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Foreword

The Central Institute of Indian Languages was set up on the
17th July, 1969 with a view to assisting and co-ordinating the
development of Indian languages.
The Institute was charged with
the responsibility of serving as a nucleus to bring together all the
research and literary out-put from the various linguistic streams to
a common head and narrowing the gap between basic research and
developmental research in the fields of languages and linguistics in
India.
The Institute and its five Regional Language Centres are thus
engaged in research and teaching, which lead to the publication of
a wide-ranging variety of materials.
Preparation of materials

cesigned for teaching/learning
at different levels and suited to specific
needs is one of the major areas of interest of the Institute.
Basic
research relating to the acquisition of language and study of language
in its manifold psycho-social relations constitute another broad range

of its interest.

The publications will include materials produced by

the members of the staff of the Central Institute of Indian Languages
and its Regional Languege Centres and associated scholars from
Universities and Institutions, both Indian and foreign.
The Central Institute of. Indian languages has initiated a
Basic Course Series in major Indian languages to provide suitable
and comprehensive material for learning and teaching the language
concerned for Indians. In a language teaching situation, the teacher
is expected to combine the roles of a psycho-linguist, socio-linguist,
linguist,

language

pedagogue,

a creator of materials, a literary critic

and a testing and evaluation expert.
Most of his competences are
naturally reflected in the materials, which simultaneously are graded
from

simple

to complex, known

to the unknown

and contrived

to the

natural.
This is a very difficult task.
After research and experimentation we have come out with more questions than answers at
each stage of the material. For example, how basic is basic? What is
grading? In what way can linguistic and cultural matter be graded?
Is question, with which most learning, begins, simpler than statement ? How
dozs one move
from a purely language based
competenc? to crsating literary sensibilities ? How does one build
into the material conceptual prose ? How are lessons to be presented ?

Should the translated

discourse

structure

be

made

to look similar

to the original
discourse structure?
Questions
such 85 thesé
have been answered differently by differcnt teachers and researchers.
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This search is a continuing phenomenon. Therefore, these materials
represent our unfinished education in this area.

The format for the basic course is the result ofa consensus
arrived at by the lecturers and Principals of the five Regional
Centres of the Institute engaged in the teaching of major Indian
languages. This is the product of almost eight years of teaching and
This format is flexible and has left much scope for
research.
individual authors to innovate. If these courses help the desirous to
learn and stimulate those interested in applied linguistics, with
special: reference to the teaching of Indian languages as second/
foreign languages, then the Institute would feel rewarded.
I congratulate the teachers, the trainees, the supervisors and
the press and publication people who have brought out the publication in a creditable manner.

@EBI

PRASANNA

PATTANAYAK)

Director

Editor’s

Note

The Intensive Course Series aims at imparting mainly a
proficiency in the listening and speaking skills of the language
The learning materials are presented in the script of the
learnt.
language throughout; in the beginning several lessons are presented
The books under this series do not provide
in Devanagari asa prop.
the learners with an introduction to the script of the language.
concerned
alphabetic chart of the
However, the traditional
the
addition,
In
book.
the
of
beginning
the
at
given
is
language
before
language
the
of
script
learners are expected to master the
they actually use the lessons of the Intensive Course. For this they
are advised to use Script Books and Copy Books published by the
Central Institute of Indian Languages in its CIIL-KVS Series. For
Tamil, they can also use another publication of the Ceatral Institute
‘of Indian Languages, viz., An Introduction to Tamil Script:

Reading and Writing.
Language teaching, in some sense, is an artificial activity.
It requires breaking the global language into, at times even
The books in this series are no exception to this
arbitrary, units.
This was, however,
inevitable consequence of the model followed.
element under
artificial
the
keep
to
borne in mind all through
control.
Each Language learning manual in the Intensive Course
Series covers the “basic” structures of that language used for certain
identified topics of common interest. Lessons are generally presented
These lessons are grouped under
in the form of conversations.
various units.
The

‘materials

variables

are

for the

presented,

the

choice

through

of dialect

methods

for

the

which

administration

the

of

exercises and drills in the class, and other tips for both the teacher
and the learner would be found in the introduction to every book in
It should be emphasized here that the Intensive Course
the series.
integral part of the scheme of language teaching of the
an
is
Series
Regional Language Centres of the Central Institute of Indian
Books in the Intermediate Course Series and the
. Languages.
Advanced Course Series are an extension of the books published
under the Intensive Course Series.
M.S. THIRUMALAI
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Introduction

Language learning is a complex activity. Its success is largely
determined by the method, medium, material and the motivation
of the learner. The highly organised curriculum and planning show
the way to achieve the educationak goal with ease and rapidity.
The present Intensive Course emphasizes listening and speaking skills.
The Phonetic Reader, the Script Book, the Recall
Vocabulary (semantically classified),
the Hindi-Tamil
Common
Vocabulary and several other reading and writing materials envisaged by the Central Institute of Indian Languages for use in the
basic course stage of its Regional Languages Training Programme,
may be used with profit along with this book.
The present book is intended mainly to be used in the basic
course stage of the Tamil language training programme ‘of the
Central Institute of Indian Languages. The entire training programme has the duration of 10 months, i.e. about 1100 clock hours.
This period is divided inte three stages, namely, basic course, intermediate course and advanced course.
The basic course has about
450 clock hours.of instruction with primary emphasis on the spoken
language.
The present Intensive Course is the prescribed instructional material for the above mentioned course aiming at listening
-and speaking skills in the basic level.
This book can be very: profitably used as a text book also for any generalised second language
Tamil course.
There are atleast three principles which characterize an
Intensive Course.
They are
(i) complete concentration on one
purpose
(ii) high degree of curriculum organisation and planning
and
(iii) the separation of the functions of teaching and drilling.
The first principle entails that (a)
the learning task ; (b) the teacher and the
the learning material in a systematic and
‘one step at a iime and concentrating
structure at a time.

the learner concentrates on
material producer present
consistent manner, taking
wherever possible on one
,

The second principle advocates high organisation and meticulous planning.
As the allocated time is precious and valuable the
careful planning of what is required by the student is indispensable.
The selection and gradation of the linguistic patterns and the

presentation

will

certainly

facilitate

the

learner

to acquire

the
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language

rapidly.,

Therefore,

a high degree

of organisation

and

planning is one of the basic pre-requisites of an intensive language
The present book will cover 300 hours of intensive
training course.
a sequence of four basic steps, namely, presentafollowing
instruction
tion, explanation, repetition and transfer in the basic course stage.
The rest of the instructional hours will be devoted for such items as
script teaching, practice in the language laboratory, reading etc.
232 teachable linguistic patterns are carefully graded considering the
various factors like simple to complex, known to unknowa, relevance
of content to the user etc.
With regard to the third principle, there is a strong belief that”
the teacher who introduces patterns alone can do the better function
But some scholars like Orrin Frink (1968) feel that it
of drilling.
is inadvisable to have the same teacher for both the functions. He
holds the opinion that to insure the optimum fulfilment of teaching
and drilling there should be a separation of responsibilities taken by
the teacher who introduces the patterns on the one hand and the drill
Although this principle has no direct releinstructor on the other.
vance to the preparation of instructional material as such, the teachable patterns are covered in the body of the lesson and the drills
and exercises are presented separately after the body of the lesson.
Several linguists, both Indian and foreign have published
materials for teaching and learning Tamil! as a second or a foreign
language.
Special reference may be made
to the works of
Shanmugam Pillai (1965 ; 1968), Jothimuthu (1965), Kumaraswami
Raja and Doraswami (1966) Schiffman (1971) Asher and Radhakrishnan (1971)
Samraj (1972),
Subramoniam and Veeraswamy
(1973) Pattanayak etal (1974) and P. Kothandaraman (1975).
The present work takes into account the merits of the above
but differs from them in several ways in terms of selection, gradation
and presentation.
Firstly, in the preparation of instructional
materials the ‘methodics’ in which the linguistic items and the pedagogical implications should be combined and properly blended.
In
other words, there should be a proper co-ordination between the
list of linguistic items and the most appropriate sequences for‘
practical teaching should be pursued.
Secondly, as language is a social activity, utterances learned
and produced should be ‘acceptable’ and ‘appropriate’ to the behaviour patterns of the community in which it is spoken.
The
criterion of ‘appropriateness’ in many of the existing materials has
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adequately

not been

learnt

language
purposes.

It

also

considered.

is

not
the

leads

Asa

result

functional
learners

of

this,

to utter

the

foreign

communicative

10

lacking

sentences

alone will not
dialogues
practice and
Pattern
‘authenticity’.
be sufficient to meet the needs of the learner in communication.
“Activities such as pattern practice, dialogues, question-answers are
This
learning activities” (Jakobovits: 1972).
‘pretend’ language
does not mean

‘pretend’

that these

activities

would

not

have

any

The question is how
impact on the process of language learning.
It
far these conversational transactions are ‘real’ and ‘authentic’.
is obvious that classroom cannot be a real conversational setting for
Hence, it is quite imperative on the part of the
all purposes.
material producers to provide the learners with conversational rules
or the communicative rules of the speech community whose language is being learnt. The present book tries to overcome this problem
by providing the learners with many different types of conversations
in natural setting and also by giving varied drills. The notes at the
end of the lessons provide certain conversational rules.
The following are the main and the sub-objectives of the basic
course offered at the Regional Language Centres of the Central
Institute of Indian Languages :
1

To perceive and reproduce the sounds and their meaningful
sequences.
Sub-objectives :
a To identify the sounds in their meaningful sequence.
b To
discriminate
the
sounds in
their
meaningful
sequence.
c To orally reproduce the sounds in meaningful sequence.

2
3
4
5

To be able to form sentences orally from given patterns
and lexical items.
்
To be able to converse with the teacher and with fellow
trainees on specified topics under controlled situations.
To be able to narrate specified events and topics orally.
To be able to read simple and graded passages with
comprehension.
Sub-objectives

:

a To be able to recognize the
isolation and in sequence.
b To be able to comprehend
sentences.

letters of the alphabet in

passages

containing

simple
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6 To be able to write simple
tions on specific topics.
Sub-objectives

sentences

:

a To be able to write letters, words
_b To he

able

and guided composi-

to write

guided

and simple’ sentences.

compositions

on

specified

topics.

Of the above objectives, the present Intensive Course is based
on

the objectives

2 to 4.

With regard to the teaching
Central Institute of Indian Languages
and experience that no single method
language learning as a developmenta!
language teaching can be met only
procedures

and

techniques.

method to be adopted, the
is highly convinced by theory
can explain and guide second
process.
The complexity of
with flexible and many sided

Therzfore,

an

integration

of

many

procedures into a method is highly appreciated.
in this way, our
approach is ‘eclectic’ which ts open to all valuable suggestions from
different methods.
The language vartety used in this Intensive Course may be
described as the Stundard Colloquial Tamil which is generally
considered as the spoken language of the educated non-Brahmins.
Unlike other instructional materials the present book adopts
the Tamil script for the presentation of the lessons from the beginning
toend.
[n Tamil, it ts not uncommon to write the spoken forms in
Tamil script when the creative writers want to bring in reality.
But, the second language teaching materials follow a convention
of
using Roman
script from the beginning to end.
Although the
Tamil script, like any other script, is inadequate to bring out
the natural pronunciation, using this script in a composite course
dike the one visualised here will enable the learners to read the
written materials fluently at the later stage.
Our -experience
shows that the masiery of script can be achieved within ten clock
hours.
Hence, the teacher is expected to ask the students to start
treading the text in the script of the language concerned.
The
transcription here does not account for all the nuances o; the spoken
rythm.

For

example,

the

phenomenon

of

nasalisation

which

is

common to all the dialects of Tamil is not represented.
Various .
writers use different devices to represent this phenomenon. But in
this Intensive Course no such device is used.
However, the pronunctation rules should be clearly stated before going into the details of
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For example, the vowels followed by the nasals 6sT and tb

the text.
are

yandaa
English

1s, வந்தான்

That.

nasalized.

borrowed

have

be

to

by

given

The

varoo.

as

read

the

be read as

should

to this rule.

are exceptions

words

rules

pronunciation

be

should

‘come-we’

and வரோம்

‘came-he’

Similarly, the

teacher

wherever

necessary.
The Tamil alphabet does not provide symbols for the voiced
stops in the word initial position in borrowed words and in the word
Similarly, no
nasals.
medial position after the homoorganic
symbols

are

provided

for

fricative

the

sounds

that

occur

in

the

Accordingly certain reading and speaking
intervocal position.
stated and explained to the class.
explicitly
be
conventions must
Allophonic variations of the stop phonemes are given below :

//:

க்

[பீ
(8]
[x]

: கலம்/பாக்கம்
: தங்கம்
: தாகம்

lef:

&

[௦]

: சட்டம்/அச்சம்

(31

:

பஞ்சு

0]

:

டப்பா/பட்டம்

//:

Iti:

ட்

த்

(8]

:

படம்

[1

: தகவல்/அத்தான்

(8] : தந்தம்
//:

ப்

(21

:

ம]

: பங்கு/அப்பம்

[5]

:

6)

//:

ச்

15]

சாதம்

கம்பம்
:

கபம்

:

சரஸ்வதி/ஸரஸ்வதி
அசல்

Similarly,
represent the high

there
back

is no

letter

in Tamil which can be used to

unrounded short

vowel [t!.

The letter D_

is used for both high back rounded short vowel {u] and high back"
unrounded short vowel t. Therefore, a pronunciation rule has to
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be given that the letter ®_ should be pronounced as [u] in the initial
syllable of a word and as [t) elsewhere.

(ய் : மூடி
/ய/:- உ

((]

: எறும்பு, எட்டு

‘The texts of the first ten lessons are given in transcription in
Devanagari also. This will enable the learner to read the basic
patterns in the first class itself. As the learner acquires mastery over
the Tamil script he is expected to switch over from Devanagari to
the Tamil script. The Devanagari is used here as a crutch to learn
the pronunciation.

are
which
This Intens've Course consists of 25 Units
Each unit consists of two or more
further divided into 300 lessons.
A unit is designed in such a way that it will cover a group
lessons.
of related grammatical patterns of a major grammatical structure.
Each lesson
This is further divided into several teachable patterns.
the major
of
will cover atleast one of ihe structural patterns
In other words, while
grammatical structure focussed in the unit.
each lesson focusses on a strutcural pattern, the unit focusses on a
group of related structural patterns that forma single major grammatical

Each

structure.

three clock
Each

lesson

is

to

be used

in

the

classroom

for

hours.
lesson, in turn, has six

components,

namely,

dialogue,

drills, exercises, vocabulary, grammar and notes in order. 152611
dialogue presenis a meaningful situation with the introduction of
two or three teachable patterns.
As the number of lessons increases
the patterns are reinforced in the subsequent lessons.
However, the
other following

components

such

as

drills,

exercises, grammar

etc.,

focus more on those specific new patterns that are introduced ineach
lesson. They are confined only tothe new teachable patterns of a
particular lesson.
However, the teacher may also use the previous
patterns for drilling as and when they are found necessary:
Each sentence in a dialogue is given immediate English
translation.
But the translation does not maintain
One-to-one
correspondence with the structural elements of the Tamil sentence.
The free English translation is provided to give general comprehension of the given sentence in particular and the dialogue in general.
The drills are designed to train the learner to speak through a
_ mastery of the basic structural patterns of the language.
The drills
include variation drill, build up drill, expansion drill, question-
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answer drill, substitution drill, transformation drill and integration
drill. Each drill is administered to bring out automatic accuracy
and speed of performance.
In the present Intensive Course the
drills are carefully graded. Every drill starts from a single sentence
as an example of a particular pattern.
The drills are immediately followed by different kinds of
exercises. As it is mentioned earlier, in a drill the learner’s attention
is concentrated on giving a grammatically correct response whereas
in an exercise the learner has to find an appropriate answer.. This
is a selected learning activity that is guided by clear and adequate
instructions.
The exercises, in this Intensive Course, are carefully
organised to develop the learner’s repertoire of performance strategies.
Since each exercise presupposes a certain amount of knowledge of
linguistic rules, the exercises immediately follow the structural drills
where the linguistic rules are practised and consolidated.
Each
lesson has a number of exercises that are intimately connected with .
the structure introduced.
The vocabulary items of each lesson are listed separately
according to the order of occurrence in the dialogue.
This includes
only the items that occur for the first time.
The English equivalent
is given against each item.
This meaning is confined to the context
That is, the shades of meaning and
of reference in the dialogue.
other relevant information of the use of an item are not given
However, the teacher has the
in the present Intensive Course.
ofa vocabulary item wherever
uses
various
the
liberty of bringing

felt necessary.
With regard to the selection of the vocabulary items and their
a reference may be made to the Recall Vocabulary
meanings
(Semantically classified) and the Hindi—Tamil Common Vocabulary
The above
published by the Central Institute of Indian Languages.
Similarity and
materials were the major source for selection.
difference between the learner’s language and the target language
may likely to result in ease or difficulty in acquiring the vocabulary.
items that are similar in form and in meaning,
The vocabulary
similar in form but different in meaning, similar in meaning
and in meaning
in form
but’ different in form and different
Indian
different
account
included taking into
curefully
are
said
above
the
of
use
make
may
teacher
Therefore, the
languages.
vocabuteaching
in
materials as extension to this Intensive Course

lary.
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The grammatical explanations given in the present book are
They are intended to cater to the needs
functional in their nature.
ofa teacher to teach a lesson successfully and help the students in
For the sake of convenience, each
understanding the structures.
pattern listed under variation drill isexplained in detail and each
explanation is referred to by the number of the unit and the lesson.
In case, the grammatical explanation of a particular structure is
spread over more

than one lesson the student

is guided

to refer back

for continuity.
The sandhi
Each grammatical note is followed by sandhi.
are listed
examples
the
and
terms
descriptive
rules are given in
subsequent
the
in
reinforced
Every sandhi rule is
immediately.
However, the
lessons by giving examples without the rule proper.
numbers of the sandhi rule the unit and the lesson in which the
sandhi rule occurred for the first time are indicated within brackets.
Each

lesson ends with

a cultural!

note, if any.

The
This Intensive Course has a word index as an appendix.
its
with
given
is
words are listed alphabetically and each word
corresponding equivalent from the written language because the
of
varieties
written
and the
the spoken
between
difference
to
learner
the
for
helpful
be
would
This
wide.
is
Tamil language
understand the difference in pronunciation and ease the switch over
The unit and the
from spoken to written without much difficulty.
esson numbers are also given against each word toenable the learner

to refer to its use in a context.
The following instructions will be found useful by the teacher.

(2

1 The teacher should aiways bear in mind that a good
The valuable
is comprehensive and eclectic.
method
whenever
used.
be
may
methods
different
suggestions from
the situation demands.
Acquisition of good pronunciation forms an important part
of language learning. The teacher should make the learner
to acquire the capacity to recognize the various speech

sounds and produce them in isolation as well as in sequences.
The phonetic drills in the Tamil Phonetic Reader may be
used tor elective pronunciation drill, The meaning of the
words may b2 ignored at this stage.
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3 The articulatory description of a problem sound is a powerThe contrasFacial diagrams can also be used.
ful prop.
ting pairs consisting of the problem sounds should be
administered for drills.
.
The script should be taught simultaneously with patterns
To get a mastery over the orthography the teacher should
develop automatic association between written forms and
Devanagari script may be used for reading
speech sounds.

until the learners master the Tamil script.

g
It is assumed that there will be a concurrent script teachin
may
s
teacher
Hence the
class on everyday of instruction.
the script class with
in
ced
introdu
letters
the
te
illustra
words and phrases taken from the structures introduced.

centered.
The dialogues in this course are highly situation
prepare
Before presenting the dialogue the teacher should
ced.
the students for understanding the patterns to be introdu
lessons.
earlier
the
of
n
This can be done with the revisio
this
As the dialogues are mostly related to each other
ground work can be done easily and successfully.
nce
In introducing the pattern the teacher should pronou
ual
individ
each sentence first, followed by a choral and
repetition of the same.
the
The teacher may bring many more contexts to teach
of
ion
Thus, a communicative operat
structures involved.
om.
the language in use may be brought to the classro

over-relying
Discourage the students from the habit of
Make the students to
on translation for comprehension.
In the
e.
think in the foreign language as early as possibl
than
other
ge
langua
a
of
use
classcoom make a minimum
the language being taught.
special attention should be
10 When new words are introduced
ne
eet
—_
2

:
pronunciation before
correct
paid by the teacher tor their
அவனள ரர ரன
—
ஆ பவி
they are used in the patterns.
nces of
11 A brief explanation on the similarities and differe
to the
ce
referen
with
the patterns introduced in the lesson
teacher
the
tongue may be given by
learner’s mother
complete mastery over the learner’s
a
has
provided he
mother tongue.
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12 In administering drills the teacher
from his natural speed.
13 The

intonation

pattern

of each

should

not

slow

down

sentence as found in con-

versation should be maintained when it is given in isolation
for drilling.
14 The teacher should
tion.

not

mimic

the

learner’s mispronuncia-

15 Many of the exercises may be administered orally also.
The teacher should always remember that the exercises
should be used for written task only after the oral administration is over.
16 The grammar teaching is necessary to impart a knowledge
The learner must be
of the basic s:ructural principles.
as far as possible.
lly
nontechnica
described the structure
17 In teaching grammar, the learner must be taught the
terminology which will act as a convenient system of
Being an adult and already
reference for the explanation.
educated, the learner may not have much difficulty in
learning certain technical terms and understanding the
metalanguage.
18 The learner need not be compelled to memorize the
He learns himself many things by
grammatical rules.
Moreover, the drills and exercises.
analysis.
analogy and
are organised in such a way as to impose a particular
grammatical rule indirectly.
19 The internal and external sandhi should be explained adeThis may be represented in the form of rules as
quately.
the learner is likely to be familiar with sandhi rules of his
mother tongue.
20 The teacher should supply the learners
cultural notes wherever found necessary.

with additional

21 Testing is an essential ingredient in any teaching situation.
The teacher should undertake the preparation of skillwise
The testing techniques such as translation, dictation
tests.
composition, multiple choice items, short answer items etc.,
Careful analysis on the
should be used in the classroom.
part of the teacher is highly expected in preparing and

scoring test items.
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22 The teacher should use audio-visual aids wherever feasible.
These have to be prepared by the teacher following the
materials to be presented in the class. These may include
picture cards, wall pictures, flannel board and cut outs,
puppets, film strips, tapes, records, films, television and

so on.

23 Each lesson is potential enough for the teacher to prepare
Therefore, he may prepare the
supplementary materials.
same as and when necessary taking into consideration of the
time factor.
Many more instructions are commonly found in the books on

language teaching methods. The teacher is expected to get acquainted with

them

for effective and systematic teaching.
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‘UNIT 1.
LESSON 1

1AM

A TAMIL

TEACHER

DIALOGUE
சுரேஷ் :

ன

Vanakkam, Sir.

வணக்கங்க.

: ௯௪

சுந்தரம்

ண: வணக்கம், நீங்க யாரு?

சாணை : எள
சுரேஷ்:

Vanakkam. Who are you? °

(ஏிஎ௭67

நான் தமிழ் மாணவன்.

Tama

ன : எர ௭. சார்பு
சுந்தரம்

:

சுரேஷ் :

என்
. பந்த்.

Ba:

GBs ger oq |

aay:

உங்க

பேரு

௭௪06 ஈர.

பேரு

என்ன

?

சுரேஷ்

Tamil Student.

What is your name?
My name is Suresh Pant.
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சுந்தரம் 2:

Who is he?

அவருயாரு?

இம:

Ade ale ?

சுரேஷ் :

அவரு கன்னட
மாணவருங்க.

GY:

He is a Kannada student, Sir.

Mas HHS AMAT

சுந்தரம் :

அவரு

|

பேரு என்ன?

Gat:

sae de wr?

சுரேஷ் :

அவரு பேரு
குமார்.

மிஸ்டர்

What is his name?

His name is Mr. Kumar.

SY: sae Te feck
SAT |
சுந்தரம் :

மிஸ்டர் சுரேஷ், உங்க
ஊரு பேரு என்ன ?

Say:

freq gu, wae te

Mr.
Suresh,
place ?

what

is

your

native

ary?
சுரேஷ் :

HY:

என் ஊரு
ரோஹ்தக்.

பேரு

My native place is Rohtak.

TL we te சக |

சுந்தரம் :

என் பேரு சுந்தரம்.
என் ஊரு

பேரு

திருத்தணி.
தான் தமிழ் ஆசிரியன்.

TH!

My name is Sundaram.

My native place is Thiruttani.
lama

Tamil teacher.

Ste rey|

UL
te ferecafir|
எ என்க. எப
DRILLS
a.

Variation drill

1.1.1.

நான் ஆசிரியன்.

1.1.2.

என் பேரு சுரேஷ்பந்த்.

எரஎப

06

ண

நீங்க மாணவரு.

அவரு

பேரு குமார்...

TF ATR |

Ie Te GAT |

அவரு

அவரு

மாணவரு.

FT|

பேரு என்ன் 7

௭8% ௭7௩ |
அவரு யாரு?

sae Fe way?

௭96 ஏ6?

06
0 7

நீங்க யாரு?

“le ATS ?

உங்க பேரு என்ன ?
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1.1.3.
்

என் ஊரு பேரு
ரோஹ்தக்.

1.1.4.

நான் தமிழ் ஆசிரியன்.

௭௭ என்க சாண

௯௦ 08 0௧ |
அவரு

ஊரு

பேரு

WIs HTS

AMS

திருத்தணி.

அவரு

895 He Ye faecater |
அவரு ஊரு பேரு என்ன?

HAS ATS ?
Bas wiry 2

BTS HE TE CHT?

Fis ae 2

உங்க ஊரு

யாரு ?

பேரு என்ன?

Be HE Ye 080
b.

Build up drill
(i) நான் ஆசிரியன்.

ar ளாக

நான் ஆசிரியன்.

|

ஆசிரியன்

at

எ
நான் ஆசிரியன்.

ar afar |

3

(1) அவரு கன்னட. மாணவர.
WTS HTS
மாணவரு

௭௭ என்க |
ஆசிரியன்

arf
நான்

AMG |

1198
கன்னட.

oats
, அவரு
௭9%
(ii) நீங்க.யாரு ?

Ne ATS?

அவரு

கன்னட

மாணவரு
*11719%
கன்னட

மாணவரு

Hts ATG
அவரு கன்னட

நீங்க யாரு?

“TH ATR ?
யாரு ?
UTS?
நீங்க யாரு?

ae

Ty ATS?
என் பேரு சுந்தரம்.

eq he eH!

சுந்தரம்
8018

சுந்தரம்

பேரு

பேரு சுந்தரம்

05

96 Gay

என்

ey

மாணவரு.

Sd’ HTS ATS

816?
நீங்க

84096 மாரா |

மாணவரு.

HIS HAS AMES |

யாரு ?

(12) என் பேரு சுந்தரம்.

|

அவரு கன்னட. மாணவரு.

87648
என் பேரு சுந்தரம்,

CAR FA |

|

|
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(9) உங்க பேரு என்ன

?

உங்க பேரு என்ன

பேரு என்ன

?

06 சே

செ?
?

பேரு என்ன

?

96 சோர

te tar?

உங்க

உங்க பேரு என்ன

oF

06

(1) என் ஊரு பேரு திருத்தணி.

என் ஊரு

பேரு திருத்தணி.

0௭ ௭ 06 ஈண் |

௭ ௭ 06 (6

திருத்தணி

திருத்தணி

என்

?

|

[எண்

பேரு

- பேரு திருத்தணி

ae
ஊரு
HS

05 (எள்
ஊரு பேரு திருத்தணி
ச 0 எண
என் ஊரு

என்

பேரு திருத்தணி.

TH ௯௧ 06 னான் |

eA
(vil) உங்க ஊரு பேரு

SF He de Cay?
பேரு என்ன

?

என்ன

?

உங்க ஊரு

பேரு என்ன

‘SR He Fe கோட
பேரு என்ன ?

Ge Tay?

ae tT?
ஊ௱ரு பேரு என்ன

?.

HE GE TT?

உங்க ஊரு பேரு என்ன

BF HE Gs Uy?
Expansion drill

(1) நான் ஆசிரியன்.

118 எர

|

தமிழ் ஆசிரியன்

நான் ஆசிரியன்.

aH aTfattar |
நான் தமிழ் ஆசிரியன்.

எ என்க, என்ர |
(ii) Brisa மாணவரு.

TF ATS]

நீங்க மாணவரு.

ale AAR |

தமிழ் மாணவரு

நீங்க தமிழ் மாணவரு-

௭1௭. ளக

rite of

(11) அவரு மாணவரு.
HAS ATA |

அவரு

கன்னட

His

?.

மாணவரு

HMIe

Ae
அவரு

WI

ATR |
மாணவரு. :

ATE

|

கன்னட

HTS AMS

மாணவரு.

|-

?
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d. Question-Answer drill

(1) Q:

நீங்க யாரு

(iv) Q:

2

A : நான் மாணவன்.

: அவரு

ar எண |
(ii) Q:

உங்க

என்ன

௭9
:

யாரு

?

|

என்ன

?

SH HS Gs Ua?
: என் ஊரு

பேரு

ரோஹ்தக்.

ATS ?

அவரு

பேரு குமார்.

(v) Q: உங்க ஊரு பேரு

Ua Fe Ata Fa!
அவர

?

?

7

என் பேரு சுரேஷ் பந்த்.

(ii) Q:

பேரு என்ன

Tae BS HA

பேரு

சே
A;

அவரு

௮906

Ale are ?

கன்னட

Ty HE Fe Tag |

- மாணவரு.

௭9% HTS
e.

AYE |

Substitution drill

(1)

அவரு மாணவர.

அவரு

WIS AMS

89% 811956 |

|

மாணவரு.

Substitute

(it)

(iii)

ஆசிரியரு

அவரு

anfaftae

௮௭ வாங்க |

அவரு

அவரு

ஆசிரியரு.

ஆசிரியரு-

ஆசிரியரு.

Hae TPA ae |

௮௭ STS |

Substitute
நீங்க

நீங்க ஆசிரியரு.

NF

“ite ௭16 |

என் பேரு சுந்தரம்.

என் பேரு சுந்தரம்.

ச 96 ஜு

6௭ 09% ra |

|

Substitute
உங்க

உங்க பேரு சுந்தரம்.

ச்

ae Te ae

அவரு

அவரு

ade Te டர

qe
f.

Transformation

(0)

drill

நான் ஆசிரியன்.

௭௭ எக
நான் மாணவன்.
al AMA |
அவரு மாணவரு.
ATV’ APTS |

நீங்க யாரு ?

“iy ATS ?
நீங்க யாரு ?

“ile ae?
அவரு

|

பேரு சுந்தரம்.

யாரு?

௮௭% 8167

|
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(1) என் பேரு சுரேஷ் பந்த்.

உங்க பேரு என்ன

GH Fe ஏர ஈய

oy te v7?

என் பேரு சுந்தரம்.

உங்க

பேரு

என்ன

?
?

096

8 96 ௨0 |
அவரு பேரு குமார்.

அவரு

age Ye BAK |

8௭௧ 96 ர?

(11) என் ஊரு பேரு ரோஹ்தக்.

பேரு என்ன

?

உங்க ஊரு பேரு என்ன

Cy Ge Fe VETH |

?

ay we Fe சே?

என் ஊரு பேரு திருத்தணி.

உங்க ஊரு பேரு என்ன ?

௭ ௯96 எனன!

oy we te TH?

EXERCISES
g.

Fill in the blanxs using the cues given in parentheses as in the
given below.

Model : ........ தமிழ் மாணவன். (1)
பபபல எ. சிர | (1)
நான் தமிழ் மாணவன்.

௭௭ எ, எண |
ப... பேரு சுரேஷ் பந்த். மற

ய்ய Fe HT TI (my)
ம்...... யாரு ? (you)
veces qe ? (you)
(பர) .......பேரு என்ன

? ௦00)

படவ Fe THT? (your)
fiv) ......wir@ 2 (that-he)
+ O782 (that-he)
{v) ..+--Gug @uord.

பய

(0) அவரு......
89%

(that-his}

We PAK | (that-his)
? (who}

....... ? (who)

-

(vii) prot gdyp...... (student)
௭௭ என்க ...... j (student)
(14) நான்....... (028002)
மனை!
(teacher)

(1X) நான்........ tonesstaucsr (Tamil)

ஏ...

கள

| (Tamil)

model
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(பே என்........ சுரேஷ் பந்த், (ஈக)
ய

04

பவ்ய

“N

ஒன் Ord

| (name)

0) என்....... பேரு திருத்தணி, (081146 ற1௨0௦)
ea caters te faeca{a| (native place)
Fill in the blanks using the corresponding oblique/possessive forms
given pronouns.

h.

of the

(1) நான் ஆசிரியன்.

aM arfeita |
க்கக் பேரு

சுந்தரம்.

னா” Te Grats |
(ii) நீங்க மாணவரு.

TIF ATTA |
அனவ பேரு சுரேஷ்பந்த்.

ee Ue ஒன
(ili) அவரு

Fa

கன்னட

மாணவரு.

FI HAs AMA

i.

using

Fillin the blanks
forms.

|

the appropriate

the given possessive

pronouns of

() உங்க பேரு சுரேஷ்பந்த்,

oF Fe Gl FAI
தத்கல் தமிழ் மாணவரு.

வவ
(1)

ata, ATTA |

என் பேரு

சுந்தரம்.

va 96 90 |

(14)

அவரு

பேரு

குமார்.

sae YS PAK |
reves கன்னட
ட.

}.

HTS

மாணவரு.
AMIS

|

Give the corresponding possessive forms of the following pronouns.
is
(11) நீங்க?
eee
mst
()

என
(1)

அவரு?

896 :

டத

:
....௨ .

த

ளை
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Match the following.
(i)

I.

நான்

ஆசிரியரு

௭௭

arfaftae

நீங்

மாணவன்

aT
அவரு

ATT
ஆசிரியரு

89%

௭6

Frame questions for the answers given below following the model.

Model:

A:

நான் ஆசிரியன்.

எள!
0

நீங்க யாரு ?

னிஈ ௭69
(1)

நான் மாணவன்.

எ...

திருத்தணி.

(1)

என் பேரு சுந்தரம்.

Cz HE Fe [ஈவன் |

06
m.

௨0

(11)

என் ஊரு பேரு

|

Here is some information. Put it all together in one sentence using the
same order as in the example given below.
,
Example : gam

8௭96
நீங்க

பிய
ஆசிரியரு

சாக
அவரு உங்க ஆசிரியரு.

wae oe சாக |
G@)

நான்
நீங்க
ஆசிரியன்

(1)

நான்
TT

ஆசிரியரு
எ
பே
ae
சுந்தரம்

8919

.
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(0) நான்

(iv)

அவரு

“14

8195

நீங்க

ஊரு

ae

௬5

மாணவன்

பேரு
ரோஹ்தக்

படட
(9).

நான்

(vi)

art

பேரு
்

அவரு

9195

நான்

05

எரா

குமார்

தமிழ்

BAK

௭1௭௨,
ஆசிரியரு

வா
(vii)

நீங்க

(ம)

fie

நீங்க

ae

ஊரு

ஆசிரியரு

He

ஏஎ

பேரு

்

யாரு

95

are

tt
n.

Join the following according to the sandhi rule.
(1)

கன்னடம்

BAST

௦.

மாணவரு

வப
பவப்

+ AMIR

கன்னடம்

கணண

|

-- ஆசிரியரு

4 (16

Answer the question.
()

நீங்கயாரு?

te ae ?
(ii)

உங்க பேரு என்ன ?

Bw te er?

்

(1)

உங்க ஊரு

பேரு என்ன ?

Be GR Fe சோ 9
(iv) உங்க

ஆசிரியரு பேரு

என்ன ?
am srfaftae te Cra?
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VOCABULARY
Vanakkam
வணக்கம்
ண்ககா
‘(Good morning/
்
Good afternoon ete.)
யாரு
‘who’
815
sibip
எக

்
‘the Tamil language”

உங்க

‘your (sg. hon.)’

oF
stesresr

ve

‘what’

என் = ‘my’
ta

‘that-he (sg. hon.)

க

கன்னட (ம்)

eq
Bough
89%
Bio

‘you (sg. hon.)’
ps
whe
நான் 1
ar
‘student’
மாணவன்
Apa
பேரு * ‘name’

‘the Kannada

(8)

language’

மிஸ்டர் * ‘mister’
-‘that-his’

89%
ஊரு

1:

ஆசிரியண்
வாக

‘native place’

‘teacher’

HB
GRAMMAR
1.1.0.

This Unit

introduces a special type of sentence

called the equational

sentence.
It consistsof two nouns or noun phrases, one being the subject and
the other predicate.
Among various types of sentences, this is the most basic
sentence type in Tamil.
See the following sentence.

7. 1. 0, நான் ஆசிரியன்.

எ எனா |
Note that there is no

verb

there is no copula verb

meaning

(as

‘to be’ in this sentence.

‘is’ and ‘hai’ in English

and Hindi

That is to say,
respectively).

This Unit, in twelve lessons, discusses all the major constituents of a noun
phrase. However, the variants of different constituents of a noun phrase are
being elaborately

1.1.1.
phrases

discussed in subsequent units,

Pronouns in general are defined syntactically as a special class of noun
which

avoid

repeating

information

the

sentence has already given.

This lesson, in particular introduces the personal pronouns of Tamil. In Tamil,
the pronouns distinguish grammatical categories of person, number and
gender.
They distinguish person, namely, first person, second person and
third person. The first and the second person pronouns refer to the speaker and

the person spoken to respectively whereas the third person refers to the person
proximate to the speaker and the person remote from the speaker.
They also
‘distinguish number, namely, singular and plural. நான் ATT
‘I’ is the first

person singular pronoun.

See the following example:

-
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1.1.1. நான் ஆசிரியன்.

௭௭ சாண
நீங்க FTF ‘you’ is originally a second

person

to denote second person honorific singular.

plural pronoun.

It is used here

Example:

ம, 3. 7. நீங்க மாணவரு,

le ATE |
அவரு

896 ‘that-he’ is a third person singular honorific pronoun.

1.1. 1. அவரு

Example

:

மாணவரு.

HIS AMAR|
with TS

‘who’ isa pronoun

which can

question

any

human

noun

or noun

phrase in a sentence.

1. மீ. ம, நீங்க யாரு?

Ale
Te ?
As pronouns, nouns are
-3]4 is a masculine
மி

also inflected for number and gender in Tamil.

singular suffix.

-.s;6sr

Example:

3. மீ. 1, நான் ஆசிரியன்.

ளர்க |
-அரு -Be
honorific.

is an epicene. plural

141.1.

Se

suffix

which

is used

to denote

singular

மாணவரு.

TF amas|
1.1.2.

The

personal

pronouns

will have corresponding oblique bases when

they are inflected for case. These oblique bases in isolation have the meaning
of ‘possessive’ in Tamil. என் wy is the corresponding oblique base of the first
person singular pronoun

நான் ஏர

1.

It has the possessive meaning of ‘my’,

Example :

1.1. 2. என் பேரு சுரேஷ் பந்த்.

ty Oe ay oq
2_w& BF ‘your’ is-originally the oblique base of the second person plural
ious ARF ‘you’. Itis used here to denote the oblique base of the second
person singular honorific pronoun Save AfR. It has the possessive meaning
of ‘your’.
Example:
3. 1. 2. உங்க பேரு என்ன ?

ow Te ta?

12 | An Intensive Course in Tamil!

person

The oblique base of the third
identical with the nominative.
1, 1, 2. அவரு

singular honorific

pronoun (remote) is

பேரு குமார்.

sae Fe GAT |
1.1.3.

As we have seen earlier, the equational sentence type may

or noun phrase
native place’ is
ஊரு பேரு 88
expanded with

as its subject. என் ஊரு பேரு Ty He @e
anoun phrase which occurs as the subject of
fe isa kind of compound noun in which
possessive meaning ‘the name of the native

have a noun

‘the name of my
the sentence 1.1.3.
the noun can be
place’. Example:

3, 1. 8. என் ஊரு பேரு ரோஹ்தக்.

Ua HE Fe 88௭௧ |
sentence.‘

steéreot Gea ‘what’ questions non-human noun phrase ina
1.1. 3. are

ஊரு

பேரு என்ன

ஏச ௯௩0

Example :

2

௭ 7

1.1.4. Similar to 1.1.3 the first two sentences in 1.1.4 have noun phrases as
predicates. தமிழ் ஆசிரியன் என்க. சாகா. ‘the Tamil teacher’ is a
phrase which occurs as the predicate of the first sentence in 1.1.4. It is a
of compound noun in which the noun can be exapanded with meaning
teacher who teaches Tamil language’.

their
noun
kind
‘the

Example:

1. 1. 4. நான் தமிழ் ஆசிரியன்.

1௭.
Sandhi 1.

—tb ~Wis dropped when —mia —¥ is added.

வணக்கம்

மொக்கு
Sandhi 2.

வஎன்யு

*

Example:

ங்க-2 வணக்கங்க

+ F அள்

The word final -u) -q

modifier of another noun.
கன்னடம்

*

is dropped

when

the word functionsas a

Example:

மாணவரு

—> BEOTEOTL

மாணவரு

Hrs + AMA’
—> HTS 81706
1௦15:

வணக்கம்

எச

5

‘Vanakkam’ is the most common greeting among

Tamilians accompanied by folded hands.
It is used when a person meets
another person.
This greeting can be used at the time of parting also.

=i

~F is the honorific marker.

This can be added to any sentence to show

the speaker’s politeness and respect to the hearer.

அவரு கன்னட

மாணவருங்க.

AR HTS AMT

|

Example:

_
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The honorific and non-honorific distinction in the sentences such as நான்
ஆசிரியன் ஏ] 11188 வார் நான் ஆசிரியரு ௭1௭ anrfaftae has a social

implication that the speaker is more polite when he uses non-honorific form
impolite when he uses honorific form ஆசிரியரு
ஆசிரியன் சான்ற ௨௭
is more polite than
அக | 12 5, நான் ஆசிரியன் ary எனா

நான் ஆசிரியரு 814 எக.

UNIT 1.
LESSON 2

HE

IS A MALAYALAM

STUDENT

DIALOGUE

சுந்தரம் : மிஸ்டர் சுரேஷ், இவரு
மலெயாள

மாணவரு.

Mr. Suresh, he is a Malayalam
student.

His name is Mr. Gandhilal.

இவரு பேரு காந்திலால்.

ர

: HST TA, Tae

என்க எக |
8௭௧ 96 காணாள் |

சுரேஷ் : வணக்கங்க.

ன

Vanakkam, sir.

: ண் |

காந்திலால் : வணக்கம்.

_ காணார் : எக

Vanakkam.

|

சுந்தரம் : அவரு பேரு பட்டநாயக்.

Gray : sae FS TEATS|

His name is Mr. Pattanayak.

Lesson 2 { 15
He is a Telugu student.

அவரு தெலுங்கு
மாணவரு.

HIG AHF AMS |
சுரேஷ் : வணக்கம்,

Vanakkam, Mr. Pattanayak.

மிஸ்டர்

பட்டநாயக்,

ஏன: aH,

feet TEATAR |

பட்டநாயக் : வணக்கம்.

1௮

: 44

Vanakkam.

|
Mr. Pattanayak, what is that?

சுரேஷ் : மிஸ்டர் பட்டநாயக், அது
என்ன ?
்

என : ஈன சேளசக, ஏட சே?
பட்டநாயக் : இது புஸ்தகம்,

This is a book,

2184 : $8 98068 |
சுரேஷ் : அது நாவலா

au

> AZ Aaa

?

19 that a novel?

?

பட்டநாயக் : இல்லெ. இது பாடப்
்
புஸ்தகம்.

No. This is a text book.

சுரேஷ் : உங்க

Who

is your Telugu teacher?

Mr.

Viswanadham

ரதாரா௭ : geet | Sy STURT |
தெலுங்கு

யருயாரு

ஆசிரி-

?

ஸா : 9௭ ஜஜ ளாக ௭67
பட்டநாயக்: மிஸ்டர் விஸ்வநாதம்.

teacher.)

ராக
: 1850
ளை |
DRILLS
a.

Variation drill

1.2.5.

இவரு மலெயாள

மாணவரு.

FIG ACTS AME |
BUG

ORQieag worewreucg.

age day AMEE |
இவரு யாரு ?

TAR 9167
அவரு

யாரு 7?

SIS ATS?

(is my Telugu
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1.2.6.

இது

புஸ்தகம்.

Fs GR
அது

|

நாவல்.

ஒண்!
அது என்ன

?

arg UF ?
இது என்ன

?

₹8 கே?
1.2.7.

அது

நாவலா?

Wg ATAAT ?
இல்லெ,

அது

பாடப்

சள, எட ரகர

புஸ்தகம்.

|

இது பாடப் புஸ்தகமா ?
உட ராவ?
இல்லெ,

இது

நாவல்.

ged, ரூ ஈர |
b.

Build up drill

(1) இவரு

மலெயாள

மாணவரு.

Tae HAITI HINGE |

இவரு

மலெயாள

FIG HATS AME |

மாணவரு

மாணவரு

19%
. மலெயாள

10195
மலெயாள

எனி

மாணவரு

HAMS AIS

இவரு

இவரு

$9%

TIS ATG

(1) இது புஸ்தகம்.
$$ 0

மலெயாள

|

|

$6 98064 |
புஸ்தகம்

98௭0

8௭0

இது
gg

இது புஸ்தகம்.
Sg 310 |

(il) அது

நாவலா

?

அது

ணொ?

நாவலா

நாவலா

Sg ATA

£

நாவலா

?

எள்

அது

அது

BE

Ag ATA

(2) அது பாடப் புஸ்தகமா ?
ராரா

7

?

?

ஏ?

௭

மாணவரு.

AMS

இது புஸ்தகம்.

புஸ்தகம்

எ

மாணவரு.

2.
நாவலா

2

?

அது பாடப் புஸ்தகமா ?
எட ராணனா

7

(20
புஸ்தகமா ?

புஸ்தகமா ?

சா?

ணொ?
பாடப் புஸ்தகமா

பாட
os

c.

2/ 77.

?

அது

எம வனா?
அது பாடப்புஸ்தகமா ?

ag

எட ரான

ளா

7

Expansion drill

(i) இவரு மாணவரு.

இவரு

Ras AMT |
மலெயாள

(ii)

மாணவரு

மாணவகரு.

Sqv AAAS AINE |

அவரு

அவரு

மாணவரு.

அது

புஸ்தகமா

age ரஜ ௭௭௭5 |

?

௭6 ளா?
பாடப் புஸ்தகமா

மாணவரு.

௭986 ௭1௭95 |
அவரு தெலுங்கு மாணவரு.

dag FTAA |

அது

புஸ்தகமா

?

இடி னொ?
அது பாடப் புஸ்தகமா

?

*6 ராஸனா

மானா?
d.

-

Hates ௭10௭௩
SAIS AIMS |
தெலுங்கு மாணவரு

(ii)

மாணவரு.

FAIS ATMS |
இவரு மலெயாள

?.

?

Question-Answer drill

(ப

9:

இவருயாரு

?

&:..

TIS ATS?
இவரு மலெயாள

(ii)

Q:

அது

மாணவரு,

ATTA |

$9%
என்ன

?

ag TFA?
& :

அது

ஏ
(110)

புஸ்தகம்.

98164

|

0:

அது

நாவலா?

&:..

ஒடி?
இல்லெ. அது பாடப் புஸ்தகம்.

சான் | ஏ5 ஏளன |
6,

Substitution drill

“() இவரு

மலெயாள

.மாணவரு.

895 எனீசாக எர |

இவரு
$9%

மலெயாள

மாணவரு,

ATA

|

Substitute

தமிழ்

எக,

இவரு தமிழ் மாணவரு.

Bae aft, AMAR |
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தெலுங்கு

தெலுங்கு மாணவரு.

இவரு

கன்னட

gab OG AMA |

கன்னடம்)

கச 6)

மாணவரு.

FIV HTS AMS |

(1) இவரு பேரு காந்திலால்,

sae Fe Higa |

இவரு

பேரு arpBoored.

$9 96 கரோ

|

Substitute
அவரு _

அவரு

ade

ஏ 05 கரி |

என்

என் பேரு காந்திலால்.

ப

பேரு காந்திலால்,

eq

tate aifgara|

உங்க

உங்க பேரு காந்திலால்.

oF

9 கேகரளோ।

(11) இது

இது புஸ்தகம்.

புஸ்தகம்.

IE FIST |

₹5 364
Substitute
நாவல்

இது நாவல்.

௭௭௭

eq Ase |

பாடப் புஸ்தகம்

இது பாடப் புஸ்தகம்.

ம

8.

இவரு

₹$ 160

௬

Transformatoin drill

இது என்ன

(i) இது புஸ்தகம்.

₹5 ரள
அது

பாடப் புஸ்தகம்.

aq User
அது

|

நாவல்,

ag ௭194 |
(ii) அது

நாவல்.

TE Wa

?

iq UT?

|

இது புஸ்தகம்.

₹$ 3464 |.

அது

என்ன

2

sg UT?
அது

என்ன

ag

war?

அது

நாவலா

?

?

இட 119
இது புஸ்தகமா ?

௫ ரள 7

அது பாடப் புஸ்தகம்.

அது

Ng AST
ET |

6

பாடப் புஸ்தகமா ?
ரான?
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EXERCISES
g.

Fillin the blanks
given below.

using

the

cues

given

in parentheses as in the model
்

Model : இவரு.......... - LOT eset uth.

(Malayalam)

SOG -osoeseseseveees 114௧ |
இவரு மலெயாள மாணவரு.

Ie AAT ௭1௭௭ |

(1) அவரு......... மாணவரு. (1'81ப2ய)
ஏ3............. ANAS | (Telugu)
(119)! வணக
ர ரர

புஸ்தசம். (1116)
ன

|

(this)

(1ம.............. நாவல்.
வ ணாணளைவி Taq

(that)

|

(that)

(1) அது... 2 (what)
வடு... ?
(what)
(௪) இது.............
(novel)
இழு. பவப் I
(novel)
(ம) அது............
(book)
ஏடி... |
(book)
(Vii) இது............ (text book)
சட...
(text book)
h.

Fill in the blanks
pronouns.
(0) இவரு

SIS

using

the

மலெயாள

corresponding oblique” forms
மாணவரு.

Heal ௭௬௩

வை

(1) அவரு

CU

of the given

|

காந்திலால்.

தெலுங்கு மாணவரு.

AIS agg aTAde |
வளாக வய! பேரு பட்டநாயக்.

i.

Fill in the blanks using the appropriate pronouns of the given oblique forms.

(1) இவரு

பேரு காந்திலால்.

3856 6 காண
௮
Gi) அவரு

|

.அ.௮ிலெயாள மாணவரு.
பேரு

பட்டநாயக்.

aR Fe TZATAR |
ககக ககக

கக தெலுங்கு

மாணவரு.

க்day AMS

|
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j.

Give the corresponding oblique forms of the following pronouns.
(1) நாண்: வவ

ய

(10) நீங்க?

பப்ப வய

(10) அவரு?

cerereeeetees

(iv) இவரு

௭௯:...........
k,

Transform

பப

ப்ட்
3... பய

SAB : வவ

the

following

(1) அவரு

கன்னட.

into

questions

using

who

in the predicate

position.

மாணவரு.

FHA HTS ATT
(10 இவரு

|

மலெயாள

மாணவரு.

EAE HSM ஈ௭ |

(111) உங்க ஆசிரியரு விஸ்வநாதம்.

9 ௭1௭௧
1.

14

|

Frame questions for the answers given below following the models.
Model:

8: இது புஸ்தகம்.

$$ 081611 |
௦: இது என்ன

?

gg TFA ?
(ப் அது

புஸ்தகம்.

OE TATA |
(0

இது

நாவல்.

gg Aaa |
(iii) அது பாடப் புஸ்தகம்.

௭௨ எஸ்ரா

|

14௦081 ; க்: இல்லெ, அது பாடப் புஸ்தகம்.

சன், எடு ராசராச |

0: அது

நாவலா?

எள?
(0) இல்லெ,

காந்திலால் மலெயாள

ஈர், கர்ளோஏ என்றால எச |

மாணவரு.

(ii) இல்லெ, பட்டதநாயக் தெலுங்கு மாணவரு.

ஸர், ரசாராக ரஜ ஏர3 |

(0) இல்லெ, இது பாடப் புஸ்தகம்.

ஈர், ௫ எண

|
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.™m.

Each question at the left

side has

two answers at the right side.

Write

the correct answer.
“(0 அது

நாவலா

,

?

ட்ட ட்ட |

(8) இல்லெ, அது

நாவல்.

ge, AG ATA

\

(b) இல்லெ, அது பாடப் புஸ்தகம்.
88, 86 81610864|

(ii) காந்திலால் தெலுங்கு

(௨ இல்லெ,

மாணவரா?

காந்திலால்
மலெயாள மாணவரு.

எக், கர்$ள௭ என்சால ATE |

கர் எச ளாக?

(௦) இல்லெ,

காந்திலால் தெலுங்கு
மாணவரு.

aoa, oifeara day Armas |

்
(iii) பட்டநாயக் கன்னட

(8) இல்லெ, பட்ட நாயக் தெலுங்கு

மாணவரா

ஈக

மாணவர;

?

கச சர?

ச், EAT
(௦)

இல்லெ,

dag ATTA | -

பட்டநாயக்

கன்னட

மாணவரு.

FG, TEAR BATS ATS |
n.

Join the following according to the sandhi rules.
(i) நாவல்

4 ஆ:

.......

(1)

மாணவரு

சா அள...
புஸ்தகம்

னு

2

Dhl

verses

+ AT: ee

பாடப்புஸ்தகம்

ரான

ஆ?

4 ஏர:

காந்திலால் 4 ஆ...

கர்ண
o..

ஆ?

சாக
ட ளு:.....
ஆசிரியரு

4

ங்க

- ளா:.......

இவரு

* ஆ?

௩-4

எா:.......

. தெலுங்கு

+ ளா...

4 ஆ

dGG + BT:

Answer the questions.

(i) காந்திலால் தெலுங்கு மாணவரா ?

கரளோ௭

ஸ் ரகா?

(1) பட்டநாயக் கன்னட
1ல்

௨-6

(iii) நீங்க மலெயாள

மாணவரா

ஏறா?

மாணவரா ?

ட்தபபத ப்ட்பார்,

(6) உங்க ஆசிரியரு யாரு ?

ow orfaftae are?

ஆ?

?
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VOCABULARY
இவரு

‘this-he (sg-hon.)

இவரு

‘this-his’

₹05

805

மலெயாள(ம்)

‘the Malayalam

தெலுங்கு

‘the Telugu

HANG (A)

language’

day

அது

‘that’

language’

இது

ag

‘this’

₹$

புஸ்தகம்
3

்

இல்லெ

ae

‘book’

நாவல்

‘novel’

‘no’

LITLty Le gsarb ‘text book’

௬

ராஜா

GRAMMAR
1.2.5, While the first and the second person pronouns refer to the speaker and
the person spoken to respectively, the third person refers to the person proximate to the speaker or the person remote from the speaker. Hence, third person
pronouns are also called demonstrative pronouns.
இஃ உ 8ம் அஃ அஃ are

the demonstrative bases to denote proximity and remoteness respectively.
இ- Z-in Sass FAs ‘this-he’ and .g)- 3— in goug ATGe ‘that-he’ denote
respectively proximity and remoteness.

1.2.5.

இவரு

See the following sentences.

மலெயாள

மாணவரு.

அவரு தெலுங்கு

மாணவரு.

FIG AAAS AMAT |

௮85 ஸ் எர |
1.2.6.

Qa

sg ‘this’ and sg

|

Ag ‘that’ are neuter demonstrative pronouns.

Example:

1. 2. 6.

இது புஸ்தகம்.
$s Geter |
அது

நாவல்.

ag Ade
1.2.2. அது
Tamil.

நாவலா?

|

ஒடி]

18118 novel?’

It is expressed by an overt questiun marker

is a yes-no question in
—9.

It can be added to

any word of a sentence other than the modifier of a noun phrase.

1.2.7.

அது

நாவலா

Example:

?

எடி எ?
அதுவா நாவல் ?
எனா எர?
Sentences 1.2.7 are yes-no questions
from the hearer.

expressed

This

lesson

which anticipate

introduces only

by the negative verb @lebvGlev

the

gel ‘no’.

an answer ‘yes’ or ‘no’

negative

Example:

answer which is
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1.2.7.

இது பாடப் புஸ்தகமா ?
ஷீ பானு?
இல்லெ, இது நாவல்.

சர், ச எண

The negative can be expressed in three ways:
(i) negating

what

is

asked

by

the

speaker

using

இல்லெ sea

‘no’.

Example:
1.2.7.

அது நாவலா

?

Sg AMT ?
இல்லெ.

ஈர் |
(ii) negating what is asked by the speaker using
giving the answer.

3. 2. 7...

இல்லெ

‘no’

and

Example:

இது பாடப் புஸ்தகமா ?
Fg ராகவ?
இல்லெ, இது நாவல்.

sea, 3g எ

|

|

(iii) negating by using @evGlev se

‘no’

with

the

asked by the speaker and giving the answer.

negative

of what is

(Refer 1.3.11.)

This lesson introduces only the first and the second type of negation.
Sandhi 3.

The word final ~2_ —Q

particle,beginning with vowel.
.

மாணவரு

4

is dropped

ஆ

-?

மாணவரா

89௯

4 ௭-2

கார

ஆவரு

+

Sour

Bh

when it is added to a word or

See the following examples.

>

.

aqe + Bl —> ary
தெலுங்கு

ஸ்ட

ளா

+

மலெயாளம்

ஆ

-தெலுங்கா

ஸ்ள

4 மாணவரு

-2 மலெயாள

என்னனு + AIAG > AMATS AMAT
பாடம்
Grey
Sandhi 4.

4 புஸ்தகம் -) பாட

மாணவரு

|

புஸ்தகம் (888: 5, 2 in 1.1)

+ 084684 -2 976 08004

The word beginning consonants such as & R, ச் a, Sd,

are doubled when they are preceded by another word as a modifier.

um

+ புஸ்தகம் 5 பாடப் புஸ்தகம்

ரச + TRA
> ISTE

and us q
Example:

UNIT

1

LESSON

IS TAMIL

YOUR

MOTHER

TONGUE?

DIALOGUE
மல்லய்யா : நீங்க யாரு ?

Who

are you ?

lam a

teacher.

எனன
: ANF as ?
சுந்தரம் : நான் ஒரு ஆசிரியன்.

Sey: aA ate arfafeas |
மல்லய்யா

: உங்க

Dar

7

ACA : SH HEP
சுந்தரம் : என் ஊரு திருத்தணி.

Oa:

My native Pike

is Thiruthani.

ரே ௯௧ (௭6௭6|

*மல்லய்யா : நீங்க தமிழரா ?

எண:

Your native place ?

எர என்னா?

Are you a Tamilian ?

3
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சுந்தரம் 2:

ஆமா, நான் தமிழன்.
உங்க தாய்மொழி
தமிழா ?

Gary: AAT, Aafte

Yes, lama Tamilian.
mother tongue ?

Is Tamil your

Be

ளர்க என ?

மல்லய்யா : இல்லெ.
என் தாய்
மொழி தமிழ் இல்லெ.
என் தாய்மொழி
தெலுங்கு. என் பேரு
மல்லப்யா.

No. My mother tongue is not Tamil.
My mother tongue is Telugu.
My
name is Mallaiah.

wee: eed) Cy எளிதே எற்கு,
ged | 64 எளி dag|
806 எனன |

சுந்தரம் : அவரு

ஏ:

Who is, he ?

யாரு ?

906 aR?

மல்லய்யா : அவரு ஒரு பேராசிரியரு.
அவரு தாய்மொழி பஞ்சாபி.
இவரு மிஸ்டர் கிருஷ்-

He is a Professor. His mother tongue

is Punjabi. He is Mr. Krishnarao.

ணாராவ்.

எனை : 896 76981814௪5) ௭௭௩
ளி

181

sae

18821 னா(18|

சுந்தரம் : மிஸ்டர்
கிருஷ்ணாராவ்,
உங்க தாய்மொழி கன்ன
டமா ?

Say: fARCK SUNT, SH ATA
கீகன்?
கிருஷ்ணாராவ் : ஆமாங்க.
PONT > ATH |

_ய்யா ஒரு தெலுங்குக்காரரு , அவரு ஓரு
நாம

இந்தி-

யங்க, இல்லே ?

Paw: என்னட

ஏச ௧௭௭

7, எனன சண்டி
FHS;
SIS STE எனா
ன சரணை, Sect?

சி

Yes, sir.

சுந்தரம் : நான்
தமிழன் ; நீங்க
கன்னடக்காரரு ; மல்ல-

பஞ்சாபி,

Mr. Krishnarao, is Kannada
your mother tongue ?

Jam a Tamilian ; you are
a Kannadiga ; Mallaiah is a
Telugu man; and heisa

Punjabi.

We are

Indians, are we not ?

26 | An Intensive Course in Tamil

கிருஷ்ணாராவ் : ஆமாங்க,
இந்தியங்க.

Yes sir. We are Indians.

நாம
்

தன₹1௭: எச, ௭7௭ 80

|

DRILLS
a.

Variation drill

1.3. 8,

நாம இந்தியங்க.

ATA 81099

நாம மாணவங்க.
4TH AMF
1.3.9.

|

ரன்

சிரியன்,

னா வி எனப
அவரு

ஒரு

பேராசிரியரு.

age ae
அவரு

5|

ஒரு பஞ்சாபி.

sae ate னா
அவரு

|

யாரு ?

BAe ATS?
1. 3. 10.

bus தமிழரா ?

Tie கரை?
ஆமா,

நான் தமிழன்.

சள, எ எண
1. 3. 11.

|

உங்க தாய்மொழி

தமிழா ?

3 ளர்க என்ன 7
இல்லெ,

என் தாய்மொழி

தமிழ் இல்லெ.

sed, CH aaafey afte, ged|
என் தாய்மொழி

Laat

1. 3, 12.

தெலுங்கு.

dag |

நாம இந்தியங்க, இல்லே

?

ara எண, எரி 1.
ஆமா,

நாம இந்தியங்க.

STAT, ATH ஈன

|

அவரு

ஒரு பஞ்சாபி, இல்லே

ஆமா,

அவரு

898 416 ன18, 8682

ஒரு பஞ்சாபி,

ரள, ௭௭ எர6 ரனா(8 |

?
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b.

Build up drill

(0) நான் ஒரு ஆசிரியன்.

எஎ

நான் ஒரு ஆசிரியன்.

ATL Ais Safes |

ளா

ஆசிரியன்

ஆசிரியன்

ளா

னா

ஒரு
SyTe

ஒரு ஆசிரியன்

aye (எசா.

நான்
aA

நான் ஒரு ஆசிரியன்.

ஏ ஏ

(ii) என் தாய்மொழி தமிழ்.

ஏ)

என் தாய்மொழி தமிழ்.

ளர்க ௭௭௬. |

கேளி

தமிழ்

தமிழ்

தாய்மொழி

தாய்மொழி

என்

என் தாய்மொழி

தமிழ்.

என் தாய்மொழி

தமிழ் இல்லெ.

எ.
தமிழ்.

arqaties afaes|

oy aaa aA, |

BA
(11) என் தாய்மொழி

எ.

தமிழ்

இல்லெ.

ளர் என சர் |
இல்லெ

6

தமிழ்

0௭ எளி என்க, ஊர் |
v

ம்.

இல்லெ
6
தமிழ் இல்லெ

aD,

என்ட ஈ0்

தாய்மொழி

தாய்மொழி

எல
என்
v

uy

ணார

தமிழ் இல்லெ

என்க, எர

என் தாய்மொழி

தமிழ் இல்லெ:

ea armies afew, See |

Nog

(iv) one தாய்மொழி தமிழா ?

அ ளான ஈன?
தமிழா ?.

என 7

உங்க தாய்மொழி

தமிழா ?

ச ளர்க என்ன 7
தமிழா ?

என?

தாய்மொழி

தாய்மொழி

உங்க

உங்க தாய்மொழி தமிழா ?

oF

தமிழா ?

ளர்க என்ன ?

௭ எக என ?
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c.

Expansion drill
(0 அவரு

அவரு

பேராசிரியரு.

௭௭ 8106

ஒரு பேராசிரியரு

அவரு

(1) அவரு

|

ஒரு பேராசிரியரு.

௮௭ aS TARAS |

ஏ 8௫/௪5

அவரு

பஞ்சாபி.

பஞ்சாபி.

896 ரன[[6 |

896 ரனா(8 |

ஒரு பஞ்சாபி

அவரு

ஒரு பஞ்சாபி.

Has se ரனா[8 |

ஏ16 ரன

நீங்க கன்னடக்காரரு.

(111) நீங்க கன்னடக்காரரு.

AF PASI

Fe DRASTHTE |

|

நீங்க ஒரு

ஒரு கன்னடக்காரரு

கன்னடக்காரரு.

_ ATF ATS GACIPT |

ஏ கணக
d.

பேராசிரியரு.

ஏ௬ 918௪௧ |

Question-Answer drill
(ப

௦:

நீங்கயாரு

ATF
A:

9.

?

நான் ஒரு ஆசிரியன்.

எ எ எக |
(i) Q: உங்க ஊரு?
SH HR ?
க:

என் ஊரு

மதுரெ.

TH GE AG
Gi)

0:
A>

ite என்னை?
ஆமா,

நான் தமிழன்.

STAT, A
(iv)

Q:

எண

|

உங்க தாய்மொழி

3௪ ளி
&:...

|

நீங்க தமிழரா ?

தமிழா ?

என்ன ?

இல்லெ, என் தாய்மொழி

தமிழ் இல்லெ.

மொழி தெலுங்கு.

என்

தாய்

eed, OF ஏசஎரிஞ எ௭ஐ. சர் | கே Tae ஸ்ர |
(௭)

0:

உங்க தாய்மொழி

கன்னடமா

3 ரரி உனர 9
4:

ஆமாங்க.
STATE |

(௩)

0:

.நாம இந்தியங்க,

ஸு எண,
&:

ஆமாங்க,

இல்லே

?

என்ர
நாம இந்தியங்க.

சாளாஈ, எ எண

|

?
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e.

Substitution drill

(0 இவரு

ஒரு ஆசிரியரு.

STS ATS airfare |

Bus DG BFPug.
SAS SNS BTA RAS |

Substitute

மாணவரு
[78%
பேராசிரியரு

SIS BTS AMGS |

1௭1௧௧

sae ae Fefafeas |

(1) அவரு ஒரு தமிழரு.
TIS BTS என்க |

இவரு ஒரு மாணவரு.
இவரு ஒரு பேராசிரியரு.

அவரு ஒரு தமிழரு.

STE ஏர ௭௬5

|

Substitute
கன்னடக்காரரு

அவரு

88ல்

SAE BTS காசகஈ₹௩ |
அவரு ஒரு தெலுங்குக்காரரு.

தெலுங்குக்காரரு

க

ஒரு

கன்னடக்காரரு.

895 378 எராகர₹ |

பஞ்சாபி

அவரு

0118

age aye gearle |

(ili) அவரு தமிழரு.

895 ௭௬௯5 |

ஒரு பஞ்சாபி.

அவரு தமிழரு.

௮௭ எண

|

Substitute and change the noun
accordingly.

நான் தமிழன்.

நான்

ATL எண்ண

TA

(iv) நான் இந்தியன்.

எ உப

நான் இந்தியன்.

எ எண

|

Substitute and change the noun
accordingly.

- நாம இந்தியங்க.

நாம

aya
81
|

118
f.

Transformation drill

() அவரு

ஒரு பேராசிரியரு. ட

Hae are 9819168% |
அவரு

ஒரு பஞ்சாபி,

HT aS Toa |

_ அவரு

ஒரு பேராசிரியரா

“அவரு

ஒரு பஞ்சாபியா

௮96 ஏ]€ எச
qs ATS ரகர

?

2

?

?
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(11) என் தாய்மொழி தமிழ்.

உங்க தாய்மொழி தமிழா ?

ஜே ளர்க ate, |

3 ளணாரிக என்ன ?

என் தாய்மொழி

தெலுங்கு.

உங்க தாய்மொழி

தெலுங்கா 7

என் தாய்மொழி

கன்னடம்.

உங்க தாய்மொழி

கன்னடமா

ta arqatios dag |

வே ரக

3 எாரிக ௭

கணே |

(iii) என் தாய்மொழி

ளி

தமிழ்.

என் தாய்மொழி

தமிழ் இல்லெ.

தெலுங்கு.

என் தாய்மொழி

தெலுங்கு

4 ளக

ரிக

என, சர் |

இல்லெ.

ஸ்ட |

என் தாய்மொழி

?

3 எரிக் காணா ?

எரிக் என்க |
என் தாய்மொழி

7

கேளாக எரா ஈர் |

கன்னடம்,

என் தாய்மொழி கன்னடம்'

இல்லெ.

கள |

ளாரே காள எச் |

EXERCISES
g.

Fill in the blanks

using

the

cues

given in parentheses as in the model

given below.
1௦021 : மல்லய்யா

எணண

ஒரு. வைய

௮௩... cece

(Telugu man)

(Telugu man)

மல்லய்யா ஒரு தெலுங்குக்காரரு.

எனன 876 எகர
() அவரு
௭௭௩

|

ஒரு............ (0யர்ம்ட)
ஏக...

க

(4) நீங்க... eteees

ATR.

(Punjabi)
(Kannadiga)

(ரக்த)

(111) என்............. தமிழ்.

(0௦142 tongue)

ட கைகளை ௭௭. | (mother tongue)
(12) நான்... eens eeseeee ஆசிரியன். (8)
ர்வ
சா | 60

(9) வளன் தாய்மொழி கன்னடம். (2)
பப்பபபப் பவ்ய Cz arate கண | 0)
(ஸ்...
(ப
என் தாய்மொழி தமிழ் இல்லெ. (௦௦)

கன்வவளிய் வைனை சோளி
நூ.

என்க. சர் | (0௦)

Fillin the blanks using the appropriate pronoun.

() நான் தமிழன்.

ar afer |
நீங்க கன்னடக்காரரு.

ஸ்ர கனகார

|
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அவரு ஒரு பஞ்சாபி.

85 ௮15 058118 |

i.

Fill in the blanks using the appropriate plural form.
(1) நான் தமிழன்.

௭ எண
மல்லய்யா ஒரு தெலுங்குக்காரரு.

AAA AE TFB

|

நீங்க கன்னடக்காரரு.

ளிச கசத

j.

|

Fill in the blanks using either gpiom

‘yes’ or @evGlen ‘no’ according to the

context.

(i) நீங்க தமிழரா ?
ளிச எகா ?
ca steaeseeeenens நான் தமிழன்.

வைககள் ஏ
எ
(1) அவரு

|

தெலுங்குக்காரரா ?

௮௭ ஸீரசாகோர ?
செவ்வை யயவி ய அவரு

தெலுங்குக்காரரு.

ப பபவையட இவ% ATFIBTE
(iii) அவரு

தாய்மொழி

|

கன்னடமா ?

ஏ௭ எளி களா?
பவ வ வக ய வகக அவரு

வவ
(1) இவரு

தாய்மொழி

எச

மலெயாளம்.

எனன

|

பேராசிரியரா ?

296915

்

|

?

ச்வவ வய கய இவரு பேராசிரியரு..............

இவரு ஆசிரியரு.

se are. 2 91181₹8௩.............Is STATA |
(1) நீங்க பேராசிரியரா ?

விச ரொ

?

செய்விய் பவி வவ வ நான் பேராசிரியரு...........

வ ர் எக... eee
நான் ஆசிரியன்.

ஸு ளா!

32 | An Intensive Course in Tamil

Each question at the left side has three answers at the right side.

k.

Write

the correct answer.

(a) ஆமா. நான் தமிழன்.

(0) நீங்க தமிழரா ?

SAT, ATA ATH

சிசு என்னா ?

|

(6) இல்லெ,

நான் தமிழன்.

(௦) இல்லெ,

நான் தமிழன்

ரர், என்னா
இல்லெ.

நான் ஆசிரியன்.

Fe, ATA என்னன எரா
சா |.

(1) உங்க தாய்மொழி

(a) ஆமா.

தமிழா ?

ஆளான என ?

என் தாய்மொழி

மலெயாளம் இல்லெ. என்
தாய்மொழி

தமிழ்.

சள, சே எரிக் எண்ன

சனி | பளள க எல |
(6) ஆமா, என் தாய்மொழி

தமிழ்.

சாள, சே ளர்க எ. |
(6) இல்லெ, என் தாய்மொழி
மலெயாளம் இல்லெ. என்
தாய்மொழி தமிழ்.

aed, G4 ளணரிஐ என்றன
ஊன் | க ளா

(ய்) மல்லய்யா தாய்மொழி

என்ன. |

(௨ ஆமா, மல்லய்யா தாய்மொழி
தெலுங்கு இல்லெ.

தெலுங்கா ?

சாளர, எனன ஏசி எர

எனன ளாளிக வள 7

eT |
(௦) ஆமா,

ப

மல்லய்யா தாய்மொழி

தெலுங்கு.

சள, எனன எரிக் Say |
(6) ஆமா, மல்லய்யா
மலெயாளம்.

தாய்மொழி

STAT, ART ATLAS

என்னு |

|.

Frame questions for the answers given below following the models,
Model:

க, என் தாய்மொழி.தமிழ்.

ளர் எ.
0. உங்க தாய்மொழி

oF

எக

என்ன

சே 9

?
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(i) என் தாய்மொழி

கன்னடம்.

ளர்க கக

|

(1) மல்லய்யா தாய்மொழி தெலுங்கு.

எண்ன எரி எர |
(1 அவரு தாய்மொழி பஞ்சாபி.

aR APTA ணா? |
Model:

A:

ஆமா,

நான் தமிழன்.

STAT, APL TAA |

௦: நீங்க தமிழரா ?

ite எண?
() ஆமா, மல்லய்யா ஒரு தெலுங்குக்காரரு.

STAT, ACHAT Se AAFFHTNE |
(1) ஆமா,

கிருஷ்ணாராவ் ஒரு கன்னடக்காரரு.

STAT, PIR SS BHHSIBTE |

(iii) ஆமா,

அவரு

ஒரு பேராசிரியரு.

வா, ௮௭௧ ௮76 ௭௭6
14௦061 :

|

&: இல்லெ, என் தாய்மொழி தமிழ் இல்லெ.
என் தாய்மொழி தெலுங்கு.

சர், ளக

எல: சர் |

3 ள௭ரிக ஈர |
0: உங்க தாய்மொழி

தமிழா ?

௭ எரிக் என்ன ?

(i) இல்லெ, மல்லய்யா ஒரு கன்னடக்காரரு இல்லெ.
மல்லய்யா ஒரு தெலுங்குக்காரரு.

௭, எனன 476 கானகா௫ சன |
எணண

Bie AUIS |

(ii) இல்லெ, என் தாய்மொழி
என் தாய்மொழி தமிழ்.

கன்னடம் இல்லெ.

சச், ளர் கச சனி |
ளாக

எக, |

(4) இல்லெ, அவரு ஒரு ஆசிரியரு இல்லெ.
அவரு ஒரு பேராசிரியரு.

sect, ae ஏ76 எரி சர் |
arae aire terfateae |
Model:

4: ஆமா,

நாம இந்தியங்க.

வாள, எ 8௭

|

0: நாம இந்தியங்க, இல்லே ?

னா எண, ௭0 7.

“34 / An Intensive Course in Tamil

(i) ஆமா, என் தாய்மொழி தமிழ்.

எகரி எல. |

ளான,

(ii) ஆமா, அவரு ஒரு பேராசிரியரு.

STAT, Tas ae Ferfefeae |

(iii) ஆமா,

மல்லய்யா ஒரு தெலுங்குக்காரரு.

(iv) ஆமா,

என் ஊரு திருத்தணி.

(v) ஆமா,

நான் ஒரு ஆசிரியன்.

STAT, ARARAT SNS SALIH |
அரள, 8௬௩ 1௭6 |

ளா, எ எு ளா |
Change these affirmative sentences to negative.

m.

(1) என் ஊரு

திருத்தணி,

௯6 னார் |
(1) என் தாய்மொழி தமிழ்.

Cz aTINTS ae, |

கன்னடம்.

(iii) உங்க தாய்மொழி

ய தப்ப க ட்ட்டி

liv) அவரு

பேராசிரியரு.

ஒரு

௭௭௧ ஏ 916

|

(1) நான் தமிழன்.

எ எனை)
n.

Give the corresponding plural forms.
(ய

(1) இந்தியன் :.........

தமிழன்

:....ப

ளை

க

ஏ1084 பவ

(iii) ஆசிரியன் :...............
சா
o.

;...........

Join the following according to the sandhi rule.

(0) இந்தியன் 4 ங்க:......

(தமிழ் * ஆஃ
தமிழன்
எக.

p.

சச 4 இ பபவவவய

* வர வவ

என

4 ஆ...

வவ

ம ஜுர...

ஆசிரியன்

4- ஆ

எகா

4 எர...

3...யய

Answer the questions.

(1) உங்க தாய்மொழி தமிழா ?

3 ளசாரிக என்ன 9

(1) நீங்க தமிழரா ?

சிர என்ன ?

தமிழன்
எ

* ங்க:......
அதட்ட

ஆசிரியன்

*

ப
ங்க ?......

STAAL + OF beeen
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ப (iii) நீங்க ஆசிரியரா ?

ஸி ளா

?

(1௦) நீங்க பேராசிரியரா ?

சொ

9

(2) நீங்க தெலுங்குக்காரரா

?

லச ஸ்சாகான9
(1) உங்க தாய்மொழி

a ளரஐ
VOCABULARY
ஒரு

9

என்ன

si8ipoh

‘afan'

‘the Tamilian’

195

aire
ஆமா

?

தாய்மொழி

‘yes’

STAT
இல்லெ

ட

Gugn&iPuig,

‘professor’

(௭1௯௧5

'(66 1 யவ்ஸ்1 language’

கன்னடக்காரரு
‘the Kannadiga’

(8
'தெலுங்குக்காரரு ‘the Telugu’
,
வெல்
நாம ‘we (incl.)’
14
@evGev

tongue’

எண.

“௦௦1

பஞ்சாபி

“௦0

man’

ககா

்

பஞ்சாபி '(6 1 பர்ம்ம ம்

asst is
QSSusie

‘the Indians’

girauy
‘are we not ,

gta
GRAMMAR

1.3.8. As we have seen already in the first lesson the personal pronouns
The first person singular pronoun
distinguish person, number and gender.

நான் ஏஏ1
prime ATE.

(Refer 1.1.1) has corresponding plural pronouns gai 4TH and
This lesson intreduces prw 4TH ‘we’ which includes the hearer

in a speech situation.

1. 3. 8.

Hence it is called first person inclusive plural.

Example:

நாம இந்தியங்க.

௭௭ 91-08 |
There are two numbers namely
Nouns in Tamil are inflected for. number.
No
by the sufix ங்க ஜி.
marked
is
plural
the
Only
plural,
and
singular
suffix is added to nouns to show singularity.
Example:
Singular
Plural

ஆசிரியன்

௭௭
மாணவன்

ATS,

இந்தியன்
உண

ஆசிரியங்க

சாண
மாணவங்க

1988

இந்தியங்க

எண
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In Tamil, the subject of a sentence agrees with predicate in person, number
and gender. When prio 474 ‘we (incl.)’ occurs as the subject it agrees with
its nominal predicate in number as follows :
1.3. 8.

நாம மாணவங்க,

ATA ATTAF |

.
கு
1.3.9, Let us now see the various constituents of a noun phrase. ஒரு 76 18
a quantifier. It is one of the optional constituents of a noun phrase. It is used
in Tamil where in English the indefinite article a or an is used. Example :
1, 9.9.

நான் ஒரு ஆசிரியன்.

ATL ote STfatar |

அவரு

ஒரு பேராசிரியரு,

௮98 SATS BTA

|

1.3.10.

The yes-no question introduces the answer Lom

lesson.

Example :

1.3.10.

STAT

‘yes’

in this

நீங்க தமிழரா ?

“ite எண?
ஆமா.

நான் தமிழன்.

எனா எண
1.3.11.
05102

This

lesson

introduces

|

the

third

way

of negating (Refer 1.2.7) by

இல்லெ sed ‘no’ with the negative of what is asked by the speaker and

giving the answer.

Example :

1.3.11.

உங்க தாய்மொழி

தமிழா ?

ச ளணரில என 9
இல்லெ,

என் தாய்மொழி

தமிழ் இல்லெ.

ge, CL ote afte, see |
என் தாய்மொழி

தெலுங்கு.

ரரி க agg |

இல்லெ

ரீ

|

has two meanings no (Refer 1.2.7) and not.

is a negative finite verb which distinguishes neither
gender.
In equational sentences it is always used at

noun phrase.

இல்லெ

ப

‘not’

person nor number nor
the end after a noun or

Example :

1. 9. 11.

என் தாய்மொழி தமிழ் இல்லெ.

Ca arate aS, 3a |

1,8.12. இல்லே ? Fea P ‘are we not’ is a tag-question. - In this question, the
speaker

presupposes

confirm it.

that

what

he

says

is

true

Example’:

1.3.12.

நாம இந்தியங்க, இல்லே ?

எ எர, ர?
ஆமா, நாம இந்தியங்க.

STAT,
ATH Fae |

and

expects

the hearer to
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In gereral, the tag-question shares the characteristics of the yes-no question.
Like yes-no question marker —9% -a{] (Refer 1.2.7) this can also be attached
to any word cf the sentence.
1, 3. 12.

நாம இந்தியங்க,

இல்லே ?

௭ 0,

sec ?

நாம இல்லே

இந்தியங்க ?

ATA Best 80௭ 7
Sandhi 5. 76 வராம் பக! ன் ௭ is dropped
அத,
‘Example:
.
இந்தியன்

- ங்க

ச

5 இந்தியங்க

எர

தமிழன்

எண

4 ங்க-தமிழங்க

- சண

ஆசிரியன்

* ங்க -ஆசிரியங்க

சா

- ௪ ளா

தமிழரு

*- ஆ -2தமிழரா

எக

before the plural 21160 -ங்க.

+ a aaa

பேராசிரியரு

4

ஆ

-பேராசிரியரா

([₹2ீச 3.3 1௩ 1.2)

கொன் 4 எ சா
கன்னடம்

கு
கன்னட

*

காரரு

* கா
-. காரரு

--கன்னடகாரரு

(Refer S.2 in 1.1)

-க6க115
-5கன்னடக்காரரு:

HAS + லா -க்சக105
தெலுங்கு '* காரரு -தெலுங்குக்காரரு

ஸ்ச - காரு ஸ்ஜகா

(18812 5.4 in 1.2)

UNIT

1

LESSON

Is HMT

A GOOD

WATCH?

DIALOGUE
சுந்தரம் : சுரேஷ்,
என்ன?

ரா

Suresh, What is time now ?

இப்பமணி

: ஸர, ஊா என் சே 9

சுரேஷ் : இப்ப மணி

பத்து.

It is ten o’elock now.

GA: SG HiT Ged |
சுந்தரம் : இது

புதுக் கடிகாரமா

ரு : 690 களா
சுரேஷ் : ஆமா,

இது

?

Js it a new watch ?

?
புதுக்

Yes, it is a new watch,

கடிகாரம்.

ஜன
: ரள, ௫ ரே கரு |
சுந்தரம் : இது

80

: 86

ளீன்ன

கடிகாரம் ?

8 க187 1)

What watch is this ?

4
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சுரேஷ் : Aa aw HMT கடிகாரம்.

This is an HMT

சுந்தரம் : 1118]' நல்ல கடிகாரமா ?

Is HMT

watch.

BY: Fs ae HMT Sfeery |
ச

: ஈரா என கனா

சுரேஷ் : ஆமா,

11187 நல்ல

காரம்.

அது

a good watch ?

?
கடி-

என்ன

Yes, HMT is a good watch. What is
that novel ?

நாவல் £

ன

: ஏ,

1147 என SSE |
6

4

௭1987

சுந்தரம் : இது ஒரு சமுக நாவல்.
Gray | 56 816 TE

aa

சுரேஷ் : யாரோடெ

This is a social novel.

|

நாவல் ?

Whose novel (is this) ?

Se : ae aaa ?
சுந்தரம் : இது அகிலனோடெ
நாவல்.

This is Akilan’s novel.

சுரேஷ்:

பேரு

What is the name (of that novel) ?

ன:

eq?

wary : ஜே எனி எக |
என்ன?

சுந்தரம் : “சினேகிதி'.
இது
அகிலனோடெ. பழெய
நாவல்.

எனள்ச்

ட
ரு : எ
ரண் எர |
சுரேஷ் : நல்ல நாவலா

‘Sinekithi’. This is Akilan’s old novel.

?

‘Is (it) a good novel ?

GU | Ae ATTA ?
சுந்தரம்:

ஆமா,
நல்ல

இது
நாவல்.

கர : ளாள, 6

ரொம்ப

Yes, it is a very good novel.

என எண

DRILLS
a.

Variation drill

ம, 4. 19.

இது புதுக் கடிகாரம்.

85 நச கணு |

HMT

pebev கடிகாரம்.

HMT ava HEH

|

11141” நல்ல கடிகாரமா ?

HMT age கனா

?
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1. 4. ரீக, இது ஒரு 11181' கடிகாரம்.

sg aie HMT afesrg |
இது ஒரு சமூக “நாவல்.

Be ATS AWE Ale |
இது என்ன

நாவல் ?

₹$ சே ௭194 7
ம். 4, 15.

இது

அகிலனோடெ

நாவல்.

₹5 அ(னேனிச் எள |
இது யாரோடெ

gg ade aTaq ?

நாவல் ?

3. 4, 16. இது அகிலனோடெ

பழெய

நாவல்.

3g fears THI ATaa |
இது யாரோடே

பழெய

நாவல் ?

gg aS sa ATA 9
3. 4. 17; இது ரொம்ப

நல்ல நாவல்,

இது ரொம்ப

நல்ல நாவலா

gg Urs Aa Tae |

?

35 (7௭ என Algal ?
3. 8, 18.

இப்ப மணி பத்து.

ஊர என் ர. |
இப்ப மணி

எ
b.

என்ன

கோ?

?

Build up drill
() இது புதுக் கடிகாரம்.

55 மரக கரு |

இது புதுக் கடிகாரம்.

3 ரச கணு |

கடிகாரம்

கடிகாரம்

(83

க.

புது

புதுக் கடிகாரம்

og

க

இது

இது புதுக் கடிகாரம்
-

₹$

₹$ 95 கரு

(1) இது ஒரு சமூக நாவல்.

BE

TS ME ATARI

இது

கண

56 ATS AAS aaa|

நாவல்

நாவல்

Tad

"1884

சமூக

சமூக நாவல்

dae

aR

ஒரு

ஒரு

ட

இது
₹$

|

ஒரு சமூக நாவல்.

Aa
சமூக. நாவல்

ae OHS ATA

இது ஒரு சமூக நாவல்.

₹$ 816 GAT Aad |
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(0) இது என்ன நாவல் ?

ag CFF ATARI
என்ன

நாவல் ?

₹6 க ௭௭௭ ?
என்ன

நாவல் ?

நாவல் ?

ey aaa?

சே ௭௭8?

இது

இது என்ன

நாவல் ?

$$ ளே எண 7

8g
(1) இது அகிலனோடெ

நாவல்.
௬

8g

நாவல்

எ
அகிலனோடே

இது அகிலனோடெ

நாவல்.

₹ எ1சளிச ௭1௭௭ |
நாவல்
N

அகிலனோடெ

நாவல்

எனி 6

அ(னனி சோ

இது

இது அகிலனோடெ

நாவல்.

gq oleate aTaa |

Rg
(ர) இது யாரோடெ

நாவல் ?

Gg AS Ada ?
யாரோடெ

நாவல் ?

எற?

இது யாரோடெ

ட ஏக
யாரோடெ

நாவல் ?

7?
நாவல் ?

aad ATael ?
Agi unGrrQe.

இது
(ம

இது என்ன

gg

gy anid aaa ?

இது ரொம்ப நல்ல நாவல்,

இது ரொம்ப

gg Urs Ae ATG |

prec

நல்ல

?

நாவல்.

55 15௭ என ஈச |

நாவல்

நாவல்

பயப்

்

தல்ல

[194 <
நல்ல நாவல்

ATT

Fed Ad

ரொம்ப

ரொம்ப

நல்ல நாவல்

aed ATad
இது ரொம்ப

இது

gg
(vii) இப்ப மணி

நல்ல நாவல்.

ஈட (ஏ என எர |
பத்து.

இப்ப மணி

ஊ ஏ மே |

ஒர எரா

பத்து.

deg |

பத்து

பத்து

Teg

acd

ய
இப்ப

எஇப்ப36gமணி

ஸர

sey aft oe |

மணி

மணி

பத்து

பத்து.
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(114) இப்ப மணி

என்ன

ஊர என்

7

மணி

7

என்ன

எண

இப்ப

?

என்ன

?

suq aft era 7
மணி

என்ன

7

என சோ?

9

இப்ப மணி

இப்ப

என்ன

?

ர எள் சே 0

ஸா
c.

மணி

Expansion drill

இது நாவல்.

(0) இது நாவல்.

gg Aa |
இது பழெய

gg ATA |
பழெய நாவல்

a6 ATARI

அகிலனோடெ

இது அகிலனோடெ

நாவல்

அரன் சோக

3g 1680 |

|

இது 1114)' கடிகாரம்.

gg HMT @ieerey |

HMT ofserry
கடிகாரம்

இது ஒரு 111471' கடிகாரம்.

்

are உளர

26 416 11147 களா

(iii) இது நாவலா ?

இது நாவலா

நல்ல நாவலா

இது ரொம்ப

?

Question-Answer drill

(0)

மணி

0:

இப்ப

A:

இப்ப மணி

?

என்ன

ஸர என் 49
பத்து,

aug aft ocd |
(1)

0:

இது என்ன கடிகாரம் ?

3 சே கரு
A’

இது

Q:

அது

9

19141' கடிகாரம்.

86 1141 களா
(ம)

என்ன

|

நாவல் ?

ஏஏ சே ௭794 1
&:..

அது ஒரு சமூக நாவல்.

Q:

Bs

௮6 He BAS ATA
(iv)

?

யாரோடெ.

|

நாவல் ?

₹$ எண 9
A:

@g

நல்ல நாவலா

3g URS eet TAT ?

எள ரொ?
0;

|

ஈட எள?

ரொ?
ரொம்ப

நாவல்.

இது கடிகாரம்.

11141" கடிகாரம்
ஒரு

பழெய

sg afeadid 0664 எள |

(0) இது கடிகாரம்.

86 கள

நாவல்.

35 ஜீ எண |

அகிலனோடெ.

நாவல்.

35 எரிள |

‘

£
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Substitution drill

| BS! UGS கடிகாரம்.

() இது புதுக் கடிகாரம்.

₹6 க

880௯ ௧8௭0 |

௧80

|

Substitute

இது நல்ல கடிகாரம்.

நல்ல

5g Awd SSE

என
பழெய

கடிகாரம்.

இது பழெய

நாவல்.

sg da கரு |

ரன்

(ii) இது பழெய

நாவல்.

₹5 ரண் எண |

ஜாண்ணான।

.

|

இது பழெய

Substitute
பழெய

கடிகாரம்.

இது பழெய

புஸ்தகம்.

இது பழெய

பாடப் புஸ்தகம்.

இது

கடிகாரம்

3g ada Heer I.

BSE

புஸ்தகம்

Garey

5 பனீ TRISH |

ரசனை |

SF ThA பாஸ

பாடப் புஸ்தகம்

|

EXERCISES

f.

Fill in the blanks
given below.

using

the cues

given in parentheses as in the model

Model : இது 111871... வய
(watch)
எடு
(watch)

Agi HMT ay aged.

gg HMT கரா
() இது...
BG cece

|

நாவல். (800121)
ATG

| (social)

.. கடிகாரம். (௭)
(1) இது
ஒடு ப பவவவய கச
| (new)
(iii) HMT .....

கடிகாரம்.

(2000)

பருக... 2 கர

| (good)

(iV) இது... வை நாவல். (௦18)
BG வவ
FTG | (old)
(2) இது...
இத் பபபவவவ
(1) இப்ப மணி

ர்...

நல்ல நாவல். (20)
aed ATA | (very)
யவ

(1611)

(ten)
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Frame questions for the answers given below following the models.-

g.

Model:

A. @g: HMT கடிகாரம்.

9 1147 கரு
0. இது என்ன

|

|

கடிகாரம் ?

6 ன க1680 9
() அது ஒரு சமூக நாவல்.

OG Ss THE ATA |
Model:

A. Qa

aHoGeol_

25 எனி ௭௭6 |

0. இது யாரோடெ

preusd.

நாவல் ?

3g as Aaa ?
(i) இது சுரேஷோடெ

புதுக் கடிகாரம்.

gg GUNS YE Shear |
(ii) இது

அகிலனோடெ

பழெய

25 எளிச் ரண் எண |

(ம் அது சுரேஷோடெ

நாவல்.

11141' கடிகாரம்.

ag gene HMT afer |
Model:

0, இது ரொம்ப

ர

நல்ல நாவலா

?

என சான ?

&. ஆமா,

இது ரொம்ப

நல்ல நாவல்,

சான, ₹6 (7௪ என எச |
() ஆமா,

இது ரொம்பப் புதுக் கடிகாரம்.

சாள, 3 ண
(1) அமா,

ரஜக கணு |

இது ரொம்பப் பழெய

STAT, 8% Cray என் ளா

h.

நாவல்.

|

Arrange the words in the proper order to make a sentence.

(0) கடிகாரம் ரொம்ப

இது புது.

piserey Us 3g 9G |

Gi) அது

நாவல் பழெய

SG ATG TSA CS |

ரொம்ப.

(14) இது நாவல் அகிலனோடெ.

8 எண எளி |.
(3)

இது

நாவல் யாரோடெ

?

8g Aa ANS ?

(௪) கடிகாரம் என்ன

இது

கணு
சே ௫7

?

:
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4.

Frame six sentences from the table given below as in the example.

கற12:

இது ரொம்பப் புதுக் கடிகாரம்.

gg Ura ge Heaney |
|

இது

புது
ag

ரொம்ப

gS

கடிகாரம்

பழெய

7

நாவல்

நல்ல

எண

168
ர்.

Join the following words according to the sandhi rule.
(யாரு

* ஓடெ:

ப

(4) அகிலன்

ஏ

8௩ 4 விம்ஃ........

மாணவன்

+ Qo

அவரு

4 ஓடெ

HIE + BS tee
ஆசிரியரு 4 ஓடெ 2:

ama

$....௮-

- விட்...
-* ஓடெ : wees

+ ஓக்...

anfaftae + at to.
k.

Answer the questions.
-. (0) சினேகிதி அகிலனோடெ

நாவலா

?

1௭4616 எரளனிச் எக ?
(ம இப்ப மணி

என்ன

ஊர எரர் ச

?

9

(ili) உங்க கடிகாரம் நல்ல கடிகாரமா ?

ச கள

என கனா

?

(5) சினேகிதி ஒரு சமூக நாவலா ?

fartefe ate aye Ataat ?
(2) உங்க

கடிகாரம் என்ன

9௪ கள

கடிகாரம் £

ர கு?

VOCABULARY
இப்ப

‘now’

‘

மணி

டப
பத்து

ag

- கடிகாரம்

எள்
‘ten’

புது

‘watch’

என்ன

0$

குர.
HMT

‘time’
‘new’

.
‘what (kind of)

சோ.
‘HMT, the name of a pobev
watch’

‘good’

என
யரோடெ

aes

‘whose’
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சினேகிதி ‘name of the novel

‘social’

சமூக

௭௭8
a

Serer

faafefe

written by Akilan’

ரொம்ப

புரு”

novelist’
ச்

‘name of a

1௭
‘old’

பழெய

ரன்

ta

|

GRAMMAR
1.4.13. There are four kinds of adjectives in Tamil. They are base adjective,
derived adjective, numeral adjective and demonstrative adjective. This lesson
Example:

introduces some of the base adjectives.

1.4.13.

இது புதுக் கடிகாரம்.

9 05 16௫0 |
11141”

நல்ல

கடிகாரம்.

|

110477 என ஒர

புது 93 'ஈ௭, நல்ல Fea ‘good’ etc., are base adjectives.

They always precede

We have seen in the section 1.2.7 that the yes-no question marker
anoun.
-94/—3]] can be added to any word of a sentence other than the modifier ofa

noun phrase.Hence, 1156 5சர்வ௦6 11141”

கரு
1.4.14.

நல்லவா

கடிகாரம் ?

1141 ஏர

9 is ungrammatical.
aa

ae

1. 4. 14,

‘afan’ can precede any modifier of a noun phrase. Example :

இது ஒரு 111471' கடிகாரம்.

gg are HMT கர

|

The phrases like HMT a9 argib HMT கரசே
aye ௭188

‘social novel’

are noun

are attributes to the following nouns.

question form of these attributes.
1.4.14.

இது

ம 8
1.4.15. -g@O

துச்

என்ன

பிரி! எல்ம், சமூக நாவல்

compounds in which the first constituents
eretrewr Cry ‘what’

is the corresponding

Example :
நாவல் ?

௭1௭௭ 7

|

is a genitive

suffix.

It is always optional when it

occurs with the noun or pronoun oblique bases.
That is to say, the noun
followed by another noun and the pronoun oblique bases can have the meaning
of genitive in Tamil.
Example :

1.4.15.

இது அகிலனோடெ

நாவல்,

gg afernd “ATA |
இது அகிலன் .நாவல்.

₹$ எ] Tag
1.4.16.

|

The genitive can be followed by an adjective.

1.4.16.

இது அகிலனோடெ

26 எளி உண் எ

பழெய

|

நாவல்.

Example:

_
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ம்,ச,17. ரொம்ப cfs ‘very’
and adverbs. Example :
1.4.17.

ig an

இது ரொம்ப

₹$

intensifier.

It always precedes adjectives

நல்ல நாவல்,

௪ எண ளா |

14.18, இப்ப 800 '௩௦௮' is a time adverb. ugg IT ‘ten’
number which is dealt with in detail in the subsequent lessons.

1.4.18

is a cardinal

இப்ப மணி பத்து.

acy aftr cg |
8821ம் : புது 4 கடிகாரம் -அபுதுக்கடிகாரம் (12421 5,4 1௦12)

Og + களா - Gena fssry

சமூகம் -. நாவல் -௮௪மூக நாவல் (88 8, 21 in 1.1)
ayy + Ald 5886 ௭10
யாரு

+ ஓடெ. _அயாரோடெ

(Refer 8.3 in 1.2)

ae + ate —>

Notes : அகிலன் artery,

is the pen name of Mr. Akilandam.

the famous novelists in Tamil.

He is one of

,

UNIT

1

_ LESSON

AT

THE

HOSTEL

DIALOGUE
மாணவி 1: இதுதான்

காவேரி

ஹாஸ்டலா

amg 9: சே கடி எ
மாணவி

2 : ஆமா.

Is this the Kaveri Hostel?

?

நீங்க

9

யாரு 2

Yes. Who

are you ?

ATG
2: STAT | Ae are ?
மாணவி

1:

நான்

ஓரு

புது

lam a new student.

மாணவி.

[9 9 : என ஏ

ர எர |

மாணவி
2 : நாங்க தமிழ் மாணவிங்க.
இது எங்க
ஹாஸ்டல்.

amig 2: ate என்க, எ

₹$ 08 8809 |

|

We are the students of Tamil,
This is our hostel.

5
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மாணவி1:

Are
Iam also a student of Tamil...
we the students of Miss. Parvathi ?

நானும்
தமிழ்
மாணவிதான்...

நாம மிஸ். பார்வதியேடெ
.மாணவிங்.

களா?

ளா ₹ : எ என்க எனா...
ava fag. என்ர
என 7
மாணவி 2 : ஆமா, மிஸ், பார்வதி

Yes, Miss. Parvathi is our teacher.
She is the warden of the hostel.

நம்ம
ஆசிரியரு.
அவங்கதான் ஹாஸ்டல் வார்டன்.

சுரன் 5 : ara, faa. ரானு6 என
ளாக
மர
மாணவி

| எள.

ர

1 : எது

|

மிஸ்.

யேடெ

பார்வதி

அறெ

*

Which

is Miss. Parvathi’s room ?

?

ort 7
mf 9: ¢g fae. oreateand
மாணவி

2 : அதுதான்

அவங்க

That is her room.

அறெ.

சாரு 5 : ஏடா
ஏ௭ஏ 81 |
மாணவி

எ

1:

9: நூ

மாணவி

எ

‘Is this your room ?

எனா?

2 : இல்லெ. இது இவங்க
அறெற.”

இவங்க

கன்னட

மாணவிங்க.

5 : 806 | 85 Saw art |

மாணவி

(8

இது உங்க அறெயா?

சச கட ஏறா

1 : அவங்க

யாரு

?

மலெயாள

மாணவிங்க.
அது
அவங்க அறெ.

amie 2: say wears aria |

ag stay.
or |

They are

Kannada students.

|

9: ௭௭௭௩7

மாணவி 2: அவங்க

No. This is their room.

Who are they ?

They are Malayalam students.
That is their room.

:
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DRILLS
a,

Variation drill

1.5.19.

நாங்க தமிழ் மாணவிங்க.

are afte, arr fag |
நாங்க கன்னட

மாணவிங்க.

பதவ டத யட்ட்தி
1.5. 20.

இது எங்க ஹாஸ்டல்.
ஈட UH tc |
இது எங்க அறெ.

gg Ue a |

இது உங்க அறெயா

?

3g ae ata?
ம. 5. 21.

பார்வதி நம்ம ஆசிரியரு.

anata ara orfattae |
இது நம்ம ஹாஸ்டல்.

₹9 என எர
1. 5, 22.

இவங்க

|

மாணவிங்க.

₹9ச ௭9198 |
அவங்க

மாணவிங்க.

aay afar |
இவங்க யாரு ?

999 ATS ?
1.5. 23.

அது அவங்க அறெ.

ag sag art |

இது இவங்க அறெ.

₹6 88 ௭4
1. 5. 24.

இது பார்வதியோடெ அறெ.

zg uated
at |
எது பார்வதியோடெ

அறெ

06 ரார9ளி் ௭6 |
1. 5, 25.

பார்வதிதான் வார்டன்.

என்னா என்பு
இதுதான் ஹாஸ்டல்.

ESATA ETH |
1. 5. 26.

நானும் தமிழ் மாணவிதான்.

Tay afte, Afar

|

நானும் புது மாணவிதான்.

எ

Tg AMET |

?
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b.

Build up drill .

(ப நாங்க தமிழ் மாணவிங்க.

எச எ. எச

।

மாணவிங்க

மாணவிங்க

எ

பயப்

தமிழ்
௭௬.

afte, (8௪

நாங்க

நாங்க தமிழ் மாணவிங்க.

பம்பு

ae என. ஈனா

தமிழ் மாணவிங்க

(ம இது எங்க ஹாஸ்டல்.

இது எங்க ஹாஸ்டல்.

₹5 8 எர |

16 08 எள |

ஹாஸ்டல்

ஹாஸ்டல்

எங்க

eked
எங்க ஹாஸ்டல்

uF

Uy eked

‘Brea

இது எங்க ஹாஸ்டல்.

இது

Bg Cw oC

₹$
(1) இது உங்க அறெயா

gg

?

எனா?

அறெயா

|

இது உங்க அறெயா

58௭ என்?
அறெயா

?

என?

உங்க

உங்க அறெயா

?

JF

ச என?

இது

இது உங்க அறெயா

ண என்?

பார்வதிதான்

வார்டன்.

?

?

ஏனா?

₹$
(1)

நாங்க தமிழ் மாணவிங்க.

ளா ௭௬. afar |

?

பார்வதிதான் வார்டன்.

பானா எப

எகோ

வார்டன்

வார்டன்

எ

ans

பார்வதிதான்

பார்வதிதான் வார்டன்.

ரானா

ணா

ater |

அவங்க

மாணவிங்க.

|

Expansion drill
() அவங்க மாணவிங்க.

ட்டது பப

ட்தி

மலெயாள

மாணவிங்க

எண்ட எ

say array|
அவங்க

மலெயாள

௭ எண்ட ரா

மாணவிங்க,

1
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பார்வதி ஆசிரியரு.

Gi) பார்வதி ஆசிரியரு.

[8 ௭௭10௬6 |

18 (0௬6 |
தம்ம ஆசிரியரு

பார்வதி நம்ம ஆசிரியரு,

ara afaftae

(8

(it) அது அறெ.

aS

அது அறெ.

|

ag ar |

அது பார்வதியோடெ

அறெ.

பார்வதியோடெ

uafaats ore|
எள

நானும் மாணவிதான்.

|

ண

என்க

தமிழ் மாணாவிதான்

நானும் தமிழ் மாணவிதான்.

எ. சார்னு

எ

(v.) இதுதான் ஹாஸ்டலா

2

pratt seca

எ. எள |

இதுதான் ஹாஸ்டலா

11 6104717
?

இதுதான் காவேரி ஹாஸ்டலா

9

CGAL
BIA SEAT ?

Question-Answer drill

(0 ௦:
A:

நாம பார்வதியோடெ மாணவிங்களா ?

எ பானர் சாராரை 7
ஆமா,

பார்வதி நம்ம ஆசிரியரு,

அள, என எ எக
Gi)

Q:

எது

பார்வதியோடெ,

அறெ

|
?

$$ ராஜச ௭4?
இது இவங்க

gg gay at|
(11)

Q:

அறெ.

இது உங்க அறெயா

?

௭ எரா?
இல்லெ, இது இவங்க அறெ,

சர்; ₹5 ஈர ௭4 |
(iv)

Q.

?

8011 810௭1 7

காவேரி ஹாஸ்டலா

8.

அறெ.

arg uated ort |

(iv) நானும் மாணவிதான்

ஏ

என ௭1486 |

அவங்க

யாரு?

BAF ATS ?
அவங்க

மலெயாள

மாணவிங்க.

ae AAS ATE |

?
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e.

Substitution drill

(i) நாங்க மாணவிங்க.

are array |

நாங்க மாணவிங்க,

ale afar|

Substitute
நாம

நாம மாணவிங்க.

74
இவங்க

பட்ட பபாட்ட்தி
இவங்க மாணவிங்க.

9௪ எச

cay
அவங்க

்

எர
(ii) இது எங்க ஹாஸ்டல்.
Iq CH alter |

அவங்க

|

மாணவிங்க.

௮9௪ எச

|

இது எங்க ஹாஸ்டல்.

5 0௪ எ

|

Substitute

நம்ம

இது

FFF

₹$ என 828 |

உங்க

இது உங்க ஹாஸ்டல்.

SF
இவங்க

₹$ 8

say

$$ 894 69

அவங்க

இது அவங்க ஹாஸ்டல்.

Tay

$$ ௭௭8 ரள

(iii) இது ஹாஸ்டல்.
$ழ 808] |

நம்ம ஹாஸ்டல்.

௭ |

இது இவங்க ஹாஸ்டல்.

|
|

இது ஹாஸ்டல்.

86 எ

|

Substitute

அறெ
(iv) நான் மாணவி.

are ara |

இது அறெ.

5G TE |

நான் மாணவி.

ara arta

|

Substitute and change the noun
accordingly.
நாங்க

நாங்க மாணவிங்க,

TF
நாம

ale arrfay |

பப ௫

ara afar

அவங்க

ay

நாம மாணவிங்க.
அவங்க

|

மாணவிங்க.

அச
எ [9௭ |

இவங்க

இவங்க

894

sam aria|

மாணவிங்க,
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f,

Transformation drill
(i) இது பார்வதியோடெ அறெ.

எது பார்வதியோடெ

gg Tiaiaats ad |

நே anata எம்?

இது

எது

உங்க

அறெ;

gg OF a |
aig stag ort |

?

எது காவேரி ஹாஸ்டல் ?

Bg HA seca |
அவங்க

அறெ

?.

Ug oF at ?

இது காவேரி ஹாஸ்டல்.
அது

உங்க

அறெ

«og arafe seed ?

அறெ.

எது

அவங்க

0 ௭௭௭ 887

அறெ

?

EXERCISES
g.

Fill

in the blanks

using

the cues

given in parentheses as in the model

given below.

்

Model : இது எங்க ........... பப
0...
(hostel)
இது எங்க ஹாஸ்டல்.

(hostel)

sg CR RCT |
(0 அது பார்வதியோடெ ............
ag unafang SRE a TENE ee (room)
(1)

(room)

ww.

mtu
S Gute

பப்ப

ரான்௭6 ? கோஸ்)

xp

? (which)

(111) நான் ஒரு புது .........-- (girl student)
FTA STR ௫ வய
(girl student)
QV)

Le eeeeeeeee கன்னட

மாணவிங்க.

(1418-1)

heresies BRTS ATTPAH | (this-they) —
(௪) இது ............. அறெ. (பிப5- 020)

ஏழ் பப்ப
(V1) ௮

பப்ப

are | (this-their)

மலெயாள

மாணவிங்க.

வக் க எரா எள

(1) அது வப

ஏட ப

16m.

| (௨௨%)
(that-their)

HE | (that-their)

(111) பார்வதி .............. APUG.

நனி ணைன
h.

Fillin the
pronouns,

blanks

using

the

௭௭ என்க. (ச
4 மை

(our-incl.)

arfafras | (our-incl.)
corresponding

() நாங்க தமிழ் மாணவிங்க.
இஇது

(ம்ம)

|

ஹாஸ்டல்.

oblique

forms of the given
,
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(1) நாம பார்வதியோடெ

்

மாணவிங்க.

௭௭ ரானா
பார்வதி

|

........

ஆசிரியரு.

௫18...

anfaftae |

(11) அவங்க

மலெயாள

.

மாணவிங்க.

aay alas arta |
இது

.......-

அறெ.

FG cress
(iv) இவங்க கன்னட

மாணவிங்க.

gay Seas alae |
அறெ.

1.

Match the following.
(0 நான்

பேர ரசிரியரு

ah

911௭6

நாம

ஆசிரியன்

18

ஏ.

அவரு

மாணவிங்க

௮9%

எச
ஆசிரியரு

Gi) நான்.
ATL

11௪6

அவரு

மாணவிங்க

89%

சாரே

அவங்க

மாணவன்

aay

1783
பேராசிரியரு

(81) நாங்க
aly

trifaftae

நான்

மாணவிங்க

ATT

(88

அவரு

தமிழன்

எமை

௭௬%

}.

Frame questions for the answers given below following the models,
Model: A.

இல்லெ, இது இவங்க அறெ.
sea, 3g dF at

0.

|

இது அவங்க அறெயா

டள

எனா?

?
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(i) இல்லெ, இது அவங்க அறெ.

சர், ஈ$ ௭௭௪ ord |

இது பார்வதியோடெ

(4) இல்லெ,

அறெ.

gee, FE TRGAAMS TL
4௦021 :

4. இவங்க

மலெயாள

மாணவிங்க.

79௪ என்க ௭௫௪ |

0.

அவங்கயாரு?

STa¥ ATS ?

இவங்க கன்னட

மாணவிங்க.

gay oars aTfay |
Make a which question from every sentence.

k.

(1) அது

பார்வதியோடெ

அறெ.

ag oreafeard art |
(1)

இது

காவேரி

ஹாஸ்டல்.

eg pratt aeeq |
(ili) இது

இவங்க

oq Cae S|

அறெ.

(49) இது புஸ்தகம்.
Fy Gees
1.

|

க

Give the corresponding plural forms of the following singular forms.
(பிமாணவி3

.........

சார]

(11) வார்டன்: ....... erences
m.

:

சொ:

ய

பபப

Frame sentences from the tables given below.

நாங்க
ஏச
நாம
ளா

மாணவி

இவங்க

ama

808
அவங்க

way
n.

Here is some information.

Put it all together in one sentence using the

same order as in the example given below.

Example:

இவங்க

5994
கன்னட

(ம்)

BAS (7)
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மாணவிங்க

எச
-ஆ
அர
இவங்க

கன்னட

மாணவிங்களா

?

sae HAS AMATO |
(ட) பார்வதி

(ய இது

orate

₹$
இவங்க
. ay

நாம
18

BFP UI

அறெ

(iii) அவங்க

ளே) இது

௭18186

1g

aay

83

மலெயாள

. என்க 0௫)
மாணவிங்க

(ம்)

தான்

aT

காவேரி

(99 |

raft

-ஆ

ஹாஸ்டல்

௮

164
ஆ

ளா

(v) அவங்க

.

(vii)

(51) இவங்க

aay

say

“ஆ

“ஆ

௮

ட்ப

பார்வதி

ஆசிரியரு'

orate

சாக

பார்வதி

,

(viii) பார்வதி

orate

arate

நாங்க

நீங்க

ஆசிரியரு

6

ஆசிரியரு

ளா
ஆ
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Join the following according to the Sandhi rules.

o.

(ii) பார்வதி 4 ஓடெஃ:.......... ட

(0 மாணவிங்க 4ஆ ஃ.............
சாசன

+ ளா...

அவங்க

* ஆ...

ணா
அறெ

* ஆ

இவங்க

* ஓடெ 2...

பஞ்சாபி

cee

2 நர் வனை

அனை

+ SNS Bee eee

ரான

௨

4 விட்...
* ஓடெ

3...

ஏ 4 விக்:

say + oT
இந்தியங்க * ஆ 3... வை

p.

Answer the questions.
(0) உங்க ஹாஸ்டல் பேரு என்ன

SH eer Fe

?

1 9

(1) நீங்க ஒரு புது மாணவரா

?

TF Ae Gg AAR ?
(iii) நீங்க யாரோடெ

மாணவரு/ மாணவி

?

ftw ares aae/ arerfa ?
(iv) உங்க ஹாஸ்டல் வார்டன் யாரு ?
் ஏதி
18067
(9) உங்க ஹாஸ்டல் பேரு காவேரியா ?

9 ௭௭ 08 கார

௦

VOCABULARY
தான்

813

ஹாஸ்டல்

80 ஊழி
'65161

Lorestad

‘we (excl.)’

எங்க

‘Miss’

நம்ம
எது

எம்

ழே
‘room’

௮4
say
அவங்க

ae

‘our (incl.)’

ஏன

வார்டன் = ‘warden’

Geutie

‘our (excl.)’

ஜே

1௭
அறெ

_. ‘girl student’

ama

ae

மிஸ்

‘the name of the hostel’

arate

Bed
நாங்க

றவா1ம01௦' காவேரி

இவங்க

‘which’
‘this-their’

say
—‘this-they’
,
‘that-their’

அவங்க
ay

‘that-they’
,
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GRAMMAR
1.5.19.

In Tamil, there are two kinds

of plural pronouns in the first person,

namely, inclusive plural and exclusive plural. The inclusive plural as we have
seen in the section 1.3.8 includes the person or persons addressed to in the
* speech situation whereas the exclusive plural excludes the person cr persons
addressed to.
mnie ATR is the exclusive plural pronoun.
Example :

3. 5. 19.

நாங்க தமிழ் மாணவிங்க.

எச எ, எ!
1.5.20.

எங்க

ர

|

is the corresponding oblique base of mane ATE ‘we (excl.)’.

It has the possessive meaning of ‘our (excl.)’.

1. 5. 20.

1.5.21.

mw

Example :

இது எங்க ஹாஸ்டல்.

sq UF SCT |

ATA

‘we (incl.)’

has the

the possessive meaning of ‘our {incl.)’.

1.5.21.

oblique

base

gibi AFA which

has

Example :

பார்வதி நம்ம ஆசிரியர.

anata ara arias |
The chart below illustrates the nominatives and their oblique bases of the first
person pronouns.
First Person
Number

ர

க

Nominative
நான்

sg.

-

Oblique
என்

S
wz

்

aT

(incl.)

aja

எ

(excl.)

நாங்க
ஏச

எங்க
88

நாம

நம்ம

pl.

1,8.22. இவங்க FGF and sume Bag are third person human plural
pronouns.
@euie Jqy indicates the persons proximate to the speaker and
அவங்க ஏஜ் 110425 the persons remote from the speaker. Example :
1.5.22.

இவங்க

மாணவிங்க.

ay armfay |
அவங்க

மாணவிங்க.

aay afar

|
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Note that the subjects Qouaias Sqm ‘this-they' and spumia SAF ‘that-they’ _
of the sentences 1.5.22 agree with predicates in number (Refer 1.3.8). -wa —#
is the plural marker added to the nouns torerad aria ‘girl student’ and
rents

1.5.23.

ATG

‘boy student’.

The oblique bases of Qleunia Fa¥ and ooums Bay

with their
Example :

nominatives.

1. 5. 23.

They

have

the

possessive

are

meaning

identical
of

‘their’.

இது இவங்க அறெ.

3g 888 ௭7 |
இது அவங்க அறெ.

3g BaF ae |
1.5.24.

og) ug

‘which’

is

the

corresponding

demonstrative pronouns (Refer 1.2.6).

1. 5. 24.

question

form of the neuter

Example :

எது பார்வதியோடெ

அறெ

?

wg anatase ௭10
1.5.25.

தான் GTA is a particle which is used to denote emphasis.
3. 5. 25.

பார்வதிதான் வார்டன்.

Taga
15.26.

IRSA |

-உம் -J¥q is a particle which means ‘also’.

1. 5. 26.

Example :

நானும் தமிழ் மாணவிதான்.

ளு எக. என
Sandhi 6.

Example:

|

The personal pronouns such as pire ATE ‘we (excl.)’, Save ThE

‘you’, Geurue FAF

‘this-they’ and surie

dingly realized as panmiacir ANTS,

அவங்கள் ௭௭
வற்ற உ ௭௦௦ ௦
them. Example :
நாங்க

ஆ.

Bay

‘that-they’

நீங்கள் AHO,

are

இவங்கள்

correspon995.

௦ம்:

particle beginning with vowel is added to ©

நாங்களா

ATs + ST 2 எவ
நீங்க 4 ஆ

ஏ

- ளான

இவங்க
wag

* ஆ -5 இவங்களா

+ 1-5

அவங்க
x

-2 நீங்களா

*- ஆ

9861
அவங்களா

Igy + AT —> BqyoT
Sandhi 7. The plural marker -na —¥ is realized as -macit ~FE
when
a word or particle beginning with vowel is added to it. Example:
‘
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மாணவிங்க

எச

*- ஆ -? மாணவிங்களா

*- என.

இந்தியங்க -- ஓடெ

- இந்தியங்களோடெ

giqag + ae > sfqurals

Sandhi uw 8. wi 4 is added to the words or particles ending in -@ -3, -= -3,
‘
Nn
படக
அளம், ஏ -000-ஐ -0 ஏசு (வு are followed by a word or particle
beginning in a vowel. Example:

பார்வதி * ஓடெ 2 பார்வதியோடெ

ரான + sits
மாணவி

4 ஆ

ராமு
2 மாணவியா

௭

அள ள்ள

அறெ

* ஆ-5அறெயா

௮6: ளா

எர

UNIT

1

LESSON

6

IN THE CLASS ROOM
DIALOGUE
சுந்தரம் : Gray, Qa
புஸ்தகம் ?

orSgeEGloor

Suresh, how many books are these ?

சுரேஷ் : இது ரெண்டு புஸ்தகம்,

These are two books.

சுந்தரம் : இது எத்தனெ
புஸ்தகம் ?

How many text books are these ?

gw: eg Cy yeaa |

பாடப்-

604! 66 எர ரன 664 7
சுரேஷ் : இது மூணு பாடப்புஸ்தகும்

BRL + FEAT TET

|

These ate three text books,
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சுந்தரம் : அது எத்தனெ
பென்சில்.

How many pairs of pencils are those.?

ஜோடி

Graty : எட gaat ifs dafaa ?
சுரேஷ்: அது

நாலு

ஜோடி

Those are four pairs of pencils.

பென்சில்.

ன : ௭5 ஏ ள் 8௫௭ |
சுந்தரம் : அது எத்தனெ டஜன்
நோட்டுப் புஸ்தகம் ?

Gary: Ig

How many dozens of note books
those ?

are

SAT

னி?
சுரேஷ் : இது
அஞ்சு
டஜன்
நோட்டுப் புஸ்தகம்.

These are five dozens of note books.

SY | Estoy Say Alegrgedeq |
சுந்தரம் : இது எத்தனெ
்

ஜோடி

How many pairs of chairs are these ?

நாற்காலி?

: ஈட ணி லி எகா?

சை

These are six pairs of chairs.

சுரேஷ்: இது ஆறு ஜோடி நாற்்

காலி,

ர : 6 ளா ள் எகா
சுந்தரம் ண: நீங்க

ண

|

எத்தனெ

மாணவங்க

How many Tamil students are you?

தமிழ்

?

: tty சோள

சுரேஷ் : நாங்க ஏழு தமிழ் மாண-

ளா.
We are seven Tamil students.

வங்க,

OU | Ae ஜே, எ, எ௱௭ |
சுந்தரம்:

இவங்க
கன்னட

எத்தனெ
மாணவங்க ?

How many
they ?

Kannada students

are

arauy : gag Coa Hers AMG?
சுரேஷ் : இவங்க

எட்டு

கன்னட

They are eight Kannada students.

மாணவங்க.

Ow: gay Cag Sas aay |
சுந்தரம்:

அவங்க
தெலுங்கு
களா ?

ஓம்பது
மாணவங்-

ay: say siirag dqg am
98817

Are they nine Telugu students ?
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Yes, they are nine Telugu students.

சுரேஷ் : ஆமா, அவங்க ஒம்பது
தெலுங்கு மாணவங்க.

ஸர

say சிடு

ஜன: ளான,
1094

|

சுந்தரம் : இது எத்தனெ

ரர: eg Coad Fel?

How many tables are these ?

மேசெ ?

These are ten tables.

சுரேஷ் : இது பத்து மேசெ.

ஏன : ag og Fe |

சுந்தரம் : இது எத்தனெ
போர்டு 2?

டர

ப்ளாக்-

How many blackboards are these ?

: 86 சேர எனுகளி6 7
ஞ்

6

This is one blackboard.

சுரேஷ் : இது ஒரு ப்ளாக்போர்டு.

ஜன : ₹6 athe THANE |
DRILLS
a.

Variation drill
1. 6. 27.

ல

இது ஒரு புஸ்தகம்.

ச 816 ரள

|

இது ரெண்டு புஸ்தகம்.

₹$ ர

னன

|

இது மூணு பாடப் புஸ்தகம்.

Be WY 6960 |
இது எத்தனெ

பாடப் புஸ்தகம் ?

₹$ சேர ராசரன₹ா( 7
1. 6.28.

அது நாலு ஜோடி

பென்சில்.

ஏ காக ளி6 fafag |

அது அஞ்சு டஜன் நோட்டுப் புஸ்தகம்.

ஏ5 ஏ

கோ

அது எத்தனே

ளிஜோனர

ag Ca sory ரிய
1. 6. 29.

நாங்க ஏழு

|

டஜன் நோட்டுப். புஸ்தகம் ?

7

மாணவிங்க.

௭ ஜே எ[9 |
நீங்க எத்தனெ

fie னே

எ

மாணவிங்க

7

7
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b.

Build up drill

() இது ரெண்டு புஸ்தகம்.

இது ரெண்டு புஸ்தகம்.

ag Coy gecer |

eg tog னன

புஸ்தகம்

புஸ்தகம்

|

ரெண்டு

ஏன்னா
ரெண்டு

இது

இது ரெண்டு புஸ்தகம்.

301

vy

(த ரன
ag tog பன |

₹$
(ii) இது எத்தனெ

₹$ னேர?
எத்தனெ

புஸ்தகம்

புஸ்தகம் ?

புஸ்தகம் ?

சே ரன 2
இது

புஸ்தகம் 7

₹ சே ன
எத்தனெ

0

புஸ்தகம் ?

teat geaey ?
இது எத்தனெ

புஸ்தகம் ?

₹ட சோர் கோர 9

₹$
(11) இது நாலு ஜோடி

இது எத்தனெ

பென்சில்.

இது நாலு ஜோடி

பென்சில்.

Bg ATG wife ofa |

sq Tg வி16 சன |

பென்சில்

பென்சில்

fae

நாலு ஜோடி

நாலு ஜோடி

பென்சில்

ஐ வரச ச௭

ag எி16
இது

இது நாலு ஜோடி

பென்சில்.

ம ஈக ளி 8

₹$
(21) இது எத்தனெ ஜோடி
நாற்காலி ?

இது எத்தனெ

|

ஜோடி.

நாற்காலி ?

ஜூ னேள்(6 சாகா ?

ர னே 16 எசான் 2

எத்தனெ ஜோடி

நாற்காலி ?

Seer iS Terie ?
இது

₹$
c.

எத்தனெ

ஜோடி

நாற்காலி ?

லி எகா
இது எத்தனெ

ஜோடி

?
நாற்காலி ?

ர ளேன் எகா 7

Expansion drill
(i) அது புஸ்தகம்.

Ig Faery |

அது புஸ்தகம்.

பாடப் புஸ்தகம்

அட னை |
அது பாடப் புஸ்தகம்

619764

Sig ரான8

மூணு புஸ்தகம்

அது மூணு பாடப் புஸ்தகம்.

14 3890

. Fg 13 6வள |
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(1) அது

புஸ்தகம்.

aig 00

அது

|

புஸ்தகம்.

௮௪ ஏர

|

நோட்டுப் புஸ்தகம்

அது நோட்டுப் புஸ்தகம்.

MEST னன

௮6 NEST GEIR |

அஞ்சு டஜன் புஸ்தகம்

அது அஞ்சு டஜன் நோட்டுப்
புஸ்தகம்.

ஏஷ னோ

ர

(11) அவங்க

d.

HZ sy SHY ஸி

மாணவிங்க.

அவங்க

ஏன

மாணவிங்க.

aay artery |

aay afar |

தெலுங்கு மாணவிங்க

அவங்க தெலுங்கு மாணவிங்க,.

ஸஷ்ஏ எர

௮ ஸி எள ।

ஒம்பது மாணவிங்க

அவங்க ஒம்பது
மாணவிங்க.

ஏடா.

௮௭௪ ள் dag alae |

தெலுங்கு

Question-Answer drill
(i)

0:
&:

இது எத்தனெ

Gi)

(iil)

புஸ்தகம் ?

Eq Vee Geter ?

இது ரெண்டு புஸ்தகம். .

25 ம

ரர

|

௦:

அது எத்தனெ

ஜோடி

4:

அது

0:

நீங்க எத்தனெ

A:

நாங்க ஏழு தமிழ் மாணவிங்க.

ஏடி சோன் பர
நாலு ஜோடி

கள்வ

பென்சில் ?

|

பென்சில்.

ட.

தமிழ் மாணவிங்க

?

ate Cad afi vrata 7
Ale Gos, af, ATS |
e.

|

Substitution drill
(0) இது ரெண்டு நாற்காலி.

௨ ன? ஈகா |
Substitute

மூணு

இது ரெண்டு நாற்காலி,

ag tog AIT |
~

இது மூணு நாற்காலி.

KU

BE a ai)

எர

Sg ATG ATK |

நாலு

இது நாலு நாற்காலி.

அஞ்சு

இது அஞ்சி நாற்காலி.

Foy

₹$ ௭௮ எராகா16 |
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ஆறு
பப்ப
ஏழு

இது ஆறு நாற்காலி.

₹6 ௮5 ரகா

|

இது ஏழு நாற்காலி.

₹$ க எக)

பட்சி

|

_ இது எட்டு நாற்காலி.

எட்டு

Gag

Sg VEE எகா

|

இது ஒம்பது நாற்காலி.

ஒம்பது
அஷ

6 ளாக எகா!

பத்து

“இது ர

gg Teg எாகா6 |

068
(11) இது ஒரு புஸ்தகம்.

55 86 ரள

|

நாற்காலி |

இது ஒரு புஸ்தகம்.

56 ஏ னன

|

|

Substitute
நோட்டுப் புஸ்தகம்

இது ஒரு நோட்டுப் புஸ்தகம்.

BE ATE NST TEACH |

NEST னு
பாடப் புஸ்தகம்

இது

ஒரு

பாடப்

புஸ்தகம்.

ஏரின்
நாற்காலி

SF STS WISI GRAS |

எாகா6

Tg Ble ராகா

மேசெ

இது ஒரு: மேசெ.

இது ஒரு

|

eg aie ae |

aa

இது ஒரு பென்சில்.

பென்சில்

3g site Cafe |

dafact

இது ஒரு நாவல்.

நாவல்

SE TS Aaa |

1194 N
கடிகாரம்

இது ஒரு கடிகாரம்.

35 se Sse |

weeny
(ii) நீங்க எத்தனெ

நாற்காலி.

மாணவிங்க ?

tg teat arorfaw 2

நீங்க எத்தனெ

மாணவிங்க

?

fe சச் எச 7

Substitute

நாங்க
Te
தாம
TA
இவங்க

Sd¥

நாங்க எத்தனெ

மாணவிங்க

?

alg tad amrfag ?
நாம எத்தனெ

மாணவிங்க

௭௭ 8௭௭ எ
இவங்க எத்தனெ

?

7
மாணவிங்க

?

samy tact aria ?

அவங்க

அவங்க

sy

sag taad amar ?

எத்தனெ

மாணவிங்க

?
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f.

Transformation drill

(0) இது ரெண்டு புஸ்தகம்.

இது எத்தனெ புஸ்தகம் ?

EE 9 ரான |

₹6 னேர ரன 7

இது மூணு பாடப் புஸ்தகம்.

இது எத்தனெ

gE TY TST GRIT |
அது நாலு ஜோடி

ag arg ளி
அது

அஞ்சு

பென்சில்:

பப

பாடப் புஸ்தகம் ?

gg சோர 50 மனன
.

அது எத்தனெ

|

ஜோடி

?
பென்சில் ?

ag tert
ifs date?

டஜன்

அது

நோட்டுப் புஸ்தகம்.

எத்தனெ

டஜன்

நோட்டுப்

புஸ்தகம் ?

ag soy Sor

egy Geey! «= ag Coat Sar egy geaeH P
இது எத்தனெ மேசெ ?
wy ug ae
ag toad Hd?
இது

பத்து மேசெ.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given

below.
4௦021:

அது............ பென்சில். (9௦)

BG ப.

பழி | (௧௦)

அது ரெண்டு டென்சில்.

ஏடி மஜ ப

|

(1) இது............ நாற்காலி.

BE

பவ டவ சாகா

(31௦௧)

| (022)

ம இது............. நாற்காலி. (00)
FG, எவயலானகைக

கா

| four)

0ம் அது............. புஸ்தகம். (ம)
இிதைவகையா

0

(9) அது............ மேசெ.

ஏடு

| (five)
(620)

படவ ad| (six)

(ம) அது........ப நோட்டுப் புஸ்தகம். (௯௭0)
மஜ வயல் க்ஸ் ஸி
சள | (seven)
(மழ) அது...
ஜேட். வவ
(11)

புஸ்தகம். (20)
னு

| (eight)

அவங்க............. மாணவங்க.

௫... வை Almrayg | (nine)
(111) இது...
அப (0௦6௦௦).
இந் வ வயவவவைய (note book)
(20) இது............ (chair)
EG வபய்

(chair)

(௩0௮
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(0) இது..........-

ag வவ
(2)

இது

(table) .

(18016)

நாலு..........- பென்சில்.

TG எட...

ந,

11௭௭

| (pair)

1)

அது அஞ்சு.............புஸ்தகம். (0௦280)

.

ஏடிஷ....

வ

௫8801] (dozen)

Write the following figures in Tamil.
2:

Bt was
ces Semmes

இடு பில்வ

i,

(ஐவ)

வபய்

§.:

இழ

ப பபப

தடு பட வளன்கங்க லங்க

இ

வபண்௭00

இச

103

......((பபப

பவ வவயவ

Combine and rewrite the resultant form in the blanks provided at the right
side,
* (i) ஏழு

+

மாணவி:

Wo, + FTO
(1) ஒம்பது

ஏடி

4 மாணவன்

4 எள:

(ili) பத்து

.......

sec ceeeeereee
: .....-ப

csseecceceeee்,

-- இந்தியன்: ......

பர 4 ஏளன 2 பவ
(18) நாலு

்
ர.

-* ஆசிரியன்

ATS + STARA:

Make a howmany

2 ..... வவ

oe

question from every sentence.

() இது பத்து மேசெ.

.

ஏதா104।

(ய் அவங்க ஒம்பது தமிழ் மாணவங்க.

ஏ

எடி எக. எச

|

(11) இது ஆறு ஜோடி நாற்காலி.

ளா எீ€ சாகான் |
(iv) அது அஞ்சு டஜன் நோட்டுப் புஸ்தகம்.

FS SHY SH விஜே சேர |
k.

Match the following.

.

நான்

மாணவிங்க

எ

எச

அவரு

மாணவன்

WIR

ATG

நீங்க

பேராசிரியரு

ale

15
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1.

Join the following according to the Sindhi rule .
(0

மாணவங்க*

ஆ... ee

சார
4 aT:
(1) மாணவிங்க

m.

se etiereseeee

4 ஆ?

பவ்ய

Answer the questions.
(1) நீங்க எத்தனெ

தமிழ் மாணவிங்க

fe சேர் எ, எச
(1) அவங்க எத்தனெ

ஏ

(1) இவங்க எத்தனெ

₹0ச சேக் க

?

மலெயாள

சோர எண்ட ளா
கன்னட

?

மாணவங்க

?

7
மாணவங்க

?

எர 7

VOCABULARY
‘howmany’

இது

‘two’

மூணு

‘those’

ஜோடி

‘pair’

பென்சில்

‘pencil’

நாலு

‘four’

டஜன்

‘dozen’

அஞ்சு

‘five’

உள.
நாற்காலி

‘chair’

நோட்டுப்
புஸ்தகம்

எத்தனெ

சோர்
ரெண்டு

‘these’

₹$

dg

‘three’

33

அது

எத

ர

ஏகா
நீங்க

‘you (pl)

aie

,

ரி] னள
ஆறு

‘note book’
‘six’

STR
‘eight’

Ty

‘seven’

மேசெ

‘table’

8S,
ஒம்பது

‘nine’

ஒருv
STS

one

ப்ளாக்போர்டு

‘blackboard’

எட்டு

ப்

aa

வினு

யப்
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GRAMMAR
1.6.27. The cardinals (Refer 1.4.8) like ஒண்ணு 06, ரெண்டு “8௦ மூணு
‘three’ etc., are also adjectives in Tamil! in addition to base

tives (Refer 1.4.13).

and derived adjec-

The nouns which follow these cardinals

are inflected for

number namely singular and plural.
Excepting human nouns the non-human
nouns are not inflected for number in Tamil.
Example:

3. 6. 27.

இது ஒரு புஸ்தகம்.

BG ௮16 பன |
இது ரெண்டு புஸ்தகம்.

Eg ரஏ ரர |
The cardinal gessrexp:

‘one’ is manifested as

ஒரு

0402௨ ௦௦௧.

எத்தனெ

. ‘howmany’ is the interrogative pronoun which questions cardinals in sentences.

Example :

|

1, 6. 27.

இது எத்தனெ பாடப் புஸ்தகம் ?

gg dd ரான BRET ?

The third person neuter pronouns, in spoken Tamil, do not distinguish number.
In otherwards the plural forms of the third person neuter pronouns are identical with the singular forms.

இது

‘this’

இது

‘that’

அது

₹$

₹$

அது

aE

‘those’

ag

1.6.28. pray Gagmg. ‘four pairs’, 9@5e
ratives.

‘these’

Legeir ‘five dozens’ etc., are enume-

They are always followed by plural nouns.

-plural marker is not added tonon-human nouns.

1. 6. 28.

But in spoken Tamil the

Example :

அது நாலு ஜோடி பென்சில்.

ag arg ள் பரண |
அது

.

அஞ்சு டஜன் நோட்டுப் புஸ்தகம்.

ag SHY SHA NEST FRSA |

1.6.29. rie

is the second person plural pronoun (Refer i.1.1).

. ம,6.29.

நீங்க எத்தனெ

மாணவிங்க

எ சேர் எர
ம

: பாடம்

Example

:

?

|

+ புஸ்தகம் ௮௮ பாட. புஸ்தகம்

ரான + Gee SoS gee
கன்னடம்

கனு
பாட-.

4 மாணவங்க

-5 கன்னட

* ஏரு -2 கட எரி

மாணவங்க

(Refer 5.2 1௦ 1.1)

புஸ்தகம் -5 பாடப்புஸ்தகம்

OTs + GRA -5 0160 Geer
நோட்டு 4 புஸ்தகம் -2 நோட்டுப்புஸ்தகம் (Refer S.4 in 1.2)

படத்த பப்லு ட்ட பப

ப

UNIT

1
LESSON

JAWAHARLAL

7

NEHRU

DIALOGUE

els | SIT, TAG ATE Pp

Daddy, who is he ?
(Whose picture is this ?).

சுந்தரம்: இவருதான் ஐவஹர்-

He

செல்வி : அப்பா,

இவரு

யாரு

?

லால் நேரு.
இந்தியாவோடெ
மொதலாவது
பிரதம மந்திரி.

is

Jawaharlal

Nehru.

Fay
TRI
எனா Ae|
ணச் என்ட
ரண எண்

செல்வி : இவருதான் நேரு
“மாமாவா ?

ண : சனா

சள

Is he uncle Nehru ?

9

(It

is

a

picture of Jawaharlal Nehru). (He is)
the first prime minister of India.
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சுந்தரம் 2: ஆமாம்மா,

இவருதான்

Yes dear, he is uncle Nehru.

நேரு மாமா.

டர

: ஏராள, ஈச AG
பயி

செல்வி : நருமாமாவோடெ
அப்பா யாரு 7

Who

is the father of uncle Nehru ?

ஸ்ர : உளான்
எலா ௭௩ ?
சுந்தரம்:

அவரோடெ

அப்பா

மோதிலால் நேரு. அவரு
ஒரு பெரிய வக்கீல். அவ
ரோடெ மொதல் மகன்தான் நேரு,

His father is Motilal Nehru. He was
a famous advocate. His first son is
Nehru.

டர : எவன் ஸர Hfgarq 98
sae atte பீரா சலி |
௮௭௮6 எ ABA 96 |
செல்வி : இந்திராகாந்தி
ேநருவோடெ மக, இல்லே ?

Mrs. Indira Gandhi is Nehru’s daughter, isn’t she ?

சுந்தரம்: ஆமாம்மா.
இந்திராகாந்தி நநோருவோடெ.
மக.

Yes, dear.
daughter

dafa: sacrmiieg jected He, sea?
Indira Gandhi is Nehru’s

gravy: ராரா | எண“

“96

௭8)

செல்வி : இந்திராகாந்தியோடெ
அம்மா யாரு ?

Who is Mrs. Indira Gandhi’s mother ?

dala : sacri eas seat are?
சுந்தரம் : அவங்களோடெ

கமலா

அம்மா

Her mother is Kamala Nehru.

நேரு.

GACY : IFRS SAT HAT Ae
செல்வி :

அவங்க

நேருவோடெ

மனெவியா

Is she Nehru’s wife ?

?

ஸ்ப : sag Feats afferent ?
சுந்தரம்

ண: ஆமாம்மா,
நேருமாமா
கமலாவோடெ கணவரு.

கணு : சாண,

ளான

AS BG |

கள-

Yes dear, uncle Nehru is the husband
of Kamala.
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Howmanieth prime minister. of India
is Mrs. Indira Gandhi ?

செல்வி : இந்திராகாந்தி இந்தியாவோடெ எத்தனாவது
பிரதம மந்திரி ?

ன்: ராணா என்கி

traatag 1800 aftaft ?

சுந்தரம் : அவங்க

She is the
India.

இந்தியாவோ-

டெ மூணாவது பிரதம
மந்திரி.

wary: sag

third

prime minister of

eFeardd qnag

frcan Afra |

DRILLS
a.

Variation drill

ம. 7.30.

நேரு மொதலாவது

பிரதம மந்திரி.

78 afearag firer afer |
இந்திரகாந்தி மூணாவது பிரதம மந்தீரி.
சோ
aonag faraa afeafe |
இந்திராகாந்தி எத்தனாவது பிரதம மந்திரி ?
ளா“ மேளா [ரர எவ் 9
இத்திராகாந்தி மூணாவது

பிரதம மந்திரியா ?

siqumi-g சகு 180 எவனா?
ம். 7. 3ம்.

அவங்க

நேருவோடெ

மனெவி.

gag னிட எனி |
அவங்க

மக இந்திராகாந்தி.

௮௭ ௭₹ 20066 |
b.

Build up drill

.

(i) நேரு மொதலாவது
மந்திரி.

ண

மந்திரி

பிரதம

ன்னா எக

afraft
பிரதம
faraa
மொதலாவது

நேரு மொதலாவது

ட... உ

35

ராண எப

மந்திரி

ataft

பிரதம மந்திரி
foray afraft
மொதலாவது

எடு
Caw

பிரதம மந்திரி.

0
நேரு

86 எ

பிரதம மந்திரி

எவ

மொதலாவது

பிரதம மந்திரி.

ராண ஈண் |
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(1) இந்திராகாந்தி எத்தனாவது

இந்திராகாந்தி எத்தனாவது

பிரதம

மந்திரி ?

பிரதம மந்திரி ?

சரணா Ccaatag faxaR
எ?
எத்தனாவது பிரதம மந்திரி ?
- Ceaarag faran afeaft 9
இந்திராகாந்தி

உணட

சள (6 ளே

faraa

afeatt 2

எத்தனாவது

பிரதம மந்திரி ?

௭௭ (ண எவ் 7
இந்திராகாந்தி எத்தனாவது

பிரதம

மந்திரி ?

sfequmira ௭1௭௫ 109௪

௭9117
c.

Expansion drill

(0) நேரு மந்திரி.

நேரு மந்திரி.

85 17516 |

95 எர

பிரதம மந்திரி

நேரு பிரதம மந்திரி.

ரன ௭-7

மொதலாவது

46 foray afealt |
நேரு மொதலாவது

மந்திரி

இந்தியாவோடெ

பிரதம மந்திரி.

35 algatag foray afeate |

afeatag afraft
சி

|

நேரு இந்தியாவோடெ
வது பிரதம மந்திரி.

மந்திரி

எ

மொதலா-

95 stamad afgarag farqa
afraft

(ய) இந்திராகாந்தி எத்தனாவது

இந்திராகாந்தி எத்தனாவது

பிரதம மந்திரி ?

“6

சோணாடு ராண

௭16187

இந்தியாவோடெ
பிரதம மந்திரி 2

எத்தனாவது

சரணளிச் சேோளகமு

ண

இந்திராகாந்தி இந்தியாவோடெ

ணா

சொல்க சோளா

faraa afrafe ?
மனெவி.

அவங்க

aray AAfa |

தேருவோடெ

aead atta

d.

டி

பிரதம

எத்தனாவது பிரதம மந்திரி ?

1804

afraft ?
(iti) அவங்க

மந்திரி ?
வர
௭1918 ?

ஏ

அவங்க

மனெவி

மனெவி.

௭418)
நேருவோடெ

௮9௭ sears af |

Question-Answer drill
(0௦:

இவருயாரு

2?

896 [8 7

4:

இவருதான்

ஜவஹர்லால் தேரு.

FARAA HAKATA TE |

மனெவி,.
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Gi) Q:

இவருதான் நேரு மாமாவா

SARITA AE எள
ஆமா.

A:

இவருதான் நேரு மாமா.

STAT | SARA

AS ATAT |

Q:

நேரு மாமாவோடெ

அப்பா யாரு?

A:

அவரோடெ

மோதிலால்

Q:

இந்திராகாந்தி இந்தியாவோடெ
மந்திரி ?

(iit)

(iv)

?

?

ae HTATAS scar are 7
அப்பா

aaa’ scar aaa Ae |

நேரு.

எத்தனாவது

பிரதம

ணாக உணளிச் ளோடு ரர எர: p

A:

இந்திராகாந்தி இந்தியாவோடெ மூணாவது பிரதம
மந்திரி.

ணா 06 சானி ஏரா 8௭ எ1₹6% |
e.

Substitution drill

(0 அவரு மொதலாவது
மந்திரி.

பிரதம

ஏர எளி
ர ஈக.
ரெண்டாவது

அவரு மொதலாவது
மந்திரி.

பிரதம

அவரு

பிரதம

௭௯ என்னாடி
ன எளி!
ரெண்டாவது

மந்திரி.

tosrag
மூணாவது
எத

௮௭5 ஸ்ட ன எ)
அவரு மூணாவது பிரதம மந்திரி.
௮9% ஏரா 0 எவ |

நாலாவது

அவரு

ளட

8௭5 எட

அஞ்சாவது

அவரு

ஏனாம்

89% ௭5௭196 180 ௭46 |

ஆறாவது

அவரு ஆறாவது பிரதம மந்திரி.

ஏழாவது

அவரு

OTS

05184
எட்டாவது

Erde
ஒம்பதாவது

aFagTag
பத்தாவது

ணட

நாலாவது

பிரதம மந்திரி.

faces afrafe

அஞ்சாவது

பிரதம

மந்திரி.

wae sag fares afafe |
ஏழாவது

பிரதம மந்திரி.

8195 608194 16 ௭1474 |
அவரு எட்டாவது

பிரதம மந்திரி.

wae Cerag free afaft |
அவரு

ஒம்பதாவது

பிரதம மந்திரி.

wae sitvagiag foray afatt |
அவரு

பத்தாவது பிரதம மந்திரி.

896 என ப

எ!
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(1) இவருதான் மாமா.
FIAT

ATAT

இவருதான்

அப்பா
அவ

உரி அனா |
இவருதான் கணவரு.

கணவரு
PIGS
மகன்

896014 996 |
இவருதான் மகன்.

eT

3௭

(11) அவங்கதான் அம்மா.
அஜி
என
மனெவி

AeA |

அவங்கதான்

saa AAT |

மக

அவங்கதான்

We

௮88௭11
6 |

Transformation

பிரதம

35 எரனோசகடி நண

எனி

மகன்

மக.

drill

(0 நேரு மொதலாவது
மத்திரி.
அவரோடெ

அம்மா.

எம அனர |
அவங்கதான் மனெவி.

|

ப்

f.

மாமா.

898-111 ATAT |
இவருதான் அப்பா.

|

நேரு

எத்தனாவது

பிரதம

மந்திரி ?

ae traatag firan aaft 9
அவரோடை
நேரு ?

மொதலாவது

தேரு.

எத்தனவைது

மகன்

௮௭06 எரணொகடி என 7௩ |

gat Ucaaag AeA Ae ?

இந்திராகாந்தி மூணாவது

இந்திராகாந்தி எத்தனாவது பிரதம

பிரதம மந்திரி,

மத்திரி 2?

ணா

ணா

ராக 100

௭17674 |

ட

100

81815 7

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

இவருதான் நேரு............. (0016)
SICAL TG verre (uncle)
இவருதான் நேரு மாமா.

SAAT

AG ATAT |

() நேருவோடெ............ மோதிலால்

ச் ............

யய

நேரு. (ம

ae | (father)

(1) அவரோடெ......... தான் நேரு. (6010

ஓஸச்............. ௭.5

| (609)

(1॥) இந்திராகாந்தி தேருவோடெ.........ப (daughter)
௩

ரு

ன ட...

(daughter)
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(1)

(௦16௩௧)

இந்திராகாந்தியோடெ......... .... கமலாநேரு,

சேணம்

...........

BHAT BS | (mother)

(v) கமலாநேரு நேருவோடெ............- (wife)
கணு எமை... (wife)
(vi) நேரு கமலாவோபெ............. (கய80வாபி)
ae காளி பங்க
க ககக (பல்லால்)
ஒரு பெரிய............. (advocate)

(vii) அவரு
௮௯

௮1௧ ரச

சனக

ளவ

(advocate)

(vill) தேரு இந்தியாவோடெ............. (prime minister)
ae
ணாள
க்கப்ப வ (prime minister)
(௦) நேரு........... பிரதம மந்திரி. (பரப்

AB பபப
h.

fares afeafe | (frst)

Frame questions for the answers given below following the models.
1௦021

: க:

மோதிலால்நேரு

நேருவோடெ

அப்பா.

வள்ள 85 Feds scat |
0:

மோதிலால் நேரு யாரோடே.

அப்பா

ஜிளோ௭ 6 சவக் எர 9
(1) நேரு இந்திராகாந்தியோடெ

அப்பா.

85 சணா [6னி் ஏர |
(ii) நேரு கமலாவோடெ.

கணவரு.

ab BAATAS HAE |
(14) கமலாநேரு இந்திராகாந்தியோடெ. அம்மா.

கள

20

14௦961 : &:

0:

எனா |

தேரு மொதலாவது

பிரதம மந்திரி,

3 எள

எர

ன

நேரு எத்தனாவது பிரதம மந்திரி 7
95 ௭1௪௫

[ரன எவ

9

() இந்திராகாந்தி மூணாவது பிரதம மந்திரி.

சகர ₹6 ஏரா 10 ௭974

(ii) நேரு மொதலாவது

Ae ATQaTAg AEA |
100௨ : க:

ஆமா,

மகன்.
இவருதான் நேருமாமா,.

STAT, SACHA சான |
௦:

இவருதான் நேருமாமாவா ?

FRAT TS ATA 7

?
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(0) ஆமா, இந்திராகாந்திதான் மூணாவது பிரதம மந்திரி,

அள, எ

(ii) ஆமா,

ட் 10௪ எக

கமலாநேருதான்

எள, கணா

நேருவோடெ

|

மனெவி.

னிம் எனச் |

(iii) ஆமா, நேருதான் மோதிலால் நேருவோடெ. மொதலாவது
மகன்

ளன, ண்
i.

னி சாளோட எரு

Transform the following cardinals into ordinals.
()

மிமூணு?.......

(1)

எவ

(Vil)

அஞ்சு...

ஒம்பது

Here is some information.

2.

(யி பத்து 2...

வய

in one sentence using the

Put it all together
Qpdsrar
bs

ளா
மூணு
aa
பிரதம

மந்திரி

ண

என

|

இந்திராகாந்தி மூணாவது பிரதம மந்திரி.

stacmifea qorag faraa afeafe |
() இவரு
60%

அஞ்சு

ஏஷ.
மாணவரு

AMA

வவ

பபப

ஏ

same order as in the example given below.
Example:

வம

ச

ஏடு

௭௩...........
j.

மண்னை

மழ

வளை கக

ஏஷ...
(iV) ஆறு?

வய

(Vi) எட்டு?

(01) நானு 2... பயை
ஈர

3. பய

ஏழு

ஏட வலையை

ஏர...

(1) அவரு
89895

பத்து

aed
மாணவரு

FATIGR
“ஆ
அ
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(ம்) நீங்க

(2) இவரு

ரி

eae

BH!

நீங்க

ae

ae

மாணவரு

ரெண்டு

ATE

vy

மகன்

6
“ஆத
47

(௫) இது

(8) இது

₹$

eg

நான்

நீங்க

ar

ae
ஏழு

மூணாவது

எரா
நாவல்

BS,
நாவல்

்

“198

படப்
“த்

ஏ
k.

Join the following according to the sandhi rules.

சண

+ afte: ee

மாமா

+ ஓடெ2.....

சா

- are

கமலா

:

sag + ae: .....
60
;

SAAT + MS to.
அப்பா

*

ஓடெ

2...

* ஓடெ

இவங்க

டப

ஓடெஒ.....

4

3...

ஓடெ

4

(1) அவங்க

4- ஓடெ3.....

(i) இந்தியா

+ வி

ரர.

மாணவங்க

4

ஓடெ.....

aay + atts oe

3...

aay + ait te.
(1) நேரு

854 லி...

«.....-

ளா

+ ae:

மனெவி

4 ஓடெ:.....

HAY
+ BNE
1,

:.......

(12) இந்திராகாந்தி * ஓடெ

* ஓடெ:......

es

Answer the questions.

டட

இப்ப இந்தியாவோடெ

0 எிணலிச் ர

பிரதம மந்திரி யாரு £?

௭88 ௭162

(ii) ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியாவோடெ

ப

பிரதம மந்திரியா ?

Waele Ae gaara ஈச எரி 7
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(iii) உங்க அப்பா ஒரு வக்கீலா 7

சே ஸர ஸி5 ஈளிள 7
(9 உங்க மனெவி/கணவரு பேரு என்ன ?

ஆ எனி / ௧௭௭௧ 06 னே 9

(2) நீங்க மொதலாவது

ate afqarag FEAT ?

(1)

உங்க

ர

அப்பா

ஸர

யாரு

ப

மகனா ?
?

815 7

(vii) உங்க அம்மாவோடெ

பேரு என்ன ?

3௪ ரானி 06 சே 9
VOCABULARY
இந்தியா

‘father’

அப்பா

‘India, name of the
country’

பப

fear

மொதலாவது

18

மாமா

‘uncle’

‘prime minister’

பெரிய

‘famous’

மக

‘daughter’

fran Affe

|

|

ப்ர

எசா
‘an advocate’

வக்கீல்

1975.0 WPA

9௭

we
‘son’

மகன்

‘first’

மொதல்

எண

எ:

அம்மா
FAT
மனெவி

‘mother’

அவங்க

‘that she (sg. hon.)’

‘wife’

aay
கணவரு

‘husband’

எத்தனாவது

‘howmanieth’

என

௧௭95

னாடு

முணாவது

‘third’

௭018

GRAMMAR

‘third’ is an ordinal, Ordinals are formed by
1.7.30. மூணாவது டு
adding the sufhx -g,eug) -SITGg to the cardinals (Refer 1.6.27). Example :

் 1.7. 80.

இந்திராகாந்தி மூணது

பிரதம மந்திரி,

sfaurmitg qonag faa alrafe |

ஓண்ணாவது (ஒண்ணு + Mougi) AMT
another variant

மொதலாவது

(மொதல்

(ATTY + slag) ‘first’
+ ஆவது)

) ‘first’ which can also be 0520 8 மொதல் alga
;
suffix, Example:

ataaag

(Alaa

has
+

‘first’ without ordinal

.
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1.7.30.

நேரு மொதலாவது

பிரதம மந்திரி.

85 எண்ட (நான ௭1௨71 |

நேரு மொதல் பிரதம மந்திரி.

85 எண 100 எ

|
ப] 211

The corresponding question form is எத்தனாவது
11 15 2001200860 ௦8 எத்தனெ ரி வாம் ஆவது ஷு.
1. 7. 30,

இந்திராகாந்தி எத்தனாவது

வர

‘howmanieth’.

Example:

பிரதம மந்திரி ?

கேஜ ரன எ

7

Note that the nouns which follow ordinals are not inflected for plural.
1.6.27) Example:
3. 7.80.
இந்திராகாந்தி மூணாவது பிரதம மந்திரி.

ணா
1.7.31.

(Refer

எரா ஏன எப

Consider the following example.
3. 7. 31.

அவங்க

நேருவோடெ

மனெவி.

aag விச் எனி |
As you know, 9jcunsam மூக

15 11ம் றன5௦௩ மபறாகற ற1யாக1 pronoun,

It is here

used to refer to feminine singular to denote respect.
Although the epicene
plural pronouns இவரு 86% 8004 அவரு 30% ௨௨ used to refer to singular
honorific it is quite common in spcken Tamil to use Meudia FGF and gums
Slq¥F to refer to feminine singular honorific.
TIS and

sem

Bqs

The epicene plural forms. Gaug

are confined to denote only masculine singular honorific,

Sandhi 9. வ் 8 is added to the words or particles ending in ~9; -8], -<2% ~SIT,

௮.

2௫) பள

து,

ஓ ஏ,

-ஓ ஜு], ஹம் -gar ஏ,

by a word or particle beginning in vowel.

இந்தியா

when

they are followed

Example:

* ஓடெ -௮ இந்தியாவோடெ

2₹ண - விச >sfqarate
தேரு

+ ஓடெ

5 நேருவோடெ

38 4 ate > ச்சி
இந்திராகாந்தி

ணார
மூணு
AY

4 ஓடெ

-5 இந்திராகாந்தியோடெ

* விட்

* ஆவது

சோனி

-5 மூணாவது

(68

8.8 in 1.5)

(612 5.3 1௦ 1.2)

+ Sldg — Wag

அவங்க

4 ஓடெ

-5 அவங்களோடெ

(2

8.6 in 1.5)

say + ars > saya
Notes:

-toiom -FAT is a truncated form of -9;.bing -3IFAT.

Tamil, added to any

sentence

to

indicate

that

It is, in spoken

the speaker shows reverence,

respect and affection to the hearer. Example : piom ‘toto இவருதான் நேரு
மாமா.
அசரா
சேன 96 எர | Similarly, -cim -taT which is the
- truncated form of 9/17 SCOT is used to indicate the same meaning. -ம்மா/
ப்பா -அர/பர is also used when the hearer is younger to the speaker.
ச்

UNIT

1

LESSON

WHOSE

UMBRELLA

8

IS THIS?

DIALOGUE
சுந்தரம் :

சுரேஷ்,

இது

யாரு

கொடெ ?.... உங்க. ளோடெதா ?

“Mr. Suresh, whose umbrella is this?...
Is it yours ?

Gray : GU, Fy Ae Bre 2...

செக 7

சுரேஷ்: ஆமா, இது
கொடெ.

என்னோடெ

ஏன : வாள, 88 லர்
சுந்தரம்

ன: அது

யாரோடெ

Yes, this is my umbrella.

|
பேனா?

Whose pen is that ?

way: ag aed BAT
சுரேஷ் : அது

டெது.

நர ச௪ய்யாவோ-

ர : ஏடி எனனாளிஷி |

That is Mr. Narasaiah’s (pen).
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சுந்தரம் : இந்தப் புஸ்தகம்
யாரோடெது ?

Whose book is this ?

சுரேஷ்: இந்தப்

This is alsv Mr. Narasaiah’s (book).

HAY | Gq ரான ௭06 7
புஸ்தகமும்

நரசய்யாவோடெது.

ஏன : ஈடே னர எனன ளம
சுந்தரம் : இந்தச்
சிலும்

சின்னப்

|

பென்-

அவரோடெதா

Is this short pencil also his (pencil) ?

?

gary: எண எனம 84௭8௭

HATS 7

சுரேஷ் : இல்லெ,

அது

No, That is my pencil.

என்னோட

பென்சில்.

ay: ged, ag Cg Ufa |
Which

சுந்தரம் : எந்தப் பென்சில் அவ-

ரோடெது

is his pencil ?

?

aay: tray dad aang 7
சுரேஷ்

: அந்தப் பெரிய

That big pencil is his (pencil).

பென்சில்

அவரோடைது,

aw: arag dhe dag wats
சுந்தரம் : இது உங்களோடே
கைக்குட்டெயா

2?

ஷர : ₹6 சேலிக் கடச
ஆ

சுரேஷ் : இல்லெ.
டெது

இது

's this your handkerchief?

7

என்னோ-

No,

It is not mine.

இல்லெ.

OU : red | eg Gey
eect |
DRILLS
a.

Variation drill

3. 8. 32,

இது

என்னோடெ.

₹$ சிகி கரசீ |

கொடெ.

இது என்னோடெது.

₹6 2னிஷ் |.

இது என்னோடெது

இல்லெ.

Bg ரிஷ் சர் |
இது யாரோடெது

| WISE ?

?

Lesson 8 / 85
1. 8.33.

இந்தப் புஸ்தகம் அவரோடெது.

30 ரர ஏர0த |
அந்தப் புஸ்தகம் அவரோடெது.

ray நன ௭௭9 |

எந்தப் புஸ்தகம் அவரோடெது

வ
b.

நள

ஏஷ

|

Build up drill
() இது என்னோடெது.

இது என்னோடெது.

ரத €ேஷ் |

ag CANS |

என்னோடெது

என்னோடெது

ஷ்

ஜோஷ்

இது

இது என்னோடெது.

gg

₹ வேக |

(ம) இந்தச் சின்னப் பென்சிலும்
.

?

அவரோடெதா?

rag faery மிரா
அவரோடெதா

இந்தச் சின்னப் பென்சிலும் அவரோடெதா ?

waq (ஏம மிட

?

அவரோடெதா

அணண் 2

?

ஏஸி 9

பென்சிலும்

பென்சிலும் அவரோடெதா

ரா எண்ன 9

சின்ன

fart

foray dagy statisar ?
இந்தச் சின்னப் பென்சிலும்
அவரோடெதா?

rq

rad faq afegy sadear ?
இல்லெ.

இது என்னோடெது இல்லெ.

ரூ ஷ் sed |

ag Uae ee)

என்னோடெது

என்னோடெது இல்லெ

இல்லெ

இல்லெ

geet

ச்
இது

₹$

?

சின்னப் பென்சிலும் அவரோடெதா ?

இந்த

(11) இது என்னோடெது

என்ன ?

வட்ட

இது என்னோடெது

மனிஷ்
ஈர் |

இல்லெ.
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(15) இது யாரோடெது

₹$யாரோடெது
0-7

இது யாரோடெது

?

6 எஙிஞ்?

?

யாரோடெது

₹$

இது

யாரோடெது

5 ஏ

9

?

Expansion drill
(1) அது

அது

பென்சில்.

ஏழ ரள |

நரசய்யாவோடெ

பென்சில்.

arg Ufa |

சின்னப் பென்சில்
1௫0 ௭௭

அது சின்னப் பென்சில்.

arg Farag faa |
அது

பென்சில்

நரசய்யாவோடெ

ag avers Farry faq |
இது இல்லெ.

(1) இது இல்லெ.

59 824 |

gg eel |

என்னோடெது

Grieg ea

இல்லெ

இது என்னோடெது

25 சிஞ் ரரி |

Question-Answer drill

(i)

9:

இதுயாரு

கொடெ

?

685 கரச?
4...

இது

என் கொடெ,

ag CH wie |
(1) 0:
A:

இது யாரோடெ

8% TUS HIE 2

கொடெ

?

இது என்னோடெ கொடெ,

gg UeHIE |
(14)

0:

இந்தப் புஸ்தகம் யாரோடெது

?

A:

இந்தப் புஸ்தகம் நரசய்யாவோடெது.

6:

எந்தப் பென்சில் அவரோடெது

ப னள சார்ஸ் 9
ப GRIST ALATA
(5)

|

ர மண எ௭0ஷ் 2
&:

?

அந்தப் பெரிய பென்சில் அவரோடெது.

araq tha drag wanes |
(ஐ

சின்னப்

பென்சில்.

எனச் சிர

d.

?

ஏஏ ?

ஷ் 7
இது
c.

2

பூ:

இது

உங்களோடெ

3 HAS SaGeeaT

&:.

கைக்குட்டெயா

இல்லெ. இது என்னோடெது இல்லெ.

se | ag Coe eee |

?

இல்லெ.

Lesson & / 57
e.

Substitution drill
(i) இது என்னோடெ

ag Unis HIS |

இது

Gana.

என்னோடெ

கொடெ.

gg Crd HN |

Substitute
டேனா

இது என்னோடெ

ag சோ

சொ

பேனா.

BAT |

இது என்னோடெ

் கைக்குட்டெ
கூ

கைக்குட்டெ.

mage

ag

கடிகாரம்

இது என்னோடெ

கணு

eg ளிக்க

கடிகாரம்.

பென்சில்

இது என்னோடெ.

பென்சில்.

ர்
Gi) இது

ag Cand ௭௭

a

என்னாடெ

ன் Sap? |

|

இது என்னோடெ

கொடெ.

கொடெ.

sg Uae He |

ag Uae OTS |
Substitute
உங்களோடெ

இது உங்களோடெ.

கொடெ.

இது எங்களோடெ

கொடெ.

ig எலி STE |

ஜெனி
எங்களோடெ.

wear

ag லி கரச |

நம்மோடெ

இது நம்மோடெ

எனி

gg aad af |

கொடெ.

அவரோடெ

இது அவரோடெ

கொடெ.

இவரோடெ

இது இவரோடெ

கொடெ.

satis

gy sas HE |

அவங்களோடெ

இது அவங்களோடெ

ஏலி

IE HAAS we |

கொடெ.

இவங்களோடெ.

இது இவங்களோடெ

கொடெ.

SAMOS

₹$ ௭௭௦ ௧18 |

gg saad STS |

ஏச

(ம) இந்தச் சின்னப் பென்சில்
அவரோடெது.

௭0 [என மிள ஏச
Substitute

பெரிய

dfta
புது

இந்தச் சின்னப் பென்சில் அவ-

|

ரோடெது.

ஈன (எற பி

நல்ல

Ave

எஸ் |

:

இந்தப் பெரிய
ரோடெது.

பென்சில் அவ-

எ மிர daa aad |
இந்தப் புதுப் பென்சில் அவரோடெது.

us

|

-

3560 0௭ 46௭௭ எரிரத |
இந்த நல்ல பென்சில் அவரோடெது.

ag aed dag TNS |

88 { An Intensive Course in Tamil
பழெய

இந்தப்

பழெய

பென்சில் அவரோ-

டெது.

seaq usta oft sates |

ஈன்
f.

Transformation drill

(1) இது என்னோடெ

gg Cats wie |

கொடெ.

இது நரசய்யாவோடெ:

gg Aces TAT |
இது அவரோடெ

₹6 ஏ௭ுிச மிரள |

பேனா,

இது என்னோடெது.

gg ட்ட்கி

இது நரசய்யாவோடெது.

₹ எனி

பென்சில்.

இது உங்களோடெ
கைக்குட்டெ.

|

இது அவரோடெது.

gS HIE |

இது உங்களோடெது.

85 ஜானிச் காகும் |

₹5 மெலி |

(11) இது என்னோடெது.

இது யாரோடெது

?

gg Criss |

gS anise ?

இது நரசப்யாவோடெது.

26 எனவ6$ |

இது, யாரோடெது

gg aes ?

?

இது அவரோடெது.

இது யாரோடெது

?

95 எரவிஷ் |

ஏரி ?

இது இவரோடெது,

இது யாரோடெது

ச சரஸ்

gg anda 7

(111) இது என்னோடெது.

இது என்னோடெது

ag CHG |

?

இல்லெ.

3g Uae g eet |

இது நரசய்யாவோடெது.

இது நரசய்யாவோடெது

56 எனளனிஷ் |

Sg Tea Eee |

இது அவரோடெது.

இது அவரோடெது

aq saree |

8g sandy என் |

இது உங்களோடெது.

இது உங்களோடெது

₹$ எலி |

இல்லெ.

இல்லெ.

₹$ சலி ஈர் |

இல்லெ.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below,

240081:

using

the cues

given

in parentheses as in the mode!

இது என்னோடெ............. (umbrella)
ag gaye ட.
(umbrella)
இது என்னோேடெ கொடெ.

Bg Uae HE |

-
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() இது என்னோடெ.............. (ரஸ)
ag tae

வய

(020011)

(11) அது நரசய்யாவோடெ............. (pen)
az ஏனம் ............. (pen)
(10

(9

இது

29 aGaraGy

gy

லிட் அய டட (13200௦)

அணைப்

....-...+---. (handkerchief)

பென்சில் அவரோடெது.

செவ்வி வவ்விய frre TAS
QV) பய

(௨)

| (that)

பென்சில் இவரோடெது.

ப பப்ப்ப்ப்ப

fra

சச

(48)

| (this)

(ம். .......... பென்சில் அவரொடெது

பப்ப

3௭௭

HAVE 9 (this)

(6ம்) அது...

பென்சில், (012)

SG) « meer
h.

? (which)

௭௭ | (big)

Frame questions for the answers given below following the models.
41௦04] : &:

இது என் கொடெ.

gg ta aie |
0:

இதுயாரு

கொடெ

?

Sg ae HIS ?
(1)

இது என் பென்சில்.

₹5 8 ர்க)
(11) இது

உங்க

கைக்குட்டெ.

Bg ow HaGeE |

(11) இது நரசய்யா புஸ்தகம்.
BE ACT
Model:

FEAST |
A:
௦0:

@gi என்னோடெது.

₹$ ரிஷ் |
இது

யாரோடெது

25 ஏஷ

9

() இது உங்களோடெது.

EE SHANE |

(1)

இது

நரசய்யாவோடெது,

Sq ATHENS
(11) இந்தப்

பென்சில் அவரோடெது.

grag மிர ஏஸ் |
(ம) அந்தப் பேனா அவரோடெது.

ரோம

சஷ் |

?
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Model:

இந்தப் பேனா நரசய்யாவோடெது.

A:

gray Gar acacaratgg |

?

நரசய்யாவோடெது

எந்தப் பேன

0:

?

க ளே எளி

(i) இந்தப் புஸ்தகம் நரசய்யாவோடெது.

|.

௭39 ரன எனி

(ய் அந்தப் பெரிய பென்சில் அவரோடெது.

௭௭ எஞ் |

சர ரர

(iii) அந்தக் கைக்குட்டெ உங்களோடெது.

aren HIBS BRAS

|
.

௩

ல

provided at the right

Combine and rewrite the resultant form in the blank

i

side.

31௦041 :

என்னோடெ

4. கொடெ

Gas + wie: Css
4

() என்னோடெ

: என்னோடெது

௮.
பென்சில் : ..........

4 பேனா8 (யய

(2) யாரோடெ

OOS + VAT cece

(110) நரசய்யாவோடெ

4 புஸ்தகம்: ... eee ப

என்னுள் * சள
*

(iv) உங்களோடெ

: eee
: .......

புஸ்தகம்

வக

BROS + GRAS : eee
j.

Change these affirmative sentences to negative.

(0 இது என்னோடெது.

36

னி

|

(ii) அது உங்களோடெது.

ஏ எனி

|

(111) அந்தப் பென்சில் நரசய்யாவோடெ.து.

araq Uae Tease |
k.

Join the following according to the sandhi rules.

(i) நரசய்யா

ஏஎ

+ QO t ieee

(il) அவரு

4 லிட்...

இந்தியா

4 ஓடெ

: ௮

ண

- விச்:.............

கமலா

*

ஓடெ.:

DAA
+ AS

WS

அப

பப

* ஓடெ.3

+ BS: ee

இவரு

4 ஓடெ 8 வ

28% 4 விர்...
;

யாரு

4

ஓடெ

வப

WTS
+ லிச்:..........

பிடவம்
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(1) உங்க

(1) என் 4 ஓடெ

5.

4 ஓடெ
4

அவங்க

4 விச்:

௭

SFt ANS te,

2... ca

3.

ஓடெ

MAP + BS: eee
இவங்க

4

ஓடெ 3...

பய

சரச 4 விம்;
1.

Answer these questions.
(i) இது

உங்களோடெ. கைக்குட்டெயா

?

gq aHaS HaHedar

(ii) 9g) உங்களோடெ

டேனாவா

?

௮5 எனி ளா ?
(iil) எந்தப் புஸ்தகம் உங்களோடெது

சர ரர ரெலி
(12) இந்தக் கொடெ

?

?
உங்களோடெதா

GIF HIS THRE ?

VOCABULARY

?

.

யாரு

‘whose’

ae

கொடெ

ors

‘umbrella’

பேனா

‘pen’

இந்த

‘this’

GAT
சின்ன

‘small’

SG
எந்த

‘which’

fart

wg
கைக்குட்டெ

‘that’

அந்த

சட

டூ

‘handkerchief’

ஈத்

GRAMMAR

1.8.32. Apart from various nouns which occur as predicates in equational
sentences (Refer 1.1.1) the pronominalized forms can also have the function of
predicate in Tamil.
They can be formed from i) genitives and ii) adjectives
by suffixing to them the remote demonstrative pronoun .9g1 @fg ‘that’.
Our
immediate concern in this lesson is the first kind of pronominalized form.
us consider the following example.
1. 8. 32.

இது

என்னோடெது.

gg Urns|

The genitive form crett Geno

சி

‘my’ is pronominalized by transforming

the noun கொடெ are ‘umbrella’ into its corresponding remote
pronoun i.e. அது ag

‘that’ and adding it to erairG
en Gi.

the pronominalized sentence would be as follows.

3. 8. 32.

Let

இது என்னோடெது.

ag Une |

னி

demonstrative
ஷீ.

Now
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The corresponding negative of this sentence type is expressed by adding the
negative verb @evolev 888 ‘not’ at the end as in other equational sentences.
(Refer 1.3.11).

1.8.32.

இது என்னோடெது

₹6 ளே
ம்.8.53.
@bes

இந்த ர

Fq

‘this’

(1018 ஊம் அந்த
denotes

இல்லெ.

eed |
the thing

ரோடு “மபம்' காச ௪௦01721146 801௪014785.
or person indicated by the following noun

which is proximate to the speaker and அந்த

person indicated by the following
Example :
1.8.33.

noun

எடு

whichis

‘that’

remote

denotes the thing or

from

the

speaker.

இந்தப் புஸ்தகம் அவரோடெது.

TAY FRITH THUS |
அந்தப் புஸ்தகம் அவரோடெது.

ஏர னன BASE |

எந்த

'ல101' 15 (8 0ப25(100 100,

1. 9, 33.

1 980ற]6 :

எந்தப் புஸ்தகம் அவரோடெது

?

Cragg GRA ௭௭06௫ |
It is to be noted that, these adjectives do not distinguish either number or
gencler.
98001 10.
-9;~ 3f- in the demonstrative pronoun 9g) ag ‘that’ is dropped
when it is added to the genitives.
அவரோடெ

aa

+

Example :
AS!

—

அவரோடது

+ 3g — aadeg

என்னோடெ

* அது -- என்னோடெது

கி் + ag — Tandy
Sandhi 11.

The final consonants

that

monosyllabic words are doubled when
beginning in a vowel.
Example :

என்

are

preceded

by a short vowel in the

they are followed by a word or particle

* ஓடெ -5 என்னோடெ

8 - விச்
நரசய்யா

என

ழ்

4 ஓடெ

-5 நரசய்யாவோடெ

+ ag — avecard

(௨

8.91 1.7)

இந்த + பென்சில் 5 இந்தப் பென்சில்

* பண ஈர

பிண

அந்த புஸ்தகம் -2 அந்தப் புஸ்தகம்

org + நக 4 ராடு மார
எந்த

௭
சின்ன

4 பென்சில் -* எந்தப் பென்சில்

* மீன > tag dia
- பென்சில். 5 சின்னப் பென்சில் (58

fart + daa ௮ [ஏம 8௭௭

8.4 1

1. 2)

.

UNIT

1

LESSON 9

IN THE

HOSTEL

ROOM

DIALOGUE

, சுந்தரம் : சுரேஷ், உங்க அறெ
நம்பர் என்ன

Suresh, What

is your room number?

?

Gracy : GUT, ay ad ara TT?
நம்பர்
சுரேஷ்: என் அறெ
.
பதினொண்ணு...சோமனோடெ அறெ நம்பர்

My room number is eleven...Soman’s
room number is twelve.

ug |
சுந்தரம் : இது

உங்க அலமாரியா?

Gata | 86 ச எள

?

Is it your almirah ?
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Yes.,.these are all Hindi books.

சுரேஷ் :ஆமா... இதெல்லாம்

்.

இந்திப் புஸ்தகம்.

ஸு : ளா...
Geer

fray

|

சுந்தரம் : எதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ புஸ்தகம் ?

Which

are all Narasaiah’s books ?

சார : ளீளர எனணனிச்
861 7
சுரேஷ் : அதெல்லாம் நரசய்யா-

வோடெ

Those are all Narasaiah’s books.

புஸ்தகம்.

9௬ : எண்ர எண் சர?
Are all those nate books yours ?

சுந்தரம் : அந்த நோட்டுப்
புஸ்தகம் எல்லாம்

உங்களோடெதா

ண

?

: ௭ எிக ரு ௭
2166] ?

சுரேஷ் : இல்லெ, அதெதல்லாம்
நரசய்யாவோடெது.

Bw: set, ea

No, those are all Narasaiah’s.

என்ரான்
கே |

சுந்தரம்: இதெல்லாம்

பாரு

Whose

cots are all these ?

கட்டில் ?

890 : எண்ணா

are Sefer |

சுரேஷ் : இது என் கட்டில் ; இது
நரசய்யாவோடேது ;
அது ரவியோடெது.

8௫ : ஈட 0௭ கள;

This is my cot ; this is Narasaiah’s ;
that is Ravi’s.
,

8 எனன

விஞ் ; எட fade |

சுந்தரம் : நீங்க எல்லாம்
மேட்ஸா ?

ண

ரூம்

Are all of you room mates ?

: ரி னேர வ Acar ?

சுரேஷ் : ஆமா, நாங்க எல்லாரும்
ரூம் மேட்ஸ்.
2

ரு : சாள, எச ளோளு ஈர

Fee |

Yes, we aré all room

mates.
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DRILLS
a,

Variation drill
3. 9. 94.

இதெல்லாம் இந்திப் புஸ்தகம்.

9

சவ னர |

அதெல்லாம் நரசய்யாவேர்டெ

புஸ்தகம்.

எதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ

புஸ்தகம் ?

ஏன்ற என்னாள் ரன |

Caray TAS
1.9.35.

Yea 7

அந்த நோட்டுப் புஸ்தகம் எல்லாம்

நரசய்யாவோடெது.

சாம் ஏகா னன ளோ என்னனரே |
அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெது.

ஏண்ணா ATHENS|

எதெல்லாம் நரசய்யாவோடெது

சேரு எனணிஷ் ?

1. 9. 36.

?

நாங்க எல்லாம் ரூம் மேட்ஸ்.

ae Ces BH Req |
நாங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்,

எ ன

ன

|

நீங்க எல்லாம் ரூம் மேட்ஸா

னிச னோ

?

னோ?

b. Build up drill

.

(0) அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ புஸ்தகம்.

ஏண்ணா எனன சிச்ட் |

புஸ்தகம்

அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ
புஸ்தகம்.

எண்று எனனளிசீ ரச |
புஸ்தகம்

Odea

058041

நரசய்யாவோடெ

நரசய்யாவோடெ

பட்டாய்

அதெல்லாம்

அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ
புஸ்தகம்.

ஏண்ணா
(11) அதெல்லாம்
வோடெது.

எளி”

புஸ்தகம்

ஏர
நரசய்யா.

என்னி ரன |

அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெது.

ஏண்ணா எனனன்ஞ் |

ஏண்ணா எனின் |

நரசய்யாவோடெது

நரசய்யாவோடெது.

ATHMASG

AEM ASES

அதெல்லாம்

area

அதெல்லாம் தரசய்யாவோடெது.

agente TH ATaTSE |
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(111) நாங்க எல்லாரும் ரூம்

மேட்ஸ்.

எ ளே BF Faq |

எச ோளு வ 90 |

ரூம் மேட்ஸ்

ரூம் மேட்ஸ்

எல்லாரும்

எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்

நாங்க

ளே
கர 10
நாங்க எல்லாரும்

ary

ச ளோ

வ

ஜே

(11) நீங்க எல்லாரும் ரூம்
மேட்ஸா ?

கேள
ரச
ரூம் மேட்ஸா

90 7

?

ரூம் மேட்ஸ்.

கன

|

நீங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸா

ளிசனோன ன ச
ரூம் மேட்ஸா

?

2

?

ஸர?

வகா?

எல்லாரும்

எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸா

சோள

சோனை

நீங்க

நீங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸா

?

07
?

னி சோக
௮ 12 7

ae
c.

நாங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்.

Expansion drill

(1) இதெல்லாம் புஸ்தகம்.

ede

GRA |

இந்திப் புஸ்தகம்

841 08481

(1) அந்த நோட்டுப் புஸ்தகம்

இதெல்லாம் புஸ்தகம்.

0௭ ஐச |

இதெல்லாம் இந்திப் புஸ்தகம்.

Sdeary slraq Geaey |
அந்த நோட்டுப் புஸ்தகம்

நரசய்யாவோடெது.

நரசய்யாவோடெது.

2

ag ஜின ரள எனின் |

90 ௭0௭ |

எல்லாம் நரசய்யாவோடெது

அந்த நோட்டுப் புஸ்தகம்

சோக எனுனளிஷ்

org Tess Geey கேர எனன
விஷ்|

எல்லாம் நரசய்யாவோடெது.

(iil) நாங்க ரூம் மேட்ஸ்.

எச வன

|

எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்

சோள
ஸா ன |

நாங்க ரூம் மேட்ஸ்,

aT
BH Fe |
நாங்க எல்லாரும்

ரூம் மேட்ஸ்,

௭௭ ணன SH ME
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d.

Question-Answer drill

()

௦:

எதெல்லாம் நரசய்யவோடெ

புஸ்தகம் ?

AS

அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ

ரு எனவவ FRAGA ?
புஸ்தகம்.

ACA ATRATAS GRAFH |
Gi)

Q:

நீங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸா

னி னோ
ஆமா.

வ ன

?

7

நாங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்.

அள | ௭௪ சோள BA AE |
(iii) Q:

உங்க அறெ

நம்பர் என்ன

oF at AFA 0 7
என் அறெ

?

நம்பர் பதினொண்ணு.

8 ஏ6 ௭1 (சரா |
6,

Substitution drill

(1) இது என்னோடெ

25 சேவின் கவர

கட்டில்.

Substitute
அலமாரி

இது என்னோடெ

கட்டில்,

26 ளின் கக |

ஏரா

25 ணி எள் |

இது என்னோடே

அலமாரி.

மேசெ

இது என்னோடெ

மேசெ.

இது என்னோடெ

நாற்காலி.

ae

நாற்காலி

எகா

(1) என் அறெ நம்பர்
பதினொண்ணு.

zg ies Fg |

ரூ ச் ஏகார |
என் அறெ

நம்பர் பதினொண்ணு.

பதகப்பத் பட்டபாபதி

da ot aay ofgafogy |

Substitute
பன்னிரெண்டு

என் அறெ

ரன்

va at arat ofeatog |

பத்து

aed
ஒம்பது
atrag

என் அறெ

நம்பர் பத்து.

Ca at Fra UCT |
என் அறெ நம்பர் ஒம்பது.
Ca oC AR என்ட |

எட்டு

என் அறெ

நம்பர் எட்டு.

weg
ஏழு

WS,

நம்பர் பன்னிரெண்டு.

0 80 ௭1 020 |
என் அறெ

நம்பர் ஏழு.

TF at TIL BS, |
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என்

ஆறு

ப நம்பர் ஆறு.

ஈு

ae

CLS

அஞ்சு

என் அறெ

ay

: ஏ ரோக |
நம்பர் அஞ்சு.

14௭4 ௭௭1 ஏ

(iii) நாங்க எல்லாரும் ரூம்

|

நாங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்.

மேட்ஸ்.
Substitute
நாம

நாம எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்.

எ

எ சோ

நீங்க

நீங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்.

BA ACA |

Tie கோள BA eq |

பிய
அவங்க

அவங்க

எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்.

௮௭௪ சோள வ 90 |

898
இவங்க

இவங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்.

say ளோ

பி
f,

|

எச சோள வன

எச சோள 0 90 |

|

ஊன

Transformation drill

எதெல்லாம் இந்திப் புஸ்தகம் £

(1) இதெல்லாம் இந்திப்
புஸ்தகம்.

சண்ராஏ [௭௭ னர |

சேர 9/0 yeaeH 9

இதெல்லாம் நோட்டுப்
புஸ்தகம்.

எதெல்லாம் நோட்டுப்

இதெல்லாம்

எதெல்லாம் கட்டில் ?

புஸ்தகம் ?

seal eed GRR

போட எிசரா ஏன 7

decd BEA |

vdeay 19௭ 2

இதெல்லாம்

கட்டில்.

எதெல்லாம் அலமாரி

அலமாரி.

ண்ண

secaப இ பார்தி

?

அர்?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

என் அறெ
ர at

நம்பர்............. (eleven)

௭96... 4

என் அறெ

(eleven)

நம்பர் பதினொண்ணு.

ஏர் எனா பர் |
(0) சோமனோடெ அறெ நம்பர்............. (twelve)
வனிச் at எசஏ$ வவ
(twelve)
(ie: இந்திப் புஸ்தகம், (811 (656)
ர
ட்ப 5“
னன
| (all these)
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புஸ்தகம். (௦1 (9௦)

நரசய்யாவோடெ

(1189. அவை

அவவை எவ எனல்

ன்

| (all those)

Gv) அந்த நோட்டுப் புஸ்தகம்.............. நரசய்யாவோடெது.
(al!)

ஈஸ் | (60)

BG NEST னர...

(ம) நாங்க... ரூம் மேட்ஸ். (81)

பபாட்க

ன ace

| (all)

(1) இது என்............ (almirah)
3 கே செய்ப க் வ வடக (almirah)
(vil) இதெல்லாம் யாரோடெ.........-ண

aos

(cots)

sevseeeteceneees (cots)

(viii) இதெல்லாம்.............. புஸ்தகம். (பீர்)

னரா
h,.

பப்ப வவட னன

Frame questions for the answers given

| (000)
below following the model .

14௦081 : &: அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ.

புஸ்தகம்.

அன்னா எனனள் சரச |
0:

எதெல்லாம்

நரசய்யாவோடெ

ண்ணா என்னி ரன
(i) இதெல்லாம் இந்திப் புஸ்தகம்.

௭ 8690 ரன |
(ii) அதெல்லாம் நோட்டுப் புஸ்தகம்.

அண்ணா எக னள |

(11)

அதெல்லாம்

நரசய்யாவோடெது.

அன்ரு எண
i.

Write the following figures in Tamil.

71: பப

்

வவ

இர

ர.

ிஷ் |

12:

ல எனனம

9

ச

YO

2...

வைய

Frame nine sentences from the table given below.

இதெல்லாம்

ஈரா

அதெல்லாம்

அண

மேளா

அலமாரி

௭௭%

கட்டில்

pated

at

2

புஸ்தகம்?
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k.

Join the following according to the sandhi rules.
(i) அது

இது

4 ஆ?

வ

saat
+ ளா:

னோ:

பட.

* எல்லாம் : .........-

Og + னர

L

terrence

-* எல்லாம் :..........

sy +

எது

(ம) அலமாரி

* எல்லாம்:..........

HG + TRAY

:

Answer the questions.
(i) இது உங்க அறெயா

?

ரர எரா?
(1) உங்க அறெ

ஆ ௭௭

நம்பர் பன்னிரெண்டா

?

பன்ன 9

(iii) உங்க ரூம் மேட் யாரு ?

சள

9280

(2) இதெல்லாம் உங்களோடெ

2

செனி€ ரன

புஸ்தகமா ?

?

VOCABULARY
நம்பர்

‘number’

பதினொெண்ணு

TFT

‘eleven’

ரர

பன்னிரெண்டு

‘twelve’

அலமாரி

‘all these’

இந்தி

க
இதெல்லாம்

அள்

ea

எதெல்லாம்
பய
எல்லாம்

By AAR

‘the Hindi

fre

_ language’

‘which/what
are all these/
those’
‘all’

»@ssebe0rb
ர
கட்டில்

1௦௦௯ 04.

எல்லாரும்

னோ
ரூம் மேட்ஸ்

‘almirah‘

‘all those’

‘cot’

௧19௭

Cre

‘all (human)’

GRAMMAR
1.9.34. எல்லாம் Teas ‘all’ is a determinative

pronoun.

It

consists

of

எல்லா
ணா and the conjunctive particle “உம் -~Jq. This functions here as
the subject of the sentence along with the neuter pronouns such as Osi Fs

‘this’, 2g) 81g ‘that’ and ergy eg ‘which’,

Example ;
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_ ம். 9, 94.

இதெல்லாம் இந்திப் புஸ்தகம்.

0௭ சள மனச |
அதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ

ஏன்னா எனச் ரள

புஸ்தகம்.

|

எதெல்லாம் நரசய்யாவோடெ

புஸ்தகம் ?

கேளு எளி ரர ?

1.9.35. Note that in the above sentences the determinative pronouns are
preceded by the plural nouns that are not marked for number explicitely.
These determinative pronouns can be expanded as demonstrative adjective
Example:
+ N + எல்லாம் சோ.

3.9. 35.

அந்த நோட்டுப் புஸ்தகம் எல்லாம் நரசய்யாவோடெது,

aire ஸிகஸு ரன சோர எனன 9ிஷ் |

1.9.36. Like other pronouns the determinative pronoun also distinguishes
gerider. எல்லாரும் TIAA ‘all (the persons)’ denotes non-neuter gender. It
is also used with the ccnjunctive particle -9_ ib(srevevmit உம் ௭ எல்லாரும்),
In spoken Tamil the gender distinction between
is not strictly maintained,
and எல்லாரும் சோ
(16 056 ௦8 எல்லாம் சோ
may be used
30 எல்லாரும் சோள
In other words, both ereveurid னோ

-3A (a

aA

+ 3A= சோள.

Example :

with the human pronouns.
1.9.36.

நாங்க எல்லாம் ரூம் மேட்ஸ்.

aie Geely BA ACA |
நாங்க எல்லாரும் ரூம் மேட்ஸ்,

னெ |

ச ளோ ன

Sandhi 12. When the conjunctive particle -2_ ub -34 is added (௦ எல்லாோ]- the vowel -2. -g is lost ie., எல்லா 4 உம் ௪ எல்லாம் OAT +

aH = Fea

அலமாரி

*- ஆ

saat + a
ரவி

4 ஓடெ

2

அலமாரியா

எணாானா
-2?ரவியாடெ

(Refer 8.8 in 1.5)

vfs + ote —> cfaare
இந்தி - புஸ்தகம் -? இந்திப்புஸ்தகம்
sfeq + Geren —> sfraq gered
நோட்டு

4 புஸ்தகம் -2 நோட்டுப் புஸ்தகம் (822 5.5 1௩ 1.2)

HEE + GBA 5 ரி

னள

UNIT

1
LESSON

OF

WHAT

NATURE

10

IS RADHA

DIALOGUE
Gray:

gal, Dos apart
யாரோடெது ?

afG

Mr. Ravi,
house ?

whose

is this

beautiful

ஜு : Ua, eq aE Ag aN G?
ர் வி:

இது

என்
என்

சினேகிதனோடட

வீடு....அந்த

ஒயரமான

வீடு மாலாவோடெ

This is my friend’s house... That tall
house is Mala’s house.

ஸஷீட௫ு,

fa sag 04. எரிக் எடி...
arg afar aig areas
arg|
, சுரேஷ் : மாலாயாரு ?

OT: ATaT ae?

=

970௦ 15 ]கீய௨7 -
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ரவி : மாலா என் சினேகிதனோடெ
மாமாவோடே

ரெண்-

மக....ரொம்பச்

டாவது

சுறுசுறுப்பான

Mala isthe

secend daughter of the
friend...She

uncle of my
active girl.

is a very

Qune-

cfa : ara கே ரிகோ சாளளிச்
Coslag A... UI ஏட
ரர (ன்ற |
சுரேஷ்:

அவளோடெ

அக்கா

Who

is her elder sister ?

யாரு ?

OT : tars sass Ae |
ரவி:

அவளோடெ

அக்கா

ராதா.

(8 : எலிசா எள |

/

சுரேஷ் : ராதா எப்படிப்பட்ட
பொண்ணு ?

BT: ௭௪ மேத

ஸ்ர 2

ரவி:

அடக்கமான

அவ

ரொம்ப

Racha is her elder sister.

Of what nature is Radha ?

She is a very quiet girl.

பொண்ணு.

(4 : ௭௪
ர

ஏனகளாஎ எற்ர|

சுரேஷ்:நீ ராதாவவேோடெ

Are you Radha’s friend ?

சினேகிதனா 7

ary : AT carats farifeaat ?
ரவி: ஆமா,

நான்

ராதாவோடெ

சினேகிதன் ;

என்னோடெ

ராதா

Yeslam Radha’s
my friend.

friend ; Radha

is

சினேகிதி.

0: என, எ பிட்ட;
எள சனிக் 651616 |
சுரேஷ்: உன்

சினேகிதனும்

கல்லூரி

மாணவரா

Is your friend also a college student ?

?

arty : 3d fadisqay orale
ஈர 9
ரவி : ஆமா, அவனும் ஒரு கல்லூரி

*

Yes, he is also a college student.

மாணவன்.

115 : ஏரா, ஏ
AMA

ails Seale
|

. சுரேஷ் : இந்தப் பையன் யாரு ?

8

ஆ

: எரு 4816

2

Who is this boy ?
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ரவி: இவன் என் சினேகிதனோடெ
தம்பி.

8 : sag Ca Asa
சுரேஷ் : பேரு

Oey: Te

He ts my friend’s younger

brother.

ates |
What

என்ன 7?

(is his) name ?

7
His name is Murugan.

ga? : இவன் பேரு முருகன்.

19 : 88506 ஏக |
சுரேஷ் : இந்தப் பொண்ணு

(Who is) this girl ?

?

ஜுர : ரமே ரர 7
ரவி : இவ மாலாவோடெ தஙக...
இவ பேரு சாந்தி.

14: 88 எாளளிச் எத்...

She is Mala’s younger
name is Shanthi.

sq te

-

எ)
DRILLS
a.

Variation drill

1. 10. 37.

மாலா

சுறுசுறுப்பான

பொண்ணு.

எள ஐகஜலராஎ ர
ரதா அடக்கமான

Ul ASHBTATA ஏர

|
பொண்னு.

|

ராதா எப்படிப்பட்ட

ன
ம. 10, 38.

அவ

பொண்ணு

(ரத gfoy
மாமாவோடெ

மக.

ஏ எனி HE |
இவ

மாலாவோடெ

தங்கெ.

29 எளி எச் ட
அவயாரு

?

௭99817
1. 10.

39,

அவ

பேரு

ராதா.

aq YS ௪
இவ

|

பேரு சாந்தி.

sq 096 ௭15 |
இவ

பேரு என்ன

sq Fe cra?

?

?

sister...

Her
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அவன் என்னோடெ

1. 10. 40.

சிநேகிதன்.

ஏரு tends ௭6 |
இவன் சிநேகிதனோடெ தம்பி.

gad ferfegtté
afta |
அவன் யாரோடெ

சிநேகிதன் ?

ஏண் எண?
1.10. 41.

அவன் பேரு ராஜா.

TFL Fe எள |
இவன் பேரு முருகன்.

galVS FST |
இவன் பேரு என்ன

?

gat Fe Coy?
1. 10. 42.

நீ ராதாவோடெ

சிநேகிதன்.

நீ ராதாவோடெ

சிநேகிதனா ?

FT caidas farsa|
ஏி எஏலச எண?

1. 10. 43.

உன் சிநேகிதரு மாணவரு,.

oa farfeqe Arras |
உன் சிநேகிதரு மாணவரா

9௭ ௭18
b.

எர

?

2

Build up drill
(0 மாலா

சுறுசுறுப்பான

பொண்ணு

ளன ஏஎ

மாலா

சுறுசுறுப்பான பொண்ணு

ளா Beqecart gio |

என்ர |

பொண்ணு

பொண்ணு

சுறுசுறுப்பான

சுறுசுறுப்பான

பொண்ணு

சரா

ஜுஷுரா எர |

மாலா

மாலா

எள

AAT ஏகரஎராஎ பீரு
ராதா எப்படிப்பட்ட

11) ராதா எப்படிப்பட்ட
பொண்ணு ?

பொண்ணு

eqaheys
Hy ?
ராதா
wal

பொண்ணு

?

war [கரத பற்று ?

எள மே (௫0ரஜ ஏர 9
எப்படிப்பட்ட

சுறுசுறுப்பான பொண்ணு.

9

எப்படிப்பட்ட

பொண்ணு

eqaisqage
TIM, 7
ராதா எப்படிப்பட்ட

?

பொண்ணு

ual Uqafeqdee oie 9

?.
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(11) இவ

மாலாவோடெ

தங்கெ.

மாலாவோடெ

gq alalals ay

தங்கெ

த்ங்கெ

ag

தங்கெ.

9

மாலாவோடெே

மாலாவோடெ

சள

எாளாள்௪ aF

இவ

இவ

sg

gq AMINES AF |

(2) இவ

c.

இவ

8 எளி எத் |

தங்கெ

மாலாவோடெ

தங்கெ.

இவ பேரு சாந்தி.

பேரு சாந்தி,

sq te arfea 1

89 96 ௭118 |

சாந்தி

சாந்தி

afeg

௭714

பேரு

பேரு சாந்தி

qe

ae aria

இவ

இவ

99

gq 9₹ arieg |

பேரு சாந்தி,

Expansion drill
(0

அவ

பொண்ணு.

௮௭ ஏன

|

TID FRAN Toy |

அழகான

வீடு

(11) இவன் தம்பி.

சுறுசுறுப்பான

௮௭ ரன ஏரா பிர |

தம்பி

கிக் எ
தங்கெ.

arene af

அழகான

வீடு.

ag tra seers Sty|

இவன் சிநேகிதனோடெ

தம்பி.

sai faafeand afte |
இவ

sa ae |
மாலாவோடெ

|

அது ரொம்ப

இவன் தம்பி,
Taq ara |

|

சிநேகிதனோட

(2) இவ

ரொம்பச்

பொண்ணு.

ஏ ஏ

Ure seers ag
984 ௭௪

அவ

அது வீடு.

afG.

ag ag |
ரொம்ப

பொண்ணு.

௭5 ஏற்ற |

ரொம்பச் சுறுசுறுப்பான
பொண்ணு.

Gi) ag

அவ

தங்கெ

sq Oe |
தங்கெ.

இவ

மாலாவோடெ

₹9 சாளளிக ae |

.
தங்கெ.
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(0

9:

இந்த அழகான

வீடு யாரோடெது

?

Tg SHE வித 80657

A:

இது என் சிநேகிதனோடெ வீடு.

ag Sa farfeaid aig |
(ம்

0!

மாலாவோடெ

அக்கா யாரு?

சாளளிச் அக ௭5
&:.

மாலாவோடெ

0:

ராதா எப்படிப்பட்ட

(11)

அக்கா

ராதா.

எள்ளி எகா TAT |

௭௪ 150

பொண்ணு

ஏற்ற 2

4

ராதா அடக்கமான

பொண்ணு.

0:

இந்தப் பொண்ணு

யாரு ?

(2)

?

Tal SSSA ரர |

90 மிரர ௭6 7

&:

இவ

மாலாவோடெ

தங்கெ.

₹ச ளான எச் |
e.

Substitution drill

(0 அவ அடக்கமான
பொண்ணு.

ஏ௭ ஏனகளா பீரு |
Substitute
அழகான

SIBETA

சுறுசுறுப்பான

அவ

அடக்கமான

பொண்ணு.

௮௭ ஏசாகளாஎ ரர |

அவ அழகான

பொண்ணு.

HF ABSA TOT |

ஷயா

ஏஏ ஏஷ

அவ

சுறுசுறுப்பான பொண்ணு.

ஒயரமான

அணா

அவ

ஓயரமான

BI TIT பீ

சின்ன

அவ

சின்னப் பொண்ணு.

நல்ல

என

அவ

நல்ல பொண்ணு.

Sa Ae HOTT |

பெரிய

அவ

பெரிய

அவ

என் சிநேகிதி.

fara

௮8 18-40

பொண்ணு.

என் சிநேகிதி.

ஏச சே ௭௭616 |

|

ர |

பொண்ணு.

aa பின ஸ்ர |

afer
(ய அவ

ஏர |

aa

4 1891616 :

இவ

இவ

என் சிநேகிதி.

xq

aq €a faafete |

Substitute
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(iil) அவன்

௭91

முருகன்.

அவன் முருகன்.

14 |

TH

844 |

Substitute

இவன்

இவன்

895

ead FETs |

(iv) மாலாவோடெ

அக்கா யாரு?

சாளா9ி் எகர ௮5 7

முருகன்.

மாலாவோடெ

அக்கா யாரு ?

ATATAS SST ATS ?

Substitute

மாலாவோடெ

தங்கெயாரு ?

அம்மா

மாலாவோடெ

அம்மா

ர

சாளள்ச் என 815

அப்பா

மாலாவோடெ

தங்கெ

சாளள்ச
எதீ ௭6 2

அப்பா

யாரு ?
யாரு

?

AAAS ஏரா 86
மாலாவோடெ

மக யாரு ?

எாளாள்ச்
HE ௫ 9)
மாலாவோடெ

மகன் யாரு ?

எாளள்ச் என 6 9
மாலாவோடெ

தம்பி யாரு

சாளள்ச் எர ஏ

f.

?

2

மாமா

மாலாவோடெ

மாமா யாரு 7

Atal

எள் சான 85 9

Transformation drill

(0 அவ சுறுசுறுப்பான
பொண்ணு.

Fg FSG
ராதா

அவ

Foy

?

ராதா எப்படிப்பட்ட பொண்ணு?

அடக்கமான

பொண்ணு.

எள எனகளா யர |
அது ஓயரமான

எப்படிப்பட்ட பொண்ணு

ag Coufsqag ring ?

வீடு.

ag AACA arg |

ஏவ போப

பிர 2

அது எப்படிப்பட்ட வீடு ?

ag [8002௪ எிஏ 9

EXERCISES
உ

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

11௦821 :

இது என் சினேகிதனோடெ............. (house)
3g சே

கி 6

வவ

இது என் சினேகிதனோடெ

aq GF

ag |

(10058)
வீடு.
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(i) அவன் ஒரு..........ீமாணவன்.

(college)

௮௭௮௭7 ......... AINA?| (college)
(0) ஜனக

தச்ச
(01)

டட சக

ராதாவோடெ

௭௭%

வ

ஒரு கல்லூரி

ரணமாக

௮415 கரு

(iv) இவ

சினேகிதனா

? (1௦0-852)

1851207 ? (20-89)
மாணவன்.

எர

மாலாவோடெ............

sq alaraé சசககக கடக லக்க

(1124-0௦)

(ம். ௨.௩௦)
(younger sister)

(younger sister)

(1) மாலாவோடெ............. Gu saga. (elder sister)
ள்ள
கப்பட ். 96 எள | (822 ௭௭)
(219) இந்த...

சினேகிதனோடெ

BPG அவை வல்வை ணம்
(vil) அவ

எ

தம்பி. (௦)

| 6)

என் தங்கெயோமடெ............. (girl friend)

BG CL AGHS cece. (girl friend)
(111) என்...........கல்லூரி மாணவன்.

(ரர வைன படை கு
- (20 அந்த...

ஈட...

(1௭0)

ரண | (மலை

ecerees வீடு மாலாவோடெது.

பப

(௨1)

arg aTaTaeg | (tall)

(0 இது............ af @. (beautiful)
ஒத் வலையை alg| (beautiful)
(௨) அவ ரொம்ப............ பொண்ணு.
aq ara ஜலனளனை னைரர
] (quiet)

(0146)

(xl) அவ

(201116)

ரொம்ப.......... பொண்ணு.

அரர........... ரர
h.

Fill in the
pronouns.

blanks

using

the

| (active)
corresponding

() இவ மாலாவோடெ

தங்கெ.

ஊளளள்ச்ீட
(1) அவ

என் மாமாவோடெ

ag OL ATTA
FE |
(iii) அவன் என் சிநேகிதன்.

௮௭0௭ எப
இ

ட்ப ட. பேரு

ee

ராஜா,

06 எள

|:

மக.

oblique forms of the given
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(iv) இவன் என் சினேகிதனோடெ

தம்பி.

iat far feqnd afta |
பேரு

முருகன்.

TS FOTN |
(vy) நீநீ ராதாவோடெ

சினேகிதன்.

ன் என் 810

|

dacteceeneeeeees FC BASH

மாணவரு.

ன். faa fees armas |
1.

Fill in the blanks using the
forms.
(1) அவன்

பேரு

appropriate

pronouns of

the given

possessive

ராஜா.

aA AE எள |
என் சினேகிதன்.

conssreere! tq feafecs|
(1) அவ ! பேரு

ராதா.

aq de Ue? |
வயமான் மாமாவோடெ

மக.

வAL ATATAS HE |
(11) இவன்

பேரு

முருகன்.

TALIS PVT |
சமலக லய

என் சினேகிதனோடெ

டை

0௭ எ௭1வளிட் ௭0 |

(iv) இவ

பேரு

தம்பி,

சாந்தி.

₹ஈ 06 ats |
ககக கக ககக மாலாவோடெ

தங்கெ.

அளம்OF |
(v) உன்சினேகிதரு

மாண வரு.

aa ferifeqe ara |

வ னைனைளவை ராதாவோடெ

பப்ப
j.

எளி

சினேகிதன்.

far fee

|

Give the corresponding possessive forms of the following pronouns.
(0) நான் : .......((ப

எர?

வ

வ

(1) நாம3.......

டா -

ததை

(ili) நாங்க : ..........

எத:
(iV) நீர

(5) நீங்க?

.... வவ

சிஜி:

அவை

(91) அவன் 2... வய

இர! 1 வணைலைலவைவ
(Vii) இவன் : ..........

₹0
பிய்வபவப

(VEL) அவ 2 வைய
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(1%) இவ :........

ப

(041) அவங்க

$9:

2...

ஏகு: 2 வ

(KX) அவரு 2...
9

வ

(1) இவங்க

2 கவை

வய

ற

: (வ

2 வைய

(4) இவரு
$9% :
k.

Match the following.
() அவன்

சினேகிதி

TL

. ferfefe

அவ

ஆசிரியன்

ag

STARZ

அவரு

மாணவங்க

89%
அவங்க

8180
பேராசிரியரு

aay

911௧௧

(ம் நாம

சினேகிதி

ய

faafete

தீ

1.

மாணவிங்க

iT

கா்

அவ

ஆசிரியன்

ar

1௭14௭௭

Transform the following nouns into adjectives.
(1) அழகு

: ..... வைய

(iii) சுறுசுறுப்பு : .......

மஜக : பப

96௫600 : (வவ
(0) அடக்கம் 2... வ

(1) ஒயரம் : ...... (க

SFB

© PATI beer வ
m.

3 பபப

Frame questions for the answers given below following the model.

