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    ( இப்பகுதியிலிருந்து  வினாக்கள் மகட்கப்படுகின்றன.) 

 

 ப ொருந்தொச் ப ொல்லைக் கண்டறிதல்  

 

             நொன்கு ப ொற்கள் பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும். அதில் மூன்று ப ொற்கள் ஒரே ப ொருலைர ொ, ஒரே கொைத்லத

ர ொ  ொர்ந்திருக்கும். ஒரு ப ொல் மட்டும் ப ொருந்தொமல் தனித்து நிற்கும். அச்ப ொல்  

எதுபென கண்டறி  ரெண்டும்.  

இப் குதி ில் ஐந்து ெினொக்கள் ரகட்கப் டும்.  

(எ.கொ) பமய், ெொய், கண், கன்னம்   

பமய், ெொய், கண், ர ொன்றலெ ஐம்புைன்களுள் அடங்கு லெ. ஆகரெ கன்னம் என்ற ப ொல் இதில்     

ப ொருந்தொச் ப ொல் ஆகும். 

ரமலும் கீரே குறிப் ிட்டுள்ைெற்லற பதரிந்து பகொண்டொல் இன்னும் எைிலம ொக இருக்கும்.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

மூெண்ணம் - கொெி, பெண்லம,  ச்ல   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

மூரெந்தர்கள் - ர ேன், ர ொேன்,  ொண்டி ன்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

முக்கனி - மொ,  ைொ, ெொலே  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

முத்தமிழ் - இ ல், இல , நொடகம்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

முப் ொல் - அறத்துப் ொல், ப ொருட் ொல், கொமத்துப் ொல்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

முக்கொைம் - இறந்தகொைம், நிகழ்கொைம், எதிர்கொைம்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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முந்நீர் - ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், மலேநீர்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

மூன்று முேசு - பகொலட முேசு,  லட முேசு, மங்கை முேசு  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

முச் ங்கம் - முதற் ங்கம், இலடச் ங்கம், கலடச் ங்கம்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

மூெிடம் - தன்லம, முன்னிலை,  டர்க்லக  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நொற்தில  - கிேக்கு, ரமற்கு, பதற்கு, ெடக்கு  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நொற் ொல் - அே ன், அந்தணன், ெணிகன், ரெைொைன்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நொல்ெலக உணவு - உண்ணல், தின்னல்,  ருகல், நக்கல்,  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நொல்ெலக ப ொல் - ப  ர்ச்ப ொல், ெிலனச்ப ொல், இலடச்ப ொல், உரிச்ப ொல்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நொன்மலற - ரிக்,  ஜூர்,  ொமம், அதர்ெணம்  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நொன்கு குணம் - அச் ம், மடம், நொணம்,   ிர்ப்பு.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நொற் லட - ரதர்,  ொலன, குதிலே, கொைொட் லட.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ொெலக - பெண் ொ, ஆ ிரி ப் ொ, கைிப் ொ, ெஞ் ிப் ொ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐம்பபருங்காப்பியங்கள் -  ிைப் திகொேம், மணிரமகலை,  ீெக ிந்தொமணி, ெலை ொ தி,  குண்டைரக ி.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐஞ் ிறுங்கொப் ி ங்கள் - சூைொமணி, நீைரக ி,  ர ொதே கொெி ம், நொககுமொே கொெி ம், 

 உத ணகுமொே கொெி ம்.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐந்திைக்கணம் - எழுத்து, ப ொல், ப ொருள்,  ொப்பு, அணி  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐந்பதொலக - முதல், மேபு, ப ைவு, இருப்பு, ஆதொ ம்  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐம் ொல் - ஆண் ொல், ப ண் ொல்,  ைர்  ொல், ஒன்றன்  ொல்,  ைெின்  ொல்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐம்ப ரும்ப ொருள் - நிைம், நீர், கொற்று, பநருப்பு, ஆகொ ம்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐம்ப ொறி - பமய், ெொய், கண், மூக்கு, ப ெி  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐம்புைன் - ஊறு, சுலெ, ஒைி, நொற்றம், ஓல   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐந்திலண - குறிஞ் ி, முல்லை, மருதம், பநய்தல்,  ொலை  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஐம்ப ருங்குழு -  ொேணர், ர னொதி ொர், தூதர், புரேொகிதர், அலமச் ர்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

அறுசுலெ - இனிப்பு, க ப்பு, புைிப்பு, கொர்ப்பு, உெர்ப்பு, துெர்ப்பு  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ப ரும்ப ொழுது - கொர்கொைம், குைிர்கொைம், முன் னி,  ின் னி, இைரெனிற்கொைம்,  முதுரெனிற்கொைம்  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ிறுப ொழுது - கொலை, நண் கல், ஏற் ொடு, மொலை,  ொமம், லெகலற  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஏேில  - குேல், துத்தம், லகக்கிலை, உலே, கிைி, ெிைரி, தொேம்  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ப ண்கைின் ஏழு  ருெங்கள் -  ர லத, ப தும்ல , மங்லக, மடந்லத, அரிலெ, பதரிலெ, ர ரிைம் ப ண்  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

