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தமி ழ் வி ளக்கத்துடன் ஆங்க ல இலக்கணப் பயி ற்சி

இது ப டசி லைல ப டத்த ட்டத்லைதப் போப ன்போறி , ஆங்க ல போபச்சுப்
பயி ற்சி (Spoken English) போப ன்போறி அல்ல மில், முழுலைமியி ன தமி ழ்
வி ளக்கத்துடன் கூடியி ஆங்க ல இலக்கண ப டத்
த ட்டத்லைதக்கொக ண்டது. இத ல் சிகல "Grammar Patterns" கலைளயும்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
இப்ப டத்த ட்டத்த ல் இலக்கணப் ப லைழியி ன்றி ஆங்க லம் போபசிவும்,
எழுதவும், வி சி க்கவும் கற்றுக்கொக ள்ளல ம்.
தமி ழ் கொமி ழி ப்கொபயிர்ப்பு பற்றி யி வி ளக்கம்
உத ரணமி க "I do a job" எனும் வி க்க யித்லைத தமி ழி ல் கொமி ழி
கொபயிர்ப்போப மி ன ல் "நா ன் ஒரு போவிலைல கொசிய்க ன்போறின்." என்று த ன்
கூறுபோவி ம். ஆன ல் நா ம் இந்த ஆங்க ல ப டப் பயி ற்சி யி ல் "நா ன்
கொசிய்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல." என்போறி தமி ழி க்கம் கொசிய்துள்போள ம்.
இதற்க ன க ரணம் இவ்வி றுத ன் ஆங்க லத்லைத தமி ழி ல்
கொமி ழி ப்கொபயிர்க்க போவிண்டும் என்று நா ம் கூறிவி ல்லைல. ஆன ல்
முடிந்தவிலைரயி ல் ஆங்க ல நாலைடக்கு ஏற்றி ற் போப ல் தமி ழ் வி ளக்கம்
கொக டுத்து பயி ற்சி கொசிய்த ல்; ஆங்க ல வி ர்த்லைதகளுக்கு
மிட்டுமில்ல மில், ஒவ்கொவி ரு ஆங்க ல கொசி ற்களுக்குமி ன தமி ழ்
அர்த்தத்லைதயும் வி ளங்க க் கற்க இலகுவி ய் இருக்கும் என்பது எமிது
கருத்த கும்.
.
இங்போக "do a job" எனும் ஒரு வி ர்த்லைதலையி இன்லைறியிப் ப டமி க
எடுத்துள்போள ம். இவ்வி ர்த்லைதயி ன் தமி ழ் அர்த்தம் "கொசிய் ஒரு போவிலைல"
என்பத கும். இலைத "நா ன் கொசிய்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல, நா ன் கொசிய்போதன்
ஒரு போவிலைல, நா ன் கொசிய்போவின் ஒரு போவிலைல" என ஒபோர வி ர்த்லைதலையி
73 வி தமி க மி ற்றி பயி ற்சி கொசிய்விபோத இப்ப டத்த ட்டத்த ன்
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போநா க்கமி கும். இது மி கவும் இலகுவி கவும் அத வி லைரவி கவும்
ஆங்க லம் கற்றுக்கொக ள்ளக் கூடியி ஓர் பயி ற்சி முலைறியி கும்.
do a job
1. I do a Job.
நா ன் கொசிய்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
2. I am doing a job.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
3. I did a job.
நா ன் கொசிய்போதன் ஒரு போவிலைல.
4. I didn't do a job.
நா ன் கொசிய்யிவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
5. I will do a job.
நா ன் கொசிய்போவின் ஒரு போவிலைல.
நா ன் கொசிய்க போறின் (சிற்றுப் ப றிகு) ஒரு போவிலைல.
6. I won't do a job.
நா ன் கொசிய்யிமி ட்போடன் ஒரு போவிலைல.
7. Usually I don't do a job.
சி த ரணமி க நா ன் கொசிய்க போறின ல்லைல ஒரு போவிலைல.
8. I am not doing a job.
நா ன் கொசிய்துக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின ல்லைல ஒரு போவிலைல.
9. I was doing a job.
நா ன் கொசிய்துக் கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு போவிலைல.
10. I wasn't doing a job.
நா ன் கொசிய்துக் கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
11. I will be doing a job.
நா ன் கொசிய்துக் கொக ண்டிருப்போபன் ஒரு போவிலைல.
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12. I won't be doing a job.
நா ன் கொசிய்துக் கொக ண்டிருக்கமி ட்போடன் ஒரு போவிலைல.
13. I am going to do a job.
நா ன் கொசிய்யிப் போப க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
14. I was going to do a job.
நா ன் கொசிய்யிப் போப போனன் ஒரு போவிலைல.
15. I can do a job.
16. I am able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியும் ஒரு போவிலைல
17. I can't do a job.
18. I am unable to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியி து ஒரு போவிலைல.
19. I could do a job.
20. I was able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடிந்தது ஒரு போவிலைல.
21. I couldn't do a job.
22. I was unable to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியிவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
23. I will be able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்கும் ஒரு போவிலைல.
24. I will be unable to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியி மில ருக்கும் ஒரு போவிலைல.
25. I may be able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்கல ம் ஒரு போவிலைல.
26. I should be able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஒரு போவிலைல
27. I have been able to do a job. (Perfect Tense ப ர்க்கவும்)
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சிற்றுமுன்ப ருந்து/க ட்டடியி ல ருந்து எனக்கு கொசிய்யிமுடியுமி க
இருக்க ன்றிது ஒரு போவிலைல.
28. I had been able to do a job.
அக்க லத்த ல ருந்து/அன்றி ல ருந்து எனக்கு கொசிய்யிமுடியுமி க
இருந்தது ஒரு போவிலைல.
29. I may do a job.
30. I might do a job.
31. I may be doing a job.
நா ன் கொசிய்யில ம் ஒரு போவிலைல.
32. I must do a job.
நா ன் (கட்ட யிம்) கொசிய்யி போவிண்டும் ஒரு போவிலைல.(அழுத்தம்)
33. I must not do a job.
நா ன் கொசிய்யி போவிண்டியித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
நா ன் கொசிய்யிக் கூட து ஒரு போவிலைல.
34. I should do a job.
நா ன் கொசிய்யிபோவி போவிண்டும் ஒரு போவிலைல. (மி க அழுத்தம்)
35. I shouldn't do a job.
நா ன் கொசிய்யிபோவி போவிண்டியித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
நா ன் கொசிய்யிபோவி கூட து ஒரு போவிலைல.
36. I ought to do a job.
நா ன் எப்படியும் கொசிய்யிபோவி போவிண்டும் ஒரு போவிலைல. (மி க மி க

அழுத்தம்)
37. I don't mind doing a job.
எனக்கு ஆட்போசிபலைனயி ல்லைல கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
38. I have to do a job.
நா ன்/எனக்கு கொசிய்யி போவிண்டும் ஒரு போவிலைல.
39. I don't have to do a job.
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நா ன்/எனக்கு கொசிய்யி போவிண்டியித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
40. I had to do a job.
நா ன்/எனக்கு கொசிய்யி போவிண்டி ஏற்பட்டது ஒரு போவிலைல.
41. I didn't have to do a job.
நா ன்/எனக்கு கொசிய்யி போவிண்டி ஏற்படவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
42. I will have to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி போவிண்டி ஏற்படும் ஒரு போவிலைல.
43. I won't have to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி போவிண்டி ஏற்பட து ஒரு போவிலைல.
44. I need to do a job.
எனக்கு அவிசி யிம் கொசிய்யி (போவிண்டும்) ஒரு போவிலைல.
45. I needn't to do a job.
I don't need to do a job.
எனக்கு அவிசி யிமி ல்லைல கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
46. He seems to be doing a job.
அவின் கொசிய்க ன்றி ன் போப ல் கொதரிக ன்றிது ஒரு போவிலைல.
47. He doesn't seem to be doing a job.
அவின் கொசிய்க ன்றி ன் போப ல் கொதரிக ன்றித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
48. He seemed to be doing a job.
அவின் கொசிய்க றி ன் போப ல் கொதரிந்தது ஒரு போவிலைல.
49. He didn't seem to be doing a job.
அவின் கொசிய்க றி ன் போப ல் கொதரியிவி ல்லைல ஒரு போவிலைல
50. Doing a job is useful.
கொசிய்விது(தல்) ஒரு போவிலைல ப ரபோயி சினமி னது.
51. Useless doing a job.
ப ரபோயி சினமி ல்லைல கொசிய்விது ஒரு போவிலைல.
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52. It is better to do a job.
மி க நால்லது கொசிய்விது ஒரு போவிலைல.
53. I had better do a job.
எனக்கு மி க நால்லது கொசிய்விது ஒரு போவிலைல.
54. I made him do a job.
நா ன் அவிலைன லைவித்து கொசிய்வி த்போதன் ஒரு போவிலைல.
55. I didn't make him do a job.
நா ன் அவிலைன லைவித்து கொசிய்வி க்கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல
56. To do a job I am going to America.
கொசிய்விதற்கு ஒரு போவிலைல நா ன் போப க ன்போறின் அகொமிரிக்க வுக்கு
57. I used to do a job.
நா ன் பழிக்கப்பட்டிருந்போதன் கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
58. Shall I do a Job?
நா ன் கொசிய்யிவி ஒரு போவிலைல?
59. Let’s do a job.
கொசிய்போவி ம் ஒரு போவிலைல.
60. I feel like doing a job.
எனக்கு நா லைனக்க ன்றிது கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
61. I don't feel like doing a job.
எனக்கு நா லைனக்க ன்றித ல்லைல கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
62. I felt like doing a job.
எனக்கு நா லைனத்தது கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
63. I didn't feel like doing a job.
எனக்கு நா லைனக்கவி ல்லைல கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
64. I have been doing a job.
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நா ன் க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க கொசிய்துக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின்
ஒரு போவிலைல.
65. I had been doing a job.
நா ன் அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன்
ஒரு போவிலைல.
66. I see him doing a job.
எனக்கு கொதரிக ன்றிது அவின் கொசிய்க ன்றி ன் ஒரு போவிலைல.
67. I don't see him doing a job.
எனக்கு கொதரிக ன்றித ல்லைல அவின் கொசிய்க ன்றி ன் ஒரு போவிலைல.
68. I saw him doing a job.
எனக்கு கொதரிந்தது அவின் கொசிய்க றி ன் ஒரு போவிலைல.
69. I didn't see him doing a job.
எனக்கு கொதரியிவி ல்லைல அவின் கொசிய்க றி ன் ஒரு போவிலைல.
70. If I do a job, I will get experience.
நா ன் கொசிய்த ல் ஒரு போவிலைல எனக்கு க லைடக்கும் அனுபவிம்.
71. If I don't do a job, I won't get experience.
நா ன் கொசிய்யி வி ட்ட ல் ஒரு போவிலைல எனக்கு க லைடக்க து அனுபவிம்.
72. If I had done a job, I would have got experience.
என்ன ல் கொசிய்யிப்பட்டிருந்த ல் ஒரு போவிலைல எனக்கு
க லைடத்த ருக்கும் அனுபவிம்.(கொசிய்யிவும் இல்லைல க லைடக்கவும்

இல்லைல)
73. It is time I did a job.
இது த ன் போநாரம் நா ன் கொசிய்விதற்கு ஒரு போவிலைல.
கவினத்த ற்கு:
உத ரணமி க போமிபோல நா ம் கற்றிப் ப டத்த ல் "do a job" எனும் வி ர்த்லைத
சி ல இலக்கங்கள ன் போப து "doing a job" என்று விந்துள்ளலைத
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அவித ன த்த ருப்பர்கள். அத விது ப ரத ன வி லைனச்கொசி ல்லுடன் 'ing'
லையியும் இலைணத்து பயின்பட்டுள்ளது. அவ்வி று பயின்படுத்தப்பட
போவிண்டியி இலக்கங்கலைள கபோழி கொக டுத்துள்போள ம்.
அவ்வி லக்கங்கள ன் போப து எப்போப தும் ப ரத ன வி லைனச் கொசி ல்லுடன்
"ing" லையியும் இலைணத்போத பயின்படுத்த போவிண்டும் என்பலைத மினத ல்
லைவித்துக் கொக ள்ளுங்கள்.
உத ரணம்:
speak in English
speaking in English. என்று விந்துள்ளலைத அவித ன க்கவும்.
Homework:
கபோழி 10 வி க்க யிங்கள் கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி போமிபோல நா ம்
கற்றிலைதப் போப ன்று ஒவ்கொவி ரு வி க்க யிங்கலைளயும் 73 வி தமி க
மி ற்றி எழுத பயி ற்சி கொசிய்யிவும். எழுதும் கொப ழுது வி சி த்து வி சி த்து
எழுதுங்கள். அதுபோவி எள த க உங்கள் மினத ல் பத யிக் கூடியித க
இருக்கும்.
1. I speak in English.
நா ன் போபசுக ன்போறின் ஆங்க லத்த ல்.
2. I write a letter.
நா ன் எழுதுக ன்போறின் ஒரு கடிதம்.
3. I play cricket.
நா ன் வி லைளயி டுக ன்போறின் க ரிக்கொகட்.
4. I fill up the form.
நா ன் நா ரப்புக ன்போறின் வி ண்ணப்பம்.
5. I go to school.
நா ன் போப க ன்போறின் ப டசி லைலக்கு.
6. I do my homework.
நா ன் கொசிய்க ன்போறின் விட்டுப்ப டம்.
7. I read a book.
நா ன் வி சி க்க ன்போறின் ஒரு கொப த்தகம்.
8. I travel by bus.
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நா ன் ப ரயி ணம் கொசிய்க ன்போறின் போபரூந்த ல்.
9. I look for a job.
நா ன் போதடுக ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
10. I ride a bike.
நா ன் ஓட்டுக ன்போறின் உந்துருள .
கவின க்கவும்
உத ரணமி க "speak in English" எனும் ஒரு வி க்க யித்லைத எடுத்துக்
கொக ண்போட மி ன ல் அலைத:
I speak in English.
நா ன் போபசுக ன்போறின் ஆங்க லத்த ல்.
I am speaking in English.
நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஆங்க லத்த ல்.
I spoke in English.
நா ன் போபசி போனன் ஆங்க லத்த ல்.
I didn't speak in English.
நா ன் போபசிவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
I will speak in English.
நா ன் போபசுபோவின் ஆங்க லத்த ல்.
என (போமிபோல எடுத்துக்க ட்டியுள்ளலைதப் போப ன்று) அபோத இலக்க
விரிலைசிக் க ரமித்த ல் 73 வி க்க யிங்கள க மி ற்றி எழுத பயி ற்சி
கொசிய்யிவும். இது மி கவும் இலகுவி ன ஓர் பயி ற்சி முலைறியி கும்.
Long Forms = Sort Forms
Do + not = Don’t
Does + not = Doesn’t
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Did + not = Didn’t
Will + not = Won’t
Was + not = Wasn’t
Were + not = Weren’t
Can + not = Can’t
Could + not = Couldn’t
Have + not = Haven’t
Has + not = Hasn’t
Had + not = Hadn’t
Need + not = Needn’t
Must + not = Mustn’t
Should + not = Shouldn’t
Would + not Wouldn't
இப்ப டத்துடன் கொத டர்புலைட இரண்டு க ரமிர் கொபட்டன்கள ன் இலைணப்பு
கபோழி கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறியும் பயி ற்சி ச்
கொசிய்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
இன்லைறியிப் ப டம் நா ம் முதல் ப டத்த ல் கற்றி "ஆங்க ல ப டப்
பயி ற்சி -1" - லைறிப் போப ன்போறி இருந்த லும், இத ல் சி ல இலக்கங்கள ன்
போப து சி ல மி ற்றிங்கள் உள்ளன.
I உடன் am இலைணந்து விந்த ருந்தது.
He, She, It போப ன்றி "Third Person Singular" உடன் "is " இப்ப டத்த ல்
இலைணந்து விருக ன்றிது.

இன்று நா ம் "speak in English" எனும் ஒரு வி ர்த்லைதலையி உத ரணமி க
எடுத்துக்கொக ள்போவி ம். முதல் ப டத்த ல் "நா ன்" (I) என்பதற்கு பத ல க,
இப்ப டத்த ல் "அவின்" (He) இட்டுக்கொக ள்போவி ம். இவ்வி ர்த்லைதயி ன்
முலைறிபோயி "He speaks in English - அவின் போபசுக ன்றி ன் ஆங்க லத்த ல், He
spoke in English - அவின் போபசி ன ன் ஆங்க லத்த ல், He wiil speak in English அவின் போபசுவி ன் ஆங்க லத்த ல்" என ஒபோர வி க்க யித்லைத 73 மூன்று
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வி க்க யிங்கள க மி ற்றி பயி ற்சி கொசிய்யிப் போப க ன்போறி ம்.
speak in English
1. He speaks in English.
அவின் போபசுக ன்றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
2. He is speaking in English.
அவின் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
3. He spoke in English.
அவின் போபசி ன ன் ஆங்க லத்த ல்.
4. He didn't speak in English.
அவின் போபசிவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
5. He will speak in English.
அவின் போபசுவி ன் ஆங்க லத்த ல்.
6. He won’t speak in English.
அவின் போபசிமி ட்ட ன் ஆங்க லத்த ல்.
7. Usually he doesn't speak in English.
சி த ரணமி க அவின் போபசுக ன்றி ன ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
8. He is not speaking in English.
அவின் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
9. He was speaking in English.
அவின் போபசி க்கொக ண்டிருந்த ன் ஆங்க லத்த ல்.
10. He wasn't speaking in English.
அவின் போபசி க்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
11. He will be speaking in English.
அவின் போபசி க்கொக ண்டிருப்ப ன் ஆங்க லத்த ல்.
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அவின் போபசி க் கொக ண்டிருக்கமி ட்ட ன் ஆங்க லத்த ல்.
13. He is going to speak in English.
அவின் போபசிப்போப க ன்றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
14. He was going to speak in English.
அவின் போபசிப்போப ன ன் ஆங்க லத்த ல்.
15. He can speak in English.
16. He is able to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடியும் ஆங்க லத்த ல்.
17. He can’t speak in English.
18. He is unable to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடியி து ஆங்க லத்த ல்.
19. He could speak in English.
20. He was able to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடிந்தது ஆங்க லத்த ல்.
21. He couldn't speak in English.
22. He was unable to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடியிவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
23. He will be able to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடியுமி க இருக்கும் ஆங்க லத்த ல்.
24. He will be unable to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடியி மில ருக்கும் ஆங்க லத்த ல்.
25. He may be able to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடியுமி க இருக்கல ம் ஆங்க லத்த ல்.
26. He should be able to speak in English.
அவினுக்கு போபசி முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஆங்க லத்த ல்.
27. He has been able to speak in English.
சிற்று முன்ப ருந்து /க ட்டடியி ல ருந்து அவினுக்கு போபசி முடியுமி க
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28. He had been able to speak in English.
அன்றி ல ருந்து /அக்க லத்த ல ருந்து அவினுக்கு போபசி முடியுமி க
இருந்தது ஆங்க லத்த ல்.
29. He may speak in English.
30. He might speak in English.
31. He may be speaking in English.
அவின் போபசில ம் ஆங்க லத்த ல்.
32. He must speak in English.
அவின் போபசி போவிண்டும் ஆங்க லத்த ல். (கட்ட யிம்/அழுத்தம்)
33. He must not speak in English.
அவின் போபசி போவிண்டியித ல்லைல ஆங்க லத்த ல் (அழுத்தம்)
அவின் போபசிக் கூட து ஆங்க லத்த ல்.
34. He should speak in English.
அவின் போபசிபோவி போவிண்டும் ஆங்க லத்த ல். (மி க அழுத்தம்)
35. He shouldn't speak in English.
அவின் போபசிபோவி போவிண்டியித ல்லைல ஆங்க லத்த ல். (மி க அழுத்தம்)
அவின் போபசிபோவி கூட து ஆங்க லத்த ல்.
36. He ought to speak in English.
அவின் எப்படியும் போபசிபோவி போவிண்டும் ஆங்க லத்த ல். (மி க மி க
அழுத்தம்)
37. He doesn't mind speaking in English.
அவினுக்கு ஆட்போசிபலைன இல்லைல போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
38. He has to speak in English.
அவின்/அவினுக்கு போபசி போவிண்டும் ஆங்க லத்த ல்.
39. He doesn’t have to speak in English.
அவின்/அவினுக்கு போபசி போவிண்டியித ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
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40. He had to speak in English.
அவினுக்கு போபசி போவிண்டி ஏற்பட்டது ஆங்க லத்த ல்.
41. He didn’t have to speak in English.
அவினுக்கு போபசி போவிண்டி ஏற்படவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
42. He will have to speak in English.
அவினுக்கு போபசி போவிண்டி ஏற்படும் ஆங்க லத்த ல்.
43. He won’t have to speak in English.
அவினுக்கு போபசி போவிண்டி ஏற்பட து ஆங்க லத்த ல்.
44. He needs to speak in English.
அவினுக்கு அவிசி யிம் போபசி போவிண்டும் ஆங்க லத்த ல்.
45. He needn't to speak in English.
45. He doesn't need to speak in English.
அவினுக்கு அவிசி யிமி ல்லைல போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
46. He seems to be speaking in English.
அவின் போபசுக ன்றி ன் போப ல் கொதரிக ன்றிது ஆங்க லத்த ல்.
47. He doesn't seem to be speaking in English.
அவின் போபசுக ன்றி ன் போப ல் கொதரிக ன்றித ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
48. He seemed to be speaking in English.
அவின் போபசுக ன்றி ன் போப ல் கொதரிந்தது ஆங்க லத்த ல்.
49. He didn't seem to be speaking in English.
அவின் போபசுக ன்றி ன் போப ல் கொதரியிவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
50. Speaking in English is useful.
போபசுவிது(தல்) ஆங்க லத்த ல் ப ரபோயி சினமி னது.
51. Useless speaking in English.
ப ரபோயி சினமி ல்லைல போபசுவிது(தல்) ஆங்க லத்த ல்.
52. It is better to speak in English.
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53. He had better speak in English.
அவினுக்கு மி க நால்லது போபசுவிது ஆங்க லத்த ல்.
54. He made her speak in English.
அவின் அவிலைள லைவித்து போபசுவி த்த ன் ஆங்க லத்த ல்.
55. He didn't make her speak in English.
அவின் அவிலைள லைவித்து போபசுவி க்கவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
56. To speak in English.He is practicing.
போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல் அவின் பயி ற்சி
கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன்.
57. He used to speak in English.
அவின் பழிக்கப்பட்டிருந்த ன் போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
58. Shall I speak in English?
நா ன் போபசிவி ஆங்க லத்த ல்?
59. Let’s speak in English.
போபசுபோவி ம் ஆங்க லத்த ல்.
60. He feels like speaking in English.
அவினுக்கு நா லைனக்க ன்றிது போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
61. He doesn't feel like speaking in English.
அவினுக்கு நா லைனக்க ன்றித ல்லைல போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
62. He felt like speaking in English.
அவினுக்கு நா லைனத்தது போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
63. He didn't feel like speaking in English.
அவினுக்கு நா லைனக்கவி ல்லைல போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
64. He has been speaking in English.
சி ல க லமி க/க ட்டடியி ல ருந்து அவின் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன்
ஆங்க லத்த ல்.
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65. He had been speaking in English.
அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து அவின் போபசி க்கொக ண்டிருந்த ன்
ஆங்க லத்த ல்.
66. I see him speak in English.
எனக்கு கொதரிக ன்றிது அவின் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
67. I don’t see him speak in English.
எனக்கு கொதரிக ன்றித ல்லைல அவின் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
68. I saw him speak in English.
எனக்கு கொதரிந்தது அவின் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
69. I didn't see him speak in English.
எனக்கு கொதரியிவி ல்லைல அவின் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
70. If he speaks in English, he will get a good job.
அவின் போபசி ன ல் ஆங்க லத்த ல் அவினுக்கு க லைடக்கும் ஒரு நால்ல
போவிலைல.
71. If he doesn't speak in English, he won’t get a good job.
அவின் போபசி வி ட்ட ல் ஆங்க லத்த ல் அவினுக்கு க லைடக்க து ஒரு
நால்ல போவிலைல.
72. If he had spoken in English, he would have got a good job.
அவின் போபசி யி ருந்த ல் ஆங்க லத்த ல், அவினுக்கு க லைடத்த ருக்கும்
ஒரு நால்ல போவிலைல.(போபசிவும் இல்லைல க லைடக்கவும் இல்லைல)
73. It is time he spoke in English.
இது த ன் போநாரம் அவின் போபசுவிதற்கு ஆங்க லத்த ல்.
கவினத்த ற்கு:
1. உத ரணமி க போமிபோல இன்று நா ம் கற்றிப் ப டத்த ல் முதல விது
வி க்க யித்லைதக் கவின யுங்கள். அத ல் "He speaks in English" "என்றுள்ளது.
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அத ல் "speak" எனும் கொசி ல்லுடன் "s" எழுத்தும் இலைணந்து
விந்துள்ளலைத அவித ன த்த ருப்பர்கள். அத விது "Third Person Singular"
சி த ரண நா கழ் க லத்த ல் He, She, It உடன் விரும் ப ரத ன
வி லைனச்கொசி ற்கபோள டுs, es எனும் எழுத்துக்களும் இலைணந்போத விரும்
என்பலைத மிறிவி தர்கள்.
Third Person Singular "He, She, It: Infinitive + e, es" அட்டவிலைண ப ர்க்கவும்.
2. மிற்றிது "speak in English" எனும் வி ர்த்லைத சி ல இலக்கங்கள ன் போப து
"speaking in English" என்று விந்துள்ளலைத அவித ன க்கவும்.
இவ்வி லக்கங்கள ன் போப து எப்கொப ழுதும் ப ரத ன
வி லைனச்கொசி ல்லுடன் "ing" யும் இலைணந்போத பயின்படும் என்பலைத
மினத ல் லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
உத ரணம்:
speak in English
speaking in English. என்று "ing" யும் இலைணந்து விரும்.
Homework:
He drives a car.
அவின் ஓட்டுக ன்றி ன் மிக ழூந்து.
She goes to school.
அவிள் போப க ன்றி ள் ப டசி லைலக்கு.
Sarmilan gets up early morning.
சிர்மி லன் எழுத்த ருக்க ன்றி ன் அத க லைலயி ல்.
Nithya comes to the office.
நா த்யி

விருக ன்றி ள் அலுவிலகத்த ற்கு.

He apologizes with her.
அவின் மின்ன ப்பு போக ருக ன்றி ன் அவிள டம்.
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My mother opens a current account.
எனது த யி ர் த றிக்க ன்றி ர் ஒரு நாலைடமுலைறிக் கணக்கு.
இவிற்லைறி போமிபோல நா ம் கற்றிலைதப் போப ன்று ஒவ்கொவி ரு
வி க்க யிங்கலைளயும் 73 வி க்க யிங்கள க மி ற்றி எழுத பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
இப்ப டத் த ட்டம் ப டசி லைல ஆங்க லப் ப டத்த ட்டம் போப ன்போறி ,
ஆங்க ல போபச்சுப் பயி ற்சி புத்தகங்கள ல் (Spoken English) போப ன்போறி
அல்ல மில் மி க மி க இலகுவி ன ஒரு ப டப் பயி ற்சி முலைறியி கும்.
மிற்றும் போமிபோல குறி க்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்கொவி ரு இலக்கங்களும்,
ஒவ்கொவி ரு ப டங்கள க எத ர்விரும் ப டங்கள ல் வி ரிவிலைடயும்.
அப்போப து அதனதன் பயின்ப டுப் பற்றி யும், இலக்கண வி த முலைறிகள்
பற்றி யும் போமிலும் வி ரிவி க கற்கல ம்.
I "First Person Singular" உடன் "am" இலைணந்து விந்த ருந்தது.
He, She, It " Third Person Singular" உடன் "is" இலைணந்து விந்த ருந்தது.
"You" எனும் "Second Person Singular" உடனும், "We, They,You எனும் "Plural"
பன்லைமியுடனும், "are" இலைணந்து விருக ன்றிது.
அத விது "You - நா/உனக்கு" எனும் ஒருலைமியுடனும், "We - நா ம்/ நா ங்கள்/
எமிக்கு/ எங்களுக்கு, They - அவிர்கள் /அலைவிகள் எனும் பன்லைமியுடனும்
"are" எனும் நா கழ்க லத் துலைணவி லைன கொசி ல் இலைணந்து விரும்.
இன்லைறியிப் ப டத்த ல் "go to school" எனும் வி ர்த்லைதலையி உத ரணமி க
எடுத்து பயி ற்சி கொசிய்போவி ம்.
1. We go to school.
நா ங்கள் போப க ன்போறி ம் ப டசி லைலக்கு.

