமத்துத் தர மோட்டோயோ?”  என்று அவன் மனமுருகி லவண்டிக் 

ககோள்வோன்.  ி  நோட்களோக அவனுக்கு மீன்கள்  ரியோக கினைக்காததால் வருமோனம் மிகக் 

குழைவோக இருந்தது. எனலவ வடீ்டில் பட்டினிதோன். கதோடர்ந்து ப ியோல் வோடியக் குைந்ழதகள் 

அைத்கதோடங்கினர். அழதக் கண்டு முருகனும் அவன் மழனவியும் கண்க ங்கினர். ஒரு நோள் 

அவன் தன்னுழடய  ிைிய படகில் கடலுக்குப் புைப்பட்டோன். ஆவலுடன் வழ ழய வ ீினோன். 

ஏமோற்ைலம மிஞ்சிைது. அதனோல், கண்கலங்கிைான் முருகன். அப்லபோதும் விைாமுைற்சியுைன் 

மீண்டும் வழ ழயக் கட ில் வ ீியலபோது கபரிய சுைோ மீன்  ிக்கியது. மகிழ்ச் ியுடன் கழரக்குத் 

திரும்பிய முருகன் அழத விற்று நிழைய பணம் ஈட்டிைான். வோழ்க்ழகயில் கவற்ைிகபை 

உனைப்புைன் விடோமுயற் ியும் கபோறுழமயும் அவ ியம் என்பழத முருகன் கதரிந்துககோண்டோன். 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சசால் உச்சரிப்பு 

அழனவரும் அ - னை - வ - ரும்  

 ம்போதிக்க சம் - பா - திக்க 

வோழ்க்ழகழய வாழ்க் - னக - னை 

கிழடக்கோததோல் கி - ழடக் – கோ - த - தோல் 

மிஞ் ியது மிஞ் - சி - ைது  

கண்க ங்கினோன் கண் – கலங் – கி - ைான் 

விடோமுயற் ியுடன் விடா – முைற் - சி – யுடன் 

ஈட்டினோன் ஈட் - டி - ைான் 

உழைப்புடன் உ – னைப் - பு - டன்  

வாசிப்புப் பனுவல்கள் 

Read Aloud Passages 
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1. நல்ல அண்டைவடீ்ைார் (Good Neighbour) 

 

ச ால்வளம் 

1. அண்டைவடீ்ைார் (neighbour) 2. நல்ல உறவு (good relationship) 3. வடீ்டைப் பாதுகாத்தல் 

(protecting the house) 4. நன்றி கூறுதல் (thanking) 5. உதவி செய்தல் (help) 6. அளவளாவுதல் 

(chat) 7. ஒற்றுடை (united) 8. அன்பு (love) 9. நட்பு (friendship) 10. குடியிருப்புப் பகுதி 

(residential area) 

 

காச ாளி சூழல் 

அண்டைவடீ்ைார் – சுற்றுலாப் பயணம் (vacation) – வடீ்டைப் பாதுகாக்கக் கூறுதல் – வடீ்டுச் ொவி 

ஒப்படைத்தல் – செல்லப் பிராணி – கவனிக்கும்படி உதவி ககட்ைல் – பிராணிக்கு உணவு 

வழங்குதல் – நீர் டவத்தல் – விடளயாடுதல் – இரவு – ஓடெ – கண் விழித்தல் (awake) – 

அண்டை வடீு சவளிச்ெம் – எட்டிப் பார்த்தல் – கதவு திறந்திருத்தல் – சதாடலகபெி - காவல் 

துடறயிைம் புகார் (report) செய்தல் – காவலர்கள் உைகன வருதல் – திருைர்கடளப் பிடித்தல் – 

காவல் அதிகாரி (police officer) பாராட்டு - அண்டைவடீ்ைார் பயணம் முடிந்து வருதல் – நன்றி 

நவில்தல் 

 
 
காச ாளியில் எவ்வாறு தகவடலப் செறலாம்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

நல்ல அண்டைவடீ்ைார் 

யார்? எங்கக? 

என்ன? எப்கொது? எப்ெடித் தரீ்வு? 

