
மாதிரி காலண்டுத் ததர்வு 2022 
எட்டாம் வகுப்பு 

தேரம் : 2.30 மணி    தமிழ்        மதிப்பெண்கள் : 100 

 

அ) சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக        10×1=10 

1. மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதியைக் குறிக்கும் ச ால் ……………………….. 

அ) யவப்பு  ஆ) கடல் இ) பரயவ  ஈ) ஆழி 
2. தமிழ் எழுத்துச்  ீர்திருத்தப் பணிைில் ஈடுபட்டவர் ……………………. 

அ) பாரதிதா ன் ஆ) தந்யத சபரிைார் இ) வ.உ.  ிதம்பரனார்  

ஈ) சபருஞ் ித்திரனார் 

3. இதழ்கயைக் குவிப்பதால் பிறக்கும் எழுத்துகள் ………………………… 

அ) இ, ஈ ஆ) உ, ஊ  இ) எ, ஏ ஈ) அ, ஆ 

4. பள்ைிக்குச் ச ன்று கல்வி …………………….  ிறப்பு. 
அ) பைிலுதல் ஆ) பார்த்தல் இ) ககட்டல் ஈ) பாடுதல் 

5. ‘ச த்திறந்த’ என்னும் ச ால்யலப் பிரித்து எழுதக் கியடப்பது ……………………. 

அ) ச  + திறந்த  ஆ) ச த்து + திறந்த  

இ) ச  + இறந்த  ஈ) ச த்து + இறந்த 

6. ச வ்விந்திைர்கள் நிலத்யதத் …………………. மதிக்கின்றனர். 
அ) தாைாக  ஆ) தந்யதைாக  இ) சதய்வமாக ஈ) தூய்யமைாக 

7. பைனில்லாத கைர்நிலத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் ……………………. 

அ) வலியமைற்றவர்  ஆ) கல்லாதவர் 

இ) ஒழுக்கமற்றவர் ஈ) அன்பில்லாதவர் 

8. தமிழர் மருத்துவத்தில் மருந்து என்பது ……………………… நீட் ிைாககவ உள்ைது. 
அ) மருந்தின் ஆ) உடற்பைிற் ிைின் இ) உணவின் ஈ) வாழ்வின் 

9. கற்றவருக்கு அழகு தருவது …………………………. 

அ) தங்கம்  ஆ) சவள்ைி இ) யவரம்  ஈ) கல்வி 
10. எட்டாம் கவற்றுயம ……………………. கவற்றுயம என்று அயழக்கப்படுகிறது. 

அ) எழுவாய் ஆ) ச ைப்படுசபாருள்  இ) விைி ஈ) பைனியல 

 
ஆ) தகாடிட்ட இடத்டத ேிரப்புக.            5×1=5 

11. எழுத்துகைில் புள்ைிகைால் ஏற்படும் குழப்பங்கயைக் கயைந்தவர் ……………………… 

12. உடல் எயட அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் கநாய்களுள் ஒன்று …………………….. 

13. முற்றுப் சபறாமல் எஞ் ி நிற்கும் ச ால் ……………………. எனப்படும். 
14. கலப்பில் …………………………. உண்சடன்பது இைற்யக நுட்பம் 

15. புற உலக ஆராய்ச் ிக்கு ………………… சகாழுசகாம்பு கபான்றது. 
 

இ) பொருத்துக                5×1=5 

16. விசும்பு – வானம் 

17. காலன் – எமன் 

18. சதைிவு – நற்காட் ி 
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19. யவைம் – உலகம் 

20. முற்ற – ஒைிர 

 

ஈ) மனப்ொடப் ெகுதிடய அடிமாறாமல் எழுதுக.         4+2=6 

21. வாழ்க நிரந்திரம் எனத் சதாடங்கும் பாடயல எழுதுக 

22. தக்கார் எனத் சதாடங்கும் திருக்குறயை எழுதுக 

 

உ) ஓரிரு பசாற்களில் விடடயளி ( ெத்து வினாக்களுக்கு மட்டும் )    10×2=20 

23. தமிழ் எங்குப் புகழ் சகாண்டு வாழ்கிறது? 

24. ஓவிை எழுத்து என்றால் என்ன? 

25. சமய் எழுத்துகள் எவற்யற இடமாகக் சகாண்டு பிறக்கின்றன? 

26. ஓயட எவ்வாறு ஓடுவதாக வாணிதா ன் கூறுகிறார்? 

27. கப்பல் கவிழ்ந்ததற்குக் காரணமாகக் ககாணக்காத்துப் பாட்டு கூறுவது 
ைாது? 

28. நிலத்திற்கும் ச வ்விந்திைர்களுக்கும் உள்ை உறவு ைாது? 

29. விைங்ககாள் வியனமுற்று விகுதிகள் ைாயவ? 

30.  ான்கறார்க்கு அழகாவது எது? 

31. நீலகக ிைில் பிறவித் துன்பத்யதத் தீர்க்கும் மருந்துகைாகக் கூறப்படுவன 
ைாயவ? 

32. நம்யம கநாய் அணுகாமல் காப்பயவ ைாயவ? 

33. தமிழர் மருத்துவத்தில் மருந்துகைாகப் பைன்படுவன ைாயவ?. 
34. முற்சறச் த்யதச்  ான்றுடன் விைக்குக. 
35. ைாருக்கு அழகு ச ய்ை கவறு அணிகலன்கள் கதயவைில்யல? 

