INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL,RIYADH.
FINAL TERM WORKSHEET – 2017-2018
STD:VIII

SUBJECT:TAMIL
தமிழ்ப்பசி ஆறிட வேண்டும்

I.ப ொருள் எழுதுக:
1.குவை

2.மொரன்

II. ிரித்து எழுதுக:
1.வைண்டியதில்வை 2.புகபெனக்கு 3.குவைபயனக்கு 4.தமிழ்ப் சி

III.வகொடிட்ட இடங்கவை நிரப்புக:
1.’தமிழ்ப் சி’ எனும்

ொடைின் ஆசிரியர் ________________

2.சச்சிதொனந்தன் ______________ நொட்வடச் சொர்ந்தைர்.

IV.குறுைினொக்கள்:
1.எவைபயல்ைொம் வைண்டொ என கைிஞர் சச்சிதொனந்தன்
குறிப் ிடுகிறொர்?
2.எவைபயல்ைொம் வைண்டும் என கைிஞர் சச்சிதொனந்தன்
குறிப் ிடுகிறொர்?
3.தமிழ்ப் சி எப்வ ொது ஆறும்?

V.சிறுைினொ:
1.கைிஞர் சச்சிதொனந்தனின் தமிழ்ப் ற்றிவன ைிைக்குக.
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ொரதத்தொய்
I.ப ொருள் எழுதுக:
1.ைொய்வம
6.தொள்மைர்

2.துைங்குதல்
7.ைண்வம

3.கதிரைன்

4.கவையும்

5.வசய்வம

8.கருவை

II. ிரித்து எழுதுக:
1.பசங்கதிரைன்

2.தொய்வமயன்பு

III.வசர்த்து எழுதுக:
1. ொரதம் + தொய்

2.வசய்வம + உற்ற

IV.வகொடிட்ட இடங்கவை நிரப்புக:
1.கொந்திபுரொைம் இயற்றிைர் ________________
2.கொந்திபுரொைத்தின்

ொட்டுவடத் தவைைர் _____________

V.குறுைினொக்கள்:
1.கொந்திபுரொைம் - குறிப்பு எழுதுக.
2.அசைொம் ிவக அம்வமயொர் - குறிப்பு எழுதுக.

VI.சிறுைினொ:
1.கொந்தியடிகைின்
குறிப் ிடுக.
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ண்புநைன்கவைப்

ொரதத்தொய்

ொடல்ைெிக்

உைகம் உள்ைங்வகயில்
I. ிரித்து எழுதுக:
1.இரு தொண்டு 2.மின்னணுைியல் 3.உள்ைங்வக

4.வமம் ொடவடய

5.மின்னஞ்சல்

II.வசர்த்து எழுதுக:
1.குறிப்பு + ஏடு

2. திவு + இறக்கம்

4. ல்கவை + கெகம்

3.குறுவம +

ரப்பு

5.வக + அடக்கம்

III.வகொடிட்ட இடங்கவை நிரப்புக:
1.இரு தொம் நூற்றொண்டின் இவையற்ற கண்டு ிடிப்பு _______________
2.’கைினியின் தந்வத’ என்றவெக்கப் டு ைர் _________________
3.இவையம் என்ற ைடிைத்திற்கு ைித்திட்டைர் ________________
4.தமிழ் எழுத்துகவை எழுதவும் ஒைிக்கவும் கற்றுத்தரும்
இவையத்தைம்_____________

IV.குறுைினொக்கள்:
1.கைினி யொரொல் எப்வ ொது கண்டு ிடிக்கப் ட்டது?
2.கைினியின் ைவககள் யொவை?
3.வையக ைிரிவு ைவை குறிப்பு எழுதுக.

V.சிறுைினொக்கள்:
1.இவையம் – குறிப்பு எழுதுக.
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2.கைினியின்

யன்கள் யொவை?

திருக்குறள் (பண்புடைடை)
பிரித்து எழுதுக:
1.எளிததன்ப 2.பண்புடைடை 3.ைக்கதளொப்பு 4.பயனுடையொர்
5.பண்புடையொர்

சேர்த்து எழுதுக:
1.அன்பு + அடைடை 2.ைக்கள் + பண்பு 3.திரிந்து + அற்று
4.பண்பு + ஒத்தல் 5.பண்பு + இலொன்

எதிர்ச்தேொல் எழுதுக:
1.எளிது 2.பொரொட்டு 3.படக 4.பயனுடையொர் 5.நடக 6.பகல்

ேீர் பிரித்து எழுதுக:
அன்பு உடைடை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்பு உடைடை என்னும் வழக்கு.

