
ேதர்வு நாள் : 06/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2வது இயல்.. 
 

 

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் 2. 

1. புலவர்தம் வாய்ெமாழி ேபாற்றல் இனிேத என்ற பாடல் வrகள் இடம் ெபற்ற 

நூல் எது? 

இனியைவ நாற்பது 

2. ெசாற்ெபாருள்: மாரன்  ‐   மன்மதன் 

 

3. குைவ – குவியல் 

 

4. க.சச்சிதானந்தன பிறந்த ஊர் எது? 

பருத்திதுைற (யாழ்பானம்) 

 

5. அன்னபூரணி யாருைடய பைடப்பு? 
க.சச்சிதானந்தன் 

      6.    கன்னித் தமிெழனக்கு ேவணுேமயடா உயிர்க் கம்பன் கவிெயனக்கு ேவணு 

             ேமயடா என்ற வrகள் இடம்ெபற்ற நூலின் ெபயர் என்ன?  

தமிழ்ப்பசி 

7. ஏன்?என்ன?எப்ேபாது?  எப்படி?  எங்ேக?யார்?  எனும்  அன்புத்ெதாண்டர்கள் 

ஆறுேபர்கள் அறியச்ெசய்வார்கள் ெசய்தியிைன, இது யாருைடய கூற்று? 

கிப்ளிங் 

8. ெசய்தியின் மூலங்களாக இருப்பைவ.. . . . எனப்படும் 

ெசய்திக்களம் 

9. தில்லி  சிைறயில்  அைடபட்டு  ெசய்தி  ேசகrத்தவர்.    .  .  .  பத்திrக்ைகையச் 
ேசர்ந்தவர்? 

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் 

10. லண்டன் ைடம்ஸ் இதழின் ெசய்தியாளர் ெசய்தி ேசகrக்க ெசன்ற களம் எது? 

இந்திய சனீப்ேபார் களம் 
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8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2வது இயல்.. 
 

11. Bulletin   ‐    சிறப்புச்ெசய்தி இதழ் 

12. flash news  ‐  சிறப்புச்ெசய்தி 
13. Green proof  ‐  திருத்தப்படாத அச்சுப்படி 

14. Folio Number  ‐  இதழ் எண் 

15. Layout    ‐  ெசய்திதாள் வடிவைமப்பு 

16. Deadline  ‐  குறித்த காலம் 

17. Editorial  ‐  தைலயங்கம் 

18. Fakenews  ‐  ெபாய்ச்ெசய்தி 
 

19. இயல்பாய் அைமந்த   தமிழ்ச்ெசால்.   . . . எனப்படும் 

இயற்ெசால் 

20. இயற்ெசால்லின் வைககள் ? 

ெபயர் இயற்ெசாற்கள்; விைன இயற்ெசாற்கள் 

21. காற்று..  .. . வைக ெசால்ைலச் சார்ந்தது 

ெபயர் இயற்ெசால் 

22. வந்தான், . . . வைகச் ெசால்ைலச் சார்ந்தது. 

விைன இயற்ெசால் 

23. கற்றவர்களுக்கு மட்டுேம ெபாருள் விளங்கக்கூடியது. . . ஆகும் 

திrெசால் 

24. ெசாற்ெபாருள் : 

பீலி – மயில் ேதாைக ;  

நல்குரவு ‐ வறுைம 

25. உகிர் ‐ நகம், 

ஆழி ‐ கடல்; 

மடி ‐ ேசாம்பல் 

26. எயிறு ‐ பல்  

 

27. ேவய் – மூங்கில் 
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8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2வது இயல்.. 
 

28. தமிழகத்ைத அடுத்த பிறபகுதிகளில் வழங்கப்படும் ெசாற்கள்.  . . . என்பர் 

திைசெசாற்கள் 

29. தமிழில் வழங்கினாலும் தமிழ் ெசாற்கள் அல்லாதது.  . . . என்பர் 

         வடெசால் 

30. பண்டிைக   ‐  திருவிழா  

        வியாபாரம்  ‐ வணிகம் 

       அசல்    ‐ மூலம் 

        ெவள்ளம்    ‐ நீர்ப் ெபருக்கு 

அச்சன்     ‐ தந்ைத 

ஜமக்காளம் ‐ விrப்பு 

ேவடிக்ைக    ‐ காட்சி 

31. நீலாம்பிைக அம்ைமயாrன் தந்ைத  ெபயர் என்ன? 

மைறமைலயடிகள் 

32. நீலாம்பிைக  எனும்  ெபயைர  கருப்பாயீ  என்று  ெமாழிெபயர்ப்பு  ெசய்தவர் 
யார்? 

பண்டிதமணி மு.கதிேரசனார் 

33. ஆயிரம்  யாைன  கைள  ேபாrல்  ெவன்ற  அரசனுக்காக  பாடப்படுவது.  .  .  . 

எனப்படும் 

பரணி 

34. பரணி  சிற்றிலக்கியம் ேபாrல் . . . . ெபயrல் பாடப்படும் 

ேதாற்றவர் 

35. ேபாருக்குrய ெதய்வமாக.  . . . . கருதுவர். 

