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V. tpyq;Ffspd; nra;iffis vOJf: (Actions done by animals)

STD: VIII
TERM - I
I. கீழ்க்காணும் ச ாற்சறாடரர எதிர்மரறப் ச ாருளில் மாற்றி எழுதுக:

(Convert the positive sentences to negative sentences)
1. இந்த யண்ணம் சுயரில் ட்டும்.
இந்த யண்ணம் சுயரில் ஒட்டாது.
2. பாநன் ஒற்றக் காலில் நிற்ான்.
பாநன் ற்றக்காலில் நிற்கமாட்டான்.
3. தா ன்ாக ஒடுயான்.
தா ன்ாக ஓடமாட்டான்.
4. றகயுண்டு,கால் இல்ற.
றக இல்ரல, கால் உண்டு.
5.திபாட்றைக் குறரிக்கு எட்டும்
திபாட்றைக் குற ரிக்கு எட்டாது.
II. கீழ்க்காணும் ச ாற்சறாடரர எவ்வரகக் காலம் எனக் கண்டறிக:
(Identify the tenses)
1. அணில் நபத்தில் ஏறினது.
இந்தகாம்
2. கந்தன் நூகம் சைன்று புத்தகம் டிக்கிான். நிகழ்க்காம்
3. ான் ாற யருவயன்
எதிர்காம்
4. நறமயின்றி யிர்கள் யாடி
இந்தகாம்.
III. குறிப்புச்ச ாற்கரளக்சகாண்டுச ாற்சறாடராகஎழுதுக : (ஐந்து
வரிகள்) (Frame sentences)
(சைன்வன், காற, ான், நதுறபக்கு, வற்று, மீண்டும்,
சைன்றயிலிருந்து, விநாத்தில்)
1. ான் சைன்வன்
2. ான் காறயில் சைன்வன்
3. ான் வற்றுக் காறயில் சைன்வன்.
4. ான் வற்றுக் காறயில் நதுறபக்குச் சைன்வன்.
5. ான் வற்று காறயில் மீண்டும் சைன்றயிலிருந்து விநாத்தில்
சைன்சன்.
IV. thuj;jpd; ehl;fs;: (Days in a week)

1. thuj;jpd; ehl;fis vOJf:
1. QhapW
2. jpq;fs;
3. nrt;tha; 4. Gjd;
6. nts;sp
7. rdp
2. ehd; ahh;?
m) ehd; jhd; thuj;jpd; Kjy; ehs; QhapW.
M) ehd; jhd; thuj;jpd; ehd;fhtJ ehs; Gjd;.
,) ehd; jhd; thuj;jpd; filrp ehs; rdp.

5. tpahod;

1.
2.
3.
4.
5.

kPd;
Js;SfpwJ
gwit
gwf;fpwJ
Gyp
gha;fpwJ
vWk;G
Ch;fpwJ
jtis
jhTfpwJ
VI. மரபுத்ச ாடருக்கானச ாருரளஎழுதுக: (Write the meaning of the
marabu thodargal)

1. ஆகானத் தாநறப 2. முதறக் கண்ணீர் 3. கால் நீர்
‘4. அயைபக் குடுக்றக 5. சகாட்டினத்தில் -

இல்ாத ன்று
சாய்னழுறக
,Ug;gJ Nghyj; Njhd;Wk; Mdhy; ,uhJ

எண்ணித் துணினாதார்
மிகுதினாகப் வசுதல்

VII. mstiffis vOJf: (Measurements)

¼ -fhy;
½ - miu
¾ - Kf;fhy; 1- xd;W
VIII. vz;fspd; ngahpid 10-d; klq;fhf vOJf: (1 - 100)
(Multiples of 10)
gj;J
10
MWgJ
60
,UgJ
20
VOgJ
70
Kg;gJ
30
vz;gJ
80
ehw;gJ
40
njhz;Z}W 90
Ik;gJ
50
E}W
100
VII. எண்களின் ச யரிரன மிழில் எழுதுக: 101 to 150 வரர.