 அண்டை வடீ்ைார் 
 ெிறுவன் 
 காவல் அதிகாரி 
 திருைன் 

 சவளியூர் பயணம் 
 வடீ்டைப் 
பாதுகாக்கவும்,  
பிராணிடயப் 
பராைரிக்கவும் உதவி 

 வடீ்டுக்குள் திருைன் 
 
 

 வடீ்டு அருகில் 

 திருட்டு 
 அண்டைவடீ்ைார்  

வடீ்டில் இல்லாத  
ெையம் 

 இரவு கநரம் 
 
 

 காவல் துடறக்குத்  
தகவல் 

 திருைடனப் 
பிடித்தல் 

 நன்றி கூறுதல் 
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வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் உத்தி 
 
1. காச ாளியின் வடிவத்தில் நீ உ ர்ந்த இரண்டு நல்ல ச யல்கள் என்ன? 

 
POINT / கருத்து ெிரா ிடயப் ெராமரித்தல். 

REASON / கார ம்  உணவு வழங்குவது. 

 நீர் டவத்தல். 

 இதன் மூலம் பிராணியின் பெிடயப் கபாக்குதல். 

EXAMPLE / உதார ம் 
(OR / அல்லது) 
EXPLAIN / விளக்கம் 

 பிராணிகள் ைீது அன்பு சகாள்ள கவண்டும். 

 அண்டை வடீ்டு உரிடையாளர் இல்லாதகபாது, அவர்களது 

பிராணிகடள அன்புைன் கவனித்துக்சகாள்வது, உணவு 

வழங்குவது நல்ல பழக்கைாகும். 

 
 

POINT / கருத்து அண்டை வடீ்டை ொதுகாப்புைன் கவனித்துக் சகாள்வது. 

REASON / கார ம்  அண்டை வடீ்டில் சவளிச்ெத்டதக் கண்ைதும், ஓடிச் சென்று 

பார்த்து, வடீு திறந்திருப்படத அறிதல். 

 உைகன காவல் துடற அதிகாரியிைம் சதாைர்பு சகாள்ளுதல். 

 திருைடனப் பிடிக்க உதவுதல்.  

EXAMPLE / உதார ம் 
(OR / அல்லது)  
EXPLAIN / விளக்கம் 

 அண்டை வடீ்டை அக்கடறயுைன் கபண கவண்டும். 

 நைக்கு சகாடுக்கும் சபாறுப்டபப் சபாறுப்புணர்வுைன் செய்ய 

கவண்டும். 
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2. அண்டைவடீ்ைாகராடு நீ எப்ெடிப் ெழகுவாய்?  

 
POINT / கருத்து நான் அண்டைவடீ்ைாகராடு அன்புைன் ெழகுகவன். 

REASON / கார ம்  அண்டை வடீ்ைாரிைம் நல்ல உறடவ டவத்துக் சகாள்ள 

கவண்டும். 

 அண்டை  வடீ்ைாடர நம் குடும்பம் (family) பபோலப் போர்க்கலோம்.  

 நாம் அண்டை வடீ்ைாகராடு அன்புைன் இருந்தால் அவர்களும் 

அன்பு காட்டுவார்கள். 

 அவர்களிைம் நண்பர்கள் பபோலப் பழகுபவன். இதனால், நல்ல 

உறவு ஏற்படுகிறது.    

EXAMPLE / உதார ம்  
(OR / அல்லது) 
EXPLAIN / விளக்கம் 

 வடீ்டில் இல்லாத கபாது அண்டை வடீ்ைார் நம் வடீ்டை 

அக்கடறயுைன் பாதுகாப்பார்கள்.  

 சபருநாள் காலங்களில் அண்டை வடீ்ைாடர அடழத்து திறந்த 

இல்ல உபெரிப்பு செய்கவன். 

 
 
 

POINT / கருத்து நான் அண்டை வடீ்ைாகராடு உதவும் கு த்துைன் ெழகுகவன். 

REASON / கார ம்  ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்தல் நல்ல செயலாகும். 

 உதவிகள் பகட்ைோல் செய்து சகோடுப்பபன். 

 நாம் செய்யும் நல்ல செயல் பாராட்டைப் சபற்றுத் தரும். 

EXAMPLE / உதார ம் 
(OR / அல்லது)  
EXPLAIN / விளக்கம் 

 அவர்கள் வடீ்டில் இல்லாதகபாது அவர்களது வடீ்டையும் 

பூடனக்குட்டிடயயும் பாதுகாப்கபன். 

 சபருநோள் (festival days) கோலங்களில் பலகோரம் (sweets or 

biscuits) செய்ய உதவுகவன். 