காளி 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 06/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2வது இயல்.. 
 

36. கலிங்கத்துப்பரணி  யின்  ேதாற்ற  மன்னன்  யார்?ெவற்றிப்ெபற்ற  மன்னன் 

யார்? 

ேதாற்ற மன்னன் ‐ கலிங்கநாட்டு மன்னன் 

ெவன்ற மன்னன் ‐ குேலாத்துங்க ேசாழன் 

37. ெபாருள் : அமர் – ேபார் 
 

38. ெதாண்ணூற்றாறு ‐ெதாண்ணூறு+ஆறு 

 

39.  பிரபந்தம் என்னும் ெசால்லின் ெபாருள் என்ன? 

     நன்கு கட்டப்பட்டது 

40.  நான்கு  ெபாருள்கைளயும் உணர்த்தி மக்கைள நல்வழிப்படுத்துவது எது? 

ேபrலக்கியம் 

41.  அயர் கூற்று :  

பாரதிதாசன், "தமிழ் என் உயிர் என்ேபன்" என்றார் 

தமிைழ தன் உயிராக பாரதிதாசன் கருதினார் 

42. ேநர்க்கூற்று :  

பழத்ைத தனக்கும் ெகாடுக்குமாறு கபிலைன ேவலன் ேகட்டான் 

"கபிலா பழத்ைதக் ெகாடு" என்று ேவலன் ேகட்டான் 

43. அமிழ்தேம  கிைடப்பினும்  அதைனத்  தனித்து  உண்ணாமல்  பிறருக்கு 

உவந்தளிப்பவர்கள்.  . . . . என அைழப்பர் 

பசிப்பிணி மருத்துவர் 

44.  இைணப்பு ெசாற்கைள பயன்படுத்தி எழுதுக: ( இல்/உள்) 

ஏறு தழுவுதல் வரீவிைளயாட்டு ஒன்று. 

ஏறு தழுவுதல் வரீ விைளயாட்டுகளுள் ஒன்று 

தமிழ் நூல்கள் எளியநைட எழுதுதல் ேவண்டும். 

தமிழ் நூல்கள் எளியநைடயில் எழுதுதல் ேவண்டும் 

திருக்குறள் அறநூல்கள் ஒன்று. 

திருக்குறள் அறநூல்களுள் ஒன்று. 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net
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8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

 

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் மூன்றாவது இயல்.. 

1. "திைனயளவு ேபாதாச் சிறுபுல்  நீர்  நீண்ட பைனயளவு காட்டும் படித்தால்"  

எனும் ெதாடர் இடம்ெபற்ற நூலின் ெபயர் என்ன ? 

திருவள்ளுவ மாைல 

2. திருவள்ளுவமாைல நூலின் ஆசிrயர் ெபயர் என்ன ? 

கபிலர் 

3. திருவள்ளுவமாைலயில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்ைக என்ன ? 

55 

4. ஒளிைய  ேகாட்டம்  அைடயெசய்வதனால்  ெதாைலவிலுள்ள 

ெபாருள்களின்  உருவத்திைனஅண்ைமயில்  ேதான்றும்படி  ெசய்யலாம் 

என்று கண்டவர் யார்? 

கlலிேயா கலிl 

5. நிடத நாட்டு மன்னனின் ெபயர் என்ன? 

நளன் 

6. விதர்ப நாட்டின் இளவரசியின் ெபயர் என்ன ? 

தமயந்தி 

7. நளெவண்பா நூலின் ஆசிrயர் ெபயர் என்ன ? 

புகேழந்திப்புலவர் 

8. புகேழந்திப்புலவர் ெபற்றசிறப்பு யாது? 

வரகுணப்பாண்டியனின் அைவப்புலவர் 

9.  புகேழந்திப்புலவைர ஆதrத்த வள்ளலின் ெபயர் என்ன ? 

      சந்திரன் சுவர்க்கி 
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8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

10. ெபாருள் தருக : வள்ைள 

ஒருவைகக்  நீர்க்ெகாடி  (அ)  ெநல்  குத்தும்  ேபாது  ெபண்களால் 

பாடப்படும் உலக்ைகப்பாட்டு. 

11.  அளகு 

ேகாழி 

12. நளெவண்பா  எத்தைன  காண்டங்கைள  ெகாண்டது?  எத்தைன 

பாடல்கைளக்ெகாண்டது ? 

3, 431 பாடல்கள் 

13. கணக்கிடுவதற்காக உருவான முதல் கருவியின் ெபயர் என்ன் ? 

       மணிச்சட்டம். 

14.மணிச்சட்டம் கருவிைய கண்டறிந்தவர் யார் ? 

       பிேளஸ் பாஸ்கல் 

15. கணினியின் தந்ைத என அைழக்கப்படுபவர் யார்? 

        சார்லஸ் பாப்ேபஜ் 

16. கணிணியின் ெசயல்பாட்டுக்குத் ேதைவயான கட்டைளகைள வகுத்தவர்  

                     யார் ? 

       ேலடி லவ்ேலஸ் 

17. முதல் ெசயல் திட்ட வைரவாளர் என அைழக்கப்படுபவர் யார்? 