எட்டுத்பதொலக - நற்றிலண, குறுந்பதொலக, ஐங்குறுநூறு,  திற்றுப் த்து,  ரி ொடல், கைித்பதொலக, 

அகநொனூறு, புறநொனூறு  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நெேத்தினங்கள் - மேகதம், மொணிக்கம், முத்து, லெேம், லெடூரி ம்,  ரகொரமதகம்,  நீைம்,   ெைம்,  புட் ேொகம்  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

நெதொனி ங்கள் - பநல், துெலே,  ச்ல ப்  று, உளுந்து, எள், அெலே, கடலை,  பகொள்ளு,  ரகொதுலம  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஆண் ொல்  ிள்லைத்தமிழ்  ருெங்கள் 10  கொப்பு, ப ங்கீலே, தொல்,  ப் ொணி, முத்தம், ெருலக,  

அம்புைி,  ிற்றில்,  ிறு லற,  ிறுரதர்.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ப ண் ொல்  ிள்லைத்தமிழ்  ருெங்கள் 10 - கொப்பு, ப ங்கீலே, தொல்,  ப் ொணி, முத்தம், ெருலக,  

அம்புைி, அம்மொலண, கேங்கு, ஊ ல்  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 த்துப் ொட்டு – 1, திருமுருகொற்றுப் லட, 2, ப ொருநேொற்றுப் லட, 3,  ிறு ொணொற்றுப் லட,              4, 

ப ரும் ொணொற்றுப் லட, 5, கூத்தேொற்றுப் லட, 6, மதுலேக்கொஞ் ி, 7, பநடுநல்ெொலட,                    8, 

குறிஞ் ிப் ொட்டு,  9, முல்லைப் ொட்டு, 10,  ட்டினப் ொலை.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 திபணன் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் -  

1, நொைடி ொர், 2, நொன்மணிக்கடிலக, 3, இன்னொ நொற் து,4 ,இனி லெ நொற் து, 5 திரிகடுகம்,           

6,ஆ ொேக்ரகொலெ, 7,  ேபமொேி, 8,  ிறு ஞ் மூைம், 9, ஏைொதி, 10, திருக்குறள், 11, முதுபமொேிக்கொஞ் ி,  12, 

ஐந்திலன ஐம் து, 13,ஐந்திலண எழு து, 14,திலணபமொேி ஐம் து, 15,திலணமொலை நூற்லறம் து,  

16,கொர் நொற் து,  17,கைெேி  நொற் து, 18,லகந்நிலை.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

புறத்திலண – பெட் ி ,கேந்லத, ெஞ் ி, கொஞ் ி, பநொச் ி, உேிலை, தும்ல , ெொலக,  ொடொண், ப ொதுெி ல்,  

லகக்கிலை, ப ருந்திலண   

  ிலே நீக்கி எழுதுதல்  

 

 ிலே நீக்கி எழுதுதல் என்ற  குதி ிைிருந்து ஐந்து ெினொக்கள் ரகட்கப் டுகின்றன.  

1.  ந்திப் ிலே திருத்தி எழுதுதல்  

2. மேபுப் ிலே நீக்கி எழுதுதல்  

3. ெழூஉச் ப ொல் நீக்கி எழுதுதல்  

4. ரெற்றுபமொேிச் ப ொல் நீக்கி எழுதுதல்  
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5. ஒருலம  ன்லம தெலற நீக்கி எழுதுதல்   

 

ரமற்கண்டெற்றிைிருந்து ெினொக்கள் அலமயும். இெற்லற  ஒருமுலற ஆழ்ந்து  டித்தொல் மனதில்  

நின்றுெிடும். ஒவ்பெொன்றிைிருந்தும் ஒரு ெினொ என் ஐந்து ெினொக்கள் ரகட்கப் டைொம்.  

  ந்திப் ிலே நீக்கி எழுதுதல்  

 

எந்பதந்த இடத்தில் ெல்ைினம் மிகும் மிகொது என் லத அறிந்து பகொண்டொல் எைிதொக  ந்திப் ிலே  

நீக்கி எழுதைொம்.  

ெல்ைினம் மிகும் இடங்கள்   

1. அந்த, இந்த, எந்த, அப் டி, இப் டி, எப் டி என்றும் ப ொற்கைின்  ின் ெல்ைினம்  மிகும்.  

(எ.கொ)       அந்தத் ரதொட்டம்  

             இந்தக் கிணறு  

             எந்தத் பதொேில்  

             அப் டிச் ப ய்தொன்  

             இப் டிக் கூறினொன்  

             எப் டிப்  ொர்ப்ர ொம்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. இேண்டொம் ரெற்றுலம, நொன்கொம் ரெற்றுலம ெிரிகைில் ெல்ைினம் ஆகும்.  