2௦08] : 4:

இந்த வீடு அழகான

வீடு.

sq dig sos
414 !
Q:

Dos

ofG எப்படிப்பட்ட வீடு 2?

seq dig மே
(i) அது ஓயரமான

81௫ 7

வீடு.

AZ Alara alg |
(ய் அவ

ரொம்ப அடக்கமான

ஏஏ ர
(10) இவன்

அழகான

291 THETA
GAA

(0) அவ

பொண்ணு.

எண்கள்
பிர |
பையன்.

ரொம்பச் சுறுசுறுப்பான பொண்ணு.

arg tre கஷனராஎ ஏர |
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n.

Arrange the words in the proper order to make a sentence.
(1 யாரோடெது

அழகான

வீடு இந்த.

TUS sae» aig se |
(1) வீடு சீனேகிதனோடெ என் இது.

௮ எடி

3g |

Cu) சுறுசுறுப்பான இவ

ரொம்ப

பொண்ணு.

GRACIA sq Ces 10௪ |
(1) அந்த எப்படிப்பட்ட பொண்ணு

ட (80 ப்ர

o.

ராதா.

ஏ |

Frame eight sentences from the table given below.

வா

: அவ

ரொம்ப

அழகான

பொண்ணு.

௮8 4௪ ௮௭௭ ஈர்0 |

|

| SE
ous

அவ
“எர

ஒயரம்
SAA

ரொம்ப

இவ | dra
gq

p.

i

ட

|

|

| ரரி

Wen”

:

சுறுசுறுப்பு

'

நர

ர சனை

|

|

ரு!

|

Join the following according to the sandhi rules.

(0) ஓயரம் 4 ஆன ...........

(1) அழகு * ஆன:..........

அன்ன * ஏ:
அடக்கம்

இள
q.

;|

| பொண்ணு

அடக்கம்

|

ட

|

|

+

ஆண

SOE + STATS vee
2 பவ வவடககக

சுறுசுறுப்பு

4 அரளி: க

180

(1) உங்க வீடு எப்படிப்பட்ட வீடு ?

oy alg Cufeug dig ?
(1) உங்க சினேகிதரு யாரு ?

ரே ௭06 1767
அக்கா

பரு

என்ன

?

oe aap deca p
(iv) உங்க தங்கெ பேரு என்ன

ow ay te Carp

?

or

(1) உங்க தங்கெ எப்படிப்பட்ட பொண்ணு?

99 எச் கேம
பார 9.

ஆன

4 ரர:

Answer these questions.

(il) உங்க

+

3...

வ
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(vi) உங்க சினேகிதரு கல்லூரி மாணவரா ?

சே ௭1605 க் எள

9

(vii) உங்க தம்பி பேரு என்ன ?

om afta
te wea ?
(111) உங்க தம்பி சுறுசுறுப்பான பையனா ?

3 ௭4 ஏஷ

சோ 9

(ix) உங்க சினேகிதி எப்படிப்பட்ட

ஏ (894

பொண்ணு

?

சேர ௫பரத பர9

VOCABULARY
அழகான

‘beautiful’

VBA

வீடு

‘house’

arg

சிநேகிதன்

‘boy friend’

faafeqa

ஒயரமான

‘tall’

ஏரண

அவ

‘that-she’’

பொண்ணு

‘girl’

aa

மய

எப்படிப்பட்ட

சுறுசுறுப்பான

‘active’

ஷயா

‘elder sister’

அக்கா

FBT

= ‘what kind off

அடக்கமான

weoferag

of what nature’ 3]84HAT4

நீ

‘you, (82.)

ள்

சினேகிதி

‘quiet’
‘girl friend’

௭௭186

உன்

‘your (sg.)’

கல்லூரி

‘that he’

பையன்

‘this he’

தம்பி

‘this his’

இவ

a

‘college’

pratt

அவன்
say
இவன்

084

ray
இவன்

‘younger brother’

afta
‘this-she’

sq

8953
தங்கெ

‘boy’

a

‘younger sister’ @leu

a

‘this-her’

za

GRAMMAR

1.10.37.
88

This lesson introduces the derived

சுறுசுறுப்பான

9014

801122”

adjectives.

ஹம் அடக்கமான

The

adjectives such

அணக

‘quiet’

ஊம் அடக்கம்
2௨ பெொம்சசம் 4௦0 ச ஈஸா சுறுசுறுப்பு ஏகம் உ
Like
ரர.
eda ‘humility’ respectively by suffixing the marker ஆன
base adjectives (Refer 1.4.13) these adjectives always precede nouns and they
Example :
do not agree with them in gender and number.
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1. 10, 37.

மாலா

சுறுசுறுப்பான பொண்ணு.

ளான ௫௫60௭ பீரா |
பொண்ணு.

அடக்கமான

ராதா

USI ASIBATA TOY] |
In a sentence this adjective is questioned as erUtyig.

kind of /of what nature?

1. 10. 37.

Lt

460125

‘what

Example :

ராதா எப்படிப்பட்ட பொண்ணு

?

ள் மோ(8ோரத (107 7
1.10.38.

Gai ¥q

‘this-she’

su

and

feminine singular pronouns.

Example:

1.10.38.

மாலாவோடெ

இவ

‘that-she’

Aq

are

the

third

person

தங்கெ.

25 எளளிச் எச் |
அவ

மாமாவோடெ

மக,

aa ATATAS Fe |
1.10.39.

The corresponding oblique bases of the above pronouns are identical

with the nominatives.

1, 10. 39,

Example

அவ பேரு

:

ராதா.

ag Fe Ua
இவ

பேரு சாந்தி.

gq 48 air |
1.10.40. Qeucit Fq> ‘this-he’ and .goustr SGA ‘that-he’ are the third person
masculine singular pronouns. Example :

1. 10. 40.

அவன் என்னோடெ

சிநேகிதன்.

aad Care fares |
இவன் சிநேகிதனோடெ தம்பி.

ஊண்எச |
1.10.41.

The corresponding oblique bases of the above pronouns are identical

with the nominatives.

1.10.41.

Example:

அவன் பேரு ராஜா.

HAL Fe UST |
இவன் பேரு முருகன்.

Faq FS He
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Now

the

third

person

pronouns

or the

demonstrative pronouns and their

oblique bases can be diagrammatically represented as follows.
Third

Person

Nominative

Masculine

Oblique

இவன்

இவன்

931
அவன்

gat
அவன்

aT
இவ

இவ

Feminine

₹8
அவ
ag

84
அவ
aq

இவரு

இவரு

Honorific

Fae

FAR

௮8%

BAe

இது

இது

:

Neuter

அவரு

:

£ ft ‘you’

அவரு

₹$

₹$

ag

ag

அது

Plural
(human)

1.10.42.

TIL

is

the

அது

இவங்க

இவங்க

say
அவங்க
aay

say
அவங்க
அ

second person singular pronoun,

hearer in a speech situation (Refer 1.1.1).

1. 10. 42,

நீ ராதாவோடெ

It refers to the

Example:

சிநேகிதன்.

அ எள்ளி faatees |
1.10.43.

உன் JL

‘your’

is the

corresponding oblique base of this pronoun.

Example :

1.10.43.

உன் சிநேகிதரு மாணவரா ?

3119871606 னாரா ?
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Now

the second person

pronouns

and their

oblique bases can be diagramma-

tically represented as followes.
Second Person

|

Nominative

Oblique

2
Singular

நீ
௫

உன்
ர

Plural

நீங்க
௮௪

உங்க
ரெ

Sandhi 13. The pronouns such as Meu 3q ‘this-she’ and அவ
are correspondingly realized as @leueir 89%, ௨ம் அவள் TIS,
or particle beginning with vowel is added to them.

Bou t+ ஓடெ -5 இவளோடெ

gq + ad ரரி
Sou

+ Qo.

> seuGarn@u

ag + aie > sad
மாலா

* ஓடெ

சள 4 எக்

-

மாலாவோடெ

ளாளள்ச்

மாமா

* ஓடெ -5 மாமாவோடெ

ராதா

* ஓடெ

ar + ot aaa
Tet + ae
அவரு

2 ராதாவோடெ

(88

S. 9 in 1,7)

card

4 உம் அவரும்

Tay + FA > aR

(212 8. 12 in 1.9)

Example:

அரு ‘that-she'
when a word

UNIT

1

LESSON

WHAT

IS THE NUMBER

OF THIS HOUSE

11

?

DIALOGUE
நரசய்யா

எத்தனாம்

: இது

வீடு?
சுரேஷ் : இது

நம்பர்

ie a

What is the number of this house?

ஆ

பதிமூணாம் நம்பர்

The number of this house is thirteen.

வீடு.

,

நரசய்யா : இதுதான் ரவியோடெ
சினேகிதனோடெ.
"வீடா?

Is this the house of Ravi’s friend?

சுரேஷ் : ஆமா...அது

Yes.... That is Radha’s house.

ராதா

வீடு.

- நரசய்யா : அது ரொம்பப் பெரியது, இல்லே ?

That (house is) very big, isn’t it?

118 } An Intensive Course in Tamil
சுரேஷ்: ஆமா.

Yes.

நரசய்யா : ராதா எப்படிப்பட்டவ?

Of what nature is Radha ?

சுரேஷ் : ராதா
ரொம்ப
அடக்கமானவ....மாலா,
சாந்தி,
எல்லாரும் ராதாவோடெ
தங்கெங்க.

all are Radha’s younger sisters. They
are all the daughters of the uncle of
of Ravi’s friend.

அவங்க

எல்லாம்

Radha is very quiet...Mala,

Shanthi

ரவி-

யோடெ சினேகிதனோடெ
மாமா பொண்ணுங்க.
நரசய்யா : ராதாவோடெ

அப்பா

What

is the name of Radha’s father ?

பேரு என்ன?
சுரேஷ்: ரகுநாதன்...அவரு
ஒரு
தெறெமெயுன்ள ஆங்கி-

(His name is) Ragunathan...He
efficient English professor.

is an

லப் பேராசிரியரு.

நரசய்யா : இந்தப் பையன் யாரு?

Who

சுரேஷ்: இந்தப் பையன்
ரவியோடெ சினேகிதனோடெ
தம்பி...ரொம்பத்
துடுக்-

This boy is the
Ravi’s friend...

is this boy?
younger brother of
He is very mischie-

vous.

கானவன்.

DRILLS
a.

Variation drill
1.11.44,

இது பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.
இது

1.11.45.

ராதா அடக்கமான
ராதா
ராதா

£11.46.

b.

எத்தனாம் நம்பர் வீடு ?

பொண்ணு.

அடக்கமானவ.
எப்படிப்பட்டவ

?

அது

ரொம்பப்

பெரிய

அது

ரொம்பப்

பெரியது.

வீடு.

அவரு ஒரு தெறெமெயுள்ள ஆசிரியரு.
அவரு எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரு ?

Build up drill
(1) இது பதிமுணாம் நம்பர் வீடு.
வீடு
பதிமூணும் நம்பர்

இது

இது பதீமூணாம் நம்பர் வீடுவீடு
பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.
இது பதிமணாம் நம்பர் வீடு.
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(4) இது எத்தனாம் நம்பர் வீடு ?

(1)

எத்தனாம் நம்பர் வீடு?

இது எத்தனாம் நம்பர் வீடு ?
எத்தனாம் நம்பர் வீடு ?

இது

இது எத்தனாம் நம்பர் வீடு?

ராதா ரோம்ப

அடக்கமானவ.

அடக்கமானவ

அட்க்கமானவ

ரொம்ப

ரொம்ப

ராதா

ராதா

அடக்கமானவ.

அடக்கமானவ

ரொம்ப

அடக்கமானவ.

எப்படிப்பட்டவ ?

ராதா எப்படிப்பட்டவ ?
எப்படிப்பட்டவ ?

ராதா

ராதா எப்படிப்பட்டவ

(1) ராதா எப்படிப்பட்டவ ?

(௪) அவரு ஒரு தெறெமெயுள்ள
ஆசிரியரு.
ஆசிரியரு
தெறெமெயுள்ள

ஒரு
அவரு

(v1) அவரு
எப்படிப்பட்ட
ஆசிரியரு ?
எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரு ?

அவரு

c.

ராதா;ரொம்ப

?

அவரு ஒரு தெறெமெயுள்ள
ஆசிரியருஆசிரியரு
தெறெமெயுள்ள ஆசிரியரு
ஒரு தெறெமெயுள்ள ஆசிரியரு
அவரு ஒரு தெறெமெயுள்ள
ஆசிரியரு.

அவரு

எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரு?

எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரு ?
அவரு எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரு ?

Expansion drill

(i) ராதா அடக்கமானவ.
ரொம்ப

அடக்கமானவ

Gi) அது பெரியது.
ரொம்பப்
(0

அவரு

பெரியது

பேராசிரியரு.

ஆங்கிலப் பேராசிரியரு
தெறெமெயுள்ள பேராசிரியரு
ஒரு பேராசிரியரு

ராதா

அடக்கமானவ.

ராதா

ரொம்ப

அடக்கமானவ.

அது பெரியது.
அது

ரொம்பப்

பெரியது.

அவரு

பேராசிரியரு.

அவரு

ஆங்கிலப்

பேராசிரியரு.

அவரு தெறெமெயுள்ள ஆங்கிலப்
பேராசிரியரு.
அவரு ஒரு தெறெமெயுள்ள ஆங்்கிலப் பேராசிரியரு.

(12) இது வீடு.
பதிமூணாம் நம்பர் வீடு

இது வீடு.
இது பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.
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d. Question-Answer drill
(0) 6:
இது எத்தனாம்

e.

நம்பர் வீடு ?

A:

இது பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.

(ii)

0:
A:

அந்த வீடு ரொம்பப் பெரியது, இல்லே?
ஆமா. அந்த வீடு ரொம்பப் பெரியது.

Gi)

9:

ராதா

எப்படிப்பட்டவ

A:

ராதா

அடக்கமானவ.

1)

0:

அவரு

எப்படிப்பட்ட

A:

அவரு

தெறெமெயுள்ள

Substitution drill

(பி இது பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.
Substitute
பன்னிரெண்டாம்

பதினொண்ணாம்
பத்தாம்

ஒம்பதாம்
எட்டாம்

(0 அவரு தெறெமெயுள்ள

?
பேராசிரியரு ?

பேராசிரியரு.

இது பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.
இது பன்னிரெண்டாம்

“து
இது
இது
இது

நம்பர் வீடு.

பதினெண்ணாம் நம்பர் வீடு.
பத்தாம் நம்பர் வீடு.
ஒம்பதாம் நம்பர் வீடு.
எட்டாம் நம்பர் வீடு.

பேராசிரியரு.

அவரு தெறெமெயுள்ள
பரு.

Substitute
அடக்கமான

அவரு

அடக்கமான

ஒயரமான

அவரு

ஒயரமான

பெரிய

அவரு

பெரிய

நல்ல

அவரு
அவரு

நல்ல பேராசிரியரு.
புதுப் பேராசிரியரு.

அவரு

ஆங்கிலப்

அவரு
அவரு

தமீழ்ப் பேராசிரியரு.
தெலுங்குப் பேராசிரிய.

ப்து
(பட) அவரு ஆங்கிலப்

பேராசிரி-

பேராசிரியரு.

பேராசிரியரு.

பேராசிரியரு.

பேராசிரியரு.

பேராசிரியரு.
Substitute

தமிழ்

தெலுங்கு
கன்னட(ம்)

அவரு

கன்னடப்

மலெயாளமம்/

அவரு

மலெயாளப்

இந்தி

அவரு

இந்திப் பேராசிரியரு.

(1) இவன்

ரொம்பத்

பேராசிரியரு.
பேராசிரியரு.

இவன் ரொம்பத் துடுக்கானவன்.

துடுக்கானவன்..

Substitute
அடக்கமானவன்

இவன்

அழகானவன்

இவன் ரொம்ப

சுறுசுறுப்பானவன்

இவன் ரொம்பச்

ரொம்ப

அடக்கமானவன்.

அழகானவன்.
சுறுசுறுப்பானவன்.
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f.

Transformation drill

GQ)

இது பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.

இது எத்தனாம் நம்பர் வீடு ?

இது பன்னிரெண்டாம்
நம்பர் வீடு.

இது எத்தனாம் நம்பர் வீடு ?

(1)

ராதா அடக்கமான
பொண்ணு.
இவன் துடுக்கான பையன்.
அந்த வீடு பெரிய வீடு.

ராதா அடக்கமானவ.
;
இவன் துடுக்கானவன்.
அந்த வீடு பெரியது.

(11)

ராதா அடக்கமானவ.
இவன் துடுக்கானவன்.
இவ அழகானவ.
ச

ராதா எப்படிப்பட்டவ ?
இவன் எப்படிப்பட்டவன் 2
இவ எப்படிப்பட்டவ ?

EXERCISES
g.

Fill ‘inthe

blanks using

the

cues

given in parentheses

as in the model

given below.

Model : இது...... pibuit arg (thirteenth)

இது பதிமூணாம் நம்பர் வீடு.
() அந்த வீடு ரொம்பப்....... (is hig)
(11) ராதா

~

ரொம்ப....... (is quiet)

(11) இந்தப் பையன் ரொம்பத்...... (is mischievous)
(iv) அவரு....... esos CugrhiPui. (effcient)
(2) அவரு தெறெமெயுள்ள...... GugrFPuig. (English)
h.

Combine and
right side.

rewrite

the

resultant

form in the

blanks provided at the

94௦021 : பெரிய-- வீடு : பெரியது
(1) பெரிய--அறெ ; ..........
(1) அடக்கமான

பொண்ணு : ..........

(1) துடுக்கான-பையன்

:...........

(1) ஒயரமான-- வீடு tees
(Vv) அழகான பொண்ணு : ..........
i.

Transform
(0
(1)

the, following nouns into adjectives using the suffix

தெறெமெ:.......

(iv)

அழகு:௦......

(11) சுறுசுறுப்பு :

()

-உள்ள

ஓயரம்:.......
அடக்கம்:

.......

.......

Frame questions for the answers
31௦041 : க.

0.

இது

given below following the maciels.

பதிதூணும்

தம்பர் வீடு.

இது எத்தனாம் தம்பர் வீடு ?
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(1) அது பன்னிரெண்டாம் நம்பர் வீடு...
(ii) இது நாலாம் நம்பர் வீடு.
31௦041 : 4. ராதா ரொம்ப அடக்கமானவ.
0. ராதா எப்படிப்பட்டவ ?
(0) இந்தப் பையன் ரொம்பத் துடுக்கானவன்.
(11) இந்த வீடு ரொம்பப் பெரியது.
Model:

4.

அவரு

0. அவரு

தெறெமெயுள்ள
எப்படிப்பட்ட

ஆசிரியருஆசிரியரு

2

_ (0) ராதா அடக்கமுள்ள பொண்ணு.
Gi) மாலா சுறுசுறுப்புள்ள பொண்ணு.
k.

Frame eight sentences from the table given below.

Example:

Q@ig pibugmb

pibut af@.

ஓம்பது

பத்து
பதினொண்ணு

இது

அது

1,

நம்பர் வீடு

பன்னிரெண்டு

Frame six sentences from the table given below.

Example:

Qain GaQmGuoujeiror Puig.
தெறெமெ

இவரு
அவரு

m.

ஆசிரியரு

அடக்கம்

சுறுசுறுப்பு

Transform the following as in the model.
Model : gage

ரொம்ப

அடக்கமான

ராதா

ரொம்ப

அடக்கமானவ.

பொன்ணு.

(1) இவன் ரொம்பத் துடுக்கான பையன்.
(11) இந்த வீடு ரொம்பப் பெரிய வீடு.
(ட அவ அழகான பொண்ணு.
n.

Answer the questions.

(1) நீங்க ஒரு ஆங்கிலப் பேராசிரியரா ?
(11) நீங்க ஒரு தெறெமெயுள்ள பேராசிரியரா ?

(11) உங்க வீடு எத்தனாம் நம்பர் ?
(15) உங்க வீடு பதிமூணாம் நம்பரா ?
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(v) உங்கமாமாயாரு?
(vi) உங்க மாமா பேராசிரியரா ?
(vil) உங்க தம்பி ரொம்பத் துடுக்கானவனா ?

(viii) உங்க மாமா பொண்ணு எப்படிப்பட்டவ ?
(50) உங்க வீடு ரொம்பப் பெரியதா ?
VOCABULARY
6755 epb ‘howmanieth’
பதிமூணாம் ‘thirteenth’
GgOlmGoujsirer ‘efficient’
puFeord ‘the English language’
HOsarooroucst (he) is mischievous’
GRAMMAR
1. 11. 44. USapespid ‘thirteenth’ is an ordinal.

Itis

formed

by adding the

suffix 9,15 to the cardinals. These ordinals are mostly followed by inanimate

nouns.
Example:

ம், 14. 44, இது பதிமூணாம் நம்பர்

வீடு.

The nouns which follow an ordinal cannot be inflected for plural.
ponding question form is 6rd} seHid ‘howmanieth’.

The corres-

Example:

1, 11. சீ4. இது எத்தனாம் நம்பர் வீடு ?
1. 11. 45, We have noticed in the section

1. 8. 33 that

the

pronominalized

forms can also have a function of predicate in equational sentences apart from
various nouns. This lesson introduces the adjectival
predicates.
They are
derived from the adjectives by suffixing to them the corresponding remote
Pronouns of the nouns.
See the following sentences.
1. 11.45.

ராதா

அடக்கமான

அது

ரொம்பப்

பொண்ணு.

பெரிய வீடு.

The adjectives such as 91 &atomeor ‘quiet’ and Glu#fuws ‘big’ are adjectivalized

by

transforming

the

following

namely -9ey ‘that-she’ and gg

nouns

into

their

corresponding

pronouns

‘that’ respectively and added to them.

Now

the sentences would be
1. 11. 45.

ராதா

அடக்கமானவ.

அது ரொம்பப் பெரியது.
These predicates agree with the subjects in person, number and gender.
1.11. 46, Ga@m@ouysiron ‘efficient’ is also a derived adjective. It is derived
by adding the suffix உள்ள. 1௦ (46 ஈ௦ய௩ தெறெமெ ‘efficiency’.

12.1] An Intensive Course in Tamil
Example :
ஒரு தெறெமெயுள்ள

அவரு

1. 11, 46.

ஆசிரியர.

In a sentence this adjective is 2150 90281100௪௦ 08 எப்படிப்பட்ட
of what nature’.

'ஊண்வ kind off

Example:
1.11.

Sandhi 14.

46.

அவரு

consonants &, &

The

intensifier Qyribus

எப்படிப்பட்ட

g and

&

are

ஆசிரியரு ?

after

the

like அவன் ' (௨-௨,

அவ

always

doubled

‘very’.

Example:
ரொம்ப

Sandhi 15.

When the

‘that-she ’, 9jsu¢m

vowel

பெரியது-

demonstrative

‘ that-he

(sg.hon.)’

ரொம்பப்

pronouns

பெரியது

etc., are added

to the adjectives the first

+.» is dropped.
Example :
துடுக்கான * அவன்

--துடுக்கானவன்

அடக்கமான

-அடக்கமானவ

* அவ

பெரிய* இது -பெரியது
தெதெமெ* உள்ள --தறெமெயுள்் ள
ரவி* ஓடெ.-ரனியோடெ. (43. 813)
வீடு“

ஆ

-விடா

(Reter

5. 3 in 1.2)

UNIT

1

LESSON

12

SHOPPING
DIALOGUE
சுரேஷ் 7 இந்தப் பிளாஸ்டிக் வாளி
என்ன வெலெ?
கடெக்காரன் :

இது

பதினாலு

What is
bucket?

the

cost

of

this

plastic

This costs fourteen rupees.

ரூபாய்.
சுரேஷ்: அதெல்லாம்

கண்ணா-

Are they all mirrors?

டியா ?
கடெக்காரன் : ஆமாங்க.

Yes, sir.

சுரேஷ் : அந்தச் சின்னக் கண்ணாடி
எவ்வளவு ?

How

கடெக்காரன் : அது ரெண்டு ரூபாய்
பதினஞ்சு பைசா.

That costs
paise.

much is that small mirror ?

two

rupees

and

fifteen
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அது

No. That is not so good. . .

நல்லது

This is a very thick mirror.
The cost of this (mirror)

இல்லெ.

:

கடெக்காரன்

Is it a good mirror?

2

சுரேஷ் : நல்ல கண்ணாடியா
அவ்வளவு

இல்லெ....... இது
ட்

நல்ல

.
rupees and sixteen

og HOT APS aT கஷாஷூடி....
i
இதோடெ வெலெ மூணு
ரூபாய் பதினாறு பைசா.
சுரேஷ் : இந்தச்

சிப்பு

எத்தனெ

:
paise.

is

three

How much is thig comb?

பைசா?
கடெக்காரன்

னது
on

இல்லெ.

:
உறு தியாOS

ஆந்தச்

is) not

(it

But,

பதினேழு பைசா...ஆனா,
ட்
உவ்வளவ...
்

costs

This comb

சிப்பு

இந்தச்

:

seventeen paise...

so strong.

comb
paise.

costs one rupee and
It is very strong.

How

much

That
eighteen
2

‘
சிப்பு ஒரு ரூபாய் பதினெட்டு பைசா...ரொம்ப
உறுதியுள்ளது.

ஏடரஷ், : இந்தச்

சோப்பு

எவ்வ-

is this soap ?

arey ?

This
Abar

சோப்பு
இந்தச்
கடெக்காரன்:
பைசா... பார்
இருபது
சோப்பு

ரெண்டு

உர
>
CID ol é{iL ED)

COI

ரூபாய்

soap
soap

nineteen

paise. . +
costs twenty
costs two rupees and

palse.

IF is

DRELLS
a;

Variation drill

1.12.57.

இந்த வாளி பதினலு ரூபாய்.
இந்தச் சோப்பு இருபது பைசா.

oe
இந்த
Dee
இந்தச்

1.12.48.

இது

க

வாளி
வதம்

என்ன

;

வெலெ

சோப்பு

எவ்வளவு

கனமுள்ள

கண்ணாடி.

?
?

இது கனமுள்ளது.
இது

எப்படிப்பட்டது

?

1.12.49,

அது நல்ல கண்ணாடியா ?
இல்லெ, அது அவ்வளவு நல்ல கண்ணாடி இல்லெ.
இல்லெ, அது அவ்வளவு நல்லது. இல்லெ.

200220:

இரா

நல்ல

கனமுள்ளது.

இடம

மல்ல

உறுதியானது.

டட

ன்ட்
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(1)
e.

அது நல்ல கண்ணாடியா ?
இல்லெ. அது அவ்வளவு நல்லது இல்லெ.

0:
4:

Substitution drill
(i) இந்த

வாளி

என்ன

வெலெ

இந்த வாளி என்ன

?

வெலெ ?

Substitute

இந்தக் கண்ணாடி என்ன வெலெ?
இந்தச் சீப்பு என்ன வெலெ 7?
இந்தச் சோப்பு என்ன வெலெ?
இத்த அலமாரி என்ன வெலெ?
இந்தக் கட்டில் என்ன வெலெ?

கண்ணாடி
சீப்பு
சோப்பு
அலமாரி

கட்டில்
(1) இந்த வாளி பதினாலு ரூபாய்.
Substitute
பதினஞ்சு

பதினாலு
பதினேழு
பதினெட்டு

இருபது
(11) இது கனமுள்ள கண்ணாடி.

இந்த வாளி பதினாலு

ரூபாய்.

இந்த வாளி பதினஞ்சு ரூபாய்.
இந்த வாளி பதினாலு ரூபாய்.
இந்த வாளி பதினேழு ரூபாய்.
இந்த வாளி பதினெட்டு ரூபாய்.
இந்த வாளி இருபது ரூபாய்.
இது கனமுள்ள

கண்ணாடி.

Substitute

f.

இது உறுதியுள்ள கண்ணாடி.

உறுதியுள்ள
அழகுள்ள

இது அழகுள்ள கண்ணாடி.

ஒயரமுள்ள

இது ஓயரமூள்ள

கண்ணாடி.

Transformation drill

(i) "இந்த வாளி பதினாலு

ரூபாய்.

இந்தச் சோப்பு இருபது

இந்த வாளி எத்தனெ ரூபாய் ?
இந்தச் சோப்பு எத்தனெ பைசா ?

பைசா.

இது பதினாலு ரூபாய்.
இது

ரெண்டு

இது எத்தனெ ரூபாய் ?
இது எத்தனெ ரூபாய் ?

ரூபாய்.

EXERCISES
g.

Fill

inthe

blanks using

the

cues

given in parentheses

as in the model

given below.
Mode!

:

இந்த ....... பதினாலு ரூபாய். (00160)
இந்த வாளி பதினாலு ரூபாய்.

()

அதெல்லாம் ...... (mirrors)

(1)

இந்தச்....... பதினேழு

(iii)

(iv)

இந்தச்...... இருபது

பைசா.
பைசா.

(மம்)
(60௨)

இந்தவாளி.......... ரூபாய். (1௦0420)
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(v)
(vi)
(vil)
(14)

h.

அது ரெண்டு ரூபாய்....... coun. (fifteen)
இது மூணு ரூபாய்.......... souien. (sixteen)
இந்தச் சீப்பு.......... enLien. (seventeen)
அது ஒரு ரூபாய்....... பைசா. (21122)

(ix)

இந்தச்

00
(xi)

இந்த வாளி பதினாறு....... (rupees)
இந்தச் சோப்பு இருபது....... (08156)

சோப்பு....... பைசா.

(ரே)

(x1)

இது

நல்ல....... (is heavy)

(xii)

இது

நல்ல....... சீப்பு. (511012)

Frame questions for the answers given below following the model.

14௦08] : 42 இந்த வாளி பதினாலு ரூபாய்.
0: இந்த வாளி என்ன
(ப)
(1)
(ili)
i.

வெலெ

?

இந்தச் சோப்பு இருபது பைசா.
அது ரெண்டு ரூபாய் பதினஞ்சு பைசா.
இது டூணு ரூபாய் பதினாறு பைசா.

Answer the questions following the model.
4௦021 : 02 அது

நல்ல கண்ணாடியா

42 இல்லெ,
(i) அது

கனமுள்ள

Gi) அது

உறுதியான

அது அவ்வளவு

?

நல்லது இல்லெ.

கண்ணாடியா ?
சீப்பா

?

(11) மாலா சுறுசுறுப்பான பொண்ணா ?
(10 ராதா அடக்கமான பொண்ணா ?
(v) அது

ஒயரமான

(vi) அவரு
j.

வீடா

?

தெறெமெயுள்ள

ஆசிரியரா ?

Transform the following as in the model.
Madel : இது.கனமுள்ள கண்ணாடி.
இது கனமூள்ளது.
(i) இது

உறுதியான

சீப்பு.

(1) இது உறுதியுள்ள சீப்பு.
(ili) அவரு
(7)

ராதா

தெறெமெயுள்ள
அடக்கமுள்ள

ஆசிரியரு.

பொண்ணு.

(29) அவன் சுறுசுறுப்புள்ள பையன்.
(1) அது எப்படிப்பட்ட கண்ணாடி ?
k.

Write the following figures in Tamil.
LL

நி28

சதவ வக
ஜவ்வு

பவ வவட வவட வவ
முவிய்

நிழல்

எவவ

நீதிப் ப வன்வைளை
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1.

ப ப பயப்பட

15:

நீடு

16
ரீதி

191

அலை

இடு?

ப. பப்ப

ப ப ப ப்ப்ப்ப்ப்பப்

Answer the questions.

(1) உங்க பிளாஸ்டிக் வாளி என்ன

வெலெ?

(1) உங்க கண்ணாடி என்ன வெலெ ?
(iii) உங்க கண்ணாடி நல்ல கண்ணாடியா 2
(2) உங்க சீப்பு எத்தனெ பைசா?
(1) உங்க சீப்பு நல்ல உறுதியானதா ?
VOCABULARY
பிளாஸ்டிக்

‘plastic’

வாளி

‘cost, price’

பதினாலு

‘fourteen’

‘rupee’

கண்ணாடி

‘mirror’

எவ்வளவு

‘howmuch'’

பதினஞ்சு

‘fifteen’

பைசா

paise’

அவ்வளவு

‘that much so’

நல்ல
பதினறு
பதினேழு
பதினெட்டு

‘very’
‘sixteen’
‘seventeen’
‘eighteen’

கனமுள்ள
சீப்பு
உறுதியானது
சோப்பு

‘thick’
‘comb’
‘(it) is strong’
‘soap’

வெலெ
ரூபாய்

‘bucket’

இருபது

‘twenty’

பார் சோப்பு

‘bar soap’

பத்தொம்பது

‘nineteen’

கடைக்காரன்

‘shopkeeper’

GRAMMAR
1. 12. 47. Let us consider the following sentences.
1.12.47.

In 1 வய,

என்ன

வெலெ?

இந்தவாளி பதினாலு ரூபாய்.
இந்தச் சோப்பு இருபது பைசா.
இந்த வாளி என்ன வெலெ?
இந்தச் சோப்பு எவ்வளவு ?
‘What does it cost?’ and

srelisueray?

‘How

much ?’ are invariably used to ask the cost of a thing.
The expressions like
இந்த வாளி பதினாலு ரூபாய் 115 000181 is fourteen rupees’ Qa Geacny
இருபது

core

‘This soap is twenty puise’ etc., are more common

than இந்த

வாளியோடெ வெலெ பதினாலு ரூபாய் “196 005 ௦ம் (ர்பீடி 00021 டி [மொர்சகா
865, இந்த சோப்போடெ. வெலெ இருபது பைசா “108 0054 61 this soap
is twenty paise’ etc.

1. 12. 48. We have discussed the formation of the adjectival predicates in the
section 1.11.45. Consider the following examples.
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1. 12.48.

இது கனமுள்ள கண்ணாடி.
இது எப்படிப்பட்ட கண்ணாடி ?

7௪ 8002011425 5001 88 கனமுள்ள 'ஈல0ர' ௨௭0 எப்படிப்பட்ட. ‘what kind of/
of what nature’ are adjectivalized by transforming the following noun கண்ணாடி
‘mirror’ into its corresponding pronoun .9gy

‘that’ and added

Now

to them.

the sentences would be

1.12.48.

7.12.49,

அவ்வளவு

வாடி

இது கனமுள்ளது.
இது எப்படிப்பட்டது ?
‘that much

so’.

It

is

always

followed

by

an

adjective or adverb.

Example :
1.12.49.

அது நல்ல கண்ணாடியா 2
இல்லெ. அது அவ்வளவு நல்ல கண்ணாடி

இல்லெ.
இல்லெ.

அது அவ்வளவு

நல்லது இல்லெ.

1.12.50. pedev ‘very’ is an intensifier. It is also always followed by an adjective
the adjectives
In the following examples it is followed by
or adverb.
seorapeiran ‘thick’ and உறுதியான ‘strong’.

1.12.50.

இது நல்ல கனமுள்ளது.
இது நல்ல உறுதியானது.

Note the use of நல்ல ‘good’ as an adjective (Refer 1.4.13).

Sandhi :

சின்ன -- கண்ணாடி -5 சின்னக்கண்ணாடி

இந்த

-

சீப்பு 5 இந்தச் சீப்பு (38825. 4 1௩ 1.2)

கண்ணாடி 4 ஆ -2? கண்ணாடியா .
உறுதி -- உள்ள -25 உறுதியுள்ள

(18212 3. 81௦ 1.5)

-UNIT

2

LESSON

WHAT

13

ARE YOU?

DIALOGUE
மூர்த்தி: வணக்கம்.
பேராசிரியரு
சுந்தரம் வீட்டுலே இருக்-

Vanakkam.
at home ?

Is

Professor

Sundaram

குறாரா ?
கமலா : இல்லெ.
மூர்த்தி: நான்
யிலெ

நீங்க யாரு ?
இந்துக்கல்லூரி-

பேராசிரியரா

No.

Who are you?

I am a Professor in Hindu college.
He is Mr. Raghavan.

இருக்குறேன். இவரு
மிஸ்டர் ராகவன்.

கமலா

: அவரு

குறாரு?

என்னவா

இருக்-

What is he?
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மூர்த்தி : அவரு கிறித்தவக் கல்லூரியிலே

கணிதப்

பேரா-

He is a Professor of mathematics in
Christian college.

சிரியரர் இருக்குறாரூ.
கம்லா

: நான்

பேராசிரியரோடெ

மனெவி....பேராசிரியரு

இப்ப வீட்டுலே இல்லெ.

மூர்த்தி : பரவாயில்லெங்க....நீங்க
என்னவா

I

am

the

wife

of

(Sundaram)...Professor
is not at home now.
Doesn’t matter... What

are ycu?

இருக்குறீங்க ?

கமலா : நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்.துலே ஆசிரியெயா இருக்குறேன்.

I am a teacher in a school.

மூர்த்தி: உங்க மகன் ராமு இப்ப
எங்கே இருக்குறன் ?

Where is your son
now?

கமலா

Now he is a manager
in Mysore.

: அவன்

இப்ப

மைகசுருலே

ஒரு கம்பெனியிலே
மேனேஜரா இருக்குறன்.மூர்த்தி: அப்படியா

Professor
(Sundaram)

?

Ramu

(working)

in a company

Is that so ?

DRILLS
a,

Variation drill

2. 13. 51.

நான் பேராசிரியரா இருக்குறேன்.
நீங்க ஆசிரியெயா இருக்குறீங்க.
அவன் மேனேஜரா இருக்குறான்.
அவரு பேராசிரியரா இருக்குறுரு.

-2. 13. 52,

அவன் மேனேஜரா இருக்குறுன்.
அவரு பேராசிரியரா இருக்குறாரு.
அவரு

பேராசிரியரா

அவரு என்னவா
2. 13. 53.

நான் கல்லூரியிலே இருக்குறேன்.
அவன் மைசூருலே இருக்குறான்.
HOUT MOA HG
இல்லெ.
அவன்

2. 13. 54.

இல்லெ.

இருக்குறாரு ?

எங்கே

இருக்குறான் ?

நான் கல்லூரியிலே பேராசிரியரா இருக்குறேன்.
அவன் மைசருலே மேனேஜரா இருக்குறான்.
நான் கல்லூரியிலே

பேராசிரியரா

நீங்க எங்கே என்னவா

இல்லெ.

இருக்குறீங்க2
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b.

Build up drill
(ப நான்

இருக்-

பேராசிரியரா

நான் பேராசிரியரா இருக்குறேன்.

குறேன்.

இருக்குறேன்

இருக்குறேன்

பேராசிரியரா

பேராசிரியரா இருக்குறேன்
நான் பேராசிரியரா இருக்குறேன்.

நான்
(1) அவரு

,
பேராசிரியரா

இல்லெ.

இல்லெ

அவரு

பேராசிரியரா

பேராசிரியரா

இல்லெ
பேராசிரியரா இல்லெ

அவரு

அவரு

பேராசிரியரா

இல்லெ.

இல்லெ.

(0) நீங்க என்னவா இருக்குறீங்க?
என்னவா இருக்குறீங்க ?
நீங்க

நீங்க என்னவா இருக்குறீங்க ?
என்னவா இருக்குறீங்க ?
நீங்க என்னவா இருக்குறீங்க ?

(19) நான் கல்லூரியிலே இருக்குறேன்.

நான் கல்லூரியிலே

இருக்குறேன்

இருக்குறேன்

கல்லூரியிலே

. கல்லூரியிலே இருக்குறேன்
நான் கல்லூரியிலே இருக்குறேன்.

நான்
(௭) அவன்

எங்கே

இருக்குறான் ?

எங்கே இருக்குறான் 2
அவன்
c.

இருக்குறேன்.

அவன் எங்கே இருக்குறான் ?
எங்கே இருக்குறான் ?
அவன் எங்கே இருக்குறான் 2

Expansion drill
G) அவரு

பேராசிரியரா

இருக்-

குறுரு.
|
கணிதப் பேராசிரியரா இருக்குறாரு.
கல்லூரியிலே பேராசிரியரா

இருக்குறாரு.
(11) பேராசிரியரு

இருக்குறாரா ?

வீட்டுலே இருக்குறாரா ?

அவரு

பேராசிரியரா இருக்குறாரு:

அவரு

கணிதப்

பேராசிரியரா

இருக்குறாரு.
அவரு கல்லூரியிலே கணிதப்
பேராசிரியரா இருக்குறாரு.
பேராசிரியரு இருக்குறாரா 2
பேராசிரியரு வீட்டுலே

இருக்குறாரா ?
(4)

அவன்

மேனேஜரா

இருக்-

அவன்

மேனேஜரா

அவன்

ஒரு

இருக்குறான்.

குறான்.
ஒரு

கம்பெனியிலே

இருக்-

குருன்.

மேனேஜரா

மைசகூருலே இருக்குறான்

அவன்
யிலே

இப்ப இருக்குறான்

கம்பெனியிலே
இருக்குறான்:

மைதருலே
மேனேஜரா

ஒரு

கம்பெனி-

இருக்குறான்.

அவன் இப்ப மைகூருலே ஒரு
கம்பெனியிலே மேனேஜரா

இருக்குறான்.
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(2) பேராசிரியரு இல்லெ.

பேராசிரியரு இல்லெ.
பேராசிரியரு வீட்டுலே இல்லெ.

வீட்டுலே இல்லெ

- பேராசிரியரு இப்ப வீட்டுலே
இல்லெ.

இல்லெ

இப்ப
.

நீங்க என்னவா

(9) நீங்க என்னவா இருக்குறீங்க?

நீங்க எங்கே

எங்கே இருக்குறீங்க?

இருக்குறிங்க ?

நீங்க
d,

இருக்கு-

என்னவா
:

Question-Answer drill

(i)

Q:
A:

(ii)
(iii)

Q:

அவன்

A:

அவன் மைகுருலே இருக்குறான்.

Q:
A:

பேராசிரியரு வீட்டுலே இருக்குறாரா ?
இல்லெ. பேராசிரியரு வீட்டுலே இல்லெ.

Q:

அவரு

என்னவா

A:

அவரு

பேராசிரியரா

(iv)
e.

நீங்க என்னவா இருக்குறீங்க ?
நான் ஆசிரியெயா இருக்குறேன்.
எங்கே

இருக்குறான் ?

இருக்குறாரு ?
இருக்குறாரு.

Substitution drill
(1) நான் பேராசிரியரா

நான் பேராசிரியரா

இருக்குறேன்.

இருக்குறேன்.
.

Substitute and change the vetb
accordingly.

நீங்க
அவன்
அவரு

(1) பேராசிரியரு வீட்டுலே
இல்லெ.
Subtitute
நான்
நீங்க
அவன்
அவரு
(11) ராமு எங்கே இருக்குரான்?

:

நீங்க பேராசிரியரா இருக்குறிங்க,
அவன் பேராசிரியரா இருக்குறுன்.
அவரு

பேராசிரியரா

இருக்குறாரு.

பேராசிரியரு வீட்டுலே இல்லெ.
நான் வீட்டுலே இல்லெ.
நீங்க வீட்டுலே இல்லெ.
அவன் வீட்டுலே இல்லெ.
அவரு வீட்டுலே இல்லெ.
ராமு எங்கே இருக்குறான் ?

Substitute and change the verb

accordingly.
நீங்க
அவன்
இவன்
அவரு

நீங்க எங்கே இருக்குறீங்க?
அவன் எங்கே இருக்குறான் ?
இவன் எங்கே இருக்குறான் ?
அவரு எங்கே இருக்குறாரு ?

இவரு

இவரு எங்கே இருக்குறாரு ?
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(iv) நான் ஆசிரியெயா
குறேன்.

இருக்-

நான் ஆசிரியெயா

இருக்குறேன்.

Substitute

நான்
நான்
“நான்
நான்
நான்

ஆசிரியனா
மாணவனா
மாணவியா
பேராசிரியரா

மேனேஜரா
(9) பேராசிரியரு

ஆசிரியனா இருக்குறேன்.
மாணவனா இருக்குறேன்.
மாணவியா இருக்குறேன்.
பேராசிரியரா இருக்குறேன்.
மேனேஜரா இருக்குறேன்.

பேராசிரியரு

வீட்டுலே

இருக்குறாரு.

இருக்குறாரு.

Substitute
கம்பெனியிலே

பேராசிரியரு

வீட்டுலே

கம்பெனியிலே

இருக்குறாரு.
கல்லூரியிலே

பேராசிரியரு கல்லூரியிலே

பள்ளிக்கூடத்துலே

பேராசிரியரு பள்ளிக்கூடத்துலே

இருக்குறாரு.

இருக்குறாரு.
f.

Transformation drill
(0 நான் பேராசிரியரா இருக்-

குறேன்.
அவன் மேனேஜரா

இருக்-

நீங்க என்னவா

இருக்குறீங்க ?

அவன் என்னவா

இருக்குறான் ?

குறான்.
அவரு

பேராசிரியரா

இருக்-

அவரு

என்னவா

இருக்குறாரு ?

குறாரு.
இருக்-

நீங்க எங்கே இருக்குறீங்க ?

இருக்-

அவன் எங்கே இருக்குறான் ?

(il) நான் கல்லூரியிலே

குறேன்.
அவன்

மைசூருலே

குறான்.
அவரு

கல்லூரியிலே இருக்-

அவரு

எங்கே இருக்குரறாரு ?

குறாரு.
(ii) நான் பேராசிரியரா

இருக்-

நான் பேராசிரியரா

இருக்-

அவன்

மேனேஜரா

அவரு

பேராசிரியரா

இல்லெ.

-

குறேன்.

அவன் மேனேஜரா

இல்லெ.

குருன்அவரு

பேராசிரியரா இருக்-

இல்லெ,

சூறாரு-

(iv) அவன் மைசூருலே இருக்-

அவன் மைசூருலே

இல்லெ.

குறான்.
அவரு
. கூறாரு.

கல்லூரியிலே

இருக்-

அவரு கல்லூரியிலே இல்லெ.
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g.

Integration drill
(i) preir ache fufGa Qas~
குறேன்.
்
நான் பேராசிரியரா இருக்குறேன்.

-

நான் கல்லாரியிலே

(i) அவன் கம்பெனியிலே இருக்குறான்.
அவன் மேனேஜரா

பேர ரசிரியரா

, இருக்குறேன்.

அவன்

கம்பெனியிலே

மேனே-

ஜரா இருக்குறான்.
இருக்-

குறான்.
(11) நான் பள்ளிக்கூடத்துலே
இருக்குறேன்.
நான் ஆசிரியெயா இருக்குறேன்.

பள்ளிக்கூடத்துலே

நான்

ஆசிரி-

இருக்குறேன்.

யெயா

EXERCISES
h.

Fill in the

blanks using

the cues

given in parentheses

given below.

asin the model

a

14௦88! : பேராசிரியரு sustnneesusunelbasltdl லே

இருக்குறாரு:

(home)

பேராசிரியரு வீட்டுலே இருக்குறாரு(1) நான்...

4 லே

இருக்குறேன்.

(1) அவன் ஒரு............ * லே

(school)

இருக்குறான். (company)

(14) ராழு.............இருக்குறான் 2(4௧௦)
(5) நான்............ யா இருக்குறேன். (4211216 teacher)
(v)

i.

Fill
Baw

நாண்...

in the

blanks

ப பேராசிரியரா இருக்குறேன்.

with

(mathematics)

the appropriate conjugated forms

‘be’.

(i) நான் பேராசிரியரா........

Gi) நீங்க ஆசிரியெயா........
(11) அவன் மைதுருலே.......

(iv) அவரு என்னவா.........
j.

Match the following.

அவன்
அவரு
| நீங்க
| நான்

பேராசிரியரா
பேராசிரியனா
பேராசிரியரா
பேராசிரியனா

இருக்குறேன்
இருக்குறீங்க
இருக்குறான்
இருக்குறாரு

of the verb
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Change the given nouns into the adverbs of manner and add at
left to the conjugated verb @qm ‘be’ in the sentences given below.

k.

நான் கல்லூரியிலே இருக்குறேன்.

:

G) பேராசிரியன்

(it) ஆசிரியெ

:

நான் பள்ளிக்கூடத்துலே இருக்குறேன்.

(iii) மேனேஜரு

:

அவன் மைதருலே

்

இருக்குறாரு.

Write the word represented by the formula.
Example:
(1) கல்லூரி
(ய
(2)

afc_(q@Gev

அறெ

af@

+ Locative

-- 1,0081446 2...

பள்ளிக்கூடம்

(11) மைத்ர

-- 1,00௧1196 2.

* 1008144862
4 1,௦06

(௪) கம்பெனி
m,

அவரு

:

(ம) என்ன

இருக்குறான்.

அவரு கல்லூரியிலே இருக்குறாரு.

(௫ கணிதப் பேராசிரியரு:

1.

.....வ

4 1,00கர4௭62 பவ
following the models.

Frame questions for the answers given below

4௦081 : &: அவரு பேரசிரியரா இருக்குறாரு.
0: அவரு என்னவா இருக்குறாரு ?
(i) நீங்க ஆசிரியெயா இருக்குறிங்க.
(ii) ராமு மேனேஜரா இருக்குறான்...
(10)

ஆவரு

கணிதப்

பேராசிரியரா

இருக்குரறுரு.

31௦021 : 4: பேராசிரியரு வீட்டுலே இருக்குறாரு.
0: பேராசிரியரு எங்கே இருக்குறாரு ?
(1) அவரு கல்லூரியிலே இருக்குறாரு.
(ii) அவன் ஒரு கம்பெனியிலே இருக்குறான்.
(iii) நான் பள்ளிக்கூடத்துலே இருக்குறேன்.

Model: At pratt கல்லூரியிலே பேராசிரியனா
இருக்குறேன்.
0: நீங்க எங்கே என்னவா
() அவன் மைசூருலே மேனேஜரா
(1)

n.

the

அவரு

கல்லூரியிலே

இருக்குறீங்க ?

இருக்குழுன்.

பேராசிரியரா

இருக்குர:

Change these sentences to the negative.

(10) பேராசிரியரு வீட்டுலே இருக்குறாரு.
(1) அவரு கல்லூரியிலே பேராசிரியரா இருக்குறாரு.
(11) நான் பள்ளிக்கூடத்துலே இருக்குறேன்.
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o.

Make one sentence out of the two sentences given below.

(1) நான் கல்லூரியிலே இருக்குறேன்.
நான் பேராசிரியரா இருக்குறேன்.

(11) அவன் கம்பெனியிலே இருக்குறான்.
அவன் மேனேஜரா இருக்குறான்.
(ili) நான் பள்ளிக்கூடத்துலே இருக்குறேன்.
நான் ஆசிரியெயா இருக்குறேன்.
p.

Put it all together in one
Here is some information.
the same order as in the example given below,
Example:

sentence using

Gugr# Pui

வீடு
இரு

௮

பேராசிரியரு வீட்டுலே இருக்குறாரு.

(i) Brite

(v)

அவரு

கல்லூரி

நீங்க

வீடு

என்ன

இரு

-ஆ

இரு
(1) நீங்க.

(ti), நான்
பள்ளிக்கூடம்

மைதரு

இரு

-ஆ

இரு

(111) அவன்

(vii)

பள்ளிக்கூடம்

ஆ

-இரு

நீங்க
"நீங்க
பள்ளிக்கூடம்
என்ன

-ஆ
(iv)

இரு

grap
(vill)

எங்கே

நான்.
கல்லூ ரி

இரு

ஆசிரியரு

இரு
q.

Join the following according to the sandhi rules.
(ப பேராசிரியரு 1- ஆ
மேனேஜரு (ஆ
ஆசிரியெ 4 ஆ

? வ

(0) வீடு லே:.........
(பப் பள்ளிக்கூடம் -உலே:
(2)

கல்லூரி* இலே:

.......

ப
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r.

Answer the questions.

(1) நீங்க எங்கே இருக்குறிங்க 2(0

நீங்க என்னவா

இருக்குறீங்க?

(iii) உங்க சணிதப் பேராசிரியரு யாரு ?

(9) நீங்க எந்தப் பள்ளிக்கூடத்துலே ஆசிரியரா இருக்குறீங்க ?
(1) உங்க மனெவியும் ஆசிரியெயா ?

(௪1) நீங்க இப்ப மைசருலேயா இருக்குறீங்க?
(௭1) நீங்க இப்ப மைசூருலே என்னவா இருக்குறீங்க ?
VOCABULARY

என்னவா

“as what’

‘mathematics’.
கிச்!

wietroféenttd
:
எங்கே

‘school’
‘where’

‘company’

மேனேஜரு

‘manager’

‘be’

இரு
கணித (ம்)
ஆசிரியெ
கம்பெனி

GRAMMAR

2.13.51. This unit introduces the second major type of sentence in Tamu.
This sentence consists ofa noun or noun phrase and a verb or verb phrase.
Example:
2.13.51.

நான் பேராசிரியரா இருக்குறேன்.

In this sentence preér ‘1’ is the noun phrase and Guga#Puiga

இருக்குறேன்

‘(am) a Professor’ is the verb phrase.
They function as subject and predicate
of the sentence respectively. The verb in Tamil distinguishes the grammatical
categories such as affirmative and negative forms, tense, person, number and
Note that the sentence 2.13.51. is in affirmative form and the finite
gender.
verb இருக்குறேன்

is constituted by the elements such as verb root,

tense and

The verb root is the basic form from which all the other
pronominal suffix.
parts cf a finite or non-finite verb are formed. Note that @@m ‘be’ is the ஏஸ்
When it is conjugated in the present tense it has an alternant Qmaqroot.
which is called verb stem.

Tamil hes three tenses, namely, present, past and future.
by different markers, immediately added to the verb
introduces the present tense marker --.
Example:

2. 13. 51. நீங்க ஆசிரியெயா

They
roots.

are expressed
This lesson

இருக்குறீங்க.

We have already noted that the Tamil verb distinguishes person, number and
gender.

~.g0ir is the pronominal suffix which indicates third person,

number and masculine gender:

Fxample:

2. 13. 51. அவன் மேனேஜரா

இருக்குருன்.

singular

Lesson 13 / 747.
Note in the following sentences

that

there isan

agreement.

between

subject

and predicate.

2. 13. 51.

நான் பேராசிரியரா இருக்குறேன்.
நீங்க ஆசிரியெயா இருக்குறீங்க.
அவன் மேனேஜரா இருக்குறான்.
அவரு பேராசிரியரா இருக்குறாரு.

When the first person singular pronoun greér ‘1’ occurs as the subject of the
sentence it agrees with the verb in person and number.
This is indicated by
the pronominal suffix -eyeér..

The pronouns which

occur

as

above mentioned sentences and their corresponding pronominal

subjects

in the

suffixes are as

follows.

2. 13. 52. GuoGerggga
are manner adverbs.

The

நீங்க

— FFI

அவன்

--ஆன்

அவரு

ஆரு

‘asa manager’,

GugméPuign ‘as a Professor’ etc.,

‘ manager’, Guga#Puig,

-.9

to

‘ Professor’ etc. Example:

அவன் மேனேஜரா இருக்குறான்.
அவரு பேரசிரியரா இருக்குறாரு.

corresponding

‘what-as’.

ஏன்

They are obtained by adding the adverb marker

the nouns GinGesragm

2. 13. 52.

நான்

question

form

of

this

manner

க்ராம்

15

என்னவா

Example:

2.13.52.

அவரு

என்னவா

இருக்குறுரு ?

We have noted that the Tamil verb distinguishes affirmative and negative
forms.
The negative forms are expressed by the negative verb @cbdGlev ‘not’.
It denies the existence of a person or thing.
2. 13. 52.

அவரு

பேராசிரியரா

Example:

,

இல்லெ.

2. 13. 53. Case is a grammatical category which is expressed by noun and case
markers.
There are many cases in Tamil.
They are objective, dative, instrumental, locative, sociative etc.
It is inherently understood that there is a
relationship between verb and the preceding cases. This relationship and the
selection of cases are always determined by the verb.
For instance, the verb
Qo ‘be’ denotes the existence ofa person or thing.
This verb obligatorily
selects a locative case in the following sentences.

2. 18. 53.

நான் கல்லூரியிலே இருக்குறேன்.
அவன் மை௫ருலே இருக்குறான்.
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The Iccative case is expressed by a noun and the locative.case marker.
are three locative case markers in Tamil.
and

(ili) -» Geo.

They are:

(1) -லே,

There

(ii) -இலே

Example:

மைதரு + Cao —> மைதருலே
கல்லூரி 4 இலே -5 கல்லூரியிலே'
இந்தியா - உலே -5 இந்தியாவுலே
As a general rule, identical cases cannot cccur in a simple sentence

in Tamil.

For example, * Gupr&furm வீட்டுலே கல்லூரியிலே இருக்குறாரு
‘Professor is in the house and in the college’ is ungrammatical. In a sentence this

lacative form is questioned as ernu@ae ‘where’.
2.13.53.

அவன் எங்கே இருக்குறான் ?

2. 13. 54, With the verb
locative and

manner

present ina sentence.
as follows.

2. 13. 54.

Example:

@@

‘be’

adverb eventhough

we

intutively

feel the

at times one of

them

existence ofa
is

not

overtly

The locative and the manner adverb may be sequenced

நான் கல்லூரியிலே

But in the case of நான் வீட்டுலே

பேராசிரியரா இருக்குறேன்.

இருக்குறேன் ‘Tam at home’

we

do not

feel the presence of an adverb.
This is due to the kind of location noun we
have in this sentence.
This is dealt with in detail in the later lessons.

Sandhi 16.

The word final -..(2_)

doubled before any case suffix.

which

is preceded

by a long vowel

is

Example:

வீடுலே-வீட்டுலே
Sandhi 47.

The

The word final --9j15 is dropped when it is followed by any case.

nominal

-255-.

base

and

the case

suffix,

again,

are linked by the increment

Example:

பள்ளிக்கூடம்

உலேஃபள்ளிக்கூடத்துலே

கணிதம் பேராசிரியரு-கணித பேராசிரியரு (88௭ 8. 21 1.1)
கணித- பேராசிரியரு- கணிதப் பேராசிரியரு (௩௨2 S. 4 in 1.2)
கல்லூரி* இலே-கல்லூரியிலே
கம்பெனி இலே-கம்பெனியிலே
ஆசிரியெ* ஆ-ஆசிரியெயா
மைதருலே-* ஆ௮மைதருலேயா (6௨18 5. 915 1.7)

UNIT 2
LESSON

WITH

AN

14

OFFICER

DIALOGUE
ஆபீஸர் : உங்க பேரு என்ன?
சுந்தரம் :

என் பேரு சுந்தரம்.

. ஆபீஸர் : நீங்க என்னவா

What is your name ?

My name is Sundaram,
What are you ?

இருக்குறிங்க ?
சுந்தரம் : நான் தமிழ்ப் பேராசிரி-

Iam a Professor of Tamil.

யரா இருக்குறேன்.
ஆபீஸர்

: உங்களுக்குக் குழந்தெ-

Do you have children ?

ங்க இருக்குறாங்களா?
சுந்தரம் : ஆமா.

எனக்குக்

குழந்தெங்க இருக்குமழுங்க.

Yes.

Ihave children.
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ஆபீஸர் : எத்தனெ

குழந்தெங்க

Howmany

children do you have ?

உங்களுக்கு இருக்குரங்க ?
T have three children.

சுந்தரம் :-மூணு குழந்தெங்க
எனக்கு இருக்குறாங்க.
ஆபீஸர் : எத்தனெ
தெங்க ?

ஆண்

குழந்-

Howmany
have ?)

male children

(do

சுந்தரம் : ஒரு ஆண் குழந்தெ.

(I have) one male child.

ஆபீஸர்:-எத்தனெ பெண் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க ?

Howmany
have ?)

சுந்தரம் : எனக்கு

J have two female children.

ரெண்டு பெண்

female

you

children(do

you

குழந்தெங்க இருக்குCRIB.

ஆபீஸர் : உங்களுக்கு நெலம்

Do you have lands (on your

name ?)

இருக்குதா ?
சுந்தரம் : ஆமாங்க.

Yes. I have two acres of land (on my

ரெண்டு

ஏக்கர் நெலம் எனக்கு

name.)

இருக்குது.
ஆபீஸர் : உங்க குழந்தெங்களுக்கு
நெலம் இருக்குதா ?
, சுந்தரம் : இல்லெங்க,

அவங்க-

ளுக்கு நெலம் இல்லெ.
ஆபீஸர்

: அவங்க

எங்கே

இருக்-

Do

your

children

: அவங்க

இங்கே

தான்

names.)
Where are they ?

They are here only.

இருக்குறாங்க.
DRILLS
a.

lands

(on

No, they do not have lands (on their

குறாங்க ?
சுந்தரம்

have

their names ?)

Variation drill

2. 14, 55,

குழந்தெங்க எனக்கு இருக்குற ங்க.
நெலம் எனக்கு இருக்குது.

2. 14. 56.

எனக்குக் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
எனக்கு நெலம் இருக்குது.
்

அவங்களுக்கு நெலம் இருக்குதா ?
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2. 14. 57.
b.

அவங்க

இங்கே இருக்குறாங்க.

அவங்க

எங்கே

இருக்குறாங்க

2?

Build up drill
இருக்-

(0) எனக்குக் குழந்தெங்க
குறாங்க.

எனக்குக் குழந்தெங்க இருக்குPIE.

இருக்குறாங்க

இருக்குறாங்க
குழந்தெங்க

குழந்தெங்க இருக்குறாங்க

எனக்குக் குழந்தெங்க இருக்கு-

எனக்கு

்

ரங்க.

எனக்கு நெலம் இருக்குது.
இருக்குது

்

இருக்குது
நெலம் இருக்குது

நெலம்

எனக்கு நெலம் இருக்குது.

எனக்கு

(iii) அவங்களுக்கு நெலம்

அவங்களுக்கு நெலம் இல்லெ.

இல்லெ.
இல்லெ

இல்லெ.

நெலம்

நெலம் இல்லெ

அவங்களுக்கு

அவங்களுக்கு நெலம் இல்லெ.

(02) உங்களுக்கு நெலம்

உங்களுக்கு நெலம் இருக்குதா ?

இருக்குதா ?
இருக்குதா ?

இருக்குதா ?

நெலம் இருக்குதா ?

நெலம்
உங்களுக்கு
c.

உங்களுக்கு நெலம் இருக்குதா ?

Expansion drill

(0 எனக்கு இருக்குறாங்க.
பெண் குழந்தெங்க இருக்கு-

எனக்கு இருக்குறாங்க.
எனக்குப்

பெண் குழந்தெங்க

இருக்குறாங்க.

ரங்க

(1) எனக்கு இருக்குது.

எனக்கு இருக்குது.

நெலம் இருக்குது

எனக்கு

நெலம் இருக்குது.

ரெண்டு

எனக்கு

ரெண்டு

ஏக்கர் இருக்குது

ஏக்கர் நெலம்

இருக்குது.

(iii) அவங்களுக்கு இல்லெ.

அவங்களுக்கு இல்லெ.

நெலம் இல்லெ

அவங்களுக்கு நெலம் இல்லெ.

(2) குழந்தெங்களுக்கு இருக்குதா?
நெலம். இருக்குதா

ரெண்டு

?

ஏக்கர் இருக்குதா

?

குழந்தெங்களுக்கு இருக்குதா ?
குழந்தெங்களுக்கு நெலம்
இருக்குதா ?
குழந்தெங்களுக்கு ரெண்டு ஏக்கர்
நெலம்

இருக்குதா

?
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f.

Transformation drill

(i) எனக்குக் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
எனக்கு நெலம் இருக்குது.
எனக்குப் பெண் குழந்தெங்க
இருக்குருங்க.
்
எனக்கு ஆண் குழந்தெங்க
் இருக்குறாங்க.

உங்களுக்குக் குழந்தெங்க இருக்குங்களா ?
உங்களுக்கு நெலம் இருக்குதா ?
உங்களுக்குப் பெண் குழந்தெங்க
இருக்குறாங்களா ?
உங்களுக்கு ஆண் குழந்தெங்க
இருக்குறாங்களா ?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using
given below.

the

cues

given in

parentheses

as in the model

41008! : எனக்குக்............ QHeqGapte. (children)
எனக்குக் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
(1) எனக்கு.............. குழந்தெங்க

இருக்குறாங்க.

(௨௦)

(1) எனக்கும்............. குழந்தெங்க இருக்குறாங்க. (20812)
(011) ரெண்டு... பப
நெலம் இருக்குது. (301௦)
(iv) அவவங்களுக்கு...............இல்லெ.
(V) அவங்க...

h.

Fill
இரு

(2)
நதர

(here)

conjugated

appropriate

forms of the verb

“6:

(1)
(1)
(iii)
(2)

டம்.

with the

the blanks

in

(land)

இருக்குறாங்க.

குழந்தெங்க...........
நெலம்..............
எங்களுக்கு நெலம்..............
எனக்குக் குழந்தெங்க............நான் பேராசிரியரா...........

the following.

இருக்குது
இருக்குறாங்க

மேனேஜரா
பேராசிரியரா

அவன்
அவரு

குழந்தெங்க
நெலம்

எனக்கு
எனக்கு

இருக்குறான்
். இருக்குறாரு

Write the word represented by the formula.

1116 : உங்களுக்கு
(i) presr

Dative of possession:

+

(1) நாங்க

Bris

+ Dative of possession
.-ஃ/யவைய வைவ்

வ
Dative of 0085685101) : வைய

+

பூ 106 ௦8 008808840௫ 1 வவ
(011) நீ
(iv) Brite + Dative of possession 3 “பவ வடக
Dative of possession ;

பவடய

(v) Sumi

+

(vi) Qeurse

+ Dative of possession «+e
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Change the given pronouns into the datives of
left to the nouns in the sentences given below.

k.

possession and add

at the

(0 நான்
: குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
(11) நீங்க
: குழந்தெங்க இருக்குறாங்களா ?
(ii) அவங்க : நெலம் இல்லெ.
1.

Frame questions for the answers given below following the model.

4௦42 : &. எனக்கு மூணு குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
0. உங்களுக்கு எத்தனெ குழந்தெங்க இருக்குறாங்க ?

(i) எனக்கு மூணு ஆண் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
(il) எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
(11) எனக்கு. ரெண்டு ஏக்கர் நெலம் இருக்குது.
m.

Change these sentences to the negative.

(0) எனக்குக்குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
(ii) எனக்கு நெலம் இருக்குது.
(10 எனக்கு ரெண்டு ஆண் குழந்தெங்க இருக்குறங்க.
n.

Here is some information.
Put it all together
same order as in the exampie given below.

Example:

in one

sentence using the

fae
எத்தனெ

ஆண் குழந்தெங்க
இரு
உங்களுக்கு எத்தனெ
(0

ஆண் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க ?

நீங்க

(1) அவரு

பத்து

எத்தனெ

ஏக்கர்

ஆண் குழந்தெங்க

நெலம்

இரு

இரு
-ஆ
(11) சுந்தரம்

(0)

முணு

நான்

மூணு

பெண்

குழந்தெங்க

பெண்

-ஆ

இரு

இரு
0.

Join the following according to the sandhi rule.
(1) அவங்க
இவங்க

* ஆ?
4

ப ப ப பவவைவவவ

ஆ?

நீங்க 4- ஆ
இருக்குறாங்க

442 பலவ
வவ விவக

2 பப
+

வ்வவயப

ஆ

குழந்தெங்க *4- ஆ

2 ப. வட

2

ப பவ்ய

குழந்தெங்க
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p.

Answer these questions.

(பி
. (1)
(0)
(5)

,

உங்களுக்குக் குழந்தெங்க இருக்குறுங்களா 9
உங்களுக்கு எத்தனெ குழந்தெங்க. இருக்குறாங்க ?
உங்களுக்கு எத்தனெ ஆண் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க ?
உங்களுக்கு எத்தனெ பெண்குழந்தெங்க இருக்குறாங்க ? '

(2) உங்களுக்கு நெலம் இருக்குதா Po
(vi) உங்களுக்கு எத்தனெ

ஏக்கர் நெலம் இருக்குது ?

VOCABULARY

குழந்தெங்க
பெண்

ஆண்

‘male’

‘female’

நெலம்

‘land’ |
‘here’

இங்கே

‘acre’

ஏக்கர்

:

‘children’

GRAMMAR

2. 14. 55. We have already noted in lesson 2.13 that the subject ofa sentence
agrees with the predicate in person, number and gender and the agreement is
In this lesson
indicated by the personal termination in the finite verb.

குழந்தெங்க ‘children’, the human plural noun and @)peurb ‘ land’, the neuter
Their agreement with

singular noun are introduced.
represented as follows. -

2. 14. 55.

குழந்தெங்க

--ஆங்க

நெலம்

து

predicates

the

verb ‘be’

This expression is similar
meaning of ‘to possess’,
See the following sentences.
in English.

to

expresses the

° have-constructions ’

எனக்குக் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
எனக்கு நெலம் இருக்குது.

There
Dative case is expressed by a noun and the dative case marker.
(li) -க்கு
They are: (i) -அக்கு,
three dative case markers in Tamil.

-அக்கு 0௦0015 808

(iii) -உக்கு.

என்-, நம்-, உன்-

consonant

தனக்கு.

“ய்

1.5.

-&@

உன்

* க்கு

௮

என்

தன்-, 1.6,

* அக்கு -௮ உனக்கு

occurs after the vowels

மாணவி

are
வாம்

the oblique bases of the personal pronouns

and the reflexive pronoun

எனக்கு, நம் * அக்கு -9 நமக்கு,
அக்கு

be

குழந்தெங்க எனக்கு இருக்குறாங்க.
நெலம் எனக்கு இருக்குது.

2. 14. 56. In Tamil, the sequence of dative and the

2. 14. 56.

may

-@,

மாணவிக்கு,

--F,

அக்கு

-

5

வாம் தன் *

-6T, -2_

ஈ * க்கு

and

the

-5 ஈக்கு

அறெக்கு, அவரு * க்கு ௮ அவருக்கு ஈம்
(ஈ ந௦0மிட),அறெ * க்கு
பானா consonants
நாய் * க்கு-௮ நாய்க்கு (தாய் பஜ), -உடக்கு 00118 கரினா
மகனுக்கு 210.
5?
உக்கு
*
மகன்
ு,
வக்கீலுக்க
5
1. 6., வக்கீல் * உக்கு
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2. 14,57. QmGae ‘here’ is a place adverb.
question form ermuGae ‘where’. Example.
2.14.57.

Sandhi 18.

. The

dative case suffix,

It

has

the

corresponding

அவங்க இங்கே இருக்குறாங்க.
அவங்க எங்கே இருக்குறாங்க?
consonants &, &,

and

1s

are

always

doubled

after

the

Example:

எனக்கு குழந்தெங்க-5 எனக்குக் குழந்தெங்க (இருக்குறாங்க)
தமிழ் பேராசிரியரு-?தமிழ்ப் பேராசிரியரு (822 5. 4 1, 1.2)
Sandhi 19,

The human plural/singular honorific finite verb is realized

eit before any particle beginning in a vowel.

இருக்குருங்க* ஆ-5இருக்குறாங்களா

Example:

?

with

UNIT

2

_ LESSON

15

INDIA
DIALOG UE
சுந்தரம் } இந்தியா

நம்ம தாய்நாடு
...இது ரொம்பப் பெரிய
நாடு. நாலு எல்லெ நம்ம

தாய்நாட்டுக்கு இருக்குது.

அது இமயமலெ,

India is our motherland...

It isa very

big country. There are four boundaries
to our motherland.
They are the
Himalayas, the
Indian Ocean, the
Arabian sea and the Bay of Bengal.

இந்துமகாசமுத்திரம்,
அரபிக்கடல்,
விரிகுடா.
சுரேஷ் : இமயமலெ

வங்காள

எங்கே

Where is the Himalayas ?

இருக்குது ?
சுந்தரம் : இமயமலெ

இந்தியா
வுக்கு வடக்கே இருக்-

குது. இந்து மகாசமுத்திரம் இந்தியாவுக்குத்
தெற்கே இருக்குது.

The Himalayas is
India.
The Indian
south of India.

to the north of
Ocean is to the
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Is the
India?

சுரேஷ் : அரபிக்கடல் இந்தியாட வுக்குக் கெழக்கேயா

Arabian

sea

to

the

east

of

இருக்குது 2
சுந்தரம் : இல்லை.

No. The Arabian sea

அரபிக்கடல்

east of India.

இந்தியாவுக்குக்

India).

, கெழக்கே இல்லெ.
மேற்கே இருக்குது.
கெழக்கே வங்காள
விரிகுடா இருக்குது.

is not

(It) is to the

to the
west

(of

The Bay of Bengal is to the

east (of India).

சுரேஷ் : இந்தியாவுலே மொத்தம்
எத்தனெ மாநிலம்

” How many states are in India in total?

இருக்குது ?
சுந்தரம் : இந்தியாவுலே மொத்தம்
இருபத்தியாறு
மாதிலம்
இருக்குது.

இப்ப

In total there are twenty six states in
India.
Now, approximately fifty five
crores of people are (living) in our
country.
,

சுமார்

அம்பத்தியஞ்சு
கோடி
மக்கள் நம்ம நாட்டுலே
இருக்குறுங்க.

:

DRILLS
a.

Variation drill

2. 15. 58.

2. 15. 59.

இமயமலெ

இந்தியாவுக்கு வடக்கே

குது.
இமயமலெ

எங்கே

இருக்குது.

இந்துமகாசமுத்திரம் இந்தியாவுக்குத் தெற்கே இருக்இருக்குது 2

சுமார் அம்பத்தியஞ்சு கோடி மக்கள் இந்தியாவுலே
இருக்குறாங்க.

மொத்தம் இருபத்தியாறு மாநிலம் இந்தியாவுலே

இருக்குது.
சுமார் எத்தனெ

கோடி

மக்கள் இந்தியாவுலே

இருக்குறாங்க ?
b.

Build up drill
(0 இம௰யமலெ இந்தியாவுக்கு
வடக்கே இருக்குது.

இமயமலெ

இந்தியாவுக்கு வடக்கே

இருக்குது.

இருக்குது

இருக்குது

வடக்கே

வடக்கே இருக்குது
இந்தியாவுக்கு வடக்கே இருக்குது
இமயமலெ இந்தியாவுக்கு வடக்கே

இந்தியாவுக்கு
இமயமலெ

இருக்குது.
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(ii) இமயமலெ எங்கே இருக்குது?

எங்கே இருக்குது 2

இம௰யமலெ

் இம௰யமலெ

இமயமலெ

(01) சுமார் அம்பத்தியஞ்சு

எங்கே இருக்குது ?

எங்கே இருக்குது ?
கோடி

மக்கள் இந்தியாவுலே

இருக்குறாங்க.
இருக்குறாங்க

எங்கே இருக்குது ?

சுமார் அம்பத்தியஞ்சு கோடி
மக்கள்
றாங்க.

இந்தியாவுலே

இருக்கு-

இருக்குறாங்க

இந்தியாவுலே

இந்தியாவுலே இருக்குறாங்க

மக்கள்

அம்பத்தியஞ்சு கோடி

மக்கள் இந்தியாவுலே இருக்குறாங்க
அம்பத்தியஞ்சு கோடி மக்கள்

இந்தியாவுலே இருக்குறாங்க
சுமார்

c.

சுமார் அம்பத்தியஞ்சு கோடி
மக்கள் இந்தியாவுலே இருக்குமங்க.

Expansion drill

(1) நாலு எல்லெ இருக்குது.
நம்ம நாட்டுக்கு இருக்குது

நாலு எல்லெ இருக்குது.
நாலு எல்லெ நம்ம நாட்டுக்கு

இருக்குது.
(1) இம௰யமலெ இருக்குது.
இந்தியாவுக்கு வடக்கே

இருக்குது
(11) அரபிக்கடல்

இருக்குது.
இல்லெ.

இந்தியாவுக்குக் கெழக்கே
இல்லெ
(2) இருபத்தியாறு மாநிலம்

இருக்குது.

இந்தியாவுலே இருக்குது.
3.

இமயமலெ இருக்குது.
இமயமலெ இந்தியாவுக்கு வடக்கே

அரபிக்கடல்

இல்லெ.

அரபிக்கடல் இந்தியாவுக்குக்
கெழக்கே இல்லெ.

இருபத்தியாறு மாநிலம் இருக்குது.
இருபத்தியாறு மாதிலம் இந்தியா-

வுலே இருக்குது.

Question-Answer drill

Gi) Q:

இமயமலெ

எங்கே இருக்குது ?

4...

இமயமலெ

இந்தியாவுக்கு வடக்கே இருக்குது.

Q:

இந்தியாவுலே எத்தனெ மாநிலம் இருக்குது £
இந்தியாவுலே இருபத்தியாறு மாநிலம் இருக்குது.

(ii)

A:
Gu)

Q:
A:

அரபிக்கடல் இந்தியாவுக்குக் கெழக்கே இருக்குதா ?
இல்லெ. அரபிக்கடல் இந்தியாவுக்கு மேற்கே இருக்குது.
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e.

Substitution drill

() இது தாய் நாடு.

இது தாய் நாடு.

Substitute

இது நாடு.

நாடு
மாநிலம்
எல்லெ

இது மாநிலம்.
இது எல்லெ.

சமுத்திரம்

இது சமுத்திரம்.

மலெ

இது மலெ.

கடல்

இது

ஊரு

இது ஊரு.

(11) அது இந்தியாவுக்கு

வடக்கே

கடல்.

அது இந்தியாவுக்கு வடக்கே

இருக்குது.

இருக்குது.
Substitute
தெற்கே

அது இந்தியாவுக்குத் தெற்கே
இருக்குது.

மேற்கே

அது

கெழக்கே

அது

இந்தியாவுக்கு மேற்கே

இருக்குது.
இந்தியாவுக்குக்

கெழக்கே

இருக்குது.
(ili) இமயமலெ இந்தியாவுக்கு
வடக்கே இருக்குது.
Substitute and change the direction accordingly.

இந்துமகாசமுத்திரம்

இமயமலெ இந்தியாவுக்கு
வடக்கே இருக்குது.

இந்துமகாசமுத்திரம் இந்தியாவுக்குத் தெற்கே இருக்குது.

அரபிக்கடல்
வங்காள

விரிகுடா

(1) இது நம்ம தாய்நாடு

அரபிக்கடல் இந்தியாவுக்கு
மேற்கே இருக்குது.
வங்காள விரிகுடா இந்தியாவுக்குக்
கெழக்கே இருக்குது.
இது

நம்ம

தாய்நாடு.

எங்க

இது

எங்க

தாய்நாடு.

என்

இது

என் தாய்நாடு.

உன்

இது

உன்

உங்க

இது

உங்க

அவன்

இது அவன் தாய்நாடு.

Substitute

இது

அவ

தாய்நாடு.
தாய்நாடு.
தாய்நாடு.

அவரு

இது அவரு தாய்நாடு.

அவங்க

இது அவங்க

தாய்நாடு.
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f.

Transformation drill

இமயமலெ

(i) இம௰யமலெ இந்தியாவுக்கு
வடக்கே இருக்குது.

எங்கே இருக்குது ?
்

. இந்துமகாசமுத்திரம் எங்கே

இந்துமகாசமுத்திரம்

இந்தியாவுக்குத் தெற்கே

இருக்குது ?

இருக்குது.
அரபிக்கடல்

இருக்குது ?

அரபிக்கடல் எங்கே

இந்தியாவுக்கு

்

மேற்கே இருக்குது.

வங்காள விரிகுடா எங்கே

வங்காள விரிகுடா இந்தியா-

வுக்குக் கெழக்கே இருக்குது.

இருக்குது ?

a

EXERCISES
g.

Fill

in the

blanks using

the

cues

given in

parentheses

asin

the model

given below.
31௦041:.............. நம்ம தாய்நாடு.

(India)

இந்தியா நம்ம தாய்நாடு.
() இது ரொம்பப் பெரிய............. (country)
(1) இந்தியா நம்ம... அவையவை

(motherland)

(4) நாஜு............... நம்ம நாட்டுக்கு இருக்குது. 0௦௦பட32ர23)
(1)

இந்தியாவுலே

மொத்தம் இருபத்தியாறு

னையும் இருக்குது-

(states)
(9) ஆது.............. (the Himalayas)
(2)

, (ம)

.

‘

ஆது............. (the Indian Ocean)

அது...

(ரம்) அது...

(0) இம௰யமலெ

(the Arabian sea)
(the Bay of Pengal)

இந்தியாவுக்கு.............. இருக்குது. (1௦ the north)

(to the west)

(௦/1) இந்தியாவுலே............. இருபத்தியாறு
ட்
(2)

இந்தியாவுலே............ . மாநிலம்

(வே) சுமார்......
(வே)

இருக்குது,

(1800

six)

மக்கள் இருக்குறாங்க. (08௫: ௦)

சுமார் அம்பத்தியஞ்சு........... மக்கள் இருக்குறாங்க.

வோடு) வ
(ம்ம்)

கோடி

மாநிலம் இருக்குது.
(total)

அம்பத்தியஞ்சு கோடி

சுமார் அம்பத்தியஞ்சு

(01௦16)

மக்கள் இருக்குறாங்க.

(approximately) .
கோடி.......௮ இருக்குறாங்க. (people)
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h.

Fill

the blanks

in

with the

forms of the verb

conjugated

appropriate

்

இரு ௨.

(0) இம௰யமலெ இந்தியாவுக்கு வடக்கே...
(1) இந்தியாவுலே இருபத்தியாறு மாதிலம்...........

i.

கோடி

அம்பத்தியஞ்சு

(14) இந்தியாவுலே

மக்கள்............--

Write the word represented by the formula.

Example:
(1) தாய்நாடு
(1)

இந்தியா

pr_Qa@

wi

+ Dative

+ Dative: பபப
-

19816:

Example:

.......(பப

gmL@Geo

நாடு + Locative

(1) இந்தியா 4 1,0021146: பபப
(1) தாய்நாடு + Locative : eee
ர.

Frame questions for the answers given below following the model.

Model:

A.
0.

இல்லெ.
அரபிக்கடல் இந்தியாவுக்குக்
கெழக்கே இல்லெ.
மேற்கே இருக்குது.
அரபிக்கடல் இந்தியாவுக்குக் கெழக்கே

இருக்குதா?
(i) இல்லெ.

அரபிக்கடல்

மேற்கே இருக்குது.
(1) இல்லெ.
இம௰யமலெ
வடக்கே இருக்குது.

இந்தியாவுக்கு

தெற்கே

இல்லெ.

இந்தியாவுக்குக்

கெழக்கே

Join the following according to the Sandhi rules.

(1) பள்ளிக்கூடம் * உலே:........
பள்ளிக்கூடம் -* உக்கு ஃ......

(1) நாடு * க்சூ:.......ப
வீடு * க்கு...
நாடு

OIG
lL.

இல்லெ.

இந்தியாவுக்குத்

(11) இல்லெ. இந்துமகாசமுத்திரம்
இல்லெ. தெற்கே இருக்குது.
k.

வடக்கே

*

லே...

மாநிலம்

+ லே:.........

Answer the

4

உக்கு :.......

மாநிலம் 4 உலே:..........

questions.

(1) உங்க தாய்நாடு எது?
(1) உங்க

மாநிலம் பேரு

என்ன

?

(il) உங்க மாநிலத்துலே மொத்தம் எத்தனெ

மக்கள்

இருக்குறாங்க?
(12) அரபிக்கடல் எங்கே இருக்குது ?
(௭) இமயமலெ எங்கே இருக்குது ?
(vi) உங்க ஊருலே எத்தனெ மக்கள் இருக்குறாங்க ?
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VOCABULARY
தாய்தாடு

‘motherland’

நாடு

‘country’

எல்லெ

‘boundaries’

இமயமலெ

‘the Himalayas’

“(௨ 1001௨௭ 0௦2
‘the Bay of Bengal’
‘to the south’
‘to the west’
‘states’

அரபிக்கடல்
an_&Ga
கெழக்கே
மொத்தம்
இருபத்தியாறு

‘the Arabian sea’
‘to the north’
‘to the east’
‘total’
“னம six’

‘approximately’

அம்பத்தியஞ்சு

‘fifty five’

இந்துமகாசமுத்திரம்
வங்காளவிரிகுடா
தெற்கே
மேற்கே
மாநிலம்
சுமார்

‘people’

மக்கள்

‘crore’

கோடி
GRAMMAR

2. 15. 58. When a noun denoting direction is used in sequence with the verb
in

Bay ‘be’ it obligatorily requires the presence of a dative case
possession.

2.15.58.

இம௰யமலெ இந்தியாவுக்கு வடக்கே இருக்குது.
அரபிக்கடல் இந்தியாவுக்கு மேற்கே இருக்குது.

In the above sentences an_&@ ‘north’, Gone
These nouns cannot be declined
of direction.

-ey

particle

the sense of

Consider the following sentences.

is added

to them.

‘west’

dative

for

‘India’s’

@QsHwaajs@,

are

etc.,

case,

the

nouns

instead

the

is the dative

of

possession. In a sentence the sequence of noun denoting direction+ the particle

~oy is questioned as ermiGa ‘where’.
2.15.58.

இமயமலெ

Example:

எங்கே இருக்குது ?

2. 15. 59. aot ‘approximately’ and Guo7gs‘b ‘total’
Example:
which always precede the cardinals.

2.15.59.

are

the

quantifiers

சுமார் அம்பத்தியஞ்சு கோடி மக்கள்
இதந்தியாவுலே இருக்குறாங்க.
மொத்தம் இருபத்தியாறு மாநிலம்

இந்தியாவுலே இருக்குது.
Sandhi :

்
நாடு க்கு-2 நாட்டுக்கு (882 5. 16 in 2.13)
ரொம்ப-* பெரியநாடு-ரொம்பப் பெரிய நாடு (8822 5. 41௩ 1.2)

இந்தியாவுக்கு * தெற்கே-2இந்தியாவுக்குத் தெற்கே (இருக்குது)
இந்தியாவுக்கு -- கெழக்கே-5இந்தியாவுக்குக் கெழக்கே
(இருக்குதா

2) (8812 5. 18 ஈ 2.14)

இந்தியா -- உக்கு- இந்தியாவுக்கு (Refer 8. 9 in 1.7)

UNIT

2

LESSON

16

DRESSES
DIALOGUE
சாந்தி : செல்வி, இது புதுப்

Selvi, is it a new frock?

ப்ராக்கா ?

செல்வி : இல்லெ,

இது பழெய

No, it is an old frock.

ப்ராக்கு.

சாந்தி : எத்தனெ ப்ராக்கு
உன்கிட்டெ. இருக்குது ?

How many frocks do you have?

செல்வி

IT have five frocks.

: என்கிட்டெ

அஞ்சு

ப்ராக்கு இருக்குது.

சாந்தி : என்னென்ன

நெறம் ?

What

are

frocks ?)

the

colours

(of

those

Lesson 16| 159
செல்வி : ரெண்டு ப்ராக்கு தீல
நெறம்; ஒரு ப்ராக்கு

வெள்ளெ
ப்ராக்கு

நெறம்; ஒரு
மஞ்சள்

; ஒரு

ப்ராக்கு செவப்பு...
உன்கிட்டெ எத்தனெ
பாவாடெ இருக்குது ?
சாந்தி: என்கிட்டெ.. அஞ்சு பாவாடெ, அஞ்சு ஜாக்கெட்டு

Two frocks are blue in colour; onz
frock is white in colour; one frock
is yellow (in colour) and one frock is
red (in colour)... Howmany skirts do
you have ?

I have five skirts and five blouses.

இருக்குது.
செல்வி : இந்தத் தாவணி
பாரொடெது ?

Whose half saree is this ?

சாந்தி : இது எங்க அக்காவோடெது.

This is our eldersister’s.

செல்வி

Does

your

many

sarees?

: உங்க

ராதா

அக்கா-

கிட்டெ நெறெயப்
பொடவெ இருக்குதா ?
சாந்தி : நெறெய

இல்லெ.

கொஞ்சம்

eldersister

Radha

have

Not many. (She has) a few (sarees).

இருக்குது.

DRILLS
a.

b.

Variation drill

2. 16. 60.

என்கிட்டெப் ப்ராக்கு இருக்குது.
என்கிட்டெப் பாவாடெ இருக்குது.
அக்காகிட்டெத் தாவணி இருக்குது.
யாருகிட்டெ.த் தாவணி இருக்குது ?

2. 16. 61.

ரெண்டு ப்ராக்கு நீல நெறம்.
ஒரு ப்ராக்கு வெள்ளெ தெறம்.
ரெண்டு ப்ராக்கு என்ன நெறம் ?
ரெண்டு ப்ராக்கு என்னென்ன தெறம் 7

Build up drill
G) என்கிட்டெ

இருக்குது.
இருக்குது

பராக்கு

என்கிட்டெ ப்ராக்கு இருக்குது.

இருக்குது

ப்ராக்கு

ப்ராக்கு இருக்குது

என்கிட்டெ

என்கிட்டெ

ப்ராக்கு இருக்குது.
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(1) அக்காகிட்டெப் பாவாடெ

அக்காகிட்டெப் பாவாடெ

இல்லெ,

இல்லெ.

இல்லெ

இல்லெ
பாவாடெ இல்லெ
அக்கா கிட்டெப் பாவாடெ

பாவாடெ
அக்காகிட்டெ

(111) தாவணி

இல்லெ.

யாருகிட்டெ

இருக்குது ?

(1)

யாருகிட்டெ இருக்குது ?

யாருகிட்டெ இருக்குது ?
தாவணி

யாருகிட்டெ இருக்குது ?
தாவணி யாருகிட்டெ இருக்குது ?

ரெண்டு

ரெண்டு ப்ராக்கு நீல நெறம்.
நெறம்

ப்ராக்கு நீல நெறம்.

நெறம்

நீல(ம்)

நீல நெறம்

ப்ராக்கு

ப்ராக்கு நீல நெறம்

ரெண்டு

ரெண்டு

ப்ராக்கு நீல நெறம்.

ரெண்டு

ப்ராக்கு என்னென்ன

(9) ரெண்டு ப்ராக்கு என்னென்ன

நெறம் ?
என்னென்ன

நெறம் ?

ப்ராக்கு

ரெண்டு

c.

தாவணி

நெறம் ?
என்னென்ன நெறம் ?
ப்ராக்கு என்னென்ன நெறம் ?
ரெண்டு ப்ராக்கு என்னென்ன
நெறம் ?

Expansion drill
(1) என்கிட்டெ

இருக்குது.

ப்ராக்கு இருக்குது
அஞ்சு இருக்குது
(ii) அக்காகிட்டெ
பாவாடெ

நெறெய

இல்லெ.

இல்லெ

இல்லெ

என்கிட்டெ இருக்குது:
என்கிட்டெப் பராக்கு இருக்குதுஎன்கிட்டெ அஞ்சு ப்ராக்கு

இருக்குது.
அக்காகிட்டெ

இல்லெ.

அக்காகிட்டெப் பாவாடெ

இல்லெ.

அக்காகிட்டெ நெறெயப் பாவாடெ
இல்லெ.

d.

Question-Answer drill

(i)
(ii)

Q:

எத்தனெ பராக்கு உன்கிட்டெ இருக்குது ?

A:

என்கிட்டெ அஞ்சு ப்ராக்கு இருக்குது.

Q:

அஞ்சு ப்ராக்கு என்னென்ன நெறம் ?
ரெண்டு ப்ராக்கு நீல நெறம் ; ஒரு ப்ராக்கு வெள்ளெ
நெறம்; ஒரு ப்ராக்கு மஞ்சள் நெறம்; ஒரு ப்ராக்கு

A:

செவப்பு.
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(iti) Q:

06) Q:
e.

ஒரு ப்ராக்கு என்ன நெறம் ?
ஒரு ப்ராக்கு செவப்பு நெறம்.
யாருகிட்டெ நெறெயத் தாவணி .இருக்குது ?
அக்காகிட்டெ நெறெயத் தாவணி இருக்குது.

Substitution drill
(0 என்கிட்டெ

ப்ராக்கு இருக்-

குது.
Substitute
பாவாடெ

என்கிட்டெ

ப்ராக்கு இருக்குது.

என்கிட்டெப் பாவாடெ இருக்குது.
என்கிட்டெ ஜாக்கெட்டு

ஜாக்கெட்டு

இருக்குது.
என்கிட்டெத் தாவணி

தாவணி
(11) அஞ்சு பாவாடெ

என்கிட்டெ

அஞ்சு

பாவாடெ

இருக்குது.

இருக்குது.

Substitute
எங்ககிட்டெ

அஞ்சு

தம்மகிட்டெ

அஞ்சு பாவாடெ

உங்ககிட்டெ

அஞ்சு பாவாடெ

பாவாடெ

இருக்குது.

என்கிட்டெ

எங்ககிட்டெ

இருக்குது.
நம்மகிட்டெ

இருக்குது.
உங்ககிட்டெ

இருக்குது.
அவகிட்டெ

அஞ்சு பாவாடெ

அவகிட்டெ

இருக்குது.
இவகிட்டெ

அஞ்சு பாவாடெ

இவகிட்டெ

இருக்குது.
அவங்ககிட்டெ

அஞ்சு பாவாடெ

இவங்ககிட்டெ

அஞ்சு பாவாடெ

அவங்ககிட்டெ

இருக்குது.
இவங்ககிட்டெ

இருக்குது.
Gil) ஒரு ப்ராக்கு வெள்ளெ
நெறம்.

ஒரு ப்ராக்கு வெள்ளெ

.
நெறம்.

Substitute

நீல(ம்)
மஞ்சள்
செவப்பு

ஒரு ப்ராக்கு நீல நெறம்.
ஒரு ப்ராக்கு மஞ்சள் நெறம்.
ஒரு ப்ராக்கு செவப்பு நெறம்.
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Transformation drill

(1) என்கிட்டெ

ப்ராக்கு

யாருகிட்டெ

ப்ராக்கு இருக்குது ₹

யாருகிட்டெ

அஞ்சு

இருக்குது.
என்கிட்டெ

அஞ்சு

பாவாடெ

பாவாடெ

இருக்குது ?

இருக்குது.
என்கிட்டெ ஜாக்கெட்டு

யாருகிட்டெ

இருக்குது.

ஜாக்கெட்டு

இருக்குது £

அக்காகிட்டெ

நெறெயத்

யாருகிட்டெ நெறெயத் தாவணி

தாவணி இருக்குது.

இருக்குது ?

EXERCISES
g.

Fill inthe blanks using
given below.

the

cues

given in

parentheses

as in the model

Model : ரெண்டு ப்ராக்கு என்ன...........ப ? (colour)
ரெண்டு ப்ராக்கு என்ன தெறம் ?
(0) ரெண்டுப்ராக்கு............. நெறம். (10)
(1) ஒரு ப்ராக்கு............. Glpmib. (white)
(11) ஒரு ப்ராக்கு.............தெறம். (610)
(2)

ஒரு ப்ராக்கு.............. நெறம்.

(124)

(௫) என்கிட்டெ அஞ்ச..............இருக்குது. (7௦015)
(0
(vil)

என்கிட்டெ
என்கிட்டே

ஆஞ்சு............ இருக்குது. (வ)
ஆஞ்சு............ இருக்குது.

(blouses)

(viii) என்கிட்டெ..........
இருக்குது. (0214 587065)
(3 உங்க அக்காகிட்டெ எத்தனெ.............. இருக்குது ? (88726)
(2) எங்க
h.

அக்காகிட்டெ............ தாவணி

இருக்குது.

(வர)

Write the word represented by the formula.

Example : eresr&t_Gi_
(i) நாங்க
(1) நாம

pret

++ Locative of possession

* 1,௦081140 01 0085085101:

ப

-* 1,0081746 0ர் 005968840௫) 3 வவ

(iti) நீ 4 1,0081496 0ம 0085085100) : .....

(iv) Sie + Locative ௦4 0085085108 :
(2) அவன் + Locative of possession : 2.
(1)

இவ

(vil) இவரு
(111)

அக்கா

(20) அவங்க
i.

esses

* 10081176 04 2085688401: .......
* 1,008116 08 00886881001 வைய
* 1,008714:6 of possession : ..........60

4 1,௦08416 ௦ம 0085688101 :

Change the given nouns/pronouns into the locative
at the left to the sentences given below.

(0 நான்
(1) அக்கா

: அஞ்சு ப்ராக்கு இருக்குது.
: நாலு பொடவெ இருக்குது.

of

possession

and add
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(11) நீ: அஞ்சு பாவாடெ

(iv) அவ
(v) அவ:
j.

இருக்குது.

: அஞ்சு ஜாக்கெட்டு இருக்குது.
நெறெயத் தாவணி

இருக்குது.

Change the underlined words to questions.

(0) என்கிட்டெ அஞ்சு பாவாடெ
(1) அக்காகிட்டெத்

தாவணி

இருக்குது.

இருக்குது.

(ili) அஞ்சு ஜாக்கெட்டு உன்கிட்டெ

இருக்குது.

(12) இந்தத் தாவணி அக்காவோடெது.
(௫) ஒரு ப்ராக்கு நீல நெறம்.
k.

Frame thirty sentences from the table given below.

Example;

|

sTeir&i_Gh_ Qyene UITTSS QHSoqSIப்ராக்கு

நான்

அஞ்சு

நீ

ஆறு
ஏழு

|
1.

|

பாவாடெ
ஜாக்கெட்டு
தாவணி
பொடவெ

Here is some information.
Put it all together in
same order as in the example given below.
Example:

இருக்குது

one

sentence

using

sietr
பொடவெ

இரு
என்கிட்டெப்

(0 நீங்க
அஞ்சு

வெ

இருக்குது.

(மம்) நீங்க
அம்மா

பொடவெ

எத்தனெ

“ஆ

பொடவெ

இரு

இரு

(ii) யாரு

m.

பொட

(iv) அவ

நல்ல

பத்து

பாவாடெ

ப்ராக்கு:

இரு

-ஆ
இரு

Answer the questions.

(1) உங்க குழந்தெகிட்டெ எத்தனெ ப்ராக்கு இருக்குது ?
(ii) உங்க தங்கெகிட்டெ எத்தனெ பொடவெ இருக்குது ?
(iii) உங்க மனெவிகிட்டெ எத்தனெ பொடவெ இருக்குது 2
(2) உங்க மனெவிகிட்டெ நெறெயப் பொடவெ இருக்குதா ?

the
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VOCABULARY
ப்ராக்கு

நெறம்
வெள்ளெ

செவப்பு
ஜாக்கெட்டு

நெறெய

‘frock’

என்னென்ன

‘what (are)’

‘colour’

நீல(ம்)

‘blue’

‘white’

மஞ்சள்

‘yellow’

‘red’
‘blouse’

பாவாடெ
தாவணி

‘skirt’
‘half saree’

‘many’

பொடவெ

‘saree’

GRAMMAR
2.16.60. The locative case has four suffixes namely -Gev, -@Gev, -உலே
We have seen already in the lesson 2.13 that the presence of
௨௩3 திட்டெ.
locative is inherently understood by the verb @m
‘be’ when the sufix -Geo

or ~@Gev or -2_Gep occurs with the place nouns.

Similarly, the locative case

in the sense of ‘possession’ is inherently understood by the same verb when the
These sentence types can be
sufix -#_@iL. occurs with the animate nouns.
s’.
Example:
equated with the English ‘have-construction

2. 16. 60.

என்கிட்டெப் ப்ராக்கு இருக்குது.
என்கிட்டெப்

7௨1௦021146 ௦8
001௦020488

ற௦51௦௩

யாருகிட்டெ

2. 16. 60.
It is to

be

noted

112

பாவாடெ

என்கிட்டெ

“எண்ம has’.

the

'1 ௨௪

0

be

correspondingly

Example:

யாருகிட்டெத் தாவணி
that

இருக்குது.

locative suffixes

இடுக்குது ?
-Geo, -@Geo

and

-2_Gev

and

-#c_Gi_. always occur with inanimate and animate nouns respectively.
2.16.61.

Beorbd ‘blue’, QeusirG@ler ‘white’ etc., are colour adjectives. Example:

2. 16. 61.

ரெண்டு ப்ராக்கு நீல நெறம்.
ஒரு ப்ராக்கு வெள்ளெ நெறம்.

The colour adjectives are correspondingly questioned by using eteéteor
Example :
2. 16. 61.

ரெண்டு ப்ராக்கு என்ன

‘what’.

நெறம் ?

என்னென்ன “ங்கம் are (the colours)’ is a distributive which is formed by
reduplicating the first syllable of the word eresresr ‘what’. Example:
2. 16. 61.
Sandhi:

ரெண்டு ப்ராக்கு என்னென்ன

நெறம் ?

புது-டப்ராக்கு -2 புதுப் ப்ராக்கு

Bis + தாவணி -, இந்தத் தாவணி
நெறெய 4 பொடவெ

-2 நெறெயப் பொடவெ
(425,

4112)

UNIT

2

LESSON

HOW

17

IS THANJAVUR?

DIALOGUE
சுரேஷ் : வணக்கம். என் பேரு
சுரேஷ்....உங்க அப்பாவோடெ மாணவன்.

Vanakkam.
My name is Suresh...
(fam a) student of your father.

ராமு : வணக்கம். என் பேரு ராமு.
..இவ என் சகோதரி.

Vanakkam. My name is Ramu... She
is my sister.

சுரேஷ் : உங்களுக்கு எத்தனெ

How many sisters do you have ?

சகோதரிங்க இருக்குறாங்க ?

ராமு : எனக்கு ரெண்டு சகோதரிங்க இருக்குறாங்க...இவ

இங்கே ஒரு ஆபீஸ்லே
குமாஸ்தாவா இருக்குறா...
ரெண்டாவது சகோதரி

தஞ்சாவூருலே இருக்குறு.

I have two sisters... She is a clerk in
an office here... (My) second sister is
in Thanjavur.

.
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சுரேஷ் : அவங்களுக்குக் குழந்தெங்க இருக்குறாங்களா?

Does she have childern ?

ராமு : ஆமா.

Yes. She has a daughter... She
very beautiful like her mother.

அவளுக்கு ஒரு

மக

இருக்குறா...
அவ அம்மாவெப் போல

is

ரொம்ப

ALPS:
சுரேஷ் : தஞ்சாவூரு எப்படி
இருக்குதுங்க ?

How

ராமு : தஞ்சாவூரு மதுரெயெப்
போல அழகா இருக்குது
ஆனா, மதுரெயெவிடப்
பெரியதா
இல்லெ.
தமிழ்நாட்டுலே

Thanjavur is beautiful like Madurai...

சென்னெ

is Thanjavur (Mr. Ramu) ?

But (it is) not bigger than Madurai...
Madras is the biggest (town) among
all the towns in Tamilnadu.

எல்லா ஊரெ-

யும் விடப் பெரியது.
DRILLS
a.

Variation drill

2. 17. 62.

அவ

அழகா

இருக்குறா.

இவ அழகா இருக்குறு.
2. 17. 63.

அவ அம்மாவெப் போல அழகா இருக்குறா.
தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல அழகா இருக்குது.
தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல அழகா இல்லெ.

தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்குது ?
2. 17. 64.

மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியதா இருக்குது.
தஞ்சாவூரு மதுரெயெவிடப் பெரியதா இல்லெ.

தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்குது ?
2.

17. 65.

சென்னெ

எல்லா ஊரெயும்விடப் பெரியதா

இருக்குது.
சென்னெ
சென்னெ

எல்லா ஊரெயும்விடப் பெரியதா
எப்படி இருக்குது 7

இல்லெ.

2.17.66.

அவ அம்மாவெப் போல அழகு.
மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியது..
சென்னெ எல்லா ஊரெயும்விடப் பெரியது இல்லெ.

2. 17. 67.

தஞ்சாவூரு மதுரெயெப், போல
ஆனா,

மதுரெயெ

அழகா

விடப் பெரியதா

இருக்குது.

இல்லெ.
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b.

Build up drill
(1) அவ

அழகா

இருக்குறா.

அவ அழ்கா இருக்குறு.

இருக்குற

இருக்குறா

அழகா

அழகா இருக்குறா
அவ அழகா இருக்குரு.

அவ
Gi) தஞ்சாவூரு

போல

மதுரெயெப்

அழகா

இருக்குது

இருக்குது
அழகா
- மதுரெயெப் போல

தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல

அழகா இருக்குது.
இருக்குது
அழகா இருக்குது
மதுரெயெப் போல

அழகா

இருக்குது
தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல

தஞ்சாவூரு

அழகா இருக்குது.
(111) மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப்
பெரியதா இருக்குது.

மதுரெ

தஞ்சாவூரெவிடப்

பெரி-

யதா இருக்குது.

இருக்குது

இருக்குது

பெரியதா

பெரியதா இருக்குது
தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியதா

தஞ்சாவூரெவிட

இருக்குது
மதுரெ

மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப்

(12) சென்னெ

எல்லா ஊரெயும்-

விடப் பெரியதா

இருக்குது.

பெரியதா

இருக்குது.

சென்னெ
பெரியதா

எல்லா ஊரெயும்விடப்
இருக்குது.

இருக்குது

இருக்குது

பெரியதா

பெரியதா இருக்குது
எல்லா ஊரெயும் விடப்

எல்லா ஊரெயும்விட

பெரியதா

இருக்குது

(ு)

சென்னெ

சென்னெ
பெரியதா

மதுரெ

மதுரெ தஞ்சாவூரெ விடப்
பெரியது.
பெரியது
தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியது
மதுரெ தஞ்சாஹரெவிடப்
பெரியது.

தஞ்சாவூரெவிடப்

பெரியது.
பெரியது

தஞ்சாஷஹரெவிட
மதுரெ

(vi) தஞ்சாவூரு மதுரெயெப்
போல அழகா இல்லெ.
இல்லெ
அழகா

தஞ்சாவூரு

அழகா

எல்லா ஊுரயும்விடப்
இருக்குது.

மதுரெயெப்

இல்லெ.

இல்லெ

அழகா

இல்லெ

போல
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மதுரெயெப்

மதுரெயெப் போல அழகா இல்லெ
தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல
அழகா இல்லெ.

போல

தஞ்சாவூரு

தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்குது ?

(11) தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்-

குது ?

c.

எப்படி இருக்குது ?

எப்படி இருக்குது ?

தஞ்சாவூரு

தஞ்சாவூரு உப்படி இருக்குது ?

Expansion drill

(0) அவ

அழகா

அம்மாவெப்

இருக்குற.

அவ அழகா இருக்குறா.

போல

அவ

இருக்குறா

அம்மாவெப்

போல

அழகா

இருக்குறா.

(il) இவ குமாஸ்தாவா இருக்குற.
ஒரு ஆமீஸ்லே குமாஸ்தாவா

இவ
இவ

குமாஸ்தாவா இருக்குறா.
ஒரு ஆபீஸ்லே குமாஸ்தாவா

இருக்குறா

இருக்குறா.

இங்கே குமாஸ்தாவா

இவ இங்கே ஒரு ஆபீஸ்லே
குமாஸ்தாவா இருக்குறா.

இருக்குறா
(11) சென்னெ பெரியது.
எல்லா ஊரெயும் விடப்
பெரியது
தமிழ்நாட்டுலே பெரியது

சென்னெ பெரியது.
சென்னெ எல்லா ஊரெரயும் விடப்
பெரியது.
சென்னெ தமிழ்நாட்டுலே எல்லா
ஊரெயும்விடப் பெரியது.

Gv) தஞ்சாவூரு பெரியதா
இல்லெ.
மதுரெயெ விடப் பெரியதா
. இல்லெ

தஞ்சாவூரு பெரியதா

d.

தஞ்சாவஷஹரு
பெரியதா

இல்லெ.

மதுரெயெவிடப்
இல்லெ.

Question-Answer drill

(i)
(1)

Q:

தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்குது ?

A:

தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல

6:

தஞ்சாவூரு மதுரெயெவிடப் பெரியதா இருக்குதா
இல்லெ. தஞ்சாவூரு மதுரெயெவிடப் பெரியதா
இல்லெ.

A:

(iii) Q:
A:

(iv) Q:
&..

அவ
ஆமா.

அம்மாவெப்
அவ

போல

அம்மாவெப்

அழகா

அழகா

?

போல

அழகு.

இருக்குது.

எது எல்லா ஊரெயும்விடப் பெரியது ?
சென்னெ எல்லா ஊரெயும் விடப்பெரியது.

?
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e.

Substitution drill

(1) அவ அழகா இருக்குறு.
Substitute
and
verb accordingly.
இவ

change

அவ அழகா இருக்குறு.
the

இவ அழகா

இருக்குறு.

அவன் |

அவன் அழகா

இவன்

இவன் அழகா இருக்குறான்.

அவரு

அவரு அழகா இருக்குறாரு.

இவரு

இவரு அழகா இருக்குறாரு-

இவங்க

இவங்க அழகா இருக்குறாங்க.
அவங்க அழகா இருக்குறாங்க.

அவங்க

இருக்குறான்.

அது அழகா இருக்குது.
இது அழகா இருக்குது.

அது

இது
நீங்க

நீங்க அழகா
நான் அழகா

.

நான்

(11) தஞ்சாவூரு எப்படி

இருக்குறீங்க.
இருக்குறேன்.

தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்குது ?

இருக்குது ?
Substitute and
accordingly.

change the verb

நரன்

நான் எப்படி இருக்குறேன் ?
நீங்க எப்படி இருக்குறீங்க ?
அவன் எப்படி இருக்குறான் ?
அவ எப்படி இருக்குற 2

நீங்க
அவன்
அவ்

அவரு எப்படி இருக்குறாரு 2

அவரு

அவங்க

அவங்க

இருக்குறுங்க 2

அது எப்படி இருக்குது ?

அனு

(iii)

எப்படி

இவ

என் சகோதரி.

Substitute
மனெவி

இவ

என் மனெவி.

தங்கெ

இவ

என் தங்கெ.

இவ

என் சகோதரி,

(iv) அவளுக்கு

ஒரு

மக

அவளுக்கு ஒரு மக இருக்குறா.

இருக்குருSubstitute
அக்கா

அவளுக்கு ஒரு அக்கா இருக்குறா.

தங்கெ

அவளுக்கு ஒரு தங்கெ இருக்குரு.

அம்மா

அவளுக்கு ஒரு அம்மா இருக்குறா.

(v) அவ

அம்மாவெப் போல

ரொம்ப அழகு.

அவ

அம்மாவெப்

அழகு...

போல

ரொம்ப
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Substitute
அடக்கம்

அவ

அம்மாவெப்

போல

ரொம்ப

போல

ரொம்பச்

போல

ரொம்பத்

போல

ரொம்ப

அடக்கம்.
அவ

சுறுசுறுப்பு

அம்மாவெப்

சுறுசுறுப்பு.

துடுக்கு

அவ

ஓயரம்

அவ

அம்மாவெப்

துடுக்கு.
அம்மாவெப்

ஒயரம்.
f.

Transformation drill

(i) அவ

அழகா

இருக்குறா.

எப்படி இருக்குற ?

தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்குது *

மதுரெ

மதுரெ எப்படி இருக்குது ?

(1) அவ

பெரியதா

அழகா

இருக்குது.

இருக்குறு.

தஞ்சாவூரு அழகா இருக்குது.
மதுரெ பெரியதா இருக்குது.
g.

அவ

தஞ்சாவூரு அழகா இருக்குது.

அவ அழகா இல்லெ.
தஞ்சாவூரு அழகா இல்லெ.
மதுரெ பெரியதா இல்லெ.

Integration drill
()

அவ

அழகா

அம்மா

இருக்குறா.

அழகா

இருக்குறா.

அவ

அம்மாவெப்போல

இருக்குறா. .

தஞ்சாவூரு அழகா இருக்குது.

தஞ்சாவூரு

மதுரெ அழகா

அழகா இருக்குது.

தஞ்சாஷரு

இருக்குது.

பெரியதா

இருக்குது.
அவ

ரொம்ப

அம்மா

(ii) அவ

அழகே.

இருக்குற.

அழகா

இருக்குறா.

தஞ்சாவூரு அழகா இருக்குது.
மதுரெ அழகா

இருக்குது.

தஞ்சாவூரு பெரியதா

அவ

பெரியதா

ரொம்ப

போல

மதுரெயெப் போல
இருக்குது.

அவ

அம்மாவெப்

போல

ரொம்ப

அழகு.
Dou

அம்மாவெ

விட

அழகா

இருக்குறா.

தஞ்சாவூரு மதுரெயெவிட
அழகா இருக்குது.
தஞ்சாவூரு மதுரயெ விட

பெரியதா இருக்குது.

இருக்குது.
மதுரெ

மதுரெயெப்

இருக்குது.

அழகு.

ரொம்ப

அழகா

அம்மா

தஞ்சாவூரு
பெரியதா

மதுரெ பெரியதா

அழகா

இருக்குது.

அழகு.

அம்மா ரொம்ப அழகு.

அவ

அம்மாவெவிட

அழகு.

ரொம்ப
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EXERCISES

Fill in the

h.

cues given in parentheses

blanks using

the

14௦081:

என்.............. (sister)

as in the model

given below.
இவ

இவ என் சகோதரி.
(0

இவ.............வா

இருக்குறா. (clerk)

வக (beauty)
(ii) அவ அம்மாவெப் போல ரொம்ப........
(14) தஞ்சாவூரு.............. இருக்குது 2 (௦4)
(2) சென்னெ............. லே எல்லா ஊரெயும் விடப் பெரியது.
(Tamilnadu)
Fill in the blanks using the appropriate conjugated

i.

forms of the

verb @@

‘be’.
(1) அவன் மேனேஜாரா.........
(1) அவ அழசகா.............

(1) அவரு பேராசிரியரா.........
(ம) அவங்க வீட்டுலே............

(2) அது ஊருலே.............
Write the word represented by the formula.

j.

Example:

Objective
தஞ்சா+வூரு

தஞ்சாவூரெ

+ Objective ze.
+ Objective: .... eee
Objective twee
Objective: ee
(v) அவங்க * 0120104763

(i)
(1)
(0
(iv)

oybuor
மதுரெ
ஊரு +
அவ +

(vi) eGangP

ப

ee

+ Objective: .....- வைவ்

(vil) a mia + Objective+... ee
k.

Cive the plural form of these words.

(i) சகோதரி : .......ப
(4) குழந்தெ 2...“
தங்கெ2...... லள எலாக
(12) பொண்ணு 2. வைய

(1)

1.

Frame questions for the answers given below following the model.
44௦081 : &.

தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல

அழகா

இருக்குது0.
Gi) அவ

தஞ்சாவூரு எப்படி இருக்குது ?

அம்மாவெப்

போல

அழகா

இருக்குறா.

(it) மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியதா இருக்குது.
(iii) சென்னெ எல்லா ஊரெயும்விடப் பெரியதா இருக்குது.

;
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Transform the following as shown in the model.

m,

மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியதா இருக்குது.
மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியது.

14௦081 :

அழகா

அம்மாவெப் போல

G) அவ

இருக்குறு.

(ii) சென்னெ எல்லா ஊரெயும்விடப் பெரியதா இருக்குது.
Do not change the meaning.

Change these sentences to the negative.

n.

(i) மதுரெ

தஞ்சாவூரெவிடப்

Gi) தஞ்சாவூரு
(10) மதுரெ

பெரியது.

மதுரெயெவிட

தஞ்சாவூரேவிட

அழகு.
அழகா

இருக்குது.

எல்லா ஊரெயும் விடப் பெரியது.

(ர் சென்னெ

Make one sentence out of the two sentences using

o.

Model:

அவ

அழகா

- er போல.

இருக்குறா.

அம்மா

அழகா இருக்குறா.
அம்மாவெப் போல அழகா

அவ

இருக்குறா.

(i) தஞ்சாவூரு அழகா இருக்குது.
மதுரெ அழகா
(1) தஞ்சாவூரு

இருக்குது.

பெரியதா

மதுரெ பெரியதா
(iil) அவ
அம்மா

p.

.இருக்குது.

இருக்குது

ரொம்ப அழகு.
ரொம்ப அழகு.

Make one sentence out of the two sentences using

et விட.

14௦021 : அவ அழகா இருக்குறா.
அம்மா அழகா இருக்குறு.
அவ அம்மாவெ விட அழகா இருக்குரறு.
(i) மதுரெ

பெரியதா

இருக்குது.

தஞ்சாவூரு பெரியதா

இருக்குது.

(1) தஞ்சாவூரு பெரியதா இருக்குதா ?
மதுரெ

பெரியதா

இருக்குதா ?

(11) மதுரெ பெரியது.
தஞ்சாவூரு பெரியது.
q.

Fill inthe blanks with the sentence conjunction ஆனா.
G) தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல அழகா இருக்குது.
ட...
மதுரெயெவிடப் பெரியதா இல்லெ.
(10) மதுரெ தஞ்சாவூரெவிடப் பெரியது.
௮
சென்னெ எல்லா ஊரெயும்விடப்-பெரியது.
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Join the following according to the sandhi rules.
(1)

qpyebtom

+

ott

குமாஸ்தா
(11) அவ

eee £0 toca

ன

(1)

-

மதுரெ

3...
ப

4

ன...

சகோதரி

-* எ...

இவ
s.

*

(29) அவங்க

ன 3. வபய்

உங்க

4
4

*

ன 2... வவ
னள... ப

ன

வவ

Answer the questions.

(1) உங்க ஊரு எப்படி இருக்குது ?
(1) உங்க ஊரு மைசூரெவிடப் பெரியதா ?
(11) தஞ்சாவூரு மதுரெயெவிடப் பெரியதா இருக்குதா ?
(iv) உங்க சகோதரி எங்கே இருக்குர ?
(2) உங்க

சகோதரி

குமாஸ்தாவா

?

(௪1) உங்களுக்கு எத்தனெ சகோதரிங்க இருக்குறாங்க 2
(111) உங்க சகோதரிக்கு குழந்தெங்க இருக்குறாங்களா?
VOCABULARY
சகோதரி
குமாஸ்தா

‘sister’
‘clerk’

எப்படி

ஆபீஸ்
அழகு

‘how’

‘office’
‘beauty’

ஆனா

‘but’

GRAMMAR
2. 17. 62.
number

and

We

have already noted that the Tamil
gender.

-.,

is

the

pronominal

person, singular number and feminine gender.

2.17.62.

அவ

அழகா

verb distinguishes
suffix

person,

which indicates

third

Example :

இருக்குறா.

இவ அழகா இருக்குறா.
-ஆ

is 1£வ1264் 38 ஆள்

2. 17. 63.

The

மறக

any vowel beginning suffix is added to it.

degree of comparison in Tamil is expressed by the compara-

tive markers -@umev and -afi_ in order.
objeciive case which consists of
and the marker -e1. The use

They

identified with the ‘positive degree’ in English.

2. 17. 63.

2. 17.

64. Similarly

preceded by the

Example :

அவ அம்மாவெப் போல அழகா இருக்குறா.
தஞ்சாவூரு மதுரெயெப் போல அழகா இல்லெ.
the use of the comparative

fied with the ‘comparative degree’ in English.

2. 17. 64.

are always

a noun considered as a basis of comparison
of the comparative marker -Gumeo may be

வான

விட

ஷா

ட

identi-

See the following examples.

மதுரெ தஞ்சாவூரெ விடப் பெரியதா இருக்குது.
தஞ்சாவூரு மதுரெயெ விடப் பெரியதா இல்லெ,
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The conditional form em_iqg ay
றகாக1146 வப.

116

(with particle -2_14) is also used as a com-

: மதுரெ

தஞ்சாவூரெக்

காட்டிலும்

இருக்குது, தஞ்சாவூரு மதுரெயெக் காட்டிலும் பெரியதா
2. 17. 65. The use of eteveur....2Lb afi_ may be i.lentihed
lative degree’ in English. Example :
2. 17. 65.

சென்னெ

பெரியதா

இல்லெ 616.
with the ‘super-

எல்லா

ஊரெயும்விடப்

பெரியதா

எல்லா

ஊரெயும்விடப்

பெரியதா

இருக்குது.
சென்னெ
stig.

இல்லெ.

‘how’ is the corresponding question form of the degree of comparison,

however, the degree varies positive, comparative and superlative.
2. 17. 65.
2. 17, 66. 1"

சென்னெ

வர்ண

வச

Example :

எப்படி இருக்குது ?
-ஆ

வம் 196 80110௦வர்றத எள

இரு

நஜ்மவு 0௪

optionally deleted in the comparaiive sentences as follows.
2. 17. 66.

2. 17.

67.

அவ அம்மாவெப் போல அழகு.
மதுரெ தஞ்சாவூரெ விடப் பெரியது.
சென்னெ எல்லா ஊரெயும்விடப் பெரியது.
is a sentence conjunction

Qb6D

consonants &, &, &

The

(accusative)

objective

‘but’. Example

means

:

தஞ்சாஷ்ரு மதுரெயெப் போல அழகா இருக்குது.
ஆனா, மதுரெயெ விடப் பெரியதா இல்லெ.

2. 17. 67.

Sandhi 20.

which

case sufhx

and cy are

always

doubled

after

the

~er. Example:

அம்மாவெ

*

போல

-2 அம்மாவெப் போல

(ரொம்ப

அழகு)

மதுரெயெ

-- போல

-? மதுரெயெப் போல

(அழகா

இருக்குது)

விட

-* பெரியது

அப்பா

*

குமாஸ்தா
அம்மா

-5 விடப் பெரியது

(1322 5.4 ஈ 1.2)

ஓடெ _2 அப்பாவோடெ.
-

ஆ

௪

குமாஸ்தாவா
(2122

* எ - அம்மாவெ

6.9 1௩1.7)

UNIT 2
LESSON 18

HOW

IS THE WEATHER

IN MYSORE NOW?

DIALOGUE
சுரேஷ் : ராமு, நீங்க இப்ப எங்கே

. Mr. Ramu, where are you now ?

இருக்குறீங்க ?
ராமூ : நான்

இப்ப

மைகூருலே

Now

I am in Mysore.

இருக்குறேன்சுரேஷ்: எத்தனெ வருஷமா
மைதருலே இருக்குறீங்க ?

For howmany years have youbeen
Mysore?

ராமூ : நான் மூணு வருஷமா
மைகுருலே இருக்குறேன்.

I have

சுரேஷ் : மைசூருலே இப்ப 'வெதர்'
எப்படி இருக்குது ?

How is the weather in Mysore now ? »

been

in

Mysore

for

in

three

years.
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ராமு : பகல்லே

It is not as hot as our place during
the daytime...... (It is) slightly cold
during the night,

நம்ம ஊரெப்

போல வெயிலா
இல்லெ...ராத்திரி
கொஞ்சம் குளிரா

இருக்குது.
சுரேஷ் : ஊரு

எப்படி இருக்குது ?

How

ராழு : ரொம்ப

அழகா

(It is) very beautiful.

இருக்குது.

சுரேஷ் : மதுரெயெ விடப்
்
பெரியதா ?
ராமு ? இல்லெ.

மதுரெயெ

is the place?

(Is it) bigger than Madurai?

விடச்

No. (It is} smaller than Madurai.

சின்னது.

DRILLS
a.

Variation drill

2. 18. 68.

நான் மூணு

வருஷமா

நீங்க எத்தனெ
2. 18. 69.

b.

மைதருலே

வருஷமா

இருக்குறேன்.

மைசூருலே

இருக்குறீங்க?

மைசூரு ராத்திரியிலே குளிரா இருக்குது.
மைசூரு ராத்திரியிலே எப்படி இருக்குது ?

Build up drill

(1) நான் மூணு வருஷமா
மைகுருலே இருக்குறேன்.

தான் மூணு வருஷமா

மைகுருலே

இருக்குறேன்.

இருக்குறேன்

இருக்குறேன்

மைகுருலே

மைகசுருலே இருக்குறேன்

மூணு வருஷமா

மூணு வருஷமா மைகுருலே

நான்

நான் மூணு வருஷமா
இருக்குறேன்.

இருக்குறேன்

(ii) Sie எத்தனெ வருஷமா
மைதுருலே இருக்குறீங்க ?
எத்தனெ வருஷமா
மைகருலே இருக்குறீங்க ?
நீங்க

மைசருலே

நீங்க எத்தனெ வருஷமா
மைதருலே இருக்குறீங்க ?
எத்தனெ வருஷமா மைகருலே

இருக்குறீங்க ?

நீங்க எத்தனெ வருஷமா
மைதருலே இருக்குறீங்க ?
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(iit) ogy TT HHP UPC Oo
கொஞ்சம் குளிரா இருக்குது.

OW h TISH PUIG

Glareyerid

குளிரா இருக்குது.
இருக்குது
குளிரா இருக்குது

இருக்குது
குளிரா
கொஞ்சம்
ராத்திரியிலே

கொஞ்சம் குளிரா இருக்குது
ராத்திரியிலே கொஞ்சம் குளிரா

இருக்குது
மைசூரு ராத்திரியிலே. கொஞ்சம்

குளிரா இருக்குது.
(2) மைஞரு ராத்திரியிலே எப்படி

இருக்குது ?
எப்படி இருக்குது ?

மைசூரு ராத்திரியிலே எப்படி

இருக்குது ?
எப்படி இருக்குது *
ராத்திரியிலே எப்படி இருக்குது ?
மைசரு ராத்திரியிலே எப்படி

ராத்திரியிலே

இருக்குது *
c.

Expansion drill

(i) paeir cnings Gao

நான் மைதருலே

இருக்குறேன்.

இருக்குறேன்.

மூணு வருஷமா இருக்குறேன்

நான் மூணு வருஷமா

மைஞ௲ருூலே

இருக்குறேன்.
(1) மைசரு

கொஞ்சம் குளிரா

கொஞ்சம் குளிரா

இருக்குது.

ராத்திரியிலே இருக்குது

மைசரு

(111) மைசூரு வெயிலா இல்லெ.
நம்ம ஊரெப் போல இல்லெ
பகல்லே

(iv) மைசூரு

இல்லெ

சின்னது.

மதுரெயெ

9.

மைசூரு

இருக்குது.

விடச் சின்னது

ராத்திரியிலே கொஞ்சம்

குளிரா இருக்குது.
மைசூரு வெயிலா இல்லெ.
மைஜரு நம்ம ஊரெப் போல
வெயிலா இல்லெ.
மைர பகல்லே நம்ம ஊரெப்
போல வெயிலா இல்லெ.
மைசரு சின்னது.
மைகரு மதுரெயெ
சின்னது.

விடச்

Question-Answer drill

(i) Q:
A:

(ii)

Q:
A:

நீங்க இப்ப எங்கே இருக்குறீங்க ?
நான் இப்ப மைசூருலே இருக்குறேன்.
நீங்க எத்தனெ வருஷமா மைதருலே இருக்குறீங்க 2
நான் மூணு வருஷமா மைகூருலே இருக்குறேன்.
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e.

(ili)

Q:
A:

மைஜரு மதுரெயெ விடப் பெரியதா
இல்லெ. மதுரெயெ விடச் சின்னது.

(iv)

Q:
A:

ஊரு எப்படி இருக்குது 2
ஊரு ரொம்ப அழகா இருக்குது.

?

Substitution drill

மைகரு

ரொம்ப

Substitute
வெயிலா

மைஜரு

ரொம்ப வெயிலா

குளிரா
பெரியதா

மைசூரு ரொம்பக் குளிரா இருக்குது.
மைசூரு ரொம்பப் பெரியதா

(i) மைர

ரொம்ப

அழகா

அழகா இருக்குது.

இருக்குது.

இருக்குது.
இருக்குது.
OU

சின்னதா

ரொம்பச் சின்னதா

இருக்குது.
Gi) மைசூரு ராத்திரியிலே
கொஞ்சம் குளிரா இருக்குது.
Substitute
நல்ல

மைசூரு ராத்திரியிலே கொஞ்சம்

குளிரா இருக்குது.
மைஜரு

ராத்திரியிலே நல்ல

குளிரா இருக்குது.
மைச௫ரு ராத்திரியிலே ரொம்பக்

ரொம்ப

குளிரா இருக்குது.
(14) மைசூரு நம்ம ஊரெப் போல
வெயிலா இல்லெ.
Substitute
நாட்டெப் போல
மாநிலத்தெப் போல

€.

மை௫ரு நம்ம ஊரெப்
வெயிலா இல்லெ.

போல

மைகூரு நம்ம நாட்டெப் போல
வெயிலா இல்லெ.
மைஜரு நம்ம மாநிலத்தெப் போல
வெயிலா இல்லெ.

Transformation drill

(i) நான் மூணு வருஷமா
MLO FHC

இருக்குறேன்.

நான் நாலு வருஷமா
மதுரெயிலே

இருக்குறேன்.

(6) மைகுரு குளிரா இருக்குது.
மதுரெ வெயிலா

இருக்குது.

ஊரு அழகா இருக்குது.

நீங்க எத்தனெ வருஷமா
மைகுருலே இருக்குறீங்க ?
நீங்க எத்தனெ வருஷமா மதுரெயிலே இருக்குறீங்க ?

மைசூரு எப்படி இருக்குது ?
மதுரெ

எப்படி இருக்குது ?,.

ஊரு எப்படி இருக்குது ?
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(1)

மைசூரு

மதுரெ
ஊரு

குளிரா

இருக்குது.

வெயிலா
அழகா

மைதரு

இருக்குது.

குளிரா

இல்லெ.

மதுரெ வெயிலா

இருக்குது.

ஊரு

அழகா

இல்லெ.

இல்லெ.

EXERCISES
g.

Fill inthe blanks using the
given below.

cues

given in

parentheses

11௦021 : நான் மூணு.............. *ஆ
இருக்குறேன்.

ணை

லே

(மி)... வய

மலே

(il) நம்ம ஊரெப்
(1)
h.

நம்ம

மைதருலே

(22)

நான் மூணு வருஷமா
CY

as in the model

ஊரெப்

மைதுருலே
போல

இருக்குறேன்.

இல்லெ.

(daytime)

குளிரா இருக்குது. (ஈரஜம)

போல............. *ஆ

இல்லெ.

ராத்திரியிலே கொஞ்சம்............. *ஆ

(6௦ வா)

இருக்குது.

(௦௦18)

Fill in the blanks using the appropriate conjugated forms of the
‘be’.

verb Qw

(i) நான் மைதருலே............

(1) நீங்கமைகூருலே.............
(110) மைசூரு
i.

ரொம்ப

அழகா............
ப

Change the given nouns into the adverbs of time
vert. @m, ‘be’ in the sentences given below.

and add at the left to the

(1) மூணு வருஷம் : நான் மைசூருலே இருக்குறேன்.
Gi) அஞ்சு வருஷம் : நீங்க மைகசூருலே இருக்குறீங்க.
ர.

Frame questions for the answers given below following the models.

Model: A.
0.
(1) அவன்

இப்ப

நான் இப்ப மைசருலே

இருக்குறேன்.

நீங்க இப்ப எங்கே இருக்குறீங்க ?
மதுரெயிலே

இருக்கு.ஐன்.

(ii) பேராசிரியரு இப்பக் கல்லூரியிலே இருக்குறாரு.
Model:

A.
0.

நான் மூணு வருஷமா மைசருலே
இருக்குறேன்.
நீங்க எத்தனெ வருஷமா மைகருலே

இருக்குறீங்க ?

(i) அவன் ரெண்டு வருஷமா மதுரெயிலே இருக்குறுன்.
(ii) grap நாலு வருஷமா மைசூருலே இருக்குறான்.
(ய) அவ ரெண்டு வருஷமா தஞ்சாவூருலே இருக்குறா.
Model:
(i) மை௫ரு

(1) மைஜதரு

A.

ஊரு

0.

ஊரு எப்படி இருக்குது ?

ரொம்பக்

ரொம்ப

ரொம்பக் குளிரா இருக்குது,

குளிரா

வெயிலா

இருக்குது.

இருக்குது.
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k.

Change these sentences

to the negative.

(i) மை௫ரு

வெயிலா

(i) மைர

குளிரா

இருக்குது.
இருக்குது.

(11) மதுரெ பெரியதா இருக்குது.
I.

Make one sentence out of the

Model:

two sentences using

-eT aft.

மைஞரு பெரியதா ?
மதுரெ பெரியதா ?
மைசரு மதுரெயெ விடப் பெரியதா

?

(1) மைகரு அழகா இருக்குது.
மதுரெ அழகா

இருக்குது.

(0) மைசரு குளிரா இருக்குது.
மதுரெ குளிரா இருக்குது.
(ili) மைசூரு சின்னது.
மதுரெ சின்னது.
m.

Here is some information.
Put it all together in one sentence with
necessary modifications using the same order as in the examples given
below,

Example:

அவரு
மைகூரு

இரு

அவரு மைசூருலே இருக்குறாரு.
(ப அவரு

(iti) அவரு

மைகுரு

எந்த

-ஆ

பள்ளிக்கூடம்

ஆசிரியரா

இரு

இரு
(11) நீங்க

(iv) அவரு

எங்கே

நான்

இரு

வீடு
Example:

greér

இரு

குழந்தெங்க
இருக்குறாங்க
எனக்குக் குழந்தெங்க இருக்குறாங்க.
(பி நான்

(ம) நீங்க

ஆண் குழந்தெங்க

நெலம்

இரு

இரு
-ஆ
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(1) அவங்க

(2) நான்

குழந்தெங்க

ரெண்டு

இரு:

மாணவங்க

“ஆ

இரு
Example:

prett

ஒரு
ப்ராக்கு

இரு
என்கிட்டெ ஒரு ப்ராக்கு இருக்குது.
(0 யாரு

(1)

நாலு
புஸ்தகம்

:

எத்தனெ
பேனா

இரு

இரு

(0) நான்

(iv)

அவ்ன்

பத்து

-ஆ

ரூபாய்

நாவல்

இரு
n.

நீங்க

இரு

Answer the questions.
G) நீங்க எத்தனெ வருஷமா மைகருலே இருக்குறீங்க ?
(ii) இப்ப உங்க ஊருலே 'வெதர்' எப்படி இருக்குது ?
(iii) உங்க

(iv)
(v)
(ஈ0
(ம)

Sus
உங்க
உங்க
உங்க

ஊரு

மைசூரெப்

போல

ரொம்ப

அழகா

?

Qui எங்கே இருக்குறீங்க ?
ஊருலே மைசூரெப் போல குளிரா இருக்குதா ?
உஊளருலே இப்ப ரொம்ப வெயிலா இருக்குதா ?
ஊரு மைசூரெ விடப் பெரியதா ?

VOCABULARY
வருஷம்

‘year’

வெதர்

‘ weather’

பகல்
ராத்திரி
குளிரு

‘daytime’
‘night’
‘cold’

வெயில்
கொஞ்சம்

‘hot (sun) ’
‘slightly ’

GRAMMAR
2, 18. 68.
The time adverb which is followed by the verb @i
the sense of continuous existence of a thing or person. Example:
2.18. 68.

2. 18. 69,
௭௦ “இரு.

‘be’

gives

நான் மூணு வருஷமா மைசருலே இருக்குறேன்.
நீங்க எத்தனெ வருஷமா மைசூருலே இருக்குறீங்க ?

குளிரா ‘coldly’ is a manner adverb which
This adverb is correspondingly questioned

is followed
ர

எப்படி

by

the

௦௨
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2. 18. 69,

Sandhi:

மைஞரு ராத்திரியிலே குளிரா இருக்குது.
மைசூரு ராத்திரியிலே எப்படி இருக்குது ?

aaGy

4 போல

-5,ஊரெப் போல

(8௨42 5.30 1 2.17)

வீட * பெரியது -5 விடப் பெரியது
விட * சின்னது -5 விடச் சின்னது (8618: 5.4 1௩ 1.2)
குளிரு * ஆ 2 குளிரா
அழகு

* ஆ

பெரியது

*

-? அழகா

ஆ

பெரியதா

(Refer 5.3 1௩ 1.2)

UNIT 3
LESSON

RENTING A HOTEL

19

ROOM

DIALOGUE
மேனேஜர்

: ஸார், உங்களுக்கு
என்ன வேணும் ?

சுரேஷ் : எங்களுக்கு ஒரு ரூமு

What do you want, sir ?
We want a room.

வேணும்.
மேனேஜர்

: நீங்க எத்தனெ பேரு?

How many persons are you ?

சுரேஷ் : நாங்க ரெண்டு பேருங்க.

We are two (persons).

மேனேஜர்

(Do you) want one
two single rooms ?

: ஒரு டபுள் ரூமு
வேணுமா ? ரெண்டு
சிங்கிள் ரூமூ வேணுமா ?

சுரேஷ் : ரெண்டு சிங்கிள் ரூமு
வேண்டாம். ஒரு டபுள்

ரூமூ வேணும்.

double

room or
:

(We) do not want two single rooms;

(we) want one double room.
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மேனேஜர் : உங்க
ங்க?

பேரு என்ன-

What is your

சுரேஷ் : என் பேரு

சுரேஷ் பந்த்..

My name is Suresh Pant... His name
is Narasaiah.

இவரு பேரு நரசய்யா.

name, sir ?

மேனேஜர் : நீங்க ரெண்டு பேரும்
என்னவா இருக்குறீங்க?

What are you both (doing) ?

சுரேஷ் : நாங்க ரெண்டு பேரும்
தமிழ் மாணவங்க.

Both of us are Tamil students.

மேனேஜர் : உங்களுக்குக் காலெயிலே பேப்பர்
வேணுமா ?₹

Do you want newspaper in the:
morning ?

சுரேஷ் : ஆமாங்க. 'இண்டியன்

Yes, sir. (1) want ‘Indian Express’.

எக்ஸ்பிரஸ்”

வேணும்.

மேனேஜர் : யாருக்குங்க தமிழ்ப்
பேப்பர் வேணும் ?

Who

நரசய்யா : எனக்குத் தமிழ்ப்
பேப்பர் வேணும்.

J want Tamil newspaper.

மேனேஜர்

What else do both of you want, sirs ?

: உங்க ரெண்டு
பேருக்கும் வேறே
என்ன வேணுங்க ?

wants Famil newspaper, sir ?

சுரேஷ் ; எங்களுக்கு வேறே
ஒண்ணும் வேண்டாம்.

We do not want anything else.

மேனேஜர்

Please take this
number is thirty.

: இந்தாங்க, சாவி.
உங்க

ரூமு நம்பர்

key.

Your

முப்பது.

DRILLS
a.

Variation drill

3. 19. 70.

எங்களுக்கு

ரூமு வேணும்.

எங்களுக்கு ரூமூ வேண்டாம்.
உங்களுக்கு என்ன வேணும் ?
உங்களுக்குப் பேப்பர் வேணுமா
யாருக்குப் பேப்பர் வேணும் ?
9.19, 71.

நாங்க ரெண்டு

பேரு.

நீங்க எத்தனெ

பேரு ?

நீங்க ரெண்டு பேரா

9.19, 72.

?

?

நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ் மாணவங்க.
நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னவா இருக்குறீங்க 7
_ நீங்க ரெண்டு பேரும் யாரு ?

room

,
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உங்களுக்கு வேறே என்ன வேணும் ? '*

3. 19. 73.

எங்களுக்கு வேறே
b.

ஒண்ணும் வேண்டாம்.

Build up drill
(1) எங்களுக்கு

ரூமு வேணும்.

. எங்களுக்கு ரூமு வேணும்.

வேணும்

வேணும்

ரூமு
எங்களுக்கு

எங்களுக்கு ரூமு வேணும்.

ரூமு வேணும்

(1) உங்களுக்கு என்ன வேணும்?
என்ன வேணும் ?
உங்களுக்கு

(111) நாங்க ரெண்டு பேரு.
ரெண்டு பேரு
நாங்க

(4) நீங்க எத்தனெ பேரு ?
எத்தனெ
Bae

பேரு ?

(v) நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிம்
மாணவங்க.
மாணவங்க

தமிழ்
ரெண்டு

பேரும்

நாங்க

(vi) உங்களுக்கு வேறே ௨ என்ன
வேணும் ?
என்ன வேணும் ?

வேறே
உங்களுக்கு -

(11) எங்களுக்கு வேறே ட ஒண்ணும்
வேண்டாம்.
வேண்டாம்
் ஒண்ணும்
வேறே

எங்களுக்கு .

உங்களுக்கு என்ன வேணும் ?
என்ன வேணும் ?
உங்களுக்கு என்ன வேணும் ?
நாங்க ரெண்டு பேரு.
ரெண்டு பேரு
நாங்க ரெண்டு பேரு.
நீங்க எத்தனெ பேரு ?
எத்தனெ பேரு ?
நீங்க எத்தனெ பேரு ?
நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்
மாணவங்க.

மாணவங்க
தமிழ் மாணவங்க
ரெண்டு பேரும் தமிழ் மாணவங்க
நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்
மாணவவங்க.
உங்களுக்கு வேறே

என்ன

வேணும் ?
என்ன வேணும் ?
வேறே என்ன வேணும் ?
உங்களுக்கு வேறே என்ன
வேணும் ?
எங்களுக்கு வேறே
வேண்டாம்.
வேண்டாம்

ஒண்ணும்

'ஒண்ணும் வேண்டாம்
வேறே ஒண்ணும் வேண்டாம்
. எங்களுக்கு வேறே ஒண்ணும்
வேண்டாம்..
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c.

Expansion drill

எங்களுக்கு வேணும்.
எங்களுக்கு டபுள் ரூழு வேணும்.

(i) எங்களுக்கு வேணும்.
டபுள் ரூமு வேணும்
(1)

எங்களுக்கு

எங்களுக்கு வேண்டாம்.
எங்களுக்கு சிங்கிள் ரூமு
வேண்டாம்.
எங்களுக்கு ரெண்டு சிங்கிள் ரூமு

வேண்டாம்.

சிங்கிள் ரூமூ வேண்டாம்
ரெண்டு வேண்டாம்

வேண்டாம்.
(iii)

உங்களுக்கு

வேணுமா

உங்களுக்கு வேணுமா ?
உங்ளுக்கு சிங்கிள் ரூமூ வேணுமா?
உங்களுக்கு ரெண்டு சிங்கிள் ரூமு
வேணுமா ?

?

சிங்கிள் ரூமூ வேணுமா
ரெண்டு வேணுமா £₹

?

நாங்க

(iv) நாங்க மாணவங்க.
தமிழ் மாணவங்க
ரெண்டு பேரும் மாணவங்க

மாணவங்க.

நாங்க தமிழ் மாணவங்க.
நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்
மாணவங்க.

்

எங்களுக்கு வேண்டாம்.
எங்களுக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம்.
எங்களுக்கு வேறே ஒண்ணும்

(2) எங்களுக்கு வேண்டாம்.
ஒண்ணும் வேண்டாம்
வேறே வேண்டாம்

வேண்டாம்.
d.

Question-Answer drill

(0

ட:

உங்களுக்கு என்ன வேணும் ?

A:

எங்களுக்கு ஒரு ரூமு வேணும்.

0:

நீங்க எத்தனெ பேரு ?

A:

நாங்க ரெண்டு பேரு.

0:

நீங்க ரெண்டு

A:

நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ் மாணவங்க.

(vy)

0:
&:

யாருக்குத் தமிழ்ப் பேப்பர் வேணும் ?
எனக்குத் தமிழ்ப் பேப்பர் வேணும்.

(ம

6:

உங்களுக்கு

A:

எங்களுக்கு வேறே

(ii)
(பர்)

e.

பேரும் என்னவா

வேறே

என்ன

இருக்குறீங்க

வேணும்

?

?

ஒண்ணும் வேண்டாம்.

Substitution drill

(0) எங்களுக்கு ஒரு ரூமு

எங்களுக்கு ஒரு

ரூமு வேணும்.

வேணும்.
Substitute
எனக்கு

எனக்கு ஒரு ரூமு வேணும்.
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நமக்கு

நமக்கு ஒரு ரூமூ வேணும்.

உனக்கு

உனக்கு

உங்களுக்கு

உங்களுக்கு ஒரு ரூமு வேணும்.

இவனுக்கு
இவளுக்கு
இவருக்கு

இவனுக்கு ஒரு ரூமு வேணும்.
இவளுக்கு ஒரு ரூமூ வேணும்.
இவருக்கு ஒரு ரூமு வேணும்.

ஒரு

ரூமூ வேணும்.

இவங்களுக்கு ஒரு ரூமு வேணும்.

இவங்களுக்கு

(it) நாங்க ரெண்டு பேரு.

நாங்க

ரெண்டு

பேரு.

Substitute

நாம ரெண்டு பேர.
நீங்க ரெண்டு பேரு.
இவங்க ரெண்டு பேரு.

நாம

நீங்க
இவங்க

அவங்க

அவங்க
(iii) நாங்க ரெண்டு

பேரு.

ரெண்டு

பேரு.

"நாங்க ரெண்டு பேரு.

Substitute

நாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க

மூணு
நாலு

அஞ்சு

ஆறு
எழு
எட்டு

ஒம்பது
பத்து
f.

Transformation

நாங்க பத்துப் பேரு,
drill

(i) எங்களுக்கு ரூழு வேணும்.
எங்களுக்குப் பேப்பர்
வேணும்.
எங்களுக்கு “இண்டியன்
எக்ஸ்பிரஸ்'

மூணு பேரு.
நாலு பேரு.
அஞ்சு பேரு.
ஆறு பேரு.
ஏழு பேரு.
எட்டுப் பேரு.
ஓம்பது பேரு.

உங்களுக்கு என்ன
உங்களுக்கு என்ன

வேணும் ?
வேணும் 2

உங்களுக்கு என்ன

வேணும் ?

வேணும்.

(1) எங்களுக்கு ரூழு வேணும்.
எங்களுக்குப் பேப்பர்

யாருக்கு ரூமு வேணும் ?
யாருக்குப் பேப்பர் வேணும் ?

வேணும்.
எங்களுக்கு

இண்டியன்

எக்ஸ்பிரஸ்” வேணும்.
(ய)

யாருக்கு 'இண்டியன்
எக்ஸ்பிரஸ்” வேணும் ?

எங்களுக்கு ரூமூ வேணும்.
எங்களுக்குப் பேப்பர்
வேணும்.

உங்களுக்கு ரூமூ வேணுமா ?
உங்களுக்குப் பேப்பர் வேணுமா

எங்களுக்கு

உங்களுக்கு “இண்டியன்
எக்ஸ்பிரஸ்” வேணுமா ?

இண்டியன்

எக்ஸ்பிரஸ்” வேணும்.

?
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-. எங்களுக்கு ரூமூ வேண்டாம்.
(12). எங்களுக்கு ரூமு வேணும்.
எங்களுக்குப் பேப்பர் வேண்டாம்.
்....
எங்களுக்குப் பேப்பர்
.
ன சோ
வேணும்.
எங்களுக்கு “இண்டியன்... எங்களுக்கு 'இண்டியன்
"எக்ஸ்பிரஸ் வேண்டாம்.
எக்ஸ்பிரஸ்” வேணும்." ம்,
EXERCISES |
as in the model

Fill in the* “blanks using. athe, Cues. “given in |: parentheses
given below.

g.

Model

: உங்களுக்கு

என்ன......: பல்வா

உங்களுக்கு என்ன

? (want)

வேணும் ?

(1) சிங்கிள் ரூமூ....... பபப (do not want)
(ii) நாங்க

ரெண்டு............. (persons)

-

(iii) இந்தாங்க, ............. (key)
(1) உங்க ரூமூ நம்பர்............ (thirty)
(v) உங்களுக்குக்... ப வய்யடியய பேப்பர் வேண்மா ? (8 மாவா)
(vi) உங்களுக்கு...
என்ன வேணும் 2 (6 Ise)
:
:
(vii) வவற்ளுக்கு வேறே...
லல்லி வேண்டாம். (even one)
h.

Fillin the blanks with the appropriate

நட் of the

ஜரமரமயந்த

parentheses.|

ு...............தமிழ்ப் பேப்பர் வேணும். (நான்)
(ii) see eee ஒரு ரூழு வேணும். (நாங்க),
(04)

கவை

(ஸு)... வப
i.

என்ன

வேணும்

? (நீங்க) . .

தமிழ்ப் பேப்பர் வேணும் ? (யாரு)

Write the word represented by the formula.

“Example:
(0) நாங்க
(1)

நாம

(iii) B
(iv)

erara@.

4 Dative
+

நான் 4 Dative
*

*

o

Dative : oe

+ Dative:

Bue

'

:...... amis

+

.... cee

Dative : ....

(v) அவன் 4 Dative: oo. ee
(1) அவ + Dative: ....
ட
(vii) gem

+ Dative : பவ

(viii) Sjourmua
(1x) அது
j.

+

+

Dative : ...ceeeees

Dative: lee

்

Fill in the blanks using. thé cues given in parentheses.

(00. வனை
(0...

(11)

ரண்டு

பேரு, (we excl.),

நானு: பேரு.

(we incl.)

ய வமுப்பது, Gu:

(you

pl.)
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(11)

லைல

லமஇருபத்தியாறு

(மு)... பப்ப

k.

அம்பத்தியஞ்சு

பேரு.
பேரு.

(this-they)
(that-they)

Give the plural form of these words.
(1) மாணவன் 2:

....

(பிமாணவி:......

(11) குழந்தெ :.....
(12) சகோதரி: .....
(0 பொண்ணு :...
1.

Fill in the blanks using the cues with necessary modification.
தமிழ் மாணவங்க.
மாணவிங்க.

ஆசிரியங்க. (1௦பா(8607 065008)
Gupr# Puss. (fifteen persons)

(1) நீங்க...
m.

(190 னா05)

(180 றன)

Change these sentences as in the examples.

வ!

: எங்களுக்கு ரூமு வேணும்.
எங்களுக்கு ரூழு வேண்டாம்.

(i) எங்களுக்கு சிங்கிள் ரூமூ வேணும்.
(ii) எனக்குப் பேப்பர் வேணும்,
16

: எங்களுக்கு ஒரு ரூமூ வேணும்.
உங்களுக்கு என்ன வேணும் ? .

(i) எங்களுக்கு ஒரு டபுள் ரூமு வேணும்.
(4) எனக்குப் பே ப்பர் வேணும்.
Example : எங்களுக்கு ரூமு வேணும்.
யாருக்கு ரூமு வேணும் ?
(i) எனக்குத் தமிழ்ப் பேப்பர் வேணும் ?
(1) எங்களுக்கு டபுள் ரூழு வேணும்.
n.

Frame sixtcen sentences from the table given below.

Example:
நான்
நாங்க

ரூமூ

Answer the questions.

(1) உங்க ரூமு நம்பர் என்ன
(1) உங்க

வீட்டு நம்பர் என்ன

Cougs.

வேணும்
வேண்டாம்

பேப்பர்

அவங்க
. அவ

௦.

crora ger Gudut

?
?
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(111) உங்க ரூமு நம்பர் முப்பதா ?

(iv) உங்களுக்குக் காலெயிலே என்ன

பேப்பர் வேணும் ?

(௫) உங்களுக்குக் காலெயிலே வேறே என்ன வேணும் 2
(vi) உங்களுக்கு ஹாஸ்டல்லே ரம வேணுமா 2

Fuss

(vii) 2 ssHSH avtarr. ta

Pc

wy Cousins

9

tysir

ரூழு வேணுமா 2
VOCABULARY
‘rocm’

வேணும்
பேரு

‘want

“hap

‘persons’

டபுள்

‘double’

சிங்கிள்

‘single’

வேண்டாம்

‘do not want’
‘newspaper’

‘in the morning Guest

காலெயிலே

ஒண்ணும்

‘else’

வேறே
FIAT

‘“hirty’

முப்பது

‘kev’

‘even one’

GRAMMAR
3.19.70. Unlike regular verbs, there is aclass of verbs in Tamil which is called
defective verb.
As they do not have all the required forms of conjugation as
other regular verbs they are called defective verbs.
They are impersonal and
common to all genders.
They obligatorily require dative as their subject.
வேணும் is a defective verb which signifies
‘want’ or ‘be necessary’.
Example :

3. 19. 70.
The difference

எங்களுக்கு ரூழு வேணும்.

between

the

defective

verb and one of the regular சாட

இரு

‘be’ may be illustrated as follows.

நான் மைதருலே இருக்குறேன்.
நீங்க மை௫ருலே இருக்குறீங்க.
அவன் மைசூருலே இருக்குறான்.
அவ மைஜருலே இருக்குறா.
அவரு மைகசருலே இருக்குறாரு.
அவங்க

அது

மைசூருலே

மைதருலே

இருக்குறுங்க.

இருக்குது.

The corresponding negative is expressed by
not want’ or ‘not necessary’.

3.19. 70.

எனக்கு வேணும்.
உங்களுக்கு வேணும்.
அவனுக்கு வேணும்.
அவளுக்கு வேணும்.
அவருக்கு வேணும்.
அவங்களுக்கு

வேணும்.

அதுக்கு வேணும்.
வேண்டாம்

andit

signifies

‘do

Example :

எங்களுக்கு ரூமு வேண்டாம்.

வேணாம் ‘do not want’ is another form of negative of Gevespb

‘want’.

In the

common speech, this is also frequently used as Geuvessrt_mid ‘do not want’.
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3.19.71.

Gui

here

means

‘persons’.

It is a plural

noun.

It is simply

qualified by any number as other predicative constructions. Example:

3.19.71.

நாங்க ரெண்டு பேரு.

3. 19. 72. The conjunctive partcle -2 1h
ing of conjunction is attributed.

9. 19. 72.
3.19.

73,

is added to Gig when the mean-

Example:

நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ் மாணவங்க.

The numeral gpessrg@my ‘one’ and the particle -2_th (as ஒண்ணும்)

together give the meaning of complete denial when they are
negative verb.
Example:

3.19.73.
Sandhi:

எங்களுக்கு வேறே

by any

ஒண்ணும் வேண்டாம்.

உங்களுக்கு -- காலெயிலே
எனக்கு

followed

உங்களுக்குக் காலெயிலே
(பேப்பர் வேணுமா ?)

-- தமிழ்ப் பேப்பர் 5 எனக்குத் தமிழ்ப் பேப்பர்

(வேணும்)
(Refer 8.18 in 2.14)

UNIT

3

LESSON

ABOUT

THE

20

HOTEL

DIALOGUE
சுரேஷ்
: நரசய்யா,
ஹோட்டல்
டெது ?
நரசய்யா: இது

இந்த
யாரோ-

மிஸ்டர்

னேடெ
உங்களுக்கு

நடராஜ-

ஸஹேோட்டல்....

Mr. Narasaiah, whose hotel ts this?

This is Mr. Natarajan’s hotel........ Do
you know Mr. Natarajan?

நடராஜ-

னளெத் தெரியுமா ?
சுரேஷ்:

இல்லெ...
அவரெத்

எனக்கு
தெரியாது.

No....] do not know him.

நரசய்யா : உங்களுக்குத்
தாசில்தார் ராமநாதனெனத்
தெரியுமா?

Do you know Tahsildar
Ramanathan?
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சுரேஷ் : ஓ 1! ரொம்ப
தெரியும்.

pedourgs

நரசய்யா : மிஸ்டர் நடராஜன்
தாசில்தார் ராமநாதனோடெ

Yes, I know (him) very well.

Mr. Natarajan is the son-in-law of
Tahsildar Ramanathan’s elder sister.

அக்காவோடெ.

மருமகன்.
சுரேஷ் : அப்படியா

? அது

Js itso?

I do not know that.

எனக்குத் தெரியாது.
நரசய்யா : உங்களுக்கு மிஸ்டர்
நாகராஜனெத் தெரியுமா ? அவரு இப்ப
நாகர்கோயில்லே இருக்-

Do you know Mr. Nagarajan ? Now he
is in Nagercoil.

குறாருசுரேஷ் : எனக்குத் தெரியும். ஆனா,
ரொம்ப நல்லாத் தெரியாது.

I know (him). But, (1) do not know

நரசய்யா : அவரோடெ தங்கெதான் நடராஜனோடெ
மனெவி.

His sister is the wife of Mr. Natarajan.

சுரேஷ் : ஓ!

Oh (I see).

(him) very well.

௨) 11827
a.

Variation drill

3. 20. 74.

எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
உங்களுக்கு நடராஜனெத் தெரியுமா 2?
எனக்கு நடராஜனெத் தெரியாது.

9. 20. 75.

எனக்கு ராமநாதனெ

ரொம்ப

நல்லாத் தெரியும்.

உங்களுக்கு ராமநாதனெ ரொம்ப நல்லாத் தெரியுமா?
எனக்கு ராமநாதனெ
b.

ரொம்ப

நல்லாத் தெரியாது.

Build up drill

(0.எனக்கு நாகராஜனெத்
தெரியும்.
தெரியும்
நாகராஜனெ
எனக்கு

எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
தெரியும்
நாகராஜனெத் தெரியும்
எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்...
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(ம) உங்களுக்கு நடராஜனெத்
தெரியுமா ?
தெரியுமா ?
நடராஜனெ

உங்களுக்கு

(iil) எனக்கு

ராமநாதனெ

ரொம்ப

நல்லாத் தெரியும்.
தெரியும்
நல்லா
ரொம்ப

ராமநாதனெ
எனக்கு

c.

உங்களுக்கு நடராஜனெத்
தெரியுமா ?
தெரியுமா ?
நடராஜனெத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு நடராஜனெத்
தெரியுமா ?
எனக்கு ராமநாதனெ ரொம்ப
நல்லாத் தெரியும்.
தெரியும்
நல்லாத் தெரியும்
ரொம்ப நல்லாத் தெரியும்
ராமநாதனெ ரொம்ப நல்லாத்
தெசியும்
எனக்கு ராமநாதனெ ரொம்ப
நல்லாத் தெரியும்.

Expansion drill

(i) எனக்குத் தெரியும்.
ராமநாதனெத்

தெரியும்

(11) எனக்குத் தெரியாது.
நடராஜனெத்

தெரியாது

(ili) உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
நாகராஜனெத் தெரியுமா ?

(1) எனக்குத் தெரியும்.
ரொம்ப நல்லாத் தெரியும்
ராமநாதனெத் தெரியும்
() எனக்குத் தெரியாது.
ரொம்ப நல்லாத் தெரியாது
நாகராஜனெத் தெரியாது

0.

எனக்குத் தெரியும்.
எனக்கு ராமநாதனெத்

தெரியும்.

எனக்குத் தெரியாது.
எனக்கு நடராஜனெத்

தெரியாது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு நாகராஜனெத்
தெரியுமா 2
எனக்குத் தெரியும்.
எனக்கு ரொம்ப நல்லாத் தெரியும்.
எனக்கு ராமநாதனெ ரொம்ப
நல்லாத் தெரியும்.
எனக்குத் தெரியாது.
எனக்கு ரொம்ப நல்லாத்
தெரியாது.
எனக்கு நாகராஜனெ ரொம்ப
நல்லாத் தெரியாது.

Question-Answer drill

(i)

௦:
&:

உங்களுக்கு நாகராஜனெத் தெரியுமா ?
ஆமா.

எனக்குத் தெரியும்.
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(ii)

-Q:

உங்களுக்கு நடராஜனெத்

A:

இல்லெ.

(iii) Q:
&:

e.

எனக்கு

தெரியுமா ?

அவரெத் தெரியாது.

உங்களுக்கு ராமநாதனெத் தெரியுமா ?
ஓ! ரொம்ப நல்லாத் தெரியும்.

Substitution drill

(i) எனக்கு நாகராஜனெத்
தெரியும்.
Substitute
எங்களுக்கு

எங்களுக்கு நாகராஜனெத்
தெரியும்.
நமக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
உனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
உங்களுக்கு நாகராஜனெத்
தெரியும்.
அவனுக்கு நாகராஜனெத்தெரியும்.
அவளுக்கு நாகராஜனெத்
தெரியும்.
அவருக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
அவங்களுக்கு நாகராஜனெத்
தெரியும்.

நமக்கு
உனக்கு
உங்களுக்கு

அவனுக்கு
அவளுக்கு
அவருக்கு
அவங்களுக்கு

(u) எனக்குத் தெரியும்.
Substitute
தெரியாது
வேணும்
வேண்டாம்

(iii)

எனக்கு அவரெத்
Substitute
உன்னெ
உங்களெ

எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.

எனக்குத் தெரியும்.
எனக்குத் தெரியாது.
எனக்கு வேணும்.
எனக்கு வேண்டாம்.

தெரியாது.

எனக்கு அவரெத் தெரியாது.
எனக்கு உன்னெத் தெரியாது.
எனக்கு உங்களெத் தெரியாது.

அவனெ

எனக்கு

அவனெத்

இவனெ

எனக்கு
எனக்கு
எனக்கு
எனக்கு
எனக்கு
எனக்கு
எனக்கு

இவனெத் தெரியாது.
அவளைத் தெரியாது.
இவளெத் தெரியாது.
இவரெத் தெரியாது.
அவரெத் தெரியாது.
இவங்களெத் தெரியாது.
அவங்களெத் தெரியாது.

அவளெ
இவளெ
இவரெ

அவரெ
இவங்களெ
அவங்களெ

தெரியாது.
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இது நடராஜனோடெ ஹோட்டல்.

(8) இது நடராஜனோடெ
ஹோட்டல்.
Substitute

இது நடராஜனோடெ
இது நடராஜனோடெ

ஹாஸ்டல்

பள்ளிக்கூடம்

ஹாஸ்டல்.
பனள்ளிக்-

கூடம்.

இது நடராஜனோடெ
இது நடராஜனோடெ
இது நடராஜனோடெ

கல்லூரி

வீடு

அறெ
f.

கல்லூரி.
வீடு.
அறெ.

Transformation drill

உங்களுக்கு நாகராஜனெத்

(1) எனக்கு நாகராஜனெத்

தெரியும்.

தெரியுமா ?

எனக்கு நடராஜனெத்
தெரியும்.
எனக்கு ராமநாதனெத்
தெரியும்.

உங்களுக்கு நடராஜனெத்
தெரியுமா ?
உங்களுக்கு ராமநாதனெத்
தெரியுமா ?

எனக்கு

தெரியாது.

எனக்கு நாகராஜனெத்

(0 எனக்கு நாகராஜனெத்
தெரியும்.
நடராஜனெத்

எனக்கு

தெரியும்.
எனக்கு ராமநாதனெத்
தெரியும்.

நடராஜனெத்

தெரியாது.

எனக்கு ராமநாதனெத்

தெரியாது.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given

below.

்
Model:

() எனக்கு

இது நடராஜனோடெ............. (hotel)
இது நடராஜனோடெ ஹோட்டல்.
ராமநாதனெத்.............
(௦௯)

(1) எனக்கு நடராஜனெத் பககக கக்கிய (do not know)
தெரியும் (எலி)
(ம) எனக்கு ரொம்ப..........
(19) நடராஜன் ராமநாதனோடெ அக்காவோடெ............
(son-in-law)
h.

Fill in the blanks
parentheses.

with

the

appropriate

form

of the pronouns given in

(0... பவ அவரெத் தெரியாது. (நான்)
(il) ...நாகராஜனெத் தெரியுமா ? (நீங்க)
(11) வப
ராமநாதனெத் தெரியாது. (நாகராஜன்)
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with the

Fillin the blanks
parentheses.

i.

of the pronouns given in

form

appropriate

(1) எனக்கு............. தெரியாது.

(அவரு)

(1 உங்களுக்கு.............. தெரியுமா ? (ராமநாதன்)
(111) உங்களுக்கு.............. தெரியுமா
j.

? (நாகராஜன்)

Write the word represented by the formula.
Example:
(10) அவரு

4

pragragGlesr

.

pragreget

Objective : (பவடய

(11) ராமநாதன் -- 04601194௪2...
(iii) உங்க -- 0120114762 பப
(iv) எங்க + Objective
ee
(7)

k.

அவ

+

+ Objective

Objective

ee

so...

Change these sentences as in the examples.

Example:

ஆமா, எனக்கு நடராஜனெத் தெரியும்.
உங்களுக்கு நடராஜனெத் தெரியுமா ?

() ஆமா, எனக்கு நடராஜனெத் தெரியும்.
(1) ஆமா, எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
2௯016 : எனக்கு தடராஜனெத்
எனக்கு நடராஜனெத்

தெரியும்.
தெரியாது.

(i) எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
(ம) எனக்கு ராமநாதனெத் தெரியும்.
16 : எனக்கு நடராஜனெத் தெரியும்.
யாருக்கு நடராஜனெத் தெரியும் ?
(0) எனக்கு ராமநாதனெத் தெரியும்.
(1) எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியும்.
Example : ஆமா, எனக்கு நடராஜனெத் தெரியாது.
உங்களுக்கு நடராஜனெத் தெரியாதா ₹
(0) ஆமா, எனக்கு ராமநாதனெத் தெரியாது.
(1) ஆமா, எனக்கு நாகராஜனெத் தெரியாது.
1.

Frame sixteen sentences from the table given below.

Example:

crara@ அவனெத்

நான்
நாகராஜன்
அவ
அவங்க

்

தெரியும்.

அவன்

தெரியும்

அவ

தெரியாது
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m.

Answer these qucstions.

(பீ உங்களுக்குத் தமிழ்த் தெரியுமா ?
(1) மலெயாளம் தெரியுமா 2
(ii) உங்களுக்கு

பேபராசிரியரு

சுந்தரத்தெத்

தெரியுமா

?

மருமகன் ? உங்களுக்குத் தெரியுமா £?

(12) நடராஜன் யாரோடெ

(1) உங்களுக்கு உங்க ஊரு தாசில்தாரெத் தெரியுமா ?
(1) உங்களுக்கு மிஸ்டர் நாகராஜனெத் தெரியுமா ? அவரு
எங்கே இருக்குறாரு ?
(vil) உங்களுக்கு உங்க ஆசிரியரோடெ. வீடு தெரியுமா ?
(211)

உங்களுக்கு

உங்க

அவரு

என்ன

பேரு

தமிழ்

ஆசிரியரோடெ

பேரு

?

இப்ப

தெரியுமா

?

்

VOCABULARY
ஹோட்டல்
தெரியாது
நல்லா

‘hotel’
‘do not know’
‘well’

தெரியும்
தாசில்தார்
மருமகன்

know’
‘Tahsildar’
‘son-in-law’

GRAMMAR
2.20.74.

@gfuyd

is a defective verb which

signifies ‘know’.

As already

pointed out this verb does not have all the required forms of conjugation as
other regular verbs.
It is common to all genders and persons.
In addition to

this, this verb also obligatorily requires dative as its subject like other defective verbs.

Example:

3. 20. 74.

எனக்கு நாகராஜனெத்

தெரியும்.

Note that there is an objective (accusative) case in the sentence 3. 20. 74 which
is expressed by a noun and the objective case marker ~st (prazrggoler). We
shall see in detail the various functions of the objective case later.
The

corresponding

negative

is

indicated

by

@lgPuwmrgy

‘donot

know’.

Example :

3. 20. 74.
3. 20. 75.

medeor

எனக்கு நாகராஜனெத்

‘well’ is

intensifier Gigmibuy ‘very’.

3. 20. 75.

an

adverb.

தெரியாது.

In this lesson it is preceded by an

Example:

எனக்கு ராமநாதனெ

Sandhi 21.
116௦005008
adverbs.
Example:

க், ச், த் ஹம்

ப். காச

ரொம்ப
always

நல்லாத் தெரியும்.
doubled

after

நல்லா -- தெரியும்-5நல்லாத் தெரியும்
நல்லா-* தெரியாது-5நல்லாத் தெரியாது
நடராஜனெ -- தெரியுமா-நடராஜனெத் தெரியுமா
அவரெ 4 தெரியாது-54அவரெத் தெரியாது (௭ 8. 20 1

2.17)

the
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FRUITS

DIALOGUE
கடெக்காரன் : ஸார், உங்களுக்கு
என்ன வேணும் ?

Sir, what do you want ?

௬ரேஷ் : எனக்கு
ஆப்பிள்
வேணும்.

I want apple.

பழம்

கடெக்காரன் : உங்களுக்குக்
கொடெடக்கானல்
ஆப்பிள் வேணுமா?
காஷ்மீர் ஆப்பிள்
வேணுமா ?

Do

you

want

Kodaikkanal

apple

சுரேஷ் : காஷ்மீர் ஆப்பிள் வேண்
டாம்.
கொடெக்கானல்
ஆப்பிள் போதும். ஒரு
கிலோ என்ன வெலெ?

(1) do not want Kashmir apple.

ot Kashmir apple ?

Kodaikkanal

apple

is sufficient

me). How much does one
Kodaikkanal apple) cost?

The
(for

kilo (of
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கடெக்காரன் : ஒரு கிலோ

One kilo (of Kodaikkanal apple costs)

நாலரெ

four and a half rupees.

ரூபாய்.

How

சுரேஷ் : ஆரஞ்சுப் பழம் ஒரு
டஜன் என்ன வெலெ
கடெக்காரன்

: ஒரு

2

One dozen of oranges (costs) five
rupees and seventyfive paise. Will one
dozen be sufficient for you ?

டஜன்

ஆரஞ்சுப்பழம்

much does one dozen of oranges

cost?

அஞ்சே-

முக்கால் ரூபாய். உங்க-

ளுக்கு ஒரு டஜன்
போதுமா

?
One dozen is not sufficient for me.
I want two dozens. How much does

சுரேஷ் : எனக்கு ஒரு டஜன்
போதாது. ரெண்டு
டஜன் வேணும்.
வாழெப்பழம் டஜன்
என்ன வெலெ?
கடெக்காரன்

: வாழெப்பழம்

(one) dozen of bananas cost ?

ஒரு

டஜன் ரெண்டேகால்
ரூபாய்.

ஒரு

டஜன்

வேணுமா ? ரெண்டு
டஜன் வேணுமா ?
சுரேஷ்

: எனக்கு

ஒரு

டஜன்

போதாது. ரெண்டு
டஜன் வேணும்.
கடெக்காரன் : இந்தாங்க ஒரு
கிலோ ஆப்பிள் ;
ரெண்டு டஜன் ஆரஞ்சுப்பழம் ; ரெண்டு
டஜன் வாழெப்பழம்.

[The (cost) of} one dozen of bananas
is two rupees and twentyfive paise.
Do (you) want one dozen or two
dozens ?

One dozen is not sufficient for me.
(1) want twodozens .

Please take one kilo of apple; two
dozens of oranges and two dozens of
bananas.

DRILLS
a. Variation drill
3. 21. 76.

எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
எனக்கு ஒரு டஜன் போதும்.
உங்களுக்கு ஒரு டஜன் போதுமா
என்க்கு ஒரு டஜன் போதாது.

?

உங்களுக்கு ஒரு டஜன் போதாதா ?
3. 21. 77.

ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு

டஜன்
கிலோ
டஜன்
டஜன்

வாழெப்பழம் ரெண்டேகால் ரூபாய்,
ஆப்பிள் நாலரெ ரூபாய்.
ஆரஞ்சுப்பழம் அஞ்சேமுக்கால் ரூபாய்.
வாழெப்பழம் என்ன வெலெ ?
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b.

Build up drill

Q) எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
போதும்
ஆப்பிள்
எனக்கு

(1) எனக்கு ஒரு டஜன் போதாது.
போதாது

ஒரு டஜன்
எனக்கு

(11) உங்களுக்கு ஒரு டஜன்
போதுமா ?
போதுமா 2

ஒரு டஜன்
உங்களுக்கு
(2)

ஒரு டஜன் வாழெப்பழம்

ரெண்டேகால் ரூபாய்.
ரூபாய்

்

எனக்கு ஒரு டஜன் போதாது.
போதாது
ஒரு டஜன் போதாது
எனக்கு ஒரு டஜன் போதாது.
உங்களுக்கு ஒரு டஜன் போதுமா?
போதுமா
ஒரு டஜன் போதுமா ?
உங்களுக்கு ஒரு டஜன் போதுமா?
ஒரு டஜன் வாழெப்பழம்
ரெண்டேகால் ரூபாய்.
ரூபாப்

ரெண்டேகால் ரூபாய்
வாழெப்பழம் ரெண்டேகால்
ரூபாய்
ஒரு டஜன் வாழெப்பழம்
ரெண்டேகால் ரூபாய்.

ரெண்டேகால்

வாழெப்பழம்

ஒரு டஜன்
c.

எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
போதும்
ஆப்பிள் போதும்
எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.

Expansion drill

() எனக்குப்
ஆப்பிள்

போதும்.
போதும்

ஒரு கிலோ

போதும்

எனக்குப் போதும்.
எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
எனக்கு ஒரு கிலோ ஆப்பிள்
போதும்.

(ii) எனக்குப் போதும்.
வாழெப்பழம் போதும்
ரெண்டு டஜன் போதும்

எனக்குப் போதும்.
எனக்கு வாழெப்பழம் போதும்.
எனக்கு ரெண்டு டஜன் -வாழெப்பழம் போதும்.

(iii) எனக்குப் போதாது.

எனக்குப் போதாது.
எனக்கு ஆப்பிள் போதாது.
எனக்கு ஒரு கிலோ ஆப்பிள்
போதாது.

ஆப்பிள்

போதாது

ஒரு கிலோ

போதாது

(ம) எனக்குப் போதாது.
ஆரஞ்சுப்பழம் போதாது
ரெண்டு டஜன் போதாது

எனக்குப் போதாது.
எனக்கு ஆரஞ்சுப்பழம் போதாது.
எனக்கு ரெண்டு டஜன் ஆரஞ்சுப்பழம் போதாது.
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உங்களுக்குப் போதுமா ?
உங்களுக்கு ஆரஞ்சுப்பழம்
போதுமா ?
உங்களுக்கு ஒரு டஜன் ஆரஞ்சுப்பழம் போதுமா ?
்

(1) உங்களுக்குப் போதுமா ?
ஆரஞ்சுப்பழம் போதுமா ?
ஒரு டஜன் போதுமா

d.

Question-Answer drill
()

0:
4:

உங்களுக்கு ஒரு டஜன் போதுமா
எனக்கு ஒரு டஜன் போதாது.

Gi)

0:
A:

ஒரு டஜன்வேணுமா ? ரெண்டு டஜன் வேணுமா ?
எனக்கு ஒரு டஜன் போதாது. ரெண்டு டஜன் வேணும்.

Gi)

e.

?

ஒரு

டஜன்

?

0:

ஆரஞ்சுப்பழம்

A:

ஒரு டஜன் ஆரஞ்சுப்பழம் அஞ்சேமுக்கால் ரூபாய்.

என்ன

வெலெ

?

Substitution drill

(1) எனக்கு ஆப்பிள் பழம்
போதும்.

எனக்கு ஆப்பிள்பழம் போதும்.

Substitute

எனக்கு ஆரஞ்சுப்பழம் போதும்.
எனக்கு வாழெப்பழம் போதும்.

ஆரஞ்சுப்பழம்
வாழெப்பழம்
(it) உங்களுக்குப்

போதுமா

?

Substitute
போதாதா ?
வேணுமா ?
வேண்டாமா ?
தெரியுமா ?
தெரியாதா ?
(11) ஒரு கிலோ

நாலரெ

உங்களுக்குப் போதுமா

?

உங்களுக்குப் போதாதா ?
உங்களுக்கு வேணுமா ?
உங்களுக்கு வேண்டாமா ?
உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
உங்களுக்குத் தெரியாதா ?
ரூபாய்.

ஒரு கிலோ

நாலரெ

ரூபாய்.

அஞ்சரெ

ஒரு கிலோ

அஞ்சரெ

ஆறரெ

ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு

ஆறரெ ரூபாய்.
ஏழரெ ரூபாய்.
எட்டரெ ரூபாய்.
ஒம்பதரெ ரூபாய்.
பத்தரெ ரூபாய்.

Substitute

ஏழரெ
எட்டரெ

ஒம்பதரெ
பத்தரெ
GY) ஒரு டஜன் அஞ்சேமுக்கால்

கிலோ
கிலோ
கிலோ
கிலோ
கிலோ

ரூபாய்.

ஒரு டஜன் அஞ்சேமுக்கால்

ரூபாய்.

ரூபாய்.

Substitute
ஆறேமுக்கால்

ஒரு டஜன் ஆறேமுக்கால்

ரூபாய்.
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ஒரு டஜன் ஏழேமுக்கால் ரூபாய்.
ஒரு டஜன் எட்டேமுக்கால்

ஏழேமுக்கால்
எட்டேமுக்கால்

ரூபாய்.

ஒரு டஜன்

ஒம்பதேமுக்கால் :

ஓம்பதேமுக்கால்

ரூபாய்.
பத்தேமுக்கால்

ஒரு டஜன் பத்தேமுக்கால் ரூபாய்.

(௫) .ஓரு டஜன் ரெண்டேகால்
ரூபாய்.
Substitute
மூணேகால்
நாலேகால்
அஞ்சேகால்
ஆறேகால்
ஏழேகால்
எட்டேகால்
ஒம்பதேகால்
பத்தேகால்
f.

ஒரு டஜன் ரெண்டேகால்

ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு
ஒரு

டஜன்
டஜன்
டஜன்
டஜன்
டஜன்
டஜன்
டஜன்
டஜன்

ரூபாய்.

மூணேகால் ரூபாய்.
நாலேகால் ரூபாய்.
அஞ்சேகால் ரூபாய்.
ஆறேகால் ரூபாய்.
ஏழேகால் ரூபாய்.
எட்டேகால் ரூபாய்,
ஒம்பதேகால் ரூபாய்.
பத்தேகால் ரூபாய்.

Transformation drill

(0) எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
எனக்கு ஒரு டஜன் போதும்.
எனக்கு வாழெப்பழம்
போதும்.
(1) எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
எனக்கு ஒரு டஜன் போதும்.
எனக்கு வாழெப்பழம்

உங்களுக்கு ஆப்பிள் போதுமா ?
உங்களுக்கு ஒரு டஜன் போதுமா?
உங்களுக்கு வாழேப்பழம்
போதுமா ?
எனக்கு ஆப்பிள் போதாது.
எனக்கு ஒரு டஜன் போதாது.
எனக்கு வாழெப்பழம் போதாது.

போதும்.

ரூபாய்.

ஒரு டஜன் வாழெப்பழம் என்ன
வெலெ 2
ஒரு கிலோ ஆப்பிள் என்ன
வெலெ?

ஒரு டஜன் ஆரஞ்சுப்பழம்

ஒரு டஜன்

அஞ்சேமுக்கால்

வெலெ?

(ய) ஒரு டஜன் வாழெப்பழம்
ரெண்டேகால் ரூபாய்.

ஒரு கிலோ ஆப்பிள் நாலரெ

ரூபாய்.

ஆரஞ்சுப்பழம்

என்ன

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
‘below.
34௦021:

எனக்கு........ பவ

வேணும். (8.1௦)
எனக்கு ஆப்பிள் வேணும்.
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டஜன் சல்ணலல்வவ் வக எவ என்ன

ஒரு

(i)

வெலெ

?

(orange)

(4) ......... டஜன் என்ன வெலெ ? (௨௨௨)
(11) எனக்குக் கொடெக்கானல் ஆப்பினள்..............
(sufficient/enough)
(iv) எனக்கு ஒரு டஜன்...........-- (not sufficient/not enough)
(V) ஒரு...ப என்ன வெலெ ? (kilo)

(vi) ஒருகிலோ............. emusmus. (four and a half)
equinus (five rupees and paise seventyfive
/three quarters)
h.

Write the word represented by the formula.

116 : ரெண்டேகால்

+

aimed

- கால்:............

(0 மூணு
(பி

ரெண்டு

ப

அரெ...

--

நாலு

(11) அஞ்சு கால்: ..............
அரெ... வய
(7) ஏழு
(v)

முக்கால்

+

apr

: .....

வய

(1) எட்டு * முக்கால் 2 ..........
i.

Change these sentences as in the examples.

நற!

: எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
எனக்கு ஆப்பிள் போதாது.

(1) எனக்கு ஒரு டஜன் போதும்.
(ii) எனக்கு வாழெப்பழம் போதும்.
Example:

crra@ ஒரு கிலோ ஆப்பிள் போதும்.
உங்களுக்கு ஒரு கிலோ ஆப்பிள் போதுமா

(0 எனக்கு ஒரு டஜன் போதும்.
Gi) எனக்கு வாழெப்பழம் போதும்.
16

.
J.

Frame

: ஆமா, எனக்கு ஒரு கிலோ போதாது.
உங்களுக்கு ஒரு கிலோ போதாதா ?

(i) ஆமா,

எனக்கு

(1) ஆமா,

எனக்கு வாழெப்பழம் போதாது.

ஒரு

sixteen sentences from

டஜன்

போதாது.

the table given below.

1௩16 : எனக்கு வாழெப்பழம் போதும்.

நான்
நீங்க
அவன்
அவ

வாழெப்பழம்
ஆரஞ்சுப்பழம்

போதும்
| போதாது

?
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'k.

Answer these questions.

.

(1) உங்களுக்கு ஆப்பிள் பழம் வேணுமா ?
.
(11) உங்களுக்குக் காஷ்மீர் ஆப்பிள் வேண்டாமா ?
(111) இப்ப, ஒரு டஜன் ஆரஞ்சுப்பழம் என்ன வெலெ ?
உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
(2) உங்களுக்கு எத்தனெ டஜன் வாழெப்பழம் வேணும் ?
ஒரு டஜன் போதுமா ?
(1) உங்களுக்கு எத்தனெ கிலோ ஆப்பிள் வேணும் ? ஒரு
கிலோ ஆப்பிள் போதாதா ?
VOCABULARY
ஆப்பிள்

‘an apple’

பழம்

‘fruit’

போதும்

‘sufhcient/

கிலோ

‘kilogram’

ஆரஞ்சுப்பழம்

‘an orange’

enough’

அரெ

‘half’

முக்கால்

‘three quarters/ போதாது

முக்கால் ரூபாய்.

881146

வாழெப்பழம்

‘not sufficient/

ஐ௨156'

‘banana’

‘not enough’

கால்
கால் ரூபாய்

‘quarter’
‘twentyfive

paise:

GRAMMAR
3. 27: 76.

போதும்

15 ௨081601146 verb

which

signifies

‘be

sufficient’

or ‘be

enough’.
As already pointed out, this verb also does not have all the required
forms of conjugation as other regular verbs.
It is common to all genders and
_ persons.
This verb obligatorily requires dative as its subject like other defec._ tive verbs.
Example:

9. 21. 76.
போதாது

‘not sufficient’

of this defective

verb.

எனக்கு ஆப்பிள் போதும்.
or

3. 21. 77. qp&anod
quarter’

is dropped and

are

negative form

Example:

3. 2ம. 76.
‘one

‘not enough’ is the corresponding

எனக்கு ஒரு டஜன் போதாது.

‘three quarters’, Gg

fractions.

When

‘half

or

two

quarters’ and amd

they are added to cardinals the final -o_

-o7 is added before apéaacd

‘three quarters’

and aacd

‘one

quarter’ i.e.,
அஞ்சு - முக்கால் ஆஅஞ்சேமுக்கால்,
ரெண்டு. கால்
்
ரெண்டேகால் etc. Example:
3. 21. 77.
ஒரு டஜன் ஆரஞ்சுப்பழம் அஞ்சேமுக்கால்
ரூபாய்.

ஒரு டஜன் வாழெப்பழம்

ரெண்டேகால்

ரூபாய்.

Sandhi : ஆரஞ்சு * பழம். ஆரஞ்சுப்பழம்
வாழெ- பழம்-?வாழெப்பழம் (8282 5. 4

1.2)

உங்களுக்கு * கொடெக்கானல்.,உங்களுக்குக் கொடெக்கானல்
(ஆப்பிள்

வேணுமா

?

Refer S. 18 in 2.14)
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HALL

DIALOGUE
சுரேஷ் :

“இந்தாப்பா,

ரெண்டு
வேணும்.

சர்வர் !

Hey server ! (we) want two meals.

சாப்பாடு

சர்வர் : சைவச்.சாப்பாடா,
டரிச் சாப்பாடா

மிலிட்
?

(Do

you

want)

vegetarian

meal or

non-vegetarian meal ?

சுரேஷ்: எனக்குச் சைவச் சாப்பாடு வேணும். அவருக்கு
மிலிட்டரிச் சாப்பாடு
வேணும்....... நரசய்யா,
உங்களுக்கு
மீன்கறி
பிடிக்குமா ?

I want vegetarian meal. He wants
non-vegetarian meal...Mr. Narasaiah,
do you like fish curry ?

நரசய்யா : எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது. -

I do not like fish curry.
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சுரேஷ்: கோழிக்கறி

பிடிக்குமா ?

நரசய்யா : ஆமா.
எனக்குக்
கோழிக்கறி பிடிக்கும்.
உங்களுக்கு அளவுச்
சாப்பாடு போதுமா ?
சுரேஷ் : போதாது. எனக்கு
ரெண்டு சப்பாத்தியும்
வேணும்.

(Do you) like chicken curry ? Yes. I like chicken curry. Will platemeal be sufficient for you ?

(It

is)

not

sufficient.

I want

two

chapathis too.

நரசய்யா : உங்களுக்கு ரெண்டு
சப்பாத்தி போதுமா ?

Will two chapathis

சுரேஷ் : போதும். எனக்கு ஒரு
ஸ்வீட் வேணும்...
ரசகுல்லா கெடெக்குமா?

Yes, (two chapathis will be) sufficient
(for me). I want a sweet.
Will rasagulla be available (here)?

நரசய்யா : ரசகுல்லா

Rasagulla will not be available (here).
Mysorepak will be available (here).
(Do you) want ?

காது...

கெடெக்-

மைசூர்பாகு

கெடெக்கும். வேணுமா?
சுரேஷ் : வேண்டாம்.
நரசய்யா: உங்களுக்கு

ரொம்ப
சுஷே : ஆமா,

No,

ரசகுல்லா

இஷ்டமா

(1) do not

want.

Do you like rasagulla very much

இஷ்டம்

Yes,
Ido
much,

not

like

இல்லெ.

DRILLS
a.

for

?

?

எனக்கு மைசூர்-

பாகு அவ்வளவு

be sufficient

you ?

Variation drill

3. 22. 78.

எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்.
உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்குமா ?
எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.

3. 22. 79.

உங்களுக்கு மைசூர்பாகு கெடெக்கும்...
எனக்கு ரசகுல்லா கெடெக்குமா ?
உங்களுக்கு ரசகுல்லா கெடெக்காது.

3. 22. 80.

எனக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.
உங்களுக்கு மைதுர்பாகு இஷ்டமா ?
எனக்கு மைசூர்பாகு இஷ்டம் இல்லெ.

mysorepak

so
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b.

Build up drill

எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்.

(1) எனக்குக் கோழிக்கறி
பிடிக்கும்.

பிடிக்கும்
கோழிக்கறி பிடிக்கும்
எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்.

பிடிக்கும்

கோழிக்கறி
எனக்கு
(11) உங்களுக்கு

மைசூர்பாகு

கெடெக்கும்.
கெடெக்கும்
மைதுர்பாகு
உங்களுக்கு

(11) எனக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.

இஷ்டம்

உங்களுக்கு மைதர்பாகு
கெடெக்கும். டட
கெடெக்கும்
மைதர்பாகு கெடெக்கும்
உங்களுக்கு மைதுர்பாகு
கெடைக்கும்.
எனக்கு

இஷ்டம்

ரசகுல்லா

இஷ்டம்.

ரசகுல்லா இஷ்டம்
எனக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.

ரசகுல்லா
எனக்கு

மைதுர்பாகு

எனக்கு மைசூர்பாகு இஷ்டம்
இல்லெ.
இல்லெ
இஷ்டம் இல்லெ
மைதுர்பாகு இஷ்டம் இல்லெ

எனக்கு

எக்கு

(10) எனக்கு மைசூர்பாகு
இல்லெ.

இஷ்டம்

இஷ்டம்

மைசூர்பாகு

இஷ்டம்

இல்லெ.
(ம)

உங்களுக்கு

மீன்கறி

பிடிக்குமா ?
பிடிக்குமா ?
மீன்கறி
உங்களுக்கு

௦.

உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்குமா ?
பிடிக்குமா ?
மீன்கறி பிடிக்குமா ?
உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்குமா £?

Expansion drill
(ப எனக்குப்

பிடிக்கும்.

கோழிக்கறி பிடிக்கும்

எனக்குப் பிடிக்கும்.
எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்

(1) எனக்குப் பிடிக்காது.
மீன்கறி பிடிக்காது.

எனக்குப் பிடிக்காது.
எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.

(1) உங்களுக்குக் கெடெக்கும்.

உங்களுக்குக் கெடெக்கும்.
உங்களுக்கு மைதுர்பாகு
கெடெக்கும்.

மைதுர்பாகு கெடெக்கும்
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உங்களுக்குக் கெட

(2) உங்களுக்குக் கெடெக்காது.
ரசகுல்லா கெடெக்காது

உங்களுக்கு

க்காது.

ரசகுல்லா

கைடெக்காது.
(2) எனக்கு

எனக்கு இஷ்டம்.

இஷ்டம்.

ரசகுல்லா இஷ்டம்
(vi) எனக்கு இஷ்டம் இல்லெ.
அவ்வளவு இஷ்டம் இல்லெ

எனக்கு

ரசகுல்லா

எனக்கு

இஷ்டம்

எனக்கு

அவ்வளவு

இஷ்டம்.
இல்லெ.
இஷ்டம்

இல்லெ.

மைசூர்பாகு இஷ்டம்

இல்லெ

எனக்கு

இஷ்டம்
d.

மைருர்பாகு

அவ்வளவு

இல்லெ.

Question-Answer drill

(i)

0:
& :.

உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்குமா 2?
எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.

(1)

0:
A:

கோழிக்கறி பிடிக்குமா ?
ஆமா, எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்.

(iii)
(15).

0:

ரசகுல்லா

2...

இல்லெ.

கெடெக்குமா

0:

உங்களுக்கு

A

ஆமா.

?

ரசகுல்லா கெடெக்காது.
ரசகுல்லாதான்

எனக்கு

மைசூர்பாகு

இன?
aq
இஷ்டமா

அவ்வளவு

:
இஷ்டம்

இல்லெ.
6

Substitution drill

(0) எனக்குக் கோழிக்கறி
பிடிக்கும்.
Substitute
பிடிக்காது
இஷ்டம்
கெடெக்கும்
கெடெக்காது
வேணும்
வேண்டாம்
போதும்
போதாது
(ii) எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.
Substitute
எங்களுக்கு
நமக்கு
உனக்கு
உங்களுக்கு

எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்.

எனக்குக் கோழிக்கமி
எனக்குக் கோழிக்கறி
எனக்குக் கோழிக்கு
எனக்குக் கோழிக்காி
கெடெ.க்காது.
எனக்குக் கோழிக்கறி
எனக்குக் கோழிக்கறி
எனக்குக் கோழிக்கறி
எனக்குக் கோழிக்கறி

பிடிக்காது.
இஷ்டம்.
கெடெக்கும்.

வேணும்.
வேண்டாம்.
போதும்.
போதாது.

எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.
எங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.
தமக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.
உனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.
உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.
௩
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(iii)

உங்களுக்கு மீன்கறி
பிடிக்குமா ?
Substitute
கோழிக்கறி
சப்பாத்தி

(iv) உங்களுக்கு மைசூர்பாகு

உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்குமா ?

உங்களுக்குக் கோழிக்கறி
பிடிக்குமா ?
உங்களுக்குச் சப்பாத்தி பிடிக்குமா?
உங்களுக்கு

மைதர்பாகு

கெடெக்கும்.
Substitute

கெடெக்கும்.

இவனுக்கு

இவனுக்கு

இவளுக்கு

கெடெக்கும்.
இவளுக்கு மைதர்பாகு
கெடெக்கும்.

இவருக்கு

இவருக்கு

மைதூர்பாகு

மைதர்பாகு

கெடெக்கும்.
இவங்களுக்கு

இவங்களுக்கு மைதுர்பாகு

கெடெக்கும்.

(vy)

எனக்கு

ரசகுல்லா

இஷ்டம்.

எனக்கு

ரசகுல்லா

இஷ்டம்.

Substitute
அவனுக்கு

அவனுக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.

அவளுக்கு

அவளுக்கு

அவருக்கு
அவங்களுக்கு

அவருக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.
அவங்களுக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.

(vi) எனக்கு “ஸ்வீட்' இஷ்டம்.

ரசகுல்லா

இஷ்டம்.

எனக்கு “ஸ்வீட்” இஷ்டம்.

Substitute
ரசகுல்லா
மைதர்பாகு

~ (vii)

எனக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.
எனக்கு மைசூர்பாகு இஷ்டம்.

எங்களுக்குச் சாப்பாடு
வேணும்.
Substitute

எங்களுக்குச் சாப்பாடு வேணும்.

சைவச்

எங்களுக்குச் சைவச் சாப்பாடு
வேணும்.
எங்களுக்கு மிலிட்டரிச் சாப்பாடு
வேணும்.

சாப்பாடு

மிலிட்டரிச் சாப்பாடு
அளவுச்சாப்பாடு

"எங்களுக்கு
வேணும்.

அளவுச் சாப்பாடு
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f.

Transformation drill

(1) எனக்குக் கோழிக்கறி
பிடிக்கும்.
்
எனக்கு மீன்கறி பிடிக்கும்.

எனக்கு மைதுர்பாகு இஷ்டம்.

உங்களுக்குக் கோழிக்கறி
பிடிக்குமா ?
உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்குமா ?
உங்களுக்கு மைசூர்பாகு
கெடெக்குமா ?
உங்களுக்கு ரசகுல்லா
கெடெக்குமா ?
உங்களுக்கு மைதுர்பாகு

எனக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.

உங்களுக்கு ரசகுல்லா இஷ்டமா

எனக்கு

மைதர்பாகு

கெடெக்கும்.
எனக்கு ரசகுல்லா
கெடெக்கும்.

இஷ்டமா

(11) எனக்குக் கோழிக்கறி
பிடிக்கும்.
எனக்கு ரசகுல்லா
கெடெக்கும்.
எனக்கு மைசூர்பாகு இஷ்டம்.

(iii) எனக்குக் கோழிக்கறி
பிடிக்கும்.
எனக்கு ரசகுல்லா:
கெடெக்கும்.
எனக்கு மீன்கறி பிடிக்கும்.
எனக்கு மைதுர்பாகு இஷ்டம்.
எனக்கு

ரசகுல்லா

இஷ்டம்.

?

?

உங்களுக்கு என்ன

பிடிக்கும் ?

உங்களுக்கு என்ன

கெடைக்கும் ?

உங்களுக்கு

இஷ்டம்

என்ன

?

எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்காது.
எனக்கு ரசகுல்லா கெடெக்காது.
எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.
எனக்கு மைசூர்பாகு இஷ்டம்
இல்லெ.
எனக்கு

ரசகுல்லா

"

இஷ்டம்

இல்லெ.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
,
Model:

எங்களுக்குச்.............. வேணும்.

(meal)

எங்களுக்குச் சாப்பாடு வேணும்..
(1) எனக்கு........... Gouamiib.
(1)

(vegetarian meal)

அவருக்கு............... Geugspyib.

(ம் எனக்கு.............. போதாது.

(non-vegetarian meal)
(21816 ஐ2வ)

(IV) எனக்கு.............. பிடிக்காது. (fish curry)
(9) எனக்குக்............. பிடிக்கும். (010820 போரு)
(Vi) எனக்குச் ............ வேணும். (௨0041)
(vil) உங்களுக்கு............. கெடெக்காது. (1888தப118)
..கெடெக்கும் (500)
உங்களுக்கு...

(ம்ம)

(3 எனக்குக் கோழிக்கறி...

வைட

(11166)
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(0) எனக்கு

h.

மீன்கறி............ (do not like)

(2)

எனக்கு

ரசகுல்லா........ ப்ப

(01)

எனக்கு

மைதர்பாகு.............

(

crara@aé Gar aaa de.
எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்காது.

எனக்கு மீன்கறி பிடிக்கும்.

(11) உங்களுக்கு
(11) எனக்கு

(1) ஆமா,
(பி

ஆமா,

(11) ஆமா,
Frame

ரசகுல்லா

மைசூர்பாகு

Example:

கெடெக்கும்.
இஷ்டம்.

ஆமா, எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்.
உங்களுக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்குமா ?

எனக்கு மீன்கறி பிடிக்கும்.
எனக்கு

ரசகுல்லா

கெடெக்கும்.

எனக்குச் சப்பாத்தி இஷ்டம்.

sixty sentences from the table given below.

Eximpie:

நான்

stera@ Wooraas

மீன்கறி
| கோழிக்கறி

pines
சப்பாத்தி
Se® | row
COLO Feil LATS;
ர்.

(not available)

Change these sentences as in the examples.

Example:

i.

(be availab!e)

nq Sq.
பிடிக்கும்
பிடிக்காது
கெடெக்கும்
கெடெக்காது

Answer these questions.
(i)
(1)
(iii)
(5)

உங்களுக்கு மீன்கறி பிடிக்குமா ?
உங்களுக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்குமா ? '
உங்களுக்கு அளவுச் சாப்பாடு போதுமா ?
உங்களுக்குக் காலெயிலே எத்தனெ சப்பாத்தி வேணும் ?
ரெண்டு போதுமா ?
(9) மைதுரு ஹோட்டல்லே ரசகுல்லா கெடெக்குமா ?
(vl) உங்களுக்குச் சப்பாத்தி இஷ்டமா ?
(111) உங்களுக்கு ஸ்வீட் இஷ்டம் இல்லெயா ?
VOCABULARY
சாப்பாடு

‘meal’

சைவ

(ம்)

‘vegetarian’

மிலிட்டரி

‘non-vegetarian’ மீன்கறி

‘fish curry’

பிடிக்கும்
கோழிக்கறி

‘like’
பிடிக்காது
‘chicken curry’ அளவுச்
சாப்பாடு

‘do not like’
‘plate meal’
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சப்பாத்தி

‘chapathi’

ரசகுல்லா

‘rasagulla, a

ஸ்வீட்

‘sweet’

கெடெக்கும்

‘be available’

kind of sweet dish’

கெடெக்காது

‘not avilable’

மைதர்பாகு .

‘mysorepak, a
kind of sweet dish’

இஷ்டம்

‘like’

GRAMMAR
3. 22. 78.

As we have seen in the earlier lessons 19, 20 and 21 the defective

verbs.such 8 பிடிக்கும்/பிடிக்காது, கெடெக்கும்/கெடெக்காது 2௦8 இஷ்டம்/

இஷ்டம் இல்லெ do not
regular verbs.

forms of conjugation as other

have all the required

They are common to all genders

and

persons.

The defective

verb Gayi_1b/BGagirb HevGev signifies ‘like/do not like’.
9. 22. 78.

8. 22. 79.

Example:

எனக்குக் கோழிக்கறி பிடிக்கும்.
எனக்கு மீன்கறி பிடிக்காது.

கெடெக்கும்/கெடெக்காது

signifies

‘be

available/not available’:

Example:
3.22.79.

உங்களுக்கு மைதர்பாகு கெடெக்கும்.
உங்களுக்கு மைசூர்பாகு கெடெக்காது.

3. 22. 80. Glagi_id ‘liking’ is originally
verb

‘like’.

The

corresponding

negative verb @evGlev ‘not’.

3. 22. 80.

a noun.

negative

is

It is used

in the meaning of

expressed by @a}i_ib

and the

Example:

எனக்கு ரசகுல்லா இஷ்டம்.
எனக்கு மைசூர்பாகு இஷ்டம் இல்லெ.

‘Note that in all the sentences (3. 22. 78, 3. 22. 79 and 3. 22. 80) the defective
verbs occur with the dative subject.

Sandhi:
சைவ

சைவம்
-- சாப்பாடு -5 சைவ
*

சாப்பாடு -5 சைவச்

சாப்பர்டு (8812 8.2 in 1.1)

சாப்பாடு

மிலிட்டரி

-* சாப்பாடு -ச மிலிட்டரிச் சாப்பாடு

அளவு

சாப்பாடு

எனக்கு

*

5 அளவுச்சாப்பாடு

(622 5. 4 1 1.2)

* கோழிக்கறி -2 எனக்குக் கோழிக்கறி (பிடிக்கும்)
(Refer S. 18 in 2.14)

UNIT 3

LESSON 23

DO

YOU

KNOW

TAMIL?

DIALOGUE
சுரேஷ் : நான்

பேேராசிரியரு

சுந்தரத்தோடெ
மாணவன்.

என்

lam a student of Professor Sundaram.
My name is Suresh.

பேரு

சுரேஷ்.

மூர்த்தி : நான் உங்க பேராசிரிய'ரோடெ சிநேகிதன். என்
பேரு மூர்த்தி.உங்களுக்குத் தமிழ் தெரியுமா ?

lam a friend of your Professor. My
‘name is Murthi. Do you know Tamil ?

சுரேஷ் : ஆமா,
எனக்குக்
கொஞ்சம்
தமிழ்
தெரியும்.

Yes, I know Tamil a little.

மூர்த்தி :உங்க

What is your mother

தாய்மொழி என்ன?

tongue ?
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சுரேஷ் : என் தாய்மொழி

.

மூர்த்தி : ஆங்கிலம் நல்லாப்
புரியுமா ?
சுரேஷ் : இல்லெ.

My mother tongue is Hindi.

இந்தி.

எனக்கு ஆங்கி-

லம் நல்லாப்

புரியாது...

இந்தி மாத்திரம் நல்லாப்
புரியும்....உங்களுக்கு

Do you understand English well?

No.

Ido

not

understand

English

well. (I) understand only Hindi well.
Do you understand Hindi?

இந்தி புரியுமா ?
மூர்த்தி : எனக்கு இந்தி நல்லாப்
புரியாது...கொஞ்சம்
புரியும்.
சுரேஷ் : பேரசிரியருக்கு மராத்தி

Ido not understand Hindi
understand a littie.

Professor

புரியும். உங்களுக்கு

Marathi...

மராத்தி புரியூமா ?

Marathi 7

மூர்த்தி : இல்லெ, எனக்கு
புரியாது.

மராத்தி

(Sundaram)

Do

you

well.

0)

understands

understand

No, I do not understand Marathi.

DRILLS
a.

Variation drill

3. 23, 81.

பேராசிரியருக்கு மராத்தி புரியும்.

எனக்கு இந்தி புரியும்.
எனக்கு ஆங்கிலம் புரியாது.
உங்களுக்கு ஆங்கிலம் புரியுமா ?
3. 23. 82.

எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியும்.
எனக்குத் தமிழ் மாத்திரம் புரியும்.
எனக்கு ஆங்கிலம் மாத்திரம் புரியாதுஎனக்கு மராத்தி மாத்திரம் புரியாது

—b. Build up drill
Gi) பேராசிரியருக்கு மராத்தி

புரியும்.
புரியும்
மராத்தி
பேராசிரியருக்கு

(4) உங்களுக்கு ஆங்கிலம்
புரியுமா ?
புரியுமா 2

ஆங்கிலம்

உங்களுக்கு

பேராசிரியருக்கு மராத்தி புரியும்.
புரியும்
மராத்தி புரியும்
பேராசிரியருக்கு மராத்தி புரியும்.

உங்களுக்கு ஆங்கிலம் புரியுமா ?
புரியுமா ?

ஆங்கிலம் புரியுமா ?
உங்களுக்கு ஆங்கிலம் புரியுமா £?
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(iii) எனக்கு இந்தி மாத்திரம்

c.

எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியும்.

புரியும்.
புரியும்

புரியும்

இந்தி மாத்திரம்

இந்தி மாத்திரம் புரியும்

எனக்கு

எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியும்.

Expansion drill

(i) பேராசிரியருக்குப் புரியும்.

மராத்தி புரியும்

பேராசிரியருக்குப் புரியும்.
பேராசிரியருக்கு மராத்தி புரியும்.

(1) எனக்குப் புரியாது.
ஆங்கிலம் புரியாது

எனக்குப் புரியாது.
எனக்கு ஆங்கிலம் புரியாது.

(14) எனக்குப் புரியும்.

எனக்குப் புரியும்.
எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியும்.

இந்தி மாத்திரம் புரியும்
(iv) எனக்குப் புரியாது.
ஆங்கிலம் மாத்திரம் புரியாது
0.

Question-Answer drill

0)

Q:
A:

(ii)

Q:
A;

(ii)

Q:
A:

(iv)

Q:
A:

€.

எனக்குப் புரியாது.
எனக்கு ஆங்கிலம் மாத்திரம்
புரியாது.

ஆங்கிலம் நல்லாப் புரியுமா ?
இல்லெ, எனக்கு ஆங்கிலம் நல்லாப் புரியாது.
உங்களுக்கு இந்தி புரியுமா ?
எனக்கு இந்தி.நல்லாப் புரியாது.
உங்களுக்கு மராத்தி புரியுமா ?
இல்லெ, எனக்கு.மராத்தி புரியாது.
உங்களுக்குத் தமிழ் தெரியுமா ?
ஆமா, எனக்குக் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும்.

Substitution drill

(i) எனக்கு மராத்தி
Substitute

புரியும்.

இந்தி

ஆங்கிலம்

மலெயாளம்
கன்னடம்

தெலுங்கு
(1) எனக்கு ஆங்கிலம் புரியும்.
Substitute
புரியாது
தெரியும்
தெரியாது

இஷ்டம்

எனக்கு மராத்தி புரியும்.

எனக்கு இந்தி புரியும்.
எனக்கு ஆங்கிலம் புரியும்.
எனக்கு மலெயாளம் புரியும்.
எனக்குக் கன்னடம் புரியும்.
எனக்குத் தெலுங்கு புரியும்.
எனக்கு ஆங்கிலம் புரியும்.
எனக்கு
எனக்கு
எனக்கு
எனக்கு

ஆங்கிலம்
ஆங்கிலம்
ஆங்கிலம்
ஆங்கிலம்

புரியாது.
தெரியும்.
தெரியாது.
இஷ்டம்.

Lesson 23 [ 217.

(iii) உங்களுக்கு இந்தி புரியுமா ?

உங்களுக்கு இந்தி புரியுமா ?

Substitute
தெரியுமா ?
புரியாதா ?
தெரியாதா ?
இஷ்டமா

உங்களுக்கு
உங்களுக்கு
உங்களுக்கு
உங்களுக்கு
உங்களுக்கு
உங்களுக்கு

?

