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த ால்திகாப இனல்கள் 

கியினாக்கம் 

பயற்றுறந இனல் 

பயற்றுறந நனங்கினல் 

யிிநபபு 

தனரினல் 

யிறனினல் 

இறைனினல் 

உரினினல் 

எச் யினல் 



 

கியினாக்கம் 

இம்பூபணர் 

 ச ொற்கள் சொருள் மநொநொறு உணர்த்திடநனின் 

கியினொக்கம் என்னும் சனர்த்தொனிற்று. 

 (ச ொற்கள் சொருள் புரியுநொறு உணர்த்தினதொல் 

கியினொக்கம் எனும் சனபொனிற்று ) 

ப ாயறபனர், ச் ிார்க்கிினர்  

 யழுக்கடந்து ச ொற்கட அடநத்துக் சகொண்ைடநனொல் 

கியினொக்கம் ஆனிற்று. 

 (ச ொற்கட ிடமனில்ொநல் அடநத்ததொல் 

கியினொக்கம் எனும் சனபொனிற்று. ) 

  

சதொைர்ச் ி..... 
 



 

கியினாக்கம் 

ததய்யச் ிறனார் 

   ச ொற்கள் ஒன்மொசைொன்று சதொைர்ந்து சொருள் 
மநொகும் ிடடநடனக் கூறுயது இவ்யினொதின் 
கியினொக்கம் என்னும் சனர்த்தொனிற்று.  

 

 ( ச ொற்கள் ஒன்மொடு ஒன்று சதொைர்ந்து சொருள் 

உணர்த்தும் ிடடனக் கூறுயதொல் கியினொக்கம் எனும் 

சனபொனிற்று.  ) 

 



 

திடண - 2 

திடண எனும் ச ொல்லுக்கு ிம், கும், ஒழுக்கம் 
என்து சொருள். இங்கு திடண என்து ஒழுக்கம் என்து 
சொருொகும். திடண இபண்டு யடகப்டும். 

உனர்திடண 
அஃிடண 
உனர்திடண என்நொர் நக்கட் சுட்மை 
அஃிடண என்நொர் அயப ிமய 
ஆனிரு திடணனின் இட க்குந ச ொல்ம. 
     (சதொல்.ச ொல்.1)  

   



 

திடண, ொல், எண் 
 உனர்திறண      

நக்கடக் குிக்கும் ச ொல் உனர்திடண.  
எ.கொ  
 தநிமப ன் 
 இடனொர் 
 சதொல்கொப்ினர் 
 ஆ ிரினர் 
அஃிறண 

நக்கள் அல்ொத ியற்டக் குிக்கும் ச ொல் அஃிடண. 
எ.கொ  
 ஆடு 
 நட 
 நபம் 
 ொற்கொி 



 

உனர்திடண ொல்கள் -  3 

 ஆடூஉ அிச ொல் நகடூஉ அிச ொல் 
 ல்மொ பியும் ச ொல்மொடு  ியணி 
 அம்முப் ொற்ச ொல் உனர்திடண அவ்மய 
   ( சதொல். ச ொல்.2 ) 
ஆண்ொல் 

ஆடணக் குிக்கும் ச ொல் ஆண்ொல்.  

  எ.கொ  - யயன், தநிமப ன் 

சண்ொல் 

சண்டணக் குிக்கும் ச ொல் சண்ொல். 

  எ.கொ  - சொன்ி, தநிமப ி 
ர்ொல் 

 டபக் குிக்கும் ச ொல் ர்ொல்.  

  எ.கொ  - சதொமிொர், யந்தொர்கள் 



 

அஃிடண ொல்கள் - 2 

 ஒன்ி ச ொல்ம யி ச ொல்ம 
 ஆனிரு ொற்ச ொல் அஃிடண னவ்மய 
   ( சதொல். ச ொல்.3) 
ஒன்ன்ால் 

ஒரு சொருடக் குிக்கும் ச ொல் ஒன்ன்ொல். 
எ.கொ   
 நபம், அது, ொற்கொி 
யின்ால் 

 சொருடக் குிக்கும் ச ொல் யின்ொல். 
எ.கொ   
 நபங்கள், அடய, ொற்கொிகள்  



 

உனர்திறணனில் அைங்கும் ி தனர்கள் 

சண்டந சுட்டின உனர்திடண நருங்கின்ஆண்டந 
திரிந்த சனர்ிடக் கியியும் 
சதய்யம் சுட்டின சனர்ிடக் கியியும் 
இவ்சய அியும்அந் தந்தநக் கிமய  
உனர்திடண நருங்கின் ொல்ிரிந்து இட க்கும் 
     ( சதொல். ச ொல்.4 ) 
•ஆண்டநத் தன்டந குடந்து சண்டநத்தன்டந நிகுந்து 
யிங்கும் ஆண்டந திரிந்த சனர்ச்ச ொல். 
•சதய்யத்டத குிக்கும் சனர்ச்ச ொல்.  
  - இவ்யிபண்டையும் குிக்க தித்த யிகுதிகள் இல்ட. 

 

சதொைர்ச் ி..... 



உனர்திறணனில் அைங்கும் ி தனர்கள் 

ஆண்டந திரிந்த சனர்ச்ச ொல். 
எ.கொ   
  மடி யந்தொள் 
   மடி யந்தொர் 
  மடி யந்தர் 
 
சதய்யத்டத குிக்கும் சனர்ச்ச ொல்.  
எ.கொ   
  மதயன் யந்தொன்  
  மதயி யந்தொள் 
 மதயர் யந்தர் 



ன்ி 
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