(எ.கொ)       ப ொருலைத் ரதடினொன்  

             புத்தகத்லதப்  டித்தொன்  

             ஊருக்குச் ப ன்றொன்  

             ரதொேனுக்குக் பகொடு  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ஆய், ர ொய் எனும் ெிலனப ச் ங்கைின்  ின் ெல்ைினம் ஆகும்.  

(எ.கொ)       டிப் தொகச் ப ொன்னொர்  

            ர ொய்ச் ர ர்ந்தொன்  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.  ொை, தெ எனும் உரிச்ப ொற்கைின்  ின் ெல்ைினம் ஆகும்.  

(எ.கொ)        ொைப் ர  ினொன்  
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             தெச்  ிறிது  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. இேண்டு, மூன்று, நொன்கு, ஐந்தொம் ரெற்றுலம உருபும் உடன் பதொக்க பதொலககைின்  

 ின்மிகும்.  

(எ.கொ)      தண்ணரீ்ப் ொலன   

            மேப் ைலக 

             ட்லடத்துணி  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. ஒபேழுத்துச் ப ொற்கள்  ிைெற்றின்  ின் கும்.  

(எ.கொ)      லதப் ொலெ  

            தீச்சுடர்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. ஈறுபகட்ட எதிர்மலறப் ப  பேச் த்தின்  ின் ெைி மிகும்.  

(எ.கொ)      ஓடொப்புைி  

            ெலை ொச் ப ொல்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ென்பதொடர்க் குற்றி லுகேத்தின்  ின் ெல்ைினம் மிகும்.  

(எ.கொ)       த்துப் ொட்டு  

            எட்டுத்பதொலக  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. முற்றி லுகே ப ொற்கைின்  ின் ெல்ைினம் மிகும்  

(எ.கொ)      திருக்குறள்  

            ப ொதுச்ப ொத்து  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. உ ிரீற்றுச் ப ொற்கைின்  ின் ெல்ைினம் மிகும்  

(எ.கொ)      மலேக்கொைம்   

             னித்துைி  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ெல்ைினம் மிகொ இடங்கள்  
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1. ெிலனத்பதொலக ில் ெில்ைினம் மிகொது  

(எ.கொ)     ெிரிசுடர்  

            ொய்புைி  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. உம்லமத் பதொலக ில் ெல்ைினம் மிகொது  

(எ.கொ)    கொய்கனி  

          தொய்தந்லத  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. இேண்டொம் ரெற்றுலமத் பதொலக ில் ெைிமிகொது  

(எ.கொ)    தமிழ் கற்றொர்  

          கலத ப ொன்னொர்.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ெி ங்ரகொள் ெிலனமுற்றுக்குப்  ின் ெல்ைினம் மிகொது  

(எ.கொ)     கற்க க டற  

           ெொழ்க தமிழ்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. ெிைித்பதொடரில் ெைி மிகொது  

(எ.கொ)      கண்ணொ  ொடு  

            அண்ணொ  ொடு  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

6. அத்தலன, இத்தலன, எத்தலன எனும் ப ொற்களுக்குப் ின் ெைி மிகொது...  

(எ.கொ)     அத்தலன  ேங்கள்  

           இத்தலன  ேங்கள் 

           எத்தலன கொல்கள்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7. இேட்லடக் கிைெி ிலும், அடுக்குத்பதொடரிலும் ெல்ைினம் மிகொது.  

(எ.கொ)      கைகை  

             ொம்பு  ொம்பு  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. அலெ, இலெ எனும் சுட்டுச் ப ொற்கைின்  ின் ெல்ைினம் மிகொது.  

(எ.கொ)      அலெ ப ன்றன  

            இலெ ப ய்தன  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. அது, இது எனும் எட்டுச் ப ொற்கைின்  ின் ெைி மிகொது  

(எ.கொ)     அது  ிறந்தது  

           இது கடித்தது  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. எது, அது எனும் ெிலனச்ப ொற்கைின்  ின் ெைி மிகொது  

(எ.கொ)     எது  றந்தது 

             ொது தந்தொர்  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 ின்குறிப்பு:   

  

 இேண்டு, மூன்று, நொன்கு, ஐந்தொம் ரெற்றுலம உருபும் உடன் பதொக்க பதொலககைின்  

 ின்மிகும்.   

(எ.கொ)      தண்ணரீ்ப் ொலன  

             மேப் ைலக  

              ட்லடத்துணி  

  

உருபும்   னும் உடன் பதொக்க பதொலக என்றொல் என்ன?   

  ஒரு பதொடரில் ரெற்றுலம உருபும் அெற்லற ெிைக்கும்   னும் மலறந்து  

ெருெது உடனும்   னும் உடன் பதொக்க பதொலக எனப் டும்.   