பிடிக்குமா ?
பிடிக்காதா ?

தெரியுமா ?
புரியாதா ?
தெரியாதா ?
இஷ்டமா ?
பிடிக்குமா ?
பிடிக்காதா ?

எனக்குக் கொஞ்சம் தமிழ்
தெரியும்.

(11) எனக்குக் கொஞ்சம் தமிழ்
தெரியும்.
Substitute

எனக்கு நல்லாத் தமிழ் தெரியும்.

நல்லா
f.

இந்தி
இந்தி
இந்தி
இந்தி
இந்தி
இந்தி

Transformation drill

உங்களுக்கு இந்தி புரியுமா ?
உங்களுக்கு ஆங்கிலம் புரியுமா ?

(0) எனக்கு இந்தி புரியும்.
எனக்கு ஆங்கிலம் புரியும்.
பேராசிரியருக்கு

பேராசிரியருக்கு

மராத்தி

மராத்தி

புரியுமா?

புரியும்.

்

எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியாது.

(1) எனக்கு இந்தி மாத்திரம்
புரியும்.
எனக்குத் தமிழ் மாத்திரம்
புரியும்.
எனக்கு ஆங்கிலம் மாத்திரம்
புரியும்.

எனக்குத் தமிழ் மாத்திரம் புரியாது.
எனக்கு ஆங்கிலம் மாத்திரம்
புரியாது.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
40021:

எனக்கு......... வவ தமிழ் தெரியும். (11145)

எனக்குக் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும்:
ய)

எனக்கு

இந்தி............

(ii) எனக்கு ஆங்கிலம்........

Gil) எனக்கு இந்தி.........
_h,

(understand)
மாக

(do not understand)

புரியும். (௦315)

Change these sentences as in the’examples.

16

: எனக்கு மராத்தி புரியும்.
எனக்கு மராத்தி புரியாது.

(0 எனக்கு ஆங்கிலம் புரியும்.
(1) எனக்கு இந்தி புரியும்.
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1மறி6 : ஆமா, எனக்கு இந்தி புரியும்.
உங்களுக்கு இந்தி புரியூமா ?

(i) ஆமா, எனக்கு மராத்தி புரியும்.
(1) ஆமா,

எனக்கு ஆங்கிலம் புரியும்.

Example:

QebGlev, எனக்கு இந்தி புரியும்.
உங்களுக்கு இந்தி புரியாதா ?

(0) இல்லெ, எனக்கு மராத்தி புரியும்.
(1) இல்லெ, எனக்கு ஆங்கிலம் புரியும்.
வற!£ : எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியும்.
எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியாது.
(1) எனக்குத் தமிழ் மாத்திரம் புரியும்.
(1) எனக்கு மராத்தி மாத்திரம் புரியும்.
i.

Frame sixteen sentences from the table given below.

Example: crara@ Qbs

|

|

| gas

நான்

|

| சுந்தரம்

j.

ஆங்கிலம்

| தமிழ்

Puy.
|

|

| மராத்தி

|

i

|

|

புரியாது

்
|

Here is some information.
Put it all together
same order as in the example given below.

in one sentence using the

Example:

peor
ஆப்பிள்
வேணும்
எனக்கு ஆப்பிள் வேணும்.

(i) அப்பா

(1) யாரு

என்ன
வேணும்
(1)

நீங்க

நாவல்
பிடிக்கும்
“ஆ

(5) யாரு

மூணு
பழம்
வேண்டாம்

இந்தி
புரியும்
(1)

|

புரியும்

நீங்க

இந்தி
தெரியும்
“ஆ

(0) இவன்

பத்து
பழம்
போதும்
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(111) நீங்க
எத்தனெ

(ம) அவரு
வேறே

வீடு

ஒண்ணும்

வேணும்

தெரியாது

யாரு

0

(00) நான்

ஒரு

ப பத்து

டஜன்
பழம்
வேணும்

ரூபாய்
வேண்டாம்

(00) நீ

(ம) நீ

ஒரு

எத்தனெ

கடிகாரம்

ஆரஞ்சுப்பழம்

போதாது

வேணும்

“ஆ
(04) நீ

(பேட) நீங்க

ரெண்டு

எந்த

பழம்

புஸ்தகம்

வேணும்

பிடிக்கும்

ஆத்

(வே) நீங்க
ரசகுல்லா
நல்லா

(xv) அவன்
ஆங்கிலம்
மாத்திரம்

பிடிக்கும்

தான்

-ஆ

புரியும்
“அத
1)

(வேம) நீங்க

நான்

அந்த

நாலு
மூக்கால்

பையன்

ரூபாய்
வேணும்

தெரியும்
-ஆ
0) அவரு

்

(ம்பி நீங்க

அவன்

சுந்தரம்

தெரியாது

தெரியும்
ஆ
k.

Answer these questions.
(i) நீங்க யாரோடெ,

மாணவரு

2

(ii) உங்க சிநேகிதரு பேரு என்ன ?
(iii) உங்க சிநேகிதருக்குத் தமிழ் தெரியுமா ?

(iv) உங்களுக்கு ஆங்கிலம் நல்லாப் புரியுமா ?
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(1) உங்களுக்குப் பிரஞ்சு -மொழி

புரியுமா ?

(vi) உங்களுக்கு உங்க தாய்மொழி மாத்திரம் தான் தெரியுமா ?
(vii) உங்களுக்கு மராத்தி புரியாதா ?
VOCABULARY

புரியும்

மறம்.

மாத்திரம்

‘only’

புரியாது
மராத்தி

‘do not
understand’
‘the Marathi
language’

GRAMMAR
3. 23. 81. ryPuyid is a defective verb which signifies ‘understand’. This verb
also does not have all the required forms of conjugation as other regular verbs.
It is common to all genders anc persons.
Like other defective verbs this verb
also obligatorily requires dative as its subject.
Example:

9. 23. 81.
புரியாது

பேராசிரியருக்கு மராத்தி புரியும்.

'8௦ not understand’ is the corresponding negative form of this defec-

tive verb.

Example:

3. 23. 81.

எனக்கு ஆங்கிலம் புரியாது.

2. 23. 82. torgéHib ‘only’ is an adverb
limitation of quantity. Example:
3. 23. 92.

which is used in the meaning of the

எனக்கு இந்தி மாத்திரம் புரியும்.

9௨01ம் : சுந்தரம் * ஓடெ

-

சுந்தரத்தோடெ (8௨6 5.17 1௦ 2.13)

உங்களுக்கு -- தமிழ் 5 உங்களுக்குத் தமிழ் (தெரியுமா)
எனக்கு

-* கொஞ்சம் -5 எனக்குக் கொஞ்சம் (தமிழ் தெரியும்.)
(Refer 5. 18 in 2.14)

நல்லா
நல்லா

-* புரியுமா -5 நல்லாப் புரியுமா
* புரியாது -2 நல்லாப் புரியாது (22 5. 21 1 3.20)

பேராசிரியரு

4

ஓடெ

-5 பேராசிரியரோடெ.

(152122 5.3 in 1.2)

‘UNIT 4
LESSON

VISITING

A FRIEND’S

24

HOUSE

DIALOGUE
மூர்த்தி : ஸார் ! வரலாமா

சுந்தரம் : அட

May (J) come (in), sir?

?

! மூர்த்தியா ?

வணக்கம்

_ Ob! Is he Mr. Murthi?

! வாங்க,

Vanakkam.

Please come in, please be seated.

உக்காருங்க.
மூர்த்தி : செளக்கியமா ?

How are you?

சுந்தரம் : செளக்கியம். நீங்க
செளக்கியமா இருக்குநீங்களா ?

Fine, How are you?

மூர்த்தி 2 ஆமா....உங்க மனெவி
வீட்டுலே இல்லெயா

Iam fine... Is your wife not at home?
?
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சுந்தரம் : இருக்குறா... .கமலா !
கொஞ்சம் இங்கே
வாயேன்.

She is (at home)...

கமலா

What (is the matter) ? What do (you)
want ?

: என்னங்க, என்ன
வேணும் ?

சுந்தரம் : இவரு

மிஸ்டர் மூர்த்தி..

கமலா
: எனக்குத்
இந்துக்

He is Mr. Murthi...

I know

தெரியும்.
கல்லூரியிலே

பேராசிரியரா

Kamala,

please

come here for a while.

(him).

(He)

-

is a professor

in the Hindu college.

இருக்

குறுரு.
சுந்தரம் : சரி, ரெண்டு கப்
கொண்டு வா.
கமலா

காபி

Well, bring two cups of coffee.

: சரிங்க.

Yes (I do).

மூர்த்தி : நாம இப்பக் கல்லூரிக்குப்
போகலாமா ?

Shall we go to the college

சுந்தரம் : மொதலாவது

Please drink the coffee first...
we shall go to the college.

காபியெக்

கூடிங்க...அப்புறம், நாம

கல்லூரிக்குப் போகலாம்.
மூர்த்தி : சரி.

Alright.

DRILLS
a.

Variation drill

4, 24, 83,

நீ கொண்டு
நீவா...
நீ போ.

வா.

நீ குடி.
4. 24. 84.

நீங்க கொண்டு

வாங்க.

நீங்க வாங்க.

நீங்க போங்க.
நீங்க குடிங்க.
4. 24. 85,

நீ கொண்டு வாயேன்.
நீ வாயேன்.
நீ குடியேன்.

4, 24, 86.

நான் வரலாமா

நீங்க வரலாம்.

?

now ?

Then

Lesson 24/ 223

4, 24. 87,

ந்.

நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்.
நாம கல்லூரிக்குப் போகலாமா

?

4. 24. 88.

நாம கல்லூரிக்குப் போகலாமா ?
சரி, நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்.

4. 24, 89.

அப்புறம், நாம போகலாம்.
அப்புறம், நாம போகலாமா

?

Build up drill

நீ கொண்டு

(i) நீ கொண்டு வா.
கொண்டு

கொண்டு

வா

வா.

வா

நீ கொண்டு வா.

டத

நீங்க உக்காருங்க.

(1) நீங்க உக்காருங்க.
உக்காருங்க

உக்காருங்க

நீங்க

நீங்க உக்காருங்க.
நீ குடியேன்.
குடியேன்
நீ குடியேன்.

(111) நீ குடியேன்.
குடியேன்

டத

நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்.

(iv) நாம கல்லூரிக்கு போகலாம்.

போகலாம்
கல்லூரிக்குப் போகலாம்
நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்.

போகலாம்
கல்லூரிக்கு
நாம:

c.

Expansien drill

மீ கொண்டுவா.
நீ காபி கொண்டு வா.
நீ ஒரு கப் காபி கொண்டுவா.

(பி நீ கொண்டுவா.
காபி கொண்டு வா
. ஒரு

கப் கொண்டு

வா

நீங்க குடிங்க.
நீங்க காபியெக் குடிங்க.
நீங்க மொதலாவது காபியெக்

(1) நீங்க குடிங்க,
காபியெக் குடிங்க
மொதலாவது குடிங்க

குடிங்க.

தீ வாயேன்.
நீ இங்கே வாயேன்,
மீ கொஞ்சம் இங்கே வாயேன்.

(11) நீ வாயேன்.

இங்கே வாயேன்
கொஞ்சம் வாயேன்
(iv)

நாம

போகலாமா

?

கல்லூரிக்குப் போகலாமா

இப்பப் போகலாமா

?

?

நாம போகலாமா ?
நாம கல்லூரிக்குப் போகலாமா
நாம இப்பக் கல்லூரிக்குப்
போகலாமா ?

2
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d.

Question-Answer drill
()

(1)

(ம)

்
e.

Q:

நான் வரலாமா

&:.

வாங்க.

?

0:

நாம

A:

சரி, நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்.

கல்லூரிக்குப் போகலாமா

௦:

நீங்க செளக்கியமா

&:.

ஆமா,

?

இருக்குறீங்களா

?

நான் செளக்கியமா இருக்குறேன்.

Substitution drill

(i) நீ கொண்டு
Substitute

வா.

நீ கொண்டு வா.
‘

eur

நீவா.

போ
உக்காரு

நீ போ.
்
நீ உக்காரு.

குடி

நீ குடி.

(1) நீங்க வாங்க.

நீங்க வாங்க.

Substitute
and
verb suitably.

கொண்டு
போ
குடி

change

the

வா

நீங்க கொண்டு
்_. நீங்க போங்க.
நீங்க குடிங்க.

(1) நாம போகலாம்.
Substitute
நாங்க
நான்
நீ
நீங்க

நாம

போகலாம்.

நாங்க போகலாம்.
நான் போகலாம்.
நீ போகலாம்.
நீங்க போகலாம்.
அவன் போகலாம்.

அவன்
அவ

அவ

அவரு

அவரு

அவங்க

அவங்க

அது
(5) நான் வரலாமா
Substitute and

suitably,
போ
உக்காரு
கொண்டுவா

வாங்க.

போகலாம்.

போகலாம்.
போகலாம்.

அது போகலாம்.
?

நான் வரலாமா...?

change the verb

_நான் போகலாமா ?
நான் உக்காரலாமா ?
நான் கொண்டு வரலாமா

?
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(௪) நாமகல்லூரிக்குப் போகலாம்.

நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்,

Substitute
அறெக்கு

நாம அறெக்குப் போகலாம்.
-நாம வீட்டுக்குப் போகலாம்.
நாம ஹாஸ்டலுக்குப் போகலாம்,
நாம பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போகலாம்.

வீட்டுக்கு
ஹாஸ்டலுக்கு

பள்ளிக்கூடத்துக்கு
f.

Transformation

drill

(0) நீ கொண்டுவா.
நீவா.
நீ போ.

நீ கொண்டு வாயேன்.
நீ வாயேன்.
நீ போயேன்.

நீ குடி:

நீ குடியேன்.

(1) நீ கொண்டுவா.
நீவா.
நீ போ.

நீங்க கொண்டு வாங்க.
நீங்க வாங்க.
நீங்க போங்க.

நீ குடி.

நீங்க குடிங்க.

EXERCISES
.g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given

below.
Model: நீ...

(bring)

நீ கொண்டுவா.
(0 நீ... பப

(sit)

(ii) நீ...

(go)

(ம) நீ...

(come)

(ஞி

தி பவை

(௭) நீ ஒரு...

(drink)
ப

காபி கொண்டு

வா. (00)

(0) நீ ஒரு கப்... reece கொண்டு வா. (௦௦142௦)
(மாம் வவ
நாம போகலாம். (241218௨708)
(மூ31மி). வெவ் prio Gunseoms.

h.

Fill in the blanks
required.
(i)
(யி...
(iii)

in the following

வ ரங்கு
வைய போகலாம்.
கொண்டு வா

(alright)

sentences

with the correct pronouns
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i.

Match the following.

நீங்க

| வா

B

குடிங்க

நீ
நாம

j.

போகலாம்
கொண்டுவாயேன்

Fill in the blanks with the suitable case forms of the nouns given in parentheses.
(1) என் மனெவி............ இருக்குறா. (வீடு)
(11) இவரு............ப பேராசிரியரா இருக்குறாரு.(கல்லூரி)

(1) எனக்கு............... தெரியும். (மூர்த்தி)
(11) நீங்க... குடிங்க, (காபி)
(VY) நாம............போகலாம்.

k.

(கல்லூரி)

Transform the following as in the models given below.
Model:

நீ காபி கொண்டு வா.
நீங்க காபி கொண்டு வாங்க.

(i) நீவா.

(1) நீ காபியெக் குடி.
(11) நீ உக்காரு,
(15) நீ போ.
1௦021:

நீவா.
நீ வாயேன்.

(1) நீ காபி கொண்டு வா.
(1) நீபோ.
(111) நீ கூடி.
Model : நீவா.
நீ வரலாம்.

(1) நீ காபி கொண்டுவா.
(1) நீ உக்காரு.
(1)-நீ போ.
1௦06! : நான் வரலாம்.
நான் வரலாமா

(0) நாம போகலாம்.
(ம) நாம கொண்டு வரலாம்.
(ii) pre உக்காரலாம்,

?
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1.

Frame sentences from the tables given below.

நற ற16 : நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்.

நாம

போகலாம்

கல்லூரி

Example:

ரன்

நீவா

வா
போ

B

கொண்டுவா
உக்காரு

ட குடி

m.

Join the following according to the sandhi rules,
ஏன் :..........ப

(i) Que
போ

-*

கொண்டுவா 4 ஏன்...
குடி 4 ஏன் : கக்கா காகா
n.

காபி

*

இலே...

4

(ii) கல்லூரி

;

என்:..........

இலே...

(11) காபி 4 ன 3 ப வவ
* ன... யைல
கல்லூரி

Answer these questions.

(1)
(ம)
(iii)
(1)
(ம)
(21)

ராதா யாரு ?
மூர்த்தி என்னவா இருக்குறாரு ?
கமலா மூர்த்தியோடெ மனெவியா ?
மூர்த்தி எங்கே பேராசிரியரா இருக்குறாரு ?
மிஸ்டர் மூர்த்தியெக் கமலாவுக்குத் தெரியுமா ?
சுந்தரம் செளக்கியமா இருக்குறாரா ?

VOCABULARY
ae

!

உக்காரு
கொஞ்சம்

‘anexclamation
showing surprise’

out

‘sit’
‘for a while’

செளக்கியமா
என்னங்க ?

சரி

‘alright’

காபி

‘coffee’

போ
அப்புறம்

‘go’
‘then, afterwards’

கப்

கொண்டுவா

குடி

‘come’

?

‘how are you?’
‘what is the
matter ?
‘cup’

‘bring’

‘drink’
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GRAMMAR
4. 24. 83, Sentences like § Glawatt@aua ‘you bring’, § eum ‘you come’ etc.,
are called imperatives. Every imperative sentence has a predicate, but may or
may not have a subject. That is, the subject is understood by the following
This verb has no tense marker. Almost all the verbal roots
imperative verb.

can have the function of imperative in the second person non-honorific singular
There

‘you’.

4. 24. 83.

adding

the

this

type of

்
நீ கொண்டுவா.
நீவா.

4. 24. 84. The second person plural/singular
by

imperative in

is no explicit marker to indicate

Example:

sentences.

suffix -ma

4. 24, 64.

imperative

honorific

is formed

Example:

to the stem ofa verb.

நீங்க கொண்டுவாங்க.
நீங்க வாங்க.

4. 24. 95. -ஏன் 15 the particle which is used in the sense that the choice is
left to the hearer to perform the action. Example:
4, 24. 65.

நீ கொண்டு வாயேன்.
நீ குடியேன்.

.

4. 24. 86. -aortb isa kind of imperative marker which

is used in the sense of

granting permission to the hearer to carry out the action. As against the imperative markers, this is immediately suffixed to the infinitive form of a verb.
This can cooccur with any noun or pronoun.
They do not either agree in

number or in gender.
4, 24. 86.

Eximple:

,

நான் வரலாமா ?
நீங்க வரலாம்.

4. 24. 87.The verbs such as eum ‘come’ and Gum
select a case in which the noun denotes
marker -&@ in the following sentences

4, 24. 87.

The sentences in

the imperative

‘go’ are

that

which always

‘location’.
The noun and the case
express the meaning of direction.

நாம.கல்லூரிக்குப் போகலாம்.
நாம கல்லூரிக்குப் போகலாமா

?

4.24.87 are otherwise called hortatory imperatives.

In

this,

marker லாம் 15 suffixed to the infinitive form of a verd in the

first person inclusive plural.
போ

‘go’ and

eum ‘come’

verbs respectively
4.24.88. ef means
exampie.

are

are irregular verbs.

Gua
‘alright’.

and
See

The

infinitive forms for these

eug.
the

usage

of

this

form in the following

"hy
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4. 24. 98.
The

affirmative

நாம கல்லூரிக்குப் போகலாமா ?
சரி (நாம கல்லூரிக்குப் போகலாம்.)
is

given

in

parentheses

because it is redundant when ¢f

girth

‘then,

afterwards etc.,’ is a sentence adverb.

‘alrig'it’ is used.
4.24.89.

5. 24. 89,
Sandhi

Example:

அப்புறம், நாம போகலாம்.

;

இருக்குறிங்க

வீடு

4 லே

*

ஆ

9

இருக்குறீங்களா ?
.

--?விட்டுலே (2815.

16

(Refer S. 19 in 2.14)

213)

மூர்த்தி 4 ஆ -௮ மூர்த்தியா
கல்லூரி

4- இலே

-- கல்லூரியிலே

(18818 5. 815 1.5)

1.2)
இந்து -- கல்லூரி -5 இந்துக்கல்லூரி (Refer S. 4 in
கல்லூரிக்கு 4 போகலாமா - கல்லூரிக்குப் போகலாமா

?

(Refer S, 18 in 2.14)

காபியெ

4 குடிங்க -- காபியெக் குடிங்க (1862 S. 20 in 2.17)

UNIT

4

LESSON

BUYING

25

A BUS TICKET

DIALOGUE
மூர்த்தி : கண்டக்டர் ஸார்! விரு து-

நகருக்கு

ஒரு

டிக்கெட்

வேணும்....இப்பப்

பஸ்

Conductor sir! I want a ticket to
Virudhunagar... Is there (any) bus
now (to Virudhunagar)?

இருக்குதா ?
கண்டக்டர் : ஆமாங்க....டிக்கெட்
கொடுக்கட்டுமா ?

Yes, sir... Shall (1) give ticket ?

மூர்த்தி : கொடுங்க. எனக்கு ஒரு

Please give.
ticket too.

அரெ

டிக்கெட்டும்

Please

give me one half

தாங்க.
கண்டக்டர் : நீங்க ஆறு ரூபாய்
அம்பது பைசா
கொடுங்க.

Please
paise.

give

six

rupees

and

fifty
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மூர்த்தி : என்கிட்டெச்

. I do not have change... Shall (I) give
a ten rupee note ?

சில்லறெ

இல்லெ.... பத்து ரூபாய்
நோட்டுத் தரட்டுமா ?
கண்டக்டர் : சரி, கொடுங்க...
இந்தாங்க டிக்கெட்.
சரியா இருக்குதா....
பாருங்க.

Alright,

மூர்த்தி : சரியா இருக்குதுங்க...
மீதிப் பணம் ?

(It is) correct...
balance?

கண்டக்டர் : சில்லறெ இல்லெ...

(1) do not have change... Let passengerscome.
Please get into the bus
quickly.

பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டும்.

நீங்க வேகமா
யிலே

(it)

sir... Please take

வண்டி-

(How

(the ticket).

about)

(What is the) number of the bus.?

நம்பர் ?

- கண்டக்டர் : வண்டி

நம்பர் நூத்தி

ஆறு....டிரைவர்
கெளம்பலாமா

The number of the bus is one hundred

and six... Driver! shall (we) start?

!
2

: சரி, கெளம்பலாம்.

Yes, (we) shall start.

DRILLS

“a. Variation drill
4. 25. 90.

நான் கொடுக்கட்டுமா
நான் தரட்டுமா
நான் ஏறட்டுமா

4. 25. 91.

?

?
?

பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டும்.
பாஸஞ்சர்ஸ்

வரட்டுமா

?

பாஸஞ்சர்ஸ் ஏறட்டுமா ?
பாஸஞ்சர்ஸ் ஏறட்டும்.

4, 25. 92.

4, 25. 93.

நீங்க எனக்கு ஒரு டிக்கெட் தாங்க.
நீங்க எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க.
நீங்க வண்டியிலே

ஏறுங்க.

நீங்க ஸீட்லே உக்காருங்க.
b.

Build up drill
(i) நான் கொடுக்கட்டுமா

கொடுக்கட்டுமா ?
நான்

the

ஏறுங்க.

மூர்த்தி : வண்டி

டிரைவர்

give

the ticket. Please check

?

நான் கொடுக்கட்டுமா ?
கொடுக்கட்டுமா ?
நான் கொடுக்கட்டுமா ?
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(11) பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ்

வரட்டும்

வரட்டும்

பாஸஞ்சர்ஸ்

பாஸஞ்சர்ஸ்

வரட்டும்.
வரட்டும்.

நீங்க எனக்கு ஒரு டிக்கெட்

(111) நீங்க எனக்கு ஒரு டிக்கெட்
தாங்க.

தாங்க.

தாங்க

தாங்க

டிக்கெட்

டிக்கெட் தாங்க
ஒரு டிக்கெட் தாங்க
எனக்கு ஒரு டிக்கெட் தாங்க
நீங்க எனக்கு ஒரு டிக்கெட்

ஒரு
எனக்கு

நீங்க

தாங்க.
(iv) நீங்க வண்டியிலே

c.

நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க.

ஏறுங்க.

ஏறுங்க

ஏறுங்க

வண்டியிலே
நீங்க

வண்டியிலே ஏறுங்க
நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க.

Expansion drill

நான் கொடுக்கட்டுமா ?
நான் ஒரு டிக்கெட் கொடுக்கட்டுமா ?

(1) நான் கொடுக்கட்டுமா ?
ஒரு டிக்கெட் கொடுக்கட்டுமா?
(1) பாஸஞ்சர்ஸ்

ஏறட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ்

ஏறட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ் வண்டியிலே

வண்டியிலே ஏறட்டும்.

ஏறட்டும்.
நீங்க ஏறுங்க.

(111) நீங்க ஏறுங்க.

நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க;
நீங்க வேகமா வண்டியிலே

வண்டியிலே ஏறுங்க
வேகமா

ஏறுங்க

ஏறுங்க.
d.

Question-Answer drill
()

(ii)

(iii)

௦:

பத்து

A:

சரி, கொடுங்க.

ரூபாய் தரட்டுமா

?

0:

வண்டி

நம்பர் என்ன

A:

வண்டி

நம்பர் நூத்தி ஆறு.

்
?

0:

டிரைவர்! கெளம்பலாமா

A:

சரி, கெளம்பலாம்.

?
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e.

Substitution drill

நான் கொடுக்கட்டுமா ?

@) நான் கொடுக்கட்டுமா ?
change

Substitute
and
verb suitably.
பார்

the

நான் பார்க்கட்டுமா ?
நான் குடிக்கட்டுமா ?

கூடி

நான் தரட்டுமா ?

ii) நான் தரட்டுமா ?
Substitute .

நான் வரட்டுமா ?
நான் போகட்டுமா ?
நான் கொண்டு வரட்டுமா ?

வா

போ
கொண்டுவா
உக்காரு

நான் உக்காரட்டுமா

ஏறு

(iii)

பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ்

Substitute
அவன்

அவன்

வரட்டும்.

வரட்டும்.

இவன் வரட்டும்.

இவன்

அவ
இவ

அவ

வரட்டும்.

இவ

வரட்டும்.

அவரு
இவரு

அவரு வரட்டும்.

இவரு வரட்டும்.
அவங்க வரட்டும்.
இவங்க வரட்டும்.

அவங்க

இவங்க

அது

அது

வரட்டும்.

இது வரட்டும்.

இது

பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டும்.

(iv) பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டும்.
Substitute and
suitably.

£?

நான் ஏறட்டுமா ?

change the verb

பாஸஞ்சர்ஸ் தரட்டும்.
பாஸஞ்சர்ஸ் கொண்டுவரட்டும்.
பாஸஞ்சர்ஸ் போகட்டும்.

தா
கொண்டுவா
போ

பாஸஞ்சர்ஸ்

உக்காரு

ஏறு

நாம கெளம்பலாம்.

(vy) நாம கெளம்பலாம்.
Substitute and change the
suitably.

உக்காரட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ் ஏறட்டும்.

verb

eur
தா
கொண்டுவா

நாம வரலாம்.

ஏறு
உச்காரு

நாம

நாம

தரலாம்.

நாம கொண்டுவரலாம்.
ஏறலாம்.

நாம உக்காரலாம்.
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நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க.

(0) நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க. :
Substitute
பாருங்க

நீங்க வண்டியிலே

உக்காருங்க

நீங்க வண்டியிலே வாங்க,
நீங்க வண்டியிலே போங்க.
நீங்க வண்டியிலே கொண்டுவாங்க,

வாங்க
போங்க
கொண்டுவாங்க
f.

பாருங்க.

நீங்க வண்டியிலே உக்காருங்க.

Transformation
() பாஸஞ்சர்ஸ்

பாஸஞ்சர்ஸ்
பாஸஞ்சர்ஸ்
பாஸஞ்சர்ஸ்
பாஸஞ்சர்ஸ்

drill
வரட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டுமா

ஏறட்டும்.
கொடுக்கட்டும்.
போகட்டும்.
கெளம்பட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ்
பாஸஞ்சர்ஸ்
பாஸஞ்சர்ஸ்
பாஸஞ்சர்ஸ்

?

ஏறட்டுமா ?
கொடுக்கட்டுமா ?
போகட்டுமா ?
கெளம்பட்டுமா ?

EXERCISES
Fill inthe blanks using the cues given in parentheses as in the model given

g.

below.
240081:

நீ...

வ

(give)

நீ கொடு
(1) நி ஆவை

(give)

(1) நீ...

(check)

பப

(118) நி வனைஷிவவய

(get into)

(IV) B பபப . (start)
(0 .....பபப௫ம்பர் நூத்தி ஆறு, (00, ஏஎ்ப்015)
(1) என் கிட்டெ............ இல்லெ. (1௨026)
(Vil) BHI ot
(VILL) BRIG. eee

(ix) வண்டி
h.

By TMS.
பைசா

(quickness)

கொடுங்க.

(080)

நம்பர்............. (one hundred and six)

Fill in the blanks with the correct pronouns required.
(0... கெளம்பலாம்.
(il) சைல

(114) வவ
(19)
அ
i,

பாருங்க

கொடுக்கட்டுமா ?
ஒறட்டும்.

Fill in the blanks with
given in parentheses.

the

suitable

case forms of the nouns/pronouns

(i) ரு
டிக்கெட் வேணும். (நான்)
(il) .........சில்லறெ இல்லெ, (நான்)
(ili) நீங்க.......... ஏறுங்க. (வண்டி)
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(9) நீங்க.............. உக்காருங்க. (ஸீட்)

்

(௪) நீங்க... டிக்கெட் தாங்க. (நான்)
(Vi) BIB... eee

ர்.

அம்பது

பைசா

கொடுங்க.

(நான்)

Match the following.
நீங்க
நான்
பாஸஞ்சர்ஸ்

k.

கொடுக்கட்டுமா
ஏறட்டும்
தாங்க

Transform the following as in the models given below.
: பாஸஞ்சர்ஸ்

4௦௦81

வரட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டுமா ?
(i) அவன்

குடிக்கட்டும்.

Gi) அவன்

வரட்டும்.

(0

பாஸஞ்சர்ஸ் ஏறட்டும்.
14௦021 : நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க.
நீ வண்டியிலே ஏறு.

() நீங்க வண்டியிலே
(i) நீங்க வண்டியிலே
1.

பாருங்க.
உக்காருங்க.

Frame sentences from the tables given below.

Example:

storé@ ஒரு டிக்கெட் வேணும்.

நான்
நாங்க

ஒரு டிக்கெட்

து

வேணும்

நீங்க

Example : என்கிட்டெச் சில்லறெ இல்லெ.
நான்
. ஈம
. அவன்

சில்லறெ இல்லெ
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2

Exampte:

Gas

கல்லூரிக்கு

வாங்க.
வா
Gun
கெளம்பு

கல்லுரா'

220016 : நீங்க வண்டியிலே

Opt
நீங்க

ஏறுங்க.

ஏது
உக்காரு

வண்டி

Example:

$e

ciara qd

நீங்
மங்க

Hanis.

for

per
கொடு

HO

அவன்

Answer these questions.

(1) எத்தனெ

மணிக்குப் பஸ் இருக்குது ?

(2) மூர்த்திக்கு ஒரு அரெ

டிக்கெட்டும் வேணுமா

(111) யாருகிட்டெச் சில்லறெ இல்லெ

?

?

(12) வண்டி நம்பர் என்ன ?
(௪) மூர்த்திக்கு என்ன வேணும் ?
(11) மூர்த்திகிட்டெ எத்தனெ ரூபாய் இருக்குது ?
(vii) உங்களுக்கு முழு டிக்கெட் வேணுமா ?
(Vil) உங்க

குழத்தெக்கு அரெ

டிக்கெட் போதுமா

2

மப் உங்ககிட்டெ இப்பச் சில்லறெ இருக்குதா ?
VOCABULARY
கண்டக்டர்

‘conductor’

பஸ்

‘bus’

அரெ

டிக்கெட்

‘half ticket’

டிக்கெட்
கொடு
தா

‘give’

‘ticket’
‘give’

அம்பது

‘fifty’

சில்லறெ

‘change’

நோட்டு

‘currency’

சரி

‘correct’

பாரு

‘check’

மீதிப்பணம்

‘balance’

பாஸஞ்சர்ஸ்
வண்டி

‘passangers’

வேகம்

‘quickness’

‘bus, vehicle’

நூத்தி ஆறு

ஏறு

‘get into’

‘one hundred and

டிரைவர்

‘driver’

கெளம்பு

six (106)’
‘start’
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GRAMMAR
4.25.90. The suffix -L_@wb is used as akind of imperative marker. It is added
to the infinitives like the suffix -eoms

(Refer 4.24.86) and signifies

permission.

to perform the action indicated by the verb as in the following examples.
வர

-- ட்டும்

-

வரட்டும்

'16 (500%6006) come’

oF —UG@ib = g7_@w ‘let (someone) give’
ஏற — ட்டும் - ஏறட்டும் 124 (some one) get into’
GanGaa — _@ib = GanGsar_@id ‘let (someone) give’ etc.
‘This form of imperative is called

permissive

imperative.

This is common to

all numbers and genders. But it cooccurs only with the first and third persons.
In the first person it always occurs in-the form of yes-no questions, Example:

4.25.90.

நான் கொடுக்கட்டுமா ?
நான் தரட்டுமா ?

The verb root gf ‘give’ has gg as its infinitive form.

4.25.91.: In the third person, the

permissive

of affirmative and yes-no question.

Example:

4. 25. 91.

imperative occurs in the forms

பாஸஞ்சர்ஸ் வரட்டும்.

பாஸஞ்சர்ஸ் ஏறட்டுமா ?
Tamil verbs are divided on the basis of their form into two main classes
namely strong verbs and weak verbs.
The strong verbs take-&@, whenever
they are inflected for various grammatical categories in the domain of verb
phrase.
On the contrary, various grammatical markers are immediately added
to the weak verb stems.
See the following examples :
Weak

verbs

Strong verbs

வரட்டுமா

2

குடிக்கட்டுமா

?

ஏறட்டுமா

?

பார்க்கட்டுமா

?

தரட்டுமா ?

கொடுக்கட்டுமா ₹?

We shall see the distinction between strong and
in Unit 5.

weak

verbs in greater detail

4.25.92. Consider the following sentences.

4, 25. 92.

நீங்க எனக்கு ஒரு டிக்கெட் தாங்க.
நீங்க எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க.

The verbs like ga ‘give,

Qam@

namely indirect and direct objects.

‘give’ etc.,

always select two

The

object

indirect

noun and the case marker க்கு ௦0-அக்கு ௦ -உக்கு. டிக்கெட்
direct object.

cases

in order

is expressed

by any

'(40%62 டி

Here the objective marker -sr is not marked exglicitly.

௪2
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4.25.93. The verbs like egy ‘get into’, 29 &ar@ ‘sit’ etc., will obligatorily
select the locative case that is expressed by a noun and the case marker -Gev
Example:
௦ -இலே or—2_Gev.
4. 25. 93.

Sandhi 22.

suffix

நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க.
நீங்க ஸீட்லே உக்காருங்க.
&<&,

The consonants

&, and 1 are always doubled aftez the case

-கிட்டெ (1௦08117௪ ௦ possession).
என்கிட்டெ
ef

+

1 சில்லறெ -5என்கிட்டெச் சில்லறெ (இல்லெ)

ஆ-சசரியா

வண்டி

SH

Example:

* இலே -5 வண்டியிலே

(8642 5, 8 in 1.5)

+ பணம் -, மீதிப்பணம் (564௪ 5. 4 1௦1.2)

UNIT

4
LESSON

BOARDING

26

THE BUS

DIALOGUE
மூர்த்தி : கலா, வா; நாம வண்டியிலே ஏறலாம்.

Kala, come on;
bus.

கலா

Daddy!
bus?

: அப்பா

! இந்த

நம்பர் என்ன

வண்டி

?

மூர்த்தி : இந்த வண்டி நம்பர்
நூத்தி ஆறு....மெதுவா

ஏறம்மா.
கலா :அப்பா, நான் அந்த ஓரத்துலே உக்காரட்டுமா ?
மூர்த்தி : வேண்டாம். அந்த ஓரத்துலே உக்காரதே.... :
இந்த ஸீட்லே உக்காரு.
இந்தாப்பா ! அந்தப்
பொண்ணுக்குக்
கொஞ்சம் எடம்

கொடப்பா.

what is

we shall get into the

the number

of this

The number of this bus is one hundred and
six... Get into (the bus)
slowly, dear.
Daddy!

No.

shall I sit in that corner ?

Do not

sit in that

corner... Sit

on this seat, Look Mr! (please) give
some space to that girl.
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கலா

: அப்பா

! இது

எக்ஸ்பிரஸ்

வண்டியா,

லோக்கலா

மூர்த்தி : இது எக்ஸ்பிரஸ்

வண்டி.

கண்டக்டர் : ஸார்,

சிக-

ரெட்டா

அது

Daddy!
?

?£....பஸ்லே

Is this an express bus or a

local?

This is an express bus.
Sir,

is

that

(you

are

smoking)

cigarette? Don’t smoke in the bus.

சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
Alright, (conductor).

மூர்த்தி : சரியப்பா.

DRILLS
a.

Variation drill

4.26.94.

நீ
நீ
நீ
நீ

கொடப்பா.
கொடம்மா.
ஏறம்மா.
ஏறப்பா.

4. 26. 95.

நீ உக்காராதே.

நீ ஏறுதே.
நீ சிகரெட் பிடிக்காதே.
4, 26. 96.

b.

நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
நீங்க கொடுக்காதீங்க.
நீங்க ஏறாதீங்க.

Build up drill
@

நீ கொடப்பா.
கொடப்பா
நீ

(1) நீ ஏறம்மா.
ஏறம்மா
நீ
(ii) நீ உக்காராதே-

நீ கொடப்பா.
கொடப்பா .
நீ கொடப்பா.
நீ ஏறம்மா.
ஏறம்மா
நீ ஏறம்மா.
நீ உக்காராதே.

உக்காராதே

உக்காராதே

நீ

நீ உக்காராதே.

(0) நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்கபிடிக்காதீங்க.
சிகரெட்
நீங்க

நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
பிடிக்காதீங்க.
சிகரெட் பிடிக்காதீங்க
நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
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c.

Expansion drill

(0

நீ ஏறம்மா.

நீ ஏறம்மா.
நீ வண்டியிலே ஏறம்மா.
நீ மெதுவா வண்டியிலே ஏறம்மா.

வண்டியிலே ஏறம்மா
மெதுவா ஏறம்மா

(4) இந்தப் பொண்ணுக்குக்

இந்தப் பொண்ணுக்குக்
கொடப்பா.
இந்தப் பொண்ணுக்கு எடம்
கொடப்பா.
இந்தப் பொண்ணுக்குக் கொஞ்சம்
எடம் கொடப்பா.

கொடப்பா.
எடம் கொடப்பா

கொஞ்சம்

கொடப்பா

(11) நீ உக்காராதே.
அந்த ஓரத்துலே உக்காராதே.

நீ உக்காராதே.

(1) நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
பஸ்லே சிகரெட் பிடிக்காதீங்க

நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
நீங்க பஸ்லே சிகரெட் பிடிக்கா-

நீ அந்த ஓரத்துலே உக்காராதே.

தீங்க.
0.

Question-Answer drill

Gi) Q:
A:
Gi) Q:
(ii)

நம்பர் என்ன

?

@bs வண்டி நம்பர் நூத்தி ஆறு.
தான் அந்த ஓரத்துலே உக்காரட்டுமா ?

&:

வேண்டாம். அந்த ஓரத்துலே உக்காராதே.

Q:

நான் அந்த ஓரத்துலே

A:

வேண்டாம்.

(iv) Q:
&:..
e.

அப்பா, இந்த வண்டி

உக்காரட்டுமா

?

இந்த ஸீட்லே உக்காரு.

இது எக்ஸ்பிரஸ் வண்டியா
இது எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி.

? லோக்கலா

Substitution drill

@) நீ கொடப்பா.
Substitute
and
verb suitably.

நீ கொடப்பா.
change

the

வா:

நீ ஏறப்பா.
நீ வாப்பா.

உக்காரு

நீ உக்காரப்பா.

சிகரெட் பிடி

நீ சிகரெட் பிடியப்பா.

ஏறு

(1) நீ ஏறம்மா,.
Substitute and change the verb
suitably.

நீ ஏறம்மா.
்

கொடு

.நீ கொடம்மா.

உக்காரு

நீ உக்காரம்மா.

©

?
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நீ போம்மா.
நீ கொண்டு வாம்மா.

போ
கொண்டுவா
(11) நீ ஏறாதே

நீ ஏறாதே.

Substitute and change the verb
suitably.

நீ உக்காராதே.
நீ வராதே.
நீ கொடுக்காதே.

உக்காரு
வா
கொடு
தா
சிகரெட் பிடி

நீ தராதே.
நீ சிகரெட் பிடிக்காதே.

(14) நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
Substitute and
suitably.

—

உக்காரு
கொடு
வா
போ

(v

நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.

change the verb
நீங்க உக்காராதீங்க.

தூ

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

கொடுக்காதீங்க.
வராதீங்க.
போகாதீங்க.
தராதீங்க.

நான் ஓரத்துலே உக்கா-

நான் ஓரத்துலே உக்காரட்டுமா ?

ரட்டுமா ?
Substitute

நான் வண்டியிலே உக்காரட்டுமா?

வண்டியிலே
பஸ்லே

f.

Transformation
G) நீ கொடு.

நீ உக்காரு.

நீ ஏறு.
நீபோ,
(1) நீபோ.

நீ ஏறு.
நீ உக்காரு.
நீ கொடு.
(14) நீ உக்காரு.

நான் பஸ்லே

உக்காரட்டுமா ?

drill

நீ
நீ
நீ
நீ

கொடம்மா.
உக்காரம்மா.
ஏறம்மா.
போம்மா.

நீ
நீ
நீ
நீ

போப்பா.
ஏறப்பா.
உக்காரப்பா.
கொடப்பா,.

நீ உக்காராதே.

நீ ஏறு.

நீ ஏறுதே.

நீ கொடு.
நீ போ.

நீ கொடுக்காதே.
நீ போகாதே.
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(iv) நீங்க போங்க,

நீங்க போகாதீங்க.

நீங்க ஏறுங்க.

நீங்க ஏறாதீங்க.

நீங்க கொடுங்க.

நீங்க

நீங்க உக்காருங்க.

நீங்க உக்காராதீங்க.

கொடுக்காதீங்க.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

நீ ௮
(81௩0௫)
நீ சிகரெட் பிடி.

(பி நீ... பவ

ஏறம்மா.

(81௦21)

(1) நான்............. உக்காரட்டுமா ? (15 106 ௦௦0௦௧)
h,

Match the following.

நீ

ஏறலாம்

நாம

உக்காரட்டுமா

நான்
நீ
நீங்க

Fill in the
required.

i.

blanks

in

?

| உக்காராதே
சிகரெட் பிடிக்காதீங்க
கொடப்பா

the following sentences with the correct pronouns

(0) சை வைய வா.
(11) வவ

ஏறலாம்.

(ili) ......்.்.்்ீ்ீஉக்காரட்டுமா ₹
(IV)
(9)

அ
பெ ப்வப வடிவ

அக்காராதே.
கொடப்பா.

(Vi) வெவ் சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.

Fill in the blanks with the suitable case forms of the nouns given in parentheses.

j.

(0) நீ.
.அஏறம்மா. (வண்டி)
(1) நான்...........
௮ உக்காரட்டுமா ? (ஓரம்)
(11) நாம.........
வ ஏறலாம்.

(வண்டி)

(2) அந்த...
எடம் கொடப்பா. (பொண்ணு)
(௫) நீங்க... ceee சிகரெட் பிடிக்காதீங்க. (பஸ்)
k.

Transform the following as in the models given below.

34002] : நீ கொடு.
நீ கொடப்பா.
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() நீ ஏறு.
(ய

நீவா.

(iil) நீதா.
Model : நீவா.
நீ வாம்மா.
(0 நீ கொண்டுவா.
. (1) நீ உக்காரு.

(ii) 6 Gun.
(iv) 6 கெளம்பு.

34௦021 : நீ கொடு.
நீ கொடுக்காதே.
(i) நீவா.
(0) நீதா.

(ய) நீபோ.
(2) நீ கொண்டுவா.
Model:

Sie வாங்க.
நீங்க வராதீங்க.

(0) நீங்க உக்காருங்க.

ட்

(1) நீங்க ஏறுங்க.

(11) நீங்க போங்க,
1.

Join the following according to the sandhi rules.
(பிகொடு
ஏறு

4

உக்காரு
Gi) ஓரம்

4

எடம்

m.

அம்மா;........ ட

4: அப்பா

4

(0)

2 veeeeraeees

வண்டி

4

கல்லூரி

4

இலே...
இலே

3: cecrecers

-- அம்மா?
லே...

ய

லே...

வப

.

Answer these questicns.
(i) அந்த

வண்டி

நம்பர் என்ன

?

(ii) அந்தப் பொண்ணு. பேரு என்ன
(ili) அது

எக்ஸ்பிரஸ் வண்டியா

(12) அது லோக்கலா

?

?

?

VOCABULARY
மெதுவா

ஸீட்
எக்ஸ்பிரஸ்
சிகரெட்.

‘slowly’

ஓரைத்துலே

‘in the corner’

‘seat’
‘express’
‘cigarette’

எடம்
லோக்கல்
PFaoge. Fy.

‘space, seat’
‘local’
‘smoke’
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GRAMMAR
4.26.94, The forms such as -.9jitim and ~.9j.biom are very commonly added
to the imperative verbs to denote that the speaker shows deference, respect and
affection to the hearer. They indicate male and female respectively. Example:
4. 26. 94,

நீ கொடப்பா.
நீ ஏறம்மா.

Note that the final ® in the verb roots like Glan@ ‘give’, erm)

is elided when

the forms

கொடு
ஏறு

*
+

அப்பா

அம்மா

ப்பா வம் ம்மா
(Refer 1.7. Notes).
Gur

‘go’ etc.

4.26.95.

-

2

Example:

4. 26. 95.

into’ etc.,

கொடப்பா.

ஏறம்மா,

வாம்மா,

போம்மா

form of the

It is immediately

the imperative markers.

‘get

~ gbiom are added to them. Example:

௨6 16 corresponding variants ௦1
They normally occur with the

The negative

marker ~9,5--

-.gj1ua and

ete.

imperative

added

to

-அப்பா ஊம் -அம்மா
verbs like eum ‘come’,

is indicated by the negative

the verb roots and

-¢y7 denotes singular imperative.

followed by

Example:

நீ உக்காராதே.

நீ ஏறாதே.
4,26.96. -ஈங்க 18 196 plural/singular honorific imperative marker
which is added after the negative marker -.9,4- Example:
4, 26. 96.

நீங்க சிகரெட் பிடிக்காதீங்க.
நீங்க கொடுக்காதீங்க.

Like -rva the suffix -saze is also realized as -mnuaeir before the
particle -syeor. Example:
426.9.

நீங்க கொடுக்காதீங்களேன்

580014 : ஓரம் 4 டல -௮
ஓரத்துலே (882 5, 17
2.13)
அந்த - பொண்ணு -*அந்தப் பொண்ணு
(ச
வண்டி - இலே -? வண்டியிலே
வண்டி 4 ஆ 2.வண்டியா
சரி 4 அப்பா 2 சரியப்பா (3 5. 8 in 1.5)

3. 41௩1,2)

-

UNIT

5

_ LESSON

GOING

TO

THE

27

MARKET

DIALOGUE
மூர்த்தி 2: வணக்கம், ஸார்.

Vanakkam,

சுரேஷ்: வணக்கம்.
போறீங்க?

எங்கே

Vanakkam. Where (are you) going?

மூர்த்தி : மார்க்கெட்டுக்குப்
போறேன்... நீங்க
எங்கே போறீங்க ?

(J am) going to the market... Where
are you going ?

சுரேஷ் : நான் கடெவீதிக்குப்
போறேன்... நீங்க
எங்கேயிருந்து வறீங்க ?

Iam going to the bazaar... Where
are you coming from ?... (Are you)
coming from the house?

...அீட்டுலேயிருந்து
வறீங்களா 7

sir.
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pigs:

ஆமா. நீங்களும் மார்க்
கெட்டுக்கு வறீங்களா ?

Yes.
Are
market?

you

also

coming

to the

நான் மார்க்சுரேஷ் : இல்லெ.
கெட்டுலேயிருந்துதான்
வறேன்....நீங்க தினசரி
மார்க்கெட்டுக்குப்
போறீங்களா ?

No. Iam coming from the market
only... Are you going to the market

மூர்த்தி :

No... Is Professor Sundaram leaving
for Kanyakumari tomorrow?

இல்லெ....பேராசிரியரு

சுந்தரம் நாளெக்குக்
'கன்னியாகுமரிக்குப்

daily ?

புறப்படுறாரா ?
சுரேஷ் : எனக்குத் தெரியாது.

I do not know.

மூர்த்தி : நீங்க கன்னியாகுமரிக்குப்

Are you not going to Kanyakumari?

போகலெயா

?

சுரேஷ் : இல்லெ, நான் கன்னியாகுமரிக்குப் போகலெ.

No, Lam not ywoing to Kanyakumari.

மூர்த்தி : நான் வரட்டுமா ?

Shall

சுரேஷ் : வாங்க.

(Please) do.

I take leave (of you)?

DRILLS
a.

Variation drill

5. 27. 97.

நான் போறேன்.
நீங்க வறீங்க.

அவரு புறப்படுறாரு.
5. 27. 98.

நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.
நீங்க எங்கே போறிங்க ?
பேராசிரியரு கன்னியாகுமரிக்குப் புறப்படுறாரு.

நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ.
5. 27. 99.

நான் வீட்டுலேயிருந்து வறேன்...
நீங்க எங்கேயிருந்து வறீங்க ?
பேராசிரிய்ரு மார்க்கெட்டுலேயிருந்து புறப்படுறாரு-

b. Build up drill
()

நான் போ
போறேன்
நான்

றன்.

நான் போறேன்.

போறேன்
நான் போறேன்.
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நீங்க வறீங்க.
வறீங்க
நீங்க வறீங்க.

(1) நீங்க வறீங்க,
வறீங்க
நீங்க

(11) அவரு புறப்படுறாரு.

அவரு புறப்படுறாரு.

புறப்படுறாரு

புறப்படுறாரு
அவரு புறப்படுறுரு.

அவரு

(iv) நான் மார்க்கெட்டுக்குப்
போறேன்.
போறேன்
மார்க்கெட்டுக்கு

நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.
போறேன்
மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்
நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.

நான்

நான் வீட்டுலேயிருந்து வறேன்.

(ம) நான் வீட்டுலேயிருந்து
வறேன்.
வறேன்
வீட்டுலேயிருந்து
நான்”
(1)

வறேன்
வீட்டுலேயிருத்து வறேன்.
தான் வீட்டுலேயிருந்து வறேன்.
நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ.

நான் மார்க்கெட்டுக்குப்
போகலெ.

போகலெ
மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ
நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ.

போகலெ

. மார்க்கெட்டுக்கு
நான்

(efi)

ழீங்க எங்கே

போறீங்க

எங்கே போறீங்க
நீங்க

?

?-

(vitt) நீங்க எங் கயிருந்து வறீங்க?
எங்கேயிருந்து வறீங்க ?
US

¢.

நீங்க எங்கே போறீங்க ?
எங்கே போறீங்க ?
நீங்க எங்கே போறீங்க ?
நீங்க எங்கேயிருந்து வறீங்க ?
எங்கேயிகுந்து வஜீங்க ?
நீங்க எங்கேயிருந்து வறீங்க ?

Expansion drill

(1) நான் போறேன்.
கடெவீதிக்குப் போறேன்.

நான் போறேன்.
நான் கடெவீதிக்குப் போறேன்.

(4) நீங்க போறீங்களா ?
மார்க்கெட்டுக்குப் போறீங்களா?
தினசரி போறீங்களா ?

நீங்க போறீங்களா ?
நீங்க மார்க்கெட்டுக்குப் போறீங்களா ?
நீங்க தினசரி மார்க்கெட்டுக்குப்
போறிங்களா ?
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(1) நான் போகலெ.
கன்னியாகுமரிக்குப்
போகலெ.

நான் போகலெ.
நான் கன்னியாகுமரிக்குப்
போகலெ.

(4) நீங்க வறீங்களா ?
வீட்டுலேயிருந்து வறீங்களா?

நீங்க வறீங்களா ?
நீங்க வீட்டுலேயிருந்து
வறிங்களா ?

0.

Question-Answer drill

@) Q:
(ம)

எங்கே

0:

நீங்களும் மார்க்கெட்டுக்கு வறீங்களா ?
இல்லெ, தான் மார்க்கெட்டுலேயிருந்துதான் வறேன்.

ப

நீங்க தினசரி மார்க்கெட்டுக்குப் போறீங்களா

௩.

இல்லெ.

ங்க
areca கு மரிக்குப்
கு போகலெயா ?
இல்லெ. நான் கன்னியாகுமரிக்குப் போகலெ.

(iv) Q:
A:

0.௦:

சுந்தரம்

நாளெக்குக்

புறப்படுறாரா

& :
e.

2

மார்க்கெட்டுந்துப் போறேன்.

௩...
பப

போறிங்க

க:

கன்னியாகுமரிக்குப்

₹

எனக்குத் தெரியாது.

Substitution drill

நான் போறேன்.

(0) நான் போறேன்.
Substitute and change the
verb accordingly.

நீங்க

நீங்க போறீங்க.

அவரு

அவரு

(1) நான் போறேன்.
Substitute
suitably,

and

போராரு.

நான் போறேன்.
conjugate

வா
தா
கொண்டுவா
உக்காரு

ஏறு
கெளம்பு

புறப்படு
(ili) நீங்க வறீங்க.

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

வறேன்.
தறேன்.
கொண்டுவறேன்.
உக்காருறேன்.
ஏறுறேன்.
கெளம்புறேன்.
புறப்படுறேன்.

நீங்க வறீங்க:-?

Substitute and conjugate
suitably

போ

நீங்க போறீங்க.

?
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தா
கொண்டுவா

உக்காரு
ஏறு
கெளம்பு

புறப்படு

(1) அவரு புறப்படுறாரு-

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

தறீங்க.
கொண்டுவறீங்க.
உக்காருறீங்க.
ஏறுறீங்க.
கெளம்புறீங்க.
புறப்படுறீங்க.

அவரு புறப்படுறாரு-

Substituie and conjugate
suitably.

வா
போ
கொண்டுவா

BUG UGE:
அவரு போறாரு.
அவரு கொண்டுவருரு.

தா

அவரு

தறாரு.

உக்காரு

அவரு

உக்காருறாரு.

ஏறு
கெளம்பு

அவரு ஏறுறுருஅவரு கெளம்புரறாரு.

(v) நான் மார்க்கெட்டுக்குப்
போறேன்.
Substitute
கடெவீதிக்கு
வீட்டுக்கு
கன்னியாகுமரிக்கு
கல்லூரிக்கு

(4) நான் வீட்டுலேயிருந்து

நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.

நான் கடெவீதிக்குப் போறேன்.
நான் வீட்டுக்குப் போறேன்.
நான் கன்னியாகுமரிக்குப்
போறேன்.
நான் கல்லூரிக்குப் போறே:
தான் வீட்டுலேயிருந்து வறேண்.

வறேன்.
Substitute

கடெவீதியிலேயிருந்து
கல்லூரியிலேயிருந்து
பள்ளிக்கூடத்துலேயிருந்து
ஹாஸ்டல் லே;பிருந்து
f.

நான் கடெவீதியிலேயிருந்து
வறேன்.
நான் கல்லூரியிலேயிருந்து
வறேன்.
நான் பள்ளிக்கூடத்துலேயிருந்து
வறேன்.
நான் ஹாஸ்டல்லேயிருந்து
வறேன்.

Transformation drill
(i) நான் மார்க்கெட்டுக்குப்
போறேன்.
நான் வீட்டுக்குப் போறேன்.
நான் கடெவீதிக்கு வறேன்.

நீங்க எங்கே போறீங்க ?
நீங்க எங்கே போறீங்க ?
நீங்க எங்கே வறீங்க ?

Lesson 27 ,/ 251

.

நான் வீட்டுக்கு வறேன்.
நான் கன்னியாகுமரிக்குப்
புறப்படுறேன்.
நான் கடெவீதிக்குப் புறட்படுறேன்.

நீங்க எங்கே வறீங்க ?

நீங்க எங்கே புறப்படுறீங்க ?
நீங்க எங்கே புறப்படுறீங்க

(1) நான் மார்க்கெட்டுலேயிருந்து
போறேன்.
நான் கடெவீதியிலேயிருந்து
வறேன்.
நான் கன்னியாகுமரியிலே-

ங்க எங்கேயிருந்து

?

போறீங்க

ங்க எங்கேயிருந்து
ருந்து வறீங்க

?

2

நீங்க எங்கேயிருந்து புறப்படுறீங்க ?

யிருந்து புறப்படுறேன்.
(14) நான் வீட்டுக்குப் போறேன்.
நான் கடெவீதிக்கு வறேன்.
நான் கன்னியாகுமரிக்குப்புறப்படுறேன்.

நான் வீட்டுக்குப் போகலெ.
நான் கடெவீதிக்கு வரலெ.
நான் கன்னியாகுமரிக்குப் புறப்படலெ.

(2)

நான் கன்னியாகுமரியிலேயிருந்து
புறப்படலெ.
நான் கடெவீதியிலேயிருந்து

நான் கன்னியாகுமரியிலே-

யிருந்து புறப்படுறேன்.
நான் கடெவீதியிலேயிருந்து
வறேன்.
நான் வீட்டுலேயிருந்து
போறேன்.

வரலெ.

நான் வீட்டுலேயிருந்து போகலெ.

EXERCISES
g.

Fill

in the blanks

using

the cues

given in parentheses as in the model

given below.

4௦081 ; நாண்... க்கு போறேன். (2761)
நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.
(0)

நான்............. க்குப்

போறேன்.

(ய) நீங்க............. போறீங்க

(bazaar)

? (௨௪௦)

(11) பேராசிரியரு............. க்கு

புறப்படுறாரா

? (tomorrow)

(IV) BIG. eeeeeeees மார்க்கெட்டுக்குப் போறீங்களா

(2) பேராசிரியரு கன்னியாகுமரிக்கு...
h.

Match the following.

நான்

நீங்க

| அவரு
|

புறப்படுறாரு

"போறேன்
வறீங்க

? (வெ)

apo ? (start)

|
|
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Fill in the blanks using the appropriate

i.

verb

j.

ccnjugated forms

(present) of the

Gun ‘go’

Write the words represented by the formula.
Example

: GumrGmeir

(பிவா 4. நரகர் 2...
(ii) புறப்படு -- ரஷ்

Example:

Gun

+ Present

வைய்
2...

மார்க்கெட்டுலேயிருந்து

மார்க்கெட்டு

*

Ablative of motion

4. அக
(0 erm@a + Ablative of ௦310:
(ii) af@ + Ablative of motion: வைய
(iii) weiresflusmeuof + Ablative of motion : வைய்
Change these sentences as in the examples.

k.

Examples : நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.
நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ.
(0) நான் கடெவீதிக்குப் போறேன்.
(ii) நான் வீட்டுக்குப் போறேன்.
நான் கடெவீதிக்குப் போறேன்.
நீங்க எங்கே போறீங்க ?

Example:

(i) நான் கன்னியாகுமரிக்குப் போறேன்
(ii) நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.
நான் வீட்டுலேயிருந்து வறேன்.
நீங்க எங்கேயிருந்து வறீங்க?

Example:

(0) நான் கடெவீதியிலேயிருந்து வறேன்.
(0) நான் கன்னியாகுமரியிலேயிருந்து வறேன்.

1.

Join the following according to the sandhi rules.
() போறீங்க

*

ஆ.

3 வைய

(iv) கடெவீதி

ஆ 3 பப வய
வ
புறப்படுறீங்க * ஆ...
(ii) மார்க்கெட்டு * லேயிருந்து :
CUMS IG

(09) வீடு

*

:
லேயிருந்து

யிருந்து
(9

கடலக கவ ககக

........ ்

-- இலே-

யிருந்து 2... Sees
கன்னியாகுமரி 4 இலேஎங்கே

2...
+ இருந்து

பபப
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m,

Here is some information. Put it all together
‘ same order as in the example given below.
Example:

in one sentence using the

9005

- மார்க்கெட்
அவரு

போ
மார்க்கெட்டுக்குப் போறாரு.

(i) நீங்க

(மு) நான்

அறெ
போ
-ஆ

வீடு
கல்லூரியிலேயிருந்து
போ

!

(iii) நான்

(iv) Bre

என்

உங்க

வீடு

ஊரு

போ

புறப்படு
“ஆ

(5) நீங்க
எங்கேயிருந்து

(vi) அவரு
வீட்டுலேயிருந்து

ஹோட்டல்

கன்னியாகுமரி

வா

புறப்படு
“Bb

ஐ,

Answer these questions.
(1) மூர்த்தி எங்கே போருரு ?
(1) சுரேஷ் எங்கே போருரு ?
(iii) சுரேஷ் எங்கேயிருந்து
(iv) மூர்த்தி தினசரி

வரறுரு ?

மார்க்கெட்டுக்குப் போறாரா

?

(2) நீங்க தினசரி மார்க்கெட்டுக்குப் போறீங்களா
(vi) pas தினசரி எங்கேயிருந்து வறீங்க 2

?

VOCABULARY

மார்க்கெட்

‘market’

கடெவீதி

‘bazaar’

தினசரி

‘daily’

நாளெக்கு

‘tomorrow’

புறப்படு

‘leave/ start’

GRAMMAR
5.27.97.

வா ௦௦,

This unit in

போ

three lessons

'ஐ௦', புறப்படு 122

(27,28 and 29) deals with the verbs like

கெளம்பு

‘start’, etc,

which

form

a

class.
This class of verns determine the occurrence of the cases such as dative
of direction, ablative of motion and sociative in a sentence. In addition to this-

the conjugation of the weak verbs in present and past tenses with their corres.
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ponding negative is also elaborately dealt with.

Attention is paid to the intro-

duction of time adverb and the particle that is used with the imperative verbs.
Tamil verbs may be broadly classified into two, namely, finite and non-finite
verbs. The finite verbs are those which distinguish the grammatical categories
tense, person, number and gender.
Other than tense, the grammatical categories person, number and gender are indicated by the pronominal suffixes. Thus
a finite

verb in Tamil

sufhx.

This may be represented

consists of

a verb stem,

tense

marker

and

pronominal

as follcws.

Verb stem + Tense+ Pronominal suffix
In Tamil, all the verb forms are derived from two kinds of stems.
The
kind of stemisidentical in form with the root.
It is called weak verb.
‘come’, Gun

‘go.,

Lyme

‘start’ etc.,

are

weak

verbs.

The

first
eum

tense markers

are immediately added to them.
The second kind of stem is formed by the
verb root and the suffix -a@.
It is called strong verb.
Gp
‘be’ is a strong
verb.

Its verb stem

(Refer 2.13).
markers with

is formed by the

This classification of
which they can occur.

root and the sufhx -é@
verb

stems

in general

i.e, Qaaq-

identify the tense

There are three tenses in Tamil.
They are
(i) present tense (ii) past tense
and (iii) future tense.
The verbs are conjugated in these tenses along with
pronominal suffixes.
The present tense marker is -m-.
It is added to the

weak and strong verb stems and followed by the pronominal suffix that shows
a relationship with the subject. The present tense marker may be added as
follows :
போ
ot

- ற் * ஏன் - போறேன்.
® + me = cunts.

புறப்படு * ற் 4 ஆரு - புறப்படுறாரு.
Note that the eum

‘come’,

has

an

alternant

ey before the present tense marker

-p-.
As we mentioned earlier each finite verb in Tamil establishes a relationship
with its subject in terms of person, number and gender.
This is indicated by

the terminations in the finite verbs called pronominal suffixes and th2 relationship is known as ‘concord’,

The

pronominal

suffixes

vary

for

person

and

number in the case of third person.
Therefore, subjects are mostly understood rather than overtly expressed in
Tamil.
A few pronominal suffixes are listed below along with their subject

pronouns.
மான்

ஏன்

நீங்க

-ஈங்க

அவரு -ஆரு
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்

Example :

5. 27. 97,

நான் போறேன்.
நீங்க வறீங்க.

அவரு புறப்படுறாரு் 5,27,98.

976 ௩௦/08

1௩ 60௨ (425௨௦௩

2.13 that the array of cases are inherently

understood by the verb that holdsa relationship with them.
the following sentences.

5. 27. 98.

Let

us consider

்

நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்.
பேராசிரியரு கன்னியாகுமரிக்குப் புறப்படுறாரு.

The verbs like Gum

‘go’, aur ‘come’, yymeiu® ‘start’ etc., establish a relation-

ship with the case forms wrréQlar_G&q ‘the market-to’, actrofuurguiag,
‘Kanyakumari.ato’ etc,. in the meaning of direction.
This may be called dative
of direction.
It is expressed mostly by a place noun and the case marker -க்கு

i.e, WTFSOELOL SES
@uwfs~@.

wits

a_GbG,

கன்னியாகுமரி

க்கு கன்னியா-

They are correspondingly questioned by ermaiGe ‘where’.

5. 27. 98.

நீங்க எங்கே போறீங்க

The present tense negative is commonly
லெ.
Example:
ay

+

Geo

—

sugGleo

Example :

?

expressed by the

infinitive

followed

‘do/does not come’

போக 4 லெ-.- போகலெ '0௦/0௦0 ௦1 ஐ0'
புறப்படு * லெ.-- புறப்படலெ '80/8௦25 not start’
It does

not distinguish

any

person

or number

or gender.

Example :

5.27.98.

நான் மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ.
(தீங்க மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ.)
(அவரு மார்க்கெட்டுக்குப் போகலெ.

etc.)

5.27.99. The forms 116 வீட்டுலேயிருந்து '(42 ௩௦56-1100 மார்க்கெட்டுலேu%@ bg

‘the market-from’ etc., are also understood by

verbs in sentences.

the

This may be called ablative of motion.

above

mentioned

It is expressed by

a noun, the locative case’'marker -Gev, ~@Gev, ~-2_Gev in the case of inanimate nouns and -1_Gh_ in the case of animate (Refer 7.35) and the particle
“இருந்து, (1.6. -லேயிருந்து, -இலேயிருந்து, -உலேயிருந்து ௨௦4 -கிட்டெயிருந்து)

Example:

5. 27. 99.

நான் வீட்டுலேயிருந்து வறேன்.
பேராசிரியரு மார்க்கெட்டுலேயிருந்து புறப்படுறாரு-

The corresponding question form of the ablative of motion is எங்கேயிருந்து
‘where-from’.

Example:

5. 27. 99.

நீங்க எங்கேயிருந்து வறீங்க ?
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It is important to note that the particle -@Q
‘where’ (as well as @)uGa

‘here’ and 9s

gi

alone is suffixed to

cmGae

‘there’) without the locative case

marker.

58014 : வறீங்க 4 ஆ - வறீங்களா
போறீங்க + ஆ -5 போறீங்களா

(Refer 8.19 1 2.14)

மார்க்கெட்டுக்கு 4 போறேன் -, மார்க்கெட்டுக்குப் போறேன்
கடெவீதிக்கு 4: போறேன் -2 கடெவீதிக்குப் போறேன்
எனக்கு * தெரியாது - எனக்குத் தெரியாது (126 8:18 1 214)
வீடு * லேயிருந்து -? வீட்டுலேயிருந்து (88218.161௦ 2.13)

போகலெ

4 ஆ -5 போகலெயா

(842 5,81௩ 1.5)

UNIT

5

LESSON

PREPARATION

TO

GO TO

28

KANYAKUMARI

DIALOGUE
சுரேஷ் : பேராசிரியரு எப்பக்
கன்னியாகுமரிக்குப்

When is Professor (Sundaram)
ing for Kanyakumari ?

leav-

புறப்படுறாரு ?
கமலா

: நாளெக்குக் காலெயிலே
பத்து மணிக்குப்

(He) starts

tomorrow

at ten o'clock

in the morning.

புறப்படுறாரு.
சுரேஷ் : நீங்களும் பேராசிரியரு
கூடப் போறீங்களா ?

கமலா

நானும் பேராசிரி: ஆமா.
யரு கூடப் போறேன்.

Are you also
(Sundaram) ?

going

with

Professor

Yes, Iam also going with
(Sundaram).

Professor
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சுரேஷ் : மிஸ்டர் ராமுவும்
உங்க

கூடக்

கன்னியா-

Is Mr. Ramu also coming
kumari with you?

to Kanya-

குமரிக்கு வறாரா £
கமலா

: ஆமா.

அவன்

மைத:ந-

லேயிருந்து

Yes. He is coming to Madurai tonight
from Mysore along with iis wife.

இண்ணெக்கு ராத்திரி
அவன்

மனெவிகூட

மதுரெக்கு வரன்.

சுரேஷ் : அவங்க மதுரெயிலேயிருந்து உடனே

கன்னியாகுமரிக்குக்
கெளம்புறாங்க, இல்லே?
கமலா

2 ஆமா... நீங்களும் எங்க”
கூட வாங்களேன்.

சுரேஷ் : இல்லெ. எனக்கு நெறெய
வேலெ இருக்குது. நான்
நாளெக்குக் காலெயிலே

They are starting to Kanyakumari
immediately from Madurai, are they
not ?

Yes... Why
us?

don’t you also come with

No. I have a lot
bus
come ‘to the
morning.

I will
of work.
stand tomorrow

பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு

வறேன்.
கமலா : நீங்க யாருகூட வறீங்க ?

With whom
bus stand ?

சுரேஷ் : நான் நரசய்யாகூட
வறேன்...வரட்டுமா ?

T will come with Niro Narasaiah =.
Shall I take leave (of you) ”

கமலா

Please do.

: வாங்க

are

you

coming to the

DRILLS
a.

Variation drill

§. 28. 100.

நான் வறேன்.
நீங்க வறீங்க.
அவன் வருன்.

அவரு புறப்படுறாரு.
இவங்க
5. 28. 107.

கெளம்புருங்க.

நான் பேராசிரியரு கூடப் போறேன்.
நீங்க பேராசிரியருகூடப் போறீங்களா
ராமு உங்ககூட

வறருரா ?

நீங்க யாருகூட வறீங்க ?

?
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5. 28.102.

நான்
நரசய்யாகூட
ஹாஸ்டல்லேயிருந்து
பஸ்ஸ்டாண்டுக்கு வறேன்.
நீங்க யாருகூட ஹாஸ்டல்லேயிருந்து பஸ்ஸ்டாண்டுக்கு வறீங்க ?
அவன் மனெவிகூட
மைசூருலேயிருந்து மதுரெக்கு
வரான்.

b.

5. 28. 103.

நான் நாளெக்குக் காலெயரிலே வறேன்.
பேராசிரியரு நாளெக்குக் காலெயிலே புறப்படுறாரு.
பேராசிரியரு எப்பப் புறப்படுறாரு.

5, 28. 104.

நீங்க எங்ககூட வாங்களேன்.
நீங்களும் எங்ககூட வாங்களேன்.

Build up drill
(1) அவன் வருன்.

அவன்

வருன்

வரான்

அவன்

அவன்

வருன்.
வருன்.

இவங்க கெளம்புரறுங்க,.
கெளம்புறுங்க
இவங்க கெளம்புறாங்க.

(பி இவங்க கெளம்புரறாங்க.
கெளம்புறுங்க
இவங்க

நான் பேராசிரியருகூடப்
போறேன்.
போறேன்
பேராசிரியருகூடப் போறேன்
நான் பேராசிரியருகூடப்
போறேன்.

(iii) நான் பேராசிரியருகூடப்
போறேன்.

போறேன்
பேராசிரியருகூட
நான்

2?

நீங்க யாருகூட வறீங்க ?
யாருகூட வறீங்க ?
நீங்க யாருகூட வறீங்க ?

(ம) பேராசிரியரு நாளெக்குக்
காலெயிலே புறப்படுரறுரு.

பேராசிரியரு நாளெக்குக்
காலெயிலே புறப்படுறாரு.

(1)

நீங்க யாருகூட வறீங்க

யாருகூட வறீங்க 2?
நீங்க

புறப்படுறாரு
காலெயிலே

நாளெக்கு

புறப்படுறாரு
காலெயிலே புறப்படுறாரு
நாளெக்குக் காலெயிலே

புறப்படுருரு
பேராசிரியரு

பேராசிரியரு நாளெக்குக்
காலெயிலே புறப்படுறாரு.
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(vl) நீங்களும் எங்ககூட

நீங்களும் எங்ககூட

வாங்களேன்.

வாங்களேன்.

c.

வாங்களேன்

வாங்களேன்

எங்ககூட

எங்ககூட

நீங்களும்

நீங்களும் எங்ககூட வாங்களேன்.

வாங்களேன்

Expansion dri!l

QQ) நான் வறேன்.
பஸ்ஸ்டாண்டுக்கு வறேன்
ஹாஸ்டல்லேயிருந்து வறேன்
நரசய்யாகூட

வறேன்

நான் வறேன்.
நான் பஸ்ஸ்டாண்டுக்கு வறேன்.
நான் ஹாஸ்டல்லேயிருந்த। பஸ்
ஸ்டாண்டுக்கு வறேன்.
நான் நரசய்யாகூட

ஹாஸ்டல்லே-

யிருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு
வறேன்.
(1) பேராசிரியரு புறப்படுரறுரு.
பத்துமணிக்குப் புறப்படுருரு:.

பேராசிரியரு புறப்படுறாரு.
பேராசிரியரு பத்துமணிக்குப்

புறப்படுறாரு.
காலெயிலே

புறப்படுறாரு

நாளெக்குப் புறப்படுறாரு

பேராசிரியரு

காலெயிலே

பத்து

மணிக்குப் புறப்படுறாரு-.
பேராசிரியரு நாளெக்குக் காலெயிலே பத்துமணிக்குப் புறப்படுறாரு.

d.

Question-Answer drill

G) Q:
A:

Gi) -Q:
A:

Gi) Q:
க:
(iv)

Q:

A:
e.

பேராசிரியரு எப்பக் கன்னியாகுமரிக்குப்

றர?

நீங்களும் பேராசிரியருகூடப் போறீங்களா ?
ஆமா, நான் பேராசிரியருகூடப் போறேன்.
ராழுவும் உங்ககூடக் கன்னியாகுமரிக்கு வறாரா ?
ஆமா.
அவங்க மதுரெயிலேயிருந்து உடனே
குமரிக்குக் கெளம்புறாங்க, இல்லே ?
ஆமா;

Substitution drill

(1) அவன் போரறுன்,
Substitute and change the
verb accordingly.
நான்

நீங்க

புறப்

நாளெக்குக் காலெயிலே பத்துமணிக்குப் புறப்படுறாரு.

அவன் போருன்.

நான் போறேன்
நீங்க போறீங்க.

கன்னியா-

Lesson 28| 267

இவன் போருன்.
அவரு போறாரு.
இவரு போறாரு.
அவங்க போறாங்க.
இவங்க போறாங்க.

இவன்

அவரு
இவரு
அவங்க
இவங்க

(in)

அவன்

அவன் போருன்.

போருன்.

Substitute
suitably.

and

conjugate

வா
கொண்டுவா
தா

அவன்

அவன்

தருன்.

புறப்படு

அவன்

புறப்படுறான்.

வரறுன்.

அவன் கொண்டுவரறுன்.

கெளம்பு

அவன் கெளம்புரறான்.

உக்காரு

அவன்

உக்காருறான்.

ஏறு

அவன்

ஏறுருன்.

அவங்க

கெளம்புறாங்க.

புறப்படு

அவங்க

புறப்படுருங்க.

உக்காரு

அவங்க

உக்காருங்க.

ஏறு
வா
கொண்டுவா
கூ

அவங்க

ஏறுறாங்க.

அவங்க

வருங்க.

அவங்க

தராங்க.

போ

அவங்க

போராங்க.

(itt) அவங்க

கெளம்புரறுங்க.

Substitute and conjugate
suitably

(iv) ராமூ உங்ககூட வறுரா ?

அவங்க கொண்டுவரறுங்க.

ராமு உங்ககூட

வரறாரா 2

Substitute
பேராசிரியருகூட

grap பேராசிரியருகூட வரரா ?

எங்ககூட

ராமு எங்ககூட

மனெவிகூட

ராமூ மனெவிகூட

(ம) பேராசிரியரு காலெயிலே

புறப்படுறாரு.

பேராசிரியரு

வறாரா

?

வறுரா ?

காலெயிலே

புறப்படுறாரு.

Substitute

நாளெக்கு

பேராசிரியரு ராத்திரி புறப்படுறாரு.
பேராசிரியரு நாளெக்குப்

இண்ணெக்கு

பேராசிரியரு இண்ணெக்குப்

ராத்திரி

புறப்படுறாருபுறப்படுறாரு.
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(21) பேராசிரியரு

பத்துமணிக்குப்

பேராசிரியரு பத்துமணிக்குப்

புறப்படுறாரு.

புறப்படுறாரு.
Substitute
ஒருமணிக்கு

பேராசிரியரு ஓருமணிக்குப்

புறப்படுறாருபேராசிரியரு ரெண்டுமணிக்குப்

ரெண்டுமணிக்கு

புறப் படுறாருமூணுமணிக்கு

பேராசிரியரு மூணுமணிக்குப்

புறப்படுறாரு.
பேராசிரியரு நாலுமணிக்குப்

நாலுமணிக்கு

புறப்படுறாரு.
அஞ்சுமணிக்கு

பேராசிரியரு

அஞ்சுமணிக்குப்

புறப்படுறாரு.
(ம)

நீங்களும் வாங்களேன்.
Substitute and
suitably.

போ
தூ
கொண்டுவா

புறப்படு
கெளம்டு
உக்காரு

ஏறு
f.

நீங்களும் வாங்களேன்.

change the verb

நீங்களும்
நீங்களும்
நீங்களும்
நீங்களும்
நீங்களும்
நீங்களும்
நீங்களும்

போங்களேன்.
தாங்களேன்.
கொண்டுவாங்களேன்.
புறப்படுங்களேன்.
கெளம்புங்களேன்,
உக்காருங்களேன்.
ஏறுங்களேன்.

Transformation drill
ய) நான் பேராசிரியருகூடப்

போறேன்.
நான் நரசய்யா கூட வறேன்.
நான் ராமு கூட வறேன்.
(1) நீங்க வாங்க.

நீங்க போங்க.
நீங்க புறப்படுங்க.
நீங்க தாங்க.
(iil) நான் நாளெக்கு வறேன்,
நான் காலெயிலே
புறப்படுறேன்.
நான் நாளெக்குப் போறேன்.

நீங்க யாருகூடப் போறீங்க ?
நீங்க யாருகூட வறீங்க ?
நீங்க யாருகூட வறீங்க ?
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

வாங்களேன்.
போங்களேன்.
புறப்படுங்களேன்.
தாங்களேன்.

நீங்க எப்ப வறீங்க ?
நீங்க எப்பப் புறப்படுறீங்க..?
நீங்க எப்பப் போறீங்க ?
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EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given belaw,

using

௦௦6!

the

cues

(10) அவன்

h.

....... பவ்ய

காலெயிலே

auger.

(today)

.............. வருண்.

(night)

(111) அவங்க

........

கெளம்புறாங்க.

(8)

எனக்கு

.......
ப

வேலெ

(0

எனக்கு

நெறெய............

புறப்படுறாரு.

(1ரரச014₹௪1)

இருக்குது.

இருக்குது.

(a lot of)

(work)

Match the following.
|

நான்

வரான்

| நீங்க

ட

கெளம்புறாங்க

அவன்

புறப்படுறான்

இவன்

| போறேன்

அவரு

| புறப்படுறாங்க

இவரு

|

|

i.

in parentheses as in the model

: பேராசிரியரு.............. புறப்படுறாரு.
(in the morning)

. பேராசிரியரு
(i) அவன்

given

। வறீங்க

அவங்க
இவங்க

| புறப்படுறாரு
UGH

Fill in the blanks using the appropriate
verb Gun ‘go’.

|
|

conjugated torms

(present) of the

(0) நான் நாளைக்குப் ...............
(ii) நீங்க பேராசிரியருகூடப் ........க
(iii) அவன் மைசருலேயிருந்து ........ பட

(4) அவரு எப்பப்.............

கன்னியாகுமரிக்கும்............

(v) அவங்க
j.

Write the words represented by the formula.
Example:

9_auadnt_

(i) prot + Sociative : பவ
(ii) patie

(1)
(iv)
(v)
(vi)
(ம்
(viii)
(ix)

+

Sociative: ose

நாம + Sociative: ப
£ + Sociative :
அவன் * 5000181148 2. பபப
ojou + Sociative 2 ப வ
அவரு 4 $00க714௪ $ வவ
அவங்க * 5004241142 2
ப
அது 4 50048119462 வைய

Brie

+ Sociative
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k.

Change these sentences as in the examples.
Example

: அவன்
அவன்

மனொவிகூட.
யாருகூட

(1) ராமு உங்ககூட

வராரு.

(1)

வறிங்க.

நீங்க

எங்ககூட.

Example:

அவன்

வறான்.

வறுன் £

மதுரெக்கு வரான்.

அவன் எங்கே வறுன் £?
(0 ராமு கன்னியாகுமரிக்கு வராரு.
(1) அவங்க கன்னியாகுமரிக்குக் கெளம்புரறாங்க.
1202100105 : நீங்க வாங்க.

நீங்க வாங்களேன்.
(i) நீங்க கொண்டுவாங்க.
(1) நீங்க தாங்க.
(11) நீங்க கெளம்புங்க.
120016 : பேராசிரியரு காலெயிலே புறப்படுறாரு.
பேராசிரியரு எப்பப் புறப்படுறாரு ?
(0) பேராசிரியரு நாளெக்குப் புறப்படுறாரு.
(1) அவங்க பத்து மணிக்குக் கெளம்புறாங்க.
(ili) ராமு ராத்திரி வறான்.
1.

Answer these questions.

() பேராசிரியரு எப்பக் கன்னியாகுமரிக்குப் புறப்படுறாரு 2
Gi) ராதா

பேராசிரியரு

கூடப் போறாங்களா

?

(011) நீங்க கன்னியாகுமரிக்குப் போறீங்களா ?
(iv) ராமு மைசூருலே.ிருந்து யாருகூட வருன் ?

(2) யாருக்கு நெறெய

ேவேலெ இருக்குது ?

(11) நீங்களும் உங்க. மனெவிகூடக்

போறீங்களா

கன்னியாகுமரிக்குப்

?

VOCABULARY
இண்ணெக்கு
நெறெய

‘to day’
‘a lot of/much’

பஸ் ஸ்டாண்டு

‘bus stand’

உடனே
Geu@leo

‘immediately’
*work’

GRAMMAR
5,28.100. -ஆன் ஊம் -ஆங்க
singular nouns/pronouns and
(Refer 5.27.97).
Example:

86 (98 pronominal
the human

suffixes

of the masculine

plural nouns/pronouns

respectively
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4.78, 190.
5.28.101.

அவன் வருன்.
இவங்க கெளம்புறாங்க.

As it is understood in the preceding lessons, the same class of verbs

consisting of sym ‘come’

Gui

sociative case in a sentence.

“கூட,

‘go’, yymeiuiG@
It is formed

‘start’ etc.,

by a noun and

may

also

have

the

the sociative marker

Example:
5. 28.101.

நான் பேராசிரியரு கூடப் போறேன்.
நீங்க யாருகூட வறீங்க ?

5.28.102. We had noticed in the lesson (2.13) that the same case connot occur
more than once ina simple sentence. But different cases can be sequenced in
This does not mean that all
a simple sentence as in the following example.

the cases can be combined with each other.
ஹாஸ்டல்லேயிருந்து
நரசய்யாகூட
நான்
ஸ்டாண்டுக்கு வறேன்.

5. 28. 102.
Note that cases such

as 8004811௭6 (நரசய்யாகூட

பஸ்

‘Narasaiah-with’), ablative

‘hostel-from’) and dative of directich (Liew
‘bus stand-to’) are arranged in order in the above sentence.

(ஹாஸ்டல்லேயிருந்து

௦௦1/௩

SVL_TesT HSE

‘tomorrow’,

piGerég,

5.28.103.

In Tamil, they are mostly expressed by
adverbs.
the locative case marker.
Example:

5. 28. 103.

‘in the morning’ are time

e#1GleouPGov

nouns

time

and

நான் நாளெக்குக் காலெயிலே வறேன்.

எப்ப “ஏற்க is the corresponding question time adverb.

5. 28. 103.

denoting

Example :

பேராசிரியரு எப்பப் புறப்படுராரு ?

5.28.104. -eyetr is a particle.
The second person plural/singular honorific imperative marker ~dia is realized
as -nuaeir before this particle. Example:
5, 28. 104.
Sandhi:

23.

நீங்க எங்ககூட வாங்களேன்.

The consonants

sociative case suffix கூட.

&, &, த்வம் ப்

மாச

விலவு6

doubled after

the

Example:

பேராசிரியருகூட

* போறீங்களா

5 பேராசிரியரு கூடப்
போறீங்களா ?
உங்ககூட * கன்னியாகுமரிக்கு > உங்ககூடக்
கன்னியாகுமரிக்கு (வரறுரா ?)
போறீங்க * ஆ > Gumpfrisord ? (Refer S.11 in 2.14)
எப்ப 4 கன்னியாகுமரிக்கு - எப்பக் கன்னியாகுமரிக்குப்
(புறப்படுறாரு 2) (22 5.21 1௩ 3, 20)
கன்னியாகுமரிக்கு * புறப்படுறாரு- கன்னியாகுமரிக்குப்

்

புறப்படுறாரு

நாளெக்கு -- காலெயிலே -2 நாளெக்குக் காலெயிலே
(Refer 5.19 in 2.14)
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A FRIEND

DIALCGUE
சுரேஷ்:ஹவலோ

Hallo Ramu, how are you?

ராமு,

செளக்கியமா?

ராமு: செளக்கியந்தான்.
நீங்க
செளக்கியமா
இருக்குநீங்களா

How are you?

?

சுரேஷ் : ஆமா. எப்ப மைகுருலேயிருந்து வந்தீங்க ₹
ராமூ : நேத்து

Fine.

ராத்திரி வந்தேன்.

சுரேஷ்
: பிரயாணம்

இருந்தது?

எப்படி

J am fine. When did (you) come from
Mysore ?

T came yesterday night,
How was the journey ?
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ராமு : பிரயாணம் கொஞ்சம்
கஷ்டமா இருந்தது...
பெங்களுருலேயிருந்து
மதுரெக்கு உடனே

The journey

wasa

bit hard...

I did

not get bus from Bangalore
Madurai immediately.

to

பஸ்

கெடெக்கலெ.
சுரேஷ் : பெங்களூருலேயிருந்து
எப்பக் கெளம்புனீங்க ?

When did (you) start from Bangalore?

ராமு : நேத்து மத்தியானம்
கெளம்புனேன்.

(I) started yesterday afternoon.

சுரேஷ் : உங்க மனெவியும்
உங்ககூட வந்தாங்களா?

Did your wife also come with you?

ராமூ : இல்லெ,

No, she did not come with me.
went to her father’s house.

அவ

என்கூட

வரலெ. அவ அவஅப்பா
வீட்டுக்குப் போனா.

She

சுரேஷ் : வீட்டுலேயிருந்து எப்பப்
புறப்பட்டீங்க ?

When did (you) start from the house ?

ராமு : நாங்க ஒம்பது மணிக்குப்
புறப்பட்டோம்.

We started at nine O’ clock.

சுரேஷ் : பேராசிரியரு எங்கே ?

Where is Professor (Sundaram) ?

ராமு : அந்த ஹோட்டலுக்குப்
போனாரு.

(He) went to that hotel.

சுரேஷ் : நான் அவரெப்

Shall J (go and) see him ?

பார்க்க-

ட்டுமா 2

ராமு : சரி, பாருங்க.

Please do.

DRILLS
a.

Variation drill

5. 29, 105.

நான் கெளம்புனேன்.
நாங்க புறப்பட்டோம்.
நீங்க வந்தீங்க.
அவன் வந்தான்.
அவ

போனா.

அவரு போனாரு.
அவங்க வந்தாங்க.
பிரயாணம் கஷ்டமா

இருந்தது.
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5. 29. 106.

நான் வந்தேன்.
நாங்க புறப்பட்டோம்.
நீங்க கெளம்புனீங்க.
அவ

வரலெ.

b. Build up drill
Gi) நாங்க புறப்பட்டோம்.
புறப்பட்டோம்
தாங்க
(1) அவ

அவ

போனா.

அவ
பிரயாணம்

(1)

c.

போனா.

போனா
அவ போனா.

போனா

(11)

நாங்க புறப்பட்டோம்.
புறப்பட்டோம்
நாங்க புறப்பட்டோம்.

கஷ்டமா

பிரயாணம் கஷ்டமா

இருந்தது.
இருந்தது

இருந்தது

கஷ்டமா

கஷ்டமா இருந்தது

பிரயாணம்

பிரயாணம் கஷ்டமா

அவ

அவ

வரலெ,

இருந்தது.

இருந்தது.

வரலெ.

வரலெ

வரலெ

அவ

அவ

வரலெ.

Expansion drill

(0) நாங்க புறப்பட்டோம்.
ஒம்பதுமணிக்குப் புறப்பட்டோம்
காலெயிலே புறப்பட்டோம்
இண்ணெக்குப் புறப்பட்டோம்.
(i) அவ

போனா.

அவளோடெ

வீட்டுக்குப்

போனு
(011) நான் வந்தேன்.
ராத்திரி வந்தேன்

நாங்க புறப்பட்டோம்.
நாங்க ஒம்பதுமணிக்குப் புறப்பட்டோம்.
:
நாங்க காலெயிலே ஓம்பதுமணிக்குப் புறப்பட்டோம்.
நாங்க இண்ணெக்குக் காலெயிலே
ஒம்பது மணிக்குப் புறப்பட்டோம்.
அவ போனா.
அவ அவளோடெ
போனா.

ீட்டுக்குப்

நான் வந்தேன்.
நான் ராத்திரி வந்தேன்.

நேத்து வந்தேன்

நான் நேத்து ராத்திரி வந்தேன்.

அவ

அவ

வரலெ.

அவ

என்கூட

fi

(2)

வரலெ.

என்கூட

வரலெ

வரலெ.
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(௫) நீங்க எப்ப வந்தீங்க ?
மைசூருலேயிருந்து எப்ப
வந்தீங்க ?
d.

Question-Answer drill

@)

6:
A:

நீங்க எப்ப மைசூருலேயிருந்து வந்தீங்க ?
Gps ராத்திரி வந்தேன்.

(1)

0:
லயா

பிரயாணம் எப்படி இருந்தது ?
பிரயாணம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது.

0:

உங்க மனெவியும் உங்ககூட

A:

இல்லெ,

(5)

0:
4:

பேராசிரியரு எங்கே ?
அந்த ஹோட்டலுக்குப் போனாரு.

(vy)

Q:
4:

நான் அவரெப்
சரி, பாருங்க.

(1)

e.

நீங்க எப்ப வந்தீங்க ?
நீங்க மைசூருலேயிருந்து எப்ப
வந்தீங்க ?

அவ

என்கூட

வந்தாங்களா

வரலெ.

பார்க்கட்டுமா ?

Substitution drill

@) நாங்க புறப்பட்டோம்.

நாங்க புறப்பட்டோம்.

Substitute and change the
verb accordingly.
நீங்க

நான் புறப்பட்டேன்.
நீங்க புறப்பட்டீங்க.

அவன்

அவன்

புறப்பட்டான்.

இவன்

இவன்

புறப்பட்டான்.

அவ

அவ

புறப்பட்டா.

இவ

இவ

புறப்பட்டா.

அவரு
இவரு

அவரு

புறப்பட்டாரு.

இவரு

புறப்பட்டாரு.

அவங்க

அவங்க

புறப்பட்டாங்க.

இவங்க

இவங்க

புறப்பட்டாங்க.

நான்

(01) நான் வந்தேன்.

நான் வந்தேன்.

Substitute and change the verb
accordingly,

நாங்க
"நீங்க
அவ

நாங்க வந்தோம்.
நீங்க வந்தீங்க.
அவன் வந்தான்.
அவ வந்தா.

அவரு

அவரு

அவங்க

அவங்க

அவன்

வந்தாரு.

வந்தாங்க.

7
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(ili) நாங்க புறப்பட்டோம்.
Substitute
suitably.

and

வா
போ
கெளம்பு
கொண்டு

நாங்க புறப்பட்டோம்.

conjugate

வா

நாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க

வந்தோம்.
போனோம்.
கெளம்புனோம்.
கொண்டு வந்தோம்.

அவ

டோனா.

வா
கொண்டு வா
கெளம்பு

அவ

வந்தா.

அவ
அவ

கொண்டு வந்தா.
கெளம்புனா.

புறப்படு

அவ

புறப்பட்டா.

(iv) அவ

போனா,

Substitute and conjugate
suitably.

(2) அவங்க வந்தாங்க.
Substitute and conjugate
suitably.
கொண்டு

அவங்க

வந்தாங்க.

கெளம்பு
போ

அவங்க கொண்டு வந்தாங்க.
அவங்க கெளம்புனாங்க.
அவங்க போனாங்க.

புறப்படு

அவங்க

(41). அவ

வா

வரலெ.

அவ

புறப்பட்டாங்க.

வரலெ.

Substitute
அவன்

அவன்

அவரு

அவரு வரலெ.

வரலெ.

அவங்க

அவங்க

நான்

நான் வரலெ.
நாங்க வரலெ,.
நீ வரலெ,.
நீங்க வரலெ.

நாங்க

நீ
நீங்க
(vii) அவ

என்கூட வரலே.

அவ

வரலெ.

என்கூட

வரலெ.

Substitute
எங்ககூட

அவ

எங்ககூட

வரலெ.

உங்ககூட

அவ

உங்ககூட

வரலெ.

அவன் கூட,

அவ

அவன்கூட

அவ

அவகூட.

அவரடுகூட

அவ

அவருகூட

அவங்ககூட

அவ

அவங்ககூட our Glev.

அவகூட

வரலெ.
வரலெ.

வரலெ.
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நான் நேத்துக்

(vill) நான் நேத்துக் கெளம்புனேன்.
Substitute
மத்தியானம்

நான் மத்தியானம் கெளம்புனேன்.
நான் ராத்திரி கெளம்புனேன்.
நான் காலெயிலே கெளம்புனேன்.
நான் ரெண்டுமணிக்குக்
கெளம்புனேன்.
நான் இண்ணெக்குக்
கெளம்புனேன்.

ராத்திரி
காலெயிலே
ரெண்டுமணிக்கு
இண்ணெக்கு

f.

கெளம்புனேன்.

Transformation drill

நீங்க எப்ப வந்தீங்க ?
நீங்க எப்பக் கெளம்புனீங்க ?

(0) நான் நேத்து வந்தேன்.
நான் மத்தியானம்
கெளம்புனேன்.
நான் ராத்திரி போனேன்.
(ய) அவ

அவ
அவ
அவ

நீங்க எப்பப் போனீங்க

வந்தா.

அவ

வரலெ.

போனா.
கெளம்புனா.

அவ

போகலெ.

அவ

கெள்ம்பலெ.

புறப்பட்டா.

அவ

புறப்படலெ.

?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below.

using

the

given

cues

Model : நான்............

in parentheses as in the model

வந்தேன்.

(yesterday)

நான் நேத்து வந்தேன்.
(1) நான்............... கெளம்புனேன்.

(UU) ......ப எப்படி இருந்தது

2?

(journey)
(hard)

(ii) பிரயாணம்............ ஆ

இருந்தது.

(4) எனக்கு பஸ்..............2..

(0௦ available)

(ம) நீங்க அவரெப்..............h.

(noon)

(see)

Match the following.

நான்
நாங்க

நீங்க
அவன்
அவ

கஷ்டமா இருந்தது!
புறப்பட்டீங்க '

। வ்ரலெ
போனா
வந்தேன்

இவ

வராரு

பிரயாணம் |

புறப்பட்டோம்

அவரு
அவங்க

வந்தாங்க
கெளம்புனான்
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using the

Fill in the blanks

i.

conjugated

appropriate

forms

verb வா ‘come’.
(1) நான் மைசூருலேயிருந்து..........

(9) நீங்க ஒம்பது மணிக்கு.............
(11) நாங்க நேத்து...........-- ச
(iv) அவன் வீட்டுக்கு...........

(2) அவ அப்பா வீட்டுக்கு..............
ஹோட்டலுக்கு...........-

(vi) அவரு
(411) அவங்க
j.

உங்ககூட.............

Write the word represented by the formula.

Example : oupG gotr
(i) இரு

4

(0) கெளம்பு
(iii) போ

4

(2). புறப்படு
k.

184:

cus + Past

வவட

1

18௨; .......... ப

Past:

oe seer eee

-ட் 18௫:

ப பவை

Change these sentences asin the examples.

Example,
(i) அவ

நாங்க புறப்பட்டோம்.
நாங்க புறப்படுறோம்.

போனா.

(ம) நான் வந்தேன்.
(iii) அவரு போனாரு.
(iv) பிரயாணம் கஷ்டமா
Example:

(i) அவங்க

இருந்தது.

seu

Guia.

அவ

போனா.

கெளம்புறாங்க.

Gi) அவரு ஏறுரறாரு.
Example : நான் வறேன்.
நான் வந்தேன்.
(1) நாங்க தரோம்.

(4) நீங்க கொண்டு வறீங்க.
(iii) நான் இருக்குறேன்.
(2) அவன் உக்காருறன்.
1,

Answer these questions.

(1) ராமு மைகசூருலேயிருந்து எப்ப வந்தாரு ?
(1) நீங்க ஊருலேயிருந்து எப்ப வந்தீங்க ?
(iii) உங்க பிரயாணம் எப்படி இருந்தது ?

(past)

of the
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- (19) நீங்க மைசூருக்கு யாருகூட வந்தீங்க 2?
(v) உங்களோடெ உங்க மனெவி வந்தாங்களா
(vi) Bris ஊருக்கு எப்பக் கெளம்புறீங்க ?

?

VOCABULARY

நேத்து
கஷ்டம்
மத்தியானம்

‘yesterday’
‘hard’

பிரயாணம்
கெடெக்கலெ

journey, travel’
‘did not get’

‘noon/afternoon’

unr

‘see’

GRAMMAR
5.29.105.

We

noticed in the lesson 5.27

that there are

three

major tenses in

Tamil, namely, present, past and future.
In this lesson we mainly deal with
the past tense.
Jt is denoted by many markers unlike the present tense. Before
going into the details of these past tense markers and their environment of
occurrence mention may be made about the pronominal suffixes in continuation
of the earlier lessons.
‘The pronouns such as நாங்க, இவ/அவ ஸம் இது/அது
establish their agreement with the pronominal suffixes -gaihb, ~.@,

ஊம்

respectively.
listed below.

suffixes

The pronouns and

நாங்க

-ஓம்

இது//அது

-அது

இவ/அவ

the

corresponding

pronominal

அது
are

-ஆ

Example:

5. 29. 105.

நாங்க புறப்பட்டோம்.
அவ

போனா.

பிரயாணம் கஷ்டமா
5.29.106.

இருந்தது.

-ந்த்-, -ட்- ஊம் ன் 926 1136 ஐக5௫ 42056 0௨7165,

1710 876 ௨0020

to the weak verb stems as shown below.

வந்த்

ஏன்

கெளம்பு ன் [ஏன்

இரு * ந்த்

அது

கொண்டு

வந்த்

புறப்படு-ட்*
ஓம்

Gun
+ oar ஏன்

ஆன்

Example:
5. 29. 106.

நான் வந்தேன்.
நாங்க புறப்பட்டோம்.
நீங்க கெளம்புனீங்க.

It should be noted that the pronominal suffixes are the same for all tenses.
The negative past tense verbs are formed by adding -Gle to the infinitive as
we have seen in the case of the present negative.
That is, the past negative
is as same as the pzesent negative in form. The formatiun may be represented
as follows.
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V Root

Infinitive

போக்-

போக

போகலெ

‘did not go’

வர

வரலெ

‘did not come’

புறப்படலெ

‘did not start/

கொண்டு.வரலெ
கெளம்பலெ

‘did not bring’
‘did not start’

வாஃ

புறப்படு-

Past Negative

புறப்பட

leave’

கொண்டு வாகெளம்பு-

கொண்டு வர
கெளம்ப

Sandhi 24. The word final ~15 before -3 is changed into -%,

செளக்கியம்

- தான்

Example:

செளக்கியந்தான்

இருக்குறீங்க 4. ஆ -5 இருக்குறீங்களா
வந்தாங்க -- ஆ -, வந்தாங்களா (822 8191 2.14)
அவ 4 ஓடெ -*அவளோடெ (%2425.13 1 1.10)
அவரெ

மனெவி

-

பார்க்கட்டுமா -

அவரெப்

* உம் -அமனெவியும்

பார்க்கட்டுமா

(%2ீ2 5,20 1 2,17)
(6216 3.8 1 1.5)

UNIT

5

LESSON

SENDING

OFF

30

A FRIEND

DIALOGUE
சுந்தரம் : வாங்க, மிஸ்டர் சுரேஷ் !
உங்ககூட

நரசய்யா

Mr. Suresh! Didn't
come with you?

Mr.

Narasaiah

No.

sent him off to

வரலெயா:?

சுரேஷ் : இல்லெ.

இப்பத்தான்

அவரெளளருக்கு அனுப்பு

Just now I have

(his) native place.

னேன்.
சுந்தரம்: நரசய்யா
போறாரு?

எங்கே

சுரேஷ் : அவரு
ஹைதராபாத்துக்குப் போருரு....
இது

உங்ககாரா?

Where is Mr. Narasaiah going ?

He is going to Hyderabad... Is it your
car, sir?
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SPST:

Qpor.

ariGeo

epyiss.

சுரேஷ் : பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத்
தானே காரெக் கெளப்பு-

Yes. Please get into the car.
Are you starting
stand ?

the carto

the bus

றீங்க?
சுந்தரம் : ஆமா. பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத்தான்

காரெ

ஓட்டுறேன்..காலெயிலே
ரயில்வேவேஸ்டேஷனு
க்குப் போனீங்களா ?....
அவரெ
வழியனுப்புனீங்களா 2
சுரேஷ்:

ஆமா.
அவரெ

பாத்துக்கு

காலெயிலே
ஹைதரா-

Yes. Iam driving the car to the bus
stand. Did you goto the railway
station in the morning ?... Did (you)
see him off?

Yes.

I (went

to) see

him

off to

Hyderabad in the morning.

வழியனுப்பு-

னேன்.
சுந்தரம்

ரயில் எத்தனெ

மணிக்கு

ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது ?

At what time the trainarrived at the
station ?

சுரேஷ் : சரியா ஆறுமணிக்கு
ஸ்டேஷனுக்கு
வந்தது.

It arrived at the station exactly
O'clock.

சுந்தரம் : வாங்க, நாம எறங்கலாம்.

Come on, let us get down.

at

6

DRILLS
a.

Variation drill

5. 30. 107.

§. 30. 108.

நான் அவரெ ஊருக்கு அனுப்புனேன்.
நான் காரெப் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஓட்டுறேன்.
நீங்க காரெப் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குக் கெளப்புநீங்களா ?
நீங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தானே காரெக்
கெளப்புறீங்க ?

ஆமா, நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தான் காரெக்
கெளப்புறேன்.
b.

Build up drill

(i) நான் அவரெ அனுப்புனேன்.
அனுப்புனேன்

நான் அவரெ

அனுப்புனேன்.

அவரெ

அனுப்புனேன்
அவரெ அனுப்புனேன்

நான்

நான் அவரெ

அனுப்புனேன்.
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(ii) நீங்க காரெ பஸ் ஸ்டாண்டு-க்குக் கெளப்புறீங்களா ?
கெளப்புறீங்களா ?
பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு
காரெ

நீங்க

(iii)

நான் நரசய்யாவெ

ஹைதரா-

'பாத்துக்கு வழியனுப்புனேன்.
வழியனுப்புனேன்
ஹைதராபாத்துக்கு

நரசய்யாவெ
நான்

நீங்க காரெ பஸ் ஸ்டாண்டுக்குக்
கெளப்புறீங்களா ?
கெளப்புறீங்களா ?
பஸ் ஸ்டாண்டுக்குக் கெளப்புநீங்களா ?
காரெ பஸ் ஸ்டாண்டுக்குக்
கெளப்புறீங்களா ?
நீங்க காரெ பஸ் ஸ்டாண்டுக்குக்
கெளப்புறீங்களா ?
நான் நரசய்யாவே ஹைதரா-.
பாத்துக்கு வழியனுப்பனேன்.
வழியனுப்புளேன்..
ஹைதராபாத்துக்கு வழியனுப்புனேன்
நரசய்யாவெ ஹைதராபாத்துக்கு
வழியனுப்புனேன்
நான் நரசய்யாவெ

ஹைதராபா-

த்துக்கு வழியனுப்புனேன்.
(2) ரயில் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது.
ஸ்டேஷனுக்கு
ரயில்

ரயில் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது.

வந்தது

c.

ரயில் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது.

வந்தது
ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது

Expansion drill
(1) நான் ஓட்டுறேன்.

பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு
ஓட்டுறேன்
காரெ ஓட்டுறேன்

நான் ஓட்டுறேன்.
நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு

ஓட்டுறேன்.
நான் காரெ

பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு

ஓட்டுறேன்.

(1) ரயில் வந்தது.

ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது

ஆறுமணிக்கு வந்தது

ரயில் வந்தது.
ரயில் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது.
ரயில் ஆறுமணிக்கு ஸ்டேஷனுக்கு

வந்தது.
சரியா வந்தது

ரயில் சரியா ஆறுமணிக்கு

ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது.
(1) நான் கெளப்புறேன்.
காரெக் கெளப்புறேன்
பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தான்
கெளப்புறேன்

நான் கெளப்புறேன்.
நான் காரெக் கெளப்புறேன்.
நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தான்
காரெக் கெளப்புறேன்.
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d

Question-Answer drill

(i) Q:
A:
(ii)

Q:

A:

(iii)

Q:
A:

(iv)

காலெயிலே
ஆமா.

?

நீங்க நரசய்யாவெ வழியனுப்புனீங்களா ?
ஆமா. காலெயிலே அவரெ ஹைதராபாத்துக்கு
வழியனுப்புனேன்.
ரயில் எத்தனெ மணிக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது ?
சரியா ஆறுமணிக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது.
பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தானே காரெக் கெளப்புறீங்க 2?
ஆமா. பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தான் காரெ ஓட்டுறேன்.

Q:

A:
e.

ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குப் போனீங்களா

Substitution drill

() நான் அனுப்புனேன்.
Substitute
suitably,

and

நான் அனுப்புனேன்.

conjugate

போ
வழியனுப்பு

புறப்படு
கெளம்பு
ஓட்டு
(01) நான் ஓட்டுறேன்.

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

போனேன்.
வழியனுப்புனேன்.
புறப்பட்டேன்.
கெளம்புனேன்.
ஓட்டுனேன்.

நான் ஓட்டுறேன்.

Substitute and conjugate

suitably.
போ
வா
கெளம்பு
வழியனுப்பு

அனுப்பு
புறப்படு
(1) நான் நரசய்யாவெ
வழியனுப்புனேன்.
Substitute and change the verb
accordingly.
நாங்க

நீங்க

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

போறேன்.
வறேன்.
கெளம்புறேன்.
வழியனுப்புறேன்.
அனுப்புறேன்.
புறப்படுறேன்.

நான் நரசய்யாவெ வழியனுப்புனேன்.

நாங்க நரசய்யாவெ வழியனுப்பு
னோம்.
நீங்க நரசய்யாவெ வழியனுப்பு
னீங்க.

அவன்

அவன்
னான்.

நரசய்யாவெ வழியனுப்பு-
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அவ நரசய்யாவெ வழியனுப்புனா.
அவரு நரசய்யாவெ வழியனுப்பு-

அவ

அவரு

னாரு.
அவங்க நரசய்யாவெ வழியனுப்புனாங்க.

அவங்க

(iv) நான் காரெ ஓட்டுறேன்-.
Substitute and change the
verb accordingly,
நாங்க

நான் காரெ

ஓட்டுறேன்.

அவரு

நாங்க காரெ ஓட்டுறோம்.
நீங்க காரெ ஓட்டுறீங்க.
அவன் காரெ ஓட்டுறான்.
AUG SIG Qe gue:

அவங்க

அவங்க

நீங்க
அவன்

(2) ரயில் ஆறுமணிக்கு வந்தது.

காரெ

ஓட்டுருங்க.

ரயில் ஆறுமணிக்கு வந்தது.

Substitute and conjugate
suitably.

ரயில் ஆறுமணிக்குப் போனது.
ரயில் ஆறுமணிக்குப் புறப்பட்டது.

போ

புறப்படு
(11) ரயில் ஆறுமணிக்கு

வந்தது.

ரயில் ஆறுமணிக்கு வந்தது.

Substitute
கார்

பஸ் ஆறுமணிக்கு வந்தது.
கார் ஆறுமணிக்கு வந்தது.

வண்டி

வண்டி ஆறுமணிக்கு வந்தது.

Lue

f.

Transformation drill

(1) அவரு ஹைதராபாத்துக்குப்போனாரு.
அவரு

பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு

அவரு

எங்கே போனாரு

?

அவரு

எங்கே ஓட்டுனாரு ?

ஓட்டுனாரு.
ரயில் ஸ்டேஷனுக்கு

வந்தது.

(1) ரயில் ஆறுமணிக்கு வந்தது.
கார் நாலுமணிக்குப் புறப்பட்டது.
பஸ் ரெண்டுமணிக்கு வந்தது.
(11) நரசய்யா வந்தாரு.
நான் வழியனுப்புனேன்.
நான் காரெ ஓட்டுனேன்.

ரயில் எங்கே வந்தது ?
ரயில் எத்தனெ மணிக்கு வந்தது ?
கார் எத்தனெ மணிக்குப்
புறப்பட்டது ?
பஸ் எத்தனெ மணிக்கு வந்தது ?
நரசய்யா வரலெ.
நான் வழியனுப்பலெ.
நான் காரெ ஓட்டலெ.
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EXERCISES
cues

the

using

Fill in the blanks
given below.

g.

given in parentheses as in the model

Model: அவரெ............ னேன்.
நான் அவரெ

(சோய்)

அனுப்புனேன்-.

(i) நீங்க காரெ...........-- தீங்களா ? (start)
(ii) நீங்க நரசய்யாவெ.......... நீங்களா ? (96௯0 140 ௦8)
(011) நான் காரெ.......ப றேன். (81196)
Gv)

rua...Ie

(get down)

(9 ரயில்............ ஆறு
h.

மணிக்கு வந்தது.

(exactly)

Match the following.
|
நான்

i.

|

|

நீங்க

|

அவரு

|

ரயில்

வந்தது

போரறுரு
போனீங்க

அனுப்புனேன்

|

Write the words represented by the formula.

Example: அனுப்புனேன்

அனுப்பு 4 12%

(i) வழியனுப்பு 4 184 :....... அவை
(பிவா 4 1850: பவ!
Example:
(1) கெளம்பு
(i)

கெளப்பு

போறாரு

போ

+ Present

- ர26றம் : ..........
4

112524: ....

ப

(ii) ஓட்டு + ரசனாம் : ...... பபப
(12) அனுப்பு

* 204 : .......(ப வ

(2) வழியனுப்பு
j.

*

ரச : .....

Frame questions for the answers given below following the models.

14௦021.

கூ: இல்லெ, நான் ஸ்டேஷனுக்குப் போகலெ.
0 : நீங்க ஸ்டேஷனுக்குப் போனீங்களா ?

(0) இல்லெ, நான் ஊருக்கு அனுப்பலெ.
(ii) இல்லெ, நான் ஊருக்கு வழியனுப்பலெ.
(14) இல்லெ,

Model

நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரலெ.

4: ஆமா, பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தான் காரெக்
கெளப்புறேன்.
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௦0:

பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தானே
கெளப்புறீங்க ?

(i) ஆமா, நான்தான் அவரெ
k.

ஊருக்கு அனுப்புனேன்.

ஹைதராபாத்துக்குத் தான் போறாரு.

அவரு

(ய் ஆமா,

காரெக்

Answer these questions.
(1) நரசய்யா

(1)
(0)
(1090
(9)

நீங்க
உங்க
உங்க
நீங்க

எங்கே

போரறுரு

?

கார் ஓட்டுறீங்களா ?
மனெவி உங்களெ மைசருக்கு வழியனுப்புனாங்களா ?
மனெவி/கணவரு உங்ககூட வரலெயா ?
நேத்துக் காலெயிலே ஹாஸ்டலுக்குப் போனீங்களா ?

VOCABULARY

‘send (a person off) கார்
ஓட்டு
‘start’

அனுப்பு
கெளப்பு

வழியனுப்பு

ரயில்வே

ஸ்டேஷன்
ஸ்டேஷன்
எறங்கு

‘motor car’
‘drive’
‘send a person

off’

‘railway station’
‘station’

சரியா

‘exactly’

‘get down’

GRAMMAR
5.30.107.

We

inherently

understand

the

presence of a sequence of cases

namely, objective and dative of direction when we use the verbs [16 அனுப்பு
‘cend (a person ௦11), ஓட்டு 81112, கெளப்பு ‘make someone to start’ etc. These
verbs are called ‘transitive’ verbs. They are dealt with in detail in 12.48, 12.49
and 12.50.

Example:

5. 30. 107.

நான் அவரெ ஊருக்கு அனுப்புனேன்.
நான் காரெப் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஓட்டுறேன்.
நீங்க காரெப் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குக்
கெளப்புறீங்களா ?

When it is added to the
isa kind of interrogative marker.
5,30.108, -ஏ
(Refer 1.3.12). That
tag-question
of
function
the
has
it
gsnoér
particle
emphatic
what he says is true
that
presupposes
speaker
the
is, in this type of question,
and expects the hearer to confirm it. Example:

5, 30. 108.

Sandhi:

இப்ப

காரெ

4

நீங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத் தானே காரெக்
கெளப்புறீங்க ?
ஆமா.
நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத்தான் காரெக்
கெளப்புறேன்.
தான் >

இப்பத்தான்

-* கெளப்புறீங்ககாரெக்

(Refer 8. 21 in 3.20)

கெளப்புறீங்க (Refer 8.20 in 2.17)

ஹைதராபாத்துக்கு * போரறாரா -* ஹைதராபாத்துக்குப் போரறாுரா
பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு * தான் > பஸ் ஸ்டாண்டுக்குத்தான்
(Refer 8. 18 in 2.14)

UNIT

6

LESSON

WRITING

HOME

31

ASSIGNMENTS

DIALOGUE
செல்வி : கலா, என்ன

செய்றே

?

கலா : நான் பாடம் படிக்குறேன்.
செல்வி : நீ வீட்டுப்பாடம் எழுதலெயா ?

Kala, what are you doing ?
I am reading (my) lessons.
Don’t you write the homework ?

கலா : இல்லெ. நான் ராத்திரி
எழுதுவேன்....நீ எப்ப
எழுதுவே ?

No, I will write in the night... When
will you write?

செல்வி : நான் நாளெக்குக் காலெயிலே எழுதுவேன்...
ராத்திரி பாடம் படிப்பேன்....அப்புறம், படம்
வரெவே்...நீ.
இப்ப
STAM oD LL th படிக்

I will write tomorrow

குற

2

morning...
(1)

will read (my) lesson in the night...
Afterwards, I will draw the pictures...
What lesson are you reading now ?
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கலா?

நான் பதினாறாம் பாடம்படிக்குறேன். நீயும்
அதெ படிப்பேயா £?

செல்வி : இல்லெ. நான் பதினாறும்
பாடம் படிக்கமாட்டேன்
...அந்தப்பாடம் எனக்கு
நல்லாப் புரியலெ....நாம
நாளெக்குக் காலெயிலே
ஓம்பதுமணிக்குப் பள்ளிக்
கூடத்துக்குப் பேபோ-

lam

reading

the

sixteenth

No. IJ will not read the sixteanth
lesson...
I did not understand that
lesson well. Shall we go to the school
at nine O'clock
in the morning
tomorrow?

வோமா 2?

கலா : சரி, போவோம்.

Okay,

(We) shall go.

DRILLS
a.

Variation drill

6. 31.109.

நீ படிக்குறே.
நாம போவோம்.

6. 31. 110.

நான் படிக்குறேன்.
நீ என்ன

செய்றே

?

நான் எழுதுவேன்.
நீ என்ன
6. 93. 117.

செய்வே

?

நான் பாடம் படிக்குறேன்.
நான் வீட்டுப்பாடம் எழுதுவேன்.
நான் படம் வரெவேன்.

6. 31. 1142...

நான் பாடம் படிப்பேன்.
நான் படம் வரெவேன்.
நான் பாடம் படிக்கமாட்டேன்.

b.

Build up drill

Gi) paw GumGeourts..
போவோம்
நாம

(1) நீ படிக்குறே.
படிக்குறே

தீ

lesson.

Will you also read that lesson?

நாம போவோம்...
போவோம்
நாம போவோம்.
நீ படிக்குறே.
படிக்குறே
நீ படிக்குறே.
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நீ என்ன செய்றே ?
என்ன செய்றே ?
நீ என்ன செய்றே ?

(11) நீ என்ன செய்றே ?
என்ன செய்றே ?

தீ
(18) நான் வீட்டுப்பாடம்

எழுது-

வேன்.
எழுதுவேன்
வீட்டுப்பாடம்
நான்

எழுதுவேன்
வீட்டுப்பாடம் எழுதுவேன்
நான் வீட்டுப்பாடம் எழுதுவேன்.

(v) நான் பாடம் படிப்பேன்.
படிப்பேன்

நான் பாடம் படிப்பேன்.
படிப்பேன்
பாடம் படிப்பேன்
நான் பாடம் படிப்பேன்.

பாடம்

நான்

நான் பாடம் படிக்கமாட்டேன்.

(vi) நான் பாடம் படிக்க
மாட்டேன்.
மாட்டேன்

c.

நான் வீட்டுப்பாடம் எழுதுவேன்.

மாட்டேன்

படிக்க

படிக்கமாட்டேன்

பாடம்
நான்

பாடம் படிக்கமாட்டேன்
நான் பாடம் படிக்கமாட்டேன்.

Expansion drill

(0 நான் எழுதுவேன்.
வீட்டுப்பாடம் எழுதுவேன்
ராத்திரி எழுதுவேன்

நான் எழுதுவேன்.
நான் வீட்டுப்பாடம் எழுதுவேன்.
நான் ராத்திரி வீட்டுப்பாடம்
எழுதுவேன்.

Gi) நீ எப்ப எழுதுவே ?
வீட்டுப்பாடம் எப்ப
எழுதுவே ?

நீ எப்ப எழுதுவே ?
நீ வீட்டுப்பாடம் எப்ப எழுதுே.2

(ili) நாம

நாம போவோமா ?
தாம பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போவோமா?
நாம ஓம்பதுமணிக்கே பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போவோமா ?
நாம காலெயிலே ஓம்பதுமணிக்கே
பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போவோமா ?
நாம நாளெக்குக் காலெயிலே
ஒம்பதுமணிக்கே பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போவோமா?

போவோமா

?

பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போவோமா?

ஒம்பதுமணிக்கே

போ-

வோமா?
காலெயிலே

போவோமா

?

நாளெக்குப் போவோமா

?
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Question-Answer drill

டு 6:

நீ என்ன செய்றே ?

A:

நான் பாடம் படிக்குறேன்.

Git)

9:
A:

நீ எப்பப் பாடம் எழுதுவே ?
நான் நாளெக்கு எழுதுவேன்.

(ii)

0:
A:

நீ அஞ்சாம் பாடம் படிப்பேயா ?
இல்லெ, நான் அஞ்சாம் பாடம் படிக்கமாட்டேன்.

(Gv)

Q:

நாம நாளெக்குக் காலெயிலே

A:

சரி, போவோம்.

போவோமா

Substitution drill

(1) நான்

படிக்குறேன்.

நான் படிக்குறேன்.

Substitute and change the verb
accordingly.
நாங்க
நாம

நீ
நீங்க

(0 நான் எழுதுவேன்.
Substitute and
accordingiy.
நாங்க

தாங்க படிக்குறோம்.
நாம படிக்குறோம்.
நீ படிக்குறே.
நீங்க படிக்குறீங்க.
நான் எழுதுவேன்.

change the verb

நீங்க

நாங்க எழுதுவோம்.
நாம எழுதுவோம்.
நீ எழுதுவே.
நீங்க எழுதுவீங்க.

அவன்

அவன்

அவ
அவரு

அவ எழுதுவா.
அவரு எழுதுவாரு.

அவங்க

அவங்க

தாம

நீ

(iii) நாம போவோம்.
Substitute and
verb suitably.

எழுதுவான்.

எழுதுவாங்க.

நாம போவோம்.
conjugate

the

நாம படிப்போம்.
. தாம குடிப்போம்.

படி
Git
வரெ

நாமவரெவோம்.

எழுது

நாம எழுதுவோம்.

செய்

நாம

(iv) நீ என்ன செய்றே ?
Substitute and conjugate
verb suitably,

செய்வோம்.

நீ என்ன
the

செய்றே

?

?
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நீ
நீ
நீ
நீ

எழுது
படி
சூடி
வரெ

(v) நான் படிக்கமாட்டேன்.

நான் படிக்கமாட்டேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.
நாங்க

இவன்

நாங்க படிக்கமாட்டோம்.
நாம படிக்கமாட்டோம்.
நீ படிக்கமாட்டே.
நீங்க படிக்கமாட்டீங்க.
இவன் படிக்கமாட்டான்.

இவ

இவ

இவரு

இவரு

இவங்க

இவங்க

நாம

நீ
நீங்க

f.

என்ன எழுதுறே ?
என்ன படிக்குறே ?
என்ன குடிக்குறே ?
என்ன வரெறே ?

Transformation

படிக்கமாட்டா.
படிக்கமாட்டாரு.
படிக்கமாட்டாங்க.

drill

(1) நான் படிக்குறேன்.

நான் படிப்பேன்.
தான் குடிப்பேன்.
நான் எழுதுவேன்.

தான் குடிக்குறேன்.
நான் எழுதுறேன்.
நான் வரெறேன்.

நான் வரெவேன்.

(1) நான் படிக்குறேன்.
நான் குடிக்குறேன்.
நான் எழுதுறேன்.

நீ என்ன
நீ என்ன
நீ என்ன

செய்றே ?
செய்றே ?
செய்றே ?

(111) நான் பாடம் படிப்பேன்.

நீ என்ன
நீ என்ன
நீ என்ன

செய்வே ?
செய்வே ?
செய்வே ?

நான் படம் வரெவேன்.
நான் வீட்டுப்பாடம்
எழுதுவேன்.
(iv) தான் படம் வரெவேன்.

நான் படம் வரெயமாட்டேன்.

நான் பாடம் படிப்பேன்.
நான் வீட்டுப்பாடம்
எழுதுவேன்.

நான் பாடம் படிக்கமாட்டேன்.
நான் வீட்டுப்பாடம் எழுதமாட்டேன்.

EXERCISES
z.

Fill in the blanks
given below.

using

the

cues

given

Model: நீ என்ன.......
நீ என்ன

செய்றே

2

in parentheses as in the model
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(i) நான் பாடம்.............கீகுறேன்.
(read)
(write)
(1) நான் காலெயிலே.............. வேன்.
(ம்

நான் படம்...

ese eteeees வேன்.

(draw)

(understand)

(iV) அந்தப் பாடம் எனக்குப்.........௮ யலே.
(ஐ) நான்..........eeeபடிக்குறேன்.

(lesson)

(homework)

நான்... எழுதுவேன்.

(0

(picture) :
நான்........ ௮ வரெவேன்.
(tomorrow)
(௫1) நான்.......... க்கு எழுதுவேன்.
(1)

h.

Match the following.
[

ரப

போவோம்
படிப்பே
எழுதுவேன்

நான்
நாம
நீ

|

Fill in the blanks using the appropriate conjugated forms

i.

verb

(future)

of the

எழுது ‘write’.

(1) நாம............
(11) நான் பாடம்...வ

(2) நாங்க............-.

j.

Fill in the blanks using the appropriate conjugated forms
of the verb vy. ‘read’,

(i) நான் அஞ்சாம்
(ii) நாம
(11)

k.

(future negative)

பாடம்.........

ராத்திரி........

நீ பாடம்...... பவ்வஷி

Frame questions for the answers given below following the models.
௦0௮

:

4:

நான் பாடம்

0:

நீ என்ன

படிக்குறேன்.

செய்றே

?

() தான் அஞ்சாம் பாடம் படிக்குறேன்.
(i) நான் நாளெக்குக் காலெயிலே எழுதுவேன்,
(ii) தான் அப்புறம் படம் வரெவேன்.
Model:

நான் ராத்திரி எழுதுவேன்.
0: நீ எப்ப எழுதுவே ?

(i) நான் நாளெக்கு வரெவேன்.
(ii) நான் காலெயிலே
(18) நான் காலெயிலே

பாடம்

படிப்பேன்.

படிக்கமாட்டேன்.
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1.

Change these sentences as in the example.
Example

; நான் படிக்குறேன்.
நான் படிப்பேன்.

(i) நான் எழுதுறேன்.

(ii) நான் வரெறேன்.
(111) நான் செய்றேன்.
(1) நாம போறோம்.
m.

Write the words represented by the formulae.
Example:
(0)
(ii)
(ili)
(iv)
(ஸு

படி +
Glaw@
@ig- +
srapgs
வரெ

Gun

(i) erapgi

tug &eiore_Gr
oir

+ Future neg ¢ oo...

Gi) eu@g

+

Future neg:

-+ Future neg:
]4பர்பாச தே

(v) eum

Future neg : (பவ

Example:
(0 கொடு

வவ

.....ee,

4

+

படி + Future neg.

«oe

(02) கொடு

(ii) Gig

+ Future

Future oe eee
+ Futureto... eees
Future 2 வவ
+ Futures வை
-* 1*பர்பாச2 (வவ

Example:

(iii) @ig.

GurGaumb

2

படிக்க

படி

+ Inf.

* ]ஈரி.; ப
+

Inf

eee

(வா
183 வ
(iv) எழுது “ரமி:
வ
(v) செய் “ட ]ஈம்.2
ees
(vi) euGy + Inf. s cece eens
n.

Answer these questions.

(1) நீங்க காலெயிலே படிக்குறீங்களா ?
(11) நீங்க ராத்திரி எழுதுவீங்களா ?
(iii) நீங்க இப்ப எத்தனாம் பாடம் படிக்குறீங்க ?

(2) நீங்க எத்தனெ மணிக்குப் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போவீங்க 7
(1) நீங்க நேத்து வீட்டுப்பாடம் எழுதலெயா ?
(0) நீங்க காலெயிலே என்ன

செய்வீங்க ?

(0) நீங்க ப்ரெஞ்சுமொழி படிப்பீங்களா ?
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VOCABULARY
செய்
படி
எழுது

‘do’
‘read’
‘write’

பாடம்
வீட்டுப்பாடம்
படம்

‘lesson’
‘homework’
‘picture’

வரெ

‘draw’

புரி

‘understand’

GRAMMAR
6.31.109. This Unit mainly deais with objective case in general and future
As we have seen earlier in 5.27.97 the finite verb in
tense in particular.

establishes a relationship with its subject in terms of person,
Tamil
This lesson
number and gender indicated by the pronominal suffixes.
introduces

the

~ggib.

and

-ey

suffixes

pronominal

Their

occurrence

the finite verb is conditioned by the subjects & ‘vou (sg)'’and gain
pl.) respectively.

This may be represented

நீ

‘we

in

(excl.

as follows.

-ஏ

நாம

-ஓம்

Example :

6. 31. 109,

6.31.110.

நீ படிக்குறே.
நாம போவோம்.

eresraxr Gleus

is a verb

form which questions

any verb in a state-

ment.
Like other verbs this is also conjugated for all tenses in all persons.
the following examples.

6. 31. 110.

நீ என்ன செய்றே ?
நீ என்ன

6.31.111.

See

செய்வே

?

Before going into the details of the future tense

mention

may be

made about the objective case.
The objective case is that which obligatorily
needs the presence of a transitive verb in the predicate.
This objective case is
expressed by a noun and the case markec -er (Reter 3.20.74).
Unlike other cases, the use of this case is restricted only to denote an object of
action expressed by a transitive verb. That is, the transitive verbs like Ut.
‘study’, cuGly ‘draw’, etapgy ‘write’ etc., identify the noun and the objective case
marker as their object.

6.31. 111.

Let us now consider the following

நான் படம்

வரெவேன்.

In the sentences 6.31.111, as we know, Umud
work’ and
‘study’,

cud

erapgy

found in objects.

sentences.

நான் பாடம் படிக்குறேன்.
நான் வீட்டுப்பாடம் எழுதுவேன்.
‘lesson’,

afi_@Qunimt_wb

‘home-

‘picture’ are the objects required by the transitive verbs
‘write’ and auGly
We

may

say

‘draw’
thit

respectively.
the

objective

But
case

படி

no case marker is
marker

is covertly
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expressed in these sentences and the condition
oblitgatory to add the objective case

marker

for

this

if a noun

may be that it is not
refers to

an

inenimate

object.
6.341.112.

-ப்ப்- ஊம் -வ்- are the future tense

diately added to the strong and weak verb

6. 91. 112,

markers

and they are imme-

stems respectively.

Example:

நான் பாடம் படிப்பேன்.
நான் படம் வரெவேன்.

Unlike the present and past tense negative the future negative has two kinds
of forms.
Of them, the first kind of negative occurs with human nouns.
It is

expressed by infinitive, the negative
sufhx, Example:
6. 31. 112.

marker -rpmiii_- and

the

pronominal

நான் பாடம் படிக்கமாட்டேன்.

201 : எழுதலெ * ஆ-2 எழுதலெயா
படிப்பே 4 ஆ 5 படிப்பேயா (Refer S. 8 in 1.5)
நாளெக்கு - காலெயிலே -5 நாளெக்குக் காலெயிலே
எனக்கு -- புரியலெ எனக்குப் புரியலெ
பள்ளிக்கூடத்துக்கு * போவோமா - பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போவோமா ? (௩௨2 5181 214)
அந்த *- பாடம் அந்தப் பாடம் (௩22 5.4 ம 1.2)

UNIT

6

LESSON 32

AT

THE

TIFFIN

HALL

DIALOGUE
சுரேஷ் : இந்தாப்பா சர்வர்,
டிபன் என்ன

இருக்குது?

சர்வர் : இட்லி வடெ, பூரிகெழங்கு,
உப்புமா

இருக்குதுங்க.

Look (here)
you have) ?

server,

what

Idli and Vada, Puri and potato curry
and Uppuma are (available), sir.

சுரேஷ் : இட்லி சூடா இருக்குமா ?

Will Idli be hot ?

சர்வர் ண: இல்லெ, அவ்வளவு

No, (it) will not be so hot;
will be tolerably hot.

இருக்காது ;

சூடா

சுமாரா

tiffin (do

(but) it

இருக்கும்.
சுரேஷ் : சரி, எனக்கு ஒரு பிளேட்
இட்லி வடெ
கொண்டு
வா...நரசய்யா நீங்க
என்ன சாப்பிடுறீங்க ?

Alright,

bring one

plate of Idli and

Vada for me... Mr. Narasaiah, what
would you (like to) eat?
:
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நரசய்யா : நான் ஒரு மசால்தோசெ
சாப்பிடுறேன் ... இங்கே
மசால்தோசெ எப்படி

T will eat one Masala
is Masala Dosa here ?

சுரேஷ் : நல்லா

(It) will be good.

Dosa...

How

இருக்கும் ?

இருக்கும்.

நரசய்யா : அப்படீன்னா...சர்வர்

சர்வர்:

எனக்கு

ஒரு

தோசெ

கொடு.

மசால்

சார்!
உங்களுக்குச்
சாம்பார் வேணுமா,
சட்னி வேணுமா ?

!

If it is so... Server!
Masala Dosa.

Give Sambar

சர்வர் : இது ஐஸ் வாட்டர். இதெக்
குடிக்குறீங்களா ?

This is ice water.

கொடு...அதெயே

குடிக்குறேன்.

some

water

(to me)...

(Would

Alright, give (that)...

b.

இருக்குமா 2
இருக்காது.

6. 32. 114.

நான் அதெக் குடி.க்குறேன்.
நீங்க இதெக் குடிக்குறீங்களா ?

6. 32, 115.

நீ ஒரு பிளேட் இட்லி வடட கொண்டுவா.
இட்லி, வடெ, பூரி கெழங்கு இருக்குது.

Build up drill

(1) இட்லி சுமாரா இருக்கும்.

இருக்கும்
சுமாரா

இட்லி
(109 இட்லி சூடா இருக்காது.

இருக்காது
சூடா

இட்லி

(me)

you like

(0) will

the same.

இட்லி சுமாரா இருக்கும்.
இட்லி டா
இட்லி ஐடா

Give

to) drink this ?

Variation drill

6. 32. 113.

one

too,

DRILLS
a.

me

Sir, do you want Sambar or Chutney ?

சுரேஷ் : சாம்பார் கொடு...
கொஞ்சம் தண்ணீரும்
கொடு.

சுரேஷ் : சரி,

give

இட்லி சுமாரா இருக்கும்.

இருக்கும்
மாரா

இருக்கும்

இட்லி சுமாரா இருக்கும்.
இட்லி கூடா

இருக்காது.

இருக்காது
ஐடா

இருக்காது

இட்லி சூடா இருக்காது.

drink
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(111) நான் அதெக் குடிக்குறேன்.

குடிக்குறேன்

குடிக்குறேன்
அதெ

அதெக் குடிக்குறேன்
நான் அதெக் குடிக்குறேன்.

நான்
c.

நான் அதெக் குடிக்குறேன்.

Expansion drill

(1) நான் குடிக்குறேன்.
அதெயே குடிக்குறேன்.

நான் குடிக்குறேன்.
நான் அதெயே குடிக்குறேன்.

(14) நீங்க குடிக்குறீங்களா ?
இதெக் குடிக்குறீங்களா ?

நீங்க குடிக்குறிங்களா ?
நீங்க இதெக் குடிக்குறீங்களா ?

(11) இட்லி சூடா இருக்காது.

இட்லி கடா இருக்காது.
இட்லி அவ்வளவு ஐடா

அவ்வளவு

ஐடா

இருக்காது.

இருக்காது.
(11) நீ கொண்டு

வா.

வடெ கொண்டு வா
இட்லி கொண்டுவா
ஒரு பிளேட் கொண்டுவா

நீ
நீ
நீ
நீ

கொண்டு வா.
வடெ கொண்டு வா.
இட்லி வடெ கொண்டு வா.
ஒரு பிளேட் இட்லி வடெ.

கொண்டுவா.
d.

Question-Answer drill

Qi) Q:
A:

(ய) ௦:
4:
e.

டிபன் என்ன இருக்குது ?
இட்லி வடெ, பூரி கெழங்கு, உப்புமா இருக்குது:
இட்லி ஐடா இருக்குமா ?
அவ்வளவு சூடா இருக்காது, சுமாரா

இருக்கும்.

Substitution drill

(ப நீங்க என்ன

சாப்பிடுறீங்க ?

நீங்க என்ன

சாப்பிடுறீங்க 2?

Substitute and chinge the verb
accordingly.
அவன்

அவன் என்ன

அவ

அவ

அவரு

அவரு

அவங்க

அவங்க

(11) இட்லி சுமாரா இருக்கும்.

என்ன

சாப்பிடுறான் ?

சாப்பிடுறு ?

என்ன
என்ன

சாப்பிடுறாரு ?
சாப்பி௫ருங்க

இட்லி சுமாரா இருக்கும்.

Substitute

சூடா
பெரியதா
அழ்கா

இட்லி ஐடா இருக்கும்.
இட்லி பெரியதா இருக்கும்.
இட்லி அழகா இருக்கும்.

?
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(ili) இட்லி சூடா
Substitute
வடெ

இட்லி ஐடா

இருக்காது.

வடெ ஜடா இருக்காது.
பூரி டா இருக்காது.
கெழங்கு தடா இருக்காது.
உப்புமா சூடா இருக்காது.
மசால்தோசெ சடா இருக்காது.
சப்பாத்தி சடா இருக்காது.

பூரி

கெழங்கு
உப்புமா
மசால் தோசெ
சப்பாத்தி
12)

உங்களுக்குச் சாம்பார்
வேணுமா 2
Substitute
சட்னி

உங்களுக்குச் சாம்பார் வேணுமா ?

தண்ணீரு

உங்களுக்குத் தண்ணீரு
வேணுமா ?
உங்களுக்குக் காபி வேணுமா

உங்களுக்குச் சட்னி வேணுமா

காபி
f.

இருக்காது.

Transformation

?

?

drill

(0) நான் அதெக் குடிக்குறேன்.

நீங்க அதெக் குடிக்குறீங்களா ?
நீங்க அதெச் சாப்பிடுறீங்களா £
நீங்க அதெப் படிக்குறீங்களா ?

நான் அதெச் சாப்பிடுறேன்.
நான் அதெப் படிக்குறேன்.

இட்லி கடா இருக்கும்.
வடெ சுமாரா இருக்கும்.
பூரி ஐடா இருக்கும்.

(ii) இட்லி டா இருக்குது.
வடெ சுமாரா இருக்குது.

பூரி கடா இருக்குது.

இட்லி கடா இருக்காது.
வடெ சுமாரா இருக்காது.
பூரி டா இருக்காது.

(iii) இட்லி கடா இருக்கும்.
வடெ சுமாரா இருக்கும்.
பூரி சூடா இருக்கும்.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below.

using

Model : ......

வடெ

the

given

வ Besos.

in parentheses as in the model

(Vada, a cake of black gram)

இருக்குது.

(i) see
(19) அணைய
(ய்)...
(039) வணைவ்
(0 வப

இருக்குது.
இருக்குது.
இருக்குது.
Gesepiton
வேணுமா

(vi) பப்ப

Gang.

ப வவ

cues

(181)
(யம
(பீரா)
? (Chutney)
? (டக, ௨89006 ற020க12ம் ௭11 மடவி1)

(water)

(111) நீங்க என்ன.............. றீங்க?

,

(ஊஊ)
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(எ)

இட்லி............. இருக்கும். (001219)

(20) இட்லி............. இருக்குமா ? (1௦0)
Fill in the blanks using the appropriate conjugated forms
ஏமம் இரு 5,

(future) of the

(0) இட்லி சுமாரா.............
(1) பூரி கெழங்கு சடா.............
(11) உப்புமா நல்லா..............
Fill in the blanks using the appropriate conjugated forms

of the

(future negative)

verb Qu, ‘be’.
(i) இட்லி

வடெ

சூடா.............

(1) பூரி கெழங்கு
(11) உப்புமா

சுமாரா..............

நல்லா...............

Frame questions for the answers given below following the models.

Model
(0 வடெ

&: இட்லி இருக்குது.
0 : என்ன இருக்குது ?

இருக்குது.

Gi) பூரி கெழங்கு

இருக்குது.

(4) உப்புமா இருக்குது.
4௦௦21

&:

இட்லி சுமாரா இருக்கும்.

0: இட்லி எப்படி இருக்கும் ?
(0 இட்லி வடெ சடா இருக்கும்.
(ii) மசால்தோசெ நல்லா இருக்கும்.
(i) உப்புமா சுமாரா இருக்கும்.
Model

&: இல்லெ. இட்லி அவ்வளவு
0: இட்லி கடா இருக்குமா ?

(0) இல்லெ. வடெ. அவ்வளவு
k.

ஜடா

நல்லா இருக்காது.

Change these sentences as in the example.
Example:

இட்லி டா இருக்கும்.
இட்லி கடா இருக்காது.

(1) இட்லி சுமாரா இருக்கும்.
(1) மசால்தோசெ
1.

நல்லா இருக்கும்.

Write the words represented by the formulae.

1116 : இருக்கும்
(i) eng + Future: oe
(1) கொடு 4 7*ப0பரச? .......(ஃ
(0 குடி + Future s vases

Quy

+ Future

இருக்காது.
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Example

(i) Gan@

m.

+

:

இருக்காது

Future neg.:

(41) @q.

+

Future neg:

(11)

+

Future neg.:

Lig,

:

இரு

+ Future neg.

oo.

ue
wee

Answer these questions.

(0)
(1)
Gil)
Gv)

உங்களுக்கு இட்லி வடெ பிடிக்குமா ?
உங்களுக்குச் சாம்பார் பிடிக்குமா ? சட்னி பிடிக்குமா 2
நீங்க காலெயிலே என்ன சாப்பிடுறீங்க ?
உங்க ஹாஸ்டல்லே இட்லி ஐடா இருக்குமா ?

(1) ஹோட்டல்லே

உப்புமா

இருக்குமா

?

(21) ஹாஸ்டல்லே மசால்தோசெ நல்லா இருக்குமா 2?
(vii) நீங்க காலெயிலே ஐஸ்வாட்டர் குடிக்குறீங்களா ?
(vill) உங்க வீட்டுலே தோசெ எப்படி இருக்கும் ?
VOCABULARY
டிபன்

‘tiffin’

இட்லி

‘Idli,

a kind

of

cake prepared
by steaming a
dough of rice
and black gram.

eG

‘Vada,acake of

up

black gram’

‘Puri, a confectionary prepared

out of wheat
flour’
கெழங்கு

‘acurry prepar-

உப்புமா

ed out of potatoes and onions’

‘Uppuma, a preparation of flour
cooked with salt’

சூடு

‘hotness’

சுமாரா

‘tolerably’

பிளேட்

‘plate’

சாப்பிடு

‘eat’

wmenebGgrGle

‘masala Dosa,
a kind of rice

அப்படீன்னா

‘if that is so’

cake prepared
with curry
stuff’

சாம்பார்

‘Sambar, asauce
prepared with

தண்ணீரு

‘drinking மகர”.

சட்னி

‘a relish for food
(chutney)’

dhall’

ஐஸ்வாட்டர்

‘ice water’
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GRAMMAR
6.32.113. ~1b is the future tense marker which is immediately added to both
strong and weak verb stems when non-human nouns occur as subjects.
Example:

6. 92. 119,

இட்லி சுமாரா இருக்கும்.
இட்லி கடா

இருக்குமா ?

Note that there is no pronominal suffix in the above sentences.
denotes the agreement between

the subject and predicate

The sufhx -1

and the future tense

marker. - We noticed in the lesson (6.31) that the future negative has two
kinds of forms and the first kind of negative occurs with human nouns (Refer
6.31.112). The second kind of negative cccurs with non-human nouns. It is
expressed by verb stem

(strong or weak),

pronominal suffix -g).

Example:

6. 32.113.
6.32.114.

negative marker

The objective case marker -er is obligatory

6. 32. 114.

-.9-

and

the

இட்லி சூடா இருக்காது.

identifies a pronoun as its object.

6.32.115.

the

when a transitive verb

Example:

நான் அதெக் குடிக்குறேன்.
நீங்க இதெக் குடிக்குறிங்களா ?

In Tamil, several nouns may be sequenced one after another without

any conjunctive particle if they are semantically related.

6. 32. 115.

Example:

நீ ஒரு பிளேட் இட்லி வடெ கொண்டுவா.
இட்லி வடெ, பூரி கெழங்கு இருக்குது.

8201 : குடிக்குறீங்க -- ஆ -2 குடிக்குறீங்களா (18842 5.19 1௦ 214)
இதெ - குடிக்குறீங்களா - இதெக் குடிக்குறீங்களா ?
(Refer 8.20 in 2.17)

2 MEeHee

+ Fmibunt > 2 wWaEEHsSEe சாம்பார் (வேணுமா

?

Refer 5.18 in 2.14)

UNIT

6

LESSON

BUYING

33

A SAREE

DIALOGUE
கடெக்காரன்

: வாங்க,

வேணும்

கமலா : பொடவெ

என்ன

Please come, what do (you) want?

?

வேணும்.

(1) want sarees.

கடெக்காரன் : உக்காருங்க.. இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம்,

Please sit down...
These are
all
Kanjeevaram and Banaras silk sarees,

பனாரஸ் பட்டுப் பொடவெங்க . . . அதெல்லாம்

madam -... Those are all the latest
(modern) nylon and nylex sarees ...

லேட்டஸ்ட்

நைலான்

நைநைலக்ஸ் ஸாரிங்க...
உங்களுக்கு எது
வேணும் ?

Which

one do you want?
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கமலா

: எனக்குப் பட்டுப்பொட வெ வேணும்...அந்தக்
கறுப்புப் பட்டுப் பொடவெயெ எடுங்க.

கடெக்காரன்:

இந்தாங்க....இந்தப்
டொடவெயெயும்

I want silk sarees...
black silk saree.

Please

take that

Please see this.... Please see this saree
too,madam.

பாருங்க,
கமலா: அது

வேண்டாம்.

கடெக்காரன் : நீங்க எந்தப் பொட
வெயெ வாங்குறீங்க ?
கமலா

: நான்
இந்தப்
பச்செப்
பொடவெயெ
வாங்குறேன்....என்ன வெலெ?

கடெக்காரன்: நாங்க
நூத்தியம்பது ரூபாய்க்கு விக்கு-'
றோம்.... உங்களுக்கு

நூத்திநாப்பதுக்குத்

(I) do not want that (saree).
Which saree do you buy ?

I buy this green

saree...

How

much

does (it) cost ?

We sell this saree for one hundred
and fifty rupees... We will give you
for one hundred and forty... Please
take, madam,

தறோம்...எடுங்க.
கமலா

: இந்தாங்க பணம். பில்
கொடுங்க.

Please take this money.
the bill.

Give

(me)

DRILLS
a.

Variation drill

6, 39, 116.

நீங்க அந்தப் பட்டுப் பொடவெயெ

நீங்க எந்தப் பொடவெயெ

நான் இந்தப் பச்செப் பொடவெயெ
6. 33. 117.

b.

எ௫ங்க.

வாங்குறீங்க ?
வாங்குறேன்.

இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம், பனாரஸ் பட்டுப் பொடவெ.
அதெல்லாம் நைலான், நைலக்ஸ் ஸாரி.

Build up drill

@) நீங்க அந்தப் பொடவெயெ

நீங்க அந்தப் பொடவெயெ

எடுங்க.

எடுங்க.

எடுங்க

எட௫ங்க

பொடவெயெ

பொட வெயெ
எடுங்க
அந்தப் பொடவெயெ எ௫ங்க
நீங்க அந்தப் பொடவெயெ

அந்த
நீங்க

எடுங்க,

500] An Intensive Course in. Tamif:
“(ம இதெல்லாம்

காஞ்சிபுரம்,

இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம், ப்னாரஸ்'

பனாரஸ் பட்டுப்பொடவெ.
பொடவெ

பட்டுப்பொடவெ.
பொடவெ
பட்டுப்பொடவெ
பனாரஸ் பட்டுப்பொடவெ
காஞ்சிபுரம், பனாரஸ் பட்டுப்பொடவெ
இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம், பனாரஸ்
பட்டுப்பொடவெ.

பட்டு
பனாரஸ்

காஞ்சிபுரம்
இதெல்லாம்
c. _ Expansion drill
(1) நான் வாங்குறேன்.
இந்தப் பச்செப் பொடவெயெ
வாங்குறேன்

(11) நீங்க எடுங்க.

நான் வாங்குறேன்.
நான் இந்தப் பச்செப் பொடவெயெ வாங்குறேன்.

அந்தப் பட்டுப் பொடவெயெ

நீங்க எடுங்க.
நீங்கஅந்தப் பட்டுப் பொடவெயெ

ளடுங்க

எடுங்க.

(iil) அதெல்லாம்

அதெல்லாம் ஸாரி.
அதெல்லாம் நைலக்ஸ் ஸாரி,

ஸாரி.

நைலக்ஸ் ஸாரி
நைலான் ஸாரி
லேட்டஸ்ட்

அதெல்லாம்

ஸாரி

நைலக்ஸ்
d.

நைலக்ஸ்

ஸாரி.

Question-Answer drill

(1) Q:
(1)
(iii)

e.

நைலான்,

ஸாரி.
அதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் நைலான்,

வாங்க, என்ன வேணும் ?

A:

பொடவெ

வேணும்.

6:
A:

உங்களுக்கு எது வேணும் ?
எனக்கு அந்தக் கறுப்புப் பட்டுப்பொடவெ

Q:

நீங்க எந்தப் பொடவெயெ

A:

நான் இந்தப் பச்செப் பொடவெயெ

வேணும்.

வாங்குறீங்க 2

வாங்குறேன்.

Substitution drill

(1) நீங்க எந்தப் பொடவெயெ
வாங்குறீங்க ?.

நீங்க எந்தப் பொடவெயெ
வாங்குறீங்க ?

Substitute and change the noun
accordingly,

ஸாரி
ப்ராக்கு

நீங்க எந்த ஸாரியெ வாங்குறீங்க 2?
நீங்க எந்தப் ப்ராக்கெ வாங்குநீங்க ?
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பாவாடெ

நீங்க எந்தப் பாவாடெயெ
வாங்குறீங்க ?
. நீங்க எந்த ஜாக்கெட்டெ
வாங்குறீங்க ?
நீங்க எந்தத் தாவணியெ
வாங்குறீங்க ?

ஜாக்கெட்டு
தாவணி

(1) இதெல்லாம் நைலான் ஸாரி,
Substitute
நைலக்ஸ்
காஞ்சிபுரம்
பனாரஸ்
பட்டு

இதெல்லாம் நைலான் ஸாரி.

(iii) நான் இந்தப் பச்செப்

நான் இந்தப் பச்செப் பொடவெயெ வாங்குறேன்.

பொடவெயெ
Substitute
வெள்ளெ

வாங்குறேன்.

செவப்பு

நீல(ம்)
மஞ்சள்
கறுப்பு

f.

இதெல்லாம்
இதெல்லாம்
இதெல்லாம்
இதெல்லாம்

நைலக்ஸ் ஸாரி.
காஞ்சிபுரம் ஸாரி.
பனாரஸ் ஸாரி.
பட்டு ஸாரி.

நான் இந்த வெள்ளெப் பொட வெயெ வாங்குறேன்.
நான் இந்தச் செவப்புப் பொடவெடெ வாங்குறேன்.
நான் இந்த நீலப் பொடவெயெ
வாங்குறேன்.
நான் இந்த மஞ்சள் பொடவெயெ
வாங்குறேன்.
நான் இந்தக் கறுப்புப் பொடவெயெ வாங்குறேன்.

Transformation drill

(i) எனக்குப் பட்டுப் பொடவெ
வேணும்.
எனக்கு நைலான் ஸாரி
"வேணும்.
எனக்கு நைலக்ஸ் ஸாரி
வேணும்.

உங்களுக்கு எது வேணும் ?

(ii) நான் இந்தப் பொடவெயெ

நீங்க எந்தப் பொடவெயெ
வாங்குறீங்க ?
நீங்க எந்த நைலான் ஸாரியெ
எடுக்குறீங்க ?
நீங்க எந்த நைலக்ஸ் ஸாரியெ
வாங்குறீங்க ?

வாங்குறேன்.
நான் இந்த நைலான்
ஸாரியெ எடுக்குறேன்.
நான் இந்த நைலக்ஸ்
ஸாரியெ வாங்குறேன்.

,

உங்களுக்கு எது வேணும் ?
உங்களுக்கு எது வேணும் ?
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EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below.

using

the

cugs

given

in parentheses as in the model

14௦021 ; இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம்.............. பொடவெங்க,

(silk)

இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் பொடவெங்க,
(i) இந்தாங்க............. (௦0)

(1) அந்தக்............ பட்டுப் பொடவெயெ எடுங்க. (18015)
(iii) நான் இந்தமப்..............பொடவெயெ வரங்குறேன். (81860)
(IV) BIG. reece ரூபாய்க்கு aT CEpD. (one hurdred and fifty)
(v)

உங்களுக்கு.............. ரூபாய்க்குத்

தரோம்.

(one hundred and forty)

(1) அந்தக் கறுப்புப் பட்டுப் பொட்வெயெ.............. igs. (take)
(vii) இந்தப் பொடவெயெயும்.............. ங்க. (see/have a glance)
(vill) நீங்க எந்தப் பொடவெயெ............. றீங்க 2 (609)
h.

Transform the following singular

non-honorific

imperatives

into singular

honorific imperatives.

() நீ கொடு.
(1) நீ எடு.
(11) நீ வாங்கு.
(6)

i,

நீ பாரு.

Frame questions for the answers given below following the models.
Model

&: எனக்கு அந்தக் கறுப்புப் பொடவெ
0: உங்களுக்கு எது வேணும் ?

வேணும்.

(ப எனக்கு இந்தப் பச்செப் பொடவெ வேணும்.
(01) எனக்கு அந்த நைலக்ஸ் ஸாரி வேணும்.
j.

Write the word represented by the formula.

Example:
(0 ஸாரி

பொடவெயெ

Glumt_Gleu

+ Objective

+ Objective: வவ

(8) பட்டு + Objective: ...
ee
(111) காஞ்சிபுரம் -- 04)201146: ....... (டவ
(iv) @jumus + Objective: ....
eee
k.

Answer these questions.

(0) நீங்கஉங்க மனெவிக்குப் பட்டுப் பொடவெ வாங்குறீங்களா?
Gi) கடெக்காரன் அந்தப் பச்செப் பொடவெயெ எத்தனெ
ரூபாய்க்கு விக்குறான் ?
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(iii) உங்க மனெவிக்கு லேட்டஸ்ட் நைலக்ஸ் ஸாரி
வாங்குவீங்களா ?
(19) உங்களுக்குக் கறுப்புப் பட்டுப் பொடவெ பிடிக்குமா ?
(Vv) உங்களுக்குப் பச்செப் பட்டுப் பொடவெ பிடிக்காதா ?
VOCABULARY
பட்டு

‘silk’

நைலான்
ஸாரி

‘nylon’
‘sari’

எடு

லேட்டஸ்ட்

நைலக்ஸ்
கறுப்பு

‘latest’

‘nylex’
‘black’

‘take’

பாரு

‘see/have a

‘buy, purchase’

ué&Gle

‘green’

‘one hundred

வில்

glance’
வாங்கு

நூத்தியம்பது

and fifty’

நூத்திநாப்பது

‘one hundred

‘sell’
,

wessrib

‘money’

and forty’

பில்

‘bill’

GRAMMAR
6.33.116. It was said in lesson 6.31 that the objective case marker is optional if
a noun refers to an inanimate object.
But it is almost obligatory when an
inanimate object is preceded by any demonstrative adjective.
Example:

6. 93. 116.

நீங்க அந்தப் பட்டுப் பொடவெயெ எடுங்க.
நீங்க எந்தப் பொடவெயெ வாங்குறீங்க ?
நான் இந்தப் பச்செப் பொடவெயெ வாங்குறேன்.

6.33.117. InTamil, several attributes may be sequenced one after another

before

a noun without any conjunctive particle if they are semantically related
6.32.115).
Example:

(Refer

6. 33. 117.

இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம், பனாரஸ் பட்டுப் பொடவெ.
அதெல்லாம் நைலான், நைலக்ஸ் ஸாரி.

Sandhi: இது * எல்லாம் -5 இதெல்லாம்
அது

-* எல்லாம் -? அதெல்லாம் (8

5.3 ௩ 1.2)

பட்டு *- பொடவெ -2 பட்டுப்பொடவெ
கறுப்பு - பொடவெ கறுப்புப் பொடவெ
எந்த * பொடவெ -2 எந்தப் பொடவெ
பச்செ 4 பொடவெ -பச்செப் பொடவெ (888 3.4 1௨1,2)
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A TELEGRAM

DIALOGUE
நரசய்யா : சுரேஷ்! நாளெக்கு
மிஸஸ் ராமு மைகுருலேயிருந்து வறாங்களாம்.

Suresh!

சுரேஷ் : அப்படியா ? உங்களுக்கு
எப்படித் தெரியும் ?

Is that so? How do you know ?

நரசய்யா

Look ! (Here is) Ramu’s telegram.

: இதோ

!

ராமுவோடெ

is coming
evening.

(It seems) that
from

Mysore

Mrs. Ramu
tomorrow

தந்தி.
சுரேஷ் : எங்கே

? ...அதெ

என்-

Where (it is)... Please shew it to me.

கிட்டெக் காட்டுங்க..

நரசய்யா : இந்தாங்க... இதெதக்
கமல
அம்மாவுக்குக்
காண்பிக்குறீங்களா ?

Please take this... Will you please
show this to Kamala madam ?
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சுரேஷ் : சரி, காண்பிக்குறேன்...
நீங்க
இப்ப
எங்கே
போறீங்க ?

Alright, (1) will show (it to her)...
Where are you going now?

நரசய்யா : நான் இப்ப இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் போறேன்.

Now

சுரேஷ் : பேராசிரியரு இன்ஸ்டிடியூட்டுலே இருக்குறுராம்..
இந்தச் சேதியெ அவருகிட்டெயும் தெரிவிங்க...
நான்
கமலா
அம்மாரவுக்குச் சொல்லுறேன்.

(It seems that) Professor (Sundaram)
is in the Institute....Please inform this
news to him also...1 will tell Kamala
madam.

நரசய்யா

Alright | Shall I take leave of you?

; சரி, நான் வரட்டுமா

?

IJ am going to the Institute.

DRILLS
a.

Variation drill

7.94. 118,

நீங்க இதெக் கமலா அம்மாவுக்குக்
காண்பிக்குறீங்களா ?
நீங்க சேதியெ அவருக்கும் தெரிவிங்க.
நீங்க அதெ எனக்குக் காட்டுங்க.
நான் சேதியெக் கமலா அம்மாவுக்குச் சொல்லுறேன்.

7. 34, 119.

நீங்க இதெக்

கமலா அம்மாகிட்டெக்

காண்பிக்குறீங்களா ?
நீங்க சேதியெ அவருகிட்டெயும் தெரிவிங்க.
நீங்க அதெ என்கிட்டெக் காட்டுங்க.
நான் சேதியெக் கமலா அம்மாகிட்டெச்
சொல்லுறேன்.
மிஸஸ் ராமு வருங்களாம்.

7. 34. 120.
b.

பேராசிரியரு இன்ஸ்டிடியூட்டுலே இருக்குறாராம்.

Build up drill
(i) நான் சேதியெக்
அம்மாவுக்குச்

கமலா

சொல்லுறேன்.

சொல்லுறேன்
கமலா அம்மாவுக்கு
சேதியெ
நான்

நான் சேதியெக் கமலா அம்மாவுக்குச் சொல்லுறேன்.
சொல்லுறேன் :
கமலா அம்மாவுக்குச் சொல்லுறேன்
சேதியெக் கமலா அம்மாவுக்குச்
சொல்லுறேன்
நான் சேதியெக்

கமலா

வுக்குச். சொல்லுறேன்.

அம்மா-
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(11 நீங்க அதெ

என்கிட்டெக்

நீங்க அதெ

என்கிட்டெக்

காட்டுங்க.

காட்டுங்க.

காட்டுங்க

காட்டுங்க

என்கிட்டெ

என்கிட்டெக்

அதெ

அதெ என்கிட்டெக் காட்டுங்க
நீங்க அதெ என்கிட்டெக்

நீங்க

காட்டுங்க

காட்டுங்க.
(ப் பேராசிரியரு

பேராசிரியரு இன்ஸ்டிடியூட்டுலே
இருக்குறராம்.

இன்ஸ்டி-

டியூட்டுலே இருக்குறாராம்.
இருக்குறாராம்
இன்ஸ்டிடியூட்டுலே

இருக்குறாராம்
இன்ஸ்டிடியூட்டுலேஇருக்குறாராம்

பேராசிரியரு

பேராசிரியரு இன்ஸ்டிடியூட்டுலே

இருக்குறாராம்.
c,

Expansion drill

(1) நீங்க தெரிவிங்க.
அவருக்கும் தெரிவிங்க
சேதியெத் தெரிவிங்க

Qi)

நீங்க காண்பிக்குறீங்களா
கமலா

நீங்க தெரிவிங்க.
நீங்க அவருக்கும் தெரிவிங்க.
நீங்க சேதியெ அவருக்கும்
தெரிவிங்க.
?

அம்மாகிட்டெக்

காண்பிக்குறீங்களா ?
இந்தத் தந்தியெக் காண்பிக்குறீ௩்ளா ?

நீங்க காண்பிக்குறீங்களா ?
நீங்க கமலா அம்மாகிட்டெக்
காண்பிக்குறீங்களா ?

நீங்க இந்தத் தந்தியெக் கமலா
அம்மாகிட்டெக்

காண்பிக்கு-

றீங்களா ?
இப்பக் காண்பிக்குறீங்களா ?

நீங்க இப்ப இந்தத் ததியெக்
கமலா அம்மாகிட்டெக் காண்பிக்குறீங்களா ?

(1/1, மிஸஸ் ராமு வருங்களாம்.

மாலெயிலே

வருங்களாம்

நாளெக்கு வருங்களாம்

ப்.

மிஸஸ்

ராமு வரறாங்களாம்.

மிஸஸ் ராமு மாலெயிலே

வறுங்களாம்.
மிஸஸ் ராமு நாளெக்கு
மாலெயிலே வறுங்களாம்.

Question-Answer drill

(i) Q:
&:.

Gi) Q:
A:

உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும் ?
இதோ ! ராமுவோடெ தந்தி,
இதெக் கமலா அம்மாவுக்குக் காண்பிக்குறீங்களா ?
சரி, காண்பிக்குறேன்.
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e.

Substitution drill

(1) நீங்க எனக்குக் காட்டுங்க.

நீங்க எனக்குக் காட்டுங்க.

Substitute and change the noun
accordingly.

நாங்க

நீங்க எங்களுக்குக் காட்டுங்க.
நீங்க அவனுக்குக் காட்டுங்க.
நீங்க அவளுக்குக் காட்டுங்க.

அவன்
அவ

அவரு

நீங்க அவருக்குக்

அவங்க

நீங்க அவங்களுக்குக்

அது

நீங்க அதுக்குக் காட்டுங்க.

Gi) நீங்க என்கிட்டெக் காட்டுங்க.
Substitute and change the noun
accordingly.
நாங்க
இவன்
இவ

இவரு
இவங்க

இது
(11) நான் காண்பிக்குறேன்.
Substitute and conjugate

காட்டுங்க,
காட்டுங்க.

நீங்க என்கிட்டெக் காட்டுங்க.

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

எங்ககிட்டேக் காட்டுங்க.
இவன்கிட்டெக் காட்டுங்க.
இவகிட்டெக் காட்டுங்க.
இவருகிட்டெக் காட்டுங்க.
இவங்ககிட்டெக் காட்டுங்க.
இதுகிட்டெக் காட்டுங்க.

நான் காண்பிக்குறேன்.
the

verb suitably.

தெரிவி
படி
குடி
கொடு
எடு
(iv) நான் இப்பப் போறேன்.
Substitute
மாலெயிலே

இண்ணெக்கு

ராத்திரி
(9) அவங்க வருங்களாம்.

f,

நான் தெரிவிக்குறேன்.
நான் படிக்குறேன்.
நான் குடிக்குறேன்.
நான் கொடுக்குறேன்.
நான் எடுக்குறேன்.
நான் இப்பப் போறேன்.
நான் மாலெயிலே போறேன்.
நான் இண்ணெக்குப் போறேன்.
நான் ராத்திரி போறேன்.
அவங்க

வரறுங்களாம்.

Substitute and change the
verb accordingly.
போ

அவங்க

போரறுங்களாம்.

தா

அவங்க

தருங்களாம்.

Transformation drill

(i) நான் காண்பிக்குறேன்.

நீங்க காண்பிக்குறீங்களா ?

நான் சொல்லுறேன்.

நீங்க சொல்லுறீங்களா ?
நீங்க தெரிவிக்குறீங்களா ?

நான் தெரிவிக்குறேன்.
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EXERCISES
using

Fill in the blanks
given below.

g.

the

cues

given

in parentheses as in the model

மிஸஸ் ராமு............. வருங்களாம். (10 the evening)

4௦021:

மிஸஸ் ராமு மாலெயிலே வரறுங்களாம்.
() இதோ

! ராமூவோடெ............ (telegram)

(ம) இந்தச்............. யெ
(01)

அதெ

(11)

இதெக்

அவருகிட்டெயும்

என்கிட்டெக்............ wa.

கமலா

தெரிவிங்க.

(news)

(show)

அம்மாவுக்குக்...........ப க்குறீங்களா

?

(show)

(5) இந்தச் சேதியெ அவருகிட்டெயும்..............ங்க. (ரர)
(11) நான் கமலா அம்மாகிட்டெ..........- றேன். (8894)
h.

Change these sentences asin the example.
Example:

அதெ

எனரச்குக் காட்டுங்க.

அதெ

என்கிட்டெக் காட்டுங்க.

(1) இந்தச் சேதியெ அவருக்குத் தெரிவிங்க.
(1) இதெக் கமலா அம்மாவுக்குக் காண்பிக்குறீங்களா £
(iti) நான் இதெக் கமலா அம்மாவுக்குச் சொல்லுறேன்.
i.

Write the word represented by the formula.

்காறி6 : அவருகிட்டெ
(பி நான்
(ii) நாங்க

4 1008144982

Sou,

+ Locative

[வப

* 1,0084146 2 ....பபபப

(iii) §& + Locative: .....்் eee

(iv) Brie + Locative : eee
(v) sjoursa + Locative : ....
(vi)
j.

Gar

வவ

+ Locative: ... eens

Include the indirect object form of the item given in parentheses as shown
in the example.

16

: நீங்க அதெக் காட்டுங்க. (நான்)
நீங்க அதெ எனக்குக் காட்டுங்க.

(i) நீங்க இதெக் காண்பிக்குறீங்களா ? (ராதாம்மா)
(1) நீங்க இந்தச் சேதியெத் தெரிவிங்க. (அவரு)
(14) நான் இதெச் சொல்லுறேன். (அவங்க)
k.

Combine the following sentences as in the model.

1,௦02 : நீங்க தெரிவிங்க.
இது சேதி.
அவரு பேராசிரியரு,

—
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நீங்க சேதியெப் பேராசிரியருகிட்டெத் தெரிவிங்க.
(நீங்க சேதியெப் பேராசிரியருக்குத் தெரிவிங்க)
(1) நீங்க என்கிட்டெக்

காட்டுங்க.

இது தந்தி.
(1) நீங்க காண்பிக்குறீங்களா

?

இது தந்தி.
இவங்க

கமலா அம்மா,

(111) நான் சொல்லுறேன்.
இது

சேதி.

இவங்க
1,

கமலா

அம்மா.

Answer these questions.

(1) அது யாரோடெ தந்தி ?
(1) இண்ணெக்கு மாலெயிலே

உங்க

ஆசிரியரு உங்க

அறெக்கு

வரரா ?
(1) நீங்க வீட்டுப்பாடத்தெத் தினந்தோறும் உங்க ஆசிரியருகிட்டெக் காட்டுறீங்களா ?
(2) இன்ஸ்டிடியூட்டுலேயிருந்து மொதலாவது உங்களுக்கு தந்தி

வந்ததா ?
(2) நீங்க மாலெயிலே

எங்கே போறீங்க ?

VOCABULARY
மாலெயிலே
அப்படியா

?

தந்தி
காண்பி

‘in the evening’

Weer

‘is it so?

இதோ

‘telegram’
‘show’

காட்டு
‘show’
இன்ஸ்டிடியூட்டு '11911007௦'

சேதி

‘news’

சொல்லு

‘say’

‘Mrs’
!

‘Look 1”

தெரிவி

‘inform’

GRAMMAR

In the lessons 2.14, 3.19-23, 5.28-30, 6.31 and 633 we dealt with
various uses of a noun and the case marker -4@/-2 4@/-915G. In this Unit

7.34.118.

the other meanings and uses of the
(7.34, 7.35 and 7.36),

same

form are explained in three lessons

Consider the follcwing sentences.

7. 34,118.

நீங்க அதெ எனக்குக் காட்டுங்க.
நீங்க சேதியெ அவருக்கும் தெவிங்க.

The transitive verbs like arc_@ ‘show’, @gfal ‘inform’ etc., identify the noun
and the objective case marker as their object as we mentioned earlier.
This
In addition to this, unlike the sentences
object may be called direct object.
6.31.111,

6.32.114

case marker -&@/

and

6.33.116,

-2_&@/

-9j&@

these

to

sentences

denote

have

indirectly

a

noun

another

and

object

the

of
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action that is expressed by the same set of verbs. This object
indirect object. ௨.2., எனக்கு 'ர6-1௦', அவருக்கு 1100-௦ 616.
7.34.119.
See the following examples.
கமலா

அம்மாவுக்குக்

may

காண்பிக்குறீங்களா

be called

?

அவருக்கும் தெரிவிங்க.
எனக்குக்

காட்டுங்க.

அம்மாவுக்குச் கொல்லுறேன்.
7௨

௭5

காண்பி

etc., may

81௦௨,

தெரிவி மம்,

காட்டு 500,

சொல்லு

‘tell’

identify the locative form which is expressed by a noun and the

case marker ~&1'_G)_. in the meaning of indirect object as follows :
கமலா அம்மாகிட்டெக் காண்பிக்குறீங்களா ?
அவருகிட்டெயும் தெரிவிங்க.
என்கிட்டெக் காட்டுங்க.
கமலா அம்மாகிட்டெச் சொல்லுறேன்.
Example

:

7. 34. 119.

7.34120.

நீங்க இதெக் கமலா அம்மாகிட்டெக்
காண்பிக்குறீங்களா ?
நீங்க சேதியெ அவருகிட்டெயும் தெரிவிங்க.

-capib is a kind of reportive particle

is always added to a sentence.

7. 34.120.

820051 : எப்படி
என்கிட்டெ

-*

which

means

‘it is said’.

It

Example:

மிஸஸ் ராமு வருங்களாம்.
பேராசிரியரு இன்ஸ்டிடியூட்டுலே இருக்குறாராம்.

* தெரியும் -- எப்படித் தெரியும் (82 8.21 1 3.20)
காட்டுங்க

-5 என்கிட்டெக்

காட்டுங்க

(242

8.22 11௩ 4.25)

அம்மாவுக்கு -- காண்பிக்குறீங்களா -? அம்மாவுக்குக் காண்பிக்குறீங்களா
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு -- போறேன் -5 இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் போறேன்
அம்மாவுக்கு *- சொல்லுறேன் -* அம்மாவுக்குச் சொல்லுறேன்
(Refer 8.18 in 2.14)
அப்படி

*- ஆ -2 அப்படியா

சேதி * ௭ -சேதியெ
அவருகிட்டெ * உம் -5 அவருகிட்டெயும் (வீச §.8 in 1.5)
ராமு * ஓடெ -ராமுவோடெ
அம்மா

*

உக்கு -

காண்பிக்குறீங்க
வருங்க

*

ஆ

+

அம்மாவுக்கு

(௩22 8.9 15 1.7)

DB - காண்பிக்குறீங்களா ?

-5 வரறுங்களா

(58127 5,19 1 2.14)
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HOUSE

DIALOGUE
சுமதி : அத்தெ, நீங்க எந்த மாசம்

ஊருலேயிருந்து திரும்பு

Aunty, in which month will you
return from (your) native place ?

வீங்க?

கமலா: ஜூலெ

மாசம்

வேன்.

சுமதி : எத்தனாம் தேதி ?

திரும்பு

(J) will return (from my native place)
in the month of July.

On which date ?
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கமலா

: பத்தாம்

தேதி

புறப்படு

வேன்...பதினாலாம் தேதி
இங்கே

வருவேன் ... நீ

வீட்டுலே ஜாக்கிரதெயா
இரு. ராமுவுக்கு நாளெக்கூப்

பணம்

அனுப்பு...

வீட்டுக்காரனுக்கு வாடகெயெக் கொடு...பால்காரன் நாளெண்ணெக்கு
வருவான். நீ அவன்கிட்-

I will start on 10th... (1) will reach
here on 14th... (You must) be cureful
in the house. (You) send money to
Ramu tomotrow.,.Give the rent to
the house owner. The milkman will
come day after tomorrow.
You buy
one kilo cf butter from him for us.
Water all the plants...Put manure to
the vegetable plants...Are you going
to the bazaar this evening?

டெயிருந்து நமக்கு ஒரு
கிலோ

வெண்ணெ

வாங்கு . .. செடிக்கெல்லாம் தண்ணீரு ஊத்து...
காய்கறிச் செடிக்கு ஓரம்
போடு...நீ மாலெயிலே
கடெவீதிக்குப்
போறேயா ?
சுமதி : ஆமாங்க. ஆறரெ
குப் போவேன்.

மணிக்-

கமலா : குழந்தெக்கு ஒரு

சட்டெ

எடு... நான் வரட்டுமா?
சுமதி £ சரிங்க,
ஜாக்கிரதெயாப்
போங்க.

Yes, aunty.
Buy

I will go at half past six.

a shirt

for the

child....Shall1

take leave of you ?

Alright. Please go carefully, (aunty)
(Be careful while you go).

DRILLS
a.

Variation drill

7. 35. 121,

நீ ராமுவுக்குப் பணம் அனுப்பு.

நீ செடிக்குத் தண்ணீரு

ஊத்து,

நீ செடிக்கு ஓரம் போடு.
நீ குழந்தெக்குச் சட்டெ ௭௫.
b.

Build up drill
(1) நீ ராமுவுக்குப் பணம்

நீ ராமுவுக்குப் பணம் அனுப்பு.

அனுப்பு.

அனுப்பு
பணம்

அனுப்பு
பணம் அனுப்பு

ராமுவுக்கு

ராமுவுக்குப் பணம்

நீ

நீ ராமுவுக்குப் பணம் அனுப்பு.

அனுப்பு
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Gi) நீ குழந்தெக்குச் சட்டெ எடு,

எடு

குழந்தெக்கு
நீ

குழந்தெக்குச் சட்டெ

சட்டெ.

கிலோ

எடு.

எடு
எடு

நீ குழந்தெக்குச் சட்டெ

(111) அவன்கிட்டெயிருந்து

வெண்ணெ

ஒரு

வாங்கு.

வாங்கு

எடு.

அவன்கிட்டெயிருந்து ஒரு கிலோ
வெண்ணெ வாங்கு.
வாங்கு

வெண்ணெ

ஒருகிலோ

,

அவன்கிட்டெயிருந்து
c.

நீ குழந்தெக்குச் சட்டெ

எடு
சட்டெ

வெண்ணெ வாங்கு
ஒரு கிலோ வெண்ணெ வாங்கு
அவன்கிட்டெயிருந்து ஒரு கிலோ
வெண்ணெ வாங்கு.

Expansion dri]

() நீ கொடு.
வாடகெயெக்

கொடு

வீட்டுக்காரனுக்குக் கொடு

(4) நீ எட.

நீ எடு:

சட்டெ எடு

நீ சட்டெ எ௫ு.

குழந்தெக்கு எடு

நீ குழந்தெக்குச் சட்டெ

கடெவீதியிலே எடு

நீ கடெவீதியிலே குழந்தெக்குச்
சட்டெ எடு.
நீ மாலெயிலே கடெவீதியிலே
குழந்தெக்குச் சட்டெ எடு.

மாலெயிலே எடு

(iii) நீ ஊத்து.

தண்ணீரு ஊத்து
செடிக்கெல்லாம் ஊத்து

(11) நீ வாங்கு.

வெண்ணெ வாங்கு
அவன்கிட்டெயிருந்து வாங்கு
நமக்கு

d.

நீ கொடு.
நீ வாடகெயெக் கொடு.
நீ வீட்டுக்காரனுக்கு வாடகெயெக்
கொடு.

வாங்கு

எடு.

நீ ஊத்து.
நீ தண்ணீரு ஊத்து.
நீ செடிக்கெல்லாம் தண்ணீரு
உளத்து.
நீ வாங்கு.
நீ வெண்ணெ வாங்கு.
நீ அவன்கிட்டெயிருந்து
4
வெண்ணெ வாங்கு.
நீ நமக்கு அவன்கிட்டெயிருந்து
வெண்ணெ வாங்கு.

Question-Answer drill

@) Q:
A:

(i)

Q:
A:

நீங்க எப்ப ஊருலேயிருந்து திரும்புவீங்க?
uggs Co திரும்புவேன்.
நீ மாலெயிலே கடெவீதிக்குப் போறேயா
ஆமா, ஆறரெ மணிக்குப் போவேன்.

?

314 | An Intensive Course in Tamil
e.

Substitution drill

0) நீ ராமுவுக்கு அனுப்பு.

நீ ராமுவுக்கு அனுப்பு.

Substitute
கொடு

நீ ராமுவுக்குக் கொடு.

எடு

நீ ராமுவுக்கு எடு.

காட்டு

நீ ராமுவுக்குக் காட்டு.
நீ ராமுவுக்குக் காண்பி.

காண்பி
தெரிவி
வாங்கு

நீ ராமுவுக்குத் தெரிவி.
நீ ராமுவுக்கு வாங்கு.

(1) நீ நாளெண்ணெக்கு வாங்கு.

நீ நாளெண்ணெக்கு வாங்கு.

Substitute

நாளெக்கு
இண்ணெக்கு
(111) நான் ஜூலெ
திரும்புவேன்.

நீ நாளெக்கு வாங்கு.

நீ இண்ணெக்கு வாங்கு.
மாசம்

'

நான் ஜுூ௰லெ மாசம் திரும்புவேன்,

Substitute

ஜூனவறி

நான் ஜனவரி மாசம் திரும்புவேன்.

பெப்ரவரி

நான் பெப்ரவரி

மார்ச்
ஏப்ரல்
மே

ஜுன்
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்
நவம்பர்

டிசம்பர்

(iv) நான் பத்தாம் தேதி

மாசம்

திரும்புவேன்.
நான் மார்ச் மாசம் திரும்புவேன்.
நான் ஏப்ரல் மாசம் திரும்புவேன்.
நான் மே மாசம் திரும்புவேன்.
நான் ஜூன் மாசம் திரும்புவேன்.
நான் ஆகஸ்ட் மாசம்
திரும்புவேன்.
நான் செப்டம்பர் மாசம்
திரும்புவேன்.
நான் அக்டோபர்

மாசம்

திரும்புவேன்.
நான் நவம்பர் மாசம்
திரும்புவேன்.
நான் டிசம்பர் மாசம் திரும்புவேன்.
நான் பத்தாம் தேதி திரும்புவேன்.

திரும்புவேன்.
Substitute and change the
cardinal number accordingly.

பதினொண்ணு

நான் பதினொண்ணாம் தேதி

பன்னிரெண்டு

திரும்புவேன்.
நான் பன்னிரெண்டாம் தேதி
திரும்புவேன்.
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பதிமூணு

நான் பதிமூணாம் தேதி .
திரும்புவேன்.
நான் பதினாலாம் தேதி
திரும்புவேன்.
நான் பதினஞ்சாம் தேதி
திரும்புவேன்.

பதினாலு
பதினஞ்சு

இருபது

நான் இருபதாம் தேதி

முப்பது

திரும்புவேன்.
தான் முப்பதாம் தேதி
திரும்புவேன்.

(9) பால்காரன் வருவான்.

பால்காரன்

வருவான்.

தா

பால்காரன்

தருவான்.

Substitute and conjugate the
verb suitably.

ஊத்து

பால்காரன் ஊத்துவான்.

போடு

பால்காரன்

காட்டு

பால்காரன் காட்டுவான்.

(1) நீ அவன்கிட்டெயிருந்து
வாங்கு.
Substitute and change the noun
accordingly.
நான்
இவன்

இவ

இவரு

இவங்க
f.

Transformation

நீ அவன்கிட்டெயிருந்து வாங்கு.

நீ. என்கிட்டெயிருந்து வாங்கு.
நீ
நீ
நீ
நீ
நீ

நாங்க

போடுவான்.

எங்ககிட்டெயிருந்து வாங்கு.
இவன்கிட்டெயிருந்து வாங்கு.
இவகிட்டெயிருந்து வாங்கு.
இவருகிட்டெயிருந்து வாங்கு.
இவங்ககிட்டெயிருந்து வாங்கு.

drill

(0 நான் ஜூலெ மாசம்
திரும்புவேன்.
நான் ஆகஸ்ட் மாசம்
புறப்படுவேன்.
நான் செப்டம்பர் மாசம்
போவேன்.
நான் அக்டோபர் மாசம்
வருவேன்.

நீங்க எந்த மாசம் திரும்புவீங்க ?
நீங்க எந்த மாசம் புறப்படுவீங்க 7
நீங்க எந்த மாசம் போவீங்க ?
நீங்க எந்த. மாசம் வருவீங்க ?
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EXERCISES
Fill

g.

in the blanks

using

given in parentheses as in the model

the cues

given below.

14௦021 : நான் ஜுூடலெ........ திரும்புவேன். (month)
நான் ஜூலெ மாசம் திரும்புவேன்.
Gi) எத்தனாம்............. ? (date)
பால்காரன்

(0... ப

வருவாண்.

* உக்கு வாடகெயெக்
(117)

ப பப வ வயப வருவான்.

(பேர 8ீச tomorrow)

கொடு.

(1௦086 ௦0௨௭)

(milk man)

(v) அவன்கிட்டெயிருந்து........ப வாங்கு. (யாச)
(1) காய்கறிச்............. க்கு ஒரம் போடு. (180)
(ழி) வய
செடிக்கு ஒரம் போடு. (vegetable)
(1) காய்கறிச் செடிக்கு.............. Gung. (manure)

(29 குழந்தெக்கு ஒரு.............. எடு. (8ம்) '
(put)

(8) ராமுவுக்குப் பணம்.............

ய) செடிக்கெல்லாம் தண்ணீரு........h.

Write the words represented by the formulae.

Example: aft_Qaarzaiag

வீட்டுக்காரன் Indirect object

(i) grap +Indirect object : வய
(ii) youstr + Indirect object: ....-.ee
(ili) Gig. + Indirect object: .... eee
(iv) @pHOls

+ Indirect object: .-.. eee

(v) uinevargetr

Example:
(1) ymli@
பிுவா(iii) syn

i.

+ Indirect object: «0...

Supubyy|Gausir

Said

+ Future

+ Future: eee

ர்'பரபாச: ......வப
+ Futures...

(iv) garg gy

+ Future: eee

(மி) போடு

+ Future: oe

Include the indirect dbject form of
in the example.

Example:

the item given in parentheses as shown

£ cumtGadwé கொடு. (வீட்டுக்காரன்)
நீ வீட்டுக்காரனுக்கு வாடகெயெக் கொடு.

(ப நீ பணம் அனுப்பு. (ராமு)
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0) நீ தண்ணீரு ஊத்து. (செடி)
(ili) நீ ஒரம் போடு. (காய்கறிச் செடி)
(19) நீ சட்டெ எடு. (குழந்தெ)
(1) நீ வெண்ணெ வாங்கு. (நாம)
j.

Combine the following sentences as in the model.
Model:

நீ அனுப்பு.
இவரு ராமு.
இது

பணம்.

நீ ராமுவுக்குப் பணம் அனுப்பு.
(1) நீ கொடு.
அவன் வீட்டுக்காரன்.
இது வாடகெ.
(1) நீ ஊத்து.
இதெல்லாம் செடி,

இது தண்ணீரு.
(00) நீ போடு.
இது காய்கறிச் செடி.
இது ஓரம்.
(1)

நீ எடு.

இது குழந்தெ.
இது ஒரு அட்டெ.
k.

Answer these questions.
(1) நீங்க எந்த மாசம் ஊருக்குத் திரும்புவீங்க ?
(ii) நீங்க எத்தனாம் தேதி மைசருக்கு வந்தீங்க ?
(1) நீங்க உங்க வீட்டுக்கு எத்தனெ ரூபாய் வாடகெ கொடுக்குறீங்க ?
(5 நீங்க மாசம் எத்தனெ ரூபாய் உங்க மனெவிக்கு

அனுப்புறீங்க 2?
(5) நீங்க எத்தனெ கிலோ வெண்ணெ வாங்குறீங்க ?
(1) கமலா அம்மா எந்த மாசம் ஊருலேயிருந்து திரும்புறாங்க ?
(1)

சுமதி எப்பக் கடெவீதிக்குப்

போரு

2?

VOCABULARY
அத்தெ

‘mother-in-law,

Lomeib

‘month’

99 Dla

‘July, name of the

aunty’

திரும்பு

-

‘return’

month’

தேதி

அனுப்பு

‘date’

ஜாக்கிரதெ
'0மனிீப!0 ௨6”
‘house owner’
afi_@a&angeir
‘send (as money)’
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‘rent’

வாடகெ

நாளெண்ணெக்கு

'8ஷே after

செடி
காய்கறி

tomorrow’
‘plant’
‘vegetables’

போடு

‘put’

பால்காரன்

‘milk man’

வெண்ணெ

‘butter’
‘pour, as water’
‘manure’

ஊத்து
ஒரம்

‘shirt’

சட்டெ

GRAMMAR
7.35.121. The verbs like

sigyeiy

This

class implies the exis-

tence of indirect object when the verbs are used in sentences.

7.35. 121.

Example

:

நீ ராமுவுக்குப் பணம் அனுப்பு,
நீ செடிக்குத் தண்ணீரு ஊத்து.
நீ குழந்தெக்குச் சட்டெ எடு.

Note that the indirect objects gaapaya@
‘Ramu-to’, Geyaé@
குழந்தெக்கு '௦1/110-40' etc., cannot be replaced by the locative form
-கிட்டெ

Gun@®

‘pour, as water’,

‘send’, 2erggy

‘put’, 67@ ‘take’ etc., form another class of verbs.

‘plant-to’,
i.e, noun

as in 7.34.119. The following sentences are ungrammatical.

* நீ ராமுகிட்டெ பணம் அனுப்பு.
* நீ செடிகிட்டெ தண்ணிரு ஊத்து.
* நீ குழந்தெகிட்டெ சட்டெ எடு.
LissrLb ‘money’, SeistesoPaR ‘water’, gayib ‘manure’,

GL

‘shirt’

etc.,

are

direct objects and being inanimate nouns the objective case marker is optional.
Sandhi : pr@eré@ + went அனுப்பு -2 நாளெக்குப் பணம் அனுப்பு
ஆறரெமணிக்கு 4 போவேன் -2 ஆறரெமணிக்குப் போவேன்
்
(Refer 8.18 in 2.14)
வாடகெயெ

+ Glan® 2 வாடகெயெக்கொடு

(242 5.20 1௩ 2.17)

காய்கறி + செடி -5 காய்கறிச் Cle. (Refer 8.4 1 1.2)

UNIT

7

LESSON

IN THE

36

KITCHEN

DIALOGUE
கமலா

: சுமதி, என்ன

செய்றே

2

சுமதி : சமெயக்கட்டுலே வேலெயா
இருக்குறேன்.
கமலா

£:

நீ இண்ணெக்கு
என்னம்மா சமெக்குறே ?

சுமதி : உருளெக்கெழங்கு பொரியல், ரசம், அப்பளம்...

Sumathi, what are (you) doing ?
(I am

occupied

with)

work

in the

kitchen.
What

are you cooking today, dear ?

Potato fry, rasam and pappad...That’s
all.

அவ்வளவுதான்.

கமலா

: சாப்பாடு ரெடியா ?

சுமதி : ரெடி.

அப்பளம்

வறுக்கு-

றேன்....அப்புறமா

சாப்பிடலாம்.

Is meal ready ?
நாம

(It is) ready.

(I am) frying pappad...

Then we shall eat.
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கமலா :குழந்தெக்கு
ரொம்பப்
அதுக்கு

வயிறு

பசிக்குது...
மொதல்லே

Baby is very hungry...First of all,
(you) feed rice to him.
Then (you)
serve meal to your uncle,

சோறு ஊட்டு. அப்புறம்
உன்
மாமாவுக்குச்
சாப்பாடு
பரிமாறு,
சுமஜி : சரி, அத்தெ.

Alright, aunty.

கமலா : இந்தா குழந்தெ...எனக்குக்
காலு . ரொம்ப வலிக்கு-

Please

தம்மா. நான்

கொஞ்சம்

take the baby...My leg pains

very much, dear.
a while.

I will lie down for

படுக்குறேன்.
Alright, aunty.

சுமதி : சரிங்க,

DRILLS
a,

Variation drill

75 36, 122.

குழந்தெக்கு வயிறு

பசிக்குது.

எனக்குக் காலு வலிக்குது.
7. 36. 123.

நீ என்னம்மா சமெக்குறே ?
எனக்குக் காலு வலிக்குதம்மா.

7. 36. 124.

குழந்தெக்கு வயிறு ரொம்பப் பசிக்குது.
எனக்குக் காலு ரொம்ப வலிக்குது.

b.

Build up drill

0) குழந்தெக்கு வயிறு பசிக்கு-

குழந்தெக்கு வயிறு பசிக்குதம்மா.

கும்மா,

பசிக்குதம்மா
வயிறு

குழந்தெக்கு
(ii) எனக்குக் காலு ரொம்ப
வலிக்குது.
வலிக்குது
ரொம்ப

காலு
எனக்கு

(ili) நான் சமெயக்கட்டுலே
வேலெயா

இருக்குறேன்.

இருக்குறேன்

பசிக்குதம்மா
வயிறு பசிக்குதம்மா
குழந்தெக்கு வயிறு பசிக்குதம்மா.
எனக்குக் காலு ரொம்ப

வலிக்குது.

வலிக்குது
ரொம்ப வலிக்குது
காலு ரொம்ப வலிக்குது
எனக்குக் காலு ரொம்ப வலிக்குது,
நான் சமெயக்கட்டுலே
இருக்குறேன்.

இருக்குறேன்

வேலெயா
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சமெயக்கட்டுலே

வேலெயா இருக்குறேன்
சமெயக்கட்டுலே வேலெயா

நான்

நான் சமெயக்கட்டுலே

வேலெயா

இருக்குறேன்
வேலெயா

இருக்குறேன்.
Expansion drill

c.

(1) எனக்கு வலிக்குது,
ரொம்ப வலிக்குது
காலு வலிக்குது

எனக்கு வலிக்குது.
எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது.
எனக்குக் காலு ரொம்ப வலிக்குது.

(11) குழந்தெக்குப் பசிக்குதம்மா.

குழந்தெக்குப் பசிக்குதம்மா.
குழந்தெக்கு ரொம்பப் பசிக்குதம்மா.
குழந்தெக்கு வயிறு ரொம்பப்
பசிக்குதம்மா.

ரொம்பப் பசிக்குதம்மா
வயிறு பசிக்குதம்மா

(ய நீ பரிமாறு.

நீ பரிமாறு.
நீ சாப்பாடு பரிமாறு.
நீ உன் மாமாவுக்குச்
பரிமாறு.

சாப்பாடு பரிமாறு
உன் மாமாவுக்குப் பரிமாறு
0.

சாப்பாடு

Question-Answer drill
(i)

0:

சுமதி, என்ன

A:

சமெயக்கட்டுலே வேலெயா

செய்றே

?

(ii)

0:
A:

நீ இண்ணெக்கு என்னம்மா சமெக்குறே ?
உருளெக்கெழங்கு பொரியல், ரசம், அப்பளம்...

(11)

Q:
A:

சாப்பாடு ரெடியா ?
Gly.

இருக்குறேன்.

அவ்வளவுதான்.

e.

Substitution drill

(i) நீ மாமாவுக்குச் சாப்பாடு
பரிமாறு.
Substitute
சமெ
கொடு

(ii) நீ குழந்தெக்குச் சோறு
ஊட்டு.
Substitute
பரிமாறு
சமெ

கொடு

நீ மாமாவுக்குச் சாப்பாடு பரிமாறு.

நீ மாமாவுக்குச் சாப்பாடு சமெ,
மாமாவுக்குச்
வுக்கு சோறு று கொடு.
நீ குழந்தெக்குச் சோறு

ஊட்டு.

நீ குழந்தெக்குச் சோறு பரிமாறு.
நீ குழந்தெக்குச் சோறு சமெ.
நீ குழந்தெக்குச் சோறு கொடு.
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(iii)

நான் வறுக்குறேன்.

நான் வறுக்குறேன்.
Substitute and change the
verb accordingly.

நாங்க வறுக்குறோம்.
நாம வறுக்குறோம்.
நீ வறுக்குறே.
நீங்க வறுக்குறீங்க.
அவன் வறுக்குறான்.

நாங்க
தாம

1
நீங்க.

அவ

வறுக்குறா.

அவரு வறுக்குறாரு.
நான் படுக்குறேன்.

(iv) நான் படுக்குறேன்.
Substitute and
verb suitably,

conjugate

the

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

கொடு
எடு
வறு
படி
குடி.
சமெ

(9) குழந்தெக்குப் பசிக்குது.
Substitute and change the noun
accordingly.
மாமா

அத்தெ
அப்பா
அம்மா

அக்கா
தங்கெ
தம்பி

f.

Transformation

கொடுக்குறேன்.
எடுக்குறேன்.
வறுக்குறேன்.
படிக்குறேன்.
குடிக்குறேன்.
சமெக்குறேன்.

குழந்தெக்குப் பசிக்குது.
மாமாவுக்குப் பசிக்குது.
அத்தெக்குப் பசிக்குது.
அப்பாவுக்குப் பசிக்குது.
அம்மாவுக்குப் பசிக்குது.
அக்காவுக்குப் பசிக்குது.
தங்கெக்குப் பசிக்குது.
தம்பிக்குப் பசிக்குது.

drill

(0) நான் சமெக்குறேன்.
நான் படுக்குறேன்.
நான் வறுக்குறேன்.
நான் பரிமாறுறேன்.

நீ
நீ
நீ
நீ

என்ன செய்றே ?
என்ன செய்றே ?
என்ன செய்றே 2?
என்ன செய்றே ?

(ii) நான் சமெக்குறேன்.

நீ என்னம்மா

சமெக்குறே

நான் வறுக்குறேன்.
நான் பரிமாறுறேன்.
நான் ஊட்டுறேன்.

நீ என்னம்மா

வறுக்குறே

நீ என்னம்மா
நீ என்னம்மா

பரிமாறுறே 2
ஊட்டுறே ?

?
?
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EXERCISES
ஐ

Fillinthe blanks
given below.

using

the

cues

given

in

parentheses

as in the model

Model : «oss .seccceeee (potato)
உ ருளெக்கெழங்கு
(0) கண்னை வை (fried food)
ளை கை (thin disc-like preparation of black gram)
(011) (பப
(cooked rice)
(119) வரைல

(meal)

(9) குழந்தெக்கு............... பசிக்குது. (stomach)
(௭1

எனக்குக்.............. வலிக்குது.

.

(leg)

(10), குழந்தெக்குச் சோறு.............- (feed)
(௭1)

உன் மாமாவுக்குச் சாப்பாடு...

eeeeeee ee (serve)

(x) குழந்தெக்கு வயிறு..............- க்குது. (௫௦௦2௭)
(0) எனக்குக் காலு.............க்குது. (pain)
(2)
h.

நான் கொஞ்சம்.............. க்குறேன். (lie down)

Write the word represented by the formula.
Example:

(வலி
(1)

uFa&@ gl

4 10௯01:

இரு

4

(iii) UG

*

Present

.....

10௦௨4: ....... ௨.

+ Present:

(iv) e¢@un + Present:

i.

பசி

ப
............

Include the indirect object form of the item given in parentheses as shown
in the example.

நீ மொதல்லே சோறு ஊட்டு. (குழந்தெ)
நீ குழந்தெக்கு மொதல்லே சோறு ஊட்டு.

Example:

(0) நீ சாப்பாடு பரிமாறு. (உன் மாமா)
j.

Combine the following sentences as in the model.
Model:

6 பரிமாறு.
இவரு உன் மாமா.
இது

சாப்பாடு.

நீ உன் மாமாவுக்குச் சாப்பாடு பரிமாறு.
(0) நீ மொதல்லே

. அது குழந்தெ.
இது சோறு.

ஊட்டு.
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k.

Answer these questions.

(i) சுமதி என்ன செய்றாங்க ?
(ii) இண்ணெக்கு

உங்களுக்கு
Brie எப்பப்
உங்களுக்கு
உங்களுக்கு

(ம)
(iv)
(4)
(71)

உங்க

மனெவி

என்ன

சமெக்குறுங்க ?

உங்க மனெவி சாப்பாடு பரிமாறுறாங்களா ?
படுக்குறீங்க ?
இப்ப வயிறு பசிக்குதா ?
உருளெக்கெழங்குப் பொரியல் பிடிக்குமா ?

VOCABULARY
சமெயக்கட்டு
உருளெக்
கெழங்கு

‘kitchen’
‘potato’

ரசம்

வ,

‘cook’
‘any fried food’

சமெ
பொரியல்

‘thin disc-like

௨1ம் ௦7 அப்பளம்

preparation of

soup prepared

black gram’

_

out of tamarind,
pepper and tomato’
வறு

‘fry’

‘ready’

ரெடி

பசி
ஊட்டு
காலு
படு

‘stomach’
‘cooked rice’
‘serve’
‘pain’

வயிறு
சோறு
பரிமாறு
வலி

‘hunger’
‘feed’
‘leg’
‘hie doxn’

:
©

GRAMMAR
‘be hungry’, aus ‘pain’ etc., have the subject which
7 36.122. The verbs i
Example :
is expressed by a noun and the case ராலி: -க்கு/ -உக்கு/ -அக்கு.
பூ
7. 36. 122.

7 36.123.

குழந்தெக்கு வயிறு பசிக்குது.
எனக்குக் காலு வலிக்குது.

ம்மா 15 ௨1000௦௧460 ௦0

added to any sentence (Refer

etesrest ‘what’.

1.7.30).

It is, in spoken

௦8 -அம்மா.
Here

it

is

Tamil,

added to the question form

Example:

7. 36.123. நீ என்னம்மா சமெக்குறே ?
the intensi7.36.124. Gabi is an adverb. It is functionally different from
verb.
a
before
ely
immediat
occurs
It
14.17).
fier ரொம்ப (&னீ2
7. 96. 124.

எனக்குக் காலு ரொம்ப-வலிக்குதம்மா.
குழந்தெக்கு வயிறு ரொம்பப் பசிக்குது.

1.11)
௨314 : ரொம்ப 4 பசிக்குது ரொம்ப்ப் பசிக்குது. (Refer S. 14 in
மாமாவுக்கு * சாப்பாடு —> மாமாவுக்குச் சாப்பாடு (பரிமாறு)

எனக்கு 4 காலு -௮ எனக்குக் காலு (ரொம்ப வலிக்குதம்மா

Refer §. 18 in 2.14)

UNIT8
LESSON

WHERE

DID

YOU

37 |

STUDY?

DIALOGUE
சுரேஷ் : வணக்கம், ஸார் !

Vanakkam, sir.

மூர்த்தி : வாங்க சுரேஷ், உக்காருங்க...நீங்க எங்கே பி.ஏ.
படிச்சீங்க ?

Please come

சுரேஷ்: நான் ரோஹ்தக்லே
ஜெயின் கல்லூரியிலே
படிச்சேன்;

I studied in Jain college in Rohtak.

மூர்த்தி:

I saw you in a seminar last year.

நான் போன வரூஷம் ஒரு
கருத்தரங்குலே
உங்களெப் பார்த்தேன்.

சுரேஷ் : எங்கே ?ஃ..அண்ணாமலெ

யுனிவர்சிட்டியிலேயா ?

Mr.

Suresh. Please -be

seated... Where did you study B.A.?

Where ?...(Was
University ?

it)

in

Annamalai

326 | An Intensive Course in Tamil

piss : ஆமா.

Yes. Did you study there ?

சுரேஷ்: ஆமா. நான் அங்கேதான்

Yes.

நீங்க அங்கே
படிச்சீங்களா ?

I studied M. A. English there.

ஆங்கிலம் எம். ஏ,
படிச்சேன்.
Did you stay in the hostel ?

மூர்த்தி : நீங்க ஹாஸ்டல்லே:
தங்குனீங்களா ?
சுரேஷ் : ஆமா.

நான் பி, ஜி.

Yes.

I stayed in the P.G. Hostel,

ஹாஸ்டல்லே தங்குனேன்.

மூர்த்தி : எந்த மெஸ்லே சாப்பிட்-

In which mess did you dine ?

டீங்க ?
சுரேஷ்: பி.ஜி. மெஸ்லே

சாப்பிட்-

டேன்...நீங்களும்

அண்ணாமலெ யுனிவர்சிட்டி தானா ?

மூர்த்தி : ஆமா.

நானும்

அதே

யுனிவர்சிட்டி தான். நீங்க
இப்ப எங்கே போறீங்க?
சுரேஷ் : போஸ்டாமீசுக்குப்

போறேன்.

அடுத்த-

வாரம் என் நண்பர்
திரிவேதி இங்கே வருரு.
அவருக்கு அவசரமா

ஒரு

I took my food in the P. G. mess.
Are you too from Annamalai
University ?

Yes.

I too

University.
now ?

(studied)
Where

week.

I am

him urgently.

sending

you ?

Alright, please do,

DRILLS
a,

Variation drill

8. 37. 125.

same
going

a telegram

to

Shall (I) take leave of

தந்தி அனுப்புறேன்...
சரி, வாங்க.

you

(Iam) going to the post-office. My
friend Trivedi is coming here next

வரட்டுமா?

மூர்த்தி :

in the
are

நான் ரோஹ்தக்லே படிச்சேன்.
தான் பி. ஜி. மெஸ்லே சாப்பிட்டேன்.

நீங்க எங்கே படிச்சீங்க 2
நீங்க ஹாஸ்டல்லே தங்குனீங்களா ?
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b.

Build up drill

(1) நான் ரோஹ்தக்லே படிச்சேன்.
படிச்சேன்
ரோஹ்தக்லே
நான்

நான் ரோஹ்தக்லே

படிச்சேன்.

படிச்சேன்
ரோஹ்தக்லே படிச்சேன்
நான் ரோஹ்தக்லே படிச்சேன்.

(1) நீங்க எங்கே படிச்சீங்க ?
எங்கே படிச்சீங்க ?
நீங்க

நீங்க எங்கே படிச்சீங்க ?
எங்கே படிச்சீங்க ?
நீங்க எங்கே படிச்சீங்க 2

(111) நீங்க ஹாஸ்டல்லே
னீங்களா ?
தங்குனீங்களா 2
ஹாஸ்டல்லே
நீங்க

நீங்க ஹாஸ்டல்லே தங்குனீங்களா ?
தங்குனீங்களா ?
ஹாஸ்டல்லே தங்குனீங்களா ?
நீங்க ஹாஸ்டல்லே தங்குனீங்களா ?

தங்கு-

(iv) Bus அங்கே படிச்சீங்களா ?
படிச்சீங்களா ?
அங்கே
நீங்க
c.

Expansion drill

நான் பார்த்தேன்.

(1) நான் பார்த்தேன்.
உங்களைப்

பார்த்தேன்

ஒரு செமினார்லே

போன

பார்த்தேன்

வருஷம் பார்த்தேன்

(1) நீங்க தங்குனீங்களா ?
ஹாஸ்டல்லே தங்கு-

னீங்களா ?
8.

நீங்க அங்கே படிச்சீங்களா ?
படிச்சீங்களா ?
அங்கே படிச்சீங்களா ?
நீங்க அங்கே படிச்சீங்களா ?

நான் உங்களெப் பார்த்தேன்.
நான் ஒரு செமினார்லே உங்களெப்
பார்த்தேன்.
நான் போன வருஷம் ஒரு செமினார்லே உங்களைப் பார்த்தேன்.
நீங்க தங்குனீங்களா ?
நீங்க ஹாஸ்டல்லே தங்குனீங்களா ?

Question-Answer drill

@) Q:
(ii)

நான் ஜெயின் கல்லூரியிலே படிச்சேன்.

Q:

நீங்க அங்கே படிச்சீங்களா ?
ஆமா, நான் அங்கே தான் ஆங்கிலம்
படிச்சேன்.

A:
(11)

நீங்க எங்கே பி. ஏ. படிச்சீங்க ?

A:

9:
A:

எம். ஏ.

நீங்க ஹாஸ்டல்லே தங்குனீங்களா ?
ஆமா, நான் பி. ஜி. ஹாஸ்டல்லே தான் தங்குனேன்.
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(2)

எந்த மெஸ்லே சாப்பிட்டீங்க 7
பி, ஜி, மெஸ்லே சாப்பிட்டேன்.

9:
&:

நீங்களும் அண்ணாமலெ யுனிவர்சிட்டி தானா ?
ஆமா, நானும் அதே யுனிவர்சிட்டிதான்.

(v) 9;
A:
e.

Substitution drill

நான் செமினார்லே பார்த்தேன்.

(பி நான் செமினார்லே
பார்த்தேன்.
Substitute and change the noun
accordingly.
கல்லூரி

நான் கல்லூரியிலே பார்த்தேன்.

நான் யுனிவர்சிட்டியிலே

யுனிவர்சிட்டி

பார்த்தேன்.
நான் போஸ்டாபீஸ்லே
பார்த்தேன்.
நான் ஹாஸ்டல்லே பார்த்தேன்.

