INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH.
TAMIL WORKSHEET FOR – SA I (2016 – 2017)
VIII – STANDARD

திருக்குள் (ட்பு)
I.பொருள் தருக:
1.ககண்மந .................................
2.உடுக்மக ..................................
3.அல்ல் ....................................
4.கிமமந ......................................
5.குதல் ......................................
6.இடுக்கண் ..................................

II.ிரித்து எழுதுக:
1.பெனற்கரின...........................................
2.பொருட்டன்று...........................................
3.ட்ன்று.................................................
4.ஆறுய்த்து...................................................

III.ககொடிட்ட இடங்கம ிபப்புக:
1.திருக்குள்.........................................நூல்களுள் ன்று.
2.திருக்கும ஆங்கித்தில் பநொமி பனர்த்தயர்......................................
3.திருக்குின் பருமநமன உணர்த்தும் நூல்............................................

IV.பொருத்துக:
1.கமதனொர் ட்பு

-

உடுக்மக இமந்தயர் மக கொன்து.

2.ண்புமடனொர் பதொடர்பு -

யர்ிம கொன்து.

3.அிவுமடனொர் ட்பு

யில்பதொறும் நூல்னம் கொன்து.

-

4.இடுக்கண் கமயும் ட்பு -

கதய்ிம கொன்து.

V.குறுயிொக்கள்:
1.உகப் பொதுநம எத் திருக்குள் அமமக்கப்டுயது ஏன்?
2.திருயள்ளுயருக்கு யமங்கும் கயறு பனர்கள் னொமய?
3.அிவுமடனொர் ட்பு எமதப் கொன்து?
4.ண்புமடனொர் பதொடர்பு எத்தன்மநனது?
5.”உடுக்மக இமந்தயன் மககொ”இவ்வுமநமன யிள்க்குக.
5.ட்ிற்குச் ெிந்த இடம் எது?
6.ட்பு எப்கொது ெிப்ிமக்கும்?

VI.ெிறுயிொக்கள்:
1.திருக்குின் அமநப்பு குித்து எழுதுக.
2.ட்ம கொன் ெிந்த ொதுகொப்பு கயில்ம எ யள்ளுயர்
கூக்கொபணம் னொது?
3.புணர்ச்ெி மகுதல் கயண்டொ எ யள்ளுயர் கூறுயது ஏன்?

VII.படுயிொ:
1.’ட்பு’ எனும் அதிகொபத்தில் யள்ளுயர் கூியுள் கருத்துகமத் பதொகுத்து
எழுதுக.

இினமய ொற்து
1.பொருள் எழுதுக:
1.குமயி ...............................
2.ிணி .................................
3.ெயர்................................
4.கமறும்................................

2.ிரித்து எழுதுக:
1.ிணினின்ி ..........................................
2.அமயனஞ்ெொன்...........................................
3.நொண்புமடனொர்.............................................

3.கெர்த்து எழுதுக:
1.நனரிகள் + அல்பொய் = .................................................
2.நன் + உனிர் = ..........................................
3.நர் + தம = ........................................

4.ககொடிட்ட இடங்கம ிபப்புக:
1.இினமய ொற்து ..................................... நூல்களுள் ன்று.
2.இினமய ொற்து நூின் ஆெிரினர் ................................

5.குறுயிொக்கள்:
1.பூதஞ்கெந்தொர் - குிப்பு எழுதுக.
2.குமயிக்கு இிதொயது னொது?
3.உனிர்களுக்கு இிமந னப்து எது?
4.நொண்புமடனொரின் இனல்பு எத்தமகனது?

6.ெிறுயிொக்கள்:
1.இினமய ொற்து - குிப்பு எழுதுக.
2.எமயபனல்ொம் இிமந னக்குபநப் பூதஞ்கெந்தொர் கூறுகிொர்?

7.நப்ொடப் ொடல்:
”ெயமபச் ெொபொ யிடுதல்” எத் பதொடங்கும் ொடல்.

ொபதத்தொய்
1.பொருள் எழுதுக:
1.யொய்மந.....................................
2.துங்குதல்...............................
3.கதிபயன்.....................................
4.கமயும்....................................
5.கெய்மந.....................................
6.தொள்நர்...................................
7.யண்மந......................................
8.கருமண......................................

2.ிரித்து எழுதுக:
1.பெங்கதிபயன் = ...................................................
2.தொய்மநனன்பு = ................................................

3.கெர்த்து எழுதுக:
1.ொபதம் + தொய் =..............................................
2.கெய்மந + உற் =.............................................

4.ககொடிட்ட இடங்கம ிபப்புக:
1.கொந்திபுபொணம் இனற்ினயர் ........................................
2.கொந்தி புபொணத்தின் ொட்டுமடத்தமயர் ................................................

