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8ம் வகுப்பு தமிழ் (1ம் பருவம்) – இயல் -1 

1. முத்தே பவளதே - என்ற பாடலை இயற்றியவர்? 
ோயுோனவர் 

2. முத்தே பவளதே - என்ற பாடல் இடம்பபற்றுள்ள ேலைப்பு? 
பராபரக்கண்ணி 

3. தகட்டவற்லற வழங்கும் ேரம் எது? 
கற்பக ேரம் 

4. ோயுோனவர் பபற்தறார்? 
தகடிைியப்பர், பகசவல்ைியம்லேயார் 

5. ோயுோனவர் ேலனவி யார்? காைம்? 

ேட்டுவார்குழைி. 18ம் நூற்றாண்டு 

6. ோயுோனவர் யாரிடம் என்ன பணி பசய்ோர்? 
ேிருச்சி விஜயரகுநாே பசாக்கைிங்கரிடம் கருவூைர் 

7. ோயுோனவர் நிலனவு இல்ைம் எங்குள்ளது? 
இராேநாேபுரம் ோவட்டம் ைட்சுேிபுரம் 

8. யாருலடய நட்பு வளர்பிலற தபாை வளரும்? 
அறிவுலடயார் நட்பு 

9. வள்ளுவலனப் பபற்றோல் பபற்றதே புகழ் லவயகதே - எனப் பாடியவர்? 
பாரேிோசன் 

10. ேிருக்குறலள ஆங்கிைத்ேில் போழிப் பபயர்த்ேவர்? 
ஜி.யு தபாப் 

11. ேிருக்குறலள இைத்ேீனில் போழிப் பபயர்த்ேவர்? 
வரீோமுனிவர் 

12. உருசிய நாட்டில் கிபரம்ளின் ோளிலகயில் உள்ள நூல்? 
ேிருக்குறள் 

13. விவிைியத்துடன் இங்கிைாந்து அருங்காட்சியகத்ேில் உள்ள நூல்? 
ேிருக்குறள் 

14. பற்றுக பற்றற்றான பற்றிலன - என்ற உேடுகள் ஒட்டும் குறள் எத்ேலனயாவது குறள்? 

350 
15. அறம், பபாருள், இன்பம் என முப்பாலும் ேப்பாேல் வந்ே குறள்? 

அறன்ஈனும் இன்பம் ஈனும்.... 

16. சமுோய புரட்சிக்கு வித்ேிட்டவர்? 
பாரேிோசன் 
 

கலாமின் விததகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்திக்குமார் - 9688389861  
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17. சிறுகலேயில் வல்ைவர்? 
புதுலேப் பித்ேன் 

18. வரீோமுனிவர் காைம்? 

1680 - 1747 
19. வரீோமுனிவர் எந்ே வயேில் இந்ேியாவிற்கு வந்ோர்? 

30 
20. வரீோமுனிவலர ேேிழ் முனிவர் என அலழத்ேவர்? 

ரா.பி.தசதுப்பிள்லள 

21. வரீோமுனிவரின் இயற்பபயர்? 
காண்ஸ்டாண்டின் தஜாசப் பபஸ்கி 

22. ேேிழின் முேல் அகராேி? 
சதுரகராேி 

23. கேம்ப ோலையாக காட்சியளிக்கும் நூல்கள்? 
தேம்பாவணி, காவலூர்கைம்பகம் 

24. குணங்குடி ேஸ்ோன் சாகிபின் காைம்? 

1788 - 1835 
25. ோேவஞ்தசர் என புகழப்படுபவர்? 

குணங்குடி ேஸ்ோன் சாகிபு 

26. குணங்குடி ேஸ்ோனின் இயற்பபயர்? 
சுல்ோன் அப்துல் காேிறு 

27. குணங்குடி ேஸ்ோன் யாலரப்  தபாை பாடல் இயற்றினார்? 
ோயுோனவர் 

28. குணங்குடி ேஸ்ோன் ேீது நான்ேணிோலை பாடியவர்? 
ேிருத்ேணி சரவண பபருோள் 

29. ேலட உண்டு என உலரப்பார் ேேிழுைகில் இல்லை என பாடியவர்? 
குணங்குடி ேஸ்ோன் சாகிபு 

30. ஆறுமுக நாவைரின் இயற்பபயர்? காைம்? 

ஆறுமுகனார் 1822 - 1879 
31. ஆறுமுக நாவைருக்கு 'நாவைர்' பட்டத்லே அளித்ேவர்? 

ேிருவாவடுதுலற ஆேினத்ோர் 

32. ஆறுமுக நாவைலர வசனநலட லகவந்ே வள்ளைார் என பாராட்டியவர்? 
பரிேிோற் கலைஞர் 

33. முேன் முேைாக இைக்கண வழுவற்ற உலரநலடலய லகயாண்டவர்? 
ஆறுமுகநாவைர் 

34. ஒன்று முேல் நான்கு வகுப்பு வலர பாைபாடங்கலள அச்சிட்டவர்? 
ஆறுமுகநாவைர் 
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35. ஜி.யு.தபாப் என்பேன் விரிவாக்கம்? 
ஜியார்ஜ் யுக்தளா தபாப் 

36. ஜி.யு.தபாப் பபற்தறார்? 
ஜான் தபாப் - பகேரின்யுளாப் 

37. ஜி.யு.தபாப் - பிறப்பு / இறப்பு? 
24.04.1820 - 11.02.1908 

38. ஜி.யு.தபாப்பின் ேலேயனார் யார்? 
பென்றி 

39. ஜி.யு.தபாப் எத்ேலன வயேில் இந்ேியா வந்ோர்? 