போஸ்டாமீஸ்
ஹாஸ்டல்

பள்ளிக்கூடம்

நான் பள்ளிக்கூடத்துலே

வீடு

பார்த்தேன்.
நான் வீட்டுலே பார்த்தேன்.
தங்குனேன்.

நான் ஹாஸ்டல்லே

(1) நான் ஹாஸ்டல்லே
தங்குனேன்.

‘

Substitute and change the
verb accordingly.

நாங்க
நாம
நீ

நாங்க ஹாஸ்டல்லே தங்குனோம்.
நாம ஹாஸ்டல்லே தங்குனோம்.
நீ ஹாஸ்டல்லே தங்குனே.

நீங்க

நீங்க ஹாஸ்டல்லே

தங்குனீங்க.

தங்குனான்.

அவன் ஹாஸ்டல்லே

.

அவன்

அவஹாஸ்டல்லே

.

அவ
அவரு

தங்குனா.

அவரு ஹாஸ்டல்லே தங்குனாரு.
அவங்க ஹாஸ்டல்லே தங்குனாங்க.

அவங்க
(ili) நான் தங்குனேன்.
Substitute and conjugate the

நான் தங்குனேன்,

verb suitably.

ஊட்டு.
போ
பரிமாறு
அனுப்பு

.
,
”

and

ஊட்டுனேன்.
போனேன்.
பரிமாறுனேன்.
அனுப்புனேன்.

நான் படிச்சேன்.

(iv) pret படிச்சேன்.
Substitute

நான்
நான்
நான்
நான்

conjugate

the

verb suitably.

குடி.

சமெ

நான் குடிச்சேன்.

நான் சமெச்சேன்
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(v) நான் பார்த்தேன்.
Substitute and
verb suitably.

நான் பார்த்தேன்.

conjugate

the

நான்
நான்
நான்
நான்

கொடு
எடு
படு
வறு
f.

Transformation

கொடுத்தேன்.
எடுத்தேன்.
படுத்தேன்.
வறுத்தேன்.

drill

(0 நான் ஜெயின் கல்லூரியிலே
படிச்சேன்.
நான் ஹாஸ்டல்லே
தங்குனேன்.
நான் மெஸ்லே
சாப்பிட்டேன்.
நான் செமினார்லே
பார்த்தேன்.

நீங்க எங்கே படிச்சீங்க ?

(ii) நான் பி. ஜி. மெஸ்லே
சாப்பிட்டேன்.
நான் ஜெயின் கல்லூரியிலே
படிச்சேன்.

நீங்க எந்த மெஸ்லே
சாப்பிட்டீங்க ?
நீங்க எந்தக் கல்லூரியிலே
படிச்சீங்க ?
நீங்க எந்த ஹாஸ்டல்லே
தங்குனீங்க 2?

நீங்க எங்கே

தங்குனீங்க 2?

நீங்க எங்கே சாப்பிட்டீங்க 7
நீங்க எங்கே பார்த்தீங்க ?

நான் பி, ஜி, ஹாஸ்டல்லே
தங்குனேன்.
EXERCISES
g.

Fillin the blanks
given below.

using

the

cues

given

in

parentheses

as in the model

Model : நீங்க எங்கே.........ச்சீங்க 2 (மேய)
நீங்க எங்கே படிச்சீங்க ?
(1) நான்............. உங்களெப்

பார்த்தேன்.

(1884 3222)

வணக னேன்.. (618)
வராரு. (௦3 472610)
(iv) த நான்..........
ப அனுப்புறேன்.
னுப்பறு

h.

(பாத)

Match the following.

நான்
நீங்க
அவரு

தங்குனேன்

UGG

படிச்சீங்களா
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Include the locative form of the item given in parentheses as shown in the
example.
Example: presr படிச்சேன். (கல்லூரி)
நான் கல்லூரியிலே படிச்சேன்.

i.

(i) pre உங்களெப் பார்த்தேன். (செமினார்),
(1) நீங்க படிச்சீங்களா ? (அண்ணாமலெ யுனிவர்சிட்டி)
(011) நான் தங்குனேன். (ஹாஸ்டல்)
(1) நான் சாப்பிட்டேன். (மெஸ்)
Write the word represented by the formula.

j.

Example:

கல்லூரியிலே

கல்லூரி + Locative.

(i) Qe Went + Locative: வையை
(1) ஹாஸ்டல் -- 1008114963 (வப
(ili) மெஸ்
k.

+ Locative : ......வ

Frame questions for the answers given below following the model.
Model:

Al

நான் ரோஹ்தக்லே

0:

நீங்க எங்கே படிச்சீங்க ?

படிச்சேன்.

(i) நான் பி. ஜி. மெஸ்லே சாப்பிட்டேன்.
(4) நான் ஹாஸ்டல்லே தங்குனேன்.
(11) நான் ஒரு செமினார்லே உங்களைப் பார்த்தேன்.

(iv) நான் அங்கே ஆங்கிலம் படிச்சேன்.
1.

Fillin the

blanks

verb gue

using

the appropriate

conjugated forms

(past) of the

‘stay’.

(0 நான் ஹாஸ்டல்லே..............
(1) நீங்க ஹாஸ்டல்லே..............
(111) நண்பர் திரிவேதி... டி
m.

Answer these questions.
(i)
(11)
(11)
(2)

Boe
நீங்க
உங்க
நீங்க

oHGe G.e7/9.creved wig FP me ?
ஹாஸ்டல்லே தங்குனீங்களா ?
யுனிவர்சிட்டியோடெ பேரு என்ன
மெஸ்லே சாப்பிட்டீங்களா ?

7

(1) நீங்க காலெயிலே போஸ்டாபீஸுக்குப் போவீங்களா ?
VOCABULARY
படி
செமினார்

‘study’
‘seminar’

மெஸ்

‘mess’

அடுத்த

‘next’

அவசரமா

‘urgently’

போன
தங்கு
Gurewinfew

வாரம்

‘last’
‘stay’
‘post-office’

‘week’
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GRAMMAR

§.37.125.

This Unit exclusively

deals with locative case and its various uses.

As in other cases, the locative case marker follows the noun it qualifies.

are three locative case markers in Tamil (Refer 2.13.53).

There

The chief characte-

ristic uses of the locative case are
(i) to denote a place where an action takes place,
(ii) to denote a thing in which an action is performed,
(iii) to denote time expression,

(iv) to denote the meaning of ‘by’ and
(v) to denote a person with whom an action is performed.
In this lesson, the
place.
case,

locative

The locative
Example:

8, 37. 125.
This locative
Example :

form

8, 97. 125.

case

is used

to denote

marker

is

always

.

a place where an action takes
suffixed to a place noun in this

நான் ரோஹ்தக்லே படிச்சேன்.
நான் பி. ஜி. ஹாஸ்டல்லே தங்குனேன்.
is

correspondingly

402511002ம்

பத

எங்கே ‘where’.

நீங்க எங்கே படிச்சீங்க ?

Sandhi: படிச்சீங்க | ஆ 2 படிச்சீங்களா ?
தங்குனீங்க 4 ஆ

௮ தங்குனீங்களா

(8827 5.19 1௩ 2.14)

கல்லூரி * இலே -5 கல்லூரியிலே
யுனிவர்சிட்டி 4 இலே 5 யுனிவர்சிட்டியிலே (8287 5.8 in 1.5)

UNIT

8
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WHEN

DID YOU

JOIN THE

38

JOB?

DIALOGUE
மூர்த்தி : சுரேஷ், நேத்துப் பேப்பர்
வாசிச்சீங்களா ?...
பேராசிரியரு அகஸ்தியலிங்கம்

அமெரிக்கா

Mr, Suresh, did you read

newspaper

yesterday? (It is said that) Professor
Agasthialingom is going to America.
Do you know him ?

போருராம்...உங்களுக்கு
அவரெத் தெரியுமா ?
சுரேஷ்:

ஓ!
ரொம்ப நல்லாத்
தெரியும்... அண்ணாமலெ
யுனிவர்சிட்டியிலே
மொழியியல் பேராசிரி

யரா இருக்குறாரு.

நான்

அவரெ
ஓரு கூட்டத்துலே
சந்திச்சேன் ...
அவருகூடக் கொஞ்ச
நேரம் பேசுனேன்.

Oh!

(1) know

(him) very well.

Ee

is a Professor of Linguistics in Annamalai University.
I met him in a

meeting...] spoke with him for some
time,
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மூர்த்தி : நீங்க எந்த மொழியிலே
அப்பப் பேசுனீங்க

சுரேஷ் :

?

ஆங்கிலத்துலே தான்
பேசுனேன்.
ஏன்னா,

(I) spoke (with him) only in English
because [ did not know Tamil at that

அப்ப

time.
He
English.

எனக்குத்

தமிழ்

தெரியாது. அவரும்
என்கூட ஆங்கிலத்துலே
பேசுனாரு.

மூர்த்தி :

In what language did you speak (with
him) at that time ?

எந்த

Burges

அண்ணாமலெ
யுனிவர்சிட்டியிலே படிச்சீங்க ?

too

spoke

In which year did you
Annamalai University ?

with

தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்திரெண்டாம் ஆண்டுலே படிச்சேன்.

(I) studied in the year 1972.

மூர்த்தி :

எப்ப

When

வேலெயிலே

சுரேஷ் : ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி
எழுபத்தியஞ்சு
ஆகஸ்ட்மாசம் இருபத்தி
ரெண்டாம் தேததி
சேர்ந்தேன் உ தீங்க
நாளெக்குக் காலெயிலே
விருதுநகர்
போறிீங்-

in

study in

சுரேஷ் : ஆயிரத்தித்

சேர்ந்தீங்க ?

me

did you join the job ?

(1) joinedon the 22nd of August 1975.
..Are you going to Virudhunagar
tomorrow morning ?

களா?

மூர்த்தி : ஆமா, அதிகாலெயிலே

Yes, (1) will go in the early morning.

போவேன்.
சுரேஷ் : எதுலே போறீங்க ?

How

மூர்த்தி : ரயில்லே போறேன்.

(1) am going by train.

are you going ?

DRILLS
a.

Variation drill

8. 38. 126.

நான் ஆங்கிலத்துலே

பேசுனேன்.

நான் வேலெயிலே சேர்ந்தேன்.
நீங்க எந்த மொழியிலே பேசுனீங்க 7
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8. 38. 127.

நான் அதிகாலெயிலே போவேன்.
நீங்க காலெயிலே போறீங்களா ?
நீங்க எப்ப வேலெயிலே சேர்ந்தீங்க ?

8. 38. 128.

நான் ரயில்லே

போறேன்.

நீங்க எதுலே போறீங்க ?
8, 38. 129.

b.

நான் ஆங்கிலத்துலே பேசுனேன்.
ஏன்னா, எனக்குத் தமிழ் தெரியாது.

Build up drill

() நான் ஆங்கிலத்துலே

நான் ஆங்கிலத்துலே

பேசுனேன்.

பேசுனேன்.
பேசுனேன்

ஆங்கிலத்துலே
நான்

.

பேசுனேன்
ஆங்கிலத்துலே பேசுனேன்
நான் ஆங்கிலத்துலே பேசுனேன்.

(i) நீங்க காலெயிலே
போறீங்களா ?
போறீங்களா ?
காலெயிலே
நீங்க

நீங்க காலெயிலே

போறீங்களா

?

போறீங்களா ?
காலெயிலே போறீங்களா ?
நீங்க காலெயிலே போறீங்களா

?

Git)

அகஸ்தியலிங்கம் அமெரிக்கா

அகஸ்தியலிங்கம் அமெரிக்கா

போருராம்.
போருராம்

போருராம்.

அமெரிக்கா

அமெரிக்கா

அகஸ்தியலிங்கம்

அகஸ்தியலிங்கம் அமெரிக்கா

போறாராம்
போறாராம்

போருராம்.

(2) நான் ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம்
ஆண்டு

ஆகஸ்ட் மாசம் இரு-

பத்திரெண்டாம்
தேதி
வேலெயிலே சேர்ந்தேன்.
சேர்ந்தேன்
வேலெயிலே

இருபத்திரெண்டாம் தேதி
ஆகஸ்ட். மாசம்

நான் ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி

எழுபத்தி

அஞ்சாம்

சேர்ந்தேன்
வேலெயிலே சேர்ந்தேன்
இருபத்திரெண்டாம் தேதி வேலெயிலே சேர்ந்தேன்
ஆகஸ்ட் மாசம் இருபத்திரெண்டாம் தேதி வேலெயிலே சேர்ந்தேன்

அஞ்சாம் ஆண்டு

ஆண்டு

ஆகஸ்ட் மாசம் இருபத்திரெண்டாம் தேதி வேலெயிலே
சேர்ந்தேன்.

ன்

அஞ்சாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாசம்
இருபத்திரெண்டாம் தேதி வேலெ-

யிலே சேர்ந்தேன்
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எழுபத்தி

எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு

தொள்ளாயிரத்தி

ஆயிரத்தி

"நான்

ஆகஸ்ட் மாசம் இருபத்திரெண்டாம் தேதி வேலெயிலே சேசர்ந்தேன்
்
தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாசம் இருபத்திரெண்டாம்
தேதி
வேலெயிலே சேர்ந்தேன்
ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
மாசம் இருபத்திரெண்டாம் தேதி
வேலெயிலே சேர்ந்தேன்
நான் ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி

எழுபத்தி

அஞ்சாம்

ஆண்டு

ஆகஸ்ட் மாசம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வேலெயிலே சேர்த்தேன்.
c.

Expansion drill
(1) நான் சேர்ந்தேன்.
வேலெயிலே சேர்ந்தேன்
ஆகஸ்ட் மாசம் சேர்ந்தேன்
ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி
எழுபத்தி அஞ்சுலே சேர்ந்தேன்

நான் சேர்ந்தேன்.
நான் வேலெயிலே சேர்ந்தேன்.
நான் ஆகஸ்ட் மாசம் வேலெயிலே
சேர்ந்தேன்.
நான் ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி ,
எழுபத்தி அஞ்சுலே
ஆகஸ்ட்
மாசம் வேலெயிலே சேர்ந்தேன்.

(ம) அவரும் பேசுனாரு.
ஆங்கிலத்துலே பேசுனாரு
என்னோடெ பேசுனாரு

அவரும் பேசுனாரு.
அவரும் ஆங்கிலத்துலே பேசுனாரு.
அவரும் என்னோடெ ஆங்கிலத்துலே டேசுனாரு.
்

(iit) நான் போறேன்.

நான் போறேன்.
நான் ரயில்லே போறேன்.

ரயில்லே போறேன்
d.

Question-Answer drill

(i) Q:
(i)

4:

உங்களுக்கு அவரெத் தெரியுமா ?
ஓ! ரொம்ப நல்லாத் தெரியும்.

Q:

நீங்க எந்த மொழியிலே அப்பப் பேசுனீங்க ?

A:

ஆங்கிலத்துலேதான் பேசுனேன்.
எனக்குத் தமிழ் தெரியாது.

ஏன்னா, அப்ப
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(10)

e.

0:
A:

எப்ப வேலெயிலே சேர்ந்தீங்க ?
ஆயிரத்தித் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுலே
ஆகஸ்ட் மாசம் வேலெயிலே சேர்ந்தேன்.

Substitution drill

நான் அதிகாலெயிலே

(i) prot அதிகாலெயிலே
போவேன்.
5091110162
காலெயிலே
மத்தியானம்

போவேன்.

நான் காலெயிலே போவேன்.
நான் மத்தியானம் போவேன்,
நான் ராத்திரி போவேன்.

ராத்திரி

நான் போவேன்.

(1) நான் போவேன்.
Substitute and change the verb
accordingly.
நாங்க

நீங்க

நாங்க போவோம்.
நாம போவோம்.
நீ போவே.
நீங்க போவீங்க.

அவன்

அவன்

அவ

அவ

நாம

1

அவரு

அவரு

அவங்க

அவங்க

(iii) நான் வேலெயிலே
சேர்ந்தேன்.

போவான்.

போவா.
போவாரு.
போவாங்க.

நான் வேலெயிலே

Substitute
நாங்க

சேர்ந்தேன்.

அவரு

நாங்க வேலெயிலே சேர்ந்தோம்.
நாம வேலெயிலே சேர்ந்தோம்.
நீ வேலெயிலே சேர்ந்தே.
நீங்க வேலெயிலே சேர்ந்தீங்க.
அவன் வேலெயிலே சேர்ந்தான்.
அவ வேலெயிலே சேர்ந்தா. :
அவரு வேலெயிலே சேர்ந்தாரு.

அவங்க

அவங்க வேலெயிலே

நாம

நீ
நீங்க
அவன்
அவ

(1) நான் சந்திச்சேன்.
Substitute

and

conjugate

சேர்ந்தாங்க.

நான் சந்திச்சேன்.

the

verb suitably,

வாசி

நான் வாசிச்சேன்.

படி
குடி

நான் படிச்சேன்.
நான் குடிச்சேன்.

சிகரெட் பிடி

நான் சிகரெட் பிடிச்சேன்.
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நான் பேசுனேன்.

(௫) நான் பேசுனேன்.
Substitute and conjugate the
verb suitably.

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

Gur
எழுது
பரிமாறு
ஊட்டு

ஏறு

நான் சேர்ந்தேன்.'

(௭0) நான் சேர்ந்தேன்.
Substitute and
verb suitably.

conjugate

the

நான் வந்தேன்.
நான் தந்தேன்.
நான் கொண்டுவந்தேன்.

வா
தா
கொண்டுவா
f.

போனேன்.
எழுதுனேன்.
பரிமாறுனேன்.
ஊட்டுனேன்.
ஏறுனேன்.

Transformation drill

(i) நான் ஆங்கிலத்துலே

நீங்க எதுலே பேசுனீங்க ?

பேசுனேன்.
அவரு ஆங்கிலத்துலே
பேசுனாரு.
நான் தமிழ்லே பேசுனேன்.

அவரு

எதுலே

Crimes,

2

நீங்க எதுலே பேசுனீங்க ?
நீங்க எதுலே போறிங்க ?
நீங்க எதுலே போறீங்க ?
நீங்க எதுலே போறீங்க ?

(ய) நான் ரயில்லே போறேன்.
நான் பஸ்லே போறேன்.
நான் கார்லே போறேன்.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below.

using

the

cues

14௦081 : நீங்க பேப்பர்

given

in parentheses as in the model

ககக கக கக்கி ச்சீங்களா

2? (௯ம்)

நீங்க பேப்பர் வாசிச்சீங்களா ?
(1) அவரு.............. பேராசிரியரா இருக்குறாரு. (1102019105)
(0) நான் ஒரு கூட்டத்துலே அவரெ........... &Geer. (meet)
(iii)

நான்

அவரோடெ.......... னேன்.

(மூவ

யிலே பேசுனீங்க ? (language)
(1) நீங்க எந்த...
(2) எப்ப...
யிலே சேர்ந்தீங்க ? (job)
(41) நான்............ போவேன். (1௦ 116 வயிரு morning)
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h.

Match the following.
| நீங்க

் பேசுனாரு

| நான்

போறாராம்

அபு

। பேராசிரியரு

i.

|

. வாசிச்சீங்களா?
ட சந்திச்சேன்
|

Include the locative form
example.

of the item given in parentheses as shown in the

[838016 : நான் படிச்சேன். (யுனிவர்சிட்டி)
நான் யுனிவர்சிட்டியிலே படிச்சேன்.
(i) நான் அவரோடெ பேசுனேன். (ஆங்கிலம்)
(1) தான் எழுபத்தி அஞ்சுலே சேர்ந்தேன். (வேலெ)
(1) நான் அவரெச் சந்திச்சேன். (கூட்டம்)
j.

Frame questions for the answers given below following the model.

Model:

A:
0:

நான் ஆங்கிலத்துலே பேசுனேன்.
நீங்க எதுலே பேசுனீங்க ?

Gi) நான் வேலெயிலே
(1) நான் ரயில்லே
k,.

சேர்ந்தேன்.

போறேன்.

Frame eight sentences from the table below.

016 : நான் கல்லூரியிலே இருக்குறேன்.

.
கல்லூரி

ஜான்

|

| இரு
தங்கு

|

ஹாஸ்டல்
|
1,

Frame four sentences from the table below as in the example.

Example:
|
|
|

|
m,

படி
பாரு

pru தமிழ்லே பேசுறோம்.
| ஆங்கிலம்

நாம

|

தமிழ்
இந்தி

பேசு

தெலுங்கு

Fill in the blanks with the sentence

conjunction

(0 நான் ஆங்கிலத்துலே பேசுனேன்.
கலனை வம, எனக்குத் தமிழ் தெரியாது.

ஏன்னா.
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(ii) எனக்குப் பேராசிரியரெத்

தான்

தெரியும்.

அண்ணாமலெ

யுனிவர்சிட்டியிலே படிச்சேன்.

(ம) நான் அதிகாலெயிலே போவேன்.
பரிவாக ககர நான் ரயில்லே

Fillin the blanks using
verb Gia ‘speak’,

the

போறேன்.

appropriate

conjugated forms

(past) of the

(i) நான் அவரோடெ..............
(0) நீங்க எதுலே..............
(iii) அவரும் என்னோடெ..............
௦.

Fill in the blanks. using
verb Gea ‘join’.

the

appropriate

conjugated

forms

(past) of the

(1) நான் வேலெயிவே.............
(ii) நீங்க எப்ப

p.

வேலெயிவே..............

Select the right word and use it in the blank with suitable form.

கூட்டம்,

வேலெ,

ஆங்கிலம்

(1) நான்........... பேசுனேன்.
(॥)

நான்............. சந்திச்சேன்

(111) நான்.......... ப சேர்ந்தேன்

q.

Write the word represented by the formula.
Example:

r.

படிச்சேன்

(i) BH

+ Past : பப

(ii) Gag

+ Past : ப

(1) பேசு

4 1856:

படி

+

past

‘

ப பவட

Answer these questions.

(1) நீங்க அமெரிக்கா போவீங்களா ?
(ii) நீங்க உங்க மனெவியெ/கணவரெ எப்பச் சந்திப்பீங்க 7
(111) நீங்க தமிழ்லே நல்லாப் பேசுவீங்களா ?
(4)

நீங்க எந்த

ஆண்டுலே

பி.ஏ/பி.எஸ்ஸி. படிச்சீங்க ?

(2) எப்ப நீங்க வேலெயிலே சேர்ந்தீங்க ?
(0 நீங்க அதிகாலெயிலே மார்க்கெட்டுக்குப் போறீங்களா
(ம்) நீங்க உங்க ஊருக்கு எதுலே போறீங்க 7

?
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VOCABULARY
வாசி

‘read’

கூட்டம்

‘meeting’

Glane5eG
py
மொழி
அப்ப
ஆயிரம்

‘for a short time’
‘language’
‘at that time’
‘thousand’

எழுபது

வேலெ
ஆகஸ்ட்

மொழியியல்

‘linguistics, the’
study about

சந்தி
பேசு
ஏன்னா

language’
‘meet’
‘speak’
‘because’

‘seventy’

ஆண்டு

‘year’

‘job’
‘August, name of

OQgrctrarmusgib ‘nine hundred’
எப்ப
‘when’

a month’

சேரு

join’

<3) HarGleoulGov ‘in the early
morning’

GRAMMAR
8.38.126.

The locative

case,

in

this

lesson, is used to denote (i) a thing in

which an action is performed, (ii) time expression and
(iii) the meaning of
‘py’.
The locative case marker is attached to the nouns like spnu@enrd ‘the
English language’, வேலெ

8. 38. 126.

This locative form

‘job’ etc., to indicate the meaning (i), Example :

நான் ஆங்கிலத்துலே பேசுனேன்.
நான் வேலெயிலே சேர்ந்தேன்.
is

correspondingly questioned using

ergrGeo

‘in

which

(language etc.).’ Example :

8. 38. 1.26.
8.38. 127.

நீங்க எதுலே

பேசுனீங்க ?

The locative case marker is attached to the nouns like sfarGev

‘early morning’,

arGlev ‘morning’ etc., to denote the meaning (ii).

8. 98. 127.

நான் அதிகாலெயிலே
நீங்க காலெயிலே

8. 98. 127.

போவேன்.

போறீங்களா

In a sentence, this locative form is questioned

Example:

?

by using eres ‘when’, Example :

நீங்க எப்ப வேலெயிலே

சேர்ந்தீங்க ?

8.38.128, The locative case marker is added to the nouns like gu%eb ‘train’,
பஸ் ‘bus’ etc., to denote the meaning ‘by’. Example :

8. 38.128.

நான் ரயில்லே போறேன்.

It is correspondingly questioned by using ergGev ‘by which’.

8. 38.128.

நீங்க எதுலே போறீங்க ?

Example:
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Note the difference

8.38, 129.

between எதுலே

ம 8.38.126 and

ergiGev in 8.38.128.

exeir@y ‘because’ is a sentence conjunction.

9, 99, 129,

Example :

நான் ஆங்கிலத்துலே பேசுனேன்.
ஏன்னா, எனக்குத் தமிழ் தெரியாது.

The place nouns /Ghofdéea

‘America’ and al@gi pat Virudhunagar’ in the

sentences அகஸ்தியலிங்கம் அமெரிக்கா போறாராம் 200 நீங்க விருதுநகர்
GunPrseern ? are expected to have the case marker ~&@ to denote the
dative of direction. But, note that it is optional in these sentences.
Sandhi: mirib

உலே -5 கூட்டத்துலே

ஆங்கிலம் 4 உலே -2 ஆங்கிலத்துலே (Refer $.17 in 2.13)
அப்ப . பேசுனீங்க 4 அப்பப் பேசுனீங்க
நல்லா 4. தெரியும் -5 நல்லாத் தெரியும் (822 8.20 10 3.20)
எனக்கு - தமிழ் -- எனக்குத் தமிழ் (தெ.யாது)
நாளெக்கு

-. காலெயிலே

-_ நாளெக்குக் காலெயிலே

(Refer $,18 15 2,14)

UNIT

8

LESSON

WILL

YOU

PLEASE

GIVE

நீங்க

நாளெக்குச்

THIS

BOOK

TO

39

HIM?

DIALOGUE
சுரேஷ்: ஸார்,

சிதம்பரத்துக்குப்

Sir, (I was told that) you are going to
Chidambaram tomorrow, Is it true ?

போறீங்களாமே,
உண்மெதானா ?

மூர்த்தி : ஆமா...உங்ககிட்டெ

Yes...Who told you ?

யாரு சொன்னாங்க ?
சுரேஷ் : பேராசிரியருதான் என்கிட்டெச் சொன்னாரு...
அண்ணாமலெ
யுனிவர்சிட்டிக்குப் போவீங்களா ?

Professor (Sundaram) told me...Will
you go to Annamalai University ?

மூர்த்தி : ஆமா, போவேன்.

Yes, (I) will go.
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சுரேஷ்: டாக்டர் சச்சிதானந்-.,
தத்தெச் சந்திப்பீங்-

Will you meet Dr. Sachidanandam ?

களா?
மூர்த்தி: யாரு ? ... இங்கிலீஷ்
டி.பார்ட்மெண்டுலே
பேராசிரியரா இருக்குறாரே...அவரெத்தானே?
சுரேஷ் : ஆமா.

அவருகிட்டெ

இந்தப் புஸ்தகத்தெக்
கொடுப்பீங்களா

Who (is he) ?...(Do you mean the
person) who is the professor in the

English Department ?

Yes.

Will you please give this book

to him ?

?

மூர்த்தி 2 சரி. நீங்க அவருகிட்டெயா ஆங்கிலம் படிச்சீங்க ?

Alright. Is it that you have studied
English from him ?

சுரேஷ்: இல்லெ.

No. Ihave studied from Dr. Sethuraman.
Do you have (any) Tamil

நான்

டாக்டர்

சேதுராமன்கிட்டெப்
படிச்சேன்.
உங்க
கிட்டெத் தமிழ்க்கவிதெ

poetry books ?

இருக்குதா 7
மூர்த்தி : என்கிட்டெ

அவ்வளவா
இல்லே. டாக்டர் பன்னீர்செல்வத்தெத்
தெரியுமா?

Ido not have many.

Do (you) know

Dr. Panneerselvam ?

(Yes, D) know (him).

சுரேஷ் : தெரியுங்க,

மூர்த்தி :/ அவருகிட்டெ

கேளுங்க.

டாக்டர் சுப்பையாகிட்டெயும் போங்க. அவரு-

கிட்டெயும்

(You) please ask him.
go to Dr. Subbiah also.

many poetry books.

(You) please
He has also

:

நெறெய

இருக்குது.
சுரேஷ்:

சரிங்க.

நான்

டாக்டர்

பன்னீர்செல்வத்துக்கிட்டெக் கேக்குறேன்.

Alright

sir, I will ask

Dr. Panneer-

selvam,

DRILLS
a.

Variation drill

8. 39, 130.

நான் சேதுராமன் கிட்டெப் படிச்சேன்.
நான் பன்னீர்செல்வத்துக்கிட்டெக் கேக்குறேன்.
தமிழ்க்கவிதெ சுப்பையாகிட்டெ இருக்குது.

344 | An Intensive Course in Tamil
பேராசிரியரு

என்கிட்டெச்

சொன்னாரு.

இந்தப் புஸ்தகத்தெ அவருகிட்டெக் கொடுப்பிங்களா?

பேராசிரியரு என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
யாரு உங்ககிட்டெச் சொன்னாங்க ?

8. 39. 131.
b.

Build up drill

என்கிட்டெ

பேராசிரியரு என்கிட்டெச்
சொன்னாரு.
சொன்னாரு
என்கிட்டெச் சொன்னாரு

பேராசிரியரு

பேராசிரியரு

(i) பேராசிரியரு

என்கிட்டெச்

சொன்னாரு.
சொன்னாரு

என்கிட்டெச்

சொன்னாரு:
(ம) நீங்க அவருகிட்டெக்

கொடுக்குறீங்களா ?
கொடுக்குறீங்களா ?
அவருகிட்டெ

நீங்க அவருகிட்டெக் கொடுக்குநீங்களா

கொடுக்குறீங்களா ?
அவருகிட்டெக் கொடுக்குறீங்களா?

நீங்க
(11) நான் டாக்டர் சேதுராமன்-

கிட்டெப் படிச்சேன்.
சேதுராமன்கிட்டெ
டாக்டர்
நான்
c.

நீங்க அவருகிட்டெக் கொடுக்குறீங்களா ?
நான் டாக்டர் சேதுராமன்கிட்டெப்
படிச்சேன்.
சேதுராமன்கிட்டெப் படிச்சேன்
டாக்டர்

சேதுராமன்கிட்டெப்

படிச்சேன்
நான் டாக்டர் சேதுராமன்கிட்டெப்
படிச்சேன்.

Expansion drill

(i) நான் கேக்குறேன்.
பன்னீர்செல்வத்துகிட்
டெக்
கேக்குறேன்

நான் கேக்குறேன்.
நான் பன்னீர்செல்வத்துகிட்டெக்
கேக்குறேன்.

(ம) நான் படிச்சேன்.
ஆங்கிலம் படிச்சேன்
சேதுராமன்கிட்டெப் படிச்சேன்

நான் படிச்சேன்.
நான் ஆங்கிலம் படிச்சேன்.
நான் சேதுராமன்கிட்டெ ஆங்கிலம் படிச்சேன்,

(14) நீங்க போங்க.

நீங்க போங்க.
நீங்க சுப்பையாகிட்டெப் போங்க.

சுப்பையாகிட்டெப் போங்க
(iv) உங்ககிட்டெ இருக்குதா ?
தமிழ்க்கவிதெ இருக்குதா ?

உங்ககிட்டெ இருக்குதா ?
உங்ககிட்டெத் தமிழ்க்கவிதெ

இருக்குதா ?
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d.

Question-Answer drill

(i)

(1)

9:
A:

நீங்க நாளெக்குச் சிதம்பரத்துக்குப் போறீங்களாமே,
உண்மெதானா ?
்
ஆமா.

0:
4:

உங்ககிட்டெ யாரு சொன்னாங்க ?
பேராசிரியருதான் என்கிட்டெச் சொன்னாரு.

(ili) 0:
(iv)

(v)

டு

ஆமா,

௦:

இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்டுலே

பேராசிரியரா

?

க:

இருக்குறாரே...அவரெத்தானே
ஆமா.

0:

நீங்க அவருகிட்டெயா

A:

இல்லெ. நான் டாக்டர் சேதுராமன்கிட்டெப்
படிச்சேன்.

(vi) 0:
ம)

e.

டாக்டர் சச்சிதானந்தத்தைச் சந்திப்பீங்களா

4:

7

நான் சந்திப்பேன்,

ஆங்கிலம்

படிச்சீங்க ?

உங்ககிட்டெ தமிழ்க்கவிதெ இருக்குதா ?

&.:.

என்கிட்டெ

0:
A:

அவருகிட்டெ
சரி,

அவ்வளவா

இல்லெ.

இந்தப் புஸ்தகத்தெக் கொடுப்பீங்களா?

Substitution drill
(0) பேராசிரியரு
சொன்னாரு.
Substitute

என்கிட்டெச்

பேராசிரியரு என்கிட்டெச்
சொன்னாரு.

உங்ககிட் டெ

பேராசிரியரு

உங்ககிட்டெச்

அவருகிட்டெ

சொன்னாரு.
பேராசிரியரு அவருகிட்டெச்
சொன்னாரு.

சுப்பையாகிட்டெ

பேராசிரியரு சுப்பையாகிட்டெச்

சேதுராமன்கிட்டெ

பேராசிரியரு சேதுராமன்கிட்டெச்

சொன்னாரு.
சொன்னாரு.
(11) நான் கேக்குறேன்.

ட

நான் கேக்குறேன்.

Substitute and change the verb
accordingly.

நாங்க
நாம
நீ
நீங்க
அவன்

நாங்க கேக்கும்.
நாம கேக்குறோம்.
நீ கேக்குறே.
நீங்க கேக்குறீங்க.
அவன் கேக்குறான்.
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அவரு

அவ கேக்குறா.
அவரு கேக்குறாரு.

அவங்க

அவங்க

அவ

(iii)

நான் சந்திப்பேன்.

நான் சந்திப்பேன்.

Substitute and change the
accordingly.
நாங்க

verb

நாங்க சந்திப்போம்.
நாம சந்திப்போம்.
நீ சந்திப்பே.
நீங்க சந்திப்பீங்க.
அவன் சந்திப்பான்.
அவ சந்திப்பா.
அவரு சந்திப்பாரு.
அவங்க சந்திப்பாங்க.

நாம

நீ
நீங்க
அவன்

அவ

அவரு
அவங்க

(1) நீங்க கொடுப்பிங்களா
Substitute and
verb suitably,

2

conjugate

நீங்க கொடுப்பீங்களா

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

ப்டி
கூடி
எடு

சிகரெட் பிடி
வறு
பாரு

காண்பி

Substitute and
verb suitably,

வா
தா
ஊட்டு

பரிமாறு
சேரு
சொல்லு
காட்டு

(51) நீங்க போறீங்க,

சந்திப்பீங்களா ?
படிப்பீங்களா ?
குடிப்பீங்களா ?
எடுப்பீங்களா ?
சிகரெட் பிடிப்பீங்களா ?
வறுப்பீங்களா ?
பார்ப்பீங்களா ?
காண்பிப்பீங்களா ?

நீங்க போவீங்களா

?

conjugate

?

the

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

வரூவீங்களா ?
தருவீங்களா ?
ஊட்டுவீங்களா ?
பரிமாறுவீங்களா ?
சேருவீங்களா ?
சொல்லுவீங்களா ?
காட்டுவீங்களா ?

நீங்க போறீங்க.

Substitute and conjugate the
verb suitably.

சொல்லு

சந்தி
கொடு

?

the

சந்தி

(௪) நீங்க போவீங்களா

கேக்குறாங்க.

நீங்க சொல்லுறீங்க.
நீங்க சந்திக்குறீங்க.
நீங்க கொடுக்குறீங்க.
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ம்

பிடி

நீங்க பிடிக்குறீங்க.

கேளு

நீங்க கேக்குறீங்க.

நான் படிச்சேன்.

நான் படிச்சேன்.

- Substitute and conjugate the
verb suitably

நான்
நான்
நான்
நான்

போ
சொல்லு
கொடு

சந்தி
(ய்) நீங்க .கொடுப்பீங்களா ?
Substitute and conjugate the

போனேன்.
சொன்னேன்.
கொடுத்தேன்.
சந்திச்சேன்.

நீங்க கொடுப்பீங்களா

?

verb suitably.

போ

சந்தி
படி
சொல்லு
f.

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

போவீங்களா ?
சந்திப்பீங்களா 7
படிப்பீங்களா ?
சொல்லுவீங்களா ?

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

போவீங்களா ?
படிப்பீங்களா ?
கொடுப்பீங்களா ?
சந்திப்பீங்களா ?

Transformation drill

(0 நான்
நான்
நான்
நான்

போவேன்.
படிப்பேன்.
கொடுப்பேன்.
சந்திப்பேன்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model ‘given
below.
2௦021

: நீங்க போறீங்களாமே............ Bre)

நீங்க போறீங்களாமே,

உண்மெதானா

? (true)

?

(i) உங்ககிட்டெத் தமிழ்.............இருக்குதா ? (poetry)
(1)

நான் அவருகிட்டெ suenusexennnas ச்சேன்.

(learn)

(6) நான் பன்னீர்செல்வத்துகிட்டெ............... றேன். (ask)
h.

Match the following.
நான்

யாரு
நீங்க
பேராசிரியரு

சொன்னாரு
சந்திச்சேன்
சொன்னாங்க
போறீங்க
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i.

Include the locative form of the item given in parentheses as shown in the
example.

820112 : இந்தப் புஸ்தகத்தெக் கொடுக்குறீங்களா?. (அவரு)
இந்தப் புஸ்தகத்தெ அவருகிட்டெக் கொடுக்கு்
நீங்களா ?
(0 யாரு சொன்னாங்க ? (நீங்க)
(ii) பேராசிரியருதான் சொன்னாரு. (நான்):
(iii) நீங்க படிச்சீங்களா ? (சேதுராமன்)
(15) நீங்க கேளுங்க.

j.

(பன்னீர்செல்வம்)

Write the word represented by the formula.

Example:

r = Ga gugmineir + Locative
fh Gt_
Gegugrunci

(0) நீங்க + Locative: -.ceeeees
(9) நான் + Lecative t பபப வவ
(ம)

அவரு

+

007146 3

(iv) பன்னீர்செல்வம்
k.

ப.பவவவியடை

-- 1,0081198: ... வையவவ

Write the word represented by the formula.

Example : GurGaueir
Gi) ep

+ Future to...

(1) கொடு
(11) Lig.

1.

Gun

+ Future

வ

+ Future : --. ceceeee
+

Future :

ப பவ

Frame questions for the answers given below following the model.

Model:
(i)
(1)
(ii)
(ர)

நான்
நான்
நான்
நான்

நான் சேதுராமன்கிட்டெப் படிச்சேன்.
நீங்க யாருகிட்டெப் படிச்சீங்க ?

பன்னீர்செல்வத்துகிட்டெக் கேக்குறேன்.
அவருகிட்டெக் கொடுக்குறேன்.
சுப்பையாகிட்டெப் போறேன்.
அவருகிட்டெ ஆங்கிலம் படிச்சேன்.

Model:
(0)
(ii)
Gil)
(2)

&:
0

A: பேராசிரியரு என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
0: யாரு உங்ககிட்டெச் சொன்னாங்க ?

சுரேஷ் சுப்பையாகிட்டெப் போனாரு.
நான் அவருகிட்டெ. ஆங்கிலம் படிச்சேன்.
அவரு என்கிட்டெப் புஸ்தகத்தெக் கொடுத்தாரு.
நான் சேதுராமன்கிட்டெப் படிச்னே்.
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m.

Frame twelve sentences from the table given below as in the example.

%கழை!6 : நீ அவருகிட்டெச் சொல்லு.

ங்க

n.

Fillin the

blanks

நான்

@

அவரு

சொல்

சுப்பையா

using

the

appropriate

லு

conjugated forms (past) of the

verb Glemevay ‘tell’.
(0) பேராசிரியரு என்கிட்டெ.............
(1) யாரு உங்ககிட்டெ.............
o.

Answer these questions.
(0)
(1)
(114)
(12)
(௪)

நீங்க தமிழ் படிக்குறீிங்களாமே, உண்மெதானா ?
நீங்க உங்க ஆசிரியரெச் சந்திப்பீங்களா ?
நீங்க யாருகிட்டெத் தமிழ் படிக்குறீங்க 2
உங்ககிட்டெத் தமிழ்க் கவிதெ இருக்குதா ?
நீங்க நல்லாக் கவிதெ எழுதுவீங்களாமே, உண்மெதானா

?

VOCABULARY
உண்மெ
git

Clune

கேளு

‘true’

டாக்டர்

‘doctor’

‘department’

கவிதெ

‘poetry, poem’

‘ask’,

GRAMMAR
8.39.130. In this lesson, the locative is used to denote the person with whom
the action is performed. Note that this is expressed by the marker ~@LGL
attached to the animate nouns.

8. 39.130.

Example:

பேராசிரியரு என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
நான் சேதுராமன் கிட்டெப் படிச்சேன்.

We may conclude that the locative is marked by the markers
-2 Geo and -8L_Gi. in Tamil

and

-Gav /—@Gov/

they are added to inanimate and animate

nouns respectively,

8.39.131.
sufix

wing ‘who’

~<a

is an

interrogative

pronoun.

It has the pronominal

in the verb predicate when it occurs as the subject of a sentence.

Example :

8. 39, 131.

யாரு உங்ககிட்டெச் சொன்னாங்க ?
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Sandhi:

சிதம்பரம் * உக்கு -? சிதம்பரத்துக்கு
சச்சிதானந்தம் *- எ -ஃ சச்சிதானந்தத்தெ
புஸ்தகம் * எ -5 புஸ்தகத்தெ
பன்னீர்செல்வம் 4 கிட்டெ -2 பன்னீர்செல்வத்துகிட்டெ
(Refer $.17 in 2.13)

என்கிட்டெ * சொன்னாரு -2 என்கிட்டெச் சொன்னாரு
சேதுராமன்கிட்டெ * படிச்சேன் -5 சேதுராமன்கிட்டெப் படிச்சேன்
உங்ககிட்டெ * தமிழ்க் கவிதெ -2 உங்ககிட்டெத் தமிழ்க்கவிதெ
(இருக்குதா ? 2421 5.22 1௦ 4.25)

சச்சிதானந்தத்தெ
புஸ்தகத்தெ

* சந்திப்பீங்களா -5 சச்சிதானந்தத்தெச்

-- கொடுப்பீங்களா புஸ்தகத்தெக்

பன்னீர்செல்வத்தெ

சந்திப்பீங்களா ?
கொடுப்பீங்களா ?

-- தெரியுமா -5 பன்னீர்செல்வத்தெத் தெரியுமா ?
(Refer 8.20 in 2.17)

தமிழ் 4 கவிதெ -5 தமிழ்க்கவிதெ (282: 3.4 1௦ 1.2)
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DIALOGUE
திரிவேதி:

ஸார்,

சென்ட்ரல்

இன்ஸ்டிடியூட்

ஆ

soul

Sir, where is the

Central Institute of

Indian Languages ?

இண்டியன் லாங்வேஜஸ் எங்கே இருக்குது ?
வழிப்போக்கன்: கங்கோத்ரியிலே

(It) is in Gangotri.

இருக்குது.
திரிவேதி : அது எந்தப்பக்கம்

Where is it, sir?

இருக்குதுங்க ?
வழிப்போக்கன் : அது சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே
இருக்குது...உங்க-

ளுக்குப் பஸ் ஸ்டாண்ட்
தெரியுமா ?

It is near Saraswathipuram...
Do you know the bus stand ?
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திரிவேதி:

சென்ட்ரல்

பஸ்

ஸ்டாண்ட்தானே...
தெரியுங்க.

?

வழிப்போக்கன்: நீங்க பதினாலாம்
நம்பர் பஸ்லே ஏறுங்க.

கங்கோத்ரிக்குப்

அது
Gur

@ wb.

அங்கே

இன்ஸ்டிடிஎதுரே ஒரு

கன்னடா

யூட்டுக்கு

பஸ் ஸ்டாப் . இருக்குது.
அங்கே எறங்குங்க . .
சென்ட்ரல்
பின்னாலே
இன்ஸ்டிடியூட்
ஆஃப்
இண்டியன்
லாங்வே-

(Do you mean the) Central
stand....? (I) know (it) sir.

bus

You please board into the bus (which
has the) number fourteen. That will
go to Gangotri. There isa bus stop
opposite to the Institute of Kannada
Studies. (You) please get down there.
The Central Institute of Indian Lan-

guages is
Institute).

(situated)

behind

(that

ஜஸ் இருக்குது.
திரிவேதி : முன்னாலே என்ன

இருக்குது 7

What

is in front

of

(the

Central

Institute of Indian Languages) ?

வழிப்போக்கன் : முன்னாலே
காந்திமண்டபம் இருக்கும் ...வலதுபக்கத்துலே
ஸ் டேட்டிஸ்டிக்ஸ்
டிபார்ட்மெண்டு

In front of (the Central

Institute of

Indian Languages) there is a Gandhi
Mantap.
To the right side there is

the department of Statistics.

இருக்கும்.
திரிவேதி : எடதுபக்கம்

என்ன

What is in the left side (of the
Institute) ?

இருக்குது ?
வழிப்போக்கன் 2 க.வாலஜி
டிபார்ட்மெண்டு

There is (a) Zoology department.

இருக்குது.
திரிவேதி: ரொம்ப

நன்றிங்க.

Thank (you) very much, sir.

DRILLS
a.

Variation drill

9. 40. 132.

கங்கோத்ரி சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே
இருக்குது.
பஸ் ஸ்டாப் கன்னடா

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு எதுரே

இருக்குது.
காந்திமண்டபம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே

இருக்குது.
எதுக்கு முன்னாலே காந்திமண்டபம் இருக்குது ?
எங்கே காந்திமண்டபம் இருக்குது 7
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b.

Build up drill
(i) கங்கோத்ரி

துக்குப்

சரஸ்வதிபுர
த்-

பக்கத்துலே

இருக்குது:
. இருக்குது

கங்கோத்ரி சரஸ்வதிபுரத்துக்குப்
பக்கத்துலே இருக்குது.

இருக்குது

பக்கத்துலே

பக்கத்துலே இருக்குது

சரஸ்வதிபுரத்துக்கு

சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே

கங்கோத்ரி
Gi) காந்திமண்டபம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே

இருக்குது.

இருக்குது
கங்கோத்ரி சரஸ்வதிபுரத்துக்குப்
பக்கத்துலே இருக்குது.
காந்திமண்டபம்

இன்ஸ்டிடி-

யூட்டுக்கு முன்னாலே இருக்குது.

முன்னாலே

இருக்குது
முன்னாலே இருக்குது

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே

இருக்குது

இருக்குது
காந்திமண்டபம்

காந்திமண்டபம்

இன்ஸ்டிடி-

யூட்டுக்கு முன்னாலே இருக்குது.
(iii) கங்கோத்ரி எந்தப்பக்கம்

கங்கோத்ரி எந்தப் பக்கம்

இருக்குது 7

இருக்குது ?

எந்தப் பக்கம் இருக்குது ₹
கங்கோத்ரி

எந்தப் பக்கம் இருக்குது

கங்கோத்ரி

?

எந்தப் பக்கம்

இருக்குது ?
¢.

Expansion drill
(i) பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது.
கன்னடா இன்ஸ்டிடி-

யூட்டுக்கு எதுரே இருக்குது.
Gi) ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்-

மெண்டு இருக்குது.
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு வலது
பக்கத்துலே இருக்குது.

பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது.
பஸ் ஸ்டாப்

கன்னடா

இன்ஸ்டிடி-

யூட்டுக்கு எதுரே இருக்குது.
ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ்

டிபார்ட்-

மெண்டு இருக்குது.
ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் டி.பார்ட்-

மெண்டு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு
வலதுபக்கத்துலே இருக்குது.

(10) கங்கோத்ரி இருக்குது,

சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே இருக்குது.

கங்கோத்ரி. இருக்குது.
கங்கோத்ரி சரஸ்வதிபுரத்துக்குப்
பக்கத்துலே இருக்குது.
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d.

Question-Answer drill

0)

Q:
Ab

(ii)

Q:

A:
(iii)

Q:

e.

A:

கங்கோத்ரி எந்தப் பக்கம் இருக்குது ?
சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே இருக்குது.
உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டு தெரியுமா ?
சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டுதானே, தெரியுங்க.
எடது பக்கம் என்ன இருக்குது ?
எடது பக்கம் குவாலஜி டிபார்ட்மெண்டு இருக்குது.

Substitution drill
(0) அது

கங்கோத்ரிக்குப்

அது

கங்கோத்ரிக்குப் போகும்.

போகும்.
Substitute and change the noun
accordingly.

அது கங்கோத்ரிக்கு வரும்.
அது கங்கோத்ரிக்குப் புறப்படும்.
அது கங்கோத்ரிக்குக் கெளம்பும்.

வா

புறப்படு
கெளம்பு
(1) இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் பக்கத்-

துலே இருக்குது.
Substitute
வலதுபக்கத்துலே
எடதுபக்கத்துலே

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் பக்கத்துலே

இருக்குது.
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு வலது
பக்கத்துலே இருக்குது.
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு எடது பக்கத்-

துலே இருக்குது.
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு எதுரே
இருக்குது.

எதுரே

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் பின்னாலே

பின்னாலே

இருக்குது.
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே

முன்னாலே

இருக்குது.
(ili) நீங்க பஸ்லே ஏறுங்க.
Substitute
கார்லே

நீங்க கார்லே ஏறுங்க.
நீங்க ரயில்லே ஏறுங்க.
நீங்க வண்டியிலே ஏறுங்க,

ரயில்லே

வண்டியிலே
f.

நீங்க பஸ்லே ஏறுங்க.

Transformation drill”

(1) அது சரஸ்வதிபுரத்துக்குப்

அது எங்கே இருக்குது ?

பக்கத்துலே இருக்குது.
பஸ். ஸ்டாப்

இன்ஸ்டிடி-

யூட்டுக்கு எதுரே இருக்குது.

பஸ் ஸ்டாப் எங்கே இருக்குது ?
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அது எங்கே இருக்குது ?

அது கன்னடா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் பின்னாலே

இருக்குது.
காந்திமண்டபம் எங்கே இருக்குது 2

காந்திமண்டபம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே

இருக்குது.
அது எந்தப் பக்கம் இருக்குது ? .

(1) அது சரஸ்வதிபுரத்துக்குப்

பக்கத்துலே இருக்குது.
பஸ் ஸ்டாப் இன்ஸ்டிடி-

பஸ்

யூட்டுக்கு எதுரே இருக்குது.

இருக்குது ?

ஸ்டாப் எந்தப் பக்கம்

அது எந்தப் பக்கம் இருக்குது ?

அது கன்னடா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே

இருக்குது.
காந்திமண்டபம் எந்தப்பக்கம்

காந்திமண்டபம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் பின்னாலே

இருக்குது ?

இருக்குது.
அது எதுக்குப் பக்கத்துலே

(11) அது சரஸ்வதிபுரத்துக்குப்
பக்கத்துலே இருக்குது.
பஸ் ஸ்டாப் இன்ஸ்டிடி-

இருக்குது ?
பஸ் ஸ்டாப் எதுக்கு எதுரே

யூட்டுக்கு எதுரே இருக்குது.

இருக்குது ?

அது கன்னடா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே

அது எதுக்கு முன்னாலே இருக்குது?

இருக்குது.

காந்திமண்டபம் எதுக்குப்
பின்னாலே இருக்குது ?

காந்திமண்டபம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் பின்னாலே

இருக்குது.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model : அது

அது
(i) கன்னடா
இருக்குது.

(11) பவ

எந்த... reeceee இருக்குது

? (side)

எந்தப் பக்கம் இருக்குது £

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு.............. ஒரு பஸ் ஸ்டாப்
(opposite to)

இருக்குது.

(ன்1௦0)

(14) அனைவ காந்திமண்டபம் இருக்குது, (0௩ 17006 04)
ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் டி.பார்ட்மெண்டு இருக்குது.
(sight side)
(ர் வண்கை என்ன இருக்குது ? (left side)

[ரை

(பந)

பவ வவ rg.

(gratefulness)
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Add the given postpositions suitably to the sentences given below.

h.

(i)
Gi)
(iii)
(ஸி
(v)

பக்கத்துலே: சரஸ்வதிபுரத்துக்கு இருக்குது.
எதுரே : கன்னடா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு இருக்குது.
பின்னாலே : கன்னடா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு இருக்குது.
முன்னாலே: காந்திமண்டபத்துக்கு இருக்குது.
வலதுபக்கத்துலே : ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டுக்கு

இருக்குது.
Write the word represented by the formula.

i.

Example:

+ Future (non-hum.)

+ Future (non-hum.) : வவ

(i) ypui@
(ii) எறங்கு

Gun

போகும்

+ Future (௦௦0-நபரா.) : வவட

ட
(iii) இரு * Future (௩௦-%ய.) :
rece
oes
:
.)
(non-hum
Future
+
y
(iv) Qaeriby
வட
(v) @q + Future (௦-3
(vi) Gar@ + Future (non-hum.) : . வடி

Change the underlined words to corresponding questions.

j.

(0 சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே இருக்குது.
(1) வலதுபக்கத்துலே ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டு

இருக்குது.

(iii) அது கங்கோத்ரிக்குப் போகும்.
(iv) அது கங்கோத்ரியிலே இருக்குது.

(9) அதுக்குப் பின்னாலே இருக்குது.
(ம் எடதுபக்கம் தவாலஜி
k.

டிபார்ட்மெண்டு இருக்குது.

Frame questions for the answers given below following the model.

3௦8௮] :

&: கங்கோத்ரி சரஸ்வதிபுரத்துக்குப்

பக்கத்துலே

இருக்குது.
0:

கங்கோத்ரி எங்கே இருக்குது ?

() பஸ் ஸ்டாப் கன்னடா

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு

எதுரே

இருக்குது.

(ii) காந்திமண்டபம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு முன்னாலே இருக்குது.
(ii) ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டு வலதுபக்கத்துலே

- இருக்குது.
Model:

&: பஸ் ஸ்டாப் கன்னடா

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு

எதுரே இருக்குது.
0: பஸ் ஸ்டாப் எதுக்கு எதுரே

(0 கன்னடா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப்

இருக்குது ?

பின்னாலே சென்ட்ரல்

இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இண்டியன் லாங்வேஜஸ்

இருக்குது
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(ii) ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு
வலதுபக்கத்துலே இருக்குது.
(4) கங்கோத்ரி சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே இருக்குது.
Model:

A: வலதுபக்கத்துலே ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ்
டிபார்ட்மெண்டு இருக்குது.
0: எந்தப்பக்கத்துலே ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ்
டிபார்ட்மெண்டு இருக்குது ?

() எடதுபக்கம் தவாலஜி டிபார்ட்மெண்டு இருக்குது.
1.

Join the following according to the sandhi rules.
()

சரஸ்வதிபுரம்

-

பக்கம் 4 உலே
காந்திமண்டபம்
m.

(1)

உடல::..........

கங்கோத்ரி

4

இலே

:

பல்வ

வட
.....
- உலே:.....

Answer these questions.

(1) கங்கோத்ரி எந்தப் பக்கம் இருக்குது? உங்களுக்குத்
தெரியுமா 2
(1) காந்திமண்டபம் எங்கே இருக்குது ?
(iii) உங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு எதுரே என்ன இருக்குது ?
(19) உங்க வீட்டுக்குப் பக்கத்துலே என்ன இருக்குது 2
(v) உங்க ஊருலே பதினாலாம் நம்பர் பஸ் இருக்குதா £
VOCABULARY
ஸார்

‘Sir’

சென்ட்ரல்

‘central’

இண்டியன்

‘Indian’

லாங்வேஜஸ்

‘languages’

பக்கம்

‘side’

எதுரே

‘opposite

பின்னாலே
வலதுபக்கம்

‘behind’

முன்னாலே

‘right side’

ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ்' 3621151105”

to’

பக்கத்துலே

‘near’

பஸ் ஸ்டாப்

‘bus stop’

‘in front of’

எடதுபக்கம்

‘left side’

FosuTovgry)

‘Zoology’

நன்றி

‘gratefulness’

eupuGurdacsr

‘trespasser’

GRAMMAR
9.40.132.

wdasgiGod

‘near’, ergiGy ‘opposite to’, மூன்னாலே ‘before,

‘in

Unlike in English, they are placed after nouns
front of ‘etc., are postpositions.
The nouns are, in most cases obliand hence they are called postpositions.
Example:
gatorily declined for dative case.

9. 40. 132.

கங்கோத்ரி சரஸ்வதிபுரத்துக்குப் பக்கத்துலே

இருக்குது.
பஸ் ஸ்டாப் கன்னடா

இருக்குது.

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு எதுரே
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Note that egeveugugib ‘Saraswathipuram’ is declined for the dative case.
In spoken Tamil, at times the dative case marker is optional. Example:
கங்கோத்ரி

சரஸ்வதிபுரம்

are correspondingly

பக்கத்துலே

questioned

by

These
இருக்குது 610.
Example:
ஒங்க.

எங்கே

postpositions
கங்கோத்ரி

எங்கே இருக்குது ?
881011 : பக்கம் *- உலே -அ பக்கத்துலே
சரஸ்வதிபுரம் *- உக்கு 2 சரஸ்வதிபுரத்துக்கு
காந்தி மண்டபம் 4 உக்கு -? காந்திமண்ட பத்துக்கு
(Refer 8.17 in 2.13)

இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு 4 பின்னாலே -- இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் பின்னாலே
கங்கோத்ரிக்கு

* போகும்

2

கங்கோத்ரிக்குப்

போகும்

(52421 §.18 in 2.14)

UNIT

9
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DIALOGUE
திரிவேதி : இதுதானே சென்ட்ரல்
இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப்
இண்டியன்
லாங்வே-

Is this the Central
Indian Languages,?

of
Institute.

ஜஸ் ?

பியூன் : ஆமாங்க, நீங்க யாரு ?
திரிவேதி:
திரிவேதி: என் பேரு
நான்
ரோஹ்தக்லேயிருந்து வறேன்.
நான்
சுரேஷோடெ.
மிஸ்டர்
சிநேகிதன். அவரு இந்த
இன்ஸ்டிடியூட்டுலே

தமிழ்

படிக்குறாரு...

நான் இப்ப
பார்க்கலாமா

அவரெப்
?

Yes, who are you, sir ?
My name is Trivedi.

I come from

Rohtak, Iam a friend of Mr. Suresh.
He is studying Tamil in this Institute...May I see him now ?
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பியூன்: ஓ!

தாராளமாப் பார்க்அவரு
இப்ப
கலாம்.
லேபரட்டரியிலே இருப்பாரு.
நீங்க மேலே

Oh!
By all means (you) can see
(him).
Now he will be in the language laboratory.
You please go up.

போங்க.
திரிவேதி

: மேலேயா

{Do you mean)

7?

பியூன் : ஆமாங்க ... லேபரட்டரி
மேலே தான் இருக்குது.
வகுப்பு கீழே நடக்கும்...
லாங்வேஜ்
லேபரட்டரிக்கு.
வெளியே
ஒரு

கதவு இருக்கும். அதெத்
தள்ளுங்க,
அதுக்குள்ளே லேபரட்டரி

இருக்கும்.

மிஸ்டர்

சுரேஷெ

நீங்க

அங்கே

பார்க்கலாம்.

அந்த

Yes sir... The

in the

upstairs ?
language

upstairs

laboratory 15

(of this

building).

The classes are conducted in the
downstairs... There is a door outside
of the language laboratory.
(You)
please push it. Inside is the language
laboratory.
You can see Mr. Suresh
there.
Please go to the
upstairs
through the rightside of that room.
Please put your signature in ‘that
register before (you proceed).

அறெக்கு வலதுபக்கமா
மேலே போங்க. அதுக்கு

முன்னாலே

அந்த

ரெஜிஸ்டர்லே
கையெழுத்துப்

ஒரு

போடுங்க.

திரிவேதி

: சரி...பேனா இருக்குதா?

Alright...(Do you) have a pen ?

பியூன்:

அந்த
மேமேசெசக்கு
மேலேயே
இருக்குது...

itself.

உங்க

பையெ

அந்த

மேசெக்குக்

கீழே

(There)

is

(You)

(a

pen)

on

please keep

that

table

your bag

under that table.

வைங்க.

திரிவேதி : இந்தப்
பின்னாலே
கட்டுமா

பேனாவெப்
கொடுக்-

?

Alright, sit.

பியூன் : சரிங்க.
திரிவேதி : ரொம்ப

Shall (I) give this pen afterwards ?

நன்றி,

பியூன் : பரவாயில்லெங்க,

Thank (you) verymuch.
Don’t mention please.
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DRILLS
a.

©

Variaticn drill

9. 41. 133.

b.

லேபரட்டரி இதுக்கு மேலே இருக்குது.
வகுப்பு இதுக்குக் கீழே நடக்கும்.
லேபரட்டரி அதுக்கு உள்ளே இருக்குது.
ஒரு கதவு லேபரட்டரிக்கு வெளியே இருக்கும்.
நீங்க அதுக்கு முன்னாலே ஒரு கையெழுத்துப்
போடுங்க.

Build up drill
(1) லேபரட்டரி

இதுக்கு மேலே

லேபரட்டரி

இருக்குது.
இருக்குது

்

இருக்குது."
இருக்குது

இதுக்கு

மேலே

மேலே

மேலே

இருக்குது.

இதுக்கு

இதுக்கு மேலே இருக்குது

லேபரட்டரி

லேபரட்டரி

இதுக்கு

மேலே

இருக்குது.
(1) வகுப்பு இதுக்குக் கீழே

் வகுப்பு இதுக்குக் கீழே நடக்கும்.

நடக்கும்.
நடக்கும்

நடக்கும்

கீழே

கீழே நடக்கும்
இதுக்குக் கீழே நடக்கும்
வகுப்பு இதுக்குக் கீழே நடக்கும்.

இதுக்கு
வகுப்பு
(ili) ஒரு கதவு லேபரட்டரிக்கு
வெளியே இருக்கும்.

ஓரு கதவு லேபரட்டரிக்கு
வெளியே இருக்கும்.

இருக்கும்

இருக்கும்

வெளியே

வெளியே இருக்கும்

லேடரட்டரிக்கு

லேபரட்டரிக்கு

வெளியே

இருக்கும்

c.

கதவு

கதவு லேபரட்டரிக்கு வெளியே

ஒரு

ஒரு

இருக்கும்.
கதவு

வெளியே

லேபரட்டரிக்கு

இருக்கும்.

Expansion dri]
() லேபரட்டரி

இருக்குது.

அதுக்கு உள்ளே இருக்குது.

'லேபரட்டரி இருக்குது.
லேபரட்டரி

அதுக்கு

உள்ளே

இருக்குது.
Gi) ஒரு கதவு இருக்கும்.
லேபரட்.டரிக்கு வெளியே

இருக்கும்

ஒரு கதவு இருக்கும்.
ஒரு கதவு லேபரட்டரிக்கு
வெளியே இருக்கும்.
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d.

Question-Answer drill

() 6:

(110)
(iii)

6,

இதுதானே சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப்
இண்டியன் லாங்வேஜஸ் ?

A:
3:
A:
6:

ஆமாங்க,
நான் அவரெப் பார்க்கலாமா ?
ஓ! தாராளமாப் பார்க்கலாம்.
மேலேயா?

&

ஆமாங்க, லேடரட்டரி இதுக்கு மேலேதான் இருக்குது.

59611011௦௩ மெ]

கீழே வகுப்பு நடக்கும்.

(0) கீழே வகுப்பு நடக்கும்.
Substitute and conjugate the
verb suitably.

கீழே வகுப்பு இருக்கும்.

இரு
(1) லேபரட்டரி

லேபரட்டரி இதுக்கு மேலே

இதுக்கு மேலே

இருக்குது.

இருக்குது.

Substitute
கீழே

லேபரட்டரி

இதுக்குக் கீழே

இருக்குது.
வெளியே

லேபரட்டரி இதுக்கு வெளியே

உள்ளே

லேபரட்டரி

இருக்குது.
இதுக்கு உள்ளே

இருக்குது.
லேபரட்டரி இதுக்குப் பக்கத்துலே

பக்கத்துலே

இருக்குது.
லேபரட்டரி

எடது பக்கத்துலே

இதுக்கு எடதுபக்கத்-

துலே இருக்குது.
வலதுபக்கத்துலே

லேபரட்டரி

எதுரே

லேபரட்டரி

இதுக்கு வலதுபக்கத்-

துலே இருக்குது.
இதுக்கு எதுரே

இருக்குது.
மூன்னாலே

லேபரட்டரி இதுக்கு முன்னாலே

இருக்குது.
பின்னாலே

லேபரட்டரி இதுக்குப் பின்னாலே

இருக்குது.
(ய அவரு தமிழ் படிக்குறாரு.
Substitute

and

conjugate

அவரு தமிழ் படிக்குறாரு.
the

verb suitably.

எழுது
வாசி
பேசு

அவரு தமிழ் எழுதுரறாரு.
அவரு
அவரு

தமிழ் வாசிக்குறாரு.
தமிழ் பேசுறாரு.
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f.

Transformation drill

வகுப்பு எங்கே நடக்கும் ?
கதவு எங்கே இருக்கும் ?

வகுப்பு கீழே நடக்கும்.
கதவு வெளியே இருக்கும்.
லேபரட்டரி

லேபரட்டரி

மேலே

எங்கே

இருக்குது

?

இருக்குது.

லேபரட்டரி எங்கே இருக்குது ?

லேபரட்டரி உள்ளே

இருக்குது.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below.

the cues

using

4௦954 :

நீங்க...

given

in parentheses as in the model

Gunna.

( upstairs)

நீங்க மேலே போங்க.
(9) வகுப்பு..............நடக்கும். ( 800லவ்ட)
(ம) ...........ஒரு கதவு

இருக்கும். (outside)

(114) ஒரு... வய இருக்கும். (8௦௦)
(iv) அதெ............. rugs. (push)
(2) அதுக்கு.......... லேபரட்டரி இருக்கும். (10810௦)

(0) அதுக்கு.......... கையெழுத்துப் போடுங்க. (401௦)
(ரபி

ரெஜிஸ்டர்லே

ஒரு--...... ௮௨ Gun@rue.

(signature)

(viii) கட்கேஸெ

மேசெக்கு............ வைங்க. (யாச)
(௦0)
மேசெக்கு..............இருக்குது.
பேனா
(20)
? (24120௭2105)
கெரழிக்கட்டுமா
பேனாவெ...............
(2) இந்தப்

h.

Add the given postpositions suitably to the sentences given below.

(i)
(1)
(iii)
(0)
i.

மேலே: இதுக்கு இருக்குது.
கீழே : இதுக்கு நடக்கும்.
வெளியே : லேபரட்டரிக்கு ஒரு கதவு இருக்கும்.
உள்ளே. அதுக்கு இருக்கும்.

Fill in the blanks with the appropriate form
theses.

of the

item

given in paren-

(0... வய மேலே லேபரட்டரி இருக்குது. (இது)
(1)...
கீழே வகுப்பு நடக்கும். (அது)
(HD) வண் வெளியே ஒரு கதவு இருக்கும் (லேபரட்டரி)
(0)... பவை வலதுபக்கமா மேலே போங்க. (அறெ)
j.

Write the word represented by the formula.
Example:

pt_&@jb

pr.

+ Future (non-hum.)

ee wee
(i) er@ + Future (non-hum.) : ....
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(i)

cMig

+ Future (non-hum.) : «seer

(iii) gaiL@

+ Future (non-hum.) ¢ ... ee

(iv) ger@

+

Future (non-hum.) : ...- see

eee
+ Future (non-hum.)¢ ...--eeee

(v) QanesrGeur
k.

Write the word represented by the formula.
Example:

Q@a@enima

: இரு: 4 Future

(i) eng. + Future soe ees
(1) சூடி
(1)

+ Future: ...

கொடு

(iv) er@

வ

+ Future: பவ
+

Future : ......

ee

(2) சிகரெட் பிடி + Future : . டவ
1.

Change the underlined words to corresponding questions.

(0 லேபரட்டரி இதுக்கு மேலே இருக்குது.
(1) வகுப்பு கீழே நடக்கும்.
(1) அறெக்கு வலதுபக்கமா
(5) அவரு

போகலாம்.

இன்ஸ்டிடியூட்டுலே தமிழ் படிக்குறாரு-

(v) நான் ரோஹ்தக்லேயிருந்து

வறேன்.

(0) அவரு தமிழ் படிக்குறாரு.
m.

Frame questions for the answers given below following the models.

34௦941:

க: லேபரட்டரி இதுக்கு மேலே இருக்குது.
0: லேபரட்டரி எங்கே இருக்குது ?

(1) வகுப்பு இதுக்குக் கீழே நடக்கும்.
Gi) லேபரட்டரி அதுக்கு உள்ளே இருக்குது.
(0) கதவு லேபரட்டரிக்கு வெளியே இருக்கும்.
4௦08] : க்:
0:
() லேபரட்டரி
(1)

கதவு

வகுப்பு இதுக்குக் கீழே நடக்கும்.
வகுப்பு எதுக்குக் கீழே நடக்கும் 7
இதுக்கு மேலே

லேபரட்டரிக்கு

(11) லேபரட்டரி அதுக்கு உள்ளே
n.

இருக்குது,

வெளியே

இருக்கும்.

இருக்குது.

Answer these questions.

Gi) நீங்க எங்கே தமிழ் படிக்குறீங்க ?

த

(i) உங்க இன்ஸ்டிடியூட்டுலே லாங்வேஜ் லேடரட்டரி _இருக்குதா ?
(iii) அது எங்கே இருக்குது 7

(iv) இன்ஸ்டிடியூட்டுலே உங்க வகுப்பு எங்கே நடக்கும் 7
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(௪) உங்க அறெக்கு வலதுபக்கம் யாரோடெ அறெ
(ம் உங்க மேசெக்கு மேலே என்ன இருக்குது ?
(எம) உங்க மேசெக்குக் கீழே என்ன இருக்குது ?

இருக்குது ?

VOCABULARY
தாராளமா

‘without any

மேலே

difficulty/by
all means’
‘up (stairs)

கீழே

.

= Geougt_i?

‘laboratory’

வகுப்பு

‘class’

‘down (stairs)’

நட

‘be conducted’

வெளியே

‘outside’

கதவு

‘door’

தள்ளு

‘push’

உள்ளே

‘inside, in’

‘before’

ரெஜிஸ்டர்

‘register’

‘signature’

கையெழுத்துப்

‘bag’

கீழே

‘under’

‘put, keep’

மேலே

‘onjabeve’

முன்னாலே

_

கையெழுத்து

ர

போடு

பை

லை.

:

-

பின்னாலே

‘sign’

‘afterwards’

GRAMMAR
9.441.183.

GiGer ‘above, on’, Gy

‘under,

beneath’ etc., are also postpasi-

tions as we have noted iri the previous lesson.
Asin the previous lesson the
nouns that occur before these postpositions are also inflected for dative case.
Example :

9. 41. 183.

லேபாரட்டரி இதுக்கு மேலே இருக்குது.
வகுப்பு இதுக்குக் கீழே நடக்கும்.
லேபரட்டரி

அதுக்கு உள்ளே

இருக்குது .

ஒரு கதவு லேபரட்டரிக்கு வெளியே இருக்கும்.
நீங்க அதுக்கு முன்னாலே கையெழுத்துப் போடுங்க.
These postpositions are questioned in a sentence by srmuGes ‘where’. Example :
லேபரட்டரி எங்கே இருக்குது 2

Sandhi: திரிவேதி 4 ஓடெ. -- திரிவேதியோடெ.
லேபரட்டரி

4 இலே

மேலே

4

பை

௭-2

தாராளமா

+ Gouger fuse

ஏ-2௨ மேலேயே
பையெ

(828,815

1.5)

4 பார்க்கலாம் — தாராளமாப் பார்க்கலாம் (681 8,21 ஈ 3.20)

UNIT

10

LESSON

ASKING

FOR

42

RECOMMENDATION

DIALOGUE
சுரேஷ் : அட ! திரிவேதியா... ?
ஊருலே
எல்லாரும்
செளக்கியமா ?

Hey! Trivedi....? How are the folks at
home ?
்

திரிவேதி: எல்லாரும்

All are doing well...How are you ?

செளக்கி-

யமா
இருக்குறாங்க...
நீ எப்படி இருக்குறே ?
சுரேஷ்:

நான்
செளக்கியமா
இருக்குறேன். . .நீ மதுரெக்குப் போனேயா

I am doing
Madurai ?

well...Did

Yes.

just

you

go

to

?

திரிவேதி : ஆமா.
மதுரெயிலேயிருந்துதான் வறேன்.

I am

Madurai.

returning

from
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சுரேஷ் : நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் போனவாரம்
வந்தேன். நாளெக்கு

I came to this institute last week. (I)
am

going

What

to

is your

Madurai

tomorrow.

younger sister Latha

doing ?

மதுரெக்குப் போறேன்.
உன் தங்கெலதா என்ன
செய்று ?

திரிவேதி : அவ இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுலே ஒரு வேலெக்காக மனுப் போடுரு.. .
நான்
அதுக்காகத்தான்
இப்ப வந்தேன்.
சுரேஷ் : ஸ்டெனோ வேலெக்கா
திரிவேதி : ஆமா.

?

அவளுக்கு இந்த

She applies for a job in this institute.
Ihave now come (here) to enquire
about that.

Is it for the post ofa steno ?
Yes.

Will she get this job ?

வேலெ கெடெக்குமா ?
சுரேஷ் : எனக்குத்
தெரியாது.
நான்
ஆபிீஸ்லேல

I do not know. I will
people) in the office.

talk (to th

சொல்லுறேன்.
திரிவேதி:

நீ அவளுக்காகச்
சிபாரிசு பண்ணுவேயா?

சுரேஷ் : நிச்சயமாப் பண்ணுறேன்

எனக்கு இப்ப வகுப்பு

இருக்குது.

Will

you

(please)

recommend

her

(for this post ?)
Certainly I will do...Now I have
class.
Shall we meet afterwards ?

நாம அப்பு-

றம் பார்ப்போமா ?

திரிவேதி: நான் உனக்காக
வெளியே
கட்டுமா

Shall I wait for you outside ?

காத்திருக்?

சுரேஷ் : சரி, பதினஞ்சு
துலே வறேன்.

நிமிஷத்-

Alright,

I will

be back

in fifteen

minutes.

DRILLS
a.

Variation drill

10. 42. 134.

அவ வேலெக்காக மனுப்போடுறு.
நான் உனக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா 2
நீ அவளுக்காகச் சிபாரிசு பண்ணுவேயா 7?

368 | An Intensive Course in Tamil
b.

Build up drill
(0) அவ வேலெக்காக
போடுரு.
மனுப்போடுறு
வேலெக்காக
அவ

மனுப்-

அவ

நான் உனக்காகக் காத்திருக்-

2

கட்டுமா

காத்திருக்கட்டுமா ?
உனக்காக

கட்டுமா

பண்ணுவேயா

?

பண்ணுவேயா

?

அவளுக்காக

நீ
Expansion drill

(i) au

Cur@ay.

மனுப்போடுரு
வேலெக்காக போடுறு
(0) நான் காத்திருக்கட்டுமா ?
உனக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா

அவ
அவ

போடுறா.
மனுப்போடுறா.

அவ

வேலெக்காக

கட்டுமா

₹

சிபாரிசு பண்ணுவேயா ?
அவளுக்காக பண்ணுவேயா

மனுப்போடுரு.

நான் காத்திருக்கட்டுமா ?
நான் உனக்காகக் காத்திருக்-

(19) நீ பண்ணுவேயா?

d,

?

நீ அவளுக்காகச் சிபாரிசு
பண்ணுவேயா ?
பண்ணுவேயா ?
சிபாரிசு பண்ணுவேயா ?
அவளுக்காகச் சிபாரிசு பண்ணுவேயா ?
மீ அவளுக்காகச் சிபாரிசு
பண்ணுவேயா ?

சிபாரிசு

சிபாரிசு

c.

£

காத்திருக்கட்டுமா ?
உனக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா ?
நான் உனக்காகக் காத்திருக்-

நான்

(111) நீ அவளுக்காகச்

மனுப்போடுறா.

மனுப்போடுறு
வேலெக்காக மனுப்போடுறு
அவ வேலெக்காக மனுப்போடுறு.

(4) நான் உனக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா

வேலெக்காக

?

?

நீ பண்ணுவேயா ?
நீ சிபாரிசு பண்ணுவேயா
நீ அவளுக்காகச் சிபாரிசு
பண்ணுவேயா ?

?

Question-Answer drill

() 9:
"க.

(ம)

அட. 1 சுரேஷா ? ஊருலே எல்லாரும் செளக்கியமா
எல்லாரும் செளக்கியமா இருக்குறாங்க.

3:

நீ எப்படி இருக்குறே ?

A:

நானும் செளக்கியமா

இருக்குறேன்,

?
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(iii) Q:

நீ அவளுக்காக இந்த வேலெயெச் சிபாரிசு
பண்ணுவேயா

(iv)

e.

?

A:

நிச்சயமாப் பண்ணுறேன்.

Q:

நான் உனக்காக வெளியே காத்திருக்கட்டுமா ?

A:

ef.

Substitution drill
(1) நான் உனக்காகக்
கட்டுமா

காத்திருக்-

?

நான் உனக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா

Substitute
உங்களுக்காக

?

நான் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா ?
நான் அவனுக்காகக் காத்திருக்-

அவனுக்காக

கட்டுமா?
அவளுக்காக

நான் அவளுக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா ?

அவருக்காக

நான் அவருக்காகக் காத்திருக்-

அவங்களுக்காக

கட்டுமா ?
நான் அவங்களுக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா

(1) நீ எப்படி இருக்குறே 2
Substitute and change the
accordingly.

நீ எப்படி இருக்குறே ?
verb

நீங்க
அவ

நீங்க எப்படி இருக்குறீங்க ?
அவன் எப்படி இருக்குறான் ?
அவ. எப்படி இருக்குறா ?

அவரு

அவரு எப்படி இருக்குறாரு ?

அவங்க

அவங்க எப்படி இருக்குறாங்க ?

அது

அது எப்படி இருக்குது ?

அவன்

(11) நான் வெளியே காத்திருக்கட்டுமா

நான் வெளியே காத்திருக்கட்டுமா?

?

உள்ளே
கீழே

மேலே
f.

?

நான் உள்ளே காத்திருக்கட்டுமா ?
நான் கீழே காத்திருக்கட்டுமா ?
- நான் மேலே
காத்திருக்கட்டுமா ?

Transfotmation drilf
(1) நான் அவளுக்காகச் சிபாரிசு
பண்ணுறேன்.
நான் உனக்காகக் காத்திருக்குறேன்.

நீ யாருக்காகச் சிபாரிசு பண்-

ணுறே?
நீ யாருக்காகக் காத்திருக்குறே ?
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நான் உனக்காக மனுப்
போடுறேன்.
தான் உனக்காக வறேன்.
நான் அவளுக்காகச் சொல்லுறேன்.
(ii) தான்
நான்
நான்
நான்

நீ யாருக்காக மனுப்போடுறே
நீ யாருக்காக வறே 7?
நீ யாருக்காகச் சொல்லுறே

சிபாரிசு பண்ணுறேன்.
காத்திருக்குறேன்.
சொல்லுறேன்.
மனுப்போடுறேன்.

நீ
நீ
நீ
நீ

சிபாரிசு பண்ணுவேயா
காத்திருப்பேயா ?
சொல்லுறேயா ?
மனுப்போடுறேயா ?

?

?

?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks

using

the cues

given in parentheses as in the model

given below.
34௦021:

(0) அவ

அவ

வேலெக்காக.............போடுறா. (application)

அவ

வெலெக்காக மனுப் போடுறா.

வேலெக்காக............. wy. (apply)

(891 நிரைய

பண்ணுவேயா

(11) நீ அவளுக்காக.............

? (recommendation)
வேயா

(௫) நான்............. பண்ணுறேன்.
(ம) நான்............ க்கட்டுமா
(vi)
h.

? (recommend)

(யக)

? (மூவ)

நான் நிச்சயமா.............. றேன்.

(௦)

Include the purposive form of the item given in parentheses against
of the sentences as shown in the example.

Example:

அவ
அவ

மனுப்போடுறு. (வேலெ)
வேலெக்காக மனுப்போடுறா.

(0) நீ சிபாரிசு பண்ணுவேயா

? (அவ)

(1) நான் காத்திருக்கட்டுமா ? (நீ)
(11) அவ மனுப்போடுரறு. (ஸ்டெனோ

வேலெ)

(iv) நான் வந்தேன். (அது)
i,

Write the word represented by the formula.
1316 :

அவளுக்காக

311

(பி நான்

+ Purposive¢

(1) நாங்க

+ Purposive: (டப

(ப

(iit) நீங்க

+ Purposive: .......

(iv) அவன்

+ Purposive: oc.

(v) அவங்க

* நிபாற௦8146: .......॥ஃ

+ Purposive

each
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j.

Frame questions for the answers given below following the model.
4௦021 : 4:

0:

நான் உனக்காகக் காத்திருக்குறேன்.

நீயாருக்காகக் காத்திருக்குறே ?

(i) நான் அவளுக்காகச் சிபாரிசு பண்ணுறேன்.
(11) நான் அவளுக்காகச் சொல்லுறேன்.
(iii) நான் அவளுக்காக
k.

Frame eight

sentences
Example:

நான்
அவ

1,

வறேன்.

from the table given be'ow as in the example.
gror உனக்காகச் சிபாரிசு பண்ணுறேன்.
நீ
அவன்

சிபாரிசுபண்ணு
காத்திரு

Answer the questions.
(i) உங்களுக்குத் தங்கெ இருக்குறுங்களா £? அவங்க என்ன
செய்றாங்க ?
(1) நீங்க உங்க நண்பருக்காக ஒரு வேலெக்குச் சிபாரிசு
பண்ணுவீங்களா ?
(ili) மாலெயிலே உங்க நண்பரு உங்களுக்காகக் காத்திருப்பாரா ?
(12)

நீங்க உங்க மனெவிக்காக

(ம) மாலெயிலே

என்ன

வாங்குவீங்க

?

யாருக்காக நீங்க காத்திருப்பீங்க ?

VOCABUALRY
மனு

‘application’

ஸ்டெனோ
சிபாரிசுபண்ணு
பண்ணு
நிமிஷம்

‘stenographer’
‘recommend’
‘do’
‘minute’

= nen

Gung

‘apply’

சிபாரிசு
நிச்சயமா
காத்திரு

‘recommendation
‘certainly’
‘wait’

GRAMMAR
10.42.134.

Purposive

in

Tamil

may

be

expressed

in many ways.

In this

Unit, we are mainly concerned with the kind of purposive which is constituted

by a noun and the purposive marker as in other cases.

The purposive marker

is formed by adding -.9,% to the dative case markers.

(Refer 2.14.56).

Thus,

there are three alternants of purposive markers in Tamil. They are manifested
in three ways in three different environments.
They are :
(i) —#jéare
stéest-,

occurs after

the

oblique bases of the personal pronouns

sib, 2 csr~ and the reflexive pronoun

croréare ‘for me’, piodare

gei-.

Example:

‘for us’, a cordéaerae ‘for you’ etc.
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(ii) -éare occurs after the vowels @-, m-, 61-, 2 - and the consonant.

we.

Example:

xGlpeene
(11) -உக்காக

wraensraléara

‘for

the

girl

000018 after the

consonants

mentioned earlier. Example:
மகனுக்காக 'ர௦1 the son’ etc.

other

sé&ayjdare

than the consonant

‘for the

In a sentence, these purposive markers give the meanings of ‘for’,
of’ etc.
Example :

10. 42. 184.
Sandhi 25.

The

அதுக்காக

advocate’

‘for the sake

அவ வேலெக்காக மனுப்போடுரு.
நான் உனக்காகக் காத்திருக்கட்டுமா ?

consonants

purposive case suffix.

student’,

‘for the room’ etc.

&, €, g

and

Ly

are

Example :

-- தான்

DP HRUESTES SIT

always

doubled

after the

UNIT 10°
LESSON 43.

WHY DO YOU WORRY SO MUCH FOR THIS?
DIALOGUE

திரிவேதி :. சுரேஷ்,

நாம

நாளெ-

க்குக் காலெயிலே எங்கே

Suresh, where are we going tomorrow
morning ?

:

.

போரோம் ?
சுரேஷ் : மிஸ்டர் மூர்த்தி வீட்டுக்குப்

போேரோரம்...

அவருக்கு

ரொம்ப

டைரக்டரெ

நல்லாத்

யும்...நான்

தெரிஅவரு

கிட்டெச்

சொல்லுறேன்

HU

டைரக்டர்கிட்-

டெ

லதாவுக்குச் சிபாரிசு

பண்ணுவாரு.

(We)

are

going

to

Mr.

Murthi’s

house...He knows director very well... I will tell him...He will recommend
to the director for Latha.
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திரிவேதி : லதாவுக்கு நிச்சயமா.
வேலெ கெடெக்குமா ?

Is it certain that Latha will get (this)
job?

சுரேஷ்: நிச்சயமாக் கெடெக்கும். நீ

Certainly (she) will get... Why do
you worry so much for this... ? Shall
we go to Madurai tomorrow ?

இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு
கவலெப்
படுறே... ?
நாம நாளெக்கு மதுரெக்குப் போகலாமா ?

திரிவேதி : மொதல்லே மிஸ்டர்
மூர்த்தியெப் பார்ப்போம். அப்புறம் மது-

First

(we)

will

meet

Mr.

Murthi.

Then (we) will think of the Madurai
trip.

ரெப் பிரயாணத்தெ

யோசிக்கலாம்.

சுரேஷ் : சரி, வா. கேண்டீனுக்குப்
போகலாம்.

Alright,
canteen.

come

on. (We) shall go to

DRILLS
a.

Variation drill

10. 43. 135.

அவரு லதாவுக்குச் சிபாரிசு பண்ணுவாரு,
நீ இதுக்கு ஏன் சுவலெப்படுறே ?

10. 43. 136,

நீ இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு கவலெப்படுறே
ஏன் நாம மதுரெக்குப் போரும் ?

?

b. Build up drill
(() அவரு

லதாவுக்குச்

சிபாரிசு

சிபாரிசு
லதாவுக்கு

அவரு லதாவுக்குச் சிபாரிசு
பண்ணுவாரு.
பண்ணுவாரு
சிபாரிசு பண்ணுவாரு .
லதாவுக்குச் சிபாரிசு பண்ணுவாரு

அவரு

அவரு லதாவுக்குச் சிபாரிசு

பண்ணுவாரு.
பண்ணுவாரு

பண்ணுவாரு...”

(1) நீ இதுக்கு ஏன் கவலெப்-

நீ இதுக்கு ஏன் கவலெப்படுறே

?

படுறே ?
ஏன்

கவலெப்படுறே?

இதுக்கு
தீ

ஏன் கவலெப்படுறே ?
இதுக்கு ஏன் கவலெப்படுறே ?
நீ இதுக்கு ஏன் கவலெப்படுறே

?
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c.

Expansion drill
(0

அவரு

அவரு பண்ணுவாரு.
அவரு சிபாரிசு பண்ணுவாரு.
அவரு லதாவுக்குச் சிபாரிசு
பண்ணுவாரு.
்

பண்ணுவாரு.

சிபாரிசு பண்ணுவாரு
லதாவுக்குப் பண்ணுவாரு
டைரக்டர்கிட்டெப்

பண்ணு-

வாரு,

நீ ஏன் கவலெப்படுறே ?
நீ இதுக்கு ஏன் கவலெப்படுறே ?

?

இதுக்கு ஏன் கவலெப்-

படுறே?
இவ்வளவு
படுறே ?

ஏன்

கவலெலப்-

நீ இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு
கவலெப்படுறே

?

Question-Answer drill

(i)

Q:

நாம நாளெக்குக் காலெயிலே எங்கே போறோம்
மிஸ்டர் மூர்த்தி வீட்டுக்குப் போறோம்.

A:
(it)

Q:

லதாவுக்கு நிச்சயமா வேலெ
நிச்சயமாக் கெடெக்கும்.

க:

(iii) Q:

:

&:.

e.

டைரக்டர்கிட்
டெ

லதாவுக்குச் சிபாரிசு பண்ணுவாரு.

(1) நீ ஏன் கவலெப்படுறே

௦.

அவரு

கெடைக்குமா ?

நாம நாளெக்கு மதுரெக்குப் போகலாமா ?
மொதல்லே மிஸ்டர் மூர்த்தியெப் பார்ப்போம்.
அப்புறம் மதுரெக்குப் போவோம்.

Substitution drill
(1) நீ ஏன் கவலெப்படுறே

?

நீ ஏன் கவலெப்படுறே ?

Substitute and conjugate the
verb suitably.

காத்திரு

நீ ஏன் காத்திருக்குறே ?

மனுப்போடு
சொல்லு

நீ ஏன் மனுப்போடுறே
நீ ஏன் சொல்லுறே ?
நீ ஏன் வாங்குறே ?

வாங்கு

(ii) நாம போவோம்.
Substitute and
verb suitably.

சிபாரிசு பண்ணு
செய்

வா
ஏறு
சொல்லு
உக்காரு

கவலெப்படு

?

நாம போவோம்.
conjugate -the
நாம
நாம
நாம
நாம
நாம
'நாம
நாம

சிபாரிசு பண்ணுவோம்.
செய்வோம்.
வருவோம்.
ஏறுவோம்.
சொல்லுவோம்.
உக்காருவோம்.
கவலெப்படுவோம்.

?
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(1) நாம பார்ப்போம்.
Substitute and conjugate the
verb suitably

காத்திருப்போம்.
படுப்போம்.
வறுப்போம்.
வைப்டோம்,

நாம
நாம
நாம
நாம

காத்திரு
படு
வறு
வை
f.

நாம பார்ப்போம்.

Transformation drill

(i) அவரு

லதாவுக்குச் சிபாரிசு

அவரு

லதாவுக்காகச் சிபாரிசு

பண்ணுவாரு.

பண்ணுவாரு.

அவ வேலெக்கு மனுப்
போடுறா.

அவ

அவன் இதுக்குக் கவலெ-

அவன் இதுக்காகக் கவலெப்-

வேலெக்காக மனுப் போடுற.

படுறுன்.

ப்படுறுன்(1) நான் கவலெப்படுறேன்.
நான் போறேன்.

நீ ஏன் கவலெப்படுறே
நீ ஏன் போறே ?

?

நான் சிபாரிசு பண்ணுறேன்.

நீ ஏன் சிபாரிசு பண்ணுறே

நான் சொல்லுறேன்.

நீ ஏன் சொல்லுறே

?

?

EXERCISES
g.

Fill

in the blanks

using

the cuzs

given in parentheses as in the model

given below,

1௦02] :

நீ ஏண்... பப

Gm

? (worry)

நீ ஏன் கவலெப்படுறே 7?
(1) நீஏன்............ BUDVLILIGEM ? (this much)
(11) நாம

மூர்த்தியெச்............. ப்போம்.

(௩2௦)

(11) நீ.............இதுக்குக் கவலெப்படுறே ? (ஐ)
h.

Write the word represented by the formula.
Example:

போவோம்

(1) சிபாரிசு பண்ணு
(ii) பாரு

+ Future

+ Future: பபப

* 100072: பவ

(ii) கவலெப்படு
i.

போ

+ Future: oe

Frame questions for the answers given below following the model.
Model:

Al
0:

நான் கவலெப்படுறேன்.
நீ ஏன் கவலெப்படுறே ?

(1) நான் போறேன்.
(11) நான் சிபாரிசு பண்ணுறேன்.
(11) நான் சொல்லுறேன்.
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j.

Frame six sentences from the table given below as in the example.
Example:

அவரு

சிபாரிசு பண்ணுவாரு

இது

அவரு

க.

| அது
“து

இவரு

k.

லதாவுக்குச்

கவலைப்படு

Answer the questions.

(1)
். (ய
(ii)
(12)
(0
(00

நீங்க நாளெக்குக் காலெயிலே எங்கே போறீங்க ?
லதாயாரு?
யாரு லதாவுக்குச் சிபாரிசு பண்ணுவாங்க ?
நாம நாளெக்கு மதுரெக்குப் போகலாமா ?
நீங்க மாலெயிலே கேண்டீன்லே என்ன சாப்பிடுறீங்க ?
இண்ணெக்கு

நான் உங்க

கூடக் கேண்டீனுக்கு

(vil) எனக்கு ஒரு வேலெ வேணும். நீங்க உங்க
என்னெச் சிபாரிசு பண்ணுவீங்களா ?

வரட்டுமா

?

நண்பருகிட்டெ

VOCABULARY
டைரக்ட.

‘director’

இவ்வளவு

‘this much’

கவலெப்படு

‘worry’

‘meet’

கேண்டீன்

‘canteen’

பாரு

ஏன்

‘why’

GRAMMAR
10.43.135.

We

had

seen

in the

previous

lesson

that

the

purposive

is

expressed by a noun and the purposive marker and that the purposive markers
are constituted by the dative markers such as-&@, -2_&@ and -9j4¢@ (Refer
2.14.56)

followed

have the

function

‘recommend’,
here.

by

~.9,%.

Sometimes,

of purposive in Tamil.

aeuGleoci@

‘worry’

etc.,

the

dative case markers alone can

The verbs like fumrPa

identify

the

பண்ணு

meaning of purposive

Example:

10. 43.135.

Sandhi:

அவரு லதாவுக்குச் சிபாரிசு பண்ணுவாரு.
நீ இதுக்கு ஏன் கவலெப்படுறே ?

gebvoor + தெரியும் -5 நல்லாத் தெரியும்
நிச்சயமா -- கெடெக்கும் -- நிச்சயமாக் கெடெக்கும்
(Refer §.21 in 3.20)

எதாவுக்கு 4 சிபாரிசுபண்ணுவாரு - லதாவுக்குச் சிபாரிசு
ப துரெக்கு

*

போகலாமா

? —

மதுரெக்குப் போகலாமா

பண்ணுவாரு

?

(Refer $.18 in 2.14)

UNIT

11

LESSON

DON’T

WRITE

THE

HOMEWORK

WITH

BALLPOINT

44

PEN

DIALOGUE
சுரேஷ்: நீ மிஸ்டர் மூர்த்தியோடெ
மக,

இல்லே....?

வீட்டுப்

பாடம் எழுதுறேயா.... ?
அது

என்ன

aren't yous. ? Are (you) writing
homework...? What is that ?

2

குலா : இது பால்பாயிண்ட் பேனா,
மாமா.

You are the daughter of Mr. Murthi,

அப்பா

கொடுத்-

This is a ballpoint pen, uncle. Father
gave (me).

தாங்க.

சுரேஷ்: வீட்டுப் பாடத்தெப் பால்

பாயிண்ட்

பேனாவாலெ

எழுதாதேம்மா.
சாதரஃ
ரணப்
பேனாவாலை
எழுது... உன்கிட்டெப்
பென்சில் இருக்குதா ?

_Don't
write
the homework with
ballpoint pen.
(You) write (it) with
ordinary (ink) pen..Do you have a
pencil ?
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கலா:

இருக்குது

மாமா.

பென்சிலெக்
கத்தியாலெ

இந்தப்

கொஞ்சம்
சீவுறீங்-

(Yes, I) have, uncle.
Will (you)
please sharpen this pencil a little with
the knife ?

களா?

சுரேஷ் : சரி, கொடு. உன்கிட்டெப்
பேனா இல்லெயா 9

Alright,
a pen?

கலா : என்கிட்டெ இல்லெ. அப்பா
கிட்டெ இருக்குது.

(0) don’t have.

சுரேஷ் : நீ

Will you not take (your)

அப்பா

பேனாவெ

எடுக்க மாட்டேயா
கலா:

நான்

?

எடுக்கமாட்டேன்.

அப்பா

என்னெக்

கம்

give

(it).

Don’t

you have

Father has (a pen).

father’s pen ?
I will not take (it).

Father will beat

me with stick.

பாலெ அடிப்பாங்க.
சுரேஷ் : அப்பா
கலா:

Where is (your) father ?

எங்கே ?

அப்பா

கடெவீதிக்குப்

டோனாங்க.
இப்ப வருவாங்க... உக்காருங்க

Father

went

to bazaar.

(He)

will

come now...Please be seated uncle.

மாமா.
சுரேஷ் : சரியம்மா.

Okey dear.

DRILLS
a.

Variation drill

11. 44, 137.

நீ வீட்டுப்பாடத்தெச் சாதாரணப் பேனாவாலெ
எழுது.
நீ வீட்டுப் பாடத்தெப் பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ
எழுதாதே.

அப்பா என்னெக் கம்பாலெ அடிப்பாங்க.
நீங்க இந்தப் பென்சிலெக் கத்தியாலெ
சீவுறீங்களா ?
b.

Build up drill
(i) அப்பா என்னெக்
அடிப்பாங்க.
அடிப்பாங்க
கம்பாலெ

கம்பாலெ

அப்பா

என்னெக்

கம்பாலெ

அடிப்பாங்க.

அடிப்பாங்க
கம்பாலெ

அடிப்பாங்க

என்னெ

என்னெக் கம்பாலெ அடிப்பாங்க

அப்பா

அப்பா

என்னெக்

அடிப்பாங்க.

கம்பாலெ
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(11) நீ வீட்டுப்பாடத்தெப் பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ
எழுதாதே.

நீ வீட்டுப்பாடத்தெப் பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ எழுதாதே.

எழுதாதே

எழுதாதே

பேனாவாலெ
பால்பாயிண்ட்

பேனாவாலெ எழுதாதே
பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ

எழுதாதே
வீட்டுப்பாடத்தெப் பால்பாயிண்ட்
பேனாவாலெ எழுதாதே
நீ வீட்டுப்பாடத்தெப் பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ எழுதாதே.

வீட்டுப்பாடத்தெ

நீ

(4) நீங்க இந்தப் பென்சிலெக்
கத்தியாலெ சீவுறிங்களா ?
சீவுறீங்களா ?
கத்தியாலெ
பென்சிலெ

இந்த

நீங்க இந்தப் பென்சிலெக் கத்தியாலெ சீவுறீங்களா ?
சீவுறீங்களா ?
கத்தியாலெ சீவுறீங்களா ?
பென்சிலெக்
கத்தியாலெ
சீவுறீங்களா ?
இந்தப் பென்சிலெக் கத்தியாலெ
சீவுறீங்களா 2

நீங்க இந்தப் பென்சிலெக் கத்தி-

நீங்க

யாலெ

(iv) 6 வீட்டுப்பாடத்தெச் சாதாரணப்

பேனாவாலெ

எழுது.

எழுது
பேனாவாலெ
சாதாரண
வீட்டுப்பாடத்தெ

தீ
c.

சீவறீங்களா ?

நீ வீட்டுப் பாடத்தெச் சாதாரணப்
பேனாவாலெ எழுது.

எழுது
பேனாவாலெ எழுது
சாதாரணப் பேனாவாலெ எழுது
வீட்டுப் பாடத்தெச் சாதாரணப்
பேனாவாலெ எழுது
நீ வீட்டுப் பாடத்தெச்-சாதாரணப்
பேனாவாலெ எழுது.

Expansion drill
(1) நீ எழுது..

நீ எழுது.

சாதாரணப் பேனாவாலெ

நீ சாதாரணப் பேனாவாலெ எழுது,

எழுது
வீட்டுப் பாடத்தெ எழுது

நீ வீட்டுப் பாடத்தெச் சாதாரணப்
பேனாவாலெ

எழுது.
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(4) அப்பா அடிப்பாங்க.

அப்பா

கம்பாலெ அடிப்பாங்க
என்னெ அடிப்பாங்க

அடிப்பாங்க.

அப்பா கம்பாலெ அடிப்பாங்க.
அப்பா என்னெக் கம்பாலெ
அடிப்பாங்க.

(14) நீங்க சீவுறீங்களா ?

நீங்க சீவுறீங்களா 2
நீங்க கத்தியாலெ சீவுறீங்களா ?
நீங்க கொஞ்சம் கத்தியாலெ
சீவுறீங்களா ?
நீங்க பென்சிலெக் கொஞ்சம்
கத்தியாலெ சீவுறீங்களா ?

கத்தியாலெ சீவுறீங்களா ?
கொஞ்சம் சீவுறீங்களா ?
பென்சிலெச் சீவுறீங்களா ?

() நீ எழுதாதேம்மா.

நீ எழுதாதேம்மா.
நீ பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ
எழுதாதேம்மா.
நீ வீட்டுப்பாடத்தெப் பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ எழுதாதேம்மா,

பால்பாயிண்ட் பேனாவாலெ
எழுதாதேம்மா
வீட்டுப் பாடத்தெ எழுதாதேம்மா

d. Question-Answer drill

() ௦: அது என்ன?
இது பால்பாயிண்ட் பேனா, மாமா.

A:
(1)

0:

உன்கிட்டெப்

A:

இருக்குது, மாமா.

0:
A:

இந்தப் பென்சிலெக் கொஞ்சம் கத்தியாலெ
சீவுறீங்களா ?
சரி, கொடு.

0:

உன்கிட்டெப்

4...

என்கிட்டெ இல்லெ. அப்பாகிட்டெ

(

0:
A:

நீ அப்பா பேனுவெ எடுக்கமாட்டேயா
நான் எடுக்கமாட்டேன்.

(vi)

0:

அப்பா

& :

அப்பா கடெவீதிக்குப் போனாங்க,

(10

(1)

e.

பென்சில் இருக்குதா

பேனா

இல்லெயா

?

?

இருக்குது.
?

எங்கே?

Substitution drill
(ப

நீ பேனாவாலெ

எழுது.

நீ பேனுவாலெ

எழுது.

Substitute

பென்சிலாலெ
(ii) நான் எடுக்கமாட்டேன்.
Substitute and conjugate the
verb suitably

நீ பென்சிலாலெ எழுது.
நான் எடுக்கமாட்டேன்.
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கொடு

நான் கொடுக்கமாட்டேன்.
நான் படுக்கமாட்டேன்.
நான் அடிக்கமாட்டேன்.
நான் குடிக்கமாட்டேன்.

படு
அடி
கூடி
(iii) அப்பா கொடுத்தாங்க.
Substitute

அப்பா கொடுத்தாங்க.
அம்மா கொடுத்தாங்க.
மாமா கொடுத்தாங்க.
அத்தெ கொடுத்தாங்க.
அக்கா கொடுத்தாங்க.

அம்மா
மாமா

அத்தெ
அக்கா

f,

Transformation drill

(i) நான் பேனாவாலெ எழுதுவேன்.
நான் கத்தியாலெ சீவுவேன்.
நான் கம்பாலெ அடிப்பேன்.
நான் பேனாவெ எடுப்பேன்.

நான் பேனாவாலெ எழுதமாட்டேன்.
நான் கத்தியாலெ சிவமாட்டேன்.
நான் கம்பாலெ அடிக்கமாட்டேன்.
நான் பேனாவெ எடுக்கமாட்டேன்:

(ய) நான் பேனாவாலெ எழுத
மாட்டேன்.
நான் கத்தியாலெ சீவமாட்டேன்.
நான் கம்பாலெ அடிக்கமாட்டேன்.
நான் பேனாவெ எடுக்கமாட்டேன்.

நீ பேனாவாலெ

எழுதமாட்டேயா?

நீ கத்தியாலெ சீவமாட்டேயா

?

நீ கம்பாலெ அடிக்கமாட்டேயா
நீ பேனாவெ

(00 என்கிட்டெப் பேனா இல்லெ.

எடுக்கமாட்டேயா

உன்கிட்டெப் பேனா இல்லெயா
உன்கிட்டெப்
பென்சில்
இல்லெயா ?

என்கிட்டெப் பென்சில்
இல்லெ.

7
?

?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below.
24௦4௦1:

using

the

cues

இது..........

given

in parentheses as in the model

(ball point pen)

இது பால்பாயிண்ட் பேனா.
(0... பவ பேனாவாலெ எழுது. (௦010௨9)
ட றீங்களா ? (12200)
(1) இந்தப் பென்சிலெ.......
(ய) அப்பா... வப
* ஆலெ அடிப்பாங்க. (௪1401)
(iv) அப்பா கம்பாலெ......... ்பாங்க. 02)
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Include the instrumental form of the item given in parentheses against
each of the sentences as shown in the example.

ந.

0௦/5

: நீ வீட்டுப்பாடத்தெ எழுது. (பேனா)
நீ வீட்டுப்பாடத்தெப் பேனாவாலெ எழுது.
(1) நீ வீட்டுப்பாடத்தெ எழுதாதே. (பென்சில்)
(ii) இந்தப் பென்சிலெச் சீவுறிங்களா ? (கத்தி)
(iii) அப்பா என்னெ அடிப்பாங்க. (கம்பு)

Give the future negative form of the verb given in parentheses.

i.

(| நான்... eesens (எட)
(1) நாங்க... (கொடு)

(iii) foc
(iv)

நீங்கு...

(போ)

வப

(வா)

(2) அவன்... ட (அடி)
(பி

அவ... வவ

(எழுது)

(VIL) அவரு...
ere veee ene (Fay)
(111)

j.

அவங்க...

(உக்காரு)

Frame eight sentences from the table given below,

Example:

நீ பேனாவாலெ எழுது.
]

நீ

நீங்க

k.

|

எழுது
வரெ

Join the following according to the sandhi rules.

0 பேனா
மூ பேன
1.

பேனா
பென்சில்

(1) கம்பு - ஆலெ:.......
(12) கத்தி - ஆலெ:......

-- Bylert ve
*ளஃ.....

Answer these questions.

(0) உங்ககிட்டெப் பால்பாயிண்ட் பேனா இருக்குதா ?
Gi)

நீங்க உங்க

மாணவங்களெக்

கம்பாலெ

அடிப்பீங்களா

(ii) கலா எந்தப் பேனாவாலெ வீட்டுப்பாடம் எழுதுறா £
(9) நீங்க தினசரி வீட்டுப்பாடம் எழுதுறீங்களா £
(ம) நீங்க உங்க மனெவியோடெ/கணவரோடெ. பேனுவெ
எடுக்கமாட்டீங்களா

?

VOCABULARY
பால்பாயிண்ட்
பேனா

‘ball point pen’ engageser

கத்தி

‘knife’

Foy

கம்பு

‘stick’

அடி

‘ordinary’

‘sharpen’
‘beat’

?
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GRAMMAR
11.44.137.

The

case

form

which

—<%Glev is called instrumental! case.

consists

of

a noun and the case marker

It is used in the following meanings.

(i) To denote an instrument with which the action is performed,

(ii) To denote an object by means of which the action is performed.
(iii) To denote the cause and agent of the action.

(iv) To denote the object which is used in implementing the action.
The different uses of the instrumental case mentioned above are determined by
the different classes of verbs and the various kinds of nouns with which the
marker -.9,Gleo occurs,
In this lesson the instrumental case marker -.9,6)ev

18 used in the first meaning listed above.

11. 44,137.

Example:

நீ வீட்டுப்பாடத்தெச் சாதாரணப் பேனாவாலெ
எழுது,
அப்பா என்னெக் கம்பாலெ அடிப்பாங்க,

In these sentences, Gey

‘pen’ and aby ‘stick’ are the instruments with which

the actions of writing and beating are performed respectively.

Sandhi: eresr 4 6t —» eresrGleor (Refer $.11 in 1.8)

மூர்த்தி 4 ஓடெ - மூர்த்தியோடெ
கத்தி - ஆலெ சரி

*

டேனா
பேனா

அம்மா

2

கத்தியாலெ
சரியம்மா

(2

§.8 in 1.5)

+ ஆலெ -2 பேனாவாலெ
- ௭-௮ பேனாவெ (862 8.9 15 1.7)

UNIT

11

LESSON

WHAT

DO

WE

DO

WITH

45

LEGS?

DIALOGUE
சுரேஷ் : கலா, நான் ஒரு கேள்வி
கேக்குறேன்... நீ பதில்
சொல்லுறேயா ?
கலா : சரி மாமா. கேளுங்க.
சுரேஷ் : கண்ணு,
காது, மூக்கு,
வாய், கை, காலு இதெல்்லாம்
உடல்
உறுப்பு,
இல்லெயா ?
இதாலெ
நாம என்ன செய்றோம் ?

Kala, I will ask a question... Will you
answer ?

,

_Okey uncle. Please ask.
Eyes, ears, nose, mouth, hands andlegs are all body parts, are they not ?
What do we do with them?
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கலா:

இது
ரொம்பச் சின்னக்
கேள்வி, மாமா. விடெ
சொல்லட்டுமா.... ? நாம
கண்ணாலெ

It is a very simp’e question, uncle.
Shall! (1) answer...? We see with eyes;
and hear with ears.

பார்க்கு-

றோம் ; காதாலெ கேக்குரோம்.
சுரேஷ் : எதாலெ சுவாசிக்குறோம்?

. With which do we breathe ?

கலா : மூக்காலெ சுவாசிக்குறோம்.

(We) breathe with nose.

சுரேஷ் : அப்புறம் ?

Then ?

கலா

(We) speak with mouth; eat
(with
mouth);
and work
with
hands.

: வாயாலெ
பசும்;
சாப்பிடுறோம் ! கையாலெ
(வேலெ செய்றோம் ;

சுரேஷ் : ஒரு கையிலே

எத்தனெ

Howmany fingers are in a hand ?

வெரலு இருக்குது 7
கலா:

ஒருகையிலெ

அஞ்சு

There are five fingers in a hand.

வெரலு இருக்குது.
சுரேஷ் : காலாலெ என்ன
செய்்ரோம்.... ? உனக்குத்
தெரியுமா ?

What do (we) do with legs...Do you
know ?

கலா : தெரியும்....காலாலெ நடக்குறோம்.... மாமா, அப்பா

(Yes I) know....(we) walk with legs...
Uncle, father is coming.

வருங்க.

சுரேஷ் : கெட்டிக்காரி !

Clever girl !

DRILLS
a.

Variation drill

11. 45. 138,

நாம கண்ணாலெ பார்க்குறோம்.
நாம
நாம
நாம
நாம

b.

காதாலெ கேக்குறோம்.
கையாலெ வேலெ செய்றோம்,
கையாலெ என்ன செய்றோம் ?
எதாலெ வேலெ செய்றோம் ?

Build up drill

() தாம கண்ணாலெ
றோம்.
பார்க்குறோம்

பார்க்கு-

நாம கண்ணாலெ
| பார்க்குறோம்

பார்க்குறோம்.
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கண்ணாலெ பார்க்குறோம்
நாம கண்ணாலெ பார்க்குறோம்.

கண்ணாலெ
நாம

(ii) நாம காதாலெ கேக்குறோம்.
கேக்குறோம்
காதாலெ

நாம
(ii) prin கையாலெ
செய்றோம்.
செய்றோம்
வேலெ
கையாலெ
நாம

வேலெ

(iv) நாம இதாலெ என்ன
றோம்.
என்ன செய்றோம் ?
இதாலெ

செய்-

நாம
(v) நாம எதாலெ சுவாசிக்குறோம் ?
எதாலெ
நாம
௦.

சுவாசிக்குறோம் ?

் நாம காதாலெ கேக்குறோம்.
கேக்குறோம்
காதாலே கேக்குறோம்
நாம காதாலெ கேக்குறோம்.
நாம கையாலெ வேலெ செய்றோம்.
செய்றோம்
வேலெ செய்றோம்
கையாலெ வேலெ செய்றோம்
நாம கையாலெ வேலெ செய்றோம்.
நாம இதாலெ

என்ன

செய்றோம் ?

என்ன செய்றோம் ?
இதாலெ என்ன செய்றோம் ?
நாம இதாலெ என்ன செய்றோம் ?
நாம எதாலெ

சுவாசிக்குறோம் ?

எதாலெ சுவாசிக்குறோம் ?
நாம எதாலெ சுவாசிக்குறோம் 7

Expansion drill
G) நாம செய்றோம்.
வேலெ

செய்றோம்

கையாலெ

செய்றோம்

(1) நாம பேசுறோம்.
வாயாலெ

பேசுறோம்

(ii) நாம சுவாசிக்குறோம்.

மாக்காலெ சுவாசிக்குறோம்
Uv)

pri

நடக்குறோம்.

சாலாலெ
d.

நடக்குறோம்

நாம செய்றோம்.
நாம வேலெ செய்றோம்.
நாம கையாலெ வேலெ
செய்றோம்.
நாம பேசுறோம்.
நாம வாயாலெ பேசுறோம்.
நாம சுவாசிக்குறோம்.
நாம மூக்காலெ சுவாசிக்குமோம்.
நாம நடக்குறோம்.
நாம காலாலெ நடக்குறோம்.

Question-Answer drill

()

0:
4:

நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன், நீ பதில் சொல்லுறேயா ?
சரி, கேளுங்க.
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e.

(1)

Q:
4:

ஒரு கையிலே எத்தனெ வெரலு இருக்குது ?
ஓரு கையிலே.ஆஞ்சு வெரலு இருக்குது.

Git)

Q:
& :

காலாலெ
காலாலெ

2)

0:
A:

எதாலெ சுவாசிக்குறோம் ?
pip மூக்காலெ சுவாசிக்குறோம்.

Substitution drill
(0) நாம வாயாலெ

என்ன செய்றோம் ?
நடக்குறோம்.

சாப்பிடுறோம்.

நாம வாயாலெ

சாப்பிடுறோம்.

Substitute and change the noun
suitably.

நாம கையாலெ

கை

(1) நாம மூக்காலெ சுவாசிக்குறோம்.
Substitute and change the noun
suitably.
வாய்

(14) ஒரு கையிலே

எத்தனெ

வெரலு இருக்குது ?

சாப்பிடுறோம்.

நாம மூக்காலெ சுவாசிக்குறோம்.

நாம வாயாலெ
ஒரு கையிலே

சுவாசிக்குறோம்.
எத்தனெ

வெரலு

இருக்குது ?.

Substitute and change the noun
suitably.

காலு

ஒரு காலுலே எத்தனெ

வெரலு

இருக்குது ?
(1) கண்ணு ஒரு உறுப்பு.

கண்ணு ஒரு உறுப்பு.

Substitute

மூக்கு

காது ஒரு உறுப்பு.
மூக்கு ஒரு உறுப்பு.

வாய

வாய் ஒரு உறுப்பு.

கை

கை ஒரு உறுப்பு.

வெரலு

வெரலு ஒரு உறுப்பு.

காலு

காலு ஒரு உறுப்பு.

காது

f.

Transformation drill

() நாம மூக்காலெ சுவாசிக்குரோம்.
நாம கண்ணாலெ பார்க்குரோம்.
நாம காதாலெ கேக்குறோம்.
நாம வாயாலெ பேசுறோம்.
நாம கையாலெ வேலெ
செய்றோம்.
நாம் காலாலெ நடக்குறோம்.

நாம எதாலெ சுவாசிக்குறோம் ?
நாம எதாலெ பார்க்குறோம் ?
நாம எதாலெ கேக்குறோம் ?
நாம எதாலெ
நாம எதாலெ

பேசுறோம் ?
வேலெ செய்றோம் ?

நாம எதாலெ

நடக்குறோம் ?
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(ii) நாம காலாலெ நடக்குறோம்.

நாம காலாலெ என்ன செய்றோம் ?

நாம வாயாலெ பேசுறோம்.
நாம காதாலெ கேக்குறோம்.
நாம மூக்காலெ சுவாசிக்குரோம்.

நாம வாயாலெ என்ன செய்றோம்?
நாம காதாலெ என்ன செய்றோம் ?
நாம மூக்காலெ என்ன செய்றோம்?

நாம கண்ணாலெ பார்க்குறோம்

நாம கண்ணாலெ என்ன செய்-

்
நாம கையாலெ

றோம் ?
நாம கையாலெ

வேலெ

செய்றோம்.

என்ன

செய்-

றோம் ?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below,

Model:

நான் ஒரு............கேக்குறேன். (002510)

நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன்.
(1) இவவ

வக

றேயா

? (answer)

(10) கைஉடலு............
(ப்

(human body part)

நான்............. சொல்லட்டுமா

(12) நாம... eee

*ஆலெ

(V) நாம............ * ஆலெ
(1) நாம...

eee eee

* ஆலெ

? (௨22)

பார்க்குறோம்.

(௪6)

சேக்குறோம். (62)
சுவாசிக்குறோம்.

(1௦86)

(vil) மூக்காலெ............. க்குறாம். (51௨௨௨)
(11)

ee *ஆலெ

பேசுறோம்.

(௦௦45)

(209) ஷர
*ஆலெ வேலெ செய்றோம். (௨)
(பி கையிலே எத்தனெ............. இருக்குது ? (10220)

h.

(ம)

காலாலெ......... க்குறோம். (walk)

(21)

நீ...

Include the instrumental form of the item given in parentheses against
each of the sentences as shown in the example.
Example:
(பி
(1)
(111)
(12)

i.

(clever girl)

நாம
நாம
நாம
நாம

prin uTtdeGupb. (aevtr gay)
நாம கண்ணாலெ பார்க்குறோம்.

கேக்குறோம். (காது)
சுவாசிக்குறோம். (மூக்கு)
சாப்பிடுவோம். (வாய்)
என்ன செய்றோம். (இது)

Select the right word and use it in the blank with suitable form.

பாரு, கேளு, சுவாசி, நட, சாப்பிடு
(1) நாம காதாலெ..........
௨௨
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(1) நாம காலாலெ............
(ய் நாமமூக்காலெ............
(iv) நாம கண்ணாலெ.............
(2) நாமவாயாலெ............
j.

Write the word represented by the formula.
Example:
(0) சாப்பிடு

4- [122 1...

4 119501

பபப

(11) பேசு

4 1166ச012

.. பவவவ

(iv) கேளு

+ Present: eee

௬வாசி

4 (6ம்

1...வ

Match the following.

நான்
நாம

சாப்பிடுறோம்
கேக்குறேன்

| தீ.

இருக்குது

| அப்பா
வெரலு

1.

“செய் + Present

(ii) பாரு

(0

k.

செய்றோம்

ace
சொல்லுறே

Fraime eight sentences from the table given below.

Example:

gr

கையாலெ

6வலெ

|

செய்றோம்.

வேலெ செய்
நாம
நாங்க

கொடு

கை

எடு

வாங்க
m.

Join the following according to the sandhi rules.

() கண்ணு 4, ஆலெ:.....ஃ

முகை 4 இலே:............

காது * BECO ...... வவ
காலு 4 ஆலெ? (பவ
இது * ஆலெ 3 ...... ககக
n,

Answer the questions.
(1)
(1)
(111)
(12)

எதெல்லாம் உடலு உறுப்பு ?
நாம கண்ணாலெ என்ன செய்றோம் ?
நாம காதாலெ என்ன செய்றோம் ?
ஒரு கையிலே எத்தனெ வெரலு இருக்குது ?

(1) நாம எதாலெ நடக்குறோம் ?
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VOCABULARY
கேள்வி
uged Gencdgy

பதில்
‘question’
‘answer (verb)’ sera

காது

‘ear’

மூக்கு

‘mouth’

கை

வாய்
உடலு

“மியாாக) ௦௦04 உறுப்பு

விடெ.
சுவாசி

(௩௦0௩0 கேளு
ற
வேலெ
‘breathe

‘answer (noun)’
‘eye’
‘nose’

‘hand’
‘(human) body
part’

செய்

‘walk’

நட

வெரலு

‘finger’

கெட்டிக்காரி

‘clever girl’

‘hear’
‘work’

GRAMMAR
11.45.138. The instrumental case illustrated in this lesson forms a class of
This meaning of the
nouns by means of which the action is performed.
Example :
-.,Glev.
marker
case
its
by
indicated
instrumental case is again

11. 45.138.

நாம
நாம
நாம
நாம

கண்ணாலெ மபார்க்குறோம்.
காதாலெ கேக்குறோம்.
கையாலெ வேலெ செய்றோம்.
எதாலெ வேலெ செய்றோம் ?

It is important to note that the case marker —.9,Glev is used in Tamil whenever

the function of the human/non-human body parts is to be expressed.

Sandhi:

@gi + Go
arg

—> QsrGleo

+ Bolo — காதாலெ

கண்ணு

+ ஆலெ-.

கண்ணாலெ

எது - ஆலெ-2 எதாலெ
apse + ஆலெ — மூக்காலெ

சின்ன

+

Cacia?

(Refer 8.3 in 1.2)

சின்னக் கேள்வி

(88

5.4 15 1,2)
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RECOMMENDATION

DIALOGUE
சுரேஷ் : வணக்கம், மூர்த்தி ஸார்!

Vanakkam, Mr. Murthi.

மூர்த்தி : வணக்கம்,
மிஸ்டர்
சுரேஷ்...ரொம்ப நேரம்
காத்திருக்குறீங்களா ?

Vanakkam, Mr. Suresh...Are
waiting for a long time ?

சுரேஷ்: இல்லெங்க. இப்பத்தான்
வந்தேதோரம்...பஸ்
லேட்டா ?

No sir.

மூர்த்தி: ஆமாங்க.

அரெமணி-

நேரம் லேட்டா வந்தது.
அதனாலெ
கொஞ்சம்
தாமதம்....உக்காருங்க,

Was

(We) came

just

(you)

now...

the bus late ?

Yes. It came late by a halt an hour.
That is why (I) ama bit late,,.Please
be seated,
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சுரேஷ்:

இவன்

எளன்ேனோடெ

நண்பன்
இவன்

திரிவேதி.
தங்கெ

எங்க

இன்ஸ்டிடியூட்டுலே
ஸ்டெனோ வேலெக்கு
மனுப்போடுரறு ... நீங்க
அவளுக்காகச்
சிபாரிசு
பண்ணுவீங்களா... 7
உங்களாலெ முடியுமா 7

He is my friend Trivedi. His younger
sister is applying for the post ofa
steno in our institute.
Would you
please give her your recommendation... ? Can you do (this) ?

மூர்த்தி : நான் டைரக்டர்கிட்டெச்
சொல்லுறேன்... .அவ்வளவு
தான்
என்னாலெ
முடியும். அதுவும் உங்க
ளுக்காக
இந்தக் காரியத்தெச் செய்றேன்.

I will tell the director....That is all I
can do.
That tov, (I) am doing this
favour because of you only.

சுரேஷ்:

That

அது
போதும்
ஸார்.
ரொம்ப
நன்றி, எங்களாலெ
உங்களுக்கு
ரொம்பச் சிரமம், இந்த
உதவியெ
எப்பவும்
மறக்க
ware Gr or:
நாங்க வரட்டுமா ?

மூர்த்தி : வாங்க. வணக்கம்.

is enough,

sir.

Thank (you)

very much. We are putting you into
great trouble.
(1) will never forget
-this help.
Shall we take leave of
you ?

Please do.

Vanakkam

!

DRILLS
a.

Variation drill
11. 46.

139,

எங்களாலெ உங்களுக்கு ரொம்பச் சிரமம்.
அதனாலெ

11.46.

b.

440.

கொஞ்சம் தாமதம்.

என்னாலெ முடியும்.
உங்களாலெ முடியுமா 7

Build up drill
(i) எங்களாலெ

ரொம்பச்

உங்களுக்கு

சிரமம்.

எங்களாலெ உங்களுக்கு ரொம்பச்
சிரமம்.

சிரமம்

சிரமம்

ரொம்ப

ரொம்பச் சிரமம்
உங்களுக்கு ரொம்பச் சிரமம்
எங்களாலெ உங்களுக்கு ரொம்பச்

உங்களுக்கு
எங்களாலெ

சிரமம்,
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(1) உங்களாலெ

உங்களாலெ

முடியுமா ?

முடியுமா?

முடியுமா 7

உங்களாலெ

உங்களாலெ

(11) என்னாலெ

என்னாலெ

முடியும்.

முடியும்

முடியும்

என்னாலெ

என்னாலெ

முடியுமா ?

முடியும்.
முடியும்.

அதனாலெ கொஞ்சம் தாமதம்.
தாமதம்
கொஞ்சம் தாமதம்
அதனாலெ கொஞ்சம் தாமதம்.

(2) அதனாலெ கொஞ்சம் தாமதம்.
தாமதம்
கொஞ்சம்

அதனாலெ
c.

மூடியுமா ?

Expansion drill

என்னாலெ முடியும்.
என்னாலெ அவ்வளவுதான்

() என்னாலெ முடியும்.
அவ்வளவுதான்

முடியும்

முடியும்.
(1)

உங்களுக்குச்
ரொம்பச்

உங்களுக்குச் சிரமம்.

சிரமம்.

உங்களுக்கு

சிரமம்

எங்களாலெ

ரொம்பச்

சீரமம்.

உங்களுக்கு எங்களாலெ

சிரமம்

ரொம்பச்

சிரமம்.
(10) அதனாலெ

அதனாலெ
அதனாலெ

தாமதம்.

கொஞ்சம் தாமதம்
0.

Question-Answer drill
(ப

(0

Gi)

௦:

நீங்க ரொம்ப

A:

இல்லெங்க,

௦:

பஸ் லேட்டா

A:

ஆமா,

Q:

உங்களாலெ முடியுமா ?
என்னாலெ முடியும்.

A:

(iv) Q:
Al
e.

தாமதம்.
கொஞ்சம் தாமதம்.

நேரமாக்

காத்திருக்குறீங்களா

இப்பத்தான் வந்தோம்.
?

அரெமணிதேரம்

லேட்டா

வந்தது.

நாங்க வரட்டுமா ?
வாங்க,

வணக்கம்.

Substitution drill

(0 உங்களாலெ

முடியுமா ?

Substitute and change the
pronoun suitably,
நான்

நாம

தீ

உங்களாலெ

முடியுமா ?

என்னாலெ முடியுமா ?
நம்மாலெ முடியுமா ?
உன்னாலெ முடியுமா ?

?
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அவன்

அவனாலெ முடியுமா ?

அவ

அவளாலெ

அவரு

அவராலெ முடியுமா ?

அவங்க

அவங்களாலெ

(ii) உங்களுக்காகச் செய்றேன்.
Substitute and change the

முடியுமா ?
முடியுமா ?

உங்களுக்காகச் செய்றேன்.

pronoun suitably,

இவன்

இவனுக்காகச் செய்றேன்

இவ

இவளுக்காகச் செய்றேன்.

இவரு

இவருக்காகச் செய்றேன்.

இவங்க

இவங்களுக்காகச் செய்றேன்.

இது

இதுக்காகச் செய்றேன்.

(14) உங்களுக்கு ரொம்பச் சிரமம்.

உங்களுக்கு ரொம்பச் சிரமம்

Substitute and change the

pronoun suitably.
நான்

எனக்கு ரொம்பச் சிரமம்.

அவன்

அவனுக்கு

ரொம்பச்

சிரமம்,

அவ

அவளுக்கு

ரொம்பச்

சிரமம்.

அவங்க

அவங்களுக்கு

அது

அதுக்கு

(12) அரெமணி

நேரம் லேட்டா

அரெமணி

ரொம்பச்

ரொம்பச்

சிரமம்,

சிரமம்.

நேரம் லேட்டா

வந்தது.

வந்தது.

Substitute
கால்

கால்மணி நேரம் லேட்டா வந்தது.

மூக்கால்

முக்கால்மணி

ஒரு

வந்தது.
ஒருமணி நேரம் லேட்டா

ரெண்டு

ரெண்டுமணி

நேரம் லேட்டா

வந்தது.

நேரம் லேட்டா

வந்தது.
f.

Transformation drill
(i) எங்களாலெ
சிரமம்.

உங்களுக்குச்

அவங்களாலெ உங்களுக்குச்

யாராலெ உங்களுக்குச் சிரமம் ?
யாராலெ

உங்களுக்குச்

சிரமம் ?

சிரமம்,

அவளாலெ

உங்களுக்குச்

யாராலெ உங்களுக்குச் சிரமம் 2

சிரமம்,

அவராலெ. உங்களுக்குச்
சிரமம்.

யாராலெ உங்களுக்குச் சிரமம் 7
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(1) என்னாலெ முடியும்.

என்னாலெ முடியாது.

உன்னாலெ முடியும்.

உன்னாலெ முடியாது.

இவராலெ முடியும்.
இவளாலெ முடியும்.

இவராலெ முடியாது.
இவளாலெ முடியாது.

'

(iii) உங்களாலெ முடியுமா ?
அவங்களாலெ முடியுமா 7
அவளாலெ முடியுமா ?
அவராலெ முடியுமா ?

உங்களாலெ முடியாதா ?
அவங்களாலெ முடியாதா ?
அவளாலெ முடியாதா ?
அவராலெ முடியாதா ?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks

using

the cues

given in parentheses as in the model |

given below.

Model:

அதனாலெ
அதனாலெ

கொஞ்சம்............
கொஞ்சம் தாமதம்.

(1) உங்களாவெ.............. *
(1) எங்களாலெ
இந்த

(trouble)

* எ மறக்கமாட்டேன்.

(810)

உதவியெ............. மறக்கமாட்டேன்.

() இந்த உதவியெ
h.

(௨)

உங்களுக்கு.............

Gil) GBS.
(2)

ஆ.

(late)

(62)

எப்பவும்............. க்கமாட்டேன்.

(02௨0)

Change the given nouns in to the instrumental (in the meaning of ‘causal’)
and add at the beginning of the sentences given below,

(1) .நாங்க : உங்களுக்கு ரொம்பச் சிரமம்.
(11) நான் : உங்களுக்கு
(11) அவன்

ரொம்பச்

: உங்களுக்கு

சிரமம்.

ரொம்பச்

சிரமம்.

(12) அவ : கொஞ்சம் தாமதம்.
(v) அவங்க : கொஞ்சம் தாமதம்.
(1) அது : கொஞ்சம் தாமதம்.
i.

Include the dative form (in the purposive meaning)
parentheses against each of the sentences given below.

of the item given in

(0) இவன் தங்கெ-மனுப்போடுரு. (ஸ்டெனோ வேலெ)
(11) நீங்க சிபாரிசு பண்ணுவீங்களா

j.

? (அவ)

Frame questions for the answers given below following the model.

Model: A:
0:

என்னாலெ முடியும்.
உங்களாலெ முடியுமா ?

(1) எங்களாலெ முடியும்.
(1) உன்னாலெ முடியும்.
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k.

Frame twelve sentences from the table given below.
ச : உன்னாலெ
[
|

முடியுமா ? |

நான்

நாங்க

நாம

முடியுமா ?

ர

முடியும்

ங்க

அவன்

1.

Join the following according to the sandhi rule.

() எங்க * ஆலெ:.......
உங்க
m.

அவங்க 4 ஆலெ: .......- ப்ப

4 ஆலெ:.......

அவ

4 ஆலெ

3...

Answer these questions.
(1) லதா என்ன
(1)

வேலெக்கு

சுரேஷோடெ.

மனுப்போடுரு

நண்பனோடெ

பேரு

7

என்ன

?

(111) நீங்க நேத்து வகுப்புக்கு லேட்டா வந்தீங்களா ?
(12) நீங்க இந்தக் கவிதெயெப் படிக்குறீங்களா ? உங்களாலெ

முடியுமா?
(1) நீங்க வகுப்புக்குத் தினந்தோறும் தாமதமா வறீங்களா ?
(ரம நீங்க எந்த வருஷம் ஆசிரியரு வேலெக்கு
டீங்க ?

மனுப்போட்-

;

(vii) உங்க ஆசிரியரு வேலெக்கு உங்க நண்பரு சிபாரிசு
பண்ணுனாரா

?

(vil) உங்க ஆசிரியரு வேலெக்காக யாரு சிபாரிசு பண்ணுனாங்க 7
VOCABULARY
நேரம்

‘time’

தாமதம்
காரியம்
உதவி

‘late’
‘work’
‘help’

மற

லேட்.
முடியும்
சிரமம்
எப்பவும்

‘late’
‘can’
‘trouble’
‘ever’

‘forget’

GRAMMAR
11. 46. 139.

In this lesson, as we mentioned earlier, the case marker ~.9,Glev

is added to the nouns to express the meaning
action. -Example:

11. 46. 139.

of the cause

and

agent

எங்களாலெ உங்களுக்கு ரொம்பச் சிரமம்.
அதனாலெ

கொஞ்சம் தாமதம்,

of

the
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The case marker ~Gla is here suffixed to the noun ermea(eir)
her it has the force of meaning ‘because of us’.
11. 46. 140. Like defective verbs, the verbs முடியும் ‘can’ and

and togetமுடியாது

‘cannot’ do not have all the required forms of conjugation.
They are impersonal and common to all genders.
Unlike the other defective verbs these
verbs obligatorily require instrumental as their subject.
Example :

மீழ், 46. 140,

என்னாலெ முடியும்.
உங்களாலெ

3௨7011 : காத்திருக்குறீங்க

4 ஆ-

சிபாரிசு பண்ணுவீங்க

முடியுமா ?
காத்திருக்குறீங்களா?

* ஆ

:

சிபாரிசு பண்ணுவீங்களா ?

(Refer $.19 in 2,14)
* கொஞ்சம் -5 அவளுக்காகக் கொஞ்சம் (சிபாரிசு
பண்ணுவீங்களா ?) (௩881 5,25 10 10.42)
4 ஆலெ-, உங்களாலெ
* உக்காக - உங்களுக்காக
* உக்கு - உங்களுக்கு (18242 5.6 16 1.5)

அவளுக்காக
உங்க
உங்க
உங்க
ரொம்ப

.

சிரமம் ௮

ரொம்பச்

சிரமம் (822

5.14 1

1,11)
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MADURAI
DIALOGUE
சுரேஷ் : திரிவேதி,
இதுதான்
மதுரெ மீனாட்சி அம்மன்
கோயில்.

Trivedi, this is Madurai
amman temple.

திரிவேதி : இந்தக் கோயிலெ யாரு
கட்டுனாங்க £?

Who

சுரேஷ் : இந்தக் கோயிலெ:
ஒரு
பாண்டிய அரசரு கட்டு-

A Pandya king built this temple.
His name is Sundara Pandyan.
He
built this whole temple only with

னஞாரு. அவரு பேரு சுந்தர
பாண்டியன்.

அவரு

இந்தக்கோயில் பூராவெயும் கல்லாலெயே கட்டு-

ரு. ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலேப்
பளிங்குக்
கல்லாலெை
கட்டுனாரு
இல்லெயா ? அதேமாதிரி
திருமலெ
நாயக்கர்
மகாலெ வெறும் செங்கல்லுூலே
திருமலெல
மாயக்கர்

கட்டுனாரு.

stones.

Meenakshi-

built this temple ?

Shahjahan

built Taj Mahal

with marbles only, isn’t it ? Like that
Thirumalai Naikkar built the Thirumalai Naikkar Mahal
with bricks
only.
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திரிவேதி : அந்த

மகால்

எங்கே

Where is that Mahal ?

இருக்குது?
சுரேஷ்:

பக்கத்துவேதான்
இருக்குது:
அதேதோ!
அது

(It) is very near.
golden flagstaff.

Look ! That is the

தங்கக் கொடிமரம்.

they

make

திரிவேதி : அந்தக் கொடிமரத்தெத்
தங்கத்தாலெயே செய்தாங்களா *:

Did

சுரேஷ் : இல்லெ.
வெறும் மரத்துலே செய்தாங்க. அப்-

(They)
No.
Then
wood.

புறம் தங்கத்

தகட்டுலே:

வேய்ஞ்சாங்க.
இங்கே
*சித்திரெப் பெளர்ணமி”
ரொம்ப
விசேசஷம்.
அண்ணெக்குக்
கள்ள :

ழகர் ஆத்துலே எறங்குவாரு.

that

flagstaff with

made
(they)

of
it only
wrapped (it)

gold only ?

‘Chaitra
The
with gold plates.
ty
speciali
the
is
festival
’
fullmoon
The Lord Kallazhahar would
here.
step in to the river on that day. The
Lord Kallazhahar will be adorned
(They)
with flowers on that day.
will hold the procession also.

அண்ணெக்குக்

கள்ளழகரெப்

பூவாலெ

அலங்கரிப்பாங்க.
வலமும்

ஊர்-

நடத்துவாங்க.

திரிவேதி: சரி, நாம இப்ப திருமலெ நாயக்கர் மகாலுக்-குப் போகலாமா

Alright, shall we go to Thirumalai
Naikkar Mahal now ?

?

சுரேஷ் : சரி, போவோம்.

Okey, we shall go.

DRILLS
a.

Variation drill
11.

47.

141.

ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக் கல்லாலெ

கட்டுஞரு.
அவரு கோயிலெக் கல்லாலெ கட்ஒனாரு. .
அந்தக் கொடிமரத்தெ எதாலெ செய்தாங்க ?
11. 47. 142.

திருமலெ நாயக்கர் மகாலெச் செங்கல்லுலே

கட்டுஞ்ரு.
கொடிமரத்தெ
கொடிமரத்தெ

11. 47. 143.

மரத்துலே செய்தாங்க.
எதுலே செய்தாங்க ?

திருமலெநாயக்கர் மகாலெ வெறும் செங்கல்லுலே
BL-GEDH:

அந்தக் கொடிமரத்தெ வெறும் தங்கத்தாலெயே
செய்தாங்களா

?
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b..

Build up drill

(i) ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெப்
பளிங்குக் கல்லாலெ

ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக் கல்லாலெ கட்டுனாரு.

கட்டுனாரு.

கட்டுனாரு

கட்டுனாரு

கல்லாலெ
பளிங்கு
தாஜ்மகாலெ

கல்லாலெ கட்டுனாரு
பளிங்குக் கல்லாலெ கட்டுனாரு
தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக் கல்லாலெ

ஷாஜஹான்

கட்டுனாரு
ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக் கல்லாலெ கட்டுனாரு.

(ii) அவரு

கோயிலெக் கல்லாலெ

அவரு

கோயிலெக் கல்லாலெ

கட்டுனாரு.

கட்டுனாரு.

கட்டுனாரு

கட்டுனாரு
கல்லாலெ கட்டுனாரு
கோயிலெக் கல்லாலெ கட்டுனாரு
அவரு கோயிலெக் கல்லாலெ

கல்லாலெ
கோயிலெ
- அவரு

கட்டுனாரு.

(ய) திருமலெநாயக்கர் மகாலெச்
செங்கல்லுலே கட்டுனாரு.

திருமலெநாயக்கர் மகாலெச்
செங்கல்லுலே கட்டுனாரு. '

BBO

கட்டுனாரு

செங்கல்லுலே
மகாலெ
திருமலெதாயக்கர்

செங்கல்லுலே கட்டுனாரு
மகாலெச் செங்கல்லுலே கட்டுனாரு
திருமலெநாயக்கர் மகாலெச்
செங்கல்லுலே கட்டுனாரு.

(12) அந்தக் கொடிமரத்தெத்
தங்கத் தகட்டுலே வேய்ஞ்சாங்க.
வேய்ஞ்சாங்க
தங்கத்தகட்டுலே
கொடிமரத்தெ

அந்த

அந்தக் கொடிமரத்தெத் தங்கத்
தகட்டுலே வேய்ஞ்சாங்க.
வேய்ஞ்சாங்க
தங்கத்தகட்டுலே வேய்ஞ்சாங்க
கொடிமரத்தெத் தங்கத்
தகட்டுலே வேய்ஞ்சாங்க

அந்தக் கொடிமரத்தெத் தங்கத்
குகட்டுலே வேய்ஞ்சாங்க.

(2) திருமலெநாயக்கர் மகாலெ
வெறும் செங்கல்லுலே
கட்டுனாரு.
கட்டுனாரு
செங்கல்லுலே

வெறும்

திருமலெ நாயக்கர் மகாலெ வெறும்
செங்கல்லுலே கட்டுனாரு.
BL. OY
செங்கல்லுலே கட்டுனாரு
வெறும் செங்கல்லுலே கட்டுனாரு
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வெறும் செங்கல்லுலே

மகாலெ

மகாலெ

கட்டுனாரூ

c,

வெறும்

திருமலெநாயக்கர் மகாலெ

திருமலெ நாயக்கர்

செங்கல்லுலே கட்டுனாரு.

Expansion drill

(1) ஷாஜஹான் கட்டுனாரு.
பளிங்குக்கல்லாலெ கட்டுனாரு

ஷாஜஹான்

கட்டுனரு.

ஷாஜஹான் பளிங்குக் கல்லாலெ

கட்டுனாரு.
காஜ்மகாலெக் கட்டுனாரு

ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலேப்
பளிங்குக் கல்லாலெ கட்டுனாரு.

(1) திருமலெநாயக்கர் கட்டுனாரு.
செங்கல்லுலே கட்டுனாரு

திருமலெ தாயக்கர் கட்டுனாரு.

திருமலெ நாயக்கர் செங்கல்லுலே
கட்டுனாரு.
திருமலெ நாயக்கர் மகாலெச்
செங்கல்லுலே கட்டுனாரு,

மகாலெக் கட்டுனாரு

J.

Question-Answer drill

(i) Q:
(ui)

A:

பக்கத்துலேதான்

௦:

திருமலெதாயக்கர்

&

சரி, போவோம்.

(iii) Q:
A:
e,

அந்த மகால் எங்கே இருக்குது ?
இருக்குது

₹

மகாலுக்குப் போகலாமா

?

அந்தக் கொடிமரத்தெ வெறும் தங்கத்தாலெயே
செய்தாங்களா ?
இல்லெ, தங்கத் தகட்டுலே வேய்ஞ்சாங்க.

Substitution drill

(i) தங்கத்தாலெயே

செய்தாங்-

தங்கத்தாலெயே

செய்தாங்களா ?

களா ?
Substitute and change the
noun suitably.
கல்லு

கல்லாலெயே செய்தாங்களா ?

பளிங்குக் கல்லு

பளிங்குக் கல்லாலெயே
தாங்களா

செங்கல்லு

செங்கல்லாலெயே
களா

(11) அவரு

செங்கல்லுலே

கட்டுனாரு.
Substitute and change the
noun suitably.

அவரு

செய்-

?

செய்தாங்-

?

செங்கல்லுலே கட்டுனாரு.
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தங்கம்

(வரு தங்கத்துலே கட்டுனரு.
அவரு கல்லுலே கட்டுனாரு.
அவரு பளிங்குக் கல்லுலே

கல்லு
பளிங்குக் கல்லு

கட்டுனாரு.

(iii)

அவரு

இந்தக் கோயிலெக்

அவரு

இந்தக் கோயிலெக்கட்டு-

அவரு
அவரு
அவரு

இந்த மகாலெக் கட்டுனாரு.
இந்த வீட்டெக் கட்டுனாரு.
இந்தப் பள்ளிக்கூடத்தெக்

கட்டுனாரு.
Substitute and change the
noun suitably,
மகால்

வீடு
பள்ளிக்கூடம்

கட்டுனாரு.

கல்லூரி

அவரு

இந்தக் கல்லூரியெக்

கட்டுனாரு.
கோபுரம்

அவரு இந்தக் கோபுரத்தெக்
கட்டுனாரு.

(09)

அவங்க

வேய்ஞ்சாங்க.

Substitute and change the
verb suitably.
நான்
நாம
நாங்க

நீ
நீங்க '
அவன்
அவ
அவரு

(9) இது சித்திரெ மாசம்,
Substitute
வைகாசி

அவங்க

வேய்ஞ்சாங்க.

நான் வேய்ஞ்சேன்.
நாம வேய்ஞ்சோம்.
நாங்க வேய்ஞ்சோம்.
நீ வேய்ஞ்சே.
நீங்க வேய்ஞ்சீங்க.
அவன் வேய்ஞ்சான்.
அவ வேய்ஞ்சா.
அவரு வேய்ஞ்சாரு.

இது சித்திரெ மாசம்.

்

இது வைகாசி மாசம்.
இது ஆனி மாசம்.
இது

ஆடி

மாசம்.

இது
இது
இது
இது
இது
இது
இது
இது

ஆவணி மாசம்.
புரட்டாசி மாசம்,
ஐப்பசி மாசம்.
கார்த்திகெ மாசம்.
மார்கழி மாசம்.
தை மாசம்.
மாசி மாசம்.
பங்குனி மாசம்.
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Transformation drill

(i) அவரு கல்லுலே கட்டுனாரு.
அவரு

செங்கல்லுலே

கட்டுனாரு.
. அவரு பளிங்குக் கல்லுலே
கட்டுனாரு.
அவரு தங்கத்துலே கட்டுனாரு.

அவரு
அவரு

கல்லாலெ கட்டுனாரு.
செங்கல்லாலெ கட்டுனாரு.

அவரு

பளிங்குக் கல்லாலெ

கட்டுனாரு,

அவரு

தங்கத்தாலெ கட்டுனாரு.

(1) அவரு கல்லாலெ கட்டுனாரு.
அவரு பளிங்குக் கல்லாலெ
கட்டுனாரு.
அவரு செங்கல்லாலெ
கட்டுனாரு,

அவரு எதாலெ கட்டுனாரு ?
அவரு எதாலெ கட்டுனாரு 7

(111) அவரு

அவரு எதுலே கட்டுனாரு ?
அவரு எதுலே கட்டுனாரு ?
அவரு எதுலே கட்டுனாரு 7

கல்லுலே கட்டுனாரு.

அவருதங்கத்துலே கட்டுனாரு.
அவரு செங்கல்லுலே
கட்டுனாரு.

(9) ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெக்
கட்டுனாரு.
திருமலெநாயக்கர் மகாலெக்

அவரு

எதாலெ

கட்டுனாரு ?

யாரு தாஜ்மகாலெக் கட்டுனாங்க ?
யாரு மகாலெக் கட்டுனாங்க ?

கட்டுனாரு.
சுந்தரபாண்டியன் மீனாட்சி
அம்மன் கோயிலெக்

யாரு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலெக்
கட்டுனாங்க ?

கட்டுனாரு.

EXERCISES
g..

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

1,4௦2] : இதுதான்............... (60021௦)
இதுதான் கோயில்.
(1)
(11)
GUY
(2)
(9)

ஒரு...
கட்டுனாரு. (002)
அவரு கல்லாலெயே.............. 905. (build)
வவ
வெயும் கல்லாலெயே கட்டுனாரு. (0௦111616, ௭7௦16)
அவரு... ceeseees * ஆலெயே கட்டுனாரு. (5108)
தாஜ்மகாலெ.............. *ஆலெ கட்டுனாரு. (02012 91002)

(மி

அதே...

EL Geo.

(like)

(Vii) அவரு... * எக் Geng. (palace)
(Vii?) அவரு...
3.லே கட்டுனாரு. (64045)
(ix) GIB) BUG.
(flagstaff)
......
*லே வேய்ஞ்சாங்க.
09 அதுக்குமேலே.......

(8018 8280)
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(4) அதுக்கு மேலே............ «Chena
கள்ளழகர்

வவ

(வெடி...

ஆத்துலே

(wrap)

எறங்குவாரு.

(on that day)

(11) கள்ளழகரெ.............. * ஆலெ அலங்கரிப்பாங்க. (flower)
(௨) கள்ளழசகர்............. *லே எறங்குவாரு. (2)
(xv) கன்ளழகரெப் பூவாலெ............... cium. (adorn)
(XVI)

வை

நடத்துவாங்க.

(procession)

(1௦10 the procession)

(XVi1) ஊர்வலம்.........வ வாங்க.

Include the instrumental form

h.

given

item

of the

in parentheses against

‘each of the sentences as shown in the example.

[300016 : ஷாஜஹான்
ஷாஜஹான்

தாஜ்மகாலெக் கட்டுனாரு.
(பளிங்குக் கல்லு)
தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக் கல்லாலெ

கட்டுனாரு.
() அவரு இந்தக் கோயிலெக் கட்டுனாரு. (கல்லு)
(ii) திருமலெ நாயக்கர் ஒரு மகாலெக் கட்டுனாரு. (செங்கல்லு)
(ய் கொடி மரத்தெச் செய்தாங்க. (தங்கத்தகடு)
i.

Include

the

locative

form

{in the meaning of instrumental)

of the

item

given in parentheses against each of the sentences as shown in the example.
1 உஊழை!௦ : அவரு
அவரு

இந்தக் கோயிலெக் கட்டுனாரு. (கல்லு)
இந்தக் கோயிலெக் கல்லுலே கட்டுனாரு.

(i) திருமலெநாயக்கர் ஒரு மகாலெக் கட்டுனாரு. (செங்கல்லு)
(ii) கொடிமரத்தெச் செய்தாங்க. (தங்கத்தகடு)
(0) ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெக் கட்டுனாரு. (பளிங்குக்கல்லு)
ர்,

Write the word represented by the formula.

Example:

(i)
(ய)
(iii)
(iv)
(4)
k.

aebeorGle

acday; + Instrumental.

ug + Instrumental: ....eeeees
தங்கம் + Instrumental see ees
greSSBaGQ + Instrumental +...
வ வவட
cogib + Instrumental:
t .-....0scese
ntal
Instrume
செங்கல்லு +

Write the word represented by the formula,

Example: peggiourms
(i)
(ii)
Gii)
(iv)

எறங்கு + Future 2 வவ
Geuuls + Future : வவ
wL@ + Future: .....
வவ வனை
Gaus + Future:

' நடத்து + Future
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Frame questions for the answers given below following the model.
Model ; A:

அவரு

கோயிலெக்

0:

அவரு

கோயிலெ

கல்லாலெ கட்டுனாரு.
எதாலெ

கட்டுனாரு ?

(i) ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக் கல்லாலெ கட்டுனாரு.
(1) அந்தக் கொடிமரத்தெ மரத்தாலெ செய்தாங்க,
Gil) திருமலெநாயக்கர் மகாலெச் செங்கல்லாலெ கட்ட௫னாரு.
Model:

A:
0:

ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக்
கல்லுலே கட்டுனாரு.
ஷாஜஹான் தாஜ்மகாலெ எதுலே கட்டுனாரு?

(i) திருமலெநாயக்கர் மகாலெச் செங்கல்லுலே கட்டுனாருGi) அந்தக் கொடிமரத்தெ மரத்துலே செய்தாங்க.
(iii) அவரு கோயிலெக் கல்லுலே கட்டுனாரு.
m.

Write twelve sentences about the months of the year.
Example:

n.

PSHO7

SOL Bort HCO Con Fetes) LTEs Ld.

Ask who did each of these things.

Example: agraganrsir gr QUWaEtOods a_ OOH.
யாரு தாஜ்மகாலெக் கட்டுனாங்க ₹
(0) திருமலெ நாயக்கர் மகாலெக் கட்டுனாரு.
(1) அவங்க

மகாலுக்குப் போனாங்க.

(ill) கள்ளழகர் ஆத்துலே எறங்குவாரு.
(1) அவங்க கொடிமரத்தெ மரத்துலே செய்தாங்க.
(ம) அவங்க கள்ளழகரெப் பூவாலெ அலங்கரிப்பாங்க.
௦.

Join the following according to the sandhi rules.

(0) கல்லு * ஆலெ
.... வவ
செங்கல்லு 4 ஆலெ2 .......
(4) தங்கம் * ஆலெ 2 ...

கொடிமரம் * எ

(1) பூர

(2) தங்கத்தகடு

(பவ
4 லே...

வவ
(ம ஆறு

p.

ஆலெ?

+

மேலே?

ந. 0 வவ வ வ வவடி

Answer these questions.
()
(1)
(iii)
(iv)
(v)
(11)

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலெ யாரு கட்டுனாங்க ?
அவரு கோயில் பூராவெயும் எதாலெ கட்டுனாரு ?
தாஜ்மகாலெ யாரு கட்டுனாங்க ?
கொடிமரத்தெ எதுலே செய்தாங்க ?
கள்ளழகரெ எதாலெ அலங்கரிப்பாங்க ?
எங்கே சித்திரெப் பெளர்ணமி ரொம்ப விசேஷம் ?
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கோயில்
பாண்டிய(ன்)
பூரா

‘temple’
‘the Pandya
king’

கட்டு
அரசரு

‘complete,

SOS

‘build’ .
‘king’
.

‘stone’

whole’

பளிங்குக் கல்லு

316

மகால்

‘palace’

செங்கல்லு
கொடிமரம்
மரம்

வேய்

8௦௦௦

மாதிரி

‘ike’

- வெறும்

‘only’

‘brick(s)’
‘flagstaff’
‘wood!

தங்க (ம்)
செய்
தங்கத்தகடு

‘wrap’

ASBOT

‘full moon’

விசேஷம்

‘step into’
எறங்கு
‘adorn’
அலங்கரி
ஊர்வலம் நடத்து ‘hold the

ஆறு
பூ
ஊர்வலம்

பெளர்ணமி

‘gold’
‘make’
‘gold plate’

‘Chittirai, name
of the Tamil
month’
‘special (festival)’

‘river’
‘flower’
‘procession’

procession’

GRAMMAR

11.47.141. It has been already. remarked in 11.44 that the instrumental case
has got various functions in Tamil. At times, when a case marker is used to
indicate a particular. meaning, it may be replaced by another case marker
This is one of the chief characteristics of
without any change in meaning.
Let us
is called ‘case overlapping’.
phenomenon
this
and
general
case in

_ consider the following examples.
11.47. 141.

ஷாஜஹான்
கட்டுனாரு.

தாஜ்மகாலெப் பளிங்குக் கல்லாலெ

அவரு கோயிலெக் கல்லாலெ கட்டுனாரு.
11.47.142.

The instrumental marker -.9)Glev is added to the nouns to denote

That
used in implementing the action of ai.@ ‘build’.
that
objects
கல்லு ‘stone’ etc., are the
‘marble stone’,
is, பளிங்குக் கல்லு
In this meaning, the locative case marker can
are used for the construction.
have the position of the instrumental case marker as follows.
the objects

that

are

11. 47. 142.

திருமலெ நாயக்கர் மகாலெச் செங்கல்லுலே
கட்டுனாரு.

கொடிமரத்தெ

மரத்துலே செய்தாங்க.
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11.47.143,

Qeugnd ‘merely, only’ is a kind of modifier.

11. 47. 143.

Example :

திருமலெநாயக்கர் மகாலெ வெறும் செங்கல்லுலே

கட்டுனாரு.
அந்தக் கொடிமரத்தெ வெறும் தங்கத்தாலெயே
செய்தாங்களா ?
Sandhi 26. The word final அறு is dropped when it is followed by any case.
The nominal base and the case suffix, again, are linked by the increment -s5-.
Example

:

ஆறு

* உலே

5 ஆத்துலே

தங்கம் * கொடிமரம் -ஃ தங்க கொடிமரம்
தங்கம் * தகடு 2 தங்க தகடு (882 5.2 in 1.1)

தங்க * கொடிமரம் -௮ தங்கக் கொடிமரம்

தங்க 4 தகடு -2 தங்கத்தகடு
பளிங்கு 4. கல்லு -௮ பளிங்குக் கல்லு
இந்த 4. கோயில் -5 இந்தக்கோயில்
அந்த 4 கொடிமரம் -5 அந்தக் கொடிமரம் (13282: 8,3 in 1.2)
பக்கம்
உலே ௮ பக்கத்துலே
தங்கம் * ஆலெ 5 தங்கத்தாலெ
மரம் 4 உலே -5 மரத்துலே (2122 8.17 in 2.13)
தகடு . உலே தகட்டுலே (82420 5.16 1 2.13)
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A DOCTOR

DIALOGUE
சுரேஷ் : வணக்கம், டாக்டர் !

Vanakkam, doctor !

டாக்டர் : வணக்கம்.
உங்க
உடம்புக்கு என்ன ?

Vanakkam. What happened to (your)
health ?
.
‘

சுரேஷ் : ரெண்டு
மூணு
நாளா
இருமலா இருக்குதுங்க...
லேசாக் காய்ச்சலு.ம்

. (I) have cough for two or three days
...(1) have slight fever also,

இருக்குது.
டாக்டர் 3

ராத்திரி நல்லாத் தூங்கு-

Are

றீங்களா ?

nights?

சுரேஷ்: இல்லெங்க.

ராத்திரிப்

பூராவும் இருமல்தாங்க.

(you)

sleeping

No sir, Lam coughing
the night, sir.

well

during

all through

410 | An Intensive Course in Tamil
Do (you) have fever all the time ?

டாக்டர் : காய்ச்சல் எப்பவும்

இருக்குதா ?
சுரேஷ் : காய்ச்சல் எப்பவும்
இல்லெங்க , மாலெயிலே லேசாக் காய்ச்சல்

அடிக்கும். ராத்திரி ஒருதரம் உடம்பு பூராவும்
நல்லா வேர்க்கும்.
உடனே காய்ச்சலும்
குறெயும். ஆனா எப்ப-

(I) do not have fever
all the time
(ina day) There is slight fever inthe
evening. The whole body perspires
once in the night. Then fever is
reduced, But (I) cough all the time.

வும் இருமுறேங்க.
டாக்டர் : அடிக்கடி தும்மூநீங்களா ?

Are (you) sneezing often ?

சுரேஷ் : ஆமாங்க. தும்மல் இருக்-

Yes, sir. (I) have sneezing, I have also

குது | கூடவே சளியும்

cold.

இருக்குது.
டாக்டர் : ஒண்ணுமில்லேங்க.

இந்த

மருந்தெ

ஒரு

நாளெக்கு நாலுவேளெ
சாப்பிடுங்க.. நீங்க தனியாவா போறிங்க ?
சுரேஷ் : இல்லெங்க,. கூடவே
என்

நண்பரும்

டாக்டர்

: வணக்கம்.

take

this

medicine four times a day...Are
going alone ?

you

No,

வருரு.

வறேங்கு;

There

along
sir,

is nothing.

sir. My

You

friend

with me.

Vanakkam.

DRILLS
a,

Variation drill

12, 48. 144,

நீங்க நல்லாத் தூங்குறீங்களா ?
உடம்பு பூராவும் நல்லா வேர்க்கும்.
நீங்க அடிக்கடி தும்முறீங்களா 2

12. 48. 143.

கூடவே
கூடவே

என் நண்பரும் வராரு.
சளியும் இருக்குதுங்க.

is also coming

I take leave of you,
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b.

Build up drill

(0) நீங்க நல்லாத் தூங்குநீங்களா?
தூங்குறீங்களா ?
நல்லா
நீங்க

தூங்குறீங்களா ?
நல்லாத் தூங்குறீங்களா ?
நீங்க நல்லாத் தூங்குறீங்களா ?

(1) உடம்பு பூராவும் நல்லா
வேர்க்கும்.
வேர்க்கும்
நல்லா

உடம்பு பூராவும் நல்லா

வேர்க்கும்.

வேர்க்கும்
நல்லா வேர்க்கும்

பூராவும்

_ பூராவும் நல்லா

வேர்க்கும்

உடம்பு பூராவும் நல்லா வேர்க்கும்.

உடம்பு

(10 கூடவே

நீங்க நல்லாத் தூங்குறீங்களா 2

என்

நண்பரும்

கூடவே

என் நண்பரும் வருரு.

வருரு.

UGH

UGH

நண்பரும்

நண்பரும் வறாரு

என்

என் நண்பரும் வருரு
கூடவே என் நண்பரும் வராரு.

கூடவே
௦

Expansion drill
(பி ராத்திரி வேர்க்கும்.
நல்லா வேர்க்கும்.
உடம்பு பூராவும் வேர்க்கும்.
ஒரு தரம் வேர்க்கும்

ராத்திரி வேர்க்கும்.
ராத்திரி நல்லா வேர்க்கும்.
ராத்திரி உடம்பு பூராவும் நல்லா
வேர்க்கும்.

ராத்திரி ஒருதரம் உடம்பு பூராவும்
நல்லா வேர்க்கும்.

(1) நீங்க தும்முறீங்களா ?
. அடிக்கடி தும்முறிங்களா ?
(14) என் நண்பரும் வறுரு.
கூடவே வருரு
d.

நீங்க தும்முறீங்களா ?
நீங்க அடிக்கடி தும்முறீங்களா ?
என் நண்பரும் வருரு. |
என் நண்பரும் கூடவே வறாரு.

Question-Answer drill

() ௦:

(ii)

உங்க உட்ம்புக்கு என்ன ?

4:

ரெண்டு மூணுதாளா இருமலா இருக்குதுங்க...
லேசாக் காய்ச்சலும் இருக்குது.

0:

காய்ச்சல் எப்பவும் இருக்குதா ?
எப்பவும் இல்லெங்க.

A:

‘412 | An Intensive Course in Tamil

(ம)

0:

அடிக்கடி தும்முறீங்களா ?

A:

ஆமாங்க, தும்மல் இருக்குது ; கூடவே சளியும்

இருக்குதுங்க,
(iv)
e,

0:
A:

நீங்க தனியாவா போறீங்க ?
இல்லெங்க. கூடவே என் நண்பரும் வருரு.

Substitution driil

(0) நீங்க தாங்குறீங்களா ?

நீங்க

தூங்குறீங்களா ?

Substitute and change the
verb accordingly.

நீ தூங்குறேயா 7?

நீ
சுரேஷ்
மணி
மாணவங்க
மாலா

சுரேஷ் தூங்குறாரா ?
மணி தூங்குறானா ?
மாணவங்க தூங்குறாங்களா ?
மாலா தூங்குறாளா ?

அது தூங்குதா ?

அது
(ii) என் நண்பரும் வருரு.
Substitute and conjugate the

என் நண்பரும் வருரு.

verb suitably,

என் நண்பரும் இருமுறாரு.

இருமு
தூங்கு

என் நண்பரும் தூங்குருரு,
என் நண்பரும் தும்முறாரு.
என் நண்பரும் போறாரு.

தும்மு
போ
(iil) காய்ச்சல் அடிக்கும்.

காய்ச்சல் அடிக்கும்.

Substitute and conjugate the
verb suitably.

இரு

_ காய்ச்சல் இருக்கும்.

குறெ

காய்ச்சல் குறெயும்.
காய்ச்சல் வரும்.
காய்ச்சல் போகும்.

வா
போ

(1) காய்ச்சல் இருக்குது.
Substitute and conjugate the

காய்ச்சல் இருக்குது.

verb suitably.

குறெ

காய்ச்சல் குறெயுது,

அடி
வா

காய்ச்சல் அடிக்குது.

காய்ச்சல் வருது.
காய்ச்சல் போகுது,

Gur

(v) மூணு நாளா

இருமலா

இருக்குதுங்க.
Substitute and éhange the
noun accordingly.

மூணு நாளா இருமலா இருக்குதுங்க.
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காய்ச்சல்

மூணு நாளாக் சாய்ச்சலா

தும்மல்

மூணு நாளாத் தும்மலா

சளி

மூணு நாளாச் சளியா இருக்குதுங்க.

இருக்குதுங்க.
இருக்குதுங்க.

(vi) உங்க

உடம்புக்கு என்ன

?

உங்க உடம்புக்கு என்ன ?

Substitute and change the
noun accordingly.

காலு

உங்க
உங்க
உங்க
உங்க
உங்க

கண்ணு

மூக்கு
கை
உடலு
(vii) கூடவே என் நண்பரும்
வருரு.
Substitute and change the

காலுக்கு என்ன 2
கண்ணுக்கு என்ன ?
மூக்குக்கு என்ன ?
கைக்கு என்ன ?
உடலுக்கு என்ன ?

கூடவே

என் நண்பரும் வராரு.

மாமா

கூடவே

என் மாமாவும் வருரு.

அப்பா

கூடவே என் அப்பாவும் வராரு.

கணவரு
சினேகிதரு

கூடவே
கூடவே

noun accordingly.

என் கணவரும் வறுரு.
என் சினேகிதரும் வறுரு-

ட் Transformation drill
() தான் தூங்குறேன்.
நான் இருமூறேன்.
நான் தும்முறேன்.

நீங்க தூங்குறீங்களா ?
நீங்க இருமுறீங்களா ?
நீங்க தும்முறீங்களா ?

(1) எனக்கு இருமலா இருக்குது.
எனக்குத் தும்மலா இருக்குது.
எனக்குக் காய்ச்சலா

எனக்கு இருமலா இருந்தது.
எனக்குத் தும்மலா இருந்தது.
எனக்குக் காய்ச்சலா இருந்தது.

இருக்குது.
EXERCISES
g.

Fill

in the blanks

using

the cues- given in parentheses as in the model

given below.

Model:

உங்க......... &G etester ? (health/body)
உங்க உடம்புக்கு என்ன ?

() மூணுநாளா............. *ஆ இருக்குதுங்க. (0௦01)
(ய லேசா.............. * உம் இருக்குது. (2)
(1) ராத்திரி நல்லாத்.......... றீங்களா ? (81220)
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(4) காய்ச்சல்...
இருக்குதா ? (3)
(9) உடம்பு நல்லா............. க்கும். (௭24)
(1)

உடனே

காய்ச்சலும்... eercees யும்.

(reduce)

(எம் அடிக்கடி...
றீங்களா ? (sneeze)
(Vili) வைனை௯ இருக்குது. (sneezing)
(UX)
வச வவவ யும் இருக்குதுங்க. (2௦12)
0௦ இந்த............ * எச் சாப்பிடுங்க. (201002)

(ம்) நாலு...

சாப்பிடுங்க. (1௦)

௦ ய்) நீங்க............போறீங்களா ? (4௦௦௦)
h.

Write the word represented by the formula.

aig.

Example: அடிக்கும்

+ Future

(பி வேர் 4 11072: (வவ
(1) குறெ - 140108: (வக
(ili) gubap + Futureso.
ee
(8)

இருமு

+ Future : oe

(மி சாப்பிடு * Future:
(vi) sum

-* நப0பாச?

sce

பவப்

(vii) தூங்கு 4 17ப1மரச3 ப.

given

in parentheses

as shown

%80101ஈ : ரெண்டு மூணுநாளா

இருக்குதுங்க.

(இருமல்)

Include the adverb form

i.

வவ

of the

item

in

the example.

ரெண்டு மூணுநாளா இருமலா இருக்குதுங்க.
()
(ii)
(111)
(iv)

ரெண்டு மூணுநாளா இருக்குதுங்க. (காய்ச்சல்)
மாலெயிலே அஞ்சுமணிக்குக் காய்ச்சல் அடிக்கும்.
நீங்க போறீங்களா ? (தனி)
ஆமாங்க, இருக்குதுங்க. (தும்மல்)

(லேசு)

(9) இருமலா இருக்குதுங்க. (மூணு நாளு)
Transform the followihg

j.

singular

non-honorific

imperatives

honorific imperatives.
(0) நீ சாப்பிடு,

(ம) நீ தூங்கு.
(11) நீயோ.
(8)

நீவா.

(5) நீ இருமு,
k.

Answer these questions.
(1) உங்க உடம்புக்கு என்ன ?
(11) நீங்க ராத்திரி நல்லாத் தூங்குறீங்களா 7

into singular
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(1/1) நேத்து ராத்திரி உங்களுக்குக் காய்ச்சல் அ.டிச்சதா ?
(12) உங்க

அறெயிலே

ரொம்ப

வேர்க்குதா

?

(9) நீங்க தினந்தோறும் பள்ளிக்கூடத்துக்குத் தனியாவா
போறீங்க ?
(11) கூடவே உங்க மனெவியும்்/கணவரும் மைசூருக்கு
வந்தாங்களா 7
(1) நீங்க இப்ப மருந்து சாப்பிடுறீங்களா ?
(11) நீங்க இருமலுக்கு என்ன மருந்து சாப்பிடுறீங்க ?

VOCABULARY
டாக்டர்

‘medical doctor’

இருமல்

9 1 thy

‘human body /
health’
‘slightly’

‘cough’

லேசா

காய்ச்சல்

‘fever’

தூங்கு

‘sleep’

பூரா (வும்)

‘throughout,
whole’

எப்பவும்

‘always’

காய்ச்சல் அடி

‘get fever’

வேர்
Baw
தும்மல்
மருந்து
தனியா

.

(ஒரு) தரம்

‘sweat’
‘cough’
‘sneezing’
‘medicine’
‘alone’

‘once’

குறெ
தும்மு
சளி
வேளெ

‘reduce’
‘sneeze’
‘cold’
‘times’

GRAMMAR

Tamil verbs may be broadly classified into two, namely, intransi-

12.48.144.

As Arden says ‘the intransitive verb usually expresses
tive and transitive.
experiencing, enduring, and action which is confined to the subject of the verb
grbap

‘sneeze’

and

‘sleep’,

The verbs such as gyrrig,

and does not pass on to an object.
@map

‘sweat’
verbs suggest that the subjects in the

‘cough’

verbs.

intransitive

are

வேர்

These

following sentences are experiencing the

actions expressed by them. Note that there is no object in these sentences.
நீங்க நல்லாத் தூங்குறீங்களா ?
12, 40. 144,
உடம்பு பூராவும் நல்லா வேர்க்கும்.
நீங்க அடிக்கடி தும்முறீங்களா ?

12.48.145.

We

noticed

in 5.28.101

that

gat_-

is

a sociative

Unlike other case markers this can occur alone without noun.
with’.
ஏ 15 ௨; emphatic marker.
Example:

12. 46. 145.
1:

கூட

* ஏ.

கூடவே
கூடவே

case

marker.

It signifies ‘along

என் நண்பரும் வருரு.
சளியும் இருக்குதுங்க.

கூடவே

தனியா * ஆ தனியாவா (882 5.9 1 1.9)
நல்லா - தூங்குறீங்களா -5 நல்லாத் தூங்குறீங்களா
(Refer 5.21 in 3.20)

UNIT

12

LESSON

49

WITH THE SERVANT BOY
DIALOGUE
சுரேஷ் : மணி, நீ எப்ப எழுந்தே?

Mani, when did you get up?

மணி : நான் அஞ்சு மணிக்கேே
எழுந்தேன் ஸார்.

I got up at five o’ clock, sir.

சுரேஷ்: யாரு உன்னெப் படுக்கெ
பிலேயிருந்து
எழுப்புனாங்க ?

Who

மணி

Mr.

: நரசய்யா ஸார்
எழுப்புனாங்க. பெட் காபிக்குப்
பாலெக் காய்ச்சட்டுமா ?

சுரேஷ் : பாலு அடுப்புலே காயுது.

அதெ

அடுப்புலே-

(யிருந்து எறக்கு, பூசெக்குப் பூ வாங்குனேயா ?

woke you up from the bed ?

Narasaiah

woke

me

up,

sir.

Shall (1) boil the milk for bed coffee?

The milk is being heated in the oven,
You remove it from the oven. Did
you buy flowers for pooja ?
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மணி

: இல்லெ, ஸார்.

தோட்டத்-

No, sir: Shall (I) pluck (flowers)

துலேயிருந்து 'பறிக்கட்-'

from the garden ?

்

டுமா?

சுரேஷ் : சரி. அந்தக்

யிருந்து
கசியுது,
இறுக்கமா

குழாயிலே-

Alright, Look ! The water is leaking
from that tap. Close it tightly. Take

தண்ணீரு
பாரு,

the

அதெ

மூடு.

அல-

மாரியிலேயிருந்து பல்பொடி டப்பாவெ எட...
கெணத்துலேயிருந்து
ஒரு வாளி
தண்ணீரு
எறெ.
மணி

: சரிங்க. வாளியிலேயிருந்து

Alright,

தண்ணீரு ஒழுகுது ஸார்.

தூங்குறாரு

அவரெச்

சீக்கிரமா

a

sir. The

tin

from

bucket

water

the

of water

is

leaking

(We)
shall
buy
a new
bucket
tomorrow. Mr. Trivedi is sleeping
in the room. Wake him up quickly.

ரூமுலே

திரிவேதி

powder

from the bucket, sir.

சுரேஷ் : நாளெக்கு ஒரு புது வாளி
வாங்கலாம்....

tooth

almirah.
Draw
from the well.

....

எழுப்பு.
மணி

: சரிங்க,

Alright, sir.

DRILLS
a.

Variation drill

12. 49. 146.

யாரு உன்னெ எழுப்புனாங்க ?
நான் பாலெக் காய்ச்சட்டுமா ?

நீ அதெ இறுக்கமா மூடு.
நீ அவரெ
12. 49, 147.

எழுப்பு.

நான் அஞ்சுமணிக்கே எழுந்தேன்,
நரசய்யா தான் என்னெ எழுப்புனாரு,
பால் அடுப்புலே காயுது.
நான் பாலெக் காய்ச்சட்டுமா ?

32. 49, 146,

யாரு உன்னெப்
எழுப்புனாங்க

படுக்கெயிலேயிருந்து

?

நீ கடையிலேயிருந்து பூ வாங்குனேயா ?
அலமாரியிலேயிருந்து பல்பொடி டப்பாவெ

எடு.
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b.

Build up drill
(ப நான் காபிக்குப் பாலெக்
காய்ச்சட்டுமா

?

காய்ச்சட்டுமா

2?

நான் காபிக்குப் பாலெக் காய்ச்சட்டுமா

2

காய்ச்சட்டுமா

?

பாலெக் காய்ச்சட்டுமா ?
காபிக்குப் பாலெக் காய்ச்சட்டுமா?
நான் காபிக்குப் பாலெக்

பாலெ
காபிக்கு
நான்

(1) நரசய்யாதான் என்னெ

காய்ச்சட்டுமா

?

நரசய்யாதான்

என்னெ

எழுப்புனாரு.

எழுப்புனாரு.

எழுப்புனாரு

எழுப்புனாரு

என்னெ

என்னெ எழுப்புனாரு
நரசய்யாதான் என்னெ

நரசய்யாதான்

எழுப்புனாரு.
(11) நீ கடெயிலேயிருந்து

வாங்குனேயா

?

வாங்குனேயா

?

பூ

ழூ

கடெயிலேயிருந்து

தீ
c.

நீ கடெயிலேயிருந்து பூ வாங்குனேயா ?
வாங்குனேயா ?
பூ வாங்குனேயா ?
கடெயிலேயிருந்து பூ வாங்குனேயா ?
நீ கடெயிலேயிருந்து பூ வாங்குனேயா ?

Expansion drill

நீ மூடு.

(0) நீ மூடு.

இறுக்கமா மூடு

நீ இறுக்கமா மூடு.

அதெ

நீ அதெ

மூடு

(1) நீ எழுப்பு.
அவரெ

எழுப்பு

சீக்கிரமா எழுப்பு

இறுக்கமா மூடு.

நீ எழுப்பு.
நீ அவரெ எழுப்பு.
நீ சீக்கிரமா அவரெ

எழுப்பு.

(iil) நீ வாங்குனேயா ?
பூ வாங்குனேயா ?
பூசெக்கு வாங்குனேயா ?
கடெயிலேயிருந்த। வாங்குனேயா ?:

நீ
நீ
நீ
நீ
பூ

வாங்குனேயா ?
பூ வாங்குனேயா ?
பூசெக்குப் பூ வாங்குனேயா ?
கடெயிலேயிருந்து பூசெக்குப்
வாங்குனேயா ?

(0) அந்தக் குழாயிலெயிருந்து

அந்தக் குழாயிலேயிருந்து கசியுது.

கசியுது.
தண்ணீரு

கசியுது

அந்தக் குழாயிலேயிருந்து
தண்ணீரு

கசியுது.
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ம்.

Question-Answer drill

(0 Q:
A:
(ii) Q:
A:

(iil)

Q:

A:
e.

நீ எப்ப எழுந்தே ?

நான் அஞ்சுமணிக்கே எழுந்தேன், ஸார்.
யாரு உன்னெ எழுப்புனாங்க ?
நரசய்யாதான் எழுப்புனாரு.

கடெயிலேயிருந்து பூசெக்குப் பூ வாங்குனேயா 7
இல்லெஸார்,

Substitution drill

(i) அவரு எழுப்புனாரு.
Substitute and change the
verb accordingly.
நான்

அவரு எழுப்புனாரு.
நான் எழுப்புனேன்.

நாங்க

நாங்க எழுப்புனோம்.

நாம

நாம எழுப்புனோம்.

நீ

நீ எழுப்புனே.
நீங்க எழுப்புனீங்க

நீங்க
அவன்

ச

அவன்

அவ
இவங்க
01) யாரு உன்னெ

எழுப்புனான்.

அவ எழுப்புனா.
இவங்க எழுப்புனாங்க.:
எழுப்புனாங்க?

_யாரு உன்னெ

எழுப்புனாங்க ?

Substitute and change the
noun accordingly,

நான்
மணி
நரசய்யா
அவரு
நாங்க

நாம
(11) நான் எழுப்புனேன்.

யாரு
யாரு
யாரு
யாரு
யாரு
யாரு

என்னெ எழுப்புனாங்க ?
மணியெ எழுப்புனாங்க ?
நரசய்யாவெ எழுப்புனாங்க ?
அவரெ எழுப்புனாங்க ?
எங்களெ எழுப்புனாங்க ?
நம்மெ எழுப்புனாங்க ?

நான் எழுப்புனேன்.

Substitute and conjugate the
verb suitably.
பாரு

காய்ச்சு
எறக்கு

வாங்கு

பறி
மூடு
எறெ
எடு

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

பார்த்தேன்
காய்ச்சுனேன்.
எறக்குனேன்.
வாங்குனேன்.
பறிச்சேன்.
மூடுனேன்.
எறெச்சேன்.

நான் எடுத்தேன்.
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(2) அது காயுது.

அது காயுது.

Substitute and conjugite the
verb suitably.

கசி

அது கசியுது.

ஒழுகு
f.

்

அது ஒழுகுது:

Transformation drill

(0) திரிவேதி தூங்குறாரு.

_.

நரசய்யா எழுப்புறாரு.
நான் பறிக்குறேன்.
நான் எடுக்குறேன்.
(1) அது

திரிவேதி தூங்குனாரு.
நரசய்யா எழுப்புனாரு.
நான் பறிச்சேன்.
நான் எடுத்தேன்.

காயுது.

அது

காயும்.

அது கசியுது.

அது

கசியும்.

அது ஒழுகுது.

அது ஒழுகும்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

நீ எப்ப...
ந்தே 2 (ஜர் ய)
நீ எப்ப எழுந்தே ?

() யாரு உன்னெ............. eps.

(wake up)

(11) நான்............ * எக் காய்ச்சட்டுமா
(Hi)

BIST.

(4)

பாலு...

4 அட்டுமா

? (milk)

? (5௦1)

gi. (be boiled)

(0). வணக

லேயிருந்து எறக்கு. (௦280)

(ஸீ)

ம் இலேயிருந்து

வாங்குனேயா

7 (shop)

4 உலேயிருந்து

பறிக்கட்டுமா

? (2௨88)

பரந...

(Vill) அந்த... eee * இலேயிருந்து தண்ணீரு கசியுது. (0106)
(1%) தண்ணீரு.......ய யுது 022)
(0

அதெ.............. *.ஆ

(1)

GIO...

(01)

டப்பாவெ...........

(xiii) தண்ணரீரு......
(ர)
(xv)
h.

(take)

ees gi. (leak)

வெப்புஎரு டப்பாவெ
Bo. பககக

மூடு. (ம்ம)

(close)

௭௫.

பகல +e6T 6G.

(10௦14 powder)

(tin container)

Write the word represented by the formula.
Example : 9_esrGler
(1) பாலு

pb

+ Objective soe

+

Odjective
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(ii) காபி 4- 0012001462... பவ
அடுப்பு 4 00/6011862 பவ
கடெ + Objective sv. eee
பூசெ + Objective sre
வ
Ey + Objective : eee
வாளி 4 0972014462 வவ

(iti)
(9)
(v)
(vi)
(vii)

of the

Include the objective form
the example.

i.

item

given in parentheses as shown in

Example : யாரு எழுப்புனாங்க ? (நீ)
யாரு உன்னெ எழுப்புனாங்க ?
“(1) நான் காய்ச்சட்டுமா?(பாலு)

(11) நீ எறக்கு. (அது)
(111) நீ பூசெக்கு வாங்குனேயா

(1) நீ எடு (பல்பொடி

? (பூ)

டப்பா)

(1) நீ சீக்கிரமா எழுப்பு (அவரு)
Include the ablative form of the item given
example.

j.

Example:

in parentheses as shown

prett எழுந்தேன். (படுக்கெ)

(i) யாரு உன்னெ

நான் படுக்கெயிலேயிருந்து எழுந்தேன்.
எழுப்புனாங்க ? (படுக்கெ)

(i) அதெ எறக்கு.(அடுப்பு)

(iti) பூசெக்குப் பூ வாங்குனேயா ? (கடெ.)
(15) நான் பறிக்கட்டுமா ? (தோட்டம்)

(2) தண்ணீரு கசியுது. (குழாய்)
(vi) நீ அந்த டப்பாவெ எடு. (அலமாரி)
(எம) ஒரு வாளி தண்ணீரு எறெ. (கெணறு)
k.

Join the following according to the sandhi rules.
(i) படுக்கெ

-

இலேயிருந்து

: .......

கடெ

* இலேயிருந்து

வாளி

* இலேயிருந்து: ...... பபப ்

(1) அது

tree

4 னள... பபப

(பபிடப்பா

ன

பூரன...

ப.

பவ

பவ வ

(2) கெணறு | உலெயிருந்து 3. விக
வயிறு * உலேயிருந்து :
க
1.

Answer the questions.

(i) நீங்க காலெயிலே எத்தனெ மணிக்கு எழுத்தீங்க ?
(ii) உங்களெ யாரு படுக்கெயிலேயிருந்து எழுப்புனாங்க ?

in the
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(iii) நீங்க தினந்தோறும் பாலு குடிப்பீங்களா 2?
(11) நீங்க தினந்தோறும் பூசெ செய்றீங்களா ?
(2) உங்க வீட்டுக் குழாயிலேயிருந்து எப்பவும் தண்ணீரு
வருமா

?

VOCABULARY
‘get up’

படுக்கெ

எழுப்பு

எழு

‘wake up’

பாலு

காய்ச்சு

‘boil’

BHU

‘bed’

‘milk’
ப ‘oven’

காய்

‘be boiled’

எறக்கு

‘remove’

கடெ

‘shop’

பூசெ

‘pooja’

தோட்டம்

‘garden’

‘pluck’

பறி

‘leak’

க்சி

குழாய்
பாரு

‘pipe’
‘look’

இறுக்கமா

‘tightly’

மூடு
டப்பா

‘close’
‘tin, container’

பல்பொடி
கெணறு

‘toothpowder’
‘well’

எறெ

‘draw water
from the well’

சீக்கிரமா

‘quickly’

QUA

‘leak’

GRAMMAR

12.49.146.

We noticed in 12.48.144. that Tamil verbs are classified into two,

namely, intransitive and transitive.
The transitives again can be classified
into inherent transitive and derived transitive.
In this lesson, we mainly deal
with inherent transitive verbs and derived transitive verbs in contrast with
intransitive verbs.
As Arden says, ‘a transitive verb denotes certain action that does pass over to
an object.
The verbs like erapiyiy ‘wake up’, smuséa ‘boil’, வாங்கு ‘buy’,

up@ ‘close’ etc., are transitive verbs. Note that the actions expressed by these
verbs are passed on to the objects in the following examples.
12. 49. 146.

யாரு உன்னெ எழுப்புனாங்க ?
நான் பாலெக் காய்ச்சட்டுமா ?

நீ அதெ இறுக்கமா மூடு.
உன்னெ

லு,

பாலெ

'ஈம்ி!-ஸ்1,

அதெ

'்கர்-0)' வச the objects of the

sentences mentioned abuve (Also refer 6.321.111).
12.49.147.
Now let us consider the relationship between
of verbs.
Q) எழு

எழுப்பு

(1) காய்

காய்ச்சு

(14) எறங்கு

எறக்கு

the following

sets
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We notice a phonetic resemblance between the two sets of verbs. But there
ig a little phonetic difference that establishes the fact that they are different in
The verbs listed in the first and the second columns
function and meaning.
This does not
are called intransitive and (derived) transitive respectively.
mean that a transitive verb can be derived from any and all instranstive verbs.
The following examples illustrate the grammaticil behaviour of these verbs.

12. 49. 147.

நான் அஞ்சுமணிக்கே எழுந்தேன்.
நரசய்யா தான் என்னெ எழுப்புனாரு.
பால் அடுப்புலே காயுது.
நான் பாலெக் காய்ச்சட்டுமா ?

The verb which is not derived from any intransitive verb is called inherent
transitive. For example, the verbs like வாங்கு ‘buy’ rigs ‘pluck’, ap@ ‘close’,
et@ ‘take’ etc., are inherent transitive verbs: Example: நீ. பூசெக்குப் பூ
வாங்குனேயா?; தோட்டத்துலேயிருந்து பறிக்கட்டுமா ? ; அதெ இறுக்கமா மூடு. பல்பொடி டப்பாவெ எடு. 6(6.
12.49.148.

See the following sentences.

12, 49. 148.

யாரு உன்னெப் படுக்கெயிலேயிருந்து
எழுப்புனாங்க ?
நீ கடையிலேயிருந்து பூ வாங்குனேயா 7
அலமாரியிலேயிருந்து பல்பொடி டப்பாவெ

எ௫.

Let us recall the function of the case ‘ablative of motion’ (Refer 5.27.99). The
case forms like u@s@laulGouula,
bas, ‘bed-from’ கடெயிலேயிருந்து ‘shop-

from’,

அலமாரியிலேயிருந்து,

‘almirah-from’ and

‘well-from’ are the same as the case forms

5. 27. 99,

The difference

we

கெணத்துலேயிருந்து

we have in the following sentences.

நான் வீட்டுலேயிருந்து வறேன்.
நீங்க எங்கேயிருந்து வறீங்க ?
பேராசிரியரு மார்க்கட்டுலேயிருந்து புறப்படுறாரு.
find

in

these

two sets of sentences is that the ablative of

motion is understosd along with an object in the former set of sentences
whereas it is understood without an object in the later set of sentences,

மி

: படுக்கெ * இலேயிருந்து -? படுக்கெயிலேயிருந்து
sor -* இலேயிருந்து -2 கடெயிலேயிருந்து
அலமாரி 4 இலேயிருந்து -* அலமாரியிலேயிருந்து
வாளி 4 இலேயிருந்து -2 வாளியிலேயிருந்து (84௭ $.8 in 1.5)
தோட்டம் 4 உலேயிருந்து -ர தோட்டத்துலேயிருந்து
(Refer S. 17 in 2.13)
சகெணைறு * உலேயிருந்து - கெணத்துலேயிருந்து (82௦ 5. 26 in 11.47)
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A COOK

DIALOGUE
மணி:ஸார், தோட்டத்துலே
எல்லாப்
பூச்செடியும்
நல்லா

வளருதுங்க.

Sir, all the fower plants are growing
well in the graden.
flowers for Pooja !

Here

are

the

இந்தாங்க பூசெக்குப் பூ.
சுரேஷ்: இந்த மொட்டெயெல்லாம்
ஏண்டா

பறிச்சே ?

...

இந்தப் பூவெல்லாம்
இன்னும் சரியா விரியலெ.
நாளெக்கு
இப்படிப் பறிக்காதே.
மணி

: சரிங்க....

டிபன்

பண்ணட்டுமா

தயார்
?

Hey!
why did -you pluck all these
buds? They
have not yet fully
blossomed.
Don’t pluck : (the buds)
like this tomorrow.

Alright, sir.

Shall (I) prepare tiffin ?
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சுரேஷ் : சரி, இண்ணெக்கு என்ன

What is the tiffin today ?

டிபன் 7

மணி : தோசெ

சுடட்டுமா ?

சுரேஷ் : தோசெ

Shall (I) make dosai ?
(1) do not want dosai. (You) prepare
chappathi. What curry will (you)
prepare ?

வேண்டாம்.

சப்பாத்தி போடு. என்ன
கூட்டு வைப்பே 7?

மணி: உருளெக் கெழங்குக் கூட்டு

(I) will prepare potato curry.

(1) will

also prepare a little ravakesari for the
guest.

வைக்குறேன், விருந்தா-

ளிக்காக்க் கொஞ்சம்
ரவாகேசரியும்
கிண்டுறேன்.
சுரேஷ் : சரி. மத்தியானம்
சமெக்குறே ?
மணி

Alright.

என்ன

(1) will cook

: வெஜிடபிள்
பிரியாணி
சமெக்குறேன்.
ஒரு

இனிப்பும் பண்ணுறேன்.
சுரேஷ் : இனிப்புக்குப்

What will (you) cook for

the noon ?

பதிலாப்

பாயசம் வையேன். திரிவேதிக்குப் , பாயசம்
ரொம்பப்

பிடிக்கும் ....

கொஞ்சம்

வடகமும்

vegetable biriyani.

:
Instead of sweet,
prepare payasam,
Trivedi likes payasam very much...

(You)fry a few vadagam also.

பொரி,

மணி

: சரிங்க,

Alright, sir.

DRILLS
a.

Variation drill”

12. 50, 149.

நான் டிபன் தயார் பண்ணட்டுமா ?
உருளெக்கெழங்குக் கூட்டு வைக்குறேன்.
. நான் கொஞ்சம் ரவாகேசரியும்.கிணர்டுறேன்,
ரவாகேசரிக்குப் பதிலாப் பாயசம் வையேன்.

நீ கொஞ்சம் வடகமும் பொரி,
32. 50. 150,

(1)

will also prepare a sweet.

இந்த மொட்டெயெல்லாம்

ஏண்டா

பறிச்சே ?
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b.

Build up drill
(1)

நான் உருளெக்கெழங்குக்

கூட்டு வைக்குறேன்.
வைக்குறேன்
கூட்டு

உருளெக்கெழங்கு
நான்

(1) ரவாகேசரிக்குப் பதிலாப்
பாயசம்

வையேன்.

நான் உருளெக்கெழங்குக் கூட்டு
வைக்குறேன்.
வைக்குறேன்
கூட்டு வைக்குறேன்
உருளெக்கெழங்குக் கூட்டு
வைக்குறேன்
நான் உருளெக்கெழங்குக் கூட்டு
வைக்குறேன்.
ரவாகேசரிக்குப்

வையேன்

வையேன்

பாயசம்

பாயசம்

ரவாகேசரிக்குப்

பதிலா

பதிலாப் பாயசம்

வையேன்.
வையேன்

ரவாகேசரிக்குப் பதிலாப் பாயசம்
வையேன்.

(10 இந்த மொட்டெயெல்லாம்
ஏண்டா பறிச்சே ?
ஏண்டா பறிச்சே 7?
மொட்டெயெல்லாம்

இந்த மொட்டெயெல்லாம்
ஏண்டா பறிச்சே ?
ஏண்டா

ஏண்டா

பறிச்சே ?
இந்த மொட்டெயெல்லாம்

இந்த

எண்டா

c.

பறிச்சே ?

மொட்டெயெல்லாம்

பறிச்சே

2

Expansion drill
(1) நான் கிண்டுறேன்.
ரவாகேசரியும் கிண்டுறேன்
கொஞ்சம் கிண்டுறேன்
விருந்தாளிக்காக
கிண்டுறேன்.
(11) இந்தப் பூவெல்லாம்

விரியலெ.
சரியா விரியலெ

இன்னும் விரியலெ

நான் கிண்டுறேன்.
நான் ரவாகேசரியும் கிண்டுறேன்.
நான் கொஞ்சம் ரவாகேசரியும்
கிண்டுறேன்.
நான் விருந்தாளிக்காகக் கொஞ்சம்
ரவாகேசரியும் கிண்டுறேன்.
இந்தப் பூவெல்லாம் விரியலெ.
இந்தப் பூவெல்லாம் சரியா
விரியலெ.
இந்தப் பூவெல்லாம் இன்னும்
சரியா

(11) நீ பொரி.
வடகமும்

பொரி

கொஞ்சம் பொரி

விரியலெ.

நீ பொரி.
நீ வடகமும் பொரி.
மீ கொஞ்சம் வடகமும் பொரி,

Lesson 50 { 427
ப்.

Question-Answer drill

(0

3:

டிபன் தயார் பண்ணட்டுமா ?

A:

சரி,

(ii) 3:
A:
(iit)

e.

தோசெசுடட்டுமா ?
தோசெ வேண்டாம். சப்பாத்தி போடு.

Q:

என்ன

கூட்டு வைப்பே

?

4:

உருளெக்கெழங்குக் கூட்டு வைக்குறேன்.

Substitution drill

Gi) நீ ஏன் பறிச்சே ?

நீ ஏன் பறிச்சே ?

Substitute and change the

verb accordingly.
நீங்க

நீங்க ஏன் பறிச்சீங்க ?

அவன்

அவன் ஏன் பறிச்சான் ?

அவ

அவ

அவரு

அவரு

அவங்க

அவங்க ஏன் பறிச்சாங்க ?

(ய) நான் வைக்குறேன்.

ஏன் பறிச்சா

7

ஏன் பறிச்சாரு ?

நான் வைக்குறேன்.

Substitute and conjugate the
verb suitably.

பொரி

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

அது விரியலெ.

அஜ விரியலெ.

பறி
தயார் பண்ணு
சுடு
போடு

சிண்டு

(iii)

பறிக்குறேன்.
தயார் பண்ணுறேன்.
சுடுறேன்.
போடுறேன்.
கிண்டுறேன்.
பொரிக்குறேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.

வளரு

அது வளரலெ.

பறி

அது

போடு

அது போடலெ.
அது வைக்கலெ.
அது செய்யலெ.

வை
செய்

(iv)

அது வளருது;
Substitute end change the
verb accordingly.
செய்

விரி

பறிக்கலெ.

அது வளருது.
அது செய்யுது.

அது விரியுது-
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நீ பறிச்சே.

(vy) நீ பறிச்சே.
Substitute and conjugate the
verb suitably.

நீ
நீ
நீ
நீ
நீ
நீ
நீ

வளரு
போடு
வை
செய்
பொரி

கீண்டு

சுடு

f.

வளர்ந்தே.
போட்டே.
வைச்சே.
செய்தே.
பொரிச்சே.
கிண்டுனே.
சுட்டே.

Transformation drill
(i)

அது

வளருது.

அது

வளரலெ.

அது விரியலெ.
அது செய்யலெ.

அது விரியுது.
அது செய்யுது.

நீ
நீ
நீ
நீ

(01) நீ போடு.

நீ வை.
நீ பறி.
நீ பொரி,

போடாதே.
வைக்காதே.
பறிக்காதத,.
பொரிக்காதே:

EXERCISES
g.

Fill in the blanks
given below.

using

4௦041 :

the cues

given

in parentheses as in the model

எல்லாப் பூச்செடியும் நல்லா... து. (grow)
எல்லாப் பூச்செடியும் நல்லா வளருது.

(1) இந்தாங்க............. (flower)

(ii) பூவெல்லாம் சரியா............... wiGleo. (blossom)
(114) நீட க்காதே. (01001)
(iv) நான் தோசெ.........ப ஃஅட்டுமா. (20080)
(மு) நீ என்ன........ பபப வைப்பே
(VA) கலைய வ, க்காக ரவாகேசரி
(Vii) ...வவசிமெக்குறேண்.

? (௨110ம் ௦1 மேரு)
கிண்டுறேன்.

(Vill) ஒரு...வ பண்ணுறேன்.
(ix) ஒரு

இனிப்பு... eee.

(x) நீ... வையேன்.

h.

ப

(69261)

Geir.

(prepare)

(84664 86ரம்-11பபமம் food)

(x1) கொஞ்சம்............ Gun.
இத

(20680)

(01நுவாட)

(spiced and dried lumps of flour)

(fry)

Frame questions for the answers given below following the model.
Model

:

நான் பிரியாணி சமெக்குறேன்.
நீ என்ன சமெக்குறே 2
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(1) நான் பூப் பறிக்குறேன்.

்

(11) நான் கூட்டு வைக்குறேன்,

(11) நான் வடகமும் பொரிக்குறேன்.
(12) நான் சப்பாத்தி போடுறேன்.

(v) நான் ஒரு இனிப்புப் பண்ணுறேன்.
i.

Write the word represented by the formula.
Example : afPus
(i)
(ii)
(ம
(2)
மு

euergy
nap) +
சுடு 4
போடு
வை

anf + Inf:

+ Inft eee
Infs
ec eeeees
102...
+ ஈம...

+ Inf: eee

(91) கிண்டு + Inf: பப
(vii) Glaus * ]ஈமீ2
(ம்ம் பொரி 4 ]ஹீ:.....்்
Example:
(0) கிண்டு

¢GnaaG
esr

சமெ

+ Present

*- Present: .......sceee

(ii) enas + 1ர250ர் 2...
(ம) பொரி + Present: .....cee
(iv) வளரு
(v) wip)

j.

Join the following according to the sandhi rules.
(0 தோட்டம்
பாயசம்

k.

+ Present ¢ oc
e
ee
+-Present: ..... eee

4 உலே:.........
+

(ii) Ly + எல்லாம் :

GT feces eeeeee

Answer these questions.

(0)
(4)
(ili)
(4)
(மு

உங்க வீட்டுலே எல்லாப் பூச்செடியும் இருக்குதா ?
நீங்க காலெயிலே என்ன டிபன் சாப்பிட்டீங்க ?
இண்ணெக்கு உங்க ஹாஸ்டல்லே பாயசம் வைச்சாங்களா 7
உங்களுக்கு உருளெக்கெழங்குக் கூட்டுப் பிடிக்குமா ?
உங்க மனெவி வெஜிடபிள் பிரியாணி சமெப்பாங்களா ?

VOCABULARY

வளரு
இன்னும்
விரி
தயார் பண்ணு
போடு
வை

‘grow’
‘yet’
‘blossom’
‘prepare’
‘prepare’
‘prepare’

மொட்டு
சரியா
இப்படி
சுடு
கூட்டு
விருந்தாளி

‘bud’ |
‘properly/fully’
‘like this’
‘roast’
‘a kind of curry’
‘guest’
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‘a sweet dish
ரவாகேசரி
prepared out of

கிண்டு

‘stir/prepare’

‘vegetable’

பிரியாணி

‘biryani’

‘sweet’
‘instead of’

பண்ணு
பாயசம்

‘prepare’
‘sweet semiliquid food’

‘spiced and

பொரி

‘fry’

wheat and sugar’

வெஜிடபிள்
இனிப்பு
பதிலா
வடகம்

dried lumps
of flour’
GRAMMAR

12.50.149.

We noticed in the lesson 6.31 that the objective case marker எ

is sometimes covertly expressed in certain grammatical contexts. In this lesson
we see some of the transitive verbs that are preceded by the objects which do
not have the objective case marker explicitly.
Example:

12. 50. 149.

This

composition

நான் டிபன் தயார் பண்ணட்டுமா ?
உருளெக்கெழங்குக் கூட்டு வைக்குறேன்.
நான் கொஞ்சம் ரவாகேசரியும் கிண்டுறேன்.
ரவாகேசரிக்குப் பதிலாப் பாயசம் வையேன்.
நீ கொஞ்சம் வடகமும் பொரி.

of anoun

and

a_

verb

wherein the noun may be expanded with

appears

to be a

compound

the objective case marker -er.

verb

See

the following examrles.

கூட்டு வை
ரவாகேசரி கிண்டு
பாயசம் வை
வடகம் பொரி

கூட்டெ வை
ரவாகேசரியெக் கிண்டு
பாயசத்தெ வை
வடகத்தெப் பொரி

72.50.150. 116 -ம்மா ஊம் -ப்பா (672 1.7, 11௦1௯),

-டா can also be added

to any word or sentence.
It is used by the speaker when the hearer is young
and/or socially inferior.
It also indicates that the speaker and hearer are on
intimate terms, childhood friends etc. Sometimes it is used to indicate that
speaker shows affection to the hearer.
Example: erewrio (ஏன் + tom);
வாடா

: போடா

6௦.

See the following sentence.

12. 50.150.
Sandhi

இந்த மொட்டெயெல்லாம்

: பூ 4. செடி

பூச்செடி

-5 பூச்செடி

(622

ஏண்டா

5.4 in 1.2)

உம் ௮ பூச்செடியும்

மொட்டெ 4 எல்லாம்
சரி , ஆ. சரியா (2

பூ * எல்லாம்

மொட்டெயெல்லாம்
3.81
1.5)

பூவெல்லாம் (8218: 5.9 ௩1.7)

பறிச்சே ?

UNIT

13

LESSON

WE

TEACH

51

TAMIL

DIALOGUE
சுந்தரம் : என் பேரு சுந்தரம் ....
நான் மதுரெப் பல்கலெக்
கழகத்துலே
தமிழ்ப்
பேராசிரியரா

வேலெ

பார்க்குறேன்.
இங்கே
பதினஞ்சு மாணவங்க
தமிழ் எம். ஏ. படிக்குGud.
அவங்களெத்
தவிர
வெளிநாட்டுக்காரங்க செலரும் தமிழ்
“டிப்ளமோ'
படிக்குறாங்க.

நாங்க

ளுக்குத் தமிழ்
யெக்

அவங்க-

மொழி-

கற்பிக்கும்.

My name is Sundaram.
J work as
a Professor of Tamil in Madurai
University.
Fifteen students study
Tamil
M.A.
here.
Other
than
these (students) some foreigners are
also studying for Tamil
Diploma.
We teach the Tamil
language to
them.
They study Tamil (here) for
one year.
Within this one year they
speak Tamil well. At the end of the
year we
conduct an examination.
Almost all (of them) will pass that
examination.
We
give
diploma
to them.
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வருஷம்

ஒரு

அவங்க

படிக்குறாங்க.

தமிழ்

இந்த ஒரு வருஷத்துலே

தமிழ்லே நல்லாப் பே௪ுஎழுதுறாங்க.
கடெசியிலே,

GUS;
வருஷக்

ஒரு தேர்வுநடத்துறோம்.
தேர்வுலே
அந்தத்
எல்லாரும்
அநேகமா
பாஸ் பண்ணுரறுங்க.
அவங்களுக்கு
நாங்க
“டிப்ளமோ'
பட்டம்
கொடுக்குறோம்.
திரிவேதி : சுரேஷ்

உங்க

வரா.... ? அவரு

மாணஎன்ன

Is Mr. Suresh your
is he studying ?

student ?... what

படிக்குறாரு £
சுந்தரம் : சுரேஷ் என் மாணவரு
தான்....௮வரு
தமிழ்
“டிப்ளமோ” படிக்குறாரு.
உங்களுக்கு அவரெரத்
தெரியுமா ?

(Yes) Mr, Suresh is my student...He
is studying Tamil diploma.
Do you
know him ?

திரிவேதி : தெரியுங்க.

(Yes, I) know (him sir).

DRILLS
a.

Variation drill

13. 51. 151.

b.

மாணவங்க தமிழ் படிக்குறாங்க.
நாங்க அவங்களுக்குக் கற்பிக்குறோம்.
அவங்க தமிழ் நல்லாப் பேசுருங்க,.
நாங்க கடெசியிலே தேர்வு நடத்துறோம்.

Build up drill
(i) மாணவங்க

தமிழ் படிக்கு-

மாணவங்க தமிழ் படிக்குறாங்க.

(OF TEI.

படிக்குறாங்க

தமிழ்
மாணவங்க
(li) நாங்க அவங்களுக்குக்
கற்பிக்குறோம்.
கற்பிக்குறோம்

படிக்குறாங்க
தமிழ் படிக்குறாங்க
மாணவங்க தமிழ் படிக்குறாங்க.
நாங்க அவங்களுக்குக் கற்பிக்குரோம்.
கற்பிக்குறோம்
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அவங்களுக்கு

அவங்களுக்குக் கற்பிக்குறோம்
நாங்க அவங்களுக்குக் கற்பிக்கு-

நாங்க

ரோம்.

(ம) அவங்க தமிழ்லே நல்லாப்
பேசுறாங்க.
பேசுழுங்க
நல்லா

தமிழ்லே
அவங்க

அவங்க தமிழ்லே நல்லாப்
பேசுறாங்க.
பேசுருங்க
நல்லாப் பேசுறாங்க
தமிழ்லே நல்லாப் பேசுருங்க
அவங்க தமிழ்லே நல்லாப்
பேசுருங்க.-.

() நாங்ககடெசியிலே தேர்வு

நடத்துறோம்.
நடத்துறோம்

நாங்க கடெசியிலே தேர்வு
நடத்துறோம்.

நடத்துறோம்
தேர்வு நடத்துறோம்

தேர்வு
- கடெசியிலே

கடெசியிலே தேர்வு நடத்துறோம்
நாங்க கடெசியிலே தேர்வு

நாங்க

நடத்துறோம்.
c.

Expansion drill
(i) நான் வேலெ
பேராசிரியரா

பார்க்குறேன்.
வேலெ

பார்க்குறேன்
பல்கலெக்கழகத்துலே
வேலெ பார்க்குறேன்

நான் வேலெ பார்க்குறேன்.
நான் பேராசிரியரா வேலெ
பார்க்குறேன்.
நான் பல்கலெக்கழகத்துலே
பேராசிரியரா

வேலெ

பார்க்குறேன்.
(1) நாங்க கற்பிக்குறோம்.
தமிழ்மொழியெக்
கற்பிக்குறோம்
அவங்களுக்குக் கற்பிக்குறோம்
(11) அவங்க

படிக்குறாங்க.

தமிழ் படிக்குறாங்க

ஒரு வருஷம் படிக்குறாங்க

நாங்க கற்பிக்குறோம்.
நாங்க தமிழ்மொழியெக் கற்பிக்குறோம்.
நாங்க அவங்களுக்குத் தமிழ்
மொழியெக் கற்பிக்குறோம்.
அவங்க

படிக்குறாங்க.

அவங்க

தமிழ் படிக்குறாங்க.

அவங்க
ஒரு வருஷம் தமிழ்
படிக்குறாங்க.

(12) நாங்க கொடுக்குறோம்.
டிப்ளமோ கொடுக்குறோம்
அவங்களுக்குக் கொடுக்குரோம்.

