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மாதிரிக் கட்டுரை கருப்பபாருள்: ப�ாறுப�ற்ற பெயல்

நான் ப்யத பபாறுப்பற்ற ப்யல்

கீழே பகாடுக்கப�ட்டிருக்கும் கு்றிபபுகரை நீ இநதக் கட்டுரை எழுதுவதறகு உதவியாகப �யன�டுததிக் 

பகாளைலாம்.

• எபப�ாழுது அநத ப�ாறுப�ற்ற பெயல் நடநதது ?

• எப�டி அநத ப�ாறுப�ற்ற பெயலில் ஈடு�ட்டாய் ?

• ஏன அவவாறு ப�ாறுப�றறு நீ நடநது பகாணடாய் ? 

• அநத ெம்�வததிலிருநது நீ கறறுக் பகாணட �ாடம் என்ன ?

1. வர்ணர்ன  -  Creative Description         3. பொறகைஞெியம்  -  Catchy Words   

2. உரையாடல்  -  Dialogue        4. இ்னிய பதாடர  -  Good Phrase

1. பொறகைஞெியம்  -  Catchy Words      3. உவரமதபதாடர -  Metaphor 

2. உரையாடல்  -  Dialogue       4. ஒலிக்கு்றிபபு -  Expression Phrase

பதாகுதி 1 

 "வ்ணக்கம் நண�ா! 1. காறறு இதமாக வசீுகி்றது, சூரியனும் மஙகைாகத் திகழகி்றான்.          

2. மிதிவணடி ஓட்டுவதறகுப் பபாருத்தமான நாள்; என்ன ப்ால்கி்றாய?" எனறு கூ்றிய �ாலு 

தன 3. ஆருயிர பதாழன் ம்ணியின வடீ்டு வாெலில் நின்றான. ம்ணிக்கு �ாலுவின ழயாெர்ன 

�ிடிததிருநதது. 4. உடலும் உயிரும் பபால் ஒறறுரமயாகத் திகழநத இருவரும் தத்தம் 

மிதிவணடிகைின மீது ஏ்றிப பு்றப�ட்டாரகள.

இர்ண�ிரியாத ழதாேரகள புதுபபூஙகாவிறகுச் பெல்ல திட்டம் தீட்டி்னாரகள. ஆ்னால், 

பூஙகாரவ அரடநதழ�ாதுதான அஙகு மிதிவணடி ஓட்டக்கூடாது என்ற எச்ெரிக்ரகப �லரக 

இருப�ரத அ்றிநத்னர. ஏமாற்றம் அரடநத ம்ணி ழொகம் ழதாய்நத முகததுடன �ாலுரவ 

ழநாக்கி்னான. �ாலுவும் அவனுக்கு ஆறுதல் கூ்றி ழவறு எஙழகயாவது மிதிவணடி ஓட்டிக் 

களிககைாம் எனறு ழயாெர்ன கூ்றி்னான.

ம்ணியின முகததில் உடழ்ன 1. புன்னரகப் பூத்தது. அவன ொரலயில் மிதிவணடி 

ஓட்டபழ�ாவதாகக் கூ்றி அப�டிழய பெய்ய ஆைம்�ிததான. ொரலயில் வாக்னம் எதுவும் 

இல்ரல. ஆ்னாலும் �ாலுவுக்குத தன ழதாே்னின பெயல் தவறு எனறு ழதான்றியது. 2. அவன் 

உடபன “பவணடாம் மணி! ் ாரையில் விரளயாடுவது  நமககும்  ஆபத்து,  நம்ரமச் சுற்றி 

இருப்பபாருககும் ஆபத்து!" என்று மணிரய எச்்ரித்தான். அவன் ப்ாறகள், 3. ப்விடன் 

காதில் ஊதிய ்ஙரகப் பபால் பயன் இல்ைாமல் பபாயின. ம்ணி திரும்�ி �ாரதது அவர்ன 

நிறுதத முயன்ற �ாலுவின பகாரழத்தனதரதக் ழகலி பெய்யத பதாடஙகி்னான. அத்தருணம், 

4. "ஆஆஆஆஆ!" என்று வானத்ரதப் பிளககும் ் த்தம் ஒைித்தது. 
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1,2,4. பொறகைஞெியம்  -  Catchy Words              3. �ேபமாேி  -  Palamozhi 

