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த ொடக்கநிலை 2 & 3 

P2 to P3 JUMP MADE EASY  

பொட ஏற்றத்ல  எளி ொக்கும் 

பயிற்சித் ொள் 

ப ொருளடக்கம்  

 

எண் 

 

ப ொருள்  க்கம் 

1  வேற்றுமை பயிற்சி 1 - 12 1 - 13 

2 மூேிடப்பபயர், அமடபைொழி எச்சம் – பயிற்சி 1 - 12 14 - 26 

3 பசொற்பபொருள் – பயிற்சி 1 - 12 27 – 39 

4 முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் 1 - 12 40 – 52 

5 சுயேிமடக் கருத்தறிதல் 1 - 12 53 – 79 

6 கட்டுலை எழு ி பழகு  யிற்சி 1 - 15  80 - 134 

7 இனிய பசொற்ப ொடர்கள் 135 - 147 

8 அருஞ்பசொற்பபொருள் 148 - 155 

9 விடடகள் 156 - 186 
 

வேற்றுமை பயிற்சி 1 

1. ஆசிரியர் _________________ எழுதினொர்.  

 (1) கமதமய           (2) கமதயின்             (     ) 
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2. _________________ தைிழ்ப் புத்தகம் எங்வக?     

 (1) உன்னொல்            (2) உன்னுமடய             (     ) 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1)……………………………………………………… (2) ………………………………………………………….    (     ) 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1)……………………………………………………… (2) ………………………………………………………….    (     ) 

5. முரளி ________________ மூன்று பேள்ளி பகொடுத்தொன்.  

 (1) தம்பியிடம்          (2) தம்பிவயொடு                      (     ) 

 

மூேிடப்பபயர், அமடபைொழி எச்சம் – பயிற்சி 1 

1. நீங்கள் மைத் ில் ____________ . 

(1) ஏறினரீ்கள்      (2) ஏறினொர்கள்   (     )                  

  2. ரொமு வதர்ேில் நல்ல ைதிப்பபண்கமளப் _____________.   

     (1) பபற்றொன்       (2) பபற்றொள்        (     ) 

  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (1)  ……………………………………………………… (2) ………………………………………………………….  (     ) 

  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    (1)………………………………………………………    (2) ………………………………………………………….    (     ) 
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5. __________________ முதல் ைதிப்பபண் பபற்வறன். 

     (1) நொங்கள்          (2) நொன்               (     ) 

பசொற்பபொருள் – பயிற்சி 1 

1.  நடிகன் இறப்பது பபொை பொவலன கொட்டினொன். 

1) அடித்து        2) நடித்து                        (     ) 

2. தமலமையொசிரியர் பேற்றியொளர்களுக்குப் பரிசுகள்  

   வழங்கினொர்.   

    1) பகொடுத்தொர்  2) வசர்த்தொர்                    (     ) 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    1)……………………………………………………… 2) ………………………………………………………….     (     ) 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    1)……………………………………………………… 2) ………………………………………………………….     (     ) 

5. கலொ தன் வதொட்டத்தில் உள்ள பசடிகமள நன்றொக  

   கவனித்துக் பகொண்டொள். 

   1) பொர்த்தொள்          2) பரொைரித்தொள்                  (     ) 

முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல் 1 

அன்று பள்ளி ேிடுமுமற. வதேியின் பொட்டி அேமள 1.(________________) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

சில 2.(________________), தைிழ்ப் புத்தகங்கமளத் வதர்ந்பதடுத்தொள். அேளது பொட்டி 

தைிழ்ப் புத்தகங்கள் இருந்த 3.(________________) பசன்றொர். அேர் சில தைிழ்ப் 

புத்தகங்கமள 4.(________________) ேந்தொர். பின் இருேரும் தொங்கள் 
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…………………………………………………………………………………………… 5.(________________) ேொங்க நூலகரிடம் பசன்றனர். 

பின் அேர்கள் தங்கள் புத்தகங்களுடன் ேடீு திரும்பினர்.  

           எடுத்து                  நூலகத்துக்கு  

            குதிக்கு         ஆங்கில            இரவல் 

சுயேிமடக் கருத்தறிதல் 1 

கண்ணன் ஒரு ேிறகுபேட்டி. அேன் தினந்வதொறும் கொட்டிற்குச் பசன்று 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

பேட்டுேமதத் வதேமத பொர்த்தது. அது கண்ணனிடம் “இந்தக் கொட்டில் நிமறய 
அழகொன பசுமையொன ைரங்கள் உள்ளன. நீ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

பேட்டுகிறொய்?’’ என்று வகட்டது. அதற்கு கண்ணன், “ நொன் ைரங்கமள பதய்ேைொக 
ைதிக்கிவறன். பசுமையொன ைரங்கமள உயிர் உள்ள ைனிதர்கமளப் வபொல் 
ைதிக்கிவறன். அதனொல் தொன் கொய்ந்த ைரங்கமள பேட்டுகிவறன்,’’ என்று கூறினொன். 