நாங்க கொடுக்குறோம்.
நாங்க டிப்ளமோ கொடுக்குறோம்.
நாங்க அவங்களுக்கு டிப்ளமோ
கொடுக்குறோம்.

434 / An Intensive Course in Tamil
d.

Question-Answer drill

(Gi) Q:
A:
(ii)

சுரேஷ் உங்க மாணவரா ?
ஆமா. அவரு தமிழ் டிப்ளமோ

Q:
A:

e.

படிக்குறாரு.

உங்களுக்கு அவரெத் தெரியுமா ?
தெரியுங்க. அவரு என் நண்பரு,

Substitution drill

நாங்க கற்பிக்குறோம்.

(1) நாங்க கற்பிக்குறோம்.
Substitute and conjugate the
verb suitably.

வேலெ

நாங்க வேலெ பார்க்குறோம்.

பாரு

நாங்க நடத்துறோம்.
நாங்க பாஸ்பண்ணுறேோம்.
நாங்க படிக்குறோம்.

நடத்து
பாஸ்பண்ணு
படி
(ii) வெளிநாட்டுக்காரங்க படிக்-

குறாங்க.
Substitute and
verb suitably.

conjugate

வெளிநாட்டுக்காரங்க படிக்குறாங்க.

the
வெளிநாட்டுக்காரங்க

கற்பி

கற்பிக்கு-

றாங்க.

வெளிநாட்டுக்காரங்க பாஸ்
பண்ணுறாங்க.
வெளிநாட்டுக்காரங்க கொடுக்குறாங்க.

பாஸ்பண்ணு

கொடு
(11) நான் பல்கலெக்கழகத்துலே

வேலெ பார்க்குறேன்.
Substitute
கல்லூரியிலே

நான் கல்லூரியிலே வேலெ |
பார்க்குறேன்.
நான் பள்ளிக்கூடத்துலே வேலெ
பார்க்குறேன்.
நான் ஆபீஸ்£ல வேலெ பார்க்குறேன்.

பள்ளிக்கூடத்துலே

ஆபீஸ்லே

f.

நான் பல்கலெக்கழகத்துலே
வேலெ பார்க்குறேன்.

Transformation drill.

(0 அவரு

டிப்ளமோ

படிக்-

குழுரு.
வெளிநாட்டுக்காரங்க தமிழ்
Un. SHG UE.

அவங்க தமிழ் கற்பிக்குறுங்க.

அவரு என்ன படிக்குறாரு ?
வெளிநாட்டுக்காரங்க என்ன
படிக்குறாங்க ?
அவங்க என்ன கற்பிக்குறாங்க 2
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EXERCISES
ஓ.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below,

Model :

reir...

cee eeecees *லே வேலெபார்க்குறேன்.
(university)

நான் பல்கலெக்கழகத்துலே வேலெ
பார்க்குறேன்.
() நான் பேராசிரியரா............. க்குறேன்.
(ii) வெளிநாட்டுக்காரங்க
(11) நாங்க
(2)

அவங்க

ஒரு... rserees தமிழ்

rig SCH.

(year)

தேர்வு நடத்துறோம்.

நாங்க தேர்வு............. Gab.

, (111) எல்லாரும்............. ரங்க.
h.

(1687௦)

தமிழ் மொழியெக்............. க்குறோம். (teach)

(௫ வருஷக்.............. * இலே
(0)

(௦71)

தமிழ்.............. க்குறாங்க.

(4 196 end)

(conduct)

(035)

Change these sentences to the future.
(1)
(ம)
(11)
(22)

நான் பேராசிரியரா வேலெ பார்க்குறேன்.
வெளிநாட்டுக்காரங்க தமிழ் படிக்குறாங்க.
நாங்க தமிழ் மொழியெக் கற்பிக்குறோம்.
அவங்க நல்லாத் தமிழ் பேசுறாங்க.

(2) அந்தத் தேர்வுலே எல்லாரும் பாஸ்பண்ணுறுங்க.
1,

Change these sentences to the negative.
(0
(1)
(1)
(2)
(௪)

j.

நான் தமிழ்ப் பேராசிரியரா வேலெ பார்க்குறேன்.
நாங்க தமிழ்மொழியெக் கற்பிக்குறோம்.
அவங்க நல்லா எழுதுருங்க.
வருஷக் கடெசியிலே தேர்வு நடத்துறோம்.
வெளிநாட்டுக்காரங்க தமிழ் படிக்குறாங்க.

Fill in the blanks using the
verbs given in parentheses.
(ப
(1)

appropriate

conjugated forms

நான் பல்கலெக்கழகத்துலே................ (வேலெ
மாணவங்க

தமிழ்............. (படி)

(ப் நாங்க தமிழ்மொழியெக்............. (கற்பி)
(2)

அவங்க

தமிழ்லே

நல்லா.............. (எழுது)

(2) அவங்க

தமிழ்லே

நல்லாப்............. (பேசு)

(vi) நாங்க ஒரு தேர்வு.......... ee (நடத்து)
(0) அநேகமா எல்லாரும்............. (பாஸ்பண்ணு)

(past) of the

பாரு)
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Change the given nouns into
in the sentences given below,

k.

the locative

and add at the left to the verb

(i) பல்கலெக்கழகம் : நான் வேலெ பார்க்குறேன்,
(ii) தேர்வு : எல்லாரும் பாஸ்பண்ணுருங்க.
(iii) கடெசி : நாங்க தேர்வு நடத்துறோம்.
(iv) கல்லூரி : அவரு படிக்குறாரு.
1.

Give the plural form of these words.
(1) மாணவன்

௪

.........ப

(யி வெளிதாட்டுக்காரன் - .......ப
(iil) மாணவி 2 ..........

வக

(iv) ஆசிரியன் m.

Frame questions for the answers given below following the model.
Model:

அவரு
அவரு

டிப்ளமோ படிக்குறாரு.
என்ன படிக்குறாரு ?

(i) வெளிதாட்டுக்காரங்க தமிழ் படிக்குறுங்க.
(1) அவங்க தமிழ் கற்பிக்குறாங்க.
n.

Answer these questions.

(1) நீங்க எங்கே வேலெ பார்க்குறீங்க ?
(ம)
(11)
(19)
(௪)
(vi)
(எம்

நீங்க என்னவா வேலெ பார்க்குறீங்க ?
உங்ககூட வெளிநாட்டுக்காரங்க தமிழ் படிக்குறாங்களா ?
நீங்களும் தமிழ் டிப்ளமோ படிக்குறீங்களா ?
உங்களுக்கு யாரு தமிழ் மொழியெக் கற்பிக்குறாங்க ?
நீங்க எப்படித் தமிழ்லே எழுதுறீங்க ?
உங்க வகுப்புலே தேர்வு நடத்துறுங்களா 2

VOCABULARY
பல்கலெக்கழகம்

‘university’

வேலெபாரு

தவிர

‘except/other

வெளிநாட்டுக்-

செலரு
படி
கடெசியிலே

than’
‘some people’
‘learn’
‘at the end’

நடத்து
பாஸ்்பண்ணு

‘conduct’
‘pass (the

aeiryria ‘foreigners’
‘diploma’
‘teach’
‘examination,
test’
அநேகமா
‘almost’

டிப்ளமோ
கற்பி
தேர்வு

examination)’

‘work’
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GRAMMAR
13.51.151.

In addition to denote tense, the present and future tense markers

are used to express habit too.
The finite verbs are called
They are dealt with in detail in lessons 51 and 52,

‘habitual’

In this lesson, we are primarily concerned with the use of present tense
to express habit.
Example :

13, 51, 151.

verbs.

marker

மாணவங்க தமிழ் படிக்குறாங்க.
நாங்க அவங்களுக்குக் கற்பிக்குறோம்.
அவங்க தமிழ் நல்லாப் பேசுறாங்க.
நாங்க கடெசியிலே தேர்வு நடத்துறோம்.

8201ம் : மதுரெ 4. பல்கலெக்கழகழகம் 5 மதுரெப் பல்கலெக்கழகம்
தமிழ் * பேராசிரியரு -5 தமிழ்ப் பேராசிரியரு.
வருஷ

கடெசி 5 வருஷக்கடெசி

அந்த * தேர்வு -2 அந்தத் தேர்வு (82822 8.4 in 1.2)
தெரியும் 4+ ts —> Cle Puyme (Refer $1 in 1.1)

UNIT

13

LESSON

MORNING

52

DUTIES

DIALOGUE
சுரேஷ் : நீங்க

Do

அதிகாலெயிலே

வாக்கிங் போவீங்களா

2?

சுந்தரம் : ஆமா....நான் காலெயிலே அஞ்சரெமணிக்கு
எழுந்திருப்பேன்.
அப்புறம் பல்
வெளக்
குவேன்.
கொஞ்ச
நேரம் நடப்பேன், ஆற
ரெ
மணிக்கு எங்க
வீட்டுப் பால்காரன்
வருவான்.
உடனே
கமலா
எனக்குக்
காமி
தருவா. அதெக் குடிப்-

you go for walking early in the

morning ?

Yes...

I get up

at five thirty

in the

morning. Then, (I) brush (my) teeth,

(i) walk

for a while.

Our

milkman

comes at six thirty. Kamala gives me
coffee immediately.
(I) drink that.
The paper
boy
comes
at seven
o’ clock. (1) read newspaper for a
while, (EI) take bath at nine o’ clock.
At nine thirty, (1) eat tiffin... At
nine forty five (1) start for college.

Lesson 52

பேன்.

ஏழுமணிக்கு

பேப்பர்க்காரன்

வரு-

வான்.
கொஞ்சநேரம்
படிப்பேன்.
பேபப்பர்
மணிக்குக்
ஒம்பது
குளிப்பேன்.
ஒம்பதரெ
மணிக்கு டிபன் சாப்பிடு
G a

or...

ஒம்பதேத.

கல்லூமுக்காலுக்குக்
ரிக்குப்
புறப்படுவேன்.
சுரேஷ் : நீங்க என்ன

பேபப்பர்

What

news

paper do you read ?

படிக்குறீங்க ?

சுந்தரம் : “இந்து

பேப்பர் படிக-

குறேன்.

(1) read ‘The Hindu’

DRILLS
a.

Variation drill

13. 52, 152.

b,

Build

நான் காலெயிீலே எழுந்திருப்பேன்.
பால்காரன் ஆறரெமணிக்கு வருவான்.
கமலா எனக்குக் காபி தருவா.
நான் ஓம்பது மனரிக்குக் குளிப்பேன்.

up drill

ருப்பேன்.

நான் காலெயிலே
பேன்.

எழுந்திருப்பேன்

எழுந்திருப்பேன்

காலெயிலே

காலெயிலே எழுந்திருப்பேன்
நான் காலெயிலே எழந்திருப்பேன்.

(1) நான் காலெயிலே

எழுத்தி-

நான்

(li) பால்காரன்

ஆறரெமணிக்கு

பால்காரன்

எழுந்திருப்-

ஆறரெமணிக்கு

வருவான்.
வருவான்

வருவான்.

ஆறரெமணிக்கு

ஆறரெமணிக்கு வருவான்
பால்காரன் ஆறரெமணிக்கு

பால்கார

வருவான்

வருவான்.

தருவா

கமலா எணக்குக் காபி தரவா.
த்முவா

காபி

காபி தருவா

எனக்கு

எனக்குக் காபி தருவா
மலா எனக்குக் காபி தருவா.

(11) கமலா

கமலா

எனக்குக் காபி தருவா.
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(2)

நான் ஒம்பதுமணிக்குக்
குளிப்பேன்.
குளிப்பேன்

ஓம்பதுமணிக்கு
நான்
c.

நான் ஒம்பதுமணிக்குக்
குளிப்பேன்.
குளிப்பேன்
ஒம்பதுமணிக்குக் குளிப்பேன்
நான் ஒஓம்பதுமணிக்குக்
குளிப்பேன்.

Expansion drill

(1) நான் எழுந்திருப்பேன்.

அஞ்சரெ மணிக்கு எழுத்திருப்பேன்.
காலெயிலே
பேன்.
(1) கமலா

எழுந்திருப்-

தருவா.

காபி தருவா
எனக்குத்

உடனே

தருவா

தருவா

Gil) நான் படிப்பேன்.
பேப்பர் படிப்பேன்
கொஞ்சநேரம் படிப்பேன்

நான் எழுந்திருப்பேன்.
நான் அஞ்சரெமணிக்கு எழுந்திருப்பேன்.
நான் காலெயிலே அஞ்சரெ
மணிக்கு எழுந்திருப்பேன்.
கமலா
கமலா
கமலா
கமலா
துருவா.

தருவா.
காபி தருவா.
எனக்குக் காபி தருவா.
உடனே எனக்குக் காபி

நான் படிப்பேன்.
நான் பேப்பர் படிப்பேன்.
நான் கொஞ்சநேரம் பேப்பர்
படிப்பேன்.

காலெயிலே

படிப்பேன்.

நான் காலெயிலே

கொஞ்சநேரம்

பேப்பர் படிப்பேன்.
(2) நான் புறப்படுவேன்.
கல்லூரிக்குப் புறப்படுவேன்
ஒம்பதேமுக்காலுக்குப் புறப்படுவேன்
காலெயிலே புறப்படுவேன்

3.

நான் புறப்படுவேன்.
நான் கல்லூரிக்குப் புறப்படுவேன்.
நான் ஓம்பதேமுக்காலுக்குக்
கல்லூரிக்குப் புறப்படுவேன்.
நான் காலெயிலே ஓம்பதே
முக்காலுக்குக் கல்லூரிக்குப்
புறப்படுவேன்.

Question-Answer drill.
(0

(ய)

0::

நீங்க அதிகாலெயிலே

A:

ஆமா.

வாக்கிங் போவீங்களா,

0:
4.

நீங்க என்ன பேப்பர் படிக்குறீங்க ?
“இந்து” பேப்பர் படிக்குறேன்:

ஸார் ?
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e.

Substitution drill

(0) நான் காலெயிலே

எழுந்திரு-

ப்பேன்.

நான் காலெயிலே எழுந்திருப்பேன்.

Substitute and
verb suitably.

conjugate

the

நட

நான் காலெயிலே நடப்பேன்.

ப்டி
குளி
கற்பி
வேலெபாரு

நான் காலெயிலே படிப்பேன்.
நான் காலெயிலே குளிப்பேன்.
நான் காலெயிலே கற்பிப்பேன்.
நான் காலெயிலே வேலெ பார்ப்பேன்.

(1) நான் புறப்படுவேன்.
Substitute and conjugate

நான் புறப்படுவேன்.
the

verb suitably.

சாப்பிடு
வா
தா
போ

நான்
நான்
நான்
நான்

(iii) நான் எழுந்திருப்பேன்.
Substitute and conjugate
verb accordingly.
நாங்க

தாம
நீ

அவன்

அவ எழுந்திருப்பா.
அவரு எழுந்திருப்பாரு.
அவங்க எழுந்திருப்பாங்க.

அவங்க

(iv) நீங்க அதிகாலெயிலே
?

Substitute
காலெயிலே

மத்தியானம்
மாலெயிலே

ராத்திரி
Transformation

நீங்க அதிகாலெயிலே

போவீங்-

களா

2.

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

காலெயிலே போவீங்களா
மத்தியானம் போவீங்களா
மாலெயிலே போவீங்களா
ராத்திரி போவீங்களா ?

deill,

(i) நான் காலெயிலே எழுந்திருப்பேன்.

நாங்க எழுந்திருப்போம்.
நாம எழுந்திருப்போம்.
நீங்க எழுந்திருப்பீங்க.
அவன் எழுந்திருப்பான்.

அவ
அவரு

f.

நான் எழுந்திருப்பேன்.
the

நீ எழுந்திருப்பே.

.

நீங்க

போவீங்களா

சாப்பிடுவேன்.
வருவேன்.
தருவேன்.
போவேன்.

நான் காலெயிலே எழுந்திருக்குறேன்.

?
7
?
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நான் கொஞ்சநேரம் நடப்பேன்...
நான் பேப்பர் படிப்பேன்.
நான் ஒம்பது மணிக்குக்
குளிப்பேன்.
நான் அவங்களுக்குக் கற்பிப்பேன்.
(1) பால்காரன் ஆறரெமணிக்கு
வருவான்.

கமலா காபி தருவா.
நான் கல்லூரிக்குப் புறப்படுவேன்.
அப்புறம்

பல்

நான் பேப்பர் படிக்குறேன்.
நான் ஒம்பது மணிக்குக் குளிக்குறேன்.
நான் அவங்களுக்குக் கற்பிக்குறேன்.
பால்காரன் ஆறரெமணிக்கு
வறுன்.
கமலா காபி தறா.
நான் கல்லூரிக்குப் புறப்படுறேன்.
அப்புறம் பல்

வெளக்கு-

வேன்.
அவரு காலெயிலே
போவாரு.

நான் கொஞ்ச நேரம் நடக்குறேன்.

அவரு

வாக்கிங்

வெளக்குறேன்.

காலெயிலே

வாக்கிங்

போறாரு.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in pirentheses as in the model given
below.
Model : நான் காலெயிலே.............. ப்பேன்,.

நான் காலெயிலே
(1)

அப்புறம்,

(1)

கொஞ்சநேரம்.............. ப்பேன்.

(11) ஒம்பதரெமணிக்கு........
h.

(மா)
(வ)

பப்ப சாப்பிடுவேன். (ப்ப

Change these sentences to the present.

(1)
(ம)
(iii)
(iv)
(2)
i,

எழுந்திருப்பேன்.

. வேன்.

பல்

நான் காலெயிலே எழுந்திருப்பேன்.
நான் காலெயிலே பல்
வெளக்குவேன்.
கமலா எனக்குக் காபி தருவா.
நான் ஒம்பது மணிக்குக் குளிப்பேன்,
ஒம்பதரெ மணிக்கு டிபன் சாப்பிடுவேன்.

Change these sentences to the negative.

() நான் காலெயிலே எழுந்திருப்பேன். .
வெளக்குவேன்.
(ய நான் பல்
(1:41) நான் நடப்பேன்.
(iv) ஆறரெமணிக்குப்

பால்காரன்

வருவான்.

(v) நான் ஒம்பதுமணிக்குக் குளிப்பேன்.
(11) கமலா

(2௦% யூ)

எனக்குக் காபி தருவா.
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Fill inthe blanks using the
verbs given in parentheses.

j.

appropriate

conjugated forms

(past) of the

(1) நான் காலெயிலே..........2 (எழுந்திரு)
(1) அப்புறம், பல்
....... வடி (வெளக்கு)
(ili) நான் கொஞ்சநேரம்............- . (BL)

(11) எங்க வீட்டுப் பால்காரன்...........4 (வா)
(Vv) ஓம்பது மணிக்குக்....... (குளி)
(1) ஓம்பதேமுக்காலுக்குக் கல்லூரிக்குப்................ (புறப்படு)
k.

the dative

Change the given nouns into
in the sentences given below.

left to the verb

and add at the

(i) அஞ்சரெமணி : நான் எழுந்திருப்பேன்.
(1) கல்லூரி : நான் ஓம்பதே முக்காலுக்குப் புறப்படுவேன்.
(ii) வீடு : பேப்பர்க்காரன்

வருவான்.

(iv) நான் : கமலா தருவா.
[.

இறக

these questions.

(i) நீங்க அதிகாலெயிலே வாக்கிங் போவீங்களா ?
(1) நீங்க காலெயிலே எத்தனெ மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க ?
(11) எத்தனெமணிக்கு

(1)
(2)
(vi)
(vii)

உங்க

வீட்டுப் பால்காரன்

வருவான்

?

காலெயிலே நீங்க காபி குடிப்பீங்களா ?
நீங்க காலெயிலே என்ன பேப்பர் படிக்குறீங்க ?
நீங்க மாலெயிலே என்ன செய்வீங்க 7?
ராத்திரி கொஞ்சநேரம் நடப்பீங்களா ?

VOCABULARY
வாக்கிங்

‘walking’

எழுந்திரு

‘get up’

பல்

‘tooth’

வெளக்கு

‘brush, as teeth’

Gucnsiiéenget

‘take bath’

குளி

‘paper boy’

GRAMMAR
As it is remarked in the previous lesson, besides their use to
13.52.152.
denote future time the future tense markers வவட, ப், ப்ப்- ஹம் “ம். மச

used to express habit as well.
13. 52. 152.

Example :

,

நான் காலெயிலே எழுந்திருப்பேன்,
பால்காரன்

ஆறரெமண்ிக்கு

வருவான்.

நான் ஓம்பதுமணிக்குக் குளிப்பேன்.
801/1 : எனக்கு * காபி -- எனக்குக் காபி (தருவா),
ஒம்பது மணிக்கு * குளிப்பேன் -- ஓம்பதுமணிக்குக்
குளிப்பேன்.
கல்லூரிக்கு 4 புறப்படுவேன் -.- கல்லூரிக்குப் புழப்படுவே:ன்.
(Refer 8. IR in 2.14)

UNIT

14

LESSON

ARE

ALL

THE

EXAMINATIONS

53

OVER?

DIALOGUE
மூர்த்தி : ஹலோ, சுரேஷ்! பரீட்செ
எல்லாம் முடிஞ்சதா ?

Hallo, Suresh!
tiong over ?

சுரேஷ் : ஆமாங்க.

Yes, sir.

மூர்த்தி: நல்லா
எழுதுனீங்களா...?
மொதல்
ேங்கு
கெடெக்கலாம்,
இல்லெயா ?

Did (you) write well ...2 (you) may

௬ரேஷ் : இல்லெங்க.

No, sir. (I) won’t get first rank... wo
Certainly, (1) will get first class... ...

ரேங்கு

மொதல்

கெடெக்காது....

நிச்சயமா
மொதல்
வகுப்பு
கெடெக்கும்....
நரசய்யாவுக்கு மொதல்

get

Are all the

examina-

first rank, mayn’t you ?

Narasaiah may get’ first rank.
He
wrote all the examinations vety well
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ரேங்கு
கெடெக்கலாம்.
அவரு எல்லாப் பரீட்செயும்
நல்லா
எழுBOG:
மூர்த்தி: அவரும் சினிமாவுக்கு
வறுரா£

Is he also coming for cinema ?

சுரேஷ் : ஒருவேளெ

Perhaps he may come.
say anything to me.

என்கிட்டெ

வரலாம்.

அவரு

He did

not

ஒண்ணும் சொல்லலெ.
மூர்த்தி
: சரி, நாம கொஞ்சநேரம்
காத்திருப்போம். அவரு
வருரா, பார்க்கலாம்.

Alright, let us wait for sometime.
Let (us) see whether he comes (for
the movie).

சுரேஷ்: ஒரு
வேளெ
அவரு
நேராத் தியேட்டருக்குப்
போகலாம்.
நாமும்
தியேட்டருக்குப் போகலாமே?

Sometimes, he may
straight.
(I think)
to the theatre.

மூர்த்தி : சரி. தியேட்டருக்கே
போவோம்.

Alright. Let (us) go to the theatre.

go to the theatre
we may also go

DRILLS
a.

Variation drill

14. 53. 153.

நரசய்யாவுக்கு மொதல் ரேங்கு கெடெக்கலாம்.
நரசய்யா

அவரு
b.

சினிமாவுக்கு வரலாம்.

நேராத் தியேட்டருக்குப் போகலாம்.

Build up drill

(1) நரசய்யாவுக்கு மொதல்
ரேங்கு கெடெக்கலாம்.
கெடெக்கலாம்
ரேங்கு
மொதல்
நரசய்யாவுக்கு
(1) நரசய்யா சினிமாவுக்கு

நரசய்யாவுக்கு மொதல் ரேங்கு
கெடெக்கலாம்.
கெடெக்கலாம்
ரேங்கு கெடெக்கலாம்
மொதல் ரேங்கு கெடெக்கலாம்
நரசய்யாவுக்கு மொதல் ரேங்கு
கெடெக்கலாம்.
நரசய்யா சினிமாவுக்கு வரலாம்.

வரலாம்.
வரலாம்

வரலாம்

சினிமாவுக்கு

சினிமாவுக்கு வரலாம்

நரசய்யா

நரசய்யா சினிமாவுக்கு வரலாம்.
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(ii)

ou

அவரு நேராத் தியேட்டருக்குப்
போகலாம்.
போகலாம்

நேராத் தியேட்-

டருக்குப் போகலாம்.
போகலாம்
தியேட்டருக்கு
நேரா

- தியேட்டருக்குப் போகலாம்
நேராத் தியேட்டருக்குப்
போகலாம்
அவரு நேராத் தியேட்டருக்குப்
போகலாம்.

அவரு

c.

Expansion drill
(ப

நரசய்யாவுக்கு

நரசய்யாவுக்குக் கெடெக்கலாம்.

கெடெக்-

கலாம்.

மொதல்ரேங்கு

கெடெக்க-

லாம்

்

நிச்சயமாக் கெடெக்கலாம்

(0 அவரு போகலாம்,
தியேட்டருக்குப் போகலாம்
தேராட் போகலாம்
ஒருவேளெ

போகலாம்

(11) அவரும் வரலாம்.

சினிமாவுக்கு வரலாம்
ஒருவேளெ வரலாம் .

நரசய்யாவுக்கு மொதல் ரேங்கு
கெடெக்கலாம்.
நரசய்யாவுக்கு நிச்சயமா மொதல்
ரேங்கு கெடெக்கலாம்.
அவரு போகலாம்.
அவரு தியேட்டருக்குப் போகலாம்.
அவரு நேராத் தியேட்டருக்குப்
போகலாம்.
அவரு ஓருவேளெ நேராத்
தியேட்டருக்குப் போகலாம்.
அவரும் வரலாம்.

அவரும் சினிமாவுக்கு வரலாம்.
அவரும் ஒருவேளெ சினிமாவுக்கு
வரலாம்.

d.

Question-Answer drill

()

0:
2:

Gi) 6:

பரீட்செ எல்லாம் முடிஞ்சதா ?
ஆமாங்க.

மொதல் ரேங்கு கெடெக்கலாம், இல்லெயா?

A:

இல்லெங்க.

மொதல் ரேங்கு கெடெக்காது.

(0

Q:
A:

அவரும் சினிமாவுக்கு வறாரா ?
ஒருவேளெ வரலாம்.

(௫)

0:
A:

நாமும் தியேட்டருக்கே போகலாமா
சரி, தியேட்டருக்கே போவோம்.

?
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e. Substitution drill _
G) அவரு

அவரு

வரலாம்.

வரலாம்.

Substitute and change the
verb suitably.

அவரு (போகலாம்...
அவரு எழுதலாம்.

போ
எழுது
சொல்லு
தா
சாப்பிடு

அவரு

சொல்லலாம்.

அவரு தரலாம்.
அவரு சாப்பிடலாம்.

(1) அவரு போகலாம்.

.

அவரு

போகலாம்.

verb suitably.
நட

அவரு

நடக்கலாம்.

காத்திரு

அவரு

காத்திருக்கலாம்.

பாரு
கற்பி
குளி
வேலெபாரு

அவரு

பார்க்கலாம்.

அவரு

கற்பிக்கலாம்.

Substitute and change the

f.

அவரு குளிக்கலாம்.
அவரு வேலெ பார்க்கலாம்.

Transformation drill

(i) அவரு வருவாரு.
அவரு எழுதுவாரு.
அவரு சொல்லுவாரு.
அவரு காத்திருப்பாரு.

அவரு

வரலாம்.

அவரு

எழுதலாம்.

அவரு
அவரு

சொல்லலாம்.
காத்திருக்கலாம்.

அவரு சொல்லலெ.
பரீட்செ முடியலெ.

(ய அவரு சொன்னாரு.
பரீட்செ முடிஞ்சது.

அவரு வந்தாரு.

அவரு

அவரு

அவரு போகலெ.
அவரு காத்திருக்கலே.
அவரு பார்க்கலெ.

போனாரு.

அவரு காத்திருந்தாரு.
அவரு

பார்த்தாரு.

வரலெ.

EXERCISES
g-

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model:

பரீட்செ எல்லாம்............ஞீசதா ? (௨௨0)
UP LG
எல்லாம் முடிஞ்சதா 2

() நரசய்யாவுக்கு மொதல்............. கெடெக்கலாம்.
04)

நாம...

ஆக்குப் போகலாம்.

(theatre)

(ரபி
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Fillin the blanks using the
verbs given in parentheses.

h.

(பி எனக்கு

மொதல்

appropriate

future subjunctive

ரேங்கு.........---

form of the

(கெடெ)

(ii) அவரு ஒருவேளே சினிமாவுக்கு... eres (வா)
ees (போ)
(4) அவரு நேராத் தியேட்டருக்குப்...
(iv) au ஒருவேளே சினிமா.............. (பாரு)
i.

Write the word represented by the formula.
Example:
(i) cig.

cur

augevmb

Fut. subjunctive.

+

+ Fut. subjunctive : வை

(ii) erapgi
(iit) soe

+ Fut. subjunctive...
+ Fut. subjunctive

கை

: ....-.
ee

(iv) awed + Fut. subjunctive : ee eee
(v) கொடு - ]8பர். ப0)மர011948 2 ப
வய
(vi) Ling) + Fut. subjunctive so...
(vii) சூடி

Fill inthe

j.

+ Fut. subjunctive: oes

blanks

using

the appropriate conjugated forms

(past) of the

verbs given in parentheses.
(0

பரீட்செ

(ii) மொதல்

எல்லாம்.............
ரேங்கு...............

(மூடி)
(கெடெ)

(ii) அவரு சினிமாவுக்கு............. (வா)
(iv) என்கிட்டெ அவரு............. (சொல்லு)
(ம)

(0

k.

கொஞ்ச

அவரு

நேரம்...............

(காத்திரு)

நேராத் தியேட்டருக்குப்............. (போ)

Change these sentences to the future subjunctive.
(i)
(1)
(iii)
(ம)

l.

நாம

அவரு பரீட்செ எழுதுவாரு.
நரசய்யா ஒருவேளெ சினிமாவுக்கு வருவாரு.
நரசய்யாவுக்கு மொதல் ரேங்கு கெடெக்கும்.
அவரு நேராத் தியேட்டருக்குப் போவாரு.

Change the given nouns into
in the sentences given below.
(0 சினிமா

the dative

: அவரும் வறுரா

and add at the left to the verb
்

?

Gi) நரசய்யா : மொதல் ரேங்கு கெடெக்கலாம்.
(ம) தியேட்டர் : அவரு நேராப் போகலாம்.
(9 அவரு : ரேங்கு கெடெக்காது.
m.

Change these sentences to the negative.

(1) பரீட்செ எல்லாம் முடிஞ்சது.
(1) அவரு நல்லா எழுதுனாரு-
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(111) அவரு சொன்னாரு.
(iv) நாங்க காத்திருந்தோம்.
(v) அவரு நேராத் தியேட்டருக்குப் போனாரு.
n,

Answer these questions,

() உங்க பரீட்செ எல்லாம் முடிஞ்சதா?.

(ii) உங்களுக்குத் தமிழ் டிப்ளமோவுலே மொதல் வகுப்புக்
கெடெக்குமா 7

(iii) உங்களுக்குத் தமிழ் டிப்ளமோவுலே மொதல் வகுப்பு
கெடெக்கலாம்,
(2) உங்க நண்பரும்
(9) நீங்க நாளெக்கு
இல்லெயா ?
(10) உங்க மனெவி

இல்லெயா ?
பரீட்செ எழுதுனாரா ?
ஒருவேளெ சினிமாவுக்குப் போகலாம்,
என்ன

படிக்குறாங்க ?

VOCABULARY
பரீட்செ

‘examination,

apt.

‘be finished over’

மொத்ல்வகுப்பூ
Coon.

'375( 0188'
‘straight’

test’

ரேங்கு
ஒருவேளெ

‘rank’
‘sometimes,
perhaps’

தியேட்டர்

‘theatre’

GRAMMAR
14.53.153.

In Tamil, the future subjunctive is expressed by suffixing லாம்

to the infinitive form of a verb.
14, 53. 153.

Example :

நரசய்யாவுக்கு மொதல் ரேங்கு கெடெக்கலாம்.
நரசய்யா சினிமாவுக்கு வரலாம்.
அவரு தேராத் தியேட்டருக்குப் போகலாம்.

Note that these subjunctives are identical in form with the permissive impera-

tives (Refer 4.24.86).

But they

are functionally

different.

Mention

made about the chief characteristics of the future subjunctive
with the permissive imperatives to understand the functional
ween them.

may be

in comparison
difference bet-

First ofall, afew verbs do not have the function of permissive imperatives.
For example * pret அதிசயிக்கலாமா ? ‘May I surprise ? * pret BQuwiI~
May | totter ?” etc., are ungrammatical sentences. Whereas, gaeit
adsuléacorb ‘| may surprise’, BT6tT GHiLOT Morb ‘I may totter’ etc., are

றலாமா

?

grammatical

sentences.

This

shows that

almost all

function of subjunctive unlike permissive imperatives.

the verbs can have the
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Secondly, the future subjunctive may be immediately followed by its corresநரசய்யா வரலாம்; வராம இருக்கponding negative sentence. Example:
e@mib ‘Narasaiah may or may not come’ (Refer 14.54.154). The permissive
imperatives do not have corresponding negative form as mentioned
although the formation of affirmative is identical with the latter.

Gandhi:

Qanepeu

நேரா

+ Cari 5 கொஞ்ச

above

நேரம் (Refer S, 2 in 1.1)

4 தியேட்டருக்கு -5 நேராத் தியேட்டருக்குப்
(போகலாம்.

&௨42 8. 21 in 3.20)

UNIT

14

LESSON

WHEN

IS SUNDARAM

COMING

FROM

54

MADRAS?

DIALOGUE
நரசய்யா : சுரேஷ்,
பேராசிரியரு
சென்னெயிலேயிருந்து
எப்ப

வராரு

?

சுரேஷ் : அநேகமா

அடுத்தமாசம்

்

ஆரும் தேதி

இருபத்தி

வரலாம் .... செலவேளெ

இருபத்தி

Suresh, When is Professor (Sundaram) coming from Madras ?

ஆரும் தேதி

Most

probably

he

வராமலும் இருக்கலாம்.
நரசய்யா : ஏன் அப்படிச்
லுறீங்க ?

சொல்-

may

come on

twentysixth of next month.... Some‘times he may not come on twentysixth also.

Why

do (you) say so ?
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சுரேஷ் : இருபத்தி

ஏழாம்

அவரொடே

தேதி

சின்னம்மா

பையனுக்குக் கலியாஊம். அதனாலெ மாயவரழ்துக்குப் போவாரு.
மறுநாளு அங்கேகயி-

His younger aunt's son's Wedding is on twentyseventh.
So he will go to
Mayuram.
Next day he will leave
Mayt.am.

ருந்து புறப்படுவாரு.
நரசய்யா : பொண்ணு
சுரேஷ்: எனக்குத்

யாரு ?

Who

தெரியாது ....

இருபத்தி

ஓம்பதாம்

is the bride ?

Ido not know... (I think that) the
college reopens on twentyninth ?

தேதி தானே
கல்லூரி
தெறக்குறாங்க ?
: ஆமா...
ரயில்லே
வருவாரா, பஸ்லே வரு-

நரசய்யா

Yes:-- Will (he) come by train or
bus ?

வாரா?

சுரேஷ் : அநேகமா

பஸ்லே

வர-

லாம்.

நரசய்யா : இருபத்தி
ஒம்பதாம்
தேதி வகுப்பு
எடுப்-

Most probably,
bus.
Will

he take

(he)

may

(his) class

come

by

on twenty-

ninth ?

பாரா?

சுரேஷ் : ஒருவேளெ

எடுக்காம

இருக்கலாம்.

தரசய்யா

ஏன்னா,

Sometimes
class)

he

may

because

there

அண்ணெக்கு ஸ்டாஃப்
மீட்டிங் இருக்கும்...
ஏன்,
நீங்க லீவுலே
போறீங்களா ?

meeting on that day.
going on leave ?

: இல்லெ,

No, (1) just asked.

சும்மா

கேட்-

not

DRILLS
Variation drill

14, 54, 154.

அவரு

பஸ்லே வரலாம்.

அவரு

பஸ்லே

அவரு

வகுப்பு எடுக்கலாம்.

வராம

இருக்கலாம்,

அவரு வகுப்பு எடுக்காம இருக்கலாம்.
அவருக்கு நேரம் இருக்கலாம்.
அவருக்கு நேரம் இல்லாம இருக்கலாம்.
௩

a staff

Why, are you

டேன்.

a.

take (his

will be
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b.

Build up drill

() அவரு பஸ்லே வரலாம்.

அவரு

பஸ்லே வரலாம்.

வரலாம்

வரலாம்

பஸ்லே

பஸ்லே வரலாம்
அவரு பஸ்லே வரலாம்.

அவரு
Gi) அவரு வகுப்பு எடுக்கலாம்.
வகுப்பு

வகுப்பு எடுக்கலாம்.

வகுப்பு எடுக்கலாம்
அவரு வகுப்பு எடுக்கலாம்.

அவரு
(iii) அவரு

அவரு

எடுக்கலாம்

எடுக்கலாம்

வகுப்பு எடுக்காம

இருக்கலாம்.
இருக்கலாம்
எடுக்காம
வகுப்பு

அவரு

அவரு வகுப்பு எடுக்காம இருக்க-லாம்.
இருக்கலாம்
எடுக்காம இருக்கலாம்
வகுப்பு எடுக்காம இருக்கலாம்
அவரு வகுப்பு எடுக்காம
இருக்கலாம்.

(9 அவரு வராமலும்

c.

அவரு

வராமலும்

இருக்கலாம்.

இருக்கலாம்.
இருக்கலாம்
வராமலும்

இருக்கலாம்

அவரு

அவரு

வராமலும் இருக்கலாம்.

அவரு

வரலாம்.

அவரு

பஸ்லே

அவரு

ஒருவேளெ

வராமலும் இருக்கலாம்

Expansion drill

(9 அவரு வரலாம்.
பஸ்லே

வரலாம்

ஒருவேளெ

வரலாம்

வரலாம்.

பஸ்லே

வரலாம்.

(14 அவரு

வரலாம்.

ரயில்லே
அநேகமா

வரலாம்

அவரு

வரலாம்.

அவரு

ரயில்லே வரலாம்.

| Sou

வரலாம்

அநேகமா ரயில்லே

வரலாம்.

(11) அவரு

வராமலும்

இருக்-

அவரு வராமலும் இருக்கலாம்.

கலாம்:

இருபத்திஆறாம் தேதி வரா-

அவரு இருபத்திஆரும் தேதி

மலும் இருக்கலாம்
ஒருவேளெ வராமலும் இருக்
கலாம்

அவரு ஒருவேளெ இருபத்தி-

வராமலும் இருக்கலாம்.

ஆறாம் தேதி வராமலும் இருக்கலாம்.
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Question-Answer drill

()

3:

பேராசிரியரு சென்னெயிலேயிருந்து

A:

அநேகமா

அடுத்த

எப்ப வருரு ?

மாசம் இருபத்திஆறாம்

தேதி

வரலாம்.

(ii)

202.2

இருபத்தி

(iii)

202

(iv)

(v)

௨௦

d.

ஒம்பதாம் தேதி

தானே

கல்லூரி தெறக்கு-

ரங்க 2
ஆமா.
ரயில்லே வருவாரா,

அதேகமா

பஸ்லே

வருவாரா

2

பஸ்லே வரலாம்.

இருபத்திஒம்பதாம் தேதி வகுப்பு எடுப்பாரா ?

ஒருவேளெ

அவரு

வகுப்பு எடுக்காம இருக்கலாம்.

நீங்க லீவுலே போறீங்களா
இல்லெ,

?

சும்மா கேட்டேன்.

Substitution drill

(0) அவரு

அடுத்தமாசம்

அவரு அடுத்தமாசம் வரலாம்.

வரலாம்.

Substitute
நாளெக்கு
அண்ணெக்கு
காலெயிலே

ராத்திரி
(1) அவரு அநேகமா அடுத்தமாசம் வரலாம்.

அவரு

நாளெக்கு

அவரு

அண்ணெக்கு

வரலாம்.

அவரு

காலெயிலே

அவரு

ராத்திரி

அவரு

அநேகமா

வரலாம்.
வரலாம்.

வரலாம்.

அடுத்தமாசம்

வரலாம்.

Substitute

ஒருவேளெ

அவரு

ஒரு வேளெ

அடுத்தமாசம்

வரலாம்.

செலவேளெ

அவரு

செலவேளெ

அடுத்தமாசம்

வரலாம்.

நிச்சயமா

அவரு

நிச்சயமா அடுத்தமாசம்

்_ வரலாம்.

(ili) அவரு

வரலாம்.

். அவரு வரலாம்.

Substitute and change the
verb suitably,
Gur

அவரு

போகலாம்.

எடு

அவரு

எடுக்கலாம்.

தெற

அவரு
அவரு

தெறக்கலாம்.
கேக்கலாம்.

_ கேளு
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நான் சும்மா கேட்டேன்.

(2) நான் சும்மா கேட்டேன்.
Substitute and
conjugate
verb accordingly.
நாங்க

the

நாங்க சும்மா கேட்டோம்.
நாம சும்மா கேட்டோம்.
நீ சும்மா கேட்டே.
நீங்க சும்மா கேட்டீங்க.
இவன் சும்மா கேட்டான்.
இவ சும்மா கேட்டா.
இவரு சும்மா கேட்டாரு.
இவங்க சும்மா கேட்டாங்க,
இது சும்மா கேட்டது.

நாம

தீ
நீங்க
இவன்
இவ

இவரு
இவங்க

இது
f.

Transformation

(1) அவரு

drill

செலவேளெ

வரலாம்.

அவரு

செலவேளெ

வராம

இருக்கலாம்.
அவரு

அவரு

வகுப்பு எடுக்கலாம்.

வகுப்பு எடுக்காம இருக்-

கலாம்.
அவரு

தமிழ் படிக்காம இருக்-

அவரு

தமிழ் படிக்கலாம்.

கலாம்.
அவரு

அவரு

கடன் வாங்கலாம்.

கடன் வாங்காம

இருக்-

கலாம்.

EXERCISES
ந.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

14௦081 : இருபத்திஏழாம் தேதி............. 4 உக்குக்
கலியாணம்.

(600

இருபத்திஏழாம் தேதி பையனுக்குக் கலியாணம்.
(0) இருபத்திஏழாம் தேதி... ககக கலகக் பையனுக்குக் கலியாணம்.

(ii) இருபத்திஏழாம் தேதி...
(10

h.

Fillin the

வடி

(mother’s younger sister)
(Marriage)

............யாரு ? (bride)

blanks

using the

appropriate

future subjunctive

form of the

verbs given in parentheses.
(1) அவரு

அநேகமா

பஸ்லே.............

(வா)

(1) இருபத்திஒம்பதாம் தேதி கல்லூரி...............
(iii) அவரு

ஒருவேளெ............. (சொல்லு)
வகுப்பு...க (எடு)
(இரு)
(2) அண்ணெக்கு நேரம்...

(2)

அவரு

(தெற)
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i.

Fillin the blanks using the appropriate negative future subjunctive form
of the verb given in parentheses.
(1) அவருக்கு அண்ணெக்கு நேரம்............... (இரு)
(ii)

அவரு

வகுப்பு................

(11) அவரு

(எடு)

ஒருவேளெ...............

(சொல்லு)

(2) இருபத்திஓம்பதாம் தேதி கல்லூரி.............. (தெற)
(ம)

j.

அவரு

அநேகமா

பஸ்லே..............

(வா)

Write the word represented by the formula.
Example:
(1) தெற

aupeomib

oun

+

Fut. subjunctive.

+ Fut. subjunctive so...

(ii) er@® + Fut. subjunctive: 0...
(iii) Q@a@ + Fut. subjunctive ro...
(iv) Qemevay

(v) Gum

(vi) Gs@g+
k.

Fut. subjunctive

Fill in the blanks using the
verbs given in parentheses.
() அவங்க
(ய் அவரு
(11) அவரு
(12)

1,

+ Fut. subjunctive

: ...ecenees

+ Fut. subjunctive+o...

நான்

ப

:

appropriate

இருபத்திஓம்பதாம்

conjugated ferms

தேதி..............

(past) of the

(தெற)

வகுப்பு.........
ட (எடு)
பஸ்லே................ (வா)
சும்மா.............

(கேளு)

Answer these questions.

() இந்த வருஷம் எத்தனாம் தேதி உங்க பள்ளிக்கூடம்
தெறந்தாங்க ?
Gi) நீங்க மைசூருக்கு

(111)
(4)
(2)
(1)
(ம்)

ரயில்லே

வந்தீங்களா

?

பஸ்லே

வந்தீங்களா ?
நாளெக்கு உங்க ஆசிரியரு வகுப்பு எடுப்பாரா ?
நீங்க எத்தனாம் வகுப்பு மாணவங்களுக்குக் கற்பிக்குறீங்க 7
இண்ணெக்கு உங்க ஆசிரியரு வகுப்பு எடுக்காம
இருக்கலாம், இல்லெயா ?
நீங்க அடுத்த மாசம் லீவுலே போறீங்களா ?
நேத்து உங்க ஆசிரியருகிட்டெக் கேள்வி கேட்டீங்களா 7

VOCABULARY
அநேகமா

‘probably’

சின்னம்மா

“ரச

கலியாணம்

sister, aunt’
‘marriage’

பொண்ணு

‘bride’

ஸ்டாஃப்

‘staff’

மீட்டிங்

‘meeting’

லீவு

‘leave’

சும்மா

‘simply, just’

உரம்.

செலவேளெ

‘sometimes’

பையன்

‘son’

மறுநாளு

‘next day’
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GRAMMAR
14.54.154,

The negative future subjunctive is formed by adding the negative

marker-apin to the

verb stems

verb @umaacort.

Example:

14. 54.184.

அவரு

they are followed by the finite

and together

பஸ்லே

வராம இருக்கலாம்.

அவருக்கு நேரம் இல்லாம இருக்கலாம்.

The suffix -ஆம 18 ர2811260 88 -ஆமல்
beginning in a vowel.
எடுக்காம
வராம

+ உம் 5

வர்க

14 18 followed

by

any suffix

எடுக்காமலும்

- உம் -5 வராமலும்

இல்லாம

-- உம் -5 இல்லாமலும்

See the following examples.

14, 54. 154.
Sandhi:

GuaSus

அவரு வகுப்பு எடுக்காமலும் இருக்கலாம்.
அவருக்கு நேரம் இல்லாமலும் இருக்கலாம்.
+

2 போறீங்களா

(82420 5. 19 in 2,14)

UNIT

15

LESSON

I WANT

TO

LEARN

55

TAMIL

DIALOGUE
பல்தேவராஜ் : வணக்கங்க.
என்
பேரு
பல்தேவராஜ் ....
நான்
ராஜஸ்தான்்லேயிருந்து வறேன்.
நான்
தமிழ் படிக்கணும்....அட்
மிஷனுக்காக யாரெரப்
பார்க்கணும் ?

Vanakkam sir. My name is-Baldevraj... lamcoming from Rajasthan.
I want
to
learn
Tamil....Whom
should I meet for admission ?

குமாஸ்தா : மொதலாவது மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்.

First of all (you) must
meet the
Principal.
Do you know his ream ?

அவேரோரடெ

தெரியுமா

அறெெ

உங்களுக்கு ?
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பல்தேவராஜ் : தெரியாதுங்க ....
எனக்கு
அட்மிஷன்
லகுவா
கெடெக்குங்களா?
குமாஸ்தா : அட்மிஷன் கெடெக்கும். ஆனா, நீங்க கடினமா
உழெக்கணும்.
அப்ப-

- (do not. know,
admission easily ?

sir...

Will

I get

(You) will get admission. But, youmust
work hard.
Then only you can read
and write a new language well.

டீன்னாத்தான் ஒரு புது
மொழியெ

நல்லா

க்க: முடியும்;
முடியும்.

வாசி-

எழுத

பல்தேவராஜ் : எத்தனெ
மணி
நேரம் மாணவங்க வகுப்புலே இருக்கணும் ?

For howmany hours
the students
have to remain in the classroom ?

குமாஸ்தா : சுமார் அஞ்சரெமணி
நேரம்
இருக்கணும் ....
நெறெய வீட்டுப் பாடம்

They have to remain in the classroom for about five and a half hours...
(We) will give a lot cf homework.

கொடுப்போம்.

யெல்லாம்
மறுநாளு

அதெ

எழுதணும்.
வகுப்புக்குக்

கொண்டு
வரணும்...
இன்னொரு முக்கியமான
விஷயம். எல்லா மாணவங்களும்

ஹாஸ்டல்

(You) must write all of them.
day (you) must bring (them)

Next
to the

classroom. Another important matter
is that all the students must stay in
the

hostel

(and)

eat

in

the

hostel

mess. You go and meet the Principal.
He will tell you
That is his rocm.

about

everything.

லேதான் தங்கணும்.
ஹாஸ்டல் மெஸ்லே
தான்
சாப்பிடணும்.
நீங்க
மொதல்வரெப்
பாருங்க... அவரு
எல்லாத்தெயும் 0 ச௪ரல்லுவாரு.

DB Bi ha oor

அவரோடெ

அறெ.

பல்தேவராஜ் : சரிங்க ....
நன்றி.

ரொம்ப

Alright sir... Thank (you) very much.

DRILLS
a.

Variation drill

15, 55. 155.

நான் தமிழ் படிக்கணும்.
நான் யாரெப் பார்க்கணும் 7
நீங்க மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்,
நான் வகுப்புக்கு வரணுமா

?
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அப்படீன்னாத்தான் ஒரு புதுமொழியெ நல்லா
வாசிக்க முடியும்.
அப்படீன்னாத்தான் ஒரு புதுமொழியெ நல்லா

15. 55. 156.

எழுத முடியும்.
b.

Buiid up drill
நான் தமிழ் படிக்கணும்.
படிக்கணும்
தமிழ் படிக்கணும்
நான் தமிழ் படிக்கணும்.

(i) நான் தமிழ் படிக்கணும்.
படிக்கணும்

தமிழ்
நான்
(1) நீங்க

நீங்க மொதல்வரெச்

மொதல்வரெச்

சந்திக்கணும்.
சந்திக்கணும்
மொதல்வரெ
நீங்க
(111) நான் யாரேப்

சந்திக்கணும்
மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்
நீங்க மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்.
நான் யாரெப் பார்க்கணும் ?

பார்க்கணும் ?

யாரெப்

யாரெப் பார்க்கணும் 2?
நான்
(2)

நான் வகுப்புக்கு வரணுமா
உரணுமா

c.

எந்திக்கணும்.

பார்க்கணும் ?

நான் யாரெப் பார்க்கணும் ?
2

2

நான் வகுப்புக்கு வரணுமா
வரணுமா

2

?

வகுப்புக்கு

வகுப்புக்கு வரணுமா

நான்

நான் வகுப்புக்கு வரணுமா

?

?

Expansion drill

() நீங்க சந்திக்கணும்.
மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்
மொதலாவது சந்திக்கணும்

நிங்க சந்திக்கணும்.

(11) நீங்க தங்கணும்.

நீங்க தங்கணும்.
நீங்க ஹாஸ்டல்லே

ஹாஸ்டல்லே

தங்கணும்

(iil) நீங்க கொண்டு வரணும்.
வகுப்புக்குக் கொண்டு
கொண்டு

வீட்டுப்பாடத்தெக்

வரணும்
கொண்டு

வரணும்
0)

தங்கணும்.

நீங்க கொண்டு வரணும்.
நீங்க வகுப்புக்குக் கொண்டு
வரணும்.

வரணும்

மறுநாளு

நீங்க மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்.
நீங்க மொதலாவது மொதல்வரெச்
சந்திக்கணும்.

.

நீங்க மறுநாளு வகுப்புக்குக்
கொண்டு வரணும்.
நீங்க வீட்டுப்பாடத்தெ மறுதாளு
வகுப்புக்குக் கொண்டு வரணும்.

ஹாஸ்டல் மெஸ்லே சாப்பி-

நீங்க சாப்பிடணும்.
நீங்க ஹாஸ்டல் மெஸ்லே சாப்பி-

டணும்

படணும்.

நீங்க சாப்பிடணும்.
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d.

Question-Answer drill!

()

3:

நான் தமிழ்

படிக்கணும்....அட்மிஷனுக்காக

யாரெப்

பார்க்கணும் ?
& .
(10)

(iii)

(iv)

e.

மொதலாவது

மொதல்வரெச்
அறெ

0:

அவரோடெ

A:

தெரியாதுங்க.

0:

எனக்கு அட்மிஷன் லகுவாக் கெடெக்குங்களா

A:

அட்மிஷன் கெடெக்கும்.
உழெக்கணும்.

Q:

எத்தனெ

க்:

சுமார் அஞ்சரெ

மணி

இருக்கணும் ?

தெரியுமா

சந்திக்கணும்.
?

ஆனா, நீங்க கடினமா

நேரம் மாணவங்க

வகுப்புலே

மணி நேரம் இருக்கணும்.

Substitution drill
(i) நான் பார்க்கணும்.
Substitute and change the
verb accordingly.

சந்தி

உழெ
வாசி

இரு
கொடு

(1) நீங்க தங்கணும்.

நான் பார்க்கணும்.

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

சந்திக்கணும்.
உழெக்கணும்.
வாசிக்கணும்.
இருக்கணும்.
கொடுக்கணும்.

நீங்க தங்கணும்.

Substitute and change the
verb accordingly.

கொண்டுவா
வா
சாப்பிடு
சொல்லு
முது
(1) நீங்க வாசிக்கமுடியும்.
Substitute and change the
verb accordingly.

சந்தி

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

கொண்டுவரணும்.
வரணும்.
சாப்பிடணும்.
சொல்லணும்.
எழுதணும்.

நீங்க வாசிக்க முடியும்.

நீங்க சந்திக்க முடியும்.

பாரு

நீங்க உழெக்க முடியும்.
நீங்க பார்க்க முடியும்.

இரு

நீங்க இருக்க முடியும்.

உழெ

கொடு

நீங்க கொடுக்க முடியும்.

?
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நீங்க எழுத முடியும்.

(19) நீங்க எழுத முடியும்.
Substitute and change the
verb accordingly.

நீங்க தங்கமுடியும்.
நீங்க கொண்டுவரமுடியும்.
நீங்க வரமுடியும்.
நீங்க சாப்பிடமுடியும்.
நீங்க சொல்லமுடியும்.

தங்கு
கொண்டுவா
வா
சாப்பிடு
சொல்லு
(9) நான் மொதல்வரெச்
கணும்.
:

சந்திக்-

Substitute and change the
noun accordingly.
பேராசிரியரு

ஆசிரியரு
ஆசிரியெ
மாணவரு
மாணவி
8

Transformation

நான் மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்.

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

பேராசிரியரெச் சந்திக்கணும்.
ஆசிரியரெச் சந்திக்கணும்.
ஆசிரியெயெச் சந்திக்கணும்.
மாணவரெச் சந்திக்கணும்.
மாணவியெச் சந்திக்கணும்.

drill

பார்க்க-

நான் யாரெப் பார்க்சணும் ?

நீங்க பேராசிரியரெப் பார்க்-

நான் யாரெப் பார்க்கணும் ?

(1) நீங்க மொதல்வரெப்

ணும்.
கணும்.
நீங்க ஆசிரியரெச் சந்திக்-

நான் யாரெச் சந்திக்கணும் ?

கணும்.

நீங்க மாணவரெச்
கணும்.

சந்திக்-

நான் யாரெச் சந்திக்கணும் ?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model :

நீங்க.......... 4 எச் சந்திக்கணும். (ர1௦01றவ!)
நீங்க மொதல்வரெச் சந்திக்கணும்.

(0) எனக்கு............ப 4 ஆக் கெடெக்குங்களா ? (281௦)
(ii) நீங்க... eeeeee உழமெக்கணும்.

(மா)

(பர்) நீங்க கடினமா............-- க்கணும்.

(9) இன்னொரு

மூக்கியமான கவ்விய வக

மு... முக்கியமான
(41)

விஷயம்.

இன்னொரு.......... aiaguiib.

(Vii) வவ

(௦11)

(matter)
(௨௦1020)

(important)

வகுப்புக்குக் கொண்டு வரணும்.

(124 08)
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Include the infinitive form of the verb given in parentheses
of the sentences as shown in the example.

h.

Example:

against each

நான் தமிழ்...

நான் தமிழ் படிக்கணும்.
(0) நான் யாரெம்.............

(0) நான் மொதல்வரெச்..............ணும். (சந்தி)
(111) நீங்க கடினமா.........22
வகுப்புலே

(iV) மாணவங்க

..........௮

(v) அதெயெல்லாம்...........ணும். (எழுது)
(70) மெஸ்லே........... ணும். (சாப்பிடு)
Write the word represented by the formula.

i.

Example:

ug.&&

Lig. + Infinitive

(1) தங்கு + Infinitive : ........
(it) Genebay

+ Infinitive : «0...

(iii) சாப்பிடு

4 ]ஈரியம்192: ப

க

(iv) கொண்டுவா 4 ]ஈிபமி36:
(v) etapgi + Infinitive to...
(vi) Bw + Infinitive: eee
(vii) உழெ
(11)

சந்தி

(ix) uitg

* ரிரார்16: ......eee
* Infinitive ; ....-வ

+ Infinitive: nee

Fill in the blariks using the appropriate
given in paren heses.

j.

(பி நான்தமிழ்............
(1)

நான் யாரெப்

..........

obligative verbal forms of the verb

(படி)
(பாரு)

(10 மொதலாவது மொதல்வரெச்-.ஃஃஃ&ஃ௨*௬ஈ
(iv) அஞ்சரெ மணி நேரம்............ (இரு)
(90 அதெயெல்லாம்.......... (எழுது)
k.

(சந்தி)

Change the given nouns into the objective and add at the left to the verb
in the sentences given below.

(0 மொதல்வரு
(1) யாரு

: நீங்க சந்திக்கணும்.

? நான் பார்க்கணும்.

்

(11) புதுமொழி : நீங்க எழுத முடியும்.
(iv) எல்லாம்: அவரு சொல்லுவாரு.
|.

Change these sentences to the future,

() அவரு
(1) நெறெய

எல்லாத்தெயும் சொல்லுறாரு.
வீட்டுப்பாடம் கொடுக்குறோம்.

464| An Intensive Course in Tamil
(111) மாணவங்க நெறெய வீடடுப்பாடம் எழுதுருங்க.
(15) சுமார் அஞ்சரெ மணி நேரம் வகுப்புலே இருக்குறாங்க.
m.

Frame questions for the answers given below following the model.

14௦0௨! : நீங்க மொதல்வரெப் பார்க்கணும்.
நான் யாரெப் பார்க்கணும் ?
Gi) நீங்க பேராசிரியரெப் பார்க்கணும்.
(ii) நீங்க ஆசிரியரெச் சந்திக்கணும்.
(1) நீங்க மாணவரெச் சந்திக்கணும்.
n.

Make up ten sentences in the pattern.
Subject + Obligative verb.
14௦021: நான் - படிக்கணும்.

o.

Answer these questions.
(1) நீங்க எங்கேயிருந்து வறீங்க ?
(11) உங்களுக்குத் தமிழ் டிப்ளமோ படிக்கணுமா ?
(12) நீங்க இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுலே மொதலாவது யாரெச்
சந்திச்சீங்க ?
(15) உங்களுக்கு உங்க ஆசிரியரோடெ வீடு தெரியுமா ?
(5) நீங்க கடினமா உமெக்குறீங்களா ?
(ம) நீங்க எத்தனெ மணி நேரம் வகுப்புலே இருக்கணும் ?
(911) நீங்க தினந்தோறும் வீட்டுப்பாடம் எழுதணுமா ?
(viii) நீங்க ஹாஸ்டல்லேதான் தங்கணுமா ?

VOCABULARY
அட்மிஷன்
லகுவா

‘admission’
‘easily’

மொதல்வரு
கடினமா

உழெ

‘work (hard)’

DICH Ne. TCHS Hirst ‘then only’

இன்னொரு
விஷயம்

‘another’
‘matter’

முக்கியமான
தங்கு

‘principal’
‘hard’
‘umpc rtant’
‘stay’

GRAMMAR
15.55,155.
The defective verbs like Geugsmib/Goucsori_mib, Liq &@tb/
பிடிக்காது, தெரியும்/தெரியாது 616., கேர be added to the infinitive form of
another verb as auxiliary verbs.
This unit in six lessons deals with the various
uses of this kind of verbal composition in detail.

-ணும் 15 a truncated form of the verb Gougeinbd.
to denote ‘obligation’ or ‘strong wish’or ‘command’.
called ‘obligative verbs’.
Example :

It is added to the infinitive
These verbs are at times
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15.55. 155.

நான் தமிழ்ப் படிக்கணும். '
நான் வகுப்புக்கு வரணுமா ?
நான் யாரெப் பார்க்கணும் ?

It is important

to note that the

difference between the defective

basic

and the auxiliary verb ணும் is that the subject is

Geugyib

always

verb

dative in

the former (Refer 3.19.70) and-nominative in the latter.
15.55,156.

826 (46 056 of this form

'1814 18 50.

188

அப்படீன்னாத்தான்

in the following examples.

15, 55. 156,

அப்படீன்னாத்தான் ஒரு புதுமொழியெ நல்லா
வாசிக்க முடியும்.
அப்படீன்னாத்தான் ஒரு புதுமொழியெ நல்லா

எழுத முடியும்.
Sandhi

17௦08௦

27.

beginning with vowel

லி

18 ரவேர்5சம் க -ங்கள்

“ங்க

is added to it.

வங்க

a particle

Example :

கெடெக்குங்க -- ஆ 2 கெடெக்குங்களா
Sandhi

The

28.

அப்படீன்னா.

consonants

&

4,

gand

wy

are

always

doubled

after

16 :

அப்படீன்னா

4 தான் -5 அப்படீன்னாத்தான்

கெடெக்கும் -. ங்க-2 கெடெக்குங்க (8282 5,2 15 1.1)
4 ங்க -5 மாணவங்க

மாணவன்
யாரெ

4

(22

3.5 15 1.3)

பார்க்கணும் -5 யாரெப் பார்க்கணும்

மொதல்வரெ

* சந்திக்கணும் > மொதல்வரெச்

சத்திக்கணும்
(Refer 5.20 15 2.17)

UNIT

15

LESSON

INVITING

56

A FRIEND

DIALOGUE
மூர்த்தி: சுரேஷ் ! நீங்க எங்க
வீட்டுக்குச்
சாப்பிட

வரணும்.

உங்களுக்கு

Suresh | you must come to our house
for lunch. Can you come tomorrow ?

நாளெக்கு

வரமுடி-

யுமா?

சுரேஷ் : என்ன

விசேஷங்க ?

What

is special,

(about tomorrow)

sir ?

மூர்த்தி: நாளெ

கலாவேவோடெ

பெறந்த நாளு. அதனாலே
நாளெக்கு

மத்தியானம்

சாப்பிட வாங்க.

Tomorrow is Kala’s birth day.
So,
(you) please come and havealunch
tomorrow noon.
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சுரேஷ் ₹

மன்னிக்கணுங்க...
நாளெக்கு எனக்கு வர
முடியாதுங்களே! பேராசிரியரோடெ
வகுப்பு

Pardon (me), sir... (You see) I cannot
come tomorrow. (I) have Professor’s
class. I should attend (it) certainly.

இருக்குது. நான் கண்டிப்பாப் போகணும்.
- மூர்த்தி 2 சரி, மத்தியானம்

வர
வேண்டாம். காலெயிலே
வரமுடியுமா ?

Alright, (you) need not come in the
noon.
Can
(you)
come
in the
morning ?

சுரேஷ் ₹ காலேயிலே
வகுப்புக்
கெடெயாது.
அதனாலெ
கல்லூரிக்ேகே
பபபோக
வேண்டாம்.
நான்
காலெயிலே
எத்தனெ
மணிக்கு வரணும் ?

(Yes), (I) can come in the morning
because
there is no class in the
morning.
So I need not go even to
college. At what time in the morning
should I come (to your house) ?

மூர்த்தி : உங்களுக்குக் காலெயிலே

Will there be any difficulty for you
to
come
at seveno’clock in the
morning ?

ஏழு

மணிக்கு

கஷ்டமா

வரக்

இருக்குமா

?

சுரேஷ் : ஆமாங்க.. ஏழுமணிக்குப்
பஸ் கெடெயாது.

னாலெ எனக்கு .
கஷ்டமா

அத-

வரக்

Yes, sir. There is no bus at: seven
o'clock. So it will be difficult for me
to come.

இருக்கும்.

மூர்த்தி : எட்டுமணிக்குச்

செளக-ஃ
ரியமா இருக்குமா ?

Will
it
o'clock?

சுரேஷ் ₹: எட்டுமணிக்குச் செளகரியமா இருக்குங்க...
அப்பவே வறேன்.

It will
be convenient
at
o'clock... (I) will come at that

மூர்த்தி : ரொம்ப

Thank

நன்றி.

வரட்டுமா
சுரேஷ் ் வாங்க,

?

நான்

be

(you)

convenient

very

much.

take leave of you ?
Please do.

DRILLS
a.

Variation drill

15. 56. 157.

நான் கல்லூரிக்குப் போக வேண்டாம்.
நீங்க மத்தியானம் வரவேண்டாம்.

at

eight

eight
time.

Shall

I
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15.56.158.

உங்களுக்கு நாளெக்கு வரமுடியுமா
எனக்கு நாளெக்கு வரமுடியாது,
எனக்குக் காலெயிலே வரமுடியும்.

15. 56. 159.

உங்களுக்கு ஏழுமணிக்கு வரக் கஷ்டமா
இருக்குமா

?

எனக்கு ஏழுமணிக்கு வரக் கஷ்டமா
18, 56. 160.

b.

Build

?

இருக்கும்.

அதனாலெ, நீங்க மத்தியானம் சாப்பிட வாங்க.
அதனாலெ, எனக்கு வரக் கஷ்டமா இருக்கும்.

up drill

(i) எனக்குக் காலெயிலே

வர

எனக்குக் கலெயிலே

வரமுடியும்.

முடியும்.
முடியும்

மூடியும்

வர

வரமுடியும்

காலெயிலே

காலெயிலே வரமுடியும்
எனக்குக் காலெயிலே வரமுடியும்.

எனக்கு

(1) உங்களுக்கு நாளெக்கு வர

உங்களுக்கு நாளெக்கு

முடியுமா?
முடியுமா?

வரமுடியுமா

?

வர

வரமுடியுமா ?
நாளெக்கு வரமுடியுமா ?
உங்களுக்கு நாளெக்கு

முடியுமா ?

நாளெக்கு
உங்களுக்கு

வரமுடியுமா

(111) எனக்கு நாளெக்கு வர

?

எனக்கு நாளெக்கு வரமுடியாது.

முடியாது.
முடியாது

முடியாது

வர

வரமுடியாது
நாளெக்கு வரமுடியாது
எனக்கு நாளெக்கு வரமுடியாது.

நாளெக்கு
எனக்கு

(2) நீங்க மத்தியானம் வர
வேண்டாம்.
வேண்டாம்

வேண்டாம்

வர

வரவேண்டாம்

மத்தியானம்
நீங்க

மத்தியானம் வரவேண்டாம்
நீங்க மத்தியானம் வரவேண்டாம்.

(5) உங்களுக்கு ஏழுமணிக்கு
.

நீங்க மத்தியானம் வரவேண்டாம்.

வரக் கஷ்டமா
கஷ்டமா

வர

இருக்குமா ?

இருக்குமா ?

உங்களுக்கு ஏழுமணிக்கு வரக்
கஷ்டமா இருக்குமா ?
கஷ்டமா

இருக்குமா ?

வாக் கஷ்டமா

இருக்குமா

?
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c.

ஏழுமணிக்கு

ஏழுமணிக்கு

உங்களுக்கு

இருக்குமா ?
உங்களுக்கு ஏழுமணிக்கு வரக்
கஷ்டமா இருக்குமா ?

வரக் கஷ்டமா

Expansion drill
(0 உங்களுக்கு முடியுமா ?
வரமுடியுமா ?
மத்தியானம் முடியுமா ?

உங்களுக்கு முடியுமா ?
உங்களுக்கு வரமுடியுமா ?
உங்களுக்கு மத்தியானம் வர

முடியுமா ?
நாளெக்கு முடியுமா ?

உங்களுக்கு நாளெக்கு மத்தியானம் வரமுடியுமா ?

(14) உங்களுக்குக் கஷ்டமா
இருக்குமா ?
வரக் கஷ்டமா இருக்குமா ?
ஏழுமணிக்குக்

உங்களுக்குக் கஷ்டமா இருக்குமா?
உங்களுக்கு
குமா?

உங்களுக்கு ஏழுமணிக்கு

கஷ்டமா

இருக்குமா ?
. காலெயிலே கஷ்டமா
குமா ?

இருக்-

இருக்வரக்

கஷ்டமா இருக்குமா ?
உங்களுக்குக் காலெயிலே ஏழுமணி
க்கு வரக் கஷ்டமா இருக்குமா ?

(111) நான் போக வேண்டாம்.
கல்லூரிக்கே போக
வேண்டாம்
காலெயிலே போக

நான் போக வேண்டாம்.
நான் கல்லூரிக்கே போக
வேண்டாம்.
நான் காலெயிலே கல்லூரிக்கே
போக வேண்டாம்.

வேண்டாம்
d.

வரக் கஷ்டமா

Question-Answer drill

(0 Q:
(ii)

(iii)

என்ன விசேஷங்க?

4:

கலாவோடெ

பெறந்த

நாளு.

0:

காலெயிலே

A:

காலெயிலே வரமுடியும்.

Q:

உங்களுக்குக் காலெயிலே

வரமுடியுமா

?

ஏழுமணிக்கு வரக்கஷ்டமா

இருக்குமா ?

Al

(iv) Q:
4:

ஆமாங்க.
எட்டுமணிக்குச் செளகரியமா
எட்டுமணிக்குச் செளகரியமா

இருக்குமா ?
இருக்குங்க.
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e.

Substitution drill
(0) நீங்க சாப்பிட

வரணும்.

நீங்க சாப்பிட வரணும்.

Substitute and change the
verb accordingly.

பாரு

நீங்க பார்க்க வரணும்.

கொடு

நீங்க கொடுக்க வரணும்.

சொல்லு

நீங்க சொல்ல

(1) உங்களுக்கு வரக் கஷ்டமா
இருக்குமா ?

வரணும்.

உங்களுக்கு வரக் கஷ்டமா
இருக்குமா ?

Substitute and change the
verb accordingly.

உங்களுக்குத் தங்கக் கஷ்டமா
இருக்குமா ?
உங்களுக்கு உழெக்கக் கஷ்டமா

தங்கு
உழெ

இருக்குமா

போ
வாசி

உங்களுக்கு

எழுத

நீங்க வரணும்.

Substitute and change the
verb accordingly.
போ

மன்னி

Transformation

எழுதக் கஷ்டமா

இருக்குமா ?

(ili) நீங்க வரணும்.

f.

?

உங்களுக்குப் போகக் கஷ்டமா
இருக்குமா ?
உங்களுக்கு வாசிக்கக் கஷ்டமா
இருக்குமா ?

நீங்க போகணும்.
நீங்க மன்னிக்கணும்.

drill

(பி எனக்கு வரமுடியும்.
எனக்குப் போக முடியும்.
எனக்குச் சாப்பிட முடியும்.

உங்களுக்கு வரமுடியுமா ?
உங்களுக்குப் போக முடியுமா ?
உங்களுக்குச் சாப்பிட முடியுமா ?

(1) எனக்கு வரமுடியும்.
எனக்குப் போக முடியும்.
எனக்குச் சாப்பிட முடியும்.

எனக்கு வரமுடியாது.

(ய) நீங்க வரணும்.
நீங்க போகணும்.
நீங்க சாப்பிடணும்.

நீங்க வரவேண்டாம்.

எனக்குப் போக முடியாது.
எனக்குச் சாப்பிட முடியாது.

நீங்க போக வேண்டாம்.
நீங்க சாப்பிட வேண்டாம்.
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EXERCISES
Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given

g.

below.
Model : நாளெக்குக்

கலாவோடெ..............

நாளெக்குக் கலாவோடெ
(0 நீங்க............ க்கணுங்க.
(1)

(birth day)

பெறந்தநாளு.

(22082)

நான்........... போகணும்.

(definitely)
? (convenient)

(11) எட்டுமணிக்கு...........?. இருக்குமா

h.

parentheses

Include the infinitive form of the verb given in
of the sentences as shown in the example.

Example:

against each

நாளெக்கு முடியுமா ? (வா)
நாளெக்கு

வர

முடியுமா

() நீங்க மத்தியானம் வாங்க.

?

(சாப்பிடு)

(9 நீங்க...........க்கணும். (மன்னி)
(11) நான் எத்தனெ

மணிக்கு........... ணும்.

(போ)

_ Gv) கல்லூரிக்கு வேண்டாம்.
i.

Write the word represented by the formula.

eniia@

Example : சாப்பிட
(i) eum

+ Infinitive: ......-

(ii) போ

4 ]நமீரம்8௭ச:
+ Infinitive : ee

(ம) தா
டூ

(வா)

Fill in the blanks using the appropriate
given in parentheses.

Ot ee

+ Infinitive

ப

obligative verbal forms of the verb

(மன்னி)

(ய) நான் கண்டிப்பாப்............. (போ)
(1) நீங்க சாப்பிட.............. (வா)
k.

Change these sentences to the negative.

(ப எனக்குப் போக முடியும்.
(ii) எனக்கு வரமுடியும்.
(ii) நீங்க போகணும்.
(11) நீங்க சாப்பிடணும்.
1.

Change the given nouns into the
in the sentences given below.

(0
(11)
(iii)
(iv)

dative

and add at the left to the verb

வீடு: நீங்க சாப்பிட. வரணும்.
வகுப்பு : நான் போகணும்.
கல்லூரி : நான் போக வேண்டாம்.
ஏழுமணி : பஸ் கெடெயாது.
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m.

Frame questions for the answers given below following the model.
Model:

எனக்கு வரமுடியும்.
உங்களுக்கு வரமுடியுமா ?

(i) எனக்குப் போக
(1) எனக்குச்
n.

முடியும்.

சாப்பிட

முடியும்.

Make up ten sentences in the pattern.

|

Subj. (Dat) + Inf. +
21௦081:
o.

எனக்கு

| PH
|
| முடியாது |

* வர

* முடியும்.

Answer these questions.

(i)
(i)
(11)
(iv)

நாளெக்கு எங்க வீட்டுக்கு வரமுடியுமா ?
உங்க மகளோடெ பெறந்தநாளு எப்ப ?
நீங்க தமிழ் வகுப்புக்குக் கண்டிப்பாப் போகணுமா ?
இண்ணெக்கு நீங்க இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் போக
வேண்டாமா ₹
(2) உங்களுக்குக் காலெயிலே அஞ்சுமணிக்கு எழுந்திருக்கக்
கஷ்டமா இருக்குமா ?
(21) ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு சிட்டியிலேயிருந்து
கங்கோத்ரிக்குப் பஸ் கெடெக்குமா ?
(vil) ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு சிட்டியிலேயிருந்து பஸ்
கெடெயாது,

இல்லே

?

(யப் உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் செளகரியமா

இருக்குதா £

VOCARULARY

பெறந்தநாளு

‘birthday’

அதனாலெ

‘softherefore’

மன்னி

‘pardon, excuse’

முடியாது

‘cannot’

கண்டிப்பா

‘certainly’

செளகரியமா

‘conveniently’

GRAMMAR
15.56.157.

We mentioned in the previous lesson that the verb Gavasmibh
However, its corresponding negative is identihas a truncated form -gpytb.
cal in form with the negutive defective verb வேண்டாம்.
116 :

15. 56. 157.

நான் கல்லூரிக்குப் போக வேண்டாம்.
நீங்க மத்தியானம் வரவேண்டாம்.

35.56.1588. முடியும்/முடியாது 15 050 used es an auxiliary verb and added
the infinitive as follows.

to
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நதி. 56. 156.

உங்களுக்கு நாளெக்கு வரமுடியுமா ?
எனக்கு நாளெக்கு வரமுடியாது.
எனக்குக் காலெயிலே வரமுடியும்.

In these sentences, rarely the nominative
Example :

15. 56. 158.

15.56.159.

நான் காலெயிலே வரமுடியும்.
நான் நாளெக்கு வரமுடியாது.

infinitive

அதனாலெ

15.56. 160.

Sandhi 29.
infinitives.
வர

of

இருக்கும்/கஷ்டமா

another verb

and

it has dative

Example:

15.56. 159.

15.56.160.
Example :

கஷ்டமா

முடியும்/முடியாது,

Like

15 215௦ added to the

இருக்காது
as its subject.

can also have the position of subject.

The

உங்களுக்கு ஏழுமணிக்கு வரக் கஷ்டமா
இருக்குமா ?
எனக்கு ஏழுமணிக்கு வரக் கஷ்டமா இருக்கும்.
is a sentence conjunction

which means

‘so/therefore’.

அதனாலெ, நீங்க மத்தியானம் சாப்பிட வாங்க.
அதனாலெ, எனக்கு வரக் கஷ்டமா இருக்கும்.

consonants

&

#, g and

1

are

always

doubied

after

the

Example:
-* கஷ்டம் -5 வரக்கஷ்டம்

விசேஷம் 4 ங்க -5 விசேஷங்க
மன்னிக்கணும் * ங்க —> மன்னிக்கணுங்க (8242 5. 1 1௩1.1)
வரமுடியாதுங்க *- ஏ -5வரமுடியாதுங்களே (Refer $.27 in 15.55)
கண்டிப்பா * போகணும் -5 கண்டிப்பாப் போகணும் (Refer $.21 in 3,20)

UNIT

15

-LESSON

BORROWING

MONEY

FROM

57

A FRIEND

DIALOGUE
நரசய்யா

: சுரேஷ்,
அவசரமா
பத்து ரூபாய்
கடன்

Suresh, I need a loan of ten rupees
urgently,
Can you
give me ?

வேணும். உங்களாலெெ
கொடுக்க முடியுமா ?
சுரேஷ் : மன்னிக்கணும் நரசய்யா,
என்னாலே
பத்துரூபாய்
கொடுக்க

முடியாது.

எட்டு
ரூபாய்
துமா ₹

போ

Pardon me, Mr. Narasaiah.... I cannot

give

(you)

rupees do ?

ten

rupees,

Will eight
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நரசய்யா

: சரிங்க

Alright. Please give (it)--- Ido not
like borrowing (money from others).
(There is) no other way today... My
elder brother is coming from (his)
place tomorrow.
[ will return (it)
next week,

கொடுங்க...

எனக்குக் கடன் வாங்கப்

பிடிக்காது. இண்ணெக்கு
வேறே வழி இல்லெ.....
நாளெக்கு
எங்க
அண்ணா ஊருலேலயி-

ருந்து

வறாரு.

அடுத்த

வாரம் திருப்பிக் கொடுக்
குறேன்.
சுரேஷ்:

நரசய்யா

அடுத்த

Oh!

வாரமா....எனக்கு

next week....? (you see) I need

ஞாயிற்றுக்ககெழமெ
இந்தப் பணம் வேணுமே.
உங்களாலெ தயவு
செய்து
அண்ணெக்குக்
கொடுக்க முடியுமா ?

this money on Sunday.
Could you
please return this money
on that
day ?

: ஞாயிற்றுக்கெழமெ
கொடுக்கக் கொஞ்சம்

I will have some difficulty to return
it on Sunday.
Shall (0) give (it) on
Monday ?

கஷ்டமா

இருக்கும் . .

.

திங்கக்கெழமெ கொடுக்கட்டுமா
சுரேஷ் : சரி,

?

கொடுங்க

.... இண்-

ணெக்கு மாலெயிலே
சினிமாவுக்கு வறீங்களா?
நரசய்யா: இல்லெ. எனக்குச் சினி
போகப்
மாவுக்குப்

"பிடிக்காது .... நாடகம்

Alright, (you) please
give it (on
Monday)... Are you coming for the
movie this evening ?
No sir. I du not like to go to cinema.
(I like seeing dramas.
Shall (we)
go for a drama ?

பார்க்கப் பிடிக்கும். ஒரு
நாடகத்துக்குப்
போகலாமா ?
சுரேஷ் : எனக்கு நாடகமும் பிடிக்கும்....அப்ப,

மாலெ-

Alright, I like dramas also... Then,
shall we meet at Star theatre ?

யிலே ஸ்டார்
தியேட்டர்லே சந்திப்போமா ?
நரசய்யா : சரி. நான்
௬ுரேஷ்.
சுரேஷ் : வாங்க.

வறேறன்,

Alright. I take leave of you, Mr.
Suresh,
Please do.
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DRILLS
a.

Variation drill

b.

15. 57. 161.

உங்களாலெ பத்துரூபாய் கொடுக்க முடியுமா ?
என்னாலெ பத்துரூபாய் கொடுக்க முடியாது.

15. 57. 162.

எனக்கு நாடகம் பார்க்கப் பிடிக்கும்.
எனக்குச் சினிமா பார்க்கப் பிடிக்கும்.
எனக்குக் கடன் வாங்கப் பிடிக்காது.

Build

up drill

கொடுக்க முடியுமா ?

உங்களாலெ பத்துரூபாய்
கொடுக்க முடியுமா ?

முடியுமா?

முடியுமா?

கொடுக்க

கொடுக்க முடியுமா ?
ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா ?
பத்துரூபாய் கொடுக்க முடியுமா ?
உங்களாலெ பத்து ரூபாய்
கொடுக்க முடியுமா ?

(0) உங்களாலெ பத்துரூபாய்

ரூபாய்

பத்து
உங்களாலெ

(1)

நாடகம்

எனக்கு நாடகம் பார்க்கப்
பிடிக்கும்.
பிடிக்கும்
பார்க்கப் பிடிக்கும்
நாடகம் பார்க்கப் பிடிக்கும்

எனக்கு

எனக்கு

எனக்கு

நாடகம் பார்க்கப்

பிடிக்கும்.
பிடிக்கும்
பார்க்க

நாடகம் பார்க்கப்

பிடிக்கும்.

(iii)

எனக்குச் சினிமா பார்க்கப்
பிடிக்காது.
பிடிக்காது
பார்க்க
சினிமா
எனக்கு

(iv) எனக்குக் கடன் வாங்கப்

எனக்குச் சினிமா பார்க்கப்
பிடிக்காது.
பிடிக்காது
பார்க்கப் பிடிக்காது
சினிமா பார்க்கப் பிடிக்காது
எனக்குச் சினிமா பார்க்கப்
பிடிக்காது.

பிடிக்காது.
பிடிக்காது

எனக்குக் கடன் வாங்கப்
பிடிக்காது.
பிடிக்காது

கடன் வாங்க

கடன் வாங்கப் பிடிக்காது

எனக்கு

எனக்குக் கடன் வாங்கப்

பிடிக்காது.

Lesson 57| 477
c.

Expansion drill

(i) என்னாலெ முடியாது.

என்னாலெ முடியாது.
என்னாலெ கொடுக்க முடியாது.
என்னாலெ பத்துரூபாய் கொடுக்க

கொடுக்க முடியாது
பத்து ரூபாய் முடியாது

முடியாது.
(ii) எனக்குப் பிடிக்காது.

எனக்குப் பிடிக்காது.
எனக்குப் போகப் பிடிக்காது.
எனக்கு சினிமாவுக்குப் போகப்
பிடிக்காது.

போகப் பிடிக்காது
சினிமாவுக்குப் பிடிக்காது
:
(1) எனக்குப் பிடிக்கும்.

எனக்குப் பிடிக்கும்.
எனக்குப் பார்க்கப் பிடிக்கும்,
எனக்கு நாடகம் பார்க்கப்
பிடிக்கும்.

பார்க்கப் பிடிக்கும்
நாடகம் பிடிக்கும்

8.

Question-Answer drill

(i)
(ii)

Q:

திங்கக் கெழமெ

A:

சரி, கொடுங்க.

Q:

இண்ணெக்கு மாலெயிலே சினிமாவுக்கு வறீங்களா ?
இல்லெ, எனக்குச் சினிமாவுக்குப் போகப் பிடிக்காது.

A:

(iti)

Q:
WE

(iv) Q:
A:
€.

கொடுக்கட்டுமா ?

ஒரு நாடகத்துக்குப் போகலாமா?
சரி, எனக்கு நாடகமும் பிடிக்கும்.
அப்ப, மாலெயிலே
போமா ?
சரி, நான் வறேன்.

ஸ்டார் தியேட்டர்லே சந்திப்-

Substitution drill

(i) உங்களாலெ

கொடுக்க

உங்களாலெ

கொடுக்க முடியுமா ?

முடியுமா 7
Substitute and change the
pronoun accordingly. .

அவரு

உன்னாலெ கொடுக்க முடியுமா ?
என்னாலெ கொடுக்க முடியுமா ?
நம்மாலெ கொடுக்க முடியுமா ₹
எங்களாலெ கொடுக்க முடியுமா £
HUH
கொடுக்க முடியுமா ?
அவளாலெ கொடுக்க முடியுமா ?
அவராலெ கொடுக்க முடியுமா ?

அவங்க

அவங்களாலெ

நீ
நான்
நாம

நாங்க
அவன்

அவ

யுமா ?

கொடுக்க

முடி-
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(ii) எனக்கு வாங்கப் பிடிக்காது.

எனக்கு வாங்கப் பிடிக்காது.

Substitute and change the
verb accordingly,

எனக்குப் போகப் பிடிக்காது.
எனக்கு வரப் பிடிக்காது.
எனக்கு எழுதப் பிடிக்காது.
எனக்குக் கொண்டுவரப்
பிடிக்காது.

போ
வா
முது
கொண்டுவா

(11) எனக்குப் பார்க்கப் பிடிக்கும்.

எனக்குப் பார்க்கப் பிடிக்கும்.

Substitute and change the
verb accordingly.

எனக்குச் சந்திக்கப் பிடிக்கும்.
எனக்கு வாசிக்கப் பிடிக்கும்.
எனக்குப் படிக்கப் பிடிக்கும்.

சந்தி
வாசி
படி
(2) எனக்கு ஞாயிற்றுக்கெழமெ
பணம் டேணும்.
Substitute and change the
verb accordingly.
திங்கக்கெழமெ

செவ்வாக்கெழமெ
புதன் கெழமெ
வியாழக்கெழமெ
வெள்ளிக்கெழமெ
சனிக்கெழமெ

£

எனக்கு ஞாயிற்றுக்கெழமெ பணம்
வேணும்.

எனக்குத் திங்கக்கெழமெ பணம்
வேணும்.
எனக்குச் செவ்வாக்கெழமெ
பணம் வேணும்.
எனக்குப் புதன்கெழமெ பணம்
Gouge.
எனக்கு வியாழக்கெழமெ பணம்
வேணும்.
எனக்கு வெள்ளிக்கெழமெ
பணம் வேணும்.
எனக்குச் சனிக்கெழமெ பணம்
வேணும்.

Transformation drill

() என்னாலெ
என்னாலெ
என்னாலெ
என்னாலெ

கொடுக்க முடியும்.
வாங்க முடியும்.
வர முடியும்.
சாப்பிட முடியும்.

(ம) என்னாலெ சாப்பிட மூடியும்.
என்னாலெ வர முடியும்.
என்னாலெ வாங்க முடியும்.
என்னாலெ கொடுக்க முடியும்.

உங்களாலெ கொடுக்க முடியுமா ?
உங்களாலெ
உங்களாலெ

வாங்க முடியுமா ?
வர முடியுமா ?

உங்களாலெ

சாப்பிட

முடியுமா

என்னாலெ சாப்பிட முடியாது.
என்னாலெ வர முடியாது.
என்னாலெ வாங்க முடியாது.
என்னாலெ கொடுக்க முடியாது.

?
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(0ம்) எனக்கு நாடகம் பார்க்கப்

எனக்கு நாடகம் பார்க்கப்
பிடிக்காது.

பிடிக்கும்.

எனக்குச் சினிமா பார்க்கப்

எனக்குச் சினிமா பார்க்கப்

பிடிக்கும்.
எனக்குக் கடன் வாங்கப்

பிடிக்காது.
எனக்குக் கடன் வாங்கப்

பிடிக்கும்.

பிடிக்காது.

EXERCISES
Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

உ.

%ரீ௦02!: எனக்கு............ Gagged. (urgently)
எனக்கு அவசரமா வேணும்.
(i)
(1)
(ம)
(iV)
(V)

எனக்கு.............வேணும். (loan)
என்க்கு
4௮ பிடிக்காது. (buy)
இண்ணெக்கு வேறெ.............. இல்லெ. (ஷு)
een வாரம் கொடுக்குறேன். (next)
அ௫த்த......... கொடுக்குறேன். (௩௨8)

(71) நாளெக்கு

எங்க............௮ sug.

(vii) எனக்கு............. Geugspib.
(மம)

(elder brother)

(sunday)

எனக்குப்... வேணும்.

(0௦௦)

(00 ...........கொடுக்கட்டுமா ?. (௪௦௦04)

h.

Include the infinitive form of the verb given in parentheses
~ of the sentences as shown in the example.

Example:

against each

ereirenGla apy.wingi. (Glat@)
என்னாலெ கொடுக்க முடியாது.

(0 என்னாலெ முடியாது. (வா)
(0) எனக்குப் பிடிக்காது; (வாங்கு)

(iii) எனக்குப் பிடிக்காது. (போ)
()

i.

எனக்கு நாடகம் பிடிக்கும். (பாரு)

Change the given nouns into the instrumental and

add at the left to the

sentences given below.

(0) நீங்க : கொடுக்க முடியுமா ?
(ம. நான் : பத்துரூபாய் கொடுக்க முடியாது.
(iii) அண்ணா : வரமுடியும்.
j.

Write the word represented by the formula.

Example:

Gira

(i). கொடு 4 18ிரம்ச்சச 2.
(ய) வாங்கு + Infinitive:

Gun

+ Infinitive

வ
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(iii) eum + Infinitive: oe
(iv) #68
k.

+ Infinitive: vo.

வ

Change these sentences to the future.

(i) நான் அடுத்த வாரம் கொடுக்குறேன்.
(ii) நாளெக்கு அண்ணா ஊருலேயிருந்து வராரு.

(11) நீங்க சினிமாவுக்குப் போறீங்களா ?
(12) நான் தியேட்டருலே சந்திக்குறேன்.
1.

Change these sentences to the negative.

(i) என்னாலெ

கொடுக்க முடியும்.

(ii) என்னாலெ வாங்க முடியும்.
(1ம் எனக்கு நாடகம் பார்க்கப் பிடிக்கும்.
(8) எனக்குச் சினிமா பார்க்கப் பிடிக்கும்.
(2) எனக்குக் கடன் வாங்கப்

m.

Write seven sentences about the days of the week.

Example:

n.

பிடிக்கும்.

ஞாயிற்றுக்கெழமெ வாரத்துலே
நாளு.

மொதலாவது

_-

Answer these questions.
(i) அவசரமா

(ii)
(1)
(42)
(௭)
(vi)

எனக்கு

இருபது

ரூபாய் கடன்

வேணும்.

உங்களாலெ.கொடுக்க முடியுமா ?
௭௭ க்குக் கடன் வாங்கப் பிடிக்கும். உங்களுக்கு ?
எனக்குக் கடன் கொடுக்கப் பிடிக்காது. உங்களுக்கு ?
உங்களுக்குச் சினிமாவுக்குப் போகப் பிடிக்குமா ?
உங்களுக்கு நாடகம் பார்க்கப் பிடிக்குமா ?
நாளெக்கு உங்க அண்ணா ஊருலேயிருந்து வறாரா ?

VOCABULARY
‘loan’
‘way’

கடன்
வழி

ஞாயிற்றுக்
கெழமெ
திங்கக்கெழமெ

‘sunday’
‘monday’

கடன்வாங்கு

‘borrow’

அண்ணா

‘elder brother’

தயவுசெய்து

‘please’

pr aetb

|

:

‘drama’

GRAMMAR
15.57.161.

We have

முடியும்/ முடியாது
consists

of

a

noun

already

at times
and

the

noted in the lesson
has its

subject

instrumental

11.46.140 that the verb
in the instrumental form which

marker

-.9,Glev.

explicit indication of the occurrence of the infinitive of another

There

verb

was

no

in those
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sentences.

However, its existence is inherently understood

in those sentences.

In the following sentences the infinitives that are followed by

முடியும்/முடி-

wirgy are overtly expressed.

15. 57. 161.

உங்களாலெ பத்துரூபாய் கொடுக்க முடியுமா ?
என்னாலெ பத்துரூபாய் கொடுக்க முடியாது.

15.57.162. Like other defective verbs, பிடிக்கும்/பிடிக்காது மே also ‘be
added to the infinitive form of another verb. But it is important to note that
only the dative can have the position of subject in these sentences.

15. 57, 162.

Example :

எனக்கு நாடகம் பார்க்கப் பிடிக்கும்.
எனக்குச் சினிமா பார்க்கப் பிடிக்காது.

2011 : வாங்க * பிடிக்காது வாங்கப் பிடிக்காது
கொடுக்க * கொஞ்சம் 3 கொடுக்கக் கொஞ்சம்

(கஷ்டமா இருக்கும்) போக -: பிடிக்காது 3 போகப் பிடிக்காது
பார்க்க *- பிடிக்கும் -5 பார்க்கப் பிடிக்கும் (%2421 5. 29 1௦ 15.56)

UNIT. 15
LESSON

58

EXPECTING. A GUEST TO ARRIVE
DIALOGUE
சுரேஷ் : தரசய்யா,
அண்ணா

நேத்து

உங்க

ஊருலேலயி-

Natasaiah, did your elder brother
come from (his) place yesterday?

ரூந்து வந்தாரா ?
நரசய்யா : வரலெ....
இண்ணெக்கு

ஓகுவேளெ
வரக்

{He)

did not

come

(yesterday)...

Perhaps (he) may come today.

கூடும்-

சுரேஷ் : அவரு மட்டுமா வராரு ?

நரசய்யா : தெரியலெ..ஒருவேளெ
அண்ணியும்
அவங்ககூடக்

வரலாம்.

குழத்-

தெங்களும் வரக்கூடும்.

Is he coming alone ?
(1) do not know... Perhaps my sisterin-law may also come... With her
the children may also come,
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சுரேஷ்: நீங்க

You expected them yesterday evening

அவங்களெ

itself, didn’t you?

நேத்துச் சாயங்காலமே
எதிர்பார்த்தீங்க,

இல்லே ?
நரசய்யா : ஆமா

& Gg a} ...

பத்துமணிவரெ
பஸ்
ஸ்டாண்டுலேதான்

Yes, Mr. Suresh... (I) was in the bus
stand till ten o’ clock

yesterday.

இருந்தேன்.
சுரேஷ் : என்ன ? பத்துமணிவரெ
பஸ் ஸ்டாண்டுலேயா

What? Were you there in the bus
stand till ten o’ clock?

இருந்தீங்க 2
நரசய்யா : ஆமாங்க.

வரலெ.

அவங்க

இண்ணெக்குச்

சாயங்காலமும்

பஸ்

ஸ்டாண்டுக்குப்

போக-

Yes. They didn’t turn up. (1) should
go to bus stand today evening too.

ணும்.
சுரேஷ் : நானும் உங்ககூட
டுமா?

வரட்-

நரசய்யா : நீங்க
நாளெக்குப்
பரிட்செக்குப்
படிக்க
வேண்டாமா ?
சுரேஷ் : எனக்குச்
சாயங்காலம்
படிக்கப் பிடிக்காது.
சரீ, அஞ்சுமணிக்குப்
நரசய்யா :
போகலாம்.
நீங்க
ரெடியா இருங்க.

Shall I also come with you ¢

Don’t you have to study
tomorrow’s examination ?

Alright, we shall go at five o’ clock.
Please be ready.

Alright.”

DRILLS
Variation drill

15. 58. 163.

அண்ணா

இண்ணெக்கு

வரக்கூடும்.

அண்ணிகூடக் குழந்தெங்களும் வரக்கூடும்,
15. 58. 164.

the

I do not like studying in the evening.

நரசய்யா : சரி.

a,

for

நான் பத்துமணிவரெ

பஸ் ஸ்டாண்டுலே

இருந்தேன்.
நீங்க பத்துமணிவரெ

பஸ் ஸ்டாண்டுலே

இருந்தீங்களா ?
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b.

Build up drill
(1) அண்ணா

இண்ணெக்கு

வரக்

இண்ணெக்கு

வரக்

கூடும்

கூடும்

வர

வரக்கூடும்

இண்ணெக்கு

இண்ணெக்கு வரக்கூடும்
அண்ணா இண்ணெக்கு வரக்கூடும்.

அண்ணா
(1)

அண்ணா
கூடும்.

கூடும்.

அண்ணிகூடக்

குழந்தெங்-

அண்ணிகூடக்

குழந்தெங்களும்

வரக்கூடும்.

களும் வரக்கூடும்.
கூடும்

கூடும்

வர

வரக்கூடும்

குழந்தெங்களும்

குழந்தெங்களும் வரக்கூடும்
அண்ணிகூடக் குழந்தெங்களும்

அண்ணிகூட

வரக்கூடும்.
Gil) நான்

பத்துமணிவரெ

ஸ்டாண்டுலே

பஸ்

இருந்தேன்.

நான் பத்துமணரிவரெ

பஸ் ஸ்டா-

ண்டுலே இருந்தேன்.

இருத்தேன்

இருந்தேன்

பஸ் ஸ்டாண்டுலே

பஸ் ஸ்டாண்டுலே

பத்துமணிவரெ

பத்துமணிவரெ

நான்

நான் பத்துமணிவரெ
ண்டுலே இருந்தேன்.

இருந்தேன்

பஸ் ஸ்டாண்டுலே

இருந்தேன்

(ம) நீங்க பத்துமணிவரெ பஸ்
ஸ்டாண்டுலே இருந்தீங்களா?
இருந்தீங்களா ?
பஸ் ஸ்டாண்டுலே
பத்துமணிவரெ
நீங்க

பஸ் ஸ்டா-

நீங்க பத்துமணிவரெ பஸ் ஸ்டாண்டுலே இருந்தீங்களா ?
இருந்தீங்களா ?
பஸ்ஸ்டாண்டுலே இருந்தீங்களா ?
பத்துமணிவரெ பஸ் ஸ்டாண்டுலே
இருந்தீங்களா ?
நீங்க பத்துமணிவரெ

பஸ் ஸ்டா-

ண்டுலே இருந்தீங்களா ?

e.

Expansion drill
(0 அண்ணா

வரக்கூடும்.

இண்ணெக்கு வரக்கூடும்
ஊருலேயிருந்து வரக்கூடும்

அண்ணா

வரக்கூடும்.

அண்ணா

இண்ணெக்கு வரக்கூடும்.

அண்ணா ஊருலேயிருந்து
இண்ணெக்கு

வரக்கூடும்.
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(1) குழந்தெங்களும் வரக்கூடும்
ஒருவேளெ

குழந்தெங்களும் வரக்கூடும்.

வரக்கூடும்

குழந்தெங்களும் ஒருவேளெ
வரக்கூடும்.

அண்ணிகூட

குழந்தெங்களும் அண்ணிகூட
ஒருவேளெ வரக்கூடும்.

வரக்கூடும்

(ம) நான் பஸ் ஸ்டாண்டுலே

நான் பஸ் ஸ்டாண்டுலே

இருந்தேன்.

இருந்தேன்.
பத்துமணிவரெ

நான் பத்துமணிவரெ பஸ் ஸ்டா-

இருந்தேன்.

ண்டுலே இருந்தேன்.
(ம) நீங்க படிக்க வேண்டாமா ?
பரீட்செக்குப் படிக்க வேண்-

நீங்க படிக்க வேண்டாமா ?
நீங்க பரீட்செக்குப் படிக்க

நாளெக்குப் படிக்க வேண்-

வேண்டாமா ?
:
நீங்க நாளெக்குப் பரீட்செக்குப்

டாமா?

படிக்க

டாமா ?

d.

?

Question-Answer drill

(i)
Gi)

Q:

நேத்து உங்க அண்ணா

A:

வரலெ.

0:
க்:

அவரு மட்டுமா வரறுரு ?
தெரியலெ.

(iii) Q:

ஒருவேளெ

நீங்க அவங்களெ

தீங்க, இல்லே ?

(iv)

e.

வேண்டாமா

A:

ஆமா.

Q:
A‘

பத்துமணிவரெ
ஆமா.

ஊருலேயிருந்து வந்தாரா ?

இண்ணெக்கு

வரக்கூடும்.

நேத்துச் சாயங்காலமே எதிர்பார்த்-

பஸ் ஸ்டாண்டுலே

இருந்தீங்களா ?

Substitution drill

(i) இண்ணெக்கு

வரக்கூடும்.

இண்ணெக்கு வரக்கூடும்.

' Substitute and change the
verb accordingly.

போ

சந்தி
, கொண்டுவா

இண்ணெக்குப் போகக்கூடும்.
இண்ணெக்குச் சந்திக்கக்கூடும்,
இண்ணெக்குக் கொண்டுவரக்
கூடும்.

பாரு
(0) நீங்க படிக்க வேண்டாமா 2

இண்ணெக்குப்

பார்க்கக்கூடும்.

நீங்க படிக்க வேண்டாமா

Substitute

மூடியுமா 2?
முடியாதா 7

நீங்க படிக்க முடியுமா ?
நீங்க படிக்க முடியாதா ?

?
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(1) அவங்க வரலெ.

அவங்க

வரலெ.

Substitute and change the
verb accordingly.

Gur

அவங்க போகலெ.

படி

அவங்க

சந்தீ
தங்கு

அவங்க சந்திக்கலெ.
அவங்க தங்கலெ.
அவங்க எழுதலெ.

எழுது
(11) நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க.
Substitute and conjugate

படிக்கலெ.

நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க.
the

verb suitably.

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

பாரு
கொடு
வறு

எடு
படு
f.

பார்த்தீங்க.
கொடுத்தீங்க.
வறுத்தீங்க.
எடுத்தீங்க.
படுத்தீங்க.

Transformation மெரி]

(9 அண்ணா இண்ணெக்கு

யாரு இண்ணெக்கு

வரக்கூடும் ?

யாரு இண்ணெக்கு

வரக்கூடும் ?

யாரு இண்ணெக்கு

வரக்கூடும் 2

வரக்கூடும்.

அண்ணி

இண்ணெக்கு

வரக்கூடும்.

குழந்தெங்க இண்ணெக்கு
வரக்கூடும்.

(ili) அவரு மட்டும் வராரு.
அவங்க மட்டும் வருங்க.
அண்ணி

அவரு

மட்டுமா வராரு?

அவங்க

அண்ணி

மட்டும் வருங்க.

மட்டுமா

வருங்க

?

மட்டுமா வறாங்க ?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model :

வவ
அண்ணி

ியறிலாம்.

(இல்ன நா௦(%௦5 வ146)

வரலாம்.
sds.

(ii) BU Brees

h.

4ஆ

இருங்க.

(expect)
(ஸம்)

Write the word represented by the formula.
Example:

aug

cur

+ Infinitive,

() எதிர்பாரு + Infinitive yo...
(1) இரு + Infinitive: .......
(1) படி + Infimitive: see
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i.

Change these sentences to the past.

(0 அண்ணா

ஊருலேயிருந்து

(ய் அவங்களெச்

வருரு.

சாயங்காலமே

எதிர்பார்க்குறேன்.

(1) சாயங்காலம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போறேன்.

(iv) பத்துமணி வரெ பஸ் ஸ்டாண்டுலே இருக்குறேன்.
(௪) நீங்க பரீட்செக்குப் படிக்குறீங்க.
j.

Frame questions for the answers given below following the models.
Medel :

அண்ணா
யாரு

இண்ணெக்கு

இண்ணெக்கு

i) குழந்தெங்க இண்ணெக்கு
(11) அண்ணி

இண்ணெக்கு

வரக்கூடும்.

14௦06! : அண்ணா

இண்ணெக்கு

வரக்கூடும்.

அண்ணா

இண்ணெக்கு

வரக்கூடுமா

(0) அண்ணி

இண்ணெக்கு

Subj. + Inf +

?

வரக்கூடும்.

வரக்கூடும்.

Make up ten sentences in the pattern.

,

a. @id.

Model : அண்ணி
1.

வரக்கூடும் ?

வரக்கூடும்.

(1) குழந்தெங்க இண்ணெக்கு
k.

வரக்கூடும்.

*

வர

*

கூடும்.

Answer these questions.

(1) நேத்து உங்க மனெவி ஊருலேயிருந்து வந்தாங்களா 2?
(ய) நேத்து ராத்திரி எத்தனெ மணிவரெ நீங்க படிச்சீங்க ?
(ili) இண்ணெக்குச் சாயங்காலம் நீங்க சினிமாவுக்குப்
போறீங்களா ?
(2) உங்களுக்குச் சாயங்காலம் படிக்கப் பிடிக்குமா 2?
(ம) நீங்க மாலெயிலே எத்தனெ மணிவரெ வகுப்புலே

இருக்குறிங்க 2?
VOCABULARY
கூடும்

‘may’

மட்டும்

‘only, alone’

தெரி

‘know’

அண்ணி

‘elder brother’s wife’

‘expect’

வரெ

‘till, until’

எதிர்பாரு
GRAMMAR

15.58.163.

கூடும்

18௨௩

auxiliary

sense of ‘may’ (Also refer 15.59).

15. 58.163.

verb which

is idiomatically used in the

Example:

அண்ணா இண்ணெக்கு வரக்கூடும்.
அண்ணிகூடக் குழந்தெங்களும் வரக்கூடும்.
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isa particle.

15.58.164. euGly

The combination of the noun denoting time

and this particle indicate a point of time
performed’.

‘till’ or ‘from which an action is

Example :

15. 58. 164.

நான் பத்துமணிவரெ

பஸ் ஸ்டாண்டுலே

இருந்தேன்.

நீங்க பத்துமணிவரெ பஸ் ஸ்டாண்டுலே
இருந்தீங்களா ?
The sentences 15,58.164. usually preceded

by another

denoting time and -@Geoul@ogi-

Example:

(எட்டுமணியிலேயிருந்து)
நான்
இரு த்தேன்.

பத்துமணிவரெ

combination of a noun

பஸ்

ஸ்டாண்டுலே

‘I was in the bus stand (from eight 0’ clock) till ten o’ clock’:
8௨01

: வர

4

கூடும் -5 வரக்கூடும்

படிக்க 4 பிடிக்காது -5 படிக்கப் பிடிக்காது (2221 5.29 1௦ 15.56)
அவங்ககூட '-- குழந்தெங்களும் > அவங்க
(வரக்கூடும். (22 5.23 in 5.28)

கூடக் குழந்தெங்களும்

UNIT

15

LESSON

DO

YOU

KNOW

READING

MARATHI

59

WELL?

DIALOGUE
நரசய்யா : ௬ ரேஷ், உங்களுக்கு
மராத்தி நல்லா வாசிக்கத் தெரியுமா ?

Suresh, do you know reading Marathi

சுரேஷ் : வாசிக்கத் தெரியாது?
கொஞ்சம் பேசத் தெரி-

(I) don’t know reading; I know speaking (Marathi) a little,

well

?

யும்.

நரசய்யா : வேறே யாருக்கு நல்லா
வாசிக்கத் தெரியும் 2

Who

சுரேஷ் : பேராசிரியருக்கு நல்லா
வாசிக்கத் தெரியும்.

Professor (Sundaram)

நரசய்யா : அவரு
இப்ப
இருப்பாரு ?

Where

எங்கே

else

knows

reading

Marathi

well?

(Marathi)

knows reading

well?

will he be now ?
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சுரேஷ். : கல்லூரியிலே

இருப்-

பாரு.... அது என்ன ?
நரசய்யா : இது ஒரு நண்பனோடே
கடிதம். இவன் சொந்த
ஊளரு பம்பாய். மராத்தி

மாத்திரந்தான் இவனு-

(He) will be in the college. What
that ?
It isa letter

His

native

is

from

a friend of mine.

place

is Bombay.

He

He will
understands only Marathi.
write letters to all only in Marathi.

க்குப் புரியும்.
எல்லாருக்கும் மராத்தி
யிலேயே
கடிதம்
எழுதுவான்.
சுரேஷ்: நீங்க

கல்லூரியிலே

பேராசிரியரெப்

பாருங்க.

அவருக்கு மராத்தி

எழு-

தவும்

அத-

தெரியும்.

You

meet

Professor

(Sundaram) in

the college.
He
knows
writing
Marathi also.
So, with his help you
can also have (your) reply to your
friend written in (Marathi).

னாலெ,
அவரு
உதவி
யோடெ நீங்க உங்க
நண்பருக்குப்
பதிலும்
எழுதலாம்.
நரசய்யா

: அப்படியா

?

உங்களாலெ

இப்ப
என்

Is that so?

Can you come now with

me to the college?

கூடக் கல்லூரிக்கு வரக்
கூடுமா

?

சுரேஷ் : இப்பவா?

மன்னிக்-

கணுங்க.
எனக்குக்
கொஞ்சம்
வேலை

Now?
some

Please

pardon

me.

I have

work.

இருக்குது.
நரசய்யா

: சரி. நான்
மட்டும்
போறேன். வரட்டுமா?

சுரேஷ் : வாங்க.

Alright.
Twill go
take leave of you ?

alone.

Shall (I)

Please do.

DRILLS
a.

Variation drill

15. 59. 165.

உங்களாலெ

என்கூடக் கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா *

அவருக்கு இண்ணெக்குக் கல்லூரிக்கு வரக்கூடும்.
15.59.

166.

உங்களுக்கு LOTTESP வாசிக்கத் தெரியுமா 7
எனக்கு மராத்தி வாசிக்கத் தெரியாது.
எனக்கு மராத்தி பேசத் தெரியும்,
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ந. Build up drill
- எனக்கு மராத்தி பேசத் தெரியும்.

(0) எனக்கு மராத்தி பேசத்
தெரியும்.
தெரியும்
பேச

தெரியும்
பேசத் தெரியும்
மராத்தி பேசத் தெரியும்
எனக்கு மராத்தி பேசத் தெரியும்.

மராத்தி
எனக்கு
(1) உங்களுக்கு மராத்தி வாசிக்கத்
தெரியுமா ?
தெரியுமா ?
வாசிக்க
மராத்தி
உங்களுக்கு

(il) உங்களுக்கு என் கூடக்

உங்களுக்கு மராத்தி வாசிக்கத்
தெரியுமா ?
தெரியுமா ?
. வாசிக்கத் தெரியுமா ?
மராத்தி வாசிக்கத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு மராத்தி வாசிக்கத்
தெரியுமா ?

உங்களுக்கு

என்கூடக்

கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா ?

கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா ?

கூடுமா

கூடுமா?

?

வர

வரக்கூடுமா

?

கல்லூரிக்கு
என்கூட

கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா ?
என்கூடக்

கல்லூரிக்கு

வரக்கூடுமா ?

உங்களுக்கு என்கூடக்
கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா ?

உங்களுக்கு

௦.

Expansion drill

() உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு வாசிக்கத் தெரியுமா 2
உங்களுக்கு நல்லா வாசிக்கத்
தெரியுமா ?
உங்களுக்கு மராத்தி நல்லா
வாசிக்கத் தெரியுமா ?

வாசிக்கத் தெரியுமா ?
நல்லாத் தெரியுமா ?
மராத்தி தெரியுமா ?

Gi) பேராசிரியருக்குத் தெரியும்.
வாசிக்கத் தெரியும்

நல்லாத் தெரியும்
(ம)

உங்களுக்கு வரக்கூடுமா

கல்லூரிக்கு ௨ ரக்கூடுமா ?

?

பேராசிரியருக்குத் தெரியும்.
பேராசிரியருக்கு.வாசிக்கத்
தெரியும்.
பேராசிரியருக்கு நல்லா வாசிக்கத்
தெரியும்.
உங்களுக்கு

வரக்கூடுமா

உங்களுக்குக் கல்லூரிக்கு
வரக்கூடுமா

?

?
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என்கூட
இப்ப

வரக்கூடுமா

வரக்கூடுமா

உங்களுக்கு என்கூடக்
கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா ?

?

உங்களுக்கு

?

இப்ப

என்கூடக்

கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா ?
d.

Question-Answer drill

(i)
(ii)

A:

உங்களுக்கு மராத்தி வாசிக்கத் தெரியுமா ?
வாசிக்கத் தெரியாது ; கொஞ்சம் பேசத்தெரியும்.

Q:

அவரு

A:

கல்லூரியிலே இருப்பாரு.

Q:

(iii) Q:

இப்ப

இப்ப உங்களுக்கு
வரக்கூடுமா

4:

இப்பவா
வேலெ

e.

எங்கே

இருப்பாரு

என்கூடக்

?

கல்லூரிக்கு

?

? மன்னிக்கணுங்க.

எனக்குக் கொஞ்சம்

இருக்குது.

Substitution dril!

உங்களுக்கு வாசிக்கத் தெரியுமா ?

(1) உங்களுக்கு வாசிக்கத்
தெரியுமா ?
Substitute and change the
verb accordingly.

உங்களுக்குப் படிக்கத் தெரியுமா ?
உங்களுக்குப் பேசத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு எழுதத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு வரெயத் தெரியுமா ?
உங்களுக்குச் செய்யத் தெரியுமா ?

படி
பேசு

ழுது
வரெ
செய்

(ii) எனக்கு எழுதவும் தெரியும்.

எனக்கு எழுதவும் தெரியும்.

Substitute and change the
verb accordingly.

எனக்குப் படிக்கவும் தெரியும்.
எனக்கு வாசிக்கவும் தெரியும்.
எனக்குக் கொடுக்கவும் தெரியும்.
எனக்கு வரெயவும் தெரியும்.

படி
வாசி

கொடு
வரெ

fii) மேபேராசிரியருக்கு
வாசிக்கத் தெரியும்.
Substitute
கொஞ்சம்
வேகமா

அழகா

நல்லா

பேராசிரியருக்கு
தெரியும்.

நல்லா

வாசிக்கத்

பேராசிரியருக்குக் கொஞ்சம்
வாசிக்கத் தெரியும்.
பேராசிரியருக்கு வேகமா
வாசிக்கத் தெரியும்.
பேராசிரியருக்கு அழகா வாசிக்கத்
தெரியும்.
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(1) உங்ளுகக்கு வரக்கூடுமா ?

உங்களுக்கு வரக்கூடுமா ?

Substitute and change the

pronoun accordingly.
உனக்கு

நீ
இவ

இவருக்கு

இவரு

2

வரக்கூடுமா

?

இவங்களுக்கு வரக்கூடுமா 7

இவங்க
f.

வரக்கூடுமா

இவனுக்கு வரக்கூடுமா ?
இவளுக்கு வரக்கூடுமா ?

இவன்

Transformation
(பி எனக்கு

drill

வாசிக்கத் தெரியும்.

எனக்கு எழுதத் தெரியும்.
எனக்குப் படிக்கத் தெரியும்.
எனக்கு வரெயத் தெரியும்.

உங்களுக்கு வாசிக்கத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு எழுதத் தெரியுமா ?
உங்களுக்குப் படிக்கத் தெரியுமா ?
உங்களுக்கு வரெயத் தெரியுமா ?

(ii) எனக்கு வரெயத் தெரியும்.
. எனக்கு எழுதத் தெரியும்.
எனக்குப் படிக்கத் தெரியும்.
எனக்கு வாசிக்கத் தெரியும்.

யாருக்கு வரெயத் தெரியும் ?
யாருக்கு எழுதத் தெரியும் ?
யாருக்குப் படிக்கத் தெரியும் ?
யாருக்கு வாசிக்கத் தெரியும் ?

(iii) எனக்கு வாசிக்கத் தெரியும்.
எனக்கு வரெயத் தெரியும்.
எனக்கு எழுதத் தெரியும்.
எனக்குப் படிக்கத் தெரியும்.

எனக்கு வாசிக்கத் தெரியாது.
எனக்கு வரெயத் தெரியாது.
எனக்கு எழுதத் தெரியாது.
எனக்குப் படிக்கத் தெரியாது.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
,
below.

Model:
,

இது நண்பனோடெ..............
இது நண்பனோடெ கடிதம்.

(0) இவன்............. பம்பாய், (native place)
(11) BOLI ee eeeees 4 ஓடெ பதில் எழுதலாம்.
(iii) நான்....... போறேன். (0114)

h.

(letter)

(help)

Include the infinitive form of the verb given in parentheses against each of
the sentences as shown in the example.

Example:

உங்களுக்குத் தெரியுமா ? (வாசி)
உங்களுக்கு வாசிக்கத் தெரியுமா ?

(i) எனக்குக் கொஞ்சம் தெரியும்.

(பேசு)

(ii) அவருக்கு நல்லாத் தெரியும். (எழுது)
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Write the word represented by the formula.

i,

Example:

எழுத

etapgi + Infinitive

(0 eur& + Infinitive :
லை
வை
(ii) பேசு * ]ஈ9றர996:
(iii) inetresfl + Infinitive: வ

Frame questions for the answers given below following the model.

j.

11௦021 : எனக்கு வாசிக்கத் தெரியும்.
யாருக்கு வாசிக்கத் தெரியும் ?

(0 எனக்கு எழுதத் தெரியும்.
(4) எனக்குப் படிக்கத் தெரியும்.
(1) எனக்கு வரெயத் தெரியும்.
Change these sentences to the negative.

k.

(0
Gi)
Gii)
(iv)

எனக்கு வாசிக்கத் தெரியும்.
அவனுக்கு மராத்தி மட்டும் புரியும்.
எனக்குப் படிக்கத் தெரியும்.
அவருக்கு எழுதவும் தெரியும்.

Make up ten sentences in the pattern.

1.

Subj. (Dat) + Inf +

|] தெரியும்

| தெரியாது |

|

1,1௦851: பேராசிரியருக்கு * வாசிக்க 4. தெரியும்.
m.

Answer these questions.

(i) உங்களுக்குத் தமிழ் நல்லா வாசிக்கத் தெரியுமா ?
Gi)
(1)
(iv)
(9)
(vi)

உங்க ஆசிரியரு இப்ப எங்கே இருப்பாரு ?
உங்க மனெவிக்குத் தமிழ் எழுதத் தெரியுமா 7?
உங்க மனெவி கடிதம் எழுதுனாங்களா ?
நீங்க உங்க மனெவிக்கு எப்பப் பதில் எழுதுனீங்க ?
உங்களாலெ தமிழ்லேயே கடிதம் எழுத முடியுமா 2

VOCABULARY

கடிதம்
பதில்

‘letter’

சொந்த ஊரு

‘native place’

‘reply’

பதில் எழுது

‘reply’

GRAMMAR
15.59.165. A reference has been made in the previous lesson about the use
of the auxiliary verb @.@ub. We use this verb in the sense ‘(it is) possible’
‘Cit) can be done’ etc., in this lesson. See the following examples.
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உங்களாலெஎன்கூடக் கல்லூரிக்கு வரக்கூடுமா ?
அவரு -இண்ணெக்குக் கல்லூரிக்கு வரக்கூடும்.

It has the instrumental form as its subject.

15.59.166. QgPujs/Osefuing: also has the
when it is added to the infinitive form ofa verb.
15, 59, 166.

function of an auxiliary verb
Example:

எனக்கு மராத்தி பேசத் தெரியும்.
உங்களுக்கு மராத்தி வாசிக்கத் தெரியுமா ?

32101 : வாசிக்க 4 தெரியாது - வாசிக்கத் தெரியாது

பேச
வர

* தெரியும் 5 பேசத் தெரியும்
+

கூடுமா

-2? வரக்கூடுமா

(8282 5,29 1௦ 15.56)

எழுத * உம் -5 எழுதவும்
இப்ப 4 ஆ -2 இப்பவா (881௪ 5.91 1.7)
கல்லூரி 4 இலே -5 கல்லூரியிலே

உதவி
அப்படி

4 ஓடெ--5” உதவியோடெ
4 ஆ

அப்படியா

(822 5.7 10 1.5)

UNIT

15

LESSON

WHAT

SHOULD

60

I DO IN THE MORNING?

DIALOGUE
மூர்த்தி;

கலா, அங்கே
பண்ணுறே ?

கலா : வெளெயாடுறேன்,

என்ன

Kala, what are you doing there?

அப்பா?

(1) am playing, daddy.

மூர்த்தி : இங்கே வா! காலெயிலே
வெளெயாடக்கூடாது.
காலெயிேல
படிக்கணும்... சாயங்காலம்
வெளெயாடணும்...
தெரியுதா ?

Come here!... (You) must not play

கலா

Altight, daddy.

: சரியப்பா,.

in the motning... (You) must play
in the evening... Do you understand ?
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ஆறர்த்தி : நீ பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போகவேண்டாமா ?

Don’t you have to go to school?

கலா:

போகணும்... அம்மா
வேலெயா
இருக்குறங்க.
அம்மா தானே
என்னெக்
குளிப்பாட்டணும் ?

(Yes) I should go...Mother is busy
at work.
Isn’t the mother
who
should bathe me?
-

மூர்த்தி : அம்மாவுக்காகக் காத்தி-

(You) must not wait for mother. You

நீயே

ருக்கக்கூடாது.

should bathe yourself.

குளிக்கணும்.
கலா:

அப்புறம்,

என்ன

காலெயிலே

செய்யணும் ?

மூர்த்தி : அப்புறம், டிபன்

சாப்பி-

டணும்.

Then, what
morning ?

should

(I)

Then, (you)
(breakfast).

should eat

do

in

the

(your) tiffin

கலா : டிரஸ் பண்ணவேண்டாமா?

Won't I have to dress (myse!f)?

மூர்த்தி : ஒம்பது
மணிக்கு டிரஸ்
பண்ணணும். .ஒம்பதரெ
மணிக்குப்
பள்ளிக்கூடத்து க்குப்போகணும்.

(You) should dress yourself at nine
o'clock... (You) should go to school
at nine thirty... (You) should greet
your teacher in the school... (You)

ணும். பள்ளிக் கூடத்துலே
ஆசிரியருக்கு
வணக்கம்
செொல்லணும். ஆசிரியரெ அவமரியாதெ
.செய்யக்
கூடாது. போ ! அம்மா
காத்திருக்குறாங்க.
கலா

: சரியப்பா.

should

teacher.

not

show

Go!

disrespect

to

Mother is waiting.

Okey, daddy.

DRILLS
a,

Variation drill

-15. 60. 167.

15. 60. 168.

நான் என்ன செய்யணும் 2
நீயே குளிக்கணும்.
நீ பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போகணும்.

-

நீ காலெயிலே வெளெயாடக்கூடாது..
நீ அம்மாவுக்காகக் காத்திருக்கக்கூடாது.
நீ ஆசிரியரெ அவமரியாதெ செய்யக்கூடாது.

the
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b.

Build up drill
G) நான் என்ன செய்யணும் ?
என்ன செய்யணும் ?
நான்

நான் என்ன செய்யணும் ?
என்ன செய்யணும் ?
நான் என்ன செய்டாணும் ?

(11) நீயே குளிக்கணும்.
குளிக்கணும்
நீயே

நீயே குளிக்கணும்.
சூளிக்கணும்
நீ$ய குளிக்கணும்.

(iit) நீ பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போகணும்.
போகணும்
பள்ளிக்கூடத்துக்கு

நீ பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போகணும்.
போகணும்
பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போகணும்
நீ பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
போகணும்.

நீ
(iv)

நீ காலெயிலே

வெளெயாடக்

கூடாது.
சுடு

வெளெயாட
காலெயிலே

தீ
(5) நீ அம்மாவுக்காகக்

காத்தி-

ருக்கக்கூடாது

நீ அம்மாவுக்காகக் காத்திருக்கக்
கூடாது.

காத்திருக்கக்கூடாது

காத்திருக்கக் கூடாது

அம்மாவுக்காக

அம்மாவுக்காகக் கத்திருக்கக்
கூடாது
நீ ௮ம்மாவுக்காகக் காத்திருக்கக்
கூடாது.

தீ
c.

நீ காலெயிலே வெளெயாடக்
கூடாது.
கூடாது
வெளெையாடக்கூடாது
காலெயிலே வெளெயாடக்கூடாது
நீ காலெயிலே வெளெயாடக்
கூடாது.

Expansion drill

(0 நான் என்ன செய்யணும் ?
காலெயிலே என்ன செய்ய-

ணும் ?

நான் என்ன செய்யணும்?
நான் காலெயிலே என்ன செய்ய-

ணும் ?

(1) நீ போகவேண்டாமா ?
பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போக
வேண்டாமா ?

நீ போகவேண்டமா ?
நீ பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போக
வேண்டாமா ?

Gii) நீ வெளெயாடக்

நீ வெளெயாடக் கூடாது.
நீ காலெயிலே வெளெயாடக்
கூடாது.

காலெயிலே
கூட

ஈத?

கூடாது.

வெளெயாடக்
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(4)

நீ செய்யக்கூடாது.
அவமரியாதெ

செய்யக்

நீ செய்யக்கூடாது. .
நீ அவமரியாதெ செய்யக்கூடாது.

கூடாது
ஆசிரியரெச் செய்யக்கூடாது

நீ ஆசிரியரெ அவமரியாதெ
செய்யக்கூடாது.

d.

Question-Answer drill

(ii)
(iii)

(iv)

e.

௨220920220

(i)

அங்கே என்ன பண்ணுறே
வெளெயாடுறேன்.

?

நீ பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போக வேண்டாமா

?

போகணும்.
அப்புறம் காலெயிலே என்ன செய்யணும் ?
அப்புறம் டிபன் சாப்பிடணும்.
அம்மாதானே ஏன்னெக் குளிப்பாட்டணும் ?
அம்மாவுக்காகக் காத்திருக்கக் கூடாது.
நீயே குளிக்கணும்.

Substitution drill

() நீ படிக்கணும்.

நீ படிக்கணும்.

Substitute and change the
verb accordingly.

வெளெயாடு
போ
குளிப்பாட்டு
குளி

காத்திரு
சாப்பிடு
சொல்லு

(ய நீ வெளெயாடக்கூடாது.
Substitute and change the

நீ
நீ
நீ
நீ
நீ
நீ
நீ

வெளெயாடணும்.
போகணும்.
குளிப்பாட்டணும்.
குளிக்கணும்.
காத்திருக்கணும்.
சாப்பிடணும்.
சொல்லணும்.

நீ வெளெயாடக்கூடாது.

verb accordingly.

சாப்பிடு
குளிப்பாட்டு
சொல்லு
போ

குளி

காத்திரு
படி

நீ
நீ
நீ
நீ
நீ
நீ
நீ

சாப்பிடக்கூடாது.
குளிப்பாட்டக்கூடாது. ,
சொல்லக்கூடாது.
போகக்கூடாது.
குளிக்கக்கூடாது.
காத்திருக்கக்கூடாது.
படிக்கக்கூடாது.
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f.

Transformation

drill

(i) நான்
நான்
நான்
நான்

குளிக்கணும்.
குளிப்பாட்டணும்.
போகணும்.
வெளெயாடணும்.

நீ
நீ
நீ
நீ

குளிக்க வேண்டாம்.
குளிப்பாட்ட வேண்டாம்.
போக வேண்டாம்.
வெளெயாட வேண்டாம்.

(1) நான்
நான்
நான்
நான்

வெளெயாடணும்.
குளிப்பாட்டணும்.
குளிக்கணும்.
போகணும்.

நீ
நீ
நீ
நீ

வெளெயாடக் கூடாது.
குளிப்பாட்டக் கூடாது.
குளிக்கக் கூடாது.
போகக் கூடாது.

(பம்) நீ குளிக்கணும்.

நீ வெளெயாடணும்.
நீ போகணும்.
நீ குளிப்பாட்டணும்.

நான் என்ன

செய்யணும் ?

நான் என்ன
நான் என்ன
நான் என்ன

செய்யணும் ?
செய்யணும் ?
செய்யணும் ?

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

h.

நீ காலெயிலே............. அக் mig.
நீ காலெயிலே வெளெயாடக் கூடாது.

(0 அம்மா என்னெ............. றாங்க.

(bathe)

(11) அப்புறம்,

(0128)

நான்............... றேன்.

(play)

Include the infinitive form of the verb given in parentheses against each of
the sentences as shown in the example.

16 : சாயங்காலம்............ணும். (வெளெயாடு)
சாயங்காலம் வெளெயாடணும்.
() அம்மாதானே என்னெக்............. ணும். (குளிப்பாட்டு)
(ii) நீ அம்மாவுக்காகக்............ணும். (காத்திரு)
(1) நீயே............ணும். (குளி)
(ம)

காலெயிலே

என்ன............. ணும் ? (செய்)

(2) ஆசிரியருக்கு வணக்கம்............. ணும். (சொல்லு)
i.

Fill in the blanks using
theses.

(i)
(1)
(4)
(2)

the prohibitive
்

form of the verbs

நீ காலெயிலே.............. (வெளெயாகு).
நீ அம்மாவுக்காகக்............. (காத்திரு)
ஆசிரியரெ............. (அவமரியாதெ செய்)
அம்மா என்னெக்...........-- (குளிப்பாட்டு)

given in paren-
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j.

Write the word represented by the formula.

1316 : படிக்க

utg. + Infinitive

(1) வெளெயாடூ

4 1840010142:

(ம) குளிப்பாட்டு

+ Infinitive:

(ம)

காத்திரு

...

4 Infinitive: os

“

(iv) GaP + Infinitive: ose
(v) Glaus + Infinitive: oes
(vi) coesbtegps

k.

+ Infinitive

oe வவ

Change these sentences to the negative.
(1) நீ குளிக்கணும்.
(1) நீ குளிப்பாட்டணும்.
(111) நீ போகணும்,

(2) நீ வெளெயாடணும்.

Frame questions for the answers given below following the model.

1,

11௦98] : நீ குளிக்கணும்.
நான் என்ன செய்யணும் ?
(1) நீ வெளெயாடணும்.
(i) நீ போகணும்.

(4) நீ வரணும்.
(22) நீ குளிப்பாட்டணும்.
m.

Make up ten sentences in the pattern.

Model:
[91

Subj. * 787. * கூடாது
நீ * வெளெயாட 4 கூடாது.

Answer these questions.

(i)
(ய)
(iii)
(iv)

நீங்க எத்தனெ மணிக்கு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப் போகணும்
நீங்க வகுப்புலே ஆசிரியருக்கு வணக்கம் சொல்லணுமா ?
ஆசிரியரெ அவமரியாதெ செய்யக்கூடாது, இல்லே ?
மாணவங்க காலெயிலே வெளெயாடக்கூடாது, இல்லே ?

VOCABULARY
அங்கே

‘there’

குளிப்பாட்டு

‘bathe’
‘wear, as clothes’

டிரஸ் பண்ணு

வெளெயாடு
டிரஸ்i
. அவமரியாதெ

‘play’
‘dress’
‘disrespect’

?
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GRAMMAR
The infinitive form ofa verb eteiresr leu is the corresponding
15.60.167.
verbs
question of the infinitive form of the main verb with which the auxiliary

are added.

Example:

We

mentioned

in

செய்யணும் ?

நான் என்ன

15. 60. 167.
the

meaning of ‘command’.

75. 60. 167.

that

See the following

the

auxiliary verb-gmb has the

examples.

நீயே குளிக்கணும்.
நீயே பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போகணும்.
Example:

-«y is an emphatic marker.

5. 60. 167.

15.55

lessson

நீயே குளிக்கணும்.

in
15.60.168. oat_rgy ‘must not/should not’ is although similar with a@uvb
formation, this auxiliary verb implies that.a prohibition is imposed not to carry
cut en action.
Example:

15, 60. 168.
98௩01 : வெளெயாட

நீ காலெயிலே வெளெயாடக்கூடாது.
நீ ஆசிரியரெ அவமரியாதெ செய்யக்கூடாது.
4

கூடாது

5) வெளெயாடக்கூடாது

காத்திருக்க ) கூடாது 5
செய்ய

அம்மாவுக்காக
fing.

4 கூடாது

5

காத்திருக்கக் கூடாது

செய்யக்கூடாது

(212 5.29 in 15.56)

4 காத்திருக்கக்கூடாது -5 அம்மாவுக்காகக் காத்திருக்கக்

(Refer 5.25 in 10.42)

UNIT

16
LESSON

61

WITH THE STATION MASTER
DIALOGUE
சுரேஷ் : ஸார் 1 மாயவரத்துக்குப்
போற
ரயில் எப்ப
வரும் ?

Sir, when will the train
Mayuram come ?

ஸ்டேஷன்

(It) should have come at 10 o’tlock...

மாஸ்டர் : பத்துமணிக்கு

வரணும்....இண்-

ணெக்கு நாப்பது
நிமி
ஷம் லேட். அதனாலெ
பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.
நீங்க
எங்கே
போக-

Today

(it is)

late by

forty minutes.

So, (it) will come at ten forty.
Where co you want to go?

ணும் ?

சுரேஷ் : மாயவரத்துக்குத்தாங்க.

that goes to

Up

to Mayuram, sin
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ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் : அப்படீன்னா,
இப்ப வற ரயில்லேயே
நீங்க போகலாமே ?
பத்துநாப்பது

சுரேஷ் : ஏங்க.... ?

ரொம்பக்

ரயில்லே

Why, sir...? Will there be
crowd in the ten forty train ?

much

இருக்குமா ?

கூட்டமா
ஸ்டேஷன்

If that is so, you can go very well by
the incoming train now ?

மாஸ்டர் : கோடெ
விடுமூறெ பாருங்க...
சென்னெயிலேயிருந்து
வற ரயில்வஷலேயெல்்லாம் ரொம்பக்

You see, (this) is summer vacation...
It will be crowded in the trains that
are coming from Madras.

கூட்டமா

இருக்கும்.
சுரேஷ் : அப்படீங்களா ? இந்த
ஸ்டேஷன்லே புஸ்தகம்
விக்குற கடெ இருக்குதுங்களா

ஸ்டேஷன்

Is that so?

Is there

any book shop

in this railway station ?

?

மாஸ்டர் :

மூணாவது

பிளாட்பாரத்துலே இருகேண்டீனுக்குப்
பக்கத்துலே ஒரு கடெ

க்குற

இருக்குது.

There is a shop near the canteen
which is in the third piatform--- All
the books are available there.

அங்கே

எல்லாப் புஸ்தகமும்
கெடெக்கும்.

சுரேஷ் : இங்கே டிக்கெட்

க்குற
எந்தப்

கொடு-

கெளண்டர்
பக்கம்

In which side
counter here ?

is the

ticket issuing

இருக்கு-

துங்க ?

ஸ்டேஷன்

மாஸ்டர் :

அதேோ!

அதுதாங்க

Look there!

That is the counter.

கெள.

ண்டர்.

சுரேஷ் : ரொம்ப

நன்றிங்க.

Thank (you) very much, sir.

DRILLS
a.

Variation drill

16. 61, 169,

சென்னெயிலேயிருந்து வற ரயில்லே கூட்டமா
இருக்கும்.
மாயவரத்துக்குப் போற ரயில் எப்ப வரும் 7
இங்கே டிக்கெட் கொடுக்குற கெளண்டர் எந்தப்
பக்கம் இருக்குது ?
இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே புஸ்தகம் விக்குற
கடெ. இருக்குதுங்களா ?
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b.

Build-up drill
() செனனெயிலேயிருந்து
வற
ரயில்லே கூட்டமா இருக்கும்.
இருக்கும்
கூட்டமா
ரயில்லே

வற
சென்னெயிலேயிருந்து

(1) மாயவரத்துக்குப் போற
ரயில் எப்ப வரும் ?
எப்ப வரும் ?

சென்னெயிலேயிருந்து வற
ரயில்லே கூட்டமா இருக்கும்.

இருக்கும்
கூட்டமா இருக்கும்
ரயில்லே கூட்டமா இருக்கும்
வற ரயில்லே கூட்டமா இருக்கும்
சென்னெயிலேயிருந்து வற
ரயில்லே கூட்டமா இருக்கும்.
'மாயவரத்துக்குப் போற
எப்ப

வரும் ?

எப்ப

வரும்?

ரயில்

ரயில் எப்ப வரும் ?

மாயவரத்துக்குப் போற

மாயவரத்துக்குப் போற

ரயில்

ரயில்

எப்ப வரும் ?

(11) இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே
புஸ்தகம் விக்குற கடெ. இருக்குதுங்களா ?
இருக்குதுங்களா ?
OIL.
புஸ்தகம் விக்குற

ரயில்வே

ஸ்டேஷன்லே

இந்த

இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே
புஸ்தகம் விக்குற கடெ இருக்குதுங்களா ?
இருக்குதுங்களா ?
கடெ இருக்குதுங்களா ?
புஸ்தகம் விக்குற கடெ இருக்குதுங்களா ?
ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே புஸ்தகம்
விக்குற கடெ இருக்குதுங்களா 7
இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் லே

புஸ்தகம் விக்குற கடெ இருக்குதுங்களா 2

(௭) ரயில் பத்து நாப்பதுக்கு
வரும். '
வரும்

பத்து நாப்பதுக்கு
ரயில்

ரயில் பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.
வரும்:

_ பத்து நாப்பதுக்கு வரும்
ரயில் பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.
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(9)

இந்த

ரயில் மாயவரத்துக்கு

எப்பப் போகும்

?

எப்பப் போகும்

?

ரயில் மாயவரத்துக்கு

எப்பப் போகும் ?
எப்பப் போகும் ?
மாயவரத்துக்கு எப்பப் போகும் ?

மாயவரத்துக்கு
ரயில்

ரயில் மாயவரத்துக்கு

எப்பப்

போகும் ?
இந்த ரயில் மாயவரத்துக்கு
எப்பப் போகும் ?

இந்த
c.

இந்த

Expansion drill
(0) இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே
கடெ இருக்குதுங்களா ?
புஸ்தகம் விக்குற கடெ
இருக்குதுங்களா ?

இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே
கடெ இருக்குதுங்களா ?
இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே
புஸ்தகம் விக்குற கடெ இருக்குதுங்களா

(1) இங்கே கெளண்டர் எந்தப்
பக்கம் இருக்குது ?
டிக்கெட் கொடுக்குற
கெளண்டர் எந்தப் பக்கம்

ரயில் எப்பப் போகும்?

மாயவரத்துக்கு எப்பப்
போகும் ?

இந்த ரயில் எப்பப் போகும் ?
இந்த ரயில் மாயவரத்துக்கு
எப்பப் போகும் ?
ரயில் வரும்.
ரயில் பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.

(iv) ரயில் வரும்.

பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.
d.

இங்கே கெளண்டர் எந்தப்
பக்கம் இருக்குது ?
இங்கே டிக்கெட் கொடுக்குற
கெளண்டர் எந்தப் பக்கம்

இருக்குது ?

இருக்குது ?
(111) இந்த

?

Question-Answer drill

(0 ௦:
A:

ஸார், மாயவரத்துக்குப் போற
பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.

(ii)

0:
A:

நீங்க எங்கே போகணும்
மாயவரத்துக்குத்தாங்க.

(iti)

Q:

ஏங்க....? பத்து நாப்பது ரயில்லே ரொம்பக் கூட்டமா
இருக்குமா ?
சென்னெயிலேயிருந்து வற ரயில்லேயெல்லாம்

&:

ரொம்பக்
(vi)

Q:

கூட்டமா

ரயில் எப்ப வரும் ?

?

இருக்கும்.

இங்கே டிக்கெட் கொடுக்குற கெளண்டர் எத்தப்
பக்கம் இருக்குதுங்க ?

&:

அந்தோ ! அதுதாங்க கெளண்டர்.
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2.

Substitution drill
டிக்கெட் கொடுக்குற
எங்கே இருக்குது ?

(1) டிக்கெட் கொடுக்குற
._ கெளண்டர்

எங்கே

கெளண்டர்

இருக்குது?
‘Substitute and change the
verb accordingly.
வாங்கு

வில்

டிக்கெட் வாங்குற
எங்கே இருக்குது
டிக்கெட் எடுக்குற
எங்கே இருக்குது
டிக்கெட் விக்குற

தா

டிக்கெட் தற கெளண்டர் எங்கே

எடு

கெளண்டர்
?
கெளண்டர்
?
கெளண்டர்

எங்கே இருக்குது ?

இருக்குது?
(ii) மாயவரத்துக்குப்

மாயவரத்துக்குப் போற
எப்ப வரும் ?

போற

ரயில் எப்ப வரும் ?
Substitute and change the
verb accordingly.

மாயவரத்துக்கு வற ரயில் எப்ப
வரும் ?
மாயவரத்துக்குக் கெளம்புற ரயில்
எப்ப வரும் ?
மாயவரத்துக்குப் புறப்படுற ரயில்
எப்ப வரும் ?

வா
கெளம்பு

புறப்படு
(11) ரயில் எப்ப வரும் ?
Substitute and
verb suitably.
போ

conjugate

ரயில் எப்ப வரும் 2?
the

சேரு

புறப்படு
கெளம்பு
(iv) ரயில் எப்ப

ரயில்

வரும் ?

ராபில்
ரயில்
ரயில்
ரயில்

எப்பப்
எப்பச்
எப்பப்
எப்பக்

போகும் ?.
சேரும் ?
புறப்படும் ?
கெளம்பும் ?

ரயில் எப்ப வரும் ?

Substitute

f.

வண்டி

வண்டி

பஸ்

பஸ் எப்ப

கார்

கார் எப்ப வரும் ?

Transformation

எப்ப வரும் ?
வரும் ?

drill

() மாயவரத்துக்குப் போற ரயில்
பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.

எங்கே போற் ரயில் பத்து
நாப்பதுக்கு வரும் ?
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எங்கே புஸ்தகம் விக்குற கடெ

ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே
புஸ்தகம் விக்குற கடெ

இருக்குது 7

இருக்குது.
கேண்டினுக்குப் பக்கத்துலே
புஸ்தகம் விக்குற கடெ

எங்கே புஸ்தகம் விக்குற கடெ

இருக்குது ?

இருக்குது.
பிளாட்பாரத்துலே டிக்கெட்
கொடுக்குற கெளண்டர்

எங்கே டிக்கெட் கொடுக்குற
கெளண்டர் இருக்குது ?

இருக்குது.
(1) ரயில் பத்து நாப்பதுக்கு

ரயில் பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.

வந்தது.
ரயில்லே கூட்டமா இருந்தது.
ரயில் பதினொருமணிக்குச்
சேர்ந்தது.
அங்கே எல்லாப் புஸ்தகமும்
கெடெச்சது.

ரயில்லே கூட்டமா இருக்கும்.
ரயில் பதினொருமணிக்குச் சேரும்.
அங்கே எல்லாப் புஸ்தகமும்
கெடெக்கும்.

EXERCISES

g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model : ரயில்லே ரொம்ப................ 1ஆ இருக்கும். (ஸ்)
ரயில்லே

()

(1)

ரொம்பக்

கூட்டமா

இருக்கும்.

புஸ்தகம் விக்குற.......... ...இருக்குதுங்களா 7 (shop)
re (counter)
அது டிக்கெட் கொடுக்குற

(iii) ரயில் பத்து மணிக்கு மாயவரம்......... Lb. (reach)
h.

Change these sentences into present relative participles.

Model:

ரயில் மாயவரத்துக்குப் போகுது.
மாயவரத்துக்குப் போற ரயில்....

(1) ரயில் இப்ப வருது.
(110) கடெ கேண்டிீனுக்குப் பக்கத்துலே இருக்குது.
(iii) கேண்டீன் மூணாவது பிளாட்பாரத்துலே இருக்குது.
i.

Fillin the blanks using

the relative participle

(present)

form of the verbs

given in parentheses.

(i) மாயவரத்துக்குட்......... ரயில் எப்ப வரும் ? (போ)
(1) இப்ப............ ரயில்லேயே நீங்க போகலாம். (வா)
(4) இங்கே புஸ்தகம்......... re கடெ எங்கே இருக்குது ? (வில்)
(11) டிக்கெட்.............. கெளண்டர் எந்தப் பக்கம் இருக்குது ?
(கொடு)
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j.

Join each of these pairs of simple sentences intoa complex one as shown in
the model given below.
Model : ரயில் எப்ப

வரும் ?

ரயில் மாயவரத்துக்குப்

மாயவரத்துக்குப் போற

போகுது.

ரயில் எப்ப வரும் ?

(1). நீங்க ரயில்லேயே போகலாமே ?
ரயில் இப்ப வருது.
Gi) கேண்டீனுக்குப் பக்கத்துலே ஒரு கடெ இருக்குது:
கேண்டீன் மூணாவது பிளாட்பாரத்துலே இருக்குது.
k.

Write the word represented by the formula.

Example:

Guam

போ

+ Rel. Part. (Present)

(i) eur + 8], கர். (01௧0) : ....
வவ
(யூதா
௨.௨ (ரக) :
க
(itt) Ling) + 2, [வர். (ரச?) : ..... வடவை
(0) வில் - 8௨. கர, (கடு :.....
ப
(2) இரு 4 6. வம (800) : வடவை
(ம் கொடு 4 ௪.௨௩ (8௯ :
(vili) Gag,

Change the
question.

|.

+ Rel. Part. (Present) : வவ

underlined

word

or

group

words

of

its corresponding

to

() ரயில் பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.
(11) நான் மாயவரத்துக்குப் போகணும்.
(iil) டிக்கெட் கொடுக்குற
(1) கேண்டீனுக்குப்
m.

கெளண்டர்

பக்கத்துலே

இந்தப் பக்கம்

ஒரு கடெ

இருக்குது.

இருக்குது.

Change the given nouns into the locative and add at the left to the
in the sentences given below.
(i) ரயில் : நீங்க போகலாமே

verb

?

(ய ஸ்டேஷன் : புஸ்தகம் விக்குற கடெ இருக்குது.
(பப பிளாட்பாரம்: கேண்டீன் இருக்குது.
n.

Join the following according to the sandhi rule.
(0

பக்கம்

*

உலே:..........

மாயவரம் 4 உலே .......
பிளாட்பாரம்
o.

கூட்டம்

-

உலே...........

புஸ்தகம் 4 உலே :..........

*/ உலே......

Answer the questions.

(0) சென்னெயி?லயிருந்து வற பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ்
பெங்களுருக்கு எப்ப வரும் ? உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
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(0 உங்க ஊரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே புஸ்தகம் விக்குற கடெ
இருக்குதுங்களா ?

(ili) உங்க ஊரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே எத்தனாவது
பிளாட்பாரத்துலே கேண்டீன் இருக்குது ?

விடுமுறெக்கு நீங்க எங்கே போறீங்க ?

(2) அடுத்த கோடெ

(௪) நீங்க ஊருக்குப் போற
இருக்குமா ?

ரயில்லே ரொம்பக் கூட்டமா

VOCABULARY
‘ten forty’

நாப்பது

நாப்பது

‘forty’

பத்து

கூட்டம்

‘crowd’

கோடெ

‘summer’

விடுமுறெ

‘vacation’

சேரு

‘reach’

பிளாட்பாரம்

‘platform’

கெளண்டர்

‘counter’

GRAMMAR
with the internal

So far we dealt

16.61.169.

sentences in fifteen units.

This Unit starts with

of various

structure

the complex

simple

and compound

sentences of Tamil.
This lesson introduces the relative participle or verbal
adjective.
It precedes and qualifies the nouns or the noun phrases as other
adjectives (Refer 1.4). Like adjectives this also cannot be declined. In addition
to this, it does not show any gender or number distinction agreeing with the
subject which it precedes.
This Unit in seven lessons elaborately deals with
present relative participle (Lesson 61), past relative participle (Lesson 62),

negative

relative participle

(Lesson

63),

present and

past

participial nouns

(lesson, 64, 65 and 66) and negative participial noun (lesson 67).
The relative
participle is formed by adding the suffix -.s; to the verb stem consisting of a
verb root and tense marker.

Example:

சென்னெயிலேயிருந்து வற ரயில்லே
கூட்டமா இருக்கும்.
மாயவரத்துக்குப் போற ரயில் எப்ப வரும் ?

16, 61. 169.

They qualify the following
Note that eum and Gump are relativeparticiples.
noun used as other adjectives.
As they are derived from the verb roots வா
‘come’, and

Guia

conjugated

for

‘go’ they are
present

tense

called verbal
here.

adjectives.

Example:

வற

The
ரயில்,

கொடுக்குற

கெளண்டர்,

Sandhi 30.

ன் is dropped before the honorific marker -mie.

தான்
மாயவரம்

+ WS

+

2D

பிளாட்பாரம்

விக்குற

கடெ

verb
போற

roots are
ரயில்,

616.

Example:

தாங்க

eq —> மாயவரத்துக்கு

*- உலே

௮

பிளாட்பாரத்துலே

பக்கம் 4 உலே -௮ பக்கத்துலே (82 5.17 1 2.13)
ரொம்ப * கூட்டமா 2 ரொம்பக் கூட்டமா (இருக்குமா ?)
(Refer $.14 in 1.11)
அப்படீங்க

*

இருக்குதுங்க

ஆ

5

* ஆ

அப்படீங்களா

2

௮௮ இருக்குதுங்களா ? (821௯ 8,27 1

15.55)

‘UNIT 16
LESSON

ABOUT

62

A FILM

DIALOGUE

பார்த்-

Suresh, what film did you see vesterday?

சுரேஷ் : “அபூர்வராகங்கள்” பார்த்-

J saw ‘Apoorvaragangal’, (It is) Bala-

நரசய்யா

: சுரேஷ்,

நீங்க

என்ன படம்
suis ?

தேன்.

நேத்து

பாலசந்தரோடெ

chandar’s film.

படம்.

நரசய்யா : உங்களுக்குப் பாலசந்தர் எடுக்குற படமெல்லாம் ரொம்பப் பிடிக்குமா?

Do you

like verymuch

all the films

produced by Balachandar ?
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சுரேஷ் : ஆமாங்க.
நல்ல

அவரு

ஒரு

டைரக்டர்.

நீங்க

அவரு தயாரிச்ச “அரங்கேற்றம்'
படத்தெதப்
பார்த்தீங்களா ?

Yes, sir. He is a good director. Did
you see ‘Arangetram’, the film

produced by him ?

நரசய்யா : ஆமா, நடிகெ:-பிரமீளா
நடிச்ச படம்தானே .... ?
ரொம்ப நல்ல படம்.

Yes, isn’t the film in which the
actress Pramila acted ?... (It) isa very
good film.

சுரேஷ்
: பாலசந்தர்
எடுத்த
எல்லாப் படங்களெயும்
விட “அவள் ஒரு தொடர்கதை' தான் எனக்கு

Of all the films

ரொம்பப்

பிடிச்ச

produced

by Bala-

chandar, it is the film ‘Aval oru
Thodarkathai’ that I liked most...
What about you?

படம்..

உங்களுக்கு ?
நரசய்யா : எனக்கும்
தாங்க.

அப்படித்

அவள் ஒரு

தொடர்கதை'யிலே
பாலசந்தர்
எழுதுன

வசனத்துலே
ஆழம்

இருக்குற

Same is (true) for me too. The depth
of the dialouge written by Balachandar in ‘ Aval oru Thodarkathai’

is not

found

in ‘Apoorvaragangal’

isn’t it?

“அபூர்வராகங்-

sar’ Go
இல்லெ,
இல்லெங்களா ?
சுரேஷ் : ஆமாங்க.... நீங்க சொல்லுற பாயிண்ட் ரொம்பச்
சரி. ஆனா, “அபூர்வராகங்கள்'லே நடிகர் கமல
ஹாசன் ரொம்ப ஜோரா

Yes, sir... The point you are making
is very correct. But in ‘Apoorvarahangal’ the actor Kamalahasan acts very
well.

நடிக்குறாரு.
நரசய்யா : ஆமாங்க......
உண்மெதாங்க.

அது

Yes, sir... That is true.

DRILLS
a.

Variation drill
16. 62. 170.

அது பிரமீளா நடிச்ச படம்,
பாலசந்தர் எடுத்த “அவள் ஒரு தொடர்கதை!
எனக்கு ரொம்பப் பிடிக்கும்,
“அவள் ஒரு தொடர்கதை' எனக்குப் பிடிச்ச படம்,
நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்பச்சரி.

நீங்க பாலசந்தர்
பார்த்தீங்களா ?

தயாரிச்ச

அரங்கேற்றம்"
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b.

Build

up drill

(0) அது பிரமீளா நடிச்ச படம்.
படம்
பிரமீளா

அது பிரமீளா நடிச்ச படம்.
படம்
நடிச்ச படம்
பிரமீளா நடிச்ச படம்

அது

அது

நடிச்ச

(1) நீங்க சொல்லுற

பாயிண்ட்

பிரமீளா

நீங்க சொல்லுற

ரொம்பச்

சரி.

ரொம்பச்

ரொம்பச்

சரி

ரொம்பச் சரி

படம்.

பாயிண்ட்

சரி.

பாயிண்ட்

பாயிண்ட்

சொல்லுற

சொல்லுற பாயிண்ட் ரொம்பச் சரி
நீங்க சொல்லுற பாயிண்ட்

நீங்க

ரொம்பச்

(111) நீங்க பாலசந்தர் தயாரிச்ச
“அரங்கேற்றம்' பார்த்தீங்கங்களா

ரொம்பச்

சரி

சரி.

நீங்க பாலசந்தர் தயாரிச்ச
“அரங்கேற்றம்' பார்த்தீங்களா ?

?

பார்த்தீங்களா ?

“அரங்கேற்றம்”
பாலசந்தர் தயாரிச்ச
நீங்க

(119) “அவள் ஒரு தொடர்கதை”
எனக்குப் பிடிச்ச படம்.
படம்

பிடிச்ச
எனக்கு

“அவள் ஒரு தொடர் கதை”
c.

நடிச்ச

பார்த்தீங்களா ?
“அரங்கேற்றம்' பார்த்தீங்களா ?
பாலசந்தர் தயாரிச்ச அரங்
கேற்றம்' பார்த்தீங்களா ?
நீங்க பாலசந்தர் தயாரிச்ச
“அரங்கேற்றம்” பார்த்தீங்களா ?
“அவள் ஒரு தொடர் கதை'
எனக்குப் பிடிச்ச படம்.
படம்
பிடிச்ச படம்
எனக்குப் பிடிச்ச படம்
“அவள் ஒரு தொடர்கதை”
எனக்குப் பிடிச்ச படம்.

Expansion drill

(1) அது படம்.
பிரமீளா நடிச்ச படம்

அது படம்.
அது பிரமீளா நடிச்ச படம்.

(1) நீங்க பார்த்தீங்களா ?
பாலசந்தர் தயாரிச்ச “அரங்கேற்றம்' பார்த்தீங்களா ?

நீங்க பார்த்தீங்களா ?
நீங்க பாலசந்தர் தயாரிச்ச
“அரங்கேற்றம்' பார்த்தீங்களா ?

(ம)

அது படம்.

அது

படம்.

எனக்குப் பிடிச்ச படம்

அது எனக்குப் பிடிச்ச படம்.
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d.

Question-Answer drill

Gi)
(0

(ii)

௦:

நீங்க நேத்து என்ன படம் பார்த்தீங்க 2

க்:

“அபூர்வராகங்கள்'

6:

உங்களுக்குப் பாலசந்தர் எ( குற
ரொம்பப் பிடிக்குமா 7

A:

ஆமாங்க.

0:

அவள்

&:

எனக்கும் அப்படித்தாங்க.

பார்த்தேன.

ஒரு தொடர்கதை'

ட

ங்களெல்லாம்

ஈக்கு ரொம்பப்

தா

பிடிச்ச படம்....உங்களுக்கு ?

e.

Substitution drill

(1) அது பிரமீளா நடிச்ச படம்,

அது பிரமீளா நடிச்ச படம்.

Substitute and change the
verb accordingly.

எடு
பாரு

அது பிரமீளா எடுத்த படம்.
அது பிரமீளா பார்த்த படம்.

போ

அது பிரமீளா

(1) நீங்க சொல்லுற

பாயிண்ட்

போன

நீங்க சொல்லுற

படம்.

பாயிண்ட் சரி.

சரி,
Substitute and change the
verb accordingly.

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

கேளு
முது
பேசு

Lily.
(ர) நீங்க என்ன

படம் பார்த்-

கேக்குற பாயிண்ட் சரி.
எழுதுற பாயிண்ட் சரி.
பேசுற பாயிண்ட் சரி,
படிக்குற பாயிண்ட் சரி.

நீங்க என்ன

படம் பார்த்தீங்க 7

நீங்க என்ன
நீங்க என்ன

சினிமா பார்த்தீங்க ?
நாடகம் பார்த்தீங்க ?

தீங்க 2?
Substitute

சினிமா
நாடகம்
f.

Transformation drill

(1) அது பாலசந்தர் தயாரிச்ச
படம்.

அது பிரமீளா நடிச்ச படம்,
அது எனக்குப் பிடிச்ச படம்.
அது

பாலசந்தர்

எழுதுன

அது பாலசந்தர் தயாரிக்குற
படம்.
அது பிரமீளா நடிக்குற படம்.
அது எனக்குப் பிடிக்குற படம்.
அது பாலசந்தர் எழுதுற வசனம்.

வம்,

நீங்க சொன்ன
சரீ,

பாயிண்ட்.

நீங்க சொல்லுற

பாயிண்ட் சரி.
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EXERCISES
ஓ

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given

below.
1௦021:

நேத்து

என்ன............. பார்த்தீங்க 2 (பட)

நேத்து என்ன

படம் பார்த்தீங்க ?

(i) அது............. பிரமீளா நடிச்ச படம். (actress)
(1) அது எனக்கு ரொம்பம்.............. ச்ச படம். (like)

(1) அது அவரு எழுதுன..............
(12) கமலஹாசன்

ரொம்ப

(பவ4௦ஹய0)

நல்லா.............. HAH

(ம) அவரு............கமலஹாசன்.
(V1) அது

h.

(act)

(6௦1௦)

பாலசந்தர்............ ச்ச படம்.

(0ா௦0ப௦6)

Change these sentences into present relative participles.
11௦081 : நான் நேத்துப் படம் பார்த்தேன்.
நான் நேத்துப் பார்த்த படம்....
(1) பாலசந்தர் படம் எடுத்தாரு.
(19) வரு அரங்கேற்றம்' படம் தயாரிச்சாரு.
(iil) அவரு வசனம் எழுதுனாரு.

i.

Change these sentences into

past

relative participles.

00௦! : பாலசந்தர் படம் எடுக்குறாரு.
பாலசந்தர்

எடுக்குற

படம்...

(1) நான் படம் பார்க்குறேன்.
(iit) அவரு அரங்கேற்றம்” படம் தயாரிக்குறாரு.
(iil) அவரு வசனம் எழுதுறாரு.
j.

Fillin the blanks using
given in parentheses.
(1) இது

the

relative

participle

பாலசந்தர்........... படம்.

(past)

form

uf tne verbs

(எடு)

(11) இது நடிகெ பிரமீளா............. படம். (நடி)
(11) இது எனக்கு ரொம்பம்............ படம். (பிடி)
(12)

நீங்க... பாயிண்ட் ரொம்பச் சரி. (சொல்ல;
அவரு... வைய வசனம். , (எழுது)

(1) இது

(ு) இத। பாலசந்தர்...
k.

படம்.

(தயாரி),

Write the word represented by the formula.

Example:
(0

நடி

er@&@Q9

குடி

+ Rel. Part. (Present)

t+ Rel. Part. (Present) ; ப

(ii) பிடி * Rel. காட (௯௯0)
(ய)

or@

அவவ

: (ட

+ Rel. Part. (Present) : வய

(00 கொடு

- 86.1.

(மாயி

:
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(v) cama
(0)

+ Rel. Part. (Past) : ...... அவை

எழுது

+

Rel. Part. (Past) : ......

ப

(vil) Gemebay + Rel. Part. (Past) : ...... பவ
(11) இரு + Rel. வரர. (0௧௧6) : வவ
(ix) eum

+

Rel. Part. (Past):

பப

(x) Gaus + 17321, வா. (0850) : ....்...ப
(x!) G@leus + Rel. Part. 0௯0: ....... ப
the

Change

|.

word

underlined

or group

of

words

to its corresponding

question.

(i) நான் 'அபூர்வராகங்கள்' படம் பார்த்தேன்.
(ii) அவரு ஒரு
(11) அது

நல்ல

Gomis

டைரக்டர்.

நல்ல படம்.

(5) பாலசந்தர் எடுத்த எல்லாப் படங்களெயும் விட இது
அவருக்குப் பிடிச்ச படம்.
m.

Change these sentences to the past tense.
(i) இது

இப்ப

வற

ரயில்.

(11) இது புஸ்தகம் விக்குற கடெ.
(0
(11)
(5)
(1)
n.

உங்களுக்குப் பாலசந்தர் எடுக்குற படம் ரொம்பப் பிடிக்குமா ?
இது பிரமீளா நடிக்குற படம்தானே ?
உங்களுக்குப் பிடிக்குற படம் எது ?
பாலசந்தர் எழுதுற வசனம் எனக்குப் பிடிக்கும்.

Answer the questions.

(பி நீங்க நேத்துப் படம் பார்த்தீங்களா ?
(1) உங்களுக்குச் சாந்தாராம் எடுக்குற படமெல்லாம் பிடிக்குமா ?
(10) சத்யஜித் ரே வங்காளப்
டைரக்டர்,

(2)
(1)
(vi)
1)

படம் எ௫க்குற

ஒரு

பெரிய

இல்லே 7?

நீங்க சிவாஜி கணேசன் நடிச்ச தமிழ்ப்படம் பார்த்தீங்களா ?
உங்களுக்குப் பிடிச்ச ஹிந்தி நடிகெ யாரு ?
உங்களுக்கு யாரு எழுதுன வசனம் பிடிக்கும் ?
நீங்க போன பரீட்செயிலே கேட்ட எல்லாக் கேள்விக்கும்
பதில் எழுதுனீங்களா ?

VOCABULARY
படம்
e_ga&t_it

‘cinema’
‘(cinema) director’

நடிகெ
பிடி

‘an actress’
‘like’

ஆழம்

‘depth’

ஜோரா

‘well’

எடு
தயாரி

‘take, produce’
‘produce’

நடி
வசனம்

‘act’
‘dialogue’

நடிகர்

‘am actor’
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16.62.170.

The past relative

past tense matker and
16. 62.170.

Note

that pig.

participle form is expressed by the

அது பிரமீளா நடிச்ச படம்.
நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்பச் சரி.

and Glemetresr are derived from the verb roots mig ‘act’ and

Glemevqy ‘say’ respectively.
2001ம்:

தான்

*

verb root,

the suffix ~.2;, Example:

ங்க-5 தாங்க

(8221 5.30 ம 16.61)

அப்படி * தான் -5 அப்படித்தான் (Refer $.21 in 3.20)
இல்லெங்க . ஆ -? இல்லெங்களா (8242 8.27 1 15.55)
பார்த்தீங்க * ஆ 2 பார்த்தீங்களா (88 5.19 15 2.14)

UNIT

16

LESSON

ABOUT

AN

63

ACTOR

DIALOGUE
செல்வி

: கலா,

Gurar

uftLGe-

யிலேகணக்குலே எத்தனெ
மார்க்கு வாங்குனே ?
கலா

பாஸ் மார்க்குத்தான் வாங்கு
னேன்.
பரீட்செயிலே
கேட்ட ரெண்டு கேள்வி
எனக்குச் சரியாப் புரியலெ.

அப்புறம்,

நான்

படிக்காத
பகுதியிலேயிருந்து
நெறெயக்
கேள்வி இருந்தது....அத
னாலெ
ரொம்ப மார்க்கு
எனக்குக் கெடெக்கலெ.

Kala, howmany marks did you get in
mathematics in the last test 7

1 got just pass mark. I did not understand correctly the two-questions that
were asked in the test. Then there
were many questions from the
portions which J had not read. That
is why ] did not get more marks.
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செல்வி : நீ நேத்து சினிமாவுக்குப்
போனேயா ?

Did you go to cinema yesterday ?

கலா : ஆமா.

Yes, I went to a Hindi film.

ஒரு

இந்திப்

படத்-

துக்குப் போனேன்.
which

you

செல்வி : நீ பார்க்காத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமேயில்லெயா ?

Is there any Hindi film
have not seen ?

கலா : அப்படி இல்லெ....அதேகமா

(it is) not like that... (I) will see
almost all the films.... | like verymuch
the film in which Rajeshkhanna

எல்லாப்படத்தெயும்

ராஜேஷ்

பார்ப்பேன்....

கன்னா நடிச்ச படம்
எனக்கு ரொம்பப் பிடிக்-

acted.

கும்.

செல்வி : இப்ப
எல்லாம் அவரு
நடிக்காத
படமேம

is no

Nowdays there
he is not acting,

film in

which

isn’t it ?

இல்லெ, இல்லெயா ?
கலா:

ஆமா.

அவரு

நடிக்குற

படத்தெ
எல்லாரும்
விரும்புறாங்க .... நரன்
போஸ்டாபீஸாக்குப்
போகணும். வரட்டுமா ?
செல்வி

: சரி.

Everybody likes the film in
Yes.
I have to go to post
which he acts.
take leave of you?
(I)
Shall!
office.

Okay.

._DRILLS
a.

Variation drill

16. 63. 171,

நீ

பார்க்காத இந்திப்படம் ஒண்ணுமே இல்லெ.
இப்ப எல்லாம் அவரு நடிக்காத படமே இல்லெ.
நான் படிக்காத பகுதியிலேயிருந்து நெறெயக்

கேள்வி இருந்தது.
6.

Build up drill
(0 நீ பார்க்காத இந்திப்படம்

ஒண்ணுமே
இல்லெ
ஒண்ணுமே
இந்திப்படம்
பார்க்காத

நீ

இல்லெ.

நீ பார்க்காத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமே இல்லெ.

இல்லெ
ஒண்ணுமே

இல்லெ

இந்திப்படம் ஒண்ணுமே இல்லெ
பார்க்காத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமே இல்லெ.
நீ பார்க்காத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமே இல்லெ.
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(1) இப்ப எல்லாம் அவரு
காத படமே இல்லெ.
இல்லெ
படமே

நடிக்-

நடிக்காத

அவரு
இப்ப

இப்ப எல்லாம் அவரு நடிக்காத
படமே இல்லெ.
இல்லெ
படமே இல்லெ.
கடிக்காத படமே இல்லெ
அவரு நடிக்காத படமே இல்லெ
இப்ப

எல்லாம்

படமே
(iii) நான் படிக்காத பகுதியிலேயிருந்து நெறெயக் கேள்வி

இருந்தது.

நடிக்காத

இல்லெ.

நான் படிக்காத பகுதியிலேயிருந்து
நெறெயக் கேள்வி இருந்தது.

இருந்தது

இருந்தது
கேள்வி

கேள்வி இருந்தது

நெறெய
படிக்காத பகுதியிலேயிருந்து

நெறெயக் கேள்வி இருந்தது

நான்
c.

எல்லாம் அவரு

படிக்காத பகுதியிலேயிருந்து
நெறெயக் கேள்வி இருந்தது
நான் படிக்காத பசு தியிலேயிருந்து
நெறெயக் கேள்வி இருந்தது.

Expansion drill

அவரு

(1) அவரு நடிக்காத படமே
இல்லெ.
இப்ப எல்லாம் இல்லெ

அவரு நடிக்காத படமே
எல்லாம் இல்லெ.

இல்லெ.
இப்ப
்

நீ பார்க்காத இந்திப்படம் இல்லெ.

(4) நீ பார்க்காத இந்திப்படம்
இல்லெ.
ஒண்ணுமே இல்லெ

நீ பார்க்காத இந்திப்படம்
ஓண்ணுமே இல்லெ.

(1) நெறெயக் கேள்வி இருந்தது.
நான் படிக்காத பகுதியிலே-

யிருந்து இருந்தது
d.

நடிக்காத படமே

நெறெயக் கேள்வி இருந்தது.
நெறெயக் கேள்வி நான் படிக்காத

பகுதியிலேயிருந்து இருந்தது.

Question-Answer drill

(i)

Q:
&:

(i) Q:
A:

(iii)

Q:
A;

போன பரீட்செயிலே கணக்குலே எத்தனெ மார்க்கு
வாங்குனே ?
பாஸ் மார்க்குதான் வாங்குனேன்.
நீ நேத்து சினிமாவுக்குப் போனேயா ?
ஆமா. ஒரு இந்திப்படத்துக்குப் போனேன்.
நீ பார்க்காத இந்திப்படம் ஒண்ணுமேயில்லெயா ?
அப்படி இல்லெ...அநேகமா எல்லாப் படங்களையும்
பார்ப்பேன்.

(iv)

0:

இப்ப எல்லாம் அவரு நடிக்காத படமே

A:

இல்லெயா
ஆமா.

?

இல்லெ,
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e.

Substitution drill
(1) அது நான் படிக்காத பகுதி,

அது

நான் படிக்காத பகுதி.

கேளு

அது

நான் கேக்காத

எழுது

அது நான் எழுதாத பகுதி-

Substitute and change
verb accordingly.

the

பேசு

அது

நான்

பாரு

அது

நான் பார்க்காத பகுதி.

(1) நீ பார்க்காத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமே இல்லெயா ?

பேசாத

பகுதி.
பகுதி.

நீ பார்க்காத இந்திப் படம்
ஓண்ணுமே இல்லெயா ?

Substitute and change the
pronoun accordingly.

போ

நீ போகாத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமே இல்லெயா ?
நீ வராத இந்திப்படம் ஒண்ணுமெ
இல்லெயா ?
நீ சிபாரிசு பண்ணாத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமே இல்லெயா ?

வா
சிபாரிசுபண்ணு

நடி

நீ நடிக்காத இந்திப்படம்
ஒண்ணுமே

f.

இல்லெயா

?

Transformation drill

(0) இது நான் படிச்ச பகுதி.

இது நான் படிக்காத பகுதி.

இது நான் படிக்குற பகுதி.
இது ராஜேஷ்கன்னா நடிச்ச

இது நான் படிக்காத பகுதி.
இது ராஜேஷ்கன்னா நடிக்காத

படம்.

படம்.

இது ராஜேஷ்கன்னா நடிக்குற

இது ராஜேஷ்களனா நடிக்காத

படம்.
இது நீபார்த்த இந்திப்படம்.
இது நீ பார்க்குற இந்திப்

படம்.
இது நீ பார்க்காத இந்திப்படம்.
இது நீ பார்க்காத இந்திப்படம்.

படம்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cués given in parentheses as in the model given
below.
Model:

நீ எத்தனெ
நீ எத்தனெ

மார்க்கு............லே வாங்குனே ?
(mathematics)
மார்க்கு கணக்குலே வாங்குனே ?

CG) நீ எத்தனெ மார்க்கு... eee னே? ல
(11) கேள்வி படிக்காத.......... யிலேயிருந்து இருந்தது.
Gil) ராஜேஷ்கன்னா படத்தெ எல்லாரும்............. gma.

(2௦111௦)
(like)
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h.

Change thése sentences into present relative participles.

Model : கேள்வி எனக்குப் புரியுது.
எனக்குப் புரியுற கேள்வி...
(i) நான் நல்ல மார்க்கு வாங்குறேன்.
Gi) நான் இந்திப்படம் பார்க்குறேன்.
(1) நான் சினிமாவுக்குப் போறேன்.

(19) ராஜேஷ்கன்னா நடிக்குறாரு(ம) எல்லாரும் அந்தப் படத்தெ
i.

விரும்புறாங்க.

Change these sentences into past relative participles.
24002] : நான் மார்க்கு வாங்குனேன்.
மார்க்கு வாங்குன நான்....
(1)
(1)
(111)
(0)
(ம)

j.

Change

நான் இந்திப்படம் பார்த்தேன்.
ராஜேஷ்கன்னா நடிச்சாரு.
எல்லாரும் அந்தப் படத்தெ விரும்புறாங்க.
கேள்வி எனக்குப் புரிஞ்சது.
நான் சினிமாவுக்குப் போனேன்.
these sentences into negative relative participles.

Model:
(0)
(1)
(ili)
(1)
(௪)
k.

நான் சினிமாவுக்குப் போகலெ.
சினிமாவுக்குப் போகாத நான்....

நான் இந்திப்படம் பார்க்கலெ.
ராஜேஷ்கன்னா நடிக்கலெ.
எல்லாரும் அந்தப் படத்தெ விரும்பலெ.
கேள்வி எனக்குப் புரியலெ.
மார்க்கு எனக்குக் கெடெக்கலெ.

Fill in the blanks

using

the

relative

participle

(past) form

of the

verbs

given in parentheses.
(ய...

பரீட்செயிலே எத்தனெ

மார்க்கு வாங்குனே

?
(போ)
(1) பரீட்செயிலே............ கேள்வி எனக்குப் புரியலெ. (கேளு)
(11) நான்.............பகுதியிலேருந்து நெறெயக் கேள்வி இருந்தது.

(படி)
(1) இது நீ........... இந்திப்படம். (பாரு)
(2) இது எல்லாரும்.............. படம். (விரும்பு)
l,

Fill in the blanks using the relative participle
given in parentheses.
(0

இது

(ii) நான்...

(negative) form of the verbs

பரீட்செயிலே.............கேள்வி.

(கேளு)

eee eeeeeee பகுதியிலேயிருந்து நெறெயக் கேள்வி

இருந்தது. (படி)
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(11) இது நான்............. இந்திப்படம். (பாரு)
(12) அவரு...
படமே இல்லெ. (நடி)
(9) இது நான்............ இந்திப்படம். (விரும்பு)
m,

Write the word represented by the formula.
Example:

வராத

cur + Rel, Part. (Neg)

(i) uit + Rel. Part. (Neg) t வவ
(ii) இரு - &லி, மலர். (0122) : வ
(iii) கொடு * 8.௨. (112 : .......( (வ
(iv) Gea,

(௫)
(2)
(910)
(viii)
n,

+ 8ல். 74,

(1122) : வைக

படி * 2.1
(0120: வை
கேளு * 2.1௨, (012ஐு: ....... வ
விரும்பு * 2, மஹ. (122) : வவ
Gum 4 12. கார, (01௪2) : வ

Change the given nouns into the
the sentences given below.

dative and add at the left to the verb in

(i) நான் : கேள்வி புரியலெ.
(1) படம் : நான் போனேன்.
(iii) போஸ்டாபீஸ் : நான் போகணும்.
௦.

Change the given nouns into the objective and add at
in the sentences given below.

the left to the verb

(0) படம் : நான் பார்ப்பேன்.

(1) இந்திப்படம்: எல்லாரும் விரும்புறாங்க.
(11) கேள்வி : நீங்க கேளுங்க.
p.

Answer these questions.

(0 போன பரீட்செயிலே நீங்க படிக்காத பகுதியிலையிருந்து
நெறெயக் கேள்வி கேட்டாங்களா ?
(14) நீங்க பார்க்காத ஒரு இந்திப்படத்தோடெ பேரெ எழுதுங்க.
(0) ராஜேஷ்கன்னா நடிச்ச படம் உங்களுக்கு நல்லாப் பிடிக்குமா?
(14) நீங்க இப்பப் படிக்குற புஸ்தகத்தோடெ பேரு என்ன ?
(௪) உங்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்குற ஆசிரியரு பேரு என்ன ?
(10) நேத்து வகுப்புக்கு வராத மணவரு யாரு ?

VOCABULARY
கணக்கு

°
‘mathematics’

வாங்கு

‘get’

பகுதி

‘portion’

மார்க்கு

‘marks’

பாஸ்)

‘pass’

விரும்பு

‘wish, like’
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GRAMMAR
The negative relative

16.63.171.

participle is formed by adding the negative

suffix -.9, which occurs in the negative verbs like eugmg) ‘will not come’
@euswirgy ‘will not do’ etc., to any verb roots. The relative participle suffix
-9

is

added

immediately

to the negative

marker.

Consider

the following

examples.

நீ பார்க்காத இந்திப்படம் ஒண்ணுமே இல்லெ.
இப்ப எல்லாம் அவரு நடிக்காத படமே இல்லெ.

16. 63. 171.

௨1௦ நடிக்காத ௨௨ 0281146 1212117௪ participles and they are derived
Note that the verb root
from the verbs tig, ‘see’ and gig ‘act’ respectively.
in general, has no tense
is not conjugated for any tense. That is to say, negative
negative expression
corresponding
the
as
Hence, this may be treated
in Tamil.

பார்க்காத

of beth present and past relative participles. Example: eum/eugrgs ; போற/
போகாத ; விக்குற/விக்காத (16.61) ; நடிச்ச/நடிக்காத ; பிடிச்ச/பிடிக்-.
காத ; எடுத்த/எடுக்காத (16.62).
: பரீட்செ 4 இலே -5 பரீட்செயிலே
சரி, ஆ-2 சரியா
இல்லெ 4, ஆ - இல்லெயா (8௨2 8.81 1.5)
சரியா - புரியலெ -5 சரியாப் புரியலெ (2 5.21 1௩ 3.20)

8800

எனக்கு

4

சரியா

சினிமாவுக்கு
்

5

எனக்குச்

* போனேயா

சரியாப் (புரியலெ)

-2 சினிமாவுக்குப் போனேயா
(Refer $.18 in 2.14)

இந்தி - படம் 5 இந்திப்படம்
எல்லா 4 படத்தெயும் -2 எல்லாப் படத்தெயும் (8242 S. 4 in 1.2)

UNIT 16 »
LESSON

OPENING

AN

ACCOUNT

IN THE

64

BANK

DIALOGUE
மணி

Vanakkam.

: வணக்கம்.

மேனேஜர் : வணக்கம் .... என்ன
வேணுங்க ?

Vanakkam... What (do you) want, sir?

மணி:

(I) want to open an
bank.

உங்க

பேங்குலே

அக்கவுண்ட்

ஒரு”:

தெறக்-

account

in your

கணும்.
மேனேஜர்

: உக்காருங்க.
நான்
ஒரு பாரம்
கொடுக்குறேன். அதெ அக்கவுண்ட்

தெறக்குறவங்க
பூர்த்தி பண்ணணும்.
உங்க பேருலே தானே
அக்கவுண்ட்
தெறக்குறீங்க ?

Please be seated.
J will give a form.
Those who open the account should
fill it up. (I think) (vou) are opening
the account in your name ?
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மணி

: ஆமாங்க.

மேனேஜர்

Yes, sir.

: அப்படீன்னா,
பாரத்தெ

இந்தப்

நீங்களே

If that is so, please fill up this form
yourself,

பூர்த்தி பண்ணுங்க.
மணி
: நான்

படிச்ச-

I am not one who learned English...

இல்லெங்க....

Can you fill up this form yourself for
me?

இங்கிலீஷ்

வன்

இந்தப்

பாரத்தெ

நீங்களே எனக்காகப்

பூர்த்தி

பண்ண

முடி

யுமா ?
மேனேஜர்

: கொடுங்க....உங்களெ

பேங்குக்கு

அறிமுகப்-

Please

give

(it)...

Who

introduces

(you) to the bank ?

படுத்துறவரு யாரு ?
மணி

Nobody, sir.

: யாரும் இல்லெங்க.

மேனேஜர் : இந்தப் பேபேங்குலே
அக்கவுண்ட்

இருக்கு-

றவங்கள்லே

யாரெயா-

வது

Do

you

know

anybody

who

has

account in this bank ?

உங்களுக்குத்

தெரியுமா ?
மணி

: தெரியும்.

சுரேஷ்

ஸார்

இந்தப் பேங்குலே

பணம்

போடுறவருதான். அவரு
போதுமா ?
மேனேஜர் : போதும்.

அவருகிட்-

'டெயிருந்து இதுலே ஒரு
கையொப்பம் வாங்குங்க.

அப்புறம்,

(I) know. Mr. Suresh is also one who
has

account

in

this

bank.

Is

his

(recommendation) sufficient ?

(It) is sufficient. (You) please get a
signature fram him here. Then, (you)
please come and see me.

என்னெெப்

பாருங்க.

மணி :

சரிங்க, வறேன்.

மேனேஜர் : வாங்க.

Alright sir, (1) take leave of you.
Please do.

DRILLS
_a, Variation drill

16. 64. 172, நான் அவ்வளவா இங்கிலீஷ் படிக்குறவன் இல்லெ.
சுரேஷ் இந்தப் பேங்குலே பணம் போடுறவரு. :
உங்களெப் பேங்குக்கு அறிமுகப்படுத்துறவரு யாரு?

இதெ அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க பூர்த்தி
பண்ணணும்.
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b.
்

Build up drill .
Gi) நான் அவ்வளவா இங்கிலீஷ்
படிக்குறவன் இல்லெ.
இல்லெ

படிக்குறவன்
இங்கிலீஷ்
அவ்வளவா

நான்

நான் அவ்வளவா இங்கிலீஷ்
படிக்குறவன் இல்லெ.
இல்லெ
படிக்குறவன் இல்லெ
இங்கிலீஷ் படிக்குறவன் இல்லெ
அவ்வளவா இங்கிலீஷ் படிக்குறவன் இல்லெ
நான் அவ்வளவா

இங்கிலீஷ்

படிக்குறவன் இல்லெ.
(1) அருணசைலம்

இந்தப் Cum

குலே பணம் போடுறவரு.

போடுறவரு
பணம்

பேங்குலே

இந்த
அருணாசலம்
(111) உங்களெப் பேங்குக்கு

Mud
அருணாசலம் இந்தப் பேங்குலே
பணம் போடுறவரு.
உங்களெப் பேங்குக்கு

அறிமுகப்-

அறிமுகப்படுத்துறவரு யாரு?

படுத்துறவரு யாரு ?

யாரு?

யாரு ?

அறிமுகப்படுத்துறவரு

அறிமுகப்படுத்துறவரு யாரு ?
பேங்குக்கு அறிமுகப்படுத்துறவரு

பேங்குக்கு
உங்களெ

(iv) அதெ அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க பூர்த்தி பண்ணணும்.
பூர்த்தி பண்ணணும்
அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க

அதெ
6,

அருணாசலம். இந்தப் பேங்குலே
பணம் போடுறவரு.
போ டுறவரு
பணம் பேடுறவரு
பேங்குலே பணம் போடுறவரு
இந்தப் பேங்குலே பணம் போடு-

யாரு ?
உங்களெப் பேங்குக்கு
படுத்துறவரு யாரு ₹

அறிமுகப்

அதெ அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க பூர்த்தி பண்ணணும்.
பூர்த்தி பண்ணணும்
அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க
பூர்த்தி பண்ணாணும்
அதெ அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க
பூர்த்தி பண்ணணும்.

Expansion drill
() அருணாசலம் பணம் பேோடு-

pan.
இந்தப் பேங்குலெ பணம்
போடுறவரு

அருணாசலம் பணம் போடுறவரு,
அருணாசலம் இந்தப் பேங்குலே
பணம் போடுறவரு:
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(ம) உங்களெ

உங்களெ அறிமுகப்படுத்துறவரு
யாரு?
உங்களைப் பேங்குக்கு அறிமுகப்-

அறிமுகப்படுத்து-

றவரு யாரு ?
டேங்குக்கு அறிமுகப்படுத்துறவரு யாரு ?

படுத்துறவரு யாரு ?
அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க
பூர்த்தி பண்ணணும்.
அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க
அதெப் பூர்த்தி பண்ணணும்.

(111) அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க
பூர்த்தி பண்ணணும்.
அதெப் பூர்த்தி பண்ணணும்
d,

Question-Answer drill
G)

௦:

என்ன

A:

உங்க பேங்குலே ஒரு அக்கவுண்ட் தெறக்கணும்.

?

(ii) Q:
A:

உங்க பேருலேதானே
ஆமாங்க.

(iii) Q:

உங்களெப் பேங்குக்கு அறிமுகப்படுத்துறவரு யாரு ?
யாரும் இல்லெங்க.

க:
(iv)

Q:
க:

e.

வேணுங்க

அக்கவுண்ட் தெறக்குறீங்க ?

இந்தப் பேங்குலே அக்கவுண்ட் இருக்குறவங்கள்
லே
யாரெயாவது உங்களுக்குத் தெரியுமா 7
தெரியும்.

Substitution drill

(0) நான் இங்கிலீஷ் படிக்குறவன்
இல்லெ.
Substitute and change the
verb accordingly.

வாசி

நான் இங்கிலீஷ் படிக்குறவன்

இல்லெ.
நான் இங்கிலீஷ் வாசிக்குறவன்
இல்லெ.
நான் இங்கிலீஷ் எழுதுறவன்
இல்லெ..
நான் இங்கிலீஷ் பேசுறவன்
இல்லெ.
நான் இங்கிலீஷ் கற்பிக்குறவன்
இல்லெ.

எழுது
பேசு

கற்பி
(ii) நான் இங்கிலீஷ் படிக்குறவன்.

நான் இங்கிலீஷ் படிக்குறவன்.

Substitute and change the
participial noun accordingly.

தாங்க
நாம
நீங்க

அவ

'

அவரு

- அவங்க

நாங்க இங்கிலீஷ் படிக்குறவங்க.
நாம இங்கிலீஷ் படிக்குறவங்க.
நீங்க இங்கிலீஷ் படிக்குறவங்க.
அவ இங்கிலீஷ் படிக்குறவ.
அவரு

இங்கிலீஷ் படிக்குறவரு.

அவங்க இங்கிலீஷ் படிக்குறவங்க.
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(iii) நீங்க இதுலே கையொப்பம்
வாங்குங்க.
கையெழுத்து

f.

Transformation

நீங்க இதுலே கையொப்பம்
வாங்குங்க.
நீங்க இதுலே கையெழுத்து
வாங்குங்க.

drill

(i) இவரு என்னெ

அறிமுகப்ப-

இவரு

யாரு ?

இவரு

யாரு ?

டுத்துறவரு.
இவரு அக்கவுண்ட் தெறக்குDoug.
இவரு பேங்குலே பணம்
டோடுறவரு.
இவரு பாரம் கொடுக்குறவரு:

இவரு யாரு ?
இவருயாரு

?

“EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in. parentheses as in the model given
below,
்
1௦01

: இந்தப் பாரத்தெ நீங்களே.............ங்க.

(fill up)

இந்தப் பாரத்தெ நீங்களே பூர்த்தி பண்ணுங்க.
(1) உங்களெ............... Mou

wing ? (introduce)

(ii) இவரு டபேங்குலே பணம்............. றவரு. (820510)
(1)

h.

அவருகிட்டெயிருந்து............-- வாங்குங்க.

(51ஜ0கமா2)

Fill in the blanks using the appropriate conjugated noun (Participial noun)

forms of the verb city. ‘read’ in the present tense.

(ii) B (masc) «0... eee
(iii) B (fem) ......
(1) அவன்...........

i.

Change these
the model.

sentences
Model:

into

participial

constructions (present) following

அவங்க அக்கவுண்ட் தெறக்குரறுங்க.
அக்கவுண்ட். தெறக்குற அவங்க...
அக்கவுண்ட் தெறக்குறவங்க....
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(1)
(0
(111)
(1)
(2)
j.

அவரு பேங்குக்கு அறிமுகப்படுத்துறாரு.
அருணாசலம் இந்தப் பேங்குலே பணம் போடுறாரு.
நான் பாரம் கொடுக்குறேன்.
நீங்க பாரத்தெப் பூர்த்தி பண்ணுறீங்க.
நீங்க கையொப்பம் வாங்குறீங்க.

Rewrite the formulae following the model.
Model:

wig

+ Obj. + ஆவது

(i) அவன் 4 0. * ஆவது
(1) அவ

- யாரெயாவது

-

.......(ப

+ Inst. + ஆவது ௪ ....
+ Loc. + ஆவது ௪...

வைய

Gil) அவங்க

(iv) eres + Dat. + ஆவது 4... ய
(v) அவரு + ADL + ஆவது a வவ
(ம் எங்க

k.

4 500.

* ஆவது

எ... வவ

Answer the questions.
(0) உங்களுக்குப் பேங்குலே அக்கவுண்ட் தெறக்கணுமா ?
(1) உங்களெ மைசூரு பேங்குக்கு அறிமுகப்படுத்துனவரு யாரு ?
(0) நீங்க இங்கிலீஷ் நல்லாப் படிக்குறவரா ?

(ு) உங்ககூடத்

தமிழ் படிக்குறவங்கள்லே யாரெ

உங்களுக்கு

ரொம்ப நல்லாப் பிடிக்கும் ?
(௫) நீங்க எந்தப் பேங்குலே பணம் போடுறீங்க ?
VOCABULARY

பேங்கு

‘bank’

பாரம்
HAOWSiuGss

‘form’
பூர்த்திபண்ணு
‘introduce’ Gun@

அக்கவுண்ட்

கையொப்பம்

‘signature’

‘account’
‘fill up’
‘deposit, as
money’

GRAMMAR
16.64.172. The participial nouns are otherwise called conjugated nouns,
They are formed by adding the pronominal suffixes -அன், -அ, -அரு,
-அங்க 00

-து to relative participles.

The

conjugated

verb and the prono-

minal suffixes simultaneously indicate both action and doer of the action. Like
all nouns and pronouns they are also declined for case and inflected for gender
and number.
Example:

16. 64.172.

நான் அவ்வளவா
அருணாசலம்

போடுறவரு.

இங்கிலீஷ் படிக்குறவன் இல்லெ,

இந்தப் பேங்குலே

பணம்
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Note that Lig. qm

and

Gum@p

tense distinction the participial
namely present partcipial nouns

are relative. participles.

As

they

indicate

nouns can also be classified into two
and past participial nouns.
Example:

படிச்குறவன்

போடுறவரு

அறிமுகப்படுத்துறவரு

தெறக்குறவங்க

kinds

etc.

Consider the following examples.

(i) நான் படிக்குறவன்.

(1) நாங்க போடுறவங்க.
(iii) நாம தெறக்குறவங்க.
The third person pronominal suffixes -.sjeir and
person.

-.9jniie are used

Similarly these can also be used in the second person.

in the first

Example:

(2) நீ படிக்குறவன்.

(ம) நீங்க தெறக்குறவங்க:
The above examples illustrate one of the chief characteristics of the participial
* nouns that they do not distinguish any person.
Sandhi:

யாரெ

என் * எ

* ஆவது

என்னெ

5

யாரெயாவது

(62௪ 3.11 11.8)

(18827 5.8 1௦ 1.5)
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A MUSICIAN

DIALOGUE
சுந்தரம் : கர்னுடக சங்கீதத்துலே
தமிழ்நாட்டுலேஎம்.
எஸ். சுப்புலட்சுமிதான்
பெரிய
பாடகி, நேத்து
ராத்திரி ரேடியோவுலே
பாடுனவங்க
தான்.

அவங்க

போனவாரம்

“நேஷனல் புரோக்கிராம்'லே அவங்க கச
சரியெக் கேட்டீங்களா ? ....
கேட்டவங்க எல்லாரும்
ரொம்பப் பாராட்டுனாங்க.
என்னமாப் பாட்டுப்பாடு

Gus!

அவங்களுக்கு

In Carnatic music M.S.Subbulakshmi
is the topmost singer in Tamilnadu.
It was she who sang last night in the
radio.
Did you listen to her concert
on the National
Programme
last
week ?... All those who listened to
(her concert) appreciated (her) verymuch. How nicely (she) sings songs!
No singer who performs these days
has the voice she has.
What do you
think about it ?.... Those who performed concerts those days had
devotion for the music.
Do they,
those who sing these days, perform
music?
They are all doing kathakalakshepa.
See, there was aconcert
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இருக்குற சாரீரம் இப்பப்
பாடுறவங்கள்லே யாருக்கும் இல்லெங்க. நீங்க
என்ன நெனெக்குறீங்க?
++ DI BSS
காலத்துலே
கச்சோரி
செய்தவங்க-

yesterday

in our sabha.

Four or five

people were sitting by the side of the
one who sang.
That was all the
crowd. Why do they all do concerts?

Let

(us) see haw

this

person sings?

ளுக்கு சங்கீதத்துலே ஒரு
“டிவோஷன்” இருந்தது.
இப்பப் பாடுறவன்
எல்லாம்
சங்கீதமா
பண்ணுரறுன்

?

கதாகாலட்சேபம்

ணுருன்.
சபாவுலே

இருந்தது,

நேத்து
ஒரு

சும்மச
பண்-

நம்ம
கச்சேரி

பாருங்க.

பாடுனவளுக்குப்

பக்கத்

துலே
நாலஞ்சு
பேரு
உக்கார்ந்திருந்தாங்க.
அவ்வளவுதான்

கூட் -

இவங்க
எல்லாம்
ஏன் கச்சேரி செய்றாங்க?
...இவரு எப்படிப் பாடுருரு பார்ப்போம்.
டம்.

DRILLS
a.

Variation drill

16. 65. 173.

ரேடியோவுலே பாடுனவங்க சுப்புலட்சுமி.
கச்சேரி செய்தவங்களுக்குச் சங்கீதத்துலே

டிவோஷன் இருத்தது.
பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே நாலஞ்சு பேரு
உக்கார்த்தீருந்தாங்க.
கேட்டவங்க எல்லாரும் ரொம்பப் பாராட்டுனாங்க.
b.

Build up drill
(0) ரேடியோவுலே பாடுனவங்க
எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி.
எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி

ரேடியோவுலே பாடுனவங்க
எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி.
எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி

பாடுனவங்க

பாடுனவங்க

ரேடியோவுலே

சுப்புலட்சுமி
ரேடியோவுலே பாடுனவங்க
எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி.

எம். எஸ்.
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(1) கச்சேரி செய்தவங்களுக்குச்
சங்கீதத்துலே டிவோஷன்

கச்சேரி செய்தவங்களுக்குச்
சங்கீதத்துலே

டிவோஷன்

இருந்தது.
இருந்தது

இருந்தது.

டிவோஷன்
சங்கீதத்துலே

டிவோஷன் இருந்தது

இருந்தது
சங்கீதத்துலே டிவோஷன்
இருந்தது

கச்சேரி செய்தவங்களுக்கு

கச்சேரி செய்தவங்களுக்குச்

சங்கீதத்துலே டிவோஷன்

இருந்தது.
(11) பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
நாலஞ்சு பேரு உக்கார்ந்தி-

ருந்தாங்க.

பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே

நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்திருந்தாங்க.

உக்கார்ந்திருந்தாங்க
நாலஞ்சுபேரு

உக்கார்ந்திருந்தாங்க
நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்திருந்தாங்க

பக்கத்துலே

பக்கத்துலே

நாலஞ்சுபேரு

உக்கார்ந்திருந்தாங்க
பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்திருந்-

பாடுனவளுக்கு

காங்க.

ரொம்பப் பாராட்டுனாங்க.

கேட்டவங்க எல்லாரும்
ரொம்பப் பாராட்டுனாங்க.

பாராட்டுனாங்க

பாராட்டுனாங்க

(12) கேட்டவங்க

எல்லாரும்

ரொம்ப

ரொம்பப்

எல்லாரும்

எல்லாரும் ரொம்பப் பாராட்டு-

பாராட்டுனாங்க

னாங்க
கேட்டவங்க

கேட்டவங்க

எல்லாரும்

ரொம்பப்

பாராட்டுனாங்க.
c.

Expansion drill

(i) நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்திருந்தாங்க.

பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்ந்திருந்தாங்க
(1) கச்சேரி செய்தவங்களுக்கு

இருந்தது.
சங்கீதத்துலே

இருந்தது

நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்திருந்தாங்க.
நாலஞ்சுபேரு பாடுனவளுக்குப்
பக்கத்துலே உக்கார்ந்திருந்தாங்க.
கச்சேரி செய்தவங்களுக்கு

இருந்தது.
டிவோஷன்

கச்சேரி செய்தவங்களுக்குச்
சங்கீதத்துலே டிவோஷன்

இருந்தது.
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(11) இப்பப் பாடுறவங்கள்லே
யாருக்கும் இல்லெ.

d.

இப்பப் பாடுறவங்கள்லே
யாருக்கும் இல்லெ.

அவங்களுக்கு இருக்குற

இப்பப் பாடுறவங்கள்லே

சாரீரம் யாருக்கும் இல்லெ

களுக்கு இருக்குற சாரீரம்
யாருக்கும் இல்லெ.

அவங்-

Substitution drill

(1) அவங்கதான் நேத்துப்

அவங்கதான் நேத்துப் பாடு-

பாடுனவங்க.

னவங்க.

Substitute and change the
participial noun accordingly.
நான்

நீ
அவன்

அவ
அவரு

(1) பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்ந்திருந்தாங்க.

நான்தான் நேத்துப் பா௫ுனவன்.
நீதான் நேத்துப் பாடுனவன்.
அவன்தான் நேத்துப் பாடுனவன்.
அவதான் நேத்துப் பாடுனவ.
அவருதான் நேத்துப் பாடுனவரு.
பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்ந்திருந்தாங்க.

Substitute and change the
verb accordingly.

எழுதுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்த்திருந்தாங்க.
பேசுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்ந்திருந்தாங்க.
வாசிச்சவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்ந்திருந்தாங்க.
சாப்பிட்டவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்ந்திருந்தாங்க.
வந்தவளுக்குப் பக்கத்துலே
உக்கார்ந்திருந்தாங்க.

எழுது
பேசு
வாசி

சாப்பிடு

(111) கேட்டவங்க

கேட்டவங்க

ரொம்பப்

Substitute and change
verb accordingly.

ரொம்பப் பாராட்டு-.

னாங்க.

பாராட்டுனாங்க.
the

சாப்பிடு

சாப்பிட்டவங்க ரொம்பப்

வாங்கு

வாங்குனவங்க

பாராட்-

டுனாங்க.

ரொம்பப் பாராட்-

டுனாங்க.

கொடு

கொடுத்தவங்க

ரொம்பப் பாராட்-

டுனாங்க.
வந்தவங்க
னாங்க.

ரொம்பப்

பாராட்டு-
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e.

Transformation drill

G@) ரேடியோவுலே
சுப்புலட்சுமி.
கச்சேரியெக்

பாடுறவங்க

ரேடியோவுலே
சுப்புலட்சுமி,

கேக்குறவங்க

பாடுனவங்க

கச்சேரியெக் கேட்டவங்க பாராட்-

பாராட்டுறாங்க.

டுறாங்க.

பாடுறவளுக்குப் பக்கத்துலே
நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்தி-

பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே
நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்திருந்-

ருந்தாங்க.

தாங்க.

EXERCISES
f.

Fill in the blanks using the cues given
below.
௦10081:

in parentheses as in the model given

அவங்க............. எ

எல்லாரும்............. @ ie.

(1) என்னமாம்............. பாடுனாங்க.
(11) அவங்களுக்கு

ப SGU GG

“லே

டிவோஷன்

(1) நேத்து............. 4G
(1)
g.

என்னமாப்

Change these
the model.

(appreciate)

(song)

இருக்குற............. யாருக்கும்

(15) நீங்க என்ன...
Cv). ence

இருந்தது.

ப னாங்க.

into

participial

24௦021 : அவங்க

(voice)

(௩08/௦)

(௯௨61)

(மோத)

ccnstructions

ரேடியோவுலே

ரேடியோவுலே
ரேடியோவுலே

இல்லெ.

? (think)

கச்சேரி இருந்தது.

பாட்டு...

sentences

?

(music concert)
கச்சேரியெக் கேட்டீங்களா ?

அவங்க
() கேட்டவங்க

கேட்டீங்களா

(past)

following

பாடனாங்க.

பாடுன அவங்க...
பாடுனவங்க....

Gi) நீங்க கச்சேரியெக் கேட்டீங்க.
(1)

அவங்க

(11) அவங்க
(2)

அவன்

ரொம்பப்

பாராட்டுனாங்க.

கச்சேரி செய்தாங்க.
இப்பப் பாடுனான்.

(2) அவ இப்பப் பாடுறு.
(8) நாலஞ்சுபேரு உக்கார்ந்திருந்தாங்க.
h.

Fill in the blanks using the appropriate conjugated noun (participial noun)

forms of the verb tim@ ‘sing’ in the past tense.
(0

நான்..............

(ய) நீ (0086௦.) .......((

(ii) § (fem)...
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i.

Change these sentences to the past tense.
(0)
(ii)
(li)
(12)

j.

Change

நான் அவ்வளவா இங்கிலீஷ் படிக்குறவன் இல்லெ.
உங்களெப் பேங்குக்கு அறிமுகப்படுத்துறவரு யாரு ?
அருணாசலம் இந்தப் பேங்குலே பணம் போடுறவரு.
டேங்குலே அக்கவுண்ட் தெறக்குறவரு யாரு ?
the

underlined

word

or

group

of

words

to

its corresponding

question.
(1) கர்டைக சங்கீதத்துலே சுப்புலட்சுமி பெரிய பாடகி.
(2) நேத்து நம்ம சபாவுலே கச்சேரி இருந்தது.
(il) பாடுனவளுக்குப் பக்கத்துலே உக்கார்த்திருந்தாங்க.
(12) இவரு
k.

நல்லாப் பாடுறாரு.

Answer these questions.

() தமிழ்நாட்டுலே கர்னுடக சங்கீதத்துலே பெரிய பாடகி
யாரு ?
(11) உங்க மனெவி பாட்டுப் பாடுவாங்களா ?
(iii) உங்களோடெ கல்லூரியிலே படிச்சவங்க எல்லாருக்கும்
வெலெ கெடெச்சதா ?
(iv) உங்களுக்குச் சங்கீதம் தெரியுமா ?
(4) நீங்க கச்சேரி கேக்கப் போவீங்களா ?
(ம) கச்சேரி செய்றவங்கள்லே உங்களுக்குப் பிடிச்சவரு யாரு ?
VOCABULARY
தமிழ்நாடு

‘the Tamilnadu’

பாடகி

‘female singer’

ரேடியோ

‘radio’

பாடு

‘sing’

கச்சேரி

கேளு

‘listen to’

‘music
terformance’
‘appreciate’

கர்னாடக ems

Carnatic music’

பாராட்டு

‘song’

சாரீரம்

‘voice’

நெனெ

‘think’

அந்தக்காலம்

‘those days’

கச்சேரி செய்

‘give music

சங்கீதம்

‘music’

சங்கீதம்

“give music

பாட்டு

performance’

டிவோஷன்

‘devotion’

கதாகாலட்சேபம்

‘kathakalakshepa’ eum

பண்ணு

performance’

‘sabha’
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GRAMMAR
16.65.173.

This

lesson

deals

with

the

past

participial nouns.

formed by adding the pronominal suffixes —9j6tr

௦0

-அ0-அர

They are
OF

-அங்க

of -gy as the case may be to the relative participles (Refer 16,61.169). Example:

16. 65.173.

ரேடியோவுலே
கேட்டவங்க

பாடுனவங்க

எல்லாரும்

Note that the verb roots um@ ‘sing’ and Gar

சுப்புலட்சுமி.

ரொம்பப்

பாராட்டுனாங்க.

‘listen to’ in the relative parti-

ciples uin@eor and Gax_t_ are conjugated for past tense.

௨011 : சங்கீதம் 4 உலே
சங்கீதத்துலே
காலம் + 29 Geo காலத்துலே
பக்கம்

-- உலே

-5 பக்கத்துலே

தமிழ்நாடு 4 உலே
ரேடியோ | உலே
சபா

*

உலே

5

(88

5.17 ம 2.13)

ஃ தமிழ்நாட்டுலே (ச
5 ரேடியோவுலே
சபாவுலே

(82

3.9 ம 1.7)

5.16 18 2.13)

UNIT

16

LESSON

OVER

THE

66

TELEPHONE

DIALOGUE

சுந்தரம் : ஹலோ

!

இது

21138.

யாரு பேசுறது ?

Hallo! This is 21138.

Who is spek-

ing ?

சுரேஷ் : நான்தாங்க .... சுரேஷ்
பேசுறேன்.

This is Suresh speaking.

சுந்தரம் : என்னங்க,
வேணும் ?

What sir, what do (you) want ?

என்ன

சுரேஷ் : மாலெயிலே வீட்டுக்கு
வறேன் ; ஒரு புஸ்தகம்
கொடுக்குறீங்களா ?

(0 will come to (your) house (this)
evening. Will you lend me a book?

சுந்தரம் : சிறுகதெ வேணுமா?
நாவல் வேணுமா ?

Do (you)
novel?

want

a short story

or a
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சுரேஷ் : ஏதாவது

புராணக்கதெ

Is there any puranic story (withyou)?

இருக்குதா ?
சுந்தரம் : இல்லெங்க.
ஏதாவதுபழெய
இலக்கியம்
கொடுக்கட்டுமா ?

No, sir.
ture?

Shall (1) give any old litera-

சுரேஷ் : வேண்டாங்க.

No, sir.

I like

புராணக்-

கதெ படிக்குறது எனக்கு
ரொம்ப இஷ்டம்:
ஒரு
நாவல் கொடுங்க.
சுந்தரம் :

யாரு

எழுதுனது

வேணும்

very much,

reading puranic story

Give (me) a novel ?

Which author's book

do you want?

2

சுரேஷ் : ஜெயகாந்தன்
எழுதுன
நாவல் கொடுூங்களேன்..
நேத்துக் காலெயிலே
வீட்டுக்கு வந்தது யாரு 2

Give (me) the novel written by Jayakanthan... Who is he who came (to
your) house yesterday morning ?

சுந்தரம் : என்

One of my friends came--- Who
you ?

நண்பர்

ஒருவரு

வந்தாரு.... உங்ககிட்டெ
யாரு சொன்னது ?
சுரேஷ்:

உங்க மிஸஸ்தான்
செொன்னது...மாலெ
யிலே ஒரு
சினிமாவுக்குப் போவோமா ?

told

Your wife only told me... Shall (we)
go for a cinema this evening?

சுந்தரம் : இல்லெங்க, அடிக்கடி
சினிமாவுக்குப் போறது
எனக்குப் பிடிக்காது.

