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Introduction
The Edexcel International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) in Tamil is
designed for schools and colleges. It is part of a suite of IGCSE qualifications offered by
Edexcel.

About this document
This document is for teachers who are delivering, or planning to deliver, the Edexcel IGCSE in
Tamil qualification. The document, alongside the specification and sample assessment
materials, supports you in delivering the course content and explains how to raise the
achievement of your students.

Grammar list
Here is the grammar list as mentioned on page 6 of the specification.
Students will be expected to have acquired knowledge and understanding of grammar of Tamil
during their course. In the examination they will be required to apply their knowledge and
understanding from the lists.

Letters
எழுத்து:

உயிெரழுத்து (12), ெமய்ெயழுத்து(18), உயிர்ெமய்ெயழுத்து (216),
ஆயுதஎழுத்து (1)

Nouns
இருதிைண

உயர்திைண

அஃறிைண

– மக்கள், கடவுள்

மிருகங்கள், ெபாருட்கள், தாவரங்கள்

இரு எண்

ஒருைம - Singular

பன்ைம - plural

eg: மரம், மனிதன்

eg: மரங்கள், மக்கள்
ஐம்பால்

அஃறிைண

உயர்திைண

ஆண்பால்

ெபண்பால்

பலர்பால்

ஒன்றன்பால்

பலவின்பால்

உ-ம்

உ-ம்

உ-ம்

உ-ம்

உ-ம்

கந்தன்

அபிராமி

மக்கள்

மாடு

மாடுகள்

மூவிடம்

தன்ைம

உ-ம்.

நான், நாங்கள்

முன்னிைல

நீ, நீங்கள்

படர்க்ைக

அவர்கள், அைவ
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முக்காலம் — Past-present-future tense
இறந்தகாலம்

நிகழ்காலம்

எதிர்காலம்

சுந்தரி படித்தாள்

சுந்தரி படிக்கிறாள்

சுந்தரி படிப்பாள்

சிவம் படித்தார்

சிவம் படிக்கிறார்

உ-ம்.

சுந்தரம் படித்தான்

சுந்தரம் படிக்கிறான்

சுந்தரம் படிப்பான்
சிவம் படிப்பார்

உருபுகள்.
ஐ, ஆல், கு, இன், அது, ..... கண் – eg: பரதா! (விழித்தல்)
ஐ Æ பழம்- சாப்பிட்ேடன் – பழத்ைதச் சாப்பிட்ேடன்
ஆல் Æ கால் – அடித்ேதன் – காலால் அடித்ேதன் (காலாலடித்ேதன்)
கு Æ அவன் – பசி – அவனுக்குப் பசி
இன் Æ பாம்பு – பல் – பாம்பின் பல்
அது Æ அவன் – ைக – அவனதுைக

பிரித்து எழுதுதல் — Words — splitting words/
compound words
வட்டக்கண் – வட்டம் + கண்
கண்திறந்தான் – கண் + திறந்தான்
ெவள்ைளப்பால் – ெவள்ைள + பால்
பாற்கறி – பால் + கறி
ேதாட்டுக்கல் – ேதாடு + கல்
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வினாவாக்குதல். — Switching to interrogative form
நீ ேநற்றுப் படித்தாய்.

நீ ேநற்றுப் படித்தாயா?

சுவாதி நன்றாகச் சைமப்பாள்

சுவாதி நன்றாகச் சைமப்பாளா?

கண்ணன் கணினி படித்தவன்

கண்ணன் கணனி படித்தவனா?

பாரதியார் சிறந்த தமிழ்ப்புலவர்

பாரதியார் சிறந்த தமிழ்புலவரா?

பின்வரும் வினாச் ெசாற்கைள ைவத்து வினாக்கள் அைமக்கவும்.
ஏன்?, என்ன?, எங்ேக?, எப்படி?, யார்?, எப்ேபாது? எவ்வாறு?
சுட்டுச் ெசாற்கள்
உயர்திைணச் சுட்டுச் ெசாற்கள்-

அவர், உவர், அவர்கள், இவர்கள், அவள், இவள், அவன், இவன்

அஃறிைணச் சுட்டுச் ெசாற்கள்-

அது, இது, உது, அைவ, இைவ
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