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             ( இப்பகுதியிலிருந்து  ைினாக்கள் சகட்கப்படுகின்றன.) 

 

பபாருந்தாச் பசால்வலக் கண்டறிதல்  

 

 நான்கு பசாற்கள் பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் மூன்று பசாற்கள்  

ஒசே பபாருவைசயா, ஒசே காலத்வதசயா சார்ந்திருக்கும். ஒரு பசால் மட்டும் 

பபாருந்தாமல் தனித்து நிற்கும். அச்பசால்  எதுபைன கண்டறிய சைண்டும்.  

 

இப்பகுதியில் ஐந்து ைினாக்கள் சகட்கப்படும்.  

     (எ.கா) பமய், ைாய், கண், கன்னம்   

 பமய், ைாய், கண், சபான்றவை ஐம்புலன்களுள் அடங்குபவை.  

 ஆகசை கன்னம் என்ற பசால் இதில்  பபாருந்தாச் பசால் ஆகும். 

 சமலும் கீசே குறிப்பிட்டுள்ைைற்வற பதரிந்து பகாண்டால் இன்னும்  

எைிவமயாக இருக்கும்.  

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

 *மூைண்ணம் - காைி, பைண்வம, பச்வச  

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

 *மூசைந்தர்கள் - சசேன், சசாேன், பாண்டியன்  

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

 *முக்கனி - மா, பலா, ைாவே  

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

 *முத்தமிழ் - இயல், இவச, நாடகம்  

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

 *முப்பால் - அறத்துப்பால், பபாருட்பால், காமத்துப்பால்  

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

 *முக்காலம் - இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்  

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

 *முந்நீர் - ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், மவேநீர்  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 *மூன்று முேசு - பகாவட முேசு, பவட முேசு, மங்கை முேசு  

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

 *முச்சங்கம் - முதற்சங்கம், இவடச்சங்கம், கவடச்சங்கம்  

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

 *மூைிடம் - தன்வம, முன்னிவல, படர்க்வக  

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

 *நாற்திவச - கிேக்கு, சமற்கு, பதற்கு, ைடக்கு  

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

 *நாற்பால் - அேசன், அந்தணன், ைணிகன், சைைாைன்  

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

 *நால்ைவக உணவு - உண்ணல், தின்னல், பருகல், நக்கல்,  

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

 *நால்ைவக பசால் -

 பபயர்ச்பசால், ைிவனச்பசால், இவடச்பசால், உரிச்பசால்  

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

 *நான்மவற - ரிக், யஜூர், சாமம், அதர்ைணம்  

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

 *நான்கு குணம் - அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு.  

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

 *நாற்பவட - சதர், யாவன, குதிவே, காலாட்பவட.  

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

 *பாைவக - பைண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, ைஞ்சிப்பா  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 *ஐம்பபருங்காப்பியங்கள் - சிலப்பதிகாேம், மணிசமகவல, சைீகசிந்தாமணி, 
ைவையாபதி,  குண்டலசகசி.  

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

 *ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் -

 சூைாமணி, நீலசகசி, யசசாதே காைியம், நாககுமாே காைியம், 

 உதயணகுமாே காைியம்.  

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

 *ஐந்திலக்கணம் - எழுத்து, பசால், பபாருள், யாப்பு, அணி  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 *ஐந்பதாவக - முதல், மேபு, பசலவு, இருப்பு, ஆதாயம்  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 *ஐம்பால் - ஆண்பால், பபண்பால், பலர் பால், ஒன்றன் பால், பலைின் பால்  

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

 *ஐம்பபரும்பபாருள் - நிலம், நீர், காற்று, பநருப்பு, ஆகாயம்  

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

 *ஐம்பபாறி - பமய், ைாய், கண், மூக்கு, பசைி  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 *ஐம்புலன் - ஊறு, சுவை, ஒைி, நாற்றம், ஓவச  

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

 *ஐந்திவண - குறிஞ்சி, முல்வல, மருதம், பநய்தல், பாவல  

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

 *ஐம்பபருங்குழு - சாேணர், சசனாதியார், தூதர், புசோகிதர், அவமச்சர்  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 *அறுசுவை - இனிப்பு, கசப்பு, புைிப்பு, கார்ப்பு, உைர்ப்பு, துைர்ப்பு  

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

 *பபரும்பபாழுது - கார்காலம், குைிர்காலம், முன்பனி, பின்பனி, 
இைசைனிற்காலம்,  முதுசைனிற்காலம்  