19 
40. ஜி.யு.தபாப் முேைில் பணியாற்றிய இடம்? 

சாந்தோம் 

41. ஜி.யு.தபாப் ேிருபநல்தவைி ோவட்டம் சாயர்புரத்ேில் எந்ே ஆண்டு முேல் எந்ே ஆண்டு வலர 
பணியாற்றினார்? 

1842 - 1849 
42. ஜி.யு.தபாப் ேிருேணம் எப்தபாது நலடபபற்றது? 

1850 
43. ஜி.யு.தபாப் ேஞ்லசயில் எத்ேலன ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்? 

8 ஆண்டு 

44. பபாறுலே,சினேின்லே,நட்பு ஆகிய அறுநூறு பசய்யுள்களின் போகுப்பு? 
ேேிழ் பசய்யுள் கைம்பகம் 

45. ஜி.யு.தபாப் உேகேண்டைத்ேில் பள்ளி அலேத்ே ஆண்டு? 

1858 
46. ஜி.யு.தபாப் ேிருக்குறலள ஆங்கிைத்ேில் பேிப்பித்து பவளியிட்ட ஆண்டு? 

1886 
47. ஜி.யு.தபாப் ஆங்கிைத்ேில் ேிருவாசகம் பவளியிட்ட ஆண்டு? 

1900 
48. ஜி.யு.தபாப் இங்கிைாந்து பல்கலைக்கழகத்ேில் எத்ேலன ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்? 

23 
49. இறவாது வாழும் ேேிழ் ோணவர்? 

ஜி.யு.தபாப் 

50. குற்றியலுகரம் பிரித்து எழுதுக 
குறுலே + இயல் + உகரம் 

51. குற்றியலுகர வலககள்? 

6 
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52. குற்றியலுகர எழுத்துக்கள்? 
க சு, டு, து, பு, று 

53. இரண்டு எழுத்துக்கள் ேட்டுதே பபற்று வரும் உகரம்? 
பநடில் போடர் 

54. குற்றியைிகரம் பிரித்து எழுதுக. 
குறுலே + இயல் + இகரம் 

55. தகண்ேியா, நாகியாது __________ ஆகும். 
குற்றியைிகரம் 

56. ேன் ோத்ேிலர அளவில் குலறயாே உகரம்? 
முற்றியலுகரம் 

57. முற்றியலுகர வலககள்? 

3 
58. காணும், உருமு __________ ஆகும். 

பேன்போடர் முற்றியலுகரம் 

59. இலடயின முற்றியலுகரத்ேிற்கு எ.கா? 
எழு, ேள்ளு, கேவு 

60. குற்றியலுகரம், குற்றியைிகரம், முற்றியலுகரம் ோத்ேிலரகள்? 

1/2, 1/2, 1 
61. பஞ்சிபயாளிர் விஞ்சுகுளிர்- என்ற பாடல் இடம்பபற்ற நூல்? 

கம்பராோயணம் 

62. ேினம் - ேேிழ் பசால் 
நாள் 

63. கபிைர் குறிஞ்சிக்கைிலய இயற்றினார்---- போடர் 
பசய்விலன 

64. நீடூழி வாழ்க __________ போடர் 
விலழவு போடர் 

65. இளலேயில் கல் __________ போடர் 
கட்டலள 

66. பாரேிோசன் இளலே பருவத்ேில் படித்ே பள்ளி? 
துடுக்கடக்கி பள்ளியில் 

67. இருட்டலறயில் உள்ளேடா உைகம் - என பாடியவர்? 
பாரேிோசன் 

68. கவியரசு என அலழக்கப்படுபவர்? 
தவங்கடாசைனார் 

69. இண்டர்வியூ - ேேிழ் பசால் 
தநர்காணல் 

70. பராபரம் என்பேன் பபாருள்? 
தேைான பபாருள் 
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71. சுடர் என்பேன் பபாருள்? 
ஒளி 

72. விலன என்பேன் பபாருள்? 
பசயல் 

73. காப்பு என்பேன் பபாருள்? 
காவல் 

74. நீரவர் என்பேன் பபாருள்? 
அறிவுலடயார் 

75. தபலேயார் என்பேன் பபாருள்? 
அறிவிைார் 

76. நவில்போறும் என்பேன் பபாருள்? 
கற்கக் கற்க 

77. நகுேல் என்பேன் பபாருள்? 
சிரித்ேல் 

78. இடித்ேல் என்பேன் பபாருள்? 
கடிந்துலரத்ேல் 

79. கிழலே என்பேன் பபாருள்? 
உரிலே 

80. முகநக என்பேன் பபாருள்? 
முகம்ேைர 

81. உய்த்து என்பேன் பபாருள்? 
பசலுத்ேி 

82. உடுக்லக என்பேன் பபாருள்? 
ஆலட 

83. இடுக்கண் என்பேன் பபாருள்? 
துன்பம் 

84. புலனேல் என்பேன் பபாருள்? 
புகழ்ேல் 
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