        ேலடி லவ்ேலஸ் 

18. இைணயம் வடிவத்திற்கு வித்திட்டவர் யார்? 

          ஜான் பாஸ்டல் 

19. ஒரு வட்டாரத்திற்குள் உள்ள கணினிகைள இைணக்கும்  

      வைலபின்னலின் ெபயர் என்ன ? 

        அகன்ற பரப்பு வைலப்பின்னல் 

20.உலகளாவிய  வைலபின்னல் இன் மற்ெறாரு ெபயர் என்ன ? 

        இைணயதளம் (ைவயக விrவு வைல) 
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ேதர்வு நாள் : 10/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

21.தமிழ் எழுத்துகைள எழுதவும், ஒளிக்கவும் கற்று தரும் இைணயதளத்தின்  

      ெபயர் என்ன ? 

        தமிழம் 

22.ஒரு குழுவினர் மற்றும் புrந்துக்ெகாள்ளும் வைகயில் குறிப்பாக  

       வழங்கும் ெபயைர ... என்பர். 

        குழூஉக்குறி 

23. இளைமெபயர் : சிங்கக்.... 

        சிங்கக்குருைள. 

24. புலிப்...... 

        புலிப்பறழ் 

25. குதிைரக்..... 

        குதிைரக்குட்டி 

              26.யாைனக்..... 

       யாைனக்கன்று 

27.மான்.... 

      மான்கன்று 

               28. ஒலிமரபு: சிங்கம்..... 

         சிங்கம் முழங்கும் 

              29. புலி...... 

                        புலி உறுமும் 

              30. தாவர உறுப்பு :  கமுகக்..... 

                      கமுகக்கூந்தல் 

           31.ெநற்..... 

                  ெநற்றாள் 
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ேதர்வு நாள் : 10/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

32.விைனமரபு : கவிைத.... 

        கவிைத இயற்று 

33.விளக்ைக.... 

        விளக்ைக ஏற்று 

34. கூைர ..... 

        கூைர ேவய் 

35. வங்காளத்தில் மாவட்ட துைண ஆட்சியராக இருந்தவர் யார்? 

        பக்கிம் சந்திரர் 

36. ஆனந்த மடம் எனும் நூலின் ஆசிrயர் யார்? 

        பக்கிம் சந்திரர் 

37. புகழ் ெபற்ற வந்ேதமாதரம் பாடம் இடம் ெபற்ற நூலின் ெபயர் என்ன ? 

        ஆனந்தமடம் 

38. பக்கிம் சந்திரர் யாrடம் வாழ்த்து ெபறச் ெசன்றார் ? 

        ராமக்கிருஷ்ணர் 

39.நன்ைம தரக்கூடிய  ஊடகங்கைள தவறாக பயன்படுத்டுதல் .... என  

     அைழக்கப்படுகிறது. 

       ைசபர் குற்றம் 

40.ெபாருத்துக : 

திங்கள் ‐ சந்திரன் 

திரு        ‐ ேமன்ைம 

அகம்      ‐ இடம் 

அணி      ‐ வrைச 

ஒளி        ‐ விளக்கு 

41. தமிழாக்கம் தருக  

கீேபார்டு‐  விைசப்பலைக 
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ேதர்வு நாள் : 10/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

 

42. மல்டி மீடியா ேகம்ஸ் ‐ பல்லூடக விைளயாட்டு 

43.இண்டர்ெநட்  ‐  இைணயத்தளம். 

44.ேவர்ல்ட் ெவாய்ட் ெவப் ‐ உலகலாவிய வைலபின்னல் 

45.ஷிப்ட் கீ ‐ மாற்றுவிைச குமிழி 

46.ஹார்ட்ேவர் ‐ வன்ெபாருள் 

47.பிளப்பி டிஸ்க் ‐ குறுந்தட்டு 

48.ஈ ெமயில் ‐ மின்னஞ்சல் 

49.ேடட்டா ேபஸ் ‐ ெசய்தித்ெதாகுப்பு 

50. பனாr லாங்குேவஜ் ‐ இருநிைல எண் ெமாழி 

51. மானிட்டர் ‐ கணினித் திைர 

52. சாப்ட்ேவர் ‐ வன்ெபாருள் 

53. ேவப் சர்ஸ் என்ஜின் ‐ ேதடுெபாறிகள் 

54. லவுன்ேலாட் ‐ பதிவிறக்கம் 

55. சாட்டிங் ‐ கருத்துப்பறிமாற்றம். 
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ேதர்வு நாள் : 14/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8 ம் வகுப்பு‐ 2ம் பருவம்  முதல் இயல்    1 

 

 

8 ம் வகுப்பு‐ 2ம் பருவம்  முதல் இயல் 

 

1. "ேதன்நுகர் வண்டு மதுதைன உண்டு " எனும் பாடல் வrகள் இடம்ெபற்ற நூலின் 
ெபயர் என்ன ? 
விேவகசிந்தாமணி 
 

2. ெபாருள் தருக : சம்பு  
நாவல் பழம். 
 