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

 *சிறுபபாழுது - காவல, நண்பகல், ஏற்பாடு, மாவல, யாமம், வைகவற  

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

 *ஏேிவச - குேல், துத்தம், வகக்கிவை, உவே, கிைி, ைிைரி, தாேம்  

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

 *பபண்கைின் ஏழு பருைங்கள் -

  சபவத, பபதும்வப, மங்வக, மடந்வத, அரிவை, பதரிவை, சபரிைம் பபண்  

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

 *எட்டுத்பதாவக - நற்றிவண, குறுந்பதாவக, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, 

பரிபாடல், கலித்பதாவக, அகநானூறு, புறநானூறு  

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

 *நைேத்தினங்கள் - மேகதம், மாணிக்கம், முத்து, வைேம், வைடூரியம்,  

சகாசமதகம்,  நீலம்,  பைைம்,  புட்போகம்  

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

 *நைதானியங்கள் -

 பநல், துைவே, பச்வசப்பயறு, உளுந்து, எள், அைவே, கடவல,  பகாள்ளு, 

 சகாதுவம  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 *ஆண்பால் பிள்வைத்தமிழ் பருைங்கள் 10  காப்பு, பசங்கீவே, தால்,  

சப்பாணி, முத்தம், ைருவக,  அம்புலி, சிற்றில், சிறுபவற, சிறுசதர்.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 *பபண்பால் பிள்வைத்தமிழ் பருைங்கள் 10 -

 காப்பு, பசங்கீவே, தால், சப்பாணி, முத்தம், ைருவக,  

அம்புலி, அம்மாவண, கேங்கு, ஊசல்  

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

 *பத்துப்பாட்டு – 1, திருமுருகாற்றுப்பவட, 2, பபாருநோற்றுப்பவட,  

3, சிறுபாணாற்றுப்பவட,   4, பபரும்பாணாற்றுப்பவட,  

5, கூத்தோற்றுப்பவட, 6, மதுவேக்காஞ்சி, 7, பநடுநல்ைாவட,                     

8, குறிஞ்சிப்பாட்டு,  9, முல்வலப்பாட்டு, 10, பட்டினப்பாவல.  

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

 *பதிபணன் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் -  

 1, நாலடியார், 2, நான்மணிக்கடிவக, 3, இன்னா நாற்பது, 

4 , இனியவை நாற்பது, 5, திரிகடுகம்,   6,ஆசாேக்சகாவை, 7, பேபமாேி,  
8, சிறுபஞ்சமூலம், 9, ஏலாதி, 10, திருக்குறள், 11, முதுபமாேிக்காஞ்சி,   
12, ஐந்திவன ஐம்பது, 13, ஐந்திவண எழுபது, 14, திவணபமாேி ஐம்பது,  

15, திவணமாவல நூற்வறம்பது,  16,கார் நாற்பது,   

17, கைைேி  நாற்பது, 18,வகந்நிவல.  

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

 *புறத்திவண –

 பைட்சி ,கேந்வத, ைஞ்சி, காஞ்சி, பநாச்சி, உேிவை, தும்வப, ைாவக,  

பாடாண், பபாதுைியல்,  வகக்கிவை, பபருந்திவண   

 

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

 

பிவே நீக்கி எழுதுதல்  

 

பிவே நீக்கி எழுதுதல் என்ற பகுதியிலிருந்து ஐந்து ைினாக்கள்  

சகட்கப்படுகின்றன.  

1. சந்திப்பிவே திருத்தி எழுதுதல்  

2. மேபுப்பிவே நீக்கி எழுதுதல்  

3. ைழூஉச் பசால் நீக்கி எழுதுதல்  
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4. சைற்றுபமாேிச் பசால் நீக்கி எழுதுதல்  

5. ஒருவம பன்வம தைவற நீக்கி எழுதுதல்   

 

 சமற்கண்டைற்றிலிருந்து ைினாக்கள் அவமயும். இைற்வற  ஒருமுவற  

ஆழ்ந்து படித்தால் மனதில்  நின்றுைிடும்.  

 ஒவ்பைான்றிலிருந்தும் ஒரு ைினா என் ஐந்து ைினாக்கள் சகட்கப்படலாம்.  

 

சந்திப்பிவே நீக்கி எழுதுதல்  

 

 எந்பதந்த இடத்தில் ைல்லினம் மிகும் மிகாது என்பவத அறிந்து பகாண்டால்
 எைிதாக சந்திப்பிவே நீக்கி எழுதலாம்.  

ைல்லினம் மிகும் இடங்கள்   

1. அந்த, இந்த, எந்த, அப்படி, இப்படி, எப்படி என்றும் பசாற்கைின் பின்  

ைல்லினம்  மிகும்.  

(எ.கா)       அந்தத் சதாட்டம்  

                   இந்தக் கிணறு  

                   எந்தத் பதாேில்  

                  அப்படிச் பசய்தான்  

                  இப்படிக் கூறினான்  

                  எப்படிப் பார்ப்சபாம்  

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

2. இேண்டாம் சைற்றுவம, நான்காம் சைற்றுவம ைிரிகைில் ைல்லினம் ஆகும்.  

