
எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ் 
முதல் பருவம் 

கற்றல் குறறவான மாணவர்களுக்கான றகயேடு 
 

யகாடிட்ட இடங்கறை நிரப்புக. 
 
1) தாயுமானவர் பிறந்த ஊர்..... திருமறறக்காடு. 
2) முத்தத பவளதம எனத்ததாடங்கும் பாடல் இடம் தபற்ற நூல்....       
    தாயுமானவர் திருப்பாடல் திரட்டு. 
3) திருக்குறள் ...பதினனண்கீழ்க்கணக்கு......நூல்களுள் ஒன்று. 
4) திருக்குறளள ஆங்கிலத்தில் தமாழி தபயர்த்தவர்..... ஜி.யு.யபாப் 
5) திருக்குறளின் தபருளமளய விளக்கும் நூல்.... திருவள்ளுவமாறை. 
6) திருக்குறளள இலத்தீனில் தமாழிதபயர்த்தவர்.... வரீமாமுனிவர். 
7) புதுக்கவிளதக்கு வித்திட்டவர்.... பாரதிோர். 
8) வரீமாமுனிவரின் இயற்தபயர்.... கான்ஸ்டான்டின் யஜாசப் னபஸ்கி. 
9) இனியளவ நாற்பது நூலின் ஆசிரியர்.... பூதஞ்யசந்தனார். 
10) சச்சிதானந்தன் சார்ந்த நாடு.... இைங்றக. 
11) தமிழ்ப்பசி எனும் பாடலின் ஆசிரியர்... சச்சிதானந்தன். 
12) சச்சிதானந்தன் எழுதிய கவிளதத் ததாகுப்பின் தபயர்... ஆனந்தத்ததன். 
13) தசய்திளயப் தபறுதல் என்பது...... துப்பறிதல்.. தபான்றதாகும். 
14) தபாதுமக்களின் கருத்துகளள... கூனறடுப்பு ஆய்வு.... வாயிலாக  
    அறியலாம். 
15) நளதவண்பாளவ இயற்றியவர்..... புகயேந்திப் புைவர். 
16) புகதழந்திப் புலவளர ஆதரித்தவர்.... சந்திரன் சுவர்க்கி. 
17) இருபதாம் நூற்றாண்டின் இளையற்ற கண்டுபிடிப்பு.... கணினி. 
18) கைினியின் தந்ளத என்றளழக்கப்படுபவர்... சார்ைஸ் பாப்யபஜ். 
19) இளையம் என்ற வடிவத்திற்கு வித்திட்டவர்.... ஜான் பாஸ்டல். 
20) தமிழ் எழுத்துகளள எழுதவும் ஒலிக்கவும் கற்றுத்தரும் இளையத்தளம்...     
    தமிழம். 
 

னபாருள் கூறுக. 
1) சுடர்        -  ஒளி 
2) ஆனந்தம்    -  மகிழ்ச்சி 
3) பராபரம்     -  தமலான தபாருள் 

4) தகண்ளம.    -  நட்பு 
5) உடுக்ளக    -  ஆளட 
6) அல்லல்      -  துன்பம் 
7) கிழளம.      -  உரிளம 
8) நகுதல்    -  சிரித்தல் 
9) குழவி.    -  குழந்ளத 
10) பிைி       -  தநாய் 
11) சலவர்.      -  வஞ்சகர் 
12) கழறும்.     -  தபசும் 
13) குளவ.       -  குவியல் 
14) மாரன்.      -  மன்மதன் 
15) வள்ளள.     -  உலக்ளகப் பாட்டு 
16) அளகு.        -  தகாழி 
17) ஆழி.        -   கடல் 
18) தார்          -  மாளல 
19) விசும்பு.      -  வானம் 
20) காசினி       -  நிலம் 
21) இரவு.        -  பாம்பு 
22) புள்          -  பறளவ. 
23) தமதி        -  எருளம 
24) ஞாலம்.      -  உலகம் 
25) மழவிளட.    -  இளங்காளள. 
 

