
மேல்நிலல இரண்டாே் ஆண்டு  -   ப ாதுத் தமிழ் 

இலக்கணக் குறி ்புகள் 

  (இயல் 1 முதல் 8 வலர ) 

 

            1.பண்புத்ததொகை 

குணம் ,உருவம், நிறம், எண்,சுகவ இப்பண்புப் தபயரை்ள ொடு 

தபயரத் ொற்ை ் ள ரந்்து வரும் கம விகுதி மகறந்து வரும். 

த ொற்ைளுை்கு இகையில் ஆகிய, ஆன என்னும் த ொற்ைளு ் ஒன்று 

மகறந்து வரும்.  

 ொன்று: 

இயல் -1 

*த ம்பரிதி                       *த ந்தமிழ்                                             *த ந்நிறம்          

                *தவங்ைதிர ் 

இயல் - 2 

*புதுப்தபயல்              *தைொடுங்ளைொல்                       இயல்-

3                                             *நன்ைலம்    

    இயல்-5                                     *தபருங்ைைல்   

      இயல்-6                                          * ததொல்தநறி    

       இயல்-8                                         * ைருந்தைம் 

* தவங்குருதி  

*அருந்திறல்  

*தநடுவழி  

*தவ ் ருவி  

*தநடுளவல் 

* நன்தமொழி 

*நன்னொடு 

            2.அடுை்குத்ததொைர ்

ஒளர த ொல் இரண்டு அல்லது ளமற்பை்ை அ வில் அடுை்கி வரும் 

த ொற்ை ் அடுை்குத்ததொைர ்எனப்படும்.த ொல்கல பிரித்தொல் தபொரு ் 

தரும்.  

 ொன்று: 

இயல்-1 

* முத்துமுத்தொய் 

இயல் - 8 

* ஊன்ற ஊன்ற 

         3. விகனத்ததொகை 

முதலில் இருை்கும் த ொல் ஒரு விகன த் ொல்லொைவும், இரண்ைொவது 

த ொல் தபயர ் ்த ொல்லொைவும் முை்ைொலத்திற்கும் தபொருந்தி 

வரை்கூடியதொைவும் அகமந்திருை்கும். 

 ொன்று: 

* தொழ்ைைல் - இயல் 3 

*வயங்கு தமொழி - இயல் 4 
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*வ ரத்லம் - இயல் 5 

*ைொய்தநல் - இயல் 7 

*விரிைைல் - இயல் 8 

        4.உவகமத்ததொகை 

உவகம  ்த ொல்கல அடுத்துப் ளபொன்ற, ளபொல என்ற த ொல் மகறந்து 

வரும். 

 ொன்று: 

* மலரடி - இயல் 5 

* ைைல்தொகன - இயல் 8 

           5.எண்ணும்கம 

இரண்டு த ொல்லின் இறுதியில் 

உம் என்னும் இகை த் ொல் தவ ிப்பகையொை வந்தொல் அது 

எண்ணும்கம ஆகும். 

 ொன்று:  

*அன்பும் அறமும் - இயல் 3 

*அறிவும் புைழும் - இயல் 4 

*ஆைலும் பொைலும் - இயல் 6 

               6.உருவைம் 

உவகம ளவறொைவும், தபொரு ் ளவறொைவும் ைருதொமல் இரண்டும் 

ஒன்றுபைை் கூறுவது உருவைம் எனப்படும். 

 ொன்று: 

* வியரக்வ தவ ் ம் - இயல் 1 

       7.விகனயொலகணயும் தபயர ்

ஒரு விகனமுற்று த யகல உணரத்்தொமல் விகன த ய்தவகனை் 

குறிை்கும் தபயர ்விகனயொலகணயும் தபயரொகும். 

( தபரும்பொலும் அர,் ஆர,் ஓர ்என்னும் விகுதியில் முடியும்) 

 ொன்று: 

* உயரந்்ளதொர ்- இயல் 1 

*த ன்றவர ் - இயல் 3 

*பொதைர ்- இயல் 8 

                8.தபயதர  ்ம் 

ஒரு எ  ்த்திற்கு பின்  தபயகரை் தைொண்டு முடிந்தொல் அது 

தபயதர  ்ம் ஆகும் (விகுதி-அ, கின்ற, உம்) 

 ொன்று: 

இயல்-7 

* புை்ை 

இயல் - 8 

* த ொற்ற 

* திருந்திய 

* வொய்த்த 

* உவப்ப 

* தைொடுத்த 

* ஈந்த 
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             9.விகனதய  ்ம் 

ஒரு எ  ்த்திற்கு பின் விகனகயை் தைொண்டு முடிந்தொல் அது 

விகனதய  ்ம் ஆகும்.( விகுதி-இ, உ) 

 ொன்று: 

* சிவந்து - இயல் 1 

இயல்-8 

* தவந்து 

* சினந்து 

* ளபொந்து 

            10.இகைை்குகற 

ஒரு த ொல்லின் இகையில் ஒரு எழுத்து குகறந்து வருவது இகைை்குகற 

எனப்படும். 

