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ாடத்திட்டம் பாதுத்தநிழ் - எஸ்.எல்.சி தபம் 

குதி- (அ) 

இக்கணம் 

I. பாருத்துதல் (பாருள் தருக) 

 

 

(அ) ச ொல்றம் சதொனறம் 

நாதிரி யிா; 

ச ொற்ளபப் சதொனறடன் சதொனத்ிச்  ரிொண ிளடளத் தர்ந்சடுக் 

 

 

ச ொல்            சதொனள் 

1.   ிளபஞர் -   அ) தசு 

2.   ணி    -   ஆ) உநிணர் 

3.   ச ன     -   இ) ல் 

4.   சதற்நம்  -   ஈ) ததொர் 

ிளடள்;    

A) அ  ஆ    ஈ  இ       B)  ஆ இ ஈ  அ 

C) ஆ ஈ  இ அ       D)  அ இ ஆ ஈ 

 ரிொண ிளட: B)    ஆ இ ஈ  அ 

 

 

ொன்கு ச ொற்றக்கும் சதொனள் சரிந்ொல் ிவும் ல்னது. 

ஆணொல் ஏரின ச ொற்றக்குச்  ரிொண சதொனள் ன்ண ன்று உறுிொத் சரிந்ொதன 

ததொதும் ழுிிடனொம். 

 

 

பசால்லும் பாருளும் : 

 

ின்யரும் பசாற்கின் பாருள் தருக. (இதுயரப யந்த யிாக்கள்) 

 

1. ிசும்ன   -   ொணம் 

2. ந்ி      -   குங்கு 

3. ள     -   ொன் 

4. ஞனி   -   ொய் 

5. ொன்     -   உர்ந் 

6. ள      -   குற்நம் 

7. த்தும்   -   னழும் 

8. தொி    -   ங்ி 
9. குர்    -   சதற்தநொர் 

10. கூம்     -   தொளன 

11. உிர்      -   ம் 

12. ரி       -    ொன்று, ரிசதொனள் 

13. கூடல்    -    ங்ம் 

14. உநக்ம்  -   ித்ிள 

15. ி       -   ஆறு 
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16. இபதணில்  -    ந்ம் 

17. ினப்தம் -   தட்ள 

18. ஞ் ிணம்    -   சூறள 

19.  ண்ளட  -   ன ல் 

20. அளக் -   ிபிப்த 

21. எரீஇ     -   ீங்ி 
22. ின       -   ச ல்ம் 

23. சொன்ள    -   தள 

24. ஈம்      -   அன்ன 

25. ொரி      -   னொய் 

26. ஞொனம்   -   உனம் 

27. ஏனம்    -   னனம்தல் 

28.  ீனம்     -   எழுக்ம் 

29. தொனம்  -   அகு 

30. இல்     -   ொறுதொடு 

31. ஆக்ம்   -   ச ல்ம் 

32. ிழும் -   உர்வு 

33. டு       -   ழும்ன 

34. னணல்     -   ீர் 

35. ள      -    ிரிப்ன 

36. இந்து     -    ந்ின் 

37. ளல்  -   ொள் 

38. ிசும்ன   -   ொணம் 

39. தரிி      -   சூரின் 

40. நுல்  - ளப 

41. ஞ்சு  - தம் 

42. வு  - எழுக்ம் 

43.  ிளன  - ில் 

44. ொொய் - தடகு 

45. நன் - ீன் 

46. ொக்ள் - ினங்குள் 

47.  னம்  - ஞ் ளண 

48. இல்  - டீு 

49. ொக்ள - உடல் 

50. ொண்  - சட்ம் 

           

 சொடனம் 
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தறம்  கூடுதல் னிற்சி 

 

 

1. ஆர்னர்-அன்னளடர் 

2. னன்ரீ்-துன்தம் ண்டு சதனகும் ண்ரீ் 

3. ன்ன -றம்ன 

4. ஈனும்-னம் 

5. ஆர்ம்-ினப்தம் 

6. ண்ன -ட்ன 

7. ளம் -உனம் 

8. ன்தினது -றம்ன இல்னொது.(னழு) 

