


       கருத்தை அறிைல் 
   ககொடுக்கப்பட்ட பனுவலின்  
   கருத்தை அறிைல்  
 



 

பனுவலின் கருத்தைப் 
புரிந்துககொண்டு சுயமொக விதட 

எழுதுைல் 



 
கவனத்தில் ககொள்ளவவண்டியவவ 
 
வினொதவப் படித்துப் புரிந்துககொண்டு 
கபொருத்ைமொன விதட / விதடகதைக் கண்டறிய 
வவண்டும். 

வினொவின் முக்கியச் க ொல்தை அதடயொைம் 
கொணவவண்டும், அதைப் புரிந்துககொள்ை 
வவண்டும். 

வினொவுக்கு ஏற்ப விதடகதை எழுதி 
முடிக்கவவண்டும். 



வைதவயின்றிச் க ொற்கதை மொற்றி 
எழுைவவண்டியதில்தை.  

ைவறொன க ொல்தை எழுதிவிட்டொல் 
கமொழியில் பிதை ஏற்படும். 

சிறு சிறு வொக்கியங்கைொக விதடகதை 
எழுதி வினொவுக்வகற்ப முடித்து எழுை 
வவண்டும். 

 
கவனத்தில் ககொள்ளவவண்டியவவ 
 



 நீண்ட வொக்கியங்கதை எழுதுவதைத் ைவிர்க்க 
வவண்டும். எழுவொய், பயனிதை இதயபு இல்ைொமல் 
வபொய்விடும். 

விதடதய அப்படிவய பொர்த்து எழுதுைல் கூடொது. 
கருத்துக்கு அதை மதிப்கபண்கள் மட்டுவம 
வைங்கப்படும். 

 
கவனத்தில் ககொள்ளவவண்டியவவ 
 



 வினொவின்  முக்கியச்  க ொல்வை   
அவையொளம் கொணவவண்டும்.  

 அவைப் புரிந்துககொள்ள வவண்டும். 

வினொ வவககள் 

எது, எதவ, எதை, எவற்தற, எவ்வொறு, எப்படி, 
எப்வபொது, என்ன, எத்ைதகய  

ஏன், யொது, யொதவ 

ஒப்பீடு, வவறுபொடு, கொைணம்  



  
  
    எது? / ஏன்? 

 
எது அரிய க ொத்து எனக் கருைப்படுகிறது ஏன்?  

    (5 மதிப்கபண்கள்)  

 
உள்ைம் என்னும் உயர்ந்ை மூைைனத்தை அடிப்பதடயொகக் 
ககொண்வட ஊக்கமுதடய மனிைர்கள், ைங்கள் துதறகளில் 
அரும்கபரும்  ொைதனகதைப் புரிந்திருக்கிறொர்கள்.  
அைனொல்ைொன் உடலில் உயிர் இருக்கும்வதை நம்வமொடு 
இருக்கக்கூடிய அரிய க ொத்து நமது உள்ைம் எனக் 
கருைப்படுகிறது . 



 எவ்வொறு? 
 
நட்பு என்பது எவ்வொறு இருக்கவவண்டும் ? 

   (4 மதிப்கபண்கள்) 

நட்பு முகத்தில் மட்டும் மகிழ்ச்சிதயக் கொட்டுவைொக 
இல்ைொமல் உள்ைத்தில் அன்பு உதடயைொக 
இருக்கவவண்டும். நண்பன் ைவறு க ய்யும்வபொது அவதன 
இடித்துதைக்க வவண்டும். நண்பன் கவறுத்துப் பதகதம 
ககொண்டொலும் ைக்க இடத்தில் அறிவுதை கூறித் 
திருத்ைவவண்டும். இவ்வொறுைொன் நட்பு என்பது 
இருக்கவவண்டும். 



 
ஒப்பீட்டு வினொக்கள் (வவக 1) 

  

எண்ணங்கள் எைனொல் தீப்கபொறிவயொடு ஒப்பிட்டுப் 
வப ப்பட்டுள்ைன?    (6 மதிப்கபண்கள்)  

 
ஒரு தீப்கபொறி விழுந்ைதும் முைலில் கனிகிறது, பின்னர் 
புதககிறது, அைன்பின் ககொழுந்துவிட்டு எரிகிறது. 
அதுவபொல் நம் உள்ைத்தில் ஓர் எண்ணம் வைொன்றினொல் 
நொம் தினமும் அதைப்ப்பற்றிச் சிந்தித்துக்ககொண்வட 
இருப்வபொம். நொைதடவில் அைதனச் க ய்யவவண்டும் 
என்ற எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும். அந்ை எண்ணவம நமது 
க யைொக மொறும். அைனொல்ைொன் எண்ணங்கள் 
தீப்கபொறிவயொடு ஒப்பிட்டுப் வப ப்பட்டுள்ைன. 