1. பொறகைஞெியம்  -  Catchy Words  3. இர்ணக்கும் வாக்கியம்  -  Connecting Words

2. திருக்கு்றள  -  Thirukkural     

அவன �ாலுவிடம் மன்னிபபுக் ழகட்டு தன ப�ாறுப�ற்ற பெயரல மறு�டியும் பெய்யப 

ழ�ாவதில்ரல எனறு 1. உத்திைவாதம் பகாடுததான. தன தவறர்ற உ்ணரநத நண�ர்ன மன்னிதது 

அவன நல்ல எண்ணஙகரை நிர்னதது ப�ருரம பகாணடான �ாலு. அதன�ின, நண�ரகள 

இருவரும் மூதாட்டிரயச் ெநதிக்க மருததுவமர்னக்குப பு்றப�ட்டாரகள. இருவரும் அவரிடம் 

மன்னிபபு ழகட்டுக்பகாணட்னர. 

   2. “இன்னாப்ய தாரை ஒறுத்தல் அவரநாண

       நன்னயஞ் ப்யது விடல்"

3. என்பதறகு ஏறப மூதாட்டியும் ம்ணி பெய்த ப�ாறுப�ற்ற பெயரல ப�ரும்னதுடன ம்றநது 

மன்னிதத அநத மூதாட்டியின நறபெயரலக் கணடு, ம்ணியும் �ாலுவும் பூரிபபு அரடநத்னர. 

அவரகளுக்கு மூதாட்டி நல்ல எடுததுக்காட்டாக விைஙகி்னார.

பதாகுதி  1

ம்ணி அதிரச்ெியில் 1. ஆடாமல் அர்யாமல், திரகத்து நின்்றான். அவன ஒரு வயதா்ன 

மூதாட்டிரய இடிததுத தளைிவிட்டரத உ்ணரநதான. அவர துடிததுக் பகாணடிருநதார; அவரின 

ர�யில் இருநத �ேஙகள கீழே இரைநது கிடநத்ன. மூதாட்டி வலியால் தவிததுக் பகாணடிருநதரதக் 

கணட �ாலு ஓடிச் பெனறு அவருக்கு உதவ முயன்றான. ஆ்னால் மூதாட்டியாழலா வலிரயத 

தாஙகிக் பகாணடு எழுநதிருக்க இயலவில்ரல. திடீபைனறு அவர மயஙகி விழுநதார. அச்ெமயம் 

வரை  �யததில் ெிரலழ�ால் நினறுபகாணடிருநத ம்ணி, உடழ்ன தன ரகதபதாரலழ�ெிரய 

பவைிழய எடுதது மருததுவ வணடிரய அரேததான.

2. கண இரமககும் பநைத்தில், மருததுவ வணடி வநதது. மருததுவ அதிகாரிகள 

மூதாட்டிரய வணடியில் ஏற்றிக்பகாணடு காற்றின ழவகததில் பு்றப�ட்டாரகள. மருததுவ 

வணடியுடன ஒரு காவல் வணடியும் வநதிருநதது. அதிலிருநத அதிகாரி ஒருவர நண�ரகரை 

விொரிதது ெில கு்றிபபுகரை எடுததுக் பகாணடார. அவர ெி்னம் பகாணட குைலில் “மூதாட்டிரய 

இடிததது யார?" எனறு ழகட்டழ�ாது, �ாலு தன நண�ர்னக் காட்டிக்பகாடுக்கவில்ரல. அதிகாரி 

இருவரையும் கடுரமயாகத திட்டி்னார. தஙகைது தவறர்ற எண்ணி பவட்கததில் இருவரும் 

தரலக்கு்னிநதாரகள. ம்ணி தான பெய்த தவர்ற நிர்னதது வருநதி்னான. அதிகாரி ொரலயில் 

விரையாடுவத்னால் ஏற�டும் ஆ�தரத எடுததுக் கூ்றிப பு்றப�ட்டார. 

