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1. ெபா�ப்�ணர்� (Responsibility) 

 

ெசால்வளம் 

1...ஒ�க்கம் (discipline) 2...கடைம (duty) 3...�த்தம் (clean) 4...வ�த்தம் (sad) 5...ெபா�ப்�  

(responsible) 6...அலட்சியம் (negligence) 7...�ப்ைபத் ெதாட்� (rubbish bin) 8...பாராட்� (praise) 

9...கண்காண�ப்� க�வ� (CCTV) 10...ெப�ைம (proud). 

 

காெணாள� �ழல் 

மதன் – மாைல ேவைள – நண்பர்க�டன் காற்பந்� (football) வ�ைளயா�வ�ட்� வ �� தி�ம்�தல் – 

அ�க்�மா� ��ய��ப்ப�ன் கீழ் திண்பண்ட ெபாட்டலங்கள் சிதறிக் (scatter) கிடப்பைதக் கண்� 

தி�க்கி�தல் (shocked) – சி�வர்கள் அைத அலட்சியமாகப் ேபாட்�ச் ெசன்றி�க்க ேவண்�ம் 

என வ�த்தம் அைடதல் – மத�ம் நண்பர்க�ம் ெபா�ப்�டன் ெப�ய ெநகிழிப் ைபைய எ�த்� 

திண்பண்டப் ெபாட்டலங்கைள அதில் ேபா�தல் – சிறி� ேநரத்தில் அந்த இடம் �த்தமா�தல் – 

அந்த ெநகிழிப் ைபையக் �ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல் (rubbish bin)  ேபா�தல் – ம�நாள், ��ய��ப்�ப் 

ப�திய�ல் �ட்டம் (meeting) நைடெப�தல் - ��ய��ப்�ப் ப�திய�ன் தைலவர் அவர்கைள 

ேமைடக்� அைழத்� அவர்கள் �த்தம் ெசய்தைதப் பாராட்�தல் – அவர்கள் ஆச்ச�யத்�டன் 

ேமைடேய�தல் – அவர்கள�ன் ெசயல் அங்கி�ந்த கண்காண�ப்� க�வ�ய�ல் பதிவாகிய��த்தல் 

(recorded) – ��ய��ப்பாளர்கள் மதன் மற்�ம் நண்பர்கள�ன் ெபா�ப்�ணர்ைவக் ைகத்தட்� 

(clapped) பாராட்�தல் – மத�ம் நண்பர்க�ம் ெப�ைம ெகாள்�தல். 

 

காெணாள�ய�ல் எவ்வா� தகவைலப் ெபறலாம்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• மதன் 

• நண்பர்கள் 

• ��ய��ப்�ப் ப�திய�ன் 

தைலவர் 

• பணப்ைபையக் கா�தல் 

• வ�ைளயா�வ�ட்� வ �� 

தி�ம்�தல்  

• ெநகிழிப் ைபகள் சிதறிக் 

கிடப்பைதக் கா�தல் 

• மாைல ேவைள 

• ம�நாள் இர� 

 

• அ�க்�மா� 

��ய��ப்� 

 

• ெநகிழிப் ைபகைளக் 

�ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல் 

ேபா�தல் 

• அைனவ�ம் மதைன�ம் 

நண்பர்கைள�ம் 

பாராட்�தல் 

யார்? 

என்ன? 
எப்ெபா��? 

எங்ேக? 

எப்ப� த�ர்�? 

ெபா�ப்�ணர்� 



ெபா�ப்�ணர்� 
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வ�னாக்க�க்� வ�ைடயள�க்�ம் உத்தி  

1. காெணாள�ய�ல் மதன் ெநகிழிப் ைபகைளக் கண்ட ப�ன் என்ன நடந்த�? 

POINT / க�த்� மத�ம் நண்பர்க�ம் அவற்ைறச் �த்தம் ெசய்தனர் 

REASON / காரணம் • அந்த இடம் அ�த்தமாகக் (dirty) காணப்பட்ட�. 

