
 

ஏழாம் வகுப்பு 

தமிழ் 

இலக்கணம் 

1. சார்பெழுத்துக்கள் த்தனை வனகப்ெடும் - 10 

2. பதபலழுத்துக்கனளச் சார்ந்துவரும் ழுத்துக்கள் பெயர் – 

சார்பெழுத்துக்கள் 

3. சார்பெழுத்து வனகனயச் சார்ந்தது – ஆய்தம் 

4. வல்லிை பெய்பயழுத்துக்கள் - க், ச், த், ப் 

5. சுட்பெழுத்துக்களின் பன் வல்லிை ழுத்துக்கனள உனெய பசால் வந்து 

சசர்ந்தால் இனெயில் அவ்பவழுத்தின் பெய்பயழுத்து சதான்றுவதற்கு 

பெயர் – வல்பலாற்று ெிகுதல் 

6. தைித்து இயங்கும் ழுத்துக்கள் - பதபலழுத்துக்கள் 

7. சார்பெழுத்துக்களின் வனககளுள்; இரண்டு – உயிர்பெய், ஆயுதம் 

8. உயிபரழுத்தும் பெய்பயழுத்தும் சசர்ந்து கினெக்கும் ழுத்தின் பெயர் – 

உயிர்பெய் ழுத்து 

9. அஃசகைம் ன்ெது – ஆய்தம் (அ) ஆய்த ழுத்து 

10. ஆய்த ழுத்தின் சிறப்பு பெயர்கள் - பப்புள்ளி, பப்ொற்புள்ளி, தைிநினல 

11. ஒரு பசால்லின் இனெயில் ெட்டும் வரும் ழுத்து – ஆய்த ழுத்து 

12. வ்பவழுத்தின் பன் குறிலும் அதன்ெின் வல்லிை உயிர்பெய் குறிலும் 

வரும் - ஆய்த ழுத்து 

13. அகர ஈற்று வினைபயச்சங்களுக்கு பன் க், ச், த், ப் 

பெய்பயழுத்துக்களின் வருக்க ழுத்து பசாற்கள் (வினைச்பசாற்கள்) 

வருொயின் உரிய … சதான்றும் - வல்பலழுத்துக்கள் 

14. ‘இ’கரஈற்று வினைபயச்சச் பசாற்களின் ெின் வல்லிை உயிர்பெய் 

ழுத்துச் பசாற்கள் (வினைச் பசாற்கள்) வந்தால் வல்பலாற்று-ெிகும் 

15. பெயனரக் குறித்து வரும் பசாற்கள் பெயர் – பெயர்ச்பசாற்கள் 

16. ஒரு பொருளின் இயக்கத்னதக் குறிக்கும் பசாற்கள் பெயர் – 

வினைச்;பசால் 

17. ‘தம்ெியும்’ ன்ெதிலுள்ள ‘உம்’ ன்ெது இனைப்புச் பசால்லாக 

வருகிறது இதற்கு …  ன்று பெயர் - இனெச்பசால் 
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18. தைியாக வந்தால்பொருள் தராதது - இனெச்பசால் 