(எ.கொ)   

            நீர்க்குடம்  

  அதொெது நீலே உலட  குடம்.இதில் 'ஐ' என்னும் 2 ம் ரெ.உருபும் 'உலட ' என அலத  

ெிைக்கும்   னும் மலறந்து ெந்துள்ைன.  
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நீர்க்குடம்  -          இேண்டொம் ரெற்றுலம உருபும்   னும் உடன் பதொக்க பதொலக   

மட் ொலன -          மூன்றொம் ரெற்றுலம உருபும்   னும் உடன் பதொக்க பதொலக  

கூைிரெலை-         நொன்கொம் ரெற்றுலம உருபும்   னும் உடன் பதொக்க பதொலக  

பதொட்டித் தண்ணரீ்-   ஐந்தொம் ரெற்றுலம உருபும்   னும் உடன் பதொக்க பதொலக  

ெடீ்டுப்பூலன -        ஏேொம் ரெற்றுலம உருபும்   னும் உடன் பதொக்க பதொலக  

ஆறொம் ரெற்றுலமத் பதொலக ில்   ன் தரும் ப ொல் மலறந்து ெருெதில்லை.   

 

 மேபுப்  ிலேல  நீக்குதல்  

 

                 றலெ மற்றும் ெிைங்கைின் - ஒைி குறிப்பு ப ொற்கள்   

 றலெகள்                                                            ெிைங்குகள்  

ஆந்லத - அைறும்                                                 நொய் - குலேக்கும்  

ரகொேி - பகொக்கரிக்கும்                                            நரி - ஊலை ிடும்  

கு ில் - கூவும்                                                    குதிலே கலனக்கும்  

கொகம் - கலேயும்                                                  கழுலத - கத்தும்  

கிைி - பகொஞ்சும்                                                   ன்றி - உறுமும்  

ம ில் - அகவும்                                                    ிங்கம் - முேங்கும்  

ரகொட்டொன் - குேலும்                                               சு - கதறும்  

ெொத்து - கத்தும்                                                   எருது - எக்கொைமிடும்  

ெொனம் ொடி -  ொடும்                                               எைி - கீச் ிடும்  

குருெி - கீச் ிடும்                                                  தெலை - கத்தும்  

ெண்டு - முேலும்                                                  குேங்கு - அைம்பும்  

ர ெல் - கூவும்                                                     ொம்பு -  ீறிடும்  

கூலக - குேலும்                                                    ொலன -  ிைிரும்  

புறொ - குனுகும்                                                      ல்ைி - ப ொல்லும்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 றலெ மற்றும் ெிைங்குகைின் இைலமப்  ருெம்   

புைிப் ேள்           ிங்கக்குருலை  

பூலனக்குட்டி       எைிக்குஞ்சு  

நொைிணிக்குட்டி     ரகொேிக்குஞ்சு  

குதிலேக்குட்டி      கீேப் ிள்லை  

கழுலதக்குட்டி      மொன்கன்று  

ஆட்டுக்குட்டி         ொலனக்கன்று  

 ன்றிக்குட்டி  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

தொெேங்கைின் உறுப்புப் ப  ர்கள்   

ர ொைத்தட்டு           முருங்லகக்கீலே  

தொலேமடல்           பதன்னங்கீற்று  

ெொலே ிலை          லனர ொலை  

ரெப் ந்தலே          மொெிலை  

மூங்கில் இலை       பநல்தொள்  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ப டி பகொடி மேங்கைின் பதொகுப்பு   

பூந்ரதொட்டம்                     மொந்ரதொப்பு                  ெொலேத்ரதொட்டம்  

ரத ிலைத் ரதொட்டம்            ர ொைக்பகொல்லை             வுக்குத்ரதொப்பு  

பதன்னந்ரதொப்பு                   னங்கொடு                    ரெைங்கொடு  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ப ொருட்கைின் பதொகுப்பு ப  ர்கள்   

ஆடு - மந்லத            மொடு - மந்லத  

எறும்பு -  ொலே          கல் - குெி ல்  

 ொெி - பகொத்து          திேொட்ல  - குலை  

 சு - நிலே                ொலன - கூட்டம்  

ெேீர் -  லட             லெக்ரகொல்- ர ொர்  

ெிறகு - கட்டு            மக்கள் - பதொகுப்பு  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ெழூஉச் ப ொற்களும் தமிழ்ச்ப ொற்களும்   

 
 

வழுஉச்ப ால்            த ிழ்ப ால் 

 

வழூஉச்ப ால்              த ிழ்ப ால் 

உ ிர்           -             உயிர் ஊேைி             -        ஊருைி 

ஒருத்தன்         -          ஒருவன் மு ற் ித்தொர்        -       மு ன்றொர் 

குடக்கூலி         -          குடிக்கூலி பென்னரீ்           -       பெந்நீர் 

வண்ணத்திப்பூச் ி -          வண்ணத்துப்பூச் ி  ிகப்பு              -        ிெப்பு 

