EVERWIN VIDHYASHRAM
STD: VIII

L3 - தமிழ்

(TERM-II)

I.எர ச ொற்சநொடொக்குக:

ழுத்ணச்ச ொற்கபொல் ழுி ிப்புக:
1. ொளணிடம் உள்பண ந்ம்

1. ி ரற்று ந்ொன். ன்ணிடம் புத்கம் ொங்கிச்
ச ன்நொன்.
ி ரற்று ந்ண ன்ணிடம் புத்கம் ொங்கிச்
ச ன்நொன்.
2. ொன் ொளப ஊருக்குப் ரதொரன். கண்ளணச்
ந்ிப்ரதன்.

2. சத்ளினுள் இருப்தண தஞ்சு

3. ளக ச ய்ப் தன்தடுண ங்கம்
4. ளபில் இருப்தண ண்டு

5. ிளபொட்டுப் சதொருள்களுள் என்று தம்தம்.
6. குபிர்ந் கொற்ளந சன்நல் ன்தர்.

IV. கீ Pர சகொடுக்கப்தட்டுள்ப ச ொற்களபக் சகொண்டு
ொக்கித்ில் அளத்ண ழுணக:

ொன் ொளப ஊருக்குப் ரதொகும்ரதொண கண்ளணச்
ந்ிப்ரதன்.
3. ொளண ந்ண. அள தொர்த்ணக் குந்ள
ொளண ந்ளப் தொர்த்ணக் குந்ள

ிரித்ண.
ிரித்ண.

4. தொம்பு ஏடிண. ொன் தொர்த்ரன்.
தொம்பு ஏடிள ொன் தொர்த்ரன்.
II. ஆங்கினப் தத்ிள ிொக ொற்நி ழுணக.
சுரஷ் ொட் ரேப்தண்ட்? ன் ரனட்டொ ருகிநொய்?
ிிரன எர டிொதிக் ஜொம் ஆிற்று. அணொல்ொன்
ரனட்.

கீ ழ்க்கொணும் சொடர்களப உரி இண

1. கல்:

கல்ளனக் சகொண்டு

2. குளட:

ிற்தம் ச ய்னொம்.

ளக்கொனத்ில் குளட திடிப்தர்.

3. கூளட:

கூளட பழுணம் தங்கள் இருந்ண.

4. புளக:

புளக உடல் னத்ிற்கு ீங்கு ிளபிக்கும்.

V.சதொருத்ணக:
1.ரகம்திரிட்ஜ்

-

இங்கினொந்ிலுள்ப
தல்களனக்ககம்

ரி. தஸ் த்ளண ிக்கு ரும்?. டிக்சகட்

கிளடத்ொ? தஸ் சடன் ர்ட்டிக்கு ரும்.

2. ர க்ஸ்திர்

-

ஆங்கின ொடக ஆ ிரிர்

ிளட:

3. ில்டன்

-

ஆங்கினக்கிஞர்

4,. கொபிொ ர்

-

டசொி ொடக ஆ ிரிர்

ிிரன எர ரதொக்குத்ண சரி ல் ஆிற்று.

5. டொல்ஸ்டொய்

-

இஷ் ொட்டு ழுத்ொபர்

அணொல்ொன் ொம்.

VI. திளிருத்ி ழுணக:

சுரஷ் ன்ண ஆிற்று? ன் ொொக ருகிநொய்.
ரி ரதருந்ண த்ளண ிக்கு

ரும்? தச் ீட்டு கிளடத்ொ? ரதருந்ண தத்ண
பப்தணக்கு ரும்.

1. ச ல் கூிண

ர ல் கூிண

2. ஆணும் ரதண்ணும்

ம்

ஆணும் சதண்ணும்

ம்

3. ட்டிக்குப் சதொட்டி சத ொர

ட்டிக்குப் ரதொட்டி ரத ொர

4. அன் ங்சக ர ன்நொன்.

அன் ங்ரக ச ன்நொன்.

Ntld; Gwhit ntl;ilahbdhd;.
Ntld; Gwhit Ntl;ilahbdhd.;
VII. KbAk; vOj;jpy; njhlq;Fk; nrhw;fis vOJf: (Fine
the new word from the ending letters of each word)
FUtp
tpwF
Fuq;F
Fjpj;jJ
Jsrp
rpwF
FwpQ;rp
VIII. xj;j XirAila nrhw;fis vOJf: (Rhyming
words)
ed;ik> jPik> gioik> GJik> vspik> ngUik>
rpWik> jho;ik.
IX. vjph;r;nrhy; jUf: (Opposite)
1. nghpNahh;
X
rpwpNahh;
2. Vw;wk;
X
,uf;fk;
3. ,d;gk;
X
Jd;gk;
4. gfy;
X
,uT
5. ey;yJ
X
nfl;lJ
6. ez;gd;
X
giftd;
7. gpwg;G
X
,wg;G
8. cs;Ns
X
ntspNa
X. Mq;fpyg; ngah;fis jkpo;g; ngaiu vOJf:
(Translation)
1. Interview
Neh;fhzy;
5.