(எ.கா)      பபாருவைத் சதடினான்  

                 புத்தகத்வதப் படித்தான்  

                ஊருக்குச் பசன்றான்  

                சதாேனுக்குக் பகாடு  

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

3. ஆய், சபாய் எனும் ைிவனபயச்சங்கைின் பின் ைல்லினம் ஆகும்.  

(எ.கா)      படிப்பதாகச் பசான்னார்  
                  சபாய்ச் சசர்ந்தான்  

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

4. சால, தை எனும் உரிச்பசாற்கைின் பின் ைல்லினம் ஆகும்.  

(எ.கா)       சாலப் சபசினான்  
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                 தைச் சிறிது  

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

5. இேண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் சைற்றுவம உருபும் உடன் பதாக்க பதாவக
கைின்  

பின்மிகும்.  

(எ.கா)      தண்ணரீ்ப்பாவன   

                 மேப்பலவக 

                 சட்வடத்துணி  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. ஒபேழுத்துச் பசாற்கள் சிலைற்றின் பின்பகும்.  

(எ.கா)      வதப்பாவை  

                 தசீ்சுடர்  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபேச்சத்தின் பின் ைலி மிகும்.  

(எ.கா)      ஓடாப்புலி  
                 ைவையாச் பசால்  

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

8. ைன்பதாடர்க் குற்றியலுகேத்தின் பின் ைல்லினம் மிகும்.  

(எ.கா)      பத்துப்பாட்டு  

                 எட்டுத்பதாவக  

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

9. முற்றியலுகே பசாற்கைின் பின் ைல்லினம் மிகும்  

(எ.கா)      திருக்குறள்  

                 பபாதுச்பசாத்து  

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

10. உயிரீற்றுச் பசாற்கைின் பின் ைல்லினம் மிகும்  

(எ.கா)      மவேக்காலம்   

                 பனித்துைி  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ைல்லினம் மிகா இடங்கள்  

1. ைிவனத்பதாவகயில் ைில்லினம் மிகாது  

(எ.கா)     ைிரிசுடர்  
                 பாய்புலி  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. உம்வமத் பதாவகயில் ைல்லினம் மிகாது  

(எ.கா)     காய்கனி  
                தாய்தந்வத  

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

3. இேண்டாம் சைற்றுவமத் பதாவகயில் ைலிமிகாது  

(எ.கா)     தமிழ் கற்றார்  
                கவத பசான்னார்.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ைியங்சகாள் ைிவனமுற்றுக்குப் பின் ைல்லினம் மிகாது  

(எ.கா)      கற்க கசடற  

                 ைாழ்க தமிழ்  

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

5. ைிைித்பதாடரில் ைலி மிகாது  

(எ.கா)      கண்ணா பாடு  

                 அண்ணா பாடு  

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

6. அத்தவன, இத்தவன, எத்தவன எனும் பசாற்களுக்குப்பின் ைலி மிகாது...  

(எ.கா)     அத்தவன பேங்கள்  

               இத்தவன பேங்கள் 

               எத்தவன கால்கள்  

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

7. இேட்வடக் கிைைியிலும், அடுக்குத்பதாடரிலும் ைல்லினம் மிகாது.  

(எ.கா)      கலகல  

                 பாம்பு பாம்பு  

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

8. அவை, இவை எனும் சுட்டுச் பசாற்கைின் பின் ைல்லினம் மிகாது.  

(எ.கா)      அவை பசன்றன  

                 இவை பசய்தன  

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

9. அது, இது எனும் எட்டுச் பசாற்கைின் பின் ைலி மிகாது  

(எ.கா)       அது பிறந்தது  

                  இது கடித்தது  

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



8 | P a g e            

                       "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

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

10. எது, அது எனும் ைிவனச்பசாற்கைின் பின் ைலி மிகாது  

(எ.கா)    எது பறந்தது 

              யாது தந்தார்  

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

 பின்குறிப்பு:   

 

 இேண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் சைற்றுவம உருபும் உடன் பதாக்க  

பதாவககைின் பின்மிகும்.   

(எ.கா)   தண்ணரீ்ப்பாவன  

             மேப்பலவக  

             சட்வடத்துணி  
  

 உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக என்றால் என்ன ?   

 ஒரு பதாடரில் சைற்றுவம உருபும் அைற்வற ைிைக்கும் பயனும் மவறந்து  

ைருைது உடனும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக எனப்படும்.   

(எ.கா)   நீர்க்குடம்  

 அதாைது நீவே உவடய குடம்.இதில் 'ஐ' என்னும் 2 ம் சை.உருபும் 'உவடய'  

என அவத ைிைக்கும் பயனும் மவறந்து ைந்துள்ைன.  

