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P 5 – மாதிரி கட்டுரை & பயிற்சி வினா 

ப ொருளடக்கம்  
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ததொகுதி: 1 
 

     கருப்தபொருள்: ப ொறுப் ற்ற பெயல் 

 

ைொதிரிக் கட்டுகர   

நொன் தசய்த தபொறுப்பற்ற தசயல் 

 

கீபழ பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும் குறிப்புககள நீ இந்த கட்டுகர எழுதுவதற்கு உதவியொக 
 யன் டுத்திக்பகொள்ளலொம். 

• எப்ப ொழுது அந்த ப ொறுப் ற்ற பெயல் நடந்தது? 
• எப் டி அந்த ப ொறுப் ற்ற பெயலில் ஈடுப் ட்டொய்? 
• ஏன் அவ்வொறு ப ொறு ற்று நீ நடந்து பகொண்டொய்?  
• அந்த ெம் வத்திலிருந்து நீ கற்றுக் பகொண்ட  ொடம் என்ன? 
 

"வணக்கம் நண் ொ! 1. கொற்று இதமொக வசீுகிறது, சூரியனும் மங்கலொகத் திகழ்கிறொன். 

2. மிதிவண்டி ஓட்டுவதற்கு தபொருத்தமொன நொள்; என்ன தசொல்கிறொய் ? என்று கூறிய  ொலு 

தன் 3.ஆருயிர் ததொழன் ைணியின் வடீ்டு வொெலில் நின்றொன். ைணிக்கு  ொலுவின் பயொெகன 

 ிடித்திருந்தது. 4.உடலும் உயிரும் தபொல் ஒற்றுரமயொகத் திகழ்ந்த இருவரும் தத்தம் 

ைிதிவண்டிகளின் ைீது ஏறி புறப் ட்டொர்கள். 

 இகண ிரியொ பதொழர்கள் புதுப்பூங்கொவிற்குச் பெல்ல திட்டம் தீட்டினொர்கள். ஆனொல், 

பூங்கொகவ அகடந்தப ொதுதொன் அதில் ைிதிவண்டி ஓட்டக்கூடொது என்ற எச்ெரிக்கக  லகக 

இருப் கத அறிந்தனர். ஏைொற்றம் அகடந்த ைணி பெொகம் பதொய்ந்த முகத்துடன்  ொலுகவ 

பநொக்கினொன்.  ொலுவும் அவனுக்கு ஆறுதல் கூறி பவறு எங்பகயொவது ைிதிவண்டி ஓட்டி 

களிக்கலொம் என்று பயொெகன கூறினொன். 

1. வருகண - Creative Description         2. உகரயொடல் - Dialog  
3.  பெொற்களஞ்ெியம் - Catchy Words         4. இனிய பதொடர் - Good Phrase 
 

ைணியின் முகத்தில் உடபன 1. புன்னரக பூத்தது. அவன் ெொகலயில் ைிதிவண்டி 

ஓட்டப்ப ொவதொக கூறி அப் டிபய பெய்ய ஆரம் ித்தொன். " ெொகலயில் வொகனம் எதுவும் 

இல்கல; ஆனொலும்  ொலுவுக்குத் தன் பதொழனின் பெயல் தவறு என்று பதொன்றியது. 2. அவன் 

உடதன தவண்டொம் மணி!  சொரலயில் விரையொடுவது நமக்கும் ஆபத்து, நம்ரமச் சுற்றி 

இருப்தபொருக்கும் ஆபத்து ! " என்று மணிரய எச்சரித்தொன். அவன் பெொற்கள், 3. தசவிடன் 
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கொதில் ஊதிய சங்ரகப் தபொல் பயன் இல்லொமல் தபொயின. ைணி திரும் ி  ொர்த்து அவகன 

நிறுத்த முயன்ற  ொலுவின் பகொகழத்தனத்கதக் பகலி பெய்யத் பதொடங்கினொன். அத்தருணம் , 

4. " ஆஆஆஆஆ! " என்று வொனத்ரதப் பிைக்கும் சத்தம் ஒலித்தது.  