No, sir. I don’t
often.

மாலெயிலே
சுரேஷ் : சரிங்க.
சந்திக்குறேன்.

Alright, sir.
the evening.

like going to cinema

(I) will meet

(you) in

DRILLS
a.

Variation drill
16. 66. 174.

உங்களுக்கு யாரு எழுதுனது வேணும் ?
எனக்கு ஜெயகாந்தன் எழுதுனது கொடுங்களேன்...

16. 66. 175.

புராணக்கதெ படிக்குறது எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம்.
அடிக்கடி சினிமாவுக்குப் போறது எனக்குப்
பிடிக்காது.
ஹலோ ! யாரு பேசுறது ?
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16. 66. 176.

காலெயிலே

உங்க வீட்டுக்கு வந்தது யாரு ?

உங்ககிட்டெ யாரு சொன்னது
b.

?

Build up dull
(0 எனக்கு ஜெயகாந்தன்
எழுதுன நாவல் கொடுங்களேன்.
கொடுங்களேன்
ஜெயகாந்தன் எழுதுன
நாவல்
எனக்கு

(11) உங்களுக்கு யாரு எழுதுனது
வேணும் ?
யாரு எழுதுனது
உங்களுக்கு

வேணும் ?

எனக்கு ஜெயகாந்தன் எழுதுன
நாவல் கொடுங்களேன்.
கொடுங்களேன்
ஜெயகாந்தன் எழுதுன நாவல்
கொடுங்களேன்
எனக்கு ஜெயகாந்தன் எழுதுன
நாவல் கொடுங்களேன்.

உங்களுக்கு யாரு எழுதுனது
வேணும் ?
யாரு எழுதுனது
உங்களுக்கு

வேணும் ?

யாரு எழுதுனது

வேணும் ?

(4) காலெயிலே உங்க வீட்டுக்கு

காலெயிலே

உங்க வீட்டுக்கு

வந்தது யாரு ?

வந்தது யாரு 7?
யாரு

யாரு?

வந்தது

வந்தது

வீட்டுக்கு

வீட்டுக்கு வந்தது யாரு ?

2

யாரு

?

உங்க வீட்டுக்கு வந்தது யாரு ?
காலெயிலே உங்க வீட்டுக்கு

hd

காலெயிலே

வந்தது யாரு ?
(12) உங்ககிட்டெ

உங்ககிட்டெ

யாரு

சொன்னது ?
யாரு சொன்னது
உங்ககிட்டெ

?

யாரு

சொன்னது

?

யாரு சொன்னது ?
உங்ககிட்டெ யாரு சொன்னது 7?

(1) ஹலோ 1!யாரு பேசுறது ?
யாரு பேசுறது ?
ஹலோ !

ஹலோ ! யாரு பேசுறது ?
யாரு பேசுறது ?
ஹலோ !யாரு பேசுற்து 7

(ம) அடிக்கடி சினிமாவுக்குப்
போறது எனக்குப் பிடிக்காது.
பிடிக்காது
எனக்கு
போறது
சினிமாவுக்கு

எனக்குப் பிடிக்காது.
பிடிக்காது
எனக்குப் பிடிக்காது
போறது எனக்குப் பிடிக்காது
சினிமாவுக்குப் போறது எனக்குப்

அடிக்கடி சினிமாவுக்குப்

பிடிக்காது

போறது

:
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அடிக்கடி

அடிக்கடி

சினிமாவுக்குப்

போறது

எனக்குப் பிடிக்காது.
Expansion drill

6.

(1) எனக்குக் கொடுங்களேன்.
ஜெயகாந்தன் எழுதுன
நாவல் கொடுங்களேன்

எனக்குக் கொடுங்களேன்.
எனக்கு ஜெயகாந்தன் எழுதுன
நாவல் கொடுங்களேன்.

(1) உங்க வீட்டுக்கு வந்தது

உங்க வீட்டுக்கு வந்தது யாரு ₹

யாரு?

காலெயிலே

வந்தது யாரு ?

உங்க வீட்டுக்குக் காலெயிலே
வந்தது

(114) எனக்குப் பிடிக்காது.
சினிமாவுக்குப் போறது
பிடிக்காது
d.

₹

எனக்குப் பிடிக்காது.
எனக்குச் சினிமாவுக்குப் போறது
பிடிக்காது.

Question-Answer drill

(0)
(ii)

Gi)

(iv)

Q:

ஹலோ

A:

நான்தாங்க.

Q:

(v)

! யாரு பேசுறது ?

யாரு

எழுதுனது

வேணும்

?

AS

ஜெயகாந்தன் எழுதுன

Q:

நேத்துக் காலெயிலே

வீட்டுக்கு வந்தது யாரு ?

A:

என் நண்பர்

வந்தாரு.

Q:

உங்ககிட்டே யாரு சொன்னது ₹
உங்க மிஸஸ்தான் சொன்னாங்க.

A:

Q:
A:

Qe,

யாரு

ஒருவரு

நாவல் கொடுங்களேன்.

மாலெயிலே ஒரு சினிமாவுக்குப் போவோமா ?
இல்லெங்க. அடிக்கடி சினிமாவுக்குப் போறது
எனக்குப் பிடிக்காதுங்க.
்

Substitution drill

() யாரு எழுதுனது

வேணும் ?

யாரு எழுது ஈது வேணும் ?

Substitute and change the
verb accordingly.

கொடு
அனுப்பு
படி

யாரு கொடுத்தது வேணும் ?
யாரு அனுப்புனது வேணும் ?
யாரு படிச்சது வேணும் ?

தா

யாரு தந்தது வேணும் ?

கொண்டுவா

யாரு கொண்டுவந்தது

Gi) யாரு பேசுறது ?
Substitute and change the
verb accordingly.

யாரு பேசுறது

?

வேணும் ?
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Caen
சொல்லு

யாரு கேக்குறது ?
யாரு சொல்லுறது ?
யாரு பாடுறது ?
யாரு.படிக்குறது ?
யாரு காட்டுறது ?

பாடு

படி
காட்டு

(ili) புராணக்கதெ படிக்குறது
எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம்.

புராணக்கதெ படிக்குறது எனக்கு
ரொம்ப இஷ்டம்.

Substitute and change the
verb accordingly.
வாசி

புராணக்கதெ வாசிக்குறது எனக்கு
ரொம்ப இஷ்டம்.
புராணக்கதெ எழுதுறது எனக்கு
ரொம்ப இஷ்டம்.
்
புராணக்கதெ கற்பிக்குறது
எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம்.
புராணக்கதெ சொல்லுறது எனக்கு

எழுது

கற்பி
சொல்லு

ரொம்ப

(5)

இஷ்டம்.

புராணக்கதெ கேக்குறது எனக்கு
ரொம்ப இஷ்டம்.

கேளு

நாவல் வேணுமா

நாவல் வேணுமா

?

?

Substitute

சிறுகதெ வேணுமா ?
புராணக்கதெ வேணுமா
இலக்கியம் வேணுமா ?
நாடகம் வேணுமா ?

சிறுகதெ
புராணக்கதெ
இலக்கியம்
நாடகம்
f.

Transformation

drill

உங்க வீட்டுக்கு வந்தது யாரு ?
உங்கக்கிட்டெ யாரு சொன்னது ?

() உங்க வீட்டுக்கு வறது யாரு?
உங்ககிட்டெ

? |

யாரு சொல்-

லுறது ?

யாரு எழுதுனது

யாரு எழுதுறது வேணும் ?

வேணும் 2

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
நத

வேணுமா

?

சிறுகதெ வேணுமா

?

(1) ஏதாவது..........ப இருக்குதா

(௭௦7௩ 8100)

₹? (puranic story)

(11) ஏதாவது.............- கொடுக்கட்டுமா ? (literature)
(1)! னை

(IV)

லைல புராணக்கதெ

ப பபப போறது

இருக்குதா

எனக்குப்

£ (any)

பிடிக்காது.

(often)
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h.

Change

these

(past) following

constructions

into participial

sentences

the model.

Model:

(0) அவரு

ஜெயகாந்தன் நாவல் எழுதுனாரு.
ஜெயகாந்தன் எழுதுன நாவல்...
ஜெயகாந்தன் எழுதுனது...

புஸ்தஃம் படிச்சாரு.

(ii) அவங்க

படம் வரெஞ்சாங்க.

(00 பாலச்சந்தர் சினிமா எடுத்தாரு.
(11) சுப்புலட்சுமி பாட்டுப் பாடுனாங்க.
(v) அருணாசலம் பேங்குலே

i.

into

Change these sentences

பணம்

participial

போட்டாரு.

constructions

(present) following

the model.

Model:

பாலச்சந்தர் சினிமா எடுக்குறாரு.
பாலச்சந்தர் எடுக்குற சினிமா....
பாலச்சந்தர் எடுக்குறது...

(i) ஜெயகாந்தன்

நாவல் எழுதுரறாரு.

(1) சுந்தரம் படம் பார்க்குறுரு.

(0) சுப்புலட்சுமி பாட்டுப் பாடுறாங்க.
(11) அருணாசலம்

(v) அவங்க
j.

பேங்குலே

பணம்

போடுறாரு,

புஸ்தகம் வாசிக்குறாங்க.

Fill in the blanks using the appropriate conjugated noun

forms of the verbs eum ‘come’, @iq. ‘drink’,

(participial noun)

aPev ‘sell’ and sjamiciy ‘send’

respectively in the past tense.
(1) அது .... பவ
(ii)

k.

அது

......

பவ

(14) அது
(iv)

அதுர்

எனபன

Fill in the blanks using the appropriate conjugated noun (participial noun)

forms of the verbs

aun ‘come’, Glarest@aur ‘bring’

aac_@

‘show’

and

வாங்கு ‘buy’ respectively in the present tense.
க
(0) அது...
(ய) அது...

1,

(11) அது...
(iv) அது

Fill in the blanks using the appropriate conjugated noun forms of the verbs
Guer ‘speak’, Gur ‘go’, Gaus ‘do’, Fa@ge_ tFig. ‘smoke’ வாங்கு
‘buy’
and @)giPa9 ‘inform’ respectively in the present and past tenses.
Present tense
(0) யாரு
(i1) யாரு

(யு

.........

QV)

இலகுரக கக கல்கக்கக க உக

(v) யாரு

யாரு...

i

WT

vee cc eee
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Past tense
(ப யாரு...

(iv) யாரு... eee

(1) யாரு... wees
(iii)

m.

(௫) யாரு

யாரு.............

(1)

Make one sentence out
model.

of two

by

வய

யாரு

using

a

verbal

noun

following

the

31௦081 : நான் புராணக்கதெ படிக்குறேன்.
அது எனக்கு இஷ்டம்.
புராணக்கதெ படிக்குறது எனக்கு இஷ்டம்.

(1) அவரு நல்லாச் சாப்பிடுறாரு.
அது அவருக்கு இஷ்டம்.
(1)

அம்மா

சமெக்குரறுங்க.

அது அம்மாவோடெ

வேலெ.

(iii) சுந்தரம் கல்லூரியிலே தமிழ் கற்பிக்குறாரு.
அது சுந்தரத்தோடெ வேலெ.
(12) அவரு

அடிக்கடி சினிமாவுக்குப் போருரு.

அது அவருக்குப் பிடிக்கும்.
(௪) ஜெயகாந்தன்

அது
n.

Change

the

நாவல் எழுதுறாரு.

ஜெயகாந்தனோடெ
underlined

word

வேலெ,

or group

question.

of

words

்

to its corresponding
்

(1) நான்தான் பேசுறேன்.
(1) ஜெயகாந்தன் எழுதுன

நாவல் வேணும்.

(11)அவருக்கு ஒரு புஸ்தகம் வேணும்.
o.

Answer these questions.
(0 உங்க

போன்

நம்பர் என்ன

?

(ii) உங்களுக்கு நாவல் வேணுமா ? யாரு எழுதுனது வேணும்?
(iii) நேத்து வகுப்புலே பாடம் படிச்சது யாரு ?
(4) வகுப்புலே போர்டுலே படம் வரெஞ்சது யாரு ?
உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
(1) உங்களுக்கு அடிக்கடி சினிமாவுக்குப் போறது பிடிக்குமா ?
(ரம லீவுலே நாவல் வாசிக்குறது உங்க வேலெயா ?
VOCABULARY

கொடு

‘lend’

சிறுகதெ

‘short story’

புராணக்கதெ

‘puranic story”

இலக்கியம்

‘literature’

அடிக்கடி

‘often’
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GRAMMAR
எழுதுனது 18 8 participial noun in மர்மம் 1௨ என்
16. 66.174.
Example:
‘write’ is conjugated in the third person neuter singular.

16. 66.174,

in Tamil.

உங்களுக்கு யாரு எழுதுனது வேணும் ?
எனக்கு ஜெயகாந்தன் எழுதுனது கொடுங்களேன்.
used as verbal nouns

etc., are

பேசுறது

போறது,

படிக்குறது,

16.66.175.

எழுது

Example:

16. 66. 175.

புராணக்கதெ படிக்குறது எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம்.
அடிக்கடி சினிமாவுக்குப் போறது எனக்குப்
பிடிக்காது.
ஹலோ !யாரு பேசுறது ?

The verbal nouns may also be inflected for case as other participial nouns.
It
is important to note that the formation cf this type of verbal nouns is restricted
in adding only the pronominal suffix -.9;g) unlike participial nouns. Moreover,
the participial
noun.

nouns

in

16.66.174

are

not

functionaly

But it is very difficult to distinguish one

In a sentence,

when

it

denotes

noun. Whenit denotes
be called participial noun.
16.66.176.

the

action

from

itself,

something which

does

this

same
the

other

may

be

as

the

verbal

in isolation.
called

verbal

the action of verb this may.

Like participial nouns verbal nouns also distinguish

tense

in

Tamil. Consider the following sentences.

76. 66. 176.

காலெயிலே உங்க வீட்டுக்கு வந்தது யாரு ?
உங்ககிட்டெ யாரு சொன்னது ?

The verb roots eum 0௦0௦,

சொல்லு

‘tell’ in the verbal nouns

GleretrestHi are conjugated for past tense as’
‘speak’ in the verbal

Lig ‘read’, Gum

nouns படிக்குறது, Guamgy

and Guamg

வந்தது

are conjugated

for present tense (Refer 16.66.175).

581101 : புராணம்
புராண

*/ கதெ

* கதெ
5

5ூபுராணகதெ

புராணக் கதெ

8815.

(88122 5.2 in 1.1)
41

௨ம்

‘go’ and Gua

1.2)

சினிமாவுக்கு 4 போறது -5 சினிமாவுக்குப்! போறது
எனக்கு
பிடிக்காது 5 எனக்குப் பிடிக்காது (88822 5.18 in 2.14)
கொடுக்குறீங்க - ஆ 5 கொடுக்குறீங்களா (8422 519 ம 2.14)

UNIT

16

LESSON 67

’ ABOUT THE SMUGGLERS
DIALOGUE
ச

சுந்தரம்: இந்த
உலகத்துலே
பணத்துக்கு
ஆசெப்படாதவங்க
யாரு?
் எல்லாருக்கும்

பணம்

அவசியம்.

ஆனா,
வழியிலே
நேரான
சம்பாதிக்காதவனோடெ
பணம்
நல்ல பணம்
இல்லெ.
அந்தப்

கூட

ஒரு
நாளு
பணத்தாலெ

அவனெக்

காப்-

பாத்த முடியாது. எத்தனெயோ

கடத்தல்

காரங்களெ உங்களுக்குத்

Who is there in this world who does
not desire (to have) money ?. Money
is necessary for all. But the money
earned by some one not through just
means is not good money.
One day
even that money cannot save him.
You know so many smugglers, don’t
you? They are all in prison now.
Whatever they earned is with government. Because, the means through
which they earned the money was.
not good.
One must work honestly,
Those who did not work (honestly)
will have to suffer one day.
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இல்லெயா ?
தெரியும்,
அவங்க எல்லாம் இப்ப
ஜெயில்லே
இருக்குரங்க.

அவங்க

சம்பா-

திச்சது எல்லாம் சர்க்கார்
கிட்டெ
இருக்குது.
ஏன்னு,

பணத்தெதச்

சம்பாதிச்ச வழி நல்லது
இல்லெ.
தேர்மெயா
உழெக்கணும்.
அப்படி
'உழெக்காதவங்க

எல்லாரும்

ஒரு

நாளு

கஷ்டப்படத்தான்
வேணும்.
DRILLS
a.

Variation drill

16. 67. 177.

b.

பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க யாரு ?
நேரான வழியிலே சம்பாதிக்காதவனோடெ
நல்ல பணம் இல்லெ.
நேர்மெயா உழெக்காதவங்க எல்லாரும்
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்.

பணம்

Build up drill

() பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க யாரு £
யாரு ?
ஆசெப்படாதவங்க
பணத்துக்கு

(1) நேர்மெயா
எல்லாரும்

யாரு

?

ஆசெப்படாதவங்க யாரு ?
பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க
யாரு ?

உழெக்காதவங்க

நேர்மெயா ௨ ழெக்காதவங்க -

கஷ்டப்படத்தான்

எல்லாரும்

வேணும்.
வேணும்
கஷ்டப்படத்தான்
எல்லாரும்
௨.ெக்காதவங்க

நேர்மெயா

பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க
யாரு ?

கஷ்டப்படத்தான்

வேணும்,
வேணும்
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்
எல்லாரும் கஷ்டப்படத்தான்
வேணும்
உழெக்காதவங்க எல்லாரும்
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்
நேர்மெயா உழெக்காதவங்க
எல்லாரும்

வேணும்.

கஷ்டப்படத்தான்
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c.

Expansion dnlt

(1) நேர்மெயா உழெக்காதவங்க
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்.
எல்லாரும் கஷ்டப்படத்தான்
வேணும்
்

நேர்மெயா உழெக்காதவங்க
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்.
தேர்மெயா உழெக்காதவங்க.
எல்லாரும்

கஷ்டப்படத்தான்

வேணும்.
பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க

(1) பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க யாரு ?
இந்த உலகத்துலே யாரு ?

யாரு

(1) நேர்மெயா உழெக்காதவங்க
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்.

ஒருநாளு கஷ்டப்படத்தான்
வேணும்

d.

?

பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க
இந்த உலகத்துலே யாரு ?
நேர்மெயா உ.ழெக்காதவங்க
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்,
தேோர்மெயா உழெக்காதவங்க
ஒருநாளு கஷ்டப்படத்தான்
வேணும்.

Substitution drill
G) ஆசெப்படாதவங்க யாரு
Substitute 2nd change the
verb accordingly.
போ

?

ஆசெப்படாதவங்க

போகாதவங்க

யாரு ?

யாரு 2

வா

வராதவங்க

சாப்பிடு

சாப்பிடாதவங்க யாரு ?
கேக்காதவங்க யாரு ?
தங்காதவங்க யாரு 2
உழெக்காதவங்க யாரு ?
சம்பாதிக்காதவங்க யாரு ?

கேளு
த்ங்
சம்பாதி

(1) பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க யாரு ?
Substitute and change the
noun accordingly.
ரூபாய்

தங்கம்

பணத்துக்கு
யாரு

புஸ்தகம்

ஆசெப்படாதவங்க

?

ரூபாய்க்கு ஆசெப்படாதவங்க
யாரு?
தங்கத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க
யாரு

பொடவெ

யாரு ?

?

்

பொடவெக்கு ஆசெப்படாதவங்க
யாரு ?
புஸ்தகத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க
யாரு ?
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e.

Transformation. drill

() அவங்க பணத்துக்கு
படுறவங்க.
அவங்க பணத்துக்கு
பட்டவங்க.
அவங்க நேர்மெயா
சவங்க.
அவங்க நேர்மெயா

ஆசெப்-

அவங்க பணத்துக்கு
படாதவங்க.
அவங்க பணத்துக்கு
படாதவங்க.
அவங்க நேர்மெயா
தவங்க.
அவங்க நேர்மெயா

ஆசெப்உழெச்உழெக்

குறவங்க.

ஆசெப்
ஆசெப்
உழெக்காஉழெக்கா-

துவங்க.

EXERCISES
f.

Fill in the blanks using the cues given in parenthesesas in the model given

below.
நரிீனி:

வைல
யாரு

?

லே

பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க
்

(world)

உலகத்துலே
யாரு?

பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க

(1) அந்தப் பணத்தாலெயே............. * ௮
CU)! expresses ள்

(ப

(iv) அவங்க
()

g.

உங்களுக்குத்

அவங்க............. * லே

தெரியும்.

இருக்குறாங்க.

முடியாது.
(smugglers)

(jail)

சம்பாதிச்சது.............கிட்டெ

பணத்தெச்

இருக்குது.
(government)
சம்பாதிச்ச............ நல்லது இல்லெ. (ஷு)

(1)

பணத்தெ............. ச்ச வழி

(மி

உழெக்காதவங்க............. * அத் தான் வேணும்.

Change these
the model.

(58)

sentences into negative

240021 : அவங்க

நல்லது

இல்லெ.

participial

ரேடியோவுலே

(௩)

constructions

(ய142)
following

பாடுனாங்க.

ரேடியோவுலே பாடுன அவங்க.............
ரேடியோவுலே படுனவங்க. ............
ரேடியோவுலே பாடாதவங்க.
(1) அவங்க பணத்துக்கு ஆசெப்படுருங்க.
(1) அவங்க நேரான வழியிலே பணத்தெச் சம்பாதிக்குறாங்க.
(i)

அவங்க

(11)

நீங்க கச்சேரியெக்

நேர்மெயா

(v) அவ பாடுகு:

உழெச்சாங்க.
கேட்டீங்க.

(51) அருணாசலம் இந்த பேங்குலே பணம் போடுறாரு.
(11)

நான் பாரம் கொடுக்குறேன்.
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Fill in the blanks using
given in parentheses.

h.

the

negative participial

noun

form of the verbs

(0) அவங்க பணத்துக்கு............ (ஆசெப்படு)
(1) அவன் நேரான வழியிலே..............- (சம்பாதி)
(ம) அவங்க என்னெ........... (காப்பாத்து)
(5) அவங்க நேர்மெயா * easeaavetannews (உழெ)
(௫) இந்தக் கேள்வி பரீட்செயிலே............. (கேளு)
(ம் இது

நான்..........2

(பாரு)

Fill in the blanks using the appropriate negative conjugated noun

j.

participial noun) 801) ௦8 1௨ என் ஆசெப்படு

(negative

‘like’.

(i) நான் (masc.}....
(ii) 6 (masc.) ......... ௨௨ -

(iii) நீ ரோ)... eee ees

j.

Write the word represented by the formula.

Example:
()

பாரு

cus + Participial noun (Neg.)

+ Participial noun (Neg.) : ... வவ

+ Participial noun (Neg.) + வவ

(ii) Glan@
(iii) Gea

வராதவன்

+

Participial noun (116௪ச.):

......
scenes eoxens

+ Perticipial noun (Nes):
(v) wingat_@ + Participial noun ON

(iv) afq@ibty

(vi) um@
k.

-

+ Participial noun (Neg.): ++++esese+++

Answer these questions.

() நீங்க பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவரா ?
(1) நேரான வழியிலே சம்பாதிக்காதவனோடெ

பணம் நல்ல

பணம் இல்லெ, இல்லே ?
(iii) நீங்க சினிமாவே

பார்க்காதவரா

?

(0) உங்களுக்குப் படிக்காதவங்களெப் பிடிக்குமா ?
(4) உங்களுக்குப் பணம் இல்லாதவங்களெப் பிடிக்காதா 7
(vi) உங்க மனெவி தமிழ் படிக்காதவங்களா ?

552 { An Intensive Course in Tamil
VOCABULARY
உலகம்

‘world’

அவசியம்

‘important’

ஆசெப்படு

‘desire’

தேரானவழி

ust means’

காப்பாத்த

‘save’

கடத்தல்காரங்க

‘smugglers’

ஜெயில்
தேர்மெ
கஷ்டப்படு

‘prison, jail’
‘honest’
‘suffer’

சர்க்கார்.
கஷ்டம்
சம்பாதி

‘government’
‘suffering’
‘earn’

GRAMMAR
16.67.177.

The negative form of a

participtal noun is expressed by negative

relative participle (Refer 16.63.171) and the pronominal suffixes -.9jeér or -9}
௦ -அரு

00-அங்க

௦ -து 88

in section (16.63) negative
following examples :

16. 67. 177.

ஆசெப்படாதவங்க

16
in

case

general

may

be.

As

it is mentioned

has no tense in Tamil.

earlier

Consider

பணத்துக்கு ஆசெப்படாதவங்க யாரு ₹
தேர்மெயா உழெக்காதவங்க எல்லாரும்
கஷ்டப்படத்தான் வேணும்.
ஊம் உழெக்காதவங்க

86

nagative

participial

and they are derived from the negative relative participles ஆசெப்படாத

2 Gip&éarg, by adding the pronominal suffix -9):s.
Sandhi:

உலகம்
பணம்

4 உலே
4

the

உக்கு 2

2. vag giGoo
பணத்துக்கு

(8872 5.17 15 2,13)

nouns
ஊம்

UNIT

17

LESSON

ASKING

WAY

TO

68

KANYAKUMARI

DIALOGUE
சுரேஷ் : ஸார், கன்னியாகுமரிக்கு
எந்த வழியாப் போக-

Sir, by which way (one) should go to
Kanyakumari ?
:

ணும் ?
கண்டக்டர்:

நம்பர் எட்டு, ஒம்பது,

பத்து பஸ் ஸ்டாப்லே
போய் நில்லுங்க.
சுரேஷ் : சுசீந்திரத்துலே
இருக்குதுங்களா

ஸ்டாப்

சுசீந்திரத்துலே எறங்ட
?

Will there be any stop at Suchindrum?

2

கண்டக்டர் : ஆமாங்க.
பத்து
நிமிஷ்ம் நிக்கும்... நீங்க
கணுமா

Please go and wait at the 8, 9 and 10
number bus stops.

Yes,

sir.

(It)

will

stop

for ten

minutes---- Do you want to get down
at Suchindrum ?
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சுரேஷ். : ஆமாங்க.

Yes, sir.

கண்டக்டர் : அப்படீன்னா,
நம்பர்
எட்டுலே ஏறிச் சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.

If it is so, please get into the bus No.
8 and get downat Suchindrum.
Having got down there you can see
Suchindrum temple.
At six 0’ clock
the bus No. 10 will come.
Boarding
that (you) can go to Kanyakumari.

அங்கே

எறங்கி

சுசீந்திரம்

நீங்க

கோயிலெப்

பார்க்கலாம்.

ஆறு

மணிக்கு.

நம்பர்

பத்து

அதுலே

ஏறிக்

வரும்.

கன்னியாகுமரிக்குப்
போகலாம்.

சுரேஷ் : கன்னியாகுமரியிலே
காலெயிலே
சூரியோ-

Can (1) see sunrise in
at Kanyakumari?

the

morning

தயம் பார்க்க முடியுமா ?

கண்டக்டர் : முடியும். கன்னியா-

குமரியிலெ இருக்குற ஒரு
ஹோட்டல்லே
ராத்திரி
தங்கி
அதிகாலெயிலே
சூரியோதயம்
பார்க்கலாம்.
மாலையிலே
கரிய அஸ்தமனமும்
பார்க்கலாம்.
_ எட்டாம்

வருது.

Yes. (you) can (see).
(You) can see
sunrise early
in the morning
by
staying ina hotel at Kanyakumari;
(You) can
also see sunset in the
evening.
Look! The bus No.
8 is
comming. Please board that bus and
buy a ticket to Suchindrum.

அதேதோ.!
நம்பர்

அதுலே

பஸ்

ஏறிச்

சுசீந்திரத்துக்கு

ஒரு

டிக்கெட் வாங்குங்க.
சுரேஷ் : ரொம்ப நன்றிங்க.

Thank (you) verymuch, sir.

கண்டக்டர்

Don't mention please.

: பரவாயில்லெங்க.

DRILLS
a.

Variation drill
17. 68. 178.

நீங்க நம்பர் எட்டு பஸ்ஸ்டாப்லே போப் நில்லுங்க.
நீங்க நம்பர் எட்டுலே ஏறிச் ச௬ுசீந்திரத்துலே
“GT DGG IB.
சுசீந்திரத்துலே எறங்கி நீங்க கோயிலெப்
பார்க்கலாம்.

நீங்க ஹோட்டல்லே தங்கி அதிகாலெயிலே
சூரியோதயம் பார்க்கலாம்.
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b.

Build up drill
(0) நீங்க நம்பர் எட்டு பஸ்

ஸ்டாப்லே போய் நில்லுங்க.
நில்லுங்க
போய்

பஸ் ஸ்டாப்லே
நம்பர் எட்டு

நீங்க
(ய) சுசீந்திரத்துலே எறங்கி நீங்க
கோயிலெப் பார்க்கலாம்.

நீங்க நம்பர் எட்டு பஸ்ஸ்டாப்லே
போய் நில்லுங்க.
நில்லுங்க
போய் நில்லுங்க
பஸ் ஸ்டாப்லே போய் நில்லுங்க
நம்பர் எட்டு பஸ் ஸ்டாப்லே
போய் நில்லுங்க
நீங்க நம்பர் எட்டு பஸ் ஸ்டாப்லே
போய் தில்லுங்க.
சுசீந்திரத்துலே எறங்கி நீங்க
கோயிலேப்

பார்க்கலாம்.

பார்க்கலாம்

பார்க்கலாம்

கோயிலெ

கோயிலெப் பார்க்கலாம்
நீங்க கோயிலெப் பார்க்கலாம்
எறங்கி நீங்க கோயிலெப்

நீங்க
எறங்கி

பார்க்கலாம்

சுசீந்திரத்துலே
(பப் நீங்க நம்பர் எட்டுலே ஏறிச்
சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.
எறங்குங்க
சுசீந்திரத்துலே

ஏறி
நம்பர் எட்டுலே
நீங்க

(1)

பஸ்லே

ஏறிக் கன்னியா

சுசீந்திரத்துலே எறங்கி நீங்க
கோயிலெப் பார்க்கலாம்.
நீங்க நம்பர் எட்டுலே ஏறிச்
சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.
எறங்குங்க

சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க
ஏறிச் சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க
நம்பர் எட்டுலே ஏறிச் சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க
நீங்க நம்பர் எட்டுலே ஏறிச்
சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.
பஸ்லே ஏறிக் கன்னியாகுமரிக்குப்

குமரிக்குப் போகலாம்.

போகலாம்.

போகலாம்

போகலாம்

கன்னியாகுமரிக்கு

கன்னியாகுமரிக்குப் போகலாம்

ஏறி

ஏறிக் கன்னியாகுமரிக்குப்
போகலாம்

பஸ்லே

பஸ்லே

'

ஏறிக்

்
கன்னியாகுமரிக்குப்

போகலாம்.
c.

Expansion drill

(1) நீங்க பார்க்கலாம்.
கோயிலெப்

பார்க்கலாம்

நீங்க பார்க்கலாம்.
நீங்க கோயிலெப் பார்க்கலாம்
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நீங்க எறங்கிக் கோயிலெப்

எறங்கிப் பார்க்கலாம்

பார்க்கலாம்

நீங்க சுசீந்திரத்துலே எறங்கிக்

சுசீந்திரத்துலே பார்க்கலாம்

கோயிலெப்

பார்க்கலாம்,

(ய நீங்க நில்லுங்க.
போய் நில்லுங்க
நம்பர் எட்டு பஸ் ஸ்டாப்லே
நில்லுங்க

நீங்க நில்லுங்க.
நீங்க போய் நில்லுங்க.
நீங்க நம்பர் எட்டு பஸ் ஸ்டாப்லே
போய் நில்லுங்க.

(iit) நீங்க பார்க்கலாம்.

நீங்க பார்க்கலாம்.
நீங்க கூுரியோதயம் பார்க்கலாம்.
நீங்க அதிகாலெயிலே தூரியோதயம் பார்க்கலாம்.
நீங்க ஹோட்டல்லே தங்கி அதி
காலெயிலே சூரியோதயம் பார்க்க

சூரியோதயம் பார்க்கலாம்
அதிகாலெயிலே

பார்க்கலாம்

ஹோட்டல்லே

தங்கி பார்க்-

கலாம்

லாம்.
d.

CQuestion-Answer drill

()

Q:
A:

(i) Q
ய)

ஸார், கன்னியாகுமரிக்கு எந்த வழியாப் போகணும் ?
நம்பர் எட்டு, ஒம்பது, பத்து பஸ் ஸ்டாப்லே போய்
நில்லுங்க.

&:

சுசீந்திரத்துலே ஸ்டாப் இருக்குதுங்களா ?
பத்து நிமிஷம் நிக்கும்.
ஆமாங்க.

0:
A:

நீங்க சுசீந்திரத்துலே எறங்கணுமா ?
ஆமாங்க.

(iv) Q

கன்னியாகுமரியிலே காலெயிலே
பார்க்க முடியுமா

&2
e.

சூரியோதயம்

?

முடியும்.

Substitution drill

அதுலே ஏறிக் கன்னியாகுமரிக்குப்
போகலாம்.

G) அதுலே ஏறிக் கன்னியா
குமரிக்குப் போகலாம்.
Substitute and change the
verb accordingly.

கெளம்பு

அதுலே

கெளம்பிக்

கன்னியா

குமரிக்குப் போகலாம்.

புறப்படு

அதுலே

புறப்பட்டுக் கன்னியா

குமரிக்குப் போகலாம்.
(ம்)

அது

அது-வருது.

வருது.

Substitute
and
verb suitably.

conjugate

the
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போ

அது

போகுது.

ஏறு

அது

ஏறுது.

நில்லு
தங்கு

அது நிக்குது.
அது தங்குது.

பாரு

அது

பார்க்குது.

வாங்கு

அது

வாங்குது.

தா

அது

தருது.

(ili) அது வரும்.
Substitute and
conjugate
verb accordingly.

அது வரும்.
the

போ

அது போகும்.

ஏறு

அது ஏறும்.
அது எறங்கும்.
அது நிக்கும்

எறங்கு

நில்லு
தங்கு

f.

அது

தங்கும்.

பாரு

அது

பார்க்கும்.

வாங்கு

அது வாங்கும்.

Integration drill

(1) நீங்க ஒரு ஹோட்டல்லே
தங்குங்க.

நீங்க அதிகாலெயிலே
ஜரியோதயம் பாருங்க.

நீங்க ஒரு ஹோட்டல்லே தங்கி
அதிகாலெயிலே சூரியோதயம்
பாருங்க.

(11) நீங்க போங்க;
நீங்க பஸ் ஸ்டாப்லே
நில்லுங்க.

நீங்க போய் பஸ் ஸ்டாப்லே
நில்லுங்க.

(110) நீங்க கன்னியாகுமரிக்குப்
போகலாம்.
நீங்க சுசீந்திரத்துக்கு வரலாம்.

நீங்க கன்னியாகுமரிக்குப்
சுசீந்திரத்துக்கு வரலாம்.

(12) நீங்க பஸ்லே ஏறுங்க.

நீங்க பஸ்லே ஏறிச் சுசீந்திர த்துக்கு
ஒரு டிக்கெட் வாங்குங்க.

நீங்க சுசீந்திரத்துக்கு ஒரு

போய்

டிக்கெட் வாங்குங்க.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

பஸ் ஸ்டாப்லே போய்........... rig, (wait)
பஸ் ஸ்டாப்லே போய் நில்லுங்க.

(i) காலெயிலே............... பார்க்க முடியூமா ? (sunrise)
. பார்க்கலாம். (sunset)
உம்
(ii) மாலெயிலே............
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h.

Write the word represented by the formula.
Example : asa!

eur

+ Verb. Part

(3) Gum

+ Verb. Part : ....-ec eens

(ii) இரு

* ம். நீவார்: வவ

(ili) எறங்கு

(iv)
(2
(vi)
(vil)
(மார்டி
(20

+ Verb. Part: -....

cece

ua@ + Verb. Part : ப
கொடு + Verb. Part; ose
cg + Verb. Part: பெ வவ
@ty + Verb. Part ; ..- eee
வேய் -- ரெட். நிகாம்:
பாரு

4 /னம். நிலா: [படவ

2) செய் 4 Verb. நிவா: .......
Use the verbal participle

i.

and the suitable finite forms of the verbs given

in parentheses in order.
(1) நீங்க நம்பர் எட்டுலே............. சுசீந்திரத்துலே................

(ஏறு; எறங்கு)
(1) நீங்க ராத்திரி................கரியோதயம்.........

(தங்கு; பாரு)
(iii) அவ

புஸ்தகத்தெப்............... பாடம்...

(படி ; எழுது)
(iv) அவங்க

சுப்புலட்சுமியெப்............. நல்லாப்.......
.

(பாராட்டு ; பேசு)
(vy)

அவரு

(vi) அவரு

புஸ்தகத்தெ.............. என்கிட்டெக்............
என்னெப்

பேங்குக்கு............... பாரத்தெம்.............

(அறிமுகப்படுத்து; பூர்த்திபண்ணு)
ர்.

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

4௦021 : நீங்க போங்க.
நீங்க பஸ் ஸ்டாப்லே நில்லுங்க.
நீங்க

போய்

பஸ் ஸ்டாப்லே நில்லுங்க.

(0) நீங்க நம்பர் எட்டுலே ஏறுங்க.
நீங்க சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.
(1) நீங்க சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.:
நீங்க கோயிலெட் பார்க்கலாம்.
(111) நீங்க கன்னியாகுமரிக்குப் போகலாம்.
நீங்க சுசீந்திரத்துக்கு வரலாம்.
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(2) ஒரு ஹோட்டல்லே தங்குங்க.
நீங்க அதிகாலெயிலே சூரியோதயம் பாருங்க.
(2)

நீங்க

பஸ்லே

ஏறுங்க.

நீங்க சுசீந்திரத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்குங்க.
k.

Write the word represented by the formula.
Example : போனான்
(பி தில்லு
(ய

*

எறங்கு

(யி

ஏறு

(2)

தங்கு

Change the
questions.

+ Past

18ஊ:.............
4 1251:

....பபப

*-௨:...........
4

(9) வாங்கு
1.

Gun

854:

4 1881: பபப

underlined

word

or

group

of

words

to

its corresponding

(0 சுசீந்திரத்துலே பத்து நிமிஷம் நிக்கும்.
(॥) ஆறுமணிக்கு நம்பர் பத்து வரும்.
(ii) கன்னியாகுமரியிலே

சூரியோதயம் பார்க்கலாம்.

(ம) அதுலே ஏறிக் கன்னியாகுமரிக்குப்
m.

போகலாம்.

Answer these questions.

(i) நீங்க கன்னியாகுமரிக்குப் போனீங்களா ?
(i) உங்க.ஊருலே சூரிய அஸ்தமனம் பார்க்க முடியுமா ?
(11) எத்தனாம் நம்பர் பஸ்லே ஏறி நீங்க மைசரு சிட்டிக்குப்
போவீங்க ?
(1) ரயில்லேயிருந்து எறங்கி எத்தனாம் நம்பர் பஸ்லே ஏறி உங்க
வீட்டுக்குப் போவீங்க 2
(௫) போன தேர்வு எழுதி எத்தனெ மார்க்கு வாங்குனீங்க 7
- (4) தினந்தோறும் மார்க்கெட்டுக்குப் போய் காய்கறி
வாங்குறீங்களா ?
VOCABULARY
நில்லு
சூரியோதயம்

டப
‘sunrise’

நில்லு
சூரிய அஸ்தமனம்

‘stop’
‘sunset’

GRAMMAR
Following the Unit 16, this Unit introduces the compound sentence
This form
called verbal participle or past participle or adverbial participle.
The compounding in this
of compound sentence is widely used in Tamil.
type of sentence is generally done by a non-finite verb or a sequence of nonfinite verbs (subordinate clause) ‘and a finite verb (main clause). Whereas, in
17.68.178.
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a complex sentence similar non-finite verbs in the subordinate clause cannot be
That is, a sentence like
sequenced with the finite verb in the main clause.

*நான் நேத்து பார்த்த ஓடுன பையன்
matical.

Now

வந்தான் is considered to be ungram-

let us consider the following sentence.

நீங்க நம்பர் எட்டுலே ஏறிச் சுசீந்திரத்துலே
எறங்குங்க.

17. 68.178.

In this sentence, the non-finite verb is «7a ‘having got into’ which may be
called verbal participle. It is, here, compounded with the finite verb எறங்குங்க
As we indicated earlier, this non-finite verb can be
‘(you) get down’.
sequenced

non-finite

other

with

verbs

also.

For

the

example,

நீங்க நம்பர் எட்டுலே ஏறி, டிக்கெட் வாங்கி சுசீந்திரத்துலே

sentence

எறங்குங்க

In English, this form of expression is
is considered to be grammatical.
A verbal
_ organised by a series of finite verbs joined by conjunctive particles.
participle form is expressed by a verb stem consisting of base verb and its
See
corresponding past tense marker and the suffix denoting verbal participle.
the following examples.
ஏறி

‘having got into’

எறங்கி
தங்கி

‘having got down’
‘having stayed’

வாங்கி

‘having bought’

போய்

forms the base verb and the past tense marker may be

In the above mentioned
represented as follows.

ஏறு

4

எறங்கு
*

தங்கு
வாங்கு
போ

‘having got into’

ஏறி

இ:

4

‘having gone’

இ:

எறங்கி
தங்கி

இ:

* இ: வாங்கி
ய்: போய்

‘having got down’
‘having stayed’
‘having bought’
‘having gone’

Note that there is no suffix to indicate the verbal participle.
Also note that
the verbs like eymy ‘get-into’, srmmig ‘get down’ etc., have two past tense

markers -@- and -cit-.
is consituted.

-@)- is added to the stem when the verbal participle

-ssr- occurs elsewhere (as in eymGesresr

the case of the verb போ

‘get into-I’ etc.).

In

‘go’ -us- may be treated as the past tense marker.

The verbal participles do not give the meaning of past tense markers.
The
tense is always denoted by the finite verb in the main clause.
For example, in

the sentence ‘Sma

wew

ஸ்டாப்லே

போய்

fede’

future is conveyed by the imperative verb Pevaymae
negation is alo expressed
ciples are used in many
kind of verbal participle
action expressed by the

the

‘(you) wait’.

meaning

of

Similarly,

by the negative finite verb.
In Tamil, verbal partiways.
In this lesson we are chiefly concerned with a
form which is used to express the continuation of the
finite verb in the main clause.
Example:
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நீங்க நம்பர் எட்டு பஸ் ஸ்டாப்லே போய்
நில்லுங்க.
நீங்க சுசீந்திரத்துலே எறங்கி கோயிலெப்
பார்க்கலாம்.
பஸ்லே ஏறி கன்னியாகுமரிக்குப் போகலாம்.

Sandhi 31.

The consonants &, #, g and vy are always doubled after the verbal

participie ending in இ.

Example:

ஏறி 3. சுசீந்திரத்துலே -5 ஏறிச் சுசீந்திரத்துலே (எறங்குங்க)
வழியா

4 போகணும்

-5 வழியாப் போகணும்

(18288 5.21 in 3.20)

UNIT

17

LESSON

MEETING

A FRIEND

AFTER

69

SOMETIME

DIALOGUE
சுரேஷ் : வணக்கங்க....உங்களெப்
பார்த்து ரொம்ப நாளாகுது, இல்லெங்களா ?
மூர்த்தி:

ஆமாங்க.

செளக்கியமா

இருக்குறீங்களா ?....நாம
சந்திச்சு

ஒரு

இருக்கும், இல்லே

Vanakkam, sir...
It is many
since I saw you, isn’t it ?

'

days

Yes, sir.
How are you?... It may
be a month since we met, isn’t it ?

மாசம்
?

சுரேஷ் : ஆமாங்க .... வீட்டுலே
யாரும் இல்லெங்களா ?

Yes, sir...
house ?

மூர்த்தி :இல்லெங்க....என் மனெவி
ஊருக்குப்
போய்

No, sir, It is three weeks since my
wife went to (her) native place... It

ரெண்டு

மூணு வாரம்

MEF...

Coy C) aay oor

பாருங்க.

Is

there

nobody

is a vacation (you) see,

in the
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சுரேஷ் : உங்க சொந்த ஊரு எது?

Which is your-native place ?

மூர்த்தி : சேலம்.

Salem.

சுரேஷ்: நீங்க

பெறந்த

ஊரு

Is it that your birth place?

அதுதானா ?
மூர்த்தி 2: ஆமாங்க.

ஆனா,

இந்த

ஊருக்கு

சுமார்

பத்து

நாங்க

வந்து

Yes, sir.

But it is ten years since we

came to this place.

வருஷம்

BMF

சுரேஷ் : நீங்க போகலெயா

?

மூர்த்தி: நான் ேே சலத்துக்குப்
போய்க்
கிட்டத்தட்ட
மூணு வருஷம் ஆச்ச....
தேரமில்லெங்க.

Didn’t you go (to your native place)?
It is approximately

three

years since

I went to Salem.... (There) is no time.

சுரேஷ் ₹ அது
சரிதாங்க....உங்களுக்கு நேரம் கெடெக்குறது ரொம்பக் கஷ்டம்,
இல்லே ?

Yes,

மூர்த்தி 2: ஆமாங்க.

Yes, sir.

that

is

right, sir...

It is very

difficult for you to find time, isn’t it?

DRILLS
a.

Variation drill
17. 69. 179.

உங்களெப்

பார்த்து ரொம்ப

நாளாகுது.

நாம சந்திச்சு ஒரு மாசம் இருக்கும்.
என் மனெவி ஊருக்குப் போய் மூணு வாரம் ஆச்சு.
நான் சேலத்துக்குப் போய் ரெண்டு வருஷம்
ஆச்சு.
b.

Build up drill
() உங்களெப் பார்த்து ரொம்ப
நாளாச்சு.

உங்களைப் பார்த்து ரொம்ப
நாளாச்சு.

நாளாச்சு

நாளாச்சு

ரொம்ப

ரொம்ப நாளாச்சு
பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு
உங்களெப் பார்த்து ரொம்ப

பார்த்து

உங்களெ

நாளாச்சு.
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(1) நாம் சந்திச்சு ஒருமாசம்'

இருக்கும்.
இருக்கும்

இருக்கும்
ஒரு மாசம் இருக்கும்
சந்திச்சு ஒரு மாசம் இருக்கும்
நாம சந்திச்சு ஒரு மாசம் இருக்கும்.

ஒரு மாசம்

சந்திச்சு
நாம
(4) என் மனெவி ஊருக்குப்
போய் மூணு வாரம் ஆச்சு.
ஆச்சு
மூணு

நாம சந்திச்சு ஒருமாசம் இருக்கும்.

என் மனெவி
மூணு

ஊருக்குப் போய்

வாரம் ஆச்சு.

ஆச்சு
வாரம்

மூணு

போய்
ஊருக்கு

வாரம் ஆச்சு

போய் மூணு வாரம் ஆச்சு
ஊருக்குப் போய் மூணு வாரம்
ஆச்சு

மனெவி

மனெவி

ஊருக்குப் போய் மூணு

வாரம் ஆச்சு

என் மனெவி

என்

மூணு

(௫) நாங்க இந்த ஊருக்கு வந்து
பத்து வருஷம் ஆச்சு.

ஊருக்குப் போய்

வாரம் ஆச்சு.

நாங்க இந்த ஊருக்கு வந்து பத்து
வருஷம்

ஆச்சு

ஆச்சு

பத்து வருஷம்
வந்து
ஊருக்கு

வந்து

ஆச்சு.

பத்து வருஷம்

ஆச்சு

பத்து வருஷம் ஆச்சு

ஊருக்கு வந்து பத்து வருஷம்
ஆச்சு

இந்த ஊருக்கு வந்து பத்து

இந்த

வருஷம் ஆச்சு

நாங்க இந்த ஊருக்கு வந்து பத்து

நாங்க

வருஷம் ஆச்சு.
c.

Expansion drill

(i) உங்களெப்

பார்த்து

உங்களெப் பார்த்து நாளாச்சு,

நாளாச்சு.

ரொம்ப

நாளாச்சு

உங்களெப் பார்த்து ரொம்ப
நாளாச்சு.

(1) நாங்க வந்து பத்து வருஷம்

நாங்க வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு.

ஆச்சு.

இந்த ஊருக்கு வந்து பத்து
வருஷம் ஆச்சு

நாங்க இந்த ஊருக்கு வந்து
வருஷம் ஆச்சு.

பத்து

-
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(1) என் மனெவி

போய் மூணு

என் மனெவி போய் மூணு வாரம்
ஆச்சு.
என் மனெவி ஊருக்குப் போய்
மூணு வாரம் ஆச்சு.

வாரம் ஆச்சு.

ஊருக்குப் போய் மூணு வாரம்
ஆச்சு

நான் போய் ரெண்டு வருஷம்

(9) நான் போய் ரெண்டு வருஷம்
ஆச்சு.

:

ஆச்சு.

நான் சேலத்துக்குப் போய் ரெண்டு
வருஷம் ஆச்சு.

சேலத்துக்குப் போய்
ரெண்டு
d.

வருஷம்

Question-Answer drill

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Q:

உங்களெப் பார்த்து ரொம்ப தாளாச்சு, இல்லெங்களா ?

A:

ஆமாங்க.

Q

வீட்டுலே யாரும் இல்லெங்களா ?

A

இல்லெங்க.

Q:

உங்க சொந்த

A:

Gee.

Q

ஊரு

எது ?

நீங்க பெறந்த
ஊரு அதுதானா ?

A

ஆமாங்க.

Q

நீங்க போகலெயா
தேரமில்லெங்க.

A
e.

ஆச்சு

?

Substitution drill

(i) நாம சந்திச்சு ஒருமாசம்
இருக்கும், இல்லே ?
. Substitute and change the
verb accordingly.
Gun

சொல்லு
கொடு

நாம சந்திச்சு ஒரு மாசம் இருக்கும்,
இல்லே ?

நாம போய் ஒரு மாசம் இருக்கும்,
இல்லே ?
நாம சொல்லி ஒரு மாசம்
இருக்கும், இல்லே ?
நாம கொடுத்து ஒரு மாசம்
இருக்கும், இல்லே ?

புறப்படு

நாம

அனுப்பு

நாம அனுப்பி ஒரு மாசம்

வாங்கு

நாம வாங்கி ஒரு மாசம்
இல்லே ?

எழுது

புறப்பட்டு ஒரு மாசம்

இருக்கும், இல்லே ?
இருக்கும், இல்லே ?
இருக்கும்,

நாம எழுதி ஒரு மாசம் இருக்கும்,
இல்லே ?
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மனுப் போடு

நாம மனுப்போட்டு ஒரு மாசம்

இருக்கும், இல்லே ?
(ய நான் போய் கிட்டத்தட்ட
ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு.
Substitute
சுமார்

நான் போய் கிட்டத்தட்ட
வருஷம் ஆச்சு.
நான் போய்
வருஷம்

அநேகமா

சுமார் ரெண்டு

ஆச்சு.

நான் போய் அ(£நகமா
வருஷம்

Gili) நான்.சேலத்துக்குப் போய்

மூணு வருஷம் ஆச்சு.

ரெண்டு

ரெண்டு

ஆச்சு.

நான் சேலத்துக்குப் போய் மூணு
வருஷம் ஆச்சு.

Substitute
மாசம்

நான் சேலத்துக்குப் போய் மூணு
மாசம் ஆச்சு.

வாரம்

நான் சேலத்துக்குப் போய் மூணு
வாரம் ஆச்சு.

நாளு

நான் சேலத்துக்குப் போய் மூணு
நாளு ஆச்சு.

f.

Integration drill

நாம சந்திச்சு ஒரு மாசம் இருக்கும்.

(i) நாம சந்திச்சோம்.
அது

ஒரு

மாசம் இருக்கும்.

என் மனெவி

என் மனெவி
போனா.

௪ளருக்குப்

அது

வாரம் ஆச்சு.

ரெண்டு

ரெண்டு

நான் சேலத்துக்குப் போனேன்.
அது ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு,

ஊருக்குப் போய்

வாரம் ஆச்சு.

்

நான் சேலத்துக்குப் போய்
ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parenthesesas in the model given
below.
Model :

உங்க............ எது

? (native place)

உங்க சொந்த ஊரு எது ?
(i) நான் போய்.............. CPE!

(it) Ba... eee

euipogib Fs.

(approximately)

6S 2905) NFiSTED ? (be born}

Gil) சுமார் பத்து............. ஆச்சு.

(year)

Lesson 69 | 567
h.

Write the word represented by the formula.

Example: ¢pf¢a
(1) ஆகு
(ii)

#8

+ Verb, Part

* சம். நிகர்:

சொல்லு

௩ எக்...

(iti) எடு 4 72ம். மகார. ....
(iv) ஏறு

4 ம்.

(v) goa

கா:

cece

.......((.

+ Verb. Part. பபப

(vi) Bare @ + Verb. Part:
பப
(ம) பாராட்டு - 4/2. நிலா: .......
(யம்) கட்டு 4 Verb. Parts... see
(ix) og.
பே
i.

கேளூ

+ Verb. Part:

2.

+ Verb. Part: ....-- eee

Fill in the blanks
in parentheses.

using

the

verbal

participle

(i) உங்களெம்............. ரொம்ப

form of the verbs

நாளாச்சு.

given

(பாரு)

ஒரு மாசம் இருக்கும். (சந்தி)
(110) மனெவி ஊருக்குப்
ரெண்டு வாரம் ஆச்சு. (போ)
(iv) நாங்க இந்த ஊருக்கு............பத்துவருஷம் ஆச்சு. (வா)
j.

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

14௦021 : நான் உங்களெப் பார்த்தேன்.
அது ரொம்ப நாளாகுது.
நான் உங்களெப் பார்த்து ரொம்ப

நாளாகுது.

(i) நாம சந்திச்சோம்.
அது

ஒரு மாசம் இருக்கும்.

(1) என் மனெவி ஊருக்குப் போனா.
அது ரெண்டு மூணு வாரம் ஆச்சு.
(4) நாங்க.இந்த ஊருக்கு வந்தோம்.
அது சுமார் பத்து வருஷம் ஆச்சு.
(2) நான் சேலத்துக்குப் போனேன்.
அது ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு.
(2) நான் இந்தப் புஸ்தகத்தெ வாங்குனேன்.

அது நாலு நாளு ஆச்சு.
k.

Change the
questions.

underlined

word

or group

of words

to its corresponding

G) நாம சந்திச்சு ஒரு மாசம் இருக்கும்.
(ii) என்

மனெவி ஊருக்குப் போய் மூணு வாரம் ஆச்சு.
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(111) உங்க சொந்த

ஊரு சேலம்.

(0) உங்களெப் பார்த்து ரொம்ப நாளாகுது.
.

1,

Write

the word

represented by the formula.

Example:
(பாரு

வத்தோம்

4 881:

பப

(ய) சந்தி 4 1850:

பப

.வா

+

Past

(முிபோ-1ஊ:..........

(12) செய் 4 1864: பபப
(மி சாப்பிடு * 8: பபப
(1)
(1)
m.

புறப்படு
போடு

4. 18512...
4

நி8॥2

வய

Answer these questions.

(1) நீங்க உங்க மனெவியெப் பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு,
இல்லே ?
(1) உங்க சொந்த ஊரு எது ?
(iii) நீங்க எந்த ஊருலே ஆசிரியரா வேலெ பார்க்குறீங்க ?
(iv) அந்த ஊருக்குப் போய் எத்தனெ வருஷம் ஆச்சு ?
(ம) நீங்க மைசூருக்கு வந்து எத்தனெ வாரம் ஆச்சு ?
(௩1) நீங்க எத்தனெ வருஷமா ஆசிரியரா வேலெ பார்க்குறிங்க 7
(vil) உங்களுக்குக் கலியாணம் ஆகி எத்தனெ வருஷம் ஆச்சு ?
(1) நீங்க இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுலே சேர்ந்து எத்தனெ மாசம்
ஆச்சு ?

VOCABULARY
ஆகு

‘become’

கிட்டத்தட்ட

பெற

‘be born’

‘approximately’

GRAMMAR
17.69.179.

As we noted already a verbal participle is formed by a verb stem

consisting of base verb and its corresponding past tense marker and the suffix
denoting verbal participle.’ The following verbal participles are formed by
means of the suffix -9_.

பாரு 4 த்த் 4 உ : பார்த்து "வர்றத 586௩
சந்தி * ச்ச் 4 ௨. : சந்திச்சு “மகர met’
ou

+ ந்த் * உ:

வந்து

‘having come’

We also noticed in the previous lesson that verbal participles are used in many
ways.
Let us consider in this lesson the verbal participles which denote a
period of time that lapsed since an action expressed by a finite verb in the

main clause has begun.

Example:
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17.69. 179,

Sandhi 32.

verbal

The

consonants

participle
போய்

உங்களெப் பார்த்து ரொம்ப நாளாகுதுநாம சந்திச்சு ஒரு மாசம் இருக்கும்.
என் மனெவி ஊருக்குப் போய் மூணு வாரம் ஆச்சு.

Gumus
4

&

&, gand

vy

are

always

doubled

after

the

Example:

கிட்டத்தட்ட

5

போய்க்

கிட்டத்தட்ட

ரெண்டு

மூணு

வருஷம் ஆச்சு)
- சரிதான் 4. ங்க 5 சரிதாங்க (௩8௭ 8.30 1௦ 16.61)
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EXAMINATION

DIALOGUE
மூர்த்தி!

வாங்க சுரேஷ் 1! உங்க
தேர்வு எப்ப ஆரம்பிக்குது?....எப்படிப் படிக்குறீங்க ?

சுரேஷ் : தேர்வு

அடுத்தமாசம்

ஆரம்பிக்குதுங்க....ந ல் -

லாப் படிக்குறேன். இந்த
இலக்கணத்தெத் தான்
சரியாப் படிக்க முடியலெ.

மூர்த்தி: ரெண்டு மூணு
படிங்க. புரியும்.

தரம்

Please come Suresh!
When does
your examination start ?... How are
you studying ?

Examination starts by next month...
(I) am studying
well.
Only
this
grammar I am not able to read well.

Please
times.

read (it) for two or three
(You) will understand.
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சுரேஷ் : திருப்பித் திருப்பிப் படிச்சாச்சுங்க.
ty Ff us GC) ov.
நரசய்யாவும்

படிச்சுப்

படிச்சுப் பார்க்குறா
ரு.
"நெ றெயப்
பகுதி

(1) have studied again and again, sir.
(0 do not understand. Narasaiah also
goes on studying repeatedly.
Many
portions are not clear even to him.

அவருக்கும் புரியலெ.

மூர்த்தி : செல பாயிண்டெ
நீங்க
எழுதி எழுதிப் பார்க்-

You must write again and againsome
of the grammatical points.

கணும்.

சுரேஷ், :

எத்தனெ தடவெங்க
எழுதுறது ? பார்க்கலாம்;
இன்னும் முயற்சி செய்
றேன்.

Howmany

times do (I) have to write ?

Let (me) see; (1) will still try.

மூர்த்தி : பேராசிரியரெயும் போய்ப்
போய்ப் பாருங்க.... புரி
யாத
பகுதியே
அவரு
சொல்லிக் கொடுப்பாரு.

(You) please meet
Professor
(Sundaram) also again and again. He
will explain the portions which (you)
do not understand.

சுரேஷ் : சரிங்க.

Alright, sir. Hereafter, (1) should go
and see him. There is no other way...
(1) take leave of (you), sir.

இனிமே,

அ

வ

ரெத்தான் பேய்ப்
பார்க்கணும்.
வேறே
வழியில்லெ....வறேங்க.
மூர்த்தி : வாங்க.

Please do.

DRILLS
a.

Variation drill

17. 70. 180.

நரசய்யா படிச்சுப் படிச்சுப் பார்க்குறாரு.
நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்.
நீங்க பேராசிரியரெப்

போய்ப் போய்ப் பாருங்க.

நான் திருப்பித் திருப்பிப் படிச்சாச்சு.
17. 70. 181.
b.

இனிமே, அவரெத்தான் போய்ப் பார்க்கணும்.

Build up drill
Q) நரசய்யா

படிச்சுப் படிச்சுப்

நரசய்யா படிச்சுப் படிச்சுப்

பார்க்குறாரு.

பார்க்குறாரு.

பார்க்குறாரு

பார்க்குறாரு

படிச்சு

படிச்சுப் பார்க்குறாரு

படிச்சு

படிச்சுப் படிச்சுப் பார்க்குறாரு

நரசய்யா

நரசய்யா

படிச்சுப் படிச்சுப்

பார்க்குறாரு.
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(1) நீங்க எழுதி எழுதிப்

நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்...

பார்க்கணும்.

பார்க்கணும்
எழுதிப் பார்க்கணும்
எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்'
நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்.

பார்க்கணும்

எழுதி

எழுதி
நீங்க

(11) பேராசிரியரெப்

போய்ப்

பேராகிரியரெப் போய்ப் போய்ப்

போய்

பாருங்க.
பாருங்க
போய்ப் பாருங்க
போய்ப் போய்ப் பாருங்க

பேராசிரியரெ

பேராசிரியரெப்

போய்ப் பாருங்க.
பாருங்க
போய்

போய்ப் போய்ப்

பாருங்க.

(11) தான் திருப்பித் திருப்பிப்

நான் திருப்பித் திருப்பிப்
படிச்சாச்சு.

படிச்சாச்சு.
படிச்சாச்சு

படிச்சாச்சு

திருப்பி
திருப்பி

திருப்பிப் படிச்சாச்சு
திருப்பித் திருப்பிப் படிச்சாச்சு

நான் திருப்பித் திருப்பிப்

நான்

:

படிச்சாச்சு.
௦.

-Expansion drill
(1) நீங்க பாருங்க.
போய்ப்

பாருங்க

போய்ப்

பாருங்க

:

பேராசிரியரெப் பாருங்க

நீங்க பாருங்க.
நீங்க போய்ப் பாருங்க.
நீங்க போய்ப் போய்ப் பாருங்க.
நீங்க பேராசிரியரெப்

போய்ப்

போய்ப் பாருங்க.
(1) நான் படிச்சாச்சு.
திருப்பிப் படிச்சாச்சு
திருப்பிப் படிச்சாச்சு

நான் படிச்சாச்சு.

:

நான் திருப்பிப் படிச்சாச்சு.
நான் திருப்பித் திருப்பிப்
படிச்சாச்சு-

இலக்கணத்தெப்

(iil) நரசய்யாவும்

படிச்சாச்சு

படிச்சுப்

நான் இலக்கணத்தெத் திருப்பித்
திருப்பிப் படிச்சாச்சு.
நரசய்யாவும் படிச்சுப் பார்க்குறாரு.

பார்க்குறாரு.

படிச்சுப் படிச்சுப்

நரசய்யாவும் படிச்சுப் படிச்சுப்

பார்க்குறாரு

பார்க்குறாரு.

தமிழ் இலக்கண த்தெப்

நரசய்யாவும் தமிழ் இலக்கண த்தெப் படிச்சுப் படிச்சுப்

படிச்சுப் பார்க்குறாரு.

பார்க்குறாரு.
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(iv) நீங்க எழுதிப் பார்க்கணும்.
எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்
அதெ எழுதிப் பார்க்கணும்

8.

நீங்க எழுதிப் பார்க்கணும்.
நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்;
நீங்க அதெ எழுதி எழுதிப்
பார்க்கணும்.

Question-Answer drill

e.

(0

டி:
4:

உங்க தேர்வு எப்ப ஆரம்பிக்குது ?
தேர்வு அடுத்த மாசம் ஆரம்பிக்குதுங்க.

(1)

௦:
4:

எப்படிப் படிக்குறீங்க ?
நல்லாப் படிக்குறேன்.

Substitution drill

(i)

நரசய்யாவும்

படிச்சுப்

படிச்சுப் பார்க்குறாரு.

நரசய்யாவும் படிச்சுப்.படிச்சுப்
பார்க்குறா
ரு.

Substitute and change the
verb accordingly.

“எழுது

நரசய்யாவும் எழுதி எழுதிப்

வாசி

நரசய்யாவும் வாசிச்சு வாசிச்சுப்

பார்க்குறாரு.
பார்க்குறுரு.
சொல்லு

நரசய்யாவும் சொல்லிச் சொல்லிப்
பார்க்குறாரு.

சாப்பிடு

நரசய்யாவும் சாப்பிட்டுச்
சாப்பிட்டுப் பார்க்குறாரு.
நரசய்யாவும் வந்து வந்து
பார்க்குறா.

போ

நரசய்யாவும் போய்ப் போய்ப்
பார்க்குறாரு.

கொடு
வரெ

நரசய்யாவும் கொடுத்துக்
கொடுத்துப் பார்க்குறாரு.
நரசய்யாவும் வரெஞ்சு வரெஞ்சு
பார்க்குறாரு.

(ii) எத்தனெ தடவெங்க

எத்தனெ

தடவெங்க எழுதுறது ?

- எழுதுறது ?
Substitute and change the
verb accordingly.

படி
பாரு
சொல்லு

சாப்பிடு
கொடு

எத்தனெ தடவெங்க படிக்குறது ?
எத்தனெ தடவெங்க பார்க்குறது ?
எத்தனெ தடவெங்க சொல்லுறது?
எத்தனெ தடவெங்க சாப்பிடுறது?
எத்தனெ தடவெங்க
கொடுக்குறது ?
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போ
வா

எத்தனெ
எத்தனெ

(111) தமிழ் இலக்கணம்

புரியலெ.

தடவெங்க
தடவெங்க

தமிழ் இலக்கணம்

போறது ?
வறது ?

புரியலெ.

Substitute

பாடம்
வசனம்
பாட்டு
படம்
சங்கீதம்
f.

தமிழ்ப் பாடம் புரியலெ.
தமிழ் வசனம் புரியலெ.
தமிழ்ப் பாட்டுப் புரியலெ.
தமிழ்ப்படம் புரியலெ.
தமிழ்ச் சங்கீதம் புரியலெ.

Integration drill

(1) நரசய்யா படிச்சுப்
பார்க்குறாரு.
நரசய்யா

நரசய்யா படிச்சுப் படிச்சுப்
பார்க்குறாரு.

படிக்குறாரு.

நீங்க எழுதிப் பார்க்கணும்.
நீங்க எழுதணும்,

நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்.

நீங்க போய்ப் பாருங்க.
ந்ங்க போங்க.

நீங்க போய்ப் போய்ப் பாருங்க.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses
as in the model given
below.
240081:

தேர்வு

எப்ப.............. க்குது ?

(6௨0)

தேர்வு எப்ப ஆரம்பிக்குது ?
(ப்.....்.்ூ்.ப. - எப் படிக்க முடியலெ.
(1) ரெண்டு
(109

மூஹு............. Lime.

.......... படிச்சாச்சுங்க.

h,

இன்னும்............ றேன்,

(times)

(௨9310 ௨ம் உம்ம)

(1) ரெண்டுமூணு............. படிங்க.
(ம)

(வம)

(10)

(try)

Wr.te the word represented by the formula.
Example : ஆரம்பிச்சு
(i) எழுது

+ 2ம், யர:

(4) முயற்சிசெய்

4 4/2.

1௨:

(111) வேலெபாரு

* 20.

நவர;

(1) வெளெயாடு

* ம்.

(5) திருப்பு

(ம

ஆரம்பி
.......
ப

* Verb. Part. oe

புரி 4 Verb. Part:

பப

+ Verb, Part
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i.

Fill in the blanks using
in parentheses.
ய

the

verbal

participle

நரசய்யா............ பார்க்குறாரு;.

(1) நீங்க...........்.பார்க்கணும்.

|
j.

form of the verbs

given

(படி)

(எழுது)

பாருங்க. (வா)

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

Model:

நீங்க எழுதிப் பார்க்கணும்.
நீங்க எழுதணும்:
நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்.

(1) நீங்க போய்ப் பாருங்க.
நீங்க போங்க.

(9 நீங்க படிச்சுப் பாருங்க.
நீங்க படிங்க.

(1) நான் வந்து பார்க்குறேன்.
நான் வறேன்.
(iv) நான் சொல்லிப் பார்க்குறேன்.
நான் சொல்லுறேன்.
k.

Write the word represented by the formula.

Example: wig dommes
(0) ஆரம்பி

* நம:

(01) திருப்பு

- 8ம்:

(ம)

எழுது

....பஃ

* 88ம்: ....்...

வ
eee

(iv) Gaull + Past: 2.
(v) சொல்லு + Pastso...
(1)
1.

m.

கொடு

*

Litg. + Past

ee:

நி8512 (பவ

Join the following according to the sandhi rules.

Answer these questions.

(i)
(ii)
(1)
Gv)
(2)
(vi)

உங்க தேர்வு எப்ப ஆரம்பிக்குது ?
உங்களுக்குத் தமிழ் இலக்கணம் புரியுமா 2
நீங்க தமிழ் இலக்கணத்தெத் திருப்பிப் படிக்குறீங்களா ?
நீங்க ஹாஸ்டல்லே தமிழெ எழுதி எழுதிப் பார்க்குறிங்களா ?
நீங்க உங்க ஆசிரியரெப் போய்ப் போய்ப் பார்க்குறீங்களா ?
மாலெயிலே வெளெயாடி வெளெயாடி உடம்டெல்லாம்
வலிக்குதா ?
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VOCABULARY
ஆரம்பி

‘begin’

அடுத்த

‘next’

இலக்கணம்

‘grammar’

தரம்

‘times’

FHIGS Spe
மூயற்சி செய்
இனிமே

‘again and again’ gGleu
‘times’
‘try’
். சொல்லிக் கொடு “12௦
‘hereafter’

GRAMMAR
17.70.180.

We

noticed

in 17.68

that different

verbal participle

forms may

be sequenced at atime with the finite verb in the main clause.
When the
two identical verbal participles are sequenced with the finite verb they together
express continuous or repetitive action.
See the following examples.

17. 70. 190.

நரசய்யா படிச்சுப் படிச்சுப் பார்க்குறாரு.
நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்.
நான் திருப்பித் திருப்பிப். படிச்சாச்சு.
பேராசிரியரெப்

17.70.4871.

Gesu

which

means

போய்ப்

‘hereafter’

போய்ப்

பாருங்க.

is a sentence

conjunction.

Example:
17.70.
கோபம் 33.

181.

இனிமே,

7௨௦௦0௧௦0௨5

க்,

அவரெத்தான் போய்ப்
&, g and ty

are

always

பார்க்கணும்.
doubled

after

the

verbal participle ending in-g_ preceded by two identical consonants. Example:

படிச்சு
போய்

4

4 LINTA GG

பாருங்க -

போய்ப்

-5 படிச்சுப் பார்க்குறாருபாருங்க (8286 5. 32 in 17.69)

எழுதி , பார்க்கணும் -5) எழுதிப் பார்க்கணும்
சொல்லி . கொடுக்குறாரு -2 சொல்லிக் கொடுக்குறாரு
திருப்பி , படிச்சாச்சு -௮ திருப்பிப் படிச்சாச்சு (242 5.31 1௦ 17.68)
இலக்கணம் * எ. இலக்கணத்தெ (8282 5.17 10 2.13)
எப்படி * படிக்குறீங்க -5 எப்படிப் படிக்குறீங்க
சரியா 4 படிக்கலெ -5 சரியாப் படிக்கலெ (882 5.21 10 3.20)

“UNIT 17.

LESSON 71

- ABOUT

THE

EXAMINATION

DIALOGUE

மூர்த்தி : am Gen

சுரேரஷ்!
. பேராசிரியரெப்பார்க்குறீங்களா? இப்ப இலக்கணமெல்லாம் புரியுதா ?

சுரேஷ் : இப்பப் பரவாயில்லெங்க.
லேசாப்புரியுது. பேராசிரியரும் சொல்லிக்கொடுக்
குறாரு....
இலக்கணம்
யூமா?

கஷ்டப்படாம
படிக்க

முடி

Hallo

Suresh!

Professor
'

_-

Are

you

(Sundaram)?

understand all the grammar

meeting

Do

you

now ?

Now (it) is not bad, sir. (1) slowly
understand.
Professor
(Sundaram)
is also teaching (me). Is it possible to
learn grammar without exerting oneself? | don’t think.
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piss:

That is true, Mr. Suresh. I suffered
once not understanding the English

அது உண்மெதாங்க
சுரேஷ்.
ஒரு சமயம்

ஆங்கில இலக்கணம் புரி
யாம நான் ரொம்ப வருத்
தப்பட்டேன்.
அப்புறம்

விழுந்து விழுந்து

grammar.

Then,

(1) worked (very)

hard.

படிச்

சேன்.
சுரேஷ் : நல்லாப் படிக்காம இலக்
கணக் கேள்விக்குப்
பதில் எமுத முடியாதுங்க.
கடினமாப்

பாடு

படா.

(We) cannot answer the grammar
question
well
without
studying
hard.
Can one get benefit without
working hard? You tell me.

மலா பலன் கெடெக்கும்?
நீங்களே சொல்லுங்க.
மூர்த்தி : உண்மெதாங்க.
காம

சளெக்

படிக்கணும்...

தேநத்து
இங்கே

ஏன்

நரசய்யா

வராம

ஷீட்டுக்

That is true, sir.

We

should

study

without tiring... Why did Narasaiah
goto (his) house without
coming
here yesterday ?

குப் போனாரு ?
சுரேஷ் : அவருக்கு

ஒரு

அவசர

வேலெ இருந்தது.

அத-

He had an urgent work.
why, he did not come, sir.

That

is

னாலெ தான் வரலெங்க.
மூர்த்தி : ஒ! அப்படீங்களா

?

Oh!

Is that so?

DRILLS
a.

Variation drill
17. 71. 182.

நீங்க கஷ்டப்படாம இலக்கணம் படிக்க முடியுமா?
ஆங்கில இலக்கணம் புரியாம நான் வருத்தப்
பட்டேன்.

கடினமா

பாடுபடாமலா

ஏன் நரசய்யா இங்கே

பலன் கெடெக்கும் ?
வராம

வீட்டுக்குப்

போனாரு?
b.

Build up drill
(1) நல்லாப்

படிக்காம

கேள்வி-

க்குப் பதில் எழுத முடியாது.
மடியாது
முத
பதில்
கேள்விக்கு

நல்லாப் படிக்காம
கேள்விக்குப்
பதில் எழுத முடியாது.

முடியாது
எழுத் முடியாது

பதில் எழுத முடியாது
கேள்விக்குப் பதில் எழுத

மடியாது

1201 71 / 270.
படிக்காம

படிக்காம கேள்விக்குப் பதில்

எழுத முடியாது
நல்லாப் படிக்காம கேள்விக்குப்

நல்லா

- பதில் எழுத முடியாது.
(11) நான் ஆங்கில இலக்கணம்
புரியாம வருத்தப்பட்டேன்.
வருத்தப்பட்டேன்
புரியாம
இலக்கணம்
ஆங்கிலம்)
நான்

(ili) கடினமாப் பாடுபடாமலா
பலன் கெடெக்கும் ?
பாடுபடாமலா

பலன்

கெடெக்கும் ?
கடினமா

நான் ஆங்கில இலக்கணம்
புரியாம வருத்தப்பட்டேன்.
வருத்தப்பட்டேன்
புரியாம வருத்தப்பட்டேன்
இலக்கணம் புரியாம
வருத்தப்பட்டேன்
ஆங்கில இலக்கணம் புரியாம
வருத்தப்பட்டேன்
நான் ஆங்கில இலக்கணம் புரியாம
வருத்தப்பட்டேன்.
கடினமாப்

பாடுபடாமலா

பலன்

கெடெக்கும் ?
பாடுபடாமலா பலன் கெடைக்கும்?
ஆடினமாப் பாடுபடாமலா

பலன்

கெடெக்கும் ?
(iv) நீங்க கஷ்டப்படாம

இலக்கணம் படிக்க முடியுமா?

படிக்க முடியுமா

முடியுமா ?

முடியுமா ?

படிக்க
இலக்கணம்

படிக்க முடியுமா

இலக்கணம்

?
?

இலக்கணம் படிக்க முடியுமா ?
கஷ்டப்படாம இலக்கணம்
படிக்க முடியுமா ?
நீங்க கஷ்டப்படாம இலக்கணம்
படிக்க முடியுமா ?

கஷ்டப்படாம

நீங்க

c.

நீங்க கஷ்டப்படாம

Expansion drill
(0 நீங்க படிக்க முடியுமா ?
இலக்கணம் படிக்க முடியுமா?

நீங்க படிக்க முடியுமா ?
நீங்க இலக்கணம் படிக்க

முடியுமா ?
கஷ்டப்படாமப்

முடியுமா ?

படிக்க

நீங்க கஷ்டப்படாம
படிக்க முடியுமா ?

இலக்கணம்
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(ய) நீங்க எழுத

நீங்க எழுத முடியாது.

முடியாது.

கேள்விக்குப் பதில் எழுத

நீங்க கேள்விக்குப் பதில் எழுத

முடியாது.

முடியாது
நீங்க நல்லாப் படிக்காம கேள்விக்குப் பதில் எழுத முடியாது.

நல்லாப் படிக்காம எழுத

முடியாது
Gil)

நான் வருத்தப்பட்டேன்.
நான் இலக்கணம் புரியாம
வருத்தப்பட்டேன்.

நான் வருத்தப்பட்டேன்.

இலக்கணம் புரியாம
வருத்தப்பட்டேன்

நீங்க படிக்கணும்.
நீங்க இலக்கணத்தெப்

(12) நீங்க படிக்கணும்.
இலக்கணத்தெப் படிக்கணும்

படிக்கணும்.

சளெக்காம

d.

நீங்க சளெக்காம இலக்கணத்தெப்
படிக்கணும்.

படிக்கணும்

Question-Answer drill

(1)

Q:
A:

(1)

0:

ஹலோ சுரேஷ் | இப்ப இலக்கணமெல்லாம் புரியுதா ₹?
இப்பப் பரவாயில்லெங்க. லேசாப் புரியுது.
நேத்து

ஏன்

போனாரு
4:

அவருக்கு

நரசய்யா

அவசரமா

அதனாலெதான்
e.

இங்கே

வராம

வீட்டுக்குப்

?
ஒரு வேலெ

இருந்தது.

வரலெங்க.

Substitution drill
(ப

பாடுபடாமப்

பாடுபடாமப் பலன் கெடெக்குமா?

பலன்

கெடெக்குமா ?
Substitute and
conjugate
verb accordingly.

கஷ்டப்படு
உழெ
வேலெ

பாரு

முயற்சிசெய்
ப்டி
“ழுது
கொடு

சந்தி

the

கஷ்டப்படாமப் பலன் கெடெக்குமா ?'
உழெக்காமப் பலன் கெடெக்குமா?
வேலெ
பார்க்காமப் பலன்
கெடெக்குமா?
முயற்சிசெய்யாமப் பலன்
கெடெக்குமா 2
படிக்காமப் பலன் கெடெக்குமா ?
எழுதாமப் பலன் கெடெக்குமா ?
கொடுக்காமப் பலன்
கெடெக்குமா ?
சந்திக்காமப் பலன் கெடெக்குமா ?
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பேராசிரியரும் சொல்லிக்

(4). பேராசிரியரும் சொல்லிக்

கொடுக்குறாரு.

கொடுக்குறாரு-

Substitute and change the
verb accordingly.

பாரு

பேராசிரியரும் பார்த்துக்

கற்பி

பேராசிரியரும் கற்பிச்சுக்
கொடுக்குறாரு.
பேராசிரியரும் எடுத்துக்

கொடுக்குறாரு-

எடு

கொடுக்குறாரு: .
ஆங்கில இலக்கணம் புரியலெ.

(11) ஆங்கில இலக்கணம்
புரியலெ.
Substitute

தமிழ்

தமிழ் இலக்கணம் புரியலெ.
மலெயாள இலக்கணம் புரியலெ.
கன்னட இலக்கணம் புரியலெ.
மராத்தி இலக்கணம் புரியலெ.
ஹிந்தி இலக்கணம் புரியலெ.

மலெயாள(ம்)
கன்னட (ம்)

மராத்தி

ஹிந்தி
f.

Transformation dull

(ப நான் கஷ்டப்பட்டு
இலக்கணம் படிக்குறேன்.

நான் கஷ்டப்படாம

(ii) நான் நல்லாப் படிச்சு பதில்
எழுதுனேன்.

நான் நல்லாப் படிக்காமப் பதில்
எழுதுனேன்.

Gil) நரசய்யா இங்கே வந்து
போனாரு.

போனாரு.

(12)

நான் பேராசிரியருகிட்டெப்

நான் பேராசிரியருகிட்டெப்

படிச்சு பரீட்செ எழுதுனேன்.

படிக்காம பரீட்செ எழுதுனேன்.

இலக்கணம்

படி.க்குறேன்.

நரசய்யா

இங்கே

வராமப்

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
1௦081 : இப்ப...........

புரியுது.

(81௦௧13)

இப்ப லேசாப் புரியுது.
(1) பேராசிரியரும்............ க்குறாரு.
Gi)

ence ceceuteees ஆங்கில

(11)

நான் ரொம்ப.............. 3 ட்டேன்.

(10௦1ம்

இலக்கணம் புரியலெ.. once)
(feel sorry)

யி அ.
-ஆம இலக்கணம் படிக்க முடியுமா ? (suffer)
(V) கடினமா............. -ஆமலா பலன் கெடெக்கும் ? (work)
(vi) பாடுபடாமலா.............கெடெக்கும் ? (benefit)
(Vil) அவருக்கு ஒரு... வவ வேலெ இருந்தது. (urgent)
\
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Write the word represented by the formula.

h.

Lig. + Verb. Part. (Neg)

Example : படிக்காம

ப வவ

+ Verb. Part. (Neg.) t

uma

(0

(0) அடி + Verb. Part. (Neg.) -.e eer eeee
(ய் கொடு + Verb. Part. (Neg.) : வைய்
(iv) eum + Verb. Part. (Neg.) 2. eee
+ Verb. Part. (Neg.) : eee

(29) வெளெயாடு

(ஸு கேளு
எழுது

(911)

+ Verb. Part. ( Neg.) 3: வய
form of the verbs

participle

negative verbal

Fill in the blanks using the
given in parentheses.

i.

ப வவ

:

+ Verb. கர. (82)

(1) ............இலக்கணம் படிக்க முடியுமா ? (கஷ்டப்படு)
eee

இலக்கணம்.......

(1)

வருத்தப்பட்டேன்.

நான்

(11) நல்லாம்..............பதில் எழுத முடியாது.
(39) அணைய

கெடெக்குமா

பலன்

நரசய்யா.............. போனாரு.

(ம)

?

(புரி)

(படி)

(பாடுபடு)

(வா)

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one
the model given below.

j.

Model:

Bua

இலக்கணம்

as shown

படிக்க முடியுமா ?

நீங்க கஷ்டப்பட மாட்டீங்க.

நீங்க கஷ்டப்படாம

இலக்கணம் படிக்க முடியுமா ?

() நீங்க இலக்கணம் படிக்க முடியுமா ?
பேராசிரியரு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாரு.
(ii) நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன்.
எனக்கு ஆங்கில இலக்கணம் புரியலெ.
(0

்.

உங்களாலெ

கேள்விக்குப் பதில் எழுத முடியாது.

நீங்க நல்லாப் படிக்கமாட்டீங்க.

(2) உங்களுக்குப் பலன் கெடெக்குமா ?
நீங்க கடினமாப் பாடுபடமாட்டீங்க.
(௪)

நரசய்யா

எங்கே

போனாரு

?

நரசய்யா நேத்து இங்கே. வரலெ.
k.

Write the word represented by the formula.

மாம6 : படிச்சேன்
(0)

வருத்தப்படு

(1) விழு
(ம)

*

பாடுபடு

Past:

நிக்கர்:

பப

.....- வம

* 084:

......
ப

Lig, + Past
வய

in
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1.

Join the following according to the sandhi rules.

ரூ,

Answer these questions.

(1) பள்ளிக்கூடத்துலே ஆங்கில இலக்கணம்
வருத்தப்பட்டீங்களா

புரியாம நீங்க

?

(0 போன பரீட்செயிலே எல்லாக் கேள்விக்கும்
வந்தீங்களா ?
(11) கடினமா

உழெக்காம

(iv) காலெயிலே

பதில் எழுதாம

மொதல் வகுப்பு கெடெக்குமா

குளிக்காம

சாப்பிடக்கூடாது,

?

இல்லே ?

(2) நீங்க காலெயிலே சாப்பிடாமலா இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு
வந்தீங்க ?
(vi) நீங்க கடினமா உழெக்காமலா
பண்ணுனீங்க ?
(1)

போன

பரிட்செயிலே பாஸ்

நீங்க போன பரீட்செக்கு விழுந்து விழுந்து படிச்சீங்களாமே, உண்மெதானா ?

VOCABULARY
ஒருசமயம்

லேசா

‘slowly’

வருத்தப்படு

‘suffer, feel sorry’

பலன்

‘benefit’

அவசர

‘urgent’

பாடுபடு
சளெ

‘once’

‘work!
‘be tired’

GRAMMAR

°17.71.182.
verb stem,
படாம,

The negative verbal participle is formed by adding ~gpun to the
The formation of the negative verbal participles like கஷ்டப்

புரியாம,

பாடுபடாம,

கஷ்டப்படு

புரி -- ஆம:
பாடுபடு
வா

-

4 ஆம

be represented

as follows:

: கஷ்டப்படாம

புரியாம

* ஆம

ஆம

646., மு

வராம

: பாடுபடாம

: வராம

Example:

17. 71. 182.

நீங்க கஷ்டப்படாம இலக்கணம் படிக்க முடியுமா ?
ஆங்கில இலக்கணம் புரியாம நான் வருத்தப்
பட்டேன்.

கடினமா பாடுபடாமலா பலன் கெடெக்கும் ?
ஏன் நரசய்யா இங்கே வராம வீட்டுக்குப் போனாரு?
The negative verbal participle suffix -.gpin 15 011220 85 -ஆமல்
Sandhi 35.
when a vowel beginning suffix is added to it. Example:
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கஷ்டப்படாம

+

பாடுபடாம

ஆ

வராம

Sandhi 35.

The

4

*/
ஆ

consonants

9

5 கஷ்டப்படாமலா

-பாடுபடாமலா

-?வராமலா

&

&, & and

cr

are

always

doubled

after

the

negative verbal participle suffix -.9,10. Example:

கஷ்டப்படாம * படிக்க -கஷ்டப்படாமப் படிக்க (முடியுமா ?)
சளெக்காம * படிக்கணும் -சளெொக்காமப் படிக்கணும்
சொல்லி - கொடுக்குறாரு -2 சொல்லிக்கொடுக்குறாரு (8282 8.31 1 17.68)
இலக்கணம்
இலக்கண

- இலக்கண

கேள்வி

(௩22

- கேள்வி -5 இலக்கணக்

-* கேள்வி

கேள்வி

(₹242 3.4 ம 1.2)

5.2 1௩ 1.1)

UNIT

17

LESSON 72

CONSULTING

A TEACHER

DIALOGUE
சுந்தரம் : வாங்க சுரேஷ்.

னெத்

தேடி

வீட்டுக்கு
னாமே ?

என்-

நேத்து

வந்தீங்க-

சுரேஷ்: ஆமாங்க. அதிகாலெயிலே
வந்தும்
உங்களெப்
பார்க்க முடியலெ.

Please come Mr. Suresh. It seems chat

(you) came in search of (me)

tu my

house yesterday ?

Yes, sir. Eventhough (I) came early
in the monring (1) could not meet

you,

்
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சுந்தரம் : நேத்துக்காலெயிலேே
மாயவரத்துலே

சொற்போழிவு
த்து.

ஒரு

இரு ந்-

அதிகாலெயிலே

அஞ்சுமணிக்கே ஸ்டே
ஷனுக்குப் போனேன் 7;
இருந்தும் ரயில் கெடெக்
கலெ
. அப்புறமா
பஸ்லே
போனேனன்.
என்ன விசேஷம் ?
சுரேஷ் : ஒண்ணுமில்லெங்க ....
எவ்வளவு
படிச்சும்
தமிழ் இலக்கணத்துலே
செல பகுதி புரியலெ....
உங்களுக்கு இப்ப நேரம்

There was a lecture yesterday morning at Mayuram.
(1) went to the
railway station early in the morning

at 50’

clock

could not get
went by bus.

itself

Even

then

(1)

the train... Then (I)
What is the matter ?

Nothing
(special)...
Though
(I)
studied
times
(I)
do
sO many
not
understand some portions in
Tamil grammar... Do you have time
now ?

இருக்குதா ?
சுந்தரம் : ஆமா

! எனக்குப் பதிமணிக்குத்தான்
Cos
வகுப்பு .... கேளுங்க ....

Yes. Ihave class only at 11 0’ clock...
Please ask me...

சுரேஷ் : நீங்க வகுப்புலே
பல
தடவெ வெளக்கியும்
செல
பகுதி
கஷ்டமா

Though vou explained many times
in the classroom (1) have difficulty
(in understanding) some portions (in
grammar).
The verbal participle is
one among them.

இருக்குது.

அதுலே

வினையெச்சம்”
பகுதிங்க.

ஒரு

சுந்தரம் : நான் வினையெச்சத்தெப்
பல தடவெ வகுப்புலே
வெளக்கமாச்
சொல்்லியும் நெறெயப் பேருக்குப் புரியலெ.
இப்பச்
சொல்லுறேன், கவனமா
கேளுங்க.
சுரேஷ் : சரிங்க.

Though J explained the ‘verbal participle’ many times in the classroom in
detail
(students)
have not
many
understood.
(1) will explain to you
now.
Listen carefully.

Alright, sir.

DRILLS
a. Variation drill
17. 72. 183.

நான் அதிகாலெயிலே வந்தும் உங்களெப்
பார்க்க முடியலெ,.
எவ்வளவு படிச்சும் எனக்குத் தமிழ் இலக்கணம்
புரியலெ.
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நீங்க பலதடவெ வெளக்கியும் செலபகுதி கஷ்டமா
இருக்குது.
நான் பல தடவெ வெளக்கமா சொல்லியும்
நெறெயப் பேருக்குப் புரியலெ.
b.-

Build up drill

(1) நான் அதிகாலெயிலே வந்தும்
உங்களைப் பார்க்க முடியலெ.
மூடியலெ
பார்க்க

உங்களெ
வந்தும்
அதிகாலெயிலே
நான்

(1) எவ்வளவு

படிச்சும் தமிழ்

இலக்கணம் புரியலெ.
புரியலெ
இலக்கணம்

தமிழ்
படிச்சும்
எவ்வளவு

(111) நீங்க பல தடவெ வெளக்கியும் செல பகுதி கஷ்டமா

இருக்குது.
இருக்குது
கஷ்டமா

நான் அதிகாலெயிலே வந்தும்
உங்களெப் பார்க்க முடியலெ.
முடியலெ
பார்க்க முடியலெ
உங்களெப் பார்க்க முடியலெ
வந்தும் உங்களெப் பார்க்க
முடியலெ
அதிகாலெயிலே வந்தும்
உங்களைப் பார்க்க முடியலெ
நான் அதிகாலெயிலே வந்தும்
உங்களெப் பார்க்க முடியலெ.
எவ்வளவு படிச்சும் தமிழ்
இலக்கணம் புரியலெ.
புரியலெ
இலக்கணம் புரியலெ
_ தமிழ் இலக்கணம் புரியலெ
படிச்சும் தமிழ் இலக்கணம்
புரியலெ
எவ்வளவு படிச்சும் தமிழ் இலக்கணம் புரியலெ.
நீங்க பலதடவெ வெளக்கியும்
செல பகுதி கஷ்டமா இருக்குது.

இருக்குது
கஷ்டமா இருக்குது

செல பகுதி
வெளக்கியும்

செல பகுதி கஷ்டமா இருக்குது

பல தடவெ

பல தடவெ வெளக்கியும்
செல பகுதி கஷ்டமா இருக்குது
நீங்க பல தடவெ வெளக்கியும்
செல பகுதி கஷ்டமா இருக்குது.

வெளக்கியும் செலபகுதி கஷ்ட மா

இருக்குது

நீங்க
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c.

Expansion drill

(0 நான் பார்க்க முடியலெ.
உங்களெப் பார்க்க முடியலெ
அதிகாலெயிலே வந்தும்
பார்க்க மூடியலெ
(1) எனக்குப் புரியலெ.
தமிழ் இலக்கணம் புரியலெ
எவ்வளவு
(16)

பாடிச்சம் புரியலெ

நெறெயப்

புரியலெ.
வெளக்கமா

எனக்குப் புரியலெ.
எனக்குத் தமிழ் இலக்கணம்
புரியலெ.
எனக்கு எவ்வளவு படிச்சும்
இலக்கணம் புரியலெ.

தமிழ்

தெறெயப் பேருக்குப் புரியலெ.

பேடுக்குப்

நெறெயப் பேருக்கு வெளக்கமா
சொல்லியும் புரியலெ.

சொல்லியும்

புரியலெ
ad.

நான் பார்க்க Up wio'ed.
நான் உங்களைப் பார்க்க
முடியலெ.
நான் அதிகாலெயிலே வந்தும்
உங்களெப் பார்க்க முடியலெ.

(uestion-Answer drill

() Q:
4:

என்னெத் தேடி நேத்து வீட்டுக்கு வந்தீங்களாமே ?

ஆமாங்க.

அதிகாலெயிலே வந்தும் உங்களெப்

பார்க்க முடியலெ.

a.

(1)

0:
A:

என்ன விசேஷம் ?
ஒண்ணுமில்லெங்க .

(ii)

0:
A:

உங்களுக்கு இப்ப நேரம் இருக்குதா ?
ஆமா. எனக்கு பதினோரு மணிக்குத்தான் வகுப்பு.

Substitution drill

(0 அதிகாலெயிலே வத்தும்
பார்க்க முடியலெ.
Substitute
and
verb suitably.

போ
கெளம்பு

புறப்படு
சேகு
சொல்லு

தெரிவி

conjugate

அதிகாலெயிலே
முடியலெ.
the

வந்தும் பார்க்க

‘

அதிகாலெயிலே போயும்
பார்க்க முடியலெ.
அதிகாலெயிலே கெளம்பியும்
பார்க்க முடியலெ.
அதிகாலெயிலே புறப்பட்டும்
பார்க்க முடியலெ.
அதிகாலெயிலே சேர்ந்தும் பார்க்க
முடியலெ.
அதிகாலெயிலே சொல்லியும்
பார்க்க முடியலெ.
அதிகாலெயிலே தெரிவிச்சும்
பார்க்க முடியலெ.
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(1) உங்களெப் பார்க்க
முடியலெ.

உங்களெப் பார்க்க முடியலெ.

Substitute and change the
. verb suitably.

சந்தி

"உங்களெச் சந்திக்க முடியலெ.
உங்களெக் கேக்க முடியலெ.
உங்களெ வழியனுப்ப முடியலெ.
உங்களெ அனுப்ப முடியலெ.
உங்களெக் கெளப்ப முடியலெ.

கேளு
வழியனுப்பு

அனுப்பு
கெளப்பு
(011) செல பகுதி
Substi-ute
பல
நெறெய
கொஞ்சம்
[

புரியலெ.

செல

பகுதி புரியலெ.

பல பகுதி புரியலெ.
நெறெயப் பகுதி புரியலெ.
கொஞ்சப் பகுதி புரியலெ.

Integration drill

G@) நான் அவரெப் பார்க்க
" முடியலை.
நான் அதிகாலெயிலே

நான் அதிகாலெயிலே

போய்

அவரெப் பார்க்க முடியலெ.

போனேன்.

(0) நீங்க நேத்து வந்தீங்களா ?
நீங்க என்னெத் தேடுனீங்க.

நீங்க என்னெத் தேடி நேத்து
வந்தீங்களா ?

(111) நான் ரயீல்லே

நான் அதிகாலெயிலே

போனேன்.

நான் அதிகாலெயிலே
ஸ்டேஷனுக்குப் போனேன்.

னுக்குப் போய்

ஸ்டேஷ-

ரயில்லே

போனேன்.

(iv) நான் தமிழ் இலக்கணத்தெப்
வெளக்கமாச் சொன்னேன்.
நான் தமிழ் இலக்கணத்தெப்
படிச்சேன்.

நான் தமிழ்

படிச்சு

இலக்கணத்தெப்

வெளக்கமாச்

சொன்னேன்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model:

என்னெ..... et

என்னெத்
(பி நேத்து

இ விட்டுக்கு வந்தீங்களா 2
(search)
தேடி வீட்டுக்கு வந்தீங்களா 2

ஒரு....... இருந்தது.

(11) தமிழ் இலக்கணத்துலே
(11) உங்களுக்கு

(lecture)

செல............. LyPusGleo.

இப்ப....... இருக்குதா

?. (மா)

(portion)
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(1) நீங்க பல............ வெளக்கியும்
(V) BRIG... eee

தடவெ

(v1) அதுலே............. Qh

h.

(1)

நீங்க இப்ப........ கனரக கேளுங்க.
நீங்க இப்ப

இருக்குது.

கஷ்டமா

(times)

இருக்குது.

_

USFs.

(110)

(verbal participle) _

(many)

(carefully)

கவனமா.............. rug.

(listen to)

Write the word represented by the formula.
Example :கேட்டு

(1) புறப்படு
(1) தே௫ு
{iv) Qa

கேளு

-* Verb. Part

4 4/8. 185: பபப

4/2.

(iii) வெளக்கு

i.

கஷ்டமா

வெளக்கியும்

2௨:

ee

+ Verb. Part: oe

eee

+ Verb. Part 2 பபப

Use the verbal participle and the suffix -9 ib

form of the verbs

given in

parentheses in the blanks.
(0) நான்............. உங்களெப் பார்க்க முடியலெ.
(G1): “லைனா! ரயில் கெடெக்கலெ. (இரு)

(வா)

(iii) எவ்வளவு.............. தமிழ் இலக்கணம் புரியலெ. (படி)
மே) பலதடவெ............. தமிழ் இலக்கணம்

கஷ்டமா

இருக்குது.
(வெளக்கு)
Av) நான் வெளக்கமா............. நெறெயப் பேருக்குப் புரியலெ.

(சொல்லு)
j. . Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

Model:

நான் அதிகாலெயிலே வந்தேன்.
இருந்தும் நான் உங்களெப் பார்க்க முடியலெ.
நான் அதிகாலெயிலே வந்தும் உங்களெப் பார்க்க
முடியலெ.

(1) நான் அஞ்சுமணிக்கே ஸ்டேஷனுக்குப் போனேன்.
இருந்தும் எனக்கு ரயில் கெடெக்கலெ.
(1) நான் பஸ்லே கெளம்புனேன்.
இருந்தும் நான் அவரெப் பார்க்க முடியலெ.
Gn) நான் தமிழ் இலக்கணத்தெ நல்லாப் படிச்சேன்.
இருந்தும் எனக்குச் செல பகுதி புரியலெ.
(2) நான் பல தடவெ வெளக்குனேன்.”
'
இருந்தும் செலருக்குச் செல பகுதி புரியலெ.
(2) நான் பல தடவெ வெளக்குனேன்.
்
இருந்தும் செலருக்குச் செல பகுதி கஷ்டமா இருக்குது.
(VD) நான் வகுப்புலே வினெயெச்சத்தெ வெளக்கிச் சொன்னேன்.
இருந்தும் செலருக்கு நல்லாப் புரியலெ.
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k.

Write the word represented by the formula.
Example : போனேன்
(1) Ga

(ii) Cae
(Hi)
[.

Change

+ Past

+ Past :....... பனு

வெளக்கு
the

Gun

+ Past : ........
-- 78:

underlined

....ப

mgr

or

group

of

words

to

question.

its corresponding

:

இ) நீம்க என்னல் தேடி விட்டுக்கு வற்திற்கு..
(1) நேத்துக் காலெயிலே

சொற்பொழிவு இருந்தது.

Gil) செலபகுதி கஷ்டமா இருக்குது.
(iv) எனக்குப் பதினோரு
m.

மணிக்கு வகுப்பு இருக்குது.

Join the followir.g according to the sandhi rules.

(1) மாயவரம் - உலே:.......
இலக்கணம் 4 உலே:.......
n.

(ய

வெளக்கி
உம்.......
சொல்லி + Dd hes.

Answer. these questions.

() திரும்பத் திரும்பப் படிச்சும் உங்களுக்குத் தமிழ் இலக்கணம்
புரியலெங்களா ?
"
(ம) நான் வினெயெச்சத்தெ பல தடவெ வகுப்புலே வெளக்கமாச்
சொல்லியும் நெறெயப் பேருக்குப் புரியலெ, இல்லே:?
(ய நீங்க ஜூலெ மாசமே மைசூருக்கு வந்தும் சாமுண்டி
மலெயெப் பார்க்கலெயா?
(5) உங்களுக்குக் காலெயிலே எத்தனெ மணிக்கு வகுப்பு

இருக்குது ?
(4) நீங்க இந்தப் பாடத்தெ

எத்தனெ

தடவெ

எழுதுவீங்க ?

(ம) நேத்து அதிகாலெயிலே உங்க வீட்டுக்கு வந்தும் உங்களெச்
சந்திக்க முடியலெ.
VOCABULARY

நீங்க எங்கே போனிங்க

|

தேடு
இருந்தும்
பல
adeorGuigetd

‘search’.

சொற்பொழிவு

‘lecture’

‘eventhough’

Glee

‘some’

‘many’

வெளக்கு

‘explain’

வெளக்கமா

‘in detail’

‘varbal
participle’

கவனமா

?

‘carefully’
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GRAMMAR
17.72.183.

The

verbal

participle

followed

by

the suffix

-2 15 signifies

‘although’ in Tamil.
வந்து

+

Lig. &a
Qoerée

2 id:
+

aubsbd

9 tb:
+

21h:

‘e]though (1) came’

‘although (I) read’
Guer&Hupd

‘although

(1) explained’ ete.

Example:

17.72. 183.

நான் அதிகாலெயிலே வத்தும உங்களைப் பார்க்க
முடியலெ.
எவ்வளவு படிச்சும் எனக்குத் தமிழ் இலக்கணம்
புரியலெ.
நீங்க பல தடவெ வெளக்கியும் கஷ்டமா இருக்குது.

Sandhi: வந்தீங்க * ஆமே -5வந்தீங்களாமே (1824 5.19 ம 2.14)
என்னெ * தேடி -5*என்னெத் தேடி
உங்களெ - பார்க்க முடியலெ -5 உங்களெப் பார்கக முடியலெ
;
மாயவரம்

-- உலே

இலக்கணம்
வினையெச்சம்

(Refer $.20 in 2.17)

-5மாயவரத்துலே

* உலே -5 இலக்கணத்துலே
4. எ -5வினையெச்சத்தெ

(842 5.17 1௩ 2.13)

UNIT 17°
LESSON 73

THE

MOON

நிலா நிலா ஓடிவா
நில்லாமல் ஓடிவா
மலைமேலே

ஏறிவா

மல்லிகைப்பூக் கொண்டுவா
நடுவீட்டில் வை
தல்லதுதி செய்
தங்கக்கிண்ணம் பார்த்து
தயிரும் சோறும் சேர்த்து

அள்ளி அள்ளி எடுத்து
அழகாய் வாயில் ஊட்டு.
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DRILLS
a.

Variation drill

17. 73. 186.

நிலாநிலா ஓடிவா
மலைமேலே

b.

ஏறிவா.

Build up drill
G) நிலாநிலா ஓடிவா.
ஓடிவா
நிலாநிலா

நிலாநிலா ஓடிவா.
ஓடிவா
நிலாநிலா ஓடிவா,

(ய)

மலைமேலே

மலைமேலே

ஏறிவா.

ஏறிவா
மலைமேலே

ஏறிவா.

ஏறிவா
மலைமேலே ஏறிவா.

EXERCISES
c.

Write the word represented by the formula. |

Example : ஓடி
(i) erm

+ Verb Part.

+ Verb Part: ....e

(ம்) பாரு

* ச

(111) சேரு

+ Verb Part : .....்.்.

(iv) er@

வார்: ப

+ /600 கார:

(5) அள்ளு
d.

@@

பப

+ Verb Part:

.

பப்பட்

Give the spoken equivalents of the following written forms.

(i) நில்லாமல் : ..........
(ii) மலை:...............

(iii) மல்லிகைப்பூ : .........

(9) வீட்டில் : ............
ப
(4) அழகாய் 2 ......
e.

Answer these questions.

() உங்களாலெ

சொல்ல

புஸ்தகத்தெப் பார்க்காமெ இந்தப் பாட்டெச்

முடியுமா ?

(1) இந்தப் பாட்டெப் போலெ
உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

ட
வேற

ஏதாவது பாட்டு
ன ரோ

(iil) உங்களுக்கு மல்லிகெப்பூ ரொம்பப் பிடிக்குமா ?.
(iv) உங்க வீட்டுலே தங்கக் கிண்ணம் இருக்குதா ?

|
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VOCABULARY
நிலா
துதி

சேரு

‘the Moon’

நடு

‘worship’

கிண்ணம்

‘middle’
‘bowel’

‘mix’

அள்ளு

‘take up a handful’

GRAMMAR

17.73.184.

The verbal participle quite often expresses an action which takes

place simultaneously

with the action

described

by

the

following examples.

finite verb.
்

ஓடிவா

‘come running’

ஏறிவா

‘come climbing (the mountain)

See the

Example :

17.73.

184.

The actions expressed

நிலாநிலா ஓடிவா.
மலைமேலே ஏறிவா.
by the

here simultaneously take

verbal

participle

forms

5001 85 ஓடி 0ம் ஏறி

place with the actions expressed by the verb வா.

. Sandhi: wedaena + Ly மல்லிகைப்பூ
தங்கம் * கிண்ணம் -2 தங்க கிண்ணம் (8812 $.2 in 1.1)

் தங்க ., கிண்ணம் -

தங்கக்கிண்ணம் (வீசா 5. 4 1௩1.2)

UNIT

18

LESSON

ABOUT

THE

74

GARDEN

DIALOGUE .
கலா

: உங்கதோட்டத்துலே என்னென்ன பூச்செடியெல்லாம்

What are all the. fower plants
you have in your garden ?

do

இருக்குது ?
செல்வி : (ராஜா, முல்லெ, மல்லிகெ, செவ்வந்தி,
கனகாம்பரம் எல்லாம் இருக்

கலா :

இந்தச்
செடிக்கெல்லாம்
பாரு தண்ணீரு ஊத்து
பாங்க ?

Rose, Arabian jasmine, Himalayan
jasmine, Marigold,
and Kanakambaram are there in my garden.

Who

is watering all these plants ?
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செல்வி : வீட்டுலே
இருக்குற
எங்க அம்மாதான்
'ஊத்துவாங்க.... நெறெயத் தண்ணிரு ஊத்துனாச்
செடி
நல்லா
வளரும்.
உங்க வீட்டுலே தோட்டம் இல்லெயா ?
கலா : இல்லெ.

எங்க

வீட்டுலே

எங்க

My

mother

No.

பாட்டி

is at home

will

There isa garden in my grand-

mother’s

இருக்குது.

who

water (the plants)...If you pour more
water
the plant
will grow well.
garden in your
Don’t you
have
- house ?

house.

My

grandfather

only
waters
(the
plants)
daily.
If] goto my native place
(1) will
play in that garden.
if I go with
you to (your)
garden will your
mother scold (me) ?

தாத்தாதான்

தினந்தோறும் தண்ணீரு
ஊத்துவாரு.
நான்
ஊருக்குப்
பேனா

அந்தத் தோட்டத்துலே
வெளெயாடுவேேன்.
நான் உன்கூட
தோட்
டத்துக்கு

வந்தா

உங்க

அம்மா திட்டுவாங்களா?
செல்வி : திட்டமாட்டாங்க. ஆனா,
யாராவது
செடியீலேயிருந்து பூவெப் பறிச்சா
அவங்களுக்குப்
பிடிக்காது. நீ பூவெப் பறிக்கக்
கூடாது. சரியா ?

(She) will not scold (you).
But, she
does not like if somebody plucks

கலா

Okay.

: சரி, வா,

flowers from the plants.

You

must

not pluck the flower, Okay ?

போகலாம்.

Come on, let us go.

DRILLS
a.

Variation drill
18. 74. 185.

நெறெயத் தண்ணீருஊத்துனாச்
செடி நல்லா
வளரும்.

நான் ஊருக்குப்போனாத்தோட்டத்துலே
வெளெயாடுவேன்.
்

செடியிலேயிருந்து பூவெப் பறிச்சா அவங்களுக்குப்
பிடிக்காது.
நான் தோட்டத்துக்கு வந்தா அம்மா திட்டு
வாங்களா

2?
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b.

Build up drill
ய

நெறெயத்

தண்ணீரு

ஊளத்துனாச் செடி நல்லா

நெறெயத் தண்ணீரு ஊத்துனாச்
செடி நல்லா வளரும்.

வளரும்.
வளரும்

வளரும்

நல்லா

நல்லா

செடி

ஊளத்துனு
தண்ணீரு

செடி நல்லா வளரும்
ஊளத்துனாச் செடி நல்லா வளரும்
தண்ணீரு ஊத்துனாச் செடி நல்லா
வளரும்.

தெறெய

நெறெயத் தண்ணீரு ஊத்துனாச்

வளரும்

செடி நல்லா
(11) நான் ஊருக்குப் போனாத்
தோட்டத்துலே
வெளெயாடுவேன்.
வெளெயாடுவேன்

தோட்டத்துலே
போனா
ஊருக்கு

நான்

வளரும்.

நான் ஊருக்குப் போனாத்
தோட்டத்துலே
வெளெயாடுவேன்.
'(வெளெயாடுவேன்
தோட்டத்துலேவெளெயாடுவேன்
போன் தோட்டத்துலே வெளெயாடுவேன்
ஊருக்குப் போனாத் தோட்டத்துலே வெளெயாடுவேன்
நான் ஊருக்குப் போனாத்
தோட்டத்துலே வெளெயாடுவேன்.

Gil) செடியிலேயிருந்து பூவெப்
பறிச்சா அவங்களுக்குப்
பிடிக்காது.
பிடிக்காது
அவங்களுக்கு

பறிச்சா
பூவெ
செடியிலேயிருந்து

(2) நான் தோட்டத்துக்கு வந்தா
அம்மா திட்டுவாங்களா ?
திட்டுவாங்களா ?
அம்மா

செடியிலேயிருந்து பூவெப்பறிச்சா
அவங்களுக்குப் பிடிக்காது.
பிடிக்காது
அவங்களுக்குப் பிடிக்காது
பறிச்சா அவங்களுக்குப்
பிடிக்காது
பூவெப் பறிச்சா அவங்களுக்குப்
பிடிக்காது.
.
செடியிலேயிருந்து பூவெப்
பறிச்சா அவங்களுக்குப்
பிடிக்காது.
நான் தோட்டத்துக்கு வந்தா
அம்மா

திட்டுவாங்களா

?

திட்டுவாங்களா ?
அம்மா திட்டுவாங்களா ?
௩

Lesson 74 / 599

வந்தா
்
தோட்டத்துக்கு

வந்தா அம்மா திட்டுவாங்களா ?
தோட்டத்துக்கு வந்தா அம்மா
திட்டுவாங்களா?
நான் தோட்டத்துக்கு வந்தா

நான்

அம்மா
c.

திட்டுவாங்களா

?

Expansion drill

(i) செடி வளரும்,
நல்லா வளரும்
தண்ணீரு ஊத்துனா வளரும்

செடி வளரும்.
செடி நல்லா வளரும்
செடி தண்ணீரு ஊத்துனா நல்லா
வளரும்.

(ய) நான் வெளெயாடுவேன்.
தோட்டத்துலே வெளெ-

நான் வெளெயாடுவேன்.
நான் தோட்டத்துலே வெளெ-

யாடுவேன்

யாடுவேன்

ஊருக்குப் போனா வெளெ-

நான்

யாடுவேன்

தோட்டத்துலே
வேன்.

ஊருக்குப்' போனாத்
வெளெயா௫-

(11) அவங்களுக்குப் பிடிக்காது.
பூவெப் பறிச்சாப் பிடிக்காது

அவங்களுக்குப் பிடிக்காது.
அவங்களுக்குப் பூவெப் பறிச்சாப்
பிடிக்காது.

(iv) அம்மா

அம்மா

திட்டுவாங்களா

2

தோட்டத்துக்கு வந்தாத்
திட்டுவாங்களா ?
என்னெத் திட்டுவாங்களா ?

d.

திட்டுவாங்களா

?

அம்மா தோட்டத்துக்கு வந்தாத்
திட்டுவாங்களா ?
அம்மா என்னெத் தோட்டத்துக்கு
வந்தாத் திட்டுவாங்களா ?

Question-Answer drill

உங்க தோட்டத்துலே என்னென்ன பூச்செடி
யெல்லாம் இருக்குது ?
ரோஜா, முல்லெ, மல்லிகெ, செவ்வந்தி, கனகாம்பரம்
எல்லாம் இருக்குது.

(i) Q:
A:

(1)

இந்தச் செடிக்கெல்லாம் யாரு தண்ணீரு ஊத்துவாங்க?

0:

எங்க
(ii)

ஊத்துவாங்க.

உங்க வீட்டுலே தோட்டம் இல்லெயா ?
இல்லெ. எங்க பாட்டி வீட்டுலே இருக்குது.

ப:
A:

(iv)

அம்மாதான்

Q:

நான் உன்கூடத்

:

திட்டுவாங்களா 7
திட்டமாட்டாங்க.

தோட்டத்துக்கு வந்தா

உங்க

அம்மா
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e.

Substitution drill

(i) நான் வந்தா-அம்மா
வாங்களா

நான் வந்தா அம்மா திட்டு

திட்டு

வாங்களா

?

Substitute and change the
verb accordingly.
Gur

?

் நான் போனா
வாங்களா

அம்மா

திட்டு

?

நான் ஊத்துனா அம்மா திட்டு
வாங்களா

?

நான் பேசுனா அம்மா திட்டு
வாங்களா

7

நான் எழுதுனா அம்மா தீட்டு
வாங்களா ?
நான் பறிச்சா அம்மா
வாங்களா

?

நான் கேட்டா
வாங்களார
வாங்களா

?

நான் சிகரெட் பிடிச்சா அம்மா
திட்டுவாங்களா ?

சிகரெட் பிடி
அம்மா திட்டமாட்டாங்க.
Substitute
and conjugate
verb suitably,
இவன்

அம்மா திட்டமாட்டாங்க.
the

இவன் திட்டமாட்டான்.
இவரு திட்டமாட்டாரு..
இவங்க திட்டமாட்டாங்க.
நான் திட்டமாட்டேன்.
நாங்க திட்டமாட்டோம்.
நாம திட்டமாட்டோம்.
நீ திட்டமாட்டே.
நீங்க திட்டமாட்டீங்க.

இவரு
இவங்க

நான்
நாங்க
நாம

நீ
நீங்க
(111) எங்க

அம்மா திட்டு

?

நான் சாப்பிட்டா அம்மா திட்டு

சாப்பிடு

(1)

திட்டு

பாட்டி

வீட்டுலே

எங்க பாட்டி வீட்டுலே இருக்குது.

இருக்குது.
ஒபழ5111 பரச

தாத்தா
அண்ணா

எங்க
எங்க
எங்க
எங்க

அண்ணி

எங்க

மாமா

அத்தெ

தாத்தா வீட்டுலே இருக்குது.
மாமா வீட்டுலே இருக்குது.
அத்தெ வீட்டுலே இருக்குது.
அண்ணா வீட்டுலே

இருக்குது.
அண்ணி

இருக்குது.

வீட்டுலே

Lesson 74 / 607
ர்.

Integration drill
(1) நெறெயத் தண்ணீரு ஊத்து

நெறெயத்

வாங்க.
அப்படீன்னா, செடி நல்லா

தண்ணீரு

ஊத்துனாச்

செடி நல்லா வளரும்.

வளரும்.

நான் தோட்டத்துக்கு
வருவேன்.
அப்படீன்னா, உங்க அம்மா
திட்டுவாங்களா

நான் தோட்டத்துக்கு வந்தா
உங்க அம்மா திட்டுவாங்களா

?

?

_ நான் ஊருக்குப் போவேன்.
அப்படீன்னா, தோட்டத்துலே
வெளெயாடுவேன்.

நான் ஊளருக்குப் போனாத்
தோட்டத்துலே வெளெயாடு
வேன்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

4௦98! : எங்க தோட்டத்துலே.............. இருக்குது.
(rose flower)

எங்க தோட்டத்துலே ரோஜா

இருக்குது.

() எங்க தோட்டத்துலே.............. இருக்குது.
(i) எங்க தோட்டத்துலே............. Q@se@gi.
(iii) எங்க

(Himalayan jasmine)
(Arabian jasmine)

தோட்டத்துவே............. இருக்குது.

(iv) எங்க தோட்டத்துலே.............. Qa@segi.
(9) செடி நல்லா............. ub. (grow)

(Marigold)
(Kanakambaram)

(ம் எங்க............... வீட்டுலே இருக்குது. (grandmother)
(ம) எங்க............. தண்ணீரு ஊத்துவாரு. (grandfather)
(VIL) உங்க

அம்மா.......... வாங்களா

? (60014)

(x) அவங்களுக்குப் பூவெப்............. ச்சாப் பிடிக்காது.
(20) நீ... ர ளப்
h.

பறிக்கக்கூடாது.

(1௦௨20)

Write the word represented by the formula.
Example:
(1) ஊத்து

(ப) பாடு
(iti) தட்டு

(iv) oud
(தா
(vit) இரு

Gumep

+ லோம்:

.........
(ப

4 மேோம்;.........
* வேல்: வவ

+ மேம்: வவ
4 மேம்?
+ லோம்:

Gun

அ வவவவ
வவ

+ Cond.

(010௦15)
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(vii) வளரு

(ய் பறி
(ix)

படி

* லேம்:.......

* லோம்; ப
* மேம்: ி......்.்

(2) சந்தி 4 னேம்:........
Give ananswer with
given in parentheses.

i.

1௦081:

if-clause

to

each

of

these questions using the cues

உங்க அம்மா என்னெத்

திட்டுவாங்களா ?
(நீ பூவெப் பறி)
ஆமா, நீ பூவெப்பறிச்சா எங்க அம்மா உன்னெத்
திட்டுவாங்க.

(ப உங்க அம்மா என்னெத் திட்டுவாங்களா ?
(தோட்டத்துக்கு வா)
(ii) இந்தச் செடி நல்லா வளருமா ? (தண்ணீரு ஊத்து)
(ii) நீ அந்தத் தோட்டத்துலே

வெளெயாடுவேயா

?

(ஊருக்குப் போ)
(1) நான் சுசீத்திரத்துலே எறங்க முடியுமா ? (எட்டாம் நம்பர்
பஸ்லே ஏறு)
(2) எனக்குத் தமிழ் இலக்கணம் புரியுமா ? (திருப்பித்

திருப்பிப் படி)
j.

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one
the model given below.

as shown in

%1௦081 : நெறெயத் தண்ணீரு ஊத்துவாங்க.
அப்படீன்னா, செடி. நல்லா வளரும்.
நெறெயத்

தண்ணீரு

ஊத்துனாச் செடி

நல்லா வளரும்.

(ப நான் தோட்டத்துக்கு வருவேன்.
அப்படீன்னா, உங்க அம்மா திட்டுவாங்களா ?
(11) நீங்க சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.
ஆப்படீன்னா,

நீங்க கோயிலெட்

பார்க்கலாம்.

(11) நீங்க ஹோட்டல்லே தங்குங்க.
அப்படீன்னா, அதிகாலெயிலே சூரியோதயம் பார்க்கலாம்.
(12) நீங்க எழுதி எழுதிப் பார்க்கணும்.
அப்படீன்னா, உங்களுக்குத் தமிழ் இலக்கணம்

புரியும்.

(௫) நீங்க அதிகாலெயிலே வாங்க.
அப்படீன்னா, நீங்க என்னெப் பார்க்க முடியும்.
k.

Join the following according to the sandhi rules.
()

தோட்டம்

4+ 2 CO?

கனகாம்பரம்

-

ee

உலே:...........

(1) aP@®
(டி

பூ

+

பூன?

9. Goo:

wwe

ப eee
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1.

Answer these questions.

(0) உங்க வீட்டுலே தோட்டம் இல்லெயா ?
(ii) உங்க தோட்டத்துலே என்னென்ன பூச்செடியெல்லாம்

இருக்குது ?
(iit) உங்களுக்கு எந்தப் பூ நல்லாப் பிடிக்கும் ?
(1) நீங்க ஊருக்குப் போனாச் செடிக்கெல்லாம் தண்ணீரு
ஊத்துவீங்களா ?
(௭) பூச்செடியிலேயிருந்து பூவெப் பறிச்சா உங்க மனெவி

திட்டுவாங்களா ?
(21) நீங்க ஊருக்குப் போனா உங்க மனெவி என்ன சமெப்பாங்க?
(11) நீங்க கடெக்குப் போனா என்ன வாங்குவீங்க ?
(vill) சினிமா பார்த்தா உங்க மனெவி உங்களெத்
திட்டுவாங்களா ?
VOCABULARY
பூச்செடி
முல்லெ +
கனகாம்பரம்

‘flower plant’
‘Arabian

Gyngga
செவ்வந்தி

jasmine’
‘Kanakamba-

பாட்டி

ram,

தாத்தா

‘rose flower’
‘Marigold’
~ ‘grandmother’

a flower’

‘grandfather’

திட்டு

“50010:

GRAMMAR
This unit
18.74.185.
them, conditional verbs

introduces
are formed

the conditional and concessive verbs.
by the addition of ~

that are consisting of a verb root and the past
ing examples.

tense

marker.

Of

the past stems

to

See the follow-

ஊத்து 4 ன் : ஊத்துன்-

எஊத்துன் 4. ஆ : ஊத்துனா

போ
ன் : போன்பறி 4 ச்ச் : பறிச்ச்-

போன் 4 ஆ
பறிச்ச் + ஆ

: போனா
பறிச்சா

It is important to note that the conditionals do not distinguish either person
or number or gender and they are always followed by a future finite verb.
Example :

18.74.

185.

நெறெயத் தண்ணீரு

ஊத்துனாச் செடி

நல்லா

வளரும்.

நான் ஊருக்குப் போனாத் தோட்டத்துலே
வெளெயாடுவேன்.
நான் தோட்டத்துக்கு வந்தா அம்மா திட்டு
வாங்களா

?
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Sandhi

36.

The

conditional

marker -ay is realized as -qy6b when

beginning suffix is attached to it.

a vowel

Example :

வந்தா - ஆ -வந்தாலா
பறிச்சா * ஆ 2 பறிச்சாலா
போனா - ஆ -5 போனாலா
Sandhi 37.

The

consonants

&, &, sand

conditional marker -.9,. Example:

1

are

always

after

doubled

the

,

ஊத்துனா + Oey —> ஊத்துளனாச் செடி (நல்லா வளரும்)
போனா 4 தோட்டத்துலே -5 போனாத் தோட்டத்துலே
(வெளெயாடுவேன்)
Lb + Gig பூச்செடி
நெறெய 4 தண்ணீரு -52 நெறெயத் தண்ணீரு
அந்த 4 தோட்டத்துலே -5 அந்தத் தோட்டத்துலே (18861 5.4 in 1.2}
அவங்களுக்கு * பிடிக்காது -5 அவங்களுக்குப் பிடிக்காது
:
(Refer 8.18 in 2.14)
பறிக்க -- கூடாது -2 பறிக்கக் கூடாது (Refer $.29 in 15.56)

UNIT

18
LESSON

ABOUT

THE

75

CROPS

DIALOGUE
சுரேஷ் : ஸார், இது உங்க வயலா?

Sir, is it (your) paddy field ?

சுந்தரம் : ஆமா.

Yes.

நெல்பயிருக்கு

இது நல்ல எடம். ஏன்னா,

இந்தப் பக்கம் நல்லா
மழெ பெய்யும் .... நெல்
பயிருக்கு நெநெறெயத்
தண்ணீரு
GC oar gp td.

தண்ணீரு

இல்லாட்டா

நெல்பயிர் நல்லா வளராது... LI dh a io Gl tp
பெய்யாட்டா
பயிர்
கருகிப் போகும். சோளம், கம்பு,
இதுகெல்-

This

isa good place

for the

paddy crop because there is (always)
good rains in this area-...Plenty of
water is necessary for the paddy
crop.
If there is no water the paddy
will not grow well....If the mansoon
fails the crop will turn brown and
die.
We need not irrigate the crops
like maize, millet etc. that much.
If
it rains continuously these crops will
decay and die.
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லாம்

அவ்வளவு

தண்ணீரு
பாய்ச்ச
வேண்டாம். அடெ மழெ
பெய்தா இந்தப் பயிரெல்
லாம்

அழுகிப்போகும்.

சுரேஷ் : அறுவடெ முடிஞ்ச நெல
த்துலே வேறே ஏதாவது பயிர் செய்யலாமா?

Shall (we) grow any other crop in the
field in which the harvest has been
completed ?

சுந்தரம் : ஆமா.

Yes. We may grow other grains.
If
(we) do not grow grains we may
grow onion.
If we grow black gram
we will get more profit.

வேறே தானியம்
பயிர்
செய்யலாம்.
செய்தானியம் பயிர்
யாட்டா
வெங்காயம்
பயிர்
செய்யலாம்.
உளுந்து பயிர் செய்தா
நெறெய லாபம் கெடெக்
ஞூம்.

சுரேஷ்: நாளெக்கு விடுமுறெ ....
நீங்க கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?
சுந்தரம் : நான் நாளெக்குச் சிதம்பரத்துக்குப் போகணும்.
மபோகாட்டாக்
கல்லூரிக்கு வருவேன்.
சுரேஷ் : அப்ப,
சுந்தரம்

நான் வறேங்க.

Tomorrow
is holiday... Will
come ta college ?

you

\

I

have

to

tomorrow.

go

to

Chidambaram

If (1) do not

(0) will

come to college.

So, I take leave of you, sir.
Please do.

: வாங்க.

DRILLS
a.

Variation drill

18. 75. 186.

பருவ

மழெ

தானியம்

பெய்யாட்டாப் பயிர் கருகிப் போகும்.

பயிர்செய்யாட்டா

வெங்காயம்

பயிர்

செய்யலாம்.

நான் சிதம்பரத்துக்குப் போகாட்டாக் கல்லூரிக்கு
வருவேன்.
b.

Build up drill
() பருவ மழெ பெய்யாட்டாப்
பயிர் கருகிப் போகும்.
கருகிப் போகும்

பருவ மழெ பெய்யாட்டாப் பயிர்
கருகிப் போகும்.
கருகிப் போகும்
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பயிர் கருகிப் போகும்
பெய்யாட்டாப் பயிர் கருகிப்
போகும்
மழெ பெய்யாட்டாப் பயிர் கருகிப்
போகும்
பருவ மழெ பெய்யாட்டாப் பயிர்
கருகிப் போகும்.

பயிர்
பெய்யாட்டா

மழெ
பருவ
(1)

தானியம்

பயிர்

வெங்காயம்

செய்யாட்டா

பயிர்

தானியம்

பயிர் செய்யாட்டா

வெங்காயம்

பயிர் செய்யலாம்.

செய்யலாம்.
பயிர் செய்யலாம்
வெங்காயம்

தானியம்

Gil)

வெங்காயம்

பயிர்

பயிர் செய்யலாம்

தானியம் பயிர் செய்யாட்டா

செய்யாட்டடா

வெங்காயம்

நான் சிதம்பரத்துக்குப்

நான் சிதம்பரத்துக்குப்
போகாட்டாக் கல்லூரிக்கு
வருவேன்.
வருவேன்
கல்லூரிக்கு வருவேன்
போகாட்டாக் கல்லூரிக்கு
வருவேன்
சிதம்பரத்துக்குப் போகாட்டாக்
கல்லூரிக்கு வருவேன்
நான் சிதம்பரத்துக்குப்
போகாட்டாக் கல்லூரிக்கு
வருவேன்.

போகாட்டாக் கல்லூரிக்கு
வருவேன்.
வருவேன்
கல்லூரிக்கு
போகாட்டா

சிதம்பரத்துக்கு
நான்

c.

பயிர் செய்யலாம்

பயிர் செய்யலாம்.

Expansion drill

(0 பயிர் கருகிப் போகும்.
மழெ பெய்யாட்டாக் கருகிப்
போகும்

பயிர் கருகிப்போகும்.
பயிர் மழெ பெய்யாட்டாக்
போகும்.

(1) நான் வருவேன்.

தான்
நான்
நான்
டாக்

கல்லூரிக்கு வருவேன்
சிதம்பரத்துக்குப் போகாட்டா

வருவேன்

கருகிப்

வருவேன்.
கல்லூரிக்கு வருவேன்.
சிதம்பரத்துக்குப் போகாட்கல்லூரிக்கு வருவேன்.
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0.

Question-Answer drill

0

௦:

ஸார், இது உங்க வயலா

4:

ஆமா.

Q:

அறுவடெ

(ii)

முடிஞ்ச நெலத்துலே வேறே ஏதாவது பயிர்

செய்யலாமா
(0

?

A:

ஆமா,

Q:

நீங்க நாளெக்குக் கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?
நான் நாளெக்குச் சிதம்பரத்துக்குப் போகணும்.
போகாட்டாக் கல்லூரிக்கு வருவேன்.

A:
e.

?

வேறே

தானியம் பயிர் செய்யலாம்.

Substitution drill

நான் போகாட்டாக் கல்லூரிக்கு

(0 நான் போகாட்டாக்
கல்லூரிக்கு வருவேன்.
Substitute and change
verb accordingly.

வருவேன்.
the

நான் புறப்படாட்டாக்
வருவேன்.
நான் கெளம்பாட்டாக்
வருவேன்.

புறப்படு
கெளம்பு

(1) வெங்காயம்

வெங்காயம்

பயிர்

கல்லூரிக்கு
கல்லூரிக்கு

பயிர் செய்யலாம்.

செய்யலாம்.
Substitute

தானியம் பயிர் செய்யலாம்.
உளுந்து பயிர் செய்யலாம்.
நெல் பயிர் செய்யலாம்.
சோளம் பயிர் செய்யலாம்.
கம்பு பயிர் செய்யலாம்.

தானியம்

உளுந்து
நெல்
சோளம்
கம்பு
(111)

இது

உங்க

வயலா

2

இது

உங்க

வயலா

?

Substitute

இது உங்க நெலமா ?
இது உங்க எடமா ?

நெலம்
எடம்
f.

Transformation

drill

() தண்ணீரு ஊத்துனாச். செடி

தண்ணீரு ஊத்தாட்டாச் செடி

பூவெப் பறிச்சா அவங்களுக்குப் பிடிக்காது.

வளராது.
பூவெப் பறிக்காட்டா அவங்களுக்குப் பிடிக்கும்.

மழெ பெய்தாப் பயிர் கருகிப்
போகாது.

மழெ பெய்யாட்டாப் பயிர் கருகிப்
போகும்.

தண்ணீரு
வளரும்.

வளராது.

வளரும்.

இருந்தாப் பயிர்

தண்ணீரு

இல்லாட்டாம் பயிர்
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“EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

14௦021:

இது............

4 உக்கு நல்ல எடம். (0200)

இது பயிருக்கு நல்ல எடம்.

ு இது............ + உக்கு நல்ல எடம். (நபீ (crop)
(1) இந்தப் பக்கம் நல்லா ............... பெய்யும். (2௩)
Gli) இந்தப் பக்கம் நல்லா

(VY வயலை

மழெ

.........௨யும்.

(ஸூ...

பெய்தாப்

(மி) வலை

பயிர் அழுகிப் போகும்.
(torrential/continuous rain)

முடிஞ்ச நெலத்துலே பயிர் செய்யலாமா ?
(harvest)

மாம்...

பயிர் செய்யலாம்.

(ங்) ....்.்ீ..வ பயிர் செய்யலாம்.
GX)

(௧2/26)

பயிர் செய்யலாம்.

(தாவா)

(வ்! வைகளை

பயிர் செய்யலாம்.

(௦1௦0)

(KL) .....் வ

பயிர் செய்யலாம்.

(41800)

000)
h,

(யி)

cece eee

(0)

(rain)

பெய்யாட்டாப். பயிர் கருகிப் போகும். (௨௦5000)

உளுந்து

பயிர் செய்தா

நாளெக்கு

நெறெய ...... .. poeees வரும்.

(1௦1)

............. (holiday)

Write the word represented by the formula.
Example:
(i) பெய்

வந்தா

மேம்:

(1) அழுகு

வா

4

Cond

(பவ

4 மேல்: ......
௩ வவகக

(11) முடி4- பேறும்? வவட
(டி

செய்

4

(2)

பாய்ச்சு

மேம்? வவட
*

மேம்:

Example:
(0) இரு

4

(1) கருகு
(1)

பாய்ச்சு

(2)

சொல்லு

ப

Quanto

மேம் (1622): ..... (ப்ப,
னேம்

(1162:

.......

-- லோம் (1822): ..........பப
4 மேயப் (1422): .......

(2) அழுகு ர Cond (Neg)5 பவ
(ய் செய் 4 மேல் 02: .......((பப

(vii)
(ம்
(29)
(0)

eum + ஸேம் (12209: ....்ீ்.்(ஃ
போ
னோம் (028): ...... வ
வளரு * லோம் (0122): (ப
முடி - மேம் (0162): eee

Guus

+ Cond

(Neg)
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Give an answer

1.

if-clause

with

to each

of these questions using the.ones

given in parentheses.

14௦081 : நெல் பயிர் நல்லா வளருமா ? (தண்ணீரு இரு)
ஆமா. தண்ணீரு இருந்தா நெல் பயிர் நல்லா
வளரும்.
(0) பயிர் நல்லா வளருமா
(1).பயிரெல்லாம்

? (தண்ணீரு

அழுகிப் போகுமா

பாய்ச்சு)

? (அடெ

மழெ

பெய்)

(iii) வேறே பயிர் செய்யலாமா ? (அறுவடெ முடி)
(1) நெறெய லாபம் கெடெக்குமா ? (உளுந்து பயிர்செய்)
(vy) நாளெக்குக் கல்லூரிக்கு வரமாட்டீங்களா ? |
ப
(சிதம்பரத்துக்குப் போ)
Give an answer with negative if-clause
cues given in parentheses.

j.

to each of these questions using the
த

1௦0881 : பயிர் கருகிப் போகுமா ? (மழெ பெய்)
ஆமா. மழெ பெய்யாட்டாப் பயிர் கருகிப்.
போகும்.

(i) தமிழ் இலக்கணம்
(i)

வெங்காயம்

்

புரியாதா ? (கஷ்டப்பட்டு படி)

பயிர் செய்யலாமா

? (தானியம்

பயிர் செய்)

(ili) நாளெக்கு உங்களெப் பார்க்க முடியாதா ?
(அதிகாலெயிலே வா)
(iv) வேறே பயிர் செய்ய முடியாதா ? (அறுவடெ முடி)
(ம) சூரியோதயம் பார்க்க முடியாதா ? (ஹோட்டல்லே தங்கு).
(vi) நெல் நல்லா வளராதா ? (தண்ணீரு இரு)
(11) நீங்க நாளெக்குக் கல்லூரிக்கு வருவீங்களா 2
(சிதம்பரத்துக்குப் போ)
k.

Change these sentences into conditional negative.
also accordingly, if necessary.
(1) பருவ

மழெ

பெய்தாப்

(ii) தநெறெயத் தண்ணீரு

Change the finite verbs

பயிர் கருகிப் போகாது.

ஊத்துனாச் செடி நல்லா வளரும்.

(10) நான் தோட்டத்துக்கு வந்தா அம்மா திட்டுவாங்க.
(4)
(2)
(vi)
(மப்
1,

நீ பூவெப் பறிச்சா அவங்களுக்குப் பிடிக்காது. '
தண்ணீரு இருந்தா நெல் நல்லா வளரும்:
தானியம் பயிர்செய்தா வெங்காயம் பயிர் செய்யமுடியும்.
நான் சிதம்பரத்துக்குப் போனாக் கல்லூரிக்கு வரமாட்டேன்.

Answer these questions.

(1) உங்களுக்கு வயல் இருக்குதா. ?
Gi) நீங்க என்ன பயிர் செய்றீங்க ?
(1) அறுவடெ முடிஞ்ச நெலத்துலே என்ன
செய்வீங்க 2
்

தானியம்

பயிர்
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(14) தானியம் பயிர் செய்தா

நெறெய

லாபம் கெடெக்குமா

?

(௫) நீங்க அடுத்தமாசம் ஊருக்குப் போகாட்டா எங்க ஊருக்கு .
வருவீங்களா?

(vi) நாளெக்கு மழெ

உர,

.

ட

இல்லாட்டா நீங்க.சினிமாவுக்குப் போவீங்க,

இல்லே ?

ப

கட்ட.

(11) நீங்க அடுத்தமாசம் உங்க ஊருக்குப் போகாட்டா
போவீங்க ?

எங்கே

VOCABULARY
நெல்
வளரு
பெய்
கருகிப்போ
கம்பு
அடெமழெ

‘paddy’
பயிர்
‘grow’
மழெ
‘rain’
பருவமழெ
பாக...
சோளம்
and die’
‘millet’
பாய்ச்சு

‘crop’
‘rain’
‘mansoon’
‘maize’

-'0001100005/

‘decay and die’

‘irrigate’

அழுகிப்போ

torrential rain’
‘harvest’
பயிர் செய்
‘grains’
வெங்காயம்

அறுவடெ
தானியம்

“நாட

லாபம்

‘biack gram’

உளுந்து

‘grow’
‘onion’

GRAMMAR
18.75.186.

Unlike the formation

of the

affirmative

conditional verbs, the

negative conditional verbs are formed by adding the suffix ஆட்டா
stems that are similar to their verbal

roots.

1௦ the verb

Example :

பெய் * ஆட்டா : பெய்யாட்டா
பயிர்செய் 4 ஆட்டா : பயிர்செய்யாட்டா
‘
.
கட்டட
பறி

Gun

- ஆட்டா

+ aun:

: பறிக்காட்டா

போகாட்டா

Like affirmative conditional verbs: the negatives also do not distinguish either
person or number or gender.
Example :

18.75. 186.

,

Sandhi

38.

பருவமழெ பெய்யாட்டாப் பயிர் கருகிப் போகும்.
தானியம் பயிர் செய்யாட்டா வெங்காயம் பயிர்
செய்யலாம்.
நான் சிதம்பரத்துக்குப் போகாட்டா கல்லூரிக்குப்
போவேன்.

The negative marker -ஆட்டா

a suffix beginning in a vowel is added to it.

18 ஈ2ே!1260 86 -ஆட்டால்
Example:

பெய்யாட்டா 4 ஆ: பெய்யாட்டாலா
பயிர் செய்யாட்டா 4 ஆ : பயிர் செய்யாட்டாலா

when
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பறிக்காட்டா * ஆ : பறிக்காட்டாலா
போகாட்டா * ஆ: போகாட்டால-

இந்த * பக்கம் -: இந்தப் பக்கம் (15616 5.4 in 1.2)
கருகி - போகும் ௪ கருகிப் போகும்
அழுகி 4 போகும் > அழுகிப் போகும் (8282 8.31 in 17.68)
சொல்ல 4 போனா -? சொல்லப் போனா (82 8.29 1௨ 15.56)
நாளெக்கு .. சிதம்பரத்துக்கு ௮ நாளெக்குச் சிதம்பரத்துக்கு
சிதம்பரத்துக்கு போகணும் -$.சிதம்பரத்துக்குப் போகணும்
:

(Refer $.18 in 2.14)

UNIT 18.
LESSON

PREPARATION

TO

GO

TO

76

A DOCTOR

DIALOGUE
சுரேஷ் : வணக்கம்.

வாங்க ஸார்.

மிஸ்டர்
சுந்தரம்: வணக்கம்
சுரேஷ் .... என்ன
ஒரு

Vanakkam.

Please come in sir.

Vanakkam Mr. Suresh... Why (you)
look sick.... ? Are (you) not well! ?

மாதிரியா இருக்குறீங்க ?
உடம்பு சரி இல்லெயா ?

சுரேஷ் : அப்படியெல்லாம்
ஓண்ணுமில்லெலங்க.
நாளாத்
மூணு
ரெண்டு
அமிர்தாஞ்தலெவலி.
சனம்

போட்டும்

Nothing of that sort, sir... (I) had
headache for (the past) two or thrée
days. Evenafter applying Amrutanjan
the pain did not reduce.

வலி

குறெயலெ.
சுந்தரம் : காய்ச்சல் இருக்குதா ?

Do (you) have fever ?
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சுரேஷ் : மாலெயிலே

Geaen

Yes, (I) have
evening.

டாக்டர்

If that is so, show yourself to a
doctor.
Even if (you) apply Amrutanjan the headache will not reduce
If (you) get
when there is fever.
your blood tested (we) may find out
the cause for this fever. Dr. Selvaraj
is one who gives good medicine. (He)
will give (some) good tablets also for
fever...You should go and meet him.
Even if you take medicine you must
Shall we go to the
take good rest.

இருக்குது.
சுந்தரம் : அப்படீன்னா
SLO

anor

காய்ச்சல்

Sua.

இருந்தா

அமிர்தாஞ்சனம்

போட்-

டாலும் தலெவலி குறெயாது. உங்க ரத்தத்தெப்
பரிசோதிச்சா
இந்தக்
காய்ச்சலுக்குக்
கர ரணத்தெக் கண்டுப் பிடிக்
கலாம். டாக்டர் செல்வ

ராஜ்

நல்ல

மருந்து

கொடுக்குறவரு. காய்ச்சலுக்கு நல்ல மாத்திரெ
யும் கொடுப்பாரு...
நீங்க அவரெப்

hospital now
you.

slight

fever

in

the

7 I will also come with

போய்ப்

பார்க்கணும். மருந்தெக்
குடிச்சாலும் நீங்க நல்லா
ஓய்வு எடுக்கணும்.

நாம

இப்ப
ஆஸ்பத்திரிக்குப்
போகலாமா ?
நானும்
உங்க கூட வறேன்.
சுரேஷ்:

மாலெயிலே
ஆறு
மணிக்குப் போகலாங்க.

சுந்தரம் : வேண்டாம்.

இப்பவே

We shall go
evening sir.
No.

We

at

sixo’

clock in the

will go now itself.

வபோகலாம்.

சுரேஷ் : நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப்

பார்க்.க

முடியாதுங்க.

அவரு

மாலெயிலேதான்
வாரு.

Even if we go now (we) cannot meet
the doctor. He will come only in the
evening.

வ ரு-

சுந்தரம்: அப்ப
சரி,
மாலெ
யிலேயே போகலாம்.

Then (it) is alright.
the evening only. :

We shall go in

DRILLS
a,

Variation drill

18. 76. 187.

அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும் தலெவலி
குறெயாது.
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நீங்க மருந்தெக் குடிச்சாலும் நல்லா ஓய்வு
எடுக்கணும்.

நாம இப்பவே

போனாலும் டாக்டரெப் பார்க்க

முடியாது.
b.

Build up drill

() அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும் தலெவலி குறெயாது.
குறெயாது
தலெவலி
போட்டாலும்
அமிர்தாஞ்சனம்

(ii) நீங்க மருந்தெக்
' நல்லா
ஓய்வு

குடிச்சாலும்

அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும்
தலெவலி குறெயாது.
குறெயாது
தலெவலி குறெயாது
போட்டாலும் தலெவலி
குறெயாது
அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும்
தலெவலி குறெயாது.
நீங்க மருந்தெக் குடிச்சாலும்

ஓய்வு எடுக்கணும்.

நல்லா

எடுக்கணும்

ஓய்வு எடுக்கணும்

ஒய்வு எடுக்கணும்.

நல்லா

நல்லா

குடிச்சாலும்

குடிச்சாலும் நல்லா ஓய்வு

ஓய்வு எடுக்கணும்

எடுக்கணும்

மருந்தெக் குடிச்சாலும் நல்லா
ஓய்வு எடுக்கணும்

நீங்க மருந்தெக் குடிச்சாலும்

நீங்க

நல்லா

(1) நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.

முடியாது

ஓய்வு எடுக்கணும்.

நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
முடியாது

பார்க்க

பார்க்க முடியாது

டாக்டரெ

போனாலும்

டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது
போனாலும் டாக்டரெப் பார்க்க

இப்பவே

முடியாது
இப்பவே போனாலும் டாக்டரெப்
பார்க்க முடியாது

நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.

நாம
c.
(i)

Expansion drill
நாம

பார்க்க முடியாது.

டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது
இப்பவே போனாலும் பார்க்க
முடியாது

நாம பார்க்க முடியாது.
நாம டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
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நீங்க ஓய்வு எடுக்கணும்.

(1) நீங்க ஓய்வு எடுக்கணும்.
நல்லா ஓய்வு எடுக்கணும்
மருந்தெக் குடிச்சாலும்
ஓய்வு எடுக்கணும்

நீங்க நல்லா ஓய்வு எடுக்கணும்
நீங்க மருந்தெக் குடிச்சாலும்

(ill) தலெவலி குறெயாது.
அமிர்தாஞ்சனம்
போட்டாலும் குறெயாது

தலெவலி குறெயாது.
தலெவலி அமிர்தாஞ்சனம்
போட்டாலும் குறெயாது.

d.

ஓய்வு

எடுக்கணும்.

Question-Answer drill

(i)

Q:

என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்குறீங்க ?.... உடம்பு சரி
இல்லெயா

(ii)

?

A:

அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமில்லெங்க.... ரெண்டு மூணு
நாளா லேசா தலெவலி.

Q:

&:.

கர்ய்ச்சல் இருக்குதா ?
மாலெயிலே லேசா இருக்குது.

Q:
&:

நாம ஆஸ்பத்திரிக்குப் போகலாமா ?
மாலெயிலே ஆறுமணிக்குப் போகலாங்க.

(iii)

e.

நல்லா

Substitution drill

(0) நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
Substitute and change
verb accordingly.

the

நாம இப்பவே புறப்பட்டாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
நாம இப்பவே கெளம்புனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
நாம இப்பவே சேர்ந்தாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.

புறப்படு
கெளம்பு
போ

சேரு

(1) ரெண்டு

நாம இப்பவே போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.

மூணு

நாளாத்

ரெண்டு மூணு நாளாத் தலெவலி.

தலெவலி.
Substitute

கண்ணுவலி
கைவலி

காலுவலி
காதுவலி
உடம்புவலி

ரெண்டு
ரெண்டு
ரெண்டு
ரெண்டு
ரெண்டு

மூணு
மூணு
மூணு
மூணு
மூணு

நாளாக்கண்ணுவலி.
நாளாக் கைவலி.
நாளாக் காலுவலி.
நாளாக் காதுவலி.
நாளா உடம்புவலி.
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(111) அமிர்தாஞ்சனம் போட்டும்
வலீ குறெயலெ.
Substitute

மருந்து

அமிர்தாஞ்சனம்

போட்டும் வலி

குறெயலெ.
மருந்து போட்டும் வலி
குறெயலெ.
மாத்திரெ போட்டும் வலி

மாத்திரெ

குறெயலெ.
f.

Integration drill

(0 அமிர்தாஞ்சனம் போடுங்க.
இருந்தாலும் கலெவ:வி

அமிர்தாஞ்சனம்

சலெவலி

போட்டாலும்

குறெயாது.

குறெயாது.

நீங்க மருந்தெக்

குடிக்கணும்.

இருந்தாலும் ஓய்வு

நீங்க மருந்தெக் குடிச்சாலும்
ஓய்வு எடுக்கணும்.

எடுக்கணும்.

நீங்க ஆஸ்பத்திருக்குப்
போங்க.

நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்குப் போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.

இருந்தாலும் டாக்டரெப்
பார்க்க முடியாது.

டாக்டர்கிட்டெக்
இருந்தாலும்

காண்பிங்க.

காய்ச்சல்

டாக்டர்கிட்டெக் காண்பிச்சாலும்
காய்ச்சல் குறெயாது.

குறெயாது.
g.

Transformation

drill

(ப் அமிர்தாஞ்சனம்

தலெவலி

போட்டா

குறெயாது.

அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும்
தலெவலி குறெயாது.

காய்ச்சல் குறெயாது.

டாக்டர்கிட்டெக் காண்பிச்சாலும்
காய்ச்சல் குறெயாது.

நீங்க மருந்தெக் குடிச்சா

நீங்க மருந்தெக் குடிச்சாலும்

ஓய்வு எடுக்கணும்.

ஓய்வு எடுக்கணும்.

டாக்டர்கிட்டெக்

காண்பிச்சா

நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்குப்
போனா

டாக்டரெப்

பார்க்க

நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்குப் போனாலும்
டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.

முடியாது.
EXERCISES

h.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

‘Model ச எனக்கு ரெண்டு மூணு நாளா.............. (0280206)
். எனக்கு ரெண்டு மூணு தாளாத் தலெவலி.
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(i) cece

இருக்குதா

? (fever)

(9) உங்க............. 4 எப் பரிசோதிப்பாங்க. (01௦௦0)
(ம் உங்க ரத்தத்தெப் .......... ப்பாங்க. (1660)
(1) காய்ச்சலுக்குக் ............ + ord கண்டுபிடிக்கலாம். (cause)
(2) காய்ச்சலுக்குக் காரணத்தெக்............. க்கலாம். (ம ௦04)
(ம) அவரு நல்ல ..........- கொடுப்பாரு. (ஐப்)
(1)

அவரு

(vill) நாம
i.

.......
.......

யும் கொடுப்பாரு.
க்குப் போகலாமா

(ற118)
7 (hospital)

Write the word represented by the formula.

Example : "போட்டாலும்
(i) @aw@

+ Concess:

Gung

+ Concess.

......-..4- ்

(ii) காண்பி 4 000025; “ ட௩கய வடட
(ய) குறெ + Concess: cece
(2) பரிசோதி 4 000688 3 பபப
வவ
(v) கண்டுபிடி 4 0000655: .....
(vi) கொடு

* 0000658: ....... பபப

(vii) ஓய்வு or@
(மி

பயோ

4

+ Concess = 2...

000655:

(29) பாரு 4 மோம28
(x) eum

4

[வப

: பப

Concess : பய

Give an answer with even if-clause
cues given in parentheses.

j.

Model:

to each

of

these

questions

using the

தலெவலி குறெயாதா ? (அமிர்தாஞ்சனம் போடு)
ஆமா. அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும் தலெவலி

குறெயாது.
(i) நான் நல்லா ஓய்வு எடுக்கணுமா ? (மருந்தெக் குடி)
(ii) நான் டாக்டரெப் பார்க்க முடியாதா 2? (இப்பவே போ)
(iii) நான் அதிகாலெயிலே சூரியோதயம் பார்க்க முடியாதா ?
(ஹோட்டல்லே

தங்கு)

(iv) தமிழ் இலக்கணம் புரியாதா ? (எழுதி எழுதிப் பாரு)
(௭) நீங்க நாளெக்குச் சிதம்பரத்துக்குப் போவீங்களா ?
(பரீட்செ இரு)
(21) நீங்க நாளெக்குக் கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?
(ஊருக்குப் போ)
k.

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

1௦41 : அமிர்தாஞ்சனம் போடுங்க.
. இருந்தாலும் தலெவலி குறெயாது.
அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும் தலெவலி குறெயாது.
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(i) டாக்டர்கிட்டெக்

(11)
(11)
(12)
(5)
(1)

1,

காண்பிங்க.

இருந்தாலும் காய்ச்சல் குறெயாது.
நீங்க மருந்தெக் குடிங்க.
இருந்தாலும் நல்லா ஓய்வு எடுக்கணும்.
நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்குப் போங்க.
இருந்தாலும் டாக்டரெப் பார்க்க முடியாது.
உங்க ரத்தத்தெப் பரிசோதிப்பாங்க.
இருந்தாலும் காரணத்தெக் கண்டு eet முடியாது.
நீங்க சுசீந்திரத்துலே எறங்குங்க.
இருந்தாலும் நீங்க கோயிலெப் பார்க்க முடியாது.
நான் ஹோட்டல்லே தங்குவேன்.
இருந்தாலும் சூரியோதயம் பார்க்க முடியாது.

Answer these questions.

(0 உங்களுக்குத் தலெவவி வந்தா என்ன செய்வீங்க ?
(ii) காய்ச்சல் இருந்தா நீங்க மருந்து குடிப்பீங்களா ?
(111) உங்களுக்குக் காய்ச்சலா இருந்தாலும் நீங்க வகுப்புக்கு
வருவீங்களா ?
(0) பாடம் படிச்சாலும் பரீட்செ எழுதாம டிப்ளமோ
கெடெக்குமா ?
(ம காலெயிலே டிபன் சாப்பிட்டாலும் பதினொரு மணிக்கு
எனக்கு ஒரு கப் காபி வேணும்.
உங்களுக்கு ?
(ம) ஆசிரியரு சொன்னாலும் நீங்க வகுப்புலே பாடமாட்டீங்களா?
(ம்) சரஸ்வதிபுரத்துலேயிருந்து பஸ் கெடெச்சாலும்
ஹாஸ்டலுக்கு நடந்துதான் போவீங்களா ?
VOCABULARY
உடம்பு
aitsrepzarib
ரத்தம்

‘body’
‘Amrutanjan’
‘blood’

காரணம்

‘cause’

மாத்திரெ

‘pills, tablets’

ஓய்வு எடு

‘take rest’

தலெவலி
லேசா
பரிசோதி

‘headache’
‘slightly’
‘test’

மருந்து

‘medicine’

ஓய்வு

‘rest’

GRAMMAR
The concessive verbs are expressed by the conditional verbs and
18.76.187.
As we mentioned in the previous lessons, the conditionals
the suffix உம்.
ate realized as ~.a,60 while -உம், the vowel beginning suffix is added to them.

Note the following examples.
போடு

ட்

ஆ:

குடி 4 ச்ச். ஆ:
போன் - ஆ:

போட்டா

குடிச்சா
போனா

போட்டா

4

உம்?

போட்டாலும்

குடிச்சா - உம் : குடிச்சாலும்
போனா 4 உம்: போனாலும்
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Like conditional verbs these verbs also do not distinguish either person or
number or gender and they are always followed by a finite verb which indicates

future meaning.

Example:

18. 76. 187.

அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும் தலெவலி
குறெயாது.
நீங்க மருந்தெக் குடிச்சாலும் நல்லா ஓய்வு
எடுக்கணும்.
நாம இப்பவே போனாலும் டாக்டரெப் பார்க்க
முடியாது.

Sandhi: போட்டா * உம் -) போட்டாலும்
குடிச்சா 4 உம் -5 குடிச்சாலும்
போனா

4

பார்க்கணும் 3

போய்

-

நாளா

-* தலெவலி

இந்த

-

உம் போனாலும்

Guru

(Refer 8.32 1

uTtdsagpns

-2 நாளாத் தலெவலி

காய்ச்சலுக்கு -

(Refer 5.35 in 18.74)

17.69)

(15648 8.21 in 3.20)

இந்தக் காய்ச்சலுக்கு

(Refer S.4 in 1.2)

ரத்தத்தெ 4 பரிசோதிச்சா 5 ரத்தத்தெப் பரிசோதிச்சா
காரணத்தெ - கண்டுபிடிக்கலாம் 5 காரணத்தெக் கண்டுபிடிக்கலாம்
அவரெ

4

போய்ப்

பார்க்கணும்

> gogo

போய்ப்

பார்க்சணும்

மருந்தெ - குடிச்சாலும் -2 மருந்தெக் குடிச்சாலும் (672 8.20 1௩ 2.17)
ஆஸ்பத்திரிக்கு * போகலாமா -5 ஆஸ்பத்திரிக்குப் போகலாமா ?
ஆறுமணிக்கு -. போசலாம் -? ஆறுமணிக்குப் போகலாம்
காய்ச்சலுக்கு 4 காரணத்தெ _? காய்ச்சலுக்குக் காரணத்தெக்
(கண்டுபிடிக்கலாம். (8222 5.18 1௦ 2.14)

UNIT

18

-

LESSON 77

ADVICE

TO THE

PATIENT

DIALOGUE
சுந்தரம் : என்ன
. இப்ப

மிஸ்டர்
உடம்பு

சுரேஷ்,
எப்படி

What Mr. Suresh, how is your health
now ?

சுரேஷ் : பரவாயில்லெ ஸார். இப்ப

(It) is not bad, sir. (1) am taking tonic

இருக்குது ?
now,

டானிக் சாப்பிடுறேன்.
சுந்தரம் : நீங்க வகுப்புக்கு வராட்டாலும்
நல்லா

பரவாயில்லெ
ஓய்வு எடுங்க...

சுரேஷ் : ரொம்ப
நன்றிங்க...
நரசய்யா 'வகுப்புக்கு
வருரா

₹

(It) does not
;

matter

not come tothe
good rest.

even

class;

if you"do

Please

take

Thank
(you) very
much,
sir...Is
Narasaiah coming to the class ?

622 | An Intensive Course in Tamil!
வரச்

Yes, he is coming. Should (I inform
him to come (here) ?

சுரேஷ்: சொல்லாட்டாலும் தினந்
சாயங்காலம்
தோறும்
அவரு இங்கே வருவா-

‘Even if (you) donot inform (him) he
used to come here daily in the evening.
What are all the lessons have
(you) taught during this one week ?

சுந்தரம் : வறாரு.

அவரெ

சொல்லணுமா

?

ரூங்க. இந்த ஒரு வாரத்துலே

என்னென்ன

பாடம்

எல்லாம்

எடுத்தீங்க?
சுந்தரம்:

ரெண்டு
பாடத்தெ

பழெய
முடிச்சேன் ;

அவ்வளவுதான்.
Qua

நல்லா

(1) completed two old lessens ; That
is all. You take good rest. Take the
tonic regularly.

எடுங்க...

டானிக்கெ ஒழுங்காச்
சாப்பிடுங்க.
சுரேஷ் : நானெக்குச்
இந்தப்

சாயங்காலம்

பக்கம்

வந்தா

சுந்தரம் : நாளெக்கு நான் இந்தப்
பக்கம் வந்தாலும் ரத்திரி
வர

வரட்டுமா

சுரேஷ்

happened

tomorrow

to

evening,

come

this side

please

come

(again).

வாங்க.

தான்

If you

முடியும்...

Even ifI come this side tomorrow (1D
can come only in the night....Shall I
take leave of you ?

?

Please do, sir.

: வாங்க.

DRILLS
a.

Variation drill

18. 77. 188.

b.

தீங்க வகுப்புக்கு வராட்டாலும் பரவாயில்லெ.
நீங்க சொல்லாட்டாலும் அவரு இங்கே வருவாரு.

Build up drilt

(1) நீங்க வகுப்புக்கு

நீங்க வகுப்புக்கு வராட்டாலும்

வராட்டாலும் பரவாயில்லெ.

பரவாயில்லெ.

பரவாயில்லெ

பரவாயில்லெ

வராட்டாலும்

வராட்டாலும்

வகுப்புக்கு

வகுப்புக்கு வராட்டாலும்

பரவாயில்லெ

நீங்க

நீங்க வகுப்புக்கு வராட்டாலும்

பரவாயில்லெ
பரவாயில்லெ.
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நீங்க சொல்லாட்டாலும் அவரு
இங்கே வருவாரு:
வருவாரு
இங்கே வருவாரு
அவரு இங்கே வருவாரு

(11) நீங்க சொல்லாட்டாலும்
அவரு இங்கே வருவாரு.
வருவாரு
இங்கே
அவரு
சொல்லாட்டாலும்

சொல்லாட்டாலும்

அவரு

இங்கே

வருவாரு

நீங்க சொல்லாட்டாலும் அவரு
இங்கே வருவாரு.

நீங்க

Expansion drill

6.

(1) அவரு வருவாரு.
இங்கே வருவாரு
நீங்க சொல்லாட்டாலும்
வருவாரு

இங்கே

வருவாரு.

நீங்க பாடத்தெப் படிக்காட்டாலும்
பாஸாகலாம்.

Question-Answer drill

(i)
Gi)

(0)

(iv)

Q:

சுரேஷ், இப்ப உடம்பு எப்படி இருக்குது ?

&:

பரவாயில்லெ,

0:

நரசய்யா

4:

வருரு.

0:

அவரெ

A:

சொல்லாட்டாலும் தினந்தோறும்
இங்கே வருவாரு.

Q:

இந்த ஒரு வாரத்துலே என்னென்ன பாடம் எல்லாம்
எடுத்தீங்க ?
ரெண்டு பாடத்ெ த முடிச்சேன் ; அவ்வளவுதான்.

&:
8.

அவரு

நீங்க பாஸாகலாம்.

படிக்காட்டாலும்

பாஸாகலாம்

d.

வருவாரு.

அவரு நீங்க சொல்லாட்டாலும்
இங்கே வருவாரு.

(il) நீங்க பாஸாகலாம்.

பாடத்தெப்

அவரு

ஸார்.

வகுப்புக்கு வறாரா

வரச்சொல்லணுமா

£?

?

சாயங்காலம்

Substitution drill

(i) அவரு சொல்லாட்டாலும்
வருவாரு.

Substitute and change the
verb accordingly.

சாப்பிடு
செய்

அவரு சொல்லாட்டாலும்
வருவாரு.

அவரு சாப்பிடாட்டாலும்
வருவாரு.
அவரு செய்யாட்டாலும்
வருவாரு.

அவரு
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எடு

அவரு

வாங்கு

அவரு
அவரு

பாரு

அவரு மனுப்போடாட்டாலும்
வருவாரு.

மனுப்போடு

(10) இப்ப

எடுக்காட்டாலும் வருவாரு.
வாங்காட்டாலும் வருவாரு.
பார்க்காட்டாலும் வருவாரு;

டானிக்

சாப்பிடுறேன்.

இப்ப டானிக் சாப்பிடுறேன்.

Substitute

இப்ப மருந்து சாப்பிடுறேன்.
இப்ப மாத்திரெ சாப்பிடுறேன்.

மருந்து
மாத்திரெ
f.

Integration drill

(0

நான் படிக்கமாட்டேன்

பாஸாவேன்.

நீங்க வரமாட்டீங்க.

நீங்க வராட்டாலும்
னு

இருந்தாலும்

g.

நான் படிக்காட்டாலும்

இருந்தாலும் பாஸாவேன்.

பரவாயில்லெ.

பரவாயில்லெ.

நீங்க சொல்லமாட்டீங்க.

நீங்க சொல்லாட்டாலும் அவரு

இருந்தாலும் அவரு வருவாரு.

வருவாரு.

Transformation drill

(0) தீங்க சொன்னா அவரு
வருவாரு.
நீங்க சிதம்பரத்துக்குப் போனா
கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?
அமிர்தாஞ்சனம்

தலெவலி
நாம

போட்டா

குறெயாது.

இப்பப் போனா

அவரெப்

(1) நீங்க சொன்னாலும் அவரு
வருவாரு.
சிதம்பரத்துக்குப் போனாலும்
கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?
இந்தப்

நாம

இப்பப் போனாலும்

அவரெப்

பார்க்க முடியாது.

பார்க்க முடியாது.

பாடத்தெப்

படிச்சாலும்

நீங்க சொன்னாலும் அவரு
வருவாரு.
நீங்க சிதம்பரத்துக்குப் போனாலும்
கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?
அமிர்தாஞ்சனம் போட்டாலும்
தலெவலி குறெயாது.

பாஸாகலாம்.

நீங்க சொல்லாட்டாலும் அவரு
வருவாரு.
சிதம்பரத்துக்குப் போகாட்டாலும்
கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?
இந்தப் பாடத்தெப்
படிக்காட்டாலும் பாஸாகலாம்.

EXERCISES
நூ.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model :

நீங்க நல்லா

......!

rug.

நீங்க நல்லா ஓய்வு எடுங்க.

(take rest)
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(i) ரெண்டூ பாடத்தெ ............. ச்சேன். (ங்)
(1) அது அவ்வளவு ............... இல்லெ. (important)
(11) டானிக்கெ

i.

............ சாப்பிடுங்க.

(regularly)

Write the word represented by the formula.

Example:

படிச்சாலும்

Lig. + Concess,

(i) சாப்பிடு ,. 000288: ....... ய
(ii) சொல்லு 4 (000889 : அவவ
(11) முடி

*

000858 : oe...
வைய

(129) பாஸாகு
(௪) சூடி

4. (000688 : ..... பய

* (000688:

1016 :

(வவ

சொல்லாட்டாலும்

சொல்லு

*
Concess (Neg).

()
(ii)
(iit)
(2)
(ஸு)
(ரி
(vii)
(மம்மி

படி * 000008 (11௪): .... பப
கண்டுபிடி * 0000885 (1122): .....வ
காண்பி 4- 00028 (1162): ....
ல
பாடு * 0௦0௦28 (112ஐ): ......
வ
சாப்பிடு 4. 0௦௦௯ (1162): வ
கவலெப்படு * 000028 (1162): ...... வய
வருத்தப்படு -- 000068 (1428) : வவ
வா 4, 00௦௯8 (146ஜ):
க

Give an answer with even if-clause
cues given in parentheses.

j.

1,40021:

to each

of

these

questions

using the

நீங்க நல்லா ஓய்வு எடுப்பீங்களா ?
(டானிக் சாப்பிடு)
நல்லா ஓய்வு
நான்
சாப்பிட்டாலும்
டானிக்
ஆமா,
எடுப்பேன்.

முடியாதா ?
(பாடத்தெ நல்லாப் படி)
? (மருந்தெக் குடி)

(i) நான் இந்தப் பரீட்செயிலே பாஸாக
(1) நான் ஓய்வு எடுக்கணுமா

(ili) நான் நல்லாச் சாப்பிடணுமா

k.

2 (ஓய்வு எடு)

Give ananswer with even if-clause (negative)
using the cues given in parentheses.

34௦361:

to each

of these

questions

அவரு இங்கே வருவாரா ? (நீ சொல்லு)
ஆமா, நீ சொல்லாட்டாலும் அவரு இங்கே
வருவாரு.

() நான் பாஸாக

முடியுமா ? (பாடத்தெப் படி)
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(1) நாளெக்குக் கல்லூரிக்கு வருவீங்களா ?

, (சிதம்பரத்துக்குப் போ)
(iii)
(14)
(௭)
(1)
1.

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

டானிக்கெ ஒழுங்காச் சாப்பிடுவீங்களா ? (ஓய்வு எடு)
நல்லா ஓய்வு எடப்பீங்களா ? (டானிக்கெச் சாப்பிடு)
இப்பத் தமிழ்ப் பரீட்செ எழுதுவீங்களா? (நல்லா வாசி)
தமிழ் படிப்பீங்களா ? (பரீட்செ இரு)

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

Model:

நான் பாடத்தெப் படிக்கமாட்டேன்.
இருந்தாலும் பரீட்செயிலே பாஸாவேன்.

நான் பாடத்தெப் படிக்காட்டாலும் பரீட்செயிலே
பாஸாவேன்.
(1) நீங்க வகுப்புக்கு வரமாட்டீங்க.
இருந்தாலும் பரவாயில்லை.
(1) நீங்க சொல்லமாட்டீங்க.
இருந்தாலும் அவரு தினந்தோறும் இங்கே வருவாரு.
(111) நீங்க மருந்தெ ஒழுங்கா குடிக்கமாட்டீங்க.
இருந்தாலும்

நல்லா

ஓய்வு

எடுங்க.

(2) சுரேஷ் மருந்தெ சாப்பிடமாட்டாரு.
இருந்தாலும்
(ம)

சுந்தரம்

சுரேஷ் நல்லா

பாடத்தெப்

ஒய்வு எடுப்பாரு.

படிக்கமாட்டாரு.

இருந்தாலும் நான் அந்தப் பாடத்தெப் படிப்பேன்,
m.

Change these sentences into concessive negative.

()
(11)
(11)
(12)
(௭)
n.

Answer

நீ வகுப்புக்கு வந்தாலும் பரவாயில்லெ.
நீங்க சொன்னாலும் அவரு தினந்தோறும் இங்கே வருவாரு.
இந்த ரெண்டு பாடத்தெயும் படிச்சாலும் பாஸாகலாம்.
நீங்க சொல்லிக் கொடுத்தாலும் எனக்கு இலக்கணம் புரி.பும்.
நீங்க கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன்.
these questions.

(ப உங்க உடம்பு எப்படி இருக்குது ?
(11) நீங்க இப்ப ஏதாவது டானிக் சாப்பிடுறீங்களா ?
(10) இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுலே பாடம் படிக்காட்டாலும்
டிப்ளமோ கெடெக்குமா ?
(2)

நீங்க கேக்காட்டாலும்

உங்க

அப்பா

உங்களுக்குப்

பணம்

கொடுப்பாரா ?
(2) மழெ பெய்யாட்டாலும் நெல் வளருமா ?
(51) நீங்க படிக்காட்டாலும் எல்லா வீட்டுப் பாடத்தெயும்
எழுதுறீங்க, இல்லே ?

Lesson 77 { 627

VOCABULARY
டானிக்

‘tonic’

முடி

‘finish’

முக்கியம்

‘important’

ஒழுங்கா

‘regularly’

GRAMMAR
18.77.188.

The negative concessive verbs are formed by adding the negative

conditional ~91' __@ to the verb stems and together they
sufix -உம்.
வா

4

ஆட்டா

சொல்லு
“ஆட்டா

is realized as

உம்:

ஆட்டா
- 9p

1 med

are followed by the

வராட்டாலும்

-* உம் : செல்லாட்டாலும்
before the sufix

டம்.

(8286

5,36 10

18.75).
Like affirmative concessive verbs the negatives also do not distinguish
either person or number or gender.
Example :

18. 77. 198.

நீங்க வகுப்புக்கு வராட்டாலும் பரவாயில்லெ.
நீங்க சொல்லாட்டாலும் அவரு இங்கே வருவாரு.

It is important to note that the negative concessive clauses in the above
examples are followed by the finite verbs that indicate future meaning.
Sandhi:

eugat_tr

4

சொல்லாட்டா

2 tb *

வராட்டாலும்

உம்

5 சொல்லாட்டாலும்

வந்தா + 9 1h வந்தாலும் (4௪ 5.35 10 18.74)
வர 4 சொல்லணுமா -5வரச் சொல்லணுமா (வீ

(84௪ 5.36 1

8.29 1

18.75)

15.56)

ஒழுங்கா -- சாப்பிடுங்க 5 ஒழுங்காச் சாப்பிடுங்க (882 $.21 in 3.20)
இந்த -. பக்கம் -? இந்தப்பக்கம் (216 5.4 1௦ 1.2)

UNIT
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GOING

TO

THE

RAILWAY

78

STATION

DIALOGUE
நரசய்யா

: சுரேஷ்!

இந்த

தூங்காம

நடுராத்திரியிலே

Suresh!
where are
(you)
going
in this midnight without sleeping ?

எங்கே கெளம்புறீங்க ?
சுரேஷ் : ரயிலடிக்குக்
கெளம்புறேன் .... என் நண்பன்
ஒருத்தன்
சென்னெயி

லேயிருந்து

ரெண்டு

மணி
ரயில்லே வருன்.
அவனேச்
சந்திக்கப்
போறேன் .... நீங்களும்
அவனெப்
பார்க்க
வறீங்களா

2

(D am going to railway station...A
friend of mine is coming by the 2 0’

clock

train

from

Madras.

going to meet him.
come to meet him ?

(I) am

Will you also

2,950 78 / 6.29

நரசய்யா : சரி, அவரு எதுக்காக
இங்கே வருரு ?

©. K. What for he is coming here ?

சுரேஷ் : நம்ம
பல்கலெக்கழகத்துலே நடக்குற கைப்பந்தாட்டப் போட்டியிலே
கலந்து கொள்ள வரன்
..நாளெக்கு மாலெயிலே
போட்டியெ
ஆரம்பிக்கப் போறாங்க.

He is coming to take part in the
volley ball match which is being
conducted in our university....(They)
are
going
to start the
match
tomorrow evening.

நரசய்யா

Is anybody coming to
inaugural function ?

சுரேஷ்

: ஆரம்ப
யாராவது
களா?

விழாவுக்கு
பேச வரறுங்-

ண: ஆமா.
நம்ம மாவட்ட
ஆட்சித்
தலைவரு
தொடங்கி
வைச்சுப்
பேசப் போருரு.

speak

in the

Yes.
The Collector of our district
is going to inaugurate and speak.

நரசய்யா : இப்பப் பஸ் கெடெயாதே ! நாம ரயிலடிக்கு
எப்படிப் போக ?

You see, now

சுரேஷ் : என்கிட்டெ

I have a bicycle.-..Both of us will
by that.

ஒரு

சைக்-

கிள் இருக்குது. அதுலே
“ரெண்டு பேரும் போக

there

is no bus!

How

are we to go to the railway station ?

go

லாம்.

நரசய்யா : சரி.

நீங்களே

ஒரு

எனக்கு

பிளாட்பாரம்

டிக்கெட்டும்

©. K. Please you take a platform
ticket. for me.
{ have no money.

எடுங்க,

என்கிட்டெ

காசு

இல்லெ.

சுரேஷ் : என்கிட்டெயும்
இல்லெ...

காசு
எப்படிப்

பிளாட்பாரம்
டிக்கெட்
எடுக்குறது? ....சரி,
வாங்௯௬;

I too do not have money...How to
take the platform ticket ?...Alright,
please come ; (we) shall borrow from
Ravi.

ரவிகிட்டெ

கடன் வாங்கலாம்.
நரசய்யா

: சரி, போவோம்.

Alright, let us go.
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DRILLS
a.

‘Warlavion drill

19. 78. 189.

நான் அவனெச் சந்திக்கப் போறேன்.
அவன் போட்டியிலே கலந்துகொள்ள வருன்.
நீங்களும் அவனெப் பார்க்க வறீங்களா ?

19. 78.

மாவட்ட

190.

ஆட்சித் தலெவரு

தொடங்கி

வைக்கப்

போறாரு.

போட்டியெ
19. 78. 191.

b.

Build

மாலெயிலே

ஆரம்பிக்கப் போறாங்க.

நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக ?
எப்படிப் பிளாட்பாரம் டிக்கெட் எடுக்க ?

up drill

(1) நான் அவனெச் சந்திக்கப்
போறேன்.
போறேன்
சந்திக்க
அவனெ
நான்

(ii) நீங்களும் அவனெப் பார்க்க
வறீங்களா

?

வறீங்களா

?

நான் அவனெச் சந்திக்கப்
போறேன்.
போறேன்
சந்திக்கப் போறேன்
அவனேெச் சந்திக்கப் போறேன்
நான் அவனெச் சந்திக்கப்
போறேன்.
நீங்களும் அவனெப்
வறீங்களா ?
வறீங்களா ?

பார்க்க

பார்க்க வறீங்களா

அவனெ

அவனெப்

நீங்களும்

நீங்களும் அவனெப்

பார்க்க

?

பார்க்க வறீங்களா

?

பார்க்க

வறீங்களா ?

(iii) போட்டியெ மாலெயிலே
ஆரம்பிக்கப் போறாங்க.
போருங்க
ஆரம்பிக்க
மாலெயிலே
போட்டியெ

(iv) நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப்
போக?
எப்படிப் போக

ரயிலடிக்கு
நாம

?

போட்டியெ
ஆரம்பிக்கப்
போறாங்க
ஆரம்பிக்கப்
மாலெயிலே
போறாங்க
போட்டியெ
ஆரம்பிக்கப்

மாலெயிலே
போராங்க.
போறாங்க
ஆரம்பிக்கப்
மாலெயிலே
போறாங்க.

நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக?
எப்படிப் போக?
ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக ?
நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக?
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c.

Expansion drill

(1) அவன் வருன்.
பல்கலெக்கழகத்துக்கு வறான்

அவன்

வருன்.

அவன் பல்கலெக்கழகத்துக்கு
வருன்.

போட்டியிலே கலந்து
கொள்ள வருன்

(1) அவங்க

அவன் போட்டியிலே கலந்து
கொள்ள பல்கலெக்கழகத்துக்கு
வரான்.
அவங்க

ஆரம்பிக்கப்

ஆரம்பிக்கப் போறாங்க.

போராங்க.
. மாலெயிலே

அவங்க

ஆரம்பிக்கப்

போராங்க.

ஆரம்பிக்கப் போறாங்க

போட்டியெ நாளெக்கு மாலெயிலெ ஆரம்பிக்கப் போறாங்க.
அவங்க பல்கலெக்கழகத்துலே
கைப்பந்தாட்டப் போட்டியெ
நாளெக்கு மாலெயிலே
ஆரம்பிக்கப் போராங்க.

(iii) நாம எப்படிப் போக?
ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக?

அவங்க

நாளெக்கு

மாலெயிலே

ஆரம்பிக்கப் போறாங்க.
அவங்க

கைப்பந்தாட்டப்

நாம எப்படிப் போக ?
நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக

?

Question-Answer drill

(i)

Q:
A:

(0) 9:
A:
(iii)

தூங்காம இந்த நடுராத்திரியிலே எங்கே
கெளம்புறீங்க ?
ரயிலடிக்குக் கெளம்புறேன்.
அவரு எதுக்காக இங்கே வருரு-?
நம்ம பல்கலெக்கழகத்துலே நடக்குற கைப்பந்தாட்டப்
போட்டியிலே கலந்துகொள்ள வருன்.

Q:
&:

ப்பப் பஸ் கெடெயா(த த[.த
|
நாம ரயிலடிக்கு
டிக்கு எப்படிப்
போக?
என்கிட்டெ

ஒரு சைக்கிள் இருக்குது... அதுலே

ரெண்டுபேரும்
e.

ஆரம்பிக்கப்

போருங்க
நாளெக்கு ஆரம்பிக்கப்
போறாங்க
கைப்பந்தாட்டப் போட்டியெ

பல்கலெக்கழகத்துலே
ஆரம்பிக்கப் போறாங்க

ம்.

மாலெயிலே

போகலாம்.

Substitution drill

G) நான் சந்திக்கப் போறேன்.

நான் சந்திக்கப் போறேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.

கலந்துகொள்ளு

நான் கலந்துகொள்ளப் போறேன்.
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வாங்கு

நான் தொடங்கிவைக்கப்
போறேன்.
நான் பார்க்கப் போறேன்.
நான் வெளெயாடப் போறேன்.
நான் வாங்கப் போறேன்.

நாம

நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப்

தொடங்கிவை
பாரு
வெளெயாடு

(1)

ரயிலடிக்கு எப்படிப்

போக

?

போக?
Substitute and change the

verb accordingly.
நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப்

புறப்படு

புறப்பட

?

நாம ரயிலடிக்கு எப்படி அனுப்ப 2
நாம ரயிலடிக்கு எப்படிக்

அனுப்பு
கெளம்பு

கெளம்ப

2?

(1) அவரு எதுக்காக இங்கே

அவரு

எதுக்காக இங்கே வறாரு ?

வருரு ?
Substitute and change the
verb accordingly.
என்ன

அவரு

என்னத்துக்காக

இங்கே

வருரு ?
அவரு

யாரு

(2)

என்கிட்டெ

ஒரு

சைக்கிள்

யாருக்காக இங்கே வறாரு ?

என்கிட்டெ

ஒரு சைக்கிள்

இருக்குது:

இருக்குது.
Substitute

என்கிட்டெ ஒரு பஸ் இருக்குது.
என்கிட்டெ ஒரு வண்டி இருக்குது
என்கிட்டெ ஒரு கார் இருக்குது.

பஸ்

வண்டி
கார்
ட்

Integration drill

() நான் போறேன்.
நான் அவனெச் சந்திப்பேன்.
(ii) நீங்களும் வறீங்களா
நீங்களும் அவனெப்
பார்ப்பீங்க.

?

நான் அவனெச்்
போறேன்.

சந்திக்கப்

நீங்களும் அவனெப்
வறீங்களா ?

பார்க்க

(ili) அவன் வரறுன்.
அவன் போட்டியிலே கலந்து
கொள்ளுவான்.

அவன் போட்டியிலே
கொள்ள வரறுன்.

(8) அவரு ஆரம்பவிழாவுக்கு

அவரு ஆரம்பவிழாவுக்குப் பேச
வராரு.
்

CUR CH»
அவரு

பேசுவாரு.

கலந்து
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EXERCISES

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

ஐ.

ee eeeeee யிலே எங்கே கெளம்புறீங்க ?
.....

Model:

(midnight)

நடுராத்திரியிலே எங்கே கெளம்புறீங்க ?
(டி...

க்குக் கெளம்புறேன்.
*

(4) தம்ம...

க்கு வரான்.

(railway station)
(university)

வருன்.
(volley ball)
(iV) அவன் ....... யிலே கலந்துகொள்ள வருன். (2404)
௮ வரறுன். (participate)
(ம) அவன் .......... ட

(10) அவன்

............... போட்டியிலே

(1)

நாளெக்கு

(Vit)

வலைய

(Vili)... cee
(20
()

அவரு

வருங்களா?

க்கு யாராவது

4

oud.

(inaugurate)
(bicycle)

....... இருக்குது.

என்கிட்டெ

(inaugural function)

(district collector)

....... ௨ க்குறாரு.

............. இல்லெ.

04) என்கிட்டெ

h.

(02218)

றாங்க.

........

கலந்துகொள்ள

(௦8)

Write the word represented by the formula.
bg

சந்திக்க

Example:

+ Inf.

(i) பாரு + Inf: oe
(ii) eon 4 ரர்: oe eee
(10) கொள்ளு

ப...

*

(iv) வைர ]ஈரி:......... eee
(2) தொடங்கு + Inf: eee
(vi) Ute + ]ிறர்? eee
(vii) போர ரரி: eee
(vill) et@ + Inf: ... ee
(ix) வாங்கு * 1ஈ4: ..... வவ
(x) கெளம்பு

i.

1ம்:

4

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

Model:

நான் போறேன்.
நான் அவனெச்

நான் அவனெச்

சந்திக்கப் போறேன்.

(1) நீங்களும் வறீங்களா
தீங்களும் அவனெப்

சந்திப்பேன்.

?
பார்ப்பிங்க.
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(1)

(ili)
(2)
(v)
(1)

j.

நான் கன்னியாகுமரிக்குப்

போறேன்.

நான் போட்டியிலே கலந்துகொள்ளுவேன்.
நான் கன்னியாகுமரிக்குப் போறேன்.
நான் சூரியோதயம் பார்ப்பேன்.
அவரு ஆரம்பவிழாவுக்கு வறாரு.
அவரு பேசுவாரு.
‘
நான் மைதானத்துக்குப் போறேன்.
நான் வெளெயாடுவேன்.
பேராசிரியரு வந்தாரு.
பேராசிரியரு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பாரு.

Read the following questions.

(1) நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக ?
(1) நீங்க எதுக்காக ஸ்டேஷனுக்குப் போறீங்க 7
(ili) அவன்

எதுக்காக வறுன் ?

(iv) எப்படிப் பிளாட்பாரம் டிக்கெட் எடுக்க ?
(vy) நீ எதுக்காக வறே ?
Pick out the appropriate answers from the following sentences.
கடன் வாங்கி டிக்கெட் வாங்கலாம்.

(i) ரவிகிட்டெக்

(1) நான் அவனெப் பார்க்க வறேன்.
(4) நான் என் நண்பனெச் சந்திக்கப் போறேன்.
(iv) அவன் போட்டியிலே கலந்துகொள்ள வறுன்.
(2) நாம

சைக்கிள்லே

போகலாம்.

Give your answers as follows.
Model:

(i)

=

{iv)
(ம)

—
—

Gi)

k.

Join the following according to the sandhi rules.

(i) கலந்துகொள்ளு
கெளம்பு
1.

(v)

(ui)

BYE

4 அ... வய
வவ

பேர
வாங்கு

4 அ
* ௮2

பவை
வவ

Answer these questions.

(1) உங்க நண்பரு இண்ணெக்கு மைதருக்கு வருரா 2
(1) நீங்க ஊருக்குப் போனா உங்களெச் சந்திக்க யாரு ரயிலடிக்கு
வருவாங்க ?
(iii) உங்க மாணவங்க வேறே பள்ளிக்கூடத்துலே நடக்குற
கைப்பந்தாட்டப்போட்டியிலே கலந்துகொள்ளப்
போவாங்களா 2
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(iv) உங்ககிட்டெச் சைக்கிள் இருக்குதா ?
(4) உங்க மாவட்ட

ஆட்சித் தலெவரு

யாரு ?

(vi) உங்க மாவட்ட ஆட்சித் தலெவரு உங்க
பள்ளிக்கூடத்துக்குப் பேச

வருவாரா

?

(10) நீங்க நடுராத்திரியிலே தூங்காம தமிழ்ப் படிக்குறீங்களா £
VOCABULARY
‘midnight’
'உ௱௮1௨ 2௦”
‘match’

‘railway station’
ரயிலடி
கைப்பந்தாட்டம் ‘volley ball’
கலந்துகொள்ளு '1216 றல”

ஆரம்பவிழா

‘Inaugural

பேசு

மாவட்டம்

function’
‘district’

ஆட்சித்தலெவரு

நடுராத்திரி
ஒருத்தன்
போட்டி

Glan_mideneu

‘inaugurate’

காசு

‘money’

‘deliver lecture’
'31811101 collector’
‘bicycle’

சைக்கிள்

GRAMMAR
19.78.189.
As you

This Unit in four lessons deals with the various uses of infinitive.

know,

little attention

has been already paid to its formation

and

certain

However, a great deal of emphasis is placed on the
uses in the earlier lessons.
various uses of infinitive in the subsequent lessons.
the

already

As we have noted

சந்தி - அ:
கொள்
போ
எடு
More often the

,

4

அ

infinitive

19.78. 189.

purposive

is

formed by adding the sufhix

-9

சந்திக்க
௮:

அ:

called ‘purposive infinitive’.

The

infinitive

Example :

to the verb stems.

கொள்ள
போக

எடுக்க
expresses

the

meaning of

‘purpose’.

This may be

Example :

நான் அவனெச் சந்திக்கப் போறேன்.
அவன் போட்டியிலே கலந்துகொள்ள வறுன்.
நீங்களும் அவனெப் பார்க்க வறீங்களா ?

மயிர

‘to participate’ and iat&ae

வு்

88 சந்திக்க

0

௨௭,

“1௦ 1066(/0௦ 982' வோட06 20௨060

opp gidame
eas ‘for the purpose of meeting’, subg Garch
of participating’ and umiéemgidane
respectively as in the following sentences.

நான் அவனெச்

‘for

the

கலத்து கொள்ள
95 சந்திக்குறதுக்-

‘for the purpose

purpose of meeting/seeing’

சந்திக்குறதுக்காகப் போறேன்.
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அவன் போட்டியிலே கலந்துகொள்ளுறதுக்காக வறுன்.
நீங்களும் அவனெப் பார்க்குறதுக்காக வறீங்களா ?

19.78.90.

The infinitive in Tamil is capable of forming a kind of compound

verb with another verb.

Example:

மாவட்ட ஆட்சித் தலெவரு தொடங்கிவைக்கப்
Gung &போட்டியெ மாலெயிலே ஆரம்பிக்கப் போறாங்க.

9. 78, 190.

போ

தொடங்கிவைக்கப்

which @garwPomsuse

8ம் ஆரம்பிக்கப் போ

212

the compound

The

sentences.

infinitives

are

at

times

used

as

in

்

sition has got the force of meaning ‘going to’ as in English.
19.78.191.

verbs

This verbal compo-

and ஆரம்பிக்க 82 101010.

predicates

in

question

Example:

19. 78. 191.

நாம ரயிலடிக்கு எப்படிப் போக ?
எப்படி பிளாட்பாரம் டிக்கெட் எடுக்க ?

In spoken Tamil, these infinitives are often replaced by their corresponding
நாம ரயிலடிக்கு
Example:
verbal nouns without any change in meaning.

எப்படிப் போறது ? எப்படி பிளாட்பாரம் டிக்கெட் எடுக்குறது ? etc.
52311 : ரயிலடிக்கு 4+ கெளம்புறேன் -ரயிலடிக்குக் கெளம்புறேன்
(Refer 5.18 in 2.14)
அவனெ 4 சந்திக்க 5 அவனெச் சந்திக்கப் (போறேன்)
அவனெ

பார்க்க -5அவனெப்

சந்திக்க . போறேன்
ஆரம்பிக்க

*

பார்க்க (வறீங்களா)

-2சந்திக்கப் போறேன்

போராங்க -ஆரம்பிக்கப்

தொடங்கிவைச்சு

(௨4௭ 5.20 1௩ 2. 17)

போராங்க

-- பேசுருரு 5தொடங்கிவைச்சுப்

(8/௭

5.29 in 15.56)

பேசுறாரு
(Refer $.29 in 15.56)

எப்படி 4 போக - எப்படிப் போக ((₹282 5.21 1௦ 3.20)
ஆட்சி * தலெவரு -5 ஆட்சித் தலெவரு (Refer S.4 in 1.2)

UNIT 19
LESSON

HIRING

79

A TAXI

- DIALOGUE
சுரேஷ் : டாக்ஸி வருதாப்பா ?

Is taxi available (for hire) ?

டாக்ஸிக்காரன் :

Please (get in and) be seated sir...
Where do you want to go?

உக்காருங்க

ஸார்....எங்கே போக-

ணும் ?
சுரேஷ் : பெரம்பூர் போகணும் ....
எவ்வளவு
நேரம் ரயில்
தொழிற்சாபெட்டித்
லெக்குப் போய்ச் சேரு-

௰ want to go to Perambur.
How
long will it take to reach the Perambur coach factory ?

றதுக்கு ஆகும் ?
டாக்ஸிக்காரன் : சுமார் ஒருமணி
நேரம் ஆகுங்க.

It will take about an hour, sir.
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சுரேஷ் : அங்கேயிருந்து
திரும்பி
எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வர
எவ்வளவு-நேரம் ஆகும்?

Howlong

டாக்ஸிக்காரன் : சுமார் ஒண்ணரெ

It will take about an hour and a half
«To which direction are you (planning) to go by train ?

மணிநேரம்

ஆகுங்க ...

எந்தப் பக்கம் போற
ரயில்லே நீங்க போகப்
போறிங்க

இன்னும்

ங்க.

to

return to

There is three and a half hours time
for the departure of that train, sir.
_ If you return within an hour from the
coach tactory you can come to the
railway station in time....Can (you) .
finish your work within one hour?

மூணரெ

' இருக்குது-

ரயில்பெட்டித்

தொழிற்சாலெயிலே-

யிருந்து:

take

(1) have to go to Trichy by the train
that goes via Cuddalore.

டாக்ஸிக்காரன் : அந்த ரயில் புறப்-

மணிநேரம்

it

?

சுரேஷ் : கடலூர் வழியாப் போற
ரயில்லே
திருச்சிக்குப்
போகணும்.

பட

will

Egmore railway station from there ?

ஒருமணிக்

-

குள்ளே நீங்க திரும்புனா
ரயிலடிக்குச் சரியான
நேரத்துக்கு

வரலாம்

....

ஒரு
மணிக்குள் ளே
உங்க வேலெயெ முடிக்க

முடியுமா ?
சுரேஷ் : சரி, பார்க்கலாம்...நீ
மீட்டரெப்

- Alright,

let us see... You

put on the

meter.

போடப்பா.

DRILLS
a.

Variatioh drill

19. 79. 192.

எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வர எவ்வளவு
அந்த

ரயில் புறப்பட

நேரம் ஆகும் 7

இன்னும் மூணரெ

நேரம் இருக்குது.

மணி

5

ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச்சேர
- எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
19, 79, 193.
்

எவ்வளவு

நேரம் எழும்பூர். ரயிலடிக்கு வறதுக்கு

ஆகும் ?
இன்னும் எவ்வளவு

நேரம் அந்த

ரயில்

புறப்படுறதுக்கு ஆகும் ?
எவ்வளவு நேரம் ரயில்பெட்டி;த் தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேருறதுக்கு ஆகும்? '
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b.

Build up drill
(1) ரயில்பெட்டித்

லெக்குப் போய்ச்

எவ்வளவு
எவ்வளவு
சேர

ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப்
போய்ச் சேர எவ்வளவு நேரம்

தொழிற்சாசேர

ஆகும் 2?

நேரம் ஆகும் ?
நேரம் ஆகும் ?
டம

்

போய்
தொழிற்சாலெக்கு

ரயில்பெட்டி

எவ்வள்வு நேரம் ஆகும் ?
சேர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
போய்ச் சேர எவ்வளவு நேரம்
ஆகும் ₹
தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேர
எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப்
போய்ச்

எவ்வளவு

சேர

நேரம்

ஆகும் ?
(ம) அந்த

அந்த ரயில் புறப்பட

ரயில் புறப்பட

இன்னும்

மூணரெ

மூணரெ மணி நேரம் இருக்குது.

மணி

நேரம் இருக்குது.
இருக்குது

இருக்குது
நேரம் இருக்குது
மூணரெ மணி நேரம் இருக்குது.

நேரம்
மூணரெ

இன்னும்

மணி

இன்னும் மூணரெ

மணி

நேரம்

இருக்குது
புறப்பட இன்னும் மூணரெ

புறப்பட

மணி

நேரம் இருக்குது
ரயில்

ரயில் புறப்பட இன்னும் மூணரெ
மணி நேரம் இருக்குது.

அந்த

அந்த

ரயில் புறப்பட இன்னும்

மூணரெ
௦.

மணி

நேரம் இருக்குது.

Expansion drill
(ப

நீ வர எவ்வளவு

நீ வர எவ்வளவு

நேரம்

நேரம் ஆகும் ₹

ஆகும்?
எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வர

நீ எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வர

எவ்வளவு

எவ்வளவு

(11) நீ சேர

நேரம் ஆகும் ?

எவ்வளவு

_ ஆகும் ?

நேரம்

்.

. போய்ச் சேர

எவ்வளவு

ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாபோய்ச்

நீ சேர எவ்வளவு
நீ போய்ச்

சேர

நேரம் ஆகும் ?
எவ்வளவு

நேரம்

ஆகும் ?

நேரம் ஆகும் 7
லெக்கு

நேரம் ஆகும் ?

சேர

ளவு நேரம் ஆகும் ?

எவ்வ-

நீ ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேர எவ்வளவு

நேரம் ஆகும் ?
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d.

Cuestion-Answer drill

()

டாக்ஸி வருதாப்பா ?

4:

உக்காருங்க,

௦:

எவ்வளவு நேரம் ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப்

>

()

6:

போய்ச் சேருறதுக்கு ஆகும் ?
சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஆகுங்க.
எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வர

>

(பய

ஸார்.

>

iv)

சுமார் ஓண்ணரெ

எவ்வளவு

மணிநேரம்

நேரம் ஆகும் ?

ஆகுங்க.

எந்தப்பக்கம் போற ரயில்லே நீங்க போகப் போறீங்க?
கடலூர் வழியா போற ரயில்லே திருச்சிக்குப்
போகணும்.

(௦:

ஒருமணிக்கு உள்ளே

உங்க வேலெயெ

முடிக்க

முடியுமா ?
A:

ve.

சரி,

பார்க்கலாம்.

Substitution drill

(0 ரயிலடிக்கு வறதுக்கு
எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?

ரயிலடிக்கு வறதுக்கு எவ்வளவு
நேரம் ஆகும் ?

Substitute and change the
vero accordingly.

போ

ரயிலடிக்குப் போறதுக்கு
எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?

்

புறப்படு

ரயிலடிக்குப் புறப்படு,)துக்கு

கெளம்பு

எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
ரயிலடிக்குக் கெளம்புறதுக்கு
எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?

திரும்பு

ரயிலடிக்குத் திரும்புறதுக்கு
எவ்வளவு

(1) ரயிலடிக்கு வர எவ்ளவு

புறப்படு
கெளம்பு

ரயிலடிக்கு வர எவ்வளவு

தேரம்

ஆகும் ?

நேரம் ஆகும் ?
Substitute and change
verb accordingly.

நேரம் ஆகும் ?

the

-

ரயிலடிக்குப் புறப்பட எவ்வளவு
நேரம் ஆகும் ?
ரயிலடிக்குக் கெளம்ப எவ்வளவு
நேரம் ஆகும் ?

Gun

ரயிலடிக்குப் போக
நேரம் ஆகும் ?

எவ்வளவு
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(11) சுமார் ஒருமணி

சுமார் ஒருமணி

நேரம்

நேரம் ஆகும்.

ஆகும்.
Substitute
ரெண்டு

சுமார் ரெண்டுமணி நேரம் ஆகும்.
சுமார் மூணரெமணி நேரம் ஆகும்.
சுமார் நாலேகால் மணி நேரம்

முூணரெ
நாலேகால்

ஆகும்.
சுமார் அஞ்சேமுக்கால் மணி

அஞ்சேமுக்கால்

நேரம் ஆகும்.

f.

Integration drill
G) எவ்வளவு

நேரம் அதுக்கு

எவ்வளவு நேரம் தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேருறதுக்கு

ஆகும் ?

தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச்

ஆகும் ?

சேருவேன்.
எவ்வளவு

நேரம் அதுக்கு

எவ்வளவு

நேரம் எழும்பூர்

ரயிலடிக்கு வறதுக்கு ஆகும் ?

ஆகும் ?
எழும்பூர் ரயிலடிக்கு
வருவேன்.
மூணரெ

மணி நேரம் அதுக்கு

மூணரெ

மணி

நேரம் அந்த

ரயில் புறப்படுறதுக்கு இருக்குது.

இருக்குது.
அந்த ரயில் புறப்படும்.
(1) எவ்வளவு

நேரரம் அதுக்கு

ஆகும் ?

எவ்வளவு நேரம் தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேர ஆகும் ?

தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச்
சேருவேன்.
எவ்வளவு

நேரம் அதுக்கு

எவ்வளவு

நேரம் எழும்பூர்

ரயிலடிக்கு வர ஆகும் ?

ஆகும் ?
எழும்பூர் ரயிலடிக்கு
வருவேன்.
மூணரெ

மணி

நேரம் அதுக்கு

இருக்குது.

|

மூணரெ மணி நேரம் அந்த ரயில்,

புறப்பட இருக்குது.

அந்த ரயில் புறப்படும்.
g.

Transformation drill

(0 தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச்
சேர ஒரு மணி நேரம் ஆகும்.
ரயில் புறப்பட மூணரெ மணி .

நேரம் ஆகும்.

தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேர
எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
ரயில் புறப்பட

எவ்வளவு

நேரம்
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ரயிலடிக்கு வர ரெண்டு மணி
நேரம் ஆகும்.
ரயிலடிக்குத் திரும்ப ஒண்-

ரயிலடிக்கு வர எவ்வளவு நேரம்
ஆகும் ?
ரயிலடிக்குத் திரும்ப எவ்வளவு

ணரெமணி

நேரம் ஆகும் ?

நேரம் ஆகும்.

EXERCISES
h.

in the model

as
using the cues given in parentheses

Fill in the blanks

given

below.
Model:

வ

தொழிற்சாலெக்குப்

போகணும்;
(railway coach)

ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப் போகணும்.
(01 னைக
(11)

க்குப் போகணும்,

(ரபி இ கவலைய
i,

+

ரயில்லே

etc: போடப்பா.

போகணும்.

(via)

(ரா)

Write the word represented by the formula.

Example:

போக

Gun

(i) @e@

+

Inf:

oe

(1) ஆகு

*

ஈர்:

ee

(1)

திரும்பு

(12)

புறப்படு

(v)

Qa

(vi) apig.

4

+ Inf.

ர்:

+

Inf:

oe
வ

+

Inf:

...

+

Int:

......
ee

(111) போடு 4 நரி:
(111) உக்காரு 4 188:
j.

(18௨1ம3ு)

போற

ஆ

1

ப

.........

கடலூர்

ப பபப
பப

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one ag shown
the medel given below.
Model:

எவ்வளவு

நேரம் அதுக்கு

in

ஆகும் ?

தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேருவேன்.
எவ்வளவு நேரம் தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேருறதுக்கு
ஆகும் ?

(தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேருறதுக்கு எவ்வளவு
தேரம் ஆகும் 2)
(1) எவ்வளவு

நேரம் அதுக்கு ஆகும் ?

எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வருவேன்.
(1) மூணரெ

மணிநேரம்

அதுக்கு

இருக்குது.

அந்த ரயில் புறப்படும். Gi) எத்தனெ
அந்த

மணிநேரம் அதுக்கு இருக்குது ?

ரயில் புறப்படும்.
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Model:

எவ்வளவு: நேரம் அதுக்கு ஆகும் ?
தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேருவேன்.
எவ்வளவு நேரம் தொழீற்சாலெக்குப் போய்ச் சேர
ஆகும் ?

(தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச் சேர எவ்வளவு நேரம்

ஆகும் ?)
ட

() எவ்வளவு நேரம் அதுக்கு ஆகும் 2
எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வருவேன்.
(1) மூணரெ மணிநேரம் அதுக்கு இருக்குது.
அந்த ரயில் புறப்படும்.
(11) எத்தனெ மணி நேரம் அதுக்கு இருக்குது 2?

அந்த ரயில் புறப்படும்.
k.

Frame ten sentences fram the table given below.

Example:

நீங்க புறப்பட எவ்வளவு
கூடி
ஏறு
தூங்கு
எழுது
சாப்பிடு

நீங்க
அவங்க

நேரம் ஆகும் ?

.
எவ்வளவு நேரம்
ஆகும் 2 :

Join the following according to the sandht rules.

1.

மூணு

சேரு
ஆகு

m.

(ii) நேரம் * உக்கு: .........

+ BIO fener

(0) ஒண்ணு

அரெ.

|

* அ2
HY

பக்கம்

sresteees

-_ உக்கு : பவ

பவட
eeee
cere cere
cret

Answer these questions.

(9: நீங்க உங்க ஊருக்குப் போய்ச் சேர எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?
(4) நீங்க எந்த ஊரு வழியா ஊருக்குப் போவீங்க ?
(10 ஹாஸ்டல்லேயிருந்து இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு வர உங்களுக்கு
எத்தனெ மணி தேரம் ஆகும் ?
(2) ரயிலடியிலேயிருந்து உங்க கிராமத்துக்கு டாக்சியிலே போக
எத்தனெ மணிதேரம் ஆகும் 2
(1) நீங்க பெரம்பூர்லே ரயில் பெட்டித் தொழிற்சாலையெப்
பார்த்தீங்களா ?
VOCABULARY
டாக்ஸி
தொழிற்சாலெ

மீட்டர்

‘taxi car’
‘factory’

‘meter’

ரயில்டெட்டி
வழி

டாக்ஸிக்காரன்

‘railway coach’
‘via’

‘taxi driver’
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—

Infinitives such as eug ‘to come’, rymemic. ‘to start’ and Gag
19.79.192.
‘to reach’ are the adverbial modifiers of time.
See the following examples.

19, 79. 192.

எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வர எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?
அந்த ரயில் புறப்பட இன்னும் மூணரெ மணி

நேரம் இருக்குது.
ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப் போய்ச்சேர
எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
This use of infinitive is mostly expressed by the verbal
19.79,193.
in the following examples.

19, 79, 193.

எவ்வளவு

nouns as

நேரம் எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வறதுக்கு

ஆகும் ?
இன்னும் எவ்வளவு

நேரம் அந்த ரயில்

புறப்படுறதுக்கு இருக்குது ?
எவ்வளவு நேரம் ரயில்பெட்டித் தொழிற்
சாலெக்குப் போய்ச் சேருறதுக்கு ஆகும் ?
Although the word order of these sentences is to be followed as indicated in
(19.79.193) they are normally 500160 ௨ எழும்பூர் ரயிலடிக்கு வறதுக்கு

எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?, ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்குப்
சேருறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் 2 610.

போய்ச்

ரிம் : ரயில்பெட்டி
எந்த

4 தொழிற்சாலெக்கு -5 ரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலெக்கு
* பக்கம் -5 எந்தப்பக்கம் (32422 5.4 in 1.2)

போய் -* சேருறதுக்கு போய்ச் சேருறதுக்கு (6722 3.32 in 17.69)
போக 4 போறீங்க 5 போகப் போறீங்க (2 5.29 1௩ 1556)
திருச்சிக்கு * போகணும் -) திருச்சிக்குப் போகணும்
ரயிலடிக்கு * சரியான -5ரயிலடிக்குச் சரியான (நேரத்துக்கு வரலாம்)
(Refer $.18 in 2.14)

UNIT 19
LESSON

APPOINTING

A SERVANT

80

MAID

DIALOGUE
கமலா

: உனக்கு எந்த ஊரம்மா

வேலெக்காரி : எனக்குப்
தூர்

?

பள்ளத்-

கிராமங்க .... வயல்

Which

place do you

belong to ?

I belong to Pallathur village....J know
field work as well as domestic work.

Gade
செசய்யவும்
வீட்டுவேலெ செய்யவும்
எனக்குத் தெரியுங்க.
கமலா

: எனக்கு

வீட்டுவேலை

செய்யத்தான்
வேணும் ... நீ
றேயா ?
வேலெக்காரி

ஒருத்தி

I need a woman to do the domestic
work only.---Will you do it ?

செய்-

: சரிங்க...என்ன

என்ன வேலெயெல்லாம்
செய்யணுங்க ?

Alright,

madam....What

should (I) do, madam

?

ail

works
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கமலா

: காலெயிலே துணர் துவெக்
கவும் பாத்திரம் துலக்கவும் வேணும். அப் புறம், வீட்டெப் பெருக்கிச்
சுத்தம் செய்யணும்.

In the morning (you) should wash
clothes and clean vessels. Afterwards

அடுப்புலே நெருப்பு
மூட்டி
வெந்தநீரு

these works within nine o’ clock and
come back (for work) at four o’ clock
in the evening..--Can (you) do it ?