3. பிrத்து எழுதுக : தாய்ைமயன் பிறைன 
தாய்ைம+அன்பின்+தைன 
 

4. அசலாம்பிைக அம்ைமயார் பிறந்த ஊர் எது? 
இரட்டைண (திண்டிவனம்) 
 

5. அசலாம்பிைக அம்ைமயார் எழுதிய பிற நூல்கள் யாைவ ? 
ஆத்திசூடி ெவண்பா, திலகர் புராணம், குழந்ைத சுவாமிகள் பதிகம். 
 

6. "இக்கால ஔைவயார்" என புகழப்படுபவர் யார்? 
 அசலாம்பிைக அம்ைமயார். 
 

7. "இக்கால ஔைவயார்" என பாராட்டியவர் யார்? 
திரு.வி.க 
 

8. "இராமலிங்க சுவாமிகள் சrதம்" எப்ேபாது யாரல் இயற்றப்பட்டது? 
அசலாம்பிைக அம்ைமயார். 
 

9. "இராமலிங்க சுவாமிகள் சrதம்" உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்ைக ? 
409 
 

10. காந்தியடிகைள பாட்டுைடதைலவராய் ெகாண்ட நூல் எது ? 
காந்தி புராணம். 
 

11. "வாய்ைமயும் அறமும் பிறர்துயர் கைளயும் வண்ைமயும்" எனும் பாடல்  
இடம்ெபற்ற  நூல் எது ? 
காந்தி புராணம். 
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ேதர்வு நாள் : 14/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8 ம் வகுப்பு‐ 2ம் பருவம்  முதல் இயல்    2 

 

 
12. ஆங்கிேலயைர எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்திப் ேபாராடிய முதல் ெபண்மணி  

யார்? 
ேவலு நாச்சியார் 
 

13. ேவலு நாச்சியாrன் ெபற்ேறார் ெபயர் என்ன? 
ெசல்லமுத்து ேசதுபதி -  சக்கந்தி முத்தாத்தாள். 
 

14. ேவலு நாச்சியார் பிறந்த ஆண்டு என்ன ? 
1730. 
 

15. சிவகங்ைக மன்னrன் ெபயர் என்ன ? 
முத்து வடுகநாதர். 
 

16. அஞ்சைலயம்மாள் மகளின் இயற்ெபயர் என்ன ? 
அம்மாக்கண்ணு 
 

17. அஞ்சைலயம்மாள் மகளுக்கு காந்தியடிகள் இட்ட ெபயர் என்ன ? 
lலாவதி 
 

18. "ெதன்னாட்டின் ஜான்சி ராணி" என அைழக்கப்படுபவர் யார்? 
கடலூர் அஞ்சைலயம்மாள் 
 

19. "காந்தியடிகளால் தத்ெதடுக்கப்பட்ட மகள்" என அைழக்கப்படுபவர் யார்? 
அம்புஜத்தம்மாள் 
 

20. சனீிவாச காந்தி நிைலயம் எனும் ெதாண்டு நிறுவனத்ைத துவக்கியவர் யார்? 
அம்புஜத்தம்மாள் 
 

21. 70 ம் ஆண்டு நிைனவாக எழுதப்பட்ட  "நான் கண்ட பாரதம்" எனும் நூலின் 
ஆசிrயர் யார்? 
அம்புஜத்தம்மாள் 
 

22. அம்புஜத்தம்மாள் தாமைரத்திரு (பத்மஸ்ரீ) விருது ெபற்ற ஆண்டு எது ? 
1964 
 

23. " ெபற்ற தாயும் பிறந்த ெபான்னாடும் நற்றவ வானினும் நனிசிறந் தனேவ"  
என்று பாடியவர் யார்? 
பாரதியார். 
 

24. ெதாைக நிைலத்ெதாடர் எத்தைன வைகப்படும் ? 
6 
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ேதர்வு நாள் : 14/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8 ம் வகுப்பு‐ 2ம் பருவம்  முதல் இயல்    3 

 

25. மூன்றாம் ேவற்றுைம உருபு எது ? 
ஆல் 
 

26. உருபு இல்லாத ேவற்றுைமகள் யாைவ? 
1,8  
 

27. "ஊர் நீங்கினான்" - இத்ெதாடர் எவ்வைக ேவற்றுைமத்ெதாைக? 
ஐந்தாம் ேவற்றுைமத்ெதாைக. 
 

