INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL,RIYADH.
HALF YEARLY EXAM WORKSHEET -2017 - 2018
SUBJECT: TAMIL
STD:VIII
திருக்குறள்
(நட்பு)
I.ப ொருள் எழுதுக:
1.ககண்மை
6.இடுக்கண்

2.உடுக்மக

3.அல்லல்

4.நகுதல்

5.கிழமை

II.ப ொருள் எழுதுக:
1.பெயற்கொிய

2.ப ொருட்டன்று

3.நட் ன்று

4.ஆறுய்த்து

III.ககொடிட்ட இடங்கமை நிரப்புக:
1.திருக்குறள் ___________________ நூல்களுள் ஒன்று.
2.திருக்குறமை ஆங்கிலத்தில் பைொழி ப யர்த்தவர் ________________
3.திருக்குறைின் ப ருமைமய உணர்த்தும் நூல்______________
4.முகநக நட் து நட் ன்று பநஞ்ெத்து
அகநக ____________ நட்பு.
5.நிமறநீர நீரவர் ககண்மை
இத்பதொடொில் நட்பு எனும் ப ொருள் தரும் பெொல் ______________

IV.ப ொருத்துக:

1.க மதயொர் நட்பு

- உடுக்மக இழந்தவர் மக க ொன்றது.

2. ண்புமடயொைர் பதொடர்பு - வைர் ிமற க ொன்றது.
3.அறிவுமடயொர் நட்பு

- நவில்பதொறும் நூல்நயம் க ொன்றது.

4.இடுக்கண் கமையும் நட்பு - கதய் ிமற க ொன்றது.

V.குறுவினொக்கள்:
1.உலகப்ப ொதுைமற எனத் திருக்குறள் அமழக்கப் டுவது ஏன்?
2.திருவள்ளுவருக்கு வழங்கும் கவறு ப யர்கள் யொமவ?
3.அறிவுமடயொர் நட்பு எமதப் க ொன்றது?
4. ண்புமடயொைர் தன்மை எத்தன்மையது?
5.’உடுக்மக இழந்தவன் மகக ொல’- இவ்வுவமைமய விைக்குக.
6.நட் ிற்குச் ெிறந்த இடம் எது?
7.நட்பு எப்க ொது ெிறப் ிழக்கும்?

VI.ெிறுவினொக்கள்:
1.நட்ம ப்க ொன்ற ெிறந்த ொதுகொப்பு கவறில்மல என வள்ளுவர் கூறக்
கொரணம் யொது?
2.புணர்ச்ெி ழகுதல் கவண்டொ என வள்ளுவர் கூறுவது ஏன்?

தைிழ்ப் ெி ஆறிட கவண்டும்
I.ப ொருள் எழுதுக:

1.குமவ

2.ைொரன்

II. ிொித்து எழுதுக:
1.கவண்டியதில்மல 2.புகபழனக்கு 3.குமவபயனக்கு 4.தைிழ்ப் ெி

III.ககொடிட்ட இடங்கமை நிரப்புக:
1.’தைிழ்ப் ெி’ எனும் ொடலின் ஆெிொியர் ________________
2.ெச்ெிதொனந்தன் ______________ நொட்மடச் ெொர்ந்தவர்.

IV.குறுவினொக்கள்:
1.எமவபயல்லொம் கவண்டொ என கவிஞர் ெச்ெிதொனந்தன் குறிப் ிடுகிறொர்?
2.எமவபயல்லொம் கவண்டும் என கவிஞர் ெச்ெிதொனந்தன் குறிப் ிடுகிறொர்?
3.தைிழ்ப் ெி எப்க ொது ஆறும்?

V.ெிறுவினொ:
1.கவிஞர் ெச்ெிதொனந்தனின் தைிழ்ப் ற்றிமன விைக்குக.

