


எழுவாய் பயனிலை எ.கா: 

• மாலா எழுதினாள் 
• ராமன் நூலகம் சென்று புத்தகம் படித்தான். 







முதல் வாக்கியத்தின் சபாருளை நன்கு அறிதல் 
எழுவாய், பயனிளல பபான்றவற்ளறக் கண்டுபிடித்தல்  
வாக்கிய அளமப்ளபப் புரிந்துசகாள்ைல் 

இரண்டாம் வாக்கியத்ளத வாசித்தல் 
எழுவாய் கண்டறிதல்   
வாக்கிய அளமப்ளபப் புரிந்துசகாள்ைல் 
இரண்டாம் வாக்கியத்திலுள்ை சொற்களை முதல் வாக்கியத்தில் நீக்குதல்  
முதல் வாக்கியத்தில் எஞ்சியுள்ை சொற்களைக் சகாண்டு இரண்டாம்  

     வாக்கியத்ளத முடித்தல் (புதிய சொற்களையும் பயன்படுத்தலாம்) 
எழுவாய், பயனிளல - காலம் - ஒருளம, பன்ளம ெரிபார்க்கவும் 





ஐ / கு மளறயும் (சபரும்பாலும்) 
எழுவாய் + ஆல்  
பயனிளல + படு / பட்டு  

                                (நிகழ்காலம், எதிர்காலம் = படு  
                                 இறந்தகாலம் = பட்டு) 

செயப்பாட்டு விளனளயச் செய்விளனயாக  
      மாற்றுவதாகவும் வினாக்கள் அளமயும். அப்பபாது 

  எதிர்நிளலயில் செய்ய பவண்டும் 
 



தற்பபாளதய திளரப்படப் பாடல்களி ல், இளெயளமப்பாைர்கள் 
    பாடலின் இளெக்பக முக்கியத்துவம் சகாடுக்கிறார்கள். (நிகழ்காலம்) 
 

தற்பபாளதய திளரப்படப் பாடல்களில் இளெயளமப்பாைர்கைால் ____ 
     _______________________________________________________________. 
      

கவிஞர் கண்ணதாென் அவர்கள், தன் பாடல்களின் வழி வாழ்க்ளகத் 
    தத்துவங்களை விைக்கியுள்ைார். (இறந்தகாலம்) 
 

வாழ்க்ளகத் தத்துவங்கள் _______________________________________. 
      

எழுவாய் + ஆல்,    பயனிலை + படு / பட்டு  



 வாக்கியம் உடன்பாடாக இருந்தால் எதிர்மலையில் முடிக்கவும்.  
    எதிர்மலையாக இருந்தால் உடன்பாட்டில் முடிக்கவும். 
  
 விட்டால், விடில், அன்றி, இன்றி, ஒழிய என்ற சொற்களைக்சகாண்டு 
     முடியலாம்...  
  
 அல்லது எதிர்மலை / உடன்பாட்டில் வாக்கியம் அளமந்திருக்கும் 
                                                                              
இவ்வாறு வந்தால்...   
 முடியாது, இயைாது, கூடாது, இல்லை, மாட்டார்கள்... என்று 

எதிர்மளறயாக முடிக்க பவண்டும். 



எந்த ஒரு செயலிலும் சவற்றிசபறத்  தன்னம்பிக்ளகயும் 
    விடாமுயற்சியும் பவண்டும். (எதிர்காலம்) 
 

விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்ளகயும் இருந்தாசலாழிய* _____________ 
     _______________________________________________________________. 
      

எந்த நிளலயிலும் சபாறுளமளய இழக்காத மனிதபன சதய்வமாகிறான். 
                                                                                      (எதிர்காலம்) 
 

உயர்ந்த மனிதனாக ஆக நிளனப்பவன்*___________________________. 
      

முடியாது, இயைாது, கூடாது, இல்லை, மாட்டார்கள்...  



 இரண்டாம் வாக்கியத்தின் இறுதி  
     காரணம்  / கு / எச்சமாக (பாட, ஓட, எழுத, செய்ய...) முடியும்  
 + ஏ பெர்க்கவும் (முடிக்கும் சொல்லுக்கு முன் உள்ை சொல்லில்) 
 + ஆகும் என முடிக்கவும்  
  
 காரணம் என்பளத முன்னாலும் இளணக்கலாம்  
     (காரணம்.....(ஏ) ஆகும்.   ...என முடியும்) 
 
 காரணம் என்பளதப் பின்னாலும் இளணக்கலாம்  
     (........(ஏ) காரணமாகும்.    ...என முடியும்) 



தஞ்ளெப் சபரிய பகாயிளலக் கட்டியதால் ராஜராஜபொழன் 
    வரலாற்றில் நீங்காத இடம் சபற்றுள்ைான். (இறந்தகாலம்) 
 

ராஜராஜபொழன் வரலாற்றில் நீங்காத இடம் சபற்றதற்குக் காரணம்* 
     _______________________________________________________________. 
      

