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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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2. சினம் காத்தல் (Control Anger) 

 

சசால்வளம் 

1. க ோபம் (angry) 2. பபோறுமையின்மை (no patience) 3. அறிவுரை (advice) 4.  டுஞ்ப ோல் (bad 

words) 5. தண்டமை (punishment) 6.  ண்டிப்பு (strict) 7. எதிரி (enemy) 8. அன்பில்மை (no 

love) 9.  ண்மட (fight) 10. பிரச் மை ள் (problems) 

 
காச ாளி சூழல் 

முத்து – க ோபக் ோரன் – ஒரு நோள் – வகுப்பில் பபோருள்  ோணோைல் கபோகுதல் (lost things) –  ிைம் 

ப ோள்ளுதல் (angry) –  டுஞ்ப ோல்ைோல் ஏசுதல் (scold with bad words) – நண்பர் ள் கூறுதல் – 

யோர் கபச்ம யும் க ட் வில்மை -  குைோமர அடித்தல் –  ோயம் ஏற்படுதல் - ஆ ிரியர் வகுப்புக்கு 

வருதல் – முத்துமவக்  ண்டித்தல் – பபோருமைத் கதடுதல் – அவன் புத்த ப்மபயில் (inside bag) 

இருத்தல் – அவைோைப்படுதல் (shame) - யோரும் கப வில்மை –  வமையோகுதல் - ஆ ிரியர் 

அமைக்கு அமைத்தல் – முத்து ப ல்லுதல் – அைிவுமர கூறுதல் – க ோபம் தவறு என்பமத 

உணர்த்துதல் – தவற்மை உணர்தல் – ைன்ைிப்புக் க ட்டல் – அமைவரிடமும் நன்ைோ ப் பைகுதல் 

– நல்ை நட்மப நோடுதல் – பபோறுமையோ  (patience)  இருக் க்  ற்றுக் ப ோள்ளுதல் – ை ிழ்ச் ியோ  

இருத்தல். 

 
காச ாளியில் எவ்வாறு தகவலைப் செறைாம்? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

•  

•  

•  

• போட கநரத்தில்  

• அமைவரும் 
கதடுதல். 

• புத்த ப்மபயில் 
இருத்தல் 

• அைிவுமர கூறுதல் 

யார்? 

என்ன? 
எப்சொழுது? 

எங்கக? 

எப்ெடித் தீர்வு? 

சினம் காத்தல் • வகுப்பு 
• ஆ ிரியர் அமை 

 

 

•  

•  
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வினாக்களுக்கு விலையளிக்கும் உத்தி  

1. காச ாளியில் அச்சிறுவன் சினம் சகாள்வதால் என்ன ஏற்ெட்ைது? 
 

POINT / கருத்து அச்சிறுவனிைம் யாரும் கெசவில்லை. 

REASON / கார ம் • எல்ைோரிடமும் க ோபம் ப ோள்வதோல் யோரும் அவைிடம் 

கபசுவதில்மை. 

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• நோம் எந்கநரமும் க ோபம் ப ோள்ைக் கூடோது. 

• நோம் க ோபப்பட்டுப் கபசும் ஒரு  ிை ப ோற் ள் பைமரக் 

 ோயப்படுத்தும் (hurting) என்பமத அைிந்துப ோள்ை கவண்டும். 

• ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

POINT / கருத்து அச்சிறுவன் அவமானம் (shame) அலைந்தான். 

REASON / கார ம் •  ிந்திக் ோைல் (without thinking) க ோபப்பட்டதோல் இறுதியில் 

அச் ிறுவன் அவைோைம் அமடந்து நின்ைோன். 

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• க ோபப்படுவதோல் எமதயும் பபை முடியோது. 

• க ோபப்பட்டோல் இறுதியில் அவைோைம்தோன்  ிமடக்கும் 

என்பதற்கு அச்சிறுவன் ஓர் எடுத்துக் ோட்டு. 

• ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2. ககாெப்ெடுவலத எப்ெடித் தவிர்ப்ெது?  
 
POINT / கருத்து க ோபத்தைத் ைவிர்க்  அலமதியான ொைல் தைக் ககட்கைாம் 

(listening songs). 

REASON / கார ம் • ஓய்வு கநரங் ைில் நல்ை போடல் மைக் க ட் ைோம். 

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• பை நல்ை போடல் ள் க ட்பதோல் நிமைய நல்ை பைக் ங் மைக் 

 ற்றுக் ப ோள்ைைோம். 

• நம் ைைம் க ோபப்படுவமதத் தடுக்கும். 

• ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

POINT / கருத்து இலற வழிொடு (praying) சசய்யைாம். 

REASON / கார ம் • நோம் க ோபத்மதக் குமைக்  நிமைய வைி ள் உண்டு. இமை 

வைிபோடு க ோபத்மதக்  ட்டுப்படுத்தும். 

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• இமைவைிபோடு ப ய்வதோல் நல்ை எண்ணம் (positive thinking) 

வைரும். 