முடற ைொறிய அடிகடள முடறபடுத்தி எழுதுக.
படகயுள்ளும் பண்புள பொைரிவன் ைொட்டு
நடகயுள்ளும் இன்னொது இகழ்ச்ேி.
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குறுவினொக்கள்:
1.உலகம் நிடலதபற்றிருக்கக் கொரணம் யொது?
2.ைரம்சபொல்வர் – யொர்? ஏன்?
3.பகலும் இருளொகத் சதொன்றும் யொருக்கு?
4.பண்பில்லொதவன் தபற்ற தேல்வம் எத்தடகயது?

ேிறுவினொக்கள்:
1.உயர்ந்த பண்பொளரின் இயல்புகள் யொடவ?
2.உலகத்தொரொல் பொரொட்ைப்படுபவர் யொர்? ஏன்?

யொர் கவிஞன்?
தபொருள் எழுதுக:
1.ைொசு 2.டகம்ைொறு 3.ைொள

பிரித்து எழுதுக:
1.ைொேற 2.தன்னினம் 3.தடலவதனன

சகொடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:
1.கவிஞர் முடியரேனின் இயற்தபயர் _____________________.
2.முடியரேன் பிறந்த ஊர் ___________________.
3.தைிழக அரேின் பரிசு தபற்ற முடியரேனின் கொவியம் _________________.
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குறுவினொக்கள்:
1.கவிஞனொகும் தகுதி இல்லொதவன் என்று முடியரேன் யொடரக்
குறிப்பிடுகிறொர்?
2.உண்டையொன கவிஞன் எவ்வொறு இருக்க சவண்டும் என முடியரேன்
கருதுகிறொர்?

ேிறுவினொக்கள்:
1.முடியரேன் - குறிப்பு எழுதுக.
2.கவிஞரல்லொதொர் இயல்புகடளயும், கவிஞர்க்குரிய இயல்புகடளயும்
பற்றி முடியரேன் எடுத்துடரப்பன யொடவ?

விழுதும் சவரும்
தபொருள் எழுதுக:
1.திறல் 2.ைறவர்

பிரித்து எழுதுக:
1.அருந்திறல் 2.ஒற்டறக்கொல்

சகொடிட்ை இைத்டத நிரப்புக:
1.“அழகின் ேிரிப்பு” நூடல எழுதியவர் __________________.
2.பொரதிதொேனின் இயற்தபயர் __________________
3.பொரதிதொேன் பிறந்த ஊர் ______________________

குறுவினொ:
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1.பொரதிதொேன் – குறிப்பு எழுதுக?
2.ஆலைரத்தின் விழுதும் சவரும் எவற்டறப் சபொன்று இருந்ததொகப்
பொரதிதொேன் பொடுகின்றொர்?

தைிழர் வொனியல்
பிரித்து எழுதுக:
1.வொனியல் 2.ஐம்பூதம் 3.வொனூர்தி 4.ததன்திடே 5.பழந்தைிழர்

சேர்த்து எழுதுக:
1.கொலம் + சதொறும் 2.தேம்டை + ஞொயிறு 3.தபருடை + புலடை

சகொடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:
1.தைிழரின் அறிவியல் ேிந்தடனயில் குறிப்பிைத்தக்கது______________
2.உலகம் ________________ ஆனது எனத் ததொல்கொப்பியம் குறிப்பிடுகின்றது.
3.’உலகம் உருண்டை வடிவைொனது எனக் கூறிய தைிழ்க்குரல்___________
4.வொன் தவளியில் உள்ள ைிகப்தபரிய விண்ைீ ன்____________________
5.தொசை ஒளிவிைக் கூடியடவ___________________

குறுவினொக்கள்:
1.பண்டைத்தைிழர் அறிவியல் அறிடவப் தபற்றிருந்தனர் என்படதப்
புலப்படுத்தும் இலக்கியங்கள்?
2.ஐம்பூதங்கள் பற்றித் ததொல்கொப்பியம் குறிப்பிடும் தேய்தி யொது?
3.உலகம் உருண்டை வடிவைொனது எனக்கூறிய சைடலநொட்ைவர் யொவர்?
4.’உலகம் சுழல்கிறது’ என்படதத் திருக்குறள்வழி விள்கக்குக?
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ேிறுவினொக்கள்:
1.சகொள்களின் நிறம், வடிவம் பற்றி விளக்குக?
2.ஞொயிறு வட்ைம் என்படதப் பழந்தைிழர் எவ்வொறு அறிந்திருந்தனர்?
3.வொன்வழிப் பயணம் – குறிப்பு எழுதுக.