19. பெயர்ச் பசாற்கள் வினைச்பசாற்கனளச் சார்ந்சத வருவது - 

இனெச்பசால் 

20. ொநகர் ன்ெதில் உள்ள ொ ன்ெது – உரிச்பசால் 

21. ெலவனகப்ெட்ெ ெண்புகனளக் பகாண்டு பெயர்ச்பசாற்கள், 

வினைச்பசாற்கனள விட்டு நீங்காது பசய்யுளுக்சக உரினெ பெற்று 

வருவை – உரிச்பசாற்கள் 

22. ட்டு, ெத்து ஆகிய ண்ணுப் பெயர்களின் ெின்ெட்டும் வல்லிை வருக்கச் 

பசாற்கள் வந்தால் வல்பலாற்று – ெிகும்  

23. திர்ெனறப் பொருளில் வரும் பெயபரச்சங்கள் ஈற்பறழுத்த பகட்டு 

வருவதற்குப் பெயர் - ஈறுபகட்ெ திர்ெனறப் பெயபரச்சம்  

24. ஈறுபகட்ெ திர்ெனறப் பெயபரச்சம் பன் வல்லிை வருக்க ழுத்து 

வந்தால் வல்பலாற்று – ெிகும் 

25. வந்த, உனெந்த, பசய்த, கிழிந்த, காய்ந்த ன்ெை – பற்றுப்பெறாத 

வினைச் பசாற்கள் 

26. பற்றுப்பெறாத வினைச்பசாற்கள் பெயனரக் பகாண்டு பற்றுப்பெறும் 

பசாற்கள் பெயர் – பெயபரச்சம்  

27. பெயபரச்சச் பசாற்கள் பன் வல்பலாற்று .. ெிகாது 

28. நம் பன்சைார் ந்தக்காரைபம் கருதாெல் ஒரு பொருளுக்குக் 

குறியெீாக இட்ெ பெயர் - இடுகுறிப் பெயர் 

29. காரைம் அறியவியலாப் பெயர்கள் ல்லாம் - இடுகுறிப்பெயர் 

30. காரைம் கருதி இெப்ெட்ெ பெயர்கள் - காரைப்பெயர்கள்  

31. அனைத்துக்கும் பொதுவாக வரும் இடுகுறிப்பெயர்கள் பெயர்- இடுகுறிப் 

பொதுப்பெயர் 

32. இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் டுத்துக்காட்டு – ெனல, காடு 

33. ‘பதன்னை’ ன்னும் பசால் ஒரு காரைபம் இன்றி 
இடுகுறிப்பெயராய் நின்று ஒரு பொருளுக்சக (பதன்னை ெரம்) சிறப்ொய் 

வருவதைால் இதற்கு பெயர் - இடுகுறிச் சிறப்புப் பெயர் 

34. ‘ெறனவ’ ன்ெது- காரைப் பொதுப்பெயர் 

35. ‘வனளயல்’ ன்ெது னகயில் அைியும் வனளயனல ெட்டும் 

குறிப்ெதைால் இது – காரை சிறப்புப் பெயர் 

36. நாற்காலி ன்ெது – காரைப் பெயர் 
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37. ெரம் ன்ெது - இடுகுறிப்பெயர் 

38. காடு ன்ெது - இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் 

39. பெயர் பசாற்கள் த்தனை வனகப்ெடும் - 6 

40. பொருனளக் குறிக்கும் பெயர் – பொருட்பெயர் 

41. பொருட்பெயர் த்தனை வனகப்ெடும் - 2 

42. உயிருள்ள பொருள்களுக்கு ஒரு .கா – ெலர்பகாடி, பதன்னை 

43. உயிரற்ற பொருள்களுக்கு ஒரு .கா. – ெண், நீர் 

44. இெத்னதக் குறிக்கும் பெயர் - இெப்பெயர் 

45. காலத்னதக் குறிக்கும் பெயர் – காலப்பெயர் 

46. கண் இனெக்கும் பநாடிப்பொழுது பதல்; ஊழிக்காலம் வனர 

அனைத்துசெ – காலத்னத குறிக்கும் பெயர்கள் 

47. பழுனெயாை ஒன்றின் ெகுதிகனளக் குறிப்ெது – சினைப்பெயர்  

48. சினை ன்ெதன் பொருள் - ஒன்றன் உறுப்பு 

49. சினைப்பெயர் .கா- கண், இனல, வினத, பூ 

50. சகாெத்திற்காை தெிழ்பசால் - சிைம் 

51. நிறம், சுனவ, அளவு, வடிவம் ஆகியவற்றின் அடிப்ெனெயில்;;; 

வழங்கப்ெடும் பெயர்கள் - ெண்புப்பெயர் 

52. ெண்புப்பெயரின் ெற்பறாரு பெயர் – குைப்பெயர் 

53. பதாழினலக் குறிக்கும் பெயர் – பதாழிற்பெயர் 

54. ெதுனர ன்ெது - இெப்பெயர்  

55. பூங்பகாடி பூப்ெறிக்கிறாள் இத்பதாெரிலுள்ள ‘பூ’ ன்ெது – சினைப்பெயர் 

56. சதுரம் ன்ெது – குைப்பெயர் 

57. பசய்திகனளயும் கருத்துக்கனளயும் ெிறரிெம் கூறும்சொது சுனவப்ெெக் 

கூறுவதற்காக ஒசர பொருள்தரும் இருபசாற்கனளப் ெயன்ெடுத்துசவாம் 

அச்பசாற்களுக்கு பெயர் – சநர் இனைச் பசாற்கள்  

58. காசவரி கண்ணுங்கருத்துொகப் ெடிப்ொள்; ன்ெதிலுள்ள 

கண்ணுங்கருத்துொய் ன்ெது – சநர் இனைச்பசால் 

59. திராை கருத்னதக் கூறும்பொழுது திர்பொருள் தரும் பசாற்கனளப் 

ெயன்ெடுத்துதல் பெயர் – திர் இனைச்பசாற்கள் 

60. ெலர் அல்லும் ெகலும் அயராது உனழத்தாள் ன்ெதில் உள்ள அல்லும் 

ெகலும் ன்ெது – திர் இனைச்பசால் 

61. பசயல் படிந்ததனைக் குறிக்கும் பசால் - வினைபற்று 
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62. 3 காலங்களில் ஒன்றனை உைர்த்துவதும்; தினை, ொல், ண், இெம் 

