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வாசிப்புப் பனுவல் 1 

 
 பேச்சுத்திறன் என்றவுடபே பேடடப் பேச்சுதான் நம் கவேத்டதக் கவர்ந்து நிற்கும். 

ேேிதர்கப ாடு உடையாடும் காலத்திலும், கருத்து ோறுேட்ட போருட ப்ேற்றி விவாதிக்கும் 

பவட யிலும் ஒருவைது ப ால்வளம் வெளிப்படுகிறது. ஆயினும், ஒருவர் தான் கூறும் 

கருத்துகட த் வெளிெின்றிப் பேசும்போது ககட்பெருக்குச்  லிப்பு தட்டி விடும்.  எேபவ, 

கபச்சாளர்கள் பத ிவாகப் பேசுவபத  ிறப்ோகும். போதுேக்கப ாடு பதாடர்புபகாண்டு பதாழில் 

வசய்கின்றெர்களின் பதாழில் வ ர்ச் ி பேற பேச்சுத்திறன் ேிக ேிகத் பதடவயாே ஒன்று. 

குறிப்ோக, வியாோரிகள் இேிடேயாகவும் கவர்ச் ியாகவும் பேசுவதன் மூலம் 

ொடிக்ககயாளர்ககளத் 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, ெினந்கொறும் பண்புகையெர்களுைன் ேழகும்போது 

அவர்க ிடடபய ேண்ோே ப ாற்க ின் ேயன்ோடு அதிகரிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சசால் உச்சரிப்பு 

பவ ிப்ேடுகிறது வவ - ளிப் - படு - கி - றது 

பத ிவின்றி வத - ளி - வின் - றி 

பகட்ேவருக்கு ககட் - ப - வருக் - கு 

பேச் ா ர்கள் பேச் -  ா -  ர் - கள் 

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

வாடிக்டகயா ர்கட  வாடிக் - கக - யா - ளர் - ககள 

ேற்றவர்கட  மற்ற - வர் - ககள 

திேந்பதாறும் தினந் - கதா - றும் 

ேண்புடடயவர்களுடன் பண் - புகை - யவர் - க - ளுைன் 

வாசிப்புப் பனுவல்கள் 

Read Aloud Passages 
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2. நன்றியுணர்வு (Gratefulness) 

 

ச ொல்வளம் 

1...புன்னகை (smile) 2...அதிர்ச்சி (shock) 3...பாராட்டு (praise) 4...அகையாள அட்கை 

(identification card) 5...தைவல் (information) 6...ஆரத்தழுவி (hug tightly) 7...ைண்ைலங்ைி (in tears)    

8...நன்றி (gratitude) 9...நற்சசயல் (good deed) 10...பலன் (outcome). 

 
கொச ொளி சூழல் 

அருண் – மதிய வவகளயில் பள்ளி முடிந்து சாகலவயார (roadside) நகைப்பாகதயில் நைத்தல் – 

வழியில் ஏவதா ைருப்பு நிறத்தில் ைீவழ இருத்தல் – யாவரா பணப்கபகயத் தவற (missed) விட்டுச் 

சசல்லுதல் – அதன் உள்வள அகையாள அட்கை (identification card), அதிை பணம் இருத்தல் – 

அதிர்ச்சியில் செய்வதறியாது விழித்தல் – ைாவலரிைம் (policeman) நைந்தகதக் கூறி                                                                     

பணப்கபகய ஒப்பகைத்தல் – ைாவலர் அருணின் தைவகலப் சபறுதல் – மறுநாள், அருண் 

வகுப்பில் பாைத்கதக் ைவனிக்கும்வபாது தகலகமயாசிரியர் அருகண அகழத்தல் – அருண் 

திடுக்ைிட்டுச் சசல்லுதல் – அங்கு இருந்த சபரியவகரப் பணப்கபயில் இருந்த அகையாள அட்கை 

பைத்தில் ைண்ைகத நிகனவு சைாள்ளுதல் – சபரியவர் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து அருகண 

ஆரத்தழுவி (hug tightly)  ைண்ைலங்ைி நன்றி கூறுதல் – அருணுக்கு ஒரு புதிய மடிக்ைணினிகயப் 

(laptop) பரிசளித்தல் – அருண் தான் சசய்த நற்சசயலின் பலகன எண்ணி மைிழ்ச்சியும் 

சபருமிதமும் (proud)  சைாள்ளுதல். 