36. பயகவர்கைிடம் நாம் நடந்துசகாள்ை கவண்டிை முயற ைாது? 

37. திரு. வி. க.,  ங்கப் புலவர்கைாகக் குறிப்பிடுபவர்கைின் சபைர்கயை எழுதுக 

 

ஊ) ஓரிரு வரிகளில் விடடயளி ( மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் )     3×5=15 

38. தமிழ்சமாழியை வாழ்த்திப் பாரதிைார் கூறும் கருத்துகயை எழுதுக. 
39. எழுத்துச்  ீர்திருத்தத்தின் கதயவ குறித்து எழுதுக. 
40. ககாணக்காற்றால் வடீுகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் ைாயவ? 

41. உடல் நலத்துடன் வாழக் கவிமணி கூறும் கருத்துகயைத் சதாகுத்து எழுதுக 

42. கநாய்கள் சபருகக் காரணம் என்ன?. 
43. தமிழ்வழிக் கல்வி பற்றித் திரு. வி. க. கூறுவனவற்யற எழுதுக. 

 

எ) அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடடயளி             10×1=10 

44.  ரிைான மரபுச் ச ால்யலத் கதர்ந்சதடுத்து எழுதுக. 
ககாழி ………………………. (கூவும் / சகாக்கரிக்கும்) 
க ாறு ……………………… (தின்/ உண்) 

45. கயலச்ச ால் அறிகவாம் 

அ) Herbs ஆ) Disease 
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46. தமிழ் எண்கயை எழுதுக. 
அ) உலக ஈர நில நாள் பிப்ரவரி 2. 

ஆ) உலக ஓக ான் நாள் ச ப்டம்பர் 16 

47. சதாடர்கயை மாற்றுக 

கநற்று நம் ஊரில் மயழ சபய்தது. (வினாத் சதாடராக மாற்றுக) 
48. ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட ச ாற்களுடன் இயணத்துப் புதிை ச ாற்கயை உருவாக்குக. 

அ) கதன் -  ஆ) மலர் – 
49. பின்வரும் சதாடரில் உரிை இடங்கைில் நிறுத்தக்குறிகயை இடுக. 

திருக்குறள் அறம்  சபாருள்  இன்பம் என்னும் முப்பால் பகுப்பு சகாண்டது 

50. வியனமுற்றுக்கு உரிை கவர்ச்ச ால்யல எழுதுக. 
அ) நடக்கிறது –    ஆ) வருக –  

51. சபாருத்தமான பன்யம விகுதியைச் க ர்த்சதழுதுக. 
அ) கல்,  ஆ) பூ, 

52. ஒருச ால் ஒகர சதாடரில் பல சபாருள் தருமாறு எழுதுக. 
திங்கள் 

53. ச ாற்கயை ஒழுங்குபடுத்தி முயறைான சதாடராக்குக. 
வட்சடழுத்து எனப்படும் தமிழ் ககாடுகைால் வயைந்த அயமந்த எழுத்து. 
 

ஏ) கீழ்க்காணும் விளம்ெரத்டதப் ெடித்து வினாக்களுக்கு விடட எழுதுக        5 

 
54. வினாக்கள் 

i. எந்த நாயை முன்னிட்டுப் புத்தகக் கண்காட் ி நடத்தப்படுகிறது? 

ii. புத்தகக் கண்காட் ி எங்கு நயடசபறுகிறது? 

iii. புத்தகக் கண்காட் ி எத்தயன நாள்கள் நயடசபறுகிறது? 

iv. புத்தகக் கண்காட் ிக்கான நுயழவுக் கட்டணம் எவ்வைவு? 

v. புத்தகம் வாங்குகவாருக்கு வழங்கப்படும்  லுயக ைாது? 

 

ஐ) கீழ்காணும் வினாக்களுக்கு விடடயளி              2×8=16 
55. அ) எழுத்துகைின் கதாற்றம் குறித்து எழுதுக. (அல்லது) 

ஆ) தாய்மண் மீதான ச வ்விந்திைர்கைின் பற்றுக் குறித்துச்  ிைாட்டல்  
கூறுவனவற்யறத் சதாகுத்து எழுதுக. 
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56. அ) சவட்டுக்கிைியும்  ருகுமானும்’ கயதயைச் சுருக்கி எழுதுக. (அல்லது) 
ஆ) திருக்குறைின் கருத்யதப் பின்பற்றி நடந்த  காகதவன் கயதயைச் சுருக்கி 
எழுதுக. 
 

ஒ) பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள குறிப்புகடளக் பகாண்டு கட்டுடர / கடிதம் எழுதுக.   8 

57. அ) கநாைற்ற வாழ்கவ குயறவற்ற ச ல்வம் 

முன்னுயர – கநாய் வரக் காரணங்கள் – கநாய் தீர்க்கும் வழிமுயறகள் – வருமுன் 
காத்தல் – உணவும் மருந்தும் – உடற்பைிற் ிைின் கதயவ – முடிவுயர (அல்லது)  

ஆ)கடிதம் எழுதுக 

வியைைாட்டுப் கபாட்டிைில் சவற்றி சபற்ற உங்கள் நண்பனுக்குப் பாராட்டுக் 
கடிதம் எழுதுக. 

 
 

ே.தாண்டவமூர்த்தி MA.,B.Ed., 
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