நூற்றி சனான்று
நூற்றி மூன்று
நூற்றி ஐந்து
நூற்றி வனழு
நூற்றி சனான்து
நூற்றி திசான்று
நூற்றி திமூன்று
நூற்றி திறந்து
நூற்றி திவழு
நூற்றி த்சதான்து

- 101
– 103
– 105
– 107
– 109
– 111
– 113
– 115
– 117
– 119

E}w;wpUgj; njhd;W
E}w;wpUg;gj;jp %d;W
E}w;wpUg;gj;jp Ie;J
E}w;wpUg;gj;jpNaO
E}w;wpUg;gj;jp nahd;gJ
E}w;wpKg;gj;jp njhd;W

- 121
- 123
-125
- 127
- 129
- 131

நூற்றி சபண்டு
நூற்றிாங்கு
நூற்றினாறு
நூற்றிசனட்டு
நூற்றி த்து
நூற்றி ன்னிபண்டு
நூற்றி திாங்கு
நூற்றி திாறு
நூற்றி திசட்டு
நூற்றிருது

- 102
- 104
- 106
- 108
– 110
– 112
– 114
– 116
– 118
– 120

E}w;wpUg;gjjpuz;L
E}w;wpUg;gj;jp ehd;F
E}w;wpUg;gj;jpahW
E}w;wpUg;gj;njl;L
E}w;wpKg;gJ
E}w;wpKg;gj;jpuz;L

-

122
124
126
128
130
132

E}w;wpKg;gj;jp %d;W
E}w;wpKg;gj;jp Ie;J
E}w;wpKg;gj;jpNaO
E}w;wpKg;gjpnahd;gJ
E}w;wpehw;gj;jp njhd;W
E}w;wpehw;gj;jp %d;W
E}w;wpehw;gj;jp Ie;J
E}w;wpehw;gj;jpNaO
E}w;wpehw;gj;jpnahd;gJ

- 133
- 135
- 137
- 139
- 141
- 143
- 145
- 147
- 149

E}w;wpKg;gj;jp ehd;F
E}w;wpKg;gj;jpahW
E}w;wpKg;gj;jpnal;L
E}w;wpehg;gJ
E}w;wpehw;gj;jpuz;L
E}w;wpehw;gj;jp ehd;F
E}w;wpehw;gj;jpahW
E}w;wpehw;gj;jpnal;L
E}w;wp Ik;gJ

-

134
136
138
140
142
144
146
148
150

X. nrhw;nwhlhpy; fhzg;gLk; Mq;fpyr; nrhw;fis jkpo;r;
nrhw;fshf khw;wp vOJf. (Translation English to Tamil)
1. lhb> mq;Nf xU g;Ns]; ,Uf;F.
mg;gh> mq;Nf xU ,lk; ,Uf;F.
2. tPf; vz;ly gPr;Rf;F Nghfyhk;.
thu filrpapy; flwfiuf;Fg; Nghfyhk.
3. LkhNuh fhhpy; kJiuf;Fr; nry;Ntd;.
ehis kfpOe;jpy; kJiuf;Fr; nry;Ntd;.
4. ehis ];$Yf;F yPT.
ehis gs;spf;F tpLKiw.
XI. glj;ijg; ghh;j;J Ie;J tphpfs; vOJf: (Write 5 sentences from
the given picture)
* kuq;fs; epoy; jUfpwJ.
* kio nga;a cjTfpwJ.
* kuj;jpd; jz;L> fha;> fdp> ,iy Nghd;wit
czthf gad;gLfpwJ.
* kuj;jpd; Nth;fs; kUe;jhfg; gad;gLfpwJ.
* kuq;fs; gwitfspd; Gfyplkhf cs;sd.
XII. rhpahd tpiliaj; Njh;e;njLj;J vOJf: (Choose the correct
answer)
1.
2.
3.
4.
5.