28. "குைகப்புலி"- இத்ெதாடர் எவ்வைக ேவற்றுைமத்ெதாைக? 
ஏழாம் ேவற்றுைமத்ெதாைக 
 

29. பாய்புலி, ஆடுெகாடி, அைலகடல் - இலக்கணகுறிப்புத் தருக. 
விைனத்ெதாைக 
 

30. ெவண்ணிலவு - இலக்கணகுறிப்புத் தருக. 
பண்புத்ெதாைக 
 

31. மல்லிைகப்பூ - இலக்கணகுறிப்புத் தருக. 
இருெபயெராட்டுப் பண்புத்ெதாைக 
 

32. உற்றார் உறவினர் - இலக்கணகுறிப்புத் தருக. 
உம்ைமத்ெதாைக 
 

33. "கதிரவா வா" - எவ்வைகத் ெதாடர் ? 
விளி ெதாடர் 
 

34. "விழுந்த ெதாடர்" - எவ்வைகத் ெதாடர் ? 
ெபயெரச்ச ெதாடர் 
 

35. "வந்துேபானான்" - எவ்வைகத் ெதாடர் ? 
விைனெயச்சத் ெதாடர் 
 

36. "மாமுனிவர்" - எவ்வைகத் ெதாடர் ? 
உrச்ெசாற்ெறாடர் 
 

37. "கண்ேடன் சைீதைய" - எவ்வைகத் ெதாடர் ? 
விைனமுற்றுத்ெதாடர் 
 

38. ெபாருத்துக 
ேகார்த்து – ேகாத்து   சுவற்றில்       - சுவrல் 
மனதில்  - மனத்தில்   பதற்றம்         - பதற்றம் 
சிலவு    - ெசலவு   அருகாைமயில் - அருகில் 
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1 
 

 

8ம் வகுப்பு தமிழ் ‐ 2 ம் பருவம் 2 இயல் 
 

1. "உடம்ைப வளர்ேதன் உயிர் வளர்த் ேதேன" எனப் பாடியவர் யார்? 

 திருமூலர். 

2.  திருமூலrன் இயற்ெபயர் என்ன ? 

மூலன். 

3.   ைசவத்திருமுைறகளில் பத்தாவது திருமுைற மந்திரம் எது? 

திருமந்திரம். 

4.   தமிழ் மூவாயிரம் என ஆய்க்கப்படும் நூல் எது ? 

திருமந்திரம். 

5.   திருமந்திரத்தின் புகழ்மிக்க ெதாடர் எது ? 

ஒன்ேற குலம் ஒருவேன ேதவன் 

6.  வரீமாமுனிவrன் இயற்ெபயர் என்ன ? எந்த நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்? 

கான்ஸ்டாண்டின் ேஜாசப் ெபஸ்கி, இத்தாலி 

7.  வரீமாமுனிவrன் ெபற்ேறார் ெபயர் என்ன ? 

ெகாண்டல் ேபாெபஸ்கி ‐ எலிசெபத் 

8.   கித்ேதrயம்மாள் அம்மாைன நூலின் ஆசிrயர் ெபயர் என்ன ? 

வரீமாமுனிவர் 

9.  பிrத்து எழுதுக : ேதம்பாவணி 

ேதம்பா + அணி (அ) ேதன் + பா+ அணி 

10. ேதம்பாவணியின் பாட்டுைடத் தைலவனின் ெபயெரன்ன ? 

சூைசயப்பர் 
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11. கிறிஸ்தவச் சமயத்தாrன் கைலகளஞ்சியம் எனும் அைழக்கப்படும் நூல்  

 எது? 

ேதம்பாவணி 

12. ேதம்பாவணி நூலின் உள்ள காண்டங்கள் , படலங்கள் மற்றும் பாடல்களின்  

       எண்ணிக்ைக என்ன ? 

3 காண்டம், 36 படலம், 3615 பாடல்கள் 

13. நைகெசய் தன்ைமயி நம்ெபழீ... எனும் பாடல் இடம்ெபற்ற படலத்தின் ெபயர் 
என்ன? 

மகவருள் படலம் 

14. பிrத்து எழுதுக : நாடகம் 

நாடு + அகம். 

15. நாடகக்கைலயின் மற்ெறாரு ெபயர் என்ன ? 

கூத்துக்கைல 

16. தமிழின் ெதான்ைமயான கைல வடிவம் ..... ஆகும். 

       நாடகம்  

     17.   நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்து கூறும் நூல் எது ? 

    ெதால்காப்பிய ெமய்ப்பாட்டியல் 

     18.  "கூத்தாட்டைவக்குழாத் தற்ேற" எனும் வrகள் இடம் ெபற்ற நூலின் ெபயர்      

        என்ன ?   திருக்குறள் 

     19.  நாடகேமத்தும் நாடகக் கணிைக எனும் குறிப்பிடப்படும் சிலப்பதிகார     

        கைதமாந்தர் யார் ? 

    மாதவி 

    20.  தனிபாடல்களுக்கு ெமய்ப்பாடு ேதான்ற ஆடுவதைன.... என்பர் . 

   நாட்டியம் 
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21.  ஒரு  கைதயிைன  தழுவி  ேவடம்புைனந்து  ஆடுவதைன  .....  என்று  

குறிப்பிடுவர். 

நாடகம் 

22.  "நாட்டியம்",  "நாடகம்"  எனும்  ெசாற்களுக்கு  வழக்கிலிருந்த  ெபாதுவான 

ெசால்......ஆகும். 

கூத்து 

23.  நாடகக்கைலக்கும்,  காட்சி  திைரகளுக்கும்  நாடக  அரங்கின்  அைமப்புக்கும் 

விrவான விளக்கம் அளித்த நூல் எது ? 

சிலப்பதிகாரம் 

24.   பrதிமாற்கைலஞர் இயற்றிய ெசய்யுள் வடிவிலான நாடக இலக்கண நூலின்  

ெபயர் என்ன ? 

நாடகவியல் 

25.   மதங்க சூளாமணியின் ஆசிrயர் ெபயர் என்ன ? 

