தமிழ்
அ) ஓர் எழுத்ததச் சசர்த்து புதிய சசொல் உருவொக்குக.
1. படம்

ப __________ டம்

2. கடம்

க __________ டம்

3. வா

வா ___________

4. சதம்

ச __________ தம்

5. இலை

இ ___________ லை

6. குவி

கு ___________ வி

7. உடு

உ __________ டு

8. பாதி

பா __________ தி

9. தாலை

தா __________ லை

10. இது

இ ___________ து.

ஆ) குழுவில் சசரொத சசொல் தல வட்டமிடுக.
1. படம் , பபருந்து , கப்பை் , விமானம்

2. உப்பு , புளி , இனிப்பு , மிளகாய்

3. சூைியன் , நிைா , நட்சத்திைம் , வானம்

4. ஞாயிறு , சசவ் வாய் , சூைியன் , புதன்

5. இதயம் , குருவி , லக , காை்

இ) கீசழ உள் ளவற் றில் மூன்று எழுத்துச் சசொற் கதள மட்டும் எடுத்து எழுதுக.
தொமதர

இல் தல

அன்பு
குடிதச

மஞ் சள்

கொகிதம்
முதல் வர்

கத்திரிக்கொய்

கட்டம்

பூ

பொடம்

பல் லி

குருவி
நட்சத்திரம்

கிளி

1. ___________________________________

2.

3.

4.

___________________________________

நீ லம்

தக

பொல்

இனிப் பு
சகொவில்

நொற் கொலி

வொனம்

ஆப் பிள்

__________________________________
__________________________________

5. __________________________________

6. ___________________________________

7. __________________________________

8. ___________________________________

9. _________________________________

10. ____________________________________

ஈ) வீட்டில் உள் ள சபொருட்கதள மட்டும் எடுத்து எழுதுக.

1. பொதன

9. கட்டில்

2. நிலொ

10. வொனவில்

3. கண்ணொடி

11. அடுப் பு

4. கொற் றொடி

12. புத் தகம்

5. விளக்கு

13. தப

6. பொத்திரம்

14. திமிங் கலம்

7. யொதன

15. வொசனொலி

8. மதல

16. கடல்

1. __________________________________

6. __________________________________

2. __________________________________

7. __________________________________

3. __________________________________

8. __________________________________

4. __________________________________

9. __________________________________

5. __________________________________

10. __________________________________

உ. சசயல் கதளப் சபொருத்தமொன இடங் களில் எழுதுக.
1. மாலையிை் விலளயாடு

5. அதிகாலை எழு

2. பள் ளிக்குச் சசை்

6. இலைவலன வணங் கு

3. பை் துைக்கு

7. திடஉணவு சாப்பிடு

4. சுத்தமாகக் குளி

_____________________

_______________________

8. தினந்பதாறும் படி

_____________________

_____________________

_____________________

____________________

___________________________

_______________________________

ஊ. பூச்சிகதளயும் , விலங் குகதளயும் வதகப் படுத்தி எழுதுக.

எறும் பு

ஆலம

பதனீ

எருது

சகாசு

முதலை

கைப்பான்

ஓநாய்

பூச்சிகள்

சிறுத்லத

யாலன
சிைந்தி
வண்ணத்துப்பூச்சி

விலங் குகள்

எ. சதொடர்கதள வரிதசப் படுத்தி எழுதுக.

அ) பழம் தின்றது

பழத் சதொதலக் குப் தபத்
சதொட்டியில் சபொட்டது

குரங் கு மரத்தில்
ஏறியது

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

ஆ) முயற் சி சசய் ததொல்
அழகொன வதலதய
கட்டி முடித்தது

சிலந்தி வதல பின்ன
ஆரம் பித்தது

தடுமொறிக்
கீசழ
விழுந் தது

1. ____________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________

ஏ. சபொருத்தமொன அடுக்குத் சதொடதர எழுதுக.

எட்டி எட்டி , துள் ளி துள் ளி , குவியை் குவியைாக , சகாறித்துக்
சகாறித்து , ஆடிஆடி , சகாத்துக் சகாத்தாக , வைிலச வைிலசயாக ,
சகாத்திக் சகாத்தி

1. கை் கள் ___________________________ கிடந்தன.