• அவ்வ�டத்ைதச் �த்தமாக ைவத்தி�க்�ம் ெபா�ப்�ணர்� 

அவர்க�ள் இ�ந்த�. 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ல�)  

EXPLAIN / வ�ளக்கம் 

• ெநகிழிப் ைபகள் ஆங்காங்ேக சிதறிக் கிடந்ததால் அந்த இடம் 

அ�த்தமாக (dirty) இ�ந்த�. 

• மத�ம் நண்பர்க�ம் தங்கள�ன் ��ய��ப்�ப் ப�திய�ன் 

�ய்ைமையப் ேப�வதின் (maintain) அவசியத்ைத 

உணர்ந்தனர். 

• அவர்கள் ஒற்�ைமயாக சிறி� ேநரத்தில் அவ்வ�டத்ைதச் 

�த்தம் ெசய்தனர். 

 

POINT / க�த்� ��ய��ப்�ப் ப�திய�ல் இ�ப்ேபார் அவர்கைளப் பாராட்�னர் 

REASON / காரணம் • ��ய��ப்�ப் ப�திய�ன் தைலவர் �ட்டத்தில் அவர்கள�ன் 

நற்ெசயைலத் ெத�வ�த்தார். 

• ��ய��ப்�ப் ப�திய�ல் வசிக்�ம் (stay) அைனவ�ம் 

அவர்கள�ன் ெசயைலப் பாராட்�னர். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ல�)  

EXPLAIN / வ�ளக்கம் 

• மத�ம் நண்பர்க�ம் ெசய்த நற்ெசயல் அங்கி�ந்த 

கண்காண�ப்� க�வ�ய�ல் பதிவாகிய�. 

• அைதக் கண்ட ��ய��ப்�ப் ப�திய�ன் தைலவர் 

அைனவ�ட�ம் அத்தகவைலக் �றினார். 

• இதனால், அவர்கள�ன் ெபா�ப்பான ெசயைல அைனவ�ம் 

பாராட்�னர். 

• மத�ம் நண்பர்க�ம் இதனால் ெப�ைம அைடந்தனர். 

 

 

 

 



ெபா�ப்�ணர்� 
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2. இ�ேபான்ற அ�த்தமான இடத்ைதக் கண்டால் ந� என்ன ெசய்வாய்? 

POINT / க�த்� ��ய��ப்�த் தைலவ�டம் �கார் (complain) அள�ப்ேபன் 

REASON / காரணம் • ��ய��ப்�த் தைலவர் அப்ப�திய�ல் நடக்�ம் ெசயல்க�க்�ப் 

ெபா�ப்பானவர் (responsible). 

• ��ய��ப்�த் தைலவர் அதன் ப�ன் ேம�ம் கவனத்�டன் 

(careful) இ�ப்பார். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ல�)  

EXPLAIN / வ�ளக்கம் 

• ��ய��ப்�த் தைலவர் கவன�க்கத் தவறிய ேவைளய�ல் 

இ�ேபான்ற சம்பவங்கள் நடந்தி�க்கலாம். 

• �கார் (complain) அள�ப்பதன் �லம் அவ�க்� 

இச்ெசயல்கைளப் பற்றி ெத�யப்ப�த்தலாம். 

• இதனால், அவர் ��ய��ப்�ப் ப�திய�ன் �ற்�ப்�றத்தில் அதிக 

கவனம் ெச�த்�வார். 

• இதன்வழி, இம்மாதி�யான சம்பவங்கள் �ைற�ம். 

 

POINT / க�த்� �யமாகச் (on my own) �த்தம் ெசய்ேவன் 

REASON / காரணம் • என்ன�டம் ெபா�ப்�ணர்ச்சி உள்ள�. 

• ேவெறா�வர் அச்ெசயைலச் ெசய்�ம் வைர காத்தி�ப்ப� 

தவ�. 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ல�)  

EXPLAIN / வ�ளக்கம் 

• அைனவ�க்�ம் �ற்�ப்�றத்ைதத் �ய்ைமயாக 

ைவத்தி�க்�ம் ெபா�ப்�ணர்� இ�க்க ேவண்�ம். 