இனியமவ நொற் து
I.ப ொருள் எழுதுக:
1.குழவி

2. ிணி

3.ெலவர்

4.கழறும்

II. ிொித்து எழுதுக:
1. ிணியின்றி

2.அமவயஞ்ெொன்

3.ைொண்புமடயொர்

III.கெர்த்து எழுதுக:
1.ையொிகள் + அல்லரொய்

2.ைன் + உயிர் 3.ைலர் + தமல

IV.ககொடிட்ட இடங்கமை நிரப்புக:
1.இனியமவ நொற் து __________ நூல்களுள் ஒன்று.
2.இனியமவ நொற் து நூலின் ஆெிொியர் _____________

V.குறுவினொக்கள்:
1.பூதஞ்கெந்தனொர் – குறிப்பு எழுதுக.
2.குழவிக்கு இனிதொவது யொது?
3.உயிர்களுக்கு இனிமை யப் து எது?
4.ைொண்புமடயொொின் இயல்பு எத்தமகயது?

VI.ெிறுவினொக்கள்:
1.இனியமவ நொற் து - குறிப்பு எழுதுக.
2.எமவபயல்லம் இனிமை யக்கும் என பூதஞ்கெந்தனொர் கூறுகிறொர்?

ொரதத்தொய்
I.ப ொருள் எழுதுக:

1.வொய்மை

2.துலங்குதல்

6.தொள்ைலர்

7.வண்மை

3.கதிரவன்

4.கமையும்

5.கெய்மை

8.கருமண

II. ிொித்து எழுதுக:
1.பெங்கதிரவன்

2.தொய்மையன்பு

III.கெர்த்து எழுதுக:
1. ொரதம் + தொய்

2.கெய்மை + உற்ற

IV.ககொடிட்ட இடங்கமை நிரப்புக:
1.கொந்திபுரொணம் இயற்றிவர் ________________
2.கொந்திபுரொணத்தின் ொட்டுமடத் தமலவர் _____________

V.குறுவினொக்கள்:
1.கொந்திபுரொணம் - குறிப்பு எழுதுக.
2.அெலொம் ிமக அம்மையொர் - குறிப்பு எழுதுக.

VI.ெிறுவினொ:
1.கொந்தியடிகைின் ண்புநலன்கமைப் ொரதத்தொய் ொடல்வழிக் குறிப் ிடுக.

உலகம் உள்ைங்மகயில்
I. ிொித்து எழுதுக:

1.இரு தொண்டு 2.ைின்னணுவியல் 3.உள்ைங்மக
5.ைின்னஞ்ெல்

4.கைம் ொடமடய

II.கெர்த்து எழுதுக:
1.குறிப்பு + ஏடு

2. திவு + இறக்கம்

4. ல்கமல + கழகம்

3.குறுமை + ரப்பு

5.மக + அடக்கம்

III.ககொடிட்ட இடங்கமை நிரப்புக:
1.இரு தொம் நூற்றொண்டின் இமணயற்ற கண்டு ிடிப்பு _______________
2.’கணினியின் தந்மத’ என்றமழக்கப் டு வர் _________________
3.இமணயம் என்ற வடிவத்திற்கு வித்திட்டவர் ________________
4.தைிழ் எழுத்துகமை எழுதவும் ஒலிக்கவும் கற்றுத்தரும்
இமணயத்தைம்_____________

IV.குறுவினொக்கள்:
1.கணினி யொரொல் எப்க ொது கண்டு ிடிக்கப் ட்டது?
2.கணினியின் வமககள் யொமவ?
3.மவயக விொிவு வமல குறிப்பு எழுதுக.

V.ெிறுவினொக்கள்:
1.இமணயம் – குறிப்பு எழுதுக.
2.கணினியின்

யன்கள் யொமவ?