9. அன்தினது -அன்ன இல்னொது 

10. நம்-ீம் 

11. ற்நல் ம் -ொடி ம் 

12. அிர் -சனங்ி இனப்தர் 

13. த ய்ள -சொளனவு 

14. ச ய் -ல் 

15. அளணொர்-ததொன்தநொர் 

16. ண்ள-சொளட 

17. தொி- ொக்கு 

18. ஞொனம் -உனம் 

19. உந்து ச ய்தொம்-ினம்திச் ச ய்சொம் 

20. டொர்-சதண்ள் 

21. ள ொல்-தண்தில்  ிநந் 

22. எின்-துசன்று ச ொல்றம் ததொது 

23. ொணப்னணல்-ளீர் 

24. ள -ச டி 

25. ளொ சப்தம்-சதனகும் சப்தம் 

26. ளக்வும் - குளநவும் 

27. ஆற்நவும்  - ிளநொ 

28. உொ  - உவு 

29. ஆற்றுொ  - ிளடஉவு(ட்டுச்த ொறு) 

30. அளன்  - அ ன் 

31. சய்ிளண - துன்தம் னம் ச ல் 

32. நீொப்ன  - இறுொப்ன 

33. தனரில்  - தனனளட டீுள் 

34. னல் எண்ொத -ச ொல்னொத 

35.  ொற்றும்  - னழ்ச் ிொப் ததசுது 

36. டம்   - உடம்ன 

37. அல்  - தள்பம் 

38. ிள   - தடு 

39. ஆடர்  - ஆண்ள் 

40. ல்ளன  - ல்னொ இனக்ிநொய் 

41. இட் ித்ல் - ொப்தொற்றுல் 

42. ததுத்ொன் -  ொளில் உள்ப திம்ன் 
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43.  ர்னொ ொளன - தல்ளனக்ம் 

44. னம் -   ிநந் ஊர்ளபக் குநிக் தன்தடுது (ொஞ் ி-ொஞ் ினம்) 

45. டிள-அினன் 

46. ஈம் - அன்ன 

47. அளபஇ -னந்து 

48. தடிறு -ஞ் ம் 

49. ச ம்சதொனள் -சய்ப்சதொனள் 

50. அன் -அம், உள்பம் 

51. அர் -ினப்தம் 

52. அர்ந்து -ினம்தி 
53. னன்-னம் 

54. இன்ச ொனன் -இணி ச ொற்ளபப் ததசுதன் 

55. அர்ந்து -ினம்தி 
56. அத்ொன் ஆம்-உள்பம் னந்து 

57. துவ்ொள -றுள 

58. ொர் ொட்டும் -ல்னொரிடனம் 

59. இன்னறூஉம் -இன்தம் னம் 

60. துன்னறூஉம் -துன்தம் னம். 

61. அல்னள -தொம் 

62. ொடி -ினம்தி 
63. தக்கும் -சொடுக்கும் 

64. ளனப்திரிொச் ச ொல் -ீங்ொ ச ொற்ள் 

65.  ிறுள -துன்தம் 

66. றுள -றுதிநி 
67. இம்ள -இப்திநி 
68. ஈன்நல் -னல், உண்டொக்குல் 

69. ன்ச ொல் -டுஞ்ச ொல் 

70. ன்சொதனொ -தணொ? 

71. ர்ல் -நுர்ல் 

72. அற்று -அதுததொன்று 

சொடனம்   

 
 

புகழ்பற் நூாசிரினர்கள் 

1. ஊனம் ததனம் ன்ந நூளன ழுிர்  -ொ.தி த துப்திள்ளப 

2. குற்நொனக் குநஞ் ிின் ஆ ிரிர் -ிரிகூட ொ ப்தக் ிொர் 

3. ஜீொனண் எழுக்ம் நூளன ழுிர்-இொனிங் அடிபொர். 

4. னுனளந ண்டொ ம் ன்ந நூளன ழுிர்-இொனிங் அடிபொர். 

5. ினனட்தொள இற்நிர் - இொனிங் அடிபொர். 

6. தொத ம் ன்ந ொித்ள இற்நிர்--ொி தொிொர் 

7. ொன்ிக்டிளின் ஆ ிரிர்--ிபம்திொணொர். 

8. இள னது ன்ந நூனின் ஆ ிரிர்--னட் ிக் ிஞர் தொிொ ன் 

9. தசொி ொனூறு ன்ந நூனின் ஆ ிரிர்--னன்றுளந அளணொர். 

10.  ொகுந்னம் ன்ந நூனின் ஆ ிரிர்--ொபிொ ர் 

11. ிண்ளள இடித்துத் சனொக்கு ன்ந ொித்ள இற்நிர்--ொொதொி 
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12. னி ிடில்ள், இது ங்ள் ிக்கு ன்ந நூனின் ஆ ரிர்--ொொதொி 
13. ச ய்னேம் சொிதன சய்ம் ன்ந நூனின் ஆ ரிர்-தட்டுக்தொட்ளடக் ல்ொ 

சுந்ம். 