போடவும்

வெளாவி

(you) should sweep and clean the
You should also keep fire
house.
oven, boi! water and prepare water
for bath...(You) should finish all

வைக்கவும் வேணும்....
இந்த வேலையெல்லாம்
காலெயிலே
ஒம்பது
மணிக்குள்ளே முடிச்சுக்
சாயங்காலம்
நாலு
மணிக்குத்
திரும்பவும்
வரணும்....முடியுமா ?
வேலெக்காரி
கமலா

: சரி, வறேங்க.

:குடியிருக்கத்
தோட்டத்துலெ ஒரு
சின்னக்
குடிசெயும் சமெக்கக்
கொஞ்சம் அலுமினியப்

பாத்திரமும்

உனக்குக்

O. K., (2) will come madam.

(1) will give

you a small

hut in the

garden to live in and a few aluminium
vessels for cooking. Over and above
this, (1) will also give you ten rupees
as wages.--Do you agree ?

கொடுக்குறேன்..அதுக்கு
மேலே
பத்துரூபாய்
சம்பளமும்
கொடுக்குறேன்....௪ம்மதமா ?
வேலெக்காரி:

சம்மதங்க....வயிறு

பசியா

இருக்குதுங்க...

ன்னச்

சேசோறும்
று

({) agree, madam...(I) feel hungry
madam....Will (you) give (me) some
rice to eat and some water to drink ?

குடிக்கக் கெகொஞ்சம்
தண்ணீரும் கொடுக்குறீங்களாம்மா

?

கமலா: சரி.
இரு...கொண்டு
வறேன்.

O.K. Stay here....(I) will bring.

DRILLS
a.

Variation drill

19, 80. 194.

எனக்கு வயல்வேலெ செய்யவும் வீட்டுவேலெ
செய்யவும் தெரியும்.
்
காலெயிலே துணி துவெக்கவும் பாத்திரம்
துலக்கவும் வேணும்.
க
்

-
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நெருப்பு மூட்டி வெந்நீரு போடவும் வெளாவி

வைக்கவும் வேணும்.
19. 80. 195. குடியிருக்கத் தோட்டத்துலே ஒரு சின்னக் குடிசெயும்
சமெக்கக் கொஞ்சம் அலுமினியப் பாத்தீரமும்
கொடுக்குறேன்.
தின்னச் சோறும் குடிக்கக் கொஞ்சம் தண்ணீரும்
கொடுக்குறீங்களாம்மா ?
b.

Build

up drill

(1) எனக்கு

வயல்வேலெ

செய்யவும் வீட்டுவேலெ
செய்யவும் தெரியும்.
தெரியும்
வேலெ செய்யவும்

வீட்டு
வயல்வேலெ

செய்யவும்

எனக்கு
(1) தின்னச் சோறும் குடிக்கக்
கொஞ்சம் தண்ணீரும்
கொடுக்குறீங்களாம்மா ?
கொடுக்குறீங்களாம்மா ?
தண்ணீரும்
கொஞ்சம்
குடிக்கக்
சோறும்

தின்ன

c.

எனக்கு வயல்வேலெ செய்யவும்
வீட்டுவேலெ செய்யவும் தெரியும்.
தெரியும்
வேலெ செய்யவும் தெரியும்
வீட்டு வேலெ செய்யவும்
தெரியும்
வயல்வேலெ செய்யவும் வீட்டுவேலெ செய்யவும் தெரியும்
எனக்கு வயல்வேலெ செய்யவும்
வீட்டுவேலெ செய்யவும் தெரியும்.
தின்னச் சோறும் குடிக்கக்
கொஞ்சம் தண்ணிரும் கொடுக்குறீங்களாம்மா ?
கொடுக்குறீங்களாம்மா ?
தண்ணீரும் கொடுக்குறீங்களாம்மா 2?
கொஞ்சம் தண்ணீரும் கொடுக்குநீங்களாம்மா ?
குடிக்கக் கொஞ்சம் தண்ணீரும்
கொடுக்குறீங்களாம்மா ?
சோறும் சூடிக்கக் கொஞ்சம்
தண்ணீரும் கொடுக்குறிங்களாம்மா 2
தின்னச் சோறும் குடிக்கக்
கொஞ்சம் தண்ணீரும் கொடுக்குிங்களாம்மா 2?

Expansion drill
(0) நீ பாத்திரம் துலக்கவும்
வேணும்.
துணி துவெக்கவும் வேணும்

தீ பாத்திரம் துலக்கவும் வேணும்.
நீ துணி துவெக்கவும் பாத்திரம்
துலக்கவும் வேணும்.

G48 [| An Intensive Course in Tamil
(1) நீ வெளாவி வைக்கவும்
வேணும்.
வெந்நீரு போடவும் வேணும்

ஒரு சின்னக் குடிசெயும்
கொடுக்குறேன்
கொடுக்கு-

குடியிருக்கக் கொடுக்குறேன்

ப்.

வைக்கவும் வேணும்.

நீ வெந்நீரு போடவும் வெளாவி
வைக்கவும் வேணும்.
நான் கொடுக்குறேன்.
நான் அலுமினி௰ப் பாத்திரமும்
கொடுக்குறேன்.
நான் சமெக்க அலுமினியப்
பாத்திரமும் கொடுக்குறேன்.
நான் ஒரு சின்னக் குடிசெயும்
சமெக்க அலுமினியப் பாத்திரமும்
கொடுக்குறேன்.
்
நான் தோட்டத்துலே ஒரு சின்னக்
குடிசெயும் சமெக்க அலுமினியப்
பாத்திரமும் கொடுக்குறேன்.
நான் குடியிருக்கத் தோட்டத்துலே
ஒரு சின்னக் குடிசெயும் ௪சமெக்க
அலுமினியப் பாத்தீரமும் கொடுக்குறேன்.

(11) நான் கொடுக்குறேன்.
அலுமினியப் பாத்திரமும்
கொடுக்குறேன்
சமெக்கக் கொடுக்குறேன்

தோட்டத்துலே
றேன்

நீ வெளாவி

Question-Answer drill

(0
(1)

Gii)

0:

உனக்கு எந்த ஊரம்மா ?

&:

எனக்குப்

௦:

எனக்கு வீட்டுவேலெ
நீ செய்றேயா ?

A:

சரிங்க.

Q:

அதுக்குமேலே

பள்ளத்தூர் கிராமங்க.

சம்மதமா

&:
2.

செய்யத்தான் ஒருத்தி வேணும்

பத்துரூபா

சம்பளமும்

கொடுக்குறேன்

?

சம்மதங்க.

Substitution drill
(ப

எனக்கு

வயல்வேலெ

செய்யத்தெரியும்

எனக்கு வயல் வேலெ

செய்யத்

- தெரியும்.

Substitute and change the
verb accordingly.

வீட்டுவேலெ செய்

நெருப்புமூட்டு
துணிதுவெ
வெளாவி

வை

எனக்கு வீட்டுவேலெ செய்யத்
தெரியும்.
எனக்கு நெருப்பு மூட்டத் தெரியும்.
எனக்குத் துணிதுவெக்கத்
தெரியும்.
எனக்கு வெளாவி வைக்கத்
தெரியும்.
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எனக்குப் பாத்திரம் துலக்கத்
தெரியும்.
எனக்கு வெந்நீரு போடத்
தெரியும்.

பாத்திரம் துலக்கு

வெந்நீரு போடு.

(ii) நான் குடிசெ கொடுக்குறேன்.
Substitute’
பாத்திரம்
துணி

சோறு
சம்பளம்

f.

நான் குடிசெ கொடுக்குறேன்.
நான்
நான்
நான்
நான்

பாத்திரம் கொடுக்குறேன்.
துணி கொடுக்குறேன்.
சோறு கொடுக்குறேன்.
சம்பளம் கொடுக்குறேன்.

Integration drill

() எனக்குத் தெரியும்.
நான் வீட்டுவேலெ செய்வேன்.

எனக்கு வீட்டுவேலெ செய்யத்
தெரியும்.

(1) எனக்குத் தெரியும்.
நான் வயல்வேலெ
செய்வேன்.

எனக்கு வயல்வேலெ
தெரியும்.

(1) எனக்குத் தெரியும்.
நான் பாத்திரம் துலக்குவேன்.
(iv) நான் சூடிசெ கொடுக்குறேன்.
நீ தோட்டத்துலே
குடியிருப்பே.

செய்யத்

எனக்குப் பாத்திரம் துலக்கத்
தெரியும்.
நான் தோட்டத்துலே குடியிருக்கக்
குடிசெ கொடுக்குறேன்.

EXERCISES
g,

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model : எனக்கு

....... அ.

செய்யத்

எனக்கு வயல்வேலெ
(i) எனக்கு வீட்டுவேலெ

தெரியும்.

(field work)

செய்யத் தெரியும்.

செய்ய............. வேணும்.

(a female servant)
(ப

..............க்கணும். (பகம் 192 clothes)
............. 4 அணும். (01080 the vessels)

காலெயிலே

(iii) காலெயிலே
(ப)

வீட்டெப்....... பப்ப

(மூ) ப வவ்விய

(14) நான் ஒரு

1 அணும்.

(௫220)

+

sj@piLb. (prepare hot water)
சின்னக் ...... வவ்விய கொடுக்குறேன்.

(மம்) பத்துரூபாய் ........ கொடுக்குறேன்.

(1100)

(9224)

650 | An Intensive Course in Tamil
h.

Write the word represented by the formula.
Example:

Guar.

(i) Glaus + Inf:
(ய தெரி 4 16ம்:
(0)

துவெ-

(iv) geo

+ Inf.

2. cece

1ஈர்:

+

Gua@

.........

ரிறரி: வ

(2) பெருக்கு + மீ: ....(
(21) மூட்டு
(ய்

(vill) சமெ
(௨)

*
4

கொடு

வவ

- 1ம்: .......
1ம்: ....்.ூபப

4 [ஈரி:.......(
வ

(20) குடியிரு

i.

184:

வெளாவு

4 1ஈமீ: ........ வ

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

Model:

எனக்குத் தெரியும்.
நான் வயல்வேலெ செய்வேன்.

எனக்கு வயல்வேலெ

செய்யத் தெரியும்.

(1) எனக்குத் தெரியும்.
நான் வீட்டுவேலெ செய்வேன்.
(1) எனக்குத் தெரியும்.
நான் துணி துவெப்பேன்.

்

(ili) எனக்குத் தெரியும்.
நான் பாத்திரம் துலக்குவேன்.
(2) எனக்குத் தெரியும்.
நான் நெருப்பு மூட்டி வெந்நீரு போடுவேன்.
(1) எனக்குத் தெரியும்.
நான் வெந்நீரு வெளாவி

வைப்பேன்.

(vi) prs ஒரு குடிசெ கொடுக்குறேன்.
நீ தோட்டத்துலே குடியிருப்பே.
(vil) நான் அலுமினியப் பாத்திரம் கொடுக்குறேன்.
நீ சமெப்பே.
்
Model:

எனக்குத் தெரியும்.
நான் வீட்டுவேலே செய்வேன்.
நான் வயல்வேலெ செய்வேன்.

எனக்கு வீட்டுவேலெ செய்யவும் வயல்வேலெ
செய்யவும் தெரியும்.
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(1) எனக்குத் தெரியும்.
“நான் துணி துவெப்பேன்.
நான் பாத்திரம் துலக்குவேன்.
(ம எனக்குத் தெரியும்.
நான் நெருப்பு மூட்டுவேன்.
நான் வெந்நீரு போடுவேன்.
(1)

நான் செய்வேன்.

நான் வெந்நீரு போடுவேன்.
நான் வெளாவி வைப்பேன்.
(11) நான் செய்வேன்.
நான் சோறு சமெப்பேன்.
நான் வெந்நீரு போடுவேன்.
(5) எனக்குத் தெரியும்:
நான் சோறு சமெப்பேன்.
நான் தின்னுவேன்.
(எம் எனக்குத் தெரியும்.
தான் பாடுவேன்.
நான் ஆடுவேன்.
(1) உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
நீங்க தமிழ்லே படிப்பீங்க.
நீங்க தமிழ்லே எழுதுவீங்க.
j.

Read the following questions,
() உனக்கு என்ன

செய்யத் தெரியும் ?

(ம உனக்கு என்ன வேலெயெல்லாம் தெரியும் ?
(iii)
(4)
(ம)
(vi)

நீங்க எனக்கு என்ன கொடுக்குறிங்க ?
நீ நாலுமணிக்குத் திரும்பவும் வரணும், முடியுமா ?
எதுக்கு அடுப்புலே நெருப்பு மூட்டணும் ?
நான் எதுக்குத் திரும்பவும் வரணும் ?

Pick out the appropriate answers from the following sentences.

() வெந்நீரு போட

அடுப்புலே நெருப்பு மூட்டணும்.

(1) சரி. வறேங்க.

(0) எனக்கு வயல்வேலெ

செய்யத் தெரியும்.

(02) நான் குடியிருக்க ஒரு சின்னக் குடிசெ உனக்குத் தறேன்.
(v) எனக்குத் துணி துவெக்கவும் பாத்திரம் துலக்கவும் தெரியும்.
(௪0) நீ வேலெசெய்யத் திரும்பவும் வரணும்.

Give your answets as follows.

Model:

(i)
(11)

(0
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(04)
(iv)

ண
—

Vv)
- (vi)
k.

—

Frame twelve sentences from the table given below.

Example : 9 or@pGlev wmrayed Buy. daoyd qpiguyion ?

பாடு
உன்
அவன்

நடி

வாங்கு
போ
பேசு
சமெ

கொடு
வா
எழுது
பரிமாறு

ஏறு
[.

முடியுமா ?

எறங்கு

Join the following according to the sandhi rules.
(0) செய்ய

-

உம்...

திரும்ப

*

உம்:.........

சமெக்க
m.

-

ee

(1) வீடு

4 ௭3...

(111) பாத்திரம்

உம்:.........

தோட்டம்

4 எ...
*

ன...

Answer these questions.

(1) உங்களுக்கு எந்த ஊரு

?

(1) உங்களுக்குத் தமிழ்ப் படிக்கவும் எழுதவும் தெரியுமா ?
(iii) உங்களாலெத் தமிழ்லே பாடவும் நடிக்கவும் முடியுமா ?
(2) காலெயிலே துணி துவெக்கவும் பாத்திரம் துலக்கவும் உங்க
வீட்டுலே யாரு இருக்குறாங்க ?
(௫) நீங்க காலெயிலே வெந்நீருலே குளிப்பீங்களா, தண்ணீருலே
குளிப்பீங்களா ?
(0 நீங்க மத்தியானம் சாப்பிட்டுத் திரும்பவும் வகுப்புக்கு
வரணும்,

இல்லே

?

(11) காலெயிலே டிபன் சாப்பிடவும் பள்ளிக்கூடத்துக்குப்
புறப்படவும் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?
(vill) நாம எல்லாருக்கும் குடியிருக்க ஒரு வீடும் சாப்பிட நெல்
வயலும் இருக்கணும், இல்லே ?
VOCABULARY
கிராமம்
வீட்டுவேலெ
துணி
பாத்திரம்
பெருக்கு
நெருப்பு

‘village’
‘homework’
‘clothes’
‘vessel’
‘sweep’
‘fire’

வயல்வேலெ
ஒருத்தி
துணிதுவெ
பாத்திரம் g)cvS@,
சுத்தம் செய்
நெருப்பு ap_@

‘field work’
‘a female person’
‘wash, as clothes’
‘clean the vessels’
‘clean’
‘keep fire oven’
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வெந்நீரு

‘hot water’

வெளாவு

‘prepare hot

வெந்நீரு போடு

‘prepare hot
water’

= tg. uP

‘live’

water for bath”

குடிசெ

அலுமினியப்
பாத்திரம்

‘hut’

சம்பளம்

‘wages’

தின்னு

‘aluminium
vessels’
‘agreement’

சம்மதம்

‘eat’

GRAMMAR
19.80.194.

The

conjunctive

various actions in sequence.

19. 80. 194.

19.80.195.

particle

-2_tb is added to infinitive to express

Example :

எனக்கு வயல்வேலெ செய்யவும் வீட்டுவேலெ
செய்யவும் தெரியும்.
காலெயிலே துணி துவெக்கவும் பாத்திரம்
துலக்கவும் வேணும்.
நெருப்பு மூட்டி வெந்நீரு போடவும் வெளாவி
வைக்கவும் வேணும்.

Like nouns,

the

infinitives

in Tamil can also have the function

of modifier.

குடியிருக்கக் குடிசெயும்
சமெக்கப்

பாத்திரமும்

தின்னச் சோறும்

குடிக்கத் தண்ணீரும்
Note that the infinitives such

௨5 குடியிருக்க, சமெக்க, தின்ன

have the function of modifier in the above constituents.

19. 80. 195.

Sandhi:

8௨ம்

குடிக்க

Example:

குடியிருக்கத் தோட்டத்துலே
ஒரு
சின்னக்
குடிசெயும் சமெக்கக் கொஞ்சம் அலுமினியப்
பாத்திரமும் கொடுக்குறேன்.
தின்னச் சோறும் குடிக்கக் கொஞ்சம் தண்ணீரும்
கொடுக்குறீங்களாம்மா ?

தின்ன * சோறும் _தின்னச் சோறும்
சமெக்க 4 பாத்திரமும் -5சமெக்கப் பாத்திரமும்
குடிக்க 4 தண்ணீரும் -5 குடிக்கத் தண்ணீரும்
(Refer $.29 in 15.56)
செய்ய *
துவெக்க
துலக்க 1
செய்றே

உம் -? செய்யவும்
4 உம் 5 துவெக்கவும்
உம் -2துலக்கவும் (186462 3.9 1 1.7)
4 ஆ -2செய்றேயா
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வேலெ

+

stedeurid —>GouGleo@usedeomid

(Refer 5.8 in 1.5)

எனக்கு 4 தெரியுங்க -? எனக்குத் தெரியுங்க
நாலுமணிக்கு - திரும்பவும் -நாலுமணிக்குத் திரும்பவும்
(வரணும்.

பெருக்கி
முடிச்சு

(80421 8.18 1

2.14)

. சுத்தம் பெருக்கிச் சுத்தம் (செய்யணும்.
-

(Refer 5.31 in 17.68)
சாயங்காலம் -5 முடிச்சுச் சாயங்காலம். (வரணும்.

அலுமினியம்

4 பாத்திரம்

YS அலுமினிய

(Refer $.33 in 17.70)
பாத்திரம்
(௩68

அலுமினிய

5.2 1 1.1)

4 பாத்திரம் -5 அலுமினியப் பாத்திரம்
(Refer 5.41

1.2)

UNIT 19
LESSON

THE

MYSORE

81

ZOO

DIALOGUE
சுந்தரம் : உங்களுக்குத் தெரியுமா?
மைஜருலே ஒரு பெரிய
மிருகக் காட்சி சாலெ

இருக்குது. அங்கே
கரடி,

சிங்கம்,

புலி,

யானெ,

ஒட்டகம்,
குரங்கு
எல்லாம் இருக்குது. ஒரு

மனுஷக்குரங்கும் இருக்குது.
கூண்டுக்குள்ளே
அது செய்ற கலாட்டாவெப் பார்க்கப் பார்க்க
நமக்கு
வேடிக்கெயா
இருக்கும்.

கூண்டுக்கு

முன்னாலே

கூட்டம்

ே

Gedy

சரச்

Do you know ? There is a big zoo in
Mysore.
Tiger, bear, lion, elephant,

camel

and

There

is also

monkey

are all

there.

a chimpanzee.

It is

very funny to look at the chimpanzee
doing its tricks inside the cage.
As
the crowd in front of the cage gathers
the chimpanzee becomes very happy.
Outside the tiger cage we can see
four tiger cubs.
If the small children go that side they come to play

(with

them).

Seeing the tiger cubs

children wil: run away in fear.
The
tiger cubs also follow them as long
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அதுக்கு ரொம்ப ஆனத்குமா இருக்கும். புலிக்கூண்டுக்கு வெளியே
நாலு
புலிக்குட்டியெப்
பார்க்கலாம்.
சின்னக்

as the children run.
In order to
enjoy just this scene one can go to
the Mysore zoo thousand times.
you go to Mysore make it a point to
go to this zao.

குழந்தெங்க அந்தப் பக்கம்

போனா

உடனே

அது வெளெயாட

வரும்.

குழந்தெங்க

புலிக்

குட்டியெப்

பார்த்துப்

பயப்பட்டு

ஓடுவாங்க,

அவங்க ஓட ஓடப் புலிக்
குட்டியும் பின்னாலேயே
ஒடும். இதெ ரசிக்கவே
மை௫ரு
மிருகக் காட்சி
சாலெக்கு
ஆயிர ந்தடவெ போகலாம்.நீங்க
COLD
FH (HAH!
போனாக்

கண்டிப்பா இந்த மிருகக்
காட்சி

சாலெக்குப்

போங்க.

DRILLS
a.

Variation drill

19. 81. 196.

நமக்கு அதெப் பார்க்கப் பார்க்க வேடிக்கெயா

இருக்கும்.
கூட்டம் சேரச் சேர அதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும்.
அவங்க ஓட ஓடப் புலிக்குட்டியும் பின்னாலேயே
ஓடும்.

b. Build
up drill
(0

நமக்கு அதெப் பார்க்கப்

பார்க்க வேடிக்கெயா

இருக்கும்.
இருக்கும்

நமக்கு அதெப் பார்க்கப் பார்க்க
வேடிக்கெயா இருக்கும்.

இருக்கும்

வேடிக்கெயா

வேடிக்கெயா

பார்க்கப் பார்க்க

பார்க்கப் பார்க்க வேடிக்கெயா

அதெ

அதெப் பார்க்கப் பார்க்க வேடிக்-

இருக்கும்

இருக்கும்
கெயா

தமக்கு

இருக்கும்

நமக்கு அதெப் பார்க்கப் பார்க்க
வேடிக்கெயா இருக்கும்.
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301) அவங்க ஓட ஓடப் புலிக்குட்
டியும் பின்னாலேயே ஓடும்.
ஓடும்
பின்னாலேயே
புலிக்குட்டியும்

அவங்க ஓட ஓடப் புலிக்குட்டியும்
பின்னாலேயே ஓடும்.

ஓடும்

பின்னாலேயே ஓடும்
புலிக்குட்டியும் பின்னாலேயே

ஓடும்

ஓட ஓடப் புலிக்குட்டியும்
பின்னாலேயே ஓடும்
அவங்க ஓட ஓடப் புலிக்குட்டியும்

ஓட்ட
அவங்க

பின்னாலேயே ஓடும்.
c.

Expansion drill

(i) அதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும்.
கூட்டம் சேரச்சேர

தமா

ஆனந்-

இருக்கும்.

(1) நமக்கு வேடிக்கெயா

அதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும்.
அதுக்குக் கூட்டம் சேரச் சேர
ஆனந்தமா

இருக்கும்.

நமக்கு வேடிக்கெயா

இருக்கும்.

இருக்கும்.
பார்க்க வேடிக்கெயா

இருக்கும்
அது செய்ற கலாட்டாவெப்
பார்க்க வேடிக்கெயா
இருக்கும்.

d.

நமக்குப் பார்க்க வேடிக்கெயா
இருக்கும்.
நமக்கு அது செய்ற கலாட்டாவெப்

பார்க்கப் பார்க்க வேடிக்கெயா
இருக்கும்.

Substitution drill

(0 அதெப் பார்க்கப் பார்க்க
வேடிக்கெயா இருக்கும்.
Substitute and change the
verb accordingly.
செய்

ஓட்டு

அதெப் பார்க்கப் பார்க்க
வேடிக்கெயா இருக்கும்.

அதெச் செய்யச் செய்ய வேடிக்கெயா இருக்கும்.
அதெ ஓட்ட ஓட்ட வேடிக்கெயா
இருக்கும்.

படி
சொல்லு

போடு

அதெப் படிக்கப் படிக்க வேடிக்கெயா இருக்கும்.
அதெச் சொல்லச் சொல்ல
வேடிக்கெயா இருக்கும்.

அதெப் போடப் போட
கெயா இருக்கும்.

வேடிக்-
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e.

Integration drill

(1) நாமமைசுருக்குப் போகலாம்.
நாம இதெ ரசிக்கலாம்.

நாம இதெ ரசிக்க மைசூருக்குப்
போகலாம்.

(1) குழந்தெங்க வருவாங்க.
குழந்தெங்க புலிக்குட்டியெப்
பார்ப்பாங்க.

குழந்தெங்க புலிக்குட்டியெப்

(111) புலிக்குட்டி பின்னாலேயே
ஓடும்.

புலிக்குட்டி அவங்க ஓடப்
பின்னாலேயே ஓடும்.

அவங்க
f.

பார்க்க வருவாங்க.

ஓடுவாங்க.

Transformation drill

G) அதெப்பார்க்க வேடிக்கெயா

அதெப்

பார்க்கப் பார்க்க வேடிக்-

இருக்கும்.

கெயா

கூட்டம் சேர அதுக்கு

கூட்டம் சேரச் சேர

ஆனந்தமா
ஓட

அவங்க

வெளெயாட

அதுக்கு

அதுவும்

அதுக்கு

ஆனந்தமா இருக்கும்.

இருக்கும்.

அவங்க

இருக்கும்.

ஓடும்.

ஆனந்தமா

இருக்கும்.

அவங்க

ஓட

அவங்க

வெளெயாட

அதுக்கு

ஓட

அதுவும்

ஓடும்.

வெளெயாட

ஆனந்தமா இருக்கும்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model:

மைசூருலெ.............. இருக்குது.

(zoo)

மைகசூருலே மிருகக்காட்சி சாலெ
(1) அங்கே............ இருக்குது.

(11221)

(ய)

(bear)

pha.

eee இருக்குது.

இருக்குது.

(ii) அங்கே..............இருக்குது. (11௦0)
(2) அங்கே.............இருக்குது. (6601)
(V)

அங்கே............. இருக்குது.

(11) அங்கே............. இருக்குது.
(சாடி

ப

வவ

க்கு மூன்னாலே

கூட்டம் சேரும்.

(11) குழந்தெங்க...............வாங்க.
(%)

அவங்க........... வாங்க.

பி

இதெ.......

eee க்க

(camel)

(௦௦௫)
(௦206)

(06 ஊ்வம் ௦8)

ம

மைசூருக்குப் போகலாம்.

(ம்) மிருக்காட்சி சாலெக்கு சக்க கப கசக்க தடவெ

(ரே)

போகலாம்.
(thousand)
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h.

Write the word represented by the formula.

Example:

சேர

(0 வெளெயாடு

(ஸ் ஓடு உரி:

Gew

+ Inf.

4 184: ....... ௮.

பட்ட.

Git) gf + Inf: «oe
(12) பயப்படு + Inf: oe
(ம

ஏறு

+

கர்:

(10) குடி +. Inf: oe ee
(ம்ம) பாடு - நரி:
i.

Join each of these pairs of simple sentences into a complex one as shown in
the model given below.

14௦021:

நமக்கு வேடிக்கெயா இருக்கும்.
நாம.அதெப் பார்ப்போம்.

நமக்கு அதெப் பார்க்க வேடிக்கெயா
(0) குழந்தெங்க வருவாங்க.
குழந்தெங்க புலிக்குட்டியெப்
(1) புலிக்குட்டி பின்னாலேயே
அவங்க

இருக்கும்.

பார்ப்பாங்க.

ஓடும்.

ஓடுவாங்க.

(iii) அது வரும்.
அது வெளெயாடும்.
(12) குழந்தெங்க வருவாங்க.

குழந்தெங்க புலிக்குட்டியெப் பார்ப்பாங்க.
(ம) நாம மைஞருக்குப் போகலாம்.
நாம இதெ ரசிக்கலாம்.
14௦081 : நமக்கு வேடிக்கெயா இருக்கும்.
நாம அதெப் பார்ப்போம்.
நாம அதெப் பார்ப்போம்.
நமக்கு அதெப் பார்க்கப் பார்க்க வேடிக்கெயா

(1) புலிக்குட்டி பின்னாலேயே ஓடும்.
அவங்க

ஓடுவாங்க.

அவங்க

ஓடுவாங்க.

(1) அதுக்கு ஆனந்தமா
கூட்டம் சேரும்.
கூட்டம் சேரும்.

இருக்கும்.

(111) குழந்தெங்களுக்கு ஆனந்தமா
அவங்க வெளெயாடுவாங்க.
அவங்க வெளெயாடுவாங்க.

இருக்கும்.

இருக்கும்.
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j.

Frame five sentences from the table given below.
[ாமற/ச

:

குழந்தெங்களுக்கு
ஆனந்தமா

|

பார்க்கப் பார்க்க

பாரு
கேளூ

ட இது

ஆனந்தமா இரு

|

பாடு

|

k.

இதெப்

இருக்கும்.

|

சொல்லு

|

Answer these questions.

(0 உங்க ஊருலே மிருகக் காட்சி சாலெ இருக்குதா ?
(1) உங்க குழந்தெக்கு மிருகக் காட்சி சாலெயெப் பார்க்கப்
பார்க்க ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்குமா ?
(1) நீங்க உங்க ஊருலே இருக்குற மிருகக் காட்சி சாலெயிலே
ஒட்டகம் பார்த்தீங்களா ?
(1) உங்களுக்கு மிருகக் காட்சி சாலெக்குப் போறதுக்குப்
பிடிக்குமா ?
VOCABULARY
மிருகக் காட்சி
சாலெ

புலி

‘tiger’

‘Z00'

கரடி

‘bear’

சிங்கம்

‘lion’

யானெ
குரங்கு
கூண்டு
வேடிக்கெ
ஆனந்தம்

‘elephant’
‘monkey’
‘cage’
‘fun’
‘happiness’

ஒட்டகம்
மனுஷக்குரங்கு
கலாட்டா
சேரு
குட்டி

‘camel’
‘chimpanzee’
‘trick’
‘gather’
‘young one of
an animal, cubs’

பயப்படு

‘be afraid of’

ரசி

‘enjoy’

ஓடு

‘run’

GRAMMAR
19.81.196.

Aninfinitive

may

like verbal participle (Refer 17.70).
19. 81. 196.

be

reduplicated to denote continuous action
See the following examples :

நமக்கு அதெப்

பார்க்கப் பார்க்க வேடிக்கெயா

இருக்கும்.
கூட்டம் சேரச் சேர அதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும்.
அவங்க ஓட ஓடப் புலிக்குட்டியும் பின்னாலேயே

ஓடும்.
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Sandhi 39.
The word final -cr is dropped
modifier of another noun’ Example :

மனுஷன் -* குரங்கு -) மனுஷ
மனுஷ - குரங்கு -2 மனுஷக்குரங்கு
சின்ன 4 குழந்தெங்க சின்னக்
அந்த 4 பக்கம் -2? அந்தப்பக்கம்
சேர

+ Gey

பார்க்க

2

the word

functions as a

குரங்கு

குழந்தெங்க
(Refer $4 in 1.2)

சேரச்சேர

-. பார்க்க பார்க்கப்

when

்
பார்க்க

(822 5.29 18 15.56)

ஆயிரம் * தடவெ -% ஆயிரந்தடவெ (8642 5.24 1௦ 5:29)
உங்களுக்கு * தெரியுமா -? உங்களுக்குத் தெரியுமா
மிருகக்காட்சி சாலெக்கு * போங்க -5 மிருகக்காட்சி சாலெக்குப்
போங்க (8௨5,181 2.14)

UNIT

20
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THE

CROW

AND

THE

FOX

DIALOGUE
சுந்தரம் : நான் ஒரு கதெ சொல்லட்டுமா ? ஒரு ஊருலே

ஒரு காக்கா இருந்தது.
ஒரு நாளு அந்தக் காக்காவுக்கு

ஒரு

கெடெச்சது.

வட
ஒரு

மரத்-

துலே உக்கார்ந்து காக்கா
வடெயெத்
தின்ன
ஆரம்பிச்சது.
அப்ப,

அந்த
வந்தது.

வாயிலே

வழியா

ஒரு

நரி

காக்கா

நரி

வடெயெப்

பார்த்தது.

May I tell (you) a story ? There was
One day that
acrow in a village.
ctow got a vada. Sitting on a tree the
crow started toeat the vada. At that
The fox
time, a fox came that way.
saw the vada in the mouth of the
crow. The fox also was very hungry.
The fox decided that he should eat
that vada somehow. You know that
fox is a very tricky animal, don't
you? The tox made a trick.
Seeing
the crow “Oh ! crow ! it is said that
you sing beautifully.
Please sing a
song”. The crow did not understand
Then she sang
the trick of the fox.

Lesson 82 /{ 663
நரிக்கும்
தது.

பசியா

இருந்-

எப்படியாவது

அந்த வடெயெத் தான்
தின்னணும்'ண்ணு
நரி
தீர்மானிச்சது..

“நரி

‘caw.caw-.caw At that time, the
vada which was in the crow’s ‘mouth
fell down.
The fox took the vada
and ran into the forest.
Alas! the
poor crow got disappointed.

ரொம்பத்
தந்திரமான
மிருகம்ண்ணு உங்க-

ளுக்குத்

தெரியும்

இல்லெயா
தந்திரம்

?

நரி

ஒரு

செய்தது.

அது

காக்காவெப்
காக்கா
நீ.

பார்த்து
அழகாம்:

பாடுவாயாமே.

ஒரு

பாட்டுப் பாடேன் "ண்ணு
கேட்டது.
நரியோடெ
தந்திரம்

காக்காவுக்குப்

புரியலெ.
காக்கா
ண்ணு

பாடுச்சு.

வாயிலே

கீழே

உடனே
'கா....கா....கா்
அப்ப,

இருந்த

வடெ

விழுந்தது.

நரி

வடெயெ

எடுத்துக்

காட்டுக்குள்ளே
போச்சு.

ஓடிப்

பாவம்! காக்கா

ஏமாந்தது.
DRILLS
a.

Variation dill

,

20. 82. 197.

நரி காக்காவெப் பார்த்து “ஒரு பாட்டுப் பாடேன்”
ண்ணு கேட்டது.
“அந்த வடெயெத் தின்னணும்'ண்ணு நரி
தீர்மானிச்சது. காக்கா உடனே *கா....கா*ண்ணு
பாடுச்சு.

20. 82. 198.
20. 82, 199.

b.

நரி அந்த வடெயெத் தான் தின்னணும்'ண்ணு
தீர்மானிச்சது.
காக்கா உடனே பாடுச்சு.
நரி காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.

Build up dull

() “அந்த

*அந்த வடெயெத்

வடெயெத்

தின்னணும்'ண்ணு

தீர்மானிச்சது.

தரி

தின்னணும்'ண்ணு நரி
தீர்மானிச்சது.
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தீர்மானிச்சது

தீர்மானிச்சது
நரி
“வடெயெத்

நரி தீர்மானிச்சது
*வடெயெத் தின்னணும்'ண்ணு நரி
தீர்மானிச்சது
“அந்த வடெயெத் தின்னணும்'ண்ணு நரி தீர்மானிச்சது-

தின்னணும்'ண்ணு

அந்த
(1) காக்கா உடனே
ண்ணு

'கா....கா'-

பாடுச்சு.

காக்கா உடனே

*கர்....காண்ணு

பாடுச்சு.

பாடுச்சு

பாடுச்சு

“தா....காண்ணு

“கா....காண்ணு பாடுச்சு
உடனே -கா....கா'ண்ணு பாடுச்சு
காக்கா உடனே 'கா....காண்ணு

உடனே
காக்கா

பாடுச்சு.

(iit) நரி காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.

c.

நரி காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.

ஓடுச்சு

ஓடுச்சு

காட்டுக்குள்ளே
நரி

காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு
நரி காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.

Expansion drill

@ நரி கேட்டது.
“ஒரு பாட்டுப் பாடேன்'ண்ணு
கேட்டது

|

காக்காவெப் பார்த்துக்
கேட்டது

(ம) நரி ஓடுச்சு.
காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு
வடெயெ எடுத்து ஓடுச்சு

நரி கேட்டது.
.
நரி “ஒரு பாட்டுப் பாடேன்'ண்ணு
கேட்டது.
நரி காக்காவெப் பார்த்து “ஒரு
பாட்டுப் பாடேன்'ண்ணு
கேட்டது.
நரி ஓடுச்சு.
நரி காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.
நரி வடெயெ எடுத்துக் காட்டுக்
குள்ளே

(111) காக்கா

பாடுச்சு.

“கா....கா'ண்ணு பாடுச்சு
உடனே

பாடுச்சு

ஓடுச்சு.

காக்கா பாடுச்சு.

காக்கா 'கா....கா'ண்ணு பாடுச்சு.
- காக்கா உடனே 'கா....கா'ண்ணு,
பாடுச்சு.

d.

Substitution drill
()

அது

பாடுச்சு.

ஓடு

அது

ஓடுச்சு.

எறங்கு

அது எறங்குச்சு.

அது

பாடுச்சு.

Substitute and change the
verb suitably.
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அது வெளெயாடுச்சு.
அது கெளம்புச்சு.
.அது வாங்குச்சு.

வெளெயாடு
கெளம்பு
_ வாங்கு

தூங்கு

அது தூங்குச்சு-

ஒழுகு

அது ஒழுகுச்சு.,
அது ஏமாந்தது.

(ii) அது ஏமாந்தது.
Substitute and change the
verb accordingly.

விழு

அது விழுந்தது.

வா
உக்காரு

அது வந்தது.
அது உக்கார்ந்தது.

இரு

அது இருந்தது.

(ii) அதெத் தின்னணும்'ண்ணு
தீர்மானிச்சது.
Substitute
எடுக்கணும்

அதெப்

பறிக்கணும்
சொல்லணும்

dril¥

(1) காக்கா பாடுது:

காக்கா ஏமாறுது.
வடெ

கீழே

காக்கா

பாடுச்சு.

நரி ஓடுச்சு,

நரி ஓடுது.
(1)

பார்க்கணும்'ண்ணு

தீர்மானிச்சது.
அதெச் செய்யணும்'ண்ணு
தீர்மானிச்சது.
அதெப் பறிக்கணும்'ண்ணு
தீர்மானிச்சது.
அதெச் சொல்லணும்'ண்ணு
தீர்மானிச்சது.

செய்யணும்

Transformation

தீர்மானிச்சதுஅதெ எடுக்கணும்“ண்ணு
தீர்மானிச்சது. :

பார்க்கணும்

e.

அதெத் தின்னணும்'ண்ணு

விழுது.

காக்கா ஏமாந்தது.
வடெ கீழே விழுந்தது:

(14) காக்காவுக்கு ஒரு வடெ
கெடெக்குது.
காக்கா தின்ன ஆரம்பிக்குது.
நரி தீர்மானிக்குது.

காக்காவுக்கு ஒரு வடெ
கெடெச்சது.
காக்கா தின்ன ஆரம்பிச்சது.
நரி தீர்மானிச்சது.

(1) காக்காவுக்குப் புரியுது-

காக்காவுக்குப் புரியலெ.

நரி ஓடுது.
வடெ கீழே விழுது.
நரி தீர்மானிக்குது.
காக்கா தின்ன ஆரம்பிக்குது.

நரி ஓடலெ.
வடெ கீழே விழலெ.
நரி தீர்மானிக்கலெ.
காக்கா தின்ன

ஆரம்பிக்கலெ.
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f.

Integration drill

காக்கா மரத்துலே உக்கார்ந்து
வடெயெத் தின்ன ஆரம்பிச்சது.

(0) காக்கா மரத்துலே
உக்கார்ந்தது.
காக்கா வடெயெத்
ஆரம்பிச்சது.

தின்ன
்
“நீ

ஒரு

(ம) நரி காக்காவெப் பார்த்தது.
“நீ ஒரு பாட்டுப்
பாடேன்'ண்ணு கேட்டது.

நரி காக்காவெப் பார்த்து
பாட்டுப் பாடேன்'ண்ணு
கேட்டது.

(iii) நரி வடெயெ எடுத்தது.
நரி காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.

நரி வடெயெ எடுத்துக் காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.

EXERCISES
Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

உ.

ga

Model:

ஊருலே

ஒரு... இருந்தது.

ஒரு ஊருலே ஒரு காக்கா இருந்தது.
*லே

காக்கா ஒரு...

G)

உக்கார்த்தது.

(1166)

(11) ஒரு........... வந்தது. (002)
(1) நரி............. ச்சது, (020108)
(ஸ் நரி...........॥.
ஆன மிருகம். (trick)
(௪) நரி ஒரு...

(vi)
(ம)
(11)
(ix)

வவ

(animal)

erGee BG yp... ந்தது. (1211)
நரி வடெயெ..............த்தது. (take)
நரி............. * உக்குள்ளே ஓடுச்சு. (107850)
பாவம், காக்கா..........ees + bagi. (be disappointed)

(0) அது.......... *௮

ஆரம்பிச்சது.

(eat)

Select the right verb and use it in the blank with suitable form.

h.

விழு,

இரு,

புரி,

ஓடு,

உக்காரு, ஏமாறு.

(1) நரிக்குப் பசியா.............
(1) காக்காவுக்கும்.............

(11) வடெ கீழே..............
(52 நரி காட்டுக்குள்ளே.............. 3
(4) காக்கா.......... 2

(1) காக்கா மரத்துலே.............
i.

Write the word represented by the formula.

Example : பாடுச்சு
() ஓடு + Past: eee

wm

+ Past

(crow)
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* 1௨:

(0) வெளெயாடு
(iil) எறங்கு
(19) தூங்கு
(v)

ஒழுகு

4 1881:

........|பஃஃ

வ

4 1250: ........ப
+

வவ

Past© seecmeeesereees

(0 கெளம்பு 4 19881: ப
j.

கை
statements

his

These are the statements given by Sundaram. | Report

as

in the model given below.
Model:

சுந்தரம் : ஒரு ஊருலே

ஒரு காக்கா இருந்தது.

சுந்தரம்'ஒரு ஊருலே ஒரு காக்கா இருந்தது"
ண்ணு

சொன்னாரு.

G) சுந்தரம் : நரி ரொம்பத் தந்திரமான மிருகம்.
(1) சுந்தரம் : அந்த வழியா ஒரு நரி வந்தது.
(1) சுந்தரம் : அது காக்காவெப் பார்த்தது.
(12) சுந்தரம் : பாவம் காக்கா ஏமாந்தது.

_k.

These are the questions asked by Sundaram.

_Report

:

his questions as in

the mcdel given beiow,
Model

: சுந்தரம் : நான் ஒரு

கதெ சொல்லட்டுமா?
சுந்தரம் (நான் ஒரு கதெ சொல்லட்டுமா£ண்ணு
கேட்டாரு.

(1) சுந்தரம் £ உங்களுக்குத்

தெரியும், இல்லெயா
(1) சுந்தரம் : நீ அழகாப் பாடுவேயா ?
(111) சுந்தரம் : காக்கா எப்படிப் பாடுச்சு 2
(2) சுந்தரம் : நரி எங்கே ஓடுச்சு ?*
(ம) சுந்தரம் : நரியா அந்த வழியா வந்தது ₹

Transform the following into reportive constructions

2

using the

reflexive

pronoun geo.
Model : pm, ‘erg

wines)
தின்னணும்'ண்ணு
நரி எப்படியாவது
தின்னணும்'ண்ணு

அந்த வடெயெ
தீர்மானிச்சது.
அந்த வடெயெத்
தீர்மானிச்சது.

நான்
தான்

(1) காக்கா, *அத்த மரத்துலே நான் உக்காரணும்' ண்ணு
தீர்மானிச்சது.
(11) காக்கா, “நான் அழகாப், பாடணும்'ண்ணு தீர்மானிச்சது.
டு
. (04) காக்கா, 'கா....கா'ண்ணு தான் பாடணும்“ண்ணு
. தீர்மானிச்சது.
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m.

into

noun of each sentence
Transform the second
reflexive pronoun as in the model given below.

Model:

its corresponding

மரலா அவளெக் கண்ணாடியிலே பார்த்தா.
மாலா தன்னெக் கண்ணாடியிலே பார்த்தா.

அவன் அவனெக் கண்ணாடியிலே பார்த்தான்.
அவன் அவனுக்காக வாங்குனான்.
ராதா அவளுக்கு ஒரு பொட வெ
வாங்குனா.
மாணவங்க அவங்க பணத்தெக் கொடுத்தாங்க.
(0 அவன் 'நான் கொடுப்பேன்'ண்ணு சொன்னான்.
(vi) மாலா அவகிட்டெயிருந்து பத்துரூபாய் எடுத்துக் கொடுத்தா.

(0)
(ii)
(111)
Gv)

(11)
n.

அவருகூட

அவளெ

வரச் சொன்னாரு.

Join the following according to the sandhi rules.

எப்படி
ph

+

4 ஆவது
ஓடெ

க்கு:

(யுகாடு*

டள 3...

Ci) CuG

o.

பேராசிரியரு

(11) தந்திரம் 4 எ...

2...

4

மிருகம்

பதர

உக்கு

5...

Answer these questions.

(1) நீங்க ஒரு கதெ சொல்லுறீங்களா
(10 நரி எப்படிப்பட்ட மிருகம் 2

?

(11) காக்கா எப்படிப் பாடுச்சு 2?

(iv) நரி என்ன தந்திரம் செய்தது ?
(v) நரியோடெ தந்தீரம் காக்காவுக்குப் புரிஞ்சதா ?
(vi) நரி எங்கே ஓடுச்சு 2?
VOCABULARY
காக்கா
நரி

தீர்மானி
மிருகம்
விழு
ஏமாறு

‘crow’

மரம்

‘tree’

‘fox’

வாய்

‘mouth’

தந்திரமான
தந்திரம்
பாவம்

‘tricky’
‘trick’
‘Alas’

‘decide’
‘animal’
‘fall’
‘disappoint’

GRAMMAR
20.82.197.

-ண்ணு

18 1156 0004811178

form of the verb ereér- ‘say’.

ஐவ1101௨.

It

is

the

verbal

participle

This unit in three lessons mainly deals with the

various uses of this particle.
The quotative particle —essrgmi is used here to quote the sentence as it is uttered by the speaker.

See the following examples.
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20. 82. 197.

நரி காக்காவெப் பார்த்து *ஒரு பாட்டுப் பாடேன்”
ண்ணு கேட்டது.
“அந்த வடெயெத் தின்னணும்'ண்ணு நரி
தீர்மானிச்சது.
காக்கா

20.82.198.
gris.

தான் is a reflexive

உடனே

கா

....காண்ணு

pronoun.

பாடுச்சு.

The corresponding plural form is

Like other pronouns (Refer 1.1.1.) they can also be declined as follows.

The oblique bases are geor- and ama

தான்
தனக்கு
தன்கிட்டெ

தன்னெ
தன்னாலெ
தன்கிட்டெயிருந்து

தாங்க
தங்களுக்கு
தங்ககிட்டெ

தங்களெ
தங்களாலெ
தங்ககிட்டெ-

தன்னோடெ

தன்கூட

தங்களோடெ

தங்ககூட

யிருந்து
Examples :

20. 82. 198.
20.82.199.
human

நரி அந்த வடெயெத்
தீர்மானிச்சது.

The verbs that take the past tense marker -esr-

nouns will 16166 ச்சு as the common

20. 82. 199.
: வடெயெ
வடெயெ

in

the

case

of

form of the past tense and neuter

personal termination in the case of non-human

8௨01

தான் தின்னணும்'ண்ணு

nouns.

Example :

காக்கா உடனே பாடுச்சு.
நரி காட்டுக்குள்ளே ஓடுச்சு.
- தின்ன -வடெயெத் தின்ன (ஆரம்பிச்சது)
. பார்த்தது -*வடெயெப்' பார்த்தது
-_அழகாப்

பாடுவேயாமே

(௩2 5.20
2.17)
(2:82 8.21 1 3.20)

அழகா

4. பாடுவேயாமே

ரொம்ப

---தந்திரமான -5ரொம்பத் தந்திரமான (மிருகம்)

எடுத்து

-- காட்டுக்குள்ளே -5 எடுத்துக்

(Refer §.14-in 1.11)

காட்டுக்குள்ளே (ஒஓடிப்போச்சு)

(Refer $.33 in 17.70)

UNIT

20

LESSON 83

ABOUT

A PUBLIC

MEETING

DIALOGUE
சுந்தரம் : சுரேஷ் ! நீங்க மிஸ்டர்
மூர்த்தியெப் பார்த்தீங்களா?

Suresh, did you see Mr. Murthi

சுரேஷ் : ஆமாங்க. நேத்து மாலெ
யிலே ஒரு பொதுக்

Yes, sir. (I) saw him in
meeting yesterday evening.

கூட்டத்துலே

அவரெப்

பார்த்தேன்.
விசேஷங்க ?

என்ன

சுந்தரம் : ஒண்ணுமில்லெங்க.
மாலெயிலே
வீட்டுக்கு
வறேன்'ண்ணாரு. ஆனா,
வரலெ.
அதுதான்
கேட்டேன்.

a

?

public
What is

the matter, sir ?

Nothing, sir. He said he would come
to my house in the evening.
But,

(he) didn’t
have asked.

come.

That is why (I)
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சுரேஷ்:

என்கிட்டெ
“அடுத்த
வாரம் ஊருக்குப் ேே ப £றேன் ;அக்கா மகளுக்குக்
கல்யாணம் ;
நான்
கட்டாயம் போகணும்'ண்ணாரு.

சுந்தரம்:

He told me, “I am going to my
native place next week ; (There is)
marriage for (my) elder sister’s daughter ;I should go without fail’. I
also said that (1) am going to (my)

native place.

நானும்

ஊருக்குப்
ண்ணேன்.

போறேன்'-

த நேத்துப்
கூட்டம்

பொதுக்
எங்கே

Where was the public
yesterday ?

meeting, held

நடந்தது ?
சுரேஷ் : தமுக்கம்
மைதானத்துலேங்க. மேயர் பேபேசுCh
வற
தேர்தல்லே
எல்லா ரு ம்

அவங்க

At
Thamukkam
Maidanam,
sir.
The Mayor spoke (in that meeting).
He said that in the ensuing election
everyone should vote for his party.

கட்சிக்கே ஓட்டுப் போடணும்' ண்ணு பேசுனாரு.
சுந்தரம் : அரசியல்
டமா

பொதுக்கூட்-

?.... நீங்க

இப்ப

Oh!
political
public
meeting ?
«Where are you going now ?

எங்கே போறீங்க ?
சுரேஷ் : அறெக்குத்தான் பேோறேங்க...வாங்களேன்.

To the room

சுந்தரம்: இன்னொரு

Iwill come another
take leave of you ?

நாளு

வறேன். வரட்டுமா ?
சுரேஷ் : சரிங்க,

only,

sir-..Why

don’t

(you) come, sir?
day....Shall

(0)

O. K. sir.

DRILLS
a.

Variation drill

20. 83. 200.

b.

“மாலெயிலே ஒஷீட்டுக்கு வறேன்'ண்ணாரு.
“நான் கட்டாயம் போகணும்'ண்ணாரு.
“நானும் ஊருக்குப் போறேன்'ண்ணேன்.

Build up drill

(1) 'மாலெயிலே வீட்டுக்கு
வறேன் ண்ணாரு.
“வறேன் 'ண்ணாரு
வீட்டுக்கு
மாலெயிலே

“மாலெயிலே

வீட்டுக்கு வறேன் '-

ண்ணாரு.

“வறேன் ண்ணாரு
“வீட்டுக்கு வறேன்'ண்ணாரு
“மாலெயிலே வீட்டுக்கு வறேன்'ண்ணாரு.
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(11) “நானும் ஊருக்குப்
போறேன்'ண்ணேன்.
“போறேன்'ண்ணேன்
ஊருக்கு

தானும்
(111) “நான் கட்டாயம் போகணும்”
ண்ணாரு.
போகணும்'ண்ணாரு
கட்டாயம்
நான்

“நானும் ஊருக்குப் போறேன்”
ண்ணேன்.
“போறேன்'ண்ணேன்
“ஊருக்குப் போறேன்'ண்ணேன்
“நானும் ஊருக்குப் போறேன்'ண்ணேன்.
“நான் கட்டாயம் போகணும்'ண்ணாரு.
போகணும்'ண்ணாரு
“கட்டாயம் போகணும்'ண்ணாரு
“நான் கட்டாயம் போகணும்'ண்ணாரு.

c.

Expansion drill
(0 அவரு

'ஓட்டுப் போடணும்'-

அவரு

“ஓட்டுப் போடணும்'-

ண்ணாரு.

ண்ணாரு.

“அவங்க கட்சிக்கே ஓட்டுப்
டோடணும்'ண்ணாரு.
“எல்லாரும் ஓட்டுப்
போடணும்'ண்ணாரு.

அவரு “அவங்க கட்சிக்கே ஓட்டுப்
போடணும்ண்ணாரு.
அவரு 'எல்லாரும் அவங்க
கட்சிக்கே ஓட்டுப் போடணும்'”ண்ணாரு.

“வற தேர்தல்லே ஓட்டுப்
போடணும்'ண்ணாரு.
Gi) அவரு “வறேன்” ண்ணாரு.
“வீட்டுக்கு வறேன்'ண்ணாரு

அவரு “வற தேர்தல்லே எல்லாரும்
அவங்க கட்சிக்கே ஓட்டுப்
போடணும்'ண்ணாரு.
அவரு ‘eu mer’
asst exp ih.
அவரு வீட்டுக்கு வறேன்'ண்ணாரு.

“மாலெயிலே வறேன்”-

ண்ணாரு
d.

அவரு மாலெயிலே ஷீட்டுக்கு
வறேன்" ண்ணாரு.

Question-Answer drill

Gi)

Q:
A:

Gi)

Q:
A:

(iii) Q:
& :

என்ன விசேஷங்க ?
ஒண்ணுமில்லெங்க.
நேத்துப் பொதுக்கூட்டம் எங்கே நடந்தது 2
தமூக்கம் மைதானத்துலேங்க.
நீங்க இப்ப எங்கே போறீங்க ?
அறெக்குத்தான் போறேங்க.
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e.

Substitution drill

(i) அவரு “வறேன்'ண்ணாரு.

அவரு

'வறேன்'ண்ணாரு.

போ

அவரு

“போறேன்'ண்ணாரு.

தின்னு

அவரு “தின்னுறேன்"ண்ணாரு.

செய்

அவரு “செய்றேன்'ண்ணாரு.
அவரு “பாடுறேன்“ண்ணாரு.
அவரு “பார்க்குறேன்'ண்ணாரு.

conjugate
Substitute and
verb accordingly.

the

பாடு

பாரு

நான் “போறேன்"ண்ணென்.

(il) நான் போறேன்'ண்ணேன்.
Substitute and change the
verb accordingly.
நாங்க

அவரு

நாங்க *மூபாறோம்' ண்ணோம்.
நாம “போடுறோம்ண்ணாம்.
நீ “போறேன்'ண்ணே.
நீங்க “போறேன் ண்ணீங்க.
அவன் “போறேன் ண்ணான்.
அவ போறேன் ண்ணா.
அவரு போறேன்" ண்ணாகரு.

அவங்க

அவங்க

நாம

நீ
நீங்க

‘

அவன்
அவ

(11) நான் அவரெ ஒரு பொதுக்கூட்டத்துலே சந்திச்சேன்.

“போறோம் ண்ணாங்க.

நான் அவரெ ஒரு பொதுக்கூட்டத்துலே சந்திச்சேன்.

Substitute

செமினார்லே
ஊர்வலத்துலே
கல்யாணத்துலே
(iv) நான் கட்டாயம் போகணும்.

நான் அவரெ ஒரு செமினார்லே
சந்திச்சேன்.
நான் அவரெ ஓரு ஊர்வலத்துலே
சந்திச்சேன்.
நான் அவரெ ஒரு கல்யாணத்துலே சந்திச்சேன்.
நான் கட்டாயம் போகணும்.

Substitute

நான் நிச்சயமாப் போகணும்.
நான் சீக்கிரமாப் போகணும்.
நான் வேகமாப் போகணும்.

நிச்சயமா
சீக்கிரமா

வேகமா
f.

Transformation

drill

(i) நான் “வறேன்'ண்ணேன்.
நான் “போறேன்” ண்ணேன்.

நான் 'போகணும்'ண்ணேன்.

நான் “வறேன்'ங்குறேன்.
நான் “போறேன்'ங்குறேன்.
நான் போகணும்'ங்குறேன்.
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(1)

நான் “போகணு'ம்பேன்.
நான் 'போறேன்' பேன்.
நான் :வறேன்'பேன்.

நான் 'போகணும்'ங்குறேன்.

தான் “போறேன்' ங்குறேன்.
நான் “வறேன்'ங்குறேன்.
Gi) அவரு 'போகணு”ங்குறாரு.
அவ *வறேன்'ங்குறு.
அவன் “போறேன் ங்குறான்.

அவரு போகணும்'ங்கலெ.
அவ 'வறேன்'ங்கலெ.

(2) நாங்க “போகணும்'ம்போம்.
நீங்க “போகணும்'பீங்க.
அவங்க 'வறணும்'பாங்க.

நாங்க*போகணும்'ங்க மாட்டோம்.
நீங்க “போகணும்'ங்க மாட்டீங்க.
அவங்க 'வறணும்'ங்க மாட்டாங்க.

அவன் “போறேன்'ங்கலெ.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
21௦081 :

_உலே

நான்.........

பார்த்தேன்.
(public meeting)

நான் பொதுக்கூட்டத்துலே

(0 அக்கா மகளுக்குக்........
(1) நாண்...

see GHSGH

போகணும்.

(௦21)

(1ம.............. பொதுக்கூட்டம்

நடந்தது.

(1)
0

......்.்..வ.பேசுனாரு.

(ுு)

(210000)

(speak, deliver)

லே ஓட்டுப் போடணும்'ண்ணாரு. (88400)

அவங்க............. க்குப் போடணும்'ண்ணாரு.

(vill) அவங்க
(௦)

(Marriage)

(ஷூ)

மேயர்............. Dm.

(4) வற... eee

பார்த்தேன்.

(001411021 party)

கட்சிக்கு.............. ப் போடணும்'ண்ணாரூ.

அவங்க............... * அணும்'ண்ணாரு.

(7௦16)

(0884 88 106)

(0) அது...........பொதுக்கூட்டமா ? (ற0110021)
h.

These are the statements given by Mr. Murthi.
in the model given below.

Report his statements

as

34006 : மூர்த்தி : நாளெக்கு மாலெயிலே வறேன்.
மூர்த்தி 'நாளெக்கு மாலெயிலே வறேன்”ண்ணாரு.
G)
(1)
Gil)
()

மூர்த்தி
மூர்த்தி
மூர்த்தி
மூர்த்தி

: அடுத்தவாரம் ஊருக்குப் போறேன்.
: அக்கா மகளுக்குக் கல்யாணம் இருக்குது.
: நான் கட்டாயம் போகணும்.
: பொதுக்கூட்டம் தமுக்கம் மைதானத்துலே

நடத்தது(8) மூர்த்தி : அவங்க

கட்சிக்கே ஓட்டுப் போடணும்.

Lesson 83 [ 675

i.

These are the questions asked by Mr. Murthi.

Report

his questions as in

the model given below.

Model:

மூர்த்தி : நாளெக்கு மாலெயிலே வறேன்.
மூர்த்தி “நாளெக்கு மாலெயிலே வறேன்”'ண்ணு
சொன்னாரு.

(1) மூர்த்தி : அவங்க கட்சிக்கே ஓட்டுப் போடணும்.
(11) முர்த்தி : அக்கா மகளுக்குக் கல்யாணம் இருக்குது.
(11) மூர்த்தி : நான் கட்டாயம் போகணும்.
(12) மூர்த்தி : பொதுக்கூட்டம் தமுக்கம் மைதானத்துலே

நடந்தது.
j.

Select the right case form and use it in the blank

பொதுக்கூட்டத்துலே,
மூர்த்தியெ, கட்சிக்கு

அக்காவோடெை, விட்டுக்கு

பார்த்தீங்களா ?
(1)

நான் ஒரு.............. பார்த்தேன்.

(11) நான் மாலெயிலே
(1)
(V)
k.

eee ஓட்டுப்

அவங்க..........

போடணும் ண்ணாரு.
இருக்குது.

வபய் மகளுக்குக் கல்யாணம்

Join the following according to the sandhi rules.

(0) பொதுக்கூட்டம் - உலே: ட.
வாரம்
1.

4 உலே

(11) மூர்த்தி * எ...
மாலெ * இலே:

:

Answer these questions.
Gi) நீங்க அரசியல்

(i) போன

பொதுக்கூட்டத்துக்குப்

போவீங்களா

?

தேர்தல்லே நீங்க எந்தக் கட்சிக்கு ஒட்டுப்

போட்டீங்க ?
(111) உங்களுக்கு

அரசியல் பிடிக்குமா

?

(iv) உங்களுக்கு எந்த அரசியல் கட்சி ரொம்பப் பிடிக்கும். ?
(1) உங்க

அக்கா

போனீங்களா

மகளோடெ

கல்யாணத்துக்கு

நீங்க

?

(11) நீங்க உங்க கட்சிக்காகப் பொதுக்கூட்டத்துலே
பேசுவீங்களா ?
(1)

உங்க

மேயரோடெ

பேரு

என்ன

?

(11) உங்க நண்பரு 'மாலெயிலே உங்க அறெக்கு வறேன்”
ண்ணாரா ?
(20) நீங்க 'வாங்காண்ணீங்களா ?

(20) நீங்க “யாருக்கு ஓட்டுப் போடணும்'ண்ணு உங்க மனெவி
கிட்டெர் சொன்னீங்க

?
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VOCABULARY
Quagidettub
மைதானம்
தேர்தல்

‘public meeting’ we_t_musbd
மேயர்
‘ground’
கட்சி
election’

ஒட்டு

‘vote’

ஓட்டுப் போடு

‘cast vote’
‘political

அரசியல்

‘politics’

அரசியல்

‘certainly’
‘mayor’
‘(political) party’

meeting’

பொதுக்கூட்டம்

இன்னொரு

‘another’

GRAMMAR
20.83.200.

The verb ereir- ‘say’

exact sentence uttered by

the

variant of the verb ereir— when
sentence.

-ssr- is the past

is

variously

conjugated

after quoting the

speaker in the following examples.
it
tense

is

immediately

marker

followed

by

~-estr- is the
the

quoted

which is then followed by various

personal terminations according to the subjects.

20. 83. 200.

Sandhi : மூர்த்தியெ

மாலெயீலே வீட்டுக்கு euGmetr’
ast anim.
“நான் கட்டாயம் போகணும்'ண்ணாரு.
“நானும் ஊருக்குப் போறேன்'ண்ணேன்.

பார்த்தீங்களா -2 மூர்த்தியெப் பார்த்தீங்களா
அவரெ -* பார்த்தேன்-அவரெப் பார்த்தேன் (Refer 5.20 1௦ 2.17)
ஊருக்கு 4 போறேன் -5ஊருக்குப் போறேன்
மகளுக்கு 4 சடங்கு -5 மகளுக்குச் சடங்கு (இருக்குது)
அறெக்கு 4 தான் -5இஅறெக்குத்தான் (188120 5.18 15 2.14)

UNIT

20

LESSON 84

GOING

TO

MADRAS

DIALOGUE
சுரேஷ் : நரசய்யா,

நாளெக்குச்
க்குப்

நான்

சென்னெ

Narasaiah, I am thinking of going to
Madras tomorrow.

போகலாம்'ண்ணு

நெனெக்குறேன்.

நரசய்யா : என்ன விசேஷம் ?

What is the matter ?

சுரேஷ் : என் நண்பரு ஒருத்தரெச்

(1) have to meet a friend of mine.

சந்திக்கணும்.
நரசய்யா : உங்களுக்கு
அவரு
விலாசம் தெரியுமா ?

Do you know his address ?
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சுரேஷ் : தெரியும். ஆனா,
அந்த

எப்படி

விலாசத்தெதக்

கண்டுபிடிக்குறது"ண்ணு
எனக்குப்
ஏன்னா,

பு ரியலெ.
எனக்குச் சென்-

னெயிலே

எல்லா

எடமும் சரியாத் தெரியாது. பேராசிரியரு

அவருக்குத்
ஒருத்தரு

But, I do not underYes, (1) know.
stand how to find out that address
because I do not know all the places

in Madras well. Professor (Sundaram)

told me that there is a person known

I should ask
to him in Madras.
Professor (Sundaram) to write a
letter to him.asking him
the railway station,

to come

ta

தெரிஞ்ச
சென்னெ-

யிலே இருக்குறாரு'ண்ணு
சொன்னாரு.
ஸ்டேஷனுக்கு
சொல்லி

ஒரு

அவரெ
வரச்

பேராசிரியரெ

கடிதம்

எழுதச்

சொல்லணும்.
நரசய்யா

: இது நல்ல யோசனெ.
உங்க
நண்பரோடெ
விலாசத்தெக்
கண்டு
பிடிக்குற
தொல்லெ
இருக்காது.
அப்படியே
செய்யுங்க,

It isa good idea.

(You) will not have

the trouble to find out your
address.

சுரேஷ் : வரட்டுமா ?

Shall (1) take leave of you ?

நரசய்யா

O.K. please do.

: சரி, வாங்க.

friend’s

Do it so.

DRILLS
a.

b.

Variation drill

20. 84. 201.

நான் “நாளெக்குச் சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.
எப்படி அந்த விலாசத்தெக் கண்டுமீடிக்குறது”
ண்ணு எனக்குப் புரியலெ.

20. 84. 202.

பேராசிரியரு “அவருக்குத் தெரிஞ்ச ஒருத்தரு
சென்னெயிலே இருக்குறாரு'ண்ணு சொன்னாரு.

Build up drill

ப நரன்

நாளெக்குச்

சென்னெக்கும் போகலாம்'
ண்ணு நெனெக்குறேன்.
நெனெக்குறேன்

நான் 'நாளெக்குச் சென்னெக்குப்
பேோகலாம்' ண்ணு
நெனெக்குறேன்.
தநெனெக்குறேன்
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“போகலாம்'ண்ணு

சென்னெக்கு
நாளெக்கு

நான்

(11) பேரசிரியரு 'அவருக்குத்

*போகலாம்'ண்ணு நெனெக்குறேன்
“சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்
“நாளெக்குச் சென்னெக்குப்
போகலாம்'ண்ணு நெனெக்குறேன்
நான் “நாளெக்குச் சென்னெக்குப்
போகலாம்'ண்ணு நெனெக்குறேன்.

பேராசிரியரு “அவருக்குத் தெரிஞ்ச

தெரிஞ்ச ஒருத்தரு

ஒருத்தரு சென்னெயிலே

சென்னெயிலே இருக்குருரு'
ண்ணு சொன்னாரு.
சொன்னாரு

குறாரு'ண்ணு சொன்னாரு.

இருக்குறாரு“ண்ணு

“இருக்குறுரு“ண்ணு சொன்னாரு

இருக்-

சொன்னாரு
“சென்னெயிலே இருக்குறாரு'ண்ணு சொன்னாரு.
“ஒருத்தரு சென்னெயிலே இருக்-

சென்னெயிலே

ஒருத்தரு

குறுரு“ண்ணு சொன்னாரு
“தெரிஞ்ச ஒருத்தரு சென்னெ

தெரிஞ்ச

யிலே இருக்குறாரு'ண்ணு
ere

OH

“அவருக்குத் தெரிஞ்ச ஒருத்தரு

அவருக்கு

சென்னெயிலே இருக்குறாரு'ண்ணு சொன்னாரு
பேராசிரியரு “அவருக்குத் தெரிஞ்ச
ஒருத்தரு சென்னெயிலே

பேராசிரியரு

இருக்குறாரு'ண்ணு சொன்னாரு.
௦.

Expansion drill
(0 பேராசிரியரு

சொன்னாரு.

“தெரிஞ்ச ஒருத்தரு இருக்குறாரு'ண்ணு சொன்னாரு.
(1) நான் நெனெக்குறேன்.
*சென்னெக்குப் போகலாம்'-

ண்ணு

நெனெக்குறேன்.

(iii) எனக்குப் புரியலெ.
“எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது”

ண்ணு புரியலெ.

பேராசிரியரு சொன்னாரு.

பேராசிரியரு 'தெரிஞ்ச ஒருத்தரு
இருக்குறாரு“ண்ணு சொன்னாரு.
நான் நெனெக்குறேன்.
நான் “சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு நெனெக்குறேன்.
எனக்குப் புரியலெ.
எனக்கு 'எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது'ண்ணு புரியலெ.

680 / An Intensive Course in Tamil
d.

Question-Answer drill
0)

Q:

என்ன

A:

என் நண்பரு ஒருத்தரெச் சந்திக்கணும்.

Gi) 0:
&:
e.

வீசேஷம் ?

உங்களுக்கு அவரு விலாசம் தெரியுமா ?
தெரியும்.

Substitution drill

(1) நான் 'போகலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.

நான் “போகலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.

வா
செய்
குளி

தின்னு
பாடு

பேசு

(11) “எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது'ண்ணு புரியலெ.
Substitute and change the
verb accordingly.
செய்
சமெ
போ

நான் “வரலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.
நான் “செய்யலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.
நான் “குளிக்கலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.
நான் 'தின்னலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.
நான் “பாடலாம்'ண்ணு
தெனெக்குறேன்.
தான் “பேசலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறேன்.
“எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது'ண்ணு
புரியலெ.

“எப்படிச் செய்றதுண்ணு
புரிய்லெ.
“எப்படிச் சமெக்குறது“ண்ணு
புரியலெ.
“எப்படிப் போறது“ண்ணு
புரியலெ.

(0

-

தின்னு

“எப்படித் தின்னுறது'ண்ணு

பேசு

புரியலெ.
“எப்படிப் பேசுறதுண்ணு
புரியலெ.

அவரெ எழுதச் சொல்லணும்.

அவரெ

Substitute and change the
verb accordingly.

எழுதச் சொல்லணும்.
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பாடச் சொல்லு
பேசச் சொல்லு
கேக்கச் சொல்லு
கும்பிடச் சொல்லு
அனுப்பச் சொல்லு

(iv) ஒரு கடிதம் எழுதச்

அவரெப் பாடச் சொல்லணும்.
அவரெப்

பேசச் சொல்லணும்.

அவரெக்

கேக்கச் சொல்லணும்.

அவரெக் கும்பிடச் சொல்லணும்.
அவரெ அனுப்பச் சொல்லணும்.
ஒரு கடிதம் எழுதச்

சொல்லணும்.

சொல்லணும்.
Substitute and change the
verb accordingly.

ஒரு கடிதம் அனுப்பச்

அனுப்பு

சொல்லணும்.
ஒரு கடிதம் போடச் சொல்லணும்.
ஒரு கடிதம் கொடுக்கச்

போடு
கொடு

* சொல்லணும்.
ஒரு கடிதம் தரச் சொல்லணும்.
ஒரு கடிதம் கேக்கச் சொல்லணும்.
ஒரு கடிதம் கொண்டுவரச்
சொல்லணும்.

தூர

Caen
கொண்டுவா

(2) நான் ஒருத்தரெச் சந்திக்கணும்.
Substitute and change the
verb suitably.
பாரு

வழி அனுப்பு
திட்டு
அடி

f.

Transformation

நான் ஒருத்தரெச்

சந்திக்கணும்.

நான் ஒருத்தரெப் பார்க்கணும்.
நான் ஒருத்தரெ வழியனுப்பணும்.

நான் ஒருத்தரெத் திட்டணும்.
நான் ஒருத்தரெ அடிக்கணும்.

drill

ண்ணு நெனெக்குறேன்.
“அவரெச் சந்திக்கணும்'ண்ணு தீர்மானிக்குறேன்.
“ஒருத்தரு சென்னெயிலே

“சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு
நெனெச்சேன்.
“அவரெச் சந்திக்கணும்'ண்ணு
தீர்மானிச்சேன்.
“ஒருத்தரு சென்னெயிலே

இருக்குறாரு'ண்ணு

இருக்குறாரு'ண்ணு சொன்னாரு.

சொல்லுறாரு.
எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது'ண்ணு கேக்குறாரு.

“எப்.படிக் கண்டுபிடிக்குறது“ண்ணு

(i) “*சென்னெக்குப் போகலாம்

(ய) சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு நெனெக்குறேன்.

கேட்டாரு.

*சென்னெககுப் போகலாம்'ண்ணு
நெனெக்கமாட்டேன்.
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“அவரெச் சந்திக்கணும்'-

“அவரெச் சந்திக்கணும்'ண்ணு
தீர்மானிக்கமாட்டேன்.

ண்ணு தீர்மானிக்குறேன்.
“எப்படிக் கண்டு பிடிக்குறது”-

“எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது'ண்ணு

கேக்கமாட்டாரு.

ண்ணு கேக்குறாரு.

அவரெச் சந்திக்கணும்'ண்ணு
தீர்மானிக்கலெ.
சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு
சொல்லலெ.
“எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது“ண்ணு
கேக்கலெ.

(ட) “அவரெச் சந்திக்கணும்”ண்ணு தீர்மானிக்குறேன்.
சென்னெக்குப் போகலாம்”
ண்ணு சொல்லுருரு.
“எப்படிக் கண்டுபிடிக்குறது'--

ண்ணு கேக்குறாரு.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
14௦081:

நாண்... eee

SGC mer.

(think)

நான் நெனெக்குறேன்.
(0 உங்களுக்கு............. தெரியுமா
(ய
(11)

?

(802255)

எப்படிக்............ ப்.பீங்க ? (பரம் ௦0)
இது

நல்ல.............

((8வ)

(iv) விலாசத்தெக் கண்டுபிடிக்குற............. இருக்காது.
h..

(trouble)

Select. the right case form and use it in the blanks,

உங்களுக்கு, நண்பரோடெ,
நாளெக்கு.
(0

சென்னெயிலே,

ஒருத்த்ரெ,

நான்............ போகலாம்.

(1) என் நண்ப௫............... சந்திக்கணும்.
(11)............. தெரியுமா

?

(iV) எனக்கு................ எல்லா

எடமும்

தெரியாது.

(ம) உங்க............ விலாசத்தெக் கண்டு பிடிக்குற தொல்லெ
இருக்காது.

i,

Make one sentence out of the two sentenccs, using

—sramy.

24௦08! : நான் நெனெக்குறேன்.
“நான் சென்னெக்குப் போகலாம்”,
நான் சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு

நெனெக்குறேன்.

(1) எனக்குப் புரியலெ.
எப்படி அந்த விலாசத்தெக் கண்டு பிடிக்குறது ?:
(11) நான் நெனெக்குறேன்.

“நான் ஒருத்தரெச் சந்திக்கணும்”
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(il) pretr நெனெக்குறேன்.
“நான் அவரெ
(1)

எனக்குப்

வரச் சொல்லணும்.”

புரியலெ.

“எப்படி எழுதச் சொல்லணும்

?'

(v) நான் நெனெக்குறேன்.
“எனக்கு எல்லா எடமும் சரியாத் தெரியாது.”
j.

Answer these questions.

(1) நீங்க 'நாளெக்கு ஊருக்குப் போகலாம்'ண்ணு
நெனெக்குறீங்களா ?
(ii) உங்களுக்குச் சென்னெயிலே எல்லா எடமும் தெரியுமா ?
(4) நீங்க ஊருக்குப் போறப்ப உங்க மனெவியெ ஸ்டேஷனுக்கு
வரச் சொல்லிக் கடிதம் எழுதுவீங்களா ?
(43 “தமிழ்லே (ஹ' எப்படி எழுதுறது'ண்ணு உங்களுக்குத்
தெரியுமா ?
(டி “மைத் மிருகக் காட்சிச் சாலெக்கு எப்படிப் போறது'ண்ணு
உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
(vi) “நீங்க இந்தப் பரீட்செயிலே பாஸாவீங்க'ண்ணு
நெனெக்குறீங்களா ?
(511) நீங்க உங்க

நண்பரெ

சாப்பிட

ஞாயிற்றுக் கெழெமெ

சொன்னீங்களா £
(மாம) நீங்க உங்க நண்பரெ எத்தனெ

வரச்

மணிக்கு வரச் சொன்னீங்க?

VOCABULARY
ஒருத்தரு
கண்டுபிடி
தொல்லெ

‘a person’
‘find out’
‘trouble’

‘address’

விலாசம்
யோசனெ

‘idea’

GRAMMAR
At times, the quotative particle
20.84.201.
Example :
speaker thinks doing of himself.

20. 84. 201.

is

used

to

quote

what the

நான் 'நாளெக்குச் சென்னெக்குப் போகலாம்'ண்ணு
'நெனெக்குறேன்.
எப்படி அந்த விலாசத்தெக் கண்டுபிடிக்குறது'ண்ணு எனக்குப் புரியலெ.

Literally speaking, the following is the equivalent of the indirect
20.84.202.
means ‘that’ here.
The quctttive particle ண்ணு
English.
in
as
speech
Example:

20. 94. 202.

பேராசிரியரு *அவருக்குத் தெரிஞ்ச ஒருத்தரு
சென்னெயிலே இருக்குறுரு'ண்ணு சொன்னாரு.

684 | An Intensive Course in Tamil

ஊரி: ஒருத்தரெ * சந்திக்கணும் -$ஒருத்தரெச் சந்திக்கணும்

4 கண்டுபிடிக்குறது -* விலாசத்தெக்
கண்டுபிடிக்குறது (16181 8.20 1௩ 2.17)
நாளெக்கு ,. சென்னெக்கு -௮ நாளெக்குச் சென்னெக்குப் (போகலாம்)
சென்னெக்கு - போகலாம் 9 சென்னெக்குப் போகலாம்
அவருக்கு 4 தெரிஞ்ச -2 அவருக்குத் தெரிஞ்ச
எனக்கு 4. புரியலெ -*எனக்குப் புரியலெ (4 5.18 1 2.14)
சரியாத் தெரியாது (Refer 5.21 in 3.20)
சரியா 1 தெரியாது விலாசத்தெ

வர

*

எழுத

சொல்லி

-*வரச்

* சொல்லணும்

சொல்லி

5 எழுதச் சொல்லணும் (2422 $.29 1

15.56)

UNIT 21LESSON 85.

GOING

ON

A PILGRIMAGE

DIALOGUE

சுரேஷ் : ஸார், நீங்க

நாளெக்குத்

திருச்செந்தூர் கோயிலுக்குப்
போறீங்களாமே ?
சுந்தரம் : ஆமா....

திருச்செந்தூர்

முருகனுக்கு ஒரு நேர்த்-

Sir, it seems you are going to Thiruchendur temple tomorrow ?

Yes...-There is a vow to
Thiruchendur Murugan.

fulfill for

திக்கடன் இருக்குதுங்க.
சுரேஷ் : நீங்களும் உங்க மனெவி
யும் போறீங்களா ?

Are you going with your wife ?

சுந்தரம் : ஆமா.

Yes. land my wife are going.

நானும் என்
மனெவியும் போறோம்.
கூட
ராமுவும் அவன்
மனெவியும் வருங்க.

Ramu

and his wife are also coming with us.
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நேர்த்திக்கடன்
சுரேஷ் : எப்படி
செய்வீங்க ?

How will (you) fulfill your vow ?

சுந்தரம் 2 கடல்லே

We will fulfill the vow by bathing
in the sea,
performing
‘archana’,
circumambulating the temple and by
praying the God.

குளிச்சு,
பண்ணி,
அர்ச்சனெ
கோயிலெச் சுத்திவந்து,
சாமியெக்கும்பிட்டு
நேர்த்திக்கடன்
Glew
வோம்.

சுரேஷ் : கடல்லேயா

குளிப்பீங்க ?

உங்களுக்கு

நீந்தத்

Will (you) take bath in the sea ? Do
you know swimming ¢

தெரியுமா ?
சுந்தரம் : தெரியும்.

நீங்களும்

நரசய்யாவும்

வாங்க-

Yes, Iknow.
Why don’t
Narasaiah come along?

you and

ளேன்
சுரேஷ் : இல்லெங்க

....

அடுத்த

வாரம்

.பரீட்செ

குது.

நானும்

வும் ஒண்ணா

உக்கார்ந்து

படிக்குறோம்.
அவரோடெ

மூர்த்தியும்

test next week. I
sit together and
and his wife are
today.
Do you

மனெவியும்

இண்ணெக்கு
போருங்க.

இருக்தரசப்யா

No, sir. There is a
and Narasaiah will
study.
Mr. Murthi
going to their place
know (it) ?

ஊருக்குப்

உங்களுக்குத்

தெரியுமா ?

சுந்தரம் : ஆமா, நேத்து

மூர்த்தி

Yes....Mr. Murthi told me yesterday.

அவங்களெப்

Ihave to go and see them (now}Shall I take leave of you, sir ?

சொன்னாரு.

சுரேஷ்: நான்

பார்க்கணும்.
சுந்தரம்

: சரி,

வாங்க.

வரட்டுமா?

O. K. Pease do.

DRILLS
a.

Variation drill
21. 85. 203.

நானும் என் மனெவியும் போறோம்.

21. 85. 204.

நீங்களும் உங்க மனெவியும் போறீங்களா 2
நீங்களும் நரசய்யாவும் வாங்களேன்.
ராழுவும் அவன் மனெவியும் வருங்க.
மூர்த்தீயும் அவரோடெ மனெவியும் ஊருக்குப்
போறுங்க.

நானும் நரசய்யாவும்

21. 85. 205.

படிக்குறோம்.
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b.

Build up drill
(பி நானும் என் மனெவியும்

போரோம்.
போரோம்
நானும் என் மனெவியும்

(1)

நீங்களும் நரசய்யாவும்
வாங்களேன்.

வாங்களேன்
நீங்களும் நரசய்யாவும்

(0/1) ராமுவும் அவன் மனெவியும்

நானும் என் மனெவியும்
போறோம்.
போறோம்
நானும் என் மனெவியும் '
போரோம்.
நீங்களும் நரசய்யாவும் வாங்களேன்.
வாங்களேன்
நீங்களும் நரசய்யாவும் வாங்களேன்.

ராமூவும் அவன் மனெவியும்

வருங்க.

வருங்க.

வருங்க

வருங்க

ராமுவும் அவன் மனெவியும்

ராமூவும் அவன்

மனெவியும்

வருங்க.
c.

Expansion drill

(1) நானும் என் மனெவியும்
போரும்.

திருச்செந்தூருக்குப்
போரோம்
(11) மூர்த்தியும் அவரோடெ
மனெவியும் போருங்க.
ஊளருக்குப் போறாங்க
இண்ணெக்குப்

போறாங்க

நானும் என் மனெவியும்
போறோம்.
நானும் என் மனெவியும்
திருச்செந்தூருக்குப் போறோம்.
மூர்த்தியும் அவரோடெ.

மனெவியும் போறாங்க.
மூர்த்தியும் அவரோடெ

மனெவி

யும் ஊருக்குப் போறாங்க.
மூர்த்தியும் அவரோடெ மனெவி

யும் இண்ணெக்கு ஊருக்குப்
போருங்க.

ப்.

Question-Answer drill

(0

0:

நீங்க நாளெக்குத் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்குப்
போறீங்களாமே ?

A:

ஆமா.

(ii)

6:
A:

நீங்களும் உங்க மனெவியும் போறீங்களா ?
ஆமாங்க... நானும் என் மனெவியும் போறோம்.

(iii)

0:

மூர்த்தியும் அவரோட

A:

ஊருக்குப் போறாங்க, உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
ஆமா... நேத்து மூர்த்தி சொன்னாரு.

மனெவியும்

இண்ணெக்கு
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e.

Substitution drill

(0) நானும் நரசய்யாவும்
படிக்குறோம்.
Substitute and change the
noun accordingly.
சுரேஷ்

மூர்த்தி

நானும் நரசய்யாவும்

படிக்குறோம்.

நானும் சுரேஷும் படிக்குறோம்.
நானும் மூர்த்தியும் படிக்குறோம்.

மாலா

நானும் மாலாவும் படிக்குறோம். -

ரவி

நானும் ரவியும் படிக்குறோம்.

(11) நீங்களும் உங்க
போறீங்களா ?

மனெவியும்

போறீங்களா

Substitute and change the
noun accordingly.
அம்மா
அக்கா

தங்கெ
சின்னம்மா

(111) ராமுவும் அவன்

நீங்களும் உங்க மனெவியும்

மனெவியும்

வருங்க.

?

நீங்களும் உங்க
போறீங்களா ?
நீங்களும் உங்க
போறீங்களா ?
நீங்களும் உங்க
போறீங்களா ?
நீங்களும் உங்க
போறீங்களா ?

அம்மாவும்
அக்காவும்
தங்கெயும்
சின்னம்மாவும்

ராமுவும் அவன் மனெவியும்
வருங்க.

Substitute and change the
noun accordingly.

piss

மூர்த்தியும் அவன் மனெவியும்
வருங்க.

ரவியும் அவன்

ரவி

மனெவியும்

வருங்க.
தரசய்யா

நரசய்யாவும்

அவன்

மனெவியும்

வருங்க.

சுரேஷ்

சுரேஷும் அவன்

மனெவியும்

வருங்க.

(11) நாங்க செய்வோம்.
Substitute and change the
verb accordingly.
குளி

கும்பிடு
அர்ச்சனெ

சுத்து

பண்ணு

நாங்க செய்வோம்.

நாங்க குளிப்போம்.
நாங்க கும்பிடுவோம்.
நாங்க அர்ச்சனெ பண்ணுவோம்.
நாங்க சுத்துவோம்.
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நீந்து

நாங்க நீந்துவோம்.
நாங்க உக்காருவோம்.
நாங்க சொல்லுவோம்.

உக்காரு

சொல்லு
f.

Integration drill
(0) நான் போறேன்.

என் மனெவி

போரு.

தான் படிக்குறேன்.
நரசய்யா

நானும் என் மனெவியும்
போழேம்.
நானும் நரசய்யாவும் படிக்குறோம்.

படிக்குறாரு.

நீங்க போறீங்களா ?
உங்க மனெவி போறுங்களா?

நீங்களும் உங்க மனெவியும்
போறீங்களா ?

ராமு

ராமுவும் அவன் மனெவியும்

வருண்.

அவன்

மனெவி வருங்க.

மூர்த்தி போறாரு.
அவரோடெ

மனெவி

வருங்க.

மூர்த்தியும் அவரோடெ.
மனெவியும் போராங்க.

போறாங்க.
(1)

நாங்க

கடல்லே குளிப்போம்.

நாங்க நேர்த்திக்கடன்
செய்வோம்.

8.

நாங்க கடல்லே குளிச்சு நேர்த்திக்கடன் செய்வோம்.

நாங்க அர்ச்சனெ பண்ணுவோம்.
நாங்க நேர்த்திக்கடன்
செய்வோம்.

நாங்க அர்ச்சனெ பண்ணி
நேர்த்திக்கடன் செய்வோம்.

நாங்க கோயிலெச் சுத்துவோம்.
நாங்க நேர்த்திக்கடன்
செய்வோம்.

நாங்க கோயிலெச் சுத்தி
நேர்த்திக்கடன் செய்வோம்.

நாங்க சாமியெக் கும்பிடுவோம்.
நாங்க நேர்த்திக்கடன்
செய்வோம்.

நாங்க சாமியெச் கும்பிட்டு
நேர்த்திக்கடன் செய்வோம்.

Transformation

drill

(i) நானும் என் மனெவியும்
போரும்.
நானும் என் அம்மாவும்

போழேரும்.
நானும் நரசய்யாவும்
படிக்குறோம்.

நீங்களும் உங்க மனெவியும்
போறீங்களா ?
நீங்களும் உங்க அம்மாவும்
போறீங்களா ?
நீங்களும் நரசய்யாவும்
படிக்குறீங்களா ?
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ராமுவும் அவன் மனெவியும்
வருங்க.

ராமுவும் அவன் மனெவியும்
வருங்களா ?
மூர்த்தியும் அவரு மனெவியும்
போனாங்களா ?

மூர்த்தியும் அவரு
மனெவியும் போனாங்க.
EXERCISES
h.

Fill in the blanks using the cues given in parenthesesas in the model given
below.
Model

: ஒரு...

இருக்குது.

(vow)

ஒரு நேர்த்திக்கடன் இருக்குது.
GD) நாங்க... ees.

uiettemGourb.

(1) நாங்க கோயிலெச்
(111) உங்களுக்கு

(offering/ worship)

............. Geunth:

............

*

(circumambulate)

அத் தெரியுமா

? (கயா)

(1) நானும் நரசய்யாவும் ............. படிக்குறோம்.
i.

(1௦6120)

Write the word represented by the formula.
Example:

நானும்

()மனெவிGi) grap

நான் + Con}.

மேம்...........

+ 000]. :

(11) நரசய்யா

ய

4 000]. 3 பபப

(12) மூர்த்தி 4 வே. : ப

j.

(9)

நீங்க

(ஸ்

அவங்க

4 சேர்.3...
டப.

- லேட்...

Join these words as in the examples :
Example:

சுரேஷ் -

சுந்தரம்

சுரேஷும் சுந்தரமும்
(i) நான் (11) அவரு

நீங்க

(11) நீங்க-- அவரு

-- இவரு

(1)

(ம) நீங்க -- உங்க மனெவி
(எ)

ராமு -- உன்

இவங்க

-- அவங்க

(vi) நான் -- என் மனெவி

மனெவி

(1)

சுரேஷ் -- நரசய்யா

(ix) மூர்த்தி -- அவரோடெ

(x)

நான்

-- நரசய்யா

மனெவி
k.

Fill up the blanks using the
verb given in parentheses.

appropriate conjugated form (present) of the
்

(1) நானும் என் மனெவியும்

.............. (போ)

(11) நானும் நரசய்யாவும் ............. (படி)
(0 நீங்களும் உங்க மனெவியும் ............. (வார்
QV) நரசய்யாவும் நீங்களும் .............. (புறப்படு)
(1) மூர்த்தியும் அவரோடெ
(91) ராமுவும் அவன்

மனெவியும்

மனெவியும்

............. (சாப்பிடு/

.............. (தூங்கு)
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},

Make

one sentence out of two sentences,

using -2 1p.

(1) நான் கோயிலுக்குப் போறேன்.
என் மனெவி கோயிலுக்குப் போறா.
(1) நீங்க போறீங்களா
உங்க

'மனெவி

?

போருங்களா

?

(12) நீங்க எப்படிச் செய்வீங்க ?
உங்க

மனெவி

எப்படிச் செய்வாங்க ?

(19) நான் படிக்குறேன்.
நரசய்யா படிக்குறாரு.
(எ) மூர்த்தி ஊருக்குப் போறாரு.
அவரோடெ மனெவி ஊருக்குப் போரறாங்க..
(11) உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
உங்க மனெவிக்குத் தெரியுமா ?

(எ) பேராசிரியரு இண்ணெக்குப் போறாரு.
கமலா

அம்மா இண்ணெக்குப் போருங்க.

Select the right case form and use it in the blank with suitable form.

m.

திருச்செந்தூருக்கு, சாமியெ,
கடல்லெ, கோயிலெ.
(ப்
(ம)
(11)
(2)
n.

குளிப்போம்.
சுத்துவோம்.
கும்பிடுவோம்.
போறீங்களாமே

?

Join the following according to the sandhi rules.
(1)

மனெவி
மூர்த்தி

o.

நாங்க...
நாங்க...
see essen
நாங்க.............
நீங்க.............

4

உம்

3. . பவ

இழி 4 பெனவாயவவை

(ii)

நரசய்யா
ராமு

4

+

OID

உம்...

ச வடைய
ப

Answer these questions.
(0 நீங்களும் உங்க மனெவியும் திருச்செந்தூருக்குப்
போறீங்களா ?

(ii) உங்களுக்கு நேர்த்திக் கடன் இருக்குதா ?
(iii) உங்களுக்கு நீந்தத் தெரியுமா ?
Gv) நீங்க கடல்லே குளிப்பீங்களா ?
(ம) நீங்களும் உங்க நண்பரும் தினந்தோறும் மார்க்கெட்டுக்குப்
, போறீங்களா 2
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VOCABULARY
நேர்த்திக்கடன்

‘vow toa deity’ gtée lor

‘offering flowers

அர்ச்சனெ

‘worship by

etc., along with
recitation of the

பண்ணு

offering flowers

holy names

etc., along with
recitation of the
holy names of
deity’
.
சுத்திவா
‘the God’
‘swim'
ஒண்ணா

deity’

சாமி
நீந்து

of

‘circumambulate’
‘together’

GRAMMAR
-2 tb

21.85.203.

is

conjunctive

the

process of conjunction this

particle

us consider the following pairs

Tamil.

In the syntactic

நான் போறேன்.
என் மனெவி போரு.

2.

நீங்க போறீங்களா ?
உங்க மனெவி போறாங்களா
ராழு வருன்.
அவன் மனெவி

Let

of sentences.

7.

3.

in

particle is added to any word to be conjoined.

?

வரு.

The sentence pairs (1)-(3) can be conjoined as follows.

4.
5.
6.

நானும் என் மனெவியும் போரோம்.
நீங்களும் உங்க மனெவியும் போறீங்களா
ராமுவும் அவன் மனெவியும் வருங்க.

?

13616 (39% (8 ௩௦0௩ ற18585 நான் ஈம் என் மனெவி, நீங்க 8௨௦ உங்க மனெவி
வாம் ராமு வார் அவன்
In the conjoined
the subject and

நானும்

என்

wGlesra® ave conjoined by adding the particle -9_w.

sentences (4)-(6) we see a difference in agreement between
the predicate.
In these sentences the noun phrases such as

மனெவியும்,

ayousest inGleratuyeb have the

நீங்களும்
functicn

cates in person and number as போரோம்,
tively.
(i)

உங்க

மனெவியும்

8ம்

ராழுவும்

of a subject and agree with the predi-

போறீங்களா

800 வறாங்க

650 60-

These agreement rules have been summarized as 101௦௧,
The combination of the first and second perscn pronouns, or the first
and third person pronouns or the first, second and third person
pronouns in the subject position agrees with the predicate in person
and number viz., -gpib.

21. 8௦. 203.

நானும் என் மனெவியும் போறோம்.
நானும் நரசய்யாவும் படிக்குறோம்.
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The combination

(ii)

subject

of the
agrees

position

second
with

and

third person pronouns, in the

the predicate in

number

person and

12., -ஈங்க.
21. 85. 204.
(ii)

நீங்களும் உங்க மனெவியும் போறீங்களா

The combination of the third person pronouns in the

?

subject position

agrees with the predicate in person and number viz., ~<9pjale-

21. 85. 205.

ராமுவும் அவன் மனெவியும் வருங்க.
மூர்த்தியும் அவரோடெ மனெவியும் ஊருக்குப்
போராங்க.

In this lesson, we have dealt with the conjunction of noun phrases in the subject
position.

The above rues can be schematically represented as follows.

Ist person and

ஓம்

IInd person

%க16

: (நானும் நீங்களும் போறோம்)

Ist person and
IlIrd person

-ஓம்

Example : (நானும் நரசய்யாவும் படிக்குறோம்)

Ist person

IInd person and
Ilird person

லும்

98ற1௪ : (நானும் நீங்களும் நரசய்யாவும் போறோம்)
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IInd person and
IlIrd person

ஈங்க

Example : (நீங்களும் உங்க மனெவியும் போறீங்களா

?)

11110 person and

[11204 person.
1௨16
௨011:
ராமு

4

-ஆங்க
: (ராமுவும் அவன்

மனெவி

4 உம் -அமனெவியும்

கடல்லே

*

ஆ -5 கடல்லேயா

மனெவியும் வருங்க.)

(Refer S.8 in 1.5)

உம் ராமுவும்

நரசய்யா . உம் 2 நரசய்யாவும் (13612 3.9 1 1.7)
கோயிலுக்கு 4 போறீங்களாமே -5 கோயிலுக்குப் போறீங்களாமே
போறாங்க - ஊருக்குப் போறாங்க (22 5,181 2.14)
ஊருக்கு
கோயிலெ * சுத்தி -2 கோயிலெச் சுத்தி
அவங்களெ

.. பார்க்கணும்

நீந்த * தெரியுமா

> அவங்களெப்

பார்க்கணும்

. (Refer $8.20 in 2.17)
௮ நீந்தத் தெரியுமா (1822 5, 29 in 15.56)
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POST
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OFFICE

DIALOGUE
சுரேஷ்
: ஸார்,

இந்தத்

தபாலெக்

_,கல்கத்தாவுக்கு

அனுப்-

Sir, (1) want
Calcutta,

to send

this letter to

பணும்.
போஸ்ட்

மாஸ்டர்:
இப்படிக்
கொடுங்க.
சாதாரணத்
தபாலா அல்லது பதிவுத்
தபாலா ?

சுரேஷ் : பதிவுத் தபாலுங்க.
போஸ்ட்

மாஸ்டர்:
அம்பது
ஸ்டாம்பு

மூணு

Give (it) here, sir.
Would you like
to send it by ordinary
post of
registered post ?

I would like to send it by
post, sir,

ரூபா

பைசாவுக்கு
ஒட்டுங்க...

கவர் மேலே “ரெஜிஸ்டர்
போஸ்ட் ண்ணு எழுதுwa. Co Cp er oi or
வேணுங்க ?

Please

affix stamp- for

registered

three

rupees

and fifty paise..And please write
‘registered post’ on the cover. What
else do you

want, sir?
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சுரேஷ் : மூணு

ரூபாய்

பைசாவுக்கு

அம்பது
ஸ்டாம்பு

கொடுங்க.
அப்புறம்,
பத்துக் கார்டும், ப தினஞ்சு
இன்லண்ட்
லெட்டரும் கொடுங்க ....
அம்பது ரூபாய் மணியார்டர்.

களே
போஸ்ட்

Give (me) stamps for three rupees
In addition, give me
and fifty paise.
ten cards and fifteen inland letters,
sir] want to send fifty rupees by
money order too.

அனுப்பணுங்-

1

மாஸ்டர் : அந்தப் பக்கம்
“மணியார்டர் ண்ணு ஒரு
தொங்குது
போர்டு
ங்களே...அந்தக் கவுண்டர்லே கொடுங்க.

சுரேஷ் : ஒரு தந்தியும் கொடுக்க-

There is a board with money order
sign that side-..Please give (it) in
that counter, sir.

(I) want to send a telegram too, sir.

ணுங்க.
போஸ்ட்

மாஸ்டர்

:

கவுண்டர்லே
சுரேஷ் : ரெண்டு

அடுத்த

Please give (it)

கொடுங்க.

sir.

மணியார்டர்

பாரமும்

ஒரு

தந்தி

Please
forms

in the next

counter,

give me two money
and a telegraph form.

பாரமும் கொடுங்க. இப்ப

telegram is given

now

ஒரு தந்தி கொடுத்தா

that reach Bombay

?

when

order
If a

will

அது பம்பாய்க்கு எப்பப்
போய்ச்

போஸ்ட்

சேரும் ?

மாஸ்டர் : இண்ணெக்கு
மாலெயிலே
அல்லது
நாளெக்குக் காலெயிலே
போய்ச்
சேரும். நீங்க
எட்டு
பைசா

ரூபாய்

(It will reach Bombay) this evening.
or tomorrow morning.
You please
give eight rupees ten paise.

பத்துப்

கொடுங்க.

சுரேஷ் : இந்தாங்க.

Please take.

DRILLS
a.

Variation drill

21. 86. 206.

கார்டும் இன்லண்ட் லெட்டரும் கொடுங்
மணியார்டர் பாரமும் ஒரு தந்தி பாரமும்
கொடுங்க.
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21. 86. 207.

மாலெயிலே
போய்ச்

சாதாரணத்
b.

அல்லது
தபாலா

அல்லது

பதிவுத் தபாலா

கார்டும் இன்லண்ட் லெட்டரும்

லெட்டரும் கொடுங்க.

கொடுங்க.

கொடுங்க

கொடுங்க

கார்டும் இன்லண் ட்

கார்டும் இன்லண்ட் லெட்டரும்

லெட்டரும்

கொடுங்க.

(1) மாலெயிலே

மாலெயிலே அல்லது நாளெக்குக்
காலெயிலே போய்ச் சேரும்.

அல்லது

நாளெக்குக் காலெயிலே

போய்ச் சேரும்.
போய்ச் சேரும்
காலெயிலே
மாலெயிலே அல்லது

போய்ச் சேரும்
காலெயிலே போய்ச் சேரும்
மாலெயிலே அல்லது நாளெக்குக்
காலெயிலே போய்ச் சேரும்.

நாளெக்கு
Expansion drill
Q) Sas

நீங்க கொடுங்க.
நீங்க கார்டும் இன்லண்ட்
லெட்டரும் கொடுங்க.
நீங்க பத்துக் கார்டும் இன்லண்ட்
லெட்டரும் கொடுங்க.

கொடுங்க.

கார்டும் இன்லண்ட்
லெட்டரும் கொடுங்க
பத்து கொடுங்க

(1) நீங்க கொடுங்க.
மணியார்டர்

நீங்க கொடுங்க.
நீங்க மணியார்டர் பாரமும் ஒரு
தந்தி பாரமும் கொடுங்க.

பாரமும் ஒரு

தந்தி பாரமும் கொடுங்க
ரெண்டு கொடுங்க

நீங்க ரெண்டு

மணியார்டர்

பாரமும் ஒரு தந்தி பாரமும்
கொடுங்க.
d.

₹

Build up drill

(1) கார்டும் இன்லண்ட்

c.

நாளெக்குக் காலெயிலே

சேரும்.

Question-Answer drill

(i) Q:
(il)

சாதாரணத் தபாலா அல்லது பதிவுத் தபாலா ?

௩:

பதிவுத் தபாலுங்க.

0:

வேறே

4.

மூணு ரூபாய் அம்பது பைசாவுக்கு இருபத்தியஞ்சு
பைசா ஸ்டாம்பு கொடுங்க.

(00) 0:
4.

என்ன

வேணுங்க

?

இப்ப ஒரு தந்தி கொடுத்தா அது கல்கத்தாவுக்கு
எப்பப் போய்ச் சேரும் 2
இண்ணெக்கு மாலெயிலே
காலெயிலே

போய்ச்

அல்லது நாளெக்குக்

சேரும்.
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e.. Substitution drill

() கார்டும் இன்லண்ட்

லெட்டரும்

லெட்டரும் கொடுங்க.

கார்டும் இன்லண்ட்
கொடுங்க.

Substitute and change the
noun accordingly.
கவர்

கவரும் இன்லண்ட்

லெட்டரும்

கொடுங்க.

தந்திபாரமும் இன்லண்ட்
லெட்டரும் கொடுங்க.

தந்தி பாரம்
மணியார்டர்

பாரம்

மணியார்டர்

பாரமும் இன்லண்ட்

லெட்டரும் கொடுங்க.
(1)

காலெயிலே

அல்லது

மாலெ

யிலே போய்ச் சேரும்.

காலெயிலே
போய்ச்

Substitute
மத்தியானம்

அல்லது

காலெயிலே அல்லது
போய்ச் சேரும்.
காலெயிலே அல்லது
போய்ச் சேரும்.

சாயங்காலம் .

ராத்திரி

மாலெயிலே

சேரும்.

காலெயிலே

அல்லது

மத்தியானம்
சாயங்காலம்
ராத்திரி

போய்ச் சேரும்.
(111) இதெக் கல்கத்தாவுக்கு
அல்லது

இதெக் கல்கத்தாவுக்கு அல்லது

பம்பாய்க்கு

அனுப்பணும்.
Substitute and change
noun accordingly.
சென்னெ

திருத்தணி

பம்பாய்க்கு

அனுப்பணும்.

the

இதெக் கல்கத்தாவுக்கு அல்லது
சென்னெக்கு அனுப்பணும்,
இதெக் கல்கத்தாவுக்கு அல்லது

திருத்தணிக்கு அனுப்பணும்.
இதெக் கல்கத்தாவுக்கு அல்லது

டெல்லி

டெல்லிக்கு

(12) இது தபால்.

அனுப்பணும்.

இது

தபால்.

ஸ்டாம்பு

இது

ஸ்டாம்பு.

கவர்
கார்டு.

இது கவர்.
இது கார்டு.

இன்லண்ட் லெட்டர்

இது

தந்தி பாரம்

இது தந்தி பாரம்.

Substitute

மணியார்டர்

பாரம்

இது

இன்லண்ட்
மணியார்டர்

லெட்டர்.
பாரம்.

பதிவுத் தபால்

இது பதிவுத் தபால்.

சாதாரணத் தபால்

இது சாதாரணத் தபால்,
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f,

Integration drill

(i) கார்டு

கொடுங்க.

கார்டும் இன்லண்ட் லெட்டரும்
கொடுங்க.

இன்லண்ட் லெட்டர்
கொடுங்க.

கார்டும் கவரும் கொடுங்க.

கார்டு கொடுங்க.

கவர் கொடுங்க.
மணியார்டர்

மணியார்டர் பாரமும் தந்தி
பாரமும் கொடுங்க.

பாரம்

கொடுங்க.
தந்தி பாரம் கொடுங்க.
(1) இது சாதாரணத் தபாலா

?

இது

இது பதிவுத் தபாலா ?

சாதாரணத்

- பதிவுத் தபாலா

தபாலா

அல்லது

?

இது காலெயிலே
போய்ச்சேரும்.
இது மாலெயிலே
போய்ச்சேரும்.

இது காலெயிலே் அல்லது

பத்துக் கார்டு கொடுங்க.
பதினஞ்சு இன்லண்ட்

பத்துக் கார்டு அல்லது பதினஞ்சு:
இன்லண்ட் லெட்டர் கொடுங்க.

லெட்டர்

மாலெயிலே

போய்ச்

சேரும்.

கொடுங்க.

ஒரு தந்திபாரம் கொடுங்க.
ஒரு மணியார்டர் பாரம்
கொடுங்க.

ஒரு தந்தி பாரம் அல்லது ஒரு
மணியார்டர் பாரம் கொடுங்க.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

14௦021:

இந்தத்... +

* எக் கல்கத்தாவுக்கு
அனுப்பணும்.

(௦,

16060)

இந்தத் தபாலெக் கல்கத்தாவுக்கு அனுப்பணும்.
CG) இது..........
ப

+ <3?

(ii) இது.............

+

(ordinary post or letter)

<9 ? (registered post or letter)

(114) நீங்க............ ஒட்டுங்க.
(iv)

நீங்க ஸ்டாம்பு

.........

(stamp)
ங்க.

(affix)

(௪) அந்தப் பக்கம் ஒரு போர்டு ....... ee
(V1) GH
h.

eee

வ

Qan@me.

mig. (hang)

(telegraph form)

Join these words as in the examples.

Example : கார்டு -- இன்லண்ட் லெட்டர்
கார்டும் இன்லண்ட்

லெட்டரும்

(i) கல்கத்தாவுக்கு -- பம்பாய்க்கு
(i)

மணியார்டர்

பாரம் -- தந்தி பாரம்
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(iii) கார்டு -- தந்தி பாரம்

(29 காலெயிலே -- மாலெயிலே
(5) அம்பது ரூபாய் -- பத்துபைசா
(1) கார்டு -- போர்டு
(vii) இண்ணெக்கு -- நாளெக்கு
(vill)

ரூபாய் -- பைசா

௩016

: மணியார்டர் பாரம் -- தந்தி
மணியார்டர்

பாரம் அல்லது

பாரம்
தந்தி பாரம்

(i) கல்கத்தாவுக்கு -- பம்பாய்க்கு
(ம) கார்டு -- கவர்
(111) கார்டு -- இன்லண்ட்
(12) காலெயிலே

லெட்டர்

-- மாலெயிலே

(9) பத்து -- பதினஞ்சு
(1)

ரூபாய்

--

பைசா

(௪1) இண்ணெக்கு -- நாளெக்கு
(vill) சாதரணத் தபால் --- பதிவுத் தபால்
Gx)

அனுப்புங்க

-- கொடுங்க

பே எழுதுங்க -- ஓட்டுங்க
i.

Fill up the blanks using the
verb given in parentheses.

appropriate conjugated form (present) of the

(1) நான் கார்டும் இன்லண்ட்
(ii) அவன்

மணியார்டர்

லெட்டரும் .............. (கொடு)

பாரமும் தந்தி பாரமும் ............. (தா)

(111) அவ ஒரு தந்தியும் மணியார்டரும் ............ (அனுப்பு)
(iv) நான் காலெயிலேயும் மாலெயிலேயும் வீட்டுக்கு ..............
(our)
(4) நான் இந்தக் கவுண்டர்லேயும் அந்தக் கவுண்டர்லேயும்
பணம்

j.

Fill up the blank using the
veab given in parentheses.

appropriate

conjugated

............

form

(வாங்கு)

(future) of the

(1) அவரு காலெயிலே அல்லது மாலெயிலே................ (வா)
(ii) நான் தந்திபாரம் அல்லது மணியார்டர் பாரம்..............

(கொடு)

(111) நீங்க சாதாரணத் தபால் அல்லது பதிவுத் தபால் ...............

(அனுப்பு)
(12)
k.

அவ

கல்கத்தாவுக்கு

அல்லது

பம்பாய்க்கு

..........

Make one sentence out of two sentences, using -9_tb.

(1) நீங்க பத்துக்கார்டு-கொடுங்க.
நீங்க பதினஞ்சு இன்லண்ட் லெட்டர் கொடுங்க.

(அனுப்பு)
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(ii) நீங்க இண்ணெக்குக்

நீங்க இண்ணெக்கு
(11) மணியார்டர்

காலெயிலே

வாங்க.

மாலெயிலே வாங்க.

பாரம் கொடுங்க.

தந்திபாரம் கொடுங்க.

(iv) அவன் கல்கத்தாவுக்குப் போறான்.
அவன் பம்பாய்க்குப் போரான்.
(௪) நீங்க அம்பது ரூபாய் கொடுங்க.
நீங்க பத்துபைசா கொடுங்க.
|.

Make one sentence out of two sentences,

(1) இது சாதாரணத் தபாலா
இது பதிவுத் தபாலா ?

using sjevevg!.

?

(1) இந்தத் தபாலெக் கல்கத்தாவுக்கு அனுப்பணும்.
இந்தத் தபாலெப் பம்பாய்க்கு அனுப்பணும்.
(12) நீங்க இருபத்தியஞ்சு பைசா ஸ்டாம்பு ஒட்டுங்க.
நீங்க அம்பது பைசா ஸ்டாம்பு ஓட்டுங்க.
Gv) இது இண்ணெக்குக் காலெயிலே போய்ச் சேரும்.
இது இண்ணெக்கு மாலயிலே போய்ச் சேரும்.
(1) நீங்க பத்து பைசா கொடுங்க.
நீங்க பதினஞ்சு பைசா கொடுங்க.
(11) இது இண்ணெக்குப் போய்ச் சேரும்.
இது நாளெக்குப் போய்ச் சேரும்.
(vit) Bua தந்தி கொடுக்குறீங்களா ?
நீங்க மணியார்டர் அனுப்புறீங்களா

?

(எம்) ஒரு கார்டு கொடுங்க.
ஒரு கவர் கொடுங்க.
m.

Answer these questions.
(1) நீங்க இண்ணெக்குப்
(1) நீங்க போஸ்டாபீசுலே

போஸ்டாபீசுக்குப்
இண்ணெக்குக்

போனீங்களா

?

கார்டு

வாங்குனீங்களா ? அல்லது. கவர் வாங்குனீங்களா 2
(111) உங்க மனெவிக்கு நீங்க எத்தனெ ரூபாய் மணியார்டர்
பண்ணுறீங்க 2 (15) இப்ப உங்க ஊருக்கு ஒரு தந்தி கொடுத்தா எத்தனெ
மணிக்குப் போய்ச் சேரும் ?
(ம) நீங்க வருஷக் கடெசியிலே ஊருக்குப் போவீங்களா அல்லது
தமிழ்நாட்டுக்குப் போவீங்களா ?
(11) நீங்க இண்ணெக்கு மாலெயிலே ஹாஸ்டலுக்குப்
போறீங்களா ? அல்லது சினிமாவுக்குப் போறிங்களா ?
(vii) இப்ப நீங்க எழுதுறீங்களா அல்லது படிக்குறீங்களா ?
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VOCABULARY
போஸ்ட்

‘post, Jetter’

பதிவுத்தபால்

‘registered post’ eue_mibty

அல்லது

‘or’
‘stamp’

ஒட்டு

‘affix’

கவர்

‘post cover’

கார்டு

‘post card’

இன்லண்ட்

மணியார்டர்

‘money order’

போர்டு

‘board’

தொங்கு

‘hang’

போஸ்ட்
மாஸ்டர்

‘post master’

லெட்டர்.

‘inland letter’

GRAMMAR
21.86.206.

In

this

lesson

we

again

deal

with

the conjunction.

As it is

indicated in the previous lesson the precess of conjoining the noun phrases is
same irrespective of their position of occurrence ina sentence.
In the following examples the conjunctive particle ~2_1d is attached to the various objects.
Example :

21. 86. 206,

கார்டும் இன்லண்ட் லெட்டரும் கொடுங்க.
மணியார்டர் பாரமும் ஒரு தந்தி பாரமும்
கொடுங்க.

Note that the conjunction of verb phrases
21.86.207.
116

=edevg)

மாலெயிலே

‘or’

அல்லது

is

has been elready dealt with in 19.80.

also a conjunctive
காலெயிலே,

particle.

In the expressions

சாதாரணத்தபாலா

அல்லது

பதிவுத்தபாலா etc., it indicates that there is an alternative or choice between
the conjoined elements.

21. 86. 207.

Sandhi:

:

மாலெயிலே அல்லது நாளெக்குக் காலெயிலே
போய்ச் சேரும்.
சாதாரணத் தபாலா அல்லது பதிவுத் தபாலா ?

இந்த * தபாலெ 2 இந்தத் தபாலெ
பதிவு * தபாலா -5பதிவுத்தபாலா
பத்து

போய்

Example

*

கார்டு -? பத்துக்

கார்டு

அந்த -* பக்கம் -ஆஅந்தப் பக்கம் (822 5.4 11.2)
4 சேரும் போய்ச் சேரும் (Reter 5.32 in 17.69)
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PORTER

DIALOGUE
சுந்தரம் : இந்தாப்பா

போர்ட்டர்,

இந்தச் சாமானெயெல்லாம் ஆறாவது பிளாட்பாரத்துக்கு

எடுத்து வர

ணும். எவ்வளவு
கேக்குறே?

Look ! Porter, you have to bring all
these things to the sixth platform.
Howmuch
porterage.
do
(you)
demand ?

கூலி

போர்ட்டர் : உங்களுக்குத் தெரியாதுங்களா ?....ஏேோ
பார்த்துக் கொடுங்க.
ஆறாவது பிளாட்பாரத்துலே எந்தப் பக்கம்
சாமானெயெல்லாம்
எறக்கி வைக்கணும் ?

Don’t you know (it) sir ?...Give as
you please, sir. On which side of the
sixth platform (you) want (me) to
offioad your luggage ?

704 | An Intensive Course in Tamil
சுந்தரம் : டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலேயாவது
புஸ்தகக்
கடெக்குப் பக்கத்துலேயாவது எறக்கி வைக்க
ரெண்டு ரூபாய்
ணும்.
கொடுக்குறேன்;
போதுமா ?
போர்ட்டர் : பத்தாதுங்க. ரெண்டு
கட்கேஸ், ஒரு டிரங்கு,
ஒரு ஹோல்டால்,
ஒரு
கூடெ
இருக்குதுங்க...
மூணு ரூபாயாவது
கொடுங்க.
சுந்தரம் : மூணூரூபாய்

ரொம்ப

அதிகம்'பா.
அம்பது

உட

You have to offload (my) luggage
either near the tea stall or the book
shop.

({) will give two rupees ; Will

it be sufficient

?

Not

sir.

are

enough,
two

suitcases,

(You
one

see), there
trunk,

one

holdall and one basket....Please give
(me) atleast three rupees.

Three rupees (porterage) is too much

.(1) will give fifty paise more.

காசு கொடுக்கு-

றேன்.
போர்ட்டர் : இல்லெங்க.
கூட
எழுபத்தியஞ்சு காசாவது கொடுங்க.

No, sir. (You)
give (me)
seventyfive paise more.

சுந்தரம் : சரியப்பா. திருச்சி வண்டி
லேட்டா ?

Alright.
late ?

போர்ட்டர்: சரியாத்தெரியலெங்க.

(1) don’t know it exactly, sir.
will come at four or four ten.

நாலுக்காவது

நாலு

பத்துக்காவது
சுந்தரம் :

நேரமாச்சு

Is

the

atleast

Trichy bound train

(It)

வருங்க.

.... சீக்கிரமா

சாமானெயெல்லாம்

It is

the

time.---Take

all the things

quickly.

தூக்கப்பா.
போர்ட்டர்

O. K, sir.

: சரிங்க.

DRILLS
a.

Variation drill

21. 87. 208.

திருச்சி வண்டி

நாலுக்காவது

நாலு பத்துக்காவது

வருங்க.

டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கதுலேயாவது புஸ்தகக்
கடெக்குப் பக்கத்துலேயாவது எறக்கி வை.
21. 87. 209.

நீங்க மூணு ரூபாயாவது கொடுங்க.
நீங்க எழுபத்தியஞ்சு காசாவது கொடுங்க.
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b.

Build up drill

(0) திருச்சி வண்டி
நாலு

நாலுக்காவது

பத்துககாவது

வருங்க.

திருச்சி வண்டி நாலுக்காவது நாலு
பத்துக்காவது வருங்க.
வருங்க

வருங்க
நாலுக்காவது

நாலு

பத்துக்-

காவது
திருச்சி வண்டி

நாலுக்காவது

நாலு

பத்துக்காவது

வருங்க

திருச்சி வண்டி
பத்துக்காவது

நாலுக்காவது நாலு
வருங்க.

(1) டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலே
யாவது புஸ்தகக் கடெக்குப்
பக்கத்துலேயாவது எறக்கி
வை.
எறக்கி வை
டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலே
யாவது புஸ்தகக் கடெக்குப்
பக்கத்துலேயாவது

டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலே
யாவது புஸ்தகக் கடெக்குப்
பக்கத்துலேயாவது எறக்கி வை.

(111) நீங்க மூணு ரூபாயாவது
கொடுங்க.
கொடுங்க
மூணு ரூபாயாவது
நீங்க

நீங்க மூணு ரூபாயாவது கொடுங்க.

(12) நீங்க எழுபத்தியஞ்சு காசாவது கொடுங்க.

நீங்க எழுபத்தியஞ்சு காசாவது

எறக்கி வை
டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலே
யாவது புஸ்தகக் கடெக்குப்
பக்கத்துலேயாவது எறக்கி வை.

கொடுங்க
மூஸு ரூபாயாவது கொடுங்க.
நீங்க மூணு ரூபாயாவது கொடுங்க.

கொடுங்க.

கொடுங்க

கொடுங்க

எழுபத்தியஞ்சு காசாவது

எழுபத்தியஞ்சு காசாவது
கொடுங்க

நீங்க

நீங்க எழுபத்தியஞ்சு காசாவது
கொடுங்க.

c.

Expansion drill

(1) திருச்சி வண்டி வருங்க.
நாலுக்காவது நாலு பத்துக்காவது

பத்துக்காவது

வருங்க

(1) நீங்க கொடுங்க.
மூணு ரூபாயாவது

திருச்சி வண்டி வருங்க.
திருச்சி வண்டி நாலுக்காவது நாலு

கொடுங்க

(ii) நீங்க கொடுங்க.
எழுபத்தியஞ்சு காசாவது
கொடுங்க

வருங்க.

நீங்க கொடுங்க.
நீங்க மூணு ரூபாயாவது கொடுங்க.
நீங்க கொடுங்க.
நீங்க எழுபத்தியஞ்சு காசாவது
கொடுங்க.
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d.

Question-Answer drill

()

(ய)

6:
A:

எவ்வளவு கூலி கேக்குறே ?
உங்களுக்குத் தெரியாதுங்களா ?.... ஏதோ
கொடுங்க.

ப:

ஆறுவது பிளாட்பாரத்துலே எந்தப் பக்கம்
சாமானெயெல்லாம் எறக்கி வைக்கணும் ?
டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலேயாவது புஸ்தகக்
கடைக்குப் பக்கத்துலேயாவது எறக்கி வைக்கணும்.

A:
(0

e.

0:
&:

பார்த்துக்

ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்குறேன், போதுமா ?
பத்தாதுங்க.... ஒரு டிரங்கு, ரெண்டு தூட்கேஸ், ஒரு
ஹோல்டால், ஒரு கூடெ இருக்குதுங்க.
மூணு
ரூபாயாவது கொடுங்க.

Substitution drill

(0 நாலுக்காவது நாலு பத்துக்காவது வரும்.
Substitute and change the
noun accordingly.

பதினஞ்சு

நாலுக்காவது
வரும்.

நாலு பத்துக்காவது
,

நாலுக்காவது

நாலு பதினஞ்சுக்-

காவது

இருபது

வரும்.

நாலுக்காவது நாலு இருபதுக்
காவது

முப்பது

வரும்.

நாலுக்காவது நாலு முப்பதுக்காவது

நாப்பது

நாலுக்காவது
காவது

அம்பது

நாலு

நாப்பதுக்-

நாலு

அம்பதுக்-

வரும்.

நாலுக்காவது
காவது

(ய) நீங்க மூணு ரூபாயாவது

வரும்.

வரும்.

நீங்க மூணு ரூபாயாவது கொடுங்க.

கொடுங்க.
Substitute and change the
noun accordingly.
காசு
பைசா

(iii) இது டிரங்கு.

நீங்க மூணு காசாவது கொடுங்க.
நீங்க மூணு பைசாவாவது கொடுங்க.

இது டிரங்கு.

Substitute

Fot_-_Gaaiv
பை
ஹோல்டால்

படுக்கெ
கூடெ

இது
இது
இது
இது
இது

சூட்கேஸ்.
பை.
ஹோல்டால்.
படுக்கெ.
கூடெ.
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f.

Integration drill

(0) டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலே
எறக்கி

டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலே-

வைக்கணும்.

யாவது

புஸ்தகக்

கடெக்குப்

புஸ்தகக் கடைக்குப் பக்கத்- .

பக்கத்துலேயாவது

துலே எறக்கி வைக்கணும்.

வைக்கணும்.

திருச்சி வண்டி
வரும்.

நாலுக்கு

்

எறக்கி

திருச்சி வண்டி நாலுக்காவது நாலு.
பத்துக்காவது-வரும்.

திருச்சி வண்டி நாலு-பத்துக்கு
வரும்.

இந்தச் சாமானெ எடுத்து
வரணும்.
அந்தச் சாமானெ எடுத்து

இந்தச் சாமானெயாவது அந்தச்
சாமானெயாவது எடுத்து வரணும்.

வரணும்.
அம்பது

காசு கொடுங்க.

அம்பது

எழுபத்தியஞ்சு காசு

காசாவது

காசாவது

எழுபத்தியஞ்சு

கொடுங்க.

கொடுங்க.

இந்த சூட்கேஸெத்

இந்த சூட்கேஸயாவது அந்த

தூக்கப்பா.
அந்த டிரங்கெத் தூக்கப்பா.

டிரங்கெயாவது தூக்கப்பா.

1:12]
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

1௦881 : இந்தச் .............. 4 எ எடுத்துவரணும், (802)
இந்தச் சாமானெ எடுத்துவரணும்.
(1) நீ எவ்வளவு ................ கேக்குறே ? (porterage)
(1) எந்தப் பக்கம் சாமானெயெல்லாம் ............க்கணும் 2
(offload)
(iii) Qype@ cuits eee
es. (not sufhicient/enough)
(iv) ABI QB cere (trunk)
(2)

இது

ரெண்டு .........- “௨

(vi) QS! QU
.*

(wii)

(௪111)
(26)
(2)
(ய)

இது

ஒரு

(suitcase)

eee

Choldall)

.......2

(basket)

மூணு ரூபாய் ரொம்ப ........ (much)
...... பைவ அம்பது காசு கொடுக்குறேன் (07016)
நான் அம்பது ....... ௮௨ கொடுக்குறேன். (815௦)
சீக்கிரமா சாமானெயெல்லாம் ............ (take)
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Join these words as in the examples.

h.

Example:

பத்துக்கு

நாலு

நாலுக்கு —
நாலுக்காவது

நாலு

பத்துக்காவது

(i) டீ ஸ்டாலுக்கு -- புஸ்தகக் கடெக்கு
-- கடெயிலே

(ii) பிளாட்பாரத்துலே

(ம் டிரங்கு -- கூடெ
(iv) சாமானெ -- டிரங்கெ

(2) அவனுக்கு -- இவனு “கு

(ஸம் எனக்கு -- போர்ட்டருக்கு
(vii) கடெயிலேயிருந்து -- மார்க்கெட்டுலேயிருந்து
(viii)

இவளெ

-- அவளெ

(ix) கண்ணாலெ -- காதாலெ
(0) இவருகிட்டெ — அவருகிட்டெ

(4) இதுலே

-- அதுலே

Make one sentence out 04 09௦ 804௦௯,

i.

(i) திருச்சி வண்டி
திருச்சி வண்டி

பத

-ஆவது.

பத்துக்கு வரும்.
பத்து நாப்பதுக்கு வரும்.

(ii) இதெப் பிளாட்பாரத்துலே எறக்கி வைக்கணும்.
இதெப் புஸ்தகக் கடெயிலே எறக்கி வைக்கணும்.

(4) இந்த டிரங்கெத் தூக்கு.
இந்தக் கூடெயெத் தூக்கு.
(7)

நீங்க அம்பது

காசு கொடுங்க.

நீங்க எழுபத்தியஞ்சு காசு கொடுங்க.
(ல) நீ சாமானெக் கொடு.
நீ ஹோல்டாலெக் கொடு.
(vi) உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
அவருக்குத் தெரியுமா ?

j.

Write the word represented by the formula.
30016 :

(மூணு) ரூபாயாவது

mtuurus

() (எழுபத்தியஞ்சு) காசு * கமெடி. : வ
(யி சாமானெ ஆ ஆ. 19சஐ.: 4 வககக
.:.......
(0) ஹோல்டாலெ -* க்ரே.
(1)

உங்களுக்கு

+

இர,

198. : “வை

வவ

(2) பிளாட்பாரத்துலே + Adv. Deg. : வய

(ம் திருச்சிக்கு 4 கம, 19௪8, ஜ வைகை

+ Adv. Deg.
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k.

Answer these questions.

(i) உங்ககிட்டெ
(ii) ரயில்வே

எவ்வளவு

ஹோல்டால்

ஸ்டேஷன்லே

உங்க

சாமானுக்குப்

போர்ட்டர்

கூலி கேட்டான் ?

(1) உங்க சாமானெ
வைச்சான்

இருக்குதா ?

போர்ட்டர் எங்கே எறக்கி

?

(2) நாளெக்குக் காலெயிலேயாவது மாலெயிலேயாவது
உங்களாலெ எங்க வீட்டுக்கு வரமுடியுமா ?
(2) நீங்க இண்ணெக்காவது நாளெக்காவது எனக்குப் பத்து
ரூபாய் கொடுப்பீங்களா ?
(10) நீங்க நாளெக்கரவது

இந்தப் பாடத்தெப் படிப்பீங்களா ?

(vii) நீங்க உங்க குழந்தெக்கு ஒரு சட்டெயாவது

வாங்குவீங்க,

இல்லே 2
VOCABULARY
‘things, luggage’

போர்ட்டர்

‘porter’

சாமான்

எடுத்துவா
எறக்கிவை

‘bring’
‘offload

டீ ஸ்டால்
சூட்கேஸ்

பத்தாது

‘not sufficient’

ஹோல்டால்

Ig THE

(steel) trunk’

எழுபத்தியஞ்சு

‘holdall’
‘seventyfive’
‘porterage’

கூலி

‘basket’

கூடெ
தூக்கு

‘tea stall’
‘suitcase’

‘take’

GRAMMAR

21.87.208.
Tamil.

form

=9y@1g%) is a homophonous

which has

three meanings in

Asa kind of conjunctive particle it is used with every word ofa
Example:
sentence to express the meaning cf ‘alternative’.

(i)

21. 87. 205,

திருச்சி வண்டி

நாலுக்காவது

நாலு பத்துக்காவது

வருங்க.

டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கத்துலேயாவது புஸ்தகக்
கடெக்குப் 'பக்கத்துலேயாவது எறக்கி வை.
Semantically, these sentences are similar to the following sentences.

திருச்சி வண்டி நாலுக்கு அல்லது நாலுபத்துக்கு வருங்க.
டீ ஸ்டாலுக்குப் பக்கதுலே அல்லது புஸ்தகக் கடெக்குப்
பக்கத்துலே எறக்கிவை.
Like the conjunctive
sentence.

particle ~2.15

this

is also

added

to

every

word ofa
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(ii)

Asa

particle -9,61g);

means

‘atleast’

when it is added

to any

word in a sentence.See the following examples.

21. 87. 209.

(iii)

நீங்க மூணு ரூபாயாவது கொடுங்க.
நீங்க எழுபத்தியஞ்சு காசாவது கொடுங்க.

As an ordinal marker

8201ம் : உங்களுக்கு

-9,6u)

is added to cardinals (Refer 1.7)

4 தெரியாதுங்களா -5 உங்களுக்குத்

தெரியாதுங்களா ?£
டீ ஸ்டாலுக்கு

-* பக்கத்துலேயாவது -5டீ ஸ்டாலுக்குப்
பக்கத்துலேயாவது (156420 5.18 1௩ 2.14)

புஸ்தகம் . கடெ -௫புஸ்தக கடெ (8842 8.2 in 1.1)
புஸ்தக + கடெ -புஸ்தகக் கடெ (Refer 5.4 1௦ 1.2)
பக்கத்துலே -- ஆவது -5பக்கத்துலேயாவது
சரி

-

சரியா

அப்பா

-சரியப்பா

(882 5,8 in 1.5)

- தெரியலெங்க சரியாத்

தெரியலெங்க (1842 5.21 1 3.20)

UNIT 22
LESSON

ARRANGING

A TRIP

TO

88

AZHAHARKOIL

DIALOGUE
சுரேஷ் : ஸார், நாளெக்கு
கோயிலுக்குப்
லாமா ?
சுந்தரம் : ஓ ! தாராளமாப்
லாம்....

போக

காலெயிஓலேே

ஓம்பதுமணிக்கு
பஸ்

அழகர்
போக

இருக்குது.

ஒரு
நாம

டிபன்

சாப்பிட்ட

உடனே

பஸ்ஸ்டாண்டு

க்குப்
போயவேவோம்.
அந்தப் பஸ்லே போனா
பத்துமணிக்கு
அழகர்
மலெ

சேரலாம்.

அழகர்

Sir, shall we
tomorrow ?

go

to

Azhaharkoil

Oh! (We) shall go by all means...
There is a bus at. nine o’clock in
the morning.
As soon as we finish
eating our tiffin, let us go to the bus
stand.
If (we) go by that bus, we
will reach
Azhaharmalai
at ten
o’ clock. There is a temple on the top
of the Azhaharmalai. We will finish
eating our lunch while going to that
temple.
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மலெ
உச்சியிலே ஒரு
கோயில் ௨உ௨ண்டு. அந்தக்
போற
கோயிலுக்குப்
போதே
நாம
சாப்பாட்டெ

முடிக்கலாம்.

சுரேஷ் : மலெயிலே
ஹோட்டல்
எதுவும் கெடெயாதா ?

Is there no hotel

சுந்தரம் : கெடெயாது. அதனாலெ
நாம பஸ்ஸ்டாண்டுக்குப்
போற
சமயத்துலே
தயிர்சாதம், புளிசாதம்,
பஜ்ஜி எல்லாம் வாங்கிக்
கொண்டுபோகலாம்.
மலெயிலே ஒரு அருவி

Yes, there is no (hotel on the top of
the hill).
So while we go to the bus
stand
we
will buy curd
bath:
tamarind bath, bajji etc., and take
with us. There isa stream (on the
top of the hill).
(We) should be
very careful in the hill till we reach
the stream. There are thieves in the
hill.
After taking rest till four
o'clock in the evening in the hill we
will return.

உண்டு.

அந்த அருவி-

யெப் போய்ச்

சேருற

வரெக்கும் ஜாக்கிரதெயா

on the

top of

the

hill ?

இருக்கணும். மலெயிலே
திருடங்க
உண்டு.
மாலெயிலே
நாலுமணி

வரெ மலெயிலே களைப்
பாறுன

பெறகு திரும்ப-

லாம்.

சுரேஷ்: சரிங்க.
நாளெளக்குக்
எட்டரெ
காலெயிலே
மணிக்கு
பஸ்ஸ்டாண்டுலே சந்திப்போம். நான்
வறப்ப நரசய்யாவெயும்
அழெச்சு வறேன். நான்
வரட்டுங்களா

Alright, sir. (We) will meet in the
bus stand tomorrow at eight thirty

in the morning.

I will bring Narasa-

iah also when1 go over there.
I take leave of you, sir ?

Shall

?

சுந்தரம் : வாங்க.

Please do.

DRILLS
a.

Variation drill
22. 88. 210.

கோயிலுக்குப் போற

போதே

நாம சாப்பாட்டெ.

முடிக்கலாம்.

நாம பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போற சமயத்துலே
தயிர்சாதம் எல்லாம் வாங்கலாம்.
அழகர்கோயிலெப் போய்ச் சேருற வரெக்கும்
ஜாக்கிரதெயா: இருக்கணும்.
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22. 88. 211.

நாம டிபன் சாப்பிட்ட உடனே
பஸ் ஸ்டாண்டு
க்குப் போவோம்.
நான் வறப்ப நரசய்யாவெயும் அழெச்சு வறேன்.
மாலெயிலே களெப்பாறுன பெறகு இங்கே
வரலாம்.

22. 88. 212.
b.

அழகர் மலெ உச்சியிலே ஒரு
மலெயிலே திருடங்க உண்டு.

கோயில்

உண்டு.

Build up drill

(0 கோயிலுக்குப் போற
நாம சாப்பாட்டெ

போதே

கோயிலுக்குப் போறபோதே
சாப்பாட்டெ முடிக்கலாம்.

நாம

முடிக்கலாம்.
முடிக்கலாம்

முடிக்கலாம்

சாப்பாட்டெ
நாம
போறபோதே

சாப்பாட்டெ
நாம

முடிக்கலாம்

சாப்பாட்டெ முடிக்கலாம்

போறபோதே

நாம சாப்பாட்டெ

முடிக்கலாம்

கோயிலுக்கு

கோயிலுக்குப் போறபோதே
சாப்பாட்டெ முடிக்கலாம்.

(ii) அழகர் கோயிலெப்
சேருறவரெக்கும்

தெயா

போய்ச்

ஜாக்கிர-

இருக்கணும்.

இருக்கணும்

ஜாக்கிரதெயா
சேருற வரெக்கும்

நாம

அழகர்கோயிலெப் போய்ச் சேருற
வரெக்கும்

ஜாக்கிரதெயா

இருக்கணும்,
இருக்கணும்
ஜாக்கிரதெயா
சேருற

இருக்கணும்

வரெக்கும் ஜாக்கிரதெயா

இருக்கணும்
போய்
அழகர்கோயிலெ

போய்ச் சேருற வரெக்கும்
ஜாக்கிரதெயா இருக்கணும்
அழகர் கோயிலெப் போய்ச்
சேருற வரெக்கும் ஜாக்கிரதெயா
இருக்கணும்.

(iit) நான் வறப்ப நரசய்யாவெயும் அழெச்சு வறேன்.
வறேன்

அழெச்சு
நரசய்யாவெயும்

நான் வறப்ப நரசய்யாவெயும்
அழெச்சு வறேன்.
வறேன்
அழெச்சு வறேன்
தரசய்யாவெயும் அழெச்சு
வறேன்

வறப்ப
நான்

வநறப்ப நரசய்யாவெயும் அழெச்சு
வறேன்
நான் வறப்ப நரசய்யாவெயும்
அழெச்சு வறேன்.
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(19) மலெயிலே
பெறகு

களெப்பாறுன

இங்கே

வரலாம்.

மலெயிலே
இங்கே

களெப்பாறுன

பெறகு

வரலாம்.

்

வரலாம்

வரலாம்

இங்கே

இங்கே

பெறகு

பெறகு இங்கே வரலாம்
களெப்பாறுன பெறகு இங்கே

களெப்பாறுன

வரலாம்

வரலாம்

மலெயிலே

மலெயிலே

இங்கே

(2) அழகர் மலெயிலே திருடங்க

களெப்பாறுன

பெறகு

வரலாம்.

அழகர் மலையிலே

திருடங்க

உண்டு.

உண்டு.

உண்டு

உண்டு

திருடங்க

திருடங்க உண்டு

,

அழகர் மலெயிலே

அழகர்

திருடங்க

மலெயிலே

உண்டு.
c.

Expansion drill

(0) நாம வரலாம்.
இங்கே

நாம

வரலாம்.

நாம் இங்கே

வரலாம்

களெப்பாறுனபெட

5

நாம களெப்பாறுன
இங்கே

வரலாம்

(1) நாம வாங்கலாம்.
எல்லாம் வாங்கலாம்

தயிர் சாதம் வாங்கலாம்

வரலாம்.

பெறகு

வரலாம்.

நாம

வாங்கலாம்.

நாம

எல்லாம் வாங்கலாம்,

நாம தயிர் சாதம் எல்லாம்
வாங்கலாம்.

பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போற
சமயத்துலே வாங்கலாம்

நாம பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போற
௪மயத்துலே தயிர் சாதம் எல்லாம்
வாங்கலாம்.

(iii) நான் அழெச்சு

வறேன்.

நரசய்யாவெயும் அழெச்சு
வறேன்
வறப்ப அழெச்சு வறேன்.

d.

நான் அழெச்சு வறேன்.
நான் நரசய்யாவெயும் அழெச்சு
வறேன்.
:
நான் வறப்ப நரசய்யாவெயும்
அழெச்சு வறேன்.

Question-Answer drill

(0

0:
A:

ஸார், நாளெக்கு அழகர் கோயிலுக்குப் போகலாமா
ஓ! தாராளமாப் போகலாம்.

Gi)

௦:
A:

மலெபிலே ஹோட்டல் எதுவும் கெடெயாதா
கெடெயாது.

?

?
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(1)

e.

0:

நான் வரட்டுங்களா ?

A:

வாங்க,

Substitution drill

(0 அழகர் கோயிலெப் போய்ச்
சேருற வரெக்கும் ஜாக்கிரதெயா இருக்கணும்.
Substitute
போது

அழகர் கோயிலெப் போய்ச்
-சேருற வரெக்கும் ஜாக்கிரதெயா
இருக்கணும்.
அழகர் கோயிலெப் போய்ச்
சேருற போது ஜாக்கிரதெயா
இருக்கணும்.

சமயத்துலே

(அ)ப்ப

அழகர் கோயிலெப் போய்ச்
சேருற சமயத்துலே ஜாக்கிரதெயா இருக்கணும்.
அழகர்கோயிலெப் போய்ச்
சேருறப்ப ஜாக்கிரதெயா
இருக்கணும்.

(ii) நாம டிபன் சாப்பிட்ட

உடனே

பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப்

போவோம்.
Substitute
பெறகு

(11) கோயிலுக்குப் போறபோது
.

நாம டிபன் சாப்பிட்ட உடனே
பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போவோம்.

நாம டிபன் சாப்பிட்டபெறகு பஸ்
ஸ்டாண்டுக்குப் போவோம். ,
கோயிலுக்குப் போறபோது

சாப்பிடலாம்.
Substitute and change the
verb accordingly.

சாப்பிடலாம்.

வா

கோயிலுக்குப் வறபோது .
சாப்பிடலாம்.
கோயிலுக்குப் புறப்படுறபோது
சாப்பிடலாம்.
்
கோயிலுக்குக் கெளம்புறபோது
சாப்பிடலாம்.
கோயிலுக்கு அனுப்புறபோது

புறப்படு
கெளம்பு

அனுப்பு

சாப்பிடலாம்.

(iv) நாம சாப்பிட்ட உடனே
போவோம்.
Substitute and change the
verb suitably.

களெப்பாறு

நாம சாப்பிட்ட உடனே
போவோம்.

நாம களெப்பாறுன உடனே
போவோம்.
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நாம வந்த உடனே போவோம்.
நாம குடிச்ச உடனே போவோம்.
நாம வாங்குன உடனே
போவோம்.

வா

குடி
வாங்கு

(1) மலெயிலே ஒரு கோயில்

மலெயிலே

ஒரு கோயில் உண்டு.

மலெயிலே
மலெயிலே

ஒரு வீடு உண்டு.
ஒரு பள்ளிக்கூடம்

மலெயிலே
மலெயிலே
மலெயிலே

ஒரு கோபுரம் உண்டு.
ஒரு கல்லூரி உண்டு.
ஒரு மகால் உண்டு.

உண்டு.
Substitute

வீடு
பள்ளிக்கூடம்

கோபுரம்
கல்லூரி

மகால்
f.

Integration drill
(0) நாம

கோயிலுக்குப்

போவோம்.
அப்போது தாம சாப்பிட-

நாம கோயிலுக்குப் போறபோது
சாப்பிடலாம்.

லாம்.

நான் வருவேன்.
அப்போது நான் நரசய்யா.
வெயும் அழெச்சு வறேன்.
(1) நான் வருவேன்.
அந்தச் சமயத்துலே
அழெச்சு வறேன்.

நான்

நாம கோயிலுக்குப்
போவோம்.
அந்தச் சமயத்துலே நாம
சாப்பாட்டெ முடிக்கலாம்.
Gili) நாம

சாப்பாட்டே

முடிப்போம்.
அதுவரெக்கும்

மலெயிலே

நாம

பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப்
நாம

வாங்கலாம்.

சமயத்துலே

அழெச்சு

நாம கோயிலுக்குப் போற
சமயத்துலே சாப்பாட்டெ
முடிக்கலாம்.

நாம சாப்பாட்டெ முடிக்குற
வரெக்கும் மலெயிலே இருக்கலாம்.

நாம

நாம களெப்பாறுற வரெக்கும்
மலெயிலே இருக்கலாம்.

நாம

பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப்

போறப்ப

போவோம்.
அப்ப

நான் வற
வறேன்.

இருக்கலாம்.

நாம களெப்பாறுவோம்.
அது வரெக்கும் நாம
மலெயிலே இருக்கலாம்.
(0)

நான் வறபோது நரசய்யாவெயும்
அழெச்சு வறேன்.

தயிர் சாதம்

தயிர் சாதம் வாங்கலாம்.
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நாம மலெயிலே
சாப்பிடலாம்.

நாம மலெயிலே களைப்பாறுவோம்.
அப்ப நாம. சாப்பிடலாம்.

நாம கோயிலுக்குப் போன
சாப்பிடலாம்.

(2) நாம கோயிலுக்குப்
போவோம்.
பெறகு நாம சாப்பிடலாம்.

(vi)

களைப்பாறுறப்ப

பெறகு

நான் வருவேன்:

நான் வந்த பெறகு தயிர்சாத:ம்

பெறகு நாம தயிர்சாதம்
வாங்கலாம்.

வாங்கலாம்.

நாம

நாம டிபன் சாப்பிட்ட உடனே
பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போவோம்.

டிபன் சாப்பிடுவோம்.

உடனே

நாம

பஸ்ஸ்டாண்-

டுக்குப் போவோம்.
நாம கோயிலுக்குப் போன
உடனே சாப்பாட்டெ
முடிக்கலாம்.

நாம கோயிலுக்குப்
போவோம்.

உடனே நாம சாப்பாட்டெ
முடிக்கலாம்.
EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the madel given
below.
Mcdel:

அழகர்மலெ

கணவனை

*. இலே

ஒரு. கோயில்
உண்டு

(ற)

அழகர்மலெ உச்சியிலே ஒரு கோயில் உண்டு.
(1) பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போற
(ய)

நாம... eee

(1ர்1)ழ அணை

*

கலாம்.
இலே

........... வாங்கலாம்.
(at the time of)

(18/65)

திருடங்க உண்டு.

(1) மலெயிலெ.

............-ப உண்டு.
(ம) மலெயிலே................ (be)

(vi)

நாம...

வ

ன

பெறகு

(vii) நாம களெப்பாறுன ........
(viii) நான் நரசய்யாவெ
h.

Chil)

(124)

வரலாம்.

(816 760)

அ டவைரலாம்.

(மீச)

றேன்.

(1102)

........-ஃ

4

Write the word represented by the formula.

Example:
(i) ancn9@
(1)

Gea,

+

Guam

+ Rel. Part: ..
Rei. Part.: ......

(iii) இரு

4

188, 88. :

(iv) முடி

*

க.

(ம் கெடெ

+

நிவா. :
Rel. Part.: ...

Gun

+

Rel. Part.
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Example:
(0 வாங்கு

4

களெப்பாறு

a@eruimmicr
Rel. Parte: பவ

+ Rel. Part,

வப

(0) கொண்டுபோ 4 வ. கார். : .....ப
(11) சந்தி * 61. 871. 2
ட
(iv) aus + Rel. Part. : ப...
(0

அழெ

(vi) apy.
i.

4
+

186. வார. 3: பபப
Rel. Part. : eee

Make one sentence out of ihe two sentences,

using Gin gy.

(0) நாம கோயிலுக்குப் போவோம்.
அப்போது நாம சாப்பிடலாம்.

(it) நாம பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போவோம்.
அப்போது
(11)

நான் வருவேன்.

அப்போது
(ே)

நாம தயிர் சாதம் வாங்கலாம்.

நாம

நான் நரசய்யாவெயும் அழெச்சு

அழகர் கோயிலெப்

அப்போது

வறேன்.

போய்ச் சேருவோம்.

நாம ஜாக்கிரதெயா

இருக்கணும்.

(ம) நான் காலெயிலே வருவேன்.
அப்போது நாம சந்திப்போம்.
j-

Make one sentence out of the two sentences, பச

சமயத்துலே.

(0 நான் வருவேன்.
அந்தச் சமயத்துலே நான் நரசய்யாவெயும் அழெச்சு
வறேன்.
(1) நாம அழகர்கோயிலெப் போய்ச் சேருவே..ம்.
அந்தச் சமயத்துலே நாம ஜாக்கிரதெயா இருக்கணும்.
(11) நாம கோயிலுக்குப் போவோம்.
அந்தச் சமயத்துலே நாம சாப்பாட்டெ

முடிக்கலாம்.

(iv) நான் இங்கே வருவேன்.
அந்தச் சமயத்துலே நான் உங்க வீட்டுக்கு வறேன்.
k.

Make one sentence out of the two sentences, using வரெக்கும்.
(0

நாம

.

அது வரெக்கும் நாம ஜாக்கிரதெயா

(1)

நாம

அழகர் கோயிலேப்

சாப்பாட்டெ

போய்ச்

சேருவோம்.

இருக்கணும்.

முடிப்போம்.

அது வரெக்கும் நாம மலெயிலே

இருக்கலாம்.

(14) நாம தயிர்சாதம் எல்லாம் வாங்குவோம்.
அதுவரெக்கும் நாம பஸ் ஸ்டாண்டுலே இருக்கலாம்.

”

Lesson 88 {779
(iv) நாம களெப்பாறுவோம்.

அதுவரெக்கும் நாம மலெயிலே இருக்கலாம்.
1.

Make one sentence out of the two sentences,

using oldu.

(1) நான் வருவேன்.
அப்ப நான் நரசய்யாவெயும் அழெச்சு வறேன்.

(11) நாம அழகர் கோயிலெப் போய்ச் சேருவோம்.
(11)

அப்ப நாம ஜாக்கிரதெயா

இருக்கணும்.

நாம

போவோம்.

பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப்

அப்ப நாம தயிர்சாதம் வாங்கலாம்.
(2) நாம காலெயிலே களெப்பாறுவோம்.
அப்ப நாம சாப்பிடலாம்.

.

(௪) நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வருவேன்.
அப்ப நாம சந்திப்போம்.
m.

Make one sentence out of the two sentences, ௨2

உடனே.

(i) நாம டிபன் சாப்பிடுவோம்.
உடனே நாம பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போவோம்.
(1) நாம கோயிலுக்குப் போவோம்.
உடனே நாம சாப்பாட்டெ முடிக்கலாம்.
(11) நாமி பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போவோம்.

உடனே
(iv)

srw

நாம தயிர்சாதம் எல்லாம் வாங்கலாம்.

அழகர் கோயிலெப்

உடனே

போய்ச்

நாம ஜாக்கிரதெயா

சேருவோம்.

இருக்கணும்.

(ம) நான் மாலெயிலே இங்கே வருவேன்.
உடனே நான் உங்க வீட்டுக்கு வறேன்.
n.

Make one sentence out of the two sentences, using பெறகு.

() நாமமலெயிலே
பெறகு

நாம

களெப்பாறுவோம்.

இங்கே

வரலாம்.

(1) நாம கோயிலுக்குப் போவோம்.
பெறகு நாம சாப்பிடலாம்.
(ili) நான் வருவேன்.
பெறகு நாம தயிர்சாதம் வாங்கலாம்.
(iv) நாம தயிர்சாதம் எல்லாம் வாங்கலாம்.
பெறகு நாம பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போகலாம்.
(v) நாம மலெயிலே களெப்பாறுவோம்.
பெறகு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரலாம்.
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o.

Select the right case form and use it in the blank.

உச்சியிலே, நரசய்யாவெ,
சாப்பாட்டெ,
(1) நாம
(யி

அழகர்

அழகர்

.........
௨

லைக்கு

கோயிலுக்கு

மலெயிலே.
போகலாமா

...... (ய

?

ஒரு கோயில்

உண்டு.

(11) நாம............ முடிக்கலாம்.
(iv)

oe

cee திருடங்க உண்டு.

(௫) நாண் வவ
ற.

அழெச்சு வறேன்.

Join the following according to the sandhi rules.

(0 2 FP + GEO : oe
wld

+

காலெ

GEO
4

(ii) சமயம்
(11)
0.

seer

இலே...
*

உலே

2...

ய

சாதம்

உடல் * “லவை

நரசய்யா

4

ன...

sees

Answer these questions.

(0 நீங்க மதுரெக்குப் போறப்ப அழகர்கோயிலுக்குப்
போவீங்களா ₹
(ய) நீங்க தமிழ் படிச்ச உடனே என்ன செய்வீங்க ?
(iil) உங்களுக்குத் தயிர்சாதம் பிடிக்குமா ?
(1) நீங்க மைசூருக்கு வந்தப்ப உங்க மனெவியெயும் அழெச்சு
வந்தீங்களா ?
(ம) நீங்க இங்கேயிருந்து போன பெறகு தமிழ் கற்பிப்பீங்களா ?
(91) நீங்க ஊருக்குப் போற சமயத்துலே உங்க குழந்தெக்கு
என்ன வாங்குவீங்க ?
8
(vii) உங்க ஊருலே திருடங்க உண்டா ?
(vill) உங்க வீட்டுலே தோட்டம் உண்டா ?
(20) நீங்க ராத்திரி எத்தனெ மணி வரெ படிப்பீங்க ?

VOCABULARY
உச்சி

‘peak, top’

முடி

‘finish’

சமயம்
சாதம்
புளி
பஜ்ஜி
களெப்பாறு

‘time’
00020 1௦6'
‘tamarind’
“டவர்
‘take rest’

குயிர்
தயிர்சாதம்
புளிசாதம்
திருடங்க
பெறகு

‘curd’
‘curd bath’
‘tamarind bath’
‘thieves’
‘afterwards’

அழெச்சுவா

‘bring’

உண்டு

‘be’

அருவி

‘stream’
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GRAMMAR
22.88.210.

This unit deals with the adverbial

clauses which stand in adver-

bial relationship to the main clause of the sentence.
These adverbia! clauses
in Tamil are constituted by the relative participle and the adverbial particles.
This combination,

in general

denotes

time,

manner,

purpose

etc.,

depending

upon the particles that are attached to the relative participles.

In this lesson we are mainly concerned with the adverbial clause of time.
There are two kinds of adverbial clause of time in Tamil.
(i)

To indicate time, the particles such as @uimgy ‘at the time of சமயம்

‘at the time of eu@a@d ‘until’ and gu
‘at the time of are
attached to both present and past realative participles. Example:
22. 88. 210.

கோயிலுக்குப் போற

போதே

நாம சாப்பாட்டெ

முடிக்கலாம்.

நாம பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போற சமயத்துலே
தயிர்சாதம் எல்லாம் வாங்கலாம்.
அழகர்கோயிலெப் போய்ச் சேருற வரெக்கும்
ஜாக்கிரதெயா இருக்கணும்.
நான் வறப்ப நரசய்யாவெயும் அழெச்சு வறேன்.
(ii)

The particles such as 2.1 Ges ‘immediately’ and Guum@ ‘after’ are
always attached to the past relative participle to ‘indicate time.
Example :

22. 88. 211.

மாலெயிலே

களெப்பாறுன

பெறகு இங்கே

வரலாம்.

நாம டிபன் சாப்பிட்ட
க்குப் போவோம்.

22.88.212.
person ora

உண்டு
thing.

22. 88.212.

‘be’ isa defective verb.

உடனே

பஸ் ஸ்டாண்டு

It denotes

the existence ofa

Example :

அழகர்மலெ உச்சியிலே ஒரு
மலெயிலே திருடங்க உண்டு.

கோயில்

உண்டு.

8ஊ01/ : கோயிலுக்கு -- போகலாமா -கோயிலுக்குப் போகலாமா
பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு
போவோம் -2 பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப்
,

GumGaunth

(Refer §.18 in 2.14)

வாங்கி - கொண்டு வாங்கிக்கொண்டு (போகலாம் (8848 5.31 1௩ 17.68)
போய் 4. சேருற போய்ச் சேருற (வரெக்கும் 5.32 1௦ 17.68)
தாராளமா -* போகலாம் - தாராளமாப் போகலாம். (Refer 5.21 in 3.20)
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A PICNIC

DIALOGUE
சுந்தரம் : வாங்க சுரேஷ், நரசய்யா
; எங்கே ?

Come on Suresh, where is Narasaiah?

சுரேஷ் : நீங்க நேத்து சொன்னபடி அவரெ ஹோட்டலுக்கு
அனுப்புனேன்.
தயிர்சாதமும், பஜ்ஜியும்,
வருவலும்
வாங்கிவரச்
சொன்னேன் .... அஞ்சு
நிமிஷத்துலே வருவாரு.

As you told (me) yesterday (I) sent
him to the hotel.
(I) asked him to
buy curd bath, bajji and chips.
(He)
will come
within five minutes.

சுந்தரம் : நான் கொஞ்சம் கொய்யாப்பழமும் ஊறுகாயும்
கொண்டு
வந்தேன் ....
போதுமில்லெயா ?

I have brought some guava fruits and

pickles....Will they not be sufficient?

Lesson 89 / 723

சுரேஷ் : தாராளமாப் போதுங்க....
அதோ ! நரசய்யா
UH.

More then

சுந்தரம் : வாங்க

Come
buy ?

நரசய்யா,

என்ன

வாங்கி வந்தீங்க ?

enough, sir....Please look,

Narasaiah is coming.

on

Narasaiah,

what

did you

நரசய்யா : தயிர்சாதம் இல்லெங்க.
வெஜிடபிள் பிரியாணியும் போண்டாவும்
வாங்குனேன்.
கூடவே
கொஞ்சம்
அல்வாவும்
வாங்குனேன்.

There is no curd bath, sir. (1) have
bought vegetable biriyani and bonda.
(1) bought little halva too.

சுந்தரம் : சரி, வெஜிடபிள் பிரியா
ணியும் நல்லா இருக்கும்.
நான் நேத்துச் சொன்ன
மாதிரி மலெக்குப் போற
போது
எல்லாத்தெயும்
சாப்பிடலாம்.

O.K. The vegetable biriyani will also

சுரேஷ் : சரிங்க. நீங்க புரோக்கிராம்
போட்டபடியே
செய்வோம்.

Alright, sir.
programmed.

(We)

சுந்தரம் : வாங்க,
பஸ்
போகலாம்.

Please come.
Let us go.

The

வருது)

சுரேஷ் : சரிங்க.

be

nice

(to

yesterday,

eat).
we

As
will

I told
eat

all

(you)
these

(things) when (we) go to the hill.

will do it as you

bus is

coming.

O.K,

DRILLS
a.

Variation drill

22. 89. 213.

நீங்க சொன்னபடி
அனுப்புனேன்.

அவரெ

ஹோட்டலுக்கு

நீங்க புரோக்கிராம் போட்டபடியே

நான் நேத்துச் சொன்னமாதிரி
b.

செய்வோம்.

சாப்பிடலாம்.

Build up drill
(1) நீங்க சொன்னபடி

அவரெ

நீங்க சொன்னபடி

அவரெ

ஹோட்டலுக்கு அனுப்பு-

ஹோட்டலுக்கு

அனுப்புனேன்.

னேன்.
அனுப்புனேன்
ஹோட்டலுக்கு

அனுப்புனேன்
ஹோட்டலுக்கு

அனுப்புனேன்
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அவரெ

அவரெ

சொன்னபடி
நீங்க

(11) நான் நேத்துச் சொன்ன
மாதிரி சாப்பிடலாம்.
சாப்பிடலாம்
சொன்னமாதிரி

நேத்து
நான்

(ii) நீங்க புரோக்கிராம் போட்ட

அனுப்பு

நான் நேத்துச் சொன்னமாதிரி
சாப்பிடலாம்.
சாப்பிடலாம்
சொன்னமாதிரி சாப்பிடலாம்
நேத்துச் சொன்ன மாதிரி சாப்பிட
லாம்
நான் நேத்துச் சொன்ன மாதிரி
சாப்பிடலாம்.
நீங்க புரோக்கிராம் போட்ட

படியே செய்வோம்.
செய்வோம்

படியே

போட்டபடியே

போட்டபடியே செய்வோம்
புரோக்கிராம் போட்டபடியே
செய்வோம்
நீங்க புரோக்கிராம் போட்ட
படியே செய்வோம்.

புரோக்கிராம்
நீங்க
c.

ஹோட்டலுக்கு

னேன்.
சொன்னபடி அவரெ ஹோட்டலுக்கு அனுப்புனேன்
நீங்க சொன்னபடி அவரெ
ஹோட்டலுக்கு அனுப்புனேன்.

செய்வோம்.

செய்வோம்

Expansion drill

(1) நான் அனுப்புனேன்.
ஹோட்டலுக்கு அனுப்பு
னேன்.
அவரே

அனுப்புனேன்

நீங்க சொன்னபடி
அனுப்புனேன்

நேத்து அனுப்புனேன்

(1) நாம

சாப்பிடலாம்,

எல்லாத்தெயும் சாப்பிடலாம்
மலெக்குப் போறபோது
சாப்பிடலாம்
நான் சொன்னமாதிரி
சாப்பிடலாம்

நான் அனுப்புனேன்.
நான் ஹோட்டலுக்கு அனுப்பு
னேன்.
நான் அவரெ ஹோட்டலுக்கு
அனுப்புனேன்.
நான் நீங்க சொன்னபடி அவரெ
ஹோட்டலுக்கு அனுப்புனேன்.
நான் நேத்து நீங்க சொன்னபடி
அவரெ ஹோட்டலுக்கு
அனுப்புனேன்.
நாம சாப்பிடலாம்.
நாம எல்லாத்தெயும் சாப்பிடலாம்.
நாம மலெக்குப் போறபோது
எல்லாத்தெயும் சாப்பிடலாம்.
நாம நான் சொன்ன மாதிரி
மலெக்குப் போறபோது
எல்லாத்தெயும் சாப்பிடலாம்.
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Question-Answer drill
Q)

3:

நரசய்யா

A:

நீங்க சொன்னபடி
அனுப்புனேன்.

(0) 0:

(11)

எங்கே?

அவரெ

ஹோட்டலுக்கு

வாங்க நரசய்யா, என்ன வாங்கி வந்தீங்க ?

க:

வெஜிடபிள் பிரியாணியும் போண்டாவும் வாங்
வந்தேன்.

0:

நான் கொஞ்சம் கொய்யாப்பழமும் ஊறுகாயும்
கொண்டுவந்தேன்.... போதுமில்லெயா ?
தாராளமாப் போதுங்க.

& :

Substitution drill

(0) நீங்க சொன்னமாதிரி

நீங்க சொன்னமாதிீரி
சாப்பிடலாம்.

சாப்பிடலாம்.
Substitute

நீங்க சொன்னபடி சாப்பிடலாம்.
நீங்க சொன்ன உடனே
சாப்பிடலாம்.
நீங்க சொன்ன பெறகு
சாப்பிடலாம்.

படி
உடனெ

பெறகு
(ம) நீங்க சொன்னபடி

அவரெ

அனுப்புனேன்.
Substitute
மாதிரி

போது
சமயத்துலே

(அ)ப்ப
உடனே

பெறகு
(ill) நீங்க சொன்னபடி

நீங்க சொன்னபடி

அவரெ

அனுப்புனேன்.
நீங்க சொன்னமாதிரி அவரெ
அனுப்புனேன்.
நீங்க சொன்னபோது அவரெ
அனுப்புனேன்.
நீங்க சொன்ன சமயத்துலே
அவரெ அனுப்புனேன்.
நீங்க சொன்னப்ப

அவரெ

அனுப்புனேன்.
நீங்க சொன்ன உடனே அவரெ
அனுப்புனேன்.
நீங்க சொன்ன பெறகு அவரெ
அனுப்புனேன்.
நீங்க சொன்னபடி

வாங்குனேன்.

நீங்க சொன்னபடி

அனுப்புனேன்.

வாங்குனேன்.
Substitute and change the
verb accordingly.

அனுப்பு
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போ

கேளு
செய்

படி
வெளெயாடு
உழுது
(15) நீங்க சொன்னபடி தயிர்
சாதம் வாங்குனேன்.

நீங்க சொன்னபடி.
நீங்க சொன்னபடி
நீங்க சொன்னபடி
நீங்க சொன்னபடி
நீங்க சொன்னபடி
(னேன்.
நீங்க சொன்னபடி

போனேன்.
கேட்டேன்.
செய்தேன்.
படிச்சேன்.
வெளெயாடு

நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.

தயிர்சாதம்

நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.
நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.
நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.
நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.
நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.
நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.
நீங்க சொன்னபடி
வாங்குனேன்.

பிரியாணி

எழுதுனேன்.

Substitute

பிரியாணி

பஜ்ஜி
வறுவல்

போண்டா
அல்வா

புளிசாதம்
ஊறுகாய்

f.

பஜ்ஜி
வறுவல்
்
போண்டா
அல்வா
புளிசாதம்
்
ஊறுகாய்

Integration drill

(1) நீங்க சொன்னீங்க.
அதன்படி நான் அவரெ
அனுப்புனேன்.

நீங்க சொன்னடடி
அனுப்புனேன்.

நான் அவரெ

நீங்க புரோக்கிராம்
போட்டீங்க.
அதன்படியே நாம
போகலாம்.

நீங்க புரோக்கிராம் போட்ட
படியே நாம போகலாம்.

அவரு

அவரு

சொன்னாரு.

அதன்படி

சொன்னபடி

பஸ் வருது..

பஸ் வருது.

(1) நான் நேத்துச் சொன்னேன்.
அதுமாதிரி நாம
சாப்பிடலாம்.

நான் நேத்துச் சொன்னமாதிரி
நாம சாப்பிடலாம்.
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நீங்க புரோக்கிராம்

நீங்க புரோக்கிராம் போட்ட

போட்டீங்க.

மாதிரி நாம செய்வோம்.

அதுமாதிரி நாம
செய்வோம்.
அவரு
அது

சொன்னாரு.
மாதிரி பஸ்

அவரு

சொன்னமாதிரி பஸ் வருது.

வருது.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

1,4௦2! : நான் ............... வாங்கிவரச் சொன்னேன். (௦142)
நான் வறுவல் வாங்கிவரச் சொன்னேன்.
(1) நான் ...........ீ.. கொண்டு

வந்தேன்.

(90218 11004)

(1)

வந்தேன்.

(pickles)

நாண் ....... வய

(11) நான்

கொண்டு

currigjGooretr.

(biriyani)

வாங்குனேன். (௦00௨)
(5) நான்
வாங்குனேன். (௨428)
.............
கொஞ்சம்
(9)
h.

Make one sentence out of the two sentences, using அதன்படி.
(0) நீங்க சொன்னீங்க.

அதன்படி

நான் அவரெ

ஹோட்டலுக்கு

அனுப்புனேன்.

(ii) நீங்க புரோக்கிராம் போட்டீங்க.
அதன்படியே

நாம செய்வோம்.

(11) நான் நேத்துச் சொன்னேன்.
அதன்படி நாம சாப்பிடலாம்.
(iv) நீங்க சொன்னிங்க.
அதன்படி நான் வெஜிடபிள். பிரியாணியும் போண்டாவும்
வாங்குனேன்.
(ஸு நீங்க புரோக்கிராம் போட்டீங்க,
அதன்படியே நாம போகலாம்.
(vi) அவரு

சொன்னாரு.

அதன்படி
i.

பஸ் வருது.

Make one sentence out of the two sentences,

ம810௫ அது

மாதிரி.

(0) நான் நேத்துச் சொன்னேன்.
அதுமாதிரி நாம சாப்பிடலாம்.
(ii) நீங்க சொன்னீங்க,
அதுமாதிரியே வெஜிடபிள் பிரியாணியும் போண்டாவும்.
வாங்குனேன்.
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(111) நீங்க புரோக்கிராம் போட்டீங்க.

அதுமாதிரியே
(1)

நீங்க புரோக்கிராம் போட்டீங்க.

அதுமாதிரியே
j.

நாம செய்வோம்.
நாம போகலாம்.

Make one sentence out of the two sentences, using oj 1Gumg.
(0

நாம

மலெக்குப் போவோம்

அப்போது நாம

சாப்பிடலாம்.

(4) நீங்க நேத்துச் சொன்னீங்க.
அப்போது நான் அவரெ அனுப்புனேன்.
(iii) அவரு வறுவல் வாங்கி வந்தாரு.
அப்போது நான் சொன்னேன்.
(12) நான் வெஜிடபிள் பிரியாணி வாங்குனேன்.
அப்போது நான் போண்டாவும் வாங்குனேன்.
k.

Make one sentence out of the two sentences, using 91st.

(1) நான் தயிர்சாதம் வாங்கிவரச் சொன்னேன்.
நான் வறுவல் வாங்கிவரச் சொன்னேன்.
(1) நான் கொய்யாப்பழம் கொண்டு வந்தேன்.
நான் ஊறுகாய் கொண்டு வந்தேன்.
(iii) நான் வெஜிடபிள் பிரியாணி வாங்குனேன்.

நான் போண்டா வாங்குனேன்.

்

(12) நான் போண்டா வாங்குனேன்.
நான் அல்வா வாங்குனேன்.
1.

Select the right case form and use it in the blank.

எல்லாத்தெயும், ஹோட்டலுக்கு
நிமிஷத்துலே. அவரெ.
() நான் ........... அனுப்புனேன்.
(ய)

நாம..........
wees சாப்பிடலாம்.

(ம) நான் ............. அனுப்புனேன்.
(iv)

m.

அவரு

அஞ்சு:.........
ப

வருவாரு.

Write the word represented by the formula.

Example:

au

our + Inf.

(0 சொல்லு + Inf: oe
(ய) அனுப்பு 4 124ீ.:
(ய) இரு + 188.3... ee
(ம)

சாப்பிடு

(0) போடு

. 1மீ.:.......

4 14ம்.: பப
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Example:
(0 சொல்லு

வாங்கி

eur,

+ Verb. Part. :

ப ட.

யூபோ-* 9.72...
(11) கொண்டுவா - 1/௭.
(iv) Sapien

+ Verb. Pact,

:............

+ Verb. Parte: ப...

(9) சாப்பிடு + Verb. Part. : வ
“np.

Join the following according to the sandhi rules.
\

(i) Bagged
+ DBO! cscs
பழம் * எ... சக்கடி
சாதம் 4 உக்கு 3 ..... (பவ

(1) போண்டா
4 உம்...
நரசய்யா

அல்வா
ய்

4

.

பிரியாணி
பஜ்ஜி

ன

வ

* உம் 2

வ
பபப

உம்...

போதுமில்லெ
o.

2. .

உம்?

+ ஆ?

வய

7

Answer these questions.

(i)
(ii)
(11)
(12)

நீங்க கடெவீதியிலேயிருந்து என்ன வாங்கி வந்தீங்க ?
உங்களுக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி பிடிக்குமா ?
நீங்க ஆசிரியரு சொன்னபடி வீட்டுப்பாடம் எழுதுவீங்களா?
நீங்க காய்கறி வாங்குறபோது கூடவே பழமும்
வாங்குவீங்களா 2?

(1) நீங்க ஊருக்குப் போறபோது

அல்வா

வாங்குவீங்களா

(1) நீங்க அடுத்த விடுமுறெக்கு என்ன -புரோக்கிராம்
போடுறீங்க ?
(vil) நீங்க அடுத்த விடுமுறெக்குக் காஷ்மீர் போறீங்களா ₹?
கூடவே உங்க மனெவியும் வருங்களா ?
(vill) நீங்க உங்க அப்பா சொன்னபடி கேட்பீங்களா 2
VOCABULARY
வறுவல்

‘chips’

கொய்யாப்பழம்

'தமகமக நபர”

ஊறுகாய்

‘pickles’

போண்டா

‘bonda’

thalya ad kind

புரோக்கிறாம்

‘program’

அல்வா

of sweet’
புரோக்கிராம்

Gung

= ‘program’

?
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GRAMMAR
22.89.213.

The particles such as cig. and or #if are attached to the present

and past form of relative participles to indicate manner.
22. 89, 213.

Sandhi:
நிமிஷம்

Example:

நீங்க சொன்னபடி அவரெ ஹோட்டலுக்கு
அனுப்புனேன்.
நீங்க புரோக்கிராம் போட்டபடியே செய்வோம்.
நான் நேத்துச் சொன்னமாதிரி சாப்பிடலாம்.

வர 4 சொன்னேன் -5 வரச்சொன்னேன் (82181 $,29 1௩ 15.56)
+ 2 Go —> Pillay gg:Goo (Refer 8.17 in 2,13)

UNIT

22

LESSON

INTIMATION

ABOUT

A FRIEND'S

90

ARRIVAL

DIALOGUE
சுரேஷ் : நரசய்யா,

சேதி

உங்களுக்குச்

தெரியுமா ? என்

நண்பன்

யோடெ

திரிவேதி-

தங்கெலதாவெ

நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்டுGo
we
நியமிக்கப்

Geman
போருங்க-

ளாம்....இதோ!

Narasaiah, do

you

Miss

who

Latha

know

the news?

is the

younger

sister of my friend Trivedi is going
to be appointed as a stenographer in
our Institute. Look! this is the letter

which

I have

him.

Do you know Latha ?

received

(now)

from

அவன்

கிட்டெயிருந்து
UBS
கடிதம்.
உங்களுக்கு
லதாவெத் தெரியுமா ?.
நரசய்யா : எப்பவோ
பார்த்ததா:
ஞாபகம்.... சரியா
ஜெனெவு
இல்லெ.

(I) havea faint memory that I had
seen (her) sometime. (I) do not
remember exactly.
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சுரேஷ்:

அவ

அடுத்தவாரம்

இங்கே வறதா எனக்குக்
கடிதம் எழுதுவாளாம்.
அதெயும்
திரிவேதியே

Trivedi has written himself.that

she

would write to me that she would go
over. here next week.

எழுதியிருக்குறான்.
நரசய்யா : ஓ!

அப்படியா

?

சுரேஷ் : இந்த வேலெக்கு மனுப்
போட்டிருந்தவங்கள்லே
லதாதான் எல்லாரெயும்
விடத் தகுதி உள்ளவ-

Ohf Is it so?
(1) was told that of all the people
who put applications for this job
only Latha had more qualifications
than others,

ளாம்.
நரசய்யா :

உங்களுக்கு

எப்படித்

How do you know that ?

தெரியும் ?
சுரேஷ் : மிஸ்டர்

மூர்த்திகிட்டெ

டைரக்டர்

சொன்னதா

Mr. Murthi told me that he was told
by the director.

அவரு
என்கிட்டெடச்
சொன்னாரு.
நரசய்யா : இதுலே என்ன

ஆச்ச௪-

ரியம் இருக்குது ? தகுதி
உள்ளவங்களுக்குத்
தானே வேலெ கெடெக்கும்.
சுரேஷ் : ஆமா,

நீங்க

ரொம்பச்

சொல்றது

What is the wonder in it? It is
certain that only the qualified people
will get the job.

Yes, what you say is very correct.

சரி.

DRILLS
a.

Variation drill

22. 90, 214.

நான் எப்பவோ பார்த்ததா ஞாபகம்.
அவ இங்கே வறதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.
அவரு டைரக்டர் சொன்னதா என்கிட்டெச்
சொன்னாரு.

b.

Build up drill

@ நான்

எப்பவோ

பார்த்ததா

நான் எப்பவோ

பார்த்ததா

ஞாபகம்.

ஞாபகம்.

ஞாபகம்

ஞாபகம்
பார்த்ததா ஞாபகம்
எப்பவோ பார்த்ததா

பார்த்ததா
எப்பவோ

ஞாபகம்
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நான் எப்பவோ
ஞாபகம்.

நான்

(1) அவ

இங்கே வறதாக்

கடிதம்

அவ

பார்த்ததா

இங்கே வறதாக் கடிதம்

எழுதுவாளாம்.

எழுதுவாளாம்.

எழுதுவாளாம்

எழுதுவாளாம்

கடிதம்

கடிதம் எழுதுவாளாம்
வறதாக் கடிதம் எழுதுவானாம்
இங்கே வறதாக் கடிதம் எழுது-

வறதா
இங்கே

வாளாம்

அவ

அவ

இங்கே வறதாக்

கடிதம்

எழுதுவாளாம்.

(10 அவரு டைரக்டர் சொன்னதா
என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
சொன்னாரு
என்கிட்ட

என்கிட்டெச் சொன்னாரு

சொன்னதா

சொன்னதா
சொன்னாரு

டைரக்டர்

டைரக்டர் சொன்னதா

என்கிட்டெச்

என்கிட்டெச் சொன்னாரு
அவரு டைரக்டர் சொன்னதா
என்கிட்டெச் சொன்னாரு.

அவரு

c.

அவரு டைரக்டர் சொன்னதா
என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
சொன்னாரு

Expansion drill

(1) அவரு சொன்னாரு.
என்கிட்டெச் சொன்னாரு
டைரக்டர் சொன்னதாச்
சொன்னாரு.
(ii) அவ

எழுதுவாளாம்.

_ கடிதம் எழுதுவாளாம்
இங்கே வறதா எழுதுவாளாம்

அவரு சொன்னாரு.
அவரு என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
அவரு டைரக்டர் சொன்னதா
என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
அவ

அவ
, அவ

எழுதுவாளாம்.

கடிதம் எழுதுவாளாம்.
இங்கே வறதாக் கடிதம்

எழுதுவாளாம்.

(1) நான் பார்த்ததா ஞாபகம்.
எப்பவோ பார்த்ததா ஞாபகம்
d.

நான் பார்த்ததா ஞாபகம்.
நான் எப்பவோ பார்த்ததா ஞாபகம்.

Question-Answer drill

(0

0:
A:

உங்களுக்கு லதாவெத் தெரியுமா ?
எப்பவோ பார்த்ததா ஞாபகம்.... சரியா நெனெவு
இல்லெ.
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(1)

0:

உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும் £?

A:

மிஸ்டர் மூர்த்திகிட்டெ டைரக்டர் சொன்னதா

அவரு

என்கிட்டெச் சொன்னாரு.
8.

Substitution drill

(0) ஸ்டெனோவா நியரமீம்கப்
போறாங்களாம்
Substitute and change the
verb

ஸ்டெனோவா நியமிக்கப்
போருங்களாம்.

accordingly.

ஆசிரியர

ஆசிரியரா நியமிக்கப் போறாங்களாம்.

பேராசிரியரு
குமாஸ்தா

மேனேஜரு
ஆசிரியெ

(ii) எப்பவோ பார்த்ததா

பேராசிரியரா

நியமிக்கப்

போருங்களாம்.
்
குமாஸ்தாவா நியமிக்கப்
போறாங்களாம்.
மேனேஜரா நியமிக்கப்
போருங்களாம்.
ஆசிரியெயா நியமிக்கப்
போருங்களாம்.
எப்பவோ

பார்த்ததா ஞாபகம்.

ஞாபகம்.
Substitute and change the
verb suitably.

படி
எழுது
கொரு
வா
சொல்லு

கேள்விப்படு
தா

(iii) வறதாக் கடிதம் எழுது-

எப்பவோ படிச்சதா ஞாபகம்.
எப்பவோ எழுதுனதா ஞாபகம்.
எப்பவோ கொடுத்ததா ஞாபகம்.
எப்பவோ வந்ததா ஞாபகம்.
எப்பவோ சொன்னதா ஞாபகம்.
எப்பவோ கேள்விப்பட்டதா
ஞாபகம்,
எப்பவோ தந்ததா ஞாபகம்.
வறதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.

வாளாம்.
Substitute and change the
verb accordingly.

போ

புறப்படு

போறதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.

புறப்படுறதாக் கடிதம் எழுது
வாளாம்.

படி

படிக்குறதாக் கடிதம் எழுது
வாளாம்.

கொடு

கொடுக்குறதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.

தா

தறதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.
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f.

Transformation drill

(1) வறதாக் கடிதம் craps

*

வந்ததாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.

வாளாம்.
படிக்குறதாக்

கடிதம் எழுது

படிச்சதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.

வாளாம்.

எ

கெளம்புறதாக் கடிதம்
எழுதுவாளாம்.
போறதாக் கடிதம் எழுது
வாளாம்.

கெளம்புனதாக் கடிதம் எழுது
வாளாம்
போனதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Medel:

உங்களுக்கு ............. தெரியுமா ? (02௨9)
உங்களுக்குச் சேதி தெரியுமா ?

() ஸ்டெனோவா

(1) எப்பவோ
(0

லதா

தான்............. உள்ளவளாரம்.

(௦) இதுலே
h.

............. க்கப் போறாங்களாம்.

(ஹூற௦1ம)

பார்த்ததா .............. (0௩8௯௦௫௫)
(qualification)

என்ன............. இருக்குது 2 (௭௦020)

Change the following into
the sentences given below.

the

adverb and add at the left to the verbs in

(1) ஸ்டெனோ : நியமிக்கப் போறாங்களாம்.
(11) வா : எனக்கு எழுதுவாளாம்.
(11)

பாரு

: எப்பவோ

(12) சொல்லு
i.

: அவரு

ஞாபகம்.

சொன்னாரு.

Fill in the blanks by transforming
model given below.
Model

:

ப

the

cues

(பாரு)

705001 : பார்க்குறதா
(0............ (சாப்பிடு)

(ய weet eee (தூங்கு)
(ரிழ9ழ தலையை (வேய்)
(IV)
ப வய (தெற)
(மி வவ
(இரு)
j.

given in parentheses as in the

Past : பார்த்ததா

(ய...

(பாரு)

மம்........... (செய்)
(ற்...
(வா)
(98) வவ
(கற்பி)
(பே வவ
(பாராட்டு)

Join the following according to the sandhi rules.

(1) திரிவேதி + QOL:
சரி

4

அப்படி

ஆ...
சு

பவ

(11) oO

Gey 4 ht

ee ees
veer

பவ

எப்ப.

ஓ?

ஆத

லதா

ன்மே வடக
வவ வவ வக

2 பபபல வவவவவக்வ

ப

வவ
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k.

Answer these questions.

(0) நீங்க எப்ப இங்கே வந்தீங்க ?.... உங்களுக்குச் சரியா

நெனெவு இருக்குதா 7?
(1) உங்க மனெவி

்

இங்கே வறதா

எழுதுனாங்களா

உங்களுக்குக் கடிதம்

?

(04) நீங்க உங்க நண்பருகிட்டெ இண்ணெக்கு மாலெயிலே
அவரெச் சந்திக்குறதாச் சொன்னீங்களா ?
(42) நீங்க எனக்குப் பத்துரூபாய் கொடுக்குறதா நேத்துச்
சொன்னீங்களா ?

(2 நாளெக்கு உங்க ஆசிரியரு என்ன பாடம் கற்பிக்குறதாச்
சொன்னாரு ?
(1) தேர்வு எப்ப நடக்குறதா உங்க ஆசிரியரு சொன்னாரு

?

VOCABULARY
ஞாபகம்
தகுதி

‘memory’
‘qualification’

நெனெவு

‘rememberance’

GRAMMAR
22.90.214.
(both

The manner

present

and

past)

is

again

and

the

expressed
adverb

by the neuter participial noun

marker -.g.

See

the

following

examples :

22. 90. 214.

Sandhi:

திரிவேதி
அதெ

*

அப்படி
OST

நான் எப்பவோ பார்த்ததா ஞாபகம்.
அவ இங்கே வறதாக் கடிதம் எழுதுவாளாம்.
அவரு டைரக்டர் சொன்னதா என்கிட்டெச்
சொன்னாரு.
* ஓடெ

உம் 5

, ஆ

-திரிவேதியோடெ
அதெயும்

அப்படியா

(225,871

1.5)

+ st Josie

ஸ்டெனோ

-

ஆ

-5ஸ்டெனோவா

(828 5.91 1.7)

லதாவெ - தெரியுமா -லதாவெத் தெரியுமா (15245 5.20 1௩ 2.17)
நியமிக்க 4. போறாங்களாம் -? நியமிக்கப் போறாங்களாம்
(Refer 8.29 in 15.56)
எனக்கு - கடிதம் -9 எனக்குக் கடிதம் (எழுதுவாளாம்)
தகுதியுள்ளவங்களுக்கு 4 தானே - தகுதியுள்ளவங்களுக்குத்தானே
(வேலெ கெடெக்கும் ௩2 5.18 1 214)
என்கிட்டெ -- சொன்னாரு -5என்கிட்டெச் சொன்னாரு (8242 8.22 1 4.25)
வறதா

*

கடிதம் -?வறதாக்

கடிதம் (எழுதுவாளாம்)

சொன்னதா * சொன்னாரு -5சொன்னதாச் சொன்னாரு
எப்படி - தெரியும் -5 எப்படித் தெரியும் (௩82 8.21 0 3.20)
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-RAMAYANA
DIALOGUE
சுரேஷ் : ஸார், வால்மீகி ராமாயணத்தெப்
போலெ
தமிழ்லேயும் ராமாயணம் -

Sir, is there a Ramayana like Valmiki
Ramayana in Tamil ?

இருக்குதா ?
சுந்தரம்: ஆமா,

கம்பர்

எழுதுன

வால்மீகி

ராமாயணத்

தெத் தமிழ்லே

எழுதி

யிருக்குறாரு..அவரு தமிழ்
மொழியிலே ஒரு பெரிய,
ஸ்ரீராமனோடெ
புலவர்.
கதெயெ எல்லா மொழி
யிலேயும் புலவருங்க

பாடியிருக்குறாங்க. ஆனா,

Yes.

Kamban

has written Valmiki

Ramayana in Tamil....He is a great
poet in Tamil.
Poets have sung Sri
Raman’s story in all the languages.

But, this story differs from.language
to language..Have
Indonesia ?

you

heard

of
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மொழிக்கு மொழி இந்தக்
கதெ
வித்தியாசமா
இருக்குது...

நீங்க

இந்தோனேஷியாவெப்
கேள்விப்பட்டி.
பத்திக்
ருக்குறீங்களா ?
சுரேஷ்:

ஆமாங்க. பூகோளவியல்லே அதெப்
பத்திப்
படிச்சிருக்குறேன்.

சுந்தரம் : பாலி
மொழியிலேயும்
ஒரு ராமாயணம் இருக்குது. அதுலே ஸ்ரீராமன்
லட்சுமணனெ

னாக்கிக்

அரச

காட்டுக்குப்

போருரு.

துருக்கிய

Yes,

sir.

[have

read

about

(it) in

geography.

There is a Ramayana in Pali language
also. In it Sri Rama make. Lakshman
the king and goes on ‘vanavasa’. In
Turkish language also a poet has
written
Ramayana.
In it Sita is
Ravana’s daughter.

மொழியிலேயும்
ஒரு
புலவர்
ராமாயணத்தெ

எழுதியிருக்குறாரு:
அதுலே சீதெ
னோடெ மக.
சுரேஷ் : அப்படியா

?

ராவண-

அதிசயமா

இருக்குதே!

நான்

ராமாயணத்தெப்
பத்தி
இப்படியெல்லாம்
கேள்விப்பட்டதில்-

Is it so ?..--Looks very strange ! I have
not heard about Ramayana like all
these, sir.

லெங்க.

சுந்தரம் : நாட்டுக்கு

நாடு,

ழிக்குமொழி
வித்தியாசமா
இதெப்

மொ-

ராமாயணம்

பத்தி

இருக்குது.

Country
to country, language
io
language Ramayana differs. . (I) shall
tell you about it in detail later on.

விரிவா

அப்புறம் சொல்லுறேன்.
சுரேஷ் : சரிங்க.

Alright sir,

DRILLS
a.

Variation drill

23. 91. 215.

நான் பூகோளவியல்லே படிச்சிருக்குறேன்.
அவரு

ராமாயணத்தெத் தமிழ்லே

எழுதியிருக்குறாரு.

‘Lesson Ot 1739:

பல புலவருங்க இந்தக் கதெயெப்
பாடியிருக்குறாங்க.
23. 91... 216.

இந்தக் கதெ

மொழிக்கு

மொழி வித்தியாசமா

இருக்குது.
ராமாயணம்

்
நாட்டுக்கு நாடு வித்தியாசமா

இருக்குது.
23. 91, 217.

b.

நான் அதெப் பத்திக் கேள்விப்பட்டி ருக்குறேன்.
நீங்க இந்தோனேஷியாவெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?
நான் ராமாயணத்தெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டதில்லெ.

Build up drill
(1) நான் பூகோளவியல்லே
படிச்சிருக்குறேன்.
படிச்சிருக்குறேன்
பூகோளவியல்லே
நான்

_ (0) பல புலவருங்க இந்தக்
கதெயெப் பாடியிருக்குறாங்க.
பாடியிருக்குறாங்க
கதெயெ
புலவருங்க
யல்

(11) நீங்க இந்தோனேஷியாவெப்
பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா 2?
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?
இந்தோனேஷியாவெப் பத்தி
நீங்க

நான் பூகோளவியல்லே படிச்சிருக்குறேன்.
படிச்சிருக்குறேன்
பூகோளவியல்லே படிச்சிருக்குறேன்
நான் பூகோளவியல்லே
படிச்சிருக்குறேன்.
பல புலவருங்க இந்தக் கதெயெப்.
பாடியிருக்குறாங்க.
பாடியிருக்குறாங்க
கதெயெப் பாடியிருக்குறாங்க
புலவருங்க இந்தக் கதெயெப்
பாடியிருக்குறுங்க
பல புலவருங்க இந்தக் கதெயெப்
பாடியிருக்குறாங்க.
நீங்க இந்தோனேஷியாவெப்
பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களர் ?
இந்தோனேஷியாவெப் பத்திக்
கேள்விபட்டிருக்குறீங்களா ?
நீங்க இந்தோனேஷியாவெப்

பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?
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(2) ராமாயணம் நாட்டுக்கு. நாடு
வித்தியாசமா இருக்குது.

ராமாயணம் நாட்டுக்கு நாடு
வித்தியாசமா

இருக்குது-

இருக்குது

இருக்குது

வித்தியாசமா

வித்தியாசமா இருக்குது
நாட்டுக்கு .நாடு வித்தியாசமா

நாட்டுக்கு நாடு

இருக்குது
ராமாயணம் நாட்டுக்கு நாடு
வித்தியாசமா இருக்குது.

ராமாயணம்

(1) நான் ராமாயணத்தெப் பத்தி
இப்படிக் கேள்விப்பட்டதில்லெ.
கேள்விப்பட்டதில்லெ

இப்படி
ராமாயணத்தெப்

பத்தி

நான்

c.

நான் ராமாயணத்தெப் பத்தி
இப்படிக் கேள்விப்பட்டதில்லெ
கேள்விப்பட்டதில்லெ
இப்படிக் கேள்விப்பட்டதில்லெ
ராமாயணத்தெப் பத்தி இப்படிக்
கேள்விப்பட்டதில்லே
நான் ராமாயணத்தெப் பத்தி
இப்படிக் கேள்விப்பட்டதில்லெ.

Expansion drill

() அவரு எழுதியிருக்குறாரு.
தமிழ்லே எழுதியிருக்குறாரு
வால்மீகி எழுதுன

ராமா-

யணத்தெ எழுதியிருக்குறாரு.

அவரு எழுதியிருக்குறாரு.
அவரு தமிழ்லே எழுதியிருக்குறாரு
அவரு

வால்மீகி

யணத்தெ

எழுதுன

ராமா-

தமிழ்லே எழுதியிருக்-

குறாரு(ம) பல புலவருங்க பாடியிருக்-

பல புலவருங்க

பாடியிருக்குறாங்க.

குறுங்க.
எல்லா மொழியிலேயும்
பாடியிருக்குறாங்க
ஸ்ரீராமன் கதெயெப்
பாடியிருக்குறாங்க

பல புலவருங்க எல்லாமொழியிலேயும் பாடியிருக்குறங்க.
பல புலவருங்க ஸ்ரீராமன் கதெயெ
எல்லா மொழியிலேயும் பாடியிருக்குறாங்க.

(ili) நான் கேள்விப்பட்டதில்லெ.
இப்படிக் கேள்விப்பட்டதில்லெ
ராமாயணத்தெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டதில்லெ

நான் கேள்விப்பட்டதில்லெ.
நான் இப்படிக் கேள் விப்பட்டதில்லெ.
நான் ராமாயணத்தெப் பத்தி
இப்படிக் கேள்விப்பட்டதில்லெ.

(11) இந்தக் கதெ

இந்தக் கதெ

வித்தியாசமா

இருக்குது.
மொழிக்கு மொழி
யாசமா

இருக்குது

வித்தியாசமா

இருக்குது.
வித்தி-

இந்தக் கதெ

மொழிக்கு மொழி

வித்தியாசமா இருக்குது.
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Question-Answer drill

(i) Q:

வால்மீகி ராமாயணத்தெப்
ராமாயணம்

(ii)

இருக்குதா

போல

தமிழ்லேயும்

?

A:

ஆமா.

Q:

நீங்க இந்தோனேஷியாவெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?

2:

ஆமாங்க.

Substitution drill

(i) அவரு எழுதியிருக்குறாரு.

அவரு எழுதியிருக்குறாரு.

Substitute and change the
verb accordingly.
பாடு

அவரு பாடியிருக்குறாரு.

சொல்லு
கேள்விப்படு

அவரு சொல்லியிருக்குறாரு.
அவரு கேள்விப்பட்டி ருக்குறாரு-

படி
வெளெயாடு

அவரு படிச்சிருக்குறாரு.

செய்

அவரு செய்திருக்குறாரு-

போ

அவரு

அவரு

Gi) நான் கேள்விப்பட்டிருக்குறேன்.
Substitute

and

conjugate

verb accordingly.
நாம

_

வெளெயாடியிருக்குறாரு.
போயிருக்குறாரு.

நான் கேள்விப்பட்டிருக்குறேன்.
the

இவ

நாம கேள்விப்பட்டிருக்குறோம்.
நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்குறோம்.
நீ கேள்விப்பட்டிருக்குறே.
நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்க.
அவன் கேள்விப்பட்டி ருக்குறான்.
இவ கேள்விப்பட்டிருக்குறா.

அவரு

அவரு கேள்விப்பட்டி ருக்குறாரு.

அவங்க

அவங்க கேள்விப்பட்டிருக்குறாங்க.

நாங்க

நீ
நீங்க
அவன்

(iii) மொழிக்கு மொழி வித்தியாசமா

இருக்குது.

Substitute and change the
noun accordingly.
புஸ்தகம்

மொழிக்கு மொழி வித்தியாசமா

இருக்குதுபுஸ்தகத்துக்குப் புஸ்தகம்
வித்தியாசமா இருக்குது.

பாடம்

பாடத்துக்குப் பாடம் வித்தியாசமா

நாடு

இருக்குது.

நாட்டுக்கு நாடு வித்தியாசமா

இருக்குது.
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வீடு

வீட்டுக்கு வீடு வித்தியாசமா

எடம்

எடத்துக்கு எடம் வித்தியாசமா

வகுப்பு

வகுப்புக்கு வகுப்பு வித்தியாசமா

இருக்குது.
இருக்குது.

இருக்குது.
புலவருக்குப் புலவர் வித்தியாசமா

புலவர்

இருக்குது.
மாணவிக்கு மாணவி வித்தியாசமா

மாணவி

இருக்குது.
(1) இந்தோனேஷியாவெப்
பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?
Substitute

இந்தோனேஷியாவெப் பத்திக்
் கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?

இந்தியாவெப் பத்திக்

இந்தியா-

கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?
தமிழ்நாட்டெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்கள1 ?
மதுரெயெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?
தஞ்சாவூரெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?

தமிழ்நாடு
மதுரெ

தஞ்சாவஷரு

f.

Transformation
(1) அவரு

drill

ராமாயணத்தெ

ராமாயணத்தெ

எழுதியிருக்குறாரு.

எ£ழுதுறாரு.
புலவருங்க

ஸ்ரீராமனோடெ

கதெயெப்

பாடுறுங்க,

இந்தக் கதெ

வித்தியாசமா

நீங்க இதெப்

புலவருங்க ஸ்ரீராமனோடெ
கதெயெப் பாடியிருக்குறாங்க.
இந்தக் கதெ வித்தியாசமா

இருந்திருக்குது.

இருக்குது.
பத்திக்

கேள்விப்படுறீங்க.
நான் பூகோளவியல்லே
படிக்குறேன்.

அவரு

அவரு

காட்டுக்குப் போறாரு.

நீங்க இதெப் பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்க.
நான் பூகோளவியல்லே
படிச்சிருக்குறேன்.
அவரு காட்டுக்குப் போயிருக்SUG:

(ய)

நான் கேள்விப்பட்டிருக்கு

நான் கேள்விப்பட்ட தில்லெ.

றேன்.
அவரு காட்டுக்குப்
போயிருக்குறாரு.

அவரு

காட்டுக்குப்

போனதில்லெ.
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நான் பூகோளவியல்லே

நான் பூகோளவியல்லே

படி ச்சிருக்குறேன்.

படிச்சதில்லெ.

இந்தக் கதெ

இந்தக் கதெ

வித்தியாசமா

வித்தியாசமா

இருந்திருக்குது.

இருந்ததில்லெ.

புலவருங்க கதெயெப்
பாடியிருக்குறாங் ௧.

புலவருங்க கதெயெப் பா.டுனதில்லெ.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
கம்பர் ஒரு

Example :

பெரிய ....... “பவட

கக வவ்விய கக

(poet)

கம்பர் ஒரு பெரிய புலவர்.
(1) இந்தக் கதெ

............. இருக்குது.

(different)

ம்.............. படிச்சிருக்குறேன். (8602௨1)
(ய...

4. ஆ

இருக்குதே!

(2026)

(ம) இதெப் பத்தி ............. சொல்லுறேன்.
h.

(in detail)

Write the word represented by the formula.
Example:

crap#uf

(0 பாடு

4

10604:

(ii) Bw

+

Perfect:

(111) ape)

+

Perfectto. eee

stipgi

+ Perfect

ப ee
ய

(iv) Gua + Perfect: பபப
(9) கேள்விப்படு + Perfect: ccc
(vi)

சொல்லு

* 161௪01:

Fill in the blanks using
perfect verb wig F#m.

ட

பவ

the appropriate conjugated form

..........

(0) நான் பூகோளவியல்லே
(1) நாங்க ராமாயணம்

(present) of the

........-

(11) நீங்க .........
ப
(iv) அவங்க
j.

ராமாயணத்தெப்

Change the given nouns into
in the sentences given below.

the

பத்தி ........

locative and add at the left to the verbs

(i) தமிழ் : கம்பர் ராமாயணத்தெ எழுதியிருக்குறாரு.
(ii) பூகோளவியல்: நான் அதெப் பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்குறேன்.
(iil) காடு : ஸ்ரீராமன் இருக்குறாரு.

(2) இந்தோனேஷிய

மொழி

: ஒரு ராமாயணம் இருக்குது.
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k.

Change the given nouns into the objective and add at the left to the verbs
in the sentences given below.

(1) ராமாயணம் : அவரு

தமிழ்லே எழுதியிருக்குறாரு.

(11) கதெ : புலவருங்க பாடியிருக்குறாங்க.
(iil) லட்சுமணன் : ஸ்ரீராமன் அரசனாக்குனாரு.
Gv) இது : நான் சொல்லியிருக்குறேன்.
|.

Fill in the blanks by transforming

the cues

்

given in parentheses into the

‘verbal nouns.
14௦08] : .............. (கேள்விப்படு)

கேள்விப்பட்டது.

(எழுது)

(51) ப

(கொடு)

(11) வ

——

(பாடு)

(11)

(தூங்கு)

(11)

(சொல்லு)

(viii)

வைகளை

சலக்

(தெற)

(iv)

(படி)

(122) ஜனாவை

(சாப்பிடு)

(ஸு) வவ

(இரு)

(x)

(வேய்)

m,

Fill in the blanks using the cues as in the model given below.

Model : gy - 0.00ee வித்தியாசமா இருக்குது. (மொழி)
அது மொழிக்குமொழி வித்தியாசமா இருக்குது.
(0

அது...

வித்தியாசமா

இருக்குது.

(நாடு)
(புலவர்)
(கதெ)
(ராமாயணம்)

(அரசன்)
n.

Give an answer with
given in parentheses.

Medel:

negative

to

each of these questions using the cues

நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா 2
(கேள்விப்படு)
இல்லெ.
நான் கேள்விப்பட்டதில்லெ.

(1) நீங்க எழுதியிருக்குறீங்களா ? (எழுது)
(11) நீங்க ராமாயணம் படிச்சிருக்குறிங்களா ?

(படி)

(iii) நீங்க இந்தோனேஷியாவெப் பார்த்திருக்குறீங்களா ? (பாரு)
(15) நீங்க காட்டுக்குப் போயிருக்குறீங்களா ? (போ)
0,

Give an answer with

ugg

‘about’

to

each

of

these

questions using the

cues given in parentheses.
Model:

நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ? (அது)
ஆமா.
நான் அதெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டிருக்குறேன்.
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(0) நீங்க படிச்சிருக்குறீங்களா ? (ராமாயணம்)

(14) நீங்க எழுதியிருக்குறீங்களா ? (ஸ்ரீராமன்)
(114) புலவருங்க பாடியிருக்குறாங்களா ? (நான்)
(iv) அவரு
p.

விரிவா சொல்லியிருக்குறாரா ? (இது)

Join the following according to the sandhi rules.
(i) மொழி

4

இலே...

(0) படிச்சு

கதெ. எ...
பாடி 4 இரு:............
எழுதி 4 இரு:............
q.

4

இரு

2 கய்

கற்பிச்சு * இரு? ......
கேள்விப்பட்டு 4: இரு: ......
(11) இந்தோனேஷியா 4 எ3......

Answer these questions.
(1) நீங்க எந்த ராமாயணம் படிச்சிருக்குறீங்க ?
(11) நீங்க பூகோளவியல் கற்பிச்சிருக்குறீங்களா ?
(ili) உங்க மொழியிலே ராமாயணம் எழுதுன புலவரோடெ
பேரு என்ன ?
(iv) நீங்க வேறே என்ன இலக்கியம் படிச்சிருக்குறிங்க ?
(௭) நீங்க ராமாயணத்தெப் பத்தி என்ன
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்க ?
(51) நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குப் போயிருக்குறீங்களா ?
(vil) உங்களுக்குத்தமிழ்நாட்டெப் பத்தி என்ன தெரியும் ?

VOCABULARY
வால்மீகி

‘Valmiki, the
saint who

wrote

ராமாயணம்
.

epic written by

Ramayana in
Sanskrit’

கம்பர்

‘Kambar, the

‘Ramayana, the
Valmiki’

புலவர்

‘poet’

poet who wrote
Ramayana in
Tamil’

ஸ்ரீராமன்

‘Rama, thehero

பாடு

‘sing, compose

of Ramayana in

poems’

Tamil’

,

;

வித்தியாசமா

‘different ly

கேள்விப்படு

‘hear’

LpGareratwicd

‘geography’

லட்சுமணன்

‘Lakshmana,

பாலி

‘the Pali’

ஆக்கு

the younger
brother of
Rama’
‘make’

பத்தி

ஆம்

language’

துருக்கியமொழி

'%௨ Turkish
language’
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சீதெ

‘Sita, the

ராவணன்

heroine of
Ramayana’
‘strange,

அதிசயம்

‘Ravana, the
king of Srilanka’

விரிவா

‘in detail’

wonder’

GRAMMAR
23.91.215.

The perfect

verbal participle

and

verb

is a compound

the verb root @@

படிச்சு * இரு : படிச்சிரு
பாடி * இரு : பாடியிரு
சொல்லி

-- இரு : சொல்லியிரு

‘be’.

verb which is constituted by a
Example:

எழுதி 4 இரு : எழுதியிரு
கேள்விப்பட்டு * இரு:
கேள்விப்பட்டிரு
போய் 4 இரு : போயிரு

Like other verbs, this is also inflected for tense, person, number and gender
(Refer 2.13).
The conjugation of this verb is effected always on the basis of
the verb root @@.
This lesson, in particular, introduces the present perfect
verb.

Example:

23. 91. 215.

நான் பூகோளவியல்லே படிச்சிருக்குறேன்.
அவரு ராமாயணத்தெத் தமிழ்லே

எழுதியிருக்குறாரு.
பல புலவருங்க இந்தக் கதெயெப்
பாடியிருக்குறாங்க.
The perfect verb has no corresponding negative form as other verbs. However,
its corresponding negative is often expressed by the neuter past participial noun
and the negative verb @ebGlev in aadition to the simple negative (which is
expressed

by infinitive and -Gleo).

Example : நான் ராமாயணத்தெப்

பத்திக்

கேள்விப்பட்டதில்லெ; நான் ராமாயணத்தெப் பத்திக் கேள்விப்படலெ. :
It is important to note that the formation cf other non-finite forms of the
perfect verb is same as the regular verbs.
23.91.216.

The dative case marker has the metning of 'from....to’ when the

noun, to which

the case marker

is added,

is reduplicated

as follows.

மொழிக்கு மொழி

‘from language to language’

நாட்டுக்கு நாடு

‘from country to country’

Example :

23. 91. 216.

இந்தக் கதெ

மொழிக்கு மொழி

வித்தியாசமா

இருக்குது.
ராமாயணம் நாட்டுக்கு நாடு வித்தியாசமா

இருக்குது.
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23.91.217.

uggs

is a particle which means ‘about’. It is always added to

objective case which consists of a noun

23. 91. 217.

and the case marker

-et.

Example:

நான் அதெப் பத்திக் கேள்விப்பட்டி ருக்குறேன்.
நீங்க இந்தோனேஷியாவெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ?

நான் ராமாயணத்தெப் பத்திக்
கேள்விப்பட்டதில்லெ.
Sandhi
- fabout’.

40.

The

consonants &

&, & and

vy are always doubled after

uds#

Example:

இந்தோனேஷியாவெப்பத்தி -கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா 2
இந்தோனேஷியாவெப்பத்திக் கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா?
அதெப்பத்தி ‘+ படிச்சிருக்குறேன் -*அதெப்பத்திப்
படிச்சிருக்குறேன்
ராமாயணம்

4

எ ராமாயணத்தெ

(8642 5,17 11 2.13)

தமிழ்மொழி 4 இலே -5தமிழ்மொழியிலே
கதெ -.எ -5கதெயெ
மொழியிலே 4 உம் -5மொழியிலேயும்
இப்படி -. எல்லாம் -௮ இப்படியெல்லாம் (Refer §.8 in 1.5)
அரசனாக்கி ; காட்டுக்கு -5அரசனாக்கிக் காட்டுக்குப் (போறாரு.
Refer 5.31 1 17.68) -

காடு 4 க்கு -?காட்டுக்கு (828 8.16 1௦ 2.13)
ராமாயணத்தெ *- போலெ -2 ராமாயணத்தெப் போலெ
ராமாயணத்தெ -: தமிழ்லே -*ராமாயணத்தெத் தமிழ்லே

(எழுதியிருக்குறாரு)

இந்தோனேஷியாவெ

- பத்தி —> இந்தோனேஷியாவெப் பத்திக்.
(கேள்விப்பட்டிருக்குறீங்களா ? 8648 8.20 in 2.17)

UNIT

23

LESSON

VISITING

92

THIRUPARANKUNDRAM

DIALOGUE
சுந்தரம் : என்ன சுரேஷ், நேத்து
உங்களெ
அறெயிலே
காணலெயே,
எங்கே
போயிருந்தீங்க ?
சுரேஷ் : திருப்பரங்குன்றத்துக்குப்
போயிருந்தேன் .... நீங்க
எப்ப அறெக்கு வந்திருந்தீங்க ?
சுந்தரம் :

மத்தியானம் ரெண்டு
மணிக்கு வந்திருந்தேன்.

What Suresh, you were not seen in
(your) room yesterday, Where had
you been ?

(1) had been to Thiruparankundram
«When had you been to my room?

Thad

come

afternoon.

at two

o'clock

in the

.
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சுரேஷ் : அப்படியா ? மத்தியானம்

-

சாப்பிட்ட

பெறகு

மூர்த்தி இங்கே வந்.தி-

ருந்தாரு.