இந்திய விடுதமலப் க ொொில்
தைிழகப் ப ண்கைின் ங்கு
I. ிொித்து எழுதுக:
1.ஐயொயிரம்

2.கவடைணிந்து

3.ெிமறயிலமடத்த

4.பதன்னொடு

II.கெர்த்து எழுதுக:
1.விடுதமல + உணர்வு

2.அறம் + க ொரொட்டம்

3.பதொழில் + யிற்ெி

III.ககொடிட்ட இடங்கமை நிரப்புக:
1.ஆங்கிகலயமர எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்தி க ொரொடிய முதல் ப ண்ைணி
___________
2.கவலு நொச்ெியொர் ிறந்த ஆண்டு ____________
3.அஞ்ெமலயம்ைொள் ைளுக்குக் கொந்தியடிகள் இட்ட ப யர் ____________
4.ெிவகங்மகமய ஆண்ட ைன்னர் _____________
5.ெீனிவொெ கொந்தி நிமலயம் அமைத்தவர் _______________

IV.குறுவினொக்கள்:
1.கவலுநொச்ெியொர் – குறிப்பு எழுதுக.
2.’பதன்னொட்டின் ஜொன்ெிரொணி’ என்றமழக்கப் டு வர் யொர்? ஏன்?

V.ெிறுவினொக்கள்
1.அஞ்ெமலயம்ைள் நடத்திய க ொரொட்டங்கள் யொமவ?
2.அம்புஜத்தம்ைொைின் குணநலன்கமை விவொிக்க.

இலக்கணம்
இலக்கிய வமகச்பெொற்கள்
I.புறவய வினொக்கள்:
1.கீழ்க்கொணும் திமெச்பெொற்களுக்குறிய தைிழ்ச்பெொற்கமைப் ப ொருத்துக.

திமெச்பெொல்

தைிழ்ச்பெொல்

1. ண்டிமக

மூலம்

-

2.பவள்ைம்

-

வணிகம்

3.வியொ ொரம்

-

விொிப்பு

4.அெல்

-

5.அச்ென்

-

6.ஜைக்கொைம்

-

7.கவடிக்மக

-

திருவிழொ
கொட்ெி
நீர்ப் ப ருக்கு
தந்மத

II.ப ொருத்துக:
1.நிலம்
2.வந்தது, டித்தொன்
3.கைிறு ,புரவி
4.வினவினொன்,கநொக்கினொன்

- விமனதிொிச்பெொல்
- ப யர் இயற்பெொல்
- விமன இயற்பெொல்
- ப யர்த்திொிச்பெொல்

III.குறுவினொக்கள்:
1.இலக்கிய வமகயொல் பெொற்கள் எத்தமன வமகப் டும்? அமவ யொமவ?

2.திொிபெொல் என்றொல் என்ன ? ெொன்று தருக.
3.திொிபெொல் வமககள் யொமவ? ெொன்று தருக.
4.வடபெொல் என்றொல் என்ன? ெொன்றுதருக.

வழக்கு : இயல்பு வழக்கு,தகுதி வழக்கு

I.புறவயவினொக்கள்:
I.ககொடிட்ட இடங்கமை நிரப்புக:
1.’ெிவிறி’ என் மத ‘விெிறி ‘ எனக் கூறுவது _______ வழக்கு.
2.இறந்தொமர ‘இமறவனடி கெர்ந்தொர்’ என் து ___________ வழக்கு.
3.விைக்மக குைிர மவ என் து _______________ வழக்கு.

II.ப ொருத்துக:
1.இலக்கணமுமடயது

- ககொமவ

2.இலக்கணப்க ொலி

- நிலம்
- புறநகர்

3.ைரூஉ

III.ப ொருத்துக:
1.இட்க்கரடக்கல்

-

றி

2.ைங்கைம்

- கொல் கழுவி வந்தொன்

3.குழூஉக் குறி

- இமறவனடி கெர்ந்தொர்

IV.குறுவினொக்கள்:
1.வழக்கு என்றொல் என்ன?
2.வழக்கு எத்தமன வமகப் டும்? அமவ யொமவ?
3.இலக்கணப்க ொலிமயச் ெொன்றுடன் விைக்குக.