எண்ணண         -           எணபணய் தொெொேம்          -         தொழ்ெொேம் 

புண்ணாக்கு       -          பிண்ணாக்கு ரகொர்லெ        -         ரகொலெ 

வலது பக்கம்      -          வலப்பக்கம் தைகொணி         -         தலை லண 

மபரன்           -             பபயரன்   ர த்தி               -      ப  ர்த்தி 

மவர்ணவ        -             வியர்ணவ  ீ க்கொய்        -           ிலகக்கொய் 

சுவற்றில்            -       சுவரில் இரு ல்           -          இருமல் 

அருவா ணன         -       அரிவாள் ணன அண்ணொக்கவுரு -         அலேநொண்க ிறு 

புஞ்ண                 -       புன்ப ய் புண்ணொக்கு     -           ிண்ணொக்கு 

நாத்தம்              -       நாற்றம்  தனி           -           திநீர் 

அருகாண            -       அருகில் பெங்கைம்     -          பெண்கைம் 

மபட்டி                -       மநர்காணல் பெண்லண     -         பெண்பணய் 

ஒத்தடம்               -       ஒற்றடம் ரதனரீ்          -          ரதநீர் 

கவுறு                -       கயிறு   ிறு           -             று 

பாவக்காய்             -      பாகற்காய் பேொம்           -          நிேம்  

மகாடாலி            -        மகாடாரி கடப் ொலற      -          கடப் ொலே 

ஆம்பணை           -        ஆண்பிள்ணை ஈர்ரகொைி       -          ஈர்பகொல்ைி 

அவரக்கா          -        அவணரக்காய் கடகொல்            -      கலடக்கொல் 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 ரெற்று பமொேிச்ப ொல்  - தமிழ்ச்ப ொல்  
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மவற்று ப ாழிச்ப ால்  -   த ிழ்ச்ப ால் மவற்று ப ாழிச்ப ால் -   த ிழ்ச்ப ால் 

பஜணன          -       கூட்டுவழிபாடு லெத்தி ர்        -         மருத்துெர் 

ஜனம்           -        க்கள் கர்ெம்             -         ப ருக்கு 

வாபாஸ்         -       திரும்பபபறுதல் த ொல்             -          அஞ் ல் 

கிஸ்தி           -       வரி அைமொரி          -         பநடும்ர லே 

முண்டாசு       -       தணலப்பாணக  ிம்மொ னம்       -          அரி லண 

அகங்காரம்     -       ஆணவம்  ஜொர்             -          கலடத்பதரு 

 ாதம்            -       ம ாறு  ல              -          அலெ 

நாஷ்டா        -         ிற்றுண்டி ஆ ீர்ெொதம்       -          ெொழ்த்து 

ந ஸ்காரம்     -        வணக்கம் ைொ ம்             -          ஈவு 

இஷ்டம்         -        விருப்பம் ெக்கீல்            -          ெேக்குலேைர் 

தராசு           -        துலாக்மகால் ஹொஸ்டல்        -          ெிடுதி 

 ர்க்கார்         -        அரசு ரகப்ல              -          ரகழ்ெேகு 

ஐதகீம்          -         டங்கு ரெதம்             -          மலற 

ஜானவா ம்     -        ாப்பிணை அணழப்பு அ ிரேகம்          -         திருமுழுக்கு 

யாத்திணர       -       புனிதப் பயணம் ஆயுள்             -          ெொழ்நொள் 

நதி             -       ஆறு  ந்தொ               -          கட்டணம் 

பிரதிநிதி        -         ார்பாைர்                  த்திேம்            -         ஆெணம் 

 

 த்தியாணம்   -        நண்பகல் 

 ி ொரிசு             -          ரிந்துலே 

பரீட்ண         -        மதர்வு  ிேொர்த்தலன       -         பதொழுலக 

தரீ்த்தம்          -       புனித நீர் ஜனநொ கம்         -         குடி ொட் ி 

ப ன்ட்ரல் 

கவர்ன்ப ண்ட்  -       நடுவண் அரசு 

தொலுகொ ஆ ிஸ்  -     ெட்டொட் ி ர் அலுெைகம் 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ெொக்கி  ெலக அறிதல்  

 
 

          ெொக்கி  ெலக அறிதல்  குதி ிைிருந்தும் ஐந்து ெினொக்கலை எதிர் ொர்க்கைொம்.  

ஏதொெபதொரு ப ொற்பறொடலேக் பகொடுத்து இது எவ்ெலக ெொக்கி ம் எனக் கண்டு ிடி  
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என்ற ெலக ில் ெினொக்கள் அலமயும்.  

  

 ிை ெொக்கி  ெலககலைப்  ற்றி கீரே கொண்ர ொம்.   

