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நம்�வதற்�, 
ெசா�க்�வதற்� �ன்னால்

01 ேமாசமான எ�த்�
பல ேபால ிச்ெசய்த ிகள் மற்�ம் கட்�ைரகள் எ�த்�ப்ப �ைழகள், 

இலக்கணப்ப �ைழகேளா� எ�தப்பட்��க்�ம். ஒ�கட்�ைரய�ன் 

உள்ளடக்கத்த ில் மட்�மின்ற ி தளத்த ின் ப �ற பக்கங்கள ��ம், 

�ற ிப்பாக ‘எங்கைளப் பற்ற ி’, ‘ெதாடர்�க்�’ ஆக ிய பக்கங்கள �ல் 

இப்ப �ைழகைள ந�ங்கள் காணலாம்.  

02 ெசா�க்�ெபாற ி
தைலப்ப �ல் ‘ஆச்ச�யமான’ அல்ல� ‘நம்ப ��யாத’ ேபான்ற 

ெசாற்கேளா� உங்கள் கவனத்ைத ஈர்க்�ம் படங்க�டன் 

கட்�ைரகள் இ�ந்தால் அதைனச் ெசா�க்காமல் இ�ப்பேத 

நல்ல�. ’ெபாற ி’யாக உ�வாக்கப்பட்ட அந்த இைணப்� 

வ�ளம்பர ந ித ிைய அத ிக�க்�ம் உத்த ியா�ம். இைணப்� 

சந்ேதகத்த ிற்��ய உள்ளடக்கம், ஆய்�கள், தாேன தரவ �றக்�ம் 

இடம், தைலப்�க்�ப் ெபா�ந்தாத உள்ளடக்கங்க�க்� அந்த 

இைணப்� ெகாண்� ெசல்லலாம். 

03 ேமாசமான �ைகப்படங்கள்
ந ியாயமான ெசய்த ி எ��பவர் ஒ�ேபா�ம் த ி�க்கப்படாத, அல்ல� 

வ�காரமான படத்ைத,  �ம்�வைதப்ேபான்ற, உண்பைதப்ேபான்ற 

படத்ைதப் பயன்ப�த்த மாட்டார். அதற்� பத ிலாக தைலப்� காட்�ம் 

ெசய்த ிசார்ந்த படங்கைள மட்�ேம பயன்ப�த்�வார். இவ்வாறாக 

படங்கள் கட்�ைர�டன் இைணக்கப்பட்��ப்ப �ன், கட்�ைரயாள�ன் 

ப �ற கட்�ைரகைள, அைவ காட்�ம் க�த்�க்கள �ன் ேகாணங்கைள 

ஆராய�ம். 

கீழ்க்கா�ம் அறி�றிகைளக் கண்டறி�ங்கள். 
அப்ேபா� ேபாலிச் ெசய்திகைள 
இைணயெவள�ய�ல் உங்களால் அைடயாளம் 
காண ���ம். 

04 அநாமேதய எ�த்தாளர்கள்
ச ில சமயம், ம ிக ரகச ியத் தகவைலப் பக ிர்ந்� ெகாள்�ம்ேபா� தன் 

அைடயாளத்ைத மைறக்க வ ��ம்�ம் கட்�ைரயாளர் யார் என்� 

கட்�ைரய�ல ி�ந்� அற ிய��யா�. ஆனால், இ� அ��. ெபா�வாக 

கட்�ைரய�ன் �லம் இல்லாவ�ட்டால் அ� ேபால ிச் ெசய்த ிதான். 

உண்ைமயான ெசய்த ி எ��ேவார் அவர்க�ைடய நம்பகத்தன்ைமைய, 

பைழய கட்�ைரகைள ந�ங்கள் ேசாத ித்�ப் பார்க்க ஏ�வாக தங்கள� 

ெபயைர ெவள�ப்பைடயாக ெவள�ய ��வர். 

05 ஆதரவள �க்கப்பட்ட உள்ளடக்கம்
�த ிய இைணயத் தளங்கள �ல், ச�க ஊடகங்கள �ல் ஆதரவள�க்கப்பட்ட 

உள்ளடக்கம் ஆதரவள�க்கப்படாத உள்ளடக்கத்ைதப் ேபாலேவ 

காட்ச ியள �க்�ம். அைவ வ�ளம்பரதாரர்கள �ன் ஆதர� ெபற்றைவயாக 

இ�க்�ம். எைதேயா வ �ற்க �யல்வதால் ந ித ியள �க்கப்பட்ட கட்�ைரச் 

ெசய்த ிகள் அைனத்�ேம சார்�ைடயைவ.  ’ஆதரவள �க்கப்பட்ட’, 

‘ந ித ி�தவ �யள �ப்பவர்’ ேபான்ற ெசாற்ெறாடர்கைள கவன �க்க�ம். 

06 பரவல் காெணாள �
பர�ம் காெணாள �கள் அைனத்�ேம ேபால ியானைவ அல்ல. 

இ�ப்ப ��ம், இைணயெவள �ய �ல் ப �ரபலமாக இ�க்�ம் 

பல காெணாள �கள் த ிைசத ி�ப்பக்��யைவ. �� உள்ளடக்க�ம் 

இல்லாமல் அைவ பத ிேவற்றப்ப�வதால், மக்கள �ன் ��தைலத் 

த ிைசத ி�ப்ப � க�த்தாக்கத்த ில்தவறான ��ெவ�க்க ைவக்�ம். பல 

காெணாள �கள் வ�ளம்பரம் ெசய்�ம் ந ி�வனங்கள�ன் ஆதர� 

அள�க்கப்பட்டைவயாக�ம் ந ித ி�தவ� அள �க்கப்பட்டைவயாக�ம் 

உள்ளன.  