  

 நீர்க்குடம்  - இேண்டாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக   

 மட்பாவன -  மூன்றாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக  

 கூலிசைவல - நான்காம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க  

பதாவக  

 பதாட்டித் தண்ணரீ் - ஐந்தாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க  

பதாவக  

 ைடீ்டுப்பூவன - ஏோம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக  

 ஆறாம் சைற்றுவமத் பதாவகயில் பயன் தரும் பசால் மவறந்து  

ைருைதில்வல.   
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                        மேபுப் பிவேவய நீக்குதல்  

 

                பறவை மற்றும் ைிலங்கைின் - ஒலி குறிப்பு பசாற்கள்  

  

பறவைகள்                                                          ைிலங்குகள்  

ஆந்வத - அலறும்                                                நாய் - குவேக்கும்  

சகாேி - பகாக்கரிக்கும்                                        நரி - ஊவையிடும்  

குயில் - கூவும்                                                      குதிவே கவனக்கும்  

காகம் - கவேயும்                                                  கழுவத - கத்தும்  

கிைி - பகாஞ்சும்                                                   பன்றி - உறுமும்  

மயில் - அகவும்                                                    சிங்கம் - முேங்கும்  

சகாட்டான் - குேலும்                                           பசு - கதறும்  

ைாத்து - கத்தும்                                                     எருது - எக்காைமிடும்  

ைானம்பாடி - பாடும்                                             எலி - கீச்சிடும்  

குருைி - கீச்சிடும்                                                  தைவை - கத்தும்  

ைண்டு - முேலும்                                                  குேங்கு - அலம்பும்  

சசைல் - கூவும்                                                     பாம்பு - சறீிடும்  

கூவக - குேலும்                                                   யாவன - பிைிரும்  

புறா - குனுகும்                                                      பல்லி - பசால்லும்  

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

 

பறவை மற்றும் ைிலங்குகைின் இைவமப் பருைம்   

 

புலிப்பேள்               சிங்கக்குருவை  

பூவனக்குட்டி         எலிக்குஞ்சு  

நாைிணிக்குட்டி     சகாேிக்குஞ்சு  

குதிவேக்குட்டி       கீேப்பிள்வை  

கழுவதக்குட்டி      மான்கன்று  

ஆட்டுக்குட்டி         யாவனக்கன்று  

பன்றிக்குட்டி  

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

தாைேங்கைின் உறுப்புப் பபயர்கள்   

 

சசாைத்தட்டு           முருங்வகக்கீவே  

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



10 | P a g e            

                       "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

தாவேமடல்            பதன்னங்கீற்று  

ைாவேயிவல         பவனசயாவல  

சைப்பந்தவே          மாைிவல  

மூங்கில் இவல      பநல்தாள்  

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

பசடி பகாடி மேங்கைின் பதாகுப்பு   

 

பூந்சதாட்டம்                             மாந்சதாப்பு                      ைாவேத்சதாட்டம்  

சதயிவலத் சதாட்டம்            சசாைக்பகால்வல          சவுக்குத்சதாப்பு  

பதன்னந்சதாப்பு                       பனங்காடு                         சைலங்காடு  

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

பபாருட்கைின் பதாகுப்பு பபயர்கள்   

 

ஆடு - மந்வத             மாடு - மந்வத  

எறும்பு - சாவே          கல் - குைியல்  

சாைி - பகாத்து          திோட்வச - குவல  

பசு - நிவே                  யாவன - கூட்டம்  

ைேீர் - பவட                வைக்சகால்- சபார்  
ைிறகு - கட்டு             மக்கள் - பதாகுப்பு  

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

                 ைழூஉச் பசாற்களும் தமிழ்ச்பசாற்களும்   

 

ைழுஉச்பசால்            தமிழ்பசால் ைழூஉச்பசால்              தமிழ்பசால் 

உசிர்                -          உயிர் ஊேைி                -        ஊருைி 
ஒருத்தன்         -          ஒருைன் முயற்சித்தார்    -       முயன்றார் 
குடக்கூலி        -          குடிக்கூலி பைன்னரீ்           -       பைந்நீர் 
ைண்ணத்திப்பூச்சி -    ைண்ணத்துப்பூச்சி சிகப்பு                -       சிைப்பு 

எண்வண         -          எணபணய் தாைாேம்          -        தாழ்ைாேம் 

புண்ணாக்கு     -          பிண்ணாக்கு சகார்வை         -        சகாவை 

ைலது பக்கம்    -         ைலப்பக்கம் தலகாணி         -        தவலயவண 

சபேன்                -            பபயேன்   சபத்தி               -          பபயர்த்தி 
சைர்வை           -            ைியர்வை சயீக்காய்          -          சிவகக்காய் 
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சுைற்றில்           -           சுைரில் இருபல்             -          இருமல் 