  

 1. தனி ெொக்கி ம்   

          ஒரு எழுெொய் அல்ைது  ை எழுெொய் ஒரு   னிலைல க் பகொண்டு  

முடிந்தொல் அது தனி ெொக்கி ம்  

(எ.கொ)        ொண்டி ர் முத்தமிழ் ெைர்த்தனர்  

             ர ே ர ொே  ொண்டி ர் தமிழ் ெைர்த்தனர்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. பதொடர் ெொக்கி ம்   

          தனி ெொக்கி ங்கள்  ை பதொடர்ந்து ெரும். ஒரு எழுெொய்  ை  

  னிலைகலைக்பகொண்டு முடியும். தனி ெொக்கி ங்கள்  ை பதொடர்ந்து ெந்து  

இலட ில் ஆலக ொல், அதனொல் எனும் இலணப்புச் ப ொற்கள் பெைிப் லட ொக  

ெரும்.  ை ெிலனப ச் ங்கலைக் பகொண்டு இறுதி ில் ெிலனமுற்லறக் பகொண்டு  

முடியும்.  

(எ.கொ)       ேொமன் திருச் ி ப ன்றொன்; மலைக்ரகொட்லட ஏறினொன்; கடவுலை ெேி ட்டொன்.  

             நொகம் இடிர ொல  ரகட்டது; அதனொல் நடுங்கி து.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. கைலெ ெொக்கி ம் :   

              ஓர் முதன்லம ெொக்கி த்துடன் ஒன்று அல்ைது  ை  ொர்பு ெொக்கி ங்கள்  

இலணந்து ெருமொ ின் அது கைலெ ெொக்கி ம் எனப் டும்  

‘ஓ’ ‘என்று’ ‘ஆல்’ என்ற இலணப்புச் ப ொற்கள் ெரும்.  

(எ.கொ)        ரமகம் கருத்ததொல் மலே ப ருகி து.  

               ொர் திறலம ொகப்  டிக்கிறொர்கரைொ அெர்கள் பெற்றி ப றுெர்.  

                நொங்கள் ெொழ்ெில் முன்ரனற ரெண்டுபமன்று ஆ ிரி ர் எங்களுக்கு  

அறிவுலே  ெேங்கினொர்.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4. கட்டலை ெொக்கி ம்   

          ிறலே ஏவுகின்ற முலற ிலும் கட்டலை ிடும் முலற ிலும் அலமந்து  

ெருமொ ின் அது கட்டலை ெொக்கி ம். இதில் இறுதிச் ப ொல் ரெர்ச்ப ொல்ைொக  

ெரும்.  

(எ.கொ)        அறம் ப ய்.  

              தண்ணரீ் பகொண்டு ெொ.  

              இைலம ில் கல்.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5. ெினொ ெொக்கி ம்   

          ெினொப் ப ொருலைத் தரும் ெொக்கி ம் ெினொ ெொக்கி ம்.  

          ெினொ எழுத்துக்கைொென; ஆ, எ, ஏ, ஓ,  ொ, ஆகும்.  

(எ.கொ)        இது ப ன்லனக்கு ப ல்லும் ெேி ொ?  

              நீ மனிதனொ? - ஆ  

              நீ தொரன? - ஏ  

              உைரேொ? - ஓ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6. உணர்ச் ி ெொக்கி ம்   

          மகிழ்ச் ி, துன் ம், ெி ப்பு, ர ொன்ற உள்ைத்து உணர்வுகள் பெைிப் டுமொறு  

ெொக்கி ம் அலமயுமொ ின் அது உணர்ச் ி ெொக்கி ம்  

(எ.கொ)        ஆ! தொஜ்மஹொல் என்ன அேகு!  

              ஐ ரகொ! ரநருஜி மலறந்தொரே! 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7. ப ய்தி ெொக்கி ம்   

ஒரு ப ய்தில த் பதைிெொக பதரிெிக்கும் ெலக ில் அலமெரத ப ய்தி  

ெொக்கி ம்  

(எ.கொ)        உடற்  ிற் ி ப ய்ெது உடலுக்கு நல்ைது  

              மொணெர்கள்  ீருலட ில் ெே ரெண்டும்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 8. ெி ங்ரகொள் ெொக்கி ம்   

           கட்டலை, ரெண்டுரகொள், ெொழ்த்துதல், லெதல், ஆகி ெற்றுடன் ஒன்லறத்  

பதரிெிக்கும் ெொக்கி ரம ெி ங்ரகொள் ெொக்கி ம்  

(எ.கொ)       தமிலே முலற ொகப்  டி - கட்டலை  

             நீடுேி ெொழ் - ெொழ்த்துதல்  

             தீப ன ஒேி - லெதல்  

             நல்ை கருத்திலன நொளும் ரகள் - ரெண்டுரகொள்  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9. எதிர்மலற ெொக்கி ம்   

         ஒரு ப  ல் அல்ைது பதொேில் நிகேொலமல த் பதரிெிப் து எதிர்மலற  

ெொக்கி ம் ஆகும்.  

(எ.கொ) அென் கல்ெி கற்றிைன்   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 

உடன் ொடு                                                     எதிர் மலற                                                    

 அென் ப ன்றொன்                                      அென் ப ன்றிைன்  

 ஆலமகள் ரெகமொக ஓடும்                            ஆலமகள் ரெகமொக ஓடொ  

 புைி புல்லைத் தின்னும்                                புைி புல்லைத் தின்னொ  

 பமொேி இைக்கி  ெைம் உலட து                     பமொேி இைக்கி  ெைம் அற்றது  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10. உடன் ொட்டு ெொக்கி ம்   

          ஒரு ப  ல் அல்ைது பதொேிை நிகழ்ெலதத் பதரிெிப் து உடன் ொட்டு ெொக்கி ம்  

ஆகும்.  