www.asiriyar.com
RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
2. We are going to school.
நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறி ம் ப டசி லைலக்கு.
3. We went to school.
நா ங்கள் போப போன ம் ப டசி லைலக்கு.
4. We didn't go to school.
நா ங்கள் போப கவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
5. We will go to school.
நா ங்கள் போப போவி ம் ப டசி லைலக்கு.
6. We won’t go to school.
நா ங்கள் போப கமி ட்போட ம் ப டசி லைலக்கு.
7. Usually we don’t go to school.
சி த ரனமி க நா ங்கள் போப க ன்போறி மி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
8. We are not going to school.
நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறி மி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
9. We were going to school.
நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருந்போத ம் ப டசி லைலக்கு
10. We weren't going to school.
நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
11. We will be going to school.
நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருப்போப ம் ப டசி லைலக்கு.
12. We won’t be going to school.
நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க மி ட்போட ம் ப டசி லைலக்கு.
13. We are going to go to school.
நா ங்கள் போப கப்போப க ன்போறி ம் ப டசி லைலக்கு.
14. We were going to go to school.
நா ங்கள் போப கப்போப போன ம் ப டசி லைலக்கு.
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15. We can go to school.
16. We are able to go to school.
எங்களுக்கு போப க முடியும் ப டசி லைலக்கு.
17. We can’t go to school
18. We are unable to go to school.
எங்களுக்கு போப கமுடியி து ப டசி லைலக்கு.
19. We could go to school.
20. We were able to go to school.
எங்களுக்கு போப க முடிந்தது ப டசி லைலக்கு.
21. We couldn't go to school.
22. We were unable to go to school.
எங்களுக்கு போப க முடியிவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
23. We will be able to go to school.
எங்களுக்கு போப க முடியுமி க இருக்கும் ப டசி லைலக்கு.
24. We will be unable to go to school
எங்களுக்கு போப க முடியி மில ருக்கும் ப டசி லைலக்கு.
25. We may be able to go to school.
எங்களுக்கு போப க முடியுமி க இருக்கல ம் ப டசி லைலக்கு.
26. We should be able to go to school.
எங்களுக்கு போப க முடியுமி கபோவி இருக்கும் ப டசி லைலக்கு.
27. We have been able to go to school
எங்களுக்கு சிற்று முன்ப ருந்து /க ட்டடியி ல ருந்து போப கமுடியுமி க
இருக்க ன்றிது ப டசி லைலக்கு.
28. We had been able to go to school.
எங்களுக்கு அன்றி ல ருந்து / அக்க லத்த ல ருந்து போப க முடியுமி க
இருந்தது ப டசி லைலக்கு.
29. We may go to school.
30. We might go to school.
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31. We may be going to school
நா ங்கள் போப கல ம் ப டசி லைலக்கு.
32. We must go to school.
நா ங்கள் போப க போவிண்டும் ப டசி லைலக்கு. (கட்ட யிம்/அழுத்தம்)
33. We must not go to school.
நா ங்கள் போப க போவிண்டியித ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
நா ங்கள் போப கக்கூட து ப டசி லைலக்கு. (அழுத்தம்)
34. We should go to school.
நா ங்கள் போப கபோவி போவிண்டும் ப டசி லைலக்கு. (மி க அழுத்தம்)
35. We shouldn't go to school.
நா ங்கள் போப கபோவி போவிண்டியித ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
நா ங்கள் போப கபோவி கூட து ப டசி லைலக்கு (மி க அழுத்தம்)
36. We ought to go to school.
நா ங்கள் எப்படியும் போப கபோவி போவிண்டும் ப டசி லைலக்கு. (மி க மி க
அழுத்தம்)
37. We don’t mind going to school.
எங்களுக்கு ஆட்போசிபலைனயி ல்லைல போப விதற்கு ப டசி லைலக்கு.
38. We have to go to school.
நா ங்கள் போப க போவிண்டும் ப டசி லைலக்கு.
39. We don’t have to go to school.
நா ங்கள் போப கபோவிண்டியித ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
40. We had to go to school.
நா ங்கள் / எங்களுக்கு போப க போவிண்டி ஏற்பட்டது ப டசி லைலக்கு.
41. We didn’t have to go to school.
நா ங்கள் / எங்களுக்கு போப க போவிண்டி ஏற்படவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
42. We will have to go to school.
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43. We won’t have to go to school.
நா ங்கள் / எங்களுக்கு போப கபோவிண்டி ஏற்பட து ப டசி லைலக்கு.
44. We need to go to school.
நா ங்கள் / எங்களுக்கு அவிசி யிம் போப கபோவிண்டும் ப டசி லைலக்கு.
45. We needn't to go to school.
45. We don't need to go to school.
நா ங்கள் / எங்களுக்கு அவிசி யிமி ல்லைல போப க ப டசி லைலக்கு.
46. He seems to be going to school.
அவின் போப க ன்றி ன் போப ல் கொதரிக ன்றிது ப டசி லைலக்கு.
47. He doesn't seem to be going to school.
அவின் போப க ன்றி ன் போப ல் கொதரியிவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
48. He seemed to be going to school.
அவின் போப க ன்றி ன் போப ல் கொதரிந்தது ப டசி லைலக்கு.
49. He didn't seem to be going to school.
அவின் போப க ன்றி ன் போப ல் கொதரியிவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
50. Going to school is useful.
போப விது (போப குதல்) ப டசி லைலக்கு ப ரபோயி சினமி னது.
51. Useless going to school.
ப ரபோயி சினமி ல்லைல போப விது (போப குதல்) ப டசி லைலக்கு.
52. It is better to go to school.
மி க நால்லது போப விது ப டசி லைலக்கு.
53. We had better go to school.
நா ங்கள் / எங்களுக்கு மி க நால்லது போப விது ப டசி லைலக்கு.
54. We made him go to school.
நா ங்கள் அவிலைன லைவிப்ப த்து போப போன ம் ப டசி லைலக்கு.
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55. We didn't make him go to school.
நா ங்கள் அவிலைன லைவிப்ப த்து போப கவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
56. To go to school we are ready.
போப விதற்கு ப டசி லைலக்கு நா ங்கள் தயி ர்.
57. We used to go to school
நா ங்கள் பழிக்கப்பட்டிருந்போத ம் போப க ப டசி லைலக்கு.
58. Shall we go to school?
நா ங்கள் போப கவி /போப போவி மி ப டசி லைலக்கு?
59. Let’s go to school.
போப போவி ம் ப டசி லைலக்கு.
60. We feel like going to school.
எங்களுக்கு நா லைனக்க ன்றிது போப விதற்கு ப டசி லைலக்கு.
61. We don’t feel like going to school.
எங்களுக்கு நா லைனக்க ன்றித ல்லைல போப விதற்கு ப டசி லைலக்கு.
62. We felt like going to school.
எங்களுக்கு நா லைனத்தது போப விதற்கு ப டசி லைலக்கு.
63. We didn't feel like going to school.
எங்களுக்கு நா லைனக்கவி ல்லைல போப விதற்கு ப டசி லைலக்கு.
64. We have been going to school.
நா ங்கள் க ட்டடியி ல ருந்து/ சி லக லமி க
போப யி க்கொக ண்டிருக்க போறி ம் ப டசி லைலக்கு.
65. We had been going to school.
நாங்கள் அன்றி ருந்து/ அக்க லத்த ல ருந்து போப யி க்கொக ண்டிருந்போத ம்
ப டசி லைலக்கு.
66. We see him going to school.
எங்களுக்கு கொதரிக ன்றிது அவின் போப க ன்றி ன் ப டசி லைலக்கு.
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67. We don’t see him going to school.
எங்களுக்கு கொதரிக ன்றித ல்லைல அவின் போப க ன்றி ன் ப டசி லைலக்கு.
68. We saw him going to school.
எங்களுக்கு கொதரிந்தது அவின் போப க ன்றி ன் ப டசி லைலக்கு.
69. We didn't see him going to school.
எங்களுக்கு கொதரியிவி ல்லைல அவின் போப க ன்றி ன் ப டசி லைலக்கு.
70. If we go to school, we will get good results.
நா ங்கள் போப ன ல் ப டசி லைலக்கு, நா ங்கள் கொபறுபோவி ம் நால்ல
கொபறுபோபறுகள்.
71. If we don’t go to school, we won’t get good results.
நா ங்கள் போப க வி ட்ட ல் ப டசி லைலக்கு நா ங்கள் கொபறிமி ட்போட ம்
நால்ல கொபறுபோபறுகள்.
72. If we gone to school, we would have got good results.
நா ங்கள் போப யி ருந்த ல் ப டசி லைலக்கு நா ங்கள் கொபற்றி ருப்போப ம்
நால்ல கொபறுபோபறுகள். (போப கவுமி ல்லைல கொபறிவுமி ல்லைல)
73. It is time we went to school.
இது த ன் போநாரம் நா ங்கள் போப விதற்கு ப டசி லைலக்கு.
Home work:
1. We pray.
நா ங்கள் ப ர ர்த்த க்க ன்போறி ம்.
2. We learn English.
நா ங்கள் கற்க ன்போறி ம் ஆங்க லம்.
3. We watch movie.
நா ங்கள் ப ர்க்க ன்போறி ம் த லைரப்படம்.
4. We listen to songs.
நா ங்கள் கொசிவி மிடுக்க ன்போறி ம் ப டல்களுக்கு.
5. We have lunch.
நா ங்கள் பகல் உணவு உண்க ன்போறி ம்.
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இவ்வி க்க யிங்கள் ஒவ்கொவி ன்லைறியும் முலைறிபோயி 73 வி தமி க மி ற்றி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். அவ்வி று பயி ற்சி கொசிய்த ல் த ன்
இப்ப டத்த ட்டத்த ன் முழுலைமியி ன பயிலைன நாங்கள் கொபறி முடியும்.
1. I do a job
நா ன் கொசிய்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
இந்த "I do a job" எனும் வி க்க யிம் ஒரு சி த ரண நா கழ்க ல
வி க்க யிமி கும். இலைத ஆங்க லத்த ல் Simple Present Tense அல்லது
Present Simple Tense என்று அலைழிப்பர்.
இந்த "Simple Present Tense"" சி த ரண நா கழ்க லச் கொசி ற்கலைள எப்படி
போகள்வி பத ல க மி ற்றி அலைமிப்பது என்பலைத முதல ல் ப ர்ப்போப ம்.
Subject + Auxiliary verb + Main verb
1. I/ You/ We/ They + __ + do a job.
2. He/ She/ It + __ + does a job.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள ல் "Auxiliary verb" "அத விது துலைணவி லைன
பயின்படுவித ல்லைல என்பலைத கவினத்த ல் கொக ள்ளவும்.
Auxiliary verb + Subject + Main verb
1. Do + I/ you/ we/ they + do a job?
2. Does + he/ she/ it + do a job.
இவிற்றி ல் "Auxiliary verb" பயின்படும். அத விது சி த ரண நா கழ்க லக்
போகள்வி வி க்க யிங்கள ன் போப து Do/ Does போப ன்றி துலைணவி லைனகள்
முன்ப கவும் "Subject" அதன் ப ன்ன லும் பயின்படும். இதலைன சிற்று
வி ளங்க க்கொக ண்போட மி ன ல் எந்த ஒரு வி க்க யித்லைதயும் மி க
இலகுவி க போகள்வி பத ல க மி ற்றி அலைமித்துவி டல ம்.
இப்ப டத்லைத மூன்று பகுத கள கப் ப ரித்து கற்போப ம்.
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பகுத 1
Do you do a job?
நா கொசிய்க றி யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I do a job
ஆம், நா ன் கொசிய்க போறின் ஒரு போவிலைல.
No, I don’t do a job. (do + not)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்க போறின ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Do you speak in English?
நா போபசுக றி யி அங்க லத்த ல்?
Yes, I speak in English.
ஆம், நா ன் போபசுக போறின் ஆங்க லத்த ல்
No, I don’t speak in English. (do + not)
இல்லைல, நா ன் போபசுக போறின ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Do you go to school?
நா போப க றி யி ப டசி லைலக்கு?
Yes, I go to school.
ஆம், நா ன் போப க போறின் ப டசி லைலக்கு.
No, I don’t go to school. (do + not)
இல்லைல, நா ன் போப க போறின ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
Do you love me?
நா க தல க்க றி யி என்லைன?
Yes, I love you.
ஆம், நா ன் க தல க்க போறின் உன்லைன.
No, I don’t love you. (do + not)
இல்லைல, நா ன் க தல க்கவி ல்லைல உன்லைன.
போமிபோல I (நா ன்) என்று பயின்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இடங்கள ற்கு "You, We,
They - நா/ நாங்கள்/ நா ங்கள்/ நா ம்/ அவிர்கள்/அலைவிகள்" என மி ற்றி எழுத
பயி ற்சி கொசிய்துப் ப ருங்கள்.
கபோழி 50 வி க்க யிங்கள் கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன அவிற்லைறியும் பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள். அதன் ப ன்பு போமிபோல கொக டுக்கப்பட்டுள்ள
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நாங்கள கபோவி அலைமித்து பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
1. I wake up too early every day
நா ன் எழுக போறின் மி க அத க லைலயி ல் ஒவ்கொவி ரு நா ளும்.
2. I brush my teeth twice a day.
நா ன் துலக்குக போறின் என் பற்கலைள ஒரு நா லைளக்கு இரண்டு தடலைவி.
3. I have a bath.
நா ன் குள க்க போறின்.
4. I have breakfast.
நா ன் உண்க போறின் க லைல உணவு.
5. I travel by bus.
நா ன் ப ரயி ணம் கொசிய்க போறின் போபருந்த ல்.
6. I go to school.
நா ன் போப க போறின் ப டசி லைலக்கு.
7. I go to Kowloon Park every Sunday.
நா ன் போப க போறின் கவுலூன் பூங்க வி ற்கு ஒவ்கொவி ரு ஞா யி றும்.
8. I read a book.
நா ன் வி சி க்க போறின் ஒரு புத்தகம்.
9. I write an article.
நா ன் எழுதுக போறின் ஒரு கட்டுலைர.
10. I like chocolate ice-cream.
நா ன் வி ரும்புக போறின் கொக க்போக ப்பழிக் குள ர்கள .
11. I pay the loan.
நா ன் கொசிலுத்துக போறின் கடன்.
12. I borrow some books from my friend.
நா ன் இரவில் வி ங்குக போறின் சி ல புத்தகங்கள் எனது
நாண்பன டமி ருந்து.
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13. I leave from class.
நா ன் கொவிள போயிறுக போறின் விகுப்ப ல ருந்து.
14. I try to go.
நா ன் முயிற்சி கொசிய்க போறின் போப விதற்கு.
15. I have a rest.
நா ன் எடுக்க போறின் ஓய்வு.
16. I answer the phone.
நா ன் பத லள க்க போறின் கொத லைலப்போபசி க்கு.
17. I watch a movie.
நா ன் ப ர்க்க போறின் ஒரு த லைரப்படம்.
18. I worry about that.
நா ன் கவிலைலப்படுக போறின் அலைதப் பற்றி .
19. I drive a car.
நா ன் ஓட்டுக போறின் ஒரு மிக ழுந்து.
20. I read the news paper.
நா ன் வி சி க்க போறின் கொசிய்த த் த ள்.
21. I play football.
நா ன் வி லைளயி டுக போறின் உலைதப்பந்த ட்டம்.
22. I boil water.
நா ன் கொக த க்கலைவிக்க போறின் தண்ணர்.
23. I have some tea.
நா ன் அருந்துக போறின் கொக ஞ்சிம் போதனர்.
24. I do my homework.
நா ன் கொசிய்க போறின் எனது விட்டுப்ப டம்.
25. I deposit money in the bank.
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நா ன் லைவிப்படு கொசிய்க போறின் க லைசி விங்க யி ல்.
26. I wait for you.
நா ன் க த்த ருக்க போறின் உனக்க க.
27. I operate the computer.
நா ன் இயிக்குக போறின் கணன (லையி)
28. I follow a computer course.
நா ன் ப ன்கொத டர்க போறின் ஒரு கணன ப் ப டப்பயி ற்சி .
29. I practice my religion.
நா ன் ப ன்பற்றுக போறின் என் மிதத்லைத.
30. I listen to news.
நா ன் கொசிவி மிடுக்க போறின் கொசிய்த களுக்கு.
31. I speak in English.
நா ன் போபசுக போறின் ஆங்க லத்த ல்.
32. I prepare tea.
நா ன் தயி ரிக்க போறின் போதனர்.
33. I help my mother.
நா ன் உதவுக போறின் எனது த யி ருக்கு.
34. I celebrate my birthday.
நா ன் கொக ண்ட டுக போறின் எனது ப றிந்த நா லைள.
35. I enjoy Tamil songs.
நா ன் இரசி க்க போறின் தமி ழ் ப டல்கலைள.
36. I negotiate my salary.
நா ன் போபரம்போபசுக போறின் எனது சிம்பளத்லைத.
37. I change my clothes.
நா ன் மி ற்றுக போறின் எனது உலைடகலைள.
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38. I go to market.
நா ன் போப க போறின் சிந்லைதக்கு.
39. I choose a nice shirt.
நா ன் கொதரிவுகொசிய்க போறின் ஒரு அழிக ன சிட்லைட.
40. I buy a trouser.
நா ன் வி ங்குக போறின் ஒரு க ற்சிட்லைட.
41. I love Tamil.
நா ன் போநாசி க்க போறின் தமி லைழி.
42. I remember this place.
நா ன் நா லைனவி ல் லைவித்துக்கொக ள்க போறின் இந்த இடத்லைத.
43. I take a transfer.
நா ன் எடுக்(கொபறு)க போறின் ஒரு இடமி ற்றிம்.
44. I renovate the house.
நா ன் புதுப க்க போறின் விட்லைட.
45. I give up this habit.
நா ன் வி ட்டுவி டுக போறின் இந்த (தயி)பழிக்கத்லைத.
46. I fly to America.
நா ன் பறிக்க போறின் (வி மி னத்த ல்) அகொமிரிக்க வி ற்கு.
47. I solve my problems.
நா ன் தர்க்க போறின் எனது ப ரச்சி லைனகலைள.
48. I improve my English knowledge.
நா ன் வி ருத்த ச்கொசிய்க போறின் எனது ஆங்க ல அறி லைவி.
49. I practice English at night.
நா ன் பயி ற்சி கொசிய்க போறின் ஆங்க லம் இரவி ல்.
50. I dream about my bright future.
நா ன் கனவு க ண்க போறின் எனது ப ரக சிமி ன எத ர்க லத்லைத (பற்றி ).
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பகுத 2
போமிபோல "பகுத 1" ல் உள்ள 50 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க
மி ற்றி பயி ற்சி கொசிய்யும் படி கூறி யி ருந்போதன். இப்கொப ழுது அபோத 50
வி க்க யிங்கலைளயும் He / She / It போப ன்றி கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த
வி க்க யிங்கள் அலைமித்து பயி ற்சி கொசிய்துப்ப ருங்கள்.
கவின க்கவும்:
சி த ரண நா கழ்க லத்த ல் He/ She/ It போப ன்றி மூன்றி ம் நாபர் ஒருலைமி
"Third Person Singular" வி க்க யிங்கள ன் போப து எப்கொப ழுதும் ப ரத ன
வி லைனச்கொசி ல்லுடன் s, es போப ன்றி எழுத்துக்கள் இலைணந்து
பயின்படும் என்பலைத மிறிவி தர்கள். போமிலும் He/ She/ It Infinitive + e,
es அட்டவிலைணலையி ஒருமுலைறி ப ர்த்துக்கொக ள்ளவும்.
Grammar Patterns 2 ல் முதல விது வி ர்த்லைத எவ்வி று அலைமிந்துள்ளது
என்பதலைன ப ர்த்தும் அறி ந்துக்கொக ள்ளல ம்.
போமிலும் சி ல உத ரணங்கள்:
He does a job. - அவின் கொசிய்க றி ன் ஒரு போவிலைல.
She does a job. - அவிள் கொசிய்க றி ள் ஒரு போவிலைல.
It does a job. - அது கொசிய்க றிது ஒரு போவிலைல.
He speaks in English - அவின் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
She speaks in English. - அவிள் போபசுக றி ள் ஆங்க லத்த ல்.
It speaks in English. - அது போபசுக றிது ஆங்க லத்த ல்.
இப்கொப ழுது "Third Person Singular" வி க்க யிங்கலைள எவ்வி று போகள்வி
பத ல க மி ற்றி அலைமிப்பது என்பலைதப் ப ர்ப்போப ம்.
Auxiliary verb + Subject + Main verb
2. Does + he/ she/ it + do a job?
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போகள்வி வி க்க யிங்கள ன் போப து "Auxiliary verb" அத விது துலைணவி லைன
'Does' வி க்க யித்த ன் ஆரம்பத்த லும் "Subject" அதன் ப ன்ன லும்
அலைமியும் என்பலைத நா லைனவி ல் லைவியுங்கள்.
Does he do a job?
அவின் கொசிய்க றி ன ஒரு போவிலைல?
Yes, he does a job
ஆம், அவின் கொசிய்க றி ன் ஒரு போவிலைல.
No, he doesn’t do a job. (does + not)
இல்லைல, அவின் கொசிய்க றி ன ல்லைல இரு போவிலைல.
Does he speak in English?
அவின் போபசுக றி ன அங்க லத்த ல்?
Yes, he speaks in English.
ஆம், அவின் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்
No, he doesn’t speak in English. (does + not)
இல்லைல, அவின் போபசுக றி ன ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Does she go to school?
அவிள் போப க றி ள ப டசி லைலக்கு?
Yes, she goes to school.
ஆம், அவிள் போப க றி ள் ப டசி லைலக்கு.
No, she doesn’t go to school. (does + not)
இல்லைல, அவிள் போப க றி ள ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
குறி ப்பு:
He - அவின்
'அவின்' எனும் சுட்டுப்கொபயிருக்குப் பத ல க ஆண்கள ன் கொபயிர்கலைள
பயின்படுத்தல ம்.
She - அவிள்
'அவிள்' எனும் சுட்டுப்கொபயிருக்குப் பத ல க கொபண்கள ன் கொபயிர்கலைள
பயின்படுத்தல ம்.
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It - அது
'அது' எனும் சுட்டுப்கொபயிருக்குப் பத ல க ப றி கொப துவி ன எந்த
கொபயிர்கலைளயும் பயின்படுத்தல ம்.
உத ரணம்:
He/ She/ It - makes a coffee - (make)
He/ She/ It - thinks about that (think)
He/ She/ It - loves ice-cream. (love)
Suvethine makes a coffee. - சுபோவித ன தயி ரிக்க றி ள் ஒரு போக ப்ப .
Sarmilan loves his motherland. - சிர்மி லன் போநாசி க்க ன்றி ன் அவினது
த யிகத்லைத.
Cat thinks about rat. - பூலைன நா லைனக்க ன்றிது எல லையிப் பற்றி .
வி த முலைறிகள்:
வி லைனச் கொசி ற்கள ன் கலைடசி எழுத்து “y” ல் முடிவிலைடந்த ருந்த ல்
அதனுடன் “ies” இலைணத்துக்கொக ள்ள போவிண்டும். (வி த
வி லக்க னலைவிகளும் உண்டு)
உத ரணம்:
try - tries
worry - worries
அபோதப்போப ன்று “s”, x”, z”, ch”, sh”, 0" போப ன்றி எழுத்துக்கள் வி லைனச்
கொசி ல்ல ன் கலைடசி யி க விந்த ருந்த ல் அதனுடன் “es”
இலைணத்துக்கொக ள்ள போவிண்டும்.
உத ரணம்:
do - does
go - goes
have - has
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('have' என்பது 'has' என முழுச்கொசி ல்போல மி றி பயின்படும்.)
குறி ச்கொசி ற்கள் (Signal Words)
நா கழ்க ல வி லைனச் கொசி ற்களுடன் பயின்படும் குறி ச்கொசி ற்கள்:
always
often
usually
sometimes
seldom
never
every day
every week
every year
on Monday
after school
உத ரணமி க ஒரு நாண்பர் அல்லது உறிவி னர் உங்கள டம் " நா எங்போக
விசி க்க றி ய்?" என்று போகட்க றி ர் எவ்வி று பத லள க்க போவிண்டும்
என்பலைதக் கவின யுங்கள்.
Where do you live?
எங்போக நா விசி க்க றி ய்?
I live in Hong Kong.
நா ன் விசி க்க போறின் கொஹீ ங்கொக ங்க ல்.
இப்பத லைல சிற்று கவின யுங்கள், "நா ன் விசி க்க போறின்
கொஹீ ங்கொக ங்க ல்" என்று நாங்கள் சி த ரண நா கழ்க லத்த ல்
பத லள த்துள்ளர்கள். இப்பத ல் ஒரு விலைரயிலைரக்குள் உட்பட மில்
இருப்பலைத நாங்கள் அவித ன க்கல ம். அத விது போநாற்றும்
கொஹீ ங்கொக ங்க ல் விசி த்துள்ளர்கள். இன்றும் கொஹீ ங்கொக ங்க ல்
விசி க்க ன்றிர்கள். நா லைளயும், கொஹீ ங்கொக ங்க ல் விசி க்கல ம். எனபோவி
உங்கள் பத ல் கொப துப்பலைடயி னத கபோவி அலைமிக ன்றிது என்பலைத
கருத்த ல் கொக ள்க.
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I am doing a job.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
இவ்வி க்க யிம் ஒரு "நா கழ்க லத் கொத டர் வி லைன" (Present Continuous
Tense) வி க்க யிமி கும். இன்று இந்த நா கழ்க லத் கொத டர்வி லைன பற்றி
வி ரிவி கவும், அதன் இலக்கணப் பயின்ப ட்லைடயும் ப ர்ப்போப ம்.
இதலைன மூன்று பகுத கள க ப ரித்துக் கற்போப ம்.
கவின க்கவும்
அதற்கு முன் இலகுவி னப் பயி ற்சி க்கு சி றி யி அறி வுலைர
நாங்கள் க லைலயி ல் எழுந்தத ல ருந்து இரவு படுக்லைகக்குப் போப கும்
விலைர, உங்கள் அலைனத்து கொசியிற்ப டுகலைளயும் (கபோழி
விழிங்கப்பட்டிருப்பது போப ன்று) ஆங்க லத்த ல்
பட்டியில ட்டுக்கொக ள்ளுங்கள். ஒவ்கொவி ரு வி ன டியும் உங்கலைள
நாங்கபோள "இப்கொப ழுது என்ன கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க றி ய்?"
போகள்வி கொயிழுப்ப க்கொக ள்ளுங்கள். உங்கள் போகள்வி களுக்கு நாங்கபோள
தற்போப து என்ன கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க றிர்கபோள அதலைன பத ல கக்
கூறுங்கள்.
What are you doing?
நா என்ன கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ய்?
What are you doing now?
நா என்ன கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ய் இப்கொப ழுது?
இவ்வி று க லைலயி ல ருந்து இரவு நா த்த லைரக்கு போப கும் விலைர,
உங்களது அன்றி ட வி ழ்க்லைகயி ன் அலைனத்து கொசியில்ப டுகலைளயும்
பத ல கக் கூறி பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். கொத டர்ந்து ஒரு வி ரம் அப்படிபோயி
பயி ற்சி கொசிய்துப் ப ருங்கள்.
ஒரு வி ரத்த ன் ப ன் உங்களுக்போக உங்கள் மிது ஆச்சிரியிமி க
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இருக்கும். நாங்கள் அறி யி மிபோல எண்ணற்றி ஆங்க ல வி ர்த்லைதகள்
உங்கள் மினத ல் பத வி குவிதுடன், ஆங்க லத்த ல் சிரளமி க போபசும்
பயி ற்சி லையியும் எள த க கொபற்றுக்கொக ள்விர்கள். இது ஒருவி த "Practical
Training" பயி ற்சி முலைறியி கும்
சிரி, பயி ற்சி லையி கொத டருங்கள்.
வி க்க யி அலைமிவுகள்
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb with ing
1. I + am + doing a job
2. He/ She/ It + is + doing a job.
3. You/ We/ They + are + doing a job.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள ல் (Subject) வி க்க யித்த ன் முன்ன ல்
விந்துள்ளலைத கவின க்கவும். அத்துடன் இந்த Form ல் எப்கொப ழுதும்
ப ரத ன வி லைனச்கொசி ல்லுடன் "ing" யும் இலைணந்து பயின்படும்
என்பலைத மிறிவி தர்கள்.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb with ing
1. I + am + not + doing a job
2. He/ She/ It + is + not + doing a job.
3. You/ We/ They + are + not + doing a job.
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb with ing
1. Am + I + doing a job?
2. Is + he/ she/ It + doing a job?
3. Are + you/ we/ they + doing a job?
போகள்வி கள ன் போப து "Subject" அத விது வி டயிம் ப ன்ன லும் "Auxiliary verb
"துலைண வி லைன வி க்க யித்த ன் ஆரம்ப த்த லுமி க மி றி விந்துள்ளலைத
அவித ன யுங்கள்.
போகள்வி பத ல்
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Are you doing a job?
நா கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றியி ஒரு போவிலைல?
Yes, I am doing a job. (I’m)
ஆம், நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
No, I am not doing a job. (I’m not)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Are you speaking in English?
நா போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்றி யி ஆங்க லத்த ல்?
Yes, I am speaking in English. (I’m)
ஆம், நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஆங்க லத்த ல்.
No, I am not speaking in English. (I’m not)
இல்லைல, நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Are you going to school?
நா போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்றி யி ப டசி லைலக்கு?
Yes, I am going to school. (I’m)
ஆம், நா ன் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ப டசி லைலக்கு.
No, I am not going to school. (I’m not)
இல்லைல, நா ன் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
பயி ற்சி
கபோழி உங்கள் பயி ற்சி க்க க 50 வி க்க யிங்கள் கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன.
அவிற்லைறி த ரும்பத் த ரும்ப வி சி த்து பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். நா ன்
போமிபோல கூறி யிது போப ல், "What are you doing now?" எனும் போகள்வி லையி
நாங்கபோள உங்கலைள போகட்டும், அதற்க ன பத ல க கழுள்ள
வி க்க யிங்கலைள நாங்கள கபோவி பத லள த்தும் பயி ற்சி கொசிய்யில ம். இது
ஒரு எள யி பயி ற்சி முலைறியி க இருக்கும். உங்கள் நாண்பர் அல்லது
சிபோக தர் உடன் இலைணந்து ஒருவிர் போகள்வி போகட்டும் மிற்றிவிர்
பத லள த்தும் கூட பயி ற்சி கொசிய்யில ம்.
உச்சிரிப்பு பயி ற்சி க்கு ஒல தக்போக ப்பும் இலைணக்கப்பட்டுள்ளது.
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1. I am doing a job.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
2. I am going to the bathroom.
நா ன் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் குள யிலலைறிக்கு.
3. I am brushing my teeth.
நா ன் துலக்க க்கொக ண்டிருக ன்போறின் என் பற்கலைள.
4. I am having a bath.
நா ன் குள த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின்.
5. I am having some tea.
நா ன் அருந்த க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கொக ஞ்சிம் போதனர்.
6. I am dressing up.
நா ன் உடுத்த க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின்.
7. I am watching a movie.
நா ன் ப ர்த்துக்கொக ண்டிருக்க போறின் ஒரு த லைரப்படம்.
8. I am having breakfast.
நா ன் சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் க லைல உணவு.
9. I am teaching at the university.
நா ன் படிப த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் பல்கலைலக்கழிகத்த ல்.
10. I am writing a story.
நா ன் எழுத க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு கலைத.
11. I am traveling by bus.
நா ன் பயிண த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் போபருந்த ல்.
12. I am painting my room.
நா ன் விண்ணம் பூசி க்கொக ண்டிருக்க போறின் என் விட்டிற்கு.
13. I am living in California
நா ன் விசி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கல போப ன யி வி ல்.
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14. I am working in the office
நா ன் போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் அலுவிலகத்த ல்.
15. I am doing my duty.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் எனது கடலைமிலையி.
16. I am operating a computer.
நா ன் இயிக்க க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு கணன லையி.
17. I am driving a car.
நா ன் ஓட்டிக்கொக ண்டிருக்க போறின் ஒரு மிக ழுந்து.
18. I am asking some questions with them.
நா ன் சி ல போகள்வி கள் போகட்டுக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் அவிர்கள டம்.
19. I am sharing my lunch.
நா ன் பக ர்ந்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் எனது (பகல்) உணலைவி.
20. I am working as a team.
நா ன் போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு குழுவி க.
21. I am talking with my friends.
நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் எனது நாண்பர்களுடன்.
22. I am praying for you.
நா ன் (கடவுள டம்) போவிண்டிக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் உனக்க க.
23. I am waiting for you.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் உனக்க க.
24. I am coming back home.
நா ன் த ரும்ப விந்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் விட்டிற்கு.
25. I am having a body wash.
நா ன் ஒரு (உடல்) குள யில் எடுத்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின்.
26. I am changing my clothes.
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27. I am having a cup of coffee.
நா ன் அருந்த க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போக ப்லைப போக ப்ப .
28. I am reading the newspaper.
நா ன் .வி சி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கொசிய்த த்த ள்.
29. I am walking in the street.
நா ன் நாடந்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் வித யி ல்.
30. I am smoking cigarette.
நா ன் புலைகத்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கொவிண்சுருட்டு.
31. I am listening to music.
நா ன் கொசிவி மிடுத்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இலைசிக்கு (ப டலுக்கு).
32. I am cracking jokes with others.
நா ன் பக டி வி ட்டுக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் மிற்றிவிர்களுடன்.
33. I am playing football.
நா ன் வி லைளயி டிக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் உலைதப்பந்த ட்டம்.
34. I am answering the phone.
நா ன் பத லள த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கொத லைலப்போபசி யி ல்.
35. I am having a rest.
நா ன் ஓய்கொவிடுத்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின்.
36. I am studying for the exam.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் பரீட்லைசிக்க க.
37. I am reading a book.
நா ன் வி சி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு புத்தகம்.
38. I am watching an English film.
நா ன் ப ர்த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு ஆங்க லத் த லைரப்படம்.
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39. I am thinking about that.
நா ன் நா லைனத்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் அலைதப் பற்றி .
40. I am preparing tea.
நா ன் த யி ரித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் போதனர்.
41. I am rectifying mistakes.
நா ன் த ருத்த க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் தவிறுகலைள.
42. I am writing an article.
நா ன் எழுத க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு கட்டுலைர.
43. I am translating English to Tamil.
நா ன் கொமி ழி கொபயிர்த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஆங்க லத்லைத
தமி ழுக்கு.
44. I am improving my English knowledge.
நா ன் விளர்த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் எனது ஆங்க ல அறி லைவி.
45. I am having dinner.
நா ன் சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் (இரவு) சி ப்ப டு.
46. I am singing a song.
நா ன் ப டிக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு ப டல்.
47. I am doing my homework.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் எனது விட்டுப்ப டம்.
48. I am practicing my English.
நா ன் பயி ற்சி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் (எனது) ஆங்க லம்.
49. I am praying now.
நா ன் இப்கொப ழுது ப ர த்தலைன கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின்.
50. I am sleeping.
நா ன் நா த்த லைரகொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின்.
போமிபோல நா ம் கற்றி 50 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி
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பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள் ப ர்க்கல ம்.
பகுத 2
Positive
Subject + Auxiliary verb + Main verb with ing
2. He/ She/ It + is + doing a job.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb with ing
2. He + She/ It/ is + not + doing a job?
Question
Auxiliary verb + Subject + Main verb with ing
2. Is + he/ she/ It + doing a job?
போமிபோல பகுத 1 ல் உள்ள 50 வி க்க யிங்கலைள போகள்வி பத லுமி க மி ற்றி
பயி ற்சி கொசிய்யும் படி கூறி யி ருந்போதன். இப்கொப ழுது அபோத 50
வி க்க யிங்கலைளயும் He / She / It போப ன்றி கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த
நாங்கள க வி க்க யிங்கள் அலைமித்து பயி ற்சி கொசிய்துப்ப ருங்கள்.
உத ரணம்:
Is he doing a job?
அவின் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன ஒரு போவிலைல?
Yes, he is doing a job. (he’s)
ஆம், அவின் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன் ஒரு போவிலைல.
No, he is not doing a job. (isn’t)
இல்லைல, அவின் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Is she going to school?
அவிள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ள ப டசி லைலக்கு?
Yes, she is going to school. (she’s)
ஆம், அவிள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ள் ப டசி லைலக்கு.
No, she is not going to school. (isn’t)
இல்லைல, அவிள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ள ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
Is it working?
அது போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றித ?
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Yes, it is working. (it’s)
ஆம், அது போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றிது.
No, it is not working. (isn’t)
இல்லைல, அது போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றித ல்லைல.
கவினத்த ற்கு
It’s
It + is என்பதன் sort form க போவி It's பயின்படுக ன்றிது.
It’s
It + was என்பதன் sort form ஆகவும் It's பயின்படும்.
It’s been
It + has been என்பதன் sort form ஆக It's been என பயின்படும். (இவ்வி றி ன
சிந்தர்ப்பங்கள ல் " It's" உடன் "been" இலைணந்து பயின்படுவிலைத
அவித ன க்கல ம்.)
Its
Its "இதனுலைடயிது" என்று கொப ருள்படும்.
பகுத 3
போமிபோல கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் 50 வி க்க யிங்கலைள you, we, they போப ன்றி
கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த போகள்வி பத ல் வி க்க யிங்கள் அலைமித்து
பயி ற்சி ச் கொசிய்யில ம்.
Positive
Subject + Auxiliary verb + Main verb with ing
3. You/ We/ They + are + doing a job.
Negative
Subject + Auxiliary verb + Main verb with ing
3. You/ We/ They + are + not + doing a job
Question.
Auxiliary verb + Subject + Main verb with ing
3. Are + you/ we/ they + doing a job?
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உத ரணம்:
Are they doing a job?
அவிர்கள் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ர்கள ஒரு போவிலைல?
Yes, they are doing a job. (they’re)
ஆம், அவிர்கள் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ர்கள் ஒரு போவிலைல.
No, they are not doing a job. (aren’t)
இல்லைல, அவிர்கள் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ர்கள ல்லைல ஒரு
போவிலைல.
Are they speaking in English?
அவிர்கள் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ர்கள ஆங்க லத்த ல்?
Yes, they are speaking in English. (they’re)
ஆம், அவிர்கள் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ர்கள் ஆங்க லத்த ல்.
No, they are not speaking in English. (aren’t)
இல்லைல, அவிர்கள் போபசி க்கொக ண்டிருக்க ன்றி ர்கள ல்லைல
ஆங்க லத்த ல்.
Are we going to school?
நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறி மி ப டசி லைலக்கு?
Yes, we are going to school. (We’re)
ஆம், நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறி ம் ப டசி லைலக்கு.
No, we are not going to school. (aren’t)
இல்லைல, நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
நா கழ்க லத் கொத டர்வி லைன (Present Continuous) வி க்க யிங்கள் கொசியில்
அல்லது சிம்பவிம் நா கழ்ந்துக்கொக ண்டிருக்க றிது என்பலைத
கொவிள ப்படுத்தப் பயின்படும் வி க்க யிங்கள கும். நா கழ்க லத்
கொத டர்வி லைனலையி நா ன்கு வி தமி க விலைகப் படுத்தல ம்.
1. At the time of speeches அத விது போமிபோல குறி ப்ப ட்டுள்ளலைதப் போப ன்று
கொசியில் அல்லது சிம்பவிம் நா கழ்ந்துக் கொக ண்டிருக்கும் போப து:
எடுத்துக்க ட்ட க:
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I am reading a book at the moment.
நா ன் வி சி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு புத்தகம் இப்கொப ழுது
(இந்த வி ன டி). (அத விது கொசியில் நா கழ்ந்த விண்ணபோமி இருக்க ன்றிது.)
2. Temporary Situations தற்க ல கச் சூழ்நா லைலயி ன் போப து:
எடுத்துக்க ட்ட க:
At school, we are studying about classical languages in the week.
ப டசி லைலயி ல் நா ங்கள் படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறி ம்
கொசிம்கொமி ழி கலைள பற்றி இவ்வி ரம்.
இத ல் "படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறி ம்" என்பது "நா கழ்க லத்
கொத டர்வி லைன" என்றிப்போப தும் "இந்த வி ரம்" என்பது இவ்வி ரம்
முழுதும் கொத டர்ந்து படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறி ம் என்பலைதக்
குறி க்க ன்றிது என்பலைத அவித ன க்கவும்.
3. Planned activities (Future Reference) இது ஒரு த ட்டமி ட்ட நாடவிடிக்லைகலையி
குறி க்கும்.
எடுத்துக்க ட்டக:
I am coming tomorrow.
நா ன் விருக ன்போறின் நா லைள.
நா ன் விந்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் நா லைள.
இவ்வி க்க யித்லைதச் சிற்று கவின யுங்கள். இவ்வி க்க யித்த ல் "I am
coming" என்பது "நா ன் விந்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின்." என "நா கழ்க லத்
கொத டர்வி லைன" போப ல் கூறிப்பட்ட லும், இதனுடன் tomorrow "நா லைள"
எனும் ஒருச் கொசி ல்லும் இலைணந்து பயின்படுவித ல் இவ்வி க்க யிம்
ஒரு த ட்டமி டப்பட்ட கொசியிலைல குறி ப்ப டப் பயின்படும் எத ர்க ல
வி க்க யிமி கும்.
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tomorrow
next week
4. To describe repeated action த ரும்பத் த ரும்ப இடம்கொபறும் அல்லது
நாலைடகொபறும் ஒரு கொசியிலைல வி விரித்தல ன் போப து:
எடுத்துக்க ட்ட க:
My brother always interrupting me when I study.
எனது சிபோக தரன் எப்போப தும் இலைடஞ்சில்
கொசிய்துக்கொக ண்போடயி ருக்க ன்றி ன் நா ன் படிக்கும் கொப ழுது.
குறி ச்கொசி ற்கள் (Signal words)
now
at the moment
today
this week
சிரி! பயி ற்சி கலைள கொத டருங்கள்.
"கொபயிர்ச்கொசி ல்" என்பது கொப ருற்கள், நாபர்கள், இடங்கள், மி ருகங்கள்
போப ன்றிவிற்லைறி குறி ப்ப டுவிதற்க ன கொபயிர்கள் அல்லது கொசி ற்கள்
ஆகும். அவிற்லைறி பல்போவிறு விலைககள க ப ரித்து கற்ப க்கப்படுக ன்றின.
அவிற்லைறி கழுள்ள இலைணப்புகலைள கொசி டுக்க ப ர்க்கல ம்.
கொபயிர்கொசி ற்கள ன் விலைககள் (Types of Nouns)
சுட்டுப்கொபயிர்கள ன் விலைககள் (Pronouns)
Sarmilan is a Manager.
சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க .
(சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்க றி ர்)
போமிலுள்ள வி க்க யித்லைதப் ப ருங்கள். அத ல் "சிர்மி லன்" என்பது ஒரு
நாபரின் கொபயிர கும். அத விது கொபயிர்ச்கொசி ல்ல கும். இந்த "சிர்மி லன்"
எனும் கொபயிர் கொசி ல்லைல கொக ண்டு "சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க , சிர்மி லன்
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ஒரு நா ர்வி க யி க இருந்த ர், ... இருந்த ருப்ப ர், ... இருக்கல ம், ...
இருந்த ருக்கல ம், ... இருக்கபோவிண்டும், ... இருந்த ருக்கபோவிண்டும்".
என்பதுப்போப ன்று இந்த க ரமிர் கொபட்டலைன உருவி க்கல ம்.
அபோதபோவிலைள "சிர்மி லன்" எனும் கொபயிலைரக் குறி ப்ப ட மில் அதற்குப்
பத ல க சுட்டுப்கொபயிலைரப் பயின்படுத்த யும் இந்த க ரமிர் கொபட்டலைன
உருவி க்க முடியும். நா ன் இங்போக "சிர்மி லன்" எனும்
கொபயிர்ச்கொசி ல்லுக்கு பத ல க "அவிர்" எனும் சுட்டுப்கொபயிலைர
பயின்படுத்த (He is a Manager. - அவிர் ஒரு நா ர்வி க ) என இக்க ரமிர்
கொபட்டலைன உருவி க்க யுள்போளன். நாங்கள் இரண்டு வி தமி கவும் பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
இது மி கவும் இலகுவி ன ஒரு பயி ற்சி முலைறியி கும்.
Practice the following Grammar Patterns daily.
1. He is a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க .
(அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்க றி ர்)
2. He can be a Manager
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்க முடியும்.
அவிருக்கு ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்க முடியும்.
3. He was a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருந்த ர்.
4. He would have been a Manager
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருந்த ருப்ப ர்.
5. He may be a Manager
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்கல ம்.
6. He may have been a Manager
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருந்த ருக்கல ம்.
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அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருப்ப ர்.
8. He must be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்கபோவிண்டும்.
9. He must have been a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருந்த ருக்கபோவிண்டும்.
10. He seems to be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க ப் போப ல் கொதரிக ன்றிது.
11. He doesn't seem to be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க ப் போப ல் கொதரிக ன்றித ல்லைல.
12. He seemed to be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க ப் போப ல் கொதரிந்தது.
13. He didn't seem to be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க ப் போப ல் கொதரியிவி ல்லைல.
14. He has to be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க (இருக்க) போவிண்டும்.
15. He should be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி கபோவி (இருக்க) போவிண்டும்.
16. He ought to be a Manager.
அவிர் எப்படியும் ஒரு நா ர்வி க யி கபோவி போவிண்டும்.
17. He doesn’t have to be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க (இருக்க) போவிண்டியித ல்லைல.
18. He needn’t be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க போவிண்டியி அவிசி யிமி ல்லைல.
19. He has been a Manager.
சிற்றுமுன்ப ருந்து/க ட்டடியி ல ருந்து அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க
இருக்க ன்றி ர்.
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20. He had been a Manager.
அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க
இருந்த ர்.
21. He had to be a Manager.
அவிருக்கு ஒரு நா ர்வி க யி க போவிண்டி ஏற்பட்டது.
22. He didn’t have to be a Manager.
அவிருக்கு ஒரு நா ர்வி க யி க போவிண்டி ஏற்படவி ல்லைல.
23. He must not be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க (இருக்க) போவிண்டியித ல்லைல.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி கக் கூட து.
24. He shouldn’t be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்கபோவி போவிண்டியித ல்லைல.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி கபோவி கூட து.
25. He won't be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க மி ட்ட ர்.
26. He can't be a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க முடியி து.
அவிருக்கு ஒரு நா ர்வி க யி க முடியி து.
27. He could have been a Manager.
அவிருக்கு ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்க இருந்தது.
28. He should have been a Manager.
அவிருக்கு ஒரு நா ர்வி க யி கபோவி இருக்க இருந்தது.
29. He ought to have been a Manager.
அவிருக்கு எப்படியும் ஒரு நா ர்வி க யி கபோவி இருக்க இருந்தது.
30. He needn't have been a Manager.
அவிர் அநா யி யிம் ஒரு நா ர்வி க யி னது.
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31. He shouldn't have been a Manager.
அவிர் அநா யி யிம் ஒரு நா ர்வி க யி னது.
32. He being a Manager, he knows the work.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி கும் பட்சித்த ல் அவிருக்கு கொதரியும் அதன்
போவிலைலகள்.
Homework:
போமிபோல நா ம் பயி ற்சி கொசிய்தது போப ன்று கபோழி கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும்
வி ர்த்லைதகலைளயும் 32 வி தமி க மி ற்றி , எழுத யும் வி சி த்தும் பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
She is a nurse.
அவிள் ஒரு த த .
He is a teacher.
அவிர் ஒரு ஆசி ரியிர்.
She is a domestic helper.
அவிள் ஒரு விட்டுப் பண ப்கொபண். (விட்டு உதவி யி ளர்)
Karunanithi is a Chief Minister.
கருண நா த ஒரு முதலலைமிச்சிர்.
Donald Tsang is a chief executive of Hong Kong.
கொட ன ல்ட் கொசிங் கொஹீ ங்கொக ங்க ன் தலலைமி நா லைறிபோவிற்று அத க ரி.
குறி ப்பு:
உத ரணம் "is" என்று சி கப்பு நா றித்த ல் போவிறுப்படுத்த க ட்டியி ருப்பலைத
அவித ன த்து, மிற்லைறியி வி க்க யிங்கலைளயும் சி கப்பு நா றித்த ல்
போக டிட்டு க ட்டியி ருக்கும் இடங்கலைள நா ரப்ப எழுத பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
She is a nurse.
She _____ a nurse.
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She _______ a nurse
கவின க்கவும்:
Sarmilan is a Manager.
சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க .
இவ்வி க்க யித்த ன் தமி ழ்ப்கொபயிர்ப்லைப சிற்று கவின யுங்கள். இத ல்
"சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க ." என்போறி தமி ழ் விழிக்க ன் படி நா கழ்க ல
வி க்க யிமி க பயின்படுத்துக்க ன்போறி ம். ஆன ல் அவ்வி க்க யித்லைத
சிற்று உன்ன ப்ப க அவித ன த்தர்கள ன ல், அதன் முழு வி க்க யிம்
"சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்க றி ர்." என்று அலைமியும்.
அதற்கலைமிவி கபோவி "அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருந்த ர், அவிர் ஒரு
நா ர்வி க யி க இருக்கமுடியும், அவிர் ஒரு நா ர்வி க யி க இருப்ப ர்"
எனும் வி க்க யிங்களும் அலைமிக ன்றின என்பலைத எள த க
உணர்ந்துக்கொக ள்ளல ம்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
Sarmilan is a Manager.
சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க . (சி த ரணமி க தமி ழி ல் எழுதும் விழிக்கு)
சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க யி க இருக்க றி ர். (முழுலைமியி ன வி க்க யி
அலைமிப்பு)
Sarmilan was a Manager.
சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க யி க இருந்த ர்.
Sarmilan will be a Manager.
சிர்மி லன் ஒரு நா ர்வி க யி க இருப்ப ர்.
சிரி பயி ற்சி கலைள கொத டருங்கள். இது மி கவும் இலகுவி ன ஓர் பயி ற்சி
முலைறியி கும்.
Practice the following Grammar Patterns Daily
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2. I have got work.
எனக்கு இருக்க றிது போவிலைல.
3. I don’t have work.
4. I haven't got work.
எனக்கு இல்லைல போவிலைல.
5. I had work.
எனக்கு இருந்தது போவிலைல.
6. I didn't have work.
எனக்கு இருக்கவி ல்லைல போவிலைல.
7. I may have work.
8. I might have work.
9. I may be having work.
எனக்கு இருக்கல ம் போவிலைல.
10. I must have work.
எனக்கு இருக்க போவிண்டும் போவிலைல.
11. I should have work.
எனக்கு இருக்கபோவி போவிண்டும் போவிலைல.
12. I ought to have work.
எனக்கு எப்படியும் இருக்கபோவி போவிண்டும் போவிலைல.
13. I must be having work.
எனக்கு நா ச்சியிம் இருக்கபோவிண்டும் போவிலைல.
14. I could have had work.
எனக்கு இருக்க இருந்தது போவிலைல.
15. I should have had work.
எனக்கு இருக்கபோவி இருந்தது போவிலைல.
16. I may have had work.
எனக்கு இருந்த ருக்கல ம் போவிலைல.
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17. I must have had work.
எனக்கு நா ச்சியிமி க இருந்த ருக்க போவிண்டும் போவிலைல.
18. I would have had work.
எனக்கு இருந்த ருக்கும் போவிலைல.
19. I shouldn't have had work.
எனக்கு அநா விசி யிம் இருந்தது போவிலைல.
20. I needn't have had work.
எனக்கு அநா விசி யிம் இருந்தது போவிலைல.
21. I will have work.
எனக்கு இருக்கும் போவிலைல.
22. I won't have work.
எனக்கு இருக்க து போவிலைல.
23. I wish I had work.
எவ்விளவு நால்லது எனக்கு இருந்த ல் போவிலைல.
Homework:
இன்று நா ம் கற்றி இந்த "க ரமிர் கொபட்டர்லைன" போப ன்று கபோழி
கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் வி ர்த்லைதகலைளயும் 23 வி தமி க மி ற்றி எழுத ,
வி சி த்து பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
1. I have an interview
எனக்கு இருக்க றிது ஒரு போநார்முகத்போதர்வு.
2. I have money
எனக்கு இருக்க றிது பணம்.
3. I have a Tamil dictionary
எனக்கு இருக்க றிது ஒரு தமி ழ் அகர த .
4. I have a kind heart.
எனக்கு இருக்க றிது ஒரு இரக்கமி ன இதயிம்.
5. I have two brothers and three sisters
எனக்கு இருக்க றி ர்கள் இரண்டு சிபோக தரர்களும் மூன்று
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சிபோக தரிகளும்.
6. I have fever.
எனக்கு இருக்க றிது க ய்ச்சில்.
7. I have cough and cold.
எனக்கு இருக்க றிது இருமிலும் தடுமிலும்.
8. I have a beautiful house
எனக்கு இருக்க றிது ஒரு அழிக ன விடு.
9. I have a car
எனக்கு இருக்க றிது ஒரு மிக ழூந்து.
10. I have pass port.
எனக்கு இருக்க றிது கடவுச்சிட்டு.
ஓர்/ஒரு என்பதற்கு "a" என்றும் "an" என்றும் இரண்டு வி தமி க
ஆங்க லத்த ல் பயின்படுத்துக ன்போறி ம். இவ்போவிறுப்ப ட்லைட Use a/an Vowels and Consonant ப டத்த ல் ப ர்க்கவும்.
குறி ப்பு:
“இருக்க றிது” எனும் கொசி ல்ல ன் ஆங்க ல அர்த்தம் "have" ஆகும். இந்த
“have” எனும் கொசி ல் குறி ப்ப க “இருக்க றிது” என்று கொப ருள்பட்ட லும்,
அது தனக்போக, அல்லது தனக்கு கொசி ந்தமி கபோவி இருக்க றிது எனும்
உரிலைமிலையிக் குறி க்க பயின்படும் கொசி ல் என்பலைத மினத ல்
லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
இவிற்லைறி நா ன்கு வி தமி க ப ரித்துப் ப ர்க்கல ம்.
1. "Possession" உரிலைமி அல்லது உடலைமி போப ன்றிவிற்லைறி
குறி ப்ப டுவிதற்கு:
உத ரணம்:
Does he have a car?
அவினுக்கு இருக்க றித ஒரு மிக ழூந்து?
Do you have a beautiful house?
உனக்கு இருக்க றித ஒரு அழிக ன விடு?
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2. "Relationships" உறிவுமுலைறிகள் கொத டர்ப க போபசுவிதற்கு:
உத ரணம்:
How many brothers do you have?
எத்தலைன சிபோக தரர்கள் உனக்கு இருக்க றி ர்கள்?
3. "Illnesses" போநா ய்கள் கொத டர்ப க போபசுவிதற்கு:
உத ரணம்:
Do you have fever?
உனக்கு இருக்க றித க ய்ச்சில்?
Do you have cough and cold?
உனக்கு இருக்க றித இருமிலும் தடுமிலும்?
4. "Characteristics" ப ரத்த போயிகமி ன, சி றிப்ப யில்புகள் கொத டர்ப கப்
போபசுவிதற்கு:
Do you have an interview?
உனக்கு இருக்க றித ஒரு போநார்முகத்போதர்வு?
Do you have a kind heart?
உனக்கு இருக்க றித ஓர் இரக்கமி ன இதயிம்?
உரிலைமிகள் உடலைமிகள் பற்றி போயி , உறிவு, நாட்பு குறி த்துப் போபசும்
போப போத , போநா ய்கள் கொத டர்ப கப் போபசும் போப போத , சி றிப்ப யில்புகலைளப்
பற்றி குறி ப்ப டும் போப போத "Have" அல்லது "have got" எனும் இரண்டில்
எலைதபோவிண்டுமி ன லும் பயின்படுத்தல ம். இரண்டும் ஒபோர
அர்த்தத்லைதக் குறி க்கும் நா கழ்க லச் கொசி ற்கள கும்.
I have work.
I have got work. இவ்வி ரண்டு கொசி ற்களுக்கும் "எனக்கு இருக்க றிது
போவிலைல" என்போறி தமி ழி க்கம் கொக டுக்கப்பட்டுள்ளலைதக் கவின க்கவும்.
have/ have got எனும் இரண்டு கொசி ற்பதங்களுபோமி ஒபோர மி த ரியி ன
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அர்த்தத்லைதபோயி தருக ன்றிது என்பலைத மினத ல்
லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
கவின க்கவும்:
இங்போக நா ம் "have got" என்று பயின்படுத்த யி ருப்பத ல், இங்கு
க ணப்படும் "got" எனும் கொசி ல் "get" இன் Past Tense/Past
Participle ல க விரும் "got" என கருத வி டபோவிண்ட ம்.
இந்த have, have got எனும் இரண்டு நா கழ்க லச் கொசி ற்கலைளயும்
போகள்வி பத ல க மி ற்றும் போப து எவ்வி றி ன போவிறுப டுகள்
போத ன்றுக ன்றின என்பலைதக் கபோழி கவின யுங்கள்.
Do you have a cold?
Have you got a cold?
Yes, I have a cold.
Yes, I have got a cold.
Do you have a house in the country?
Have you got a house in the country?
Yes, I have a house in the country.
Yes, I have got a house in the country.
Do you have any brothers or sisters?
Have you got any brothers or sisters?
No, I don’t have any brothers or sisters.
No, I haven’t got any brothers or sisters.
சிரி! பயி ற்சி கலைளத் கொத டருங்கள்.
There is a book.
இருக்க றிது ஒரு புத்தகம்.
There is not a book. (isn’t)
இல்லைல ஒரு புத்தகம்.
There are books.
இருக்க ன்றின புத்தகங்கள். (பன்லைமி/ Plural)
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இல்லைல புத்தகங்கள். (பன்லைமி/ Plural)
There can be a book.
இருக்க முடியும் ஒரு புத்தகம்.
There can't be a book.
இருக்க முடியி து ஒரு புத்தகம்.
There will be a book.
இருக்கும் ஒரு புத்தகம்.
There won't be a book.
இருக்க து ஒரு புத்தகம்.
There was a book.
இருந்தது ஒரு புத்தகம்.
There would have been a book.
இருந்த ருக்கும் ஒரு புத்தகம்.
There were books
இருந்தன புத்தகங்கள். (பன்லைமி/ Plural)
There must be a book.
(நா ச்சியிமி க) இருக்க போவிண்டும் ஒரு புத்தகம்.
There must have been a book.
இருந்த ருக்க போவிண்டும் ஒரு புத்தகம். (நா ச்சியிமி க)
There may be a book.
இருக்கல ம் ஒரு புத்தகம்.
There may have been a book.
இருந்த ருக்கல ம் ஒரு புத்தகம்.
There has to a book.
இருக்கபோவிண்டும் ஒரு புத்தகம்.
There have to be books.
இருக்கபோவிண்டும் புத்தகங்கள். (பன்லைமி/ Plural)
There should be a book.
இருக்கபோவி போவிண்டும் ஒரு புத்தகம்.
There ought to be a book.
எப்படியும் இருக்கபோவி போவிண்டும் ஒரு புத்தகம்.
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சிற்றுமுன்ப ருந்து/க ட்டடியி ல ருந்து இருக்க றிது ஒரு புத்தகம்.
There had been a book.
அப்போப த ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து இருந்தது ஒரு புத்தகம்.
There have been books.
சிற்றுமுன்ப ருந்து/க ட்டடியி ல ருந்து இருக்க ன்றின புத்தகங்கள்.
(பன்லைமி/ Plural)
Home work:
There is a book on the table. (3, 4, 11, 17, 22 Plural)
இருக்க றிது ஒரு புத்தகம் போமிலைசியி ன் போமில்
There is an election in the USA .(3, 4, 11, 17, 22 Plural)
இருக்க றிது ஒரு போதர்தல் அகொமிரிக்க வி ல்
There are two classical languages in India. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
இருக்க ன்றின இரண்டு கொசிம்கொமி ழி கள் இந்த யி வி ல்.
There are 1652 languages in India. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
இருக்க ன்றின 1652 கொமி ழி கள் இந்த யி வி ல்.
There are 6760 languages in the world. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
இருக்க ன்றின 6760 கொமி ழி கள் உலகத்த ல்.
There are hundred of vegetable items in the market. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
இருக்க ன்றின நூற்றுக்கணக்க ன மிரக்கறி விலைககள் சிந்லைதயி ல்.
கவின க்கவும்:
ஒருலைமியி க ஆரம்ப க்கும் வி க்க யிங்கள ல் 3, 4, 11, 17,
22 போப ன்றி இடங்கள ல் பன்லைமியி க (Plural) மி ற்றி எழுதுங்கள்.
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பன்லைமியி க ஆரம்ப க்கப்பட்டிருக்கும் வி க்க யிங்கள ல் 1, 2, 9, 16,
20 போப ன்றி இலக்கங்கள ன் போப து (Singular) ஒருலைமியி க மி ற்றி
எழுதுங்கள்.
போவிறுப டுகள் (Have / There is)
“haveதன்னுலைடயி, அல்லது தனக்போக
கொசி ந்தமி க "இருக்க றிது" எனும் உரிலைமிலையிக் குறி ப்பதற்கு
பயின்படுக ன்றிது.
there is - கொப துவி க "இருக்க றிது" என்பலைத குறி ப்பதற்கு
பயின்படுக ன்றிது.
உத ரணமி க:
“I have a book.” எனும் போப து "என்ன டம் இருக்க றிது ஒரு
புத்தகம்.” என கொப ருள்படுக ன்றிது. அத விது தன்ன டம் அல்லது
தனக்கு உரிலைமியி க "ஒரு புத்தகம் இருக்க றிது" என்பலைத
அவ்வி க்க யிம் கொவிள ப்படுத்துக றிது.
"There is a book on the table." எனும் இவ்வி க்க யிம் "இருக்க றிது ஒரு
புத்தகம் போமிலைசியி ன் போமில்" எனும் போப து அப்புத்தகம்
யி ருலைடயிது? யி ருக்கு உரிலைமியி னது? என்பலைதப்
பற்றி கொயில்ல ம் வி விரிக்கவி ல்லைல. கொப துவி க "ஒரு புத்தகம்
இருக்க றிது." அது "போமிலைசியி ன் போமில் இருக்க றிது." என்பலைத
மிட்டுபோமி வி விரிக்க றிது என்பலைத கருத்த ல் கொக ள்க. அது
யி ருலைடயிது என்பது எமிக்குத் கொதரியி து அல்லது உரிலைமியி ளர்
யி ர் என்பலைத குறி ப்ப ட மில் போபசுக ன்போறி ம்.
குறி ப்பு:
Here – இங்போக
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There – அங்போக
Here and there – இங்கும் அங்கும்
"There" என்றி கொசி ல் "அங்போக" என கொப ருள்பட்ட லும் இந்த க றிமிர்
கொபட்டர்ன ல் உள்ள"There is +" எனும் கொசி ல்லுக்கு அவ்வி றி ன அர்த்தம்
கொக ள்ளபோவிண்ட ம். “இருக்க றிது"எனும் அர்த்தத்த போலபோயி
பயின்படுத்துங்கள்.
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இந்த "Irregular verbs" கலைள மினப்ப டம் கொசிய்துக்கொக ள்விது மி கவும்
அவிசி யிமி னத கும். நா ம் ப லைழியி ன்றி ஆங்க லம் போபசி, எழுத
வி ரும்ப ன ல் நா ம் இவிற்லைறி முலைறியி கக் கற்பபோத சி றிந்த விழி யி கும்.
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எமிது அடுத்த ப டப் பயி ற்சி யி ன் போப து நா ம் இறிந்தக்க ல (Past Tense)
பயி ற்சி கலைளத் கொத டர இருப்பத ல் இவிற்லைறி இன்போறி மினப்ப டம்
கொசிய்துக்கொக ள்விது எள த க இருக்கும்.
மிற்றும் எத ர்விரும் "Passive Voice" ப டங்கள ன் போப தும் இந்த "Irregular
verbs" அட்டவிலைண அவிசி யிப்படும்.
ஆங்க ல ஒல ப்பு முலைறிகலைள உன்ன ப்ப க அவித ன த்து பயி ற்சி
கொசிய்யி போவிண்டும். இங்போக ஒவ்கொவி ரு கொசி ற்களும் எவ்வி று
ஒல க்கப்பட போவிண்டும் என்பதற்க ன சி ல வி ளக்கங்கள் கபோழி
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன.
எடுத்துக்க ட்ட க:
“போப ட்போட க ர ப்” எனும் கொசி ல்லைல எடுத்துக்கொக ண்ட ல் இத ல் “போப ”
எனும் ஒல லையி அழுத்தமி கவும் “டக ர ப்” என்பலைத கொமின்லைமியி கவும்
ஒல க்கப்பட போவிண்டும். இவ்வி று ஒல க்கும் கொப ழுது “to” ட போப ன்போறி
ஒல க்கும்.
PHOtograph - போப fட்டக ர fப்.
இபோத போப ன்றி இன்கொன ரு கொசி ல்லைலப் ப ருங்கள்.
phoTOgrapher - கொப fபோட க ர fபர்.
இத ல் “கொப ” கொமின்லைமியி கவும் “TO” அழுத்தமி கவும் “க ர பர்”
கொமின்லைமியி கவும் ஒல க்கப்பட போவிண்டும். (இத ல் “TO” போட வி கபோவி
ஒல க்கப்படுக ன்றிது.
இன்னுகொமி ரு கொசி ல்லைலயும் ப ர்ப்போப ம்.
photoGRAPHic - கொப fபோட க ர fப க்