14. ”அந்க்ொனம் இந்க் ொனம்” ன்ந நூனின் ஆ ிரிர்-உடுளன ொொ ி. 
15.  ினப்திொம் - இபங்தொடிள் 

16. இொ ொிம் - னனர் குந்ள 

17. இதசு ொிம் - ிஞர் ண்ொ ன் 

18. னெனனொ  - எட்டக்கூத்ர் 

19. சதரினொம் - த க்ிொர் 

20. ம்தொொம் - ம்தர் 

21. தம்தொி  - ீொனணிர் 

22.  ீநொப்னொம் - உறுப்னனர் 

23. குநதபொிம் - ளனஞர் னொிி 
24. னங்சொடி  - னடி ன் 

25. ினசம்தொள - ொிக்ொ ர் 

26. தொண்டின் தரிசு - தொிொ ன் 

27. ொனடிொர்  -  னணிர் 

28.  ீ ிந்ொி - ினத்க் தர் 

29. தணொன்ிம் - சுந்ம்திள்ளப 

30. னிங்த்துப்தி - சஜங்சொண்டொர் 

31. ினொ ம்  - ொிக்ொ ர் 

32. தொம்  - னெர்(அப்தர், சுந்ர், ினொவுக் ர்) 

33. ிதனொிம் - ொிொ ன் 

34. அின்  ிரிப்ன - தொிொ ன் 

35. னொி   - ிதளொர் 

36. தட்டிணப்தொளன - உனத்ிங்ண்ணொர் 

37. ிதளன -  ீத்ளனச் ொத்ணொர் 

38. ினனட்தொ  - இொனிங் அடிள் 

39. ினந்ிம்  - ினனெனர் 

40.  

           சொடனம் 

 

 

2. பதாடரும் பதாடர்பும் அிதல் 

(i) இத்பதாடபால் குிக்கப்டும் சான்றார் 

1. ினனட்திொ  ள்பனொர் ண அளக்ப்தடுததர்-இொனிங் அடிபொர் 

2. ொடி திளக் ண்டததொசல்னொம் ொனும் ொடிொக் கூநிர்.--இொனிங் 

அடிபொர் () ினனட்திொ  ள்பனொர். 

3. ச ந்ொப்ததொொர், சய்ப்னனர், ொணொர் ன்ந சதர்பொல்  ிநப்தித்துக் 

கூநப்தடுதர்-ினள்றர் 

4. ிழ்த்ொத்ொ ண அளக்ப்தடுதர்--உ.த. ொிொர். 

5. தங்டத்ிணம் ன்ந இற்சதளக் சொண்டர்--உ.த. ொிொர். 

6. ”னற் ி ினிளணொக்கும்” ணக் கூநிர்--ினள்றர் 

7. “தொட்டுக்சொன னனன்” ண அளக்ப்தடுதர்--தொிொர் 

8. ”னட் ிக் ிஞர்” ண அளக்ப்தடுதர்---தொிொ ன் 

9. ”தொதந்ர்” ண அளக்ப்தடுதர்--தொிொ ன் 
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10. ளக்ம் ீர் ண அளக்ப்தட்டர்-ஈ.ச.ொ 

11. “சதரிொர்” ண அளக்ப்தட்டர்--ஈ.ச.ொ ொி 
12. ”த ிம் ொத் ச ம்ல்” ண அளக்ப்தடுதர்--தசும்சதொன் னத்துொனிங் தர். 

13. ”க்ள் ிஞர்” ண அளக்ப்தட்டர்-தட்டுக்தொட்ளடக் ல்ொ சுந்ம். 

14. ”தகுத்நிவுக்ிொர்” ண அளக்ப்தடுதர்-உடுளன ொொ ி. 
15. ினத்துக் ம்தன்  - ச்..ினட்டிப்திள்ளப 

16. அனட்திொ  ள்பனொர் - இொனிங் அடிபொர் 

17. ிி   - த ி ிொம் திள்ளப 

18. ிச் க்ர்த்ி  - ம்தர் 

19. ச ொல்னின் ச ல்ர்  - ொ.தி.த துப்திள்ளப 

20. னத்ிழ்க் ொனர்  - ி.ஆ.சத.ிசுொம் 

21. ளனடித்துச் ச ொல்னொல் னளந ச ய் ன்ணன் - ொிிொற் த ொன் 

22. ிழ்த்சன்நல்  - ின.ி. 

