
மவுண்ட் றூயிட் தமிழ் கல்வி நிலையம் 

தமிழ்மமொழி

(இலைநிலை ஆண்டு 7,8)

நிறுத்தல் குறிகளும், 

அவற்றறப்   பயன்படுத்துதலும்    

மெல்வரொஜி இரங்கநொதன்   



நிறுத்தற் குறிகள்  

1. முற்றுப் புள்ளி (.)

2. கொற்புள்ளி (,)

3. உணர்ச்ெிக்குறி (!)

4. வினொக்குறி (?)



முற்றுப்புள்ளி (.)
முற்றுப்புள்ளி: ஒரு வொக்கியத்தின்  முடிலவ குறிக்கும் புள்ளி  

முற்றுப்புள்ளி ஆகும்.

உ+ம்:  1. தயவு மெய்து அலமதி பேணவும். 
2. பதொலெ தமிழர்களின் ேொரம்ேரிய உணவுகளில் ஒன்று ஆகும்.  
3. இங்கு ேொதுகொப்பு ஒளிப்ேதிவுக்கருவி மேொருத்தப்ேட்டுள்ளது. 
4. எமது தமிழ்  வகுப்புகள் இலணய வழியொக நலைமேறுகிறது.
5. வொெிப்ேதொல் மனிதன் பூரணமலைகிறொன். 
6. அவுஸ்திபரைியொ ஒரு ேல்கைொெொர நொடு ஆகும்.



கொற்புள்ளி (,)

கொற்புள்ளி: வாக்கியங்களில் ச ாற்கள் அல்லது ச ாற்சதாடர்கறள பிரித்துக் காட்ட    
காற்புள்ளி பயன்படுத்தப்படும்.

உ+ம்:
1. தமிழ்  சமாழியின் இலக்கணம் என்பது எழுத்து, ச ால், சபாருள், யாப்பு, அணி 

ஆகியவற்றறக்  குறிப்பிடும். 

2. ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட விறைச்ச ாற்கறள பிரித்து இறுதி விறைறய காட்டுதல்: 

மகாவலன் சகால்லப்பட்ட ச ய்தி மகட்ட கண்ணகி அதிர்ந்தாள், அழுதாள், 
விழுந்தாள், துவண்டாள், எழுந்தாள், சபாங்கிைாள், மதுறை மநாக்கிப்புறப்பட்டாள்.

3. ச ாற்சதாடர்கறள பிரித்தல்: 

மதாற  தயாரிக்கும் முறற, றகயாளும் நுட்பங்கள், ச ய்ய மவண்டிய முன்  
ஒழுங்குகள், அறவ  சதாடர்பாை மவறு விபைங்கள் என்பவற்றற பட்டியல்படுத்துக. 



உணர்ச்ெிக்குறி (!)
உணர்ச்ெியிலன மவளிப்ேடுத்தும் நிலையிலன கொட்டுவதற்கு 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும் குறி உணர்ச்ெிக் குறி ஆகும்.
உ+ம்: 
1. வொழ்க தமிழ்! ஓங்குக புகழ்! 

2. நொன் என் மெய்பவன்!

3. அன்புள்ள அப்ேொவுக்கு!

4. ஆகொ, எத்தலன அழகு!



வினொக்குறி  (?)
வினொக்கள் அல்ைது வினொச்மெொற்களின் இறுதியில் இைம்மேறும் குறி 
வினொக்குறி ஆகும். 
உ+ம்:

1. உமது  சபயர் என்ை? 

2.  உங்கள் வடீ்டில் என்ை சமாழியில் உறையாடுவரீ்கள்? 

3.எதிர்காலத்தில் நீங்கள் என்ை சதாழில் ச ய்ய விரும்புகிறரீ்கள்?

4. உங்கள் தாய் தந்றதயாரின் நாடு எது?

5 நீங்கள் விரும்பும் ஒருவர் யார்?

6. நீங்கள் விரும்பிப் படிக்கும் பாடம் என்ை?