www.asiriyar.com
RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
இத ல் “க ர ப ” என்பலைத அழுத்தமி கவும் “கொப போட ” உம், “க்” உம்
கொமின்லைமியி க ஒல க்கப்பட போவிண்டும்.
இவ்வி று ஒரு சி லபலைலக் கொக ண்ட கொசி ற்கள், இரண்டு சி லபல்கலைள
கொக ண்ட கொசி ற்கள், பல syllable கலைள கொக ண்ட கொசி ற்கள் என உள்ளன.
இவிற்லைறி அறி ந்து சிரியி க பயி ற்சி கொசிய்துக்கொக ள்ளல் சி றிப்ப ன
ஆங்க ல உச்சிரிப்லைப கொபறி விழி விகுக்கும்.
இங்போக போமிலும் சி ல கொசி ற்கள் எடுத்துக்க ட்ட க
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. தடித்த எழுத்துக்கள ல் இருப்பவிற்லைறி
அழுத்தமி க ஒல க்கவும்.
TEACHer
JaPAN
CHIna
aBOVE
converSAtion
INteresting
imPOrtant
deMAND
etCETera
இலைவி எல்ல ப டசி லைலகள லும் முலைறியி க கற்ப க்கப்படுக ன்றித
என்று எனக்கு த ட்டவிட்டமி க கூறிமுடியி து. ஆன ல் இன்லைறியி
கணன உலக ல் இந்த "Word Stress" முலைறிகலைள
கற்றுக்கொக ள்விகொதல்ல ம் சிர்வி சி த ரணம் என்போறி கொசி ல்ல
போவிண்டும். முதல ல் ஆங்க ல கொசி ற்கள ன் ஒல ப்புகலைள சிரியி க
ஒல க்க போவிண்டும் எனும் எண்ணம் உங்கள டன் இருக்க போவிண்டும்.
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ஒல ப்பரப்புக்கலைள போகட்டல், ஆங்க ல த லைரப்படங்கள ல்
போபசுபவிற்லைறி உன்ன ப்ப க கவின த்தல், ஆங்க ல க கொண ள கலைளப்
ப ர்த்தல், ஆங்க லப் ப டல்கலைள போகட்டல் போப ன்றின உங்களுக்கு
போபருதவி யி க இருக்கும்.
.I did a job
I didn’t do a job.
இலைவி இரண்டும் இறிந்தக்க ல கொசி ற்கள கும். இவிற்லைறி தமி ழி ல்
கடந்தக்க ல கொசி ற்கள் என்றும் கூறுவிர். ஆங்க லத்த ல் "Simple Past
Tense" அல்லது "Past Simple Tense" என்றிலைழிப்பர். இந்த இறிந்தக்க ல
கொசி ற்கள ன் பயின்ப டுப் பற்றி போமிலும் வி ரிவி கக் ப ர்ப்போப ம்.
இந்த "Simple Past Tense" சி த ரண இறிந்தக்க லச் கொசி ற்கலைள எப்படி
போகள்வி பத ல க மி ற்றி அலைமிப்பது என்பலைத முதல ல் ப ர்ப்போப ம்.
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb
I/He/She/It/You/We/They + __ + did a job. இவிற்றி ல் "Subject" வி க்க யித்த ன்
முன்ன ல் விந்துள்ளலைத கவின க்கவும். இத ல் (Auxiliary verb) "துலைண
வி லைன" பயின்பட து என்பலைதயும் நா லைனவி ல்
லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb
I/He/She/It/You/We/They + did + not + do a job
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb
Did + I/he/she/it/you/we/they + do a job? இவிற்றி ல் "Subject" அத விது வி டயிம்
ப ன்ன லும், துலைண வி லைன (Auxiliary verb வி க்க யித்த ன்
ஆரம்ப த்த லுமி க மி றி விந்துள்ளலைத அவித ன யுங்கள். இவிற்லைறி
சிரியி க வி ளங்க க் கொக ண்போட மி ன ல் ஆயி ரக்கணக்க ன புதுப் புது
வி க்க யிங்கலைள நா மி கபோவி உருவி க்க , அவிற்லைறி போகள்வி யும்
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பத ல கவும் நா மி கபோவி மி ற்றி அலைமித்துவி டல ம்.
உத ரணம்:
Did you do a job?
நா கொசிய்த யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I did a job
ஆம், நா ன் கொசிய்போதன் ஒரு போவிலைல.
No, I didn’t do a job. (did + not)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்யிவி ல்லைல இரு போவிலைல.
Did you speak in English?
நா போபசி ன யி அங்க லத்த ல்?
Yes, I spoke in English.
ஆம், நா ன் போபசி போனன் ஆங்க லத்த ல்
No, I didn’t speak in English. (did + not)
இல்லைல, நா ன் போபசிவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Did you go to school?
நா போப ன யி ப டசி லைலக்கு?
Yes, I went to school.
ஆம், நா ன் போப போனன் ப டசி லைலக்கு.
No, I didn’t go to school. (did + not)
இல்லைல, நா ன் போப கவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
போமிபோல கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் உத ரணங்கலைளப் ப ன்பற்றி கபோழி
இருக்கும் வி க்க யிங்கலைள போகள்வி பத ல க மி ற்றி பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள் ப ர்க்கல ம்.
1. I answered the phone
நா ன் பத லள த்போதன் கொத லைலப்போபசி க்கு
2. I studied English for ten years.
நா ன் படித்போதன் ஆங்க லம் பத்து விருடங்கள க.
3. I applied for vacancies.
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நா ன் வி ண்ணப்ப த்போதன் கொத ழி ல் வி ய்ப்புக்க க
4. I forgave him.
நா ன் மின்ன த்போதன் அவிலைன.
5. I travelled by MTR.
நா ன் ப ரயி ணம் கொசிய்போதன் MTR ல். (நாவின நா லத்தடித் கொத டரூந்து
விண்டி)
6. I came back last Friday.
நா ன் த ரும்ப விந்போதன் கடந்த கொவிள்ள க்க ழிலைமி.
7. I asked for an increment.
நா ன் போகட்போடன் ஒரு (பதவி /சிம்பல)உயிர்வு.
8. I bought a car.
நா ன் வி ங்க போனன் ஒரு மிக ழூந்து.
9. I wrote an article.
நா ன் எழுத போனன் ஒரு கட்டுலைர.
10. I borrowed money from Sarmilan.
நா ன் கடன் வி ங்க போனன் க சு சிர்மி லன டமி ருந்து.
11. I lent a book to Ravi.
நா ன் இரவில்/கடன் கொக டுத்போதன் ஒரு புத்தகம் ரவி க்கு
12. I cracked jokes with others.
நா ன் பக டிவி ட்போடன் மிற்றிவிர்களுடன்.
13. I boiled water.
நா ன் கொக த க்கலைவித்போதன் தண்ணர்.
14. I got wet.
நா ன் நாலைனந்போதன்.
15. I gave priority to my works.
நா ன் முக்க யித்துவிம் கொக டுத்போதன் எனது போவிலைலகளுக்கு.
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16. I got confrontation with my Boss.
நா ன் எத கொரத ர கச் கொசியில் பட்போடன் என் தலைலவினுடன்.
17. I got an appointment.
நா ன் கொபற்போறின் ஒரு நா யிமினம்.
18. I got into the bus.
நா ன் ஏறி போனன் போபரூந்துக்குள்.
19. I got a loan from the bank.
நா ன் கொபற்போறின் ஒரு கடன் விங்க யி ல ருந்து.
20. I read Thinakkural News paper.
நா ன் வி சி த்போதன் த னக்குரல் கொசிய்த த் த ள்.
21. I escaped from the danger.
நா ன் தப்ப போனன் அப யித்த ல ருந்து.
22. I studied in Jaffna.
நா ன் படித்போதன் யி ழ்ப்ப ணத்த ல்.
23. I ironed my clothes.
நா ன் அயின் கொசிய்போதன் எனது உலைடகலைள.
24. I invited my friends.
நா ன் அலைழிப்புவி டுத்போதன் எனது நாண்பர்களுக்கு.
25. I deposited money to the bank.
நா ன் லைவிப்படு கொசிய்போதன் க லைசி விங்க யி ல்.
26. I born in 1998.
நா ன் ப றிந்போதன் 1998 ல்.
27. I played football.
நா ன் வி லைளயி டிபோனன் உலைதப்பந்த ட்டம்
28. I introduced her to my family.
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நா ன் அறி முகப்படுத்த போனன் அவிலைள எனது குடும்பத்த ருக்கு.
29. I inquired about this.
நா ன் வி சி ரித்போதன் இலைதப் பற்றி .
30. I informed to police.
நா ன் கொதரிவி த்போதன் க வில் துலைறிக்கு.
31. I learned driving in Hong Kong.
நா ன் கற்போறின் வி கனம் ஓட்ட கொஹீ ங்கொக ங்க ல்
32. I met Kavitha yesterday
நா ன் சிந்த த்போதன் கவி த லைவி போநாற்று.
33. I married in 1995.
நா ன் த ருமிணம் கொசிய்போதன் 1995 ல்.
34. I played Guitar.
நா ன் வி சி த்போதன் க ட்ட ர்.
35. I visited Thailand last year.
நா ன் (ப ர்க்கச்) கொசின்போறின் த ய்ல ந்து கடந்த விருடம்.
36. I opened a current account.
நா ன் த றிந்போதன் ஒரு நாலைடமுலைறிக் கணக்கு.
37. I sent a message.
நா ன் அனுப்ப போனன் ஒரு தகவில்.
38. I paid in Installments.
நா ன் கொசிலுத்த போனன் (பணம்) தவிலைணமுலைறியி ல்.
39. I taught English.
நா ன் படிப்ப த்போதன் ஆங்க லம்.
40. I went to university.
நா ன் கொசின்போறின் பல்கலைலக்கழிகத்த ற்கு.
41. I repaid the loan.
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நா ன் த ரும்பச் கொசிலுத்த போனன் கடன்.
42. I arrived ten minutes ago.
நா ன் விந்தலைடந்போதன் பத்து நா மி டங்களுக்கு முன்போப.
43. I lived in Bangkok for two years.
நா ன் விசி த்போதன் கொபங்கொக க்க ல் இரண்டு விருடங்கள க.
44. I worked very hard.
நா ன் போவிலைல கொசிய்போதன் மி கவும் கடினமி க.
45. I left from home.
நா ன் கொவிள போயிறி போனன் விட்டில ருந்து.
46. I sang a song.
நா ன் ப டிபோனன் ஒரு ப டல்.
47. I practiced English last night.
நா ன் பயி ற்சி கொசிய்போதன் ஆங்க லம் கடந்த இரவு.
48. I forgot her.
நா ன் மிறிந்போதன் அவிலைள.
49. I decorated my house.
நா ன் அலங்கரித்போதன் எனது விட்லைட.
50. I wrote a letter to my mother.
நா ன் எழுத போனன் ஒரு கடிதம் என் த யி ருக்கு.
Homework:
பயி ற்சி 1: போமிபோல I (நா ன்) என்று எழுத ப் பயி ற்சி கொசிய்போத ம். அவிற்லைறி
அபோத ஒழுங்க ல் கபோழி கொக டுக்கப்பட்டுள்ள உத ரணத்லைதப் ப ன்பற்றி
You, He, She, It, We, They எனும் கொசி ற்களுடன் வி க்க யிங்கலைள
அலைமியுங்கள்.
Subject + Main verb +
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I spoke in English. - நா ன் போபசி போனன் ஆங்க லத்த ல்.
You spoke in English. - நா போபசி ன ய் ஆங்க லத்த ல்.
He spoke in English. - அவின் போபசி ன ன் ஆங்க லத்த ல்.
She spoke in English. - அவிள் போபசி ன ள் ஆங்க லத்த ல்.
It spoke in English. - அது போபசி யிது ஆங்க லத்த ல்.
We spoke in English. நா ங்கள்/நா ம் போபசி போன ம் ஆங்க லத்த ல்.
They spoke in English. - அவிர்கள் போபசி ன ர்கள் ஆங்க லத்த ல்.
பயி ற்சி 2: ஏற்கொகனபோவி ஆங்க ல ப டப் பயி ற்சி 4 ல் சி த ரண
நா கழ்க ல வி க்க யிங்கள் 50 கொக டுக்கப்பட்டுள்ளது. அவிற்லைறியும்
இறிந்தக்க லச் கொசி ற்கள க மி ற்றி ப் பயி ற்சி கொசிய்யில ம். அத ல்
வி லைனச்கொசி ல் அத விது ப ரத ன "verb" கறுத்தத் தடித்த எழுத்துக்கள ல்
எழுதப்பட்டிருக்கும், அந்த இடங்கள ல் Irregular verbs
அட்டவிலைணயிப்ப ர்த்து இறிந்தக் க ல வி லைனச் கொசி ற்கள க மி ற்றி
அலைமிக்க போவிண்டியிது த ன் உங்கள் போவிலைல.
பயி ற்சி 3: இன்று 'நாடந்து முடிந்த' அல்லது உங்கள் வி ழ்க்லைகயி ல்
'நா கழ்ந்து முடிந்த' அலைனத்து இறிந்தக்க ல வி டயிங்கலைளயும் தமி ழி ல்
எழுத க்கொக ள்ளுங்கள். ப ன் அவிற்லைறி இன்று நா ம் கற்றிது போப ன்று
ஆங்க லத்த ல் மி ற்றி எழுத ப் ப ருங்கள். எமிது இந்தப் ப டப்
பயி ற்சி கள் நா லைறிவுப் கொபறும் போப து உங்கள் வி ழ்க்லைக சுயிசிரிலைதலையி
நாங்கபோள எழுத யி ருப்பர்கள்.
குறி ப்பு:
சி த ரண நா கழ்க ல கொசி ற்கள், இறிந்தக்க ல வி லைனச்கொசி ற்கள க
மி றும் போப து ஏற்படும் மி ற்றிங்கலைள அவித ன யுங்கள். இவிற்லைறி
இரண்டு வி தமி க ப ரித்துக் கற்கல ம்.
1. Regular verbs - with regular verbs + ed
2. Irregular verbs - The past form for irregular verbs is variable. You need to learn it by
heart.
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1. Regular verbs - எல்ல இறிந்தக்க ல வி லைனச்கொசி ற்கள ன் முடிவி லும்
ஒபோர ஒழுங்க க – ed இலைணந்து விருபலைவிகள்.
உத ரணம்:
I played cricket
I visited Japan last year
I watched TV last night
Study போப ன்று "y" எழுத்த ல் முடிவிலைடயும் சி ல கொசி ற்களுடன் மிட்டும்
- ied இலைணந்து விரும்.
உத ரணம்:
I studied English.
Live, Love போப ன்றி கொசி ற்கள் " e" எழுத்த ல் முடிவிலைடவித ல், இவிற்றி ன்
இறிந்தக்க ல கொசி ற்கள ன் போப து - d லையி மிட்டும் இட்ட ல் போப தும்.
உத ரணம்:
I lived in Australia for two years.
2. Irregular verbs - இந்த இறிந்தக்க ல Irregular verbs கள் கொவிவ்போவிறு
வி தமி க ஒரு ஒழுங்கு முலைறியிற்று விரும். இதன ல் இவிற்லைறி Irregular
verbs அட்டவிலைணலையி மினப்ப டம் கொசிய்து த ன் கற்றுக்
கொக ள்ளபோவிண்டும். எடுத்துக்க ட்ட க கபோழி உள்ள கொசி ற்கலைளப்
ப ருங்கள்.
I fell off a horse yesterday.
I went to school
I taught English
I wrote a letter
I slept yesterday
இறிந்தக்க ல குறி ச்கொசி ற்கள் [Simple Past - Signal words]
yesterday
Last night/ week/ year/century
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A month ago
In 2007
In the past
இறிந்தக்க லம் என்பது கொசியில் அல்லது நா கழ்வு ஏற்கொகனபோவி முடிந்து
வி ட்டலைதக் குறி க்க ன்றிது. இது இந்த கொநா டியி ல் முடிவுற்றி ஒரு
வி டயிமி கவும் இருக்கல ம். பல மி ல்ல யின் விருடங்களுக்கு
முன்னத கபோவி முடிவுற்றி ஒன்றி கவும் இருக்கல ம்.
உச்சிரிப்பு (Pronunciation)
குறி ப்ப க "regular verbs" கள ன் முடிவி ன் போப தும் – ed விரும். இருப்ப னும்
இவிற்றி ன் உச்சிரிப்ப ன் போப து சி ற்சி ல மி ற்றிங்கள் உள்ளன. அவிற்லைறி
அவித ன த்து போபசி ப் பழிகுங்கள்.
Agreed - எக்gரீட்d
Loved - லவ்ட்d
Judged - ஜட்ஜ்ட்d
Begged - கொபக்ட்d
Cleaned - க்ளண்ட்d
இலைவி கொசி ற்கள ன் முடிவி ல் (ட்D) எனும் வி தமி க ஒல ப்பலைவிகள்.
Stopped - /t/
Laughed - /t/
Washed - /t/
Watched - /t/
Talked - /t/
இலைவி முடிவி ல் (ட்t) போப ன்று ஒல ப்பலைவிகள்.
Needed - நாdடட்d
Collected - ககொலக்டட்d
இலைவி முடிவி ல் (டட்d) போப ன்று ஒல ப்பலைவிகள்.
I will do a job
நா ன் கொசிய்போவின் ஒரு போவிலைல.
நா ன் கொசிய்க போறின் ஒரு போவிலைல. (சிற்றுப் ப றிகு)
I won’t do a job. (will + not)
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போமிலுள்ள 5, 6 விரிகலைளப் ப ருங்கள். இலைவி சி த ரண எத ர்க ல
வி க்க யிங்கள கும். இவிற்லைறி ஆங்க லத்த ல் "Simple Future Tense" என்று
கூறுவிர். இந்த Form ல் தன்ன லைல, முன்ன லைல, படர்க்லைக மிற்றும்
ஒருலைமி, பன்லைமி எல்ல விற்றி ற்கும் "will" என்போறி
பயின்படுத்தப்படுக றிது.
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb
I /You /He /She /It / We / You /They + will + do a job. இவிற்றி ல் "Subject"
வி க்க யித்த ன் முன்ன ல் உள்ளது.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb
I /You /He /She /It /You /We /They + won’t + do a job
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb
Will + I /you /he /she /it /you /we /they + do a job? இவிற்றி ல் "Subject" அத விது
வி டயிம் ப ன்ன லும் "Auxiliary verb" துலைண வி லைன வி க்க யித்த ன்
ஆரம்ப த்த லுமி க மி றி விந்துள்ளலைத அவித ன யுங்கள்.
இவிற்லைறி சிரியி க வி ளங்க க் கொக ண்போட மி ன ல் நா மி கபோவி மி க
எள த க போகள்வி பத ல்கலைள மி ற்றி அலைமித்துக் கொக ள்ளல ம் என்பது
உங்களுக்போக புரியும். கழுள்ள உத ரணங்கலைளப் ப ருங்கள்.
Will you do a job?
நா கொசிய்வி யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I will do a job
ஆம், நா ன் கொசிய்போவின் ஒரு போவிலைல.
No, I won’t do a job. (will + not)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்யிமி ட்போடன் ஒரு போவிலைல.
Will you speak in English?
நா போபசுவி யி அங்க லத்த ல்?
Yes, I will speak in English.
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ஆம், நா ன் போபசுபோவின் ஆங்க லத்த ல்
No, I won’t speak in English. (will + not)
இல்லைல, நா ன் போபசிமி ட்போடன் ஆங்க லத்த ல்.
Will you go to school?
நா போப வி யி ப டசி லைலக்கு?
Yes, I will go to school.
ஆம், நா ன் போப போவின் ப டசி லைலக்கு.
No, I won’t go to school. (will + not)
இல்லைல, நா ன் போப கமி ட்போடன் ப டசி லைலக்கு.
இப்போப து போமிபோல கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் உத ரணங்கலைளப் ப ன்பற்றி
கபோழி இருக்கும் வி க்க யிங்கலைள நாங்கள கபோவி போகள்வி பத ல க
மி ற்றி ப் பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள் ப ர்க்கல ம்.
நாங்கள் எழுத ப் பயி ற்சி கொசிய்யும் போப து அவிற்லைறி வி சி த்து வி சி த்து
எழுதவும். அவ்வி று வி சி த்து வி சி த்து எழுதும் கொப ழுது அலைவி
த ன கபோவி உங்கள் மினத ல் பத ந்து, உங்கள ன் வி சி க்கும்
ஆற்றிலைலயும், ஆங்க ல அறி லைவியும் அத போவிகமி க
விளர்த்துக்கொக ள்ள உதவும். அபோதபோவிலைள எழுத்த ற்றிலைலயும்
எள த க கொபற்றுவி டல ம்.
சிரி பயி ற்சி லையித் கொத டருங்கள்.
1. I will open the door.
நா ன் த றிப்போபன் கதலைவி.
2. I will apply for vacancies.
நா ன் வி ண்ணப்ப ப்போபன் கொத ழி ல்களுக்க க.
3. I will speak in English fluently.
நா ன் போபசுபோவின் ஆங்க லத்த ல் வி க்கு வின்லைமியி க. (தடங்கள ன்றி )
4. I will ask for an increment.
நா ன் போகட்போபன் ஓர் (பதவி /சிம்பளம்) உயிர்வு.

www.asiriyar.com
RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
5. I will ask for a transfer.
நா ன் போகட்போபன் ஒரு இடமி ற்றிம்.
6. I will celebrate my birthday.
நா ன் கொக ண்ட டுபோவின் எனது ப றிந்தநா லைள.
7. I will consult Dr. Sivaram.
நா ன் (மிருத்துவி) ஆபோல சிலைன கொபறுபோவின் மிருத்துவிர் சி விர மி டம்.
8. I will control my temper.
நா ன் கட்டுப்படுத்துபோவின் எனது போக பத்லைத.
9. I will negotiate the auto charges.
நா ன் போபரம் போபசுபோவின் முச்சிக்கரவிண்டிக் கட்டணத்லைத.
10. I will stop smoking.
நா ன் நா றுத்துபோவின் புலைகப்ப டிப்பலைத.
11. I will help him.
நா ன் உதவுபோவின் அவினுக்கு.
12. I will open a current account.
நா ன் த றிப்போபன் ஒரு நாலைடமுலைறிக் கணக்கு.
13. I will obey your rules and regulations.
நா ன் கழ்படிபோவின் உங்களுலைடயி சிட்டத் த ட்டங்களுக்கு.
14. I will pick up this work.
நா ம் பற்றி க்கொக ள்போவின் இந்த போவிலைலலையி.
15. I will resign from the job.
நா ன் இர ஜ னமி கொசிய்போவின் போவிலைலயி ல ருந்து.
16. I will correct the mistakes.
நா ன் சிரிப்படுத்துபோவின் ப லைழிகலைள.
17. I will play football.
நா ன் வி லைளயி டுபோவின் உலைதப்பந்த ட்டம்.
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18. I will do my duty.
நா ன் கொசிய்போவின் எனது கடலைமிலையி.
19. I will follow a computer course.
நா ன் ப ன்பற்றுபோவின் ஒரு கணன ப டப் பயி ற்சி .
20. I will forget her.
நா ன் மிறிப்போபன் அவிலைள.
21. I will solve problems.
நா ன் தர்ப்போபன் ப ரச்சி லைனகலைள.
22. I will speak English in the office
நா ன் போபசுபோவின் ஆங்க லம் க ரியி லயித்த ல்.
23. I will go to university.
நா ன் போப போவின் பல்கலைலக்கழித்த ற்கு.
24. I will translate English to Tamil.
நா ன் கொமி ழி மி ற்றுபோவின் ஆங்க லத்லைத தமி ழுக்கு.
25. I will give up these habits.
நா ன் வி ட்டுவி டுபோவின் இந்த தயிப்பழிக்கங்கலைள.
26. I will study for the exam.
நா ன் படிப்போபன் பரீட்லைசிக்க க.
27. I will do my homework.
நா ன் கொசிய்போவின் எனது வி ட்டுப்ப டம்.
28. I will become stronger.
நா ன் பலசி ல யி போவின்.
29. I will become chief executive of Hong Kong.
நா ன் நா லைறிபோவிற்று தலலைமி அத க ரியி போவின் கொஹீ ங்கொக ங்க ன்.
30. I will become prime minister of India.
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நா ன் ப ரதமிர போவின் இந்த யி வி ன்.
31. I will take treatment for my hand.
நா ன் எடுப்போபன் சி க ச்லைசி எனது லைகக்கு.
32. I will introduce him to you.
நா ன் அறி முகப்படுத்துபோவின் அவிலைன உனக்கு.
33. I will untie this knot.
நா ன் அவி ழ்ப்போபன் இந்த முடிச்லைசி.
34. I will build my dream house.
நா ன் கட்டுபோவின் எனது கனவு விட்லைட/மி ள லைகலையி.
35. I will co-operate with others.
நா ன் ஒத்துலைழிப்போபன் மிற்றிவிர்களுடன்.
36. I will discuss about this problem.
நா ன் கலந்த போல சி ப்போபன் இந்தப் ப ரச்சி லைனலையிப் பற்றி .
37. I will drop you in Vavuniya junction.
நா ன் இறிக்குபோவின் உன்லைன விவுன யி சிந்த யி ல்.
38. I will buy a bens car.
நா ன் வி ங்குபோவின் ஒரு கொபன்ஸ் மிக ழுந்து.
39. I will bank the money.
நா ன் லைவிப்ப டுபோவின் விங்க யி ல்.
40. I will come up in my life.
நா ன் முன்போனறுபோவின் வி ழ்க்லைகயி ல்.
41. I will draw salary US$ 100,000 monthly.
நா ன் கொபறுபோவின் சிம்பளம் ஒரு லட்சிம் கொட லர் மி த ந்தம்.
42. I will fly to America.
நா ன் (வி மி னத்த ல்) பறிப்போபன் அகொமிரிக்க வி ற்கு.
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43. I will go to Europe.
நா ன் போப போவின் ஐபோர ப்ப வி ற்கு.
44. I will invite my friends for festival.
நா ன் அலைழிப்போபன் எனது நாண்பர்கலைள பண்டிலைகக்கு.
45. I will improve my English knowledge.
நா ன் விளர்ப்போபன் எனது ஆங்க ல அறி லைவி.
46. I will practice English at night.
நா ன் பயி ற்சி கொசிய்போவின் ஆங்க லம் இரவி ல்.
47. I will become wealthy.
நா ன் கொசில்விந்தன போவின்.
48. I will get married after few months.
நா ன் த ருமிணம் முடிப்போபன் அடுத்தச் சி ல மி தங்கள ல்.
49. I will become chief executive.
நா ன் நா லைறிபோவிற்றுத் தலலைமி அத க ரியி போவின்.
50. I will become famous in the world.
நா ன் ப ரசி த்த ப்கொபறுபோவின் இந்த உலக ல்.
Homework:
A. போமிபோல நா ம் கற்றிச் கொசி ற்கலைள You, He, She, It, We, You, They போப ன்றி
கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த வி க்க யிங்கள் அலைமியுங்கள்.
B. போமிபோல உத ரணமி கக் கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் போகள்வி பத ல்கலைளப்
ப ர்த்து இந்த 50 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
C. இன்று நா ம் கற்றி (Simple Future Tense) சி த ரண எத ர்க ல
கொசி ற்கலைளப் போப ல் நாங்கள் உங்கள் வி ழ்க்லைகயி ல் எத ர்க லத்
எண்ணங்கள், போநா க்கங்கள க என்கொனன்ன கொசிய்யி
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வி ரும்புக ன்றிர்கபோள , அவிற்லைறி ஆங்க லத்த ல் "will" எனும்
துலைணவி லைனயுடன் எழுத ப் பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
சி றி யி அறி வுலைர
உங்கள் ஆங்க லப் போபச்சி ற்றிலைல விளர்த்துக்கொக ள்ள போவிண்டுமி யி ன்
நாங்கள் உங்கள் சிபோக தரரிடபோமி அல்லது நாண்பரிடபோமி இலைணந்து
நாங்கள் எழுத யி போகள்வி பத ல்கலைள, ஒருவிர் போகள்வி க் போகட்டும்
மிற்றிவிர் பத லள த்தும் பயி ற்சி கொசிய்யில ம். எவ்வி தக் கூச்சிமும் இன்றி
சித்தமி க போபசி பயி ற்சி ப் கொபறுங்கள். அது கூடியி பயிலைன உங்களுக்குத்
தரும்.
ஆங்க ல இலக்கணம் படித்போத ர்கள ல் பலர் கூறும் இன்னுகொமி ரு
வி டயித்லைதயும் நா ன் அடிக்கடி போகட்கக் கூடியித க உள்ளது. அது
ஆங்க ல கொசிய்த கள் மிற்றும் ஆங்க லத் த லைரப்படங்கலைள ப ர்க்கும்
போப து அத ல் போபசுவிலைத, வி சி ப்பலைத தம்மி ல் புரிந்துக்கொக ள்விதற்கு
கடினமி க இருக்க றிது என்பபோத. இன்னும் சி லர் இலைடக்க லைட ஒரு
சி லச் கொசி ற்கலைளத் தவி ர துப்பரவி க வி ளங்குக றிபோத இல்லைல என்று
கூறுபோவி ரும் உள்ளனர்.
சி ல ஆங்க ல ப டப் புத்தகங்கள ல், குறி ப்ப க "Spoken English"
புத்தகங்கள ல் ஆங்க ல உச்சிரிப்ப ற்க க கபோழி கொக டுக்கப் பட்டிருக்கும்
தமி லைழி வி சி த்து வி சி த்து கடினப்பட்டு ஆங்க லத்லைத மினப்ப டம்
கொசிய்வித ல் மிட்டும் முழுலைமியி ன ஆங்க ல போபச்சி ற்றிலைல
விளர்த்துக்கொக ள்ள முடியி து. சிரியி ன ஆங்க ல உச்சிரிப்லைபப்
கொபறுவிதும் கடினம்.
இதற்கு நா ன் கூறும் அறி வுலைர என்னகொவின ல் ஆங்க லத்லைத தமி ழி ல்
போபசுவிதுப் போப ன்று அபோத கொத ன யி ல் ஆங்க லம் போபசி ப் பழிக தர்கள்
என்பபோத.
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ஸ்பக்க ங் இன் இங்க ல ஸ்" என்று ஒவ்கொவி ரு கொசி ல்லுக்கு கொசி ல்
இலைடகொவிள வி ட்டு போபசி ப் பழிக மில், ஒரு வி க்க யித்த ல் உள்ள
அலைனத்துச் கொசி ற்கலைளயும் ஒபோர கொசி ல்ல க
“ஐயிம்ஸ்பக்க ங்க ன்ங்க லீஸ்” என்றுப் போபசி ப் ப ருங்கள். மி க எள த க
உங்கள் போபச்சி ற்றிலைல விளர்த்துக்கொக ள்ள கூடியித க இருக்கும்.
அபோதபோவிலைள ஆங்க போலயிர் (த லைரப்படம், கொசிய்த கள் உட்பட)
போபசுவிலைதயும் இலகுவி க வி ளங்க க்கொக ள்ளக் கூடியித க
இருக்கும். BBC போப ன்றி இலைணயித்தளங்கள ல் ஆங்க லச் கொசிய்த கலைள
க கொண ள விடிவி க அல்லது ஒல விடிவி கத் கொத டர்ந்து
போகட்டுவிருவிதும் பயினள க்கும்.
BBC Business English இக் க கொண ள கொத டரிலைனயும் ப ருங்கள்.
உச்சிரிப்பு (Pronounciation) பயி ற்சி கருத , இங்போக எமிது
விலைலத்தளத்த லும் ஒரு ஆங்க லப் கொபண்மிண யி ன் குரல ல்
ஒல ப்பத வி ட்டுள்போள ம். அவிற்லைறியும் நாங்கள் போகட்டு பயி ற்சி
கொபறில ம்.
ஆங்க ல உலைரயி டல்கள ன் போப து இலகுவி கவும் போவிகமி கவும்
போபசுவிதற்கு ஆங்க ல "short form" சுருக்க உச்சிரிப்பு பயின்ப டுகள்
முக்க யி மி னது. எனபோவி நாங்களும் சி றிப்ப க ஆங்க லம் போபசி
வி ரும்புவிர யி ன் இதுப் போப ன்றி "short form" முலைறிகலைளப் ப ன்பற்றி
ஆங்க லத் கொத ன க்போகற்ப போபசி ப் பழிகுங்கள்.
Affirmative short form
I will - I'll
You will - You'll
He will - He'll
She will - She'll
It will - It'll
We will - We'll
You will - You'll
They will - They'll
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Negative short forms
இந்த எத ர்க ல எத ர்மிலைறியி க பயின்படும் துலைணவி லைனகள ன் "Sort
Forms" கலைள மூன்று வி தமி க விலைகப் படுத்த யுள்ளனர்.
I will not - I'll not - I won't
You will not - You'll not - You won't
He will not - He'll not - He won't
She will not - She'll not - She won't
It will not - It'll not - It won't
We will not - We'll not - We won't
You will not - You'll not - You won't
They will not - They'll not - They won't
won’t என்பது will + not இன் சுருக்கமி கும். (Short form of will + not)
want - "போவிண்டும்" எனும் கொப ருள லும் ஒரு கொசி ல் இருப்பத ல்
இரண்லைடயும் குழிப்ப க்கொக ள்ள தர்கள். (இரண்டுக்கும்
போவிறுப்ப ட்லைட அவித ன க்கவும்.)
குறி ப்பு:
ஆங்க லத்த ல் எத ர்க லச் கொசி ற்ப ரபோயி கங்கள க ஆறு கொவிவ்போவிறு
வி தமி க விலைகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது அலைவி:
1. Future “will”
2. Future “going to”
3. Present continuous used as future.
4. Future Continuous
5. Future perfect simple
6. Future perfect continuous
இருப்ப னும் நா ம் இன்லைறியிப் ப டத்த ல் Future “will” அத விது சி த ரண
எத ர்க லத்லைதப் பற்றி மிட்டுபோமி கற்போறி ம். மிற்றிலைவிகலைள எத ர்விரும்
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ப டங்கள ல் கற்கல ம்.
சி த ரண எத ர்க லம் Future "will"
இதன் பயின்ப ட்லைட மூன்று வி தமி கப் ப ரித்துப்ப ர்க்கல ம்.
1. எண்ணமி டல், போநா க்கம், எத ர்ப்ப ர்ப்பு போப ன்றிவிற்லைறிக் கூறுதல்.
I will come tomorrow. - நா ன் விருபோவின் நா லைள
He will work with us. - அவிர் போவிலைல கொசிய்வி ர் எங்களுடன்.
I will win. - நா ன் கொவிற்றி ப்கொபறுபோவின்.
2. முன்கூட்டிபோயி ஒன்லைறி யூகத்த ன் அடிப்பலைடயி ல் கூறுதல்.
I think the Indian cricket team will win the match.
நா ன் நா லைனக்க போறின் இந்த யின் க ரிக்கொகட் குழு கொவிற்றி கொபரும்
ஆட்டத்த ல்.
I think you will like her
நா ன் நா லைனக்க போறின் நா வி ரும்புவி ய் அவிலைள.
முதல் வி க்க யித்லைதப் ப ருங்கள் அத ல் இந்த யின் க ரிக்கொகட் குழு
100% விதம் கொவிற்றி ப்கொபரும் என்று த ட்டவிட்டமி க கூறிப்படவி ல்லைல.
எனபோவி அக்கூற்று நா ச்சியிமிற்றிது. ஆன ல் எப்படிபோயி (யூகத்த ன்
அடிப்பலைடயி ல்) கொவிற்றி ப்கொபரும் எனக் கூறிப்படுக ன்றிது. இலைத
ஆங்க லத்த ல் "Future prediction" என்று கூறுவிர். அத விது த ம்
நா லைனப்பபோத நாடக்கும் எனும் எத ர்ப்ப ர்ப்புடன் கூறுவித கவும்
கொக ள்ளல ம்.
இதுப் போப ன்றி நா ச்சியிமிற்று கூறும் எத ர்க ல வி லைனலையி
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கொவிள ப்படுத்த "will" உடன் அத கமி க பயின்படும் கொசி ற்கள் probably,
possibly, I think, I hope.
3. மிற்றும் இந்த "will" உறுத யிள த்து அல்லது உறுத லையி
கொவிள ப்படுத்துவிதற்கும் பயின்படுத்தப்படுக ன்றிது.
I will be there on time.
நா ன் அங்க ருப்போபன் (குறி த்த) போநாரத்த ல்.
அத விது குறி த்த போநாரத்த ற்கு குறி த்த இடத்த ல் இருப்போபன் என்பலைத
முன்கூட்டிபோயி உறுத யி கக் (promise) கூறிப்படுக ன்றிது. (ஆன ல்
இருப்ப ர என்பலைதத் தர்மி ன க்க முடியி து)
I promise, I will be there on time, don’t worry.
நா ன் உறுத யிள க்க போறின், நா ன் அங்க ருப்போபன் (குறி த்த) போநாரத்த ற்கு,
கவிலைலப்பட போத.
I was doing a job.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு போவிலைல.
I wasn't doing a job.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
இவிற்லைறி தமி ழி ல் “இறிந்தக் க ல கொத டர்வி லைன” என்று கூறுவிர்.
ஆங்க லத்த ல் "Past Continuous Tense" அல்லது "Past Progressive Tense"
என்றிலைழிக்கப்படுக ன்றிது. அத விது ஒரு கொசியில் அல்லது சிம்பவிம்
ஒரு விலைரயிலைரக்குள் நாலைடப்கொபற்றுக்கொக ண்டிருந்தது என்பலைத இந்த
"இறிந்த க லத்கொத டர்வி லைன" வி விரிக்க றிது.
I, He, She, It, போப ன்றிவிற்றுடன் "was" இலைணந்து விரும். You, We, They உடன்
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"were" இலைணந்து விரும். கழுள்ள உத ரணங்கலைளப் ப ருங்கள்.
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb + ing
I /He /She /It + was + doing a job.
You / We /They + were + doing a job.
இத ல் 'Subject' வி க்க யித்த ன் முன்ன ல் விந்துள்ளது.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb + ing
I /He /She /It + wasn’t + doing a job
You /We /They + weren’t + doing a job
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb + ing
Was + I /he /she /it + doing a job?
Were + you /we /they + doing a job? இவிற்றி ல் Auxiliary verb "துலைண வி லைன"
வி க்க யித்த ன் முன்ப கவும், Subject அத விது "வி டயிம்" அதன்
ப ன்ன லும் மி றி விந்துள்ளது.
இப்போப து இந்த “இறிந்த க லத்கொத டர்வி லைன” வி க்க யிங்கலைள
எவ்வி று போகள்வி பத ல க மி ற்றி அலைமிப்பது என்பலைதப் ப ர்ப்போப ம்.
கழுள்ள உத ரணங்கலைள ப ருங்கள். இவிற்லைறி சிரியி க வி ளங்க க்
கொக ண்ட ல் நாங்கள போவி மி க எள த க போகள்வி ப் பத ல்கலைள மி ற்றி
அலைமித்துக் கொக ள்ளல ம்.
Were you doing a job?
நா கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்த யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I was doing a job.
ஆம், நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு போவிலைல.
No, I wasn’t doing a job. (was + not)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
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Was he speaking in English?
அவின் போபசி க்கொக ண்டிருந்த ன அங்க லத்த ல்?
Yes, he was speaking in English.
ஆம், அவின் போபசி க்கொக ண்டிருந்த ன் ஆங்க லத்த ல்
No, he wasn’t speaking in English. (was + not)
இல்லைல, அவின் போபசி க்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Were you going to school?
நாங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருந்தர்கள ப டசி லைலக்கு?
Yes, we were going to school.
ஆம், நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருந்போத ம் ப டசி லைலக்கு.
No, we weren’t going to school. (were + not)
இல்லைல, நா ங்கள் போப ய்க்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
இப்போப து கபோழி (Affirmative Sentences) வி க்க யிங்கள் 25
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். அதன் ப ன்
அவிற்லைறி போகள்வி பத ல க மி ற்றி அலைமியுங்கள்.
1. I was reading a book.
நா ன் வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு புத்தகம்.
2. I was looking for a job.
நா ன் போதடிக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு போவிலைல.
3. I was studying.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருந்போதன்.
4. I was watching television.
நா ன் ப ர்த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் கொத லைலக்க ட்சி .
5. I was making dinner.
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நா ன் தயி ரித்துக்கொக ண்டிருந்போதன் (இரவு) உணவு.
6. I was waiting in the bus stand.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் போபரூந்து நா றுத்தகத்த ல்.
7. I was waiting for you.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் உனக்க க.
8. I was talking with my fiancée
நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருந்போதன் எனது க தல யி டம்/
நா ச்சியி க்கப்பட்டவிள டம்.
9. I was snowboarding.
நா ன் பன ச்சிறுக்குப் படபோக ட்டிக்கொக ண்டிருந்போதன்.
10. I was driving through the desert.
நா ன் (வி கனம்) ஓட்டிக்கொக ண்டிருந்போதன் ப லைலவினத்த ன் ஊட க.
11. I was sitting at the class room.
நா ன் அமிர்ந்த ருந்துக்கொக ண்டிருந்போதன் விகுப்பு அலைறியி ல்.
12. I was listening to the news.
நா ன் கொசிவி மிடுத்துக்கொக ண்டிருந்போதன் கொசிய்த களுக்கு.
13. I was discussing with my father.
நா ன் கலந்துலைரயி டிக்கொக ண்டிருந்போதன் எனது தந்லைதயுடன்.
14. I was complaining to police
நா ன் முலைறியி ட்டுக்கொக ண்டிருந்போதன் க வில் துலைறியி டம்.
15. I was listening to my iPod.
நா ன் கொசிவி மிடுத்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஐகொப ட்டிற்கு.
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16. I was sleeping last night.
நா ன் நா த்த லைரக்கொக ண்டிருந்போதன் கடந்த இரவு.
17. I was writing the email.
நா ன் எழுத க்கொக ண்டிருந்போதன் மி ன்னஞ்சில்.
18. I was working at the factory.
நா ன் போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் கொத ழி ற்சி லைலயி ல்.
19. I was eating bread.
நா ன் சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருந்போதன் கொவிதுப்ப .
20. I was playing soccer.
நா ன் வி லைளயி டிக்கொக ண்டிருந்போதன் கொசி க்கர்.
21. I was walking on the street.
நா ன் நாடந்துக்கொக ண்டிருந்போதன் கொதருவி ல்.
22. I was singing in the concert.
நா ன் ப டிக்கொக ண்டிருந்போதன் சிங்கதக் கச்போசிரியி ல்.
23. I was wearing a full sleeves shirt.
நா ன் உடுத்த க்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு முழுக் லைக சிட்லைட.
24. I was walking past the car.
நா ன் நாடந்துக்கொக ண்டிருந்போதன் மிக ழூந்லைதக் கடந்து.
25. I was eating ice-cream.
நா ன் சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருந்போதன் குள ர்கள .
Homework:
1. இந்த 25 வி க்க யிங்கலைளயும், போமிபோல கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும்
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உத ரணங்கலைளப் ப ன்பற்றி போகள்வி ப் பத ல க மி ற்றி ப் பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
2. போமிலுள்ள அபோத 25 வி க்க யிங்கலைள He, She, It, You, We, They போப ன்றிச்
கொசி ற்கலைள பயின்படுத்த வி க்க யிங்கள் அலைமியுங்கள் ப ர்க்கல ம்.
நா லைனவி ல் லைவித்துக்கொக ள்ளங்கள். (I/ He/ She/ It உடன் was + verb with ing
விரும். You/ We/ They உடன்were + verb with ing விரும்.)
3. நாங்கள் போநாற்று இபோத போநாரம், கடந்த வி ரம், கடந்த மி தம், கடந்த
விருடம் எனகொனன்ன கொசிய்துக் கொக ண்டிருந்தர்கள்? என்கொனன்ன
உங்கள் வி ழ்க்லைகயி ல் நா கழ்ந்துக்கொக ண்டிருந்தது என்பவிற்லைறிப்
பட்டியில் இட்டு போமிபோல நா ம் கற்றிலைதப் போப ன்று ஆங்க லத்த ல்
எழுதுங்கள்.
நாங்கள் எழுத ப் பயி ற்சி கொசிய்யும் போப து அவிற்லைறி வி சி த்து வி சி த்து
எழுதவும். அவ்வி று வி சி த்து வி சி த்து எழுதும் கொப ழுது அலைவி
த ன கபோவி உங்கள் மினத ல் பத வித ல், உங்கள ன் வி சி க்கும்
ஆற்றில ன் தன்லைமிலையியும், ஆங்க ல அறி லைவியும் மி க எள த க
விளர்த்துக்கொக ள்ளல ம். அபோதபோவிலைள எழுத்த ற்றிலைலயும்
இலகுவி கப் கொபற்றுவி டல ம்.
இலக்கண வி த முலைறிகள்
இறிந்தக்க ல கொத டர்வி லைன “Past Continuous Tense” இன் கொசியில்ப ட்லைட
ஐந்து வி தமி க விலைகப்படுத்தப்படுத்தல ம். (There are five main uses of this
tense) அலைவி:
1. ஒரு குறி ப்ப ட்ட க ல விலைரயிலைரக்குள் என்ன
நாடந்துக்கொக ண்டிருந்தது என்பலைத வி விரித்தல்.
உத ரணம்:
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I was reading a book yesterday evening.
நா ன் வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு புத்தகம் போநாற்று மி லைல.
எப்கொப ழுது வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்போதன்? - போநாற்று மி லைல.
வி சி த்போதன் என்றி ல் – இறிந்தக் க லம்
வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் என்றி ல் – இறிந்தக்க ல கொத டர்வி லைன,
அத விது கொசியில் ஏற்கொகனபோவி ஆரம்ப க்கப்பட்டு அது கொத டர்ச்சி யி க
ஒரு விலைரயிலைரக்குள் நா கழ்ந்துக் கொக ண்டிருந்தது என்பலைத
கொவிள ப்படுத்துக றிது. (Action or situation that had already started and was still
continuing at a particular time.)
இதுப்போப ன்றி 25 வி க்க யிங்கலைளபோயி போமிபோல நா ம் பயி ற்சி கொசிய்போத ம்.
போமிலும் சி ல வி க்க யிங்கலைள இங்போக ப ருங்கள்.
The sun was shining this morning.
சூரியின் ப ரக சி த்துக்கொக ண்டிருந்தது க லைலயி ல்.
The birds were singing.
பறிலைவிகள் ப டிக்கொக ண்டிருந்தன.
The children were playing in the garden.
குழிந்லைதகள் வி லைளயி டிக்கொக ண்டிருந்தனர் போத ட்டத்த ல்.

2. ஒரு சிம்பவிம் அல்லது போநாரத்லைத குறி ப்ப ட்டு, அச்சிமியிம் என்ன
நா கழ்ந்துக்கொக ண்டிருந்தது என்பலைத வி விரித்தல்.
Last night at 6 PM, I was eating dinner.

கடந்த இரவு 6.PM க்கு, நா ன் சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருந்போதன் இரவு
சி ப்ப டு.
At midnight, we were driving through the desert.
நாள்ள ரவி ல், நா ங்கள் வி கனபோமி ட்டிக்கொக ண்டிருந்போத ம்
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ப லைலவினத்த ன் ஊட க.
Yesterday at this time, I was talking with my family.

போநாற்று இபோத போநாரத்த ல் , நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருந்போதன் எனது
குடும்பத்த ருடன்.
3. இறிந்த க லத்கொத டர்வி லைனயுடன் always, constantly போப ன்றி
வி லைனகொயிச்சிங்கலைள இலைணத்து பயின்படுத்தல். அபோநாகமி க இலைவி
கொவிறுப்பூட்டிக்கொக ண்டிருந்த, எரிச்சிலூட்டிக் கொக ண்டிருந்த,
போக பமூட்டிக்கொக ண்டிருந்த, த லைகப்பூட்டிக்கொக ண்டிருந்த
எண்ணங்கலைள கொவிள ப்படுத்தப் பயின்படுக றிது.
இது "used to" என்பத ன் பயின்ப ட்டிற்கு ஒத்தது. (Used to என்பதன்
பயின்ப டு பற்றி எத ர்விரும் ப டங்கள ல் கற்கல ம்.)
உத ரணம்:
She was always coming to class late.
அவிள் எப்கொப ழுதும் விந்துக்கொக ண்டிருந்த ள் விகுப்புக்கு த மிதமி க.
Karuna was always irritating me.
கருண எப்கொப ழுதும் எரிச்சிலூட்டிக்கொக ண்டிருந்த ன் என்லைன.
I didn’t like him because, He was constantly talking.

நா ன் வி ரும்பவி ல்லைல அவிலைன ஏகொனன ல், அவின் (அடிக்கடி)
கொத டர்ந்துபோபசி க்கொக ண்டிருந்த ன்.
போமிபோல இலக்கண வி த முலைறிகள க 1, 2, 3 என மூன்று ப ரிவுகள க
ப ரித்துக் கற்றி லும் அலைவி ஒபோர மி த ரியி னலைவிகபோள.
4. இரண்டு கொசியில்ப டுகள் ஒபோர போநாரத்த ல் நாலைடப்
கொபற்றுக்கொக ண்டிருந்தது என்பலைத வி விரித்தல். (two actions were happening
at the same time.)
உத ரணம்:
Malathi was writing a letter while Pandian was reading the News paper.
மி லத ஒரு கடிதம் எழுத க்கொக ண்டிருக்கும் போப து ப ண்டியின்

வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்த ன் கொசிய்த த் த ள்.
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Sothiya was cooking dinner while her friend was setting the table.
போசி த யி சிலைமித்துக்கொக ண்டிருக்கும் போப து அவிளுலைடயி நாண்பர்

போமிலைசிலையி ஒழுங்குபடுத்த க்கொக ண்டிருந்த ர்.

The baby was crying while we were having our dinner.

குழிந்லைத அழுதுக்கொக ண்டிருக்கும் போப து நா ங்கள்
சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருந்போத ம்.
I was studying while she was making dinner.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருக்கும் போப து அவிள்

தயி ரித்துக்கொக ண்டிருந்த ள் (இரவு) சி ப்ப டு.
People were sleeping while army was shelling.
மிக்கள் நா த்த லைரக்கொக ண்டிருக்கும் போப து இர ணுவிம் எறி கலைண

விசி க்கொக ண்டிருந்தது.
5. ஒரு கொசியில் அல்லது நா கழ்வு நாலைடப்கொபற்றுக்கொக ண்டிருக்கும்
போப து, இலைடயி ல் ஏற்பட்ட இன்னுகொமி ரு நா கழ்லைவி கொவிள ப்படுத்தல்.
இத ல் இறிந்தக்க ல கொத டர்வி லைனயுடன் சி த ரண இறிந்தக்க ல
வி லைனயும் இலைணந்து பயின்படும். (use the Past Continuous tense with the Past
Simple tense)
உத ரணம்:
I was walking in the park (நாலைடப்கொபற்றுக்கொக ண்டிருந்த நா கழ்வு) when it started
to rain. (இலைடயி ல் ஏற்பட்ட நா கழ்வு)
I was walking in the park when it started to rain.
நா ன் பூங்க வி ல் நாடந்துக்கொக ண்டிருக்கும் போப து மிலைழிப் கொபய்யி

ஆரம்ப த்தது.