5.குறுயிொக்கள்:
1.கொந்திபுபொணம் – குிப்பு எழுதுக.
2.அெொம்ிமக அம்மநனொர் – குிப்பு எழுதுக.

6.ெிறுயிொ:
1.கொந்தினடிகின் ண்பு ன்கமப் ொபதத்தொய் ொடல்யமிக் குிப்ிடுக.

இந்தின யிடுதமப் கொரில் தநிமகப்
பண்கின் ங்கு
1.ிரித்து எழுதுக:
1.ஐனொனிபம் = .......................................
2.கயடநணிந்து = ....................................
3.ெிமனிமடத்த = ................................................
4.பதன்ொடு = ...................................

2.கெர்த்து எழுதுக:
1.யிடுதம + உணர்வு =...........................................
2.அம் + கொபொட்டம் = ............................................
3.பதொமில் + னிற்ெி = ................................................

3.ககொடிட்ட இடங்கம ிபப்புக:
1.ஆங்கிகனமப எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்திப் கொபொடின பதல்
பண்நணி......................................
2.கயலு ொச்ெினொர் ிந்த ஆண்டு............................
3.ெியகங்கமன ஆண்ட நன்ர்..................................
4.அஞ்ெமனம்நொள் நகளுக்குக் கொந்தினடிகள் இட்ட பனர்..........................
5.ெீியொெ கொந்தி ிமனம் அமநத்தயர்.....................................

4.குறுயிொக்கள்:
1.கயலு ொச்ெினொர் – குிப்பு எழுதுக.
2.’பதன்ொட்டின் ஜொன்ெிபொணி’ என்று அமமக்கப்டுயர் னொர்? ஏன்?
3.அஞ்ெமனம்நொள் டத்தின கொபொட்டங்கள் னொமய?

உகம் உள்ங்மகனில்
1.ிரித்து எழுதுக:
1.இருதொண்டு = ..........................................
2.நின்ணுயினல் = ........................................
3.உள்ங்மக = ............................................
4.கநம்ொடமடன = ....................................
5.நின்ஞ்ெல் = ..........................................

2.கெர்த்து எழுதுக:
1.குிப்பு + ஏடு =........................................
2.திவு + இக்கம் =..................................
3.குறுமந + பப்பு =...................................
4.ல்கம + கமகம்=..................................
5.மக + அடக்கம் = ....................................

3.ககொடிட்ட இடங்கம ிபப்புக:
1.இருதொம் நூற்ொண்டின் இமணனற் கண்டுிடிப்பு................................
2.’கணிினின் தந்மத’ என்மமக்கப்டுயர்........................................
3.இமணனம் என் யடியத்திற்கு யித்திட்டயர்......................................
4.தநிழ் எழுத்துகம ிக்கவும் , எழுதவும் கற்றுத்தரும்
இமணனத்தம்.............................

4.குறுயிொக்கள்:
1.கணிி னொபொல் எப்கொது கண்டினப்ட்டது?
2.கணிினின் யமககள் னொமய?
3.’மயனக யிரிவு யம’ – குிப்பு எழுதுக.

5.படுயிொக்கள்:
1.கணிினின் னன்கமக் குிப்ிடுக.
2.கணிினின் கதொற்பம் யர்ச்ெியும் ற்ி எழுதுக.

பதொமகிமத் பதொடர்கள்
1.உரின யிமடமனத் கதர்வு பெய்க:
1.யர் ிம என்து...............
அ) ண்புத்பதொமக

ஆ) யிமத்பதொமக இ)

கயற்றுமநத்பதொமக

2.பெம்பநொமி என்து................
அ) ண்புத்பதொமக ஆ) கயற்றுமநத்பதொமக இ) யிமத்பதொமக
3.கனல்யிமி என்து....................
அ) கயற்றுமநத்பதொமக ஆ) உயமநத்பதொமக இ) ண்புத்பதொமக
4.நொ,ொ,யொமம என்து...............
அ) யிமத்பதொமக ஆ) உம்மநபதொமக இ) உயமநத்பதொமக

2.ின்யரும் பெொற்கள் எவ்யமகத் பதொமகிமத் பதொடர்கள்
எ எடுத்து எழுதுக.
1.கருங்கண்

2.பயற்ிம ொக்கு 3.புத்தகம் டித்தொன் 4.யர் புகழ் 5.பகநர்

6.பொற்பகொடி யந்தொள்.

3.குறுயிொக்கள்:
1.பதொமகிமத் பதொடர் எத்தம யமகப்டும்? அமய னொமய?
2.யிமத்பதொமகமனச் ெொன்றுடன் யிக்குக.
3.ண்புத்பதொமகமனச் ெொன்றுடன் யிக்குக.
4.உம்மநத்பதொமகமனச் ெொன்றுடன் யிக்குக.
5.உயமநத்பதொமகமனச் ெொன்றுடன் யிக்குக.

