
 

தமிழ் 

எட்டாம் வகுப்பு 

இரண்டாம் இடடப்பருவத் ததர்வு – 2022 

தேரம் : 1.30 மணி            மதிப்பபண் : 50 

 

சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக.      6×1=6 

1. காட்டிலிருந்து வந்த ________  கரும்பைத் தின்றன. 
அ) முகில்கள் ஆ) முழவுகள் இ) வவழங்கள் ஈ) வவய்கள் 

2. மபறபைாருபைக் காத்தல் ________ எனப்ைடும். 
அ) சிி்பற ஆ) அபற இ) கபற ஈ) நிி்பற 

3. ைழந்தமிழ் இலக்கியங்கபைப் ைாதுகாத்து பவத்தபவ ________. 

அ) கல்பவட்டுகள் ஆ) பசப்வைடுகள் இ) ைபனவயாபலகள்  

ஈ) மண்ைாண்டங்கள் 

4. ‘கண்ணா வா!’- என்ைது _______ த் பதாடர். 
அ) எழுவாய் ஆ) விைி இ) விபனமுற்று ஈ) வவற்றுபம 

5. ‘அக்கைத்து‘ என்ற பசால்பலப் ைிரித்து எழுதக் கிபடப்ைது ____________. 

அ) அ + கைத்து ஆ) அக் + கைத்து இ) அக்க + கைத்து ஈ) அம் + கைத்து 

6. கனத்த மபழ என்னும் பசால்லின் பைாருள் __________. 

அ) பைருமபழ ஆ) சிறு மபழ இ) எபடமிகுந்த மபழ ஈ) எபட குபறந்த 
மபழ 

 

பபாருத்துக.               4×1/2=2 

7. பையபெச்சத் பதாடர் - மெவவர் ைடித்தாள். 
8. விபனபயச்சத் பதாடர் - மணிமுடி 

9. இயல்புப் புணர்ச்சி - எழுதிய ைாடல் 

10. பகடுதல் விகாெம் - ைாடி முடித்தான் 

 

குறுவினா (ஐந்து மட்டும்)             5×2=10 

11. தமிழ் இபசவயாடு இபணந்து இபசக்கும் இபசக்கருவிகைாகச் சுந்தெர் 
கூறுவன யாபவ? 

12. ைண்பு, அன்பு ஆகியவற்பற ைற்றிக் கலித்பதாபக கூறுவன யாபவ? 

13. எவற்பறபயல்லாம் பகவிபனக்கபலகள் எனக் கூறுகிவறாம்? 

14. ைபனவயாபலயால் உருவாக்கப்ைடும் பைாருள்கள் யாபவ? 

15. அெசன் தண்டிக்கும் முபற யாது? 

16. உழவர்கள் எப்வைாது ஆெவாெ ஒலி எழுப்புவர்? 

17. மக்கள் ஊபெவிட்டு பவைிவயறக் காெணம் என்ன? 

18. பகாங்கு நாட்டில் ைாயும் ஆறுகள் யாபவ? 
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சிறுவினா (இரண்டு மட்டும்)         2×4=8 

19. மூங்கிலால் பசய்யப்ைடும் பைாருள்கள் குறித்து எழுதுக. 
20. அன்பமாழித்பதாபகபய எடுத்துக்காட்டுடன் விைக்குக. 
21. மபழயின்பமயால் பசடிகள் வாடிய நிபலபய விைக்குக. 
22. பகாங்கு மண்டலச் சதகம் கூறும் பகாங்கு மண்டலத்தின் எல்பலகள் 

யாபவ? 

 

மனப்பாடப்பகுதி                4+2=6 

23. ‘ஆற்றுதல்’ எனத்பதாடங்கும் கலித்பதாபக ைாடபல எழுதுக. 
24. ‘இதபன’ எனத்பதாடங்கும் திருக்குறபை எழுதுக. 

 

பேடுவினா / கடத / கடிதம்              2×6=12 

25. அ) தமிழகக் பகவிபன கபலகபைப் ைற்றிய பசய்திகபைத் பதாகுத்து 
எழுதுக  (அல்லது) 
ஆ) பகாங்கு நாட்டின் உள்நாட்டு, பவைிநாட்டு வாணிகம் குறித்து எழுதுக 

26. அ) காற்றுக் கருவிகள் குறித்த பசய்திகபைத் பதாகுத்து எழுதுக 

(அல்லது) 
ஆ) இருப்ைிடச் சான்று வவண்டி வட்டாட்சியருக்கு விண்ணப்ைம் எழுதுக. 

 

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடடயளி.       6×1=6 

27. பபாருத்தமான பசால்லுருபுகடள இட்டு எழுதுக.  

இடி__________ மபழ வந்தது. 
28. அகர வரிடசப்படுத்தி எழுதுக. 

ைடகம் தவில் கணப்ைாபற வைரியாழ் உறுமி உடுக்பக தவண்பட. 
29. சரியான இடணச் பசால்டை இட்டு எழுதுக. 

ஆற்று பவள்ைம்________ ைாொமல் ஓடியது. 
30. மரபுத் பதாடடர பதாடரில் அடமத்து எழுதுக. 

வாபழயடி வாபழயாக 

31. பின்வரும் பசால்டை பசாற்ப ாடரில் அடமத்து எழுதுக. 
அழகுக்காக. 

32. இடணயான கடைச் பசால் தருக. 
அ) Flute  
ஆ) loom 

 

 

 

ந.தாண்டவமூர்த்தி MA.,B.Ed., 
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