I was brushing my teeth when my mother called me.
நா ன் எனது பற்கலைள துலக்க க்கொக ண்டிருக்கும் போப து எனது த யி ர்

அலைழித்த ர் என்லைன.
I was eating dinner when somebody knocked on the door
நா ன் சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருக்கும் போப து யி போர ஒருவிர் தட்டினர்
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கத(லைவி)வி ன் போமில்.
Ravi was sleeping last night when someone stole his car.
ரவி போநாற்று இரவு நா த்த லைரயிடித்துக்கொக ண்டிருக்கும் கொப ழுது யி போர

ஒருவிர் த ருடிவி ட்ட ர் அவினுலைடயி மிக ழூந்லைத.
I was walking past the car when it exploded
நா ன் மிக ழூந்லைதக் கடந்து நாடந்துக்கொக ண்டிருக்கும் கொப ழுது அது

கொவிடித்தது.
I was having a beautiful dream when the alarm clock rang.
நா ன் ஒரு அழிக ன கணவு கண்டுக்கொக ண்டிருக்கும் போப து கடிக ரம்

ஒல த்தது .
While, When பயின்ப டுகள்
உத ரணம் 1:
Malathi was writing a letter while Pandian was reading the News paper.
மி லத ஒரு கடிதம் எழுத க்கொக ண்டிருக்கும் போப து ப ண்டியின்
வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்த ன் கொசிய்த த் த ள்.
இலைத சிற்று வி ளக்கமி கப் ப ர்ப்போப ம்
Malathi was writing a letter
மி லத எழுத க்கொக ண்டிருந்த ள் ஒரு கடிதம்.
while – (அப்)போப து (எழுத க்கொக ண்டிருக்கும் போப து)
Pandian was reading the News paper.
ப ண்டியின் வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்த ன் கொசிய்த த் த ள்.
எப்போப து ப ண்டியின் வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்த ன் கொசிய்த த் த ள்?
மி லத ஒரு கடிதம் எழுத க்கொக ண்டிருக்கும் போப து.
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எனபோவி இவ்வி ரண்டு வி க்க யிங்கலைளயும் இலைணத்து "மி லத ஒரு
கடிதம் எழுத க்கொக ண்டிருக்கும் போப து ப ண்டியின்
வி சி த்துக்கொக ண்டிருந்த ன் ஒரு கொசிய்த த்த ள்" என ஒபோர கொத டர்
வி க்க யிமி க அலைமிந்துள்ளலைத அவித ன க்கவும்.
உத ரணம் 2:
I was walking in the park when it started to rain.
நா ன் பூங்க வி ல் நாடந்துக்கொக ண்டிருக்கும் கொப ழுது மிலைழிப் கொபய்யி
ஆரம்ப த்தது.
இதலைனயும் சிற்று வி ரிவி கப் ப ர்ப்போப ம்.
I was walking in the park – நா ன் நாடந்துக்கொக ண்டிருந்போதன் பூங்க வி ல்.
when – எப்கொப ழுது (நாடந்துக்கொக ண்டிருக்கும் கொப ழுது)
it started to rain - ஆரம்ப த்தது மிலைழிப் கொபய்விதற்கு
எப்கொப ழுது மிலைழிப் கொபய்யி ஆரம்ப த்தது? நா ன் பூங்க வி ல்
நாடந்துக்கொக ண்டிருக்கும் போப து.
எனபோவி இவ்வி ரண்டு வி க்க யிங்கலைள இலைணத்து "நா ன் பூங்க வி ல்
நாடந்துக்கொக ண்டிருக்கும் கொப ழுது மிலைழிப்கொபய்யி ஆரம்ப த்தது." என்று
ஒபோர வி க்க யித் கொத டர க அலைமிந்துள்ளது.
இதுப்போப ன்றி பயின்ப ட்டின் போப து முதல் நாடந்துக்கொக ண்டிருந்த
கொசியிலைல அல்லது நா கழ்லைவி "background situation" என்க ன்றினர்.
குறி ப்பு:
இவ்வி க்க யிங்கலைள இப்படியும் பயின்படுத்தல ம்.
I was studying while she was making dinner.
While I was studying, she was making dinner.
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I was walking past the car when it exploded.
When the car exploded, I was walking past it.
Adverb - வி லைனகொயிச்சிம்
கழுள்ள உத ரணங்கள ல் இறிந்த க லத்கொத டர்வி லைனயி ன் போப து
always, only, never, ever, still, just போப ன்றி வி லைனகொயிச்சிங்கள் வி லைனயுடன்
இலைணந்து பயின்படும் போப து, அவ்வி க்க யிங்கள ன் கருப்கொப ருள்
எவ்வி று மி றுப்படுக றிது என்பலைதப் ப ர்ப்போப ம்.
She was coming to class late.
அவிள் விந்துக்கொக ண்டிருந்த ள் விகுப்ப ற்கு த மிதமி க. இவ்
வி க்க யித்த ல் "வி லைனகொயிச்சிம்" பயின்படுத்தும் போப து அதன்
அர்த்தத்லைத அவித ன யுங்கள்.
She was always coming to class late.
அவிள் எப்கொப ழுதுபோமி விந்துக்கொக ண்டிருந்த ள் விகுப்ப ற்கு
த மிதமி க.
குறி ச்கொசி ற்கள் Signal words
while
when
1. I do a Job.
2. I am doing a job.
3. I did a job.
4. I didn't do a job.
5. I will do a job.
6. I won't do a job.
7. Usually I don't do a job.
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8. I am not doing a job.
9. I was doing a job.
10. I wasn't doing a job.
இன்று வி ரிவி க கற்கப் போப விது பத கொன ன்று மிற்றும்
பன்ன ரண்ட விது வி க்க யிங்கலைளயி கும்.
இந்த ஆங்க லம் விலைலத்தளத்த ற்கு நாங்கள் புத த க விருலைகத்
தந்தவிர ன ல் உங்கள் பயி ற்சி கலைள இலக்க விரிலைசிக் க ரமித்த ல்
கொத டரும்படி போகட்டுக் கொக ள்க ன்போறி ம். முக்க யிமி கக் "க ரமிர்
கொபட்டன்கலைள" மினப்ப டம் கொசிய்துக் கொக ள்ளுங்கள். அதுபோவி இந்த
ஆங்க ல பயி ற்சி கொநாறி லையித் கொத டர எள த க இருக்கும்.
11. I will be doing a job.
நா ன் கொசிய்துக் கொக ண்டிருப்போபன் ஒரு போவிலைல.
12. I won't be doing a job.
நா ன் கொசிய்துக் கொக ண்டிருக்கமி ட்போடன் ஒரு போவிலைல.
இவ்வி ரு வி க்க யிங்களும் எத ர்க லத் கொத டர்வி லைன
வி க்க யிங்கள கும். இவிற்லைறி ஆங்க லத்த ல் "Future Continuous Tense"
அல்லது "Future Progress Tense" என்பர்.
இந்த எத ர்க லத் கொத டர்வி லைனயி ன் பயின்ப ட னது ஒரு கொசியில்
அல்லது நா கழ்வு எத ர்க லத்த ல் ஒரு குறி ப்ப ட்ட போநாரத்த ல்
நாடந்துக்கொக ண்டிருக்கும் என்பலைத முன்கூட்டிபோயி
கொவிள ப்படுத்துவித கும். (The future continuous tense expresses action at a
particular moment in the future.)
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Auxiliary verb + Main verb with ing
I /You /He /She /It / We / You /They + will + be + doing a job. இவிற்றி ல் "Subject"
வி க்க யித்த ன் முன்ன ல் உள்ளது.
Negative
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Subject + Auxiliary verb + Auxiliary verb + not + Main verb with ing
I /You /He /She /It /You /We /They + won’t + be + doing a job
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Auxiliary verb + Main verb with ing
Will + I /you /he /she /it /you /we /they + be + doing a job?
கவின க்கவும்: இந்த எத ர்க லத் கொத டர்வி லைன போகள்வி யி கப்
பயின்படும் கொப ழுது "Auxiliary verb" அத விது "துலைண வி லைன" இரண்டு
இடத்த ல் பயின்படுவிலைத அவித ன யுங்கள்.
நா ம் கற்றி கடந்தப் ப டங்கள ல் அபோநாகமி க ஒரு வி க்க யிம்
போகள்வி யி க மி றும் கொப ழுது அதன் துலைணவி லைன "Auxiliary verb"
வி க்க யித்த ன் ஆரம்பத்த ல் விரும். ஆன ல் இன்லைறியிப் ப டத்த ல்
ஆரம்பத்த லும் அதன் ப ன் "Subject" " இற்குப் ப ன்ன லுமி க இரண்டு
இடங்கள ல் விந்துள்ளது. இலைத கவின த்துக்கொக ள்ளுங்கள். இது
(invariable) மி ற்றி இயில தது.
கழுள்ள உத ரணங்கலைளயும் ப ருங்கள்.
Will you be doing a job?
நா கொசிய்துக்கொக ண்டிருப்ப யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I will be doing a job.
ஆம், நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருப்போபன் ஒரு போவிலைல.
No, I won’t be doing a job.
இல்லைல, நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்கமி ட்போடன் ஒரு போவிலைல.
Will you be speaking in English?
நா போபசி க்கொக ண்டிருப்ப யி அங்க லத்த ல்?
Yes, I will be speaking in English.
ஆம், நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருப்போபன் ஆங்க லத்த ல்
No, I won’t be speaking in English.
இல்லைல, நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருக்கமி ட்போடன் ஆங்க லத்த ல்.
Will you be going to school?
நா போப யி க்கொக ண்டிருப்ப யி ப டசி லைலக்கு?
Yes, I will be going to school.
ஆம், நா ன் போப ய்க்கொக ண்டிருப்போபன் ப டசி லைலக்கு.
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No, I won’t be going to school. (will + not)
இல்லைல, நா ன் போப ய்க்கொக ண்டிருக்கமி ட்போடன் ப டசி லைலக்கு.
இப்போப து போமிபோல நா ம் கற்றி உத ரணங்கலைளப் ப ன்பற்றி கபோழி
இருக்கும் (Affirmative Sentence) வி க்க யிங்கலைள போகள்வி ப் பத ல க
மி ற்றி பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள் ப ர்க்கல ம்.
1. I will be speaking in English.
நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருப்போபன் ஆங்க லத்த ல்.
2. I will be sitting on the beach.
நா ன் அமிர்ந்துக்கொக ண்டிருப்போபன் கடற்கலைரயி ல்.
3. I will be sun-bathing in Bali.
நா ன் சூரியிக் குள யில் குள த்துக்கொக ண்டிருப்போபன் ப ள யி ல்.
4. I will be coming back to home
நா ன் த ரும்ப விந்துக்கொக ண்டிருப்போபன் விட்டிற்கு.
5. I will be staying with my friend.
நா ன் இருந்துக்கொக ண்டிருப்போபன் எனது நாண்பருடன்.
6. I will be celebrating my birthday.
நா ன் கொக ண்ட டிக்கொக ண்டிருப்போபன் எனது ப றிந்தநா லைள.
7. I will be signing the contract.
நா ன் லைககொயி ப்பமி ட்டுக்கொக ண்டிருப்போபன் உடன்படிக்லைக(யி ல்)
8. I will be playing tennis at 10 am.
நா ன் வி லைளயி டிக்கொக ண்டிருப்போபன் கொடன்ன ஸ் 10 மிண க்கு.
9. I will be lying on a beach tomorrow .
நா ன் சி ய்ந்துக்கொக ண்டிருப்போபன் கடற்கலைரயி ல் நா லைள.
10. I will be having dinner at home.
நா ன் (இரவு) சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருப்போபன் விட்டில்.
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நா ன் ப டிக்கொக ண்டிருப்போபன் சிங்கதக் கச்போசிரியி ல் கொசிவ்வி ய் க ழிலைமி.
12. I will be going to Norway this summer.
நா ன் போப ய்க்கொக ண்டிருப்போபன் போநா ர்போவியி ற்கு இந்த போக லைட
க லத்லைதக் (கழி க்க)
13. I will be coming to work next week.
நா ன் விந்துக்கொக ண்டிருப்போபன் போவிலைலக்கு அடுத்த வி ரம்.
14. I will be working this weekend.
நா ன் போவிலைலகொசிய்துக்கொக ண்டிருப்போபன் இந்த வி ரக்கலைடசி யி ல்.
15. I will be sleeping in the hotel.
நா ன் நா த்த லைரயிடித்துக்கொக ண்டிருப்போபன் வி டுத யி ல்.
16. I will be eating dinner with my friends this evening
நா ன் சி ப்ப ட்டுக்கொக ண்டிருப்போபன் எனது நாண்பர்களுடன் இன்று
மி லைல.
17. I will be dancing at the party.
நா ன் ஆடிக்கொக ண்டிருப்போபன் வி ருந்துபசி ரத்த ல்.
18. I will be doing my duty.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருப்போபன் எனது கடலைமிலையி.
19. I will be practicing English at night
நா ன் பயி ற்சி த்துக்கொக ண்டிருப்போபன் ஆங்க லம் இரவி ல்.
20. I will be speaking English in the office
நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருப்போபன் ஆங்க லம் அலுவிலகத்த ல்.
21. I will be going to university.
நா ன் போப ய்க்கொக ண்டிருப்போபன் பல்கலைலக்கழித்த ற்கு.
22. I will be translating English to Tamil.
நா ன் கொமி ழி மி ற்றி க்கொக ண்டிருப்போபன் ஆங்க லத்லைத தமி ழுக்கு.
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நா ன் பறிந்துக்கொக ண்டிருப்போபன் வி மி னத்த ல்.
24. I will be studying for the exam.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருப்போபன் பரீட்லைசிக்க க.
25. I will be doing my homework.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருப்போபன் எனது வி ட்டுப்ப டம்.
Homework:
A. போமிபோல நா ம் கற்றிச் கொசி ற்கலைள You, He, She, It, We, You, They போப ன்றி
கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த வி க்க யிங்கலைள அலைமியுங்கள்.
B. போமிலுள்ள உத ரணங்கலைளப் ப ர்த்து இந்த 25 வி க்க யிங்கலைளயும்
போகள்வி பத ல க மி ற்றி ப் பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
C. இன்று நா ம் கற்றி (Future Continuous Tense) எத ர்க லத் கொத டர்வி லைன
வி க்க யிங்கலைளப் போப ல் நா லைள, அடுத்த மி தம், அடுத்த ஆண்டு இபோத
போநாரம் இபோத த கத என்கொனன்ன கொசிய்துக்கொக ண்டிருப்பர்கள் என்பலைத
சிற்று நா லைனத்துப்ப ருங்கள். ப ன் அவிற்லைறிப் பட்டியில ட்டுக்கொக ண்டு
அதலைன நா ம் இன்று பயி ற்சி கொசிய்ததுப் போப ன்று ஆங்க லத்த ல்
எழுத ப் பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
கவின க்கவும்:
இவ்வி று கொத டர் வி க்க யிங்கள கவும் எழுத ப் பயி ற்சி கொசிய்யில ம்.
I will be waiting for you when your plane arrives tonight.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருப்போபன் உனக்க க உனது வி மி ன
விந்தலைடயும் கொப ழுது இரவு.
Sarmilan will be playing on the computer when his mother comes home.
சிர்மி லன் வி லைளயி டிக்கொக ண்டிருப்ப ன் கணன யி ல் அவினது த யி ர்
விட்டிற்கு விரும் கொப ழுது.

I will be studying when you come.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருப்போபன் நா விரும் கொப ழுது.
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At the same time tomorrowI will be staying in America.
இபோத போநாரத்த ல் நா லைள நா ன் இருந்துக்கொக ண்டிருப்போபன்
அகொமிரிக்க வி ல்.
I am going to do a job.
நா ன் கொசிய்யிப் போப க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
ஆங்க லத்த ல் எத ர்க லச் கொசி ற் ப ரபோயி கங்கலைள ஆறு கொவிவ்போவிறு
வி தமி க விலைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அலைவி:
1. Future “will”
2. Future “going to”
3. Present continuous used as future
4. Future continuous
5. Future perfect simple
6. Future perfect continuous
இவிற்றி ல் நா ம் கற்கப்போப விது “going to” என்பதன் பயின்ப டு பற்றி
மிட்டுபோமி. "going to" என்பது (வி லைனச்கொசி ற்கள ன்) க லத்லைதக்
குறி ப்பதல்ல என்றி லும் அது எத ர்க ல எண்ணங்கலைள, த ட்டங்கலைள
கொவிள ப்படுத்த ப் போபசுவிதற்க ன ஒரு சி றிப்பு கொசி ற்ப ரபோயி கமி கும்.
(Going to is not a tense. It is a special expression to talk about the future.)
“going to” என்பதன் பயின்ப ட்லைட இரண்டு வி தமி கப் ப ரித்துப்
ப ர்க்கல ம்.
1. ஏற்கொகனபோவி த ட்டமி ட்ட ஒரு கொசியிலைல கொசிய்யித் தயி ர விலைத
அல்லது கொசிய்யி முயிற்சி ப்பலைத கொவிள ப்படுத்துவிதற்கு. (planned actions in
the future)
உத ரணம்:
I am going to buy a new car tomorrow.
நா ன் வி ங்கப்போப க ன்போறின் ஒரு புத யி மிக ழூந்து நா லைள.
2. ஏற்கொகனபோவி எத ர்ப்ப ர்த்த ஒன்று நாடக்கப்போப க ன்றிது என்பலைத
முன்னத கபோவி அறி வி த்தல், முன்னத கபோவி எண்ணத்லைத
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கொவிள ப்படுத்தல் போப ன்றிவிற்றி ற்கு. (போசி த டம், சி தகம்) (something is
going to happen in the future)
உத ரணம்:
Look at that cloud. I think it is going to rain.
ப ர் அந்த போமிகத்லைத. நா ன் நா லைனக்க போறின் மிலைழிப் கொபய்யிப்
போப க ன்றிது.
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + going to + Main verb
1. I + am + going to + do a job
2. He/ She/ It + is + going to + do a job.
3. You/ We/ They + are + going to + do a job.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + going to + Main verb
1. I + am + not + going to + do a job
2. He/ She/ It + is + not + going to + do a job.
3. You/ We/ They + are + not + going to + do a job.
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + going to + Main verb
1. Am + I + going to + do a job?
2. Is + he/ she/ It + going to + do a job?
3. Are + you/ we/ they + going to + do a job? இவிற்றி ல் "Auxiliary verb "துலைண
வி லைன வி க்க யித்த ன் ஆரம்ப த்த லும் “Subject” இற்கு ப ன்ன ல் "going to"
விந்துள்ளலைதயும் கவின யுங்கள்.
இன்லைறியிப் ப டத்த ல் First Person Singular, Third person Singular, Second Person
Singular and Plural போப ன்றிவிற்றி ன் பயின்ப டுகலைளக் கவின யுங்கள்.
இவிற்லைறி மூன்று பகுத கள க போவிறுப்படுத்த க் கபோழி
க ட்டப்பட்டுள்ளது.
பகுத 1
Are you going to do a job?
நா கொசிய்யிப்போப க ன்றி யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I am going to do a job. (I’m)

www.asiriyar.com

ஆம், நா ன் கொசிய்யிப்போப க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
No, I am not going to do a job. (I’m not)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்யிப்போப வித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Are you going to speak in English?
நா போபசிப்போப க ன்றி யி ஆங்க லத்த ல்?
Yes, I am going to speak in English. (I’m)
ஆம், நா ன் போபசிப்போப க ன்போறின் ஆங்க லத்த ல்.
No, I am not going to speak in English. (I’m not)
இல்லைல, நா ன் போபசிப்போப வித ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Are you going to learn English grammar through Tamil?
நா கற்கப்போப க ன்றி யி ஆங்க ல இலக்கணம் தமி ழ் மூலமி க?
Yes, I am going to learn English grammar through Tamil. (I’m)
ஆம், நா ன் கற்கப்போப க ன்போறின் ஆங்க ல இலக்கணம் தமி ழ் மூலமி க.
No, I am not going to learn English grammar through Tamil. (I’m not)
இல்லைல, நா ன் கற்கப்போப வித ல்லைல ஆங்க ல இலக்கணம் தமி ழ்
மூலமி க.
பகுத 2
Is he going to do a job?
அவின் கொசிய்யிப்போப க ன்றி ன ஒரு போவிலைல?
Yes, he is going to do a job. (he’s)
ஆம், அவின் கொசிய்யிப்போப க ன்றி ன் ஒரு போவிலைல.
No, he is not going to do a job. (isn’t)
இல்லைல, அவின் கொசிய்யிப்போப வித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Is she going to go to school?
அவிள் போப கப்போப க ன்றி ள ப டசி லைலக்கு?
Yes, she is going to go to school. (she’s)
ஆம், அவிள் போப கப்போப க ன்றி ள் ப டசி லைலக்கு.
No, she is not going to go to school. (isn’t)
இல்லைல, அவிள் போப கப்போப வித ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
Is it going to rain?
மிலைழிப் கொபய்யிப்போப க ன்றித ?
Yes, it is going to rain. (it’s)
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ஆம், மிலைழிப் கொபய்யிப்போப க ன்றிது.
No, it is not going to rain. (isn’t)
இல்லைல, மிலைழிப் கொபய்யிப்போப வித ல்லைல.
பகுத 3
Are they going to do a job?
அவிர்கள் கொசிய்யிப்போப க ன்றி ர்கள ஒரு போவிலைல?
Yes, they are going to do a job. (they’re)
ஆம், அவிர்கள் கொசிய்யிப்போப க ன்றி ர்கள் ஒரு போவிலைல.
No, they are not going to do a job. (aren’t)
இல்லைல, அவிர்கள் கொசிய்யிப்போப வித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Are they going to speak in English?
அவிர்கள் போபசிப்போப க ன்றி ர்கள ஆங்க லத்த ல்?
Yes, they are going to speak in English. (they’re)
ஆம், அவிர்கள் போபசிப்போப க ன்றி ர்கள் ஆங்க லத்த ல்.
No, they are not going to speak in English. (aren’t)
இல்லைல, அவிர்கள் போபசிப்போப வித ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Are we going to win?
நா ங்கள் கொவிற்றி கொபறிப் போப க ன்போறி மி ?
Yes, we are going to win. (we’re)
ஆம், நா ங்கள் கொவிற்றி கொபறிப் போப க ன்போறி ம்.
No, we are not going to win. (aren’t)
இல்லைல, நா ங்கள் கொவிற்றி கொபறிப் போப வித ல்லைல.
இப்கொப ழுது “Affirmative Sentences” வி க்க யிங்கள் இருபத்லைதந்து கபோழி
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளது. அவிற்லைறிப் பயி ற்சி கொசிய்போவி ம்.
1. I am going to sing at the party.
நா ன் ப டப்போப க ன்போறின் வி ருந்துபச்சி ர நா கழ்வி ல்.
2. I am going to see him today evening.
நா ன் ப ர்க்கப்போப க ன்போறின் அவிலைன இன்று மி லைல.
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நா ன் (பகல் சி ப்ப டு) சி ப்ப டப்போப க ன்போறின் எனது
வி டிக்லைகயி ளருடன்.
4. I am going to fly to Germany
நா ன் பறிக்கப்போப க ன்போறின் போயிர்மின க்கு.
5. I am going to go on vacation.
நா ன் போப கப் போப க ன்போறின் (ஓய்வு நா ட்கள ல்) வி டுமுலைறியி ல்
6. I am going to see what he can do.
நா ன் ப ர்க்கப்போப க ன்போறின் அவினுக்கு என்ன கொசிய்யி முடியும் (என்று)
7. I am going to talk in the meeting.
நா ன் போபசிப்போப க ன்போறின் கூட்டத்த ல்.
8. I am going to visit PKP’s blog.
நா ன் ப ர்லைவியி டப்போப க ன்போறின் PKP யி ன் விலைலப்பத லைவி.
9. I am going to buy a BMW car.
நா ன் வி ங்கப்போப க ன்போறின் ஒரு BMW மிக ழூந்து.
10. I am going to help to Sensolai.
நா ன் உதவிப்போப க ன்போறின் கொசிஞ்போசி லைலக்கு.
11. I am going to write an English grammar book.
நா ன் எழுதப்போப க ன்போறின் ஓர் ஆங்க ல இலக்கணப் புத்தகம்.
12. I am going to go swimming.
நா ன் போப கப்போப க ன்போறின் நாந்துவிதற்கு.
13. I am going to paint the house
நா ன் விர்ணம் பூசிப்போப க ன்போறின் விட்டிற்கு.
14. I am going to paint my bedroom tomorrow.
நா ன் விர்ணம் பூசிப்போப க ன்போறின் எனது படுக்லைக அலைறிக்கு.
15. I am going to miss the train.
நா ன் தவிறிவி டப்போப க ன்போறின் கொத டரூந்லைத.
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16. I am going to tell history of Tamil.
நா ன் கூறிப்போப க ன்போறின் தமி ழி ன் விரல ற்லைறி.
17. I am going to help to people.
நா ன் உதவிப்போப க ன்போறின் மிக்களுக்கு.
18. I am going to get down meals from canteen.
நா ன் எடுப க்கப்போப க ன்போறின் உணவு சி ற்றுண்டிசி லைலயி ல ருந்து.
19. I am going to watch a movie
நா ன் ப ர்க்கப்போப க ன்போறின் ஒரு த லைரப்படம்.
20. I am going to climb that mountain one day
நா ன் ஏறிப்போப க ன்போறின் அந்த மிலைலக்கு ஒரு நா ள். (ஒரு நா லைளக்கு)
21. I am going to leave from Sri Lanka.
நா ன் கொவிள போயிறிப்போப க ன்போறின் இலங்லைகயி ல ருந்து.
22. I am going to start our own business.
நா ன் ஆரம்ப க்கப்போப க ன்போறின் எங்கள் கொசி ந்த வி யி ப ரத்லைத.
23. I am going to make jam
நா ன் தயி ரிக்கப்போப க ன்போறின் பழிக்கூழ்.
24. I am going to play golf with Sarmilan
நா ன் வி லைளயி டப்போப க ன்போறின் குழி ப்பந்த ட்டம் சிர்மி லனுடன்.
25. I am going to win the world.
நா ன் கொவில்லப்போப க ன்போறின் உலலைக.
Homework:
1. போமிபோல நா ம் கற்றி 25 வி க்க யிங்கலைளயும் இப்கொப ழுது போகள்வி
பத ல க மி ற்றி பயி ற்சி கொசிய்துப் ப ருங்கள்.
2. போமிலும் He, She, It, You, They, We போப ன்றிவிற்லைறிப் பயின்படுத்த
வி க்க யிங்கள் அலைமித்துப் பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
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3. அவிற்லைறி போகள்வி பத ல க மி ற்றி எழுத யும் போபசி யும் பயி ற்சி ப்
கொபறுங்கள். போகள்வி பத ல க மி ற்றி ப் பயி ற்சி ப்கொபறும் கொப ழுது நா ம்
இன்று கற்றி உத ரணங்கலைளக் கவின த்து பயி ற்சி கொசிய்யிவும்.
4. கழுள்ளவி று நாண்ட கொசி ற்கொத டர்கள கவும்எழுத பயி ற்சி
கொசிய்யில ம்.

Good idea, I am going to bring some vine.
நால்ல போயி சிலைன, நா ன் கொக ண்டுவிரப்போப க ன்போறின் கொக ஞ்சிம்
த ர ட்லைசிப் (புள க்கலைவித்த) பழிச்சி று.
I think it is going to rain.

நா ன் நா லைனக்க போறின் மிலைழிப் கொபய்யிப்போப க ன்றிது.
Look at this car! It is going to crash into the tree.

ப ர் அந்த மிக ழூந்லைத! அது போமி தப்போப க ன்றிது அந்த மிரத்த ன ல்.

He is going to become a dentist when he grows up.
அவின் ஒரு பல்லைவித்த யிர கப்போப க ன்றி ன் அவின் விளர்ந்து
கொபரியிவின கும் கொப ழுது.
What are you going to do when you get your degree?

நா என்ன கொசிய்யிப்போப க ன்றி ய் உனது (பல்கலைலக் கழிகப்) பட்டம்

கொபறும் கொப ழுது?

What kind of jam are you going to make?