• மற்றவர் �த்தம் ெசய்ய ேவண்�ெமன்� நாம் அலட்சியமாக 

இ�ந்தால் �ற்�ப்�றம் ேம�ம் அ�த்தமாகலாம். 

• இதனால், நமக்� சிக்கல் (problem) ஏற்படலாம். 

• ஆகேவ, அ�த்தமான இடத்ைதக் கண்டால், நான் �யமாகேவ 

(on my own) அவ்வ�டத்ைதச் �த்தம் ெசய்ேவன். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ெபா�ப்�ணர்� 
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3. ந� ெபா�ப்�ணர்�டன் நடந்� ெகாண்ட அ�பவம் உனக்� ஏற்பட்�ள்ளதா? 

POINT / க�த்� ஆம், இ� ேபான்ற அ�பவம் எனக்� ஏற்பட்�ள்ள� 

REASON / காரணம் • ஒ��ைற பள்ள�ய�லி�ந்� நடந்� வ�ம்ேபா� 

நைடப்பாைதய�ல் (walkway) �ப்ைப இ�ப்பைதக் கண்ேடன். 

• அக்�ப்ைபைய எ�த்� �ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல் ேபாட்ேடன். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ல�)  

EXPLAIN / வ�ளக்கம் 

• அந்த நைடப்பாைதய�ல் ேவ� யா�ம் நடந்� 

ெசல்லவ�ல்ைல. 

• அப்ேபா� கண்க�க்� ஏேதா ெபா�ள் ெதன்பட்டதால் அங்�ச் 

ெசன்� கண்ேடன். 

• யாேரா �ப்ைபையப் ேபாட்�ச் ெசன்றி�ந்தனர். 

• அைத எ�த்� �ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல் ேபாட்�வ�ட்�, வ �� 

தி�ம்ப�ேனன். 

 

POINT / க�த்� ஆம், இ� ேபான்ற அ�பவம் எனக்� ஏற்பட்�ள்ள� 

REASON / காரணம் • பள்ள�ய�ல் வ�ைளயாட்�ப் பாட ேநரத்தில் நண்பர்கள் 

வ�ைளயாட்�ப் ெபா�ட்கைளக் கவனக்�ைற�டன் 

ைகயாண்டனர் (handle carelessly). 

• நான் அவர்கள�டம் ெபா�ப்�டன் அறி�ைர (advice) 
�றிேனன். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ல�)  

EXPLAIN / வ�ளக்கம் 

• வ�ைளயாட்�ப் பாட ேநரத்தில் நண்பர்கள் வ�ைளயாட்�ப் 

ெபா�ட்கைளத் �க்கிப் ேபாட்� வ�ைளயா�க் 

ெகாண்��ந்தனர். 

• அவ்வா� ெசய்தால், வ�ைளயாட்�ப் ெபா�ட்கள் ேசதம் 

(damage) அைடயலாம் எனக் �றிேனன். 

• பள்ள� உைடைமகைளப் (properties) பா�காப்ப� நம் 

ெபா�ப்� என்� அறி�ைரத்ேதன். 

• நண்பர்கள் மன்ன�ப்�க் ேகா� (ask) ெபா�ப்பாக 

வ�ைளயாட்�ப் ெபா�ட்கைளக் ைகயாண்டனர் (handle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ெபா�ப்�ணர்� 
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காெணாள� �லம் ெவள�ப்ப�ம் பண்�கள் (ஏற்�ைடய பதில்) 

எண் பண்� வ�ளக்கம் 

1. �ய்ைம 

 

• நம் �ற்�ப்�றத்தின் �ய்ைமையப் ேபண ேவண்�ம். 

• அ�த்தமான இடங்கைள நாேம �யமாகச் �த்தம் ெசய்ய 

ேவண்�ம். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

2. ெபா�ப்�ணர்�      

 

• நம் ��ய��ப்�ப் ப�திய�ன் ம�� ெபா�ப்�ணர்� இ�க்க 

ேவண்�ம். 

• நம் �ற்�ச்�ழைலப் ெபா�ப்�டன் காக்க ேவண்�ம். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

3. சமேயாசித 

சிந்தைன

 

• �ழ்நிைலக்�த் த�ந்தாற்ேபால் (based on situation) ேயாசிக்க 

ேவண்�ம். 