பிரித்து எழுதுக 
 

1) பசுந்தளல  -  பசுளம+ தளல.     
2) மாசிலா  -   மாசு+ இலா 
3) ஈரிருவர்  -  ஈர் + இருவர்.      
4) தசந்தாமளர - தசம்ளம + தாமளர. 
5) ளபங்குவளள -  பசுளம + குவளள 
6) திளனயளவு. -  திளன + அளவு.   
7) இருபதாண்டு   -  இருபது + ஆண்டு. 
8) உள்ளங்ளக   -  உள் + அம் + ளக   
9) மின்னஞ்சல்.   -  மின் + அஞ்சல் 
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10) இலக்கியம்   - இலக்கு + இயம்.    
11) ஓரிடம்.       -  ஓர் + இடம் 
12) தசய்தித்தாள்  -  தசய்தி + தாள்.      
13) புகதழனக்கு   -  புகழ் + எனக்கு 
14) குளவதயனக்கு  -  குளவ + எனக்கு.   
15) பிைியின்றி  -  பிைி + இன்றி. 
16) அளவயஞ்சான்  -  அளவ + அஞ்சான்  
17) மாண்புளடயார்  -  மாண்பு + உளடயார். 
18) தசந்தமிழ்.      - தசம்ளம + தமிழ் .    
19) சதுரகராதி.      -  சதுர் + அகராதி 
20) ஆறுய்த்து.      -  ஆறு + உய்த்து        
21) நட்பன்று.        -  நட்பு + அன்று. 
 

யசர்த்து எழுதுக. 
 

1) என்+ உள்ளம்   -  என்னுள்ளம்.           
2) தபருளம + அறிவு    -  தபரறிவு. 
3) புகழ் + ஆரம்      -  புகழாரம்              
4) நம் + தமிழ்           -  நந்தமிழ்.       
5) நன்ளம + நூல்.    -  நன்னூல்.             
6) தபருளம + இன்பம்   -  தபரின்பம். 
7) வான் + ஒலி      - வாதனாலி.             
8) தசால் + பிளழ       -  தசாற்பிளழ. 
9) தகாடு + இடறி     -  தகாடிடறி.              
10) சிறுளம + ஊர்.    -  சிற்றூர். 

 
குறுவினாக்கள் 

 
1) அறிவுறடோர் நட்பு எதறனப் யபான்றது ? 
      அறிவுளடயார் நட்பு வளர்பிளறதபால நாளும் வளரும். 
2) திருக்குறள் உைகப்னபாதுமறற என அறேக்கப்படுவது ஏன் ? 
      நாடு, தமாழி, இனம், சமயம் எல்லாம் கடந்து எக்காலத்துக்கும் 
தபாருந்துவதாக அளமந்தளமயால் இது உலகப்தபாதுமளற எனப்படுகிறது. 
 

3) திருவள்ளுவருக்கு வேங்கும் யவறு னபேர்கள் ோறவ ? 
      முதற்பாவலர் 
      தபாய்யில் புலவர் 
      தபருநாவலர் 
      ததவர். 
4) தமிழுக்குத் னதாண்டாற்றிே தமிேறிஞர் நால்வரின் னபேர்கறை   
   எழுதுக. 
      பாரதியார் 
      பாரதிதாசன் 
      அறிஞர் அண்ைா, திரு.வி.க 
5) வரீமாமுனிவர் அறிந்திருந்த னமாேிகள் ோறவ ? 
      தமிழ், ததலுங்கு, வடதமாழி 
      ஆங்கிலம், எபிதரயம், கிதரக்கம். 
6) குைங்குடி மஸ்தான் சாகிபு இயற்றிய நூல்களளக் குறிப்பிடுக. 

பராபரக்கண்ைி, எக்காலக்கண்ைி, மதனான்மைிக் கண்ைி, நந்தீசுவரக் 
கண்ைி. 

7) குேவிக்கு இனிதாவது ோது ? 
       குழந்ளத தநாயின்றி வாழ்தல் இனிது. 
8) உேிர்களுக்கு இனிறம பேப்பது எது ? 
       உயிர்களுக்கு இனிளம பயப்பது உரிளமப்பட வாழ்தல். 
9) தமிழ்ப்பசி எப்யபாது ஆறும் ? 
     கனிச்சுளவமிக்க தமிழ் நூல்களளப் படிப்பதால் தமிழ்ப்பசி ஆறும். 
10) எறவனேல்ைாம் யவண்டா எனக் கவிஞர் குறிப்பிடுகிறார் ? 

