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 ல்லலோற்றுக்கள் யோட ? – க, ச, த, ப 
 
 
நிடலல ோழி,  ருல ோழி என்றோல் என்ை?  
 
  
 (எ.கோ) நிலோப்லபண் 
 
    நிலோ   -  நிடலல ோழி 
  
    லபண்  -   ருல ோழி 
. 



வலி மிகா இடங்கள் 
 
 

1. உம்ட த் லதோடககைில்  லி  ிகோது. 
   (எ.கோ)  போல்பழம் (போலும் பழமும்) 
 
2.  ிடைத்லதோடகயில்  லி  ிகோது. 
   (எ.கோ) ஆடுகைம் (ஆடிய கைம், ஆடுகின்ற கைம், ஆடும் கைம்) 
 
3. உயர்திடைப் லபயரின் பின்  லி  ிகோது. 
   (எ.கோ)  ோை ர் பைி  
   ( ிதி ிலக்டக நிடைவு கூர்க - ய், ர், ழ் லகோண்டு முடியும் லசோற்கைின்   
   பின்  லி  ிகும். எ.கோ வ ோர்க் குழம்பு) 
 
 
 
  
 
 



வலி மிகா இடங்கள் 

எந்ததந்த வவற்றுகம உருபுகளின் பின் வலிமிகாது?  
1. எழு ோய் வ ற்றுட யின் பின் ஒற்று  ிகோது. (உருபு கிடையோது) 
    (எ.கோ) கண்ைன்  ந்தோன். 
2. மூன்றோம் வ ற்றுட  உருபுகைின் (ஆல், உைன், ஓடு) பின் ஒற்று  ிகோது.  
    (எ.கோ)  ரத்தோல் லசய்த லபோம்ட . 
3. ஐந்தோம் வ ற்றுட  உருபின் (இன்) பின் ஒற்று  ிகோது. 
       (எ.கோ)  ைிதைின் கண்கள் 
4. ஆறோம் வ ற்றுட  உருபின் (அது) பின் ஒற்று  ிகோது. 
  (எ.கோ) பறட யிைது கூடு 
5. ஏழோம் வ ற்றுட  உருபின் (கண்) பின் ஒற்று  ிகோது. 
     (எ.கோ)  ரத்தின்கண் பறந்து  ந்து அ ர்ந்தது. 
6. எட்ைோம் வ ற்றுட க்கு உருபு கிடையோது.  இது  ிைிச்லசோற்கடைக் லகோண்டு  ரும் 
     (எ.கோ) வ ந்வத வபோற்றி! 
 

 
 
 

 
  
 



வலி மிகா இடங்கள் 

எந்ததந்த தபயதரச்சங்களின் பின் ஒற்று மிகாது? 
அன்டறய, இன்டறய, என்டறய, அப்படிப்பட்ை, இப்படிப்பட்ை, எப்படிப்பட்ை, அப்வபோத, 
இப்வபோடதய, எப்வபோடதய, வ ற்கத்திய, கிழக்கத்திய, லதற்கத்திய,  ைக்கத்திய, முன்டைய, 
பின்டைய, வநற்டறய, நோடைய, இன்டறய ஆகிய லபயலரச்சங்கைின் பின் ஒற்று  ிகோது. 

 
ததரிநிகல தபயதரச்சங்களின் பின் ஒற்று மிகாது.  
 ந்த,  ருகிற, லசன்ற, லசல்கிற 

 
குறிப்புப் தபயதரச்சங்களின் பின் ஒற்று மிகாது. 
நல்ல, தீய, லபரிய, சிறிய 

 
 

 
  
 
 



வலி மிகா இடங்கள் 

வவதறந்ததந்த இடங்களில் ஒற்று மிகாது? 
1. நிடலல ோழியில் னகர, ணகர ஈற்றுப் லபயர்களும்  ருல ோழியில்  
    ல்லிைத்டத முதலோகக் லகோண்ை லபயர்களும்  வசர்ந்து அட ந்த     
   லதோடககைில் ஒற்று  ிகோது. 
 (எ.கோ)  ின் + திறன் =  ின்திறன்  
  வதன் + கிண்ைம் = வதன்கிண்ைம் 
 
2.  எட்டு, பத்து அல்லோத எண்ணுப்லபயர் முன் ஒற்று  ிகோது. 
      (எ.கோ) ஒரு டக, இரண்டு லபண்கள், மூன்று கோலம், நோன்கு திடசம்,  
             ஐந்து திடை, ஆறு தடல, ஏழு கைல், ஒன்பது வகோல்   

 
 
  
 
 



வலி மிகா இடங்கள் 

வவதறந்ததந்த இடங்களில் ஒற்று மிகாது? 
3. அைவு, சும் ோ, அடிக்கடி, தைட , முடற, ஆ து, முன்பு, பின்பு, பிறகு, 
வபோதும் என்னும் லசோற்கைின் முன்  லி  ிகோது.   
 

4. முற்று விகனகளுக்குப் பின் வலி மிகாது. 
 (எ.கோ)  கூ ிை + வகோழிகள் = கூ ிை வகோழிகள் 
    எழுந்தது + சூரியன் = எழுந்தது சூரியன் 
 

5. வடதசாற்களின் முன்னால் மிகாது. 
 (எ.கோ)  திை + தூது = திைதூது 
    இந்து த + போைசோடல = இந்து த போைசோடல 
 
  
 
 



பார்கவ நூல்கள் 
1. இக்கோலத் த ிழ் இலக்கைம், ைோக்ைர் லபோற்வகோ, போரி நிடலயம், முதல் 

பதிப்பு 2002 

2. த றின்றித் த ிழ் எழுத,  ருதூர் அரங்கரோசன், முகிலன் பதிப்பகம், 

பதிைோன்கோம் பதிப்பு: ந ம்பர் 2015 

3. நற்ற ிழ் இலக்கைம், ைோக்ைர் லசோ. பர சி ம், பட்டுப் பதிப்பகம்,  

   15-ஆம் பதிப்பு: 2016. 

 
 
  
 
 



நன்றி_  