சுவாமி விபுலானந்தர் 

26.   சாகுந்தலத்தின் ஆராய்ச்சி நூைல இயற்றியவர் யார்? 

மைறமைலயடிகள் 

27.  நாடகப் ேபராசிrயர் என அைழக்கபடுபவர் யார்? 

பம்மல் சம்மந்தனார் 

28.  நாடகத்தமிழ் எனும் நூலின் ஆசிrயர் யார்? 

பம்மல் சம்மந்தனார் 

29.  மேகந்திரவர்ம பல்லவன் எழுதிய நாடக நூலின் ெபயர் என்ன? 

மத்தவிலாசம் 

30.  உழவர்களின்  வாழ்க்ைகைய  கூறும்  நாடகவைகயின்  ெபயர்  என்ன  ?பள்ளு 

நாடகவைக 

31.  ெசல்வகுடி மகன் இளைமயில் ஒழுக்கங்ெகட்டு பின் திருந்தி வாழ்வதாய்  

அைமக்கப்பட்ட நாடகங்கள் யாைவ? 

ெநாண்டி நாடகம் 
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32.  இராம நாடகத்தின் ஆசிrயர் யார்? 

அருணாசலக் கவிராயர் 

33.  ேகாபால கிருட்டிண பாரதியார் இயற்றிய கட்டியங்காரன்  

உைரயாடல்கேளாடு பாடல் பாங்கில் அைமந்த நாடகத்தின் ெபயர் என்ன ? 

நந்தனார் சrத்திரம் 

34.  ஊர்களில் புராணக்கைதகைள ைமயமாகக் ெகாண்டு நடத்தப்படும்  

நாடகத்தின் ெபயர் என்ன ? 

ெதருக்கூத்து 

35.  டம்பாச்சாr விலாசம் யாரல் இயற்றப்பட்டது? 

காசி விசுவநாதன் 

36.  மேனான்மணியம் எனும் நூலின் ஆசிrயர் யார்? 

ேபராசிrயர் சுந்தரனார் 

37.  மேனான்மணியம் எந்த நூலின் தழுவல்? 

மைறவழி 

38.  மைறவழி எனும் ஆங்கில கைதைய எழுதியவர் யார்? 

லார்ட் லிட்டன் 

39.   தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலாக நடத்தப்பட்ட ேதசிய சமுதாய நாடகம் எது? 

கதrன் ெவற்றி 

40.  ேதசபக்தி , ேதசியக்ெகாடி முதலியன எவ்வைக நாடகங்கள்? 

ேதசிய சமுதாய நாடகம் 

41.  நாடக  உலகின்  இமயமைல,  தமிழ்நாடகத்  தைலமயாசிrயர்  என்று 

அைழக்கப்படுபவர் யார்? 

சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 

42.  மேனாகரன் எனும் நாடகத்தின் ஆசிrயர் யார்? 

பம்மல் சம்மந்தனார் 
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43.  பம்மல்சம்பந்தனாrன் அனுபவங்கைள உள்ளடக்கிய நூலின் ெபயர் என்ன ? 

நாடகேமைட நிைனவுகள் 

44.  தமிழ் மூதாட்டி ஔைவயார் நாடகம் அரங்ேகறிய ஆண்டு எது ? 

1942. 

45.   ஔைவயாராக நடித்தவர் யார்? அவர் ெபற்ற சிறப்பு ெபயர் என்ன ? 

 தி.க.சண்முகனார் , ஔைவ சண்முகனார். 

46.  மல்லிைக சூடினாள் ‐ இதில் மல்லிைக என்பது... ஆகுெபயர். 

முதலாகு ெபயர் 

47.   ெபாருளாகு ெபயrன் ேவறுெபயர் என்ன ? 

முதலாகு ெபயர் 

48.  திசம்பர் பூ ‐ இதில் "திசம்பர்" என்பது .... ஆகுெபயர். 

காலவாகு ெபயர் 

49.  பண்பாகுெபயrன் மற்ெறாரு ெபயர் என்ன ? 

குணவாகுெபயர் 

50.  அரசன் வந்தது ‐ எவ்வைக திைணவழு. 

திைணவழு 

51.  குயில்கள் கூவியது ‐ எவ்வைக திைணவழு 

எண்வழு 

52.   ஆந்ைத கத்தியது ‐ எவ்வைக திைணவழு 

மரபுவழு 

53.   காந்தியடிகள் பயின்ற பள்ளியில் ஆய்வுக்காக வந்திருந்த கல்வித்துைற  

ஆய்வாளrன் ெபயர் என்ன ? 

ஸ்ரீைகல்சு 

54.  "புகெழனின் உயிரும் ெகாடுக்குவர் 

பழிெயனின் உலகுடன்  ெபறினும்  ெகாள்ளலர்  "  எனும் வrகள் இடம்ெபற்ற 

நூல் எது? புறநானூறு 
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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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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.  "தூலம் ேபால் வளர்கி ைளக்கு விழுதுகள் தூண்கள்..." 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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ேதர்வு நாள் : 23/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

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

 

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

 

8ம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 3வது இயல்.. 
 

