
ேதர்வு நாள் : 23/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

 

8ம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

1. "தாதுகு ேசாைல ேதாறும்..." எனும் வrகள் இடம் ெபற்ற நூல் எது ? 

கம்பராமாயணம் 

2.   ெபாருள் தருக : ேபாது ‐ மலர் 

3.  பூகம் ‐ கமுகம் (பாக்கு) 

4.  கம்பர் பிறந்த ஊர் எது ? 

ேதரழுந்தூர் (நாைக மாவட்டம்) 

       5.  கம்பைர ஆதrத்தவர் யார் ? 

சைடயப்ப வள்ளல் 

      6.   கம்பர் இயற்றிய பிற நூல்கள் யாைவ ? 

சடேகாபரந்தாதி  ,  ஏெரழுபது,  சிைலெயழுபது,  சரசுவதி  அந்தாதி,  திருக்ைக 

வழக்கம் 

7.   வடெமாழியில் வால்மீகி இயற்றிய இராமாயணத்ைத தழுவி தமிழில் கம்பர் 
இயற்றிய நூலுக்கு கம்பர் இட்ட ெபயர் என்ன ? 

இராமவதாரம் 

    8.  கம்பராமாயணம் ஒரு .......... நூல் 

வழிநூல் 

9.  வடெசாற்கைள  ெதால்காப்பிய  ெநறிப்படி  தமிழ்ப்படுத்திய 

ெபருைமக்குrயவர் யார் ? 

கம்பர் 

10.  கம்பராமாயணத்தின் காண்டங்கள் எத்தைன ? 

6 
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8ம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

11.  சரயு நதி பாய்ந்து வளம் ெசய்யும் மாநிலம் எது ? 

உத்திரபிரேதசம் 

12.  "நீலவான்  மைறக்கும்  ஆல்தான்  ஒற்ைறக்கால்  ெநடிய  பந்தல்” 
எனப்பாடியவர் யார்? 

பாரதிதாசன் 

13.  பாரதிதாசனின் இயற்ெபயர் என்ன ? 

கனக.சுப்புரத்தினம் 

14.  யாருைடய  நட்பினால்  சுப்புரத்தினம்  தன் இயற்ெபயைர  "பாரதிதாசன்"  என 

மாற்றிக்ெகாண்டார்? 

சுப்ரமணி பாரதியார் 

15.  ெபrயாrன் பகுத்தறிவு சிந்தைனகைள கவிைத வடிவில் தந்தவர் யார் ? 

பாரதிதாசன் 

16.  "தாதுகு  ேசாைல  ேதாறும்..."  எனும்  பாடல்  எந்த  தைலப்பின்  கீழ் 

இடம்ெபற்றுள்ளது? 

அழகின் சிrப்பு நூல் ; விழுதும் ேவரும் தைலப்பு 

17.  நாலறிவு உயிrனங்கள் யாைவ? 

நண்டு , தும்பி, வண்டு 

18.  உலகிேலேய அதிக அளவு மைழ ெபாழியும் இடம் எது ?  

சிரபுஞ்சி (அஸ்ஸாம்) 

19.  அரசு வனவிலங்கு வாரம் ? 

அக்ேடாபர் முதல் வாரம் 

20.  வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது? 

1972 

21.  நம்நாட்டில் உள்ள வனவிலங்கு பாதுகாப்பு இடங்கள் எத்தைன உள்ளது? 

17 

22.  நம்நாட்டில் உள்ள ேதசிய வனவிலங்கு பூங்காக்கள் எத்தைன உள்ளது? 

66 
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8ம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

23.  நம்நாட்டில் உள்ள புகலிடங்கள் எத்தைன உள்ளது? 

368 

24.  உலக வனவிலங்கு நாள் ? 

