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ஆறாம் வகுப்பு 

தமிழ் 

இலக்கணம் 
 

1. ாம் பசும் எழுதும் மநாமியன பயனாகப் புரிந்து மகாள்யதற்கு  

 பதயய - இக்கணம் 

2. தநிமின் பதல் எழுத்து – அ 

3. அ எழுத்தில் உள் “1” குிப்து – நிதன் பதுகில் சுநந்த அம்புக்கூடு 

4. “ங்” என்னும் எழுத்துப் ின்ால் யரும் இ எழுத்து – “க” 

5. “ஞ்” என்னும் எழுத்துப் ின்ால் யரும் இ எழுத்து – “ச” 

6. “ண்” என்னும் எழுத்துப் ின்ால் யரும் இ எழுத்து – “ட” 

7. “ந்” என்னும் எழுத்துப் ின்ால் யரும் இ எழுத்து – “த” 

8. “ம்” என்னும் எழுத்துப் ின்ால் யரும் இ எழுத்து – “” 

9. “ன்” என்னும் எழுத்துப் ின்ால் யரும் இ எழுத்து – “” 

10. ட்பு எழுத்துக்கின் பயறு மனர் - இ எழுத்துக்கள் 

11. தநிமில் உள் பதல் எழுத்துக்கள் மநாத்தம் - 30 

12. தநிமில் உள் உனிர் எழுத்துக்கள் மநாத்தம் - 12 

13. தநிமில் உள் மநய் எழுத்துக்கள் மநாத்தம் - 18 

14. தநிமில் உள் உனிர்மநய் எழுத்துக்கள் மநாத்தம் - 216 

15. உனிர் எழுத்துக்கில் உள் குில் எழுத்துக்கள் எண்ணிக்யக – 5 

16. உனிர் எழுத்துக்கில் உள் மடில் எழுத்துக்கள் எண்ணிக்யக – 7 

17. தநிமில் உள் எழுத்துக்கின் எண்ணிக்யக மநாத்தம் - 247 

18. தநிமில் உள் ஆய்த எழுத்தின் எண்ணிக்யக – 2 

19. தன் எழுத்துடன் நட்டும் பசரும் எழுத்துக்கின் மனர் – உடிய மநய் 

 நனக்கம் 

20. உடிய மநய் நனக்கம் தரும் எழுத்துக்கள் - க், ச், த், ப் 

21. தன் எழுத்துடன் பசபாது ி எழுத்துக்களுடன் பசரும் எழுத்துக்கின் 

 மனர் – பயற்றுிய மநய் நனக்கம் 

22. பயற்று ிய மநய்நனக்கம்தரும் எழுத்துக்கள் - ர், ழ் 

23. தன் எழுத்து, ி எழுத்து இபண்டுடனும் பசர்த்து யரும் எழுத்துக்கள் - ற், 

 ன் 

24. ாட்டுபு மநாமினில் கூறும் மமநாமிகளுக்கு இவ்யாறு மனர் – 

 மசாயயடகள் 

25. ஆம் என்தன் மாருள் - குமம்பு 

26. ாமி என்தன் மாருள் - தாினங்கய அக்கும் டி 

27. திவுபகால் என்தன் மாருள் - சாயி 
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28. அகயிய என்தன் மாருள் - தாினயிய 

29. தநிமில் ப,, ,ம,, ண,, ஆகின எழுத்துக்கய எழுதும்பாது 

 ியமனாக எழுதுயதற்கு மனர் – நனங்மகாிப் ியம 

30. தநிழ்மசாற்கில் உள் யயககின் எண்ணிக்யக – 4  

31. தநிழ்மசாற்கள் யயககில் பதன்யநனாயய – மனர்ச் மசால்லும், 

 யியச்மசால்லும் 

32. யிய என்தன் மாருள் - மசனல் 

33. நபபம், தயமயும் என்னும் மதாடரில் தயம என்தன் மாருள் - 

 மசடிமகாடி 

34. நபபம், தயமயும் என்னும் மதாடரில் தயம என்து – மனர்ச்மசால் 

35. தயமனா மயப்ம் தயமக்கவும் என்னும் மதாடரில் தயம என்து – 

 யியச்மசால் 

36. தயமத்தல் என்தன் மாருள் - கூடுதல் (அ) குயதல் 

37. பசயயனத் தயமனத் தயமன உடுத்திாள் என்தன் மாருள் - 

 பசயயனத் தாம டியுநாறு உடுத்திாள். 