ஆகியவற்னறக் காட்டுவதும் ஆக வரும் பசால் - வினைபற்று 

63. ெழுத்த ன்னும் பசால் - பற்றுப்பெறாத வினைபயச்சம் 

64. ஒரு பெயனரக் பகாண்டு படியும் பற்றுப்பெறாத வினைச்பசால் - 

பெயபரச்சம் 

65. பக்காலத்திலும் வரும் பசால் - பெயபரச்சம் 

66. வினைனயக் பகாண்டு படியும் ச்சம் - வினைபயச்சம் 

67. டுத்து வந்தான் ன்ெது - இறந்தகால வினைபயச்சம் 

68. நம் பன்சைார் ப்பொருனள ச்பசால்லால் குறித்து வழங்கிைார்கசளா 

அப்பொருனள அச்பசால்லால் குறிப்ெசத – ெரபு 

69. ெரபுச் பசாற்கனளப் ெயன்ெடுத்தாெல் சவறு பசாற்கனளப் 

ெயன்ெடுத்துவது – ெரபுப்ெினழ 

70. யானைக்கன்று ன்ெது – ெரபுச்பசால் 

71. யானைக்குட்டி ன்று ழுதுவது – ெரபுப்ெினழ 

72. வானழக்காயின் இளனெ ெரபு – வானழக்கச்சல் 

73. சங்கத்தின் இளனெ ெரபு – சிங்கக்குருனள 

74. புலியின் இளனெ ெரபு – புலிப்ெறழ் 

75. கூனக – குழறும் 

76. சிங்கம் - பழங்கும் 

77. கனள – ெரி 

78. ெலர் – பகாய் 

79. பெயர்ச்பசால்லின் பொருனள சவறுெடுத்துவது – சவற்றுனெ 

80. பெயர்ச்பசால்லின் இறுதியில் அனெந்து பொருள் சவறுொட்னெ 

பசய்யும் உருபுகனள … ன்ெர் – சவற்றுனெ உருபுகள் 

81. பெயனர சவறுெடுத்திக் காட்டும் உருபு – சவற்றுனெ உருபுகள் 

82. சவற்றுனெ உருபு த்தனை வனகப்ெடும் - 8 

83. இயல்ொை பெயர் (ழுவாய்) ெயைினலனயக் பகாண்டு படிவது – 

பதல் சவற்றுனெ (அ) ழுவாய் சவற்றுனெ 

84. வினைனயயும் பெயனரயும் விைானவயும் ெயைினலயாக்பகாண்டு 

படிவது – பதல் சவற்றுனெ 

85. கண்ைன் வந்தான் ன்ெது – வினைப் ெயைினல 

86. அவன் வந்தான் ன்ெது – பெயர்ப் ெயைினல 
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87. அவன் யார் ன்ெது – விைாப் ெயைில்னல 

88. ழுவாய் சவற்றுனெக்கு ை ……இல்னல – தைி உருபு 

89. இரண்ொம் சவற்றுனெ உருபு – ‘ஐ’ 