Ky;iy kzf;fpwJ (kzf;fpwJ / kdf;fpwJ)
jha;g;gR fz;zPh; tpl;L fjwpaJ. (fz;zPh; / fz;zPh);
New;wpuT xU fdT fz;Nld;. (fdT / fz;zPh);
ehd; fhiyapy; vl;L kzpf;F gs;spf;Fr; nry;Ntd;. (kdpf;F / kzpf;F)
ehd; Gj;jhil mzpe;Njd;. (mzpe;Njd; / mzpe;Njd;)

XIII. jkpo; khjq;fs;: (Tamil Months)
Nfhilf; fhyq;fs;  rpj;jpiu> itfhrp> Mzp> Mb
kiof;fhyq;fs;  Mtzp. Gul;lhrp> Ig;grp> fhh;jj
; pif.
Fsph;fhyq;fs;  khh;fop> ij> khrp> gq;Fdp.

XIV. tpLgl;l ,lj;ij epug;Gf: (Missing letters)
1. GJf;Nfhl;il
4. kUj;Jtkid

2. nrhw; nghopT
5. mwpQh; mz;zh

3. milahW

XV. gj;jpiag; gbj;J jkpohf;fk; nra;f:
There is nothing in the world as valuate as time. The man who
uses every minute of his time wisely will gain many advantages. Every
night before going to bed, think over the day’s happenings.
fhyj;ijg; Nghd;W kjpg;Gs;s xd;W NtW vJTk; ,y;iy. xt;nthU
epkplj;ijAk; Gj;jprhypj;jdkha;g; gad;gLj;jpf; nfhs;gtd; gy
ed;ikfisg; ngWthd;. xt;nthU ehSk; ,uT gLg;gjw;F Kd;G md;W
nra;j nray;fis vz;zpg; ghh;f;f Ntz;Lk;.

XV. fdT ehafd; - mg;Jy;fyhk; gw;wp fl;Liu vOJf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mg;Jy;fyhk; - ,e;jpahtpd; jiyrpwe;j tpQ;Qhdp Mthh;.
1931- Mk; Mz;L mf;Nlhgh; 15 - Mk; ehs; ,uhNkRtuj;jpg; gpwe;jth;.
,e;jpahtpd; gjpNdhuhtJ FbauRj; jiytuhf gjtpNaw;wth;.
„kf;fspd; [dhjpgjp… vd;W midtuhYk; md;NghL miof;fg;gl;lth;.
gj;kg+\d;> gj;ktpg+Td;> ghujuj;dh vdg; gy tpUJfisg; ngw;whh;.
vspikahd tho;f;if tho;e;jth;.
jd;Dila ,dpikahd Ngr;rhy; vy;NyhiuAk; fth;;e;jth;.
kdjpy; cWjp ,Oe;jhy;> ntw;wp milayhk; vd;W kzth;fspd;
cs;sq;fspy; gjpa itj;jth;.
9. rpwe;j vOj;jhsuhf tpsq;fpath;.
10. 2015 - Mk; Mz;L [Piy 27-k; ehs; ,aw;if va;jpdhh;.

XVI. tpdh tpilfs;: (Answer the following)
1. ehw;wpirfs; vit?
1. fpof;F
2. Nkw;F
3. tlf;F
4. njw;F
2. fhyg; ngah;fs; ehd;fpid vOJf.
1. tre;jfhyk; 2. Nfhilf;fhyk;
3. kiof; fhyk;
4. Fsph;fhyk;
3. k&ck; nrhw;fs; ngw;WtUk; ,lk;ngah;fs; Ie;jpid vOJf.
1. jQ;ir
2. GJit
3. jpUr;rp
4. ehif
5. Nfhit
4. %Nte;jh; ahth;?
1. Nruh;
2. Nrhoh;
3. ghz;bah;
5. Njrpaf; nfhbapy; mike;Js;s %tif th;zq;fs; vtw;iwf;
Fwpf;fpd;wd?
ntz;zpwk; J}a;ik
gr;irepwk;
gRik
fhtpepwk;
jpahfk;