2. மாணவை்கள் ______________________________________ ச் சசன் ைனை்.

3. திைாட்லச _____________________________________ த் சதாங் கியது.

4. பூலன எலிலய __________________________________________ ப் பாை்த்தது.

5. உமா நடனம் ____________________________________ க் கலளத்தாள் .

6. மான் ______________________________________ ஓடியது.

7. குருவி சநை் லைக் ___________________________________த் தின் ைது

8. அணிை் பழத்லத _________________________________த் தின் ைது.

ஐ. சசொற் கதள அகர வரிதசப் படி எழுதுக.

[ மிளகு , மான் , முயை் , லம , மஞ் சள் , சமத்லத , மீன் , மூட்லட ,
பமடு , சமாட்டு , லமதானம் , பமாப்பம் , சமௌவை்

2.

3.

5.

6.

8.

9.

11.

12.

]

1.

4.

7.

10.
ஒ. சபொருத்தமொன சசொல் தலக் சகொண்டு நிரப் புக.

1.

2.

_____________________________ தரும் ( ஒலி / ஒளி )

_____________________________ சகாடுக்கும் ( பாை் / பாழ் )

_____________________________ தின் னும் (தலழ / தலை )

3.

_____________________________ பதடும் (இலை / இலை)

4.

ஓ. சசொல் லிக்சகொண்சட எழுதுக.

ஃ

அ

ஆ

இ

ஈ

க்

க

கொ

கி

கீ

ங்
ச்
ஞ்
ட்

உ

கு

ஊ

கூ

எ

ஏ

ஐ

சக

சக

தக

ஒ

ஓ

ஔ

சகொ சகொ சகௌ

ண்
த்
ந்
ப்
ம்
ய்
ர்
ல்
வ்
ழ்
ள்
ற்
ன்

ஔ. படத்தில் உள் ளதவ குறித்து ஒரு சதொடர் எழுதுக.

1.

_________________________________

2.

________________________________________________

3.
_____________________________________________________

4.

5

_________________________________

. __________________________________________

I) சவறுபட்ட ஒலியுதடய சசொல் தல வட்டமிடுக.
1. வா , லப , தா
2. பகாழி , ஆழி , பலி
3. சாதம் , சாலை , பாலை
4. பாலவ , பாை்லவ , பபாை்லவ
5. ஓலை , ஆலை , இலழ
6. மனம் , தினம் , அடம்

7. சட்டம் , பட்டம் , புத்தகம்
8. நின் று , எங் கு , கன் று
9. கட்டி , சநாண்டி , குட்டி
10. சங் கு , பாக்கு , பங் கு
II) முதல் எழுத்தத சகொடிட்டு இதணக்க.
1.
பா

2.

மி

3.
க

III) இரண்டொம் எழுத்ததக் சகொடிட்டு இதணக்க.
1.
ளா

2.

3.

ம

று

IV) இறுதி எழுத்ததக் சகொடிட்டு இதணக்க.
1.
ளி

2.

3.

ம்

லம

V) சசொற் களில் உள் ள எழுத்துகதள பிரித்சதழுதுக.
1. பூசணி

2. சகொய் யொ

3. அன்னொசி

4. அவதர

5. முருங் தக

6. ஆரஞ் சு

கொய் கறிகள் பழங் கள் என வதகப் படுத்துக.
கொய் கறிகள்

பழங் கள்

1.

1.

2.

2.

3.

3.

VI) உதரயொடதல நிரப் புக.
என் சபயர் தொமதர. நொன் ஒரு மலர். நொன் தொன் சதசிய மலர்.
இளஞ் சிவப் பு நிறத்தில் இருப் சபன்.

சிறுமி: தாமலைபய நீ யாை்
தொமதர: நான் ஒரு __________________________
சிறுமி: நீ என் ன நிைமாக இருப்பாய் ?
தொமதர: ______________________ நிைத்திை் இருப்பபன் .

VII) நொன் யொர் எனக் கண்டறிந் து பதி எழுதுக.