நிறுத்தல் குறிகள் இடுங்கள் 
உங்களுக்குத் மதரியுமொ திருக்குறள் ஓர் அறிவுக்களஞ்ெியம் 
மேொய்யொமமொழிப்புைவர் திருவள்ளுவப் மேருந்தலகயொல் 
அருளப்ேட்ைது ஈரடியில் குறள் மெப்ேி ெிறந்த கருத்துக்கலளத் 
தமிழில் தந்துள்ளொர் திருக்குறள் அறத்துப்ேொல்மேொருட்ேொல்
கொமத்துப்ேொல் என முப்ேொல்கள் உலையது இலவ  நூற்று 
முப்ேத்து மூன்று அதிகொரங்களொக வகுக்கப்ேட்டுள்ளது 
ஒவ்மவொரு அதிகொரத்திலும்  ேத்துப்ேொைல்கள் உண்டு ஆகொ 
எவ்வளவு கருத்துக்கள்  



ெரிேொருங்கள் 

உங்களுக்குத் மதரியுமொ? திருக்குறள் ஓர் அறிவுக்களஞ்ெியம்.
மேொய்யொமமொழிப்புைவர் திருவள்ளுவப் மேருந்தலகயொல்
அருளப்ேட்ைது. ஈரடியில் குறள் மெப்ேி, ெிறந்த அறிவுலரலயத்
தமிழில் தந்துள்ளொர். திருக்குறள் அறத்துப்ேொல், மேொருட்ேொல்,

கொமத்துப்ேொல் என முப்ேொல்கள் உலையது. இலவ நூற்று
முப்ேத்து மூன்று அதிகொரங்களொக வகுக்கப்ேட்டுள்ளது.ஒவ்மவொரு
அதிகொரத்திலும் ேத்துப்ேொைல்கள் உண்டு. ஆகொ! எவ்வளவு
கருத்துக்கள்.



உலரயொைல்களில் நிறுத்தல் குறிகலள ேயன்ேடுத்தல்

உலரயொைல் இருவலக - 1. இைக்கிய அடிப்ேலையில் எழுதப்ேடும்   

சபாற்சகால்லன்: வணங்குகிமறன் மாமன்ைவா!
அை ன்: வந்ததன் பநொக்கம்?  
சபாற்சகால்லன்: பகொப்மேரும்பதவியொரின் ெிைம்லேத்    

திருடியவலனக்  கண்டுமகொண்பைன். 
அை ன்: அப்ேடியொ! நன்று, அவன் எங்பக உள்ளொன்?
சபாற்சகால்லன்: அரபெ! அவன் என் வடீ்டிபைபய   

தங்கியுள்ளொன்.
அை ன்: யொர் அங்பக? 
காவலர்கள்: வணக்கம் அரபெ!
அை ன்: ம்ம்-------------எமது மேொற்மகொல்ைனுைன் மெல்லுங்கள்.  

ெிைம்புத்  திருைலன  மகொன்று  வொருங்கள். 
காவலர்கள்: உத்தரவு பவந்பத! 



உலரயொைல்: 2. பேச்சு வழக்கு எழுதுதல்  

பருண்: அது  ரி, இண்றடக்கு வில்லிற யிறல என்ை கறத ச ால்லப் மபாறியள்? 

 ிந்து: சபாங்கல் சகாண்டாட்டம் நடக்குது, அப்ப, சபாங்கறலப் பற்றித்தாமை பாடுவார்.  

வில்:  ரியாச் ச ான்ைியள், சபாங்கறலப் பற்றித்தான் நாங்கள்  பாடப்மபாறம்.   

பருண்:  ர்க்கறைப் சபாங்கல் இைிக்க இைிக்க, சுறவத்து சுறவத்து மகிழ்ச் ியுடன் உண்ணலாம்.  

 ிந்து:  ைம் எல்லாம் இன்சுலினும் றகயுமா அறலயுது,  க்கறைப் சபாங்கசலன்டால்  ைம் 
பாத்துப்பாத்து ஓடும் சதரியுமம? 

வில்:அப்ப, நீங்கள்  ாப்பிடுவியமளா?.  

 ிந்து: No -----no------no --------நாங்க ‘பி ா’, ‘மபர்க்கர்’, ‘மக்சடாைால்ட்’, எல்லாமம fast and taste food only you  know.

பருண்: ஏன், இந்த தமிழ்  ாப்பாடுகள்  ாப்பிட மாட்டியமளா?

 ிந்து: சபாங்கல் றகயிறல ஓட்டும். மற்ற  ாப்பாடுகள் மணக்கும். மபாற இடங்களிறல எங்கறள 
தைக்குறறவா  பாப்பாங்கள். 



நன்றி 