 

1. பெொற்களஞ்ெியம் – Catchy Words    2. உகரயொடல் – Dialog  
3. உவகைத்பதொடர் – Metaphor         4. ஒலிக்குறிப்பு – Expression phrase 
 

ைணி அதிர்ச்ெியில் 1. ஆடொமல் அரசயொமல், திககத்து நின்றொன். அவன் ஒரு வயதொன 

மூதொட்டிகய இடித்து தள்ளிவிட்டகத உணர்ந்தொன். அவர் துடித்துக்பகொண்டிருந்தொர்; அவரின் 

க யில் இருந்த  ழங்கள் கீபழ இகரந்து கிடந்தன. மூதொட்டி வலியொல் தவித்துக் 

பகொண்டிருந்தகதக் கண்ட  ொலு ஓடிச் பென்று அவருக்கு உதவ முயன்றொன். ஆனொல் 

மூதொட்டியொபலொ வலிகயத் தொங்கிக் பகொண்டு எழுந்திருக்க இயலவில்கல. திடீபரன்று அவர் 

ையங்கி விழுந்தொர். அச்ெையம்வகர   யத்தில் ெிகலப ொல் நின்றுபகொண்டிருந்த ைணி, உடபன 

தன் ககத்பதொகலப்ப ெிகய பவளிபய எடுத்து ைருத்துவ வண்டிகய அகழத்தொன். 

 2.கண் இரமக்கும் பநரத்தில், ைருத்துவ வண்டி வந்தது. ைருத்துவ அதிகொரிகள் 

மூதொட்டிகய வண்டியில் ஏற்றிக்பகொண்டு கொற்றின் பவகத்தில் புறப் ட்டொர்கள். ைருத்துவ 

வண்டியுடன் ஒரு கொவல் வண்டியும் வந்திருந்தது. அதிலிருந்த  அதிகொரி ஒருவர் நண் ர்ககள 

விெொரித்து ெில குறிப்புககள எடுத்துக் பகொண்டொர். அவர் ெினம் பகொண்ட குரலில் மூதொட்டிகய 

இடித்தது யொர் என்று பகட்டப ொது,  ொலு தன் நண் கனக் கொட்டிக்பகொடுக்கவில்கல. அதிகொரி 

இருவகரயும் கடுகையொக திட்டினொர். தங்களது தவற்கற எண்ணி பவட்கத்தில் இருவரும் 

தகலக்குனிந்தொர்கள். ைணி தொன் பெய்த தவற்கற நிகனத்து வருந்தினொன். அதிகொரி 

ெொகலயில் விகளயொடுவதனொல் ஏற் டும் ஆ த்கத எடுத்துக் கூறி புறப் ட்டொர். 3. " அன்பொன 

நண்பரன ஆபத்தில் அறியலொம்" என்ற  ழபைொழியின் அர்த்தத்கத உணர்ந்த ைணியின் 4. 

கண்கள் கண்ணரீில் மிதந்தது.      

  1,2,4 - பெொற்களஞ்ெியம் – Catchy Words  3.  ழபைொழி – Palamozhli       

அவன்  ொலுவிடம் ைன்னிப்பு பகட்டு தன் ப ொறுப் ற்ற பெயகல ைறு டியும் பெய்ய 

ப ொவதில்கல என்று 1. உத்திரவொதம் பகொடுத்தொன். தன் தவற்கற உணர்ந்த நண் கன 

ைன்னித்து அவன் நல்ல எண்ணங்ககள நிகனத்து ப ருகை பகொண்டொன்  ொலு. அதன் ின், 

நண் ர்கள் இருவரும் மூதொட்டிகயச் ெந்திக்க ைருத்துவைகனக்குப் புறப் ட்டொர்கள். இருவரும் 

அவரிடம் ைன்னிப்பு பகட்டுக்பகொண்டனர்.  
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                2 “இன்னொதசய் தொரை ஒறுத்தல் அவர்நொண                                  

நன்னயஞ் தசய்து விடல்” 

3. என்பதற்கு ஏற்ப மூதொட்டியும் ைணி பெய்தப் ப ொறுப் ற்ற பெயகலப் ப ருைனதுடன் 

ைறந்து ைன்னித்த அந்த மூதொட்டியின் நற்பெயகலக் கண்டு ைணியும்  ொலுவும் புரிப்பு 

அகடந்தனர். அவர்களுக்கு மூதொட்டி நல்ல எடுத்துகொட்டொக விளங்கினொர். 