 சபரியவர்கள் இல்லாத ெையங்களில், அவர்களது 

பிள்டளகளுைன் உணடவப் பகிர்ந்து உண்கபன்.  

 எனகவ, அடனவரிைமும் உதவும் குணத்துைன் இருப்பது நல்ல 

செயலாகும். 
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3. இது கொன்ற கவசறாரு அனுெவம் உனக்கு ஏற்ெட்டுள்ளதா? 
 

POINT / கருத்து ஆம். இது கொன்ற மற்சறாரு அனுெவம் எனக்கு ஏற்ெட்டுள்ளது. 

REASON / கார ம்  ஒரு ெையம் இரவு கநரத்தில் என் அண்டைவடீ்ைார் எங்கள் 

வடீ்டுக் கதடவத் தட்டினார். 

 அப்கபாது அவரது ைகனுக்குக் கடும் காய்ச்ெல் ஏற்பட்ைது, 

அதனால், உைகன ைருத்துவைடனக்கு அடழத்துச் செல்ல 

கவண்டும். ஆனால், வாகனம் இல்டல என்றவுைன் என் தந்டத 

அவடரயும் அவரது ைகடனயும் ைருத்துவைடனக்கு அடழத்துச் 

சென்றார். 

 என்டன அவரது வடீ்டையும், அவர்களது இடளய ைகடளயும் 

பாதுகாக்க உதவி ககாரினார்.  

EXAMPLE / உதார ம் 
(OR / அல்லது)  
EXPLAIN / விளக்கம் 

 நான் அவர்களது ைகடள அக்கடறயுைன் பாதுகாத்துக் 

சகாண்கைன். அவளுைன் விடளயாடிகனன். இல்லம் 

திரும்பியவுைன் அண்டைவடீ்ைார் எனக்கு நன்றி கூறினார். 

நல்ல செயல் செய்ததால் எனக்கு ைகிழ்ச்ெியாக இருந்தது. 

 
 

POINT / கருத்து இல்டல. ஆனால், இது கொன்ற மற்சறாரு அனுெவம் 

நண்ெனுக்கு ஏற்ெட்டுள்ளது. 

REASON / கார ம்  என் நண்பனின் அண்டை வடீ்டில் ஒரு வயதான பாட்டி 

இருந்தார்.  

 அவர் ஆதரவற்ற நிடலயில் தனியாக இருந்தார். 

 அவருக்கும் துடணயாக வடீ்டில் யாரும் இல்டல. 

EXAMPLE / உதார ம்  
(OR / அல்லது) 
EXPLAIN / விளக்கம் 

 என் நண்பனின் தாயார் அந்தப் பாட்டிக்கு எப்கபாதும் உதவியாக 

இருக்கக் கூறுவார். 

 என் நண்பன் தன்னுடைய ஓய்வு கநரங்களில் அந்த வயதான 

பாட்டியுைன் கநரம் செலவிடுவான்.  

 அவன் தன் வடீ்டில் ெடைத்த உணடவ அவனது அண்டை 

வடீ்டுப் பாட்டிக்குக் சகாடுத்து ைகிழ்வான். 

 
 
 



 
நல்ல அண்டைவடீ்ைார் 
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காச ாளி மூலம் சவளிப்ெடும் ெண்புகள் (ஏற்புடைய ெதில்) 
 
எண் ெண்பு விளக்கம் 

1. அன்பு காட்டுதல் 

 

 நாம் உயிரினங்களிைம் அன்பு செலுத்த கவண்டும். 
 காசணாளி வடிவத்தில், உணவும், குடிக்க நீரும் சகாடுத்து 

அன்பு சவளிக்காட்டுவது நல்ல செயடல உணர்த்துகிறது.  

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2. அரவட ப்பு 

 

 உயிரினங்கடள வடத செய்யாைல் அரவடணக்க கவண்டும். 
 காசணாளி வடிவத்தில், ெிறுவன் அந்த செல்லப் பிராணிடய 

அரவடணத்துப் பாதுகாப்படத உணர முடிகின்றது. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3. சொறுப்பு ர்வு 

  

 

 நாம் எப்சபாழுதும் சபாறுப்புணர்கவாடு இருக்க கவண்டும். 
 அண்டைவடீ்ைார் வடீ்டைப் பாதுகாக்கும் சபாறுப்டப ெிறுவன் 