சென்ற வாரம் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த காற்பந்தாட்ட வீரர் ஒருவர் 
     மின்னல் தாக்கி மரணம் அளடந்தார். (இறந்தகாலம்) 
 

சென்ற வாரம் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த காற்பந்தாட்ட வீரரின்  
     மரணத்திற்கு*_______________________________________________. 
      

காரணம் , ஏ , ஆகும் .  



 தன்விளன பிறவிளன வடிவங்களை அறிதல் 
     கற்று-கற்பித்து, பழகி-பழக்கி, நடந்தது-நடத்தியது, வாடி-வாட்டி 
  
 முடிக்கும் சொல்லில் த்து – ந்து என சிறு மாற்றபம இருக்கும் 
  



வானில் சென்றுசகாண்டிருந்த விமானம் பமகத்தினுள் மளறந்தது.  
                                                                                      (இறந்தகாலம்) 
 

வானில் சென்றுசகாண்டிருந்த விமானத்ளத _______________________.  
      

கடலில் சென்று சகாண்டிருந்த கப்பல் கடும் புயலால் கவிழ்ந்தது. 
                                                                                       (இறந்தகாலம்) 
 

கடலில் சென்றுசகாண்டிருந்த கப்பளல __________________________. 
      

வாக்கிய அலமப்பு , சசால் மாற்ைம்   



 முதல் வாக்கியத்தில் ஒன்றின் சிறப்ளபக் கூறி, அடுத்த      
வாக்கியத்தில் பிறவற்றுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுவது பபால் 
அளமயும். 

 இரண்டாவது வாக்கியத்தில் தவிர, விட, காட்டிலும், பபால் 

பபான்ற சொற்களில் ஏபதனும் ஒன்று வரலாம். 

 வாக்கியத்தில் சபாருத்தமாக எதுவும், ஒன்றும், யாரும், 
எவரும் பபான்ற சொற்களில் ஒன்ளறச் பெர்த்து எழுத 
பவண்டும். 

 அதனுடன் பவறு என்பளதயும் இளணப்பதாய் வரும்  



மற்றவர்களிடம் நன்மதிப்ளபப் சபறுவதற்கு அன்பப மிகச் சிறந்த  
    வழியாகும்.  (எதிர்காலம்) 
 

மற்றவர்களிடம் நன்மதிப்ளபப் சபறுவதற்கு அன்ளபத் தவிர _________ 
     _______________________________________________________________. 
      

நளகச்சுளவ நடிகர்களில் விபவக் தன்னிகரற்று விைங்குகிறார். 
                                                                              (நிகழ்காலம்) 
 

நளகச்சுளவ நடிகர்களில் விபவக்ளக விட _________________________. 
      

(பவறு) + யாரும், எவரும், எதுவும், ஒன்றும்,  



 பவண்டும், பதளவ, அவசியம் என முடிபளவ 
     (முடியும், இயலும் என முடிக்கவும்) 
 
 முன் பின்னாக மாற்றி அளமப்பது பபால் இருப்பளவ 
     (எழுவாய் பயனிளல இளயபுசகாண்டு முடிக்கவும்) 

 
 முற்றிலும் புதிய சொற்களைக் சகாண்டு நிளறவு செய்பளவ  
       



 ஆர்வமும் முயற்சியும் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்ளகளயச் ொதளன 
     வாழ்க்ளகயாக ஆக்கிவிட முடியும். (எதிர்காலம்) 
 

உங்கள் வாழ்க்ளகளயச் ொதளன வாழ்க்ளகயாக ஆக்கிவிட நீங்கள் 
     ____________________________________________________________. 
      

மனிதன் தன் எண்ணத்திற்பகற்ப வைர்ச்சி சபறுகிறான். 
                                                                              (நிகழ்காலம்) 
 

ஒரு மனிதனின் வைர்ச்சி _____________________________________. 
      

முடியும், இயலும்.... எழுவாய்க்கு ஏற்ப முடித்தல்    