என்ன விலைகயி ன பழிக்கூழ் நா தயி ரிக்கப்போப க ன்றி ய்?
குறி ப்பு -1:
1. நா ன் கொசிய்யிப் போப க ன்போறின், போப கப்போப க ன்போறின்,
ப டப்போப க ன்போறின், ப ர்க்கப்போப க ன்கொறின் எனும் வி ர்த்லைதகலைளச்
சிற்று ப ருங்கள். இவிற்றி ல் “போப க ன்போறின்” எனும் ஒருச்கொசி ல்
இவ்வி க்க யிங்களுடன் இலைணந்து பயின்படுக ன்றிது. அத விது ஒரு
கொசியிலைல கொசிய்யி எத்தன க்க ன்போறின், தயி ர க ன்போறின் அல்லது
முயிற்சி க்க ன்போறின் எனும் அர்த்தங்கள போலபோயி அலைவி
பயின்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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தவி ர சி த ரண நா கழ்க ல வி லைனயி கபோவி , நா கழ்க லத்
கொத டர்வி லைனயி கபோவி பயின்படவி ல்லைல என்பலைத கவின க்கவும்.
உத ரணம்:
I read a book.
நா ன் வி சி க்க ன்போறின் ஒரு புத்தகம்.
I am reading a book.
நா ன் வி சி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு புத்தகம்.
I am going to read a book.
நா ன் வி சி க்கப்போப க ன்போறின் ஒரு புத்தகம். (இவிற்லைறிக்
குழிப்ப க்கொக ள்ள தர்கள்.)
குறி ப்பு -2:
கழுள்ள வி க்க யிங்கள ல் "going to go" என்பலைத "going" என்று மிட்டுபோமி
பயின்படுத்துபோவி ரும் இருக்க ன்றினர். (Going to go' can be shortened to 'going.)
இவிற்லைறி கவின த்த ல் லைவிக்கவும்.
she is going to go to school. (She going to school)
அவிள் போப கப்போப க ன்றி ள் ப டசி லைலக்கு.
கவின க்கவும்:
ஆங்க லத் த லைரப்படங்கள், நா கழ்ச்சி கள் போப ன்றிவிற்றி ல் "gonna" எனும்
கொசி ற்பதத்லைத அடிக்கடி பலர் போபசுவிலைதக் போகட்டிருப்பர்கள். இந்த
“gonna” எனும் கொசி ல் "going to" என்பத ன் சுருக்கம் என்பலைத நா லைனவி ல்
கொக ள்க. இது அத கமி க அகொமிரிக்க ஆங்க லத்த ல் பயின்படுக றிது.
('going to' is often shortened to 'gonna', especially in American English.)
உத ரணம்:
Are you going to go soon?
Are you gonna go soon?
I was going to do a job.
நா ன் கொசிய்யிப்போப போனன் ஒரு போவிலைல.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள ன் பயின்ப ட னது நா ம் ஏத விது ஒரு
கொசியிலைல கொசிய்யி த ட்டமி ட்டிருப்போப ம் (கடந்தக் க லத்த ல்) ஆன ல்
அத்த ட்டம் நா லைறிபோவிறி மில் அல்லது கொசியில்படுத்த முடியி மில்
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போப யி ருக்கும். இவ்வி றி ன வி க்க யி அலைமிப்புக்கலைள “The Future in the
Past” என்க ன்றினர்.
உத ரணம்:
I was going to visit to Tamil Nadu, but I couldn't get a visa.
நா ன் (ப ர்க்க) போப கப்போப போனன் தமி ழ்நா ட்டிற்கு ஆன ல் எனக்கு
க லைடக்கவி ல்லைல விசி .
I was going to watch a movie, but there wasn't enough time.
நா ன் ப ர்க்கப்போப போனன் ஒரு த லைரப்படம், ஆன ல் போநாரம்
போப துமி னத க இருக்கவி ல்லைல.
நா ன் (ப ர்க்க) போப கப்போப போனன் தமி ழ்நா ட்டிற்கு. இத ல்
“போப கப்போப போனன்” எனும் கொசி ல், போப கத் த ட்டமி ட்டிருந்போதன் எனும்
கொப ருள போலபோயி பயின்படுத்தப் பட்டுள்ளது என்பலைத நா லைனவி ல்
கொக ள்க.
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + going to + Main verb
1. I/ He/ She/ It + was + going to + do a job.
2. You/ We/ They + were + going to + do a job.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + going to + Main verb
1. I/ He/ She/ It + was + not + going to + do a job.
2. You/ We/ They + were + not + going to + do a job.
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + going to + Main verb
1. Was + I/ he/ she/ it + going to + do a job?
2. Were + you/ we/ they + going to + do a job? இவிற்றி ல் "Auxiliary verb "துலைண
வி லைன வி க்க யித்த ன் ஆரம்ப த்த லும் “Subject” ற்கு ப ன்ன ல் "going to"
விந்துள்ளலைதயும் கவின யுங்கள்.
இன்லைறியிப் ப டத்த ல் “First Person Singular and Third person Singular”, “Second
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போவிறுப்ப டுகலைளக் கபோழி க ட்டப்பட்டுள்ளது.
பகுத 1
Was I going to do a job?
நா ன் கொசிய்யிப்போப போனன ஒரு போவிலைல?
Yes, I was going to do a job.
ஆம், நா ன் கொசிய்யிப்போப போனன் ஒரு போவிலைல.
No, I was not going to do a job. (wasn’t)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்யிப்போப கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Was he going to go to school?
அவின் போப கப்போப ன ன ப டசி லைலக்கு?
Yes, he was going to go to school.
ஆம், அவின் போப கப்போப ன ன் ப டசி லைலக்கு.
No, he wasn’t going to go to school. (was + not)
இல்லைல, அவின் போப கப்போப கவி ல்லைல ப டசி லைலக்கு.
Was she going to learn English?
அவிள் கற்கப்போப ன ள ஆங்க லம்?
Yes, she was going to learn English.
ஆம், அவிள் கற்கப்போப ன ள் ஆங்க லம்.
No, she wasn’t going to learn English. (was + not)
இல்லைல, அவிள் கற்கப்போப கவி ல்லைல ஆங்க லம்.
பகுத 2
Were you going to do a job?
நா கொசிய்யிப் போப ன யி ஒரு போவிலைல?
Yes, you were going to do a job.
ஆம், நா கொசிய்யிப்போப ன ய் ஒரு போவிலைல.
No, you weren’t going to do a job. (were + not)
இல்லைல, நா கொசிய்யிப்போப கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Were we going to speak in English?
நா ங்கள் போபசிப்போப போன மி ஆங்க லத்த ல்?
Yes, we were going to speak in English.
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ஆம், நா ங்கள் போபசிப்போப போன ம் ஆங்க லத்த ல்.
No, we weren’t going to speak in English. (were + not)
இல்லைல, நா ங்கள் போபசிப்போப கவி ல்லைல ஆங்க லத்த ல்.
Were they going to learn English grammar?
அவிர்கள் படிக்கப்போப ன ர்கள ஆங்க ல இலக்கணம்?
Yes, they were going to learn English grammar.
ஆம், அவிர்கள் படிக்கப்போப ன ர்கள் ஆங்க ல இலக்கணம்.
No, they weren’t going to learn English grammar. (were + not)
இல்லைல, அவிர்கள் படிக்கப்போப கவி ல்லைல ஆங்க ல இலக்கணம்.
இப்கொப ழுது கபோழி இருபத்லைதந்து “Affirmative Sentences” வி க்க யிங்கள்
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளது. அவிற்லைறிப் பயி ற்சி கொசிய்போவி ம்.
1. I was going to join the military.
நா ன் போசிரப்போப போனன் இர ணுவித்த ல்.
2. I was going to tell a lie.
நா ன் கொசி ல்லப்போப போனன் ஒரு கொப ய்.
3. I was going to die in the accident.
நா ன் சி கப்போப போனன் வி பத்த ல்.
4. I was going to fly to Canada
நா ன் பறிக்கப்போப போனன் கனட வி ற்கு.
5. I was going to go on vacation.
நா ன் போப கப்போப போனன் வி டுமுலைறியி ல்
6. I was going to say my love.
நா ன் கொசி ல்லப்போப போனன் எனது க தலைல.
7. I was going to send a SMS.
நா ன் அனுப்பப்போப போனன் ஒரு குறுந்தகவில்.
8. I was going to go to university.
நா ன் போப கப்போப போனன் பல்கலைலக் கழிகத்த ற்கு.
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9. I was going to buy a BMW car.
நா ன் வி ங்கப்போப போனன் ஒரு BMW மிக ழூந்து.
10. I was going to wash the dishes.
நா ன் கழுவிப்போப போனன் தட்டுகலைள.
11. I was going to write my autobiography.
நா ன் எழுதப்போப போனன் எனது சுயிசிரிலைதலையி.
12. I was going to go swim in the sea.
நா ன் நாந்தப்போப போனன் கடல ல்.
13. I was going to play in the playground
நா ன் வி லைளயி டப்போப போனன் வி லைளயி ட்டு லைமித னத்த ல்
14. I was going to buy a motorcycle.
நா ன் வி ங்கப்போப போனன் ஒரு உந்துருள .
15. I was going to miss the bus.
நா ன் தவிறிவி டப்போப போனன் போபரூந்லைத.
16. I was going to fight with them.
நா ன் சிண்லைடயி டப்போப போனன் அவிர்களுடன்.
17. I was going to waste my time.
நா ன் விணடிக்கப்போப போனன் எனது போநாரத்லைத.
18. I was going to seek political asylum in Thailand.
நா ன் அரசி யில் புகல டம் போக ரப்போப போனன் த ய்ல ந்த ல்.
19. I was going to watch a movie
நா ன் ப ர்க்கப்போப போனன் ஒரு த லைரப்படம்.
20. I was going to go to the party
நா ன் போப கப்போப போனன் வி ருந்துபச்சி ர நா கழ்வி ற்கு
21. I was going to join the gym.
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நா ன் போசிரப்போப போனன் போதகப் பயி ற்சி ச் சி லைலயி ல்.
22. I was going to die in Sri Lankan air raid
நா ன் சி கப்போப போனன் சி றி லங்க வி மி னத் த க்குதல ல்.
23. I was going to kill him
நா ன் கொக ல்லப்போப போனன் அவிலைன.
24. I was going to take some photos
நா ன் எடுக்கப்போப போனன் சி ல புலைகப்படங்கள்.
25. I was going to travel around the world.
நா ன் ப ரயி னம் கொசிய்யிப்போப போனன் உலகம் சுற்றி லும். (முழுவிதும்)
Homework:
1. போமிபோல நா ம் கற்றி 25 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
2. போமிலும் He, She, It, You, They, We போப ன்றிச் கொசி ற்கலைள இலைணத்து
வி க்க யிங்கள் அலைமித்து பயி ற்சி ப் கொபறுங்கள்.
3. உங்கள் வி ழ்க்லைகயி ல் (அலைதச் கொசிய்யிப்போப போனன், இலைதச்
கொசிய்யிப்போப போனன் என) நாங்கள் விகுத்த எத்தலைனபோயி எத ர்க லத்
த ட்டங்கள், கனவுகள், எத ர்ப்ப ர்ப்புக்கள் இருந்த ருக்கும், அவிற்றி ல்
நா லைறிபோவிறி மில் போப னலைவிகலைளப் பட்டியில் இட்டுக்கொக ள்ளுங்கள்.
ப ன் அவிற்லைறி இன்று நா ம் கற்றிதுப் போப ன்று ஆங்க லத்த ல் எழுத ப்
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
4. கழுள்ளவி று நாண்ட கொசி ற்கொத டர்கள கவும்எழுத பயி ற்சி
கொசிய்யில ம்.
I was going to visit my uncle in Point Pedro last year, but I couldn't get the pass.
நா ன் ப ர்க்கப் போப கப்போப போனன் என் மி மி லைவி பருத்த த்துலைறிக்கு,
ஆன ல் எனக்கு க லைடக்கவி ல்லைல பயின அனுமித . (எனபோவி மி மி லைவி
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ப ர்க்கும் த ட்டம் நா லைறிபோவிறிவி ல்லைல)
I was going to wash the dishes, but there wasn't enough time.
நா ன் கழுவிப்போப போனன் தட்டுகலைள, ஆன ல் போநாரம் (போப துமி னத க)
இருக்கவி ல்லைல.
I was going to rent a motorbike but I rented a car instead.
நா ன் வி டலைகக்கு எடுக்கப்போப போனன் ஒரு உந்துருள ஆன ல்
(அதற்குப்) பத ல க வி டலைகக்கு எடுத்போதன் ஒரு மிக ழூந்து.
I was going to take some photos but I forgot my camera.
நா ன் எடுக்கப்போப போனன் சி ல புலைகப்படங்கள் ஆன ல் நா ன்
மிறிந்துவி ட்போடன் (எடுத்துச்கொசில்ல) புலைகப்படக் கருவி லையி.
I was going to go to Kowloon park but I had homework to do at home.
நா ன் போப கப்போப போனன் கவ்லூன் பூங்க வி ற்கு ஆன ல் எனக்கு
இருந்தது விட்டுப் ப டங்கள் கொசிய்விதற்கு விட்டில்.
கவின க்கவும்:
இன்லைறியி வி க்க யி அலைமிப்புகள ல் (Forms) பயின்படுத்தப்பட்டிருக்கும்,
கொசிய்யிப்போப போனன், போப கப்போப போனன், எடுக்கப்போப போனன்,
ப ர்க்கப்போப போனன் போப ன்றி கொசி ற்கொத டர்கள் ஒரு கொசியிலைல கொசிய்யி
எத்தன த்போதன், தயி ர போனன் அல்லது முயிற்சி த்போதன் போப ன்றி
அர்த்தங்கள போலபோயி பயின்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
went - போப போனன்
“போப போனன்” எனும் இறிந்தக்க ல வி லைனச் கொசி ல்ல க இங்போக
பயின்படவி ல்லைல என்பலைத நா லைனவி ல் கொக ள்க.
I can do a job.
I am able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியும் ஒரு போவிலைல.
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I am unable to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியி து ஒரு போவிலைல.
இன்லைறியிப் ப டத்த ல் 15, 16 இரண்டு வி க்க யிங்களுக்குமி ன தமி ழ்
அர்த்தம் ஒபோர மி த ரியி கபோவி கொக டுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆம் "can"
என்பதும் " + able to" என்பதும் ஒத்தக்கருத்லைதபோயி
கொவிள ப்படுத்துக ன்றின. இலைவி நா கழ்க லத்த ன் (முடியும்/முடியி து)
ஆற்றிலைல அல்லது சி த்த யித்லைத கொவிள ப்படுத்த பயின்படுவினவி கும்.
அபோநாகமி க போபசும் போப து “can” அத களவி லும், எழுதும் போப து அல்லது
வி ண்ணப்பங்கள் கொசிய்த கள் போப ன்றிவிற்றி ல் “+ able to” அத களவி ல்
பயின்ப ட்டில் இருப்பலைதயும் அவித ன க்கல ம்.
பயின்ப ட்டில் இவ்வி ரண்டு வி க்க யி அலைமிப்புக்கள னதும் கொப ருள்
ஒபோர மி த ரியி னத க இருக்க ன்றிப் போப த லும், இலைவி
இரண்டுக்குமி ன போவிறுப்ப டு, “can” ஒரு துலைணவி லைனயி கும். ஆன ல்
“be able to” ஒரு துலைணவி லைனயில்ல.
எனபோவி இலைவிகள் இரண்லைடயும் இரண்டுப் பகுத கள கப் ப ரித்து
வி ரிவி கப் ப ர்ப்போப ம்.
பகுத - 1
Can ஒரு துலைணவி லைனயி கும். (Can is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb)
இதன் பயின்ப டுகள வின.
1. ஆற்றிலைல கொவிள ப்படுத்தல், நா கழிக்கூடியி/நா கழ்த்தக்கூடியி
சி த்த யித்லைத (முடியும் முடியி து என) கொவிள ப்படுத்தல்
2. போவிண்டுபோக ள் வி டுத்தல்
3. அனுமித போக ரல்
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb
1. I / He/ She/ It/ You/ We/ They + can + do a job.
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Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb
1. I/ He/ She/ It/ You/ We/ They + can + not + do a job.
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb
1. Can + I/ he/ she/ it/ you/ we/ they + do a job?
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கலைள சிற்றுக் கவின யுங்கள். இவிற்றி ல் I, He,
She, It, You, We, They என சிகல வி க்க யி அலைமிப்புக்கபோள டும் "Can"
மிட்டுபோமி துலைண வி லைனயி கப் பயின்படுக ன்றிது. (Can is invariable. There is
only one form of can.)
கழுள்ள உத ரணங்கலைளப் ப ர்க்கவும்.
Can you do a job?
உனக்கு கொசிய்யி முடியுமி ஒரு போவிலைல?
Yes, I can do a job.
ஆம், எனக்கு கொசிய்யி முடியும் ஒரு போவிலைல.
No, I can’t do a job. (can + not)
இல்லைல, எனக்கு கொசிய்யி முடியி து ஒரு போவிலைல.
Can you speak in English? (போவிண்டுபோக ள்)
உனக்கு போபசி முடியுமி ஆங்க லத்த ல்?
Yes, I can speak in English.
ஆம், எனக்கு போபசி முடியும் ஆங்க லத்த ல்.
Sorry, I can’t speak in English. (can + not)
மின்ன க்கவும், எனக்கு போபசி முடியி து ஆங்க லத்த ல்.
Can I smoke in this room? (அனுமித போக ரல்)
எனக்கு புலைகப்ப டிக்க முடியுமி இந்த அலைறியி ல்?
Yes, you can smoke in this room.
ஆம், உனக்கு புலைகப்ப டிக்க முடியும் இந்த அலைறியி ல்.
Sorry, you can’t smoke in this room. (can + not)
மின்ன க்கவும், உனக்கு புலைகப்ப டிக்க முடியி து இந்த அலைறியி ல்.
(அனுமித மிறுக்கப்படுக ன்றிது)
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கவின க்கவும்:
முக்க யிமி க இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கள ல் ப ரத ன வி லைன
எப்போப தும் "bare infinitive" வி கபோவி பயின்படும். அத விது ப ரத ன
வி லைனச்கொசி ல்லுடன் வி லைனகொயிச்சிம் "to" இலைணந்து விர து. (The main
verb is always the bare infinitive. 'infinitive without "to").
இவிற்லைறியும் மினத ல் லைவிக்கவும்
குறி ப்ப க "can" இன் பயின்ப டு நா கழ்க லத்லைதபோயி குறி க்கும்.
இருப்ப னும் இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கபோள டு எத ர்க ல கொசி ற்கள்
இலைணந்து பயின்படுத்துமி டத்து எத ர்க ல வி க்க யிங்கள கவும் சி ல
சிந்தர்ப்பங்கள ல் பயின்படும்.
உத ரணம்:
Can you come with me today?
உனக்கு விரமுடியுமி என்னுடன் இன்று?
Yes, I can come with you today.
ஆம், எனக்கு விரமுடியும் உன்னுடன் இன்று. (நா கழ்க லம்)
Sorry. I can’t. But I can come with you tomorrow.
மின்ன க்கவும், எனக்கு முடியி து. ஆன ல் எனக்கு விரமுடியும்
உன்னுடன் நா லைள. (எத ர்க லம்)
அத விது “tomorrow” எனும் கொசி ற்பதம் இலைணந்து விந்துள்ளத ல் அது
எத ர்க ல வி க்க யிமி கப் பயின்படுக ன்றிது என்பலைத நா லைனவி ல்
கொக ள்க.
பகுத – 2
நா கழ்க லத்த ன் ஆற்றில்கலைள கொவிள ப்படுத்தும் “can” போப ன்போறி “+ able to”
என்பதும் நா கழ்க லத்த ன் (முடியும்/ முடியி து) ஆற்றில்கலைள அல்லது
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ப ர்ப்போப ம். இருப்ப னும் + able to ஒரு துலைண வி லைனயில்ல என்பலைத
நா லைனவி ல் லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
இந்த “+ able to” இன் பயின்ப டு நா கழ்க லத்த ல் எவ்வி று
பயின்படுக ன்றிது என்று கழுள்ள உத ரணங்கலைளப் ப ர்க்கவும்.
Positive (Affirmative)
Subject + be + able + infinitive
1. I + am + able + to + do a job
2. He/ She/ It + is + able + to + do a job.
3. You/ We/ They + are + able + to + do a job.
Negative
Subject + be + able + infinitive
1. I + am not + able + to + do a job
2. He/ She/ It + is not + able + to + do a job.
3. You/ We/ They + are not + able + to + do a job.
Question (Interrogative)
Be + Subject + able + infinitive
1. Am + I + able + to + do a job?
2. Is + he/ she/ It + able + to + do a job?
3. Are + you/ we/ they + able + to + do a job?
போமிலும் சி ல உத ரணங்கள் போகள்வி பத ல்கள க கபோழி
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. இவிற்லைறிப் ப ர்க்கவும்.
Are you able to do a job?
உனக்கு முடியுமி கொசிய்யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I am able to do a job.
ஆம், எனக்கு முடியும் கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
No, I am unable to do a job. (am not able to என்றும் கூறில ம்)
இல்லைல, எனக்கு முடியி து கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
Are you able to speak French?
உனக்கு போபசி முடியுமி ப ரஞ்சு?
Yes, I am able to speak French.
ஆம், எனக்கு போபசி முடியும் ப ரஞ்சு.
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No, I am unable to speak French. (am not able to என்றும் கூறில ம்)
இல்லைல, எனக்கு போபசி முடியி து ப ரஞ்சு.
Are you able to drive heavy vehicles?
உனக்கு ஓட்ட முடியுமி கனரக வி கனங்கள்?
Yes, I am able to drive heavy vehicles
ஆம், எனக்கு ஓட்ட முடியும் கனரக வி கனங்கள்.
No, I am unable to drive heavy vehicles. (am not able to என்றும் கூறில ம்)
இல்லைல, எனக்கு ஓட்ட முடியி து கனரக வி கனங்கள்.
கவின க்கவும்:
“+ able to” இன் பயின்ப டு ஆற்றில்கலைள கொவிள ப்படுத்துவிதற்கு
பயின்படுவித யி னும் அது நா கழ்க லத்த ல் மிட்டுமி ன்றி
இறிந்தக்க லம், எத ர்க லம் என பல்போவிறு விடிவி லும்
பயின்படுக ன்றிது. அத விது முடியும், முடியுமி க இருந்தது, முடியுமி க
இருக்கும், முடியுமி க இருக்கல ம் என இன்னும் பல. அவிற்லைறி
எத ர்விரும் ப டங்கள ல் கற்கல ம். இன்லைறியிப் ப டத்த ல் “+ able to”
இன் நா கழ்க லப் பயின்ப ட்லைட மிட்டுபோமி வி ரிவி கக் கற்றுள்போள ம்.
Be able to வி க்க யி அலைமிப்புக்கள ன் வி லைனயுடன் வி லைனகொயிச்சிம் “to”
இலைணந்து பயின்படும். (be able to has an infinitive form)
I + can என்பதற்குப் பத ல க I + am able to
He/ She/ It + can என்பவிற்றி ற்குப் பத ல க He/ She/ It + is able to
You/ We/ They + can என்பவிற்றி ற்குப் பத ல க You/ We/ They + are able to
பயின்படுத்தல ம் என்பது உங்களுக்கு எள த க வி ளங்க யி ருக்கும்.
பயி ற்சி (Listening Practice)
போமிலும் சி ல வி க்க யிங்கலைள தமி ழ் வி ளக்கத்துடன் பயி ற்சி
கொசிய்போவி ம்.
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1. I can drive a car.
I am able to drive a car.
எனக்கு ஓட்ட முடியும் ஒரு மிக ழூந்து
2. I can swim in the sea.
I am able to swim in the sea.
எனக்கு நாந்த முடியும் கடல ல்.
3. I can play tennis.
I am able to play tennis.
எனக்கு வி லைளயி ட முடியும் கொடன்ன ஸ்.
4. I can speak five languages
I am able to speak five languages
எனக்கு போபசி முடியும் ஐந்து கொமி ழி கள்.
5. I can use my credit card.
I am able to use my credit card
எனக்கு ப வி க்க முடியும் எனது கடனட்லைட(லையி)
6. I can change my email ID.
I am able to change my email ID.
எனக்கு மி ற்றி முடியும் எனது மி ன்னஞ்சில் அலைடயி ளத்லைத.
7. I can hear your heartbeat.
I am able to hear your heartbeat.
எனக்கு போகட்க முடியும் உனது இதயித்துடிப்லைப.
8. I can get USA citizenship
I am able to get USA citizenship.
எனக்கு கொபறி முடியும் USA குடியுரிலைமி.
9. I can upload a game to my ipod.
I am able to upload a game to my ipod.
எனக்கு பத போவிற்றி முடியும் ஒரு ஆட்டத்லைத எனது ஐகொப ட்டிற்கு.
10. I can imagine
I am able to imagine
எனக்கு கற்பலைனச்கொசிய்யி முடியும்.
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11. I can see clearly now
I am able to see clearly now.
எனக்கு ப ர்க்க முடியும் கொதள வி க இப்கொப ழுது.
12. I can save images from the Internet
I am able to save images from the Internet
எனக்கு போசிமி க்க முடியும் நா ழிற்படங்கலைள இலைணயித்த ல ருந்து.
13. I can download Tamil movies
I am able to download Tamil movies
எனக்கு பத வி றிக்க முடியும் தமி ழ் த லைரப்படங்கள்.
14. I can practice my religion freely.
I am able to practice my religion freely.
எனக்கு ப ன்பற்றி முடியும் எனது மிதத்லைத சுதந்த ரமி க.
(இலைடயூறி ன்றி )
15. I can believe it
I am able to believe it.
எனக்கு நாம்ப முடியும் இலைத.
16. I can become a pilot
I am able to become a pilot
எனக்கு ஆக முடியும் ஒரு வி போன டியி க.
17. I can change my template
I am able to change my template.
எனக்கு மி ற்றி முடியும் எனது வி ர்ப்புருலைவி.
18. I can become a famous lawyer
I am able to become a famous lawyer
எனக்கு ஆக முடியும் ஒரு ப ரசி த்த ப்கொபற்றி சிட்டவி ளர க.
19. I can become an astronaut
I am able to become an astronaut
எனக்கு ஆக முடியும் ஒரு வி ண்கொவிள ப ரயி ண யி க.
20. I can buy new products
I am able to buy new products
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21. I can do it alone.
I am able to do it alone.
எனக்கு கொசிய்யி முடியும் இலைத தன யி க.
22. I can walk slowly
I am able to walk slowly
எனக்கு நாடக்க முடியும் கொமிதுவி க.
23. I can tolerate it
I am able to tolerate it
எனக்கு த ங்க க்கொக ள்ள முடியும் இலைத.
24. I can practice English at night
I am able to practice English at night
எனக்கு பயி ற்சி கொசிய்யி முடியும் ஆங்க லம் இரவி ல்
25. I can learn English in aangilam.blogspot.com.
I am able to learn English in aangilam.blogspot.com.
எனக்கு கற்க முடியும் ஆங்க லம் aangilam.blogspot.com இல்.
Homework:
1. போமிபோல நா ம் கற்றி 25 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி
எழுத பயி ற்சி ப் கொபறுங்கள்.
2. போகள்வி பத லுமி க மி ற்றி யிவிற்லைறிப் போபசி பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
3. போமிலும் He, She, It, You, They, We போப ன்றிச் கொசி ற்கலைள இலைணத்து
வி க்க யிங்கள் அலைமித்தும் பயி ற்சி ச் கொசிய்யில ம்.
4. உங்கள ல் "முடியும்" என்று நாங்கள் நா லைனக்கும் உங்களது
ஆற்றில்கலைளப் பட்டியில் இட்டுக்கொக ள்ளுங்கள். உங்கள ல்
"முடியி து" என்று நாங்கள் நா லைனப்பவிற்லைறியும்
பட்டியில ட்டுக்கொக ள்ளுங்கள். ப ன் அவிற்லைறி இன்று நா ம் எமிது
ப டத்த ல் கற்றிவி று எழுத ப் பயி ற்சி கொசிய்துப் ப ருங்கள் எவ்விளவு
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ஆச்சிரியிமி க இருக்கும்.
தமி ழி ல் போப ன்று ஆங்க லத்த ல் போபசும் ஆங்க லம் எழுதும் ஆங்க லம்
என இரண்டு வி தமி ன பயின்ப டுகள் இல்லைல. எனபோவி
எழுத யிவிற்லைறிபோயி போபசி ப் பழிகுங்கள்; உங்கள லும் இலக்கணப்
ப லைழியி ன்றி ஆங்க லம் போபசி முடியும்.
Engliah Grammar Explanation through Tamil. Free Tamil - English
நா லைனவி ல் லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்
"உலக ல் எந்த கொமி ழி யி ன லும் போபசும் கொமி ழி லையித் த ன் இலக்கண
வி த கள க விகுக்கப் பட்டுள்ளபோத தவி ர, எந்த ஒரு கொமி ழி யும்
இலக்கண வி த கலைள விகுத்து வி ட்டு மிக்கள ன் போபச்சுப் புழிக்கத்த ற்கு
விரவி ல்லைல."
I could do a job.
I was able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடிந்தது ஒரு போவிலைல.
I couldn't do a job.
I was unable to do a job. (wasn't able to)
எனக்கு கொசிய்யி முடியிவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
கடந்தப் ப டத்த ல் “can, am/is/are able to” இவிற்றி ன் இறிந்தக்க லப்
பயின்ப ட கபோவி “could, was/were able to” பயின்படுக றிது. "could" மிற்றும்
“was/were able to" இரண்டுக்குமி ன போவிறுப்ப டு “could” ஒரு துலைண
வி லைனயி கும். ஆன ல் “was/were able to” துலைண வி லைனகள் அல்ல.
இவிற்லைறி இரண்டுப் பகுத கள கப் ப ர்ப்போப ம்.
பகுத - 1
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb
1. I / He/ She/ It/ You/ We/ They + could + do a job.
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Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb
1. I/ He/ She/ It/ You/ We/ They + could + not + do a job.
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb
1. Could + I/ he/ she/ it/ you/ we/ they + do a job?
போமிபோல ப ருங்கள் I, He, She, It, You, We, They போப ன்றி வி க்க யிங்கபோள டு
"Could" மிட்டுபோமி பயின்படுக றிது. (Could is invariable; there is only one form of
could.)
கழுள்ளவி று போகள்வி பத ல கவும் அலைமித்து பயி ற்சி கொசிய்யில ம்.
Could you do a job?
உனக்கு கொசிய்யி முடிந்தத ஒரு போவிலைல?
Yes, I could do a job.
ஆம், எனக்கு கொசிய்யி முடிந்தது ஒரு போவிலைல.
No, I couldn’t do a job. (could + not)
இல்லைல, எனக்கு கொசிய்யி முடியிவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Could you come last night?
உனக்கு விர முடிந்தத போநாற்று இரவு?
Yes, I could come last night.
ஆம், எனக்கு விர முடிந்தது போநாற்று இரவு.
No, I couldn’t come last night. (could + not)
இல்லைல, எனக்கு விர முடியிவி ல்லைல போநாற்று இரவு.
பகுத – 2
இறிந்தக்க லத்த ன் கொப துவி ன ஆற்றில்கலைள கொவிள ப்படுத்த “could”
போப ன்போறி “was/were able to” - களும் பயின்படுக ன்றின. இருப்ப னும் + able to
ஒரு துலைண வி லைனயில்ல என்பலைத நா லைனவி ல்
லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
Positive (Affirmative)
Subject + be + able + infinitive
1. I/ He/ She/ It + was + able + to + do a job.
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2. You/ We/ They + were + able + to + do a job.
Negative
Subject + be + able + infinitive
1. I/ He/ She/ It + was not + able + to + do a job.
2. You/ We/ They + were not + able + to + do a job.
Question (Interrogative)
Be + subject + able + infinitive
1. Was + I/ he/ she/ It + able + to + do a job?
2. Were + you/ we/ they + able + to + do a job?
இவிற்றி லும் சி ல வி க்க யிங்கலைள போகள்வி பத ல்கள க மி ற்றி
க ட்டப்பட்டுள்ளன. இவ்வி று நாங்களும் பயி ற்சி கொசிய்யில ம்.
Were you able to do a job?
உனக்கு முடிந்தத கொசிய்யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I was able to do a job.
ஆம், எனக்கு முடிந்தது கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
No, I was unable to do a job. (was not able to என்றும் கூறில ம்)
இல்லைல, எனக்கு முடியிவி ல்லைல கொசிய்யி ஒரு போவிலைல.
Were they able to speak five languages?
அவிர்களுக்கு போபசி முடிந்தத ஐந்து கொமி ழி கள்?
Yes, they were able to speak five languages.
ஆம், அவிர்களுக்கு போபசி முடிந்தது ஐந்து கொமி ழி கள்.
No, they were unable to speak five languages. (were not able to)
இல்லைல, அவிர்களுக்கு போபசி முடியிவி ல்லைல ஐந்து கொமி ழி கள்.
இறிந்தக்க லத்த ன் கொப துவி ன ஆற்றில்கலைள வி விரிக்க “could”
அல்லது “was/were able to” இலைவி இரண்டில் ஏபோதனும் ஒன்லைறிப்
பயின்படுத்தல ம். இரண்டும் ஒத்தக்கருத்துச் கொசி ற்கள கபோவி
பயின்படுக ன்றின. (You can use either "could or was/were able to" describe a general
ability (but not a specific achievement) in the past.)
போமிலும் சி ல வி க்க யிங்கலைள தமி ழ் வி ளக்கத்துடன் பயி ற்சி
கொசிய்போவி ம்.
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1. I could swim when I was 5 years old.
I was able to swim when I was 5 years old.
எனக்கு நாந்த முடிந்தது எனக்கு ஐந்து வியித க இருந்தப் கொப ழுது.
2. I could run the 100 meter race very well.
I was able to run the 100 meter race very well.
எனக்கு ஓட முடிந்தது 100 மிட்டர் ஓட்ட(பந்தயி)ம் மி க நான்றி க.
3. I could see the sun rise every morning.
I was able to see the sun rise every morning.
எனக்கு ப ர்க்க முடிந்தது சூரியி உதயிம் ஒவ்கொவி ரு நா ளும்.
4. I could sing very well when I was a child.
I was able to sing very well when I was a child.
எனக்கு மி க நான்றி க ப ட முடிந்தது நா ன் ஒரு குழிந்லைதயி க இருந்தப்
கொப ழுது.
5. I could draw pictures.
I was able to draw pictures
எனக்கு விலைரயி முடிந்தது படங்கள்.
6. I could ride a bike when I was six.
I was able to ride a bike when I was six.
எனக்கு ஓட்ட முடிந்தது உந்துருள நா ன் ஆறு வியித க இருந்தப்
கொப ழுது(போத)
7. I could drive my car yesterday
I was able to drive my car yesterday.
எனக்கு ஓட்ட முடிந்தது எனது மிக ழூந்லைத போநாற்று.
8. I could take photographs
I was able to take photographs
எனக்கு எடுக்க முடிந்தது நா ழில் படங்கள்.
9. I could climb tree.
I was able to climb tree.
எனக்கு ஏறி முடிந்தது மிரம்.
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I was able to read when I was five.
எனக்கு வி சி க்க முடிந்தது நா ன் ஐந்து வியித க இருந்தப் கொப ழுது(போத).
Homework:
1. போமிபோல நா ம் கற்றி 10 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி
எழுத பயி ற்சி ப் கொபறுங்கள்.
2. போகள்வி பத லுமி க மி ற்றி யிவிற்லைறிப் போபசி பயி ற்சி கொபறில ம்.
3. போமிலும் He, She, It, You, They, We போப ன்றி கொசி ற்களுடன் இலைணத்து
வி க்க யிங்கள் அலைமித்து பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
4. கடந்தக் க லத்த ல் உங்கள ல் என்கொனன்ன கொசிய்யிக் கூடியி
ஆற்றில்கள் இருந்தது அல்லது கொசிய்யி முடிந்தது என்பலைத ஒரு
பட்டியில் இட்டுக்கொக ள்ளுங்கள். உங்கள ல் "முடியிவி ல்லைல" என்று
வி டுப்பட்டலைவிகள், கொசிய்யி முடியி மில் போப னலைவிகலைளயும் ஒரு
பட்டியில ட்டுக்கொக ள்ளுங்கள். ப ன் அவிற்லைறி இன்லைறியிப் ப டத்த ல்
நா ம் பயி ற்சி கொசிய்தலைதப் போப ன்று ஆங்க லத்த ல் எழுத பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள். போபசி யும் பயி ற்சி கொசிய்யில ம்.
5. கழுள்ளவி று நாண்ட கொசி ற்கொறி டர்கள கவும்எழுத ப் பயி ற்சி
கொசிய்விது மி கவும் பயினுள்ளத க இருக்கும்.
When we were staying at the hotel, we could see the sun rise every morning.
When we were staying at the hotel, we were able to see the sun rise every morning.
நா ங்கள் வி டுத யி ல் இருந்துக்கொக ண்டிருந்த (க லத்த ல்) கொப ழுது,
எங்களுக்கு ப ர்க்க முடிந்தது சூரியி உதயிம் ஒவ்கொவி ரு (நா ள்)
க லைலயி லும்.
My brother could drive cars when he was 10 years old.
My brother was able to drive cars when he was 10 years old.
என் சிபோக தரனுக்கு ஓட்ட முடிந்தது மிக ழூந்து அவின் பத்து வியித க
இருந்தப் கொப ழுது(போத).
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When I was living in Point Pedro, I could walk to work.
When I was living in Point Pedro, I was able to walk to work.
நா ன் பருத்த த்துலைறியி ல் விசி த்துக்கொக ண்டிருந்தப் கொப ழுது, எனக்கு
நாடந்து கொசில்ல முடிந்தது போவிலைலக்கு.
கவின க்கவும்
இறிந்தக்க லத்த ன் கொப துவி ன ஆற்றில்கலைள வி விரிக்க “could or
was/were able to” இரண்டில் ஏலைதபோயினும் பயின்படுத்தல ம் என்பலைதக்
கற்போறி ம். ஆன ல் இறிந்தக்க லத்த ல் குறி ப்ப ட்ட ஓர் கொசியிலைல,
ஆற்றிலைல அல்லது தன ப்பட்ட நா கழ்லைவி வி விரிக்க கட்ட யிம் “was/were
able to” பயின்படுத்த போவிண்டும் என்பலைத நா லைனவி ல் லைவியுங்கள். (You
must use “was/were able to” to describe a special achievement or a single event in the
past.) (இச்சிமியிங்கள ல் “could" பயின்படுத்துதல் கொப ருத்தமிற்றிது.)
உத ரணம்:
A man fell into the river yesterday. The police were able to save him. v (சிரி)
A man fell into the river yesterday. The police could save him. X - (ப லைழி)
ஒரு மின தன் வி ழுந்த ன் ஆற்றி னுள் போநாற்று, க வில் துலைறியி னர ல்
க ப்ப ற்றி முடிந்தது அவிலைன.
அபோதபோவிலைள எத ர்மிலைறி வி க்க யிங்கள ன் போப து couldn’t அல்லது
was/were able to இரண்டில் எதலைனயும் பயின்படுத்தல ம். இரண்டும்
சிரியி னபோத. (In the negative,' wasn't able to' OR 'couldn't' are both correct.)
உத ரணம்:
Sarmilan wasn't able to drive his car yesterday.V
Sarmilan couldn't drive his car yesterday.V
சிர்மி லனுக்கு ஓட்ட முடியிவி ல்லைல அவினது மிக ழூந்லைத போநாற்று.
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1. கொப துவி ன ஆற்றில்கலைள அல்லது சி த்த யித்லைத வி விரிக்க “can, am/is/are able to” இன் இறிந்தக்க லப் பயின்ப ட கபோவி “could, - was/were able
to” பயின்படுக றிது.
2 . could, - was/were able to இரண்டுக்குமி ன போவிறுப்ப டு: could ஒரு துலைண
வி லைனயி கும். was/were able to துலைண வி லைனயில்ல.
3. முக்க யிமி க “could” எப்கொப ழுதும் ப ரத ன வி லைனயுடன் "bare infinitive"
வி கபோவி பயின்படும். அத விது ப ரத ன வி லைனச்கொசி ல்லுடன்
வி லைனகொயிச்சிம் "to" இலைணந்து விர து. (The main verb is always the bare infinitive;
'infinitive without "to".)
5, ஆன ல் "be able to" வி க்க யி அலைமிப்புக்களுடன் வி லைனகொயிச்சிம் “to”
இலைணந்து பயின்படும். (be able to has an infinitive form.)
6. ஏத விது ஒன்லைறி (நாம்மி டம் இல்ல த ஒரு ஆற்றிலைல அல்லது
பரிச்சியிம் இல்ல த ஒன்லைறி) மி கக் கடினத்துடன் கொசிய்து
முடித்த ருந்த ல் நா ம் அதலைன வி விரிக்க "managed to" பயின்படுத்தல ம்.
(If it was something difficult we use "managed to".)
உத ரணம்:
She managed to delete the virus from her computer.
அவிள் கடினத்துடன் சி மி ள த்து/முயிற்சி த்து அழி த்த ள் நாச்சு
நா ரல்கலைள அவிளுலைடயி கணன யி ல் இருந்து.
I can do a job.
16. I am able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியும் ஒரு போவிலைல.
17. I can't do a job.
18. I am unable to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியி து ஒரு போவிலைல.
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அத விது நா கழ்க லத்த ன் ஆற்றிலைல அல்லது சி த்த யித்லைத
கொவிள ப்படுத்துவிதற்கு “can” போப ன்போறி “am/is/are able to” என்பதும்
பயின்படும் வி தத்லைதக் கற்போறி ம்.
“can” இன் இறிந்தக்க லப் பயின்ப ட க “could” மிற்றும் “was/were able to”
பயின்படுவிதலைனயும் கற்போறி ம்.
I could do a job.
I was able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடிந்தது ஒரு போவிலைல.
I couldn't do a job.
I was unable to do a job. (wasn't able to)
எனக்கு கொசிய்யி முடியிவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
இன்லைறியிப் ப டத்த ல் நா கழ்க லத் துலைணவி லைன “can” உம்
இறிந்தக்க லத் துலைணவி லைன “could” உம் ஒபோர அர்த்தத்த ல்
நா கழ்க லம், எத ர்க லம் போப ல் பயின்படும் வி க்க யி அலைமிப்புக்கலைள
ப ர்க்கப் போப க ன்போறி ம்.
கடந்தப் ப டங்கள ல் can / could இரண்டும் துலைணவி லைனகள்
என்பலைதயும், (Can and could are modal auxiliary verbs) “+ able to” ஒரு துலைண
வி லைனயில்ல என்பலைதயும் குறி ப்ப ட்டிருந்போதன். மிண்டும் ஒரு முலைறி
போவிண்டுமி ன ல் ப ர்த்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கள ல் “+ able to” பயின்படுவித ல்லைல.
அப் ப டங்கள ல் “Can – முடியும், Could – முடிந்தது” எனும்
அர்த்தத்த போலபோயி கற்போறி ம். ஆன ல் இன்லைறியிப் ப டத்த ல் இவிற்றி ன்
பயின்ப டு அவ்வி று அல்ல மில் Polite form ஆகவும் More Polite form
ஆகவும் பயின்படுவிதலைனப் ப ர்ப்போப ம். அத விது “. . . ல மி , . .
.க றிர்கள , . . .விர்கள ” என்பதுப் போப ல் போவிண்டுபோக ள் வி டுத்தல்,
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அனுமித போக ரல் (Request, Permission) போப ன்றிவிற்றி ற்குப்
பயின்படுமுலைறிகலைள கற்போப ம்.
உத ரணம்:
Can you help me, please?
தயிவுகொசிய்து நாங்கள் உதவுவிர்கள எனக்கு? ("தயிவுகொசிய்து" எனும்
கொசி ல் இடம் மி றி எழுதப்பட்டுள்ளது.)
இவ்வி க்க யித்லைதக் கவின யுங்கள். உதவி போக ருதலைலயும்
மிரியி லைதயி ன முலைறியி ல், நா கரீகமி க போவிண்டுபோக ள்
வி டுக்கப்படுக ன்றிது. இது போப ன்றி போபச்சு முலைறிகலைளபோயி “Polite Form”
எனப்படுக ன்றிது.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்லைபயும் கவின யுங்கள்.
Can I ask you a question, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் போகட்கல மி உங்கள டம் ஒரு போகள்வி ?
என போகள்வி போகட்பதற்கும் அனுமித போக ரப்படுக ன்றிது. இதலைன
“தயிவுகொசிய்து” எனும் கொசி ற்பதத்லைதயும் இலைணத்து மிரியி லைதயுடன்,
நா கரீகமி ன முலைறியி ல் இவ்வினுமித போக ரப்படுக ன்றிது.
சிரி! அப்படியி ன ல் “could” இன் பயின்ப டு என்ன? அதலைன கழுள்ள
உத ரணங்களூட கப் ப ர்க்கவும்.
Could you help me, please?
தயிவுகொசிய்து நாங்கள் உதவுவிர்கள எனக்கு?
Could I ask you a question, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் போகட்கல மி உங்கள டம் ஒரு போகள்வி ?
இங்போக Can, Could இலைவி இரண்டுக்குமி ன போவிறுப்ப ட்லைட எவ்வி று
தமி ழ் படுத்தப்பட்டிருக்க றிது என்று ப ர்த்த ல், இரண்டு வி க்க யி
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அலைமிப்புக்களும் ஒபோர அர்தத்லைதபோயி கொவிள ப்படுத்துக றிது என்பது
உங்களுக்கு வி ளங்கும். ஆம்! இவ்வி ரண்டு வி தமி னப் பயின்ப ட்டின்
போப தும் கொவிள ப்படுத்தப்படுவிது ஒபோர அர்த்லைதத் த ன். இவ்வி ரண்டு
வி க்க யி அலைமிப்புக்கள ற்குமி ன போவிறுப்ப ட்லைட எழுத்த ல்
கூறிமுடியி து. ஆன ல் ஒருவிர் “can” பயின்படுத்தும் இடத்த ல் “could”
பயின்படுத்த போவிண்டுபோக ள் வி டுக்க றி ர் என்றி ல் அவிர் மி கவும்
மிரியி லைதயுடன் போபசுக றி ர் என்பலைத உணர்ந்துக்கொக ள்ளுங்கள்
எனபோவி “can” இன் பயின்ப டு மிரியி லைதயி ன, நா கரீகமி னப் போபச்சு
என்றி ல், “Could” இன் பயின்ப டு மி கவும் மிரியி லைதயி ன, மி கவும்
நா கரீகமி ன போபச்சுப்பயின்ப டு என்பதலைன உணர்வி ல் உணர்தல்
போவிண்டும்.
அதன ல் த ன் இதலைன ஆங்க லத்த ல் "More Polite" என்க ன்றினர்.
போமிலும் சி ல Polite and More Polite போபச்சு முலைறிகலைளப் பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
1. Can you speak in English, please?
Could you speak in English, please?
தயிவுகொசிய்து நாங்கள் போபசுக றிர்கள /விர்கள ஆங்க லத்த ல்?
2. Can you make a cup of tea for me, please?
Could you make a cup of tea for me, please?
தயிவுகொசிய்து தயி ரிப்பர்கள ஒரு போக ப்லைப போதனர் எனக்கு?
3. Can you help me, please?
Could you help me, please?
தயிவுகொசிய்து நாங்கள் உதவுக றிர்கள /விர்கள எனக்கு?
4. Can I ask a question, please?
Could I ask a question, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் போகட்கல மி ஒரு போகள்வி ?
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5. Can you tell me what time it is, please?
Could you tell me what time it is, please?
தயிவுகொசிய்து எனக்கு கூறுவிர்கள எத்தலைன மிண என்று?
6. Can I have some advice, please?
Could I have some advice, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் கொபறில மி சி ல அறி வுலைர?
7. Can you send me a catalogue, please?
Could you send me a catalogue, please?
தயிவுகொசிய்து அனுப்புவிர்கள எனக்கு ஒரு வி பரக்போக லைவி?
8. Can you tell me where the bank is, please?
Could you tell me where the bank is, please?
தயிவுகொசிய்து லைவிப்பகம் எங்போக என்று எனக்கு கூறி விர்கள ?
9. Can I have your opinion, please?
Could I have your opinion, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் அறி யில மி உங்களுலைடயி அப ப்ப ர யித்லைத?
10. Can you wait a moment, please?
Could you wait a moment, please?
தயிவுகொசிய்து க த்த ருப்பர்கள ஒரு கணப்கொப ழுது?
11. Can I ask something personal, please?
Could I ask something personal, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் போகட்கல மி கொக ஞ்சிம் தன ப்பட்டவி டயிங்கள்?
12. Can I have a glass of water, please?
Could I have a glass of water, please?
தயிவுகொசிய்து எனக்கு க லைடக்குமி ஒரு போக ப்லைப தண்ணர்?
13. Can I have your name, please?
Could I have your name, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் கொதரிந்துக்கொக ள்ளல மி உங்களுலைடயிப் கொபயிலைர?
14. Can you spell your name, please?
Could you spell your name, please?
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தயிவுகொசிய்து எழுத்துக்கலைளக் கூறுவிர்கள உங்களுலைடயிப் கொபயிரின்?
15. Can I smoke in this room, please?
Could I smoke in this room, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் புலைகப்ப டிக்கல மி இந்த அலைறியி ல்?
16. Can you give some aspirin, please?
Could you give some aspirin, please?
தயிவுகொசிய்து தருவிர்கள கொக ஞ்சிம் எஸ்ப றி ன் (மி த்த லைரகள்)?
17. Can you lend me your news paper, please?
Could you lend me your news paper, please?
தயிவுகொசிய்து எனக்கு இரவில் கொக டுப்ப யி உனது கொசிய்த த் த லைள?
18. Can I use your phone, please?
Could I use your phone, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் பயின்படுத்தல மி உங்களுலைடயி அலைழிப்போபசி லையி?
19. Can I borrow your dictionary?
Could I borrow your dictionary?
நா ன் கடன கப் கொபறில மி உங்களுலைடயி அகர த லையி?
20. Can I see your driving license, please?
Could I see your driving license, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் ப ர்க்கல மி உங்களுலைடயி வி கனச்சி ரத
அனுமித ப்பத்த ரத்லைத?
21. Can I speak to Sarmilan, please?
Could I speak to Sarmilan, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் போபசில மி சிர்மி லனுடன்/க்கு?
22. Can I have a kilo of apples, please?
Could I have a kilo of apples, please?
தயிவுகொசிய்து எனக்கு க லைடக்குமி ஒரு க போல குமிள ப்பழிங்கள்?
23. Can I help you, Madam?
Could I help you, Madam?
நா ன் உங்களுக்கு உதவில மி சிமி ட்டி அவிர்கபோள?
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24. Can you help me with my homework?
Could you help me with my homework?
எனக்கு நாங்கள் உதவுவிர்கள எனது விட்டுபோவிலைலயி ல்/ப டத்த ல்?
25. Can I have the bill, please?
Could I have the bill, please?
தயிவுகொசிய்து நா ன் கொபறில மி பற்றுச்சிட்டு?
கவின க்கவும்:
"Polite and More Polite" போபச்சுக்கள ல் போகள்வி போகட்பதுப் போப ன்போறி,
பத ல்களும் மிரியி லைதயி னத க நா கரீகமி னத க அலைமியி போவிண்டும்.
உத ரணம்:
Can I have the bill, please?
Could I have the bill, please?
Certainly sir. I’ll just bring it.
Can you help me, please?
Could you help me, please?
Of course I can.
Sorry, I am just too busy.
ஆங்க ல கொமி ழி யி ல் மிரியி லைதமி க்க, நா கரீகமி ன, நாற்பண்புகலைள
க ட்டும் இவ்வி தமி ன போபச்சு விழிக்கு ஆங்க ல உலைரயி டல ற்கு
மி கவும் இன்றி யிலைமியி தத கும். எவ்விளவு த றிமி ன ஆங்க ல
இலக்கண வி த முலைறிகலைள நா ம் கற்றி ருந்த லும்,
கொசி ற்களஞ்சி யிங்கலைள மினனம் கொசிய்து லைவித்த ருந்த லும் ஆங்க ல
கொமி ழி யி ல் உலைரயி டும் போப து இலைவி கட்ட யிம் கலைடப்ப டிக்க
போவிண்டியி வி த முலைறிகள கும். கணவின் மிலைனவி யி டமும், த ய்
ப ள்லைளயி டமும் மின்ன ப்பு போகட்டல், "தயிவுகொசிய்து" எனும்
கொசி ற்பதத்லைதயும் இலைணத்துப் போபசுதல் ஆங்க ல கொமி ழி யி ல்
குறி ப்ப க ஆங்க போலயிரிடம் க ணப்படும் சி றிப்ப ன பண்புகள கும்.
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ஆங்க ல கொமி ழி லையி கற்கும் நா மும் இவ்வி தமி ன நா கரீகமி ன
போபச்சுவிழிக்லைகக் கலைடப்ப டித்தல் மி கவும் அவிசி யிம்.
நாம்மி ல் சி லர் (எல்போல ரும் அல்ல) ப லைதயி ல் ஒருவிர் மிது
தவிறுதல க போமி த வி ட்ட லும் “மின்ன க்கவும்” எனும் வி ர்த்லைத
தவிறி யும் அவிர்கள் நா வி ல் இருந்து உத ர்வித ல்லைல. சி லர் போமி த
வி ட்டு த ரும்ப ப் ப ர மிபோலபோயி கொசில்போவி ரும் உளர். இதுப்போப ன்றிச்
கொசியில்கலைள விரமி க நா லைனக்கும் அறி யி லைமியும் நாம்மி ல் சி லரிடம்
இருக்கபோவி கொசிய்க ன்றிது. இன்னும் சி லபோர மின்ன ப்புக் போகட்பலைதபோயி
கொபரும் இழுக்க க நா லைனப்பர்விகளும் உளர். ஆன ல் ஆங்க போலயிர்
மித்த யி போல இவ்வி ர ன குணயி யில்புகள் பண்பற்றிவின் என்பதலைன
க ட்டி நா ற்கும்.
எனபோவி மிரியி லைதயுடன் கூடியி, நா கரீகமி ன ஆங்க லப் போபச்சு
விழிக்க ற்கு நா ம் "Polite and More Polite" வி க்க யி வி த முலைறிகள ன் படி
போபசி ப்பழிகுவிது பல ப ன்னலைடவுகலைள தவி ர்ப்பதற்கு விழி விகுக்கும்.
Good Morning!
Thanks
Thank you
Can I help you?
Excellent! Thank you
How are you?
I am fine, Thank you
Excuse me
Please sit down.
Pleased to meet you.
Welcome
Let me show you the department
Let me take your coat?
Would you like cup of coffee?
No, Thanks.
இலைவி அபோநாகமி க எல்போல ருக்கும் கொதரிந்த கொசி ற்கள கத்த ன்
இருக்கும். இருப்ப னும் இச்கொசி ற்கள் பயின்படும் ப ங்க லைனயும்,
பயின்படுத்தும் வி தத்லைதயும் ப ருங்கள். விரபோவிற்ப ள ன , நா ர்வி க ,
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உரிலைமியி ளர் சிகப் பண யி ளர்கள் என்று எல்போல ரும்
நா கரீகமி கவும் மிரியி லைதயி கவும் உலைரயி டுவிதலைனக் க ணல ம்.
புத த க இலைணயும் ஒரு நா ர்வி க அவிலைர நா கரீகமி க விரபோவிற்கும்
சிகப்பண யி ளர்கள், அவிர் அறி முகமி கும் வி தம், அவிலைர
சிகப்பண யி ளர்கள் விரபோவிற்கும் வி தம், புத த க அறி முகமி ன
ஒருவிருக்க ன பண கலைள வி விரிக்கும் ஒழுங்கு, அவிருடன ன
பண்ப ன போபச்சு முலைறி, அவிரது பண்ப ன பத ல்கள், என பல “Polite
language” கொசி ற்கள் இவ்விலைலக்க ட்சி யி ல் உள்ளன. இவிற்லைறி
முலைறியி க பயி ல்விது சி றிப்ப ன ஆங்க ல போபச்சுப் பயி ற்சி க்கு
இன்றி யிலைமியி தலைவிகள கும். போமிலும் இலைவி ப லைழியிற்றி ஆங்க ல
உச்சிரிப்புப் பயி ற்சி க்கும் உதவும்.
இன்னும் கூறுவித ன ல் இவ்வி த நா கரிகமி ன Polite and More Polite இன்
பயின்ப டுகலைளச் சிரியி கப் பயின்படுத்துபோவி மி ன ல் கொசில்லும்
நா டுகள ல் நாற்பண்புகலைள கொவிள ப்படுத்தும் இவ்வி ர்த்லைதப்
ப ரபோயி கங்கள ன ல் பலரின் மினங்கலைள இலகுவி க கொவின்று எமிது
இலக்லைகயும் எள த க எட்டிவி டல ம்.
அத ன போலபோயி இப்ப டத்லைத நா ம் சி றிப்புப் ப டம் என்று
குறி ப்ப ட்டிருந்போத ம்.
போமிலும் ஆங்க லத்த ல் பயின்படுத்தப்படும் Polite Language
வி ர்த்லைதகலைளப் ப ருங்கள்.
May I have . . .
May I know . . .
Might . . .
Would you like . . .
If you don’t mind . . .
Do you mind if . . .
Excuse me, Please . . .
இவ்வி த வி ர்த்லைதகள் எவ்வி று "Polite Forms" கள க பயின்படுக ன்றின.
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I will be able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்கும் ஒரு போவிலைல.
I will be unable to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியி மில ருக்கும் ஒரு போவிலைல.
இலைவி சி த ரண எத ர்க ல வி க்க யிங்கள கும். அத விது ஆற்றிலைல
அல்லது சி த்த யித்லைத கொவிள ப்படுத்துவிதற்க ன சி த ரண எத ர்க ல
(Simple Future Tense)வி க்க யிங்கள். இந்த வி க்க யி அலைமிப்புகள ல்
தன்ன லைல, முன்ன லைல, படர்க்லைக (First, Second, Third person) மிற்றும்
ஒருலைமி, பன்லைமி எல்ல விற்றி ற்கும் "will be able to" மிட்டுபோமி
பயின்படுக ன்றிது. கபோழி கவின யுங்கள்.
Positive (Affirmative)
Subject + be + able + infinitive
I /You /He /She /It / We / You /They + will be + able + to do a job.
Negative
Subject + be + not + able + infinitive
I /You /He /She /It /You /We /They + won’t be + able + to do a job
Question (Interrogative)
Be + subject + be able + infinitive
Will + I /you /he /she /it /you /we /they + be able + to do a job?
+ be able to ஒரு துலைணவி லைனயில்ல என்பலைத நா லைனவி ல்
லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கள ல் எப்கொப ழுதும் ப ரத ன வி லைணக்கு
முன் “to” எனும் முன்கொன ட்டு இலைணந்போத பயின்படும். (be able to has an
infinitive form)
சிரி இப்கொப ழுது விழிலைமிப்போப ல் இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கலைளயும்
போகள்வி பத ல க மி ற்றி ப் பயி ற்சி கொசிய்போவி ம்.
Will you be able to do a job?
உனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்குமி ஒரு போவிலைல?
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Yes, I will be able to do a job.
ஆம், எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்கும் ஒரு போவிலைல.
No, I won’t be able to do a job. (will + not)
இல்லைல, எனக்கு கொசிய்யி முடியி மில ருக்கும் ஒரு போவிலைல.
Will you be able to speak perfect English very soon?
உனக்கு போபசிமுடியுமி க இருக்குமி முழுலைமியி ன ஆங்க லம் கொவிகு
வி லைரவி ல்?
Yes, I will be able to speak perfect English very soon.
ஆம், எனக்கு போபசிமுடியுமி க இருக்கும் முழுலைமியி ன ஆங்க லம்
கொவிகு வி லைரவி ல்.
No, I won’t be able to speak perfect English very soon.
இல்லைல, எனக்கு போபசிமுடியி மில ருக்கும் முழுலைமியி ன ஆங்க லம்
கொவிகு வி லைரவி ல்.
Will you be able to go to university next year?
உனக்கு போப கமுடியுமி க இருக்குமி பல்கலைலக் கழிகத்த ற்கு அடுத்த
விருடம்?
Yes, I will be able to go to university next year.
ஆம், எனக்கு போப கமுடியுமி க இருக்கும் பல்கலைலக் கழிகத்த ற்கு
அடுத்த விருடம்.
No, I won’t be able to go to university next year. (will + not)
இல்லைல, எனக்கு போப கமுடியி மில ருக்கும் பலகலைலக்கழிகத்த ற்கு
அடுத்த விருடம்.
போமிலும் 25 வி க்க யிங்கள் கபோழி கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். ப லைழியிற்றி உச்சிரிப்புப் பயி ற்சி க்கு கபோழி
இலைணக்கப்பட்டிருக்கும் ஒல க் போக ப்ப லைன கொசி டுக்க பயி ற்சி ப்
கொபறில ம்.
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1. I will be able to study.
எனக்கு கற்க முடியுமி க இருக்கும்.
2. I will be able to study both arts and sciences.
எனக்கு இரண்லைடயும் கற்க முடியுமி க இருக்கும் கலைலலையியும்
வி ஞ்ஞா னத்லைதயும்.
3. I will be able to dance.
எனக்கு நாடனமி ட முடியுமி க இருக்கும்.
4. I will be able to vote.
எனக்கு வி க்கள க்க முடியுமி க இருக்கும்.
5. I will be able to go to China.
எனக்கு போப கமுடியுமி க இருக்கும் சின வி ற்கு.
6. I will be able to improve my English knowledge.
எனக்கு விளர்த்துக்கொக ள்ள முடியுமி க இருக்கும் ஆங்க ல அறி லைவி.
7. I will be able to speak in English.
எனக்கு போபசி முடியுமி க இருக்கும் ஆங்க லத்த ல்.
8. I will be able to become a chief executive.
எனக்கு ஆகமுடியுமி க இருக்கும் ப ரத ன நா லைறிபோவிற்று அத க ரியி க.
9. I will be able to pass the exam.
எனக்கு போதர்விலைடயி முடியுமி க இருக்கும் பரீட்லைசியி ல்.
10. I will be able to fly to Canada
எனக்கு பறிக்க முடியுமி க இருக்கும் கனட வி ற்கு.
11. I will be able to vote via internet.

www.asiriyar.com
RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
எனக்கு வி க்கள க்க முடியுமி க இருக்கும் இலைணயித்த ன் ஊட க.
12. I will be able to solve problems
எனக்கு தர்க்க முடியுமி க இருக்கும் ப ரச்சி லைனகலைள.
13. I will be able to become an IPS officer.
எனக்கு ஆகமுடியுமி க இருக்கும் ஓர் IPS பண யி ளர க.
14. I will be able to receive voice-mail.
எனக்கு கொபறிமுடியுமி க இருக்கும் குரலஞ்சில்.
15. I will be able to come to New York.
எனக்கு விரமுடியுமி க இருக்கும் நா யூ போயி ர்க ற்கு.
16. I will be able to get my land.
எனக்கு கொபறி முடியுமி க இருக்கும் எனது நா லத்லைத.
17. I will be able to become famous in the world.
எனக்கு ப ரசி த்த ப்கொபறி முடியுமி க இருக்கும் உலக ல்.
18. I will be able to buy a submarine.
எனக்கு வி ங்க முடியுமி க இருக்கும் ஓர் நார்மூழ்க க்கப்பல்.
19. I will be able to do my duty accurately.
எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்கும் எனது கடலைமிலையி மி கச்சிரியி க.
20. I will be able to marry next year.
எனக்கு த ருமிணம் கொசிய்யிமுடியுமி க இருக்கும் அடுத்த விருடம்.
21. I will be able to swim in the sea.
நா ன் நாந்த முடியுமி க இருக்கும் கடல ல்.
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22. I will be able to solve problems.
எனக்கு தர்க்க முடியுமி க இருக்கும் ப ரச்சி லைனகலைள.
23. I will be able to submit to the court.
எனக்கு ஒப்பலைடக்க முடியுமி க இருக்கும் நாத மின்றி ல்.
24. I will be able to demonstrate that.
எனக்கு கொமிய்ப த்துக்க ட்ட முடியுமி க இருக்கும் அலைத.
25. I will be able to win the world
எனக்கு கொவில்ல முடியுமி க இருக்கும் உலலைக.
Homework:
A. போமிபோல நா ம் கற்றிச் கொசி ற்கலைள You, He, She, It, We, You, They போப ன்றி
கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த வி க்க யிங்கலைள அலைமியுங்கள்.
B. போமிபோல உத ரணமி கக் கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் போகள்வி பத ல்கலைளப்
ப ன்பற்றி இந்த 25 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
C. இன்று நா ம் கற்றி (will be able to) ஆற்றில் மிற்றும் சி த்த யித்லைத
கொவிள ப்படுத்தும் எத ர்க ல வி க்க யிங்கலைள உத ரணமி க எடுத்து
உங்கள் எத ர்க ல வி ழ்க்லைகயி ல் உங்கள ல் என்கொனன்ன கொசிய்யி
முடியுமி க இருக்கும், என்கொனன்ன கொசிய்யி முடியி மில ருக்கும் என
நாங்கள் நா லைனக்க ன்றிர்கபோள அவிற்லைறி இரண்டுப் பட்டியில்கள க
எழுதுங்கள். எழுதும் கொப ழுது வி சி த்து வி சி த்து எழுதவும். அவ்வி று
வி சி த்து வி சி த்து எழுதும் கொப ழுது அலைவி த ன கபோவி உங்கள்
மினத ல் பத ந்து, உங்கள ன் வி சி க்கும் ஆற்றிலைலயும், ஆங்க ல
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அறி லைவியும் அத போவிகமி க விளர்த்துக்கொக ள்ள உதவும். அபோதபோவிலைள
எழுத்த ற்றிலைலயும் எள த க கொபற்றுவி டல ம்.
D. உங்கள் போபச்சி ற்றிலைல விளர்த்துக்கொக ள்ள போவிண்டுமி யி ன் நாங்கள்
உங்கள் சிபோக தரரிடபோமி அல்லது நாண்பரிடபோமி இலைணந்து நாங்கள்
எழுத யி போகள்வி பத ல்கலைள, ஒருவிர் போகள்வி க் போகட்டும் மிற்றிவிர்
பத லள த்தும் பயி ற்சி கொசிய்யில ம். எவ்வி தக் கூச்சிமும் இன்றி
சித்தமி க போபசி பயி ற்சி ப் கொபறுங்கள். அது கூடியி பயிலைன உங்களுக்குத்
தரும்.
குறி ப்பு:
ஆங்க ல உலைரயி டல்கள ன் போப து இலகுவி கவும் போவிகமி கவும்
போபசுவிதற்கு ஆங்க ல "short form" சுருக்க உச்சிரிப்பு பயின்ப டுகள்
முக்க யிமி னது. எனபோவி இதுப் போப ன்றி "short form" முலைறிகலைளப்
ப ன்பற்றி ஆங்க லத் கொத ன க்போகற்ப போபசி ப் பழிகுங்கள்.
இப்ப டத்த ன் I will be able to என்பதன் சுருக்கப்பயின்ப டு I’ll be able to
ஆகும்.
இதன் எத ர்மிலைறி வி க்க யி அலைமிப்புகள ல் (won’t be able to) என்பத ல்
க ணப்படும் “won’t” என்பது will + not இன் சுருக்கப்பயின்ப ட கும்.
ஆங்க லத்த ல் போபச்சி ன் கூறுகலைள எட்ட க விலைகப்படுத்த யுள்ளனர்.
அலைவிகபோள “ஆங்க லப் போபச்சி ன் கூறுகள்” (Parts of Speech in English) ஆகும்.
ஆங்க லப் போபச்சி ன் கூறுகள் (Parts of Speech in English)
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Verbs – வி லைனச்கொசி ற்கள்
Adjectives – கொபயிகொரச்சிங்கள் / கொபயிருரிச்கொசி ற்கள்
Adverbs – வி கொனகொயிச்சிங்கள் / வி லைனயுரிச்கொசி ற்கள்
Pronouns – சுட்டுப்கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்
Prepositions – முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்
Conjunctions – இலைணப்புச்கொசி ற்கள் / இலைடச்கொசி ற்கள்
Interjections - வி யிப்ப லைடச்கொசி ற்கள்
போமிலத க வி ளக்கங்கலைள கபோழி ப ருங்கள்.
Nouns – கொபயிர்கொசி ற்கள்
கொப ருற்கள், நாபர்கள், இடங்கள் போப ன்றிவிற்லைறி குறி க்கும் கொபயிர்கள்
அல்லது கொசி ற்கள் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள கும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
Manager - நா ர்வி க
Car - மிக ழுந்து
England - இங்க ல ந்து
Sarmilan - சிர்மி லன்
Tamil - தமி ழ்
He is a Manager.
அவிர் ஒரு நா ர்வி க .
Verbs – வி லைனச்கொசி ற்கள்
வி லைனலையி அல்லது கொசியிலைல குறி க்கும் கொசி ற்கள்
வி லைனச்கொசி ற்கள கும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
Do - கொசிய்
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Come - வி
Speak - போபசு
Ask - போகள்
Go - போப
I do a job.
நா ன் கொசிய்க போறின் ஒரு போவிலைல.
Adjectives – கொபயிகொரச்சிங்கள் / கொபயிரலைடகள் / கொபயிருரிச்கொசி ற்கள்
ஒரு கொப ருள ன், இடத்த ன், நாபரின் (கொபயிரின்) குணத்த லைன அல்லது
தன்லைமிலையி போமிலும் வி விரித்துக்கூறி பயின்படுபம் கொசி ற்கள்
கொபயிகொரச்சிங்ள கும். இலைவி சுட்டுப்கொபயிர்கலைள வி விரித்துக்கூறிவும்
பயின்படும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
Red - சி கப்பு
Yellow - மிஞ்சிள்
Big - கொபரியி
Small - சி றி யி
Beautiful - அழிக ன
She is a beautiful girl.
அவிள் ஒரு அழிக ன கொபண். போமிலும் >>>
Adverbs – வி கொனகொயிச்சிங்கள் / வி லைனயிலைடகள் / வி லைனயுரிச்கொசி ற்கள்
வி லைனயி ன் அல்லது கொசியில ன் தன்லைமிலையி போமிலும் வி விரித்து
போபசுவிதற்கு பயின்படும் கொசி ற்கள் வி லைனகொயிச்சிங்கள் எனப்படும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
Usually - சி த ரணமி க
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Really - உண்லைமியி க/ உண்லைமியி ல்
Immediately - உடனடியி க
Quickly - போவிகமி க
Softly - கொமின்லைமியி க
Usually I do a job.
சி த ரணமி க நா ன் கொசிய்க போறின் ஒரு போவிலைல.
Pronouns – சுட்டுப்கொபயிர்கள் / ப ரத ப்கொபயிர்கள் / சுட்டுப்கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்
ஒன்றி ன் அல்லது ஒருவிரின் கொபயிலைரக் குறி ப்ப ட மில்; அதற்கு
பத ல க சுட்டிக்க ட்டி போபசுவிதற்கு பயின்படும் கொசி ற்கள்
சுட்டுப்கொபயிர்கள் அல்லது சுட்டுப்கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் என
அலைழிக்கப்படும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
He - அவின்
She - அவிள்
It - அது
him - அவிலைன
her - அவிலைள
Sarmilan speaks in English.
சிர்மி லன் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
He speaks in English.
அவின் போபசுக றி ன் ஆங்க லத்த ல்.
Prepositions – முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்
ஒரு வி க்க யித்த ன் கொபயிர்கொசி ற்களுக்கும்
சுட்டுப்கொபயிர்கொசி ற்களுக்கும் முன்ப க பயின்படும் கொசி ற்கள்
முன்ன லைடச்கொசி ற்கள கும்.
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எடுத்துக்க ட்ட க:
in - இன், இல்
at - இல், ஆல்
on - இல், போமில்
for - க க
since - இருந்து
Do you work on Mondays?
நா போவிலைல கொசிய்க றி யி த ங்கள் க ழிலைமிகள ல்?
Conjunctions – இலைணப்புச்கொசி ற்கள் / இலைடச்கொசி ற்கள்
இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு போமிற்பட்ட கொசி ற்கள் மிற்றும்
வி க்க யிங்கள் இலைடபோயி இலைணப்லைப ஏற்படுத்தும் கொசி ற்கள்
இலைணப்புச்கொசி ற்கள கும். இதலைன இலைடயி லைணப்புச் கொசி ற்கள்
என்றும் கூறில ம்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
and - உம்
but - ஆன ல்
or - அல்லது
than - வி ட
because - ஏகொனன ல்
I ate bread and butter.
நா ன் உகொர ட்டியும் கொவிண்லைணயும் சி ப்ப ட்போடன். போமிலும் >>>
Interjections - வி யிப்ப லைடச்கொசி ற்கள்
போபச்சி ன் கொப ழுது வி யிப்பு, ஆச்சிரியிம் போப ன்றி உணர்லைவி
கொவிள ப்படுத்தப் பயின்படும் கொசி ற்கள் வி யிப்ப லைடச்கொசி ற்கள கும்.
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எடுத்துக்க ட்ட க:
Wow!
Ha!
Hi!
hello!
Oh!
Wow! I won the match!
போவி வ்! நா ன் ஆட்டத்த ல் கொவின்போறின்! போமிலும் >>>
Eight Parts of Speech in a Sentence
ஆங்க ல கொமி ழி யி ன் ப ரத னப் போபச்சி ன் கூறுகள் எட்டும் ஒபோர
வி க்க யித்த ல் எவ்வி று பயின்படுக ன்றின என்பலைத கழுள்ள
எடுத்துக்க ட்டுகள் ஊட க ப ர்க்கல ம்.
Sarmilan goes to School. (Three Parts)
Noun Verb Preposition
சிர்மி லன் போப க றி ன் ப டசி லைலக்கு.
Sarmilan and his sister go to school. (Five Parts)
Noun Conjunction Pronoun Verb Prepositi
சிர்மி லனும் அவினது தங்லைகயும் போப க றி ர்கள் ப டசி லைலக்கு.
Sarmilan and his little sister go to school. (Six Parts)
Noun Conjunction Pronoun Adjective Verb Preposition
சிர்மி லனும் அவினது சி றி யி தங்லைகயும் போப க றி ர்கள் ப டசி லைலக்கு.
Wow! Sarmilan and his little sister go to school happily. (All Eight Parts of Speech)
Interjection Noun Conjunction Pronoun Adjective erb Preposition dverb
வி வ்! சிர்மி லனும் அவினது சி றி யி தங்லைகயும் போப க றி ர்கள்
ப டசி லைலக்கு மிக ழ்ச்சி யுடன்.
குறி ப்பு:
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ஆங்க ல கொமி ழி லையி சிரியி கக் கற்பதற்கு ஆங்க ல வி க்க யிங்கள ல்
ஆங்க ல கொசி ற்கள் எவ்வி று இடம்கொபறுக ன்றின என்பலைத சிரியி க
வி ளங்க க்கொக ள்ளல் மி க முக்க யிமி ன ஒன்றி கும். அதற்கு ஆங்க லப்
போபச்சி ன் கூறுகலைள விலைகப்படுத்த ஆங்க லம் கற்றில் பயின்மி க்கது.
வி க்க யி அலைமிவுகள ல் ஆங்க லப் போபச்சி ன் கூறுகள் எவ்வி று
பயின்படுக ன்றின என்பலைத சிரியி க வி ளங்க க்கொக ண்டீர்கள ன ல்,
ஆங்க லச் கொசி ற்கலைள சிரியி க விடிவிலைமித்து போபசிவும்,
வி க்க யிங்கலைள ஒழுங்கலைமித்து எழுதவும் எள த க இருக்கும்.
ஆங்க லப் கொபயிர்கொசி ற்கள் (Nouns) என்பன மின தர்கள், இடங்கள்,
கொப ருற்கள், உயி ரினங்கள், உணர்வுகள் போப ன்றிவிற்லைறி
குறி ப்பதற்க ன "கொபயிர்கள்" அல்லது "கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்" ஆகும்.
இப்கொபயிர்கொசி ற்கலைள ஆங்க லத்த ல் பல்போவிறு ப ரிவுகள க
ப ரித்துள்ளனர். அலைவிகள வின:
Common Nouns
Proper Nouns
Countable Nouns
Uncountable Nouns
Collective Nouns
Concrete Nouns
Abstract Nouns
Compound Nouns
போமிலும் இப்கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் பற்றி ப ர்ப்போப ம்.
Common Nouns - கொப துவி ன கொபயிர்கொசி ற்கள்
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கொப துவி ன கொபயிர்கொசி ற்கள் எனும் போப து மிக்கள், இடங்கள்,
கொப ருட்கள், உயி ரினங்கள் அலைனத்த னதும் கொபயிர்கள், கொப துவி ன
கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் த ன். தமி ழி ல் இதலைன "கொப துப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்"
என அலைழிப்பதும் உண்டு.
இடங்கள்:
bank = விங்க
school = ப டசி லைல
city = பட்டணம்
shop = கலைட
park = பூங்க
கொப ருட்கள்:
pencil = கொபன்சி ல்
book = கொப த்தகம்
chair = கத லைர
table = போமிலைசி
bag = லைப
உயி ரினங்கள்:
tiger = புல
bear = கரடி
fish = மின்
snake = ப ம்பு
dog = நா ய்
போமிலும் கொப துவி னப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் அட்டவிலைணயி ல் ப ர்க்கவும்.
Proper Nouns - உரித்த னப் கொபயிர்கொசி ற்கள்
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குறி ப்ப ட்ட ஒரு கொப ருள், இடம், மின தன், மிதம், கொமி ழி , மி தம், ஊர்,
நா டு போப ன்றிவிற்றி ன் உரித்த ன கொபயிர்கலைளபோயி "உரித்த னப்
கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்" என அலைழிக்கப்படுக ன்றின. உரித்த னச்கொசி ற்கள்
ஒரு வி க்க யித்த ல் எவ்வி டத்த ல் விந்த லும் அதன்
முதகொலழுத்து கொகப்ப ட்டல் எழுத்த போலபோயி விரும் என்பலைத நா லைனவி ல்
கொக ள்ளவும்.
இடங்கள்:
London = இலண்டன்
Jaffna = யி ழ்ப்ப ணம்
California = கல போப ன யி
Kilinochchi = க ள கொநா ச்சி
Madurai = மிதுலைர
மின தர்கள்:
Sarmilan = சிர்மி லன்
Surya = சூர்யி
Tamilvaanan = தமி ழ்வி ணன்
Kavitha = கவி த
David = போடவி ட்
கொமி ழி கள்:
Tamil = தமி ழ்
English = ஆங்க லம்
French = ப ரஞ்சு
Chinese = சினம்
Cantonese = கந்போத ன ஸ்
மிதங்கள்:
Hindu = இந்து
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Christian = க றி ஸ்தவிம்
Islam = இஸ்ல ம்
Buddhist = கொப