ெிறப்பாகச் செய்துள்ளான். 
 அண்டை வடீு திறந்திருப்படதப் பார்த்தவுைன் ஏகதா தவறு 

நைக்கிறது என்படத உணர்ந்து காவல் துடறக்கு புகார் 
செய்துள்ளான். 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

4. ொராட்டுதல் 

 

 

 நல்ல செயல் செய்தால் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். 
 ெிறுவன் வடீ்டை பத்திரைாக பார்த்துக் சகாண்ைதாலும், 

உைகன செயல்பட்ைதாலும், பாராட்டு கிடைத்தது. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. திருடுதல் 

 

 கபராடெ காரணைாகத் திருட்டு நைக்கிறது. 
 திருடுவதால் தடலகுனிவு ஏற்படும். 
 திருடுவதால் தண்ைடன கிடைக்கும், எதிர்காலம் பாழாகும். 

எனகவ, திருைக் கூைாது. 
 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 
 



 
நல்ல அண்டைவடீ்ைார் 
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காச ாளி மூலம் சவளிப்ெடும் உ ர்ச் ிகள் (ஏற்புடைய ெதில்) 
 
எண் உ ர்ச் ி விளக்கம் 

1. ெயம்  

 

அண்டை வடீ்டில் ஓடெ ககட்ைதும் பயத்தில்  
 குபுகுபுசவன்று வியர்த்தது. 
 பயத்தில் உைல் நடுங்கியது. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

2. அதிர்ச் ி 

 

திருைடனப் பார்த்ததும் அதிர்ச்ெியில் 
 கண்கள் அகல விரிந்தன. 
 ெிடலயோய் நின்றோன்.  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

3. மகிழ்ச் ி 
 

 

ெிறுவன் அண்டை வடீ்டைப் பாதுகாப்புைன் பாதுகாத்துக் 
சகாண்ைதால், அவனுக்கு பாராட்டு கிடைத்தது. அண்டை 
வடீ்ைாரும் நன்றி கூறினர். இதனால், ைகிழ்ச்ெியில் 
 புன்னடக பூத்த முகத்துைன் இருந்தான். 
 மகிழ்ச்ெி கைலில் மூழ்கினோன். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

4. சவட்கம் 

 

திருைன் அகப்பட்ைதும், அவைானத்தில் 
 தடலகுனிவு ஏற்பட்ைது. 
 அவைானத்துைன் நின்றான். 
 ைதிப்பின்டை ஏற்பட்ைது. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

5. திருப்தி 
 

 

திருைடன காவல் துடறயினரிைம் ஒப்படைத்ததும் திருப்தி 
ஏற்பட்ைது. 
 ைனநிடறவுைன் இருத்தல். 
 சகாடுத்த சபாறுப்டப ெிறப்பாக செய்தடத எண்ணி ைகிழ்தல்.  
 
 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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சிகரம் -  P6 வாய்ம ாழித் தேர்வு வழிகாட்டி & பயிற்சி நூல் 
 
 

விடைகள் 
 
 
 
யார்? என்ன? 

 ஆசிரியர் 
 முத்து 
 மாணவர்கள் 

 ப ாருள் காணாமல் ப ாகுதல். 
 சினம் பகாள்ளுதல் 

  
1. காண ாளியில் அச்சிறுவன் சினம் ணகாள்வதால் 

என்ன தீடை ஏற்பட்ைது? 
  

POINT / 
கருத்து 

அச்சிறுவனிைம் யாரும் பபசவில்டை. 

REASON / 
கார ம் 

 எல்லாரிடமும் பகா ம் பகாள்வதால் 
யாரும் அவனிடம் ப சுவதில்லல. 

EXAMPLE /  
உதார ம் 
(OR / 
அல்ைது)  

EXPLAIN / 
விளக்கம் 

 நாம் எந்பநரமும் பகா ம் பகாள்ளக் 
கூடாது. 

 நாம் பகா ப் ட்டுப் ப சும் ஒரு சில 
பசாற்கள்  லலரக் காயப் டுத்தும் 
(hurting) என் லத அறிந்துபகாள்ள 
பவண்டும். 

 இதனால், யாரும் நம்மிடம் 
நன்றாகப்  ழக மாட்டார்கள். 

  

POINT / 
கருத்து 

அச்சிறுவன் அவைானம் (shame) 
அடைந்தான். 

REASON / 
கார ம் 

 சிந்திக்காமல் (without thinking) 
பகா ப் ட்டதால் இறுதியில் 
அச்சிறுவன் அவமானம் அலடந்து 
நின்றான். 