2. Key
jpwTNfhy;
3. Lorry
ruf;Fe;J
4. Planet
Nfhs;
5. Tea Stall
NjdPh; mq;fhb
6. Temporary
jw;fhypfk;
XI. vOj;jhy; vOJf: (151 - 200) (Write in words)
நூற்ளநம்தத்ிசொன்று

- 151

நூற்ளநம்தத்ிசண்டு

- 152

நூற்ளநம்தத்ி பன்று

- 153

நூற்ளநம்தத்ிணொன்கு

- 154

நூற்ளநம்தத்ி ந்ண

- 155

நூற்ளநம்தத்ிொறு

- 156

நூற்ளநம்தத்ிரழு

- 157

நூற்ளநம்தத்ிசட்டு

- 158

நூற்ளநம்தத்ிசொன்தண

- 159

நூற்நிறுதண

- 160

நூற்நிறுதத்ிசொன்று

- 161

நூற்நிறுதத்ிண்டு

- 162

நூற்நிறுதத்ிபன்று

- 163

நூற்நிறுதத்ிணொன்கு

- 164

நூற்நிறுதத்ி ந்ண

- 165

நூற்நிறுதத்ிொறு

- 166

நூற்நிறுதத்ிரழு

- 167

நூற்நிறுதத்ிசட்டு

- 168

நூற்நிறுதத்ிசொன்தண

- 169

நூற்நிசழுதண

- 170

நூற்நிசழுதத்ிசொன்று

- 171

நூற்நிசழுதத்ிசண்டு

- 172

நூற்நிசொண்ணூற்நிசட்டு

நூற்நிசழுதத்ி பன்று

- 173

நூற்நிசொண்ணூற்நிசொன்தண- 199

நூற்நிசழுதத்ிணொன்கு

- 174

இருநூறு

நூற்நிசழுதத்ிந்ண

- 175

நூற்நிசழுதத்ிொறு

- 176

நூற்நிசழுதத்ிரழு

- 177

நூற்நிசழுதத்ிசட்டு

- 178

நூற்நிசழுதத்ிசொன்தண

- 179

நூற்நிசண்தண

- 180

நூற்நிசம்தத்ிசொன்று

- 181

நூற்நிசம்தத்ிண்டு

- 182

நூற்நிசம்தத்ிபன்று

- 183

நூற்நிசம்தத்ிணொன்கு

- 184

நூற்நிசம்தத்ிந்ண

- 185

நூற்நிசம்தத்ிொறு

- 186

நூற்நிசம்தத்ிரழு

- 187

நூற்நிசம்தத்ிசட்டு

- 188

நூற்நிசம்தத்ிசொன்தண

- 189

நூற்நிசொண்ணூறு

- 190

நூற்நிசொண்ணூற்நிசொன்று - 191
நூற்நிசொண்ணூற்நிசண்டு - 192
நூற்நிசொண்ணூற்நிபன்று

- 193

நூற்நிசொண்ணூற்நிணொன்கு - 194
நூற்நிசொண்ணூற்நிந்ண

- 195

நூற்நிசொண்ணூற்நிொறு

- 196

நூற்நிசொண்ணூற்நிரழு

- 197

- 198
- 200

XII. mLf;Fj; njhluhy; nrhw;nwhliu epug;Gf: (Fill in
the blanks using aduku thodar)
1. NjdPf;fs; rpWfj; rpWfj; Njd; Nrh;j;jd.
2. tpohtpy; jiytiu tUf tUf vd tuNtw;wdh;.
3. fy;tp nfhLf;f nfhLf;f tsUk;.
4. fw;fs; Ftpay; Ftpayhff; fple;jd.
5. nfhbapy; jpuhl;ir nfhj;Jf; nfhj;jhfj; njhq;fpd.
XIII. nrhy; tiffs; tpsf;fk;: (Explain the types of words)
1. vOj;J jdpj;Njh> Nrh;e;Njh epd;W nghUs; je;jhy;
nrhy; vdg;gLk;.
2. xd;wd; ngaiuf; Fwpg;gplr; nrhy;YtJ ngah;r;nrhy;
MFk;. (v. fh.) kuk;.
3. xU nraiyf; Fwpf;Fk; nrhy; tpidr;nrhy; MFk;.
(v. fh.) gbj;jhd;.
4. jdpj;J> tuhky; ngaUld; my;yJ tpidAld; Nrh;e;J
tUtJ ,ilr; nrhy; MFk;.
5. gz;ig czh;j;jp tUk; nrhy; chpr;nrhy; MFk;.
XIV. gonkhopfs; jkpohf;fk;;: (Translation of proverbs)
1. Exessive desire entails excessive loss.
mjpf Mir mjpf e\;lk;
2. Measure is a treasures.
Mw;wpNy Nghl;lhYk; mse;J NghL.
3. Godo Homer sometimes nods.
Midf;Fk; mb rUf;Fk;.
4. No pain no gain.
ciog;gpd;wp Cjpak; ,y;iy.
5. All that glisters is not gold.
kpd;Dtjy;yhk; nghd;dy;y.
XV. tpdh tpilfs;: (Answer the following)
1. உடற்திற் ிின் ன்ளகள் இண்டிளண ழுணக:

cly;

typik milfpwJ.

ொள்ரொறும் டந்ொல் ரொய் ம்ளிட்டுப்

NghFk;.
2. பங்கில்

தற்நி பன்று ரிகள் ழுணக:

 பங்கில் எருளகப் புல்

,dk;.

 ிளந்ண பக் கூடிண.

3.

 120 அடி உம் ள பரும்

ஊர்த்ிருிொக்கபில் ளடசதறும் ிளபொட்டுகள்

ொன்கிளண ழுணக.
1.

4.

ினம்தொட்டம்

3. புனிொட்டம்

2. ககொட்டம்
4.

cwpabj;jy;

அிகொளனில் ணில்ழுணொல் ற்தடும் தன்கள்

,uz;bid vOJf?
 kdpjid mpTs;stdhf khw;Wk;
 RWRWg;igj; jUk;.
5.

ளனகபில் ொழும் தநளகள் ொன்கிளண ழுணக:
1. ங்சகொத்ி

2. ின் ிட்டு

3. பூன் ஆந்ள

4.

kufjg; Gwh