38. புpரித்தால் மாருள் தபாத ஒியன உணர்த்தும் மசாற்கள் இபண்டு 

 இபண்டாகபய பசர்த்து யருயதற்குப் மனர் - இபட்யடக்கியி 
39. கியி என்தன் மாருள் - மசால் 

40. குிப்ிட்ட நிதயபபனா மாருயபனா சுட்டிகாட்ட உதவும் 

 எழுத்துக்கின்மனர் – சுட்மடழுத்துக்கள் 

41. சுட்மடழுத்துக்கள் என்யய – அ,இ 

42. மங்கா சுட்மடழுத்து – உ 

43. உதுக்காண் என்தன் மாருள் - சற்றுத்மதாயயில் ார் 

44. உப்க்கம் என்தன் மாருள் - பதுகுப்க்கம் 

45. உம்ர் என்தன் மாருள் - பநப 

46. யிா எழுப்புயதற்கா எழுத்துக்களுள் இபண்டு – எ, ஏ 

47. யிா எழுப்புயதற்கா எழுத்துக்களுள் இபண்டு – னா, ஓ 

48. யிா எழுப்புயதற்கா எழுத்துக்களுள் இபண்டு – ஆ 

49. யிா எழுப்வும் அழுத்தம் மகாடுத்துச் மசால்வும் உதவும் எழுத்து – ஏ 

50. 1 என்தன் தநிழ் எண் க 

51. 2 என்தன் தநிழ் எண் உ 

52. 3 என்தன் தநிழ் எண்  

53. 4 என்தன் தநிழ் எண் ச 

54. 5 என்தன் தநிழ் எண் ரு 

55. 6 என்தன் தநிழ் எண் சா 

56. 7 என்தன் தநிழ் எண் எ 
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57. 8 என்தன் தநிழ் எண் அ 

58. 9 என்தன் தநிழ் எண் க 

59. 10 என்தன் தநிழ் எண் க (அ) ன 

60. மசய்யுில் ஓயசக்காகவும் அழுத்தம் தருயதற்காகவும் 

 னன்டுத்தப்ட்டுள் மசால் - மகால் 

61. உப்பூஉஉஉ எ ீட்டி ஒிப்தற்கு மனர் – அமயட 

62. உப்பூஉஉஉ என்து – உனிர் அமயட 

63. மாய்ய்ய் என்து – ஒற்மயட 

64. தியண யயககின் எண்ணிக்யக – 2 

65. நிதர் அல்ாத உனிருள்யயயனயும் உனிபற்யயயனயும் 

 குிக்கும் தியண – அஃியண 

66. யபீன், அம்நா என்து – உனர்தியணப் மனர்கள் 

67. பூ, நபம் என்து – அஃியணப் மனர்கள் 

68. ால் யயககின் எண்ணிக்யக – 5 

69. ஆண்ால் யியபடியயயன தரும் மனர்மசால் - ஆண்ால் 

 மனர்மசால் 

70. எழுத்தின் ஒி அயய குிப்து – நாத்தியப 

71. நாத்தியப என்து – சிின ஒினவு 

72. நாத்தியபனின் கா அவு – கண்சிநிட்டும் பபம் (அ) யிபல் மசாடுக்கும் 

 பபம் 

73. மநய்மனழுத்தின் நாத்தியப அவு – ½ நாத்தியப 

74. உனிமபழுத்து (குில்) நாத்தியபஅவு – 1 நாத்தியப 

75. உனிமபழுத்து (மடில்) நாத்தியப அவு – 2 நாத்தியப 

76. உனிர்மநய் (குில்) நாத்தியப அவு – 1 நாத்தியப 

77. உனிர்மநய் (மடில்) நாத்தியப அவு – 2 நாத்தியப 

78. நாத்தியப அயய தாண்டும் ஒினவு – அமயட 

79. ஒன்ியக் குிப்து – ஒருயந 

80. ஒன்றுக்கு பநற்ட்டயற்யக் குிப்து – ன்யந 

81. மனர் ஒருயநனில் இருந்தால் யிய படிவும் இவ்யாறு இருக்கும் - 

 ஒருயந 

82. மனர் ன்யநனில் இருந்தால் யிய படிவும் இவ்யாறு இருக்கும் - 

 ன்யந 

83. இடம் யயககின் எண்ணிக்யக – 3 

84. ான் அயன் யடீ்டுக்குப் பாபன் ீ ஏன் யபயில்ய என்தில் ான் 

 என்து – தன்யந 
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85. ான் அயன் யடீ்டுக்குப் பாபன் ீ ஏன் யபயில்ய என்தில் ீ என்து 

 – பன்ிய 

86. ான் அயன் யடீ்டுக்குப் பாபன் ீ ஏன் யபயில்ய என்தில் அயன் 

 என்து – டர்க்யக  

87. தன்யக் குிப்து – தன்யந 

88. பன்ால் இருப்யபக் குிப்து – பன்ிய 

89. நற்யயபக் குிப்து – டர்க்யக 

90. காம் யயககின் எண்ணிக்யக – 3 

91. எல்ா எழுத்துக்களுக்கும் அடிப்யடனாது – ஒி  
92. மநல்ி எழுத்தின் ட்பு எழுத்து – யல்ி எழுத்து 

93. மசால்ில் உள் யயககின் எண்ணிக்யக – 4 

94. மனர்மசால்ில் உள் யயககின் எண்ணிக்யக – 2   
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