(எ.கொ)       ெ ைில் மொடுகள் ரமய்ந்தன  

             ெகுப் ில் மொணெர்கள் அமர்ந்திருந்தனர்.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 ப ய்ெிலன  ிறெிலன ர ொன்றலெ கண்டறிதல்   

 

o 1,தன் ெிலன ெொக்கி ம்  
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               ஒரு எழுெொய் தொரன ஒரு ப  லை ப ய்ெது தன்ெிலன ஆகும்.  

(எ.கொ)       ப ல்ெி  ொடம் கற்றொள்  

             முருகன் திருந்தினொன்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o 2.  ிறெிலன ெொக்கி ம்  

               ஒரு எழுெொய் ஒரு ப  லை  ிறலேக் பகொண்டு ப ய்தொல் அது  ிறெிலன  

ெொக்கி ம் ஆகும்.  

              ‘ ித்து’ ‘ெித்து’ எனும் ப ொற்கள் ர ர்ந்து ெரும்.  

(எ.கொ)         ஆ ிரில   ொடம் கற் ித்தொர்  

               ேொதொ ப ொம்லம ப ய்தொள்  

               அென் திருத்தினொன்  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

தன்ெிலன                                                       ிறெிலன   

திருந்தினொன்                                                  திருத்தினொன்  

உருண்டொன்                                                   உருட்டினொன்  

  ின்றொன்                                                      ிற்றுெித்தொன்  

ப ருகு                                                        ப ருக்கு  

ப ய்                                                          ப ய்ெி  

ெொடு                                                         ெொட்டு  

நடந்தொன்                                                     நடத்தினொன்  

ர ர்கிரறன்                                                    ர ர்க்கிரறன்  

ஆடினொள்                                                     ஆட்டுெித்தொள்  

 ொடினொன்                                                      ொடுெித்தொன்  

கற்றொர்                                                        கற் ித்தொர்  

ரதடினொன்                                                     ரதடுெித்தொன்  

உண்டொள்                                                      உண் ித்தொள்  

அடங்குெது                                                    அடக்குெது  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o 3.ப ய்ெிலன ெொக்கி ம்   

             ஒரு ெொக்கி ம் எழுெொய், ப  ப் டுப ொருள்,   னிலை என்ற ெரில  ில்  

அலமயும் ெொக்கி த்தில், ப  ப் டுப ொருரைொடு ‘ஐ’ எனும் இேண்டொம் ரெற்றுலம  

உருபு ர ர்ந்துெரும்.  ிை  ம ம் ‘ஐ’ மலறந்தும் ெரும்.  

(எ.கொ)         ொேதி ொர் கு ில் ொட்லடப்  ொடினொர்  

              தச் ன் நொற்கொைில ச் ப ய்தொன்  

              அெள் மொலைல த் பதொடுத்தொள்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

o 4. ப  ப் ொட்டு ெிலன ெொக்கி ம்   

             ப  ப் டுப ொருள், எழுெொய்,   னிலை என்ற ெரில  ில் ெொக்கி ம்  

அலமயும். எழுெொர ொடு ‘ஆல்’ என்ற 3-ம் ரெற்றுலம உருபும்,  

  னிலைர ொடு‘ ட்டது’ ‘ப ற்றது’ என்ற ப ொற்கள் ர ர்ந்து ெரும்.  

(எ.கொ)      கல்ைலண கரிகொைனொல் கட்டப் ட்டது  

           (ப  ப் டுப ொருள்) (எழுெொய்) (  னிலை)  

            தஞ்ல  ர ொேர்கைொல் புகழ்ப ற்றது..   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 எதுலக, ரமொலன, இல பு ர ொன்றெற்லற கண்டறிதல்  

 

இப் குதி ில் ஐந்து முதல் ஆறு ெினொக்கலை எதிர் ொர்க்கைொம்.  

 

 1, அடிரமொலன   

         அடிரதொறும் முதற் ீரின் முதபைழுத்து ஒன்றி ெருெது அடிரமொலன ஆகும்.  

(எ.கொ)       ஓடி ெிலை ொடு  ொப் ொ - நீ  

             ஓய்ந்திருக்கைொகொது  ொப் ொ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2, இலண ரமொலன (1, 2)   

          ஓேடி ில் முதல் இரு  ீர்கைில் ெரும் ரமொலன இலண ரமொலன ஆகும்.  

(எ.கொ)      “இறந்தொர் இறந்தொ ேலன ர்  ினத்லத”  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3, ப ொேிப்பு ரமொலன (1 , 3)   

          ஓேடி ில் முதல்  ீரிலும் மூன்றொம்  ீரிலும் ெரும் ரமொலன ப ொேிப்பு  

ரமொலன ஆகும்.  