23. ளக்ம் ீர்  - சதரிொர் ஈ.ச.ொ 

24. ொொனுதங்ி   - ினள்றர் 

25.  ிந்துக்குத் ந்ள  - தொிொ ன் 

26. த ிி   - தொிொ ன் 

27. ிடுளனக் ி  - தொிொ ன் 

28. ிசு   - ண்ொ ன் 

29. ினப்னழ் தஜொி  - ினதொணந்ொரிொர் 

30. ஆ ி தஜொி   - ஜஹர்னொல் தன 

31. அனட்சதனஞ்த ொி  -இொனிங் ள்பனொர் 

32. தம்திற்தொொன்  - தொரி 

33. எப்தினக்த்ந்ள - ொல்டுசல் 

34. சொண்டர்  ீர் தவுொர் - த க்ிொர் 

35. ப்ததனொட்டி ின் - .உ. ி 
36. ண் தய்ந் னிணொன் - தொனன் 

            

 சொடனம் 

 

 

 

றநற்றகாள் பதாடர்கால் குிக்கப்டும் ஆசிரினர்/ நூல்கள் 

 

 

1. ொதும் ஊத ொனம் தபிர் - ின் னங்குன்நணொர் 

2. என்தந குனம் எனதண தன் - ினனெனர் 

3. திநொட்டு ல்னநிஞர்  ொத்ிங்ள் ிழ்சொிில் சதர்த்ல் தண்டும் - தொிொர். 

4. ொ ொறு சதொன்தண, னம்னரி னத்த -  ினப்திொம் 

5. சற்நிக்ண் ிநந்ொறம் குற்நம் குற்நத - க்ீன் 

6. டள, ண்ிம், ட்டுப்தொடு - அநிஞர் அண்ொ 

7. ல்ிில்னொப் சதண்ள் பர் ினம் ததொன்நர்ள் - தொிொ ன் 

8. ின் ன்தநொர் இணனண்டு, ணித அர்க்சொன குனண்டு - ொக்ல் ிஞர் 

9. ொள ததொற்றுதும் ொள ததொற்றுதும்  -  ினப்திொம் 

10. அ ில் திளத்தொர்க்கு அநம் கூற்நொகும் - இபங்தொடிள் ( ினப்திொம்) 

11. ள்றளப் சதற்நொதன சதற்நத னழ் ளத -தொிொ ன் 

12. க்சண னனொ தொன்ொள் - னநொனூறு 
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13.  

37. (ii) அரடபநாமினால் குிக்கப்டும் நூல் 

1. உனப்சதொதுளந ணப் ததொற்நப்தடும் நூல்--ினக்குநள் 

2. 99 னக்ளபக் சொண்ட நூல்--குநிஞ் ிப்தொட்டு 

3. “ொனடி ொனூறு“ ன்னும்  ிநப்னப் சதர் சதற்ந நூல்-ொனடிொர் 

4. நூல் ண  ிநப்திக்ப்தடும் நூல்- ீ ிந்ொி 
5. னத்ிழ்க்ொப்திம்  - ினப்திொம் 

6. சடுந்சொள  -அொனூறு 

7. உத்தம்   - ினக்குநள் 

8. குடிக்ள் ொப்திம் -  ினப்திொம் 

9. னதுசொி   - தசொி ொனூறு 

10. இட்ளடக்ொப்திங்ள் -  ினப்திொம், ிதளன 

11. ினத்சொண்டர் ொக்ள - சதரினொம் 

12. ிழ்ளந   - ினக்குநள் 

13. ொறம் இண்டும்  - ொனடிொர், ினக்குநள் 

14. ிொிட தம்  - ொனொித் ிவ்ப் திதந்ம் 

15. ிழ் னற்ொப்திம் -  ினப்திொம் 

16. இிொ ங்ள் ள? - இொொம், ொதொம் 

17.  
18.  