அருைாமவன    -           அரிைாள்மவன அண்ணாக்கவுரு -      அவேநாண்கயிறு 

புஞ்வச               -           புன்பசய் புண்ணாக்கு     -          பிண்ணாக்கு 

நாத்தம்              -            நாற்றம் பதனி                -          பதிநீர் 
அருகாவம        -            அருகில் பைங்கலம்      -          பைண்கலம் 

சபட்டி                -            சநர்காணல் பைண்வண     -          பைண்பணய் 

ஒத்தடம்            -            ஒற்றடம் சதனரீ்              -          சதநீர் 
கவுறு                 -            கயிறு பயிறு               -          பயறு 

பாைக்காய்        -            பாகற்காய் போம்ப             -          நிேம்ப 

சகாடாலி          -            சகாடாரி கடப்பாவற      -          கடப்பாவே 
ஆம்பவை         -            ஆண்பிள்வை ஈர்சகாலி         -          ஈர்பகால்லி 
அைேக்கா         -            அைவேக்காய் கடகால்            -         கவடக்கால் 

 

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

 

                               சைற்று பமாேிச்பசால்  - தமிழ்ச்பசால்  

 

சைற்று பமாேிச்பசால்  -  தமிழ்ச்பசால் சைற்று பமாேிச்பசால் -   தமிழ்ச்பசால் 

பஜவன            -       கூட்டுைேிபாடு வைத்தியர்        -         மருத்துைர் 
ஜனம்               -       மக்கள் கர்ைம்               -         பசருக்கு 

ைாபாஸ்          -       திரும்பபபறுதல் தபால்               -          அஞ்சல் 

கிஸ்தி             -       ைரி அலமாரி           -         பநடும்சபவே 

முண்டாசு        -       தவலப்பாவக சிம்மாசனம்      -          அரியவண 

அகங்காேம்     -       ஆணைம் பஜார்                -          கவடத்பதரு 

சாதம்              -       சசாறு சவப                 -          அவை 

நாஷ்டா          -        சிற்றுண்டி ஆசரீ்ைாதம்      -          ைாழ்த்து 

நமஸ்காேம்    -        ைணக்கம் லாபம்               -          ஈவு 

இஷ்டம்          -        ைிருப்பம் ைக்கீல்              -          ைேக்குவேைர் 
தோசு              -        துலாக்சகால் ஹாஸ்டல்        -          ைிடுதி 
சர்க்கார்            -   அேசு சகப்வப             -          சகழ்ைேகு 

ஐதகீம்              -    சடங்கு சைதம்               -          மவற 
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ஜானைாசம்     -     மாப்பிவை அவேப்பு அபிசேகம்        -         திருமுழுக்கு 

யாத்திவே       -     புனிதப் பயணம் ஆயுள்                -          ைாழ்நாள் 

நதி                  -     ஆறு சந்தா                 -          கட்டணம் 

பிேதிநிதி         -     சார்பாைர்                 பத்திேம்             -         ஆைணம் 

மத்தியாணம்   -    நண்பகல் சிபாரிசு             -         பரிந்துவே 
பரீட்வச        -       சதர்வு பிோர்த்தவன    -         பதாழுவக 

தரீ்த்தம்         -       புனித நீர் ஜனநாயகம்      -         குடியாட்சி 
பசன்ட்ேல் கைர்ன்பமண்ட்   

                     -       நடுைண் அேசு 

தாலுகா ஆபிஸ்  -      ைட்டாட்சியர்         
                                    அலுைலகம் 

 

 

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

                        ைாக்கிய ைவக அறிதல்  

 

 ைாக்கிய ைவக அறிதல் பகுதியிலிருந்தும் ஐந்து ைினாக்கவை  

எதிர்பார்க்கலாம்.  

 ஏதாைபதாரு பசாற்பறாடவேக் பகாடுத்து இது எவ்ைவக ைாக்கியம்  

   எனக் கண்டுபிடி என்ற ைவகயில் ைினாக்கள் அவமயும்.  

  

சில ைாக்கிய ைவககவைப் பற்றி கீசே காண்சபாம்.   

  

1. தனி ைாக்கியம்   

 ஒரு எழுைாய் அல்லது பல எழுைாய் ஒரு பயனிவலவயக் பகாண்டு  

 முடிந்தால் அது தனி ைாக்கியம்  

(எ.கா)       பாண்டியர் முத்தமிழ் ைைர்த்தனர்  
                  சசே சசாே பாண்டியர் தமிழ் ைைர்த்தனர்  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. பதாடர் ைாக்கியம்   

தனி ைாக்கியங்கள் பல பதாடர்ந்து ைரும். ஒரு எழுைாய் பல  

பயனிவலகவைக்பகாண்டு முடியும். தனி ைாக்கியங்கள் பல பதாடர்ந்து ைந்து  

இவடயில் ஆவகயால் , அதனால் எனும் இவணப்புச் பசாற்கள்  

பைைிப்பவடயாக ைரும். பல ைிவனபயச்சங்கவைக் பகாண்டு இறுதியில்  
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ைிவனமுற்வறக் பகாண்டு முடியும்.  