 
காணணாளியில் எவ்வாறு தகவலைப் ணெறைாம்? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

 
 

  

 
  

 

 
 

 மதிய வவகள  

 ொலையயாரம் 
 பள்ளி 
 தகலகமயாசிரியர் 

அகற 

 சபரியவர் பள்ளியில் 
அருலைக் காணுதல் 

 அருணுக்கு நன்றி 
கூறுதல் 

யார்? 

என்ன? 
எப்ணொழுது? 

எங்கக? 

எப்ெடி தரீ்வு? 

நன்றியுணர்வு 
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வினாக்களுக்கு விலையளிக்கும் உத்தி  

1. காணணாளியில் அருண் ெணப்லெலயக் கண்ை ெின் என்ன நைந்தது? 

POINT / கருத்து கொவல் நிலையத்தில் ப ப்லபலய ஒப்பலைத்தல் 

REASON / காரணம்  பைப்லப அருணுக்குச் சொந்தமானது அல்ை. 

 காவைர்கள் பைப்லபயின் உரிலமயாளலரக் (owner) 

கண்டுபிடித்து அலத ஒப்பலைத்து விடுவர். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

 பணப்கபகயத் சதாகலத்தவர் மிகுந்த வருத்தத்தில் 
இருப்பார்.  

 அருண் இன்னும் சிறுவன் என்பதால் உரிகமயாளரின் 
முைவரிகயக் ைண்டுபிடிக்ை சிரமமாை இருக்கும். 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
POINT / கருத்து சபரியவர் அருல ப் பள்ளியில் கொணுதல் 

REASON / காரணம்  சபரியவர் அருணுக்கு நன்றி கூறுதல். 

 சபரியவர் நன்றி கூறும் வலகயில் அருணுக்குப் பரிெளித்தல். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

 சபரியவர் காவல் நிலையத்தில் அருைின் தகவலைப் 
(information) சபற்றிருப்பார். 

 மறுநாள், பள்ளி யவலளயில் அருலைக் காைச் சென்றார். 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2. இதுகொன்ற சம்ெவங்கள் நைக்கும்கொது மாணவர்கள் என்ன ணசய்யைாம்?  

POINT / கருத்து சபற்றறொரிைம் கூறைொம் 

REASON / காரணம்  ெிை மாைவர்களுக்கு என்ன செய்ய யவண்டும் என்று 
சதரியாது. 

 சபற்யறார் அடுத்து என்ன செய்யைாம் என வழிகாட்டுவர் 
(guide). 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

 மாைவர்களுக்கு இதுயபான்ற ெம்பவங்களில் குலறந்த 
அனுபவம் (experience) இருக்கும். 

 சபற்யறாருக்கு எந்சதந்த சூழ்நிலையில் (situation) எப்படி 
செயல்பை யவண்டும் என்று சதரியும். 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

POINT / கருத்து கொவல் நிலையத்லத நொைைொம் 

REASON / காரணம்  காவைர்கள் மிக நம்பிக்லகயாகச் (trustful) செயல்படுவர். 

 காவைர்கள் எளிதாக மாைவர்களுக்கு உதவுவர். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

 காவைர்களுக்கு இதுயபான்ற ெம்பவங்கலளக் லகயாண்ை 
(handle) அனுபவம் அதிகம் இருக்கும். 

 ஆலகயால், அவர்கள் மிகத் துரிதமாகச் (fast) செயல்படுவர். 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3. ெிறர் உனது உதவிக்கு நன்றி கூறிய அனுெவம் உனக்கு ஏற்ெட்டுள்ளதா? 

POINT / கருத்து ஆம், இது கொன்ற அனுெவம் எனக்கு ஏற்ெட்டுள்ளது 

REASON / காரணம்  ஒருமுலற முதியவர் ஒருவருக்குச் ொலைலயக் கைக்க 
(cross) உதவியனன். 

 அவர் எனக்கு நன்றி சதரிவித்தார். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

 ஒரு முதியவர் ொலைலயக் கைக்க முடியாமல் தடுமாறிக் 
சகாண்டிருந்தார்.  

 நான் அங்கிருந்த பாதொரிகள் (pedestrians) யபாக்குவரத்து 
விளக்லக (traffic light) அழுத்தியதும் அது பச்லெ நிறத்திற்கு 
மாறியது. 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

POINT / கருத்து இல்லை. ஆனால், நான் ெிறருக்கு நன்றி கூறிய அனுெவம் 
உண்டு 

REASON / காரணம்  மதிய யவலளயில், சவயில் யநரத்தில் ொலையில் நைந்து 
செல்லும் யபாது மயங்கி (fainted) விழுந்யதன். 

 அந்த வழியில் சென்ற ஒருவர் எனக்கு உதவினார். 

