
தமி� 
                                               ஆறா	 வ�� 

               இல�கண�	 ெமாழி�திற�	         இய�  - 1 
1.   நா� ேப	� ெமாழிைய�� எ��� ெமாழிைய�� ச�யாக ����ெகா�வத�� இல கண�         

ேதைவ  
2. இல கண� இ"ப# எ��  அ"ப# எ��  எ%& க'டைள இ*வதி+ைல 
3.    நா� ேப	வ�� , எ��வ�� நம �� ம�றவ. �� ��ய ேவ/*�  அத�� இல கண� 

ேதைவ"ப*கிற�   
4.  தமிழி+ 0தெல�1�  அ 

5.   அ எ%ற எ�1தி% 0�� �" பி%னா+ l  எ%ற ேகா* இ. கிற� . இைவ உலக1தி+ உ�ள 
5�&கண கான ெமாழிகளி% 0த+ எ�1தி+ ’l’  ேபா%ற  இ"ப# ஒ. ேகா*  இ. கிற� .  

6.   அ   எ:� எ�1�  மனிதைன  �றி கிற� அத% 0�� �" பி%னா+ வ.�   'l'  எ:� ேகா* 
0�� ேகா*  ஆ��  

7.  ' l ' எ:� ேகா* பழ<கால1தி+ ேவ'ைட ஆ*வத�� மனித% 0�கி+ 	ம�த அ��  ='ைட  
�றி கிற�  இ� ெமாழி �� விய"� ஆ��  

8.  மனித?கைள ேபாலேவ எ�1� க@ �� ந'�� , இன0� உ/* .  
9. <க , Bச , /ட , �த , �ப ,%ற  ேபா%ற எ�1� க� ந/ப?க� . இைவ ெப.�பாC� ேச?�ேத வ.� 

(எ .கா ) சி<க� ,த<ைக ,ப/ட�,ப�த+ ,க�ப% , ெத%ற+ . 
10. ந'� எ�1� கைள இன எ�1�க� என மரபில கண� =&கிற�  
11. பழ�தமிF இல கிய� ந� ெச+வ�  
12. ெபா.� உண?G � ஏ�ப" பி�1�" ப# க1 ெத�யாம+ பழ�தமிF இல கிய1தி% அ.ைமைய 

நா� அறி�� ெகா�ள 0#யா�  
 

               இல�கண�	 ெமாழி�திற�	         இய�  - 2 
1. தமிழி+ உ�ள 0த+ எ�1� க� ெமா1த� 30  
2. 0த+ எ�1� க� ெமா1த� 30� அ#"பைடயான தமிF எ�1� க� ஆ��  
3. உயி? எ�1� க�       12 
4. ெமK  எ�1� க�      18 
5. உயி.� ெமK�� ேச?�� ெமா1த�   216 
6. உயி?ெமK எ�1� க� அ%றாட" ேபMசிC� எ�1திC� அதிக� பய%ப*வ� கி , சி , பி , # , தி , மி  
7.   அ%றாட" ேபMசிC� எ�1திC� அதிக� பய%ப*வ� இ+ைல  
8. அ,இ,உ,எ,ஒ- ஆகிய ஐ��� உயி? �றி+ ஆ��  
9. ஆ, ஈ,ஊ ,ஏ, ஐ ,ஓ, ஒள - ஆகிய ஏ�� உயி? ெந#+  ஆ�� 
10. அ,இ,உ,எ,ஒ- இைவ ெமK எ�1� கேளா* ேச.�ேபா� உயி?ெமK�றி+ எ�1� க� 
11. உ/டாகி%றன   (எ.கா) கட+ ,கிளி ,�ர<� ,ெச%ைன ,ெசா+  
12. ஆ, ஈ,ஊ ,ஏ, ஐ ,ஓ, ஒள - இைவ ெமK எ�1� கேளா* ேச.�ேபா� உயி?ெமKெந#+  எ�1� க� 

உ/டாகி%றன   (எ.கா) காைள ,கீ�&,=ட+,ேக�வி,ைக,ேகாயி+,ெகௗதா�  
13. ேச?1� எ��தலி+  ஒ. ெசா+லி% கைடசி எ�1� ெமK, ேச.� ெசா+லி% 0த+ எ�1� 

உயி?, இைவ ேச.�ேபா� ஏ�"ப*� நிகFG  உயி? ெமK எ�1தி+ இைண��.         
(எ.கா)  மண� + உ/* = மண0/* , சில?+ அ�வா? = சிலர�வா? , �கF+இழ�ேத% = 
�கழிழ�ேத%  

14.  பி�1�  எ��தலி+  ஒ. ெசா+ைல இர/டாக பி� ��ேபா� ெசா+லி% கைடசி எ�1� ெமK, 
பி��� ெசா+லி% 0த+ எ�1� உயி?. உயி? ெமK எ�1தி+ இைண�த 
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உயி?  தனிேய  தனி1� உயி? எ�1தாக இ. �� . (எ.கா)   இ.�பாணிக� = இ.��+ஆணிக� ,               
ெகா+ல.ைல =ெகா+ல?+உைல , ேவறி+ைல =ேவ&+இ+ைல  