• ேதைவயான ேநரத்தில் ச�யான ��ெவ�த்� ேவகமாக 

ெசயல்பட ேவண்�ம். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

4. ஒற்�ைம

 

• நண்பர்க�டன் ஒற்�ைமயாக இ�க்க ேவண்�ம். 

• நண்பர்கள் ஒற்�ைமயாக ஒ� ெசயைலச் ெசய்ய ேவண்�ம். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

5. பாராட்�தல்

 

• நற்ெசயல் ெசய்தவைரப் பாராட்ட ேவண்�ம். 

• ப�றைரப் பாராட்�வதால் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அைடவர். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 
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காெணாள� �லம் ெவள�ப்ப�ம் உணர்ச்சிகள் (ஏற்�ைடய பதில்) 

 

எண் உணர்ச்சி வ�ளக்கம் 

1. திைகப்� 

 

ெநகிழிப் ைபகைளக் கண்� தி�க்கி�தல். 

• வாையத் திறத்தல். 

• கண்கள் அகல வ��தல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

2. சலிப்�  

 

சி�வர்கள் �ப்ைபகைளத் தவற வ�ட்�ச் ெசல்�தல். 

• மனதில் பயமின்ைம. 

• அசட்�த்தனமான சி�ப்�. 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

3. வ�த்தம் 

 

ப�றர் ெபா�ப்பற்ற ெசயைல எண்ண� வ�ந்�தல். 

• �கம் வா�தல். 

• தைல �ன�தல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

4. ஆனந்தம் 

 

தன் ெசயைல நிைனத்� ஆனந்தம் அைடதல். 

• கண்கள் ஆனந்ததில் ��தல். 

• மனம் தி�ப்தி அைடதல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

5. அச்சம் 

 

�ற்�ச்�ழல் அ�த்தமானால் ேநாய் வரலாம் என அச்சமைடதல். 

• மனம் நிம்மதி இழத்தல். 

• ைககள் படபடத்தல். 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 
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வ�ைடத்தாள் 
 

 

 
யார்? என்ன? 

• அ�ண் 

• காவலர் 

• ெப�யவர் 

• தைலைமயாசி�யர் 

• பணப்ைபையக் கா�தல் 

• காவல் நிைலயத்தில் 

ஒப்பைடத்தல் 

 
1. காெணாள�ய�ல் அ�ண் பணப்ைபைய கண்ட ப�ன் 

என்ன நடந்த�? 

POINT / 
க�த்� 

காவல் நிைலயத்தில் பணப்ைபைய 

ஒப்பைடத்தல் 

REASON / 
காரணம் 

• பணப்ைப அ��க்�ச் 

ெசாந்தமான� அல்ல 

• காவலர்கள் பணப்ைபய�ன் 

உ�ைமயாளைரக் (owner) 
கண்�ப��த்� அைத ஒப்பைடத்� 

வ��வர். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 

(OR / அல்ல�) 
EXPLAIN / 
வ�ளக்கம் 

• பணப்ைபையத் ெதாைலத்தவர் 

மி�ந்த வ�த்தத்தில் இ�ப்பார். 

• அ�ண் இன்�ம் சி�வன் 

என்பதால் உ�ைமயாள�ன் 

�கவ�ையக் கண்�ப��க்க 

சிரமமாக இ�க்�ம். 

• காவல் நிைலயத்தில் பணப்ைபைய 

ஒப்பைடத்தால், அவர்கள் 

எள�ைமயாக உ�ைமயாளைரக் 

கண்�ப��த்� வ��வர். 

• பணப்ைபய�ன் உ�ைமயாள�ம் 

மகிழ்ச்சி ெகாள்வார். 

 
POINT / 
க�த்� 

ெப�யவர் அ�ைணப் பள்ள�ய�ல் 

கா�தல் 

REASON / 
காரணம் 

• ெப�யவர் அ��க்� நன்றி 

��தல். 