ரெண்டு

பேருமா சாமி கும்பிடக்
கெளம்புனோம். வற
வழியிலே சமெக்குறதுக்கு அரிசி, பருப்பு,

உப்பு,
கடுகு

மெளகு,
எல்லாம்

Ys that so? Mr. Murthi had come
here after his lunch.
Both of us
went to
worship,
Qn
(our)
way back we bought rice, cereals,
salt, black
pepper;
cumin seeds,
mustard seeds ete,, for cooking. It
was
exactly ten thirty
when
we
reached (our) room,

சீரகம்,
வாங்கு-।

னோம். அறைக்கு
சேர்ந்தப்ப சரியா

வந்து
மணி

பத்தரெ ஆச்சு.
சுந்தரம் :

மீனாட்சி

அம்மன்

கோயிலுக்குப்
ருந்தீங்களா ?
சுரேஷ் : போகலெயே.

போயி-

ஏன் ?

சுந்தரம் : தேத்து
மீனாட்சிக்
கல்யாணம் இல்லெயா ?
..கோயில்லே

ரொம்ப

விசேஷமா
இருந்திருக்கும். நீங்க
டவுன்
ஹால்
பக்கத்துலே
அம்மன் ஊர்ஃபலத்தெப்

சுரேஷ் : இல்லெ....பார்க்கலெங்க.

Had

(you)

been

Amman temple?

to

Meenakshi

—~

(We) didn’t go. Why

?

Yesterday it was goddess Meenakshi’s
Wedding day, wasn’t it so ?.--(It)
might bea grand function in the
temple.
You
would
have seen
Amman’s procession near the Town
Hall, wouldn’t you?

No...(We) didn't-see.

DRILLS
a.

Variation drill

23.92. 218.

நான் திருப்பரங்குன்றத்துக்குப் போயிருந்தேன்.
மூர்த்தி மத்தியானம் அறெக்கு வந்திருந்தாரு.
நீங்கா எங்கே

23. 92. 219.

b.

Build

போயிருந்தீங்க ?

நீங்க அம்மன் ஊர்வலத்தெப் பார்த்திருப்பீங்க.
நேத்துக் கோயில்லே விசேஷமா இருந்திருக்கும்.

up drill

0) நான் நேத்து
திருப்பரங்குன்றத்துக்குப்
போயிருந்தேன்.

நான் நேத்து திருப்பரங்குன்றத்துக்குப், போயிருந்தேன்.
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போயிருந்தேன்

திருபரங்குன்றத்துக்கு

போயிருந்தேன்
திருப்பரங்குன்றத்துக்குப் போயி-

ருந்தேன்

நேத்து திருப்பரங்குன்றத்துக்குப்

நேத்து

போயிருந்தேன்

நான் நேத்து திருபரங்குன்றத்-

நான்

துக்குப் போயிருந்தேன்.
(1)

மூர்த்தி மத்தியானம்

மூர்த்தி மத்தியானம் சாப்பிட்ட

சாப்பிட்ட பெறகு

பெறகு இங்கே வந்திருந்தாரு.

இங்கே

வத்திருந்தாரு.
வந்தீருந்தாரு
இங்கே
சாப்பிட்ட பெறகு

வந்திருந்தாரு
இங்கே வந்திருந்தாரு
சாப்பிட்ட பெறகு இங்கே

வந்திருந்தாரு
மத்தியானம்

மத்தியானம் சாப்பிட்ட பெறகு

மூர்த்தி

மூர்த்தி மத்தியானம் சாப்பிட்ட

இங்கே வந்திருந்தாரு

பெறகு இங்கே வந்திருந்தாரு.
(11) நீங்க டவுன்ஹால் பக்கத்துலே அம்மன் ஊர்வலத்தெப்
பார்த்திருப்பீங்களே !
பார்த்திருப்பீங்களே !
ஊர்வலத்தெ

நீங்க டவுன்ஹால் பக்கத்துலே
அம்மன் ஊர்வலத்தெப்
பார்த்திருப்பீங்களே !
பார்த்திருப்பீங்களே !
ஊர்வலத்தெப் பார்த்திருப்பீங்களே !

அம்மன்

அம்மன்

பக்கத்துலே

பார்த்திருப்பீங்களே 1
பக்கத்துலே அம்மன் ஊர்வலத்தெப் பார்த்திருப்பீங்களே !

(14) நேத்துக் கோயில்லே
விசேஷமா இருந்திருக்கும்.

இருந்திருக்கும்

ஊர்வலத்தெப்

நேத்துக் கோயில்லே

விசேஷமா

இருந்திருக்கும்.
இருந்திருக்கும்

விசேஷமா
கோயில்லே

விசேஷமா இருந்திருக்கும்

நேத்து

நேத்துக் கோயில்லே

கோயில்லே

விசேஷமா

இருந்திருக்கும்
விசேஷமா

இருந்திருக்கும்.
௦.

Expansion drill

(10) மூர்த்தி வந்திருந்தாரு.
இங்கே வந்திருந்தாரு

மூர்த்தி வந்திருந்தாரு.
மூர்த்தி இங்கே வந்திருந்தாரு.
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மத்தியானம் வந்திருந்தாரு

மூர்த்தி மத்தியானம் இங்கே

சாப்பிட்ட பெறகு

மூர்த்தி சாப்பிட்டபெறகு மத்தியானம் இங்கே வந்திருந்தாரு.

வந்திருந்தாரு.
வந்திருந்தாரு
(ii) நீங்க போயிருந்தீங்களா
கோயிலுக்குப்

நீங்க போயிருந்தீங்களா ₹
நீங்க கோயிலுக்குப் போயிருத்தீங்களா ?
நீங்க நேத்துக் கோயிலுக்குப்
போயிருந்தீங்களா 2

?

போயிரு ந்-

தீங்களா?
நேத்துப் போயிருந்தீங்களா 2

(11) நீங்க பார்த்திருப்பீங்க.
ஊர்வலத்தெப் பார்த்திருப்-

நீங்க பார்த்திருப்பீங்க.
நீங்க ஊர்வலத்தெப் பார்த்திருப்பீங்க,
்

டீங்க
8.

Question-Answer drill

()

Q:

நேத்து உங்களெ
போயிருந்தீங்க

(ii)

(iii)

காணலெயே....

திருப்பரங்குன்றத்துக்குப் போயிருந்தேன்.

௦:

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குப் போயிருந்தீங்களா

A:

GuraGeoGu

!

Q:
பார்க்கலெயா

?

பார்க்கலெங்க.

Substitution drill

(ப நான் போயிருந்தேன்.

நான் போயிருந்தேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.
சாப்பிடு

நான் பார்த்திருந்தேன்.
நான் சாப்பிட்டிருந்தேன்.

வா

நான் வந்திருந்தேன்.

செய்

நான் செய்திருந்தேன்.
நான் சொல்லியிருந்தேன்.
நான் படிச்சிருந்தேன்.

பாரு

சொல்லு
படி

கும்பிடு
(11) நீங்க பார்த்திருப்பீங்க.

. நான் கும்பிட்டிருந்தேன்.
நீங்க பார்த்திருப்பீங்க.

Substitute and change the
verb accordingly.

வா
பாடு

ஓடு

எங்கே

&:

&:.
e.

அறெயிலே
?

நீங்க வந்திருப்பீங்க.
நீங்க பாடியிருப்பீங்க.
நீங்க ஓடியிருப்பீங்க.

?

752 ] An Intensive Course in Tamil
் . செய்
ட்ட
கேள்விப்படு

தூங்கு

காணு

(iii) கோயில்லே இருந்திருக்கும்.
Substitute and change the

நீங்க
நீங்க
நீங்க
நீங்க

செய்திருப்பீங்க.
கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க.
தூங்கியிருப்பீங்க.
கண்டிருப்பீங்க. .

கோயில்லே இருந்திருக்கும்.

verb accordingly.

தூங்கு
படு

சாப்பிடு

தங்கு
(12) நான் போயிருந்தேன்.
Substitute ana change the
verb accordingly.
நாங்க
நாம

தீ
நீங்க
(1) நீங்க பார்த்திருப்பீங்க.
Substitute and change the
verb suitably.

நீ
அவன்
அவ

அவரு
அவங்க

(119 நாங்க அரிசி வாங்குனோம்.

கோயில்லே தாங்கியிருக்கும்.
கோயில்லே படுத்திருக்கும்.
கோயில்லே சாப்பிட்டிருக்கும்.
கோயில்லே தங்கியிருக்கும்.
நான் போயிருந்தேன்.

நாங்க போயிருந்தோம்.
நாம போயிருந்தோம்.
நீ போயிருந்தே.
நீங்க போயிருந்தீங்க.
நீங்க பார்த்திருப்பீங்க.

நீ பார்த்திருப்பே.
அவன் பார்த்திருப்பான்.
அவ. பார்த்திருப்பா.
அவரு பார்த்திருப்பாரு.
அவங்க பார்த்திருப்பாங்க.
நாங்க அரிசி வாங்குனோம்.

Sukstitute

நெல்

நாங்க நெல் வாங்குனோம்.

உளுந்து

தாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க
நாங்க
தாங்க

பருப்பு
வெங்காயம்

உப்பு
மெளகு
சீரகம்
கடுகு
f.

உளுந்து வாங்குனோம்.
பருப்பு வாங்குனோம்.
வெங்காயம் வாங்குனோம்.
உப்பு வாங்குனோம்.
மெளகு வாங்குனோம்.
சீரகம் வாங்குனோம்.
கடுகு வாங்குனோம்.

Transformation dri!l

(1) நான் திருப்பரங்குன்றத்துக்குப் போனேன்.

நான் திருப்பரங்குன்றத்துக்குப்
போயிருந்தேன்.
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நீங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்க.

நீங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தீங்க.
நாங்க சமெச்சிருந்தோம்.
நாங்க வாங்கியிருந்தோம்.

நாங்க சமெச்சோம்.
நாங்க வாங்குனோம்.

நான் திருப்பரங்குன்றத்துக்குப்

(1) நான் திருப்பரங்குன்றத்-

போயிருக்குறேன்.
நீங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்குறீங்க:

துக்குப் போயிருந்தேன்.

நீங்க வீட்டுக்கு வந்திரு ந்Sas.

நாங்க சமெச்சிருக்குறோம்.
நாங்க வாங்கியிருக்குறோம்.

நாங்க சமெச்சிருந்தோம்.
நாங்க வாங்கியிருந்தோம்.

(14) நான் திருப்பரங்குன்றத்-

நான் திருப்பரங்குன்றத்துக்கு.

போயிருப்பேன்.

துக்குப் போயிருக்குறேன்.
நீங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்-

நீங்க வீட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க.

குறீங்க.
நாங்க சமெச்சிருக்குறோம்.
நாங்க வாங்கியிருக்குறோம்.

நாங்க சமெச்சிருப்போம்.
நாங்க வாங்கியிருப்போம்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
.
Model : நாண்...

வந்திருந்தேன்.

(௩௦௦௦)

நான் மத்தியானம் வந்திருந்தேன்.
(0) நாங்க சாமி............. + அ கெளம்புனோம்.
(1) நீங்க............

*

எப் பார்த்தீங்களா 2? (0௦௦௯0)

14)

நாங்க ............ வாங்குலோம்.

(rice)

(0)

நாங்க............. வாங்குனோம்.

(black pepper)

(V) BTS
(V1) நாங்க
(மாய) நாங்க

--0- eevee ees oumgeGepub.

(cumin

seeds)

.........
௨. வாங்குனோம். (மப5(8ாம் 86805)
............. வாங்குனோம்.

(cereals)

(8810)

(ம் நாங்க.............. வாங்குனோம்.
h.

Write the word represented by the formula.

Example:
(i) காணு

(ய)
(iii)
(4)
(ம)

்
(worship)

4

போயிரு

1௪4801: யவ

சாப்பிடு 4 124200: ........ (ப
கும்பிடு + Perfect +...
கெளம்பு + Perfect : வவ
பாரு 4 874601: பவ

Gun

+ Perfect.
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using

blanks

Fill in the

i.

the

form

conjugated

appropriate

(past) of the

perfect எம் போயிரு.
() நான் திருப்பரங்குன்றத்துக்குப் ........ ௮2
(1) நாங்க ரெண்டு பேருமா ..........
(ம) நீங்க கோயிலுக்குப் ...............
(iv) இவண் .........
Change the given nouns into the dative of direction and add at the left to
the verbs in the sentences given below.

j.

(1) திருப்பரங்குன்றம் : நான் போயிருந்தேன்.
Gi) வீடு : நீங்க எப்ப வந்திருந்தீங்க ?
(ii) கோயில் : நாங்க ரெண்டு பேருமா கெளம்புனோம்.
Gv) அறெ

: நாங்க வந்து சேர்ந்தோம்.

Change the given nouns into
in the sentences given below.

k.

(i) அறெ

: உங்களெக்

the locative and add at the left to the verbs

காணலெயே

!

(1) கோயில் : ரொம்ப விசேஷமா இருந்திருக்கும்.
(iii) டவுண்ஹால் : நீங்க அம்மன் ஊர்வலத்தெப்
பாத்திருப்பீங்களே !
(19) வழி : நாங்க அரிசி, பருப்பு எல்லாம் வாங்குனோம்.
1.

Change

the given nouns into the objective and add at the left to the verbs

in the sentences given below.

ஊர்வலம் : நீங்க பார்த்திருப்பீங்களே!
நீங்க : நேத்து அறெயிலே காணலெயே |
எல்லாம் : நாங்க மெளகு, சீரகம் வாங்குனோம்.
சாமி : நீங்க கோயில்லே கும்பிட்டீங்களா ?
m.

Fill in the blanks by transforming
vertal nouns.
Model:

(ப

the

cues given in parentheses into the

(சமெ)

சமெக்குறது
(1) வைல
(11)

(காணு)

மு...

(வார

QU)

vee

(சாப்பிடு)

(மஜ

வரவை

(கெளம்பு)

n,

(ம...

eeeeee (பாரு)

(ரிம்) பவை

Join each of these pairs of simple
in the model given below.

Model:

(கும்பிடு)

(கழி... ப eens (இரு)

sentences into a complex one as shown
்

நாங்க அரிசி வாங்குனோம்.
நாங்க சமெப்போம்.

நாங்க சமெக்க

(வாங்கு)

அரிசி வாங்குனோம்.
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G) நீங்க போனீங்களா

நீங்க ஊர்வலத்தெப்

2

பார்ப்பீங்க.

(1) நாங்க கெளம்புனோம்.
நாங்க சாமி கும்பிடுவோம்.
(111) நான் வந்திருந்தேன்.
நான் சாப்பிடுவேன்.
Join each of these pairs of simple
in the model given below.

0.

4௦08] :

sentences into a complex one as shown

நான் சாப்பிட்டேன்.

பெறகு, நான் போனேன்.
நான் சாப்பிட்ட பெறகு போனேன்.
(1) நாங்க. சமெச்சோம்.

.

பெறகு, நாங்க சாப்பிட்டோம்.

(ii) நாங்க கோயிலுக்குப் போனோம்.
பெறகு, நாங்க சாமியெக் கும்பிட்டோம்.
(ili) நாங்க ஊர்வலத்தெப் பார்த்தோம்.
பெறகு, நாங்க சாமான் வாங்குனோம்.
(1) மூர்த்தி இங்கே வத்தாரு.
பெறகு, நாங்க கோயிலுக்குக் கெளம்புனோம். .
p.

Join the following according to the sandhi rules.
(0) வந்து

+

இரு

3. வை

q.

ன...

வக

பக்கம் 4 உலே:.........

பார்த்து 4 இரு 2 பய
இருந்து

4

(11) ஊர்வலம்

திருப்பரங்குன்றம் - உக்கு........

+ இரு 2. வயை

Answer these questions.

(i) நீங்க நேத்துச் சாமுண்டி மலெக்குப் போயிருந்தீங்களா ₹
(1) நீங்க சமெக்குறதுக்கு என்னென்ன வாங்குறீங்க ?:
(11) நீங்க நேத்துச் சாயங்காலம் ஹாஸ்டலுக்குப் போய்ச்
சேர்ந்தப்ப எத்தனெ மணி ?
(4)

நீங்க சாமி கும்பிட

எங்கே

போவீங்க

?

(4) நீங்க தமிழ்ப்பாடத்தெ நல்லாப் படிச்சிருப்பீங்க, இல்லே
(vi) நேத்து உங்க நண்பரு இங்கே வந்திருந்தாரா ?
(211) நீங்க இங்கே வந்த பெறகுதான் தமிழ்ச் சினிமா
பார்த்திருப்பீங்க, இல்லே ?

?

VOCABULARY
காணு
அரிசி

‘see’
‘rice’

கும்பிடு
பருப்பு

உப்பு

‘salt’

மெளகு

‘worship’
‘cereals’
‘black pepper’
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சீரகம்

‘cumin seeds’

கடுகு

«mustard seeds —

விசேஷம்

‘grand’

அம்மன் —

‘a goddess’

அம்மன்

களர்வலம்

‘taking a goddess
in precession’

GRAMMAR

23.92.218.

This lessen introduces the past and future perfect verbs,

In the

As it is indicated earlier,
previous lesson the present perfect was introduced.
the conjugation. of this verb is effected always on the basis of the verb root

இரு,

It takes the past tense marker -ந்த்-

Example :
23, 92. 218.

நான் திருப்பரங்குன்றத்துக்குப் போயிருந்தேன்.

மூர்த்தி மத்தியானம் அறெக்கு வந்திருந்தாரு.
20௪
23.98.219.
perfect.
Example :

23. 92. 219,

வயி

எப்ப்- 19 க௦்ப்சம்

60

10௪

எத் (௦ ம20012 8பயாச

நீங்க அம்மன் ஊர்வலத்தெப் பார்த்திருப்பீங்க.
நேத்துக் கோயில்லே விசேஷமா இருந்திருக்கும்.

82௦0ம்: திருப்பரங்குன்றத்துக்கு * போயிருந்தேன் -5
திருப்பரங்குன்றத்துக்குப் போயிருந்தேன் :
கோயிலுக்கு
போயிருந்தீங்களர் -? கோயிலுக்குப்
போயிருந்தீங்களா ? (வீ 5.18 10 2.14)
கெளம்புனோம் (Refer 5,291 15.56)
-5கும்பிடக்
கும்பிட. 4- கெளம்புனோம்
ஊர்வலத்தெ

- பார்த்திருப்பீங்களே -5 ஊர்வலத்தெப்
பார்த்திருப்பீங்களே (2287 8,20 1௦ 2.17)

UNIT

23°

LESSON

ASKING

FOR

93

A JOB

DIALOGUE
ரவி : வணக்கங்க.

Vanakkam, sir.

மல்லய்யா

: வணக்கம்.

Vanakkam.

ரவி:

பேரு

என்

ரவிங்க.

நான்

உங்களெப்
பார்க்க
வந்திருக்குறேண்.
முந்தா நாளு காலெயிலே
வந்திருந்தேன் .... நீங்க
வீட்டுலே இல்லெ.'
மல்லய்யா : எத்தனெ

மணிக்கு

My name is Ravi sir....I have come
to see you. (1) had come day before
yesterday (also)...You were not at
home.

At what time had (you) come ?

வந்திருந்தீங்க ?
ரவி: காலெயிலே

ஏழுமணிக்கு

வந்திருந்தேன்.

(1) had come at seven o'clock in the
morning.
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மல்லய்யா : ஏழுமணிக்கா?

மணிக்கு

வந்திருந்தா

என்னெப்

பார்த்திருக்-

கலாம்

.... சரி,

At seven o'clock + Had (you) come
at six o’clock you would have seen
me...Alright what is the matter ?

ஆறு

என்ன:

விசேஷம் ?
ரவி : நான் பி. ஏ. வரெ

Ihave studied upto B.A....Can you
give me if any job is vacant in your
office ?

படிச்சிருக்-

குறேன்.
உங்க அலுவலகத்துலே
ஏதாவது
காலியிருந்தா
வேலெ
சொடுக்க முடியுமா 2

Last
There is no vacancy now.
month, there was a Secreta’v’s post
vacant.
Had youcome at at time
I would have given (that job). (We)
have appointed a person to that job
We cannot do anyonly yesterday.
thing now.
Can you come and see
me later ?

மல்லய்யா : இப்ப வேலே காலி
இல்லெயே ! போனமாசம் ஒரு செயலாளர்
வேலெ காலியா இக்ுந்-

தது. அப்ப வந்திருந்தாக்
கொடுத்திருப்பேன்.

நேத்துதான்

ஒருத்தரெ

அந்த வேலெக்கு

நிய-

மிச்சிருக்கும£ோரறாம்.
இனிமே,
எங்களாலெ
ஓண்ணும் செய்ய முடியாது....நீங்க அப்புறமா
வந்து

பார்க்குறீங்களா

?

ரவி : சரிங்க, வணக்கம்.

Okey sir... Vanakkam.

மல்லய்யா

Vanakkam.

: வணக்கம்.

DRILLS
a.

Variation drill

23. 93. 220.

b.

நீங்க அப்ப வந்திருந்தா கொடுத்திருப்பேன்.
நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாப் பார்த்திருக்கலாம்.

Build up drill

(1) நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாப் பார்த்திருக்கலாம்.
பார்த்திருக்கலாம்

வந்திருந்தா
ஆறுமணிக்கு

தீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாப்
பார்த்திருக்கலாம்.
பார்த்திருக்கலாம்
வந்திருந்தாப் பார்த்திருக்கலாம்

ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாப்
பார்த்திருக்கலாம்

நீங்க

நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாப்
பார்த்திருக்கலாம்.

~

- Lesson 93 | 759

(11). நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திர௬ுந்தாக் கொடுத்திருப்பேன்,
கொடுத்திருப்பேன் |

நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாக்
கொடுத்திருப்பேன்.
கொடுத்திருப்பேன்
வந்திருந்தாக் கெ்டுத்திருப்பேன்

வந்திருந்தா

ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாக்

ஆறுமணிக்கு

கொடுத்திருப்பேன்

நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாக்

நீங்க

கொடுத்திருப்பேன்.
c.

Expansion drill

(1) நான் வந்திருந்தேன்.
காலெயிலே வந்திருந்தேன்

நான் வந்திருந்தேன்.
நான் காலெயிலே வந்திருந்தேன்.
நான் முந்தாநாளு காலெயிலே

முந்தாநாளு வந்திருந்தேன்

வந்திருந்தேன்.
(1) நான் கொடுத்திருப்பேன்.
நீங்க வந்திருந்தாக்
கொடுத்திருப்பேன்
ஆறுமணிக்குக் கொடுத்திருப்பேன்

நான் கொடுத்திருப்பேன்.

(111) நீங்க பார்த்திருக்கலாம்.
வந்திருந்தாப் பார்த்திருக்கலாம்
ஆறுமணிக்குப் பார்த்திருக்-

நீங்க பார்த்திருக்கலாம்.
நீங்க வந்திருந்தாப் பார்த்திருக்கலாம்.

நான் நீங்க வந்திருந்தாக்
கொடுத்திருப்பேன்.
நான் ஆறுமணிக்கு நீங்க வந்தி-.
ருந்தாக் கொடுத்திருப்பேன்.

நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாப்
பார்த்திருக்கலாம்.

கலாம்

d.

Question-Answer drill
(0

0:
A:

எத்தனெ மணிக்கு வந்திருந்தீங்க ?
காலெயிலே ஏழுமணிக்கு வந்திருந்தேன்.

Gi)

0:

ஏதாவது

&ஃ..

இப்ப

0:

நீங்க அப்புறமா வந்து பார்க்குறீங்களா ?

க.

சரிங்க.

வேலெ

காலியா

இருந்தாக்

கொடுக்க

முடியுமா ?
(11)

e.

வேலெ

காலி

இல்லெயே

?

Substitution drill

(i) நீங்க பார்த்திருக்கலாம்.

நீங்க பார்த்திருக்கலாம்.

Substitute and change the
verb accordingly.

வா
“முது
பாடு

நீங்க வந்திருக்கலாம்.
நீங்க எழுதியிருக்கலாம்.
நீங்க பாடியிருக்கலாம்.

760| An Intensive Coursein Tamil
நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்.
நீங்க படிச்சிருக்கலாம்.
நீங்க நியமிச்சிருக்கலாம்.

கேள்விப்படு

படி
நியமி

(11) நான் கொடுத்திருப்பேன்.
Substitute and change
verb accordingly.
பாரு

நான்
நான்
நான்
நான்

செய்
ழுது

ஓடு
(111) செயலாளர்

வேலெ

நான் கொடுத்திருப்பேன்.

the

காலியா

பார்த்திருப்பேன்.
செய்திருப்பேன்.
எழுதியிருப்பேன்.
ஓடியிருப்பேன்.

செயலாளர்

வேலெ

காலியா

இருந்தது.

இருந்தது.

Substitute
குமாஸ்தா

குமாஸ்தா வேலெ

பேராசிரியரு

பேராசிரியரு வேலெ

ஆசிரியரு

ஆசிரியரு வேலெ

காலியா

இருந்தது.
காலியா

இருந்தது.
காலியா

இருந்தது.
Transformation drill
(1) நான் பார்க்க வறேன்.
நான் பார்க்குறேன்.
நான் படிக்குறேன்.
நான் கொடுக்குறேன்.
நான் செய்றேன்.
(1) நான் செய்திருக்குறேன்.
நான் கொடுத்திருக்குறேண்.
நான் படிச்சிருககுறேன்
நான் பார்க்க வந்திருக்குறேன்.
நான் பார்த்திருக்குறேன்.

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

பார்க்க வந்திருக்குறேன்.
பார்த்திருக்குறேன்.
படி ச்சிருக்குறேன்.
கொடுத்திருக்குறேன்.
செய்திருக்குறேன்.

நான் செய்திருந்தேன்.
நான் கொடுத்திருந்தேன்.
நான் படிச்சிருந்தேன்.

நான் பார்க்க வந்திருந்தேன்.
நான் பார்த்திருந்தேன்.

(111) நான்
நான்
நான்
நான்

கொடுத்திருந்தேன்.
செய்திருந்தேன்.
படிச்சிருந்தேன்.
பார்க்க வந்திருந்தேன்.

நான்
நான்
நான்
நான்

கொடுத்திருப்பேன்.
செய்திருப்பேன்.
படிச்சிருப்பேன்.
பார்க்க வந்திருப்பேன்.

Gv) நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

கொடுத்திருப்பேன்.
செய்திருப்பேன்.
படிச்சிருப்பேன்.
பார்க்க வந்திருப்பேன்.
பார்த்திருப்பேன்.

நான்
நான்
நான்
நான்
நான்

கொடுத்திருக்கலாம்.
செய்திருக்கலாம்.
படிச்சிருக்கலாம்.
பார்க்க வந்திருக்கலாம்.
பார்த்திருக்கலாம்.
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_ EXERCISES
g.

.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model:

வேலெ.............

வேலெ

* ஆ

இல்லெ.

(vacancy)

காலியா இல்லெ.

வேலெ காலியா இருந்தது. (secretary)
(0 ஒரு...
(ய உங்க............. + Gao வேலெ கொடுக்க முடியுமா ? (0105)

(11) ஒருத்தரெ அந்த வேலெக்கு
(ே)

h.

.............. ச்சிருக்குறோம்.
்
(appoint)

நான்............. வந்திருந்தேன்.

(8

64018 yesterday)

Write the word represented by the formula.
16 :
+

(ii) Bus

4 16720:

+ Perfect.

......ப

செய் - 1௪4601: (ப

(2)

படி

Fill in the

cus

Perfect : .....-..-

(11)

(v) @q

i.

வந்திரு

(i) Gar@

1 19201:

பவ

+ Perfect =...

blanks

using

the

appropriate

conjugated

form

(past) of the

~perfect verb Gurula.

(1) நீங்க வந்திருந்தா நான் ..........
(ய) காலெயிலே போயிருந்தா அவரு ......---வஃ

(iii) அவரு கேக்காட்டாலும் இவங்க ......... ௨-௦
(iv) நான் சொல்லியிருந்தா நீங்க .......
3.

Change

the given nouns into the objective and add at the left to the verbs

in the sentences given below.

(1) நீங்க: நான் பார்க்க வந்திருக்குறேன்.
(1) ஒருத்தரு : நாங்க நேத்துதான் நியமிச்சிருக்குறோம்.
(10) அந்தவேலெ : நான் கொடுத்திருப்பேன்.
k.

Change the given nouns into. the instrumental
verbs in the sentences given below.

(i)
(ii)
(iii)
(04)
(மு

and add

at the left to the

நாங்க : ஒண்ணும் செய்யமுடியாது.
நான் : படிச்சிருக்க முடியும்.
அவரு : ஆறுமணிக்குப் பார்த்திருக்க முடியாதா ?
நீங்க : அந்த வேலெக்கு அவரெ நியமிச்சிருக்க முடியாது.
நாம :முந்தாநாளு காலெயிலே வந்திருக்க முடியுமா ?
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1.

Write the word represented by the formula.
்ைழி6 :

பார்த்திருக்கலாம்

பார்த்திரு

:
(1) வந்திரு

+

(10) இருந்திரு

*

Fut. Subjunctive.

Fut. Subjunctive: oo...
4

(ili) tig F&u_ +

Fut. Subjunctive: .......
Fut. Subjunctive : oe

ee.

(iv) Gen@sHoHj + Fut. Subjunctive: oo...
(v) Bundeh + Fut. Subjunctive so...
m.

Give an answer with

suGlg upto/until to

each

of these

questions

using

the cues given in parentheses.

11௦08! : நீங்க படிச்சிருக்குறீங்களா ? (பி. ஏ)
ஆமா. நான் பி. ஏ. வரெ படிச்சிருக்குறேன்.
() உங்க அலுவலகத்துலே

வேலெ

காலியா இருந்ததா ?

(மூணு வருஷம்)
Qi) நீங்க காலெயிலே வீட்டுலே இருப்பீங்களா ? (ஏழுமணி)
(114) நீங்க எனக்காகக் காத்திருந்தீங்களா ? (முந்தா நாளு)
(iv) செயலாளர் வேலெ காலியா இருந்ததா ? (பத்துமாசம்)
n.

Give an

answer

with

‘if-clause’ to each of these questions using the cues

given in parentheses.

Model:

நான் உங்களெப் பார்த்திருக்கலாமா ?

(ஆறுமணிக்கு வந்திரு)
ஆமா. ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தா நீங்க என்னெப்
பார்த்திருக்கலாம்.
(0) நீங்க இந்த வேலெயெக்

கொடுத்திருப்பீங்களா ?
(பி. ஏ. படிச்சி)
(11) நீங்கஎன்னெச் செயலாளர் வேலெக்கு நியமிச்சிருப்பீங்களா?

(11) நீங்க நேத்து வந்திருப்பீங்களா ? (நீங்க வீட்டுலே இருந்திரு)
(1) நீங்க கொடுத்திருப்பீங்களா ? (வேலெ
o.

காலியா

இருந்தி)

Answer these questions.

(1) தான் நேத்துச் சொல்லியிருந்தா நீங்க இங்கே
வந்திருப்பீங்களா ?
(1) நான் பத்துரூபாய் கேட்டிருந்தா நீங்க கொடுத்திருப்பீங்களா?
(1) உங்க மனெவி இங்கே வந்திருந்தா நீங்க ஊருக்குப்
போயிருக்கமாட்டீங்க, இல்லே ?
(iv) உங்க மனெவி இங்கே வந்திருந்தா நீங்க எங்கே
தங்கியிருப்பீங்க ?
(2) நீங்க காலெயிலே வந்திருந்தா பேராசிரியரெப்
பார்த்திருக்க முடியுமா ?
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(1)

நீங்க எட்டுமணிக்கு

ரயில்லே

போயிருந்தா

பதினொருமணிக்குத் திண்டுக்கல்லுக்குப் போயிருக்கலாம்,
இல்லே ?
VOCABULARY

|

மூந்தாநாளு

‘day before

விசேஷம்

‘matter, news’

—

yestarday’

அலுவலகம்

‘office’

காலி

“vacancy”

செயலாளர்

‘secretary’

நியமி

‘appoint’

GRAMMAR
23.93.2220,

|
The future perfect always implies

is used as a subordinate
following sentences,

23. 93. 220,

clause

in

the ‘conditional’ meaning and

a complex sentence.

Let us consider. the

நீங்க அப்ப வந்திருந்தாக் கொடுத்திருப்பேன்.
நீங்க ஆறுமணிக்கு வந்திருந்தாப் பார்த்திருக்கலாம்.

நான் கொடுத்திருப்பேன் ‘1 would have given’
‘You might

have

met (me)’

are

நீங்க அப்ப
வந்திருந்தா 80
மணிக்கு வந்திருந்தா "௨ம் 900.

the

main

and
clauses

fue
in

uri gh Heacorb
the

above sentences.

3700 மே 84 (மகர் பராஉ ஊம் நீங்க
ஆறு
00௬6 ஈர் 84% o’ clock’ are the conditional

clauses subordinated to the main clauses.
Although the conditional clause is
at times not expressed overtly, the presence of a conditional clause is inherently
understood by the future perfect vero.
Example:
நீங்க அம்மன் ஊர்வல-

த்தெப் பார்த்திருப்பீங்க ; நேத்துக் கோயில்லே விசேஷமா இருந்திருக்கும்; நான் கொடுத்திருப்பேன்; நீங்க பார்த்திருக்கலாம் 616.
Sandhi:

உங்களெ
என்னெ

அலுவலகம்

- பார்க்க -? உங்களெப்
4

+ உலே

பார்த்திருக்கலாம் 2

-5 அலுவலகத்துலே

பார்க்க

என்னெப்

பார்த்திருக்கலாம்
(Refer 8.20 in 2.17)

(889 5.17

2.13)

UNIT

24

LESSON

HOLIDAY

94

READING

DIALOGUE
ராமு: வாங்க சுரேஷ், உக்காருங்க.
அப்பாவெப்
பார்க்க

Come on Suresh, please be seated.
Did (you) come to meet (my) father?

வந்தீங்களா ?

சுரேஷ் : ஆமா, மிஸ்டர் ராமு ...
அப்பா
வீட்டுலே
இல்லெங்களா?

ராமூ: உள்ளே குளிச்சுக்கிட்டுருக்குறாங்க.

இப்ப

வாங்க.

டீ

நீங்களா ?

வரு-

சாப்பிடு-

Yes, Mr. Ramu...Is (your) father not
at home?

(Ke) is taking bath inside (the house).
(He) will come

now.

Would

like to have a (cup) of tea?

(you)
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சுரேஷ் : வேண்டாங்க.
இப்பத்
தான்.
சாப்பிட்டு

வந்தேன். இந்த விடு-

No, thanks.

Just now (I) had (a cup

of tea), What are (you) doing during,
this vacation ?

மூறெயிலே
என்ன
செய்துகிட்டுருக்குறீங்க?
ராமு :விசேஷமா
ஓண்ணும்
செய்யலெங்க.
நாவல்,
கதெ, நாடகம் எல்லாம்
வாசிச்சுக்கிட்டுருக்குறேன்.
நீங்க என்ன
செய்துகிட்டுருக்குறீங்க?

(1) am not doing anything specially.
(1) am reading novels, stories, dramas
etc. What are you doing ?

சுரேஷ் : தமிழ்லேயிருந்து . ஒரு

(J) am translating a novel from Tamil
to Hindi. Have (you) read the novel

்

நாவலெ
இந்தியிலே
மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு
ருக்குறேன்.
டாக்டர்
எழுதுன
மூ.
வ,
“கள்ளோ
கர்வியமோ”
படிச்சிருக்குறீங்களா?....
அதெத்தான் மொழிபெயர்க்குறேன்.

‘Kallo

Kaaviyamo’

written

by

Dr,

Mu. Va. (1) am translating that novel.
(1) came to see (your) father regarding that only.
In addition, (1) am
writing an article on the history of
Tamil literature.

அது விஷ-

யமாத்தான் அப்பாவெப்
பார்க்க
வந்தேதன்.
அப்புறம் தமிழ் இலக்கிய

வரலாறு
கட்டுரெயும்

பத்தி

ஒரு

எழுதிக்-

கிட்டுருக்குறேன்.
ராமு : பயனுள்ள வேலெ செய்துகிட்டுருக்குறீங்க.
இங்கேயே உக்கார்ந்துகிட்டுருங்க.
அப்பாச்கிட்டெச் சொல்லுறேன்.
சுரேஷ் : சரிங்க.

(You) are doing useful work. (You)
please remain here. I will go and
tell

(my)

father

(that

you

come).

O.K.

DRILLS
a.

Variation drill
24.

94. 227.

நான் ஒரு நாவலெ மொழிபெயார்த்துக்கிட்டு
இருக்குறேன்.
நான் நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்.
அப்பா

குளிச்சுக்கிட்டு இருக்குறாங்க.

. நீங்க என்ன

செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க ?

have
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b.

Build up drill

(1) நான் ஒரு நாவலெ மொழி
பெயர்த்துக்கிட்டு
இருக்குறேன்.
மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

நான் ஒரு நாவலெ மொழி
பெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறேன்.
மொழி

பெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறேன்

இருக்குறேன்

நாவலெ

நாவலெ

ஒரு

ஒரு நாவலெ மொழி
பெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறேன்
நான் ஒரு நாவலெ மொழி
பெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறேன்.

மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறேன்
நான்

(11) நான் நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்
நாடகம்

நான் நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.
வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்
நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறேன்

நான்

நான் நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

(111) நீங்க என்ன

செய்துகிட்டு

நீங்க என்ன

செய்துகிட்டு

இருக்குறீங்க ?

இருக்குறீங்க ?

என்ன

என்ன

செய்துகிட்டு

செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க?

இருக்குறீங்க ?
நீங்க என்ன

ந்ங்க

செய்துகிட்டு

இருக்குறீங்க ?
c.

ரர

ய்ய]

(1) நான் எயூதிக்கிட்டு

இருக்குறேன்:
ஒரு கட்டுரெ எழுதிக்கிட்டு
இருக்குறேன்
இலக்கிய வரலாறு பத்தி

எழுதிக்கிட்டு இருக்குறேன்
(ய் அப்பா குளிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறாரு.

நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்குறேன்.
நான் ஒரு கட்டுரெ எழுதிக்கிட்டு

'

இருக்குறேன்.
நான் இலக்கிய வரலாறு பத்தி ஒரு
கட்டுரெ எழுதிக்கிட்டு இருக்குறேன்.

அப்பா குளிச்சுக்கிட்டு இருச்குருரு::

உள்ளே குளிச்சுக்கிட்டு

அப்பா உள்ளே குளிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறாரு

இருக்குறாரு-
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நீங்க உக்கார்ந்துகிட்டு இருங்க.

(iii) நீங்க உக்கார்ந்துகிட்டு
இருங்க.
்
இங்கேயே உக்கார்ந்துகிட்டு

நீங்க இங்கேயே
இருங்க.

இருங்க.
0.

Question-Answer drill

()
(ii)

(0

Q:

அப்பாவெப் பார்க்க வந்தீங்களா ?

&:

ஆமா,

மிஸ்டர் ராமு.

Q:
A:

அப்பா

வீட்டுலே

ப:

டீ சாப்பிடுறீங்களா ?

&..

வேண்டாங்க.

(iv) Q:
A:
e.

உக்கார்ந்துகிட்டு

உள்ளே

இல்லெங்களா

?

குளிச்சுக்கிட்டு இருக்குறாங்க.

இந்த விடுமுறெயிலே என்ன செய்துகிட்டு
இருக்குறீங்க.
விசேஷமா ஒண்ணும் செய்யலெங்க.

Substitution drill

(1) அப்பா குளிச்சுக்கிட்டு

அப்பா குளிச்சுக்கிட்டு இருக்குறாரு.

இருக்குறாரு.
Substitute and change the
verb accordingly.

உக்காரு

அப்பா'உக்கார்ந்துகிட்டு

மொழிபெயர்

அப்பா மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறாரு.
இருக்குறாரு.
வாசி

அப்பா

வாசிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறாரு.
பாரு

அப்பா பார்த்துக்கிட்டு

இருக்குறாரு.
சாப்பிடு

அப்பா

சாப்பிட்டுக்கிட்டு

இருக்குறாரு.
அப்பா வந்துகிட்டு இருக்குறாரு.
எழுது
(பி நான் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறேன்.

அப்பா எழுதிக்கிட்டு இருக்குறரு.
தான் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.

தாம

நாம மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு
இருக்குறோம்.
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நாங்க

நாங்க மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறோம்.

தீ

நீ மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறே.
நீங்க

நீங்க மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறீங்க.
அவன்

்

அவன் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறான்.
இவ

இவ

மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறுஅவரு

அவரு

மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு-

இருக்குறுரு.
இவங்க

இவங்க மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு
இருக்குறாங்க.

(41) நான் நாவல் வரசிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறேன்.

நான் நாவல் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

Substitute

கதெ

நான் கதெ வாசிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறேன்.
நாடகம்

கவிதெ

நான் நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.
நான் கவிதெ வாசிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறேன்.
இலக்கியம்
பாடம்

f.

நான் இலக்கியம் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.
நான் பாடம் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

Transformation drill

(1) அப்பா குளிக்குறாரு.
நான் மொழிடெயர்க்குறேன்.

அப்பா குளிச்சுக்கிட்டு இருக்குறாரு.
நான் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறேன்.
நான் வாசிக்குறேன்.
நான் எழுதுறேன்.
நீங்க சாப்பிடுறீங்க.
(1) நான் எழுதிக்கிட்டு
இருக்குறேன்,
நான் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

நான் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்.
நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்குறேன்.

நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு
இருக்குறீங்க.
நீங்க என்ன

செய்துகிட்டு

இருக்குறீங்க ?

நீங்க என்ன

செய்துகிட்டு

இருக்குறீங்க 2
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நான் வாசிச்சுக்கிட்டு

நீங்க என்ன

செய்துகிட்டு

இருக்குறேன்.

இருக்குறீங்க ?

நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு

நீங்க என்ன செய்துகிட்டு

இருக்குறேன்.

இருக்குறீங்க ?

:

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

14௦081 :

இந்த .............

இலே

என்ன

செய்துகிட்டு

இருக்குறிங்க ? (holiday)

இந்த விடுமூறெயிலே என்ன செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க?
(i) நான்... eee
வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன். (௨0௨)
். (1) ஒரு

நாவலெ............. க்குறேன்.

(translate)

(149) ஊனை eins * லே ஒரு கட்டுரெ எழுதுறேன்.
(history of literature)
CV)

h.

ஒரு

பப

எழுதுறேன்.

Write the word represented by the formula.

aur&éadd_

Example:

(ம)

வாசி + Progressive

1102158146 1... பவ

4

மிய ஜாஞ2்ம௪

எழுது

: ........ஃஃ

4- 1910த7888196 3 வவ

(19) உக்காரு

82 : பபப
-- ிர௦தாசகக1

(௫) குனி

+

(vi) Geacvey

ம்) வா

Qo

3 Progressive : பவ

பெயர்

(0) மொழி
(1) செய்

Progressive : பப்ப்ப்ப்ப்வப

4 ிர0ஜா285146: ..

(viii) கொடு
i.

(2௯3)

Fill in the blanks using the

11௦1855146 420

பபப

நிரமதர்கேமம6:

4

ப பபபவவ

appropriate

conjugated forms (present) of the

வாசிச்சுக்கிட்டு இரு.

(ப நான்...
(1)

j.

நீங்க என்ன

........

(iii) அவரு

நாவல், நாடகம் எல்லாம் :...........-

(2)

அதெ .......

அப்பா

வ

Frame questions for the answers given below fo:lowing the model,

Model:
(0) &.
(ii) A.
(iii) A.

A.
0:

நான் மொழி பெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறேன்.
நீங்க என்ன செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க ?

அவங்க குளிச்சுக்கிட்டு இருக்குறாங்க.
நான் நாவல் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்அவ வேலெ செய்துகிட்டு இருக்குறா.
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k.

(iv) A.

நான் உக்கார்ந்துகிட்டு இருக்குறேன்.

(4) க.

அவரு கட்டுரெ எழுதிக்கிட்டு இருக்குறாரு.

Change these sentencas as in the example.
Example:

gresr

Lig é@Gmetr.

நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்.

(0) நான் சாப்பிடுறேன்.
(1) அவங்க குளிக்குறாங்க.
(111) அவரு

தூங்குறாரு.

(2) இவன் படிக்குறான்.

(2) அது பாடுது.
(vi) Bae
(11)
1.

நாம

ஓடுறீங்க.
குடிக்குறோம்-

Change the given nouns into the objective
in the sentences given below.

(1)
(1)
(111)
(1)
m.

and add at the left to the verbs

நாவல் : நான் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறேன்.
நாடகம் : நான் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்.
அப்பா : நான் பார்க்க வந்தேன்.
அது : நான் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறேன்.

Change the given nouns into the
verbs in the sentences given below.
Gi) அப்பா

2? நான்

locative

and

add

at the Jeft to the

சொல்லுறேன்.

(ம) நீங்க : நான் சொல்லலெ.

(111) நான் : அவங்க வருவாங்க.
n.

Change the given nouns into the locative
in the sentences given below.

and add at the left to the verbs

(1) இந்தி : நான் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறேன்.
(1) விடுமுறெ : நீங்க என்ன செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க ?
(ப) தமிழ் : நீங்க இந்த நாவலெ மொழிபெயர்க்குறீங்களா
o.

Fill in the blanks using the cues as in the model given below.
14௦08! :

நான் ஒண்ணும்

..............

(செய்)

நான் ஒண்ணும் செய்யலெ.

(i) நான் ஒண்ணும் ...............
(பாரு)
(சாப்பிடு)
(வாசி)
(மொழிபெயர்)

?
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(படி)
(எழுது)
(சொல்லு)
Fill in the blanks using the cues as in the model given below,

ந.

Model : நான் ............ வந்தேன்.

(பாரு)

நான் பார்க்க வந்தேன்.

(பி நான் ......ட வந்தேன்.

(சாப்பிடு)

(எழுது)
(மொழிபெயர்)
(உக்காரு)
(வேலெ செய்)

(குளி)
q.

Fillin the blanks
required.

(5)
Gil)
(00
(ஜி...
(UI),
r.

in

the

following

with

sentences

the correct pronouns

eee
உக்காருங்க.
னக
சாப்பிடு.
இலைய குளிச்சுக்கிட்டு இருக்குறுரு.
ப பவை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தேன்.
வண்ணனை என்ன செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க ?

Change these sentences into relative participles.

Model:

மூ. வ. கள்ளோ

காவியமோ”

எழுதுனாரு.

மூ. வ. எழுதுன “கள்ளோ காவியமோ...
(i) நான் நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்.

(ii) அவரு ஒரு கதெ எழுதிக்கிட்டு இருக்குறாரு-

(14) நீங்க நாவல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்குறீங்க.
(2)
s,

இவரு

சாப்பாடு சாப்பிட்டாரு.

Answer these questions.

() நீங்க இப்ப என்ன செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க ?
(ii) நீங்க ஏதாவது நாவலெ தமிழ்மொழியிலேயிருந்து
பெயர்த்துக்கிட்டு இருக்குறீங்களா 2
(iii) நீங்க மு. வ.

எழுதுன

'கள்ளோ

மொழி

காவியமோ”

படிச்சிருக்குறீங்களா ?
(4) நீங்க இப்பத் தமிழ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்குறீங்களா ?
(ம) நீங்க எங்கே தங்கிக்கிட்டு இருக்குறீங்க ?
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(1) நீங்க மாதந்தோறும் உங்க மனெவிக்குப்
அனுப்பிக்கிட்டு

இருக்குறிங்களா

(vil) நீங்க இப்ப ஏதாவது
இருக்குறீங்களா ?

பணம் ,

?

நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு

VOCABULARY
‘tea’
‘holiday’
‘translate’

டீ
விடுமுறெ
மொழிபெயர்

சாப்பிடு
விசேஷம்
இலக்கியவரலாறு

‘eat/drink’
‘speciality’
‘history of
literature’

பயன்

‘an essay’

கட்டுரெ

‘use’

GRAMMAR
The progressive verb in Tamil is formed by adding -கிட்டு இரு
23.94.221.
See the following examples.
to the verbal participle form of a verb.

குளிச்சு * கிட்டு
செய்து -- கிட்டு
மொழிபெயர்த்து
வாசிச்சு 4 கிட்டு

இரு : குளிச்சுக்கிட்டு இரு
இரு : செய்துகிட்டு இரு
* கிட்டு இரு : மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு இரு
இரு : வாசிச்சுக்கிட்டு Qe etc.

is also

Like other verbs, this

inflected

for tense, person, number and gender.

The conjugation of this verb is effected
Qe ‘be’, as in the case of perfect verb.
progressive verb.

always on the basis of the verb root
This lesson introduces the present.

Example:

23. 94. 221.

நான் ஒரு நாவலெ

ப

மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு

இருக்குறேன்.
நான் நாடகம் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குறேன்.
நீங்க என்ன செய்துகிட்டு இருக்குறீங்க ?

880011:

இப்ப

4 தான் -? இப்பத்தான்

விஷயமா

,. தான் —> விஷயமாத்தான்

(8888 8.21 in 3.20)

வீடு 4 லே. வீட்டுலே (Refer 5.16 1௦ 2.13)
விடுமுறெ 4 இலே -2 விடுமுறெயிலே

இந்தி * இலே -5 இந்தியிலே (Refer $.8 in 1.5)
அப்பாகிட்டெ

*

சொல்லுறேன் -5

அப்பாகிட்டெச்

சொல்லுறேன்

(186481 5.22 1 4,25)
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DIALOGUE
ராமூ: சுரேஷ்!
மதுரெக்குத்
-. தமிழ்ப் படிக்க வறதுக்கு
முன்னாலே நீங்க என்ன
வேலெ பார்த்துக்கிட்டு-

Suresh, before coming to Madurai to

learn

Tamil

what

job

were

you

doing ?

ருந்தீங்க ?
சுரேஷை: ரோஹ்தக்லே
ஒரு
கல்லூரியிலே ஆங்கிலம்

(1) was teaching

English in a college

at Rohtak.

கற்பிச்சுக்கிட்டுருந்தேன்.

ராமு: ஏன்: தமிழ்
படிக்கணும்”
ண்ணு நெனெச்சீங்க ?

Why
did
Tamil ?

you

think

of

learning
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சுரேஷ் : நான் அண்ணாமலெபப்
பல்கலெக்
கழகத்துலே
எம். ஏ. படிச்சுக்கிட்டுருந்தப்ப எனக்கு
நெறெயத் தமிழ் நண்பருங்க

இருந்தாங்க.

When I was studying in Annamalak
University, there were many Tamil

friends to me. Whenever they speak
in Tamil I used to listen to them
carefully. I often used to think why
shouldn't I also learn ‘Famil ?

அவங்க

தமிழ்லே
பேேசுறப்ப
கவனமா
எல்லாம்
கேப்பேன்.
தாமும்
படிக்கக்ஏன்
தமிழ்
கூடாது'ண்ணு

அடிக்கடி

நெனெப்பேன்.
ராமு : அப்பவே தமிழ் கத்துக்கிட்டுருந்தீங்களா ?

Were

சுரேஷ் : இல்லெங்க.

No, sir. Then I was studying English
only always.
Because there was a

அப்ப எப்ப-

வும்
ஆங்கிலம்
தான்
படிச்சுக்கிட்டுருந்தேன்.
ஏன்னா,

எனக்கு

உடன-

டியா
வேலெ
வாங்க
வேண்டிய
அவசியம்

அப்ப இருந்தது.

(you)

learning

Tamilat that

time?

need

for me

to get

a job at that

time.
Only (my) father was earning
in the family.

குடும்-

பத்துலே
அப்பா
மட்டுந்தான் சம்பாதிச்சுக்கிட்டுருந்தாங்க.
ராமு : நீங்க படிச்சுக்கிட்டுருக்குற
இந்த மொழியெ வேறே
யாருக்காவது
கற்பிப்பீங்களா ?

Will you teach this language you
are learning to some others also ?

சுரேஷ்: நிச்சயமா. ஆங்கிலத்தெக்
கற்பிச்சுக்கிட்டு-

Oh, certainly!

ருந்தாலும்
நான்

இந்த.

தமிழெயும்

கற்பிப்பேேன்.

I will

teach

Tamil

(also) eventhough I am_
teaching
English. This experience will always
be green in my mind.

அனுபவம்

எப்பவும் என் மனசுலே
பசு மெய
இருந்து-

கிட்டுருக்கும்.
ராமூ ; இதெக் கேக்குறப்ப ரொம்ப
மகிழ்ச்சியா
இருக்குதுங்க.

(I) feel
this.

very

happy

when

(I)

hear
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DRILLS
a.

Variation drill

b.

24. 95. 222.

நான் ஆங்கிலம் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
அப்பா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க.
நீங்க என்ன வேலெ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க ?

24, 95. 223.

நான் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்.
இந்த அனுபவம் என் மனசுலே இருந்துகிட்டு
இருக்கும்.

Build up drill
(1) நான் ஆங்கிலம் கற்பிச்சுக்-

கிட்டு இருந்தேன்.

நான் ஆங்கிலம் கற்பிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்.

கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்
ஆங்கிலம்

கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்
ஆங்கிலம் கற்பிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்
நான் ஆங்கிலம். கற்பிச்சுக்கிட்டு

நான்

இருந்தேன்.
Gi) அப்பா

சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

அப்பா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

இருந்தாரு.

இருந்தாரு.

சம்பதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு

சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு
அப்பா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

அப்பா

்

இருந்தாரு
(iii) நான் அண்ணாமலெப்

நான் அண்ணாமலெப்

பல்கலெக்-

பல்கலெக்கழகத்துலே
படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.

கழகத்துலே

படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்

படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்
அண்ணாமலெப் பல்கலெக்கழகத்துலே படிச்சுக்கிட்டு

அண்ணாமலெப் பல்கலெக்கழகத்துலே

படிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்...

இருந்தேன்.
நான்

நான் அண்ணாமலெப் பல்கலெக்கழகத்துலே படிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்.
(8) நான் தமிழெயும் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்.
கற்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்

தமிழெயும்
நான்

நான் தமிழெயும் கற்பிச்சுக்கிட்டு
இருப்பேன்.
கற்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்
தமிழெயும் கற்பிச்சுக்கிட்டு
இருப்பேன்
நான் தமிழெயும் கற்பிச்சுக்கிட்டு
இருப்பேன்.
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c.

Expansion drill

நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.

(1) நான் படிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்.
எந்நேரமும்: படிச்சுக்கிட்டு

நான் எந்நேரமும் படிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்

இருந்தேன்.

ஆங்கிலத்தெத்தான்

படிச்சுக்

் கிட்டு இருந்தேன்
அப்ப
தேன்

படிச்சுகிட்டு

இருந்-

நான் ஆங்கிலத்தெத்தான் எந்தே
ரமூம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
நான் அப்ப ஆங்கிலத்தெத்தான்
எந்நேரமும் படிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்

(1) அது இருந்துகிட்டு இருக்கும்.
பசுமெயா

இருந்துகிட்டு

அது பசுமெயா

இருந்துகிட்டு

இருக்கும்

இருக்கும்.

என் மனசுலே இருந்துகிட்டு

அது

இருக்கும்.

இருந்துகிட்டு இருக்கும்.

(11) நான் கற்பிப்பேன்.
தமிழெயும் கற்பிப்பேன்
ஆங்கிலத்தெத் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கற்பிப்பேன்

d.

அது இருந்துகிட்டு இருக்கும்.
என் மனசுலே

பசுமெயா

நான் கற்பிப்பேன்.
நான் தமிழெயும் கற்பிப்பேன்.
தான் ஆங்கிலத்தெக் கற்பிச்சுக்-

கிட்டு இருந்தாலும் தமிழெயும்
கற்பிப்பேன்.

Question-Answer drill

() 9:

மதுரெக்குத் தமிழ்ப் படிக்க வறதுக்கு முன்னாலே
நீங்க என்ன வேலெ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க ?

&:.

ரோஹ்தக்லே ஒரு கல்லூரியிலே ஆங்கிலம்
கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.

Gi)

Q:

(iii) Q:
க:
e.

அப்பவே தமிழ் கத்துக்கிட்டு இருந்தீங்களா 2
இல்லெங்க. அப்ப எந்நேரமும் ஆங்கிலத்தெத்தான்
படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
நீங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்குற இந்த மொழியெ
யாருக்காவது கற்பிப்பீங்களா ?
நிச்சயமா.

Substitution drill

(1) நீங்க தமிழ் கத்துக்கிட்டு
இருந்தீங்களா ?
Substitute and change the
verb accordingly.

நீங்க தமிழ் கத்துக்கிட்டு

இருந்தீங்களா ?

வேறே
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படி

நீங்க தமிழ் படிச்சுக்கிட்டு
இருந்தீங்களா ?
நீங்க தமிழ் கற்பிச்சுக்கிட்டு
இருந்தீங்களா ?
நீங்க தமிழ் வாசிச்சுக்கிட்டு
இருந்தீங்களா ?
"நீங்க தமிழ் எழுதிக்கிட்டு
இருந்தீங்களா ?

:

கற்பி
வாசி

எழுது

நான் கற்பிச்சுக்கிட்டு

(ய) நான் கற்பிச்சுக்கிட்டு
இருப்பேன்.
Substitute and change the
verb accordingly.
வாங்கு

நான் வாங்கிக்கிட்டு இருப்பேன்.
நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன்,
நான் நெனெச்சுக்கிட்டு
இருப்பேன்.
நான் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு
இருப்பேன்.
நான் தூங்கிக்கிட்டு இருப்பேன்,
நான் எறங்கிக்கிட்டு இருப்பேன்.
நான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன்.

கேளூ
நெனெ
சம்பாதி

தூங்கு
எறங்கு
சொல்லு
(iii) அது

f,

இருந்துகிட்டு

இருப்பேன்.

அது இருந்துகிட்டு இருக்கும்.

இருக்கும்.

Substitute and change the
verb suitably.
Gur

அது

வா

அது வந்துகிட்டு இருக்கும்.

பாடு

அது

படு

அது படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்-

தூங்கு

அது

போய்க்கிட்டு

இருக்கும்.

பாடிக்கிட்டு இருக்கும்.

தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்.

Transformation drill
(0) அப்பா

அப்பா

சம்பாதிக்குறாரு.

சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

இருக்குறாரு.
நான் வேலெபார்க்குறேன்.

நான் வேலெபார்த்துக்கிட்டு

அவரு நெனெக்குறாரு.

அவரு

இருக்குறேன்.
நெனெச்சுக்கிட்டு

இருக்குறாரு.
நான் கற்குறேன்.
தான் கவனமாக் கேக்குறேன்.

-

தான் கத்துக்கிட்டு இருக்குறேன்.
நான் கவனமாக் கேட்டுக்கிட்டு

இருக்குறேன்.
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சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

அப்பா

சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

(1) அப்பா

பட

இருந்தாரு.

இருக்குறாரு.

நான் கத்துக்கிட்டு இருந்தேன்.

நான் கத்துக்கிட்டு

ட

இருக்குறேன்.

அவரு

அவரு நெனெச்சுக்கிட்டு

நெனெச்சுக்கிட்டு

இருந்தாரு.

இருக்குறாரு.

நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்.

நான் கேட்டுக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

நான் கத்துக்கிட்டு இருட்பே்.
.

(111) நான் கத்துக்கிட்டு
இருக்குறேன்.

அவரு

நெனெச்சுக்கிட்டு

அவரு

நெனெச்சுக்கிட்டு

இருப்பாரு.

இருக்குருரு..

நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன்.

நான் கேட்டுக்கிட்டு

இருக்குறேன்,
அப்பா

சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

அப்பா

சம்பாதிச்சுக்கிட்டு

இருப்பாரு.

இருக்குறாருEXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.
Model :

ஏன் தமிழ் படிக்கணும்'ண்ணு --+0-- ers eovees ச்சீங்க?

(think)
ஏன் தமிழ் படிக்கணும்'ண்ணு நெனெச்சீங்க ?
(0) நான்...
(1) எனக்கு வேலெ
(il) அப்பா

+ . Gac_Gror. (carefully)
வாங்க வேண்டிய ............ இருந்து.

(necesity, need)
மட்டுந்தான்.......... ee ச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. (earn)

(1) எனக்கு .......... * ஆ இருக்குதுங்க. (080)
(2) இந்த ...... பப்ப்ய என் மனசுலே இருந்துகிட்டு இருக்கும்.
(experience)
h.

Write the word represented by the formula.

ரமா! : கற்பிச்சுக்கிட்டு இரு
(1) Da

+

Progressive: ....--eeee

(ii) eubumg
(iii) Ga@m

+ Progressive + -.- eee
+

(12) நெனெ
(v) ge_

+

(vi) வேய்

(vii) grm@

Progressive: பப
-* ி௦தாஷ1௪ :

Progressive: வவ
4

௦69146 3

ப பபப

+ Progressive : 2...

apt

+ Progressive
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progressive ஏஎம்

conjugated

appropriate

Fill in the blanks using the

i.

forms

(past) of

the

படிச்சுக்கிட்டு இரு.

(1) நான் ஆங்கிலம்
(0) நாங்க தமிழ் .........
(10) நீங்க என்ன

(iv) அவரு

..............

யாருகிட்டெ

Fillin the blanks using the
ஏல கற்பிச்சுக்கிட்டு இரு-

j.

appropriate

forms (future) of the progressive

(i) நான் தமிழ்.............

(ii) Bra

-

Qos

CuoayPGWs ewe,

(11) அப்பா மட்டும்.............
(1)

நாமும் தமிழ் ....... கை

(Vv) நண்பருங்க தமிழ் .............
k.

Change these simple sentences to progressive sentences.

(i) நீங்க என்ன வேலெ பார்த்தீங்க ?
(1) நான் ஆங்கிலம் கற்பிச்சேன்.
(iit) நான் கவனமாக்

கேப்பேன்.

(ப) நான் தமிழ் படிக்க நெனெச்சேன்.
(v) அப்பா

சம்பாதிச்சாங்க.

(ஸி நான் இந்த மொழியெக் கற்பிப்பேன்.
(vii) என் மனசுலே
1,

Change the given nouns into the
verbs in the sentences given below:

(i)
(1)
(10)
(iv)
m.

இருக்குது.
locative

and

add

at the left

to the

கல்லூரி : நான் ஆங்கிலத்தெக் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
பல்கலெக்கழகம் : நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
மனசு : இது எப்பவும் பசுமெயா இருக்கும்.
ரோஹ்தக்; நான் வேலெ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்.

Fill in the blanks using the cues as in the model given below.

Model:

fits ...--- இந்த
கற்பிப்பீங்களா ?

மொழியெக்

(யாருக்கு)

நீங்க யாருக்காவது இந்த மொழியெக்
கற்பிப்பீங்களா 2
(0) நீங்க ....... eeeee இந்த மொழியெக் கற்பிப்பீங்களா 7
(எப்ப)
(எங்கே)

(எப்படி)
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n.

Fill in the blanks by transforming

the

cues given in parentheses into the

verbal nouns.

24௦2௨1:

........... ஃ. (வா)
வறது

(i) cece
(0191 ஆடைகளை
(11)

...........

(வேலெ

பாரு)

ப வவவவ

(ர)

(நெனெ)

ர்ண்ீடி னை

(பேசு)

(iv)

Fill in the blanks by transforming

௦.

(ஸூ) வவ
(Vi) வைகை

(கற்பி)

the

cues

(கேளு)
(சம்பாதி)
(படி)

(பாடு)

given in parentheses into the

present and past relative participles.
௦84.

.......... (படிச்சுக்கிட்டு இரு)

படிச்சுக்கிட்டு இருக்குற

படிச்சுக்கிட்டு இருந்த

Present
(்............. (வேலெ

த

aaa

ம்..........

பார்த்துக்கிட்டு இரு)

(கற்பிச்சுக்கிட்டு இரு)
(நெனெச்சுக்கிட்டு இரு)

(0............ (கேட்டுக்கிட்டு இரு)
(82)! $ ஷன வணக (வாங்கிக்கிட்டு இரு)
Past

(0 அகவ வை (சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இரு)

ம்............. (மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு இரு)

p.

(044) பவ்யா

(எழுதிக்கிட்டு இரு)

ம...
(ம...

(சாப்பிட்டுக்கிட்டு இரு)
(செய்துகிட்டு இரு)

Join each of these pairs

of simple

sentences into a complex one as shown

in the model given below.
Model:

நான் பல்கலெக்கழகத்துலே படிச்சுக்கிட்டு

இருந்தேன்.
அப்ப எனக்கு நெறெய

நண்பருங்க

இருந்தாங்க.

நான் பல்கலெக் கழகத்துலே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப
எனக்கு நெறெய நண்பருங்க இருந்தாங்க.
(1) நீங்க மதுரெக்கு வந்தீங்க.
அப்ப நீங்க என்ன வேலெ

செய்துகிட்டு இருந்தீங்க ?

(1) நான் ஆங்கிலம் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
அப்ப நான் தமிழ் படிக்கணும் ண்ணு நெனெச்சேன்.
(ili) நான் : ஒச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
அப்ப எனக்கு நெறெய நண்பருங்க இருந்தாங்க.
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(2) அவங்க தமிழ்லே பேசுனாங்க.
அப்ப நான் கவனமாக் கேட்டேன்.

(v) நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
அப்ப அப்பா
q.

மட்டுந்தான் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க.

Join each of these pairs of
in the model given below.

Model:

simple

sentences into a complex one as shown

நான் தமிழ் படிக்கணும்.
அப்படி'ண்ணு நான் நெனெச்சேன்.

நான் தமிழ் படிக்கணும்'ண்ணு

நெனெச்சேன்.

(1) நான் தமிழ் பேசணும்.

அப்படி'ண்ணு நான் நெனெச்சேன்.
(ம) நாம தமிழ் படிக்கக்கூடாது.
- அப்படி'ண்ணு நான் அடிக்கடி தெனெப்பேன்.
(0) நான் உடனடியா வேலெ வாங்கணும்.
அப்படி'ண்ணு நான் நெனெச்சேன்.
Give an

r.

answer

to each of these questions using the cues

‘if-clause’

with

given in parentheses.
Model:

faa இந்த மொழியெக் கற்பிப்பீங்களா ?
(ஆங்கிலத்தெக் கற்பிச்சுக்கிட்டு இரு)

ஆமா, ஆங்கிலத்தெக் கற்பிச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் .நான்
இந்த மொழியெக் கற்பிப்பேன்.
(i) நீங்க தமிழ்ப்படிக்க நெனெச்சீங்களா

? (ஆங்கிலம்

படிச்சுக்கிட்டு இரு)
(1) நீங்க அப்பவே

தமிழ் கத்துக்கிட்டு இருந்தீங்களா ?
(ஆங்கிலத்தெ எந்நேரமும் படிச்சுக்கிட்டு இரு)
(ம்) நீங்க வேலெ.பார்க்கவேண்டிய அவசியம் இருந்ததா ?
(அப்பா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இரு)
+

Give an answer with infinitive

8.

Model:

to each of these questions.

கூடாது

நான் தமிழ் படிக்கலாமா ?
நீ தமிழ் படிக்கக் கூடாது.

(i) நான் வேலெ

பார்க்கலாமா ?

(ய) நான் இப்பப் பேசலாமா

?

(iii) நான் தமிழெக் கற்பிக்கலாமா ?
(iv) நான் கேக்கலாமா

t.

?

Answer these questions.

(1) நீங்க இங்கே வறப்ப என்ன

இருந்தீங்க ?

வேலெ

பார்த்துக்கிட்டு

்
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(ii) உங்க குடும்பத்துலே வேறே யாரெல்லாம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு
இருக்குறாங்க 2
(1) இங்கேயிருந்து போன பெறகும் இந்த மொழியெ நீங்க
கத்துக்கிட்டு இருப்பீங்களா ?

(iv) நீங்க கல்லூரியிலே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப உங்களுக்கு
நெறெய நண்பருங்க இருந்தாங்களா ?
(௭) நீங்க ஆங்கிலம் கூட. தமிழெயும் உங்க மாணவங்களுக்குக்
கற்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்களா ?
VOCABULARY
உடனடியா
கு௫ம்பம்

அனுபவம்

‘immediately’

அவசியம்

‘necessity, need’

‘family’

சம்பாதி

‘carn’

‘experience’

மனசு

‘mind’

‘freshness’

பசுமெ

‘happiness’

மகிழ்ச்சி

GRAMMAR
23.95.222.

introduces

This lesson

As we mentioned

earlier, the conjugation

basis of the verb root @qm

‘be’.

The

past

the

and

future

progressive verbs.

of this verb is effected always

un the

past tense marker of this verb is -p5-

Example :

நான் ஆங்கிலம் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்.
அப்பா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க.
நீங்க என்ன வேலெ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க ₹

23. 95. 222.

The future tense is expressed by adding the marker -cis- to the
23.95,223.
verb stem @uy-.
Example :

23. 95. 223.

8௨011 : மதுரெக்கு

நான் கற்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்.
இந்த அனுபவம் என் மனசுலே இருந்துக்கிட்டு
இருக்கும்.
* தமிழ் படிக்க -2 மதுரெக்குத் தமிழ் படிக்க
(Refer $.18 in 2.14)

நெறெய

4 தமிழ் -) நெறெயத் தமிழ் (தண்பருங்க
Refer $.4 in 1.2)

மட்டும்

4

தான் -2 மட்டுந்தான்

ஆங்கிலத்தெ

(Refer S: 24 in 5.29)

-- கற்பிச்சுக்கிட்டுருந்தாலும் -” ஆங்கிலத்தெக்
கற்பிச்சுக்கிட்டுருந்தாலும் (132860 5.20 1௩ 2.17)
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DIALOGUE
சுரேஷ்: தமிழ்நாட்டுலே நெறெயப்

பத்தீரிகெ இருக்குது.

தினத்தந்தி,

தினமணி,

மாலெமுரசு,
தினமலர்
இதெல்லாம்
தினசரிப்
பத்திரிகெ. தினமணியும்,

தினத்தந்தியும்
of

தினசரி

ea Gl wo ul C wo

வந்துடும்.

மாலெமுரசு

மாலெயிலே
ஆஞ்சு
மணிக்கு
வெவளியாகும்.
பேராசிரியரு

வீட்டுக்குத்

தினந்-

There are many newspapers and
magazines in Tamilnadu. Dinathan-

thi, Dinamani, Malaimurasu, Dinamalar etc.,are all dailies. Dinamani and
Dinathanthi would be available early

in the morning. Malaimurasu will be
published by 5 o’clock in the evening.
Raja,

who

supplies

Malaimurasu

to
Professor (Sundaram)
would
come at 6 o'clock in the evening.
Kumudam,
Anandavikatan,
Kalki,
Rani etc., are all weeklies. Anandavikatan would ‘be available on Friday
itself at Professor Sundaram’s house.
Professor (Sundaram) would read (it)
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தோறும்
போடுற
யிலே

மாலெமூரசு
ராஜா மாலெஆறுமணிக்கே

வந்துடுவான்.

குமுதம்,

ஆனந்தவிகடன்,

கல்கி,

ராணி
இதெல்லாம்
வாரப்பத்திரிகெ. பேராசிரியரு
வீட்டுக்கு
ஆனந்தவிகடன் வெள்ளிக்கெழமெயே வந்துடும். பேராசிரியரு உடனேயே
படிச்சுடுவாரு.
மறுநாளு வேலெக்காரன்
அதெ
மூர்த்தி கிட்டெ
கொடுத்துட்டு அங்கே-

யிருந்து

கல்கி

immediately. Next day, the servant
will give it to Mr. Murthi and bring
Kalki from there. Every week I buy
Kumudamwithout
fail,
What
magazine
are you
reading every

week ? Are you buying
(magazine) ?

any monthly

எடுத்து

வருவான். நான் வாரம்
தவரறும குமுதம் வாங்கி
வறேன்.
நீங்க
வாரந்
தோறும் என்ன பத்திரிகெ படிச்சு வறீங்க?....
நீங்க ஏதாவது
மாதப்
பத்திரிகெ
வாங்குறீங்களா ?
DRILLS
a.

b.

Variation drill

25. 96. 224,

ராஜா ஆறு மணிக்கே வந்துடுவான்.
ஆனந்தவிகடன் வெள்ளிக்கெழமெயே வத்துடும்.
பேராசிரியரு அதெ உடனேயே படிச்சுடுவாரு.

25. 96. 225.

வேலெக்காரன் கல்கி எடுத்து வருவான்.
நான் வாரம் தவரும குமுதம் வாங்கி வறேன்.
நீங்க வாரந்தோறும் என்ன பத்திரிகெ படிச்சு
வறீங்க ?

Build up drill

ம) ராஜா மாலெயிலே

ராஜா மாலெயிலே

நாலுமணிக்கே

நாலுமணிக்கே வந்துடுவான்.

வற்துடுவான்.

வந்துடுவான்

வந்துடுவான்

நாலுமணிக்கே

நாலுமணிக்கே' வந்துடுவான்
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மாலெயிலே நாலுமணிக்கே
வந்துடுவான்
;
ராஜா மாலெயிலே நாலுமணிக்கே

மாலெயிலே

ராஜா

வந்துடுவான்.

(ii) ஆனந்தவிகடன் வெள்ளிக்
கெழமெயே வந்துடும்.

ஆனந்தவிகடன் வெள்ளிக்
கெழமெயே வந்துடும்.

வந்துடும்

வந்துடும்

வெள்ளிக்கெழமெயே

வெள்ளிக்கெழமெயே வந்துடும்
ஆனந்தவிகடன் வெள்ளிக்
கெழமெயே வந்துடும்.

ஆனந்தவிகடன்

(111) நான் வாரம் தவறாம

குமுதம்

வாங்கி வறேன்.
வாங்கி வறேன்

நான் வாரம் தவறாம

குமுதம் வாங்கி வறேன்.
வாங்கி வறேன்
குமுதம் வாங்கி வறேன்
தவறாம குமுதம் வாங்கி வறேன்
வாரம் தவறாம குமுதம் வாங்கி
வறேன்
.

குமுதம்
தவரறும
வாரம்

நான்

நான் வாரம் தவறாம

குமுதம்

வாங்கி வறேன்.
(ம) நீங்க வாரந்தோறும் என்ன
பத்திரிகெ படிச்சு வறீங்க ?
என்ன பத்திரிகெ படிச்சு
வறீங்க ?
வாரந்தோறும்
நீங்க

c.

நீங்க வாரந்தோறும் என்ன
பத்திரிகெ படிச்சு வறீங்க ?
. என்ன பத்திரிகெ படிச்சு வறீங்க 2?
வாரந்தோறும் என்ன பத்திரிகெ
படிச்சு வறீங்க ?
நீங்க வாரந்தோறும் என்ன
பத்திரிகெ படிச்சு வறீங்க ?

Expansion drill

(0) பேராசிரியரு படிச்சுடுவாரு.
உடனேயே படிச்சுடுவாரு
ஆனந்தவிகடனெ
வாரு

படிச்சுடு

(ii) வேலெக்காரன் எடுத்து
வருவான்.
கல்கி எடுத்துவருவான்

பேராசிரியரு படிச்சுடுவாரு.
பேராசிரியரு உடனேயே

படிச்சுடுவாரு.
பேராசிரியரு ஆனந்தவிகடனெ
உடனேயே படிச்சுடுவாருவேலெக்காரன் எடுத்துவருவான்.
வேலெக்காரன்
வருவான்.

கல்கி எடுத்து
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அங்கேயிருந்து எடுத்து

வேலெக்காரன்

வருவான்

கல்கி எடுத்துவருவான்.
வேலெக்காரன் மூர்த்தி வீட்டுலே
கொடுத்துட்டு அங்கேயிருந்து
கல்கி எடுத்துவருவான்.

மூர்த்தி வீட்டுலே கொடுத்துட்டு எடுத்துவருவான்.

d.

அங்கேயிருந்து

Substitution drill

(i) அவரு படிச்சுடுறாரு.

அவரு படிச்சுடுறாரு.

Substitute and change the
verb accordingly.

(ii)

வந்துடு
கொடுத்துடு
எடுத்துடு

அவரு வந்துடுறாரு.
அவரு கொடுத்துடுறாரு.

வாங்கிடு

அவரு வாங்கிடுருரு.

வேலெக்காரன்

வேலெக்காரன்

அவரு

எடுத்துடுறாரு.
கொடுத்துட்டான்.

கொடுத்துட்டான்.
Substitute and change the

verb accordingly.
படிச்சுடு

வேலெக்காரன்

படிச்சுட்டான்.

வாங்கிடு
போயிடு

வேலெக்காரன்

வாங்கிட்டான்.

வேலெக்காரன்

போயிட்டான்.

குடிச்சுடு

வேலெக்காரன் குடிச்சுட்டான்.

(iii) ராஜா வந்துடுவான்.

ராஜா வந்துடுவான்.

Substitute and change the
verb suitably.

கொடுத்துடு
வாங்கிடு
ஆரம்பிச்சுடு

நின்னுடு
(iv) நான் வாங்கி வறேன்.

ராஜா
ராஜா
ராஜா
ராஜா

கொடுத்துடுவான்.
வாங்கிடுவான்.
ஆரம்பிச்சுடுவான்.
நின்னுடுவான்.

நான் வாங்கி வறேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.

குடிச்சு வா
படிச்சு வா

கொடுத்து வா
எழுதி வா

நான் கூடிச்சு வறேன்.
நான் படிச்சு வறேன்.

நான் கொடுத்து வறேன்.
நான் எழுதி வறேன்.
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தமிழ்நாட்டுலே தினசரிப்

(5) தமிழ்நாட்டுலே தினசரிப்

பத்திரிகெ இருக்குது.

பத்திரிகெ இருக்குது.

Substitute
வாரம்

தமிழ்நாட்டுலே வாரப் பத்திரிகெ

மாதம்

"தமிழ்நாட்டுலே மாதப் பத்திரிகெ

இருக்குது.

இருக்குது.
e.

Transformation drill

() அவரு
ராஜா

படிப்பாரு.

அவரு

வருவான்.

ராஜா

வந்துடுவான்.

மாலெமுரசு

மாலெமுரசு நாலு மணிக்கே

நாலு மணிக்கே

வந்துடும்.

வரும்.

கொடுப்பேன்.

வேலெக்காரன் அதெக்
கொடுத்துடுவான்-.

அது

அது அஞ்சு மணிக்கு

வேலெக்காரன்

(ய)

படிச்சுடுவாரு.

அஞ்சு

அதெக்்

மணிக்கு

வெளியாகும்.

வெளியாகிடும்.

ராஜா

ராஜா வந்துடுருன்.
அவரு படிச்சுடுறாரு.

வந்துடுவான்.

அவரு

படிச்சுடுவாரு.

அது அஞ்சு மணிக்கு
வெளியாகிடும்.

அது

அஞ்சு

வேலெக்காரன்

வேலெக்காரன் அதெக் கொடுத்-

அதெக்

கொடுத்துடுவான். .
மாலேமுரசு நாலு மணிக்கே

துடுருன்.

வந்துடும்.

வந்துடுது.

(iii) ராஜா

மணிக்கு

வெளியாகிடுது.

மாலெழுரசு நாலு மணிக்கே

வந்துடுறான்.

ராஜா

வந்துட்டான்.

அவரு படிச்சுடுறாரு.

அவரு

வேலெக்காரன்

வேலெக்காரன்

கொடுத்துடுருன்.

அதெக்

படிச்சுட்டாரு.
அதெக்

கொடுத்துட்டான்-.

EXERCISES

8

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model
be ow.
110021 :

தமிழ்நாட்டுலே

நெறெய

given

.............- இருக்குது.

(magazines)
தமிழ்நாட்டுலே நெறெயப் பத்தீரிகெ இருக்குது.
(0) தினத்தந்தி,

தினமணி

எல்லாம்......... 2

(dailies)

(ii) vomG@levapyer tor GleouSGev «......0+++. th. (be published)
(10) குமுதம், ஆனந்தவிகடன்

எல்லாம் ..........4--

(weeklies)

(iv) வேலெக்காரன் அதெ ............. கொடுப்பான். (லம் 089)
(9) பேராசிரியரு ........... Lin FeGourg. (immediately)
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g.

Combine the following verbs into compound verbs.

(1) படி

டு2...... ப

-

(2)

h.

படி

(டி

* ௫3... பபப

வாங்கு

| வா... வவ

(vil) வாங்கு

டு... cece

(பீட் கொடுஈ

*

(வவ

வவ

4 வரச.

எடு

(1)

௫3

4

வெளியாகு

()

பப

இ...

(1) வா*

வா?

பப

Fill in the blanks using the appropriate conjugated forms (present)

of the

compound verbs given in parentheses.
(i)

ராஜா

மாலெயிலே ......... அவ

(வந்துடு)

(ii) வேலெக்காரன் அதெ ...........-- (கொடுத்துடு)
(ய) தினத்தந்தி அதிகாலெயிலே .............. (வந்துடு)
(12)

பேராசிரியரு

(v)

ராஜா

உடனேயே.......... 2

மாலெமுரசு

conjugated

appropriate

Fill in the blanks using the
compound

(படிச்சுடு)

கக்க லவ்வ வவ உக வக (போட்டுடு)

forms

(past)

of

the

verbs given in parentheses.

(0 வேலெக்காரன் அதெக் ............. (கொடுத்துடு)
(1) பேராசிரியரு
(ம)

தினத்தந்தி

(iv) அவன்

உடனேயே................ (படிச்சுடு)
காலெயிலேயே

அங்கேயிருந்து

..........

..............

(வந்துடு)

(எடுத்துடு)

(v) நான் குமுதம் ............... (வாங்கிடு)

Fill in the blanks

the

using

appropriate forms (future) of the compound

verbs given in parentheses.
()

பேராசிரியரு

சறற வக ளைஸ்ஸை (படிச்சுடு)

உடனேயே

(ii) நான் வாரம் தவரும குமுதம் ............... (வாங்கிடு)

(iii) அவன் அங்கேயிருந்து ............... (எடுத்துடு)
(௪) தினத்தந்தி காலெயிலேயே
(0

வேலெக்காரன்

அதெக்

......

பப்பி

(வந்துடு)

(கொடுத்துடு)

Fill in the blanks using the cues as in the model given below.

Model : அவன் ........... எடுத்துவருவான்.
(அங்கே)

அவன் அங்கேயிருந்து எடுத்துவருவான்.
(1) அவன்

(இங்கே)

............. எடுத்துவருவான்.

(தமிழ்நாடு)
(வீடு)
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1.

Fill in the blanks by transforming

the

cues

given in parentheses into the

present (Pr) and past (Pa) relative participles.

Model © ssstiseeusecees (போடு)
(2) போடுற;

(Pa) Curt

CO) corer casas (இரு)
ல்............ (வந்துடு)

(09) (வக (கொடுத்துடு)
Qui)... waasanas (எடுத்துவா)

(011): அணை க ஸை (வெளியாகு)

(iv) wee.

(OH)

(படிச்சுடு)

வலர
எ
« (வாங்கிவா)

(சப்ப) வவ வவவவ் (படிச்சுவா)

Fill in the blanks by transforming the cues given in parentheses into the
affirmative (Aff ) and negative (Neg) verbal participles.
,

m.

Model:

oe...

(444)

cee

தவறி;

(தவறு)

(Neg)

(1) ...........௨.. (இரு)
ப

னை

வவ

(89 வலைய
n.

(0) எண்னை

லை (வெளியாகு)

(iii) cece

தவரும
(Vi)

வ

கல (எடுத்துவா)
வவ

வட

(வாங்கிவா)

(வந்துடு)

(Vil)

(படிச்சுவா)

(படிச்சுடு)

(Vill) ........ (கொடுத்துடு)

Give an answer to each of these questions following the model.
Model:

Q.

ராஜா நாலு மணிக்கு வருவானா ?

A,

ஆமா.

()

6.

ஆனந்தவிகடன்

Gi)

0.

பேராசிரியரு

ராஜா நாலுமணிக்கே வந்துடுவான்.
வெள்ளிக்கெழமெ

அதெ

உடனே

வருமா ?

படிப்பாரா ?

(iii) ௦, வேலெக்காரன் அதெ மறுநாளு மூர்த்தி வீட்டுலே
(0
(43)
o.

கொடுப்பானா ?
6௦, வேலெக்காரன் உடனே
0 நீங்க வெள்ளிக்கெழமெ

கல்கியெ எடுத்து வருவானா ?
குமுதம் வாங்குவீங்களா ?

Give an answer to each of these questions following the model.

Model:

0.

நீங்க வாரம் தவறாம

&..

ஆமா.

குமுதம் வாங்குறீங்களா?

நான் வாரம் தவறாம குமுதம்

வாங்கி வறேன்.
(0
(Gi)
(ய்
(iv)

௦,
0.
௦.
Q.

நீங்க வாரந்தோறும் ஆனந்தவிகடன் படிக்குறீங்களா ?
வேலெக்காரன் அதெ மூர்த்தி வீட்டுலே கொடுப்பானா ?
பேராசிரியரு வாரந்தோறும் ஆனந்தவிகடன் படிப்பாரா?
ராஜா தினந்தோறும் மாலெமுரசு போடுருனா ?
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p.

Join the following according to the sandhi rules.
(0 வாரம்

*

தோறும்:

..............

தினம் *- தோறும் : ........வ
(1) வெள்ளிக்கெழமெ 4 ஏ3....... eee
உடனே
q.

4

ஏ...

Answer these questions.

(0)
(1)
(111)
(1)
(2)

உங்க மொழியிலே எதெல்லாம் தினசரிப் பத்திரிகெ ?
உங்க மொழியிலே எத்தனெ மாதப் பத்திரிகெ இருக்குது ?
நீங்க பத்திரிகெ வந்த உடனேயே படிச்சுடுவீங்களா ?
நீங்க வாரந்தோறும் என்னப் பத்திரிகெ படிச்சு வறீங்க ?
உங்க வீட்டுக்கு “இந்து' தினசரிப் பத்திரிகெ காலெயிலே
ஆறுமணிக்கே வந்துடுமா ?
(v1) நீங்க வாரம்தவரும குமுதம் :படிச்சுடுவீங்களா ?

VOCABULARY
பத்திரிகெ

‘papers and

தினசரி

பத்திரிகெ

‘daily’

magazines’

வெளியாகு

‘be published’

வாரப்பத்திரிகெ

‘weekly’

தவரும

‘without fail’

மாதப்பத்திரிகெ

‘monthly’

GRAMMAR
25,96.224.

Compound

verbs are abundantly

are generally formed in three ways.
+ an auxiliary verb and ui) verbal
Liesst gp

used

in spoken Tamil.

They

They are i) noun + verb, ii) infinitive
participle + an auxiliary verb.
சிபாரிசு

‘recommend’, கையெழுத்துப்போடு

‘sign’ etc.,can be included

under

the first kind of compound verb.
The formation and the various uses of the
second kind of compound verb have already been explained in the earlier units

(Refer particularly

19. 78-81).

In this unit we are chiefly ccncerned with the

third kind of compound verb in which different auxiliary verbs are used to
express the various concepts like completive, durative, reflexive, riddance etc.
They are very similar in their structure to erdinary lexical verbs.
As one of
the chief characteristics of these auxiliary verbs, we may mention again that
they are preceded by the verbal participles of different lexical verbs.
These

verbs may be called

‘main’

verbs.

But

the conjugation is always effected on

the basis of the auxiliary verbs.
In other words, these auxiliary verbs behave
like lexical verbs in being inflected for the suffixes of tense, person, number and
gender.
Consider the following sentences.

25. 96. 224.

ராஜா நாலு மணிக்கே வந்துடுவான்.
ஆனந்தவிகடன் வெள்ளிக்கெழமெயே வந்துடும்.
பேராசிரியரு அதெ உடனேயே படிச்சுடுவாரு.
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Each
In the above sentences, cupau@ and படிச்சுடு ௨16 the compound verbs,
of
form
the
in
verb
a
of
consists
earlier,
compound verb, as we mentioned
auxiliary
This
-@.
verb
auxiliary
an
and
wig.&e-)
and
(evjgy
verbal participle

verb is used here to denote the completion of the action expressed by the main
verb.

Hence it is ‘completive’ verb.

denotes the continuation of
Similarly, the auxiliary verb -aia
25.96.225.
be called ‘durative’ verb.
may
This
verb.
main
the
by
expressed
action
the
Example :

25. 96. 225.

நான் வாரம் தவறாம குமுதம் வாங்கி வறேன்.
நீங்க வாரந்தோறும் என்ன பத்திரிகெ படிச்சு
வறீங்க ?
வேலெக்காரன் கல்கி எடுத்து வருவான்.

Note that the auxiliary verb வா
However, they are different

in

is similar in its form to the lexical verb eua.
their function as well as in meaning.

That is,

the former denotes ‘cuntinuity’ and the later has the function of a simple verb
and the lexical meaning ‘come’.

pr@ + Goo > pre_@Gea
வீடு * க்கு -?வீட்டுக்கு (36422 5.16 1௦ 2.13)
தினம் -. தோறும் -? தினந்தோறும்
வாரம் 4 தோறும் -5$ வாரந்தோறும் (242 8.24 1௦ 5.29)
்
மாதம் -. பத்திரிகெ -? மாத பத்திரிகெ
வாரம் -. பத்திரிகெ -5 வார பத்திரிகெ:(8282 5.2 1௦ 1.1)
+> மாதப் பத்திரிகெ
wrg + US PPOs

Sandhi:

வார - பத்திரிகெ -வாரப் பத்திரிகெ (152181 3. 4 in 1.2)

UNIT

25

LESSON

97

WITH THE VEGETABLE SELLER

DIALOGUE
கமலா

: என்ன காய்கறிக்காரம்மா,
இண்ணெக்கு

காய்கறி
வந்தே ?
காய்கறிக்காரம்மா
கோசு,

என்ன

கொண்டு

:

மூட்டெக்
கத்தரிக்காய்,

வெண்டடெக்காய்,

முள்ளங்கி,
எல்லாம்

What vegetable seller, what all vegetables have (you) brought today ?

தக்காளி
இருக்குதுங்க.

உங்களுக்கு
வேணும்?

என்ன

I have cabbage, brinjal, lady’s finger,
raddish, and tomato.
What do you
want, madam ?

[௯9௦197/ 703...
'கமலா : ஒரு கிலோ

முட்டெக்.

கோசு வாங்கிக்குறேன்.
வேறே
என்ன
இருக்குதுண்ணு சொன்னே 2
காய்கறிக்காரம்மா :
வெண்டெக்
காய், முள்ளங்கி, புட

I shall buy a kilo of ‘cabbage... What
other things did you say you nave ?

(I have) lady’s finger, raddish, snake
gourd, country beans...

லங்காய், அவரெக்காய்..

கமலா :;சரி... ஒரு
வெண்டெக்காய்

கிலோ
என்ன

Right....How much
finger ?

isa kilo of lady’s

வெலெ ?
காய்கறிக்காரம்மா : எழுபத்தஞ்சு
பைசா .... உங்களுக்காம்மா வெலெயெக்
கூட்டிக்கப் போறேன் ?
உங்களுக்கு வேண்டியதெ
எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா
வெலெயெயபப்
பார்த்துக்கலாம்.

Seventyfive

கமலா :

It is alright, if you give as you please

நீ பார்த்துக்கொடுத்தா சரி
பத்து

பைசாவுக்கு

மெளகாயும்
அஞ்சு
பைசாவுக்குக்
கொத்து
மல்லிக் கீரெயும் எடுத்துக் கொடு.
காய்கறிக்காரம்மா :
கத்தரிக்காய்
எடுத்துக்கிட்டீங்களா ?
கமலா:

எங்க
தோட்டத்துலேயிருந்து
பறிச்சுக்குவேன்.

வேண்டாம்.

paise----Am (I) going

to

raise the price for you, madam?
Plaese take whatever you want...We
shal! see the price later on.

...Give

me

paise and
paise.

green

Have (you)

IT don't

chillies

coriander leaves

want

taken

(it).

brinjal,

1] would

for

ten

for five

madam?

have it

from my garden.

காய்கறிக்காரம்மா : இந்தாங்க,
எல்லாம்
சேசர்த்து
ரெண்டு ரூபாய் முப்பது
பைசா ஆச்சு.

Please
take
these.. In total,
comes to two rupees thirty paise.

கமலா

Take this two rupees and fifty paise

: இந்தா, ரெண்டு
ரூபாய்
அம்பது
பைபசா....
உன்கிட்டெ
சில்லறெ

இருக்குதா. ?

...Do you have change with you ?

it.
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காய்கறிக்காரம்மா: இல்லெங்க.
நீங்கதாம்மா
மொதல்டலேலே
போணி

பண்ணுறீங்க.... இருபது

No, madam. You are the one
first... (1) shall return the

paise when

(I) come

to buy
twenty

tomorrow.

Is

that alright ?

பைசா
நாளெக்கு
வறப்ப
திருப்பிக்
கொடுக்குறேன். சரியா ?
கமலா

: சரி,

DRILLS
a,

Variation drill

25. 97. 226.

b.

Build

நான் ஒரு கிலோ முட்டெக்கோசு வாங்கிக்குறேன்.
நீங்க வேண்டியதெ எடுத்துகோங்க.
நாம அப்புறமா வெலெயெப் பார்த்துக்கலாம்.

up drill

(10) நான் ஒரு கிலோ முட்டெக்
கோசு வாங்கிக்குறேன்.
வாங்கிக்குறேன்
முட்டெக்கோசு
ஒரு கிலோ
நான்

நான் ஒரு கிலோ முட்டெக்கோசு
வாங்கிக்குறேன்.
வாங்கிக்குறேன்
முட்டெக்கோசு வாங்கிக்குறேன்
ஒரு கிலோ முட்டெக்கோசு
வாங்கிக்குறேன்
நான் ஒரு கிலோ முட்டெக்கோசு
வாங்கிக்குறேன்.

Gi) நீங்க வேண்டியதெ
எடுத்துக்கோங்க.
எடுத்துக்கோங்க
வேண்டியதெ
நீங்க

நீங்க வேண்டியதெ
எடுத்துக்கோங்க.
எடுத்துக்கோங்க
வேண்டியதெ எடுத்துக்கோங்க
நீங்க வேண்டியதெ
எடுத்துக்கோங்க.

(14) நாம அப்புறமா வெலெயெப்
பார்த்துக்கலாம்.

நாம அப்புறமா வெலெயெப்

பார்த்துக்கலாம்.

வெலெயே

பார்த்துக்கலாம்
வெலெயெப் பார்த்துக்கலாம்

அப்புறமா

அட்யுறமா

பார்த்துக்கலாம்

வெலெயெப்

பார்த்துக்கலாம்

நாம

நாம அப்புறமா வெலெயெப்
பார்த்துக்கலாம்.
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c.

Expansion drill

நீங்க எடுத்துக்கோங்க.
நீங்க வேண்டியதெ எடுத்துக்கோங்க.
நீங்க உங்களுக்கு வேண்டியெதெ
எடுத்துக்கோங்க.

(1) நீங்க எடுத்துக்கோங்க.

வேண்டியதெ

எடுத்துக்-

கோங்க

உங்களுக்கு

எடுத்துக்கோங்க

(14) நான் திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.
வறப்ப திருப்பிக் கொடுக்குறேன்
நாளெக்குத் திருப்பிக்
கொடுக்குறேன்
உங்களுக்குத் திருப்பிக்
கொடுக்குறேன்
ப்.

நான் திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.
நான் வறப்ப திருப்பிக்
கொடுக்குறேன்.
நான் நாளெக்கு வறப்ப
திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.
நான் உங்களுக்கு நாளெக்கு
வறப்ப திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.

Question-Answer drill

@

Q:

இண்ணெக்கு

A:

முட்டெக்கோசு,

என்ன

காய்கறி கொண்டுவந்தே ?

கத்தரிக்காய், வெண்டெக்காய்,

முள்ளங்கி, தக்காளி எல்லாம்

(ii)

Q:

ஒரு கிலோ

&:

எழுபத்தஞ்சு பைசா.

(iii) Q:
A:

வெண்டெக்காய் என்ன

வெலெ

2

கத்தரிக்காய் எடுத்துக்கிட்டீங்களா ?
வேண்டாம்.

(iv) Q: உன்கிட்டெ
&:.. இல்லெங்க.
e.

இருக்குதுங்க.

தோட்டத்துலேயிருந்து பறிச்சுக்குவேன்.
சில்லறெ இருக்குதா ?

Substitution drill

(i) நான் வாங்கிக்குறேன்.

நான் வாங்கிக்குறேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.

கொண்டுவந்துக்கோ

நான் கொண்டு

இருந்துக்கோ

நான் இருந்துக்குறேன்.

சொல்லிக்கோ
கூட்டிக்கோ

நான் சொல்லிக்குறேன்.
நான் கூட்டிக்குறேன்.

(1) நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா 2

வந்துக்குறேன்.

நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா 2

Substitute and change the
verb accordingly.

பார்த்துக்கோ

நீங்க

பார்த்துக்கிட்டீங்களா ?
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நீங்க எழுதிக்கிட்டீங்களா ?
நீங்க செய்துக்கிட்டீங்களா 2
நீங்க பேசிக்கிட்டீங்களா ?
நீங்க நின்னுக்கிட்டீங்களா ?

எழுதிக்கோ
செய்துக்கோ
பேசிக்கோ

நின்னுக்கோ
(10) நான் பறிச்சுக்குவேன்.
Substitute and change
verb accordingly.

தான் கொடுத்துக்குவேன்நான் வந்துக்குவேன்.
நான் வரெஞ்சுக்குவேன்நான் ஏறிக்குவேன்.

கொடுத்துக்கோ
வந்துக்கோ
வரெஞ்சுக்கோ
ஏறிக்கோ
(ம) நான் முட்டெக்கோசு
வாங்கிக்கு(றேன்.
Substitute
கத்தரிக்காய்
வெண்டெக்காய்

முள்ளங்கி
அவரெக்காய்
புடலங்காய்

தக்காளி
மெளகாய்
Transformation

நான் பறிச்சுக்குவேன்.

the

நான் முட்டெக்கோசு
வாங்கிக்குறேன்.
நான் கத்தரிக்காய்
வாங்கிக்குறேன்.
நான் வெண்டெக்காய்
வாங்கிக்குறேன்.
நான் மூள்ளங்கி வாங்கிக்குறேன்..
நான் அவரெக்காய்
வாங்கிக்குறேன்.
நான் புடலங்காய் வாங்கிக்குறேன்..
நான் தக்காளி வாங்கிக்குறேன்.
நான் மெனகாய் வாங்கிக்குறேன்.

drill

(0) நான்
நான்
நான்
நர்ன்

பறிப்பேன்.
கொடுப்பேன்.
வரெவேன்.
ஏறுவேன்.

நான்
நான்
நான்
நான்

பறிச்சுக்குவேன்.
கொடுத்துக்குவேன்வரெஞ்சுக்குவேன்.
ஏறிக்குவேன்.

(ii) நான்
நான்
நான்
நான்

வரெஞ்சுக்குவேன்.
ஏறிக்குவேன்.
பறிச்சுக்குவேன்.
கொடுத்துக்குவேன்.

நான்
நான்
Bre
நான்

வரெஞ்சுக்குறேன்.
ஏறிக்சூறேன்.
பறிச்சுக்குறேன்.
கொடுத்துக்குறேன்.

(11) நான் வரெஞ்சுக்குறேன்.
நான் ஏறிக்குறேன்நான் பறிச்சுக்குறேன்.
நான் கொடுத்துக்குறேன்.

நான் வரெஞ்சுக்கிட்டேன்.
நான் ஏறிக்கிட்டேன்.
நான் பறிச்சுக்கிட்டேன்.

நான் கொடுத்துக்கிட்டேன்.
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(2) நான் வரெஞ்சுக்கிட்டேன்.

நான் வரெஞ்சுக்கலெ.

நான் எழுதிக்கிட்டேன்.
நான் போட்டுக்கிட்டேன்.
நான் செய்துகிட்டேன்.
() அவரு
அவ

நான் எழுதிக்கலெ.
நான் போட்டுக்கலெ.
நான் செய்துக்கலெ.

பறிச்சுக்குவாரு.

அவரு

வாங்கிக்குவா.

அவங்க

அவ

செய்துக்குவாங்க.

பறிச்சுக்கமாட்டாரு.
வாங்கிக்க மாட்டா.

அவங்க

இவன் பாடிக்குவான்.

செய்துக்கமாட்டாங்க.

இவன் பாடிக்கமாட்டான்.

EXERCISES
ஐ

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given

below.

‘
11௦04 :

இண்ணெக்கு

என்ன

.......

கொண்டுவந்தே

இண்ணெக்கு
(i) உங்களுக்காம்மா

என்ன

வெலெயெ

(vegetables)

?

காய்கறி கொண்டுவந்தே

...........-- போறேன்

?

?

(to raise)
(1) உன்கிட்டெ.............. இருக்குதா

? (change)
(green chillies)
கொ௫.
...............

பத்துப்பைசாவுக்கு

(1)

(iv) நான் நாளெக்குத் .......... &G&Gwetr.
h.

(return)

Kamala is buying them
The vegetable vendor is selling some vegetables.
names of vegetables.
suitable
with
below
blanks
the
up
Fill
from her.
Do not repeat.

இருக்குதுங்க.
(1) ஒருகிலோ... eee
Git) ஒரு

கிலோ

(11) அஞ்சு

i.

Combine

..........ப என்ன

வெலெ?
..........--- கொடு.

பைசாவுக்கு

the following verbs into compound

(0 எடு

* கேர:
+

Gil) போணி

பண்ணு

(௫) பாரு

கோ

verbs.

அவவை
கோ

(ii) Gameday

(ம) கூட்டு * கே?

ர்.

வாங்கிக்குறேன்.

...... பய
-

கோ...

பபப

வ

.....

2... வவட

Fill in the blanks using the appropriate
reflexive verb given in parentheses.

(0) நான் முட்டெக்கோசு

conjugated forms

(present)
ை

of the

.......உ (வாங்கிக்கோ)

(ம் உங்களுக்காம்மா வெலெயெக் ..............- ? (கூட்டிக்கோ)
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11) நீங்க வெண்டிய௰யதெ ............ (எடுத்துக்கோ)
(2) நான் அப்புறமா ............ (பார்த்துக்கோ)
k.

Fill in the blanks using the

appropriate

conjugated

forms

(past) of the

reflexive verb given in parentheses.

(0) நீங்ககத்தரிக்காய் ............ (எடுத்துகோ)
(1) நான் தோட்டத்துலேயிருந்து
(111) நான் கொத்துமல்லிக்

............ (பறிச்சுக்கோ)

கீரெயெ

........... (வாங்கிக்கோ)

(ம) நான்............. (பார்த்துக்கோ)
i,

Fill in the blanks

using

the

appropriate conjugated forms (future) of the

reflexive verb given in parentheses.

(i) நான் தோட்டத்துலேயிகுந்து ............ (பறிச்சுக்கோ)
(1) நான் கத்தரிக்காய் ............ (எடுத்துக்கோ)

(ம் நீங்க......... ... (எடுத்துக்கோ)
Gv)

நான் நாளெக்கு

(2) நான் அப்புறமா
m.

.............

Fill in the blanks by transforming the
model given below.

4௦081:

(கொடுத்துக்கோ)

........... (வாங்கிக்கோ)
cues given in parentheses as in the

...... (பார்த்துக்கோ)
பார்த்துக்கலாம்

(1) எகைககயல (கொண்டு வந்துக்கோ)
(யு... (இருந்துக்கோ)

n.

ஸ்...

எடுத்துக்கோ)

(ம) பபபல
(0) வ

(போணி பண்ணிக்கோ)
(திருப்பிக் கொடுத்துக்கோ)

Fill in the blanks using the cues as in the model given below.
2௦021 :

அப்புறமா

............

(பாரு)
அப்புறமா பார்த்துக்கலாம்
(0) அப்புறமா

wenden eenaeeenes

(வாங்கு)
(எடு)
(கொண்டுவா)

(கொடு)

(கூட்டு)
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௦.

Join each of these pairs

of

simple

sentences into a complex one as shown

in the model given below.
124௦82 : நான் நாளெக்கு வறேன்.
அப்ப நான் திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.
நான் நாளெக்கு வறப்ப திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.
(0 நான் நாளெக்குக் காய்கறி கொண்டுவறேன்.
அப்ப நான் திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.
(1) நான் எடுத்துக் கொடுக்குறேன்.
அப்ப நீங்க வாங்கிக்கோங்க.
(ili) என்ன இருக்குது'ண்ணு சொல்லுறே ?
அப்ப

நான் வாங்கிக்குறேன்.

(2) நீங்க முட்டெக்கோசு வாங்குறீங்க.
அப்ப நான் பைசாவெத் திருப்பிக் கொடுக்குறேன்.
p.

Join the following according to the sandhi rules.

(0 மெளகாய்
கீரெ
(1) வாங்கி

எடுத்து
பூ.

* உம்: (வ

* உம் 2. cess
-

கோ

3. பவ

* கோ...

Answer these questions.

(i) உங்களுக்கு என்னென்ன காய்கறி பிடிக்கும்?
(4) நீங்க மார்க்கெட்டுக்குப் போனா காய்கறி வாங்கிக்குவீங்களா?
(10) நீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போறப்ப எல்லாப்
புஸ்தகத்தெயும் எடுத்துக்குவீங்களா 2
(14) நீங்க உங்க மனெவிக்காக என்ன வாங்கிக்கிட்டீங்க ?
(ம) உங்க கிட்டெ பத்து ரூபாய்க்குச் சில்லறெ இருக்குதா ?
(vi) இண்ணெக்கு என்ன காய்கறி நீங்க சாப்பிட்டீங்க ?
VOCABULARY
மூட்டெக்கோசு

‘cabbage’

கத்தரிக்காய்

‘brinjal’

வெண்டெக்காய்

‘ladies finger’

முள்ளங்கி

‘raddish’

தக்காளி

‘tomato’

புடலங்காய்

‘snake gourd’

கூட்டு
மெளகாய்
திருப்பிக்கொடு

‘raise’
‘green chillies’
‘réturn’

காய்கறிக்-

‘the woman

மெர்ரி
அவரெக்காய்
‘want’
வேண்டு
ds giLoeDa&~ ‘coriander
Glan
கீரெ

போணிபண்ணு

leaves’

“94811 (16 805
business’

காரம்மா

vegetable seller’
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GRAMMAR

Toexpress the concept
25.97.226.
verb Gan-/€@-/@- with the verbal
verbal composition
actor.
Example:

25. 97. 226.

the

action

of ‘reflexive’ Tamil uses the auxiliary
participle form of any verb. In this

expressed

by

the main verb goes back to the

நான் ஒரு கிலோ முட்டெக்கோசு வாங்கிக்குறேன்.
நீங்க வேண்டியதெ எடுத்துக்கோங்க.
தாம அப்புறமா வெலெயெப் பார்த்துக்கலாம்.

As it is listed above there are three forms of reflexive in spoken Tamil.
The
following are the environments where they can occur with other grammatical
categories.
(i) Ganr- This occurs as an imperative verb in the second person. e.g.,

நீங்க வேண்டியதெ
(ii) @G-

This

occurs

எடுத்துக்கோங்க.
before

the past tense marker

-1L-.

eg.,

கத்தரிக்காய் எடுத்துக்கிட்டீங்களா ?
(iii) @This occurs elsewhere. eg.
தோட்டத்துலேயிருந்து
பறிச்சுக்குவேன், நான் வாங்கிக்குறேன் etc.
Sandhi: Gleu@euGus 4+ கூட்டிக்க -? வெலெயெக் கூட்டிக்கப் (போறேன்)
வெலெயெ . பார்த்துக்கலாம் -? வெலெயெப்
பார்த்துக்கலாம்
(Refer 8.20 in 2.17)
திருப்பி
கொடுக்குறேன் -5 திருப்பிக் கொடுக்குறேன்
(Refer 8.31 in 17.68)
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ACCIDENT

DIALOGUE
சுரேஷ்: என்ன

ஸார்,

எல்லாரும்

‘

ஏன்

கும்பலா

What (is the matter) sir?

Why

all

are standing crowded (here) ?

நிக்குறாங்க ?

வழிப்போக்கன் : ஒரு

விபத்து

ஸ்கூட்டரும்
காரும்
கார்
மோதிட்டுது.
டிரைவருக்குப்

An accident has‘happened here,

A

scooter and a car collided and
car driver was seriously injured.

the

பலமான

காயங்க.
சுரேஷ் :

அடடே
வந்த

! ஸ்கூட்டர்லே
ஆளு

ஆனாரு ?:

என்ன

Oh!

What

happened

to the

who came on the scooter ?

man

802 / An Intensive Course in Tamil
வழிப்போக்கன் : அவருக்குக் கார்
டிரைவரெவிடப்
Wier

பல-ஃ

காயங்க...

உடனே

அவரெ

ஆஸ்-

பத்தீரிக்குத்
தூக்கிக்கிட்டுப் போய்ட்டாங்க.
செத்துப்பபோவாரு'

ண்ணு

சொல்லுருங்க.

அதோ!

போலீஸ்காரங்க

He was more seriously injured than
the car driver.
He was taken to
hospital immediatly.
(People) say
that he would not alive.
Look! the
policemen are coming (to this side).

எல்லாம் வருங்க.

போலீஸ்காரரு :
எல்லாரும்
கொஞ்சம்
தள்ளிப்
போங்க...

இன்ஸ்-

பெக்டர் வராரு.
இந்த
விபத்து எப்படி நடத்த்து'ண்ணு யாருக்காவது
சொல்ல முடியுமா ?
வழிப்போக்கன்
எனக்குச்
சொல்ல முடியுங்க.
போலீஸ்காரரு

: சரி, நீங்க

இந்தப்

Please

all of you

go

to the sides.

The police inspector is coming. Can
anyone say how did this accident
happen ?

I can tell you, sir.

O. K.

You please come to this side.

பக்கம் வாங்க.

DRILLS
a.

b.

Variation drill

25. 98. 227.

“அவரு செத்துப்போயிடுவாரு“ண்ணு
சொல்லுறாங்க.

25. 98. 228.

யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா ?
எனக்குச் சொல்ல முடியுங்க.

Build

up drill

(1) “அவரு செத்துப்போயிடு-

“அவரு செத்துப்போயிடுவாரு'-

வாரு“ண்ணு சொல்லுறாங்க.
சொல்லுறாங்க
“செத்துப்போயிடுவாரு'-

ண்ணு சொல்லுறாங்க.
சொல்லுருங்க

ண்ணு

சொல்லுறாங்க
“அவரு செத்துப்போயிடுவாரு'ண்ணு சொல்லுருங்க.

அவரு

“செத்துப்போயிடுவாரு“ண்ணு
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எல்லாரும் கொஞ்சம் .தள்ளிப்
போங்க.
தள்ளிப்போங்க
கொஞ்சம் தள்ளிப்போங்க
எல்லாரும் கொஞ்சம் தள்ளிப்

(11) எல்லாரும் கொஞ்சம்
தள்ளிப்போங்க.
கள்ளிப்போங்க
கொஞ்சம்
எல்லாரும்

போங்க.

(1) யாருக்காவது சொல்ல

முடியுமா ?
சொல்ல

முடியுமா ?

யாருக்காவது

(2) எனக்குச் சொல்ல முடியுங்க.
சொல்ல முடியுங்க
எனக்கு

c.

யாருக்காவது சொல்ல

முடியுமா ?

சொல்ல முடியுமா 2
யாருக்காவது சொல்ல

முடியுமா ?

எனக்குச் சொல்ல முடியுங்க.
சொல்ல முடியுங்க
எனக்குச் சொல்ல முடியுங்க.

Expansion drill
(1) அவங்க

அவங்க

சொல்லுறாங்க.

“அவரு செத்துப்போயிடுவாரு'ண்ணு சொல்லுறாங்க

(ய) அவங்க தூக்கிக்கிட்டுப்

அவங்க

போய்ட்டாங்க.
ஆஸ்பத்திரிக்குத் தூக்கிக்கிட்டுப் போய்ட்டாங்க
உடனே

தூக்கிக்கிட்டுப்

போய்ட்டாங்க
(iii) யாருக்காவது

சொல்ல

தூக்கிக்கிட்டுப்

போய்ட்டாங்க.
அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்குத்
தூக்கிக்கிட்டுப் போய்ட்டாங்க.
அவங்க உடனே ஆஸ்பத்திரிக்குத்
தூக்கிக்கிட்டுப் போய்ட்டாங்க.
யாருக்காவது சொல்ல

சொல்ல

முடியுமா ?
. விபத்து எப்படி நடந்தது”
ண்ணு

சொல்லுறாங்க.
அவங்க “அவரு செத்துப்போயிடுவாரு”
ண்ணு சொல்லுருங்க.

முடியுமா ?

முடியுமா ?

யாருக்காவது விபத்து எப்படி
நடந்தது'ண்ணு சொல்ல

முடியுமா ?
d.

Question-Answer drill

(i)

6:
A:

Gi)

௦:
A:

என்ன

ஸார், ஏன் எல்லாரும் கும்பலா நிக்குறாங்க ?

ஒரு, விபத்து நடந்துட்டுதுங்க.
ஸ்கூட்டர்லே வந்த ஆளு
அவருக்குக் கார் டிரைவரெ

உடனே

என்ன
விட

ஆனாரு ?
பலமான

காயங்க....

ஆஸ்பத்திரிக்குத் தூக்கிக்கிட்டுப்

போய்ட்டாங்க.

(0)

0: இந்த விபத்து எப்படி நடந்தது"£ண்ணு யாருக்காவது
சொல்ல முடியுமா ?
A: எனக்குச் சொல்ல முடியுங்க.
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e.

Substitution drill
(0 அவரு

செத்துப் போவாரு.

அவரு செத்துப் போவாரு.

Substitute and change the
verb accordingly.

தள்ளு

அவரு

மற
பய

அவரு

தள்ளிப் போவாரு.'
மறத்து போவாரு.

அவரு

பயந்து போவாரு.

யாருக்காவது

(ம) யாருக்காவது சொல்ல

சொல்ல

முடியுமா ?

முடியுமா ?
Substitute and change the
noun accordingly.

உனக்காவது சொல்ல முடியுமா ?
உங்களுக்காவது சொல்ல

தீ
நீங்க

முடியுமா ?
அவனுக்காவது

அவன்

சொல்ல

முடியுமா ?
அவளுக்காவது சொல்ல முடியுமா?
இவங்களுக்காவது சொல்ல

அவ
இவங்க

முடியுமா ?
இதுக்காவது சொல்ல

இது
(11) எனக்குச் சொல்ல

முடியும்.

Substitute and change
noun accordingly.

எனக்குச் சொல்ல

முடியுமா 7

முடியும்.

the

சுந்தரத்துக்குச் சொல்ல முடியும்.
மாலாவுக்குச் சொல்ல முடியும்.
மூர்த்திக்குச் சொல்ல முடியும்.
போலீஸ்காரருக்குச் சொல்ல

சுந்தரம்
மாலா

மூர்த்தி
போலீஸ்காரரு

முடியும்.
f.

Transformation
(i) sug

drill

சாவாரு.

அவன்

மறப்பான்.

அவ

தள்ளுவா.

அது

விக்கும்.

(1) அவரு செத்துப்போவாரு.
இவன் மறந்துபோவான்.
அவங்க பயந்து போவாங்க.
அது வித்துப் போகும்.

அவரு செத்துப் போவாருஅவன் மறந்துபோவான்.
அவ தள்ளிப் போவா.
அது வித்துப்போகும்.
அவரு செத்துப் போனாரு.
இவன் மறந்து போனான்.
அவங்க பயந்து போனாங்க,
அது வித்துப் போச்சு.
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அவங்க பயந்து போகலெ.

(4) அவங்க பயந்து போனாங்க.
நான் மறந்து போனேன்.
அது வித்துப் போச்சு.

நான் மறந்து போகலெ.
அது வித்துப் போகலெ.

(1) அவரு செத்துப் போவாரு.

-

அவரு செத்துப் போகமாட்டாரு.
அவ தள்ளிப் போகமாட்டா.
அது வித்துப் போகாது;
இது செத்துப் போகாது.

அவ தள்ளிப் போவா.'
அது வித்துப் போகும்.
இது செத்துப் போகும்.
EXERCISES

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

g.

240081 :

gaqh eg LL

veer

GLb BTID

erro

(collide)

ஒரு ஸ்கூட்டரும் காரும் மோதிட்டுது-.
(0)
ஸி
(ய)
(20)
()
h.

ஸ்கூட்டர்லே வந்த .............. என்ன ஆனாரு ? (0௯5௦௦)
கார் டிரைன்ரெ விட ... வனை காயம். (8211005)
கார் டிரைவரெவிட பலமான ....... ௨ (injury)
அவரு ........ வாரு. (016)
இந்த

.........

எப்படி

?

(accident)

Combine the following verbs into compound verbs.

(டு சாட போஃ.......
(பி தள்ளு 4 போ 3...ய
(iii) tog * போ 3... eeeeees
i.

நடந்தது

்

(iv) apt + பேர... பவ
(0 வில் 4 போ... வ
(vi) Las -* போ... வவ

These are the statements given by Suresh.

Report

his statements

as in

the model given below.

1௦041:

சுரேஷ் : அவரு செத்துப் போவாரு.
சுரேஷ் அவரு செத்துப் போவாரு“ண்ணு
சொன்னாரு.

() சுரேஷ் : ஒரு விபத்து நடந்துட்டுதுங்க.
(0) சுரேஷ் : அவரெ ஆஸ்பத்திரிக்குத் தூக்கிக்கிட்டுப்
போய்ட்டாங்க.
(ய்

சுரேஷ் : போலீஸ்காரங்க

வருங்க.

(ம) சுரேஷ் : நான் சொல்லுறேங்க.
j.

These are the questions asked by Suresh.
model given below.

Model:

Report his questions

as

in

the

சுரேஷ் : ஏன் எல்லாரும் கும்பலா நிக்குறாங்க ?
சுரேஷ் ஏன் எல்லாரும் கும்பலா நிக்குறுங்க£ண்ணு
கேட்டாரு.
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(1) சுரேஷ் : ஸ்கூட்டர்லே வந்த ஆளு என்னஆனாரு ?
(1) சுரேஷ் : யாருக்குப் பலமான காயங்க ?
(11) சுரேஷ் : போலீஸ்காரங்க வருங்களா ?

(42) சுரேஷ் : இந்த விபத்து எப்படி நடந்தது"ண்ணு
யாருக்காவது சொல்ல

முடியுமா ?
the

Fill in the blanks by transforming
model given below.

k.

Model:

வைய

cues given in parentheses as in the
்

(வா)

வந்த
(0 அவையை
(1)

1.

(நில்லு)

கரலிலிகரும் கரடி

(நட)

(யூ...

(மோது)

பன...

(ஆகு)

Frame fourteen sentences from the given table.

Example:

wa@éancug சொல்ல முடியுமா ?
யாராலெயாவது சொல்ல முடியுமா ?

மாரு |
நீநீங்க
அவன்

|

(

|

|
|

சொல்ல

|

m.

முடியுமா
2

_

Answer these questions.

(1) நீங்க ஏதாவது

விபத்தெப்

பார்த்திருக்குறீங்களா ?

Gi) ஏதாவது ஒரு விபத்தெ எப்படி நடந்தது£ண்ணு உங்களுக்கு

எழுத முடியுமா ?
(ii) விபத்து

நடந்தா

்
போலீஸ்காரங்க

வருவாங்களா

(5) விபத்து நடந்தா போலீஸ்காரங்க

என்ன

?

செய்வாங்க ?

VOCABULARY
கும்பல்

‘crowd’

விபத்து

‘accident’

மோது

‘collide’

பலமான

‘serious’

காயம்

‘injury’

ஆளு

‘a person’

சா

‘die’

GuncSevanstie

‘the policemen’

தள்ளிப்போ

‘goto thesides’

Mesrew@udi_t

வழிப்போக்கன்

'(25ற2852

‘police inspector’
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GRAMMAR

25.98.227.
Gui is also an auxiliary
concept of ‘completive’. Example: .

25. 98. 227.

verb

which

is used

to express

the

அவரு செத்துப் போயிடுவாருண்ணு”
சொல்லுறாங்க.
எல்லாரும் கொஞ்சம் தள்ளிப் போங்க.

25.98.228.
and

As we discussed in 11.46.140 the defective verbs

@piquigy

‘cannot’

do not

have

all the

required

forms

முடியும்

0”

of conjugation.

They are inipersonal and common to all genders.
Like other defective verbs
they require dative as their subject in addition to instrumental (as in 11,46.140.

என்னாலெ

முடியும் ; உங்களாலெ

25. 98. 228.

முடியுமா 2) 1016

:

யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா 2
எனக்குச் சொல்ல முடியுங்க.

Sandhi:

டிரைவருக்கு 4 பலமான -5 டிரைவருக்குப் பலமான (காயங்க]
ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிக்கிட்டு-9ஆஸ்பத்திரிக்குத் தூக்கிக்கிட்டுப்
(போய்ட்டாங்க)
எனக்கு + சொல்ல முடியுங்க -? எனக்குச் சொல்ல முடியுங்க.
(Refer S. 18 in 2.14)
தூக்கிக்கிட்டு 4 போய்ட்டாங்க -) தூக்கிக்கிட்டுப் போய்ட்டாங்க
செத்து + போவாரு -27 செத்துப் போவாரு (15818: 5.33 1 17.70)
தள்ளி

3

போங்க

-5 தள்ளிப் போங்க

(8212 5.31 1௩ 17,68)

UNIT 25
LESSON

THE

99

SNAKE

DIALOGUE
சுரேஷ் : அது

என்னங்க ?

What is that, sir ?

சுந்தரம்: ஒரு
பெரிய
நல்ல
பாம்புங்க....இது கடிச்சா
கடிப்பட்டவங்க
உடனே
எறந்து போவாங்க...அதோ!

அந்தப்

புத்துலேயிருந்துதான்
வந்தது. நாங்க எல்லாருமாச்
சேசர்ந்து
கொன்னுப் போட்டோம்.

There is a big cobra, sir-...If it bites
anybody, he
Look there!

hill.

will die immediately.
It came from that ant-

We all killed it together.
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சுரேஷ் : பொதுவாப் பாம்பு சீக்கி்
ரமாச்
சாகாது“ண்ணு
சொல்லுவாங்க.
செத்துப் போனது மாதிரியே
கெடக்கும் .... ஆனா
கொஞ்ச
நேரத்துலே

திரும்பவும்

Generally, the snakes won't die soon,

It will lie (there) as ifit is dead.

But

life will return to it in a shart while.
Shall

(we)

pour

kerosene

and

burn

it?

அதுக்கு

வந்துடும்.
உயிர்
மண்ணெண்ணெயெ
ஊத்தி எரிச்சுப் போடுவோமா ?
சுந்தரம் : விட்டுத்தள்ளுங்க,
மிஸ்டர் சுரேஷ். அதுவாச் செத்துப் போயிடும். வாங்க,

Leave

it Mr.

now.

Come on, let us go.

Sureh!

(It)

will

die

போகலாம்.

DRILLS
a.

Variation drill

25. 99, 229.

25. 99. 230.
b.

Build

நாங்க எல்லாருமாச் சேர்ந்து கொன்னுப்
போட்டோம்.
நாம மண்ணெண்ணெயெ உளத்தி எரிச்சுப்
போடுவோமா?
நீங்க விட்டுத் தள்ளுங்க.

up drill

(0 நாங்க கொன்னுப்போட்டோம்.
கொன்னுப் போட்டோம்
நாங்க

(ii) நாம மண்ணெண்ணெயெ
ஊத்தி எரிச்சுப் போடுவோமா ?
எரிச்சுப்போடுவோமா ?
மண்ணெண்ணெயெ ஊத்தி
நாம

(6) நீங்க விட்டுத் தள்ளுங்க.
விட்டுத்
நீங்க

தன்ஞங்க

நாங்க கொன்னுப் போட்டோம்.
கொன்னுப் போட்டோம்
நாங்க கொன்னுப் போட்டோம்.
நாம மண்ணெண்ணெயெ
எரிச்சுப் போடுவோமா ?

ஊத்தி

எரிச்சுப்போடுவோமா ?
மண்ணெண்ணெயெ ஊத்தி
எரிச்சுப்போடுவோமர் ?
நாம மண்ணெண்ணெயெ எத்தி
எரிச்சுப்போடுவோமா ?
நீங்க விட்டுத் தள்ளுங்க.
விட்டுத் தள்ளுங்க

நீங்க விட்டுத் தள்ளுங்க.
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c.

Expansion drill
(1) நாங்க

நாங்க கொன்னுப் போட்டோம்.

கொன்னுப்

போட்டோம்.
சேர்ந்து கொன்னுப்
போட்டோம்
எல்லாருமா கொன்னுப்
போட்டோம்
Gi)

நாங்க சேர்ந்து கொன்னுப்
போட்டோம்.
நாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து

கொன்னுப் போட்டோம்.
நாம எரிச்சுப் போடுவோமா ?
நாம மண்ணெண்ணெயெ ஊத்தி
எரிச்சுப் போடுவோமா ?

நாம எரிச்சுப் போடுவோமா?

மண்ணெண்ணெயெ
ஊத்தி
எரிச்சுப் போடுவோமா ?
d.

Question-Answer drill

@) Q:
(i)
e.

அது

என்னங்க

?

&:.

அது ஒரு

பெரிய நல்ல

பாம்புங்க.

Q:

மண்ணெண்ணெயெ

A:

விட்டுத் தள்ளுங்க, அதுவாச் செத்துப் போயிடும்.

ஊத்தி எரிச்சுப் போடுவோமா

?

Substitution drill

நாங்க கொன்னுப் போட்டோம்.

(0) நாங்க கொன்னுப்
போட்டோம்.
Substitute and change the
verb accordingly.
எரிச்சுப் போடு

அடிச்சுப் போடு
தின்னுப் போடு

குடிச்சுப் போடு
(ய) நீங்க விட்டுத் தள்ளுங்க.
Substitute and change
verb accordingly.

நாங்க
நாங்க
தாங்க
நாங்க

எரிச்சுப் போட்டோம்.
அடிச்சுப் போட்டோம்.
தின்னுப் போட்டோம்.
குடிச்சுப் போட்டோம்.

நீங்க விட்டுத் தள்ளுங்க.

the

தின்னுத் தள்ளு
எழுதித் தள்ளு
சிகரெட் பிடிச்சுத் தள்ளு
வாங்கித் தள்ளு
(11) கடிபட்டவங்க எறந்து

நீங்க தின்னுத் தள்ளுங்க.
நீங்க எழுதித் தள்ளுங்க.
நீங்க சிகரெட் பிடிச்சுத் தள்ளுங்க.
நீங்க வாங்கித் தள்ளுங்க.
கடிபட்டவங்க

எறந்துபோவாங்க.

போவாங்க.
Substitute and change the
verb accordingly.
அடிபடு

அடிபட்டவங்க எறந்துபோங்க.
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f.

Transformation drill

(1) நாங்க கொன்னுப்

நாங்க கொன்னுப் போடுவோம்.

போட்டோம்.
அவங்க

அவங்க எரிச்சுப் போடுவாங்க.

எரிச்சுப்

போட்டாங்க.

அவரு விட்டுத் தள்ளுனாரு.

அவரு விட்டுத் தள்ளுவாரு.

இவன் தின்னுத் தள்ளுனான்.

இவன் தின்னுத் தள்ளுவான்.
நாங்க கொன்னுப் போடுறோம்.

(1) நாங்க கொன்னுப்
போடுவோம்.
அவங்க

எரிச்சுப்

அவங்க

எரிச்சுப் போடுறாங்க.

போடுவாங்க.'

அவரு விட்டுத் தள்ளுவாரு.

அவரு விட்டுத். தள்ளுறாரு-

இவன் தின்னுத் தள்ளுவான்.

இவன்

(111) நாங்க கொன்னுப்

நாங்க கொன்னுப் போடலெ.

போடுறோம்.
அவங்க எரிச்சுப் போடுறாங்க.

அவரு விட்டுத் தள்ளுனாரு.
இவன் தின்னுத் தள்ளுனான்.
(1) இவன் தின்னுத் தள்ளுவான்.
அவங்க

தின்னுத் தள்ளுறான்.

அவங்க எரிச்சுப் போடலெ.
அவரு விட்டுத் தள்ளலெ.
இவன் தின்னுத் தள்ளலெ.
இவன் தின்னுத் தள்ள
அவங்க

எரிச்சுப்

போடுவாங்க.
அவரு விட்டுத் தள்ளுவாரு.
நாங்க கொன்னுப்
போடுவோம்.

மாட்டான்.

எரிச்சுப் போட

மாட்டாங்க.

அவரு விட்டுத் தள்ள மாட்டாரு.
நாங்க கொன்னுப் போட
மாட்டோம்.

EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

அது ஒரு பெரிய ............... (௦௦௨)
அது ஒரு பெரிய

நல்லபாம்பு.

(ப் கடிபட்டவங்க உடனே geonygedbessees eure. (die)
(i) நல்ல பாம்பு ............. க்கும். (bite)
(iii) அது ............ லேயிருந்து வந்தது. (anthill)
த
அதுக்கு உயிர் cusGiGw. (again, return)
(மூ பப்ப வவவய ஊத்துவோமா ? (68105202)
(vi) மண்ணெண்ணெயெ கவ்வி வவ்விய Geunton ? (pour)
(VII) அதெ...

.பப்போமா

(ம்ம)

ங்க (122179)

நீங்க...

? (burn)

872 / An Intensive Course in Tamil
h.

Combine the following verbs into compound verbs.

(0 கொல்லு
(ii) oT
(0

+

அடி

4 போடு...

போடு?.....ப..
* போடு:..... எனவவ

(iv) தின்னு 4 போடு... cee
(ம) குடி - போடு₹.......ப
Report them as in the model given below.

These are the statements.

j.

Model:

சுரேஷ் : பாம்பு சீக்கிரமா சாகாது.

சுரேஷ் பாம்பு சீக்கிரமா சாகாது'ண்ணு

(0 சுரேஷ் : பாம்பு செத்துப் போனது

சொன்னாரு.

மாதிரி கெடக்கும்.

(4) சுந்தரம் : பாம்பு புத்துலேயிருந்து வந்தது.
(11)

சுந்தரம் : அதுவாச்

(19) சுந்தரம் : நாங்க
போட்டோம்.
j.

செத்துப் போயிடும்.

எல்லாருமா

சேர்ந்து

கொன்னுப்

Write the word represented by the formula.

k.

@ செத்துப்போ
(1) செத்துப்போ

1ம்: ..........பஃ
4 Fut. Subjunctive=... eee

(11)

,

செத்துப்போ

881.௨

(0): .........

வ

(1) செத்துப்போ

+ Rel. Part (Pa) : பவ

(9) செத்துப்போ
(vi) செத்துப்போ

- Pr. Participial noun (masc); «see
+ Pa. Participial noun (fem): (பைல

(vii) Oe SgniGua

+

Partcipial noun (masc. Neg) : --ewsseeseees

(11)
(20)
(0
௦ம்)
(xii)
(211)

செத்துப்போ + Verb. Part. : eee
செத்துப்போ |) எம். வா. (1122): அவவ
செத்துப்போ -- "/சம்வ1 ௦0௩: .....
வ
செத்துப்போ 4 மேய்: ..........
செத்துப்போ 4 லோம். (1162): .....
வவ
செத்துப்போ -*- 0000658.; ... (வகை

(ப்)

செத்துப்போ

-- லோ௦65,

(1122): டை,

Write the word represented by the formula.

Example:

#rarg

em + Neuter Fut. Neg.

(0 கடி

* 14-1௪ 1:05. 1122: வைய

(ii) எற

4 1412பர்சா 1204, 11சத : பவ

(ii) eur + 11201௭ 104. 122: .....்.்ீ...
(iv) Gat. + Neuter Fut. Neg: ............
(v) orf + Neuter Fut. Neg: ....:.......
' (vi) Gum + Neuter Fut. Neg: ........ given
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1.

Write the word represented by the formula.
(i) Geg@

+ Perfect:

Gi) Ge@

+

(iii) Geg@
(iv) Gea
m.

............

Progressive:

............

+ Completive: ............
+ Reflexive: oc

Answer these questions.
(1) நீங்க நல்லபாம்பெப் பார்த்திருக்குறீங்களா ?
(11) நல்லபாம்பெக்

கண்டா

போட்டுடணுமா
(ili) பொதுவா,

உடனே

அதெக்

பாம்பு சீக்கிரமா சாகாதா

(1) பாம்பு எதுலே

கொன்னுப்

?
?

இருக்கும் ?

VOCABULARY
நல்லபாம்பு
எற்
கொல்லு
.

பாம்பு
திரும்பவும்

‘cobra’
‘die’
‘kill’
‘snake’
‘again, return’

மண்ணெண்ணெ.

விட்டுத் தள்ளு

கடி
புத்து
பொதுவா
கெட

‘bite’
‘anthill’
‘in general’
‘lie down’

2 u%@,

‘life’

எரி

‘burn’

‘kerosene’

‘leave’

GRAMMAR
Gung is an auxiliary verb which is used to express the concept - 25.99.229.
of ‘completive with nuance of malicious intent.”
Example :

25. 99, 229.

நாங்க எல்லாருமாச் சேர்ந்து கொன்னுப்
போட்டோம்.
நாம மண்ணெண்ணெயெ ஊத்தி எரிச்சுப்
போடுவோமா ?

The main verbs such as Glanedey ‘kill’ and «tf ‘burn’ have the notion
‘malicious intent’ and the auxiliary verb @um@ denotes the completion
the notion indicated by the main verbs.

Gum@

of
of

It is to be noted that the lexical verb

means ‘put’ and this does not have the semantic nuance we mentioned

above.

25.99.230.

geir@m is used to express the concept of ‘riddance’.

25. 99. 230.
This

auxiliary

means ‘push’.

verb

Example:

நீங்க விட்டுத் தள்ளுங்க.
is homophonous

with

the lexical

verb

geire@m

which
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4 போட்டோம் -5 கொன்னுப்போட்டோம்

ஊம் : கொன்னு

எரிச்சு * போடுவோமா

-அஎரிச்சுப்போடுவோமா

விட்டு , தள்ளுங்க -2விட்டுத்தள்ளுங்க
செத்து

4 போனது

5 செத்துப் போனது

(Refer 8.33 1௦ 17.70)

கொஞ்சம் -. நேரத்துலே -5,கொஞ்ச நேரத்துலே (Refer §.2 in 1.1.)
நேரம் 4 உலே -7 நேரத்துலே (Refer $.17 in 2.13)
எல்லாருமா * சேர்ந்து 5 எல்லாருமாச் சேர்ந்து
சீக்கிரமா * சாகாது -5.சீக்கிரமாச் சாகாது

அதுவா

4 செத்து

2 அதுவாச் செத்துப் (போயிடும். (862 5.21 in 3.20)

UNIT

25
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DIALOGUE
Shed:

என்னப்பா,
துணியெயும்

எல்லாத்
சலவெ

Have (you) washed all the clothes?

செய்துட்டேயா ?
சலவெக்காரன்

ண:

ஆமாங்க,

எல்லாத்
துணியெயும்
சலவெ
செய்தாச்சுங்க.
சரி பார்க்குறீங்களா ?
சுந்தரம்: கொஞ்சம்

இரப்பா.

கணக்குப்

புஸ்தகத்தெ

எடுத்துகிட்டு

வந்துடு-

றேன்.
சரி, இப்பச்
சொல்லு.

Yes, sir.
washed.

All the clothes have been
Will (you) please check ?

Wait a while please. (I) will bring
the account book:...Right, now (you)
tell me.
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சலவெக்காரன் : ரெண்டு வேஷ்டி,

நாலு

ஜிப்பா,

பனியன்,

லுங்கி,

ஆறு
ரெண்டு

அஞ்சு

துண்டு,

மூணு தலெயணெஉறெ,
ஜமுக்காளம்,

போர்வெ

ஒரு

three pillow

two lungies; five towels,

covers,

one thick

bed

spread and three bed sheets... In
total, there are twentysix items, sir-.-Is everything alright sir ?

.... மொத்தம்

இருபத்தியாறு

உருப்இருக்-

சுந்தரம் : சரியா இருக்குது.

மூணு

பேண்டும்
ரெண்டு
சட்டெயும் இஸ்திரி
போட
கொடுத்திருந்தேன்.
அதுக்கெல்லாம்
இஸ்திரி போட்டாச்சா ?
ஆமாங்க.

இஸ்திரி

பபோட்டு

நேத்தேஅம்மாகிட்டெக்
கொடுத்தாச்சுங்க.
சுந்தரம் : இந்தா,

six banians,

மூணு

படிங்க. சரியா
குதுங்களா ?

சலவெக்காரன்

There are two dhoties, four jubbas

பத்து

ரூபாய்

இருக்குது. சரியா இருக்குதாாண்ணு
எண்ணிப்
பாரு.. இந்தச் சட்டெயிலே இந்தப் பக்கம்
கற
ஆயிட்டுது.
உன்னா வெ
இதெப்
போக்க முடியுமா ?

(Yes), everything is alright.
(1) had
given three pants and two shirts for
pressing...Have you pressed all of
them ?

Yes, sir. (I) had
given them
to
Madam yesterday itself after pressing.
\

Take this! There are ten rupees...
Please count and check... There is a
stain in this shirt...Can you remove
it?

சலவெக்காரன் : கொடுங்க....நான்
செய்து பார்க்குறேங்க.

Please give it sir....Let me try.

சுந்தரம் : இந்தா

Take it! Wash it well and see....If
the stain does'nt go, bring (it) back

.... நல்லாத்

துவெச்சுப் பாரு....கறெ
போகாட்டா
உடனே
கொண்டு
வந்து

immediately.

கொடுத்துடு.
சலவெக்காரன்

: சரிங்க.

Alright, sir.
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‘DRILLS
a.

Variation drill

25. 100. 231.

நான் எல்லாத் துணியெயும் சலவெ
வெய்தாச்சுங்க.

நான் நேத்தேஅம்மாகிட்டெக்கொடுத்தாச்சு.
25. 100. 232,

b.

Build

நான் செய்து பார்க்குறேங்க.
நீ நல்லாத் துவெச்சுப் பாரு.

up drill

(1) நான் எல்லாத் துணியெயும்
சலவெ செய்தாச்சுங்க.
சலவெ செய்தாச்சுங்க
எல்லாத் துணியெயும்
நான்

(1) நான் நேத்தே அம்மாகிட்டெக்

நான் எல்லாத் துணியெயும்
சலவெ செய்தாச்சுங்க.
சலவெ செய்தாச்சுங்க
எல்லாத் துணியெயும் சலவெ
செய்தாச்சுங்க.
நான் எல்லாத் துணியெயும்
சலவெ செய்தாச்சுங்க.

அம்மாகிட்டெ

நான் நேத்தே அம்மாகிட்டெக்
கொடுத்தாச்சு.
கொடுத்தாச்சு
அம்மாகீட்டெக் கொடுத்தாச்சு.

நேத்தே

நேத்தே அம்மாகிட்டெக்

கொடுத்தாச்சு.
கொடுத்தாச்சு

கொடுத்தாச்சு
நான்

நான் நேத்தே

அம்மாகிட்டெக்

கொடுத்தாச்சு.
Gil) நீ நல்லாத் துவெச்சுப் பாரு.
துவெச்சுப் பாரு
நல்லா

நீ
c.

நீ நல்லாத் துவெச்சுப் பாரு.
துவெச்சுப் பாரு
நல்லாத் துவெச்சுப் பாரு
நீ நல்லாத் துவெச்சுப் பாரு.

Expansion drill

(0) நான் கொடுத்தாச்சு.

நான் கொடுத்தாச்சு.

அம்மாகிட்டெக்

நான் அம்மாகிட்டெக்

கொடுத்தாச்சு
நேத்தே கொடுத்தாச்சு

கொடுத்தாச்சு.
்
நான் தேத்தே அம்மாகிட்டெக்
கொடுத்தாச்சு.
்
நான் இஸ்திரிபோட்டு நேத்தே
அம்மாகிட்டெக் கொடுத்தாச்சு.

இஸ்திரி போட்டு
கொடுத்தாச்சு
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(11) நீ இஸ்திரி போட்டாச்சா
அதுக்கெல்லாம் இஸ்திரி
போட்டாச்சா 2?
d.

?

Question-Answer drill
(i)

0:

என்னப்பா,

எல்லாத்

செய்துட்டேயா

(1)

(11)

(12)

e.

நீ இஸ்திரி போட்டாச்சா ?
நீ அதுக்கெல்லாம் இஸ்திரி
போட்டாச்சா ?

துணியெயும்

சலவெ

?

&:

ஆமாங்க.

௦:

சரியா இருக்குதுங்களா ?

A:

சரியா இருக்குது.

0:

நீ இஸ்திரி

4:

ஆமாங்க.

0:

உன்னாலெ

A:

கொடுங்க.... நான் செய்து பார்க்குறேங்க.

போட்டாச்சா

2

இதெப் போக்க முடியுமா ?

Substitution drill
(0) நான் செய்தாச்சு.

நான் செய்தாச்சு.

Substitute and change the
verb accordingly.

கொடுத்து

ஆகு

நான் கொடுத்தாச்சு.

பார்த்து ஆகு

நான் பார்த்தாச்சு.

போட்டு ஆகு
துவேச்சு ஆசு
வரெஞ்சு ஆகு

நான் போட்டாச்சு.
நான் துவெச்சாச்சு.
நான் வரெஞ்சாச்சு.

(1) நான் கொடுத்தாச்சு.
Substitute
நாங்க
நாம
நீ
நீங்க
அவன்

நான் கொடுத்தாச்சு.
நாங்க கொடுத்தாச்சு.
நாம கொடுத்தாச்சு.
நீ கொடுத்தாச்சு.
நீங்க கொடுத்தாச்சு.
அவன் கொடுத்தாச்சு.

அவ

அவ

அவரு
அவங்க

அவரு கொடுத்தாச்சு.
அவங்க கொடுத்தாச்சு.
அது கொடுத்தாச்சு.

அது
(ili) நான் செய்து பார்க்குறேன்.

கொடுத்தாச்சு.

நான் செய்து பார்க்குறேன்.

Substitute and change the
verb accordingly.

துவெச்சுப் பாரு

நான் துவெச்சுப் பார்க்குறேன்:
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போட்டுப் பாரு
வெளெயாடிப் பாரு
ஏறிப் பாரு

(1) இது வேஷ்டி.

இது ஷேஷ்டி.

Substitute
சட்டெ

இது சட்டெ.
இது ஜிப்பா.
இது பனியன்.

ஜிப்பா
பனியன்

இது லுங்கி.
இது துண்டு.

லுங்கி

துண்டு
(1) இது ஜமுக்காளம்.
Substitute
போர்வெ

தலெயணெ
f.

நான் போட்டுப் பார்க்குறேன்.
நான் வெளெயாடிப் பார்க்குறேன்.
நான் ஏறிப் பார்க்குறேன்.

உறெ

'இது ஜமுக்காளம்.
இது போர்வெ.
இது தலெயணெ

உ.றெ.

Transformation drill

(பி நான் செய்தேன்.
நான் எடுத்தேன்.
நான் இஸ்திரி போட்டேன்.
நான் துவெச்சேன்.
(11) நான் செய்து பார்க்குறேன்.
அவரு

துவெச்சுப்

நான் செய்தாச்சு.
நான் எடுத்தாச்சு.

நான் இஸ்திரி போட்டாச்சு.
நான் துவெச்சாச்சு.
நான் செய்து பார்த்தேன்.
அவரு துவெச்சுப் பார்த்தாரு.

பார்க்குறாரு.

நீங்க எழுதிப் பார்க்குறீங்க.
அவங்க

போட்டுப்

நீங்க எழுதிப் பார்த்தீங்க.
அவங்க போட்டுப் பார்த்தாங்க.

பார்க்குறாங்க.
அது

ஏறிப் பார்க்குது.

(ய) நான் செய்து பார்த்தேன்.
நீங்க எழுதிப் பார்த்தீங்க.
அவங்க

போட்டுப்

அது ஏறிப் பார்த்தது.
நான் செய்து பார்க்கலெ.
நீங்க எழுதிப் பார்க்கலே.
அவங்க போட்டுப் பார்க்கலெ.

பார்த்தாங்க.

அது ஏறிப் பார்த்தது.
அவரு துவெச்சுப் பார்த்தாரு.
(iv) அவரு

துவெச்சுப்

பார்ப்பாரு.

அது ஏறிப் பார்க்கும்.
. நீங்க எழுதிப் பார்ப்பீங்க.
நான் செய்து பார்த்தேன்.

அது ஏறிப் பார்க்கலெ.
அவரு துவெச்சுப் பார்க்கலெ.
அவரு

துவெச்சுப் பார்க்க

மாட்டாரு.

அது ஏறிப் பார்க்காது.
நீங்க எழுதிப் பார்க்க மாட்டீங்க.
நான் செய்து பார்க்கமாட்டேன்.
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EXERCISES
g.

Fill in the blanks using the cues given in parentheses as in the model given
below.

Model:

எல்லாத் துணியெயும் பபப

ய்ட் யய துட்டேயா ?
(wash, as clothes)

எல்லாத் துணியெயும் சலவெசெய்துட்டேயா 7
(0) நான்...eee +

(ம) அது... erences
(1)

அது............

(iV) SGI

verve

(v) அது

ஃ வையவ

(எடி நீ வய
h.

Combine

(0
(1)
GH)
(iv)

(Vv)
(ம)
(1)
(11)
i.

௪ எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுறேன்.
(account book)

(dhoti)
(lungi)
(towel)
(211107 ௦)

(press)

the following verbs into compound

verbs.

செய் . ஆகு 2... பப
கொடு _ ஆகு 3 ..... பவ
பாரு * ஆகு2 பப
போடு ; ஆசூ₹..........
வவ
துவெ * ஆகு 2...
செய் * பாரு...
துவெ- பாரு:..........
போடு 4 பாரு: பபப

Fill in the blanks using the cues as in the model given below.
Model:

எல்லாத் துணியெயும்.

(சலவெ

..............

செய்)

எல்லாத் துணியெயும் சலவெ

செய்தாச்சு.

() கணக்குப் புஸ்தகத்தெ எடுத்துக்கிட்டு..........

(வா)

(1) அதுக்கெல்லாம்

(போடு)

இஸ்திரி

.............

(ili) நான் இப்ப.............
(சொல்லு)
(2) நேத்தே அம்மாகிட்டெ ............
(கொடு)
(1) சரியா இருக்குதா'ண்ணு ............
(எண்ணிப் பாரு)
(0)

இந்தக் கறெயெப்

(போக்கு)

............

_
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ர். Change

the

given

nouns

into

the objective

and add at the left to the

. verbs in the sentences given below.

(i) grew? : நீ சலவெ

செய்துட்டேயா?

மே புஸ்தகம் : நான் எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுறேன்.
(ili) இது : நீ கொடுத்துடு.
k.

Change the given nouns

into the locative

in the sentences given below.

and add at the left to the verbs

:

்

(0 அம்மா : நேத்தே கொடுத்தாச்சுங்க.
(ii) நீ: நான் இஸ்திரி போட கொடுத்தேன்.
(ill) நான் : கறெபோகாட்டா கொடுத்துடு.
1.

Fill.in the blanks as in the model given below.
.

Model:

ரெண்டு

வேஷ்டி,

நாலு

ஜிப்பா....

மொத்தம் ஆறு உருப்படிங்க.

(1) ரெண்டு வேஷ்டி, ஆறு பனியன்............
QUOTE BLD + sree eee ees உருப்படிங்க.

(i) நாலு ஜிப்பா, ரெண்டு லுங்கி, அஞ்சு துண்டு ..........
மொத்தம்

ககககிககக்க்கககேக உருப்படிங்க.

(iii) மூணு போர்வெ,

நாலு தலெயணெ

மொத்தம் ....... அவ

உறெ,

அஞ்சு துண்டு...

உருப்படிங்க.

(2) ஒரு ஜமுக்காளம், ரெண்டு லுங்கி, நாலு ஜிப்பா...
மொத்தம் ....... ௮

m.

ருப்படிங்க.

Fill in the-blanks using the cues as in the model given below.

34௦0௪1 : நாண் .............. கொடுத்திருந்தேன். '
(இஸ்திரி போடு)

நான் இஸ்திரிபோட கொடுத்திருந்தேன்.

(டு நான் ........... கொடுத்திருந்தேன்.

(துவெ)
(௪லவெ செய்)
(கறெயெப் போக்கு)

(எண்ணு)
n.

Make your

Answer the questions.

Model:

3

answers like the model given below.

உன்னாலெ இசெச் செய்ய முடியுமா 7?

&.. நான் இதெச் செய்து பார்க்குறேங்க.
_ 03௦ உன்னாலெ இதெத், துவெக்க முடியுமா ?
(i) 0, உன்னாலெ இஸ்திரி போட முடியுமா ?

(ஸ் 0. உன்னாலெ அம்மாகிட்டெக் கொடுக்க.முடியுமா ?
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the correct

blanks with

Fill in the

o.

pronouns required in the

following

sentences.

(0...
கொடுத்துடு.
(யு...
கொடுங்க.
பக...
செய்து பார்க்குறேங்க.
(மே... வ
இருக்குது.
(V) coerce eens எல்லாத் துணியெயும் சலவெ
(மி... ௮டசரி பார்க்குறீங்களா ?
(Vil) பப்ப நல்லாத் துவெச்சுப் பாரு.
Give an answer with negative if-clause to
the cues given in parentheses.

ற.

Model:

நீ சட்டெயெ
(கறெபோ)

சரி. கறெபோகாட்டா
கொடுத்துடுறேன்.

செய்துட்டேயா

of these

each

questions

?

using

கொடுத்துடுறேயா ?
நான் சட்டெயெக்

(0 நீ துணியெக் கொடுத்துடுறேயா 2
(௪லவெ செய்)
Gi) நீ பேண்டெ.க் கொடுத்துடுறேயா ?

(இஸ்தீரிபோடு)

(111) நீ துவெச்சுப் பார்க்குறேயா ?
(கறெபோ)
q.

Answer these questions.

(ப உங்ககிட்டெ என்னென்ன துணி இருக்குது ?
(ii) நீங்க உங்க துணியெ எப்பத் துவெப்பீங்க ?
(111) உங்க துணியெ எல்லாம் சலவெ செய்றவனோட
என்ன
(0)

பேரு

?

நீங்க போனவாரம்

போட்ட

துணியெ

எல்லாம் அவன்

சலவெ செய்தாச்சா ?
(2) உங்ககிட்டே எத்தனெ போர்வெ இருக்குது ?
(0) நீங்க உங்க சட்டெக்கெல்லாம் இஸ்திரி போட்டாச்சா 2

VOCABULARY
என்னப்பா

‘Hey’

சலவெ

சரிபாரு

‘check’

இரு

கணக்கு

‘account’

வேஷ்டி

‘dhoti’

.

செய்

‘wash, as clothes’
‘wait’

கணக்குப்
புஸ்தகம்

ஜிப்பா

5

‘account book’

Subba’
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பனியன்
துண்டு
தலெயணெ
உறெ
வபோர்வெ
பேண்டு

‘banian’
‘towel’

லுங்கி
தலெயணெ
ஜமுக்காளம்

‘lungi*
‘pillow’
‘thick bed

‘pillow cover’
‘bed sheets’
உருப்படி

‘item’

‘pants’

‘press’

இஸ்திரிபோடு

spread’

எண்ணு

‘count’

எண்ணிப்பாரு

‘count and check’

கறெ

‘stain’

போக்கு

‘remove’

துவெ

‘beat down, as

சலவெக்காரன்

'ேஞ்டி'”

clothes’

GRAMMAR
25.100.234.

Like the auxiliary verb

auxiliary verb -.9,ée

is also

expressed by the main verb.

25. 100. 231.

25.100.232.

~@ (Refer 25.96.224.),

used to denote

the

the completion

conjugated

of the

நான் எல்லாத் துணியெயும் சலவெ .
செய்தாச்சுங்க.
நான் நேத்தே அம்மாகிட்டெக் கொடுத்தாச்சு.

In the verbal composition, the auxiliary verb -wag5

the meaning of trying or attempting to achieve what is expected
action expressed by the main verb. Example :

25. 100, 232.

action

Example:

is used in

by doing the

நான் செய்து பார்க்குறேங்க.
நீ நல்லாத் துவெச்சுப் பாரு.

Sandhi : எல்லா

4 துணியெயும் -_ எல்லாத் துணியெயும்
கணக்கு புஸ்தகத்தெ -_ கணக்குப் புஸ்தகத்தெ
(Refer S. 4 in 1.2)
புஸ்தகம் 4 எ -?புஸ்தகத்தெ (18612 8.17 1 2.13)
எண்ணி

.. பாரு

5 எண்ணிப்

பாரு

(8642: 5.31 1 17.68)

துவெச்சு 4 பாரு 5துவெச்சுப் பாரு (212 5.33 1௩ 17.70)
பார்க்குறேன் 4 ங்க -2 பார்க்குறேங்க (6818 5.30 1௩ 16.61)
சரிபார்க்குறீங்க 4 ஆ -2சரிபார்க்குறீங்களா
இருக்குதுங்க

* ஆ -5 இருக்குதுங்களா

(156122 5,19 1௩ 2.14)

WORD

INDEX

அ

அக்கவுண்ட்
அக்கா
அங்கே

- அக்கவுண்ட்

- அக்கா

16.64

- அங்கே

15.60

அஞ்சு - ஐந்து 1.6
அட்மிஷன்

- அட்மிஷன்

அண்ணி

- அண்ணி

15.58

அண்ணெக்கு - அன்றைக்கு
அத்தெ - அத்தை 7.35

1.10

அதனாலெ - அதனாலே
15.55

அதிகாலெயிலே

11.47

15.56

- அதிகாலையிலே

அட!-அட[!4.24
அடக்கமான

-அடக்கமான

8.38
1.10

அதிசய(ம்) - அதிசயம் 23.91
அது

- அது

அடிக்கடி - அடிக்கடி 16.66

அது

- அவை

அடுத்த - அடுத்த 8.37

அதெல்லா(ம்)-அதையெல்லாம் 1.9

அடி

- அடி

11.44

அடுப்பு - அடுப்பு 12.49
அடெமழெ - அடைமழை

அண்ணா - அண்ணா 15.57

1.2
1.6

அந்த - அந்த 1.8
18.75

அந்தக்கால(ம்) - அந்தக்காலம்
16.65
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அநேகமா

- அநேகமாக

13.51

அவங்க

அநேகமா

- அநேகமாக

14.54

அவசரமா

அப்ப

- அப்போது

8.38

- அவர்கள்

1.7

- அவசரமாக

8.37

_அவசிய(ம்) - அவசியம் 16.67

அப்படியா - அப்படியா 7.34
அப்படீன்னா - அப்படி என்றால்

அவசிய(ம்)

- அவ்சியம்

அவமரியாதெ

24.95

- அவமரியாதை

6.32
அப்படீன்னாத்தான் ~

அப்படியென்றால்தான் 15.55
அப்பள(ம்) - அப்பளம்
அப்பா

- அப்பா

7.36

- அவர் 1.1

அழகு
2.15

அம்ம(ன்)

- அவர்

அவரு

அழகான

அம்பத்தியஞ்சு - ஐம்பத்தைந்து
- ஐம்பது

அவரு

4.25

- அம்மன்

11

அவரெக்காய்- அவரைக்காய் 25.97

1.7

அப்புற(ம்) - அப்புறம் 4.24

அம்பது

15.60

1.10

2.17

அழுகிப்போ - அழுகிப்போ

18.75

அழெச்சுவா

22.88

அள்ளு

23.92

- அழகான

- அழகு

- அழைத்துவா

- அள்ளு

17.73

அளவுச் சாப்பாடு - அளவுச்-

அம்மன் களர்வலர[ம்) - அம்மன்
ஊர்வலம்
அம்மா

- அம்மா

சாப்பாடு

23.92

1,7

அறெ

அர்ச்சனெ

- அர்ச்சனை

அர்ச்சனெ

பண்ணு

21.85

- அரசர்

அரசியல்

- அறுவடை

- அறை

3.22

18.75

1.5

அறிமுகப்படுத்து -

- அர்ச்சனை

பண்ணு 21.85
அரசரு

அறுவடெ

11.47

அறிமுகப்படுத்து 16.64
அனுப்பு - அனுப்பு 5.30
அனுப்பு

- அரசியல் 20,83

- அனுப்பு

அனுபவம்)

7.35

- அனுபவம்

24.95

அரசியல் பொதுக்கூட்ட(ம்) அரசியல். பொதுக்கூட்டம்
அரபிக்கடல்

- அரபிக்கடல்

20.83

ஆ

2.15

அரிசி - அரிசி 23.92

ஆக்கு - ஆக்கு

அருவி - அருவி 22.89
அரெ - அரை 3.21

ஆகஸ்ட்

அரெடிக்கெட்

ஆகு

- அரை

டிக்கெட்
4.25

அல்லது
அல்வா

- அல்லது
- ௮ல்வா

21.86
22.89

அலங்கரி

-

அலங்கரி

அலமாரி

- அலமாரி

11.47

அவ்வளவு

- அவ்வளவு

- அவள்

- ஆகு

8.38

17.09

ஆங்கில(ம்) - ஆங்கிலம் 1.11
ஆசிரிய(ன்) - ஆசிரியன் 1.1
ஆசிரியெ - ஆசிரியை 2.13
ஆசெப்படு - ஆசைப்படு 16.67
ஆட்சித்தலெவரு - ஆட்சித்தலைவர்

1.9

19.78

அலுமினியப்பாத்திர(ம்) அலுமினியப் பாத்திரம் 19,80
அவ

23.91

- ஆகஸ்ட்

1.12

ஆண் - ஆண் 214
ஆண்டு - ஆண்டு 8.38
ஆப்பிள் - ஆப்பிள் 3.21

ஆபீஸ் - ஆமீஸ் 2.17

1.10

அவர(ன்)

- அவன்

1.10

அவங்க

- அவர்கள்

1.5

அவங்க

- அவர்கள்

1.5

ஆமா

- ஆமாம்

1.3

அமிர்தாஞ்சன(ம்) -

அமிர்தாஞ்சனம் 18.76
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ஆயிர(ம்) - ஆயிரம் 8.38

ஆரஞ்சுப்பழ(ம்) - ஆரஞ்சுப்பழம்
‘

3.21

ஆரம்பவிழா - ஆரம்பவிழா
ஆரம்பி - ஆரம்பி 17.70

இலக்கணம்) - இலக்கணம் 17.70
இலக்கிய(ம்) - இலக்கியம் 16.66
இலக்கிய வரலாறு - இலக்கிய

19.78

வரலாறு

இவ்வளவு

- இவ்வளவு

24.94

10.43

ஆழம்) - ஆழம் 16.62

இவ - இவள் 1.10

ஆறு - ஆறு 1.6

இவ - இவள் 1.10
இவ(ன்) - இவன் 1.10
இவ(ன்) - இவன் 1.10
இவங்க - இவர்கள் 1.5
இவங்க - இவர்கள் 1.5
இவரு - இவர் 1.2
இவரு - இவர் 1,2
இறுக்கமா - இறுக்கமாக 12.49
இன்லண்ட் லெட்டர் இன்லண்ட் லெட்டர் 21.86
இன்னும்) - இன்னும் 12.50
இன்னொரு - இன்னொரு 20.83
இன்னொரு - இன்னொரு 15.55

ஆறு - ஆறு 11,479
ஆனத்த(ம்)

- ஆனந்தம்

19.81

ஆளு - ஆள் 25.98
ஆனா - ஆனால் 2.17

இ
இங்கே - இங்கே 2.14

இட்லி - இட்லி 6.32
இண்டியன்

- இண்டியன்

இண்ணெக்கு

9.40

- இன்றைக்கு 5.28

இது - இது 1.2

இது - இவை 1.6
இதெல்லா(ம்)-இதையெல்லாம் 1.9
இதோ - இதோ 7.34

இந்த - இந்த 1.8
இந்தி - இந்தி 1.9

இந்தியங்க - இந்தியர்கள் 1.3

இந்தியா - இந்தியா 1.7

இந்துமகாசமுத்திர(ம்) -

இன்ஸ்டிடியூட்டு

2.15

இன்ஸ்பெக்டர் - இன்ஸ்பெக்டர்
.
25,08
இனிப்பு - இனிப்பு 12.50
இனிமே - இனிமேல் 17.70
இஸ்திரிபோடு - இஸ்திரிபோடு
இஷ்ட(ம்) - இஷ்டம் 3.22

உட

2.15

இரு -இரு 2.13

உக்காரு

- உட்கார்/உட்காரு

இரு - இரு 25.100

உங்க - உங்கள் 1.1

இருந்து(ம்) - இருந்தும் 17.72
இருபத்தியாறு - இருபத்தியாறு

உச்சி - உச்சி 22.88
உடம்பு - உடம்பு 12.48
உடலு - உடல் 11.45

2.15

இருபது - இருபது 1.12

உடனடியா

இருமல் - இருமல்

உடனே
உண்டு
உண்மெ
உதவிஉப்பு -

12.48

இருமு - இருமு 12.48
இல்லெ - இல்லை 1.2

இல்லெ - இல்லை 1.3

இல்லே - இல்லே 1.3

7.34

25.100

இந்துமகாசமுத்திரம்

இப்ப - இப்போது 1.4
'இப்படி - இப்படி 12.50
இமயமலெ - இமயமலை

இன்ஸ்டிடியூட்டு -

- உடனடியாக

- உடனே 5.28
- உண்டு 22.88
- உண்மை 8.39
உதவி 11.46
உப்பு 23.92

4.24

24.95
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உப்புமா

- உப்புமா

எதிர்பாரு - எதிர்பார் 15.58

6.32

உயிரு - உயிர் 25.99
உருப்படி - உருப்படி 25.100
உருளெக்கெழங்கு உருளைக்கிழங்கு 7.36
உலக(ம்) - உலகம் 16.67

உழெ-

உழை

1.12

எந்த - எந்த 1.8

எப்பவு(ம்) - எப்போதும் 11.46
எரி - எரி 25.99

ஊட்டு - ஊட்டு 7.36
ஊத்து - ஊத்து 7.35

எழு

- எழு

எழுது

11.47

12.49

- எழுது

6.31

எழுந்திரு - எழுந்திரு 13.52

-

ஊர்வலம் நடத்து 11.47
ஊரு - ஊளர் 1.1
ஊறுகாய் - ஊறுகாய் 22.89

எழுப்பு - எழுப்பு 12.49

எழுபத்தியஞ்சு - எழுபத்தைந்து
21.87

எழுபது

- எழுபது

8.38

எற - இற 25.99
எறக்கிவை - இறக்கிவை

எ

எக்ஸ்பிரஸ் - எக்ஸ்பிரஸ் 4.26

எறக்கு - இறக்கு

12.49

எங்க - எங்கள்

எறங்கு - இறங்கு

5.30

1.5

21.87

எறங்கு - இறங்கு 11.47
எறெ - இறை 12.49

எங்கே - எங்கே 2.13
எட்டு - எட்டு

1.9

எல்லா(ம்) - எல்லாம் 1.9
எல்லாரு(ம்) - எல்லாரும்/
எல்லோரும் 1.9
எல்லெ - எல்லை/எல்லைகள் 2.15
எவ்வளவு - எவ்வளவு 1.12

Den

நடத்து

1.5

1.10

உறுப்பு - உறுப்பு 11.45
உன் - உன் 1.10

கரர்வல(ம்) - ஊர்வலம்

- எது

எது - எவை 1.6
எதுரே - எதிரே 9.40
எதெல்லா(ம்)- எதையெல்லாம்
எப்ப - எப்போது 8.38
எப்படி - எப்படி 2.17
எப்படிப்பட்ட - எப்படிப்பட்ட

15.55

உள்ளே - உள்ளே 9.41
உளுந்து - உளுந்து 18.75
உறுதியானது - உறுதியானது

ஊர்வலம்)

எது

1.6

எடதுபக்க(ம்) - இடதுபக்கம்

9.40

என் - என் 1.1

எட(ம்) - இடம் 4.26

என்ன

- என்ன

1.1

எடு - எடு 6.33

என்ன

- என்ன

1.4

எடு - எடு 16.62

என்னங்க

எடுத்துவா - எடுத்துவா 21.87
எண்ணிப்பாரு - எண்ணிப்பார்
25.100

என்னப்பா - என்னப்பா 25.100
என்னவா - என்னவாக 2:13
என்னென்ன - என்னென்ன 2.16

எண்ணு

- எண்ணு

- என்ன

25.100

எத்தனா(ம்) - எத்தனாம் 1.11
எத்தனாவது - எத்தனாவது/
எத்தனெ

4.24

எத்தனையாவது
- எத்தனை 1.6

ர

1.7

ஏக்கர்:- ஏக்கர் 2.14
ஏமாறு

- ஏமாறு

20.82
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எழு

- ஏழு

1.6

க

ஏறு எ ஏறு 4.25
ஏ(ன்) - ஏன் 10.43
ஏன்னா - ஏனென்றால் 8.38

கச்சேரி - கச்சேரி 16.65
கச்சேரி செய் - கச்சேரி செய்
16.65
கசி - கசி 12.49

ல
ஐஸ் வாட்டர் - ஐஸ் வாட்டர்
6.32

கட்சி - கட்சி 20.83
கட்டாய(ம்) - கட்டாயம் 20.83
கட்டில் - கட்டில் 1.9 .

கட்டு - கட்டு 11.47
கட்டுரெ

ஓ
ஒட்டக(ம்) - ஒட்டகம் 19.81
ஒட்டு - ஒட்டு 21.86
ஒண்ணா

- ஓன்றாக

24.94

- உயரமான

கடத்தல்காரர்கள்
கட(ஒன்) - கடன்

16.67

13.57

கட(ன்)வாங்கு-கடன் வாங்கு

21.85

15.57

"கடி - கடி 25.99

ஒண்ணும் - ஒன்றும் 3.19
ஒம்பது - ஒன்பது 1.6.
ஒயரமர்ன

- கட்டுரை

கடத்தல்காரங்க -

1.10

கடிகார(ம்) - கடிகார்ம் 1.4
கடித(ம்) - கடிதம் 15.59

ep (tb) - உரம் 7.35

கடினமா

ஒரு - ஒரு 1.3
ஒரு - ஒரு 1.6

கடுகு - கடுகு 23.92
கடெ

- கடினமாக

- கடை

15.55

12.49

ஒருத்தரு - ஒருத்தர் 20.84

கடெக்கார(ன்) - கடைக்காரன்
1.12

ஒருத்த(ன்) - ஒருவன்

கடெசியிலே - கடைசியிலே 13.51

ஒருசமய(ம்) - ஒருசமயம்

17.71

19.78

ஒருத்தி - ஒருத்தி 19.80

கடெவீதி - கடைவீதி

. ஒருதர(ம்) - ஒருதரம் 12.48
ஒருவேளெ - ஒருவேளை 14.53
ஒழுங்கா

- ஒழுங்காக

18.77

ஒழுகு - ஒழுகு 12.49

ஓட்டு - ஓட்டு 5.30
ஓட்டு - ஓட்டு/வோட்டு 20.83
ஓட்டுப்போடு - ஓட்டுபோடு/
வோட்டுப்போடு 20.83
ஓடு - ஓடு 19.81

ஓய்வு - ஓய்வு 18.76
ஓய்வு எடு - ஓய்வு

கண்டிப்பா - கண்டிப்பாக 15.56
கண்டுபிடி - கண்டுபிடி 20.84
கண்ணாடி

ஓ.

எடு 18.76

ஓரத்துலே - ஓரத்தில் 4.26

5.27

கண்டக்டர் - கண்டக்டர் 4.25

- கண்ணாடி

கண்ணு

- கண் 11.45

கணக்கு

- கணக்கு

1.12

16.63

கணக்கு - கணக்கு 25.100
கணக்குப் புஸ்தக(ம்) கணக்குப் புஸ்தகம் 25.100
கணவரு

- கணவர்

1.7

கணித(ம்) - கணிதம் 2.13
கத்தரிக்காய் - கத்தரிக்காய் 25.97
கத்தி - கத்தி. 11.44
கதவு - கதவு 9.41
கதாகாலட்சேபம்) கதாகாலட்சேபம் 16.65
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கப் - கப் 4.24
கம்பு - கம்பு 11.44
கம்பு - கம்பு 18.75

காது - காது 11.45
காப்பாத்து - காப்பாற்று 16.67
காபி - காபி 4.24

கம்பெனி - கம்பெனி 2.13

காய் - காய் 12.49

கர்னாடக சங்கீத(ம்) - கர்னாடக
சங்கீதம் 16.65

காய்கறி - காய்கறி 7.35
காய்கறிக்காரம்மா காய்கறிக்காரம்மாள் 25.97
காய்ச்சல் - காய்ச்சல் 12.48

கரடி - கரடி

19.81

கருகிப்போ - கருகிப்போ 18.75
கல்லு - கல் 11.47
கல்லூரி - கல்லூரி 1.10
கலந்துகொள்ளு கலந்துகொள்ளு/கலந்துகொள்
19.78
கலாட்டா

- கலாட்டா

19.81
14.54

கவர் - கவர் 21.86
்
கவலெப்படு - கவலைப்படு 10.43
கவனமா

- கவனமாக

- காய்ச்சல் அடி
12.48

காய்ச்சு - காய்ச்சு 12.49
காய(ம்) - காயம் 25.98
கார் - கார் 5.30
கார்டு - கார்டு 21.86

கலியாணம்) - கலியாணம்/
கல்யாணம்

காய்ச்சல் அடி

காரண(ம்) - காரணம் 18.76
காரியதரிசி - காரியதரிசி 23.93
காரிய(ம்) - காரியம் 11.46
காரியாலய(ம்) - காரியாலயம்

17.72

23.93

கவிதெ - கவிதை 8.39
கவுண்டர் - கவுண்டர் 16.61
களெப்பாறு - களைப்பாறு 22.88
கற்பி - கற்பி 13.51
கறுப்பு - கறுப்பு 6.33
கறெ - கறை 25.100
கன்னடக்காரரு - கன்னடக்காரர்

கால் - கால் 3.21

காலி - காலி 23.93
காலு - கால் 7.36
. காலெயிலே
காவேரி

- காலையிலே

- காவேரி

கி

1.3
கன்னட(ம்)

- கன்னடம்

கனகாம்பர(ம்)

கனமுள்ள

- கனமுள்ள

கஷ்டப்படு

- கஷ்டப்படு

கிட்டத்தட்ட - கிட்டத்தட்ட 17.69

1.1

கனகாம்பரம்

18.74

1.12
16.67

கஷ்ட(ம்) - கஷ்டம் 5:29

கிண்டு - கிண்டு 12.50
கிண்ணம்) - கிண்ணம் 17.73
கிராம(ம்) - கிராமம் 19.80

கிலோ - கிலோ (கிராம்) 3.21

கஷ்ட(ம்) - கஷ்டம் 16.67

கீ
ar

காக்கா - காக்கா/காகம் 20.82

கீழே - கீழே 9.41
கீழே - கீழே 9,41'

காசு - காசு 19.78
காட்டு - காட்டு 7.34
காண்பி

- காண்பி

3.19

1.5

சூ

7.34

காணு - காணு/காண் 23.92

குட்டி - குட்டி 19,871

காத்திரு - காத்திரு 10.42

குடி - கூடி 4.24 *
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குடிசெ - குடிசை 19,80
குடியிரு.- குடி.யிரு 19.80
குடும்ப(ம்) - குடும்பம்

கேள்வி - கேள்வி 11.45
கேள்விப்படு கேளு - கேள்
கேளு - கேள்
கேளு - கேள்

24.95

கும்பல் - கும்பல் 25.98

கும்பிடு - கும்பிடு 23.92

கேள்விப்படு 23.91
8.39
11.45
21.87

குமாஸ்தா - குமாஸ்தா 217

- குரங்கு - குரங்கு 19.81
குழந்தெங்க - குழந்தைகள் 2.14
குழாய் - குழாய் 12.49

கை

குளி - குளி 13.52
- குளிப்பாட்டு - குளிப்பாட்டு 15.60
குளிரு - குளிர் 2.18
குறெ - குறை 12.48

Fa.

கூட்ட(ம்) - கூட்டம் 8.38

கூட்ட(ம்) - கூட்டம் 16.61
கூட்டு - கூட்டு 12.50

கை - கை 11.45
கைக்குட்டெ - கைக்குட்டை 1.8
கைப்பந்தாட்ட(ம்) கைப்பற்தாட்டம் 19.78
கையெழுத்து - கையெழுத்து 9.41
கையெழுத்துப் போடு கையெழுத்துப் போடு 9.41
கையொப்ப(ம்) - கையொப்பம்

16.64

கூட்டு - கூட்டு 25.97
கொ

கூடு(ம்) - கூடும் 15.58

கூடெ

- கூடை

21.87

கூண்டு - கூண்டு

கொஞ்சநேர(ம்) -கொஞ்சநதேரம்

19.81

8.38

கூவி - கூலி 21.87

கெ

கெட்டிக்காரி - கெட்டிக்காரி 11.45

- கெட - கிட 25.99
கெடெக்கலெ - கிடைக்கவில்லை
5.29

கெடெக்காது - கிடைக்காது 3.22
கெடெக்கு(ம்) - கிடைக்கும் 3.22
கெணறு - கிணறு 12,49
கெழக்கே - கிழக்கே 2.15
- கெழங்கு - கிழங்கு 6.32
கெளப்பு - கிளப்பு 5.30
கெளம்பு - கிளம்பு 4.25

கொல்லு - கொல்லு/கொல் 25.99

கோ
கோடி - கோடி 215
கோயில் - கோயில் 11.47

கே
கேண்டீன் - கேண்டீன்

கொஞ்ச(ம்) - கொஞ்சம் 2.18
கொஞ்சம்) - கொஞ்சம் 4.24
கொடிமரம்) - கொடிமரம் 11.47
கொடு - கொடு 4.25
கொடு - கொடு 16.66
கொடெ - குடை 1.8
கொண்டுவா - கொண்டுவா 4.24
கொத்துமல்லிக்கீரெ கொத்துமல்லிக்கீரை 25.97
* காய்யாப்பழ(ம்) கொய்யாப்பழம் 22.89

10.43

கோழிக்கறி - கோழிக்கறி 3.22
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சாமந்தி'- சாமந்தி 18.74

௪

சாமான் - சாமான் 21.87

சகோதரி - சகோதரி 2.17

சாமி - சாமி/சுவாமி 21.85

சங்கீத(ம்)-- சங்கீதம் 16.65
சங்கீதம் பண்ணு - சங்கீதம் .
பண்ணு/சங்கீதம் செய் 16.65
சட்டெ -.சட்டை 7.35
சட்னி - சட்னி 6.32
சந்தி - சந்தி 8.38

சாரீர(ம்) - சர்ரீரம் 16.65.
சாவி - சாவி 3.19
இ
சிகரெட் - சிகரெட் 4.26

சிகரெட் பிடி - சிகரெட்பிடி 4.26

சப்பாத்தி - சப்பாத்தி 3.22
சபா

- சபா

சிங்க(ம்) - சிங்கம் 19.81

16.65

சிங்கிள் - சிங்கிள் 3.19

சம்பள(ம்) - சம்பளம் 19.80
சம்பாதி - சம்பாதி 16.67

சித்திரெ - சித்திரை 11.47
சிபாரிசு - சிபாரிசு 10.42
சிபாரிசு பண்ணு - சிபாரிசு

சம்மத(ம்) - சம்மதம் 19.80
சம்மர் - சம்மர் 16.61
சமய(ம்) - சமயம் 22,88
சமூக - சமூக

பண்ணு/சிபாரிசு செய் 10.42

சிரம(ம்) - சிரமம் 11.46

1.4

சமெ - சமை 2:36
சமெயக்கட்டு - சமையல்கட்டு
சமையற்கட்டு 7.36

சில்லறெ - சில்லறை 4.25
சிறுகதெ - சிறுகதை 16.66
சின்ன - சிறிய 1.8

சர்க்கார் - சர்க்கார் 16.67

சின்னம்மா - சின்னம்மா 14.54
சினேகித(ன்) - சினேகிதன்/

சரி - சரி 4.24
சரி - சரி 4.25
சரிபாரு - சரிபார்
- சரியா - சரியாக
சரியா - சரியாக
சலவெரக்கார(ன்)

சிநேகிதன் 1.10
25.100
5.30
12.50
- சலவெக்காரன்

சினேகிதி - சினேகிதி/சிநேகிதி
1:10

்

சினேகிதி - சினேகிதி/சிநேகிதி 1.4

25.100
ப

- சலவெ

செய்்:- சலவெ

சீ

~

செய் ,
25.100:

சீக்கியமா - சீக்கிரமாக 12.49

சீதெ - சீதை 23.91

சளி - சளி 12.48

சளெ - சளை 17.71

சீப்பு - சீப்பு 1.12
சீரக(ம்) - சீரகம் 23.92

சீவு - சீவு 11.44
Fr

சா-சா 25.98
சாத(ம்) - சாதம் 22.88
சாதாரண - சாதாரண 11.44
, சாப்பாடு - சாப்பாடு 3.22
் சாப்பிடு ௪ சாப்பிடு 6,32
சாப்பிடு - சாப்பிடு 24.94
சாம்பார் - சாம்பார் 6.32

௬

சுடு-சுடு1250

©

சுத்த(ம்) செய் - சுத்தம் செட்

்

;

சுத்திவா - சுற்றிவா 21.85
சும்மா - சும்மா 14.54

19.80
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சுமார் - சுமார் 2.15/

சொ.

சுமாரா - சுமாராக 6.32

சுவாசி - சுவாசி 11.45

- சுறுசுறுப்பான - சுறுசுறுப்பான
1.10

சொந்த ஊரு - சொந்த களர் 13.59
சொல்லிக்கொடு சொல்லிக்கொடு 17.70
சொல்லு - சொல்லு/சொல் 7.34

சொற்பொழிவு - சொற்பொழிவு

ஞ்

17,72

சூட்கேஸ் - சூட்கேஸ் 21.87
சூடு - சூடு 6.32
சரிய அஸ்தமன(ம்) சரிய அஸ்தமனம் 17.68
சூரியோதயம்) - சூரியோதயம்
்

17.08

சோ
சோப்பு - சோப்பு 1.12
ேசோள(ம்) - சோளம் 18,75
சோறு - சோறு 7.36

சூவாலஜி - கவாலஜி 9.40
செள
செ

செங்கல்லு - செங்கல் 11.47

செளக்கியமா

- செளக்கியமா

செளகரிய்மா

- செளகரியமாக

செடி - செடி 7.35
செண்ட்ரல் - செண்ட்ரல்

4.24
15.56

9.40

செமினார் - செமினார் 8.37

ஞா

செய் - செய் 11.47

செய் - செய் 6.31

செல -

சில 17.72

செலரு - சிலர் 13.51
செலவேளெ - சிலவேளை 14.54
செவ்வந்தி - செவ்வந்தி 17.74
வெப்பு சிவப்பு 216

ஞாபகர(ம்) - ஞாபகம் 22.90
ஞாயிற்றுக்கெழமெ ஞாயிற்றுக்கிழமை 15.57

ட

டப்பா - டப்பா 12.49
சே
சேதி - சேதி 7.34

டபுள் - டபுள் 3.19

டஜுன்) - டஜன் 1.6

சேரு - சேர் 8.38
சேரு - சேர் 16.61
சேரு - சேர் 17.73
-. சேரு - சேர் 19.81

உ

டாக்டர் - டாக்டர் 8.39
டாக்டர் - டாக்டர் 12.48

சை

சைக்கிள் - சைக்கிள் 19.78
சைவம்) - சைவம் 3.22

டாக்ஸி - டாக்ஸி/டாக்சி

டாக்ஸிக்கார(ன்) டாக்ஸிக்கார்ன்/
டாக்சிக்காரன்

டானிக் - டானிக் 18.77

19.79
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டி

தயவுசெய்து - தயவுசெய்து 15.57

தயார்பண்ணு - தயார்பண்ணு/
டிக்கெட் - டிக்கெட் 4.25
டிப்ளமோ - டிப்ளமோ 13.51
டிபன் - டிபன் 6.32

தயார்செய் 12.50
தயாரி - தயாரி 16.62

டிபார்ட்மெண்டு -

தயிர்சாத(ம்) - தயிர்சாதம் 22:88
தர(ம்) - தரம் 17.70
தலெயணெ - தலையணை 25.100
தலெயணெ உறெ - தலையணை
்
உறை 25.100
தலெவலி-:- தலைவலி 18.76
தவரும - தவறாமல் 25.96

தயிர் - தயிர் 22.88

டிபார்ட்மெண்டு 8.39
டிரங்கு
டிரஸ்

- டிரங்கு/டிரங்க் 21.87
- டிரஸ்

டிரஸ் பண்ணு

15.60

- டிரஸ்பண்ணு

15.60
டிரைவர் - டிரைவர் 4.25

டிவோஷன்

- டிவோஷன்

16.65

குவிர - தவிர

13.51

‘

தள்ளிப்போ - தள்ளிப்போ
தள்ளு - தள்ளு 9.41
தனியா - தனியாக 12.48

25.98

to = te 24.94

டீ ஸ்டால் - டீ ஸ்டால் 21.87

தா
தா-தா425

டை

தாசில்தார் - தாசில்தார் 3.20
டைரக்டர் - டைரக்டர்

10.43

தாத்தா

டைரக்டர் - டைரக்டர்

16.62

தாமத(ம்) - தாமதம்

- தாத்தர

18.74
11.46

தாய்நாடு - தாய்நாடு 2.15

தாய்மொழி - தாய்மொழி 1.3 —
தாராளமா - தாராளமாக 9.41
தாவணி - தாவணி 2.16

தீ

தக்காளி - தக்காளி

25.97

தகுதி - தகுதி 22.90

தா(ன்) - தான் 1.5

தங்கத்தகடு - தங்கத்தகடு

11.47

தானிய(ம்) - தானியம் 18.75

தங்கம்) - தங்கம் 11.47
தங்கு

- தங்கு
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தி

தங்கெ - தங்கை 1.10
தடவெ - தடவை 17.70
தண்ணீரு

- தண்ணீர்

திங்கக்கெழமெ - திங்கட்கிழமை
6.32

15.57

தந்தி - தந்தி 7.34
தந்திர(ம்) - தந்திரம் 20.82

திட்டு - திட்டு 18.74
தியேட்டர் - தியேட்டர் 14.53

தந்திரமான - தந்திரமான 20.82

திருடங்க - திருடர்கள் 22.88
திருப்பிக்கொடு - திருப்பிக்கொடு

தபால் - தபால் 21.86

தம்பி - தம்பி 1.10
தமிழ் - தமிழ் 1.1
தமிழ்நாடு - தமிழ்நாடு 16.05
தமிழரு - தமிழர் 1.3

திருப்பித்திருப்பி-

25.97

திருப்பித்திருப்பி 17.70
திரும்பவு(ம்) - திரும்பவும் 25.99
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திரும்பு - திரும்பு 7.35

தே

தினசரி - தினசரி 5.27
தினசரிப் பத்திரிகெ - தினசரிப்
பத்திரிகை 25.96

தேடு - தேடு 17.72
தேதி - தேதி 7.35

தின்னு - தின்னு/தின் 19.80

தேர்தல் - தேர்தல் 20.83
தேர்வு- தேர்வு 13.51

தீ
தொ

தீர்மானி - தீர்மானி 20.82

தொங்கு - தொங்கு 21.86,
தொடங்கிவை - தொடங்கிவை

து

19.78

துடுக்கானவ(ன்) - துடுக்கானவன்
1.11

துண்டு - துண்டு 25.100
துணி - துணி 19.80
துணிதுவெ - துணிதுவை

துதி - துதி 17.73

தொல்லெ - தொல்லை 20.84
தொழிற்சாலெ - தொழிற்சாலை
19.79
Oareirarrusg
(wd) - Ogneirermulyid

19.80

8.38

தும்மல் - தும்மல் 12.48
தும்மு - தும்மு 12.48

. Sgr

துருக்கியமொழி - துருக்கியமொழி

_

2391

தோட்ட(ம்) - தோட்டம்

12.49

துலக்கு - துலக்கு 13.52
துவெ.- துவை 25.100

தூ
தூக்கு

- தூக்கு

"தூங்கு - தூங்கு

நட - நட 9.41

21.87

நட

12.48

- நட

11.45

நடத்து - நடத்து 13.51

நடி - நடி 16.62
நடிகர் - நடிகர் 16.62
நடிகெ - நடிகை 16.62

தெ
தெரி - தெரி 15.58
தெரியாது - தெரியாது 3.20
தெரியும்) - தெரியும் 3.20
தெரிவி - தெரிவி 7.34
தெலுங்கு - தெலுங்கு 1.2
தெலுங்குக்காரரு தெலுங்குக்காரர் 1.3
தெற்கே - தெற்கே 2.15
தெறமெயுள்ள - திறமையுள்ள
்
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நடு - நடு 17.73

நடுராத்திரி - நடுராத்திரி 19.78
நம்பர் - நம்பர் 1.9

்

நம்ம- நம் 15
நரி - நரி 20.82
நல்ல - நல்ல 1.4
நல்ல - நல்ல 1.12
நல்ல பாம்பு - நல்ல பாம்பு 25.99
நல்லா

- நன்றாக

3.20

நன்றி - நன்றி 9.40
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நெல் - நெல் 18.75

நா

நெலம்) - நிலம் 2.14
நெறம்) - நிறம் 2.16
நெறெய - நிறைய 2.16

நாங்க - நாங்கள் 1.5
நாடகமும்) - நாடகம்

15.57

நெறெய - நிறைய 5.28

நாடு - நாடு 2.15

நாப்பது - நாற்பது 16.61

நெனெ - நினை 16.65

நாம - நாம்

நெனெவு

1.3

- நினைவு 22.90

நாலு - நான்கு 1.6
நாவல் - நாவல்

1.2

நாளண்ணெக்கு

- நாளன்றைக்கு
7.35

நே
நேத்து - நேற்று 5.29

நாளெக்கு - நாளைக்கு 5.27
நாற்காலி - நாற்காலி 1.6

தேர்த்திக்கட(ன்) - நேர்த்திக்கடன்

நா(ன்) - நான் 1.1

நேர்மெ - நேர்மை

21.85
நேர(ம்) - நேரம்

16.67

11.46

நேரா - நேராக 14.53
நேரானவழி - நேரானவழி

தி
நிச்சயமா - நிச்சயமர்க 10.42
நிமிஷ(ம்) - நிமிஷம்/நிமிடம் 10.42
நியமி - நியமி 23,93

நில்லு - நில் 17.68

16.67

நை
நைலக்ஸ் - நைலக்ஸ் 6,33
நைலான் - நைலான் 6.33

'நில்லு - நில் 17.68
நிலா - நிலா 17.73
நீ

நோ.

-

நீ - நீ 1.10

நோட்டுப்புஸ்தக(ம்) நோட்டுப்புஸ்தகம் 1.6

நீங்க - நீங்கள் 1.1

நீங்க - நீங்கள் 1.6
நீந்து - நீந்து 21.85
நீல(ம்) - நீலம் 2.16

ப்
ப்ராக்கு - ப்ராக்கு 2.16
ப்ளாக்போர்டு - ப்ளாக்போர்டு

நா

z

ப்ளாஸ்டிக் - ப்ளாஸ்டிக் 1.12

நூத்தி ஆறு - நூற்றியாறு 4.25
நூத்தி நாப்பது - நூற்றிநாற்பது
6.33

பக்கத்துலே - பக்கத்திலே 9.40

நூத்தியம்பது - நூற்றிஐம்பது 6.33

பக்க(ம்) - பக்கம் 9.40

ப

பகல் - பகல் 2,18

நெ

பகுதி - பகுதி 16.63

நெருப்பு - நெருப்பு 19.80

பச்செ

நெருப்பு மூட்டு - நெருப்பு மூட்டு

பசி - பசி 7.36

19.80

பசுமெ

- பச்சை
- பசுமை

6.33
24.05

1.6
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பஞ்சாபி - பஞ்சாபி 1.3
பஞ்சாபி - பஞ்சாபி 1.3
பட்ட(ம்) - பட்டம்

13.51

பட்டு - பட்டு 6.33
பட(ம்) - படம் 6.31

'

பருப்பு - பருப்பு 23.92
பருவமழெ - பருவமழை 18.75
பல்கலெக்கழக(ம்) பல்கலைக்கழகம் 13.51
பல்பொடி - பல்பொடி/பற்பொடி

பட(ம்) - படம் 16.62

12.49

படி - படி 6.31

பல் - பல் 13.52

படி - படி 8.37

பல - பல 14.72
பலமான - பலமான

படி - படி

13.51

24.98

படு - படு 7.36

பல(ன்) - பலன் 17.71

படுக்கெ
பண்ணு
பண்ணு
பணம்)

-

பழ(ம்) - பழம் 3.21
பழெய - பழைய 1.4
பள்ளிக்கூட(ம்) - பள்ளிக்கூடம்

பத்தாது

- பற்றாது

படுக்கை 12.49
பண்ணு 10.42
பண்ணு 12.50
பணம் 6.33
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21.87.

பளிங்குக்கல்லு - பளிங்குக்கல்

பத்தி - பற்றி 23.01
பத்திரிகெ - பத்திரிகை 25.96

பறி - பறி 12.49

பத்து - பத்து 1.4

பன்னிரெண்டு

பத்து நாப்பது - பத்து நாற்பது

பனிய(ன்) - பனியன் 25.100

11.47

16.61

பத்தொம்பது - பத்தொன்பது 1.12
பதிமூணா(ம்) - பதிமுன்றாம் 1.11

பதில் - பதில். 11.45

- பன்னிரண்டு

1.9

பஜ்ஜி - பஜ்ஜி 22.88
பஸ் - பஸ் 4.25

பஸ் ஸ்டாண்டு - பஸ் ஸ்டாண்டு
5.28

பதில் - பதில் 15.59
பதில் சொல்லு - பதில் சொல்

பஸ் ஸ்டாப் - பஸ் ஸ்டாப் 9.40
11.45

பதிலா - பதிலாக 12.50
பதில் எழுது - பதில் எழுது 15,509

பதிவுத்தபால் - பதிவுத்தபால்

யா

பாட்டி - பாட்டி 18.74
பாட்டு - பாட்டு

16.05

பதினஞ்சு - பதினைந்து 1.12
பதினாலு - பதிநான்கு 1.12

பாடகி - பாடகி 16.65
பாடப்புஸ்தக(ம்) பாடப்புஸ்தகம் 1.2.

பதினாறு - பதினாறு 1.12

பாடம்) - பாடம் 6.31

பதினெட்டு - பதினெட்டு 1.12
பதினேழு - பதினேழு 1.12
பதினொண்ணு - பதினொன்று 1.9

பாடு - பாடு 16.65

்

பயப்படு

21.86

- பயப்படு

19.81

பயிர் - பயிர் 18.75
பயிர்செய் - பயிர்செய் 18.75
பரிசோதி - பரிசோதி 18.76
பரிமாறு - பரிமாறு 7.36
பரீட்செ - பரீட்சை 14.53

பாடு - பாடு 23.91

பாடுபடு - பாடுபடு 17.71
பாண்டிய(ன்) - பாண்டியன் 11.47
பாத்திர(ம்) - பாத்திரம் 19.80
பாத்திர(ம்) துலக்கு - பாத்திரம்

துலக்கு 19.80
பாம்பு - பாம்பு 25.99
பாய்ச்சு - பாய்ச்சு

18.75
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பாயச(ம்) பாயசம் 12.50
பார் சோப்பு - பார் சோப்பு
பார(ம்) பாரம் 16.64
பாராட்டு - பாராட்டு

1.12

16.65

பாரு - பார் 4.25

புரி - புரி 6.31
புரியாது - புரியாது 3.23
புரியு(ம்) - புரியும் 3.23
புரோக்கிராம் - புரோக்கிராம் 22.89
புரோக்கிராம் போடு

பாரு

புலவர் - புலவர் 23.91

- பார் 6.33

புலி - புலி 19.81
புளி - புளி 22.88
புளிசாத(ம்) - புளிசாதம் 22.88

பாரு - பார் 10.43
பாரு

- பார் 12.49

பால்கார(ன்) - பால்காரன்

7.35

பால்பாயிண்ட் பேனா பால்பாயிண்ட் பேனா 11.44
பாலி - பாலி 23.91
பாலு - பால் 12.49

புறப்படு - புறப்படு 5.27

புஸ்தக(ம்) - புஸ்தகம் 1.2

ழ்

பாவ(ம்) - பாவம் 20.82

பாவாடெ

- பாவாடை

2.16

பூ-.பூ

பாஸ் - பாஸ் 16.63
பாஸ் பண்ணு

-

புரோக்கிராம் போடு 22.89

பாரு - பார் 5.29

11.47

பூகோளவியல் - பூகோளவியல்

- பாஸ் பண்ணு

23.91

13.51

பாஸஞ்சர்ஸ் - பாஸஞ்சர்ஸ் 4.25

பூச்செடி - பூச்செடி 18.74
பூசெ - பூசை/பூஜை 12.49

பூர்த்தி பண்ணு - பூர்த்தி பண்ணு
16.64

பி

பூரா - பூரா 11.47

பிடி - பிடி 16.62
பிடிக்காது - பிடிக்காது 3.22
பிடிக்கு(ம்) - பிடிக்கும் 3.22
பிரதம மந்திரி - பிரதமமந்திரி 1.7
பிரயாணம்) ~ பிராயணம். 5.29
பிரியாணி - பிரியாணி 12.50

பூரி - பூரி 6.32
பெ

பெண் - பெண் 2.14

பெய் - பெய் 18.75

பில் - பில் 6.33
பிளாட்பார(ம்)

பூராவு(ம்) பூராவும் 12.48

- பிளாட்பாரம்

பிளேட் - பிளேட் 6.32

16.61

பின்னாலே - பின்னாலே 9.40
பின்னாலே - பின்னாலே 9.41

பு

பெரிய - பெரிய 17
பெரிய - பெரிய 1.8
பெருக்கு - பெருக்கு 19.80
பெற - பிற 17.69
பெறகு - பிறகு 22.88
பெறந்த நாளு - பிறந்தநாள் 15.50
பென்சில் - பென்சில் 1.6

புடலங்காய் - புடலங்காய் 25.97

புத்து - புற்று 25.99
புது - புது 1.4
புரணக்கதெ

- புராணக்கதை

பே
பேங்கு - பேங்கு 16.64

16.66

பேசு - பேசு

6.38
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பேசு - பேசு 19.78

வபோர்வெ

பேண்டு - பேண்டு 25.100
். பேப்பர் - பேப்பர் 3.19
பேப்பர்கார(ன்) - பேப்பர்காரன்
13.52
பேராசிரியரு

- பேராசிரியர்

- போர்வை

போன

- போன

போஸ்ட்

போஸ்ட்

பை

பைசா

- பைசா

மாஸ்டர் 21.86

போஸ்டாபீஸ் - போஸ்டாபீஸ்
8.37
பெள
பெளர்ணமி

பை -

8.37

மாஸ்டர் -

1.3

பேரு - பெயர் 1.1
பேரு - பேர் 3.19
பேனா - பேனா 1.8

25.100

போலீஸ்காரங்க ்
போலீஸ்காரர்கள் 25.98

- பெளர்ணமி

11.47

1D

9.44
1.12

மக்கள் - மக்கள் 2.15

பைய(ன்) - பையன்

1.10

மக -

பைய

14.54

மக(ன்) - மகன்

(ன்) - பையன்

மகள்

மகாலு

1.7
1.7

- மகால் 11.47

மகிழ்ச்சி - மகிழ்ச்சி 24.95
மசால்தோசெ-மசால்தோசை

பொ

பொடவெ - புடவை 2.16
பொண்ணு - பெண் 1.10
பொண்ணு - பெண் 14.54
பொதுக்கூட்ட(ம்) பொதுக்கூட்டம் 20.83
பொதுவா - பொதுவாக 25.99
பொரி - பொரி 12.50
பொரியல் - பொரியல் 7.36

மஞ்சள் - மஞ்சள்

6.32

2.16

மட்டு(ம்) - மட்டும் 15.58
மண்ணெண்ணெ மண்ணெண்ணெ 25.99
மணி - மணி 1.4
மணியார்டர் - மணியார்டர் 21.86
மத்தியான(ம்) - மத்தியானம் 5.29
மர(ம்) - மரம் 11.47
மர(ம்) - மரம் 20.82

மராத்தி - மராத்தி 3.23

போ

Gun - போ 4.24
போக்கு - போக்கு 25.100
போட்டி - போட்டி 19.78
போடு - போடு 12.50
போடு - போடு 16.64
போண்டா - போண்டா 22.89
போணிபண்ணு - போணிபண்ணு
25.97

போதாது

- போதாது

3.21

போது (ம்) - போதும்

3.21

போர்ட்டர் - போர்ட்டர்

போர்டு - போர்டு 21.86

மருந்து - மருந்து 12.48
மருமக(ன்) - மருமகன் 3.20
மல்லிகெ - மல்லிகை 17.73
மலெயாள(ம்) - மலையாளம் 1.2
மழெ - மழை 18.75
மற

- மற

11.46

மறுநாளு - மறுநாள் 14.54
மன்னி

- மன்னி

மனசு - மனது
மனு

- மனு

மனுப்போடு
21.87

15.56

24.95

10.42

- மனுப்போடு

10.42

மனுஷக்குரங்கு - மனுஷக்குரங்கு
19,81
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மனெவி

- மனைவி

மூட்டெக்கோசு - முட்டைக்கோஸ்

1.5

25.97
மூடி - முடி 14.53

tor

மூடி - முடி 18.79
முடி - முடி 22.88
முடியாது - முடியாது 15.56

மாசம்) - மாதம்/மாசம் 7.35
மாணவ(ன்) - மாணவன் 1.41
மாணவி - மாணவி 1.5
மாத்திர(ம்) - மாத்திரம் 3.23
மாத்திரெ - மாத்திரை 18.76

முடியு(ம்) - முடியும் 11.46
முந்தாநாளு

மாதப்பத்திரிகெ-மாதப்பத்திரிகை
25.96
மாதிரி - மாதிரி 11.47

மாநில(ம்) - மாநிலம்/மானிலம்
2.15
மாமா

- மாமா

மி

மூ

மூக்கு - மூக்கு 11.45
மூடு - மூடு 12.49

மூணாவது - மூன்றாவது 1.7
மூணு - மூன்று 1.6

மிருகக்காட்சி சாலெ - மிருகக்
காட்சி சாலெ 19.81

மிரு௯(ம்) - மிருகம் 20.82
மிலிட்டரி - மிலிட்டரி 3.22
- மிஸ்

1.5

மிஸ்டர் - மிஸ்டர் 1.1
மிஸஸ்

23.93

[1.7

மார்க்கு - மார்க்கு 16.63
மார்க்கெட்டு - மார்க்கெட்டு 5.27
மாலெயிலே - மாலையிலே 7.34
மாவட்ட(ம்) - மாவட்டம் 19.78

மிஸ்

- முந்தாநாள்

முப்பது - முப்பது 3.19
முயற்சிசெய் - முயற்சிசெய் 17.70
முல்லெ - முல்லை 18.74
முள்ளங்கி - முள்ளங்கி 25.97
முன்னாலே - முன்னாலே 9.40
முன்னாலே - முன்னாலே 9.41

- மிஸஸ்

மெ

மெதுவா - மெதுவாக 4.26
மெளகாய் - மிளகாய் 25.97
மெளகு - மிளகு 23.92

மெஸ் - மெஸ் 8.37

7.34

மே

மீ
மீட்டர் - மீட்டர் 19.79

மீட்டிங் - மீட்டிங் 14.54
மீதிப்பண(ம்) - மீதிப்பணம் 4.25
மீன்கறி - மீன்கறி 3.22

மேசெ - மேசை/மேஜை
மேயர் - மேயர் 20.83
மேலே - மேலே 9.41
மேலே

- மேலே

1.6

9.41

மேற்கே - மேற்கே-2.15
மேனேஜரு - மேனேஜர்

2.13

மு
முக்கால் - முக்கால் 3.21
முக்கிய(ம்) - முக்கியம் 18.77
முக்கியமான - முக்கியமான 15.55

மை

மைதுர்பாகு அ மைதுர்பாகு

3.22

மைதானம்) - மைதானம் 20.83

Word Index { 841
ராமாயண(ம்) - இராமாயணம்

மொ

23.91

மொட்டு - மொட்டு 12.50 :

ராவணன்

- இராவணன்

-மொத்த(ம்) - மொத்தம் 2.15
மொதல் -. முதல் 1.7

. மொதல் வகுப்பு - முதல் வகுப்பு
்
14,53
மொதல்வரு - முதல்வர் 15.55
மொதலாவது - முதலாவது 1.7

மொழி - மொழி 8.38

ரூ
ரூபாய் - ரூபாய் 1.12

ரூம் மேட்ஸ் - ரூம் மேட்ஸ் 1.9
ரூமு - ரூம் 3.19

மொழிபெயர் - மொழிபெயர் 24.94

ரெ

மொழியியல் - மொழியியல் 8.38

ரெடி - ரெடி 7.36
ரெண்டு - இரண்டு 1.6
ரெஜிஸ்டர் - ரெஜிஸ்டர் 9.41

மோ
மோது

23:91

- மோது 25.98

ரே
ரேங்கு - ரேங்கு
யாரு

ரேடியோ

- யார் 1.3

14.53

- ரேடியோ

16.65

யாரு - யார் 1.8
யாரோடெ

யானெ

- யாருடைய

- யானை

1,4

“ரொ

19.81

ரொம்ப - ரொம்ப

1.4

யோ
யோசனெ

- யோசனை

ரோ

20.84
ரோஜா

- ரோஜா

18.74 '

ர

ரசகுல்லா - ரசகுல்லா 3.22

ல

ரச(ம்) - ரசம் 7.36

ரசி - ரசி 19.81

லகுவா

ரத்த(ம்) - ரத்தம் 18.76

லட்சுமணன்

- இல்குவாக

15.55

- இலட்சுமணன்
23.91

ரயில்ப்பெட்டி-ரயில்ப்பெட்டி19.79

ரயிலடி - ரயிலடி 19.78.
ரயில்வே ஸ்டேஷன் - ரயில்வே

ஸ்டேஷன் 5.30
ரவாகேசரி

- ரவாகேசரி

12.50

or

லாங்வேஜஸ் - லாங்வேஜஸ் 9.40
லாப(ம்) - இலாபம்

yr

ராத்திரி - ராத்திரி 2.18

ட லீ
லீவு - லீவு 14.54

18.75
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வளரு - வளர் 12.50

லு

வறு - வறு 7.30
வறுவல் - வறுவல் 22.89

லுங்கி - லுங்கி 25.100
(லே
லேசா - இலேசாக

12.48

லேசா - இலேசாக 17.71
லேட் - லேட் 11.46
லேட்டஸ்ட் - லேட்டஸ்ட் 6.33
லேபரட்டரி - லேபரட்டரி 9.41

வா-

வா

4.24

வாக்கிங் - வாக்கிங் 13.52
வாங்கு

- வாங்கு 6.33

வாங்கு - வாங்கு 16.63
வாசி - வாசி 8.38

லோ

வாடகெ

லோக்கல் - லோக்கல் 4.26

- வாடகை

7.35 :

வாய் - வாய் 11.45
வாய்.- வாய் 20.82
வார்ட(ன்) - வார்டன்

வ

1.5

வாரப்பத்திரிகெ - வாரப்பத்திரிகை

2506

வக்கீல் - வக்கீல் 1,7
வகுப்பு - வகுப்பு 9.41

வார(ம்) - வாரம்:8.37

வங்காள விரிகுடா - வங்காள
விரிகுடா 215

வாழெப்பழ(ம்) - வாழைப்பழம்

வசனம்)

வாளி - வாளி 1.12

- வசனம்

16.62

3.21

வடக்கே -- வடக்கே 2.15
வடகம்) :- வடகம்

வடெ
வண்டி

- வடை

4.25

- வணக்கம்

வயல் - வயல்

வி

6.32

- வண்டி

வணக்க(ம்)

12.50

விட்டுத்தள்ளு - விட்டுத்தள்ளு:
1.1

25.99

18.75

வயல்வேலெ - வயல்வேலை 19.80
வயிறு - வயிறு 7.36
வருத்தப்படு - வருத்தப்படு 17.71
வருஷம்) - வருஷம்/வருடம் 2.18
வரெ - வரை 6.31
வரெ

- வரை

15.58

வலதுபக்க(ம்) - வலதுபக்கம்

9.40

விடுமுறெ - விடுமுறை 24.94
விடெ - விடை 11.45
் வித்தியாச(ம்) - வித்தியாசம் 23.91

விபத்து - விபத்து 25.98

விரி - விரி 12.50
விரிவா - விரிவாக 23:91
விருந்தாளி - விருந்தாளி 12.50
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15.55

|

Word Index / 843

Gar

விசேஷம்) விசேஷம்/விசேடம்
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6.31
- வீட்டுவேலெ - வீட்டுவேலை 19.80
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வெரலு - விரல் 11.45
வெலெ - விலை 1.1
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- விளையா௫

வெறு(ம்) -.வெறும்
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11.47

வெஜிடபிள் - வெஜிடபிள்

12.50

ஜாக்கிரதெ - ஜாக்கிரதை 7.35
ஜாக்கெட்டு - ஜாக்கெட்டு 2.16

ஜி.
ஜிப்பா - ஜிப்பா 25.100
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ஸார் - ஸார் 9.40
ஸாரி - ஸாரி/சாரி 6.33
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