EXAMPLE / உதாரணம் 

(or / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

 சவயிைின் சூட்லைத் தாங்காமல் நான் ொலை ஓரத்தியையய 
மயங்கி விழுந்யதன். 

 அப்யபாது அங்கு வந்த ஒருவர் என்லன எழுப்பி, எனக்கு நீர் 
சகாடுத்தார். 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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காணணாளி மூைம் ணவளிப்ெடும் ெண்புகள் (ஏற்புலைய ெதில்) 

எண் ெண்பு விளக்கம் 

1. அக்கலற    

 

 நமக்குத் சதரியாதவர் மீதும் அக்ைகற சைாள்ள வவண்டும். 
 அவர்ைளின் அப்வபாகதய நிகலகயப் பற்றி அக்ைகறயுைன்  

இருக்க வவண்டும். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

2. ணொறுப்புணர்வு    

 

 பிறரின் உலைகமைகளப் (belongings) சபாறுப்புைன் ைாக்ை 
வவண்டும். 

 யதலவயான சூழ்நிலையில் சபாறுப்புைர்வுைன் நைக்க 
யவண்டும். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

3. சமகயாசித 
சிந்தலன  

 

 சூழ்நிகலக்குத் தகுந்தாற்வபால் வயாசிக்ை வவண்டும். 
 வதகவயான வநரத்தில் வயாசித்து வவைமாை சசயல்பை 

வவண்டும். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

4. லதரியம்

 

 நமக்குச் சம்மந்தமற்ற (not related) விஷயங்ைளில் தகலயிை 
பயம் சைாள்ளக் கூைாது. 

 உயர் அதிகாரிகலளத் யதலவயான யநரத்தில் லதரியமுைன் 
காை யவண்டும்.  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

5. உதவுதல்

 

 பிறரின் இன்னல்கலளப் யபாக்க உதவுதல் அவெியம். 
 ஒருவருக்குத் யதலவப்படும் யநரத்தில் செய்யப்படும் உதவி 

இன்றியலமயாதது.  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 



நன்றியுணர்வு 
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கொச ொளி மூைம் சவளிப்படும் உ ர்ச் ிகள் (ஏற்புலைய ெதில்) 

எண் உணர்ச்சி விளக்கம் 

1. அதிர்ச்சி 

 

பைப்லபலயக் கண்டு அதிர்ச்ெி அலைதல். 
 கண்கள் விரிதல். 
 வாலயத் திறத்தல். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

2. ணநகிழ்ச்சி 

 

பணப்கபகய மீண்டும் சபற்று சநகிழ்ச்ெியயாடு (உருக்கத்யதாடு) 
நன்றி கூறுதல். 
 கண் கைங்குதல். 
 மன நிலறவு சகாள்ளுதல். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

3. பூரிப்பு 

 

தன் நற்சசயலின் விகளகவ எண்ணி பூரிப்பு சைாள்ளுதல். 
 முகம் மைர்தல். 
 உதட்டில் புன்னலக பூத்தல். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

4. துயரம் 

 

பைப்லபலய இழந்து துயரம் அலைதல். 
 தவிப்யபாடு யதடுதல். 
 பைப்லப கிலைத்ததும் கண் கைங்கி நன்றி கூறுதல். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

5. ெதற்றம் 

 

பைப்லபலயக் கண்ைதும் பதற்றம் அலைதல். 
 நிலறய பைத்லதக் கண்ைதும் பதற்றத்தில் ெிலை யபாை  

நிற்றல். 
 உைல் நடுங்குதல். 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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விடைகள் 
 

 
 

யார்? என்ன? 
 அருண் 
 காவலர் 
 பெரியவர் 
 தலலலையாசிரியர் 

 ெணப்லெலயக் காணுதல் 

 காவல் நிலையத்தில் 
ஒப்பலைத்தல் 

 
1. காண ாளியில் அருண் ப ப்பபபயக் கண்ட பின் 
என்ன நடந்தது? 

POINT / 
கருத்து 

காவல் நிடையத்தில் பணப்டபடய 
ஒப்படைத்தல் 

REASON / 
காரணம் 

 பணப்லப அருணுக்குச் 
ச ாந்தமானது அல்ை. 

 காவைர்கள் பணப்லபயின் 
உரிலமயாளலைக் (owner) 

கண்டுபிடித்து அலத ஒப்பலைத்து 
விடுவர். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

விளக்கம் 

 ெணப்லெலயத் பதாலலத்தவர் 
ைிகுந்த வருத்தத்தில் இருப்ொர். 