3. "அன்பான நணபரன ஆபத்தில் அ்றியைாம்" 

என்ற �ேபமாேியின அரதததரத உ்ணரநத ம்ணியின 4. கணகள் கணணரீில் மிதநதது.  
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அருஞ்ப்ாறபபாருள்

1. மஙகைாக - பதைிவில்லாத (Dimly) 

2. தத்தம் - அவைவர (According to one's)                            

3. களிககைாம் - மகிேலாம் (Enjoy) 

4. புன்னரக - ெிரிபபு (Smile) 

5. பகாரழத்தனம் - எதறகும் �யம் பகாள�வன (Timid person)

6. அத்தருணம் - அநழநைம் (On that time)

7. இரைநது - ெித்றி (Scattered)

8. கடுரமயாக - மிகவும் �யஙகைமாக (Strictly)

9. உத்திைவாதம் - உறுதி (Assurance)

10. இன்னாப்ய தாரை - தீரம பெய்தவர (Harmful)

பதாகுதி  1
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பயிற்ி வினா

�ினவரும் �டதபதாடரை அடிப�ரடயாகக் பகாணடு, 100 ப்ாறகளுககுக குர்றயாமல் ஒரு கட்டுரை 

எழுது. கீழே பகாடுக்கப�ட்டிருக்கும் உதவிக் கு்றிபபுகரையும் ம்னவரை�டதரதயும் இநதக் கட்டுரை 

எழுதுவதறகு உதவியாக நீ �யன�டுததிக் பகாளைலாம்.

ழகலிச்ெிததிைம்      தண்ணரீ பகாதிததது 

உ்ணவுச்ெணரட     அடுபபு

கநதல் து்ணி     கவ்னிக்கத தவ்றி்னர

�தற்றததுடன         தீப�ற்றியது

பதாகுதி  1

இடம்: வடீு  கருப்பபாருள்: ப�ாறுப�ற்ற பெயல்
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உதவிக கு்றிப்புகள் 

  நீணட �ளைி விடுமுர்ற எஙகரைச் சுதநதிைப �்றரவகைாக மாற்றியது

  ப�றழ்றாரகள ழவரலக்குச் பென்ற்னர

  வடீ்டுப�ாடஙகரை முடிதது ழகலிச்ெிததிைம் �ாரதழதாம்

  மும்முைமாக விரையாட்டில் ஈடு�ட்ழடாம்

  ழதநீர குடிக்க நிர்னதழதாம்

  அடுப�ில் தண்ணரீ ரவதழதாம்

  கவ்னதரதச் ெித்றவிட்டு உ்ணவுச் ெணரட ழ�ாட்ழடாம்

  கவ்னக் குர்றவு

  காரியததில் கண்ணாய் இரு

  கநதல் து்ணி தீப�ற்றி எரிநதது

  தண்ணரீ ெித்றியது

  �தற்றமரடநழதாம்

  காயம் ஏற�ட்டது

  பவட்கித தரல கு்னிநழதாம்

பதாகுதி  1
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முன்னுரை

யார?

•  நான

•  என தம்�ி

முன்னுரை

எஙபக?

• ெரமயலர்றயில்

எனது பபாறுப்பற்ற 

ப்யைால் ஏறபட்ட 

பாதிப்பு

பபாருளுரை

ஏன்?

• ப�ாறுப�ற்ற பெயலால்

பபாருளுரை

என்ன நடநதது?

• விரையாட்டு மும்முைம்

• உ்ணவுச் ெணரட

• பகாதிதது பகாணடிருநத அடுபபு

• அடுப�ின அருகிலிருநத து்ணியில்  

 தீப�ற்றியது

பபாருளுரை

எப்படி தரீவு காணப்பட்டது?

• தண்ணரீைக் பகாணடு தீரய   
 அர்ணததல்

• ப�றழ்றாருக்குத தகவல்    
 பதரிவிததல்

• காயததிறகு மருநது தடவுதல்

முடிவுரை

கறறுகபகாணட பாடம் / நீதி 

• ஒரு பெயலில் ஈடு�ட்டால் ப�ாறுபபு்ணரவுடன  

 இருக்க ழவணடும்

முன்னுரை

எப்பபாது?

•  �ளைி விடுமுர்ற

•  விரையாடிக் பகாணடிருநதழ�ாது

மன வரைபடம்

பதாகுதி  1
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எனது பபாறுப்பற்ற ப்யைால் ஏறபட்ட பாதிப்பு

பதாகுதி  1
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பதாகுதி  1
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