1. வலிலம வாய் ந்த மிருகம் . நான் தான் காட்டுக்கு அைசன் . நான் யாை்?

2. நிழை் தருபவன் . காய் கனி தருபவன் . பைலவகள் கூடு கட்ட இடம் தருபவன் .
நான் யாை்?

3. இைவு பநைத்திை் வானத்திை் சதைிபவன் . மினுக் மினுக் என் று மின் னுபவன் . நான்
யாை்?

4. மைத்துக்கு மைம் தாவுபவன் . வாலழப்பழம் விரும் பி உண்பபன் . நான் யாை்?

VIII) கீசழ உள் ள சதொடரில் எது ‘சரி’ ‘தவறு’ என்று எடுத்சதழுதுக.
1. எலி பூலனலயத் துைத்தும் .

___________________________

2. பைலவகள் மைத்திை் கூடு கட்டும் .

___________________________

3. நாம் ஏலழகளுக்கு உதவ பவண்டும் .

___________________________

4. நைி ஒரு தந்திைமான விைங் கு.

___________________________

5. வானவிை் லிை் ஆறு வண்ணங் கள் உள் ளன.

___________________________

6. மலழக்காைத்திை் குலட பயன் படுகிைது.

__________________________

7. இைவு பநைத்திை் வானத்திை் சூைியலனக் காண முடியும் .

___________________________

IX) சபொருத்தமொன பதிதல எழுதுக.
1. நொம் கண்களொல் பொர்க்கிசறொம் .
2. நொம் மூக்கொல் நுகர்கிசறொம் .
3. நொம் கொதுகளொல் சகட்கிசறொம் .
4. நொம் வொயொல் சபசுகிசறொம் .
5. நொம் பற் களொல் சமல் கிசறொம் .

6. நொம் நொக்கொல் சுதவக்கிசறொம் .
7. நொம் தககளொல் சவதல பொர்க்கிசறொம் .
8. நொம் கொல் களொல் நடக்கிசறொம் .

1. நொம் _______________________ பொர்க்கிசறொம் .
2. நொம் _______________________ நடக்கிசறொம் .
3. நொம் _______________________ சவதல பொர்க்கிசறொம் .
4. நொம் _______________________ சுதவக்கிசறொம் .
5. நொம் _______________________ சபசுகிசறொம் .
6. நொம் _______________________ சமல் கிசறொம் .
7. நொம் _______________________ சபசுகிசறொம் .
8. நொம் _______________________ சகட்கிசறொம் .
9. நொம் _______________________ நுகர்கிசறொம் .
X) விதட தருக.
மணி என்ற யொதனக்குட்டி ஒருநொள் தன்
தொய் க்குத் சதரியொமல் ஆற் றுநீ ரில் விதளயொடப்
சபொனது. அப் சபொது, திடீசரன்று சவள் ளம் வந் தது.
மணி அழ ஆரம் பித்தது. பயந் து சபொன மணி,
அங் கிருந் த ஒரு பொதற சமல் ஏறி நின்று
சகொண்டது. சற் று சநரம் கழித்து, சவள் ளம் வடிய
ஆரம் பித்தது. பிறகு மணி தன் தொயிடம் சபொய் ச் சசர்ந்தது. தன் தொயிடம்
சசொல் லொமல் சசன்றொல் தொன் பட்ட துன்பத்ததத் தனது நண்பர்களிடம்
கூறியது. இனிசமல் மணி தன் தொதய விட்டு எங் கும் தனிசய சசல் லொது.

1. ஆற் றில் திடீசரன்று என்ன வந் தது?
____________________________________________________________________________________________________.
2. தொன் பட்ட துன்பத்தத மணி யொரிடம் கூறியது?
_____________________________________________________________________________________________________.
3. நீ உன் தொயிடம் சசொல் லொமல் எங் கொவது சசல் வொயொ?
_____________________________________________________________________________________________________.
4. மணி எதன் சமல் ஏறி நின்று சகொண்டது?
_____________________________________________________________________________________________________.

XI) தமிழ் சசொல் அறிந் து எழுதுக.
1.
__________________________________

2.
________________________________

3.

__________________________________

4.
____________________________

5.

_________________________________________