47.   தமிழ்நாட்டின் பறைவ எது ? 

மரகதப்புறா 

48.   மரகதப்புறாவின் முட்ைட எந்த நிறத்தில் ேதாற்றமளிக்கும் ? 

மஞ்சள் கலந்த ெவண்ணிறம் 
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ேதர்வு நாள் : 27/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

எட்டாம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 2ம் இயல் 

 

 

எட்டாம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 2ம் இயல் 
1. "ேதன்ெபற்ற துழாய் அலங்கல் களப மார்பும் திருப்புயமும் ைதவந்து 

தணீ்டெபற்ேறன்" எனப்பாடியவர் யார்? 
வில்லிப்புத்தூரார் 
 

2. "வான் ெபற்ற நதிகமழ்தாள் வணங்கப்ெபற்ேறன்" எனும் பாடல் வrகள் 
இடம்ெபற்ற நூல் எது ? 
வில்லிபாரதம் 
 

3. ெபாருள் தருக :  
களபம்  சந்தனம் 
 

4. ைதவந்து   
ெதாட்டுத்தடவி 
 

5. பகழி  
அம்பு 
 

6. வில்லிபாரதம் பாடியவர் யார் ? 
வில்லிப்புத்தூரார் 
 

7. வில்லிபுத்தூராrன் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 
வரீராகவர் 
 

8. வில்லிபுத்தூராைர ஆதrத்த வள்ளலின் ெபயர் என்ன ? 
வக்கபாைகைய ஆண்ட வரபதி ெகாண்டான் 
 

9. வில்லிபாரத்தில் உள்ள பருவம், பாடல்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன ? 
10 பருவம், 4350 விருத்தப்பாடல் 
 

10. "ஆட்சிக்கும் அஞ்சாமல், யாவ ேரனும் ஆள்க எனத் துஞ்சாமல், தனது 
நாட்டின் மீட்சிக்குப் பாடுபவன் கவிஞன் ஆவான்" எனப்பாடியவர் யார்? 
முடியரசன் 
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ேதர்வு நாள் : 27/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

எட்டாம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 2ம் இயல் 

 

 
11. முடியரசனின் இயற்ெபயர் என்ன ? 

துைரராசு 
 

12. முடியரசனின் ெபற்ேறார் ெபயர் என்ன ? 
சுப்பராயலு – சதீாலட்சுமி 
 

13. முடியரசன் பிறந்த இடம் எது ? 
ெபrயகுளம் ( ேதனி மாவட்டம்) 
 

14. முடியரசனுக்கு "கவியரசு" பட்டம் யாரல் எங்கு வழங்கப்பட்டது? 
குன்றக்குடி அடிகளாரால் ,பறம்புமைலயில் நடந்த விழாவில் 
வழங்கப்பட்டது 
 

15. முடியரசனின் பைடப்புகளுள் 1966ம் ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் 
பrசிைன ெபற்ற நூல் எது ? 
பூங்ெகாடி 
 

16. முடியரசன் தமிழாசிrயராய் பணியாற்றிய பள்ளி எது ? 
மீ.சு. உயர்நிைலப்பள்ளி, காைரக்குடி. 
 

17. முடியரசனின் பிற பைடப்புகள் ? 
காவியப்பாைவ, பூங்ெகாடி, வரீகாவியம் 
 

18. பாரதிதாசன் பரம்பைர தைலமுைற கவிஞர்களுள் மூத்தவர் யார்? 
முடியரசன் 
 

19. "மன்னிப்பு" எம்ெமாழி ெசால்? 
உருது 
 

20. தமிழ் ெதான்ைமைய உலகறியச்ெசய்தவர் யார்? 
கால்டுெவல் 
 

21. தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் யார்? 
பrமாற்கைலஞர் 
 

22. தமிைழ தைழக்கச் ெசய்த ெசம்மல் யார் ? 
மைறமைல அடிகள் 
 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 27/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

எட்டாம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 2ம் இயல் 

 

23. தமிைழ ஆெலன வளர்த்து மான்புறச் ெசய்தவர் யார்?  
ேதவேநய பாவணர் 
 

24. உலக முதன் ெமாழி தமிழ்; இந்திய ெமாழிகளுக்கு மூலமும் ேவரும் 
தமிழ் ; திராவிட ெமாழிகளுக்கு தாய்ெமாழி தமிழ் என வாழ்நாள் 
முழுவதும் ஆய்வு ெசய்து நிறுவியவர் யார் ? 
பாவாணர் 
 

25. உலகின் முதல் மாந்தன் ........  
தமிழன் 
 

26. தமிழன் ேதான்றிய இடம் ......... 
குமrக்கண்டம் 
 

27. ெமாகஞ்சதாேரா, ஹரப்பா நாகrகம் என்பது .....  
தமிழர் நாகrகம் 
 

28. தமிைழ வடெமாழி வல்லாண்ைமயினின்றும் மீட்பதற்காகேவ இைறவன் 
என்ைனப் பைடத்தான் " எனக் கூறியவர் யார்?  
பாவணர் 
 