வதேமத கண்ணன் கூறியமதக் வகட்டு ைிகவும் ைகிழ்ச்சி அமடந்தது. ைரங்கமளக் 
கூட ைனிதர்களுக்குச் சைைொக ைதிக்கும் …………………………………………………………………………..…………………………………… 

கண்ணனுக்குத் தன் தங்க வைொதிரத்மதப் பரிசொகக் பகொடுத்தது. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

பொர்த்து, “ என்மன ைன்னிக்கவும் வதேமதவய! நொன் கடினைொக உமழத்து 
சம்பொதிக்க ேிரும்புகிவறன். நீ பகொடுக்கும் தங்க வைொதிரம் 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………கூறினொ
ன். கண்ணன் கூறியமதக் வகட்டுத் வதேமத ஆச்சரியம் அமடந்தது. அது 
கண்ணமன ேொழ்த்தியது. அது அேனுக்கு ஆவரொக்கியத்மதயும் உமழக்கும் 
சக்திமயயும் பகொடுத்தது. 

1. கண்ணன் எதற்கொகக் கொட்டிற்குச் பசல்ேொன் ?  

  கண்ணன் ________________________________________________    

  கொட்டிற்குச் பசல்ேொன். 
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2. வதேமதயின் ைகிழ்ச்சிக்கு என்ன கொரணம் ?  

   கண்ணன் ைரங்கமள  ___________________________________,  

   பசுமையொன ைரங்கமள  ________________________________ 

   ைதிப்பதொகவும் கூறியவத வதேமதயின் ைகிழ்ச்சிக்குக் 

   கொரணைொகும்.    

3. வதேமத ஏன் கண்ணனுக்குத் தங்க வைொதிரத்மதக் 

  பகொடுத்தது ?  

    ைரங்கமளக் கூட ைனிதர்களுக்குச் சைைொக ைதிக்கும்  

    கண்ணனின்  ________________________ வதேமத தங்க  

    வைொதிரத்மதக் பகொடுத்தது. 

4. கண்ணன் எமதச் பசய்ய ேிரும்பினொன் ?  

_________________________________________________________________________ 

5. இறுதியில் கண்ணனுக்கு எமே கிமடத்தன ?  

________________________________________________________________________ 

கட்டுலை எழு ி பழகு  யிற்சி 1 

 



some lines are replaced with dotted lines to protect the copyrights 

 

COPYRIGHTS OF WORDSMITH EDUCATION GROUP/ NOT FOR ILLEGAL REPPRODUCE,  6 
COPYING AND CIRCULATION 

பகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படங்கமளக் கேனைொகப் பொர்க்கவும். பின்னர், பயிற்சி 1-இல் 

பகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ேொக்கியங்கமள நன்றொகப் படிக்கவும். பிறகு, படங்களுக்கு 

ஏற்ப ேொக்கியங்கமள ேரிமசப்படுத்தவும். இறுதியொக, சரியொன ேரிமசப்படி 

ேொக்கியங்கமள பிமழயின்றி எழுதிப் பழகவும்.  

 யிற்சி 1 

குழொமயத் திறந்து ஒரு துணிமய நமனத்தொன்.   

அேர் ரேிமய அமழத்து குழொமய மூடும்படி அறிவுமர கூறினொர்.   

ரேி தன் அம்ைொேிடம் ைன்னிப்புக் வகட்டொன்.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

இமத ரேியின் தொயொர் கண்டொர்.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

ரேி தன் ேடீ்டுப்பொடத்மதச் பசய்ய தயொர் ஆனொன்.   

குழொமய மூடொைல் ேிமரேொக கிளம்பினொன்.   

 யிற்சி 1 – எழுதிப்  ழகு 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

இனிய பசொற்ப ொடர்கள் 

உணர்வுகள் 

 

1. முகபைல்லொம் பல்லொகத் பதரிந்தது 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

3. வயிறு வலிக்க சிரித்ததன் 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

6. என் ஆனத்தத்திற்கு அளதவ இல்டல 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

8. சிரித்த முகத்துடன் 

 

அருஞ்பசொற்ப ொருள் 

 

 

1. விரும் ி     –  ிடித்து (Like) 

2. தின்னும்                 – சொப் ீடும் (Eat) 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

4. குளத்தில்  – தண்ணரீ் இருக்கும் ஏரி (In Lake) 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

மகிழ்ச்சி 

வேற்றுமை பயிற்சி 
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6. த ொல்தடல  – Stamp 

7. விரித்து    – சி குகடளப்  ிரித்து (Stretch) 

8. இ க்டக – சி கு (Feather) 

9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

  All Difficult tamil words throughout the book given Arunsorporul listing as 

above  

Answer key comes with the material 