• ெப�யவர் நன்றி ��ம் வைகய�ல் 

அ��க்�ப் ப�சள�த்தல். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 

(OR / அல்ல�) 
EXPLAIN / 
வ�ளக்கம் 

• ெப�யவர் காவல் நிைலயத்தில் 

அ�ண�ன் தகவைலப் (information) 
ெபற்றி�ப்பார். 

• ம�நாள், பள்ள� ேவைளய�ல் 

அ�ைணக் காணச் ெசன்றார். 

• அ�ைணக் கண்� ஆரத்த�வ� 

நன்றி �றினார். 

• அவர் அ��க்� 

ம�க்கண�ன�ையப் ப�சள�த்தார். 

 

 

 

 

2. இ�ேபான்ற சம்பவங்கள் நடக்�ம்ேபா� 

மாணவர்கள் என்ன ெசய்யலாம்? 

POINT / 
க�த்� 

ெபற்ேறா�டம் �றலாம் 

REASON / 
காரணம் 

• சில மாணவர்க�க்� என்ன 

ெசய்ய ேவண்�ம் என்� 

ெத�யா�. 

• ெபற்ேறார் அ�த்� என்ன 

ெசய்யலாம் என வழிகாட்�வர் 

(guide). 
EXAMPLE /  
உதாரணம் 

(OR / அல்ல�) 
EXPLAIN / 
வ�ளக்கம் 

• மாணவர்க�க்� இ�ேபான்ற 

சம்பவங்கள�ல் �ைறந்த அ�பவம் 

(experience) இ�க்�ம். 

• ெபற்ேறா�க்� எந்ெதந்த 

�ழ்நிைலய�ல் (situation) எப்ப� 

ெசயல்பட ேவண்�ம் என்� 

ெத��ம். 

• ஆைகயால், ெபற்ேறா�ன் 

நடவ�க்ைகையக் (action) கண்� 

மாணவர்க�ம் கற்�க் 

ெகாள்ளலாம். 

• இ� எதிர்காலத்தில் 

மாணவர்க�க்� உத�ம். 

 
POINT / 
க�த்� 

காவல் நிைலயத்ைத நாடலாம் 

REASON / 
காரணம் 

• காவலர்கள் மிக நம்ப�க்ைகயாகச் 

(trustful) ெசயல்ப�வர். 

• காவலர்கள் எள�தாக மாணவர்க-

�க்� உத�வர். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 

(OR / அல்ல�) 
EXPLAIN / 
வ�ளக்கம் 

• காவலர்க�க்� இ�ேபான்ற 

சம்பவங்கைளக் ைகயாண்ட 

(handle) அ�பவம் அதிகம் 

இ�க்�ம். 

• ஆைகயால், அவர்கள் மிகத் 

��தமாகச் (fast) ெசயல்ப�வர். 

• மாணவர்க�ம் சம்பந்தப்பட்ட 

நபைரத் (person) ேத� அைலய 

அவசியம் இ�க்கா�. 

 
3. ப�றர் உன� உதவ�க்� நன்றி �றிய அ�பவம் 

உனக்� ஏற்பட்�ள்ளதா? 

POINT / 
க�த்� 

ஆம், இ� ேபான்ற அ�பவம் எனக்� 

ஏற்பட்�ள்ள� 

REASON / 
காரணம் 

• ஒ��ைற �தியவர் ஒ�வ�க்�ச் 

சாைலையக் கடக்க (cross) 
உதவ�ேனன். 

• அவர் எனக்� நன்றி ெத�வ�த்தார். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 

(OR / அல்ல�) 
EXPLAIN / 
வ�ளக்கம் 

• ஒ� �தியவர் சாைலையக் கடக்க 

��யாமல் த�மாறிக் 

ெகாண்��ந்தார்.  

• நான் அங்கி�ந்த பாதசா�கள�ன் 

(pedestrians) ேபாக்�வரத்� 

வ�ளக்ைக (traffic light) 
அ�த்திய�ம் அ� பச்ைச 

நிறத்தில் மாறிய�. 

2. நன்றி�ணர்� 

சிகரம் - P5  வாய்ெமாழித் ேதர்� சிறப்� ேதர்�க்கான வழிகாட்� �ல் 
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