15. ெபா.� அறிக : வ/ைம- ெகாைட1த%ைம , வ%ைம-ெகா*ைம 
16. த%  எ�1�ட% ம'*� ேச.� எ�1� க�  உடனிைலெமK�மய க� என"ப*�                         

(எ.கா) ப க� ,அMச�,ெமா1த�,அ"ப� 
17.    ,M ,1 ," ஆகிய ெமK எ�1� க�  த% எ�1�ட% ம'*� ேச.� எ�1� க� 

உடனிைலெமK�மய க� என"ப*�  
18. த%  எ�1�ட% ம'*� ேசரா� பிற எ�1� க@ட% ேச.� 

எ�1�க�  ேவ�&நிைலெமK�மய க� என"ப*� (எ.கா)  சா?� , வாF ைக  
19. ? , F  ஆகிய ெமK எ�1� க� த%  எ�1� க@ட% ேச?�� வாரா, பிற 

எ�1� க@ட%தா%  ேச?�� வ.� எ�1�க� ேவ�&நிைலெமK�மய க� என"ப*�   
20. � ,% ஆகியன த% எ�1� , பிற எ�1� இர/*ட:� ேச?�� வ.� 

எ�1� க�                          (எ.கா)  (�) ��ற� ,ேம�� (%) அ%ன�,அ%� . 
 

              இல�கண�	 ெமாழி�திற�	                 இய�  - 3 

1. ஆன� ,அகவிைல,திறGேகா+ ஆகியன ெசாலவைடக� (ெசா+ வழ � ெசா�க�)ஆ�� . 
2. ஆன� ,அகவிைல,திறGேகா+ ேபா%ற ெசா�க� ஐ�ப� ஆ/*க@ � 0%ன?M சி�W?களி+ 

இய+பாக ேபச"ப'டைவ  
3. ெபா.� அறித+ :  ஆன� =�ழ�� ,நாழி =தானிய<கைள அள �� ப# , 

அகவிைல=தானியவிைல ,திறGேகா+=சாவி  
4. =டார� இ*வ� எ%றா+ த<�வ� எ%& ெபா.�. 
5. ஒ�&"பிைழ  உ�ள ெசா�க� : அவைன பா?1ேத% , பாைல �#1ேத%  
6. ஒ�&"பிைழய�ற ெசா�க� : அவைன"  பா?1ேத% , பாைல   �#1ேத%  
7. ஒ�& எ%ப� ெமKெய�1�  ஆ��  
8. ல ,ள ,ழ  Y%ைற�� ஒலி ேவ&பா#%றி ஒேர மாதி� ஒலி கிேறா� . அதனா+ அவ�ைற எ��� 

ேபா� பிைழயாக எ��கிேறா� . இதைன மய<ெகாலி" பிைழ எ%கிேறா�                  
(எ.கா)    ர ,ற ;   ல ,ள ,ழ ;   ந ,ண ,ன  

9. தமிழி% அ#"பைட ெசா�க�  நா%� 
வைக"ப*�  அைவ  ெபய?Mெசா+,விைனMெசா+,இைடMெசா+,உ�Mெசா+  

10. ெபயைர �றி �� ெசா+ ெபய?Mெசா+.    (எ.கா)  மர� ,இ.வ?,ெசKதி,�மர%, 
11. ெசK�� விைனைய �? �� ெசா+ விைனMெசா+.    (எ.கா) ஆ#ய� ,பா#ன?,பரG�,வ.கிறா%  

 

              இல�கண�	 ெமாழி�திற�	                 இய�  - 4 
1. தைழ எ%பதி% Y%& ெவZேவ& ெபா.�க�  

தைழ ெபய?Mெசா+ (எ.கா) மர0� தைழ�� - தைழ எ%ப� ெச# ெகா#ைய   �றி �� 
2. தைழ விைனMெசா+ (எ.கா) தைழயா ெவ"ப� தைழ கG�. தைழயா ெவ"ப� எ%ப� விைனMெசா+ 
3. தைழ1த+ -  எ%பத�� =*த+ எ%&� �ைறத+ எ%&� ெபா.@/*  

(எ.கா) நா* தைழ க = நா* வள?க , ேசைலைய தைழய1 தைழய உ*1தினா� ---  
தாF�� ப#�மா&  உ*1தினா� 

4. ஆ& எ%பதி% Y%& ெவZேவ& ெபா.�க� (எ.கா) ஆ& - ஓ? எ/ (6) , ஆ& - நதி , ஆ& - 
வழி .  