 அருண் இன்னும் சிறுவன் 
என்ெதால் உரிலையாளரின் 
முகவரிலயக் கண்டுெிடிக்க 
சிரைைாக இருக்கும். 

 காவல் நிலலயத்தில் ெணப்லெலய 
ஒப்ெலைத்தால், அவர்கள் 
எளிலையாக உரிலையாளலரக் 
கண்டுெிடித்து விடுவர். 

 ெணப்லெயின் உரிலையாளரும் 
ைகிழ்ச்சி பகாள்வார். 

 
POINT / 
கருத்து 

பபரியவர் அருடணப் பள்ளியில் 
காணுதல் 

REASON / 
காரணம் 

 சபரியவர் அருணுக்கு நன்றி 
கூறுதல். 

 சபரியவர் நன்றி கூறும் வலகயில் 
அருணுக்குப் பரி ளித்தல். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

விளக்கம் 

 சபரியவர் காவல் நிலையத்தில் 
அருணின் தகவலைப் (information) 

சபற்றிருப்பார். 
 மறுநாள், பள்ளி வவலளயில் 

அருலணக் காணச் ச ன்றார். 
 அருலணக் கண்டு ஆைத்தழுவி 

நன்றி கூறினார். 
 அவர் அருணுக்கு 

மடிக்கணினிலயப் பரி ளித்தார். 

 
 
 
 

2. இதுபபான்ற சம்பவங்கள் நடக்கும்பபாது 
மா வர்கள் என்ன ணசய்யலாம்? 

POINT / 
கருத்து 

பபற்றறாரிைம் கூறைாம் 

REASON / 
காரணம் 

  ிை மாணவர்களுக்கு என்ன 
ச ய்ய வவண்டும் என்று 
சதரியாது. 

 சபற்வறார் அடுத்து என்ன 
ச ய்யைாம் என வழிகாட்டுவர் 
(guide). 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

விளக்கம் 

 மாணவர்களுக்கு இதுவபான்ற 
 ம்பவங்களில் குலறந்த 
அனுபவம் (experience) இருக்கும். 

 சபற்வறாருக்கு எந்சதந்த 
சூழ்நிலையில் (situation) எப்படி 
ச யல்பை வவண்டும் என்று 
சதரியும். 

 ஆலகயால், சபற்வறாரின் 
நைவடிக்லகலயக் (action) கண்டு 
மாணவர்களும் கற்றுக் 
சகாள்ளைாம். 

 இது எதிர்காைத்தில் 
மாணவர்களுக்கு உதவும். 

 
POINT / 
கருத்து 

காவல் நிடையத்டத நாைைாம் 

REASON / 
காரணம் 

 காவைர்கள் மிக நம்பிக்லகயாகச் 
(trustful) ச யல்படுவர். 

 காவைர்கள் எளிதாக மாணவர்க-
ளுக்கு உதவுவர். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

விளக்கம் 

 காவைர்களுக்கு இதுவபான்ற 
 ம்பவங்கலளக் லகயாண்ை 
(handle) அனுபவம் அதிகம் 
இருக்கும். 

 ஆலகயால், அவர்கள் மிகத் 
துரிதமாகச் (fast) ச யல்படுவர். 

 மாணவர்களும்  ம்பந்தப்பட்ை 
நபலைத் (person) வதடி அலைய 
வவண்டிய அவ ியம் இருக்காது. 

 
3. பிறர் உனது உதவிக்கு நன்றி கூறிய அனுபவம் 
உனக்கு ஏற்பட்டுள்ளதா? 

POINT / 
கருத்து 

ஆம், இது பபான்ற அனுபவம் 
எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது 

REASON / 
காரணம் 

 ஒருமுலற முதியவர் 
ஒருவருக்குச்  ாலைலயக் கைக்க 
(cross) உதவிவனன். 

 அவர் எனக்கு நன்றி சதரிவித்தார். 

EXAMPLE /  
உதாரணம் 
(OR / அல்ைது) 

EXPLAIN / 

விளக்கம் 

 ஒரு முதியவர்  ாலைலயக் 
கைக்க முடியாமல் தடுமாறிக் 
சகாண்டிருந்தார்.  

 நான் அங்கிருந்த பாத ாரிகள் 
(pedestrians) வபாக்குவைத்து 
விளக்லக (traffic light) 

அழுத்தியதும் அது பச்ல  
நிறத்திற்கு மாறியது. 

2. நன்றியு ர்வு 

சிகரம் -  P5 வாய்ணமாழித் பதர்வு வழிகாட்டி & பயிற்சி நூல் 