த்தம்

Taoism = ட போவி யி சிம்
போமிலும் உரித்த னப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் அட்டவிலைணயி ல் ப ர்க்கவும்.
Countable Nouns - கணக்க டுப் கொபயிர்கொசி ற்கள்
கணக்க டுப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் என்பன எண்ண க்லைகயி ல் எண்ண
கணக்க டக்கூடியி கொசி ற்கள் ஆகும். அத விது ஒன்று, இரண்டு, மூன்று
என எண்ண கணக்க டக்கூடியி கொசி ற்கள் எல்ல ம் கணக்க டுப்
கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் த ன்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
apple = குமிழி ப்பழிம்
dollar = கொட லர்
book = கொப த்தகம்
spoon = கரண்டி
computer = கணன
போமிலும் கணக்க டுப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் ப டத்லைதப் ப ர்க்கவும்.
Uncountable Nouns - கணக்க டமுடியி ப் கொபயிர்கொசி ற்கள்
எண்ண க்லைகயி ல் எண்ண கணக்க ட முடியி தச் கொசி ற்கள் எல்ல போமி
"கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்கொசி ற்கள்" ஆகும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
love = அன்பு / க தல்
water = தண்ணர்
happiness = மிக ழ்ச்சி
smoke = புலைக
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milk = ப ல்
போமிலும் கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் ப டத்லைதப் ப ர்க்கவும்.
Collective Nouns - கூட்டுப் கொபயிர்கொசி ற்கள்
கூட்டம் அல்லது குழுக்கள ன் (பலரின் அல்லது பலத ன்) கூட்டிலைன
குறி க்கும் கொபயிர்கலைள "கூட்டுப் கொபயிர்கொசி ற்கள்" என்றிலைழிக்கப்படும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
army = இர ணுவிம் (பல விரர்கலைள குறி க்கும் கொசி ல்)
class = விகுப்பு (பலர் கற்கும் இடம்)
gang = கும்பல் (பலலைர குறி க்கும்)
colony = குடிபோயிற்றிப் பகுத / குடிபோயிற்றி நா டு
school = ப டசி லைல
போமிலும் கூட்டுப்கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் ப டத்லைதப் ப ர்க்கவும்.
Concrete Nouns - த டப் கொபயிர்கொசி ற்கள்
கண்ண ல் ப ர்க்கவும், லைகயி ல் கொத டவும் கூடியிவிற்லைறி "த டப்
கொபயிர்கொசி ற்கள்" எனல ம். இலைவி கொப துவி னப்
கொபயிர்கொசி ற்கள கபோவி உரித்த னப் கொபயிர்கொசி ற்கள கபோவி
இருக்கல ம். கணக டுப் கொபயிர்கொசி ற்கள கபோவி கணக்க டமுடியி ப்
கொபயிர்கொசி ற்கள கபோவி இருக்கல ம்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
tree = மிரம்
ball = பந்து
nose = மூக்கு
face = முகம்
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book = கொப த்தகம்
போமிலும் த டப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் ப டத்த்த லைனப் ப ர்க்கவும்.
Abstract Nouns - நுண் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்
நுண் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் என்பன கண்ண ல் ப ர்க்கபோவி ,
கொத ட்டுணரபோவி முடியி த நுண்லைமியி னலைவிகள கும். அதன போலபோயி
அவிற்லைறி "நுண் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்" எனப்படுக ன்றின.
எடுத்துக்க ட்ட க:
skill = த றிலைமி
opinion = கருத்து
law = சிட்டம்
ego = தன்முலைனப்பு
peace = அலைமித
போமிலும் நுண் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் அட்டவிலைண ப ர்க்கவும்.
Compound Nouns - கலலைவிப் கொபயிர்கொசி ற்கள்
இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு போமிற்பட்ட கொசி ற்கள் கலந்து
இன்னுகொமி ரு தன ச்கொசி ல்ல க பயின்படும் கொசி ற்கலைள அல்லது
கொபயிர்கலைள "கலலைவிப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் என்றிலைழிக்கப்படும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
blackboard = கரும்பலலைக
homeland = த ய்நா லம்
swimming pool = நாச்சில் தட கம்
brother-in-law = லைமித்துனர்
haircut = தலைலமியி ர் கொவிட்டுதல்
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ஆங்க லத்த ல் கொபயிர்ச்கொசி ற்கலைள பல்போவிறு ப ரிவுகள க
ப ரித்த ருப்பதன் க ரணம்; அவிற்லைறி மி ணவிர்கள் எள த க
கற்பதற்க கபோவி. போமிபோல விழிங்கப்பட்டுள்ள கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்
விலைகயி ல் இல்ல த "Gerund Nouns", "Predicate Nouns", "Noun as Adjective"
போப ன்றிலைவிகளும் உள்ளன.
I may be able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்கல ம் ஒரு போவிலைல.
இந்த வி க்க யி அலைமிப்லைபச் சிற்று கவின யுங்கள். இத ல் “may be”
என்பது கொசிய்யி”ல ம்”, ப ர்க்க”ல ம்”, விர”ல ம்” போப ன்றி
நா ச்சியிமிற்றித் தன்லைமிலையி கொவிள ப்படுத்துக ன்றிது.
அபோதபோவிலைள “+ able to” சி த்த யித்லைத அல்லது ஆற்றிலைல
கொவிள ப்படுத்துவிதற்கு பயின்படுக ன்றிது. இத ல் ஆங்க ல ப டப் பயி ற்சி
16 இல் “முடியும்” எனும் நா கழ்க லப் பயின்ப ட்டிலைனயும், ஆங்க ல
ப டப் பயி ற்சி 17 இல் “முடிந்தது” எனும் இறிந்தக் க லப்
பயின்ப ட்டிலைனயும் கடந்தப் ப டங்கள ல் கற்போறி ம். இன்லைறியி
இப்ப டத்த ல் “may” உடன் “be able to” இலைணந்து “முடியுமி க
இருக்கல ம்” என நா ச்சியிமிற்றி தன்லைமிலையி கொவிள ப்படுத்துக ன்றிது.
இந்த வி க்க யி அலைமிப்புகள ல் தன்ன லைல, முன்ன லைல, படர்க்லைக (First,
Second, Third person) மிற்றும் ஒருலைமி, பன்லைமி எல்ல விற்றி ற்கும் "may be
able to" மிட்டுபோமி பயின்படுக ன்றிது. கபோழி கவின யுங்கள்.
Positive (Affirmative)
Subject + be + able + infinitive
I /You /He /She /It / We / You /They + may be + able + to do a job.
Negative
Subject + be + not + able + infinitive
I /You /He /She /It /You /We /They + may + not + be + able + to do a job
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Be + subject + be + able + infinitive
May + I /you /he /she /it /you /we /they + be able + to do a job?
+ be able to ஒரு துலைணவி லைனயில்ல என்பலைத நா லைனவி ல்
லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கள ல் எப்கொப ழுதும் ப ரத ன வி லைனக்கு முன்
“to” எனும் முன்கொன ட்டு இலைணந்போத பயின்படும். (be able to has an infinitive
form)
சிரி இப்கொப ழுது விழிலைமிப்போப ல் இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கலைளயும்
போகள்வி பத ல க மி ற்றி ப் பயி ற்சி கொசிய்போவி ம்.
May you be able to do a job?
உன்ன ல் கொசிய்யி முடியுமி க இருக்குமி (ல மி ) ஒரு போவிலைல?
I may be able to do a job.
என்ன ல்/எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி க இருக்கல ம் ஒரு போவிலைல.
I may not be able to do a job.
என்ன ல்/எனக்கு கொசிய்யி முடியி மில ருக்கல ம் ஒரு போவிலைல.
May you be able to speak in English very soon?
உன்ன ல் போபசிமுடியுமி க இருக்குமி (ல மி ) ஆங்க லத்த ல் கொவிகு
வி லைரவி ல்?
I may be able to speak in English very soon.
என்ன ல்/எனக்கு போபசிமுடியுமி க இருக்கல ம் ஆங்க லத்த ல் கொவிகு
வி லைரவி ல்.
I may not be able to speak in English very soon.
என்ன ல்/எனக்கு போபசிமுடியி மில ருக்கல ம் ஆங்க லத்த ல் கொவிகு
வி லைரவி ல்.
May you be able to go to university?
உன்ன ல் போப கமுடியுமி க இருக்குமி (ல மி ) பல்கலைலக்
கழிகத்த ற்கு?
I may be able to go to university.
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என்ன ல்/எனக்கு போப க முடியுமி க இருக்கல ம்
பல்கலைலக்கழிகத்த ற்கு.
I may not be able to go to university.
என்ன ல்/எனக்கு போப க முடியி மில ருக்கல ம்
பலகலைலக்கழிகத்த ற்கு.
போமிலும் 10 வி க்க யிங்கள் கபோழி கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். ப லைழியிற்றி உச்சிரிப்புப் பயி ற்சி க்கு கபோழி
இலைணக்கப்பட்டிருக்கும் ஒல க் போக ப்ப லைன கொசி டுக்க பயி ற்சி ப்
கொபறில ம்.
1. I may be able to go to Australia.
எனக்கு போப க முடியுமி க இருக்கல ம் அவுஸ்த போரல யி வி ற்கு.
2. I may be able to read novels in the hostel.
எனக்கு வி சி க்க முடியுமி க இருக்கல ம் நா வில்கள் வி டுத யி ல்.
3. I may be able to sing in the concert.
எனக்கு ப ட முடியுமி க இருக்கல ம் சிங்கதக் கச்போசிரியி ல்.
4. I may be able to vote next year.
எனக்கு வி க்கள க்க முடியுமி க இருக்கல ம் அடுத்த விருடம்.
5. I may be able to go to China.
எனக்கு போப கமுடியுமி க இருக்கல ம் சின வி ற்கு.
6. I may be able to return back home tomorrow.
எனக்கு த ரும்ப விர முடியுமி க இருக்கல ம் விட்டிற்கு நா லைள.
7. I may be able to buy an iPhone.
எனக்கு வி ங்க முடியுமி க இருக்கல ம் ஓர் ஐபோப ன்.
8. I may be able to submit to the court.
எனக்கு ஒப்பலைடக்க முடியுமி க இருக்கல ம் நாத மின்றி ல்.
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9. I may be able to demonstrate that.
எனக்கு கொமிய்ப த்துக்க ட்ட முடியுமி க இருக்கல ம் அலைத.
10. I may be able to marry next year.
எனக்கு த ருமிணம் கொசிய்யிமுடியுமி க இருக்கல ம் அடுத்த விருடம்.
Homework:
A. போமிபோல நா ம் கற்றி வி க்க யிங்கலைள You, He, She, It, We, You, They போப ன்றி
கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த வி க்க யிங்கள் அலைமியுங்கள்.
B. போமிபோல உத ரணமி கக் கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் போகள்வி பத ல்கலைளப்
ப ன்பற்றி இந்த 10 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
C. ஒரு சிம்பவிம் அல்லது கொசியில ன் ஆற்றிலைல, சி த்த யித்த ன்
நா ச்சியிமிற்றித் தன்லைமிலையி கொவிள ப்படுத்தும் வி க்க யிங்கள க
“முடியுமி க இருக்கல ம், முடியி மில் இருக்கல ம்” என இரண்டு
பட்டியில்கள க இட்டு எழுத ப் பயி ற்சி கொபறுங்கள்.
D. விழிலைமியி கக் கூறுவிலைதபோயி இன்றும் கூறுக ன்போறி ம். உங்கள்
போபச்சி ற்றிலைல விளர்த்துக்கொக ள்ள போவிண்டுமி யி ன் நாங்கள் உங்கள்
சிபோக தரரிடபோமி அல்லது நாண்பரிடபோமி இலைணந்து நாங்கள் எழுத யி
போகள்வி பத ல்கலைள, ஒருவிர் போகள்வி க் போகட்டும் மிற்றிவிர் பத லள த்தும்
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். எவ்வி தக் கூச்சிமும் இன்றி சித்தமி க போபசி
பயி ற்சி ப் கொபறுங்கள். இதுபோவி எள த க ஆங்க லம் போபசுவிதற்க ன விழி .
ஆரம்பத்த ல் வி டப்படும் சி றுப் ப லைழிகளும் க லப்போப க்க ல் மிலைறிந்து
நாம்மில லும் கொவிகு வி லைரவி ல் இலக்கணப் ப லைழியி ன்றி ஆங்க லம்
போபசிமுடியும்.
குறி ப்பு
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போகட்கப்படும் போகள்வி களுக்கு உறுத யி ன, சிரியி ன பத ல்கள க
அல்ல மில், நா ச்சியிமிற்றி பத ல்களுக்க கபோவி இவ்வி க்க யி
அலைமிப்புகள் பயின்படுத்தப் படுக ன்றின. எனபோவி இவ்வி க்க யி
அலைமிப்புகள் பத ல்கள கபோவி அத கம் பயின்படுக ன்றின.
போகள்வி கள கப் பயின்படுவிது மி கக் குலைறிவு.
சி று வி ளக்கம் (இப்ப டத்துடன் கொத டர்புலைடயிது)
இந்த “able” எனும் கொசி ல் ஒரு (Adjective) கொபயிகொரச்சிமி கும். இது
ஆற்றிலைல, சி த்த யித்லைத கொவிள ப்படுத்தப் பயின்படுக ன்றிது. அத விது
“முடியும்/ முடியுமி க” எனும் அர்த்தத்த ல் பயின்படுக ன்றிது என்பலைத
நா ம் இப்ப டத்த லும் கடந்தப் ப டங்கள லும் கற்றுள்போள ம்.
இந்த “able” ப ற்போசிர்க்லைகயி கவும் பயின்படுக ன்றிது. அப்கொப ழுது இதன்
அர்த்தம் முடியுமி ன/ கூடியி/ தகுந்த என்பதுப் போப ன்று
பயின்படுக ன்றிது. கழுள்ள உத ரணங்கலைளப் ப ருங்கள்.
Eat – சி ப்ப டு
Able – முடியுமி ன/கூடியி
Eatable – சி ப்ப டக் கூடியி/முடியுமி ன
Love – போநாசி
Able – முடியுமி ன/கூடியி
Loveable – போநாசி க்கக் கூடியி/முடியுமி ன
Use - பயின்படுத்து
Able – முடியுமி ன/கூடியி
Usable – பயின்படுத்தக் கூடியி/முடியுமி ன
Sale – வி ற்பலைனச் கொசிய்
Able – முடியுமி ன/ கூடியி
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Salable – வி ற்பலைனச்கொசிய்யிக் கூடியி/முடியுமி ன.
கணக்க டுப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் (Countable Nouns)
கணக்க டுப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கலைள மி க எள த க அறி ந்துக்கொக ள்ளல ம்.
அத விது ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என எண்ண கணக்க டக்கூடியி
கொபயிர்கள் எல்ல ம் கணக்க டுப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள கும். ( Countable nouns
can be "counted".)
No: Countable Nouns

தமி ழ்

1

bookbookbookbookbook

கொப த்தகம்

2

applesshuhashishi

குமிள ப்பழிம்

3

dog

நா ய்

4

cat

பூலைன

5

animal

மி ருகம்

6

man

மின தன்

7

person

நாபர்

8

bottle

போப த்தல்

9

box

கொபட்டி

10

coin

நா ணயிம்

11

computer

கணன

12

shirt

சிட்லைட

13

trouser

க ற்சிட்லைட

14

cup

போக ப்லைப

15

plate

தட்டு

16

spoon

கரண்டி

17

fork

முற்கரண்டி

18

table

போமிலைசி
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19

chair

கத லைர

20

bag

லைப

21

carton

அட்லைடப்கொபட்டி

22

bowl

க ண்ணம்

23

calendar

நா ற்க ட்டி

24

house

விடு

25

people

மிக்கள்
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உத ரணம்: ஒரு போமிலைசியி ன் போமில் கொப த்தகங்கள் இருக்க ன்றின என
லைவித்துக்கொக ள்போவி ம். அலைவி எத்தலைன கொப த்தகங்கள் என்று
அறி ந்துக்கொக ள்ள போவிண்டும் என்றி ல் என்ன கொசிய்போவி ம்? நா ம் ஒன்று,
இரண்டு, மூன்று, என எண்ண கணக்க டுபோவி ம் அல்லவி ? ஆம்!
அவ்வி று எண்ண கணக்க டக் கூடியி எல்ல கொபயிர்களுபோமி
“கணக்க டுப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்” ஆகும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
a book, two books, three books.
an apple, two apples, three apples
கணக்க டுப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் ஒருலைமியி கபோவி பன்லைமியி கபோவி
இருக்க முடியும். (Countable nouns can be singular or plural.)
book – books
apple – apples
இவ்வி க்க யிங்கள ல் ஒருலைமி பன்லைமி பயின்படும் வி தங்கலைள
அவித ன யுங்கள்.
My dog is playing.
My dogs are playing.
கணக்க டுப் கொபயிர்கொசி ற்கள் ஒருலைமியி கப் பயின்படும் போப து ஓர், ஒரு
(a/ an) போப ன்றி சுட்டிலைடச் கொசி ற்கலைள நா ம் பயின்படுத்த முடியும். (We can
use the indefinite article a/an with countable nouns)
My wife is a Doctor.
Sarmilan is an English Teacher.
எண்ண க்லைகலையி இலக்கங்கள ல் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என
பயின்படுத்துவிதுப் போப ன்போறி “கொக ஞ்சிம், ஏத விது, ஒரு சி ல, நா லைறியி”
(Some, any, a few, may) போப ன்றி கொசி ற்கலைளயும் கணக்க டுப்
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கொபயிர்ச்கொசி ற்களுடன் பயின்படுத்தும் சிந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. (We can use
some, any, a few, many with countable nouns.)
I need to buy some new trousers
Have you got any pens?
I've got a few dollars.
I haven't got many pens.
கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் (Uncountable Nouns)
எண்ண க்லைக அடிப்பலைடயி ல் எண்ண கணக்க ட முடியி தப் கொபயிர்கள்
அல்லது கொசி ற்கள் “கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்” ஆகும்.
(Uncountable nouns cannot be counted.) ஆங்க லத்த ல் இதலைன “Mass Nouns”
என்றும் அலைழிப்பர்.
உத ரணம்:
No: Uncountable Nouns

தமி ழ்

1

adviceadviceadviceadvice

அறி வுலைர

2

bread sshuhashishi

கொவிதுப்ப

3

rice

அரிசி / போசி று

4

sugar

சின

5

sand

மிணல்

6

flour

மி வு (தூள்)

7

powder

துகள்/ கொப டி

8

dust

தூசு

9

jelly

குழிம்பு/ ப கு

10

oil

எண்லைண

11

water

தண்ணர்

12

juice

சி று

13

milk

ப ல்
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14

gas

வி யு

15

butter

கொவிண்லைண

16

music

இலைசி

17

furniture

தளப டம்

18

coffee

போக ப்ப

19

wet

ஈரம்

20

messy

அசுத்தம்

21

rain

மிலைழி

22

knowledge

அறி வு

23

electricity

மி ன்சி ரம்

24

power

சிக்த

25

news

கொசிய்த

சி த ரணமி க கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்
ஒருலைமியி னத கபோவி கருதப்படுக ன்றிது. (We usually treat uncountable nouns as
singular.)
எடுத்துக்க ட்ட க:
Milk – ப ல்
இது ஒரு ஒருலைமி கொசி ல்ல கும். இதலைன ஒரு போப த்தல் ப ல், இரண்டு
போப த்தல் ப ல், மூன்று லீட்டர் ப ல் என அதன் கொக ள்ளளலைவி
அளவி ட்டுக் கூறிமுடியுபோமி தவி ர; ஒரு ப ல், இரண்டு ப ல்கள், மூன்று
ப ல்கள் என ப லைல கணக்க ட்டு பன்லைமியி கக் கூறிமுடியி து.
அதன ல் த ன் இவிற்லைறி கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள்
எனப்படுக ன்றின.
a liter of milk
a bottle of milk
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இதுபோப ன்றி கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கலைள
எண்ண க்லைகயி ன் அடிப்பலைடயி ல் அல்ல மில், அளவுகள ல்
அளவி ட்டுப் போபசிப்படுக ன்றிது. அத விது கொக ள்ளளவுகலைள
எண்ண க்லைகயி ல் கூறிப்படுக றிது.
எடுத்துக்க ட்ட க:
a glass of water – ஒரு க ள ஸ் (அளவி ள ன) தண்ணர்
two glass of water – இரண்டு க ள ஸ் (அளவி ள ன) தண்ணர்
three glass of water – மூன்று க ள ஸ் (அளவி ள ன) தண்ணர்
இப்கொப ழுது வி ளங்குக ன்றித ? போமிலும் இதுப்போப ன்றி “கணக்க ட
முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கலைள” ப கங்கள க, அளவுகள க,
கொக ள்ளளவுகள கக் கணக்க டல ம். அவிற்லைறி கழுள்ள
உத ரணங்களூட க அறி ந்துக்கொக ள்போவி ம். இது ப லைழியிற்றி
ஆங்க லப் பயின்ப ட்டிற்கு மி கவும் அவிசி யிமி னத கும்.
water, wine, sugar, cheese, meat, butter, ketchup, mustard, rice, etc.,
a glass of water
a bottle of wine
a spoon of sugar
a jug of water
a slice of cheese
a chunk of cheese
a piece of cheese
a piece of meat
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a pound of meat
a bar of butter
a bottle of ketchup
a tube of mustard
a kilo of rice
a plate of rice
நாங்கள் சி லபோவிலைள, ஏன் அரிசி லையி எண்ண கணக்க ட முடியி த
என்று போகட்கல ம். சி லர் ஒரு கொக த்து அரிசி யி ல் எத்தலைன அரிசி கள்?
என்று பக டியி க போகட்பலைதயும் நா ம் ப ர்த்துள்போள ம். உண்லைமியி ல்
அரிசி , போசி று, சின போப ன்றிவிற்லைறி ஒரு போபச்சுக்க க எண்ண கணக்க ட
முடியும் என்று நா ம் கூறி ன லும், அவிற்லைறி எண்கள ல் எண்ண
பயின்படுத்துவித ல்லைல. க ரணம் அலைவி நாமிது ப ர்லைவிக்கு மி கவும்
சி றி யித க இருப்பதன ல் கொமி ழி அடிப்பலைடயி ல் அவிற்லைறி
அளவுகள கபோவி பயின்படுத்தப் படுக ன்றின. (இன்லைறியி வி ஞ்ஞா ன
உலக ல் தூசு, துகள்கலைளக் கூட கணக்க டக்கூடியி கொத ழி ல் நுற்பச்
சி தனங்கள் போத ன்றி வி ட்டன என்பது போவிறு .)
கவின க்கவும்:
1. கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்களுக்கு முன்ப க ஓர், ஒரு (a/ an)
போப ன்றி சுட்டிலைடச்கொசி ற்கள் பயின்படுவித ல்லைல. (They do not take a/an
before them.)
2. ஒன்று இரண்டு மூன்று போப ன்றி எண்ண க்லைகலையி குறி க்கும்
கொசி ற்கலைள கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்களுக்கு முன்ப கப்
பயின்படுத்துவிது இல்லைல.
ஆன ல் சி லர் எண்ண க்லைககள கப் பயின்படுத்துவிலைத நாங்கள்
அவித ன த்த ருக்கல ம். அவிற்லைறி சிற்று கொதள வுப்
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படுத்த க்கொக ள்போவி ம்.
Usually I have two coffees a day.
சி த ரணமி க நா ன் அருந்துக போறின் இரண்டு போக ப்ப கள் ஒரு
நா லைளக்கு.
இவ்வி க்க யித்லைத சிற்று அவித ன யுங்கள். இங்போக “இரண்டு
போக ப்ப கள்” (two coffees) எனும் கொசி ல், எண்ண க்லைக அடிப்பலைடயி ல்
“இரண்டு” என கொப ருள் கொக ள்விது தவிறி கும். அத விது “இரண்டு
போக ப்லைபகள் கொக ள்ளளவி ல ன போக ப்ப ” என்பலைதபோயி போமிலுள்ள
வி க்க யிம் குறி க்க றிது என்பலைத கவினத்த ல் கொக ள்ள போவிண்டும். (Here
coffees refers to the number of cups of coffee.)
இவ்வி க்க யித்லைத இவ்வி று கூறுவிபோத மி கவும் கொப ருத்தமி னது.
Usually I have two cups of coffee a day.
சி தரணமி க நா ன் அருந்துக போறின் இரண்டு போக ப்லைப (அளவி ள ன)
போக ப்ப ஒரு நா லைளக்கு.
போகள்வி கள் போகட்கும் கொப ழுது இவ்வி று போகளுங்கள்.
Can/Could I have some coffee, please?
Can/Could I have a cup of coffee, please?
இதுப்போப ன்றி கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் சி ல சிமியிங்கள ல்
கணக்க டக்கூடியி கொபயிர்ச்கொசி ற்கள் போப ன்று மியிங்கலைவிப்பதும்
உண்டு. இவிற்லைறி அவித ன த்துப் ப ர்ப்பர்கள ன ல் இலைவி
விலைககள கபோவி , அளவுகள கபோவி , கொக ள்ளளவுகள கபோவி
இருக்கும். எனபோவி இப்பயின்ப ட்லைட அறி ந்து குழிப்பத்லைத
தவி ர்த்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
3. some, any, a little, much போப ன்றி கொசி ற்கலைளயும் கணக்க ட முடியி ப்
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கொபயிர்ச்கொசி ற்களுடன் பயின்படுத்தல ம்.
I have got some money.
Have you got any rice?
I have got a little money.
I haven't got much rice.
4. ஆங்க லத்த ல் சி ல கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கள், தமி ழ்
உற்பட சி ல கொமி ழி கள ல் கணக்க டக் கூடியி கொபயிர்ச்கொசி ற்கள க
பயின்படுக ன்றின. (Some uncountable nouns in English are countable in other languages
including Tamil. ) இலைவி குழிப்பமி கவும் இருக்கல ம். இவிற்லைறி நா ம்
வி ளக்கமி க அறி ந்துக்கொக ள்விது பயினுள்ளத கும்.
Accommodation - தங்குமி டம்
advice - அறி வுலைர
baggage – பயிணப் கொப த / மூட்லைட
bread - கொவிதுப்ப
equipment - சி தனம்
furniture - தளப டம்
garbage - குப்லைப
information - தகவில்
knowledge - அறி வு
luggage - பயிணப் கொப த / கொபட்டி
money - பணம்
news - கொசிய்த
progress - அப வி ருத்த
research - மிள ய்வு
travel - பயிணம்
work - போவிலைல
போமிலுள்ள கொபயிர்ச்கொசி ற்கலைள நா ம் தமி ழி ல் தங்குமி டம் –
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தங்குமி டங்கள், அறி வுலைர - அறி வுலைரகள், கொப த – கொப த கள், கொவிதுப்ப
– கொவிதுப்ப கள், சி தனம் – சி தனங்கள், தளப டம் – தளப டங்கள்,
குப்லைப – குப்லைபகள், தகவில் – தகவில்கள், அறி வு – அறி வுகள், கொப த –
கொப த கள், கொசிய்த – கொசிய்த கள், அப வி ருத்த – அப வி ருத்த கள்,
மிள ய்வு – மிள ய்வுகள், பயிணம் – பயிணங்கள், போவிலைல – போவிலைலகள்
என்று ஒருலைமியி கவும் பன்லைமியி கவும் (அத விது கணக்க டு
கொபயிர்ச்கொசி ற்கள க) பயின்படுத்துக ன்போறி ம். ஆன ல் ஆங்க லத்த ல்
அவ்வி று பயின்படுத்துவித ல்லைல; மி றி க கணக்க ட முடியி ப்
கொபயிர்ச்கொசி ற்கள கபோவி பயின்படுத்துக ன்றினர் என்பலைத கவினத்த ல்
கொக ள்ளவும்.
இந்த கணக்க ட முடியி ப் கொபயிர்ச்கொசி ற்கலைள பன்லைமியி க
கொவிள ப்படுத்த போவிண்டுமி யி ன் ஆங்க ல கொமி ழி யி ல் அவிற்றி ன்
அளலைவி, ப கத்லைத, கொக ள்ளளலைவி கணக்க ட்டுக் கூறிபோவிண்டும்.
இங்போக எடுத்துக்க ட்ட க அடிக்கடி பயின்படும் கொசி ற்கொறி டர்கள் சி ல:
accommodation - a place to stay
advice - a piece of advice
baggage - a piece of baggage
bread - a slice of bread, a loaf of bread
equipment - a piece of equipment
furniture - a piece of furniture
garbage - a piece of garbage
information - a piece of information
knowledge - a fact
luggage - a piece of luggage, a bag, a suitcase
money - a note, a coin
news - a piece of news
research - a piece of research, a research project
travel - a journey, a trip
work - a job, a position

I should be able to do a job.
எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஒரு போவிலைல.

www.asiriyar.com
RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
இந்த வி க்க யி அலைமிப்லைபச் சிற்று கவின யுங்கள். இத ல் “ should” எனும்
கொசி ல் கொசிய்யிபோவிபோவிண்டும்”, ப ர்க்கபோவி போவிண்டும்”,
விரபோவி போவிண்டும்” போப ன்று மி கவும் அழுத்தத்லைத இச்கொசி ல் (should)
கொவிள ப்படுத்துக ன்றிது.
அபோதபோவிலைள “+ able to” சி த்த யித்லைத அல்லது ஆற்றிலைல
கொவிள ப்படுத்துவிதற்கு பயின்படுக ன்றிது.
இலைவி இரண்டும் இலைணந்து “முடியுமி கபோவி இருக்கும்” (should be able to)
என நாம்ப க்லைகலையி, உறுத லையி இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கள்
(அழுத்தமி க) கொவிள ப்படுத்துக ன்றின.
இப்ப டத்துடன் கொத டர்புலைடயிப் ப டங்கள்.
am/is/are able to
was/were able to
may be able to
இன்லைறியிப் ப டம் "should be able to" இதலைன சிற்று வி ரிவி கப்
ப ர்ப்போப ம்.
Positive (Affirmative)
Subject + be + able + infinitive
I /You /He /She /It / We / You /They + sould + be able + to do a job.
Negative
Subject + be + not + able + infinitive
I /You /He /She /It /You /We /They + should + not + be able + to do a job
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Question (Interrogative)
Be + subject + be able + infinitive
Should + I /you /he /she /it /you /we /they + be able + to do a job?
குறி ப்பு:
1. இப் ப டத்த லும் தன்ன லைல, முன்ன லைல, படர்க்லைக (First, Second, Third
person) மிற்றும் ஒருலைமி, பன்லைமி எல்ல விற்றி ற்கும் "should be able to" ஒபோர
வி தமி கபோவி பயின்படும்.
2. + be able to ஒரு துலைணவி லைனயில்ல என்பலைத நா லைனவி ல்
லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
3. இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கள ல் எப்கொப ழுதும் ப ரத ன வி லைனக்கு
முன் “to” எனும் முன்கொன ட்டு இலைணந்போத பயின்படும். (be able to has an
infinitive form)
சிரி இப்கொப ழுது விழிலைமிப்போப ல் இவ்வி க்க யி அலைமிப்புக்கலைளயும்
போகள்வி பத ல க மி ற்றி ப் பயி ற்சி கொசிய்போவி ம்.
Should you be able to do a job?
உனக்கு கொசிய்யி முடியுமி கபோவி இருக்குமி ஒரு போவிலைல?
Yes, I should be able to do a job.
ஆம், எனக்கு கொசிய்யி முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஒரு போவிலைல.
No, I shouldn’t be able to do a job.
இல்லைல, எனக்கு கொசிய்யி முடியி மிபோலபோயி இருக்கும் ஒரு போவிலைல.
Should you be able to speak perfect English very soon?
உனக்கு போபசிமுடியுமி கபோவி இருக்குமி முழுலைமியி ன ஆங்க லம்
கொவிகு வி லைரவி ல்?
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Yes, I should be able to speak perfect English very soon.
ஆம், எனக்கு போபசிமுடியுமி க இருக்கும் முழுலைமியி ன ஆங்க லம்
கொவிகு வி லைரவி ல்.
No, I shouldn’t be able to speak perfect English very soon.
இல்லைல, எனக்கு போபசிமுடியி மிபோலபோயி இருக்கும் முழுலைமியி ன
ஆங்க லம் கொவிகு வி லைரவி ல்.
போமிலும் 10 வி க்க யிங்கள் கபோழி கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறியும்
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
1. I should be able to go to university.
எனக்கு போப க முடியுமி கபோவி இருக்கும் பல்கலைலக் கழிகத்த ற்கு
2. I should be able to speak perfect English very soon.
எனக்கு போபசி முடியுமி கபோவி இருக்கும் முழுலைமியி ன ஆங்க லம் கொவிகு
வி லைரவி ல்.
3. I should be able to improve my English knowledge.
எனக்கு விளர்த்துக்கொக ள்ள முடியுமி கபோவி இருக்கும் எனது ஆங்க ல
அறி லைவி.
4. I should be able to become a chief executive.
எனக்கு ஆகமுடியுமி கபோவி இருக்கும் ஒரு ப ரத ன நா லைறிபோவிற்று
அத க ரியி க.
5. I should be able to practice English every day.
எனக்கு பயி ற்சி ப்கொபறி முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஆங்க லம் ஒவ்கொவி ரு
நா ளும்.
6. I should be able to go tomorrow
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எனக்கு போப க முடியுமி கபோவி இருக்கும் நா லைள(க்கு)
7. I should be able to change my name.
எனக்கு மி ற்றி முடியுமி கபோவி இருக்கும் எனது கொபயிலைர
8. I should be able to answer.
எனக்கு பத லள க்க முடியுமி கபோவி இருக்கும்.
9. I should be able to build a house
எனக்கு கட்ட முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஒரு விடு.
10. I should be able to publish an English grammar book.
எனக்கு கொவிள யி ட முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஓர் ஆங்க ல இலக்கணப்
புத்தகம்.
Homework:
A. போமிபோல நா ம் கற்றி வி க்க யிங்கலைள You, He, She, It, We, You, They போப ன்றி
கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த வி க்க யிங்கள் அலைமியுங்கள்.
B. போமிபோல உத ரணமி கக் கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் போகள்வி பத ல்கலைளப்
ப ன்பற்றி இந்த 10 வி க்க யிங்கலைளயும் போகள்வி பத ல க மி ற்றி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
c. நாங்கள கபோவி இன்லைறியிப் ப டத்த ன் "Should be able to" வி க்க யிங்கலைள
அலைமித்து போகள்வி போகட்டும், பத லள த்தும் பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
கவின க்கவும்
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள ன் போகள்வி கள் (Question) அபோநாகமி க கொசிய்யி
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முடியி தவிற்லைறி அல்லது கொசிய்யிக்கூட தவிற்லைறி போகள்வி போகட்பதுப்
போப ன்போறி அலைமிக ன்றிது. அத விது, உனக்கு ஒரு பயினச்சிட்லைட
கொத டரூந்த ல் வி ங்க முடியுமி ? உனக்கு சுடுகலலைன போவிலைலக்கு
எடுத்துச்கொசில்ல முடியுமி ? போப ன்றி (இடக்கு முடக்க ன) போகள்வி கள க
இலைவி அலைமிந்த ருப்பலைத நாங்கள் அவித ன க்கல ம்.
கொசிய்யிமுடியுமி க இருப்பவிற்லைறி "உன்ன ல் கொசிய்யி முடியுமி கபோவி
இருக்குமி " போப ன்று சிந்போதகத்துடன் வி னவும் வி க்க யிங்கள கவும்
இலைவி இருக்கும்.
உத ரணம்:
Should you be able to buy a ticket on the train?
உனக்கு வி ங்க முடியுமி கபோவி இருக்குமி ஒரு பயின அனுமித ச்சிட்டு
கொத டரூந்த ல்?
Should you be able to take your gun to work?
உனக்கு எடுத்துச்கொசில்ல முடியுமி கபோவி இருக்குமி உன்னுலைடயி
சுடுகலலைன போவிலைலக்கு?
Should you be able to vote without your ID card?
உனக்கு வி க்கள க்க முடியுமி கபோவி இருக்குமி உன்னுலைடயி
அலைடயி ள அட்லைடயி ன்றி ?
Should you be able to sell your kidneys on the open market?
உனக்கு வி ற்கமுடியுமி கபோவி இருக்குமி உன்னுலைடலையி சி று
நாரகங்கலைள த றிந்தகொவிள ச் சிந்லைதயி ல்?
Should you be able to buy a piece of the moon?
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உனக்கு வி ங்க முடியுமி கபோவி இருக்குமி நா லவி ன் ஒரு துண்லைட?
போநார்மிலைறி (Positive) வி க்க யி அலைமிப்புகள ன் போப து இலைவி
நாம்ப க்லைகலையி, உறுத லையி கொவிள ப்படுத்துவித க அலைமிக ன்றிது.
உத ரணம்:
Madonna should be able to adopt a child.
மிபோட ன வி ற்கு தத்கொதடுக்க முடியுமி கபோவி இருக்கும் ஒரு குழிந்லைத.
Two things a man should be able to do.
இரண்டு வி டயிங்கள் ஒரு மின தனுக்கு கொசிய்யி முடியுமி கபோவி
இருக்கும்.
I think I should be able to go tomorrow.
நா ன் நா லைனக்க போறின் எனக்கு போப க முடியுமி கபோவி இருக்கும் நா லைள.
Muslims in Britain should be able to live under Sharia law.
முஸ்ல ம்களுக்கு ப ரித்த ன யி வி ல் வி ழி முடியுமி கபோவி இருக்கும்
ஷா ரியி சிட்டத்த ன் கழ்.
You should be able to post comments anonymously without your ID.
உனக்கு ப ன்னூட்டமி ட முடியுமி கபோவி இருக்கும் அன ன யி க
உன்னுலைடயி அலைடயி ளமி ன்றி .
எத ர்மிலைறியி ன் (Negative) போப து இலைவி, த ட்டவிட்டமி க ஒன்லைறி
(முடியி மிபோலபோயி இருக்கும்) என மிறுக்கும் அல்லது நாம்ப க்லைகயிற்றி
வி ர்த்லைதகள ன் கொவிள ப்ப ட கபோவி இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள்
பயின்படுக ன்றிது.
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உத ரணம்:
5 things you shouldn't be able to buy on eBay.
5 கொப ருற்கலைள உனக்கு வி ங்க முடியி மிபோலபோயி இருக்கும் ஈபோபயி ல்.
Parents shouldn't be able to name kids whatever they want.
கொபற்போறி ருக்கு கொபயிர் லைவிக்க முடியி மிபோலபோயி இருக்கும்
குழிந்லைதகளுக்கு போவிண்டியி (கொபயிர்கலைள/குழிந்லைதகள் வி ரும்பும்
கொபயிர்கலைள)
You shouldn’t be able to buy a piece of the moon.
உனக்கு வி ங்க முடியி மிபோலபோயி இருக்கும் நா லவி ன் ஒரு
பகுத லையி/துண்லைட.
User shouldn't be able to change the metadata file name.
பயினருக்கு மி ற்றி முடியி மிபோலபோயி இருக்கும்
போமின லைலத்தரவுக்போக ப்ப ன் கொபயிலைர.
Some people shouldn't be able to vote in Sri Lanka.
சி ல மிக்களுக்கு வி க்கள க்க முடியி மிபோலபோயி இருக்கும்
இலங்லைகயி ல்.
1. I have done a job. (Present Perfect)
நா ன் கொசிய்த ருக்க போறின் ஒரு போவிலைல.
2. I have just done a job.
நா ன் (இப்கொப ழுதுத ன்) கொசிய்த ருக்க போறின் ஒரு போவிலைல.
3. I had done a job. (Past Perfect)
நா ன் கொசிய்த ருந்போதன் ஒரு போவிலைல.
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4. I had done a job long ago.
நா ன் கொசிய்த ருந்போதன் ஒரு போவிலைல (கொவிகுக்க லத்த ற்கு) முன்போப.
5. I wish I had done a job.
எவ்விளவு நால்லது நா ன் கொசிய்த ருந்த ல் ஒரு போவிலைல.
6. I will have done a job. (Future Perfect)
நா ன் கொசிய்த ருப்போபன் ஒரு போவிலைல.
7. I have been doing a job. (Present Perfect Continuous)
நா ன் க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க போறின்
ஒரு போவிலைல.
8. I had been doing a job. (Past Perfect Continuous)
நா ன் அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன்
ஒரு போவிலைல.
9. I will have been doing a job. (Future Perfect Continuous)
(குறி ப்ப ட்டக் க லம் விலைர) நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருப்போபன் ஒரு
போவிலைல.
10. He may have done a job.
அவின் கொசிய்த ருந்த ருக்கல ம் ஒரு போவிலைல.
11. He might have done a job.
அவின் கொசிய்த ருந்த ருக்கல ம் ஒரு போவிலைல.
12. He must have done a job.
அவின் நா ச்சியிம் கொசிய்த ருந்த ருக்க போவிண்டும் ஒரு போவிலைல.
13. He would have done a job.
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அவின் கொசிய்த ருந்த ருக்க போவிண்டும் ஒரு போவிலைல.
14. He could have done a job.
அவின் கொசிய்த ருந்த ருக்க இருந்தது ஒரு போவிலைல.
15. He should have done a job.
அவின் கொசிய்த ருந்த ருக்கபோவி இருந்தது ஒரு போவிலைல.
16. He shouldn’t have done a job. (should + not)
அவின் கொசிய்த ருந்த ருக்கபோவி போவிண்டியித ல்லைல ஒரு போவிலைல.
அவின் அநா யி யிம் கொசிய்த ருந்தது ஒரு போவிலைல. (போப ன்றும் கொப ருள்
கொக ள்ளல ம்/போபசில ம்)
17. He needn’t have done a job. (need + not)
அவின் கொசிய்த ருந்த ருக்க (அவிசி யிமி ல்லைல) போவிண்டியித ல்லைல ஒரு
போவிலைல.
18. He seems to have done a job.
அவின் கொசிய்த ருப்ப ன் போப ல் கொதரிக ன்றிது ஒரு போவிலைல.
19. Having done a job I have got experience.
கொசிய்யிப்பட்டிருந்த ல் ஒரு போவிலைல நா ன் கொபற்றி ருப்போபன் அனுபவிம்.
பயி ற்சி
கபோழி 10 வி க்க யிங்கள் கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி போமிபோல நா ம்
கற்றிலைதப் போப ன்று ஒவ்கொவி ரு வி க்க யித்லைதயும், 19 வி க்க யிங்கள க
மி ற்றி எழுத பயி ற்சி கொசிய்யிவும். எழுதும் கொப ழுது வி சி த்து வி சி த்து
எழுதவும். வி சி த்து வி சி த்து எழுதுவித ல் அலைவி கூடியி வி லைரவி ல்
உங்கள் மினத ல் பத ந்து வி டும். அதுபோவி ஆங்க லம் எள த க
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கற்பதற்க ன இரகசி யிம்.
1. I have done - நா ன் கொசிய்த ருக்க போறின்.
2. I have written - நா ன் எழுத யி ருக்க போறின்.
3. I have chosen - நா ன் கொதரிவுகொசிய்த ருக்க போறின்.
4. I have worked - நா ன் போவிலைலகொசிய்த ருக்க போறின்.
5. I have watched. - நா ன் ப ர்த்த ருக்க போறின்.
6. He has spoken - அவின் போபசி யி ருக்க றி ன்.
7. He has started. - அவின் ஆரம்ப த்த ருக்க றி ன்.
8. She has cooked. - அவிள் சிலைமித்த ருக்க றி ள்.
9. She has visited - அவிள் போப யி ருக்க றி ள்.
10. She has walked - அவிள் நாடந்த ருக்க றி ள்.
I have done a job. (Present Perfect Simple)
நா ன் கொசிய்த ருக்க போறின் ஒரு போவிலைல.
இவ்வி க்க யிம் ஒரு நா கழ்க ல வி லைனமுற்று வி க்க யிமி கும். இதலைன
ஆங்க லத்த ல் “Present Perfect Tense” அல்லது "Present Perfect Simple Tense"
என்பர். இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள் இறிந்தக்க லத்த ற்கும்
நா கழ்க லத்த ற்கும் கொத டர்புலைடயிலைவிகள கபோவி பயின்படுக ன்றின.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள ல் பயின்படும் ப ரத ன வி லைனச்கொசி ல்
எப்கொப ழுதும் "Past Participle" கொசி ற்கள கபோவி பயின்படும்.
உண்லைமியி ல் இந்த நா கழ்க ல வி லைனமுற்று வி க்க யி அலைமிப்புகள்
ஆங்க ல போபச்சு விழிக்க ல் அத கம் பயின்படுக ன்றிலைவிகள கும்.
இவிற்லைறி கொதள வி க வி ளங்க கற்றுக்கொக ள்விது மி கவும்
பயினுள்ளத கும். ஆங்க ல கொமி ழி லையி த ய்கொமி ழி யி க
கொக ண்டிர தவிர்களுக்கு இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள் அத கம்
குழிப்பமி னத க இருக்க ன்றிது எனக் கூறிப்படுக ன்றிது. பல
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கொமி ழி கள ல் இவிற்றி ற்க ன சிரியி ன வி ளக்கம் கொக டுக்க
முடியி துள்ளது என்றும் கூறிப்படுக ன்றிது.
ஆன ல் தமி ழ் கொமி ழி யி போல மி க எள த க வி ளக்கம் கொக டுக்கல ம்.
அதுபோவி தமி ழி ன் சி றிப்ப கும்.
அபோநாகமி க நா கழ்க ல வி லைனமுற்றி ன் பயின்ப ட்டில் எமிது
அனுபவித்லைத பற்றி போயி போபசிப்படுக ன்றிது. மி க முக்க யிமி க நா ம் என்ன
கொசிய்த ருக்க போறி ம், என்ன கொசிய்த ருக்கவி ல்லைல என்பலைதப் பற்றி போயி
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள் வி விரிக்க ன்றின. இத ல் எப்கொப ழுது
கொசிய்போத ம் என்பதற்கு இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள்
முக்க யிமிள ப்பத ல்லைல. (It is important if we have done it in our lives or not. It is not
important when we did it.)
.
இவிற்றி ல் I, You, We, You, They போப ன்றிவிற்றுடன் “have”
துலைணவி லைனயி கவும், He, She, It போப ன்றி மூன்றி ம் நாபர் (Third Person
Singular) உடன் “has” துலைணவி லைனயி கவும் பயின்படும்.
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb (Past participle)
I/ You/ We/ They + have + done a job.
He/ She/ It + has + done a job.
இவிற்றி ல் துலைணவி லைன (Auxiliary verb) உடன் இலைணந்து விரும் ப ரத ன
வி லைனச்கொசி ல் "Past participle" கொசி ல்ல க பயின்படுவிலைத
அவித ன யுங்கள்.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb (Past participle)
I/ You/ We/ They + have + not + done a job.
He/ She/ It + has + not + done a job.
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb (Past participle)
Have + I/ you/ we/ they + done a job?
Has + he/ she/ it + done a job?
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இவிற்றி ல் Have/ Has துலைணவி லைனகள் முன்ப கவும் "Subject" உடன்
இலைணந்து விரும் ப ரத ன வி லைன “Past participle” வி லைனமுற்றுச்
கொசி ல்ல க பயின்படுவிலைத அவித ன க்கவும்.
பகுத 1
Have you done a job?
நா கொசிய்த ருக்க றி யி ஒரு போவிலைல?
Yes, I have done a job
ஆம், நா ன் கொசிய்த ருக்க போறின் ஒரு போவிலைல.
No, I haven’t done a job. (have + not)
இல்லைல, நா ன் கொசிய்த ருக்கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
Has he lived here for 20 years?
அவின் விசி த்த ருக்க றி ன இங்போக 20 ஆண்டுகள க?
Yes, He has lived here for 20 years.
ஆம், அவின் விசி த்த ருக்க றி ன் இங்போக 20 விருடங்கள க.
No, He hasn’t lived here for 20 years. (has + not)
இல்லைல, அவின் விசி த்த ருக்கவி ல்லைல இங்போக 20 ஆண்டுகள க.
Have you seen Thesaththin puyalkal movie?
நா ப ர்த்த ருக்க றியி போதசித்த ன் புயில்கள் த லைரப்படம்?
Yes, I have seen Thesaththin puyalkal movie twenty times.
ஆம், நா ன் ப ர்த்த ருக்க போறின் போதசித்த ன் புயில்கள் த லைரப்படம்
இருவிது தடலைவிகள்.
No, I haven’t seen Thesaththin puyalkal movie. (have + not)
இல்லைல, நா ன் ப ர்த்த ருக்கவி ல்லைல போதசித்த ன் புயில்கள் த லைரப்படம்.
கபோழி 25 வி க்க யிங்கள் கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள். அதன் ப ன்பு போமிலுள்ள உத ரணங்கலைளப் ப ன்பற்றி
போகள்வி பத ல் அலைமித்து பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். போபசி யும் பயி ற்சி
கொசிய்யில ம்.
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1. I have seen that movie many times.
நா ன் ப ர்த்த ருக்க போறின் அந்த த லைரப்படத்லைத பல தடலைவிகள்
2. I have met him once before.
நா ன் சிந்த த்த ருக்க போறின் அவிலைன ஒருமுலைறி முன்பு.
3. I have traveled by MTR
நா ன் பயிண த்த ருக்க போறின் எம்.டி.ஆர் இல்.
4. I have done my homework.
நா ன் கொசிய்த ருக்க போறின் எனது விட்டுப்ப டம்.
5. I have been to England three times.
நா ன் போப யி ருக்க போறின் இங்க ல ந்த ற்கு மூன்று தடலைவிகள்.
6. I have come here many times
நா ன் விந்த ருக்க போறின் இங்போக பல தடலைவிகள்.
7. I have worked here since 2002.
நா ன் போவிலைல கொசிய்த ருக்க போறின் இங்போக 2002 இல் இருந்து
8. I have studied two foreign languages
நா ன் படித்த ருக்க போறின் இரண்டு ப றிநா ட்டு கொமி ழி கள்.
9. I have cured many deadly diseases.
நா ன் குணப்படுத்த யி ருக்க போறின் நா லைறியி கொக டியி போநா ய்கள்.
10. I have cleaned my room.
நா ன் சுத்தம் கொசிய்த ருக்க போறின் எனது அலைறிலையி.
11. I have seen that movie six times in the last month.
நா ன் ப ர்த்த ருக்க போறின் அந்த த லைரப்படத்லைத ஆறு தடலைவிகள் கடந்த
மி தம்.
12. I have been to Mexico in the last year.
நா ன் போப யி ருக்க போறின் கொமிக்ஸி போக வி ற்கு கடந்த ஆண்டில்.