(எ.கா)          
ோமன் திருச்சி பசன்றான்; மவலக்சகாட்வட ஏறினான்; கடவுவை ைேிபட்டான்.  

நாகம் இடிசயாவச சகட்டது; அதனால் நடுங்கியது.  

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

3. கலவை ைாக்கியம் :   

 ஓர் முதன்வம ைாக்கியத்துடன் ஒன்று அல்லது பல சார்பு ைாக்கியங்கள்  

 இவணந்து ைருமாயின் அது கலவை ைாக்கியம் எனப்படும்  

‘ஓ’ ‘என்று’ ‘ஆல்’ என்ற இவணப்புச் பசாற்கள் ைரும்.  

(எ.கா)       சமகம் கருத்ததால் மவே பபருகியது.  

                  யார் திறவமயாகப் படிக்கிறார்கசைா அைர்கள் பைற்றி பபறுைர்.  
                  நாங்கள் ைாழ்ைில் முன்சனற சைண்டுபமன்று ஆசிரியர்  
                 எங்களுக்கு அறிவுவே  ைேங்கினார்.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. கட்டவை ைாக்கியம்   

 பிறவே ஏவுகின்ற முவறயிலும் கட்டவையிடும் முவறயிலும் அவமந்து  

ைருமாயின் அது கட்டவை ைாக்கியம். இதில் இறுதிச் பசால் சைர்ச்பசால்லாக  

ைரும்.  

(எ.கா)        அறம் பசய்.  

                   தண்ணரீ் பகாண்டு ைா.  
                   இைவமயில் கல்.  

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

5. ைினா ைாக்கியம்   

 ைினாப் பபாருவைத் தரும் ைாக்கியம் ைினா ைாக்கியம்.  

 ைினா எழுத்துக்கைாைன; ஆ, எ, ஏ, ஓ, யா, ஆகும்.  

(எ.கா)        இது பசன்வனக்கு பசல்லும் ைேியா?  

                    நீ மனிதனா? - ஆ  

                    நீ தாசன? - ஏ  

                    உைசோ? - ஓ  

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

6. உணர்ச்சி ைாக்கியம்   

        மகிழ்ச்சி, துன்பம், ைியப்பு, சபான்ற உள்ைத்து உணர்வுகள் பைைிப்படுமாறு 
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        ைாக்கியம் அவமயுமாயின் அது உணர்ச்சி ைாக்கியம்  

(எ.கா)        ஆ! தாஜ்மஹால் என்ன அேகு!  

                    ஐயசகா! சநருஜி மவறந்தாசே! 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. பசய்தி ைாக்கியம்   

ஒரு பசய்திவயத் பதைிைாக பதரிைிக்கும் ைவகயில் அவமைசத பசய்தி  
ைாக்கியம்  

(எ.கா)         உடற்பயிற்சி பசய்ைது உடலுக்கு நல்லது  

                    மாணைர்கள் சரீுவடயில் ைே சைண்டும்  

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

8. ைியங்சகாள் ைாக்கியம்   

  கட்டவை, சைண்டுசகாள், ைாழ்த்துதல், வைதல், ஆகியைற்றுடன் ஒன்வறத்  

  பதரிைிக்கும் ைாக்கியசம ைியங்சகாள் ைாக்கியம்  

(எ.கா)      தமிவே முவறயாகப் படி - கட்டவை  

                 நீடுேி ைாழ் - ைாழ்த்துதல்  

                 தபீயன ஒேி - வைதல்  

                 நல்ல கருத்திவன நாளும் சகள் - சைண்டுசகாள்  

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

9. எதிர்மவற ைாக்கியம்   

  ஒரு பசயல் அல்லது பதாேில் நிகோவமவயத் பதரிைிப்பது எதிர்மவற  

  ைாக்கியம் ஆகும்.  

(எ.கா) அைன் கல்ைி கற்றிலன்   

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

                                                                                 

உடன்பாடு                                                     எதிர் மவற                                            

        

 அைன் பசன்றான்                                      அைன் பசன்றிலன்  

 ஆவமகள் சைகமாக ஓடும்                    ஆவமகள் சைகமாக ஓடா  

 புலி புல்வலத் தின்னும்                            புலி புல்வலத் தின்னா  
 பமாேி இலக்கிய ைைம் உவடயது         பமாேி இலக்கிய ைைம் அற்றது  

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

10. உடன்பாட்டு ைாக்கியம்   

ஒரு பசயல் அல்லது பதாேில நிகழ்ைவதத் பதரிைிப்பது உடன்பாட்டு  
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ைாக்கியம் ஆகும்.  