5. ஒலிைய உண?1�� ெசா�க� இர/#ர/டகேவ  ேச?�� வ.� . அZவா& வ.�ெபா�� , அ� 
ஒலி �றி"ைப ெவளி"ப*1�� . இதைன"பி�1தா+  ெபா.� தரா�.  (எ.கா) கணகண ,தணதண 
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6. கணகண , தணதண, சளசள, படபட ,�*�*, வளவள, பளபள  ேபா%றைவ இர'ைட கிளவிக� 
ஆ��. 

                          இல�கண�	 ெமாழி�திற�	                 இய�  - 5 

 

1. தமிழி+ எ�1�" பிைழக� நா%�  வைக"ப*�  அைவ ஒ�&"பிைழக� , 
�றி+ ெந#+ பிைழக� , �ைணெய�1�" பிைழக� , மய<ெகாலி" பிைழக�  

2. ஒ�&"பிைழக� - திைரபட� காண வ.க ( திைர"பட� காண வ.க, M ," ,1 ,? …..)  
3. �றி+ ெந#+ பிைழக� - சா"பா* தாயா? ( சா"பா* தயா?, க ,கா  ஒ, ஓ ……) 
4. �ைணெய�1�" பிைழக�  - ம.1�வமன  பா�� வழி  (ம.1�வமைன ேபா�� வழி, ..) 

5. மய<ெகாலி" பிைழக�  - தினச� பக�  கா'சி உ/*  ( தினச� பக+  கா'சி உ/* , + ,� ,F....) 
6. ஒ%& � ேம�"ப'ட மனித?க� ,பறைவக�,வில<�க� ,ெபா.'க� ேச?�� வ.�ேபா� ' உ� ' 

ேச?1� எ�தேவ/*� . (எ.கா) 	 �� மிள�� தி"பிலி�� ந+ல ம.��" ெபா.'க� . 
 

                     இல�கண�	 ெமாழி�திற�	                 இய�  - 6 
1. தமிழி+ 	'ெட�1� க�    3 
2. தமிழி+ 	'ெட�1� க�     அ,இ ,உ  
3. தமிF 	'ேட�தி1தி+ த�ேபாைதய பய%பா'#+ இ+லாத எ�1�      உ  
4. தமிF 	'ேட�தி1தி+ உ வி�கான எ*1� கா'*    உ�  கா/ , உ"ப க� , உ�ப? . 
5. உ�  கா/ எ%பதி% ெபா.�  -     ச�&1 ]ர1தி+ பா?  
6. உ"ப க� எ%பதி% ெபா.� -    0��" ப க�  
7. உ�ப? எ%பதி% ெபா.�  -    ேமேல  
8. 	'*M ெசா�க� ஆணா , ெப/ணா எ%பைத 	'#M ெசா+லிவி*கி%றன  
9. அ,இ 	'ெட�1� க� தனிேய நி%& 	'*� ேபா� ஆ/ ,ெப/ அைனவைர�� ெபா�வாக 

	'*கி%றன . 
10. இ%& ெப.வழ காகிவி'ட 	'*M ெசா�க�   அ�,இ�,அ�த,இ�த,அ<�,இ<�, 
11. தகவைல வினாவா �� எ�1�     ஆ      ( எ .கா ) அவ% ெசKதா%, அவனா  ெசKதா% ? 
12. நா� ஏராளமாK  ேக�விகைள  ேக'க ஆ எ�1� உதGகிற� .    ( எ .கா ) ந̂யா? நானா ?              இ%& 

ப�ளியா ? வி*0ைறயா ? 
13. ேக�வி எ�"ப உதG� எ�1� க�    ஆ,எ,ஏ ,யா,ஒ  
14. வினா எ�"ப ம'*மி%றி அ�1த� ெகா* கG� 

பய%ப*�  எ�1�      ஏ                                                        ( எ .கா )  சீைதேய சிற�தவ�, உணேவ ம.��. 
15.  ' ஏ '   � பதிலாக த�ேபா� பய%ப*1�� வழ �  ெசா+ தா% 

( எ .கா )  அவ% தா%  0தலி+ வ.வா%, சீைததா% சிற�தவ�   . 
 

                     இல�கண�	 ெமாழி�திற�	                 இய�  - 7 

 

1.   
 

2.  

 

3.  

      

4. , ,   

5.   

www.Padasalai.Net - Page No - 3



6.   

7.  

8.         

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14. 

 
15.  

        

16.  

17.  

        

18.  

 
                     இல�கண�	 ெமாழி�திற�	                 இய�  - 8 

 

1. ==      

2. ==  
3. மா1திைரயி% கால அளG ==  

4.  அளG 

    

    
 
5.  மா1திைரயி%  

6.  

7.  
8. ==  

9. 
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10. 

     
 

                           இல�கண�	 ெமாழி�திற�	                 இய�  - 9 

1.    உ�ள� . 

2.  =  

3. =  

4. ==  

5. ==  
6. எ�1தி% அ#"பைட==  

7.  
8.  
9.  
10.  

11.              
( எ .கா )   

12.                                   

 
13. =  

14. =  

15. =  

16.  
            

�!"	 
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