www.asiriyar.com
RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
13. I have lived in Canada for five years
நா ன் விசி த்த ருக்க போறின் கனட வி ல் ஐந்து ஆண்டுகள க.
14. I have worked at the University since 1999
நா ன் போவிலைல கொசிய்த ருக்க போறின் பல்கலைலக் கழிகத்த ல் 1999 இல்
இருந்து.
15. I have seen that girl before
நா ன் ப ர்த்த ருக்க போறின் அந்தப் கொபண்லைண முன்போப.
16. I have written some English Grammar lessons.
நா ன் எழுத யி ருக்க போறின் சி ல ஆங்க ல இலக்கண ப டங்கள்.
17. I have worked here since June.
நா ன் போவிலைல கொசிய்த ருக்க போறின் இங்போக யூன ல ருந்து.
18. I have written five letters.
நா ன் எழுத யி ருக்க போறின் ஐந்து கடிதங்கள்.
19. I have cooked dinner
நா ன் சிலைமித்த ருக்க போறின் இரவுச் சி ப்ப டு.
20. I have lived with my parents for over 10 years.
நா ன் விசி த்த ருக்க போறின் எனது கொபற்போறி ருடன் 10 ஆண்டுகளுக்கு
போமில க.
21. I have played outside for an hour.
நா ன் வி லைளயி டியி ருக்க போறின் கொவிள யி ல் ஒரு மிண த்த யி ளமி க.
22. I have learned English since 1986.
நா ன் கற்றி ருக்க போறின் ஆங்க லம் 1986 இல் இருந்து.
23. I have gone to the supermarket.
நா ன் போப யி ருக்க போறின் அந்த நாவின சிந்லைதக்கு.
24. I have played football.
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நா ன் வி லைளயி டியி ருக்க போறின் உலைதப்பந்த ட்டம்.
25. I have lived in that house for 2 years.
நா ன் விசி த்த ருக்க போறின் இந்த விட்டில் 2 ஆண்டுகள க.
போமிபோல உள்ள 25 வி க்க யிங்கலைளயும் You/ we/ they/ He / She / It போப ன்றி
கொசி ற்கலைளப் பயின்படுத்த வி க்க யிங்கள் அலைமித்து பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
நா கழ்க ல வி லைனமுற்று பயின்ப டுகள்
1. Actions which started in the past and are still continuing
He has lived in America for five years.
அவின் விசி த்த ருக்க றி ன் அகொமிரிக்க வி ல் ஐந்து ஆண்டுகள க.
("அவின் விசி த்துக்கொக ண்டிருக்க றி ன் அகொமிரிக்க வி ல் ஐந்து
ஆண்டுகள க." என்பதுப் போப ன்றும் இதுபோப ன்றி பயின்ப டுகள ன்
போப து தமி ழி ல் கொப ருள் கொக ள்ளல ம்.)
அவின் விசி க்க ஆரம்ப த்த ன் அகொமிரிக்க வி ல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு, (இறிந்தக்க லத்த ல்) இன்னும் விசி த்துக்கொக ண்டிருக்க றி ன்
அங்போக. (நா கழ்க லத்த ல்) (He started living in America five years ago, and he's still
living there now.) எத ர்க லத்த லும் விசி க்கல ம்.
2. Actions which happened at some unknown time in the past
உங்கள் நாண்பர் ஒருவிர் உங்கலைள “நா ன் கடவுள்” த லைரப்படம்
ப ர்ப்பதற்கு அலைழிக்க ன்றி ர். நாங்கள் அத்த லைரப்படத்லைத ஏற்கொகனபோவி
ப ர்த்த வி ட்டீர்கள். ஆன ல் எப்கொப ழுது ப ர்த்போதன் என்று
த ட்டவிட்டமி க கூறி ப ர்த்த நா ள் நா லைனவி ல்லைல அல்லது
கூறிவி ரும்பவி ல்லைல. மிண்டும் அப்படத்லைத ப ர்க்க போவிண்டியி
எண்ணமும் உங்களுக்கு இல்லைல. அப்கொப ழுது தமி ழி ல் எப்படி
கூறுவிர்கள்? “நா ன் ஏற்கொகனபோவி ப ர்த்த ருக்க போறின் அந்த
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த லைரப்படத்லைத.”
I have already seen that film.
நா ன் ஏற்கொகனபோவி ப ர்த்த ருக்க போறின் அந்த த லைரப்படம்.
3. Actions which happened in the past, but have an effect in the present
நாங்கள் க லைலயி ல் போவிலைலக்கு போப கும் போப து விட்லைட பூட்டிவி ட்டு
சி வி லையி க ற்சிட்லைட லைபயி னும் போப ட்டு எடுத்துச்கொசில்க ன்றிர்கள்.
போவிலைல முடிந்து மிண்டும் விடு த ரும்ப விட்லைட த றிப்பதற்கு சி வி லையி
எடுக்க றிர்கள்; ஆன ல் சி வி லையி க ணவி ல்லைல. சி வி எங்போக
கொத லைலந்து வி ட்டது. ஆன ல் எப்கொப ழுது எங்போக கொத லைலந்தது
என்பது உங்களுக்கு த ட்டவிட்டமி க கொதரியி து. ஆன ல்
கொத லைலந்த ருக்க றிது.
இவ்வி றி ன சிந்தர்ப்பத்த ல் எவ்வி று தமி ழி ல் கூறுவிர்கள்?
“ஐய்யிய்போயி ! நா ன் கொத லைலத்த ருக்க போறின் எனது சி வி லையி.”
(எப்கொப ழுது எங்போக கொத லைலத்தர்கள் என்பது கொதரியி து)
I have lost my keys
நா ன் கொத லைலத்த ருக்க போறின் எனது சி வி கலைள.
4. Recently completed action
Grammar Patterns 7 இன் இரண்ட விது வி க்க யித்லைதப் ப ருங்கள். கொசியில்
தற்கொப ழுது முடிவிலைடந்த ருக்க றிது. நா ன் போவிலைல கொசிய்யி
கொத டங்க யிது, (இறிந்தக் க லத்த ல்) அலைத நா லைறிவு கொசிய்த ருக்க போறின்
இப்கொப ழுது. (நா கழ்க லத்த ல்)
2. I have just done a job.
நா ன் இப்கொப ழுது கொசிய்த ருக்க போறின் ஒரு போவிலைல.
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குறி ப்பு:
இந்த Present Perfect” பயின்ப ட்டின் கொப ழுது போகள்வி களுக்க ன
பத ல்கள் அத கமி க சுருக்கமி கபோவி பயின்படுத்தப் படுக ன்றின.
உத ரணம்:
Have you cooked lunch?
Yes, I have.
No, I haven’t.
குறி ச் கொசி ற்கள் (Signal Words of Present Perfect)
Ever
Never
just
Yet
Already
So far
Up to now
Recently,
Since
For
not yet
till now
குறி ச்கொசி ற்கள் பயின்படும் வி க்க யி அலைமிப்புகள்
Ever
Have you ever been to Germany?
நா எப்கொப ழுத விது போப யி ருக்க றி யி போஜர்மின க்கு?
Have you ever met him?
நா எப்கொப ழுத விது சிந்த த்த ருக்க றி யி அவிலைன?
Have you ever eaten Pizza?
நா எப்கொப ழுத விது சி ப்ப ட்டிருக்க றி யி பZஸி ?
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Has he ever talked to you about the problem?
அவின் எப்கொப ழுத விது போபசி யி ருக்க றி ன உன்ன டம் இந்த
ப ரச்சி லைனலையிப் பற்றி ?
Never
I have never been to Australia.
நா ன் எப்கொப ழுதும் போப யி ருக்கவி ல்லைல அவுஸ்த போரல யி வி ற்கு.
I've never seen so many people like this.
நா ன் எப்கொப ழுதும் ப ர்த்த ருக்கவி ல்லைல நா லைறியி மிக்கள்
இதுப்போப ன்று.
He has never traveled by train.
அவின் எப்கொப ழுதும் ப ரயி னம் கொசிய்த ருக்கவி ல்லைல கொத டருந்த ல்.
(போமிலுள்ள Ever, Never இச்கொசி ற்கள் “Present Perfect Tense” இல் அத கம்
பயின்படும் கொசி ற்கள கும்.)
Just
I have just installed AVG anti-virus
நா ன் தற்கொப ழுது நா றுவி யி ருக்க போறின் ஏ.வி .ஜ நாச்சு நா றில் எத ர்ப்ப ன்.
For
I have been an English teacher for more than five years.
நா ன் இருந்த ருக்க போறின் ஒரு ஆங்க ல ஆசி ரியிர க ஐந்து
ஆண்டுகளுக்கும் போமில க.
Since
I haven't seen Sarmilan since 2002.
நா ன் ப ர்த்த ருக்கவி ல்லைல சிர்மி லலைன 2002 இல் இருந்து. (இப்கொப ழுது
ப ர்க்க போறின்.)
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He hasn't done it yet.
அவின் கொசிய்த ருக்கவி ல்லைல இலைத இன்னும்.
சுருக்கப் பயின்ப டுகள் (Short Forms)
I + have = I’ve - (ஐவ்)
You + have = you’ve - (யூவ்)
We + have = we’ve - (விவ்)
They + have = They’ve - (போதவ்)
He + has = He’s - (ஹீஸ்)
She + has = She’s - (சிஸ்)
It + has = It’s - (இட்ஸ்)
He + is = He’s
She + is = She’s
It + is = It’s
போமிலுள்ள He has, She has, It has இன் சுருக்கப் பயின்ப டுகள க He’s, She’s, It’s
என்று பயின்படுவிலைத கவின யுங்கள். இவிற்லைறி பயின்படுத்தும் போப து
சிற்று கவினமி க பயின்படுத்த போவிண்டும்.
க ரணம் He is, She is, It is போப ன்றிவிற்றி ன் சுருக்கப் பயின்ப டும் He’s, She’s,
It’s போப ன்போறி பயின்படுக ன்றிது. இவிற்லைறி போவிறுபடுத்த
அறி ந்துக்கொக ள்வித ல் சி லபோவிலைள உங்களுக்கு குழிப்பமி க
இருக்கல ம்.
இவிற்லைறி எவ்வி று அறி ந்துக்கொக ள்விது? மி கவும் எள த க அறி ந்துக்
கொக ள்ளல ம்.
நா கழ்க லத் கொத டர்வி லைன வி க்க யிங்கள ல் ப ரத ன வி லைனயுடன்
"+ ing" இலைணந்து விரும். ஆன ல் "Present Perfect" வி க்க யி
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அலைமிப்புகள ன் ப ரத ன வி லைனச் கொசி ற்கள் எப்கொப ழுதும் “Past Participle”
கொசி ற்கள கபோவி பயின்படும்.
உத ரணம்:
Present Continuous
He is doing a job. - He’s doing a job.
She is doing a job. - She’s doing a job.
It is doing a job. - It’s doing a job.
Present Perfect
He has done a job. - He’s done a job. (Past participle)
She has done a job. - She’s done a job. (Past participle)
It has done a job. - It’s done a job. (Past participle)
do - did - done இத ல் “done” Past participle கொசி ல்ல கும். போமிலும்
இதுப்போப ன்றி வி லைனச் கொசி ற்கள ன் போவிறுப்ப ட்லைட அட்டவிலைண
Irregular verbs இல் ப ர்க்கவும்.
உத ரணம்:
Sarmilan will come to the class.
சிர்மி லன் விருவி ன் விகுப்ப ற்கு
He will come to the class
அவின் விருவி ன் விகுப்ப ற்கு.
முதல் வி க்க யித்த ல் “சிர்மி லன்” என்று குறி ப்ப டப்பட்டிருக்கும்
கொபயிருக்கு (கொபயிர்ச்கொசி ல்லுக்கு) பத ல க, இரண்ட ம் வி க்க யித்த ல்
“அவின்” என்று குறி ப்ப டப்பட்டுள்ளலைத கவின க்கவும். அத விது
“சிர்மி லன்” எனும் கொபயிலைரக் குறி ப்ப ட மில் “அவின்” எனும் கொசி ல்
சுட்டிக்க ட்டுவிதற்கு பயின்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன போலபோயி “அவின்”
எனும் கொசி ல் ஒரு சுட்டுப்கொபயிர்ச் கொசி ல்ல கும்.
இச் சுட்டுப்கொபயிர்கலைள ஆங்க லத்த ல் பல்போவிறு ப ரிவுகள கப்
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பகுத்துள்ளனர். அலைவிகள வின:
Subject Pronouns
Object Pronouns
Reflexive Pronouns
Possessive Pronouns
Demonstrative Pronouns
Relative Pronouns
Interrogative Pronouns
Indefinite Pronouns
இப்ப ரிவுகள் ஒவ்கொவி ன்றி னதும் சுட்டுப்கொபயிர்கள் அபோத நா றிங்கள ல்
கபோழி விழிங்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் எடுத்துக்க ட்ட க
அச்சுட்டுப்கொபயிர்கள் பயின்படும் வி க்க யி அலைமிப்புகளும்
விழிங்கப்பட்டுள்ளன.
Subject Pronouns – எழுவி ய் சுட்டுப்கொபயிர்கள்
ஒரு வி க்க யித்த ன் எழுவி யி கப் பயின்படும் சுட்டுப்கொபயிர்கள்.
I - நா ன்
You – நா (ஒருலைமி)
He - அவின்
She - அவிள்
It - அது
We – நா ம், நா ங்கள்
You - நாங்கள் (பன்லைமி)
They - அவிர்கள், அலைவிகள்
உத ரணம்:
Kennedy spoke about genocide war in Sri Lanka.
கொகன்னடி போபசி ன ர் இலங்லைகயி ன் இனவிழி ப்பு போப லைரப் பற்றி .
He spoke about genocide war in Sri Lanka.
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அவிர் போபசி ன ர் இலங்லைகயி ன் இனவிழி ப்பு போப லைரப் பற்றி .
(“Kennedy” எனும் கொபயிர்கொசி ல்லுக்குப் பத ல க “He” எனும் சுட்டுப்கொபயிர்
பயின்படுத்தப்பட்டுள்ளது.)
Object Pronouns – கொசியிப்படுகொப ருள் சுட்டுப்கொபயிர்கள்
ஒரு வி க்க யித்த ன் கொசியிப்படுகொப ருள கப் பயின்படும்
சுட்டுப்கொபயிர்கள்.
me – என்லைன
you - உன்லைன (பன்லைமி)
him - அவிலைன
her – அவிலைள
it - அலைத
us – எங்கலைள, நாம்லைமி
you - உங்கலைள (பன்லைமி)
them - அவிர்கலைள, அலைவிகலைள
உத ரணம்:
I love her
நா ன் க தல க்க போறின் அவிலைள
Reflexive Pronouns – அன ச்லைசிச் கொசியில் சுட்டுப்கொபயிர்கள்
ஒரு வி க்க யித்த ன் எழுவி ய் கொசி ல்லைல மிண்டும் அன ச்லைசியி க
குறி ப்ப டுவிதற்கு பயின்படும் சுட்டுப்கொபயிர்கள்.
myself - நா ன கபோவி
yourself - நாயி கபோவி
himself - அவின கபோவி
herself - அவிள கபோவி
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itself - அதுவி கபோவி
ourselves – நா ங்கள கபோவி, நா மி கபோவி
yourselves - நாங்கள கபோவி
themselves – அவிர்கள கபோவி, அலைவிகள கபோவி
உத ரணம்:
I cut my hair myself.
நா ன் கொவிட்டிபோனன் எனது தலைலமியி லைர நா ன கபோவி
(நா ன் எனது தலைலமியி லைர நா போன/நா ன கபோவி கொவிட்டிக்கொக ண்போடன்.)
Possessive Pronouns – ஆறி ம் போவிற்றுலைமி (உரிலைமிலையிக் குறி க்கும்)
இலைவி உரிலைமிலையிக் குறி க்க அல்லது உரிலைமிலையி கொவிள ப்படுத்தப்
பயின்படுபலைவி. இவிற்லைறி சுட்டுப்கொபயிர க பயின்படுபலைவிகள்
கொபயிகொரச்சிமி க பயின்படுபலைவிகள் என இரண்டு வி தமி கப்
ப ர்க்கல ம்.
mine - என்னுலைடயிது
yours - உன்னுலைடயிது
his - அவினுலைடயிது
hers - அவிளுலைடயிது
its - அதனுலைடயிது
ours - எங்களுலைடயிது
yours - உங்களுலைடயிது
theirs – அவிர்களுலைடயிது, அலைவிகளுலைடயிது
உத ரணம்:
This house is ours.
இந்த விடு எங்களுலைடயிது
Adjective – கொபயிகொரச்சிம்
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கொபயிகொரச்சிமி கப் பயின்படுபலைவிகள்
my – என்னுலைடயி
your – உன்னுலைடயி
his – அவினுலைடயி
her - அவிளுலைடயி
its - அதனுலைடயி
our – எங்களுலைடயி
your – உங்களுலைடயி
their - அவிர்களுலைடயி, அலைவிகளுலைடயி
உத ரணம்:
This is our house.
இது எங்களுலைடயி விடு.
போவிறுப்ப டு (Possessive - Adjective)
This is our house. (Adjective)
இது எங்களுலைடயி விடு.
This house is ours. (Possessive)
இந்த விடு எங்களுலைடயிது.
Demonstrative Pronouns – குறி ப்ப டுச் சுட்டுப்கொபயிர்கள்
ஒன்லைறி அல்லது பலவிற்லைறி குறி த்துக்க ட்டுவிதற்கு அல்லது
அலைடயி ளப்படுத்த போபசுவிதற்கு இச்சுட்டுப் கொபயிர்கள்
பயின்படுக ன்றின.
This – இது, இந்த (ஒருலைமி)
That – அது, அந்த (ஒருலைமி)
These – இலைவி, இலைவிகள் (பன்லைமி)
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Those – அலைவி, அலைவிகள் (பன்லைமி)
உத ரணம்:
This book is new but those books are old.
இந்த கொப த்தகம் புத யிது ஆன ல் அப்கொப த்தகங்கள் பலைழியிது.
(இவிற்றி ல் book books எனும் கொபயிர் கொசி ற்கலைள தவி ர்த்து
சுட்டுப்கொபயிர்கலைள மிட்டுபோமி பயின்படுத்த யும் போபசில ம்.)
This is new but those are old.
இது புத யிது ஆன ல் அலைவிகள் பலைழியிது.
Relative Pronouns – உரிச் சுட்டுப்கொபயிர்கள்
ஒரு வி க்க யித்த ன் உற்ப ரிவி கபோவி அல்லது இரண்டு
வி க்க யிங்கள ன் இலைணப்புச் கொசி ல்ல கபோவி பயின்படுபலைவிகள்.
who
whom
that
which
whoever
whomever
whichever
உத ரணம்:
I told you about a woman who lives next door.
நா ன் கூறி போனன் ஒரு கொபண்லைணப் பற்றி அவிள் விசி க்க றி ள் அடுத்த
விட்டில்.
போமிலும் இதுப்போப ன்றி இலைணப்புச் கொசி ற்கள ன் பயின்ப டு பற்றி
எத ர்விரும் ப டத்த ல் வி ரிவி கப் ப ர்ப்போப ம்.
Interrogative Pronouns – போகள்வி சுட்டுப்கொபயிர்கள்
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இலைவி போகள்வி போகட்பதற்கு பயின்படுபலைவிகள கும்.
Who - யி ர்
What - என்ன
Where - எங்போக
When - எப்கொப ழுது
Whom - யி லைர
Which - எது
Whoever – யி கொரவிர்
Whomever - யி கொரவிலைர
Whichever - எதுவி யி னும்
உத ரணம்:
Where did you go?
நா எங்போக போப ன ய்?
Indefinite Pronouns
ஒரு நாபலைரபோயி ஒரு கொப ருலைளபோயி குறி ப்ப ட்டு கூறி மில் நா ச்சியிமிற்றி
நா லைலயி ல் போபசுவிதற்கு இச் சுட்டுப்கொபயிர்கள் பயின்படுக ன்றின.
all – எல்ல , முழு
another - இன்கொன ன்று, இன்கொன ருவிர்
every - எல்ல
any – ஏத விது ஒன்று
some – சி ல, கொக ஞ்சிம்
nothing – ஒன்றும் இல்லைல (ஒன்றும் இல்ல த நா லைல)
several – பல
each – ஒவ்கொவி ரு
many – பலர், பல
few - சி ல
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உத ரணம்:
Each of the members has one vote
ஒவ்கொவி ரு உருப்ப னர்களுக்கும் இருக்க றிது ஒரு வி க்கு.
Homework:
இச்சுட்டுப்கொபயிர்கள் எவ்வி று, ஏன் பயின்படுத்தப் படுக ன்றின என்பது
இப்கொப ழுது உங்களுக்கு கொதரிந்த ருக்கும். இப்ப டத்த ல் அலைனத்து
சுட்டுப்கொபயிர்களுக்குமி ன வி க்க யிங்கள் விழிங்கப்படவி ல்லைல.
ஆன ல் ஒவ்கொவி ரு ப ரிவி ன் கழும் ஒவ்கொவி ரு வி க்க யிங்கள்
உத ரணமி க விழிங்க யுள்போள ம். அவிற்லைறி ப ன்பற்றி ஒவ்கொவி ரு
ப ரிவி லும் உள்ள அலைனத்து சுட்டுப்கொபயிர்களுக்கும் வி க்க யிங்கள்
அலைமித்து பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
I have been doing a job.
நா ன் க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க கொசிய்துக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின்
ஒரு போவிலைல.
நா கழ்க ல வி லைனமுற்று கொத டர் வி க்க யிங்கள ல் போகள்வி , போநார்மிலைறி,
எத ர்மிலைறி போப ன்றி வி க்க யிங்கள் எவ்வி று அலைமிக ன்றின என்பலைத
ஒருமுலைறி ப ர்த்துக்கொக ள்போவி ம்.
வி க்க யி அலைமிவுகள்
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Auxiliary verb + Main verb with ing
1. I /You/ We/ They + have + been + doing a job
2. He/ She/ It + has + been + doing a job.
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள ல் எப்கொப ழுதும் ப ரத ன
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வி லைனச்கொசி ல்லுடன் "ing" யும் இலைணந்போத பயின்படும்.
Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Auxiliary verb + verb with ing
1. I /You/ We/ They + have + not + been + doing a job
2. He/ She/ It + has + not + been + doing a job.
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Auxiliary verb + Main verb with ing
1. Have + I /you/ we/ they + been + doing a job?
2. Has + he/ she/ It + been + doing a job? இவிற்றி ல் துலைண வி லைன (Auxiliary verbs)
இரண்டு இடங்கள ல் பயின்படுவிலைத அவித ன யுங்கள்.
போமிலும் சி ல வி க்க யிங்கலைள போகள்வி பத ல க அலைமித்து ப ர்ப்போப ம்.
போகள்வி பத ல் வி க்க யிங்கள்
Have you been doing a job?
நா க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றியி ஒரு
போவிலைல?
Yes, I have been doing a job. (I’ve)
ஆம், நா ன் க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க
கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
No, I have not been doing a job. (I’ve not, I haven’t been)
இல்லைல, நா ன் க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க
கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
கவின க்கவும்:
போமிலுள்ள வி க்க யிங்கலைள சிற்று கவின யுங்கள். இவிற்றி ன் தமி ழ்
வி ளக்கம் நா கழ்க ல கொத டர்வி லைன வி க்க யிங்கள் போப லபோவி
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அலைமிந்துள்ளன. ஆன ல் போவிறுப்ப டு உண்டு. என்ன போவிறுப டு?
"க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க” என்று வி க்க யிங்கள ன் இலைடபோயி
குறி ப்ப டப்பட்டுள்ளது த ன் போவிறுப்ப ட கும். ஏன் வி க்க யிங்கள ன்
இலைடயி ல் "க ட்டடியி ல ருந்து/ சி லக லமி க" என்று
குறி ப்ப டப்பட்டுள்ளன? அதற்க ன வி ளக்கம் கபோழி
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளது.
02. I am doing a job.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல.
இவ்வி க்க யித்த ல் "இப்கொப ழுது இந்த வி ன டி
நாலைடப்கொபற்றுக்கொக ண்டிருக்கும் ஒரு நா கழ்லைவிபோயி “நா கழ்க ல
கொத டர்வி லைன” வி விரிக்க ன்றிது.
64. I have been doing a job.
நா ன் க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க கொசிய்துக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின்
ஒரு போவிலைல.
இவ்வி க்க யித்த ல் கடந்தக் க லத்த ல் கொத டங்கப்பட்ட ஒரு கொசியில்
கொத டர்ந்து இந்த வி ன டி விலைர நாலைடப்கொபற்றுக்கொக ண்டிருக்க றிது,
என்பலைத “நா கழ்க ல வி லைனமுற்றுத் கொத டர்” வி விரிக்க ன்றிது.
இங்போக கடந்தக் க லம் என்பது சி ல வி ன டிகளுக்கு முன்ப ருந்து
கொத டங்க யித கவும் இருக்கல ம், சி ல ஆண்டுகளுக்கு முன்ப ருந்து
கொத டங்க யித கவும் இருக்கல ம். ஆன ல் கொசியில் தற்கொப ழுது விலைர
கொத டர்ந்து நாலைடப்கொபற்றுக்கொக ண்டிருக்க போவிண்டும். இதலைன
வி விரிக்கும் முகமி கபோவி நா ன் "க ட்டடியி ல ருந்து/சிற்றுமுன்ப ருந்து"
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என்று குறி ப்ப ட்டுள்போளன். (தவி ர உங்கள் போபச்சு பயின்ப ட்டின் போப து
"க ட்டடியி ல ருந்து/சி லக லமி க" என்று ஒவ்கொவி ரு
வி க்க யிங்கள லும் பயின்படுத்த போவிண்டியித ல்லைல.)
அபோநாகமி க போகள்வி கள ன் கொப ழுது “How long” எனும் கொசி ற்பதம்
வி க்க யிங்கள ன் முன்ன ல் அடிக்கடி பயின்படுவிலைத
அவித ன க்கல ம். அபோதபோப ல் போநார்மிலைறியி ன் போப து “for, since” போப ன்றி
கொசி ற்கள் அடிக்கடி பயின்படுக ன்றின.
எடுத்துக்க ட்டுகள்:
How long have you been doing a job?
எவ்விளவு க லமி க நா கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ய் ஒரு போவிலைல?
I have been doing a job for 12 months.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஒரு போவிலைல 12 மி தங்கள க.
How long have you been studying English?
நா எவ்விளவு க லமி க படித்துக் கொக ண்டிருக்க ன்றி ய் ஆங்க லம்?
I have been studying English since 2002. (I’ve)
நா ன் படித்துக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஆங்க லம் 2002 இல் இருந்து.
How long have you been staying in Hong Kong?
நா எவ்விளவு க லமி க இருந்து(விசி த்து)க் கொக ண்டிருக்க ன்றி ய்
கொஹீ ங்கொக ங்க ல்?
I have been staying in Hong Kong for 6 years.
நா ன் இருந்து(விசி த்து)க் கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கொஹீ ங் கொக ங்க ல் 6
ஆண்டுகள க.
ப டப் பயி ற்சி
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-------நா கழ்க ல வி லைனமுற்றுத் கொத டர் வி க்க யிங்கள் கடந்த
க லத்த ல் கொத டங்க தற்போப து விலைர (நா கழ்க லம்) நாலைடப்கொபற்றுக்
கொக ண்டிருப்பவிற்லைறி வி விரிப்பதன ல், ஒரு கொசியில் அல்லது நா கழ்வு
எவ்விளவு க லம் கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருக்க ன்றிது அல்லது
நா கழ்ந்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றிது என்பலைத வி விரிக்க (for, since) போப ன்றி
கொசி ற்கள் அடிக்கடி பயின்படுத்தப் படுக ன்றின. கழுள்ள வி க்க யிங்கள்
ஊட க போமிலும் கொதள வுறில ம்.
1. I have been waiting here for two hours.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இங்போக இரண்டு
மிண த்த யி ளங்கள க.
2. I have been working at that company for three years.
நா ன் போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் அந்த நா றுவினத்த ல்
மூன்று ஆண்டுகள க.
3. I have been doing for the last 30 minutes.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கலைடசி /கடந்த 30 நா மி டங்கள க.
4. I have been teaching at the university since June.
நா ன் கற்ப த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் பல்கலைலக் கழிகத்த ல் ஜ ன்
(மி தத்த ல்) இருந்து.
5. I have been waiting here for over two hours.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இங்போக இரண்டு
மிண த்த யி ளங்களுக்கு போமில க.
6. I have been waiting for you for three hours.
நா ன் க த்துக்க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் உனக்க க மூன்று
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மிண த்த யி ளங்கள க.
(நா ன் உனக்க க மூன்று மிண த்த யி ளங்கள க க த்துக்
கொக ண்டிருக்க ன்போறின்.)
7. I have been watching too much television lately.
நா ன் ப ர்த்துக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கொத லைலக்க ட்சி மி க அத கமி க
சிமிப க லத்த ல்.
8. I have been exercising lately.
நா ன் (போதக) பயி ற்சி கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் சிமிபக லமி க.
9. I have been doing the work.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் போவிலைல.
10. I have been studying English for four years
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஆங்க லம் நா ன்கு ஆண்டுகள க.
11. I have been living here since 1998.
நா ன் விசி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இங்போக 1998 இல் இருந்து.
12. I have been working at BBC for three years
நா ன் போவிலைலச்கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் BBC இல் மூன்று
ஆண்டுகள க.
13. I have been exporting to China since 1999.
நா ன் ஏற்றுமித கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் சின வி ற்கு 1999 இல்
இருந்து.
14. I have been studying for 3 hours.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் மூன்று மிண த்த யி ளங்கள க.
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15. I have been watching TV since 7pm.
நா ன் ப ர்த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் TV 7 மிண யி ல ருந்து.
16. I have been playing football for a long time.
நா ன் வி லைளயி டிக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின் உலைதப்பந்த ட்டம் நாண்ட
க லமி க.
17. I have been living in Bangkok since I left school.
நா ன் விசி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் போபங் கொக க்க ல் நா ன்
ப டசி லைலயி ல் கொவிள போயிறி யித ல் இருந்து.
18. I have been standing here for over half an hour.
நா ன் நா ன்றுக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இங்போக அலைர
மிண த்த யி ளத்த ற்கு போமில க.
19. I have been looking for a summer holiday job for two weeks.
நா ன் (போதடி)ப ர்த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் போக லைட வி டுமுலைறி
போவிலைல இரண்டு வி ரங்கள க.
20. I have been writing novels since 1968.
நா ன் எழுத க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் நா வில்கள் 1968 இல் இருந்து.
21. I have been getting good results over the last few years.
நா ன் கொபற்றுக் கொக ண்டிருக்க ன்போறின் நால்ல கொபறுபோபறுகள் கடந்த சி ல
ஆண்டுகள க.
22. I have been painting my house since last night.
நா ன் விர்ணம் பூசி க்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் எனது விட்டிற்கு
கடந்த/போநாற்று இரவி ல் இருந்து.
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நா ன் (வி கனம்) ஓட்டிக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் 14 ஆண்டுகள க.
24 . I have been reading this lesson for the past 10 minutes
நா ன் வி சி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இந்த ப டத்லைத கடந்த 10
நா மி டங்கள க.
24. I have been blogging since 2007
நா ன் (ப்ள க்) எழுத க்கொக ண்டிக்க ன்போறின் 2007 இல் இருந்து.
25. I have been teaching at Hong Kong University for 6 years.
நா ன் கற்ப த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் கொஹீ ங்கொக ங் பல்கலைலக்
கழிகத்த ல் 6 ஆண்டுகள க.
Homework:
போமிபோல நா ம் பயி ற்சி கொசிய்த 25 வி க்க யிங்கலைளயும் He, She, It, You, We, They
போப ன்றி கொசி ற்கலைள பயின்படுத்த எழுத ப்ப ருங்கள். ப ன் அவிற்லைறி
போகள்வி பத ல்கள க மி ற்றி எழுத பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். போபச்சுப்
பயி ற்சி க்கு; உங்கள் நாண்பர்கள டம் கழுள்ள போகள்வி கலைள போகழுங்கள்
அல்லது உங்கள் நாண்பலைர உங்கள டம் போகள்வி போகட்கச்கொசி ல்ல
நாங்கள் பத ல் அள த்து பயி ற்சி கொபறுங்கள்.
How long have you been staying in your country?
How long have you been going to school?
How long have you been working here?
How long have you been practicing English?
How long have you been ……………?
சுருக்கப் பயின்ப டுகள் (Short Forms)
Positive Short forms
I have been = I've been
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You have been = You've been
We have been = We've been
They have been = They've been
He has been = He's been
She has been = She's been
It has been = It's been
Negative Short forms
எத ர்மிலைறி வி க்க யிங்கள ன் சுருக்கப் பயின்ப டுகள் இரண்டு விலைக
உள்ளன.
I have not been = I've not been / I haven't been
You have not been = You've not been / You haven't been
We have not been = We've not been / We haven't been
They have not been = They've not been / They haven't been
He has not been = He's not been / He hasn't been
She has not been = She's not been / She hasn't been
It has not been = It's not been / It hasn't been
"நா கழ்க ல வி லைனமுற்று கொத டர்" போகள்வி களுக்கு பத லள க்கும்
கொப ழுது, அதற்க ன பத ல்கலைள சுருக்கமி கக் கூறும் விழிக்கபோமி
ஆங்க போலயிரிடம் அத கம் க ணப்படுக ன்றின. நா மும் அவிற்லைறி
அறி ந்துக்கொக ள்போவி ம்.
எடுத்துக்க ட்டு:
How long have you been studying English?
எவ்விளவு க லமி க நா படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ய் ஆங்க லம்?
I've been studying English for four years.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் ஆங்க லம் நா ன்கு ஆண்டுகள க.
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For four years. - "நா ன்கு ஆண்டுகள க." என சுருக்கமி க பத லள க்கல ம்.
How long have you been living in Hong Kong?
எவ்விளவு க லமி க நா விசி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ய்
கொஹீ ங்கொக ங்க ல்?
I've been living here since 2003.
நா ன் விசி த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இங்போக 2003 இல் இருந்து.
since 2003. - "2003 இல் இருந்து" என சுருக்கமி க பத லள க்கல ம்.
குறி ச்கொசி ற்கள் (Signal words)
since
for
all week
for days
lately
recently
over the last few months
I had been doing a job.
நா ன் அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து கொசிய்துக் கொக ண்டிருந்போதன்
ஒரு போவிலைல.
வி க்க யி அலைமிவுகள்
Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Auxiliary verb + Main verb with ing
I / He/ She/ It/ You/ We/ They + had + been + doing a job
“இறிந்தக்க ல வி லைனமுற்றுத் கொத டர்” வி க்க யி அலைமிப்புகள ல்
எப்கொப ழுதும் ப ரத ன வி லைனச்கொசி ல்லுடன் "ing" இலைணந்போத
பயின்படும் என்பலைத மிறிவி தர்கள்.
Negative
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Subject + Auxiliary verb + not + Auxiliary verb + verb with ing
I / He/ She/ It/ You/ We/ They + had + not + been + doing a job
Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Auxiliary verb + Main verb with ing
Had + I / He/ She/ It/ You/ We/ They + been + doing a job? இவிற்றி ல் துலைண
வி லைனகள் ப ரிந்து (Auxiliary verbs) இரண்டு இடங்கள ல் பயின்படுவிலைத
அவித ன யுங்கள்.
இன்கொன ரு வி டயித்லைதயும் கவின யுங்கள். அத விது இந்த வி க்க யி
அலைமிப்புகள்;முதல ம் நாபர், இரண்ட ம் நாபர், மூன்றி ம் நாபர் என
மூன்று நாபர்களும், ஒபோர விடிவி போலபோயி பயின்படும்.
இப்கொப ழுது இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகலைள எவ்வி று போகள்வி பத ல க
அலைமிப்பது என்று ப ர்ப்போப மி ? எமிது ப டங்கலைள கொத டர்ந்து
பயி ன்று விருபோவி ருக்கு இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகலைள எவ்வி று
போகள்வி பத ல க மி ற்றி அலைமிக்கல ம் என்பலைத
வி ளங்கப்படுத்த மிபோலபோயி கொதரிந்த ருக்கும். இருப்ப னும்
கழுள்ளவிற்லைறி கவின யுங்கள்.
போகள்வி பத ல் வி க்க யிங்கள்
Had you been doing a job?
நா அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்த யி
ஒரு போவிலைல?
Yes, I had been doing a job. (I’d been)
ஆம், நா ன் அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து
கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு போவிலைல.
No, I had not been doing a job. (I’d not been, I hadn’t been)
இல்லைல, நா ன் அன்றி ல ருந்து/அக்க லத்த ல ருந்து
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கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்கவி ல்லைல ஒரு போவிலைல.
வி லைன வி ளக்கம்
போமிலுள்ள வி க்க யிங்கள ன் தமி ழ் கொப ருள் இறிந்தக்க ல
கொத டர்வி லைன வி க்க யிங்கள் போப ன்போறி இருப்பத க நாங்கள்
நா லைனக்கல ம். ஆன ல் போவிறுப்ப டு உண்டு. என்ன போவிறுப்ப டு?
வி க்க யிங்கள் இலைடபோயி "அன்றி ல ருந்து அக்க லத்த ல ருந்து”
குறி ப்ப டப்பட்டுள்ளலைத கவின த்தர்கள ? ஏன் அவ்வி று
குறி ப்ப டப்பட்டுள்ளன?
09. I was doing a job.
“நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு போவிலைல.” என்பத ல்
“இறிந்தக்க லத்த ல் ஒரு கொசியில், குறி ப்ப ட்ட போநாரத்த ல்
நாடந்துக்கொக ண்டிருந்தது.” என்பலைத அவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள்
கொவிள ப்படுத்துக ன்றின. அங்போக இறிந்தக் க லத்த ல் கொசியில் கொத டர்ந்து
நாலைடப்கொபற்றி விண்ணம் இருக்க ன்றிது. (எப்கொப ழுது முடிவிலைடயும்
என்பலைதப் பற்றி அங்போக போபசிப்படவி ல்லைல.)
ஆன ல் இன்லைறியிப் ப டத்த ல் “இறிந்தக்க ல கொத டர் வி லைனமுற்று”
வி க்க யிங்கள ன் கொசியில் இறிந்தக் க லத்த ல் கொத டங்க இன்னுகொமி ரு
இறிந்தக்க லம் விலைர கொத டர்ந்து முடிவிலைடந்துவி டுக றிது. (Past Perfect
Continuous to show that action started in the past and continued up until another time in the
past.)
இவிற்லைறி இப்படி கற்பலைன கொசிய்துக்கொக ள்ளுங்கள்; நாங்கள் உங்கள்
நாண்பர் ஒருவிரின் விருலைகக்க க வி மி ன நா லைலயித்த ல் இரண்டு
மிண த்த யி ளங்கள க க த்துக்கொக ண்டிருக்க றிர்கள்.
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உங்கள் நாண்பர் விந்தலைடந்தத உடன் உங்கள டம் போகட்க றி ர்:
How long have you been waiting?
எவ்விளவு போநாரமி க நா க த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ய்?
I have been waiting for two hours.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருக்க ன்போறின் இரண்டு மிண த்த யி ளங்கள க.
இதலைனபோயி அவிர் சிந்த த்து சி ல மிண த்த யி ளங்கள ன் ப ன் அல்லது
சி ல நா ட்கள ன் ப ன் போகட்க றி ர் என்றி ல்; எப்படி போகட்ப ர்? பத ல் கபோழி:
How long had you been waiting?
எவ்விளவு போநாரமி க க த்துக்கொக ண்டிருந்த ய்?
அப்கொப ழுது நாங்கள் எப்படி பத லள ப்பர்கள்?
I had been waiting for two hours.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் இரண்டு மிண த்த யி ளங்கள க.
அத விது அவிர் விருலைகத்தந்த நா ளன்று; அவிர் விந்தலைடயும் இரண்டு
மிண த்த யி ளங்களுக்கு முன்போப நாங்கள் வி மி ன நா லைலயித்த ற்கு
கொசின்று அவிர் விருவிலைர க த்துக்கொக ண்டிருந்தர்கள். எவ்விளவு போநாரம்
க த்துக்கொக ண்டிருந்தர்கள்? இரண்டு மிண த்த யி ளங்கள க
க த்துக்கொக ண்டிருந்தர்கள். எதுவிலைர க த்துக்கொக ண்டிருந்தர்கள்?
அவிர் விந்தலைடயும் விலைர க த்துக்கொக ண்டிருந்தர்கள். எனபோவி இந்த
“இறிந்தக்க ல வி லைனமுற்றுத்கொத டர்” வி க்க யிம் இறிந்தக்க லத்த ல்
கொத டங்க (இரண்டு மிண த்த யி ளங்கள க கொத டர்ந்து) இன்னுகொமி ரு
இறிந்தக்க லத்த போலபோயி நா லைறிவும் கொபற்றுவி டுக றிது. இவ்வி றி ன
வி க்க யி அலைமிப்புகலைளபோயி "இறிந்தக்க ல வி லைனமுற்றுத்கொத டர்"
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வி க்க யிங்கள் எனப்படுக ன்றின. இப்கொப ழுது வி ளங்குக ன்றித
இவ்வி க்க யி அலைமிப்புகள ன் பயின்ப டுகள்?
போமிலும் சி ல வி க்க யிங்கள் இங்போக கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
ப டப் பயி ற்சி
1. I had been waiting there for more than 45 minutes.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் அங்போக 45 நா மி டங்களுக்கும்
அத கமி க.
2. I had been working for over an hour.
நா ன் போவிலைல கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு மிண த்த யி ளத்த ற்கு
போமில க.
3. I had been standing all day in the school.
நா ன் நா ன்றுக்கொக ண்டிருந்போதன் முழு நா ளும் ப டசி லைலயி ல்.
4. I had been teaching at that university for three years
நா ன் கற்ப த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் அந்த பல்கலைலக் கழிகத்த ல் மூன்று
ஆண்டுகள க.
5. I had been doing the work.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் போவிலைல.
6. I had been studying English for five years
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஆங்க லம் ஐந்து ஆண்டுகள க.
7. I had been living there since 1997.
நா ன் விசி த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் அங்போக 1997 இல் இருந்து.
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8. I had been talking with Mr. Obama for over half an hour
நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருந்போதன் ஒப மி வுடன் அலைர
மிண த்த யி ளத்த ற்கு போமில க.
9. I had been driving for 10 years in Japan
நா ன் ஓட்டிக்கொக ண்டிருந்போதன் (வி கனம்) 10 ஆண்டுகள் ஜப்ப ன ல்
10. I had been waiting in the Hong Kong airport for two hours
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் கொஹீ ங்கொக ங் வி மி ன
நா லைலயித்த ல் இரண்டு மிண த்த யி ளங்கள க.
இவ்வி று நாண்ட வி க்க யிங்கள கவும் பயி ற்சி கொசிய்துப் பழிகல ம்.
I had been waiting in the airport for more than two hours when you arrived.
நா ன் க த்துக்கொக ண்டிருந்போதன் வி மி ன நா லைலயித்த ல் இரண்டு
மிண த்த யி ளங்களுக்கும் போமில க நா விந்தலைடயும் கொப ழுது.
I had been talking with Mr. Obama for over half an hour before you arrived.
நா ன் போபசி க்கொக ண்டிருந்போதன் ஒப மி வுடன் அலைர
மிண த்த யி ளத்த ற்கு போமில க நா விருவிதற்கு முன். (நா விருவிதற்கு
முன்பு நா ன் அலைர மிண த்த யி ளத்துக்கும் போமில க ஒப மி வுடன்
போபசி க்கொக ண்டிருந்போதன்.)
I had been learning English for two years before I left for America.
நா ன் படித்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஆங்க லம் இரண்டு ஆண்டுகள க
நா ன் அகொமிரிக்க வுக்கு கொவிள போயிறுவிதற்கு முன்பு. (நா ன்
அகொமிரிக்க வுக்கு போப விதற்கு முன்பு இரண்டு ஆண்டுகள க
ஆங்க லம் படித்துக்கொக ண்டிருந்போதன்.)
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Grandma wanted to sit down because she had been standing all day in the hospital.
ப ட்டிக்கு அமிர போவிண்டும் ஏகொனன ல் அவிள் நா ன்றுக்கொக ண்டிருந்த ல்
முழு நா ளும் மிருத்துவி மிலைனயி ல். (ப ட்டி முழு நா ளும் மிருத்துவி
மிலைனயி ல் நா ன்றுக்கொக ண்டிருந்த ல் அவிளுக்கு அமிர போவிண்டும்.)
Sarmilan was tired because he had been exercising so hard.
சிர்மி லன் கலைளப்பலைடந்து இருந்த ன் ஏகொனன ல் அவின்
பயி ற்சி கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்த ன் மி க கடுலைமியி க.
Homework:

விழிலைமிப்போப ல் போமிபோல கொக டுக்கப்பட்டிருக்கும் வி க்க யிங்கலைள He,
She, It, You, We, They போப ன்றி கொசி ற்கலைள பயின்படுத்த மி ற்றி

எழுத ப்ப ருங்கள். ப ன் அவிற்லைறி போகள்வி பத ல்கள க மி ற்றி எழுத
பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள். போபச்சுப் பயி ற்சி க்கு, உங்கள் நாண்பர்கள டம்
போகள்வி போகட்டும் பத ல் அள த்தும் பயி ற்சி கொபறுங்கள்.
குறி ச்கொசி ற்கள் (Signal words)
since
for
all day
the whole day
போகள்வி கள ன் போப து:
How long
எடுத்துக்க ட்டுகள்:
How long had you been doing a job in Singapore?
எவ்விளவு க லமி க நா கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்த ய் ஒரு போவிலைல
சி ங்கப்பூரில்?
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I had been doing a job for 12 months.
நா ன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருந்போதன் ஒரு போவிலைல 12 மி தங்கள க.
(தற்போப து இல்லைல)
How long had you been studying English?
நா எவ்விளவு க லமி க படித்துக் கொக ண்டிருந்த ய் ஆங்க லம்?
I had been studying English since 2005. (I’d been)
நா ன் படித்துக் கொக ண்டிருந்போதன் ஆங்க லம் 2005 இல் இருந்து.
(தற்போப து படிப்பத ல்லைல)
இவ்வி று இறிந்தக்க ல வி லைனமுற்றுத்கொத டர் வி க்க யி
போகள்வி கள ன் கொப ழுது “How long” எனும் கொசி ற்பதம் அடிக்கடி
பயின்படும். அபோதபோப ல் போநார்மிலைறியி ன் போப து “for, since” போப ன்றி
கொசி ற்கள் பயின்படும்.
சுருக்கப் பயின்ப டுகள் (Short Forms)
Positive Short forms
I had been = I'd been
You had been = You'd been
He had been = He'd been
She had been = She'd been
It had been = It'd been
We had been = We'd been
They had been = They'd been
Negative Short forms
எத ர்மிலைறிகள ன் சுருக்கப் பயின்ப டுகள் இரண்டு விலைககள க
உள்ளன
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I had not been = I'd not been / I hadn't been
You had not been = You'd not been / You hadn't been
He had not been = He'd not been / He hadn't been
She had not been = She'd not been / She hadn't been
It had not been = It'd not been / It hadn't been
We have not been = We'd not been / We hadn't been
They have not been = They'd not been / They hadn't been
Sarmilan is doing a job.
சிர்மி லன் கொசிய்துக்கொக ண்டிருக்க ன்றி ன் ஒரு போவிலைல.
(The) Job is done by Sarmilan.
போவிலைலலையி கொசிய்யிப்படுக றிது சிர்மி லன ல்.
(சிர்மி லன ல் போவிலைல கொசிய்யிப்படுக றிது.)
சிரி! இந்த கொசியிப்ப ட்டுவி லைன வி க்க யிங்கலைள எள த க கற்பதற்கு;
அவிற்லைறியும் ஒரு க ரமிர் கொபட்டன் (Grammar Patterns) ஆக விடிவிலைமித்து
பயி ற்சி கொசிய்போவி ம்.
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1. It is done.
இலைத கொசிய்யிப்படுக றிது.
2. It is being done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருக்க றிது.
3. It was done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டது.
4. It was being done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருந்தது.
5. It will be done.
இலைத கொசிய்யிப்படும்.
6. It will be being done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருக்கும்.
7. It would be done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டிருக்கும்.
8. It would be being done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருக்கும்.
9. It is not done.
இலைத கொசிய்யிப்படுக றித ல்லைல.
10. It wasn’t done. (was + not)
இலைத கொசிய்யிப்படவி ல்லைல
11. It won't be done. (will + not)
இலைத கொசிய்யிப்பட மி ட்ட து.