1. பெொற்களஞ்ெியம் – Catchy Words    2. திருக்குறள் – Thirukural 

3. இகணக்கும் வொக்கியம் – Connecting words 

 

அருச்தசொற்கள் 

 

மங்கலொகத்   – பதளிவில்லொத (Dimly)  

தத்தம்   – அவரவர் (According to one's)                             

கைிக்கலொம்   – ைகிழலொம் (Enjoy)  

புன்னரக   – ெிரிப்பு (Smile)  

அத்தருணம்   – அந்பநரம் (On that time) 

தகொரழதணம்  – எதற்கும்  யம் பகொள் வன் (Timid person)  

இரைந்து   – ெிதறி (Scattered) 

கடுரமயொக   – ைிகவும்  யங்கரைொக (Strictly) 

உத்திைவொதம்  – உறுதி (Assurance) 

இன்னொதசய் தொரை  – தீகை பெய்தவர் (Harmful) 
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பயிற்சி வினொ 

 

 ததொகுதி: 1 
 

    கருப்தபொருள்: ப ொறுப் ற்ற பெயல் 

 

 

 

 ின்வரும்  டத்பதொடகர அடிப் கடயொகக் பகொண்டு, 100 தசொற்களுக்குக் குரறயொமல் 
ஒரு கட்டுகர எழுது. கீபழ பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும் உதவிக் குறிப்புககளயும் 
ைனவகர டத்கதயும் இந்தக் கட்டுகர எழுதுவதற்கு உதவியொக நீ  யன் டுத்திக் 
பகொள்ளலொம்.  

 

  

 

பகலிச்ெித்திரம்    தண்ணரீ் பகொதித்தது  

உணவுச்ெண்கட   அடுப்பு 

கந்தல் துணி    கவனிக்கத் தவறினர் 

 தற்றத்துடன்        தீப் ற்றியது 
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உதவிக் குறிப்புகள் 
 

➢ நீண்ட  ள்ளி விடுமுகற எங்ககளச் சுதந்திர  றகவகளொக ைொற்றியது. 

➢ ப ற்பறொர்கள் பவகலக்குச் பென்றனர் 

➢ வடீ்டுப் ொடங்ககள முடித்து பகலிச்ெித்திரம்  ொர்த்பதொம் 

➢ மும்முரைொக விகளயொட்டில் ஈடுப் ட்படொம் 

➢ பதநீர் குடிக்க நிகனத்பதொம் 

➢ அடுப் ில் பவந்நீர் சுட கவத்பதொம் 

➢ கவனத்கதச் ெிதறவிட்டு உணவு ெண்கட ப ொட்படொம் 

➢ கவனக் குகறவு 

➢ கொரியத்தில் கண்ணொய் இரு 

➢ அடுப்பு பவடித்துத் தீப் ற்றி எரிந்தது. 

➢ தண்ணரீ் ெிதறியது 

➢  தற்றைகடந்பதொம் 

➢ கொயம் ஏற் ட்டது 

➢ பவட்கி தகல குனிந்பதொம் 
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மன வரைபடம் 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எனது தபொறுப்பற்ற 
தசயலொல் ஏற்பட்ட 

பொதிப்பு 
 

முடிவுரை 

கற்றுக்தகொண்ட பொடம் / நீதி  

 

முன்னுரை 

எங்தக? 

 

முன்னுரை 

யொர்? 

 

முன்னுரை 

எப்தபொது? 

 

தபொருளுரை 

ஏன்? 

 

தபொருளுரை 

எப்படி தரீ்வு கொணப்பட்டது? 

 

தபொருளுரை 

என்ன நடந்தது? 

 