90. பெயர்ச்பசால்லிைது பொருனளச் பசயப்ெடு பொருளாக 

சவறுெடுத்துவது - இரண்ொம் சவற்றுனெ 

91. வளவன் பசய்யுனள ெடித்தான் ன்ெது - இரண்ொம் சவற்றுனெ 

92. 3ம் சவற்றுனெ உருபுகள் - ஆல், ஆன்,ஒடு,ஓடு,உென்  

93. நாற்காலி தச்சைால் பசய்யப்ெட்ெது – 3ம் சவற்றுனெ 

94. தூங்குனகயான் ஓங்கு நனெ -3ம் சவற்றுனெ 

95. தாபயாடு ெகள் வந்தாள் - 3ம் சவற்றுனெ 

96. தந்னதசயாடு தாய் வந்தாள் - 3ம் சவற்றுனெ 

97. தந்னதயுென் தம்ெியும் வந்தான் - 3ம் சவற்றுனெ 

98. நான்காம் சவற்றுனெ உருபு – கு 

99. தனலவர் நந்திைிக்கு ெரிசு வழங்கிைார் – 4ம் சவற்றுனெ 

100. 5ம் சவற்றுனெ உருபுகள் - இல், இன் 

101. பகானெயில் சிறந்தவர் – ொரி  

102. இந்தியாவின் பதற்கு ல்னல குெரி – 5ம் சவற்றுனெ 

103. 6ம் சவற்றுனெ உருபு – அது 

104. இராெைது வடீு ன்ெது – 6ம் சவற்றுனெ 

105. 7ம் சவற்றுனெ உருபுகள் - கண், உள், செல், கீழ் 

106. வடீ்டின்கண் குழந்னத வினளயாடுகிறது – 7ம் சவற்றுனெ 

107. பெட்டிக்குள் ெைம் இருக்கிறது – 7ம் சவற்றுனெ  

108. கூனரயின் செல் சசவல் உள்ளது – 7ம் சவற்றுனெ 

109. கட்டிலின் கீழ் நாய் ெடுத்துள்ளது – 7ம் சவற்றுனெ 

110. ட்ொம் சவற்றுனெ உருபு - இல்னல 

111. ட்ொம் சவற்றுனெயின் ெற்பறாரு பெயர் – விளி சவற்றுனெ 

112. பெயர்பசால் சில ொற்றங்களுென் அனழத்தற் பொருளில் வருவது – 8ம் 

சவற்றுனெ (அ) விளி சவற்றுனெ 

113. கந்தா வா ன்ெது – விளி சவற்றுனெ 

114. ெலவனகெட்ெதாக இருக்கும் ஒரு பொருனளப் பொதுவாகச் சுட்டும் 

பொழுது இைம் ெிரித்துக் காட்டுவதற்காக ெயன்ெடுத்தும் 

தைிச்பசால்லுக்கு பெயர் – அனெபொழி 
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115. தெிழ்ப் ொெநூல் ன்ெது - இைபள்ள அனெபொழி 
116. பவண்ைிலவு ன்ெது - இைபள்ள அனெபொழி 
117. பவண்ைிலவு, கருங்காக்னக, பசங்கதிசரான் இவற்றுக்பகல்லாம் 

இைொகக் கூற சவண்டுொைால் கருநிலவு, பவண்காக்னக, 

கருங்கதிசரான் ைக் கூறுதல் சவண்டும் அவ்வாறு ஒன்றில்லாததைால் 

இனவ சொன்றனவ- இைெில்லா அனெபொழிகள் 

118. ஒரு பசால்லின் ழுத்து சவறுெட்ொலும் பொருள்ொறுெொது 

இருப்ெதற்கு பெயர் – சொலி 
119. சொலி த்தனை வனகப்ெடும் - 3 

120. ஒரு பசால்லின் பதபலழுத்து ொறிைாலும் பொருள் ொறுெொது 

வருவது – பதற்சொலி 
121. ெஞ்சு-னெஞ்சு, ெயில்-னெயல் ன்ெது – பதற்சொலி 
122. ஒரு பசால்லின் இனெபயழுத்து ொறிைாலும் பொருள் ொறுெொது 

இருப்ெது - இனெப் சொலி 
123. பரசு-பனரசு இலஞ்சி-இனலஞ்சி ன்ெது - இனெப்சொலி 
124. ஒரு பசால்லி;ல் ஈற்பறழுத்து ொறிைாலும் பொருள் ொறுெொது 

இருப்ெது - இறுதிப்சொலி 
125. அறம்-அறன், ெந்தல்-ெந்தர் ன்ெது - இறுதிப்சொலி  
126. ஒரு பசால்லில் உள்ள அனைத்து ழுத்துக்களும் ொறிைாலும் பொருள் 

ொறுெொது இருப்ெது – பற்றுப்சொலி 
127. அஞ்சு –ஐந்து, ன்ெது – பற்றுப்சொலி 
128. ஓபரழுத்துத் தைித்து நின்றும் ஒன்றனுக்கு செற்ெட்ெ ழுத்துக்கள் 

பதாெர்ந்து நின்றும் பொருள் தந்தால் அதற்கு பெயர் – பசால் (அ) ெதம் 

129. ெதத்தின் சவறு பெயர்கள் - பொழி, கிளவி 
130. ஒபரழுத்தாைது தைித்து நின்று பொருள் தந்தால் அது – ஓபரழுத்து 