 ொன்று: 

* இலொத (இல்லொத) இயல் 1 

* உ து (உ ் து) இயல் 3 

        11.உரி த் ொற்தறொைர ்

 ொல, உறு,தவ, நனி, தை, மொ, ைடி, கவ இ த் ொற்ை ் தபயர ் ்

த ொல்ளலொடும் விகன  ்த ொல்ளலொடும் ததொைரந்்து வந்தொல் அது 

உரி த் ொற்தறொைர ்ஆகும். 

 ொன்று: 

* மொதவம் - இயல் 3 

*மொமயிகல இயல் 5 

*தைங்கை இயல் 8 ( நமது பொைப் பகுதியில் மொ, தை என இரண்டு 

உரி த் ொற்ை ் மைட்ுளம வந்து ் ன என்பகத நிகனவிற் தைொ ்  

ளவண்டும்.) 

           12.ஈறுதைை்ை எதிரம்கறப் தபயதர  ்ம் 

ஒரு த ொல்லில் இறுதி எழுத்து தைைட்ு எதிரம்கற இகைநிகல (ஆ) 

இறுதியில் தபற்று  வரும் இரண்ைொம் த ொல் தபயர ்த் ொல்லொை வரும். 

 ொன்று: 

* தபொய்யொ - இயல் 2 

*அகையொ - இயல் 4 

*மறவொ - இயல் 5 

*அறியொ - இயல் 7 

           13.ததொழிற்தபயர ்

ஒரு ததொழிகல உணரத்்தி வரும் தபயர ்ததொழிற்தபயரொகும்.அல், தல், 

அம்,கை ளபொன்ற விகுதிை ில் ஏளதனும் ஒன்கறை் தைொண்டு முடியும். 

 ொன்று: 

*மறத்தல் - இயல் 3 

இயல்-6 

*நகை  

*அழுகை  

*இ ிவரல்  

*மருை்கை  
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*அ  ்ம்  

*தபருமிதம்  

*தவகு ி 

*உவகை 

*த ொல்லுதல்  

*மகலதல் - இயல் 8 

        14.த ய்யு ிக  அ தபகை 

ஒரு அ தபகைத ொல்கலப் பிரிை்கும் ளபொது ஈரக  ச்ீரொை வரும். 

 ொன்று: 

*சிறொஅர ்- இயல் 4 

* உழொஅது - இயல் 5 

* ைவொஅன் - இயல 8 

       15.இன்னிக  அ தபகை 

ஒரு அ தபகை த ொல்கலப் பிரிை்கும் தபொழுது மூவக   ்சீரொை வரும். 

 ொன்று: 

* படுப்பதூஉம் - இயல் 6 

     16.த ொல்லிக  அ தபகை 

ஒரு அ தபகை த ொல்லின் இறுதி எழுத்து இ என்னும் உயிர ்எழுத்தில் 

முடிந்தொல் அது த ொல்லிக  அ தபகை ஆகும். 

 ொன்று: 

*வக இ - இயல் 2 

* தவரீஇய - இயல் 5 

* ஒரீஇ - இயல் 6 

                 17.மரூஉ 

*உலை வழை்கில் மை்ை ொல் சிகதத்து வழங்ைப்படுகின்றன. இவ்வொறு 

இலை்ைணம் சிகதந்து, வடிவம் மொறி வழங்கும் த ொற்ைக  

அறிவுகைளயொர ்ஏற்றுை் தைொண்டு ் னர.் இது மரூஉ எனப்படும். 

 ொன்று: 

* நுந்கத (நுந்கத என்றொல் நும் தந்கத என்பது தபொரு ்) இயல் 3 

         18.இைவொகு தபயர ்

ஓர ்இைப்தபயர,் அதகனை் குறிை்ைொமல் அவ்விைத்ளதொடு 

ததொைரப்ுகைய ளவறு தபொருளுை்கு ஆகி வருவது இைவொகு தபயர ்

ஆகும். 

 ொன்று: 

* உலகு - இயல் 3 

            19.ஆகுதபயர ்

மற்தறொரு தபொருளுை்குத் ததொன்றுததொைட்ுப் தபயரொகி வருவது 

ஆகுதபயரொகும். 

 ொன்று: 

* நீலம் - இயல் 8 

          20.முன்னிகலப் பன்கம விகனமுற்று. 

( விகுதிை ் = இர,் ஈர ்,மின் என்னும் விகுதியில் ஏளதனும் ஒன்றில் 

முடியும்) 
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 ொன்று : 

* உன்னவிர ்- இயல் 8 

    21.ஏவல் பன்கம விகனமுற்று 

(விகுதி= மின்) 

 ொன்று: 

* ஒரம்ின் – இயல் 8    

22. இரண்ைொம் ளவற்றுகம உருபும் பயனும் உைன் ததொை்ை ததொகை 

( இரண்ைொம் ளவற்றுகம உருபு ஐ வந்து உகைய என்ற த ொல் உைன் 

ததொை்கி வருதல் ஆகும்.) 

* அரவை்ைைல் ( ஒலிகய உகைய ைைல்) இயல்-8 

                   தயொரிப்பு : 

வ.மளைந்திரன் M.A.,B.Ed., D.T.Ed., 

முதுைகலத்தமிழொசிரியர ்

பொப்புலர ்பதின்ம ளமல்நிகலப்ப ் ி, மீமி ல். 

 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com
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