3.ிரித்பதழுதுக 

1. அன்தத்து இல்னொ -அன்ன+அத்து+இல்னொ 

2. ன்தொற்ண்  -ன்தொல்+ண் 

3. பிர்த்ற்று  -பிர்த்து+அற்று 

4. க்குரிர்  -க்கு +உரிர் 

5. அன்தனீும்  -அன்ன+ஈனும் 

6. ினனள  -ில்+அனள 

7. க்சன்த  -க்கு+ன்த 

8. ில்ளன  -ம்+இல்ளன 

9. ன்ிர்  -ன்கு+அிர் 

10. னிந்தன்  -னழ்+இந்தன் 

11. ிகு  -ிழ்+அகு 

12. னடி   -னர்+அடி 

13. தணனி  -தன்+அனி 
14. னநொனூறு  -னநம்+ொன்கு+நூறு 

15. இணிீன்நல்  -இணிது+ஈன்நல் 
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6.ிரம திருத்தம் 

(i) சந்திப்ிரமரன ீக்குதல் 

(யிரபயில் ) 

 

 

(ii) ஒருரந ன்ரந ிரமகர ீக்குதல் 

ஒருரந ன்ரந எ எண் இபண்டு யரகப்டும். 

ஒன்ரக் குிப்து ஒருரந எவும், ஒன்றுக்கு றநற்ட்டயற்ரக் குிப்து ன்ரந 

எவும் அரமக்கப்டும். 

 

 

 

 

ிபநாமிச்  பசாற்களுக்கு றபா தநிழ்ச்  பசாற்கர அிதல் 

 

 

 

ஆங்கி பசாற்களுக்கு றபா தநிழ்ச்  பசாற்கர அிதல் 

1. டி.ி  - சொளனக்ொட் ி 
2. தடிதொ - ொசணொனி 
3. டிதன்  -  ிற்றுண்டி 

4. டீ  - தீர் 

5. ண்ட் - ின் ொம் 

6. சடனிததொன் - சொளனதத ி 
7. ஃததன்  - ின்ி ிநி 
8. த ர்  - ொற்ொனி 
9. ளனட்  - ிபக்கு 

10. ம்பர்  - குளப 

11. ள க்ிள் - ிிண்டி 

12. திபொட்தொம் - ளடதளட 

13. ஆதஸீ் - அறனம் 

14.  ிணிொ - ிளப்தடம் 

15. ளடப்ளட்டர் - ட்டச்சுப்சதொநி 
16. தொடு  -  ொளன 

17. திளபட் - ொனூர்ி 
18. ததங்க்  - ங்ி 
19. ிதட்டர் - ிளங்கு 

20. ஆஸ்தத்ிரி - னத்துளண 

21. திபொக்ததொர்டு - னம்தனள 

22. இணிில் - னன்சணழுத்து 

23. ம்தினைட்டர் - ிணி 
24. ொதனஜ்  - ல்றரி 

25. னேணிர் ிட்டி - தல்ளனக்ம் 

26. சடனஸ்தொப் - சொளனதொக்ி 
27. சர்ொீட்டர் - சப்தொணி 
28. இண்டர்சட் - இளம் 

29. ஸ்கூல் - தள்பி 
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30.  ின்ஸ் - அநிில் 

31. ளக்தொஸ்தொப் - நுண்தொக்ி 
32. ம்தர் - ண் 

33. ததொஸ்ட் ஆதஸீ் - அஞ் ல் ிளனம் 

34. தஸ் ஸ்டொன்ட் - ததனந்து ிளனம் 

35. டிளன்  - சொடர்ண்டி 

36. ததொட்தடொ  - னளப்தடம் 

37. ர்ணர்  - ஆறர் 

38. ஸ்டீ் ஸ்டொல் - இணிப்தம் 

39. டினைப் ளனட் - குல் ிபக்கு 

40. ொர்   - ிழுந்து 

41. ொதி   - குபம்தி ீர் 

42. திபொஸ்டிக் - சிி 
43. ீடிொ  - ஊடம் 

44. சர்ொகூல் - சட்டிள் 

45.  

 

 

 

ஒி றயறுாடு அிந்து சரினா பாருரனிதல் 

 

 

1. அனன்...........குடித்ொன்.  (தொல் / தல்)                  ிளட=தொல் 

2. சன்நல்...............தடித்ொள். (தடம் /தொடம்)            ிளட-தொடம் 

3.  ிற்தி....................ச துக்ிணொன். ( ிளன/ ீளன)      ிளட- ிளன 

4. ளட ழு ள்பல்றள் எனர்................... .(தொரி/தரி)              ிளட-தொரி 

5. னினணின் தொட்டி …............. கூறுொர்.      (ள/ொள)         ிளட-ள 

6. ல்னிள............. ீிது. (ணம், ம்)        ிளட-ம் 

7. னிள …............னதன். (னம், பம்)         ிளட-னம் 

8. …...............ததுங்ிப் தொனேம். (னனி, னபி)             ிளட-னனி 
9. னத்ில் …........னறுல் தண்டும்.(னன், னண்)    ிளட-னன் 

10. ொய்-------------(ொல், ொள்) ிிொது.           ிளட-ொல் 

11. உர்ந்து ிற்தது.............(ளன, ளப)       ிளட-ளன 

12. ொணத்ில் இனந்து சதய்து................(ள, ளன)         ிளட-ள 

13. உர்ள் ஆடித்ிங்பில் …..................னட்டுர். (சதொண்தர், சதொன்தணர்) ிளட -

சதொன்தணர் 

14. ள ீள...............ன்தர். ( ொணப்னணல், ொப்னணல்)              ிளட-ொணப்னணல் 

15.  