ஒருபொழி  
131. ஒபரழுத்து ஒருபொழியின் ண்ைிக்னக – 42 (.டு) னெ, னத 

132. ழுத்துக்கள் ெல பதாெர்ந்து நின்று பொருள் தந்தால் அஃது – 

ழுத்துத்பதாெர் பொழி 
133. பசாற்களின் வனக – ெகுெதம் ெற்றும் ெகாப்ெதம் 

134. ெிரிக்க இயலாத பசால் - ெகாப்ெதம்  

135. ெண், கல், பொன் இனவ – பெயர்ப்ெகாப்ெதங்கள் 
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136. நெ, வா,சொ, பசய் இனவ – வினைப்ெகாப்ெதங்கள் 

137. ெகுக்க இயலும் பசாற்கள் - ெகுெதம்  

138. ெகுெதத்தில் உள்ள பசாற்கனள த்தனை உறுப்புகளாகப் ெிரிக்கலாம் - 6 

139. ெகுெத உறுப்புகளில் 2 – ெகுதி, விகுதி 
140. ெகுெத உறுப்புகளில் 2 – சந்தி, சாரினய 

141. ெகுெத உறுப்புகளில் 2 - இனெநினல, விகாரம்  

142. ஆணும் …….. செம் - பெண்ணும் 

143. சசவலும் ……… ெறனவகள் - செடும் 

144. ……. ஆய்ச்சியும் பல்னலநில ெக்கள் - ஆயனும்  

145. யினும் ….. ொனலநில ெக்கள் - யிற்றியும் 

146. …….. ொடிைியும் சங்ககாலத்துப் புலவர்கள் - ொைனும்  

147. தந்னத, தானய … ஐனய ன்ெர் – ஐயன் 

148. அைி ன்ெதன் பொருள் - அழகு 

149. புலவர்கள் பசய்யுனள அழகுெடுத்துவதனை ….ன்ெர் – அைி  
150. ஒரு பொருளின் இயல்னெ உள்ளது உள்ளவாறு கூறுவது - இயல்பு 

நவிற்சி அைி 
151. ஒரு பொருளின் தன்னெனய ெினகப்ெடுத்திக் கூறுவது – உயர்வு நவிற்சி 
அைி 

152. உயரொை ெனலனய ‘விண்னைத்பதாடும் ெனல’ ை கூறுதல் - 

உயர்வு நவிற்சி அைி 
153. பசய்யுனளசயா உனரநனெனயசயா ெடிக்கும் சொது பொருனளத் 

பதளிவாக புரிந்து ெடிக்கவும் உரிய உைர்ச்சிகனள பவளிப்ெடுத்தவும் 

ெயன்ெடுத்துவது – நிறுத்தக்குறிகள் 

154. ஒரு பதாெர் பற்றுப்பெற்றதனைக் குறிப்ெது – பற்றுப்புள்ளி 
155. ெல பொருள்கனளத் பதாெர்ந்து பசால்லும்சொது ஒவ்பவான்றின் 

ெின்னும் இடுவது – காற்புள்ளி (,) 
156. ஒர் ழுவாய், ெல ெயைினலகனளக் (வினைபற்றுகனள) பகாண்டு 

படியும் பொழுது ஒவ்பவாரு ெயைினலக்குப் ெின் இடுவது – 

அனரப்புள்ளி  
157. ஒரு விைாத்பதாெரின் இறுதியில் இடுவது – விைாக்குறி  
158. ஒரு பசய்தினய உைர்ச்சியாகக் கூறும்சொது இடுவது – உைர்ச்சிக்குறி 
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159. ஒரு ழுத்னதசயா பசாற்பறாெனரசயா தைிசய குறிக்கும் இெத்திலும் 

ஒரு பசாற்பறாெரில் நூலின் பெயர்,ெழபொழி பதலியை 

வருெிெத்திலும் இடுவது – ஒற்னறசெற்சகாள் குறி (‘.’) 
160. ஒருவர் கூறியதனை சநர்கூற்றாக கூறும்சொது ஒரு பதாெனர 

செற்சகாளாகக் கூறும் சொது இடுவது - இரட்னெசெற்சகாள் குறி (“.”)  
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                     (TET, PGTRB, TNSET – Mathematics) 

No.12, Subramaniyapuram, Trichy- 620 020. 

Contact: 80722 30063  

Email ID: srimaanacademy@gmail.com 

Web Site: www.srimaanacademy.com 

 

 

� Classes going on...... 

� Materials are available. 

� TET Materials are send through 

COURIER 

 

PGTRB : Mathematics  

� 10 Units Materials & Question Papers 

are available   

� Materials are send through COURIER. 

Contact: 

80722 30063 
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