தபாற்குவியல்கள், புகழுளரகள், அரசனின் மைிமுடி, மாரன் அழகு      
ஆகியன. 

11) னசய்தி திரட்டலுக்கு உதவும் இன்றிேறமோத ஆறு வினாக்கள்   
    ோறவ? 
         ஏன் ? என்ன ? எப்தபாது ? எப்படி ? எங்தக ? யார் ? 
12) யகாேி உறங்கும் காரணம் ோது ? 
        உலக்ளகப் பாட்டின் இன்னிளச தகட்டு தகாழி உறங்கும். 
13) நைனவண்பா - குறிப்பு எழுதுக. 
       1. நளனது வரலாற்ளற தவண்பாக்களால் கூறும் நூல். 
       2. மூன்று காண்டங்களள உளடய நூல். 
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14) தமேந்தி மனம் தடுமாறக் காரணம் என்ன ? 
       நளன் உருவத்தில் இருந்த ததவர்கள் நால்வளரக் கண்டு மனம்  

  தடுமாறினாள். 
15) கணினி ோரால் எப்யபாது கண்டறிேப்பட்டது ? 
        கைினி, சார்லஸ் பாப்தபஜ் என்பவரால் 1833 இல் கண்டறியப்பட்டது. 
16) கணினிேின் வறககள் ோறவ ? 
        பல்லூடக வசதிதகாண்ட கைினி 
        மடிக்கைினி 
        ளகயடக்கக் கைினி 
 

சிறுவினாக்கள்  
 
1) இறறவன் தாயுமானவருக்கு எவ்வாறு காட்சிேைிக்கிறார் ? 
       இளறவன் கண்ைாகவும், கருத்தாகவும், 
       தகட்டவற்ளற வழங்கும் கற்பக மரமாகவும்,  
       கண்ணுள் நிளறந்த விண்ைாகவும், 
       மகிழ்ச்சியில் ததான்றும் வியப்பாகவும் காட்சியளிக்கிறார். 
 
2) புணர்ச்சி பேகுதல் யவண்டா என வள்ளுவர் கூறுவது ஏன் ? 
       நட்பு நண்பளனத் திருத்தி நல்வழிப்படுத்துவது 
       இருவர் தசர்ந்திருத்தலும் தநருங்கிப் பழகுதலும் நட்பாகாது 
       இருவர்தம் ஒத்த மனவுைர்தவ நட்புரிளமளயத் தரும். 
 
3) ஆறுமுக நாவைர் பதிப்பித்த நூல்கள் ோறவ ? 
   இலக்கிய நூல்கள் : 
        பாரதம், தபரியபுராைம், கந்தபுராைம், திருக்குறள் பரிதமலழகர்  

   உளர 
   இலக்கை நூல்கள் : 
         இலக்கை வினாவிளட, இலக்கைச் சுருக்கம். 
         நன்னூல் விருத்தியுளர, நன்னூல் காண்டிளகயுளர, 
         இலக்கைக்தகாத்து, இலக்கைச் சூறாவளி. 
 
 
 

4) வரீமாமுனிவர் குறித்து ரா.பி.யசதுப்பிள்றை கூறிேது  
   ோது ? 
      1. ததம்பாவைி, காவலூர்க்கலம்பகம் கதம்ப மாளலயாகும் 
      2. ததான்னூல் தபான் நூலாக இலங்குகின்றது. 
      3. சதுரகராதி முத்தாரமாக மிளிர்கின்றது 
      4. வரீமாமுனிவர் தமிழ் முனிவர்களுள் ஒருவர். 
5) திருக்குறளின் தபருளமளயக் கபிலர் எவ்வாறு விளக்குகிறார் ? 
       சிறுபுல்லின் தளலயில் உள்ள சிறுபனிநீர், தநடிய பளனயின் 
உருவத்ளதத் தன்னுள் ததளிவாகக் காட்டும். அதுதபால வள்ளுவரின் 
குறள்தவண்பாக்கள் அரிய தபாருள்களளத் ததளிவாகக் காட்டுகின்றன. 
 