29. பாவாணrன் ெபற்ேறார் யார்? 
ஞானமுத்து – பrபூரணம் 
 

30. பாவாணர் பிறந்த ஊர் எது ? 
சங்கரன்ேகாவில் 
 

31. ெசந்தமிழ் புலவர், ெசந்தமிழ் ஞாயிறு, தமிழ்ெபருங்காவலர் எனப் 
ேபாற்றப்படுபவர் யார் ? 
பாவணர் 
 

32. பாவாணர் ெபற்ற சிறப்பு ெபயர்கள் எத்தைன? 
174 
 

33. ேகாவில்களில் தமிழ் வழிபாடு , தமிழில் சடங்குகள் நடத்த 
வலியுறுத்தியவர் யார்? 
பாவணர் 
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34. நீலமைலயில் பாவாணர் யார் வடீ்டில் தங்கினார் ? 
கிருட்டிைனயா 
 

35. பாவாணர் பைடத்த நூல்களின் எண்ணிக்ைக ? 
43 
 

36. பாவாணர் ெசாற்பியல் அகரமுதலி திட்ட இயக்குநராக பணியமர்த்தப்பட்ட 
நாள் எது ? 
08/05/1974 
 

37. "எனக்கு வறுைமயும் உண்டு; மைனவி மக்களும் உண்டு ; அவற்ேறாடு 
மானமும் உண்டு" எனக்கூறியவர் யார் ? 
பாவாணர் 
 

38. ெசன்ைன அண்ணாசாைலயில் உள்ள மாவட்ட ைமய நூலகம் யாருைடய 
ெபயrல் ெசயல்பட்டு வருகிறது ? 
பாவாணர் 
 

39. பாவாணர் படித்துப் பணியாற்றிய இடம் எது? 
  இராஜபாைளயம் அருேக முறம்பு 
 

40. பாவணர் ேகாட்டம், முழு உருவச்சிைலயுடன் நூலகமும் அைமந்துள்ள 
இடம் எது? 
முறம்பு 
 

41. மதுைரயில் உலகத்தமிழ் மாநாடு நடப்ெபற்ற நாள் எது ? 
05/01/1981 
 

42. மதுைரயில் நடந்த உலகத்தமிழ் மாநாட்டின் ேபாது பாவாணர் 
ெசாற்ெபாழிவாற்றிய தைலப்பு எது ?  
மாந்தன் ேதாற்றமும் தமிழர் மரபும் 
 

43. பிrத்து எழுதுக : பலாச்சுைள 
பலா+சுைள 
 

44. திைனத்துைன  
திைன + துைன 
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45. அதர் என்னும் ெசால்லின் ெபாருள் என்ன ? 
வழி 
 

46. "ஜன்னல்" என்பது எம்ெமாழிச்ெசால் ?  
ேபார்ச்சுக்கீசிய ெமாழி 
 

47. காலதர் எனும் ெசால்லின் ெபாருள் என்ன ? 
காற்று வரும் வழி 
 

48. "இன்று பனிப்ெபாழிவு மிகுதியாக உள்ளதனால், இரவுப் பணி ெசய்வது 
கடினம் "எனக் கண்ணன் கூறினான்.  

 
49. ேவல்விழி ேகாைட விடுமுைறையக் கலிப்புடன் களிக்க விரும்பினாள். 

 
50. வளி சுழன்று வசீியதனால் வழி தவறிய வளவன் கல்லில் ேமாதிக் கீேழ 

விழுந்து வலி யால் துடித்தான்.  
 

51. யாேரா தன்ைன விளிக்கும் குரல் ேகட்ட முருகன், கண் விழித்துப்    
   பார்த்தான். 
 
52. ஏrயில் நீர் நிரம்பியதைனக் காண விரும்பிய எழிலன் அருகில் இருந்த   
   மரத்தின் மீது ஏறினான். 
  
53. பரந்துபட்ட பரைவயின் மீது பறைவ பறந்து ெசன்றது  
 
54. மாr ெபாய்த்ததனால் மனம் வருந்திய மக்கள் இடம் மாறிச்ெசன்றனர்.  
 
55. மைலயின் ஒரு பகுதியில் மட்டுேம மைழெபய்தது  
 
56. ஆைடயில் கைற இருப்பதைனக்கண்ட முகிலன், அதைன நீக்குவதற்காக 

அருகில் இருந்த ஆற்றங்கைரக்குச் ெசன்றான்.  
 
57. வயலில் விைளந்த ேசாளக்கதிர்கைள விைலக்கு விற்க வளவன் 

முடிெவடுத்தான்.  

 
58. ேசர்த்து எழுதுக : 

மலர் + அடி 
மலரடி 
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   59.  கடல் + ஓரம் 
கடேலாரம் 
 

   60. மா+இைல 
மாவிைல 
 

   61. கல் +அைண 
கல்லைண 
 

   62. பல்+அழகு 
பல்லழகு 
 

   63. பால்+ஆைட 
பாலாைட 
 

   64. திரு+ஆரூர் 
திருவாரூர் 
 

   65. குண+அழகி 
குணவழகி 
 

   66. ேகா+இல் 
ேகாவில் 
 

   67. ேத+ஆரம். 
ேதவாரம் 
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