 



 
ஒப்பீட்டு வினொக்கள் (வதக 2) 
 

நல்ை நண்பர்கள் ஏன் ஒரு தூண்டுவகொலுடன் 
ஒப்பிடப்படுகிறொர்கள்? (6 மதிப்கபண்கள்)  

 

ஒரு தூண்டுவகொல்ைொன் விைக்தகத் தூண்டி 
நன்றொக  எரியவிட உைவுகிறது. அதுவபொல் நம்தமத் 
திருத்தி நல்வழிப்படுத்ை நல்ை  நண்பர்கள் 
இன்றியதமயொைவர்கள். எவருக்கும் கட்டுப்படொைவரும் 
நல்ை நண்பருக்குக் கட்டுப்படுவதுண்டு. அைனொல்ைொன்  
நல்ை நண்பர்கள் ஒரு தூண்டுவகொலுடன் 
ஒப்பிடப்படுகிறொர்கள். 

 



யொதவ? & ஏன்? வினொக்கள் 

 
இதையர்களிடம் இருக்கவவண்டியதவ யொதவ என்று 
கட்டுதையொசிரியர் கூறுகிறொர்? ஏன்?(5 மதிப்கபண்கள்)  

 

நல்ை மனப்பொங்கு உதடய மனிைர்களிடம் இருக்கும் 
அறிவும் திறதமயுவம பயனுதடயதவயொகும். 
அைனொல்ைொன் இதையர்களிடம் நல்ை கல்வியறிவு, 
நற்பண்புகள், கற்றதைத் திறதமவயொடும் 
விருப்பத்வைொடும் க யல்படுத்தும் மனப்பொங்கு, 
சூைல்கதைச்  ரியொகப் புரிந்து  மொளிக்கும் ைன்தம, 
 ரியொன முடிதவ எடுக்கும் திறன் யொவும் 
இருக்கவவண்டும் என்று கட்டுதையொசிரியர் கூறுகிறொர்.  



 வினொவுக்வகற்ப விதடகதை எழுதி முடிக்கவவண்டும் 

 

எகொ: நிதனவொற்றதையும் மறதிதயயும் சீர்படுத்தி வொை   

         நொம் என்ன க ய்ய வவண்டும் ?  ஏன்?  

                                                     (5 மதிப்கபண்கள்) 

                                        
நிதனவொற்றதையும் மறதிதயயும் சீர்படுத்தி வொை நொம் 
   கொய்கறிகள், கீதைகள் முைைொன ஆவைொக்கிய உணவு  
   வதககதை உண்ண வவண்டும். அப்வபொதுைொன் நம்  
   மூதை நன்றொகச் க யல்படும். 



 வைதவயின்றிச் க ொற்கதை மொற்றி 
எழுைவவண்டியதில்தை  

 

நிதனவொற்றதையும் மறதிதயயும் சீர்படுத்தி வொை நொம் 

   கொய்கறிகள், கீதைகள் முைைொன ஆவைொக்கிய உணவு   

   வதககதை உண்ண வவண்டும். 

   ( ொப்பொட்டுப் கபொருட்கதைச்  ொப்பிட வவண்டும்)x  

   அப்வபொதுைொன் நம் மூதை நன்றொகச் க யல்படும்.  

   (அறிவு நன்றொக வவதைக ய்யும்)x   

 



 அந்ைச் க ொல்லுக்கொன வநைடிப் கபொருைொக அதமைல்  

எ.கொ: பதகதமயும் – விவைொைமும் (எதிரியும் – ைவறு) 

 

 கபொருள் பகுதிக்குப் கபொருந்தி இருத்ைல்  

எ.கொ: அகலுவதை – நீங்குவதை (க ல்வதை – ைவறு) 



 அடிச்க ொல்லுக்குப் கபொருள் கொணுைல் 

எ.கொ:  வைப்படுத்ைக்கூடிய – க ம்தமயொக்கக்கூடிய 

           வைம் – க ம்தம, க ழிப்பு 

 

 க ொல்லின் அதமப்புக்வகற்பவவ கபொருளின் 
அதமப்பும் அதமைல் வவண்டும்  

எ.கொ:  உறுதியொக       

          நிச் யமொக, திடமொக  

          (நிச் யம், திடம் - ைவறு) 



 அந்ைச் க ொல்தைச் க ொந்ை வொக்கியத்தில்  
அதமத்துப் பொர்த்துப் கபொருைறிைல் 

 

எ.கொ:  ொதிக்க  

என்னொல் எதையும்  ொதிக்க முடியும்  

என்னொல் எதையும் க ய்துமுடிக்க முடியும்  