(எ.கொ)      ர லேயுள் இருக்கும்  ொம்ப ன உ ிர்க்கும்  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4, ஓரூஉ ரமொலன (1 , 4 )  

         ஓேடி ில் முதல்  ீரிலும் நொன்கொம்  ீரிலும் ெரும் ரமொலன ஓரூஉ ரமொலன  

ஆகும்.  

(எ.கொ)      ஒழுக்கம் ெிழுப் ம் தேைொன் ஒழுக்கம்  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5, கூலே ரமொலன ( 1 , 2 , 3 )  

          ஓேடி ில் முதல் மூன்று  ீர்கைிலும் ெரும் ரமொலன கூலே ரமொலன ஆகும்.  

(எ.கொ)      “கல்ெிக் கலே ில் கற் ெர் நொற் ிை”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6, கீழ்க்கதுெொய் ரமொலன (1 , 2 , 4 )  

         ஓேடி ில் முதல்  ீர், இேண்டொம்  ீர், நொன்கொம்  ீர் ர ொன்றெற்றில் ெரும்  

ரமொலன கீழ்க்கதுெொய் ரமொலன ஆகும்.  

(எ.கொ)       “அற்றொர் அேி  ி தீர்த்தல் அஃபதொருென்”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7, ரமற்கதுெொய் ரமொலன (1 , 3 , 4 )  

        ஓேடி ில் ஒன்று, மூன்று, நொன்கொம்  ீர்கைில் ெரும் ரமொலன ரமற்கதுெொய்  

ரமொலன ஆகும்.   

(எ.கொ)       “ெொனின்று உைகம் ெேங்கி ெருதைொல்”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8, முற்று ரமொலன  (1 , 2 , 3 , 4 )  

        ஓேடி ில் நொன்கு  ீர்கைிலும் ெரும் ரமொலன முற்று ரமொலன  

(எ.கொ)        கற்க க டற கற் லன கற்ற ின்  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1, அடி எதுலக   

        அடிரதொறும் முதல்  ீர்கைிலும் இேண்டொம் எழுத்து ஒன்றி ெருெது அடி  

எதுலக ஆகும்.  

(எ.கொ.)        ர லேயுள் இருக்கும்  ொம்ப ன உ ிர்க்கு  

               ஏலே ிலனக் கண்டனம் எனரம”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2, இலண எதுலக  (1, 2)   

        ஓேடி ில் முதல் இரு  ீர்கைில் ெரும் எதுலக இலண எதுலக ஆகும்  

(எ.கொ)        “இன்லமயுள் இன்லம ெிருந்பதொறொல்”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3, ப ொேிப்பு எதுலக (1 , 3)   

        ஓேடி ில் முதல்  ீரிலும் மூன்றொம்  ீரிலும் ெரும் எதுலக ப ொேிப்பு எதுலக  

ஆகும்.  

(எ.கொ)         “ரதொன்றின் புகபமொடு ரதொன்றுக”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4, ஒரூஉ எதுலக  (1 , 4 )   

           ஓேடி ில் முதல்  ீரிலும் நொன்கொம்  ீரிலும் ெரும் எதுலக ஓரூஉ எதுலக  

ஆகும்.  

(எ.கொ)       “ஒழுக்கத்தின் எய்துெர் ரமன்லம இழுக்கத்தின்”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5, கூலே எதுலக   ( 1 , 2 , 3 )  

        ஓேடி ில் முதல் மூன்று  ீர்கைிலும் ெரும் எதுலக கூலே எதுலக  

ஆகும்.  

(எ.கொ)      “ ற்றுக  ற்றற்றொன்  ற்றிலன அப் ற்லறப்” 

 

 6, கீழ்க்கதுெொய் எதுலக  (1 , 2 , 4 )  

         ஓேடி ில் முதல்  ீர், இேண்டொம்  ீர், நொன்கொம்  ீர் ர ொன்றெற்றில் ெரும்  
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எதுலக கீழ்க்கதுெொய் எதுலக ஆகும்.  

(எ.கொ)       ““இன் த்துள்  இன் ம்  ெிலே ொதொன் துன் த்துள் ”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7, ரமற்கதுெொய் எதுலக  (1 , 3 , 4 )  

        ஓேடி ில் ஒன்று, மூன்று, நொன்கொம்  ீர்கைில் ெரும்  எதுலக ரமற்கதுெொய்  

எதுலக ஆகும்.   

(எ.கொ)       “அேக்பகொண்ட எல்ைொம் அேப்ர ொம், இேப் ினும் ”  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8, முற்று  எதுலக  (1 , 2 , 3 , 4 )  

        ஓேடி ில் நொன்கு  ீர்கைிலும் ெரும்  எதுலக முற்று எதுலக  

(எ.கொ)        துப் ொர்க்குத் துப் ொ  துப் ொக்கித் துப் ொர்க்குத் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