EXAMPLE /  
உதார ம் 
(OR / 
அல்ைது)  

EXPLAIN / 
விளக்கம் 

 பகா ப் டுவதால் எலதயும் ப ற 
முடியாது. 

 பகா ப் ட்டால் இறுதியில் 
அவமானம் தான் கிலடக்கும் 
என் தற்கு அச்சிறுவன் ஓர் 
எடுத்துக்காட்டு. 

 எலதயும் ப ாறுலமயாகவும் 
நிதானமாகவும் (be calm) பசய்து 
முடிக்க பவண்டும். 

  
2. பகாபப்படுவடத எப்படித் தவிர்ப்பது? 
  

POINT / 
கருத்து 

தகாபத்தேத் ேவிர்க்க அடைதியான 
பாைல்கதைக் பகட்கைாம் (listening 

songs). 

REASON / 
கார ம் 

 ஓய்வு பநரங்களில் நல்ல 
 ாடல்கலளக் பகட்கலாம். 

EXAMPLE /  
உதார ம் 
(OR / 
அல்ைது)  

EXPLAIN / 
விளக்கம் 

  ல நல்ல  ாடல்கள் பகட் தால் 
நிலறய நல்ல  ழக்கங்கலளக் 
கற்றுக் பகாள்ளலாம். 

 நம் மனம் பகா ப் டுவலதத் 
தடுக்கும். 

 பதாடர்ந்து,  ல நல்ல  ாடல்கள் நம் 
மனலதப் ப ாறுலமபயாடு இருக்க 
லவக்கும். 

 ஆகபவ, மனதுக்கு இதமான 
 ாடலலக் பகட்கலாம்.  

  

POINT / 
கருத்து 

இடை வழிபாடு (praying) 

ணசய்யைாம். 

REASON / 
கார ம் 

 நாம் பகா த்லதக் குலறக்க நிலறய 
வழிகள் உண்டு. இலற வழி ாடு 
பகா த்லதக் கட்டுப் டுத்தும். 

EXAMPLE /  
உதார ம் 
(OR / 
அல்ைது)  

EXPLAIN / 
விளக்கம் 

 இலறவழி ாடு பசய்வதால் நல்ல 
எண்ணம் (positive thinking) 
வளரும். 

 பகா த்லதக் கட்டுப் டுத்தலாம். 
 பகாவிலில் நிலறய நீதிக்கலதகள் 

பகட் தால்,  ாடல்கள்  ாடுவதால் 
பகா த்லதத் தடுக்க முடியும். 

  

3. அக்காண ாளியில் நீ இருந்திருந்தால் என்ன 
ணசய்வாய்? 

  

POINT / 
கருத்து 

நான் நிடைய அைிவுடர கூறுபவன். 

REASON / 
கார ம் 

 நான் முத்து பகா ப் டுவலதப் 
 ார்த்து, நிலறய அறிவுலர 
கூறுபவன். 

EXAMPLE /  
உதார ம் 
(OR / 
அல்ைது)  

EXPLAIN / 
விளக்கம் 

 நாம் பகாடுக்கும் ஒரு சில அறிவுலர 
 லலர மாற்ற உதவும். 

 ஆகபவ, முத்துவிற்கு பகா த்லதக் 
கட்டுப் டுத்த பவண்டும் என்று 
கூறுபவன். 

 ப ாறுலமயாக இருக்கக் கற்றுக் 
பகாடுப்ப ன்.  

  

POINT / 
கருத்து 

நான் முத்துவிைம் நல்ை நட்டபக் 
ணகாண்டு அன்புைன் பழகுபவன். 

REASON / 
கார ம் 

 நான் முத்துவிடம் நல்ல நட்ல க் 
பகாண்டு அவனின்  ழக்க 
வழக்கத்லத மாற்றுபவன். 

EXAMPLE /  
உதார ம் 
(OR / 
அல்ைது)  

EXPLAIN / 
விளக்கம் 

 முத்துலவக் பகா ப் டாமல் 
 ார்த்துக் பகாள்பவன். 

 எந்பநரமும் அவபனாடு இருப்ப ன். 
 நூலகத்திற்கு அலழத்துச் பசன்று 

நிலறய புத்தகங்கலளப்  டிக்க 
லவப்ப ன். 

 

2. சினம் காத்தல் 
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