இலக்கியத்தில் நடகச் சுடவ
பிரித்து எழுதுக:
1.நடகச்சுடவ 2.ைண்ணுலகம் 3.உள்தளொதுங்கி 4.புத்துணர்ச்ேி
5.ேிற்றிலக்கியம்

சேர்த்து எழுதுக:
1.அங்கும் + இங்கும் 2.வொல் + எங்சக 3.இயற்டக +அன்டன
4.குரங்கு + அரேர்

சகொடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:
1.இலக்கியச் சுடவகளில் ைிகவும் நுட்பைொனது __________________
2.நடகசுடவயுணர்வு இல்லொதவருக்குப் பகலும் ____________ சதொன்றும்.
3.கம்பர் இயற்றிய நூல் ______________________

குறுவினொக்கள்:
1.நடகச்சுடவபற்றிக் கொந்தியடிகள் கூறியடத எழுதுக.
2.’ைருைக்கள்வழி ைொன்ைியம்’-குறிப்பு எழுதுக.
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ேிறுவினொக்கள்:
1.நடகச்சுடவ-குறிப்பு எழுதுக.
2.கம்பரின் நடகச்சுடவயுணர்டவ அவர்தம் பொைல்வழி விளக்குக.
3.ையிலின் கழுத்து நீண்டிருப்பதற்குப் பொரதிதொேனொர் புடனயும் கற்படன
யொது?

ஆகுதபயர்

பயிற்ேி வினொக்கள்:
1.உடைந்த ஏரிடயப் பொர்க்க ________________ திரண்டு வந்தது.
2.இவ்வொடைகடள ________________ ஒன்றொகக் தகொடு.
3.டதப் தபொங்கலுக்கு _______________ அடிப்பர்.
4.சதன்தைொழி ____________ சூடி வந்தொள்.

புறவயவினொக்கள்:
சகொடிட்ை இைங்கடள இைங்கடள நிரப்புக:
1.ஊர் உறங்கியது என்பது __________________ ஆகுதபயர்.
2.நீலம் சூடினொள் _______________ ஆகுதபயர்.

உரிய தேொல்டலத் சதர்ந்ததழுதுக:
1.வறுவல் தின்றொன் என்பது
அ) முதலொகு தபயர் ஆ)இைவொகு தபயர் இ)ததொழிலொகு தபயர்
2.ேித்திடர வந்தொள்
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அ) ேிடனயொகு தபயர் ஆ) கொலவொகு இ) ததொழிலொகு தபயர்

குறுவினொக்கள்:
1.ஆகுதபயர் என்றொல் என்ன? ேொன்று தருக.
2.ஆகுதபயர்கள் எத்தடன வடகப்படும்?
3.ேிடனயொகு தபயர் ேொன்றுைன் விளக்குக.
4.ததொழிலொகு தபயர் என்றொல் என்ன?ேொன்று தருக.

யொப்பு, அணி
1.உரிய விடைடயத் சதர்ந்து எழுதுக:
1.அடே _________________ வடகப்படும்.
அ) நொன்கு ஆ) மூன்று இ) இரண்டு
2.தேய்யுள் இயற்றும் இலக்கணத்துக்கு _____________ எனப் தபயர்.
அ) அணியிலக்கணம் ஆ) தபொருள் இலக்கணம் இ) யொப்பிலக்கணம்
3.உவைொனத்தின் தன்டைடய உவசையத்தின்சைல் ஏற்றிக்கூறுவது
அ) உவடையணி ஆ) உருவக அணி இ) இயல்பு நவிற்ேி அணி

சகொடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:
1.அடேகள் பல சேர்ந்து அடைவது ________________ எனப்படும்.
2.உவை உருபு தவளிப்பை வருவது ________________ அணி.
3.ைதிமுகம்- உருவகைொக ைொறும்சபொது ____________ என வரும்.
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குறுவினொக்கள்:
1.தேய்யுள் உறுப்புகள் எத்தடன? அடவ யொடவ?
2.பொ எத்தடன வடகப்படும்? அடவ யொடவ?
3.அணி என்றொல் என்ன?
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