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தாமரைக் குளம்

 

தசாற்்கலைச் சரிொ்கவும் அழ்கா்கவும் எழுது.

பாடம் 6
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குச்சியை டி

 

தசாற்்கலைச் சரிொ்கவும் அழ்கா்கவும் எழுது.

பாடம் 11
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ெபாய் ெசால்ாேத

 

தசாற்்கலைச் சரிொ்கவும் அழ்கா்கவும் எழுது.

பாடம் 11



WORDSMITH LEARNING HUB  -  TAMIL COACHING CENTRE Page 105

ேகாட்டைத் ெதா�

 

தசாற்்கலைச் சரிொ்கவும் அழ்கா்கவும் எழுது.

பாடம் 11



WORDSMITH LEARNING HUB  -  TAMIL COACHING CENTRE Page 111

Primary 2 A   -  Tamil  Reading  Practice

த�ாடக்கநிலை 2 A  -  �மிழ் வாசிப்புப் பெிற்சி
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வ ீட்டுககு வந�தும் அம்மாவுககுப் பிறந�நாள் வாழ்த்துக 

கூறிப் பரிலசக த்காடுத்்�ாம். அல�க ்கணடு அம்மா மி்கவும் 

ம்கிழ்ச்சி அலடந�ார்.

வொசிபபு 16

ரூபன் நூை்கத்�ிற்குச் தசன்று ஒரு ்கல�ப்புத்�்கத்ல� இரவல் 

தபற்றான். அது ஒரு மாெக ்கல�. அன்று இர்வ அவன் 

அந�ப் புத்�்கத்ல�ப் படிக்கத் த�ாடங்கி் ான். சிறிது ் நரத்�ில் 

அவன் தூங்கிவிட்டான். அப்்பாது அவன் ்கண முன்்ால் 

ஓர் அழ்கிெ ்�வல� வநது நின்றது. அது அவனுககு ஒரு 

மந�ிர ்ப்ாலவக த்காடுத்�து. என்் வலரந�ாலும் அது 

உணலமொ் தபாருைா்க மாறிவிடும் என்று கூறிவிட்டு 

மலறந�து. ்காலைெில் எழுந� ரூபன் ் ப்ாலவத் ் �டி்ான். 

அது தவறும் ்க்வு என்று நில்த்துச் சிரித்�ான். 

வொசிபபு 17

ஒரு ்கிராமத்�ில் ஒரு மூ�ாட்டி �ம் ்பரனுடம் வாழ்ந�ார். 

அவர் அவல் அன்புடன் வைர்த்து வந�ார். அவன் பாட்டிககு 

உ�விொ்கப் பால்ெில் பால் லவத்து விற்று வந�ான்.

ஒரு நாள் ் பரன் பால் விற்றுவிட்டு வடீு �ிரும்பிகத்காணடு 

இருந�ான். அப்்பாது அவன் முன்்ால் ஒரு �ிருடன் 

்கத்�ியுடன் ்�ான்றி்ான். ்பரன் பெத்�ில் நடுங்கி்ான். 

ஆ்ால் �ிருடன் அவ்ிடம் பணம் ் ்கட்்கவில்லை. பசிககுப் 

பால் �ரச் தசால்ை ிக ் ்கட்டான். ் பரன் ்காை ிொ் பால்லெக 
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அது சிங்கத்ல�க ்கால்்கைால் உல�த்துத் �ள்ைித் �ன் 

குட்டிலெக ்காப்பாற்றிெது.

வொசிபபு 20

ஒரு ொல்ப் பா்கன் �ன் ொல்லெ ஆற்றுககு அலழத்துச் 

தசன்றான். ் பாகும் வழிெில் ஊர் மக்கள் ொல் உணப�ற்குப் 

பழங்கள் த்காடுத்�ார்்கள். அப்்பாது ஒரு �ீெ ல�ெற்்காரன் 

வாலழப்பழத்�ில் ஊசிலெக குத்�ி ொல்ெிடம் த்காடுத்�ான். 

ொல் பழத்ல�த் தும்பிகல்கொல் பிடித்�தும் ஊசி நன்றா்கக 

குத்�ிவிட்டது. ொல் வை ிொல் பிைிறிெது. ல�ெற்்காரன் 

சிரித்�ான். 

ொல் ஆற்றுககுச் தசன்று குைித்�து. அது ்சற்லற 

உறிஞசிகத்காணடு வந�து. ல�ெற்்கார்ின் ்கலடககுச் 

தசன்றது. அது புது துணி்கள் மீது ்சற்லறத் த�ைித்�து. 

ல�ெற்்காரன் ்கவலைப்பட்டான். ொல் அவனுககு ஒரு 

நல்ை பாடத்ல�க ்கற்பித்�து.


