
Created by Ms.Sudarshini M 

அரையாண்டு திருப்புதல் ததர்வு 

தமிழ் 

8ஆம் வகுப்பு                     தேைம்: 3.00 மணி 

         மதிப்பெண்கள்: 100 

 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக.   (15×1=15) 

1. 'ஐம்பால்' என்னும் ச ால்லைப் பிரித்து எழுதக் கிலைப்பது _________. 

அ) ஐம் + பால்   ஆ) ஐந்து + பால்  இ) ஐம்பது + பால்  

ஈ) ஐ + பால் 

2. நாவின் நுனி அண்ணத்தின் நுனிலைப் சபாருந்துவதால் பிறக்கும் எழுத்துகள் 

_____.  அ) க், ங்  ஆ) ச், ஞ்  இ) ட், ண்  ஈ) ப், ம் 

 

2. ச வ்விந்திைர்கள் நிைத்லதத் _____ மதிக்கின்றனர். 

அ) தாைாக  ஆ) தந்லதைாக  இ) சதய்வமாக  ஈ) தூய்லமைாக 

 

3. பின்வருவனவற்றுள் ஏவல் விலனமுற்றுச் ச ால் _____. 

அ) ச ல்க  ஆ) ஓடு  இ) வாழ்க  ஈ) வாழிை 

 

4. நீைககசி கூறும் கநாயின் வலககள் _______. 

அ) இரண்டு  ஆ) மூன்று  இ) நான்கு  ஈ) ஐந்து 

 

5. உைல்நைம் என்பது _______ இல்ைாமல் வாழ்தல் ஆகும். 

அ) அணி  ஆ) பணி  இ) பிணி  ஈ) மணி 

 

6. உைல் எலை அதிகரிப்பதா ல் ஏற்படும் கநாய்களுள் ஒன்று _____. 

அ) தலைவலி  ஆ) காய்ச் ல்   இ) புற்றுகநாய்     

ஈ) இரத்தக் சகாதிப்பு 

 

7. கீழ்க்காணும் ச ாற்களில் சபைசரச் ம் _____. 

அ) படித்து  ஆ) எழுதி  இ) வந்து  ஈ) பார்த்த 

 

8. தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தப் பணியில் ஈடுபட்ைவர் _____. 

அ) பாரதிதா ன்  ஆ) தந்லத சபரிைார் இ) வ.உ. சிதம்பரனார்  

ஈ) சபருஞ்சித்திரனார் 

 

9. அறிைாலமலை நீக்கி அறிலவ விளக்குவது _____. 

அ) விளக்கு  ஆ) கல்வி  இ) விலளைாட்டு  ஈ) பாட்டு 

 

10. உைனிகழ்ச்சிப் சபாருளில் _____________ கவற்றுலம வரும். 

அ) மூன்றாம்  ஆ) நான்காம்  இ) ஐந்தாம்   ஈ) ஆறாம் 

 

11. மலறசபாருலளக் காத்தல் _____ எனப்படும். 
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அ) சிலற  ஆ) அலற  இ) கலற  ஈ) நிலற 

12. கால் + இறங்கி என்பதலனச் க ர்த்சதழுதக் கிலைக்கும் ச ால் _____. 

அ) கால்லிறங்கி   ஆ) காலிறங்கி இ) கால் இறங்கி  ஈ) கால்றங்கி 

 

13. ஐந்தாம் உைகத் தமிழ்மாநாடு நலைசபற்ற இைம் _____ 

அ) திருச்சி  ஆ) ச ன்லன  இ) மதுலர  ஈ) ககாலவ 

 

14. அடி _____ வலகப்படும். 

அ) இரண்டு   ஆ) நான்கு   இ) எட்டு   ஈ) ஐந்து 

 

II. எரவதயனும் ோன்கு வினாக்களுக்கு விரையளி. 17 கட்ைய வினா

          (4×2=8) 

15. மூவேந்தர்களின் காலம் குறித்து எழுதுக 

16. “இறைக்கு” என முடியும் திருக்குைறை எழுதுக 

18. அவ ாத்திதாசரிடம் இருந்த ஐந்து பண்புகள் ைாலவ? 

19. பலனகைாலைைால் உருவாக்கப்படும் சபாருள்கள் ைாலவ? 

20. பலகவர்களிைம் நாம் நைந்துசகாள்ள கவண்டிை முலற ைாது? 

21. ஓவிை எழுத்து என்றால் என்ன? 

 

III. ஐந்து வினாக்களுக்கு மட்டும் விரையளி    (5×2=10) 

22. பிறை திருத்தி எழுதுக:  

அ) அலதச் ச ய்தது நான் அன்று. 

ஆ) பறகேர் நீவீர் அல்லர் 

23. விறனமுற்று என்ைால் என்ன? 

24. கறலச்சசால் எழுதுக: அ) Locust  ஆ) Artisan 

25. இரண்டு சதாடர்கறை ஒவர சதாடராக்குக 

அ) அறசநறிகலளக்கூறும் நூல்கலளக் கற்க கவண்டும். அலவ கூறும் 

கருத்துகலளப் பின்பற்ற கவண்டும். 

26.  ரிைான மரபுச் ச ால்லைத் கதர்ந்சதடுத்து எழுதுக. 