6) தமேந்தி, நைறன எவ்வாறு கண்டறிந்தாள் ? 
1. நளனின் கண் இளமக்கிறது 
2. கால் தளரயில் படுகிறது. 
3. அழகு மாளல வாடுகிறது. இதன் ஆராய்ந்து, உண்ளமயான நளளனக்  
கண்டறிந்தாள். 
 
இைக்கண வினா- விறட : 
 
1) குற்றிேலுகரம் என்றால் என்ன ?  

குறுளம + இயல் + உகரம்.  உகரம் தனக்குரிய மாத்திளர அளவில்  
இருந்து குளறந்து ஒலிப்பதற்கு குற்றியலுகரம் என்று தபயர். 
எ.கா - காசு, குரங்கு. 

2) குற்றிேலுகரத்தின் வறககள் ோறவ ? 
      தநடில் ததாடர்க் குற்றியலுகரம், ஆய்தத் ததாடர்க் குற்றியலுகரம், 
      உயிர்த்ததாடர்க் குற்றியலுகரம், வன்தறாடர்க் குற்றியலுகரம் 
      தமன்தறாடர்க் குற்றியலுகரம், இளடத்ததாடர்க் குற்றியலுகரம். 
3) இைக்கிே வறகோல் னசாற்கள் எத்தறன வறகப்படும்? அறவ 
ோறவ? 
       1. நான்கு வளகப்படும்.   
       2. இயற்தசால், திரிதசால், திளசச்தசால், வடதசால். 
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4) திரினசால் என்றால் என்ன? 
      கற்றவர்களுக்கு மட்டுதம தபாருள் விளங்கக் கூடிய தசாற்கள்    
      திரிதசால். 
      எ.கா - பலீி - மயில்ததாளக. 
5) வேக்கு எத்தறன வறகப்படும்,? அறவ ோறவ? 
      1. வழக்கு இரண்டு வளகப்படும். 
      2. இயல்பு வழக்கு, தகுதி வழக்கு. 
 
6) வேக்கு என்றால் என்ன ? 

நம் முன்தனார்கள் எந்தப்தபாருளள எந்தச்தசால்லால் வழங்கி 
வந்தனதரா, அதளன அப்படிதய வழங்கி வருவதற்கு வழக்கு என்று 
தபயர். 

7) குற்றிேைிகரம் என்றால் என்ன ? 
      குறுளம + இயல் + இகரம்.  இகரம் தனக்குரிய மாத்திளர அளவில் 
இருந்து குளறந்து ஒலிப்பதற்குக் குற்றியலிகரம் என்று தபயர். 
எ.கா நாகு+யாது - நாகியாது. 
 
 
 
 
 

தோரிப்பு 
 

எஸ். தெயதசல்வன், 
தி.ஆ.தம.நி.பள்ளி, 
திருவிளடமருதூர் 
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 

9443740120 
 
 
 
 
 
 

கடிதம் 
  XXX, 

அனுப்புநர்          ததர்வு நாள், 
  XXX, 
  1, புதுத்ததரு, 
  XXX. 
தபறுநர் 
  ஆய்வாளர் அவர்கள், 
  காவல்துளற ஆய்வாளர் அலுவலகம், 
  XXX 
ஐயா. 
  தபாருள் -  களவுதபான மிதிவண்டி – கண்டுபிடித்ததுத்  
     தருதல் – ததாடர்பாக. 

- - - 
வைக்கம். 

  தநற்று மாளல பள்ளி முடிந்தவுடன், வடீ்டிற்கு வந்து, வடீ்டின் 
வாசல்படியில் மிதிவண்டிளயப் பூட்டிவிட்டு உள்தள தசன்தறன்.  சிறிது 
தநரம் கழித்து தவளிதய வந்து பார்த்தால் மிதிவண்டிளயக் காைவில்ளல. 
  எனதவ,  காைாமல்தபான என் மிதிவண்டிளயக் கண்டுபிடித்துத் 
தருமாறு மிகவும் பைிவுடன் தவண்டுகிதறன். 
  நன்றி,        இப்படிக்கு, 
               XXX, 
வண்டி அளடயாளம் 
நிறம் - பச்ளச 
எண்  - 10482 
தபயர் - அட்லஸ் 
 
உறறயமல்முகவரி 
தபறுநர் 
  ஆய்வாளர் அவர்கள், 
  காவல்துளற ஆய்வாளர் அலுவலகம், 
  XXX 
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