(எ.கா)       ையலில் மாடுகள் சமய்ந்தன  

                  ைகுப்பில் மாணைர்கள் அமர்ந்திருந்தனர்.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

பசய்ைிவன பிறைிவன சபான்றவை கண்டறிதல்   

 

1,தன் ைிவன ைாக்கியம்  

ஒரு எழுைாய் தாசன ஒரு பசயவல பசய்ைது தன்ைிவன ஆகும்.  

(எ.கா)       பசல்ைி பாடம் கற்றாள்  

                  முருகன் திருந்தினான்  

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

2. பிறைிவன ைாக்கியம்  

ஒரு எழுைாய் ஒரு பசயவல பிறவேக் பகாண்டு பசய்தால் அது பிறைிவன  

ைாக்கியம் ஆகும்.  

 ‘பித்து’ ‘ைித்து’ எனும் பசாற்கள் சசர்ந்து ைரும்.  

(எ.கா)         ஆசிரிவய பாடம் கற்பித்தார்  
                     ோதா பபாம்வம பசய்தாள்  

                    அைன் திருத்தினான்  

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

தன்ைிவன                                                      பிறைிவன   

திருந்தினான்                                                 திருத்தினான்  

உருண்டான்                                                   உருட்டினான்  

பயின்றான்                                                    பயிற்றுைித்தான்  

பபருகு                                                           பபருக்கு  

பசய்                                                               பசய்ைி  
ைாடு                                                              ைாட்டு  

நடந்தான்                                                       நடத்தினான்  

சசர்கிசறன்                                                   சசர்க்கிசறன்  

ஆடினாள்                                                      ஆட்டுைித்தாள்  

பாடினான்                                                      பாடுைித்தான்  

கற்றார்                                                          கற்பித்தார்  
சதடினான்                                                     சதடுைித்தான்  

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



16 | P a g e            

                       "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

உண்டாள்                                                      உண்பித்தாள்  

அடங்குைது                                                  அடக்குைது  

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

3.பசய்ைிவன ைாக்கியம்   

 ஒரு ைாக்கியம் எழுைாய், பசயப்படுபபாருள், பயனிவல என்ற ைரிவசயில்  

அவமயும் ைாக்கியத்தில், பசயப்படுபபாருசைாடு ‘ஐ’ எனும் இேண்டாம்  

சைற்றுவம  உருபு சசர்ந்துைரும். சில சமயம் ‘ஐ’ மவறந்தும் ைரும்.  

(எ.கா)         பாேதியார் குயில்பாட்வடப் பாடினார்  

                    தச்சன் நாற்காலிவயச் பசய்தான்  

                    அைள் மாவலவயத் பதாடுத்தாள்  

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

4. பசயப்பாட்டு ைிவன ைாக்கியம்   

பசயப்படுபபாருள், எழுைாய், பயனிவல என்ற ைரிவசயில் ைாக்கியம்  

அவமயும். எழுைாசயாடு ‘ஆல்’ என்ற 3-ம் சைற்றுவம உருபும்,  

பயனிவலசயாடு‘பட்டது’ ‘பபற்றது’ என்ற பசாற்கள் சசர்ந்து ைரும்.  

(எ.கா)      கல்லவண      கரிகாலனால்   கட்டப்பட்டது  

              (பசயப்படுபபாருள்) (எழுைாய்)   (பயனிவல)  

               தஞ்வச           சசாேர்கைால்    புகழ்பபற்றது..   

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

எதுவக, சமாவன, இவயபு சபான்றைற்வற கண்டறிதல்  

 

இப்பகுதியில் ஐந்து முதல் ஆறு ைினாக்கவை எதிர்பார்க்கலாம்.  

 

1, அடிசமாவன   

  அடிசதாறும் முதற்சரீின் முதபலழுத்து ஒன்றி ைருைது அடிசமாவன ஆகும்.  

(எ.கா)       ஓடி ைிவையாடு பாப்பா - நீ  

                   ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2, இவண சமாவன (1, 2)   

 ஓேடியில் முதல் இரு சரீ்கைில் ைரும் சமாவன இவண சமாவன ஆகும்.  

(எ.கா)      “இறந்தார் இறந்தா ேவனயர் சினத்வத”  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3, பபாேிப்பு சமாவன (1 , 3)   
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  ஓேடியில் முதல் சரீிலும் மூன்றாம் சரீிலும் ைரும் சமாவன பபாேிப்பு  

  சமாவன ஆகும்.  