அக்ேடாபர் ‐ 4 

25.  ெசன்ைன எழும்பூrன் உள்ள அருங்காட்சியகம் ெதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

1851 

26.  ெசன்ைன  எழும்பூrன்  உள்ள  அருங்காட்சியகம்  ெதாடக்கத்தில்  எவ்வாறு 

அைழக்கப்பட்டது ? 

ைமய அருங்காட்சியகம் 

27.  ேவற்றுைம எத்தைன வைகப்படும் ? 

8 

28.  எழுவாய் ேவற்றுைமயின் மற்ெறாரு ெபயர் என்ன ? 

முதல் ேவற்றுைம 

29.  ெசயப்படுெபாருள் ேவற்றுைம என அைழக்கப்படும் ேவற்றுைம எது ? 

இரண்டாம் ேவற்றுைம 

30.  இரண்டாம் ேவற்றுைம எத்தைன ெபாருள்களில் வரும் ?  

6 

31.  மூன்றாம் ேவற்றுைம எந்த எந்த ெபாருள்களில் வரும் ? 

கருவி, கருத்தா 

33.  கருத்தா எத்தைன வைகப்படும்? அைவ யாைவ ? 

2, இயற்றுதல் கருத்தா, ஏவுதல் கருத்தா  

34.  தம்ைமேயற்ற ெபயர்ப்ெபாருைளக் கருவி  , கருத்த, உடனிகழ்ச்சி ெபாருளாக 

ேவறுபடுத்தும் ேவற்றுைம எது ?   

மூன்றாம் ேவற்றுைம 

35.  எழுவாயின்  ெசயலுடன்  பிறிெதான்றனது  ெசயலும்  உடனிகழ்வது  .... 

எனப்படும் ? 

உடனிகழ்ச்சிப்ெபாருள் 
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8ம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

36.   கருவிப்ெபாருளின் உருபாய் அைமயும் ெசால் எது ?   

ெகாண்டு 

37.   உடனிகழ்ச்சி ெபாருளில் உருபாய் அைமயும் ெசால் எது ? 

உடன் 

38.   "கு" வுக்கு பதில் ெசால்லுருபுகளாய் ைமயும் ெசாற்கள் யாைவ? 

ெபாருட்டு , நிமித்தம் 

39.  "கு" உடன் ேசர்ந்து வரும் ெசால் .... 

ஆக 

40.   "இல்" எனும் உருபு... ேவற்றுைமயில் ஒப்பு, ஏது  ,  நீங்கல் ஆகிய ெபாருளில் 

வரும்; .... ேவற்றுைமயில் இடப்ெபாருளில் வரும். 

ஐந்தாம் ேவற்றுைம, ஏழாம் ேவற்றுைம 

41.  ஆறாம் ேவற்றுைமயில் பன்ைமக்கு வரும் உருபு எது ? 

அ 

42.   கண்ணா வா ‐ அவ்வைக ேவற்றுைம 

எட்டாம்(விளி) ேவற்றுைம 

43.   நன்னூலுக்கு காண்டிைக உைர கண்டவர் யாது . 

இராமனுசக் கவிராயர் 

44.   ெதrயாது ‐ இலக்கணக்குறிப்பு தருக 

குற்றியலுகரம் 

45.   முருகனுக்கு  கயிறு  திrப்பேத  ேவைலயாகிவிட்டது    ‐  இம்மரபுத்ெதாடrன் 

ெபாருள் யாது  

இல்லாதைதச்ெசால்லுதல் 

46.   பாேவந்தர்  பாரதிதாசன்  தமிழிலக்கிய  வானில்  ெகாடிக்கட்டி  பறந்தார்    ‐ 

இம்மரபுத்ெதாடrன் ெபாருள் யாது  ? 

தனிப்புகேழாடு வாழ்ந்தார். 
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47.   தமிழ்நாட்டின் பறைவ எது ? 

மரகதப்புறா 

48.   மரகதப்புறாவின் முட்ைட எந்த நிறத்தில் ேதாற்றமளிக்கும் ? 

மஞ்சள் கலந்த ெவண்ணிறம் 
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