குதி-ஆ 

இக்கினம் 

1. ினக்குநளப இற்நிர்--ினள்றர் 

2. ினக்குநள் னென்று  திரிவுளப உளடது. 

3. ினக்குநபிறள்ப அிொங்பின் ண்ிக்ள-133 

4. ினக்குநபிறள்ப சொத் தொடல்பின் ண்ிக்ள-1330 

5. ினக்குநள் திசணண்ீழ்க்க்கு நூல்றள் என்நொகும். 
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6. ினள்பர்ஆண்டு க்ிடும் னளந--ிநித்து ஆண்டு+31 (.ொ --2013+31=2044) 

7. குநிஞ் ிப்தொட்டு தத்துப்தொட்டு நூல்றள் என்நொகும். 

8. ொனடிொர் -திசணண்ீக்க்கு நூல்றள் என்நொகும். 

9. ொனடிொர் 400 தொடல்ளபக் சொண்ட நூனொகும். 

10.  னணிர் தனர்  தொடி நூல்பின் சொகுப்ன --ொனடிொர் 

11. ொன்ிக்டிள திசணண்ீழ்க்க்கு நூல்றள் என்நொகும். 

12. ொன்ிக்டிளின் எவ்சொன தொடறம் 4 அநக்னத்துளபத் சரிிக்ிநது. 

13. தொிொ ன் ழுி ிள நூற்ள்-(தொண்டின் தரிசு, குடும்த ிபக்கு, அின் 

 ிரிப்ன,இள னது) 

14. தசொி ொனூறு திசணண் ீழ்க்க்கு நூல்றள் என்நொகும். 

15. தகுத்நிொபர்  ங்த்ள அளத்ர்--ஈ.ச.ொ 

16. “சதண்றக்கு ளதொ அொண உளடதொ னக்ிம் இல்ளன; அநிவும் 

சுரிொளனேம்ொன் ி னக்ிம்.” ண னங்ிர்--ஈ.ச.ொ ொி 
17. னநொனூறு ட்டுத்சொள நூல்றள் என்று. 

38. தொிொ ணின் இற்சதர்--ண சுப்னத்ிணம் 

18.  

தநிழ் இக்கணம் 

1. உிசழுத்க்பின் ண்ிக்ள-12 

2. சய்சழுத்துக்பின் ண்ிக்ள-18 

3. உிர்சய் ழுத்துக்பின் ண்ிக்ள-216 

4. ஆய் ழுத்துக்பின் ண்ிக்ள-1 

5. ிில் குநில் ழுத்துக்பின் ண்ிக்ள-5 (அ, இ, உ, ,எ) 

6. ிில் சடில் ழுத்துக்பின் ண்ிக்ள-7 (ஆ,ஈ,ஊ,,,ஏ,ஐ) 

7. ச ொல் ொன்கு ளப்தடும் 

8.  

           

 சொடனம் 

 

இக்கணக்குிப்பு 

 

இபட்ரடக்கியி 
எனிள உர்த்தும் ச ொற்ள், இண்டு இண்டொத த ர்ந்து னம். அவ்ொறு 

னம்சதொழுது , அஃது எனிக்குநிப்ளத சபிப்தடுத்தும். இளணப் திரித்ொல் சதொனள் ொது 

(.ொ) , ,  ப ப, தடதட, தபதப, குடுகுடு, பப, , டட, , 

 ட ட 

 

சொடனம் 

 

குநிப்ன  

              இந்ப்தகுிள டவுண்தனொடு ச ய் அளணனக்கும் ன்நி.  
இந்ப்தகுிில் ிணனம் அப்தடட் ச ய்ப்தடுிநது. ஆத ீனள்ப தகுிள ீங்ள் 

சதற்நிட ொம் என னளநதனும் திிநக்ம் ச ய்துசொள்றங்ள். 

 

 

ன்நி! 


