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தரைப்ரைத் ததர்ந்ததடுத்தல் 
 

• எல்ைா தரைப்புகரையும் கூர்ந்து 
ைடித்தல் 

• சரியான தரைப்ரைத் ததர்ந்ததடுத்தல் 
• முக்கியச் தசாற்கரை/ததாடர்கரை, 

கட்டரைச் தசாற்கரை அடிக்தகாடிடுதல் 
• தரைப்ரைப் பிரித்துப் ைார்த்தல் 



ைடிநிரைகள் 
 

• திட்டமிடுதல் -  10 நிமிடம் 
• எழுதுதல்    -  50 நிமிடம் 
• சரிைார்த்தல்  -  10 நிமிடம் 

 

 



ைடிநிரைகள் 
 

திட்டமிடுதல் (10 நிமிடம்) 
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கருத்துகளுக்கு வலுவூட்டுதல்  

• தேற்தகாள் & இனிய ததாடர்கள் ையன்ைாடு 
     ைழதோழி, திருக்குறள், ைாடல் வரி,  
     ேைபுத்ததாடர், இரைதோழி, உவரே,  
     தைான்தோழி, தசய்தித்தாள்களில் தவளிவந்த 
     ஆய்வு, கைக்கீடுகள் (statistics)  
     குறிப்பு: அைவாக, தைாருத்தோகப் 
     ையன்ைடுத்துதல்  
 

 



தோழிநரட   

• கருத்துத் ததளிவு, எளிய நரட  
• சிறு வாக்கியங்கைாக எழுதுதல் 
• இரைப்புச் தசாற்கள், அருஞ்தசாற்கரைப் 

ையன்ைடுத்துதல் 
• பிரழயின்றி எழுத முயற்சி தசய்தல் 
•   கவனம்: எழுத்துப்பிரழ, தசாற்பிரழ, 
     இைக்கைப் பிரழ, ஒற்றுப்பிரழ, வாக்கிய 
     அரேப்பு, நிறுத்தற்குறி 
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கட்டுரையின் அரேப்புமுரற 
 

• முன்னுரை 
• தைாருளுரை 
• முடிவுரை 

 



முன்னுரை 
• வாசகரை தேலும் ைடிக்கத் தூண்டுதல்  
• இனிய ததாடரைக் தகாண்டு ததாடங்குதல்  
• தரைப்ரை அறிமுகம் தசய்தல்  
• முக்கியச் தசாற்கரைதயா ததாடர்கரைதயா  

நீங்கள் எவ்வாறு புரிந்து 
தகாண்டிருக்கிறீர்கள் என்ைரத வரையரற 
(define) தசய்தல்  

• தரைப்ரை அணுகும் முரறரயக் கூறுதல்  
 



தைாருளுரை 

• 3 முதல் 4 ைத்திகள் 
• 5 கருத்துகளுக்குக் குரறயாேல் எழுதுதல் 
• கருத்துகரை முக்கியத்துவத்தின் 

அடிப்ைரடயில் முதலிலிருந்து வரிரசப்ைடி 
எழுதுதல் 

• உதாைைங்கரைச் சான்றுகைாகத் தருதல் 
 



முடிவுரை 

• முன்னுரைதயாடு ததாடர்புைடுத்துதல் 
• கருத்துகரைத் ததாகுத்துரைத்தல்   
• வாசகரைச் சிந்திக்கத் தூண்டுதல்  
• கட்டுரைரய வாசிப்ைவர்களின் ேனத்தில் 

உங்கள் கருத்ரத நிரைநிறுத்துதல்    



தரைப்பு வரக 
 

• அனுைவம் 
• விைக்கம் 
• கருத்துரை   

 



அனுைவக் கட்டுரை  
 

தகாடுக்கப்ைட்டுள்ை உதவிக் குறிப்புகரைப் 
ைடிக்கவும் 
 



விைக்கக் கட்டுரை 

• கருத்துகரை நிைல்ைட எழுதுதல் 

• கருத்துகரை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் திறம்ைடச் 

   தசால்லுதல் 

• தசாந்த அனுைவங்கரை எழுதக்கூடாது   
• கரத வடிவில் எழுதக்கூடாது   

 



கருத்துரை கட்டுரை  

• இவ்வரகக் கட்டுரையில் தவறும் கருத்துகரை 
ேட்டும் ததாகுத்து எழுதுதல் கூடாது 

• தரைப்ரைதயாட்டிய உங்கள் கருத்ரத 
முன்னுரையில் நிரைநாட்டுதல்   

• 3 அணுகுமுரறகள்  
•  தரைப்ரை முற்றிலும் ஆதரித்து எழுதுதல்/   
•  தரைப்ரை முற்றிலும் ேறுத்து எழுதுதல்/  
•  தரைப்ரை ஆதரித்தும் ேறுத்தும் எழுதுதல் 
    ோதிரி வினா 
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கவனத்திற்கு... 

• சரியான வினா எண்ரை எழுதுதல்  
• அகைாதிரயப் ையன்ைடுத்துதல்   
• 5-6 ைத்திகள் எழுதுதல் 
• கட்டுரைரய எழுதுவதற்கு இரடயில் 

தரைப்ரை மீண்டும் மீண்டும் வாசித்தல்  
• 200 தசாற்களுக்குக் குரறயாேல் எழுதுதல்   

 



கவனத்திற்கு... 

• வைவை என்று எழுதுவரதத் தவிர்த்தல் 
• ஒதை கருத்ரத மீண்டும் எழுதுவரதத்  
     தவிர்த்தல்   
• கருத்துக்குத் தரும் முக்கியத்துவத்ரத 

தோழிக்கும் தருதல்  
• அடித்தல் திருத்தல் இல்ைாேல் ததளிவாக 

எழுதுதல் 
 



ததர்வுக்குத் தயார் தசய்தல்  

• ோதிரிக் கட்டுரைகள் வாசித்தல் 
• தேற்தகாள்கள், இனிய ததாடர்கரை 

ேனப்ைாடம் தசய்தல் 
• அடிக்கடி தசய்யும் பிரழகரைக் கவனத்தில் 

தகாள்ளுதல் 
• சிை கட்டுரைத் தரைப்புகரைத் 

ததர்ந்ததடுத்துக் கருத்துதிர்ப்புச் தசய்தல்  



சந்ததகங்கள்? 