• க ோபத்மதக்  ட்டுப்படுத்தைோம். 

• ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. அக்காச ாளியில் நீ இருந்திருந்தால் என்ன சசய்வாய்? 
 

POINT / கருத்து நோன் நிலறய அறிவுலர கூறுகவன். 

REASON / கார ம் • நோன் முத்து க ோபப்படுவமதப் போர்த்து, நிமைய அைிவுமர 

கூறுகவன். 

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• நோம் ப ோடுக்கும் ஒரு  ிை அைிவுமர பைமர ைோற்ை உதவும். 

• ஆ கவ, முத்துவிற்கு க ோபத்மதக்  ட்டுப்படுத்த கவண்டும் 

என்று கூறுகவன். 

• ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

POINT / கருத்து நான் முத்துவிைம் நல்ை நட்லெக்சகாண்டு அன்புைன் ெழகுகவன். 

REASON / கார ம் • நோன் முத்துவிடம் நல்ை நட்மபக்ப ோண்டு அவைின் பைக்  

வைக் த்மத ைோற்றுகவன். 

EXAMPLE / உதார ம் 

(OR / அல்ைது)  

EXPLAIN / விளக்கம் 

• முத்துமவக் க ோபப்படோைல் போர்த்துக் ப ோள்கவன். 

• எந்கநரமும் அவகைோடு இருப்கபன். 

• ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



சினம் காத்தல் 

 WORDSMITH LEARNING HUB PTE LTD - SIGARAM TAMIL COACHING CENTRE   23 

காச ாளி மூைம் சவளிப்ெடும் ெண்புகள் (ஏற்புலைய ெதில்) 

எண் ெண்பு விளக்கம் 

1. அன்பு 

 

• அமைவரிடமும் அன்பு ப லுத்துவது முக் ியம். 
• அன்பு ப லுத்த  ற்றுக்ப ோள்ை கவண்டும். 
• அன்பு பேசினால் ேலருக்கும் நம்ரை ேிடிக்கும். 

 
• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

2. பத தை • நோம்  ண்மட கபோட்டுக்ப ோள்வதோல் எதிலும் தீர்வு  ோண 
முடியோது. 

• இக் ோபணோைியில் முத்துவின் க ோபத்தோல் பைரிடம் 
 ண்மடயிட பநரிட்டதால் ேலரிடமும் ேரை உண்டாைியது. 
 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

3. அக்கலற  • நோம் எப்பபோழுதும் ைற்ைவரிடம் அக் மைகயோடு இருக்  
கவண்டும். 

• அவர் ைின் நைத்தில் அக் மை ப ோள்ை கவண்டும். 
 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

4. ஒற்றுதை 
 

 

• ஒற்றுரையுடன் இருந்தால் எரதயும் சாதிக்ைலாம். 
• சண்ரடயிட்டுக் கைாள்வதால் எதற்கும் தீர்வு ைிரடக்ைாது. 
• ஒற்றுரையுடன் கசயல்ேட்டால் நன்ரை ைிரடக்கும். 

 
• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

5. நட்பு 
 

 

• நண்ேர்ைளுடன் விட்டுக்கைாடுத்து ேழை பவண்டும். 
• நல்ல நட்பு நம்ரை நல்வழிப்ேடுத்தும். 
• நண்ேர்ைளிடம் ைலந்தாபலாசிப்ேதன் மூலம் ேிைச்சரனைளுக்குத் 

தீர்வு ைாணலாம். 
 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 



சினம் காத்தல் 
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காச ாளி மூைம் சவளிப்ெடும் உ ர்ச்சிகள் (ஏற்புலைய ெதில்) 

 

எண் உ ர்ச்சி விளக்கம் 
1. ககாெம் 

 

முத்து ைோணவர் ைிடம் க ோபம் ப ோள்ளுதல். 
•  ண் ள்  ிவப்போகுதல். 
•  டுஞ்ப ோல்ைோல் ஏசுதல். 

 
• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

2. வவட் ம் 

 

முத்துவின் க ோபத்தோல் அவைோைம் ஏற்படுதல். 
• மு ம் வோடுதல். 
• தமை குைிந்து இருத்தல். 

 
• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

3.  ைிப்பு 

 

நண்பர் ள் முத்துவிடம் ைீண்டும் கபசுதல். 
• முத்து ைளிப்பு அரடதல். 
• ை ிழ்ச் ிகயோடு ஆரதழுவுதல். 

 
• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

4. ஆதை 

 

ைோணவர்ைபளாடு நட்பு ோைாட்ட ஆரச கைாள்ளுதல். 
• புன்ைம கயோடு (smile) இருத்தல். 
• மு ங் ள் ைைர்ந்து  ோணுதல். 

 
• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

5.  வதை 

 

நண்ேர்ைள் பேசாததால் முத்து ைவரலயரடதல். 
• சை ைாணவர்ைள் பேசவில்ரல. 
• தனது கசயலால்தான் நண்ேர்ைள் பேசவில்ரல எனக் ைவரல. 

 
• ____________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 
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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 