www.asiriyar.com
RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
12. It has been done.
இலைத (சி ல க லமி க/ சிற்று முன்ப ல ருந்து) கொசிய்யிப்படுக றிது.
13. It has been being done.
இலைத (சி ல க லமி க/ சிற்று முன்ப ல ருந்து)
கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருக்க ன்றிது.
14. It had been done.
இலைத (அக்க லத்த ல ருந்து/ அன்றுமுதல்) கொசிய்யிப்பட்டது.
15. It had been being done.
இலைத (அக்க லத்த ல ருந்து/ அன்றுமுதல்)
கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருந்தது.
16. It will have been done.
இலைத (ஒரு குறி ப்ப ட்ட க லம் விலைர) கொசிய்யிப்படும்.
17. It will have been being done.
இலைத (ஒரு குறி ப்ப ட்ட க லம் விலைர) கொசிய்யிப்பட்டுக்கொக ண்டிருக்கும்.
18. It is to be done.
இலைத கொசிய்யி நா ச்சியி க்கப்பட்டிருக்க றிது.
19. It was to be done.
இலைத கொசிய்யி நா ச்சியி க்கப்பட்டது.
20. It is going to be done.
இலைத கொசிய்யிப்படப் போப க ன்றிது.
21. It was going to be done.
இலைத கொசிய்யிப்படப் போப னது.
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22. It can be done.
இலைத கொசிய்யி முடியும்.
23. It can't be done.
இலைத கொசிய்யி முடியி து.
24. It could be done.
இலைத கொசிய்யி முடிந்தது.
25. It couldn't be done.
இலைத கொசிய்யி முடியிவி ல்லைல.
26. It must be done.
இலைத (நா ச்சியிமி க) கொசிய்யிப்பட போவிண்டும்.
27. It must not be done.
இலைத (நா ச்சியிமி க) கொசிய்யிப்பட கூட து.
28. It should be done.
இலைத கொசிய்யிப்படபோவி போவிண்டும்.
29. It shouldn’t be done.
இலைத கொசிய்யிப்படபோவி கூட து.
30. It ought to be done.
இலைத எப்படியும் கொசிய்யிப்படபோவி போவிண்டும்.
31. It has to be done.
இலைத கொசிய்யிப்பட போவிண்டும்.
32. It doesn't have to be done.
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இலைத கொசிய்யிப்படபோவிண்டியி அவிசி யிமி ல்லைல.
33. It had to be done.
இலைத கொசிய்யிப்படபோவிண்டி ஏற்பட்டது/இருக்கும்.
34. It didn't have to be done.
இலைத கொசிய்யிப்படபோவிண்டி ஏற்படவி ல்லைல/இருக்கவி ல்லைல.
35. It will have to be done.
இலைத கொசிய்யிப்படபோவிண்டி ஏற்படும்/இருக்கும்.
36. It won’t have to be done.
இலைத கொசிய்யிப்பட போவிண்டி ஏற்பட து/இருக்க து
37. It need be done.
இலைத கொசிய்விது அவிசி யிம்.
38. It needn't be done.
இலைத கொசிய்யிபோவிண்டியி அவிசி யிமி ல்லைல.
39. It may be done.
இலைத கொசிய்யிப்படல ம்.
40. It may have been done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டிருக்கல ம்.
41. It must have been done.
இலைத நா ச்சியிமி க கொசிய்யிப்பட்டிருக்க போவிண்டும்.
42. It would have been done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டிருக்க போவிண்டும்.
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43. It wouldn't have been done.
இலைத கொசிய்யிப்பட்டிருக்க து.
44. It could have been done.
இலைத கொசிய்த ருக்க இருந்தது. (ஆன ல் கொசிய்யிவி ல்லைல)
45. It should have been done.
இலைத கொசிய்த ருக்கபோவி இருந்தது. (ஆன ல் கொசிய்யிவி ல்லைல)
46. It shouldn't have been done.
இலைத கொசிய்யி மில ருக்கபோவி இருந்தது. (அநா யி யிம் கொசிய்தது)
47. It ought to have been done.
இலைத எப்படியும் கொசிய்த ருக்கபோவி இருந்தது. (ஆன ல் கொசிய்யிவி ல்லைல)
கொசியிப்ப ட்டுவி லைன கற்கபோவிண்டியிதன் முக்க யித்துவிம்
1. ஆங்க ல பத்த ரிலைககலைள இலகுவி க வி சி த்து
வி ளங்க கொக ள்விதற்கு.
2. ஆங்க ல அரசி பத போவிடுகலைள, கடிதங்கலைள எள த க வி சி த்து
வி ளங்க கொக ள்விதற்கு.
3. வி கொன ல , கொத லைலக்க ட்சி கொசிய்த கலைள புரிந்துக்கொக ள்விதற்கு.
4. ஆங்க ல கொமி ழி யி ல் (உயிர்கல்வி ) ப டங்கலைள இலகுவி க
வி ளங்க க்கற்பதற்கு (கண தம், கண ன , கொத ழி ல்நுட்பம் போப ன்றிலைவி...)
5. ஆங்க ல கொசியிப்ப ட்டுவி லைன வி க்க யிங்களூட க யி ரும்
உங்களுடன் உலைரயி டின ல், அவிற்லைறி எள த க
வி ளங்க க்கொக ள்விதற்கும் மிறுகொமி ழி விதற்கும்.
கொசிய்த கள ல் கொசியிப்ப ட்டுவி லைன (Passive Voice) வி க்க யிங்கள்
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Hong Kong Island was occupied by British forces in 1841
கொஹீ ங்கொக ங் தலைவி லைகப்பற்றிப்பட்டது ப ரித்த ன யிப் பலைடகள ல்
1841 இல்.
(கொஹீ ங்கொக ங் தலைவி ப ரித்த ன யிப் பலைடகள ல் 1841 இல்
லைகப்பற்றிப்பட்டது.)
A young female Tamil journalist was arrested by the Police on suspicion.
ஒரு இளம் தமி ழ் கொபண் பத்த ரிக்லைகயி ளலைர லைகதுகொசிய்யிப்பட்டது
கொப ல ஸி ர ல் சிந்போதகத்த ல்.
(ஒரு இளம் தமி ழ் கொபண் பத்த ரிக்லைகயி ளலைர சிந்போதகத்த ன் போபரில்
லைகதுச்கொசிய்யிப்பட்டுள்ளது.)
Two decomposed bodies of Tamils were discovered on Friday.
இரண்டு சி லைதவுற்றி தமி ழிர்கள ன் உடலங்கலைள கண்டுப டிக்கப்பட்டது
கொவிள்ள க்க ழிலைமி.
Tamils were abducted by unidentified armed persons.
தமி ழிர்கலைள கடத்த ச்கொசில்லப்பட்டது அலைடயி ளம் க ணப்பட த
ஆயுதத ரிகள ல்.
(அலைடயி ளம் க ணப்பட த ஆயுதத ரிகள ல் தமி ழிர்கலைள
கடத்த ச்கொசில்லப்பட்டுள்ளது.)
An university Tamil girl was kidnapped on December 31 morning.
ஒரு பல்கலைலக் கழிக தமி ழ் கொபண்லைண கடத்தப்பட்டது டிசிம்பர் 31
க லைலயி ல்.
(பல்கலைலக்கழிக தமி ழ் கொபண் ஒருவிலைர டிசிம்பர் 31 ம் நா ள் க லைலயி ல்
கடத்தப்பட்டுள்ளது.)
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நாவிநாதம் ப ள்லைளலையி நா யிமி க்கப்பட்டது புத யி ஐக்க யி நா டுகள ன்
மின தவுரிலைமி உயிர் ஆலைணயிர க.
(நாவிநாதம் ப ள்லைள அவிர்கலைள புத யி ஐக்க யி நா டுகள ன் மின தவுரிலைமி
உயிர் ஆலைணயிர க நா யிமி க்கப்பட்டுள்ளது.)
Barack Hussein Obama was elected President of the United States on 5 Nov 2008.
ப ரக் ஹீ போசின் ஒப மி லைவி போதர்ந்கொதடுக்கப்பட்டது ஐக்க யி
அகொமிரிக்க வி ன் சின த பத யி க 5 நாவிம்பர் 2008 இல்.
(2008 நாவிம்பர் 5 ஆம் நா ளன்று ஐக்க யி அகொமிரிக்க வி ன் சின த பத யி க
ப ரக் ஹீ போசின் ஒப மி அவிர்கலைள போதர்ந்கொதடுக்கப்பட்டது.)
Annathurai is considered an intellectual and a brilliant Tamil scholar.
அண்ண துலைறிலையி கருதப்படுக ன்றிது ஒரு புத்த மி ன கவும் ஒரு
ப ரக சிமி ன தமி ழ் கல்வி மி ன கவும்.
(அண்ண த்துலைறி அவிர்கலைள ஒரு ப ரக சிமி ன தமி ழ்
கல்வி மி ன கவும் புத்த மி ன கவும் கருத்தப்படுக ன்றிது.)
இவிற்லைறி போப ன்று அபோநாகமி ன கொசிய்த கள ல் "கொசியிப்ப ட்டுவி லைன"
வி க்க யிங்கபோள க ணப்படுக ன்றின. இச்கொசியிப்ப ட்டு வி லைன
வி க்க யிங்கலைள நான்கு பயி ற்சி கொசிய்துக்கொக ள்விதன் ஊட க, எள த க
அவிற்லைறி புரிந்துக்கொக ள்ளல ம்.
உங்கள் பயி ற்சி க்கு Homework:
இங்போக உங்கள் பயி ற்சி க்க க 10 சி றி யி வி க்க யிங்கள்
கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன. அவிற்லைறி நா ம் போமிபோல பயி ற்சி கொசிய்த 47
கொசியிப்ப ட்டுவி லைன வி க்க யிங்கலைளப் போப ன்று; ஒவ்கொவி ரு
வி க்க யிங்கலைளயும் 47 வி க்க யிங்கள க அலைமித்து எழுத பயி ற்சி
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கொசிய்யுங்கள். எழுதும் கொப ழுது வி சி த்து வி சி த்து எழுதுங்கள். அதுபோவி
உங்கள் போபச்சி ற்றிலைல எள த க விளர்த்துக்கொக ள்விதற்க ன
இரகசி யிமி கும். ப ன் எழுத யிவிற்லைறி உங்கள் சிக நாண்பரிடபோமி ,
உறிவி னரிடபோமி போபசி பயி ற்சி கொசிய்யுங்கள்.
1. Ravi is investigated by police.
க வில் துலைறியி ன ர ல் ரவி லையி வி சி ரிப்படுக றிது.
2. The Robot is made by Japan
இயிந்த ரலைன ஜப்ப ன ல் தயி ரிக்கப்படுக றிது.
3. His interview is postponed
அவினுலைடயி போநார்முகத்போதர்லைவி தள்ள ப்போப டப்படுக றிது.
4. She is appointed as Managing Director.
அவிலைள நா ர்வி க இயிக்குனர க நா யிமி க்கப்படுக றிது
5. My wallet is stolen.
எனது பணப்லைபலையி களவி டப்படுக றிது.
6. It is made
இலைத தயி ரிக்கப்படுக றிது.
7. Sitha is kidnapped by Iravanan.
சிலைதலையி இர விணன ல் கடத்தப்படுக றிது.
8. The letter is sent by post.
இந்த கடிதத்லைத அனுப்பப்படுக ன்றிது தப ல ல்.
9. The man is killed by Army.
அந்த மின தலைன கொக ல்லப்படுக ன்றிது இர ணுவித்த ல்.
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10. It is done by Government of Sri Lanka
இலைத கொசிய்யிப்படுக றிது இலங்லைகயி ன் அரசி ல்.
Direct Object - Indirect Object
கொசியிப்ப ட்டுவி லைன வி க்க யிங்கள் ஆங்க லத்த ல் இரண்டு வி தமி க
பயின்படுத்தப்படுக ன்றின. ஒன்று போநாரடியி க கொசியிப்படுகொப ருலைள
வி விரிப்பலைவி. இதலைன Direct Object என்பர். மிற்றிது மிலைறிமுகமி க
கொசியிப்படுப்கொப ருலைள வி விரிப்பலைவி. இதலைன Indirect Object என்பர்.
Direct Object:
அத விது ஒரு கொசியிலைல யி ர ல் எதன ல் கொசிய்யிப்படுக றிது என்பலைத
எவ்வி த மிலைறிவும் இன்றி போநாரடியி கபோவி கொசியிலைல வி விரிப்பலைவி.
Ravi was investigated by police.
க வில் துலைறியி ன ர ல் ரவி லையி வி சி ரிக்கப்பட்டது.
The Robot was made by Japan
இயிந்த ரன்/லைன ஜப்ப ன ல் தயி ரிக்கப்பட்டது.
Sitha was kidnapped by Iravanan.
சிலைதலையி இர விணன ல் கடத்தப்பட்டது.
The letter was sent by post.
கடிதத்லைத தப ல ல் அனுப்பப்பட்டது.
The men was killed by Army.
அம்மின தர்கலைள இர ணுவித்த ல் கொக ல்லப்பட்டது.
(கொக ல்லப்ப ட்ட ர்கள்)
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The window was broken by Sarmilan.
சி ளரத்லைத சிர்மி லன ல் உலைடக்கப்பட்டது.
Indirect Object: http://aangilam.blogspot.com
மிலைறிமுகமி க கொசியிப்படுப்கொப ருலைள வி விரிப்பலைவி அல்லது
கொசியிப்படுகொப ருலைள மிலைறித்து அல்லது தவி ர்த்து வி விரிப்பலைவி (Indirect
Object) ஆகும். அத விது ஒரு கொசியிலைல யி ர ல் எதன ல்
கொசிய்யிப்படுக றிது என்பலைத தவி ர்த்து அல்லது போவிண்டுகொமின்போறி
மிலைறித்து, வி லைனலையி மிட்டும் வி விரிப்பலைவி. இவ்வி று ஏன்
போபசிப்படுக ன்றிது என்பதற்கு மூன்று க ரணங்கலைள குறி ப்ப டல ம்.
1. ஒரு கொசியிலைல யி ர ல் கொசிய்யிப்பட்டது என்பது கொதரியி தப்கொப ழுது
கொசியிலைல மிட்டும் வி விரித்து போபசுதல்.
2. கொசியிலுக்க ன க ரண அல்லது க ரணமி னவிர் யி ர் என்பதற்கு
முக்க யித்துவிம் கொக டுக்கப்பட மில் போபசுதல்.
3. யி ர ல் எதன ல் கொசிய்யிப்பட்டது என்பலைத போவிண்டுகொமின்போறி
மிலைறித்து போபசுதல். (அபோநாகமி ன தலைலப்புச்கொசிய்த கள் இவ்வி போறி
க ணப்படும்.)
Ravi was investigated.
ரவி லையி வி சி ரிப்பட்டது. (யி ர ல் வி சி ரிக்கப்பட்டது என்பலைத
கூறி மில் தவி ர்க்கப்பட்டுள்ளது.)
The Robot was made.
இயிந்த ரன் தயி ரிக்கப்பட்டது. (யி ர ல், எந்த நா ட்ட ல், எந்த
நா றுவினத்த ல் தயி ரிக்கப்பட்டது என்பலைத கூறிப்படவி ல்லைல.)
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சிலைதலையி கடத்தப்பட்டது. (யி ர ல் கடத்தப்பட்டது என்பலைத
கூறிப்படவி ல்லைல)
The letter was sent.
கடிதத்லைத அனுப்பப்பட்டது. (எப்படி எதனூட க அனுப்பப்பட்டது
என்பது வி விரிக்கப்படவி ல்லைல)
The men was killed.
அம்மின தர்கள் கொக ல்லப்பட்ட ர்கள். (யி ர ல் கொக ல்லப்பட்டது
என்பது மிலைறிக்கப்பட்டுள்ளது.)
The window was broken.
சி ரளத்லைத உலைடக்கப்பட்டது. (யி ர ல் உலைடக்கப்பட்டது என்பலைத
கூறிப்படவி ல்லைல அல்லது உலைடத்தவிர் யி ர் என்பது கொதரியி து.)
குறி ப்புகள்: http://aangilam.blogspot.com
1. கொசியிப்ப ட்டுவி லைன (Passive Voice) இன் பயின்ப டுகலைள எள த கக்
கற்பதற்கு, முதல ல் அங்க ல் சி த ரண போபச்சு பயின்ப டுகலைள
அறி ந்த ருக்க போவிண்டும். நாங்கள் இத்தளத்த ற்கு புத த க விருலைகத்
தந்தவிர் என்றி ல் முதல ல் எமிது Grammar Patterns 01இல் இருந்து பயி ற்சி
கொசிய்யுங்கள்.
2. கொசியிப்ப ட்டுவி லைன வி க்க யிங்கள ன் ப ரத ன வி லைன (Main Verb)
எப்கொப ழுதும் "Past Participle" கொசி ற்கள கபோவி பயின்படும் என்பலைத
மிறிவி தர்கள். அவிற்லைறி Irregular verbs அட்டவிலைணயி ல் ப ர்க்கல ம்.
3. கொசியிப்ப ட்டுவி லைன - கொசியில்வி லைன போவிறுப்ப டுகள்
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அடுத்தப்ப டத்த ல் விழிங்கப்படும். (கொசியில்ப ட்டுவி லைன போபச்சு
விழிக்க க்க ற்கு கொப ருந்த த அல்லது அத கம் பயின்படுத்தப்பட த
வி க்க யி அலைமிப்புகள் பற்றி யும் ப ர்ப்போப ம்.)
"கொபயிர்கொசி ற்குறி கள்" என்பலைவி கொபயிர்ச்கொசி ற்கலைள குறி ப்ப ட்டு
அல்லது சுட்டிக்க ட்டப் பயின்படும் கொசி ற்கள கும். இதலைன தமி ழி ல்
சுட்டிலைடச்கொசி ற்கள் என்றும் அலைழிப்பர்.ஆங்க லத்த ல்
கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி கள் மூன்று மிட்டுபோமி உள்ளன.
அலைவிகள வின:
the, a, an
இவிற்லைறி இரண்டு விலைககள க விலைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
Definite Article = நா ச்சியிப் கொபயிர்கொசி ற்குறி
Indefinite Articles = நா ச்சியிமிற்றி கொபயிர்கொசி ற்குறி கள்
நா ச்சியிப் கொபயிர்கொசி ற்குறி (Definite Article)
ஆங்க லத்த ல் நா ச்சியிப் கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி ஒன்று மிட்டுபோமி உள்ளது.
Specific
The
யி போரனும் ஒருவிலைர அல்லது ஏபோதனும் ஒன்லைறி நா ச்சியி த்து அல்லது
குறி ப்ப ட்டு போபசிப் பயின்படும் கொசி ல் “நா ச்சியிப் கொபயிர்கொசி ற்குறி ”
கொசி ல்ல கும். தமி ழி ல் “அந்த, இந்த” என்று குறி த்துப் போபசுவிதற்கு
இலைணயி னப் பயின்ப ட கும். இச்கொசி ல் (The)எப்கொப ழுதும்
கொபயிர்ச்கொசி ற்களுக்கு முன்ப க மிட்டுபோமி பயின்படும். அத்துடன்
ஏற்கொகனபோவி குறி ப்ப டப்பட்ட ஒருவிலைர அல்லது குறி ப்ப டப்பட்ட
கொப ருலைள குறி த்துப் போபசிவும் பயின்படும்.
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எடுத்துக்க ட்டு:
The car.
(அந்த/இந்த) மிக ழூந்து
The book.
(அந்த/இந்த) கொப த்தகம்
The beautiful girl
(அந்த/இந்த) அழிக னப் கொபண்.
நா ச்சியிமிற்றி கொபயிர்கொசி ற்குறி கள் (Indefinite Articles)
நா ச்சியிமிற்றி கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி கள் எப்கொப ழுதும் எந்த ஒரு நாபலைரயும்,
எந்த ஒரு
கொப ருலைளயும்; இவிர்த ன் (அவிர்/இவிர்), இதுத ன் (அந்த/இந்த) என்று
நா ச்சியி த்து குறி ப்ப ட பயின்படுவித ல்லைல. அத விது ஒரு நாபர் அல்லது
கொப ருள்; யி ர், எது என கொதரியி தப் கொப ழுது அல்லது குறி ப்ப ட்டு
கூறி மில் தவி ர்க்கும் கொப ருட்டு,கொப துப்பலைடயி க "ஓர்", "ஒரு" என
நா ச்சியிமிற்றி கொபயிர்கொசி ற்குறி கள் பயின்படும்.
நா ச்சியிமிற்றி கொபயிர்கொசி ற்குறி கள் ஆங்க லத்த ல் இரண்டு மிட்டுபோமி
உள்ளன.
a
an
எடுத்துக்க ட்ட க:
a car
ஒரு மிக ழுந்து
(ஏபோத ஒரு மிக ழுந்து, எந்த மிக ழூந்து என்று நா ச்சியி த்து அல்லது
குறி ப்ப ட்டு கூறிப்படவி ல்லைல)
a book
ஒரு கொப த்தகம்

www.asiriyar.com

(ஏபோத ஒரு கொப த்தகம். எந்த கொப த்தகம் என்று குறி ப்ப டவி ல்லைல.)

RangaRakes

tamilnavarasam.com

www.asiriyar.com
a beautiful girl
ஒரு அழிக னப் கொபண்
(யி போர

ஒரு அழிக னப் கொபண். எந்தப் கொபண் என்று குறி ப்ப டவி ல்லைல)

“a” கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி போப ன்போறி, “an” எனும் கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி யும்
குறி ப்ப ட்டு எதலைனயும் குறி க்க மில் கொப துவி க ஒன்லைறி குறி க்கப்
பயின்படும் கொசி ல்த ன். ஆன ல் ஆங்க ல உயி கொரழுத்துக்கள் அல்லது
உயி கொர ல யுடன் கொத டங்கும் கொசி ற்கள ன் முன்ன ல் மிட்டும்
பயின்படும் கொசி ல்ல கும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
He is an Indian
அவின் ஒரு இந்த யின்.
(இந்த யிக் குடியுரிலைமி கொக ண்ட ஒருவின்)
இப்கொப ழுது நா ச்சியிமிற்றி கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி கள் மிற்றும் நா ச்சியிப்
கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி இரண்டும் இலைணந்து பயின்படும் சி ல
வி க்க யிங்கலைள எடுத்துக்க ட்ட கப் ப ர்ப்போப ம்.
There is a car. The car is fifty years old.
அங்க ருக்க றிது ஒரு மிக ழுந்து. அந்த மிக ழுந்து 50 ஆண்டுகள்
(வியிதுலைடயிது) பலைழியிது.
இத ல் "அங்க ருக்க றிது ஒரு மிக ழுந்து" எனும் போப து எந்த மிக ழுந்து
என்று குறி ப்ப ட்டுக் கூறிப்படவி ல்லைல. ஆன ல் இரண்ட விது
வி க்க யித்த ல் "அந்த மிக ழுந்து50 ஆண்டுகள் பலைழியிது.” எனும் போப து
நா ம் ஏற்கொகனபோவி குறி ப்ப ட்ட மிக ழுந்லைதப் பற்றி போபசுக போறி ம் என்பது
போகட்பவிருக்கு எள த க வி ளங்க வி டும். அதன போலபோயி முதல ல்
பயின்படும் " a” நா ச்சியிமிற்றி கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி யி கவும், அடுத்து
இடம்கொபறும் “The” நா ச்சியிப் கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி யி கவும்
அலைழிக்கப்படுக ன்றின.
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போமிலும் சி ல எடுத்துக்க ட்டுகள்:
This is a book. The book is mine.
இது ஒரு கொப த்தகம். இந்த கொப த்தகம் என்னுலைடயிது.
There is a beautiful girl. The girl is my girlfriend.
அங்க ருக்க றி ள் ஒரு அழிக னப் கொபண். அந்த கொபண் எனது க தல .
இவிற்லைறி சிரியி க வி ளங்க க்கொக ண்டீர்கள ன ல்
கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி கலைள பயின்படுத்துவிது எள த னத க இருக்கும்.
கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி அற்றிலைவி (Zero Article)
சி ல கொசி ற்கள ன் முன்ன ல் கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி கள்
பயின்படுவித ல்லைல. அவிற்லைறிபோயி “”Zero Article” என
அலைழிக்கப்படுக ன்றிது. அத விது கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி கள்
பயின்பட தலைவி.
எடுத்துக்க ட்ட க:
I like to drink water.
நா ன் தண்ணர் குடிக்க வி ரும்புக போறின்.
போமிலுள்ள வி க்க யித்லைதச் சிற்று கவின க்கவும். அதலைன "நா ன் ஒரு
தண்ணர் குடிக்க வி ரும்புக போறின்." என்போறி , “நா ன் அந்த தண்ணர்
குடிக்க வி ரும்புக போறின்.” என்போறி கொபயிர்ச்கொசி ற்குறி இட்டு
ஆங்க லத்த ல் குறி ப்ப ட முடியி து.
I like to drink a water.
I like to drink the water.
குறி ப்பு:
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Define Article என்பலைத Define Articles என்று “s” இட்டு பன்லைமியி க
எழுதுவிது கொப ருத்தமிற்றிது. க ரணம் Define Article (The) ஒன்று மிட்டுபோமி
உள்ளது.
கொசி ல்வி ளக்கம் (Definitions of Article)
"Article" எனும் ஆங்க லச்கொசி ல் கொபயிர்ச்கொசி ல்ல கவும்
வி லைனச்கொசி ல்ல கவும்
பயின்படும். அத்துடன் "கொபயிர்கொசி ற்குறி " எனும் கொப ருலைளத் தவி ர
போவிறு சி ல கொப ருற்களும் உள்ளன.
Article: கொபயிர்கொசி ற்குறி (சுட்டிலைடச்கொசி ல்)
Article: உடன்படிக்லைக. (ஆவிண உடன்படிக்லைக)
article: உடன்படிக்லைக மூலம் கட்டுப்படுத்து (வி லைன)
Article: கட்டுலைர, கொசிய்த த்த ள ன் கொவிள யி ன ஒரு கொப ருள்.
முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் என்றி ல் என்ன? முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்
என்றி ல் வி க்க யிங்கள ன்
இலைடபோயி கொபயிர்கொசி ற்களுக்கும் மிற்றும் சுட்டுப்கொபயிர்களுக்கும்முன்ப
ா க பயின்படும் கொசி ற்கள கும். அதன போலபோயி இவிற்லைறி
(முன்+இலைட+கொசி ற்கள்) முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்
என்றிலைழிக்கப்படுக ன்றின.
முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் எப்கொப ழுதும் கொபயிர்கொசி ற்களுக்கும் மிற்றும்
சுட்டுப்கொபயிர்களுக்கும் முன்ன ல் மிட்டுபோமி பயின்படும் என்பலைத
நா லைனவி ல் லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள். (வி லைனச்கொசி ற்களுக்கு
முன்ன ல் பயின்படுவித ல்லைல.)
எடுத்துக்க ட்ட க:
Subject + to be + Preposition + Noun/Pronoun
The book is + on + the table.
The letter is + under + your English book.
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"முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்" தன த்த ஒற்லைறிச் கொசி ல்ல கவும், கூட்டுச்
கொசி ற்கள கவும் இரண்டு விலைகயி ல் பயின்படுக ன்றின.
எடுத்துக்க ட்டு:
ஒற்லைறி முன்ன லைட கொசி ல் (one word)
I am staying at home.
I spoke to her on wednesday morning.
I bought this computer in the summer.
முன்ன லைட கூட்டுச்கொசி ற்கள் (a group of word)
The cat is on the left of the dog.
The driver is in front of passengers.
They are at the top of stairs.
முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் பயின்படும் வி தங்கலைள மூன்றி க
விலைகப்படுத்தல ம். அலைவி, கொபயிர்கொசி ற்களுக்கு முன்ப க
பயின்படுபலைவிகள் (at home, on water), சுட்டுப்கொபயிர்களுக்கு முன்ப க
படுபடுபலைவிகள் (in it, next to me), முற்றுவி லைனயி ல்ல
கொசி ற்கொறி டர்களுக்கு (noun phrase) முன்ப க பயின்படுபலைவிகள் (across from
the tall building) போப ன்றிலைவிகள கும்.
இந்த முன்ன லைடச்கொசி ற்கள ல் மூன்று ப ரிவுகள் உள்ளன.
1. போநார முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் (Time Prepositions)
2. இட முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் (Place Prepositions)
3. த லைசி முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் (Direction Prepositions)
இம்மூன்று ப ரிவுகலைளயும் ஒவ்கொவி ரு ப டமி க கற்போப ம். இன்லைறியி
ப டத்த ல் "போநார முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்" பற்றி மிட்டும் ப ர்ப்போப ம்.
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போநார முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் (Prepositions of Time)
இந்த "போநார முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்" போநாரத்லைத குறி த்துக்க ட்ட
பயின்படுலைவிகள் என்றி லும், போநாரத்துடன் கொத டர்புலைடயி க ழிலைமி,
மி தம், ஆண்டு, க லம் போப ன்றிவிற்லைறி குறி க்கவும் பயின்படும்.
இவிற்லைறி "க ல முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்" என்றும் அலைழிப்பர்.
"at" முன்ன லைடச்கொசி ல் பயின்ப டுகள்.
ஒரு குறி ப்ப ட்ட போநாரத்லைத (a specific time) குறி ப்ப டும்
முன்ன லைடச்கொசி ல்ல க "at" பயின்படும்.
at 3 o'clock
at 9:00am
at noon
at dinnertime
at bedtime
at sunrise
at sunset
at the moment
at night
at midnight
at daybreak
at the weekend
at the same time
at present
at Chritmas/Easter
"in" முன்ன லைடச்கொசி ல் பயின்ப டுகள்
"in" மி தங்கலைள (Months) குறி ப்ப ட முன்ன லைடச்கொசி ல்ல கப்
பயின்படும்.
in January
in February
in March
in April
in May
in June
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in July
in Augest
in September
in October
in November
in December
"in" பருவிங்கலைள (Season) குறி ப்ப டும் முன்ன லைடச் கொசி ல்ல கப்
பயின்படும்.
in Spring
in Summer
in Winter
in Autumn
இவிற்லைறி சுட்டிலைடச்கொசி ல் "the" இட்டும் பயின்படுத்தல ம்.
ஆன ல் "autumn" என்பதற்கு மிட்டும் சுட்டிலைடச்கொசி ல் "the"
பயின்பட து என்பலைத நா லைனவி ல் கொக ள்ளவும்.
in the spring (in the springtime)
in the summer (in the summertime)
in the winter (in the wintertime)
in autumn (in autumntime)
குறி ப்பு: ப ரிட்டிஸ் ஆங்க லத்த ல் "autumn" என்றிலைழிப்பலைத, அகொமிரிக்க
ஆங்க லத்த ல் "fall" என்று அலைழிப்பர்.
"in" ஆண்டுகலைள (Years) குறி ப்ப ட முன்ன லைடச்கொசி ல்ல கப் பயின்படும்.
in 2008
in 1990
in 2009
அபோதபோவிலைள in last year, in next year, in every year என்று
குறி ப்ப டுவித ல்லைல என்பலைத கவினத்த ல் கொக ள்ளவும். இவிற்லைறிக்
குறி ப்ப டும் போப து முன்ன லைடச்கொசி ல் இன்றி போயி பயின்படுத்த
போவிண்டும் என்பலைத நா லைனவி ல் கொக ள்ளுங்கள்.
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last year
next year
every year
"in" ஒரு நா ள ன் போநாரங்கலைள (Times of the Day) குறி ப்ப ட
முன்ன லைடச்கொசி ல்ல கப் பயின்படும்.
in the morning
in the afternoon
in the evening
at night
அபோதபோவிலைள "இரவி ல்" என்று குறி ப்ப டும் கொப ழுது "at night" என்போறி
குறி ப்ப ட போவிண்டும் என்பலைத நா லைனவி ல் கொக ள்ளுங்கள். (in night / in the
night என்று குறி ப்பத ல்லைல.)
போமிலும் சி ல "in" முன்ன லைடச்கொசி ல்ல ன் பயின்ப டுகள்.
in the next century
in the Ice Age
in the past
in a few days
in a couple of months
"on" முன்ன லைடச்கொசி ல் பயின்ப டுகள்
த கத லையி (Dates) குறி ப்ப ட முன்ன லைடச்கொசி ல்ல க "on" பயின்படும்.
அபோதபோவிலைள த கத லையி தவி ர்த்து மி தத்லைதபோயி , ஆண்லைடபோயி ,
அல்லது மி தத்துடன் ஆண்லைட மிட்டும் குறி ப்ப டுவித யி ன் "in"
பயின்படுத்த போவிண்டும் என்பலைத மிறிவி தர்கள்.
on January 3
on January 3, 2001
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on 25 Dec. 2010
on 15th Augest 2009
க ழிலைமி நா ட்கலைள (Days of week) குறி ப்ப ட முன்ன லைடச் கொசி ல்ல க "on"
பயின்படும்.
on Sunday
on Monday
on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
on Saturday
on Saturday morning
on Sunday afternoon
on Monday evening
வி டுமுலைறி நா ட்கள் மிற்றும் சி றிப்பு நா ட்கலைள (Holydays and Special days)
குறி ப்ப ட முன்ன லைடச்கொசி ல் "on" பயின்படும்.
on Mother's day
on Velentine's day
on Christmas Eve/Day
on Independence Day
on New Year's Eve
on my birthday
on the first day of the school year
"at" குறி ப்ப க ஓர் இடத்லைத (a specific place) அல்லது கொப துவி ன ஓர்
இடத்லைத குறி க்கப் பயின்படுக ன்றிது.
at home - விட்டில்
at work - போவிலைலயி ல்
at the party - வி ருந்துபச்சி ரத்த ல்
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at the corner - மூலைலயி ல்
at the top - உச்சி யி ல்/முலைனயி ல்
at the bus stop - போபருந்து நா றுத்தகத்த ல்
at the entrance - நுலைழிவி யி ல ல்
at the crossroads - குறுக்குப்ப லைதகள ல்
at the theater - அரங்க ல்
at the beach - கடற்கலைரயி ல்
at the top of the page - (கொப த்தக) பக்கத்த ன் போமில் முலைனயி ல்
at the end of the road - ப லைதயி ன் முடிவி ல்
"in" ஒரு இடத்லைதக் குறி க்கப் பயின்படுக றிது என்றி லும், அது ஒரு
குறி ப்ப ட்ட இடத்த ன் எல்லைலலையி அல்லது எல்லைலக்குற்பட்ட
பகுத லையி விலைரயிலைர கொசிய்போத குறி க்க றிது என்பலைத கருத்த ல்
கொக ள்ளவும். (a place that within boundaries)
எடுத்துக்க ட்டு:
in London - இலண்டன ல்
"இலண்டன ல்" எனும்போப து இலண்டன் என குறி ப்ப டும் நாகரின்
எல்லைலகளுக்கு உற்பட்ட பகுத லையிபோயி அது குறி க்க றிது என்பலைத
வி ளங்க க்கொக ள்ளவும். எல்லைலக்கு கொவிள போயி அல்ல. எனபோவி
"இலண்டன்" என்று அலைழிக்கும் போப து அந்த இடத்த ற்கு எல்லைலகள்
உண்டு.
in a box - ஒரு கொபட்டியி ல் (கொபட்டியி ன் உள்போள; கொவிள போயி அல்ல.)
in Hong Kong - கொஹீ ங்கொக ங்க ல்
in New York - நா வ் போயி (ர்)க்க ல்
in my pocket - எனது (சிட்லைட) லைபயி னுள்
in my wallet - எனது (பணப்) லைபயி ல்
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in a building - ஒரு கட்டிடத்த ல்
in a car - ஒரு மிக ழூந்த னுள்/ன ல்
in the garden - போத ட்டத்த ல்
in the swiming pool - நாச்சில் தட கத்த ல்
in the world - உலக ல்
"on" எனும் இட முன்ன லைடச்கொசி ல் "போமில்", "போமிபோல" என்பலைத குறி க்கப்
பயின்படும். இருப்ப னும் இதலைன தமி ழி ல் பயின்படுத்தும் கொப ழுது
"இல்" போப ன்று பயின்படுமி டங்களும் உள்ளன. எடுத்துக்க ட்ட க:
"சுவிரில்", "போமிலைசியி ல்", "கூலைரயி ல்" போப ன்றி பயின்ப டுகலைளப்
ப ர்க்கவும். இருப்ப னும் இந்த "இல்", போமிபோல அல்லது போமில்
என்பதுப்போப ன்போறி பயின்படுவிலைத கவின க்கவும்.
on the wall - சுவிரில்
on the table - போமிலைசியி ல்
on the ceiling - கூலைரயி ல்
on the cover - மூடியி ல்
on the floor - நா லத்த ல்
on the carpet - தலைரவி ரிப்ப ன ல்
on the menu - வி பரக்போக லைவியி ல்
வி க்க யிங்கள ல் முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்
போமிபோல கொக டுக்கப்பட்டுள்ள "இட முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்" முழு
வி க்க யிங்கள ல் எவ்வி று பயின்படுக ன்றின என்பலைத ப ர்ப்போப ம்.
எடுத்துக்க ட்ட க சி ல வி க்க யிங்கள்:
01. Sarmilan is at home.
சிர்மி லன் (இருக்க றி ன்) விட்டில்.
02. Kavitha is waiting for you at the bus stop.
கவி த க த்துக்கொக ண்டிருக்க றி ள் உனக்க க போபருந்து நா றுத்தகத்த ல்.
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03. Do you work in an office?
நா போவிலைல கொசிய்க றி யி ஒரு பண மிலைனயி ல்?
04. Do you live in Hong Kong?
நா விசி க்க றி யி கொஹீ ங்கொக ங்க ல்?
05. The book is on the table.
புத்தகம் இருக்க ன்றிது போமிலைசியி ன் போமில்.
(புத்தகம் போமிலைசியி ன் போமில் இருக ன்றிது.)
06. Put it down on the table.
லைவி இலைத கபோழி போமிலைசியி ன் போமில்.
(இலைத போமிலைசியி ன் போமில் லைவி)
07. She is aboard the boat.
அவிள் இருக்க ன்றி ள் படக ன ல் முன்ன ல்.
(அவிள் படக ன ல் முன்ன ல் இருக்க ன்றி ள்.)
08. The picture is above the sofa.
படம் கொசி குசி சினத்த ற்கு போமிபோல இருக்க ன்றிது.
09. Last year we flew to New York
கடந்த ஆண்டு நா ம் பறிந்போத ம் (பயிண த்போத ம்) நா வ் போயி ர்க்க ற்கு
10. I usually go to work by bus.
நா ன் சி த ரணமி க போவிலைலக்கு போப க போறின் போபருந்த ல்.
11. The desk is against the wall.
சி ய்வுகத லைர சுவிருக்கு எத போர இருக ன்றிது.
12. I sit between Mayuran and Praba
நா ன் அமிர்க்க போறின் மியூரனுக்கும் ப ரப வி ற்கும் இலைடயி ல்.
13. The woman is among all workers.
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அந்த கொபண், கொத ழி ல ளர்கள் அலைனவிருக்கும் நாடுவி ல்
இருக்க ன்றி ள்.
14. The boy is among his friends.
சி றுவின் அவினுலைடயி நாண்பர்களுக்கு இலைடயி ல் இருக்க ன்றி ன்.
15. The passengers are behind the driver.
பயிண கள் ஒட்டுநாரின் ப ன்ன ல் இருக்க ன்றினர்.
16. The desk is below the window
சி ய்வுபோமிலைசி சி ளரத்த ற்கு கபோழி இருக்க றிது.
17. The car is outside the garage.
மிக ழுந்து தரிப்ப டத்த ன் கொவிள போயி நா ற்க ன்றிது.
18. There is a long line of people outside the theater.
நாண்ட விரிலைசியி ல் மிக்கள் த லைரயிரங்க ன் கொவிள போயி நா ற்க ன்றினர்.
20. The post office is on the opposite side of the street.
தப ல் பண மிலைன கொதருவி ன் எத ர்பக்கத்த ல் இருக்க ன்றிது.
நா லைலயி ன முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்
கபோழி க ணப்படும் கொபயிர்கொசி ற்கள ன் முன்ன ல் பயின்படும்
முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் (at - in - on) எப்கொப ழுதும் நா லைலயி னலைவிகள்
என்பலைத நா லைனவி ல் லைவித்துக்கொக ள்ளுங்கள்.
at home - விட்டில்
at work - போவிலைலயி ல்
at school - ப டசி லைலயி ல்
at university - பல்கலைலக்கழிகத்த ல்
at college - கல்லூரியி ல்
at the top - உச்சி யி ல்/முலைனயி ல்
at the bottom - அடியி ல்
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at the side - பக்கவி க்க ல்
at reception - விரபோவிற்ப ல் / விரபோவிற்புக் கூடத்த ல்
in a car - (ஒரு) மிக ழூந்த ல்
in a taxi - வி டலைகயூர்த யி ல்
in a helicopter - உலங்கு வி னூர்த யி ல்
in a boat - படக ல்
in a lift (elevator) - மி ன்னுயிர்த்த யி ல்
in the newspaper - கொசிய்த த்த ள ல்
in the sky - வி னத்த ல்
in a row - விரிலைசியி ல்
on a bus - (ஒரு) போபருந்த ல்
on a train - கொத டருந்த ல்
on a plane - வி னூர்த யி ல்
on a ship - கப்பல ல்
on a bicycle - ஈருருள யி ல்
on a horse - ஒரு குத லைரயி ல்
on the radio - வி கொன ல யி ல்
on television - கொத லைலக்க ட்சி யி ல்
on the left - இடப்பக்கத்த ல்
on the right - விலப்பக்கத்த ல்
on the way - விழி யி ல்
முன்ன லைட கூட்டுச்கொசி ற்கள்
முன்ன லைட கூட்டுச்கொசி ற்கள் என்றி ல் என்ன? இரண்டு அல்லது
இரண்டுக்கு போமிற்பட்ட கொசி ற்கள் ஒன்றி க இலைணந்து பயின்படும்
போப து அவிற்லைறி "முன்ன லைடக் கூட்டுச்கொசி ற்கள்" என்றிலைழிக்கப்படும்.
இதலைன முன்ன க்ச் கொசி ற்கொறி டர்கள்என்றும் கூறில ம். கபோழி சி ல
முன்ன லைட கூட்டுச்கொசி ற்கள் கொக டுக்கப்பட்டுள்ளன.
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next to
at the back of
at the top of
at the bottom of
in fornt of
in the corner of
in the middle of
on the left of
on the right of
on the corner of
on top of
on the side of
on the other side of
to the left of
to the right of
"முன்ன லைட கூட்டுச்கொசி ற்கள்" எவ்வி று வி க்க யிங்கள ல்
பயின்படுக ன்றின என்பலைத கபோழி கொக டுக்கப்பட்டுள்ள
எடுத்துக்க ட்டுக்கள் ஊட க ப ர்ப்போப ம்.
01. I live next to my best friend.
நா ன் விசி க்க போறின் எனது அருலைமி நாண்பனுக்கு (விட்டுக்கு) பக்கத்த ல்.
02. We are going to sit at the back of the theater.
நா ங்கள் அமிரப்போப க ன்போறி ம் த லைரயிரங்க ன் ப ன்ன ருக்லைககள ல்.
03. The books were at the top of the shelves.
இந்த கொப த்தகங்கள் அடுக்கலைறிகள ன் உச்சி யி ல் இருந்தன.
04. The driver is in front of passenger.
ஓட்டுநார் பயிண கள ன் முன்ன ல் இருக்க ன்றி ர்.
05. We live in the middle of the street.
நா ங்கள் விசி க்க ன்போறி ம் வித யி ன் மித்த யி ல்.
06. The dog is on the right of the cat.
நா ய் பூலைனயி ன் விலப்பக்கத்த ல் நா ற்க ன்றிது.
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07. We live on the corner of 3rd avenue
நா ங்கள் விசி க்க போறி ம் மூன்றி விது சி லைலயி ன் மூலைலயி ல்.
08. The clown is on top of the box.
வி கடன் கொபட்டியி ன் உச்சி யி ல் இருக்க ன்றி ன்.
09. There is a man on the top of the roof.
இருக்க றி ன் ஒரு மின தன் கூலைறியி ன் உச்சி யி ல்.
(கூலைறியி ன் உச்சி யி ல் ஒரு மின தன் இருக்க றி ன்.)
10. There is a large garden in the middle of the skyscraper.
கொபரியி பூங்க ஒன்று வி னள வி கள ன் மித்த யி ல் இருக்க றிது.
(152 அடிகளுக்கு போமில் உயிரமி ன கட்டிடங்கலைள "வி னள வி "
(Skyscraper) என்றிலைழிக்கப்படும்.)
ஒத்தப் கொப ருள் முன்ன லைடச்கொசி ற்கள்
ஆங்க லத்த ல் கொவிவ்போவிறு முன்ன லைடச்கொசி ற்கள், ஆன ல் ஒபோர
கொப ருலைள தருபலைவிகளும் (Different words same meaning) உள்ளன.
அவிற்லைறி ஒத்தப்கொப ருள் முன்ன லைடச்கொசி ற்கள் எனப்படும்.
இவிற்றி ல் இரண்டு விலைக உள்ளன.
முதல விது விலைகயி ல் ஒபோர கொப ருள் தரும் முன்ன லைடகள ல்
இரண்டில் ஏத விது ஒன்லைறிப் பயின்படுத்தல ம். அத விது இரண்டில்
எதலைனப் பயின்படுத்த ன லும் கொப ருள் ஒன்றி கபோவி இருப்பலைவி;
கொப ருள் மி றி தலைவி. ஆன ல் இரண்ட ம் விலைகயி ல் ஒபோர கொப ருள்
தருபலைவிகள் போப ல் இருந்த லும், அலைவி கொப ருள் போவிறுப டு
கொக ண்டலைவி. அவிற்லைறி பயின்படுத்தும் போப து சிற்று கவினம்
போவிண்டும். ஏகொனன ல் பயின்படுத்தும் முன்ன லைடச்கொசி ல்லைலப்
கொப ருத்து வி க்க யித்த ல் கொப ருள் மி றி வி டக்கூடியிலைவி.
முதல ல் கொப ருள் மி றி த ஒத்தப் கொப ருள் முன்ன லைடச்கொசி ற்கலைளப்
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எடுத்துக்க ட்ட க:
near / by = அருக ல்
யி போரனும் ஒருவிர் அல்லது ஏபோதனுகொமி ன்று எமிது "அருக ல்" எனும்
கொப ழுது போமிலுள்ள இரண்டு கொசி ற்கள ல் ஒன்லைறிப் பயின்படுத்தல ம்.
next to / beside = அடுத்து
யி போரனும் ஒருவிர் அல்லது ஏபோதனுகொமி ன்று எமிக்கு "அடுத்து" எனும்
கொப ழுது போமிலுள்ள இரண்டு கொசி ற்கள ல் ஒன்லைறிப் பயின்படுத்தல ம்.
across from / opposite = எத ர க
யி போரனும் ஒருவிர் அல்லது ஏபோதனும் ஒன்று எமிக்கு "முன்ன ல்
அல்லது எத ர க" இருந்த ல் போமிலுள்ள இரண்டு கொசி ற்கள ல்
ஒன்லைறிப் பயின்படுத்தல ம்.
ஒத்தப் கொப ருள் முன்ன லைடகள்: கொப ருள் போவிறுபடுபலைவிகள்
இலைவி ஒபோர கொப ருள் தரும் முன்ன லைடகள் போப ன்று போத ன்றி ன லும்
பயின்ப ட்டில் போவிறுவி தமி ன கொப ருலைள (Some prepositions are similar, but
different) தருபலைவி. எனபோவி இவிற்லைறிப் பயின்படுத்தும் போப து எந்த
இடத்த ல் எந்த முன்ன லைடச்கொசி ல்லைல பயின்படுத்த போவிண்டும் எனும்
கூடுதல் கவினம் போவிண்டும்.
எடுத்துக்க ட்ட க:
below / under இரண்டு முன்ன லைடகளும் "கபோழி" எனும் கொப ருள்
கொக ண்டலைவிகள் ஆன ல்:
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below - கபோழி
"கபோழி" என்பதன் கொப ருள், கழ் உள்ள நா லைலலையி குறி க்க றிது.
The desk is below the window.
under - கபோழி
இதன் கொப ருளும் "கபோழி" என்று கொப ருள்பட்ட லும், கபோழி மிலைறிந்துள்ள
ஒன்லைறி அல்லது நா லைலலையி குறி க்க றிது.
The pencil is under the table.
above / over இரண்டும் "போமிபோல" எனும் கொப ருள் தருபலைவிகள் ஆன ல்:
above - போமிபோல
"போமிபோல" என்பதன் கொப ருள் தலைலக்குபோமிபோல எனும் நா லைலலையி
குறி க்க றிது.
The baloon was high above our heads.
over - போமிபோல
இதன் கொப ருளும் "போமிபோல" என்று குறி த்த லும், அது ஒரு நா லைலயி ன்
போமில் என்பலைதக் குறி க்க றிது. அத விது ஒன்றி ன் முடிவி ல் அதற்கும்
"போமிபோல" என்று குறி க்க றிது.
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