அ) ஆ ______ (நிலர / மந்லத) 

ஆ) பால் _____(குடி/பருகு) 

27. உவலமத் சதாைர்கலளப் பைன்படுத்தித் சதாைர் அலமக்க: உடலும் உயிரும் 

வபால 

28. சீர் எத்தறன ேறகப்படும்? அறே  ாறே? 

 

IV. இைண்டு வினாக்களுக்கு விரையளி     (2×3=6) 

29. வ ாய்கள் சபருக காரணம் என்ன? 

30. இந்திைத்தாய் எவ்வாறு காட்சிைளிக்கிறாள்? 

31. திருக்ககதாரத்லதச் சுந்தரர் எவ்வாறு வருணலன ச ய்கிறார்? 

 

V. இைண்டு வினாக்களுக்கு விரையளி. 34 கட்ைய வினா  (2×3=6) 

32. புத்திலைத் தீட்டி வாழ கவண்டிை முலறகளாகக் கவிஞர் கூறுவன ைாலவ? 

33. தமிழ் எழுத்துகளில் ஏற்பட்ை உருவ மாற்றங்கலள எழுதுக. 

34. “கபர்தற்கு” என சதாடங்கும் பாடறல எழுதுக 
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VI. இைண்டு வினாக்களுக்கு விரையளி.     (2×3=6) 

35. எழுோய் வேற்றுறைற  சான்றுடன் விைக்குக 

36. இைல்பு புணர்ச்சிலை எடுத்துக்காட்டுைன் விளக்குக. 

37. சதாலகநிலைத் சதாைர்கள் எத்தலன வலகப்படும்? அலவ ைாலவ? 

VII. அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரையளி     (5×5=25) 

38. அ) ஒறடயின் ப ன்கைாக ோணிதாசன் கூறுேன  ாறே? 

(அல்லது) 

ஆ) கநாயின் வலககள் அவற்லறத் தீர்க்கும் வழிகள் பற்றி நீைககசி கூறுவன 

ைாலவ? 

 

39. அ) இருப்பிைச்  ான்று கவண்டி வட்ைாட்சிைருக்கு விண்ணப்பம் எழுதுக. 

(அல்லது) 

ஆ) விறை ாட்டுப்வபாட்டியில் சேற்றி சபற்ை உன்  ண்பனுக்கு பாராட்டுக் கடிதம் 

எழுதுக 

 

40. மரபுப் பிலழலை நீக்கி எழுதுக. 

 

க வல் சகாக்கரிக்கும்  த்தம் ககட்டுக் கைல் கண் விழித்தாள். பூப்பறிக்க 

கநரமாகி விட்ைலத அறிந்து கதாட்ைத்திற்குச் ச ன்றாள். அங்கு மரத்தில் குயில் 

கலரந்து சகாண்டிருந்தது. பூலவப் பறித்ததுைன், கதாரணம் கட்ை 

மாவிலைலையும் சகாய்து சகாண்டு வீடு திரும்பினாள். அம்மா தந்த பாலைக் 

குடித்துவிட்டுப் பள்ளிக்குப் புறப்பட்ைா ள். 

 

41. பின்வரும் பத்தியில் உரிை இைங்களில் நிறுத்தக்குறிகலள இடுக. 

 

நூல் பை கல் என்பர் சபரிகைார் அறிலவ வளர்க்கும் நூல்கள் அலனத்லதயும் 

நம்மால் விலை சகாடுத்து வாங்க முடியுமா முடிைாது நூைகங்கள் இக்குலறலை 

நீக்க உதவுகின்றன பல்கவறு துலறகலளச் க ர்ந்த அலனத்து நூல்களும் நிலறந்த 

இைம் நூைகம் ஆகும். நூைகத்தின் வலககளாவன லமைநூைகம் மாவட்ை 

நூைகம் கிலள நூைகம் ஊர்ப்புற நூைகம் எனக்குப் பிடித்த நூல்களுைன் வாழ்நாள் 

முழுவதும் சிலறயில் அலைத்தாலும் மகிழ்ச்சிைலைகவன் என்றார் கநரு ஆககவ 

நூைகத்தின் பைன் அறிகவாம் அறிவு வளம் சபறுகவாம் 

 

42. “வழிவர்” என சதாடங்கும் பாடறல எழுதுக 

 

VIII. அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரையளி     (3×8=24) 

43. அ) எழுதுக்களின் வதாற்ைம் குறித்து எழுதுக 

(அல்லது) 

ஆ) சகாங்கு நாட்டின் உள்நாட்டு, சவளிநாட்டுவணிகம் குறித்து எழுதுக. 

 

44. அ) ‘காைம் உைன் வரும்’ – கலதலைச் சுருக்கி எழுதுக. 

(அல்லது) 

ஆ) ‘சவட்டுக்கிளியும்  ருகுமானும்’ கலதலைச் சுருக்கி எழுதுக. 
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45. அ) சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகலளக் சகாண்டு கட்டுலர எழுதுக.  

 

வ ா ற்ை வாழ்கவ குலறவற்ற ச ல்வம் 

 

முன்னுலர – கநாய் வரக் காரணங்கள் – கநாய் தீர்க்கும் வழிமுலறகள் – வருமுன் 

காத்தல் – உணவும் மருந்தும் – உைற்பயிற்சியின் கதலவ – முடிவுலர 

 

(ஆல்லது) 

 

ஆ) “ ான் விரும்பும் கவிஞர்” என்ை தறலப்பில் கட்டுறர எழுதுக 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/