(எ.கா)      சபவேயுள் இருக்கும் பாம்பபன உயிர்க்கும்  

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

4, ஓரூஉ சமாவன (1 , 4 )  

 ஓேடியில் முதல் சரீிலும் நான்காம் சரீிலும் ைரும் சமாவன ஓரூஉ சமாவன  

 ஆகும்.  

(எ.கா)      ஒழுக்கம் ைிழுப்பம் தேலான் ஒழுக்கம்  

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

5, கூவே சமாவன ( 1 , 2 , 3 )  

ஓேடியில் முதல் மூன்று சரீ்கைிலும் ைரும் சமாவன கூவே சமாவன ஆகும்.  

(எ.கா)      “கல்ைிக் கவேயில் கற்பைர் நாற்சில”  

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

6, கீழ்க்கதுைாய் சமாவன (1 , 2 , 4 )  

ஓேடியில் முதல் சரீ், இேண்டாம் சரீ், நான்காம் சரீ் சபான்றைற்றில் ைரும்  

     கீழ்க்கதுைாய் சமாவன ஆகும்.  

(எ.கா)       “அற்றார் அேிபசி தரீ்த்தல் அஃபதாருைன்”  

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

7, சமற்கதுைாய் சமாவன (1 , 3 , 4 )  

  ஓேடியில் ஒன்று, மூன்று, நான்காம் சரீ்கைில் ைரும் சமாவன சமற்கதுைாய்  

  சமாவன ஆகும்.   

(எ.கா)       “ைானின்று உலகம் ைேங்கி ைருதலால்”  

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

8, முற்று சமாவன  (1 , 2 , 3 , 4 )  

 ஓேடியில் நான்கு சரீ்கைிலும் ைரும் சமாவன முற்று சமாவன  

(எ.கா)        கற்க கசடற கற்பவன கற்றபின்  

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

1, அடி எதுவக   

 அடிசதாறும் முதல் சரீ்கைிலும் இேண்டாம் எழுத்து ஒன்றி ைருைது அடி  

 எதுவக ஆகும்.  

(எ.கா.)        சபவேயுள் இருக்கும் பாம்பபன உயிர்க்கு  

                     ஏவேயிவனக் கண்டனம் எனசம”  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2, இவண எதுவக  (1, 2)   

 ஓேடியில் முதல் இரு சரீ்கைில் ைரும் எதுவக இவண எதுவக ஆகும்  

(எ.கா)        “இன்வமயுள் இன்வம ைிருந்பதாறால்”  

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

3, பபாேிப்பு எதுவக (1 , 3)   

 ஓேடியில் முதல் சரீிலும் மூன்றாம் சரீிலும் ைரும் எதுவக பபாேிப்பு எதுவக  

  ஆகும்.  

(எ.கா)         “சதான்றின் புகபமாடு சதான்றுக”  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4, ஒரூஉ எதுவக  (1 , 4 )   

 ஓேடியில் முதல் சரீிலும் நான்காம் சரீிலும் ைரும் எதுவக ஓரூஉ எதுவக  

 ஆகும்.  

(எ.கா)       “ஒழுக்கத்தின் எய்துைர் சமன்வம இழுக்கத்தின்”  

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

5, கூவே எதுவக   ( 1 , 2 , 3 )  

 ஓேடியில் முதல் மூன்று சரீ்கைிலும் ைரும் எதுவக கூவே எதுவக  

 ஆகும்.  

(எ.கா)      “பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிவன அப்பற்வறப்” 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6, கீழ்க்கதுைாய் எதுவக  (1 , 2 , 4 )  

 ஓேடியில் முதல் சரீ், இேண்டாம் சரீ், நான்காம் சரீ் சபான்றைற்றில் ைரும்  

 எதுவக கீழ்க்கதுைாய் எதுவக ஆகும்.  

(எ.கா)       ““இன்பத்துள்  இன்பம்  ைிவேயாதான் துன்பத்துள் ”  

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

7, சமற்கதுைாய் எதுவக  (1 , 3 , 4 )  

ஓேடியில் ஒன்று, மூன்று, நான்காம் சரீ்கைில் ைரும்  எதுவக சமற்கதுைாய்  

எதுவக ஆகும்.   

(எ.கா)       “அேக்பகாண்ட எல்லாம் அேப்சபாம், இேப்பினும் ”  

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

 

8, முற்று  எதுவக  (1 , 2 , 3 , 4 )  

ஓேடியில் நான்கு சரீ்கைிலும் ைரும்  எதுவக முற்று எதுவக  

(எ.கா)        துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
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TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL 
        

      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்  

    இலைச பயிற்சி வமயம் - அறக்கட்டவை  

         - சாணார்பட்டி = திண்டுக்கல் = 624304 
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