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THE SCHRAM ACADEMY 
CHENNAI 

 TERM END EXAMINATION -2, 2019-20 

WORKSHEET 

 

NAME: …………….      DATE : 

CLASS & SEC: VIII               SUBJECT: TAMIL(L3).  
 

I. பதல் எழுத்துக் குமிலய நெடியாக ாற்மி புதி ந ால்லய 
உருலாக்குக. 

1. யடை  - ______________   2. யில் - _____________  

3. மநன்டந - ______________ 4. குட்டு - _______________    

5. சடை  - _______________   6. சுடு   - ______________ 

II. ஆண்பாலயப் நபண்பாயாக்குக. 

1. நாணயன் x ____________    2. ாைகன்  x ____________   

3. அமகன்   x _____________    4. திருைன்   x ____________     

5. ஆசிரினர்  x ____________     6. கூன்   x _____________ 

III. ககாடிட்ட ந ால்யின் எதிர்ச்ந ால்லயக் கண்டுபிடித்து எழுதுக. 

1. நபங்கள் நக்கு ென்ல தருகின். _______________ 

  அ) உதயி     ஆ) னன்     இ) தீடந    ஈ)தடை 

2. னாட நடனிிருந்து இமங்கிது 

  அ)யழீ்ந்தது    ஆ)ினது     இ)ஏடினது  ஈ)ஊர்ந்தது 

3. இபனில் கலகாகச் மசல்லும் 

  அ)கர்ந்து    ஆ)யிடபயாக     இ)மநதுயாக  ஈ)ின்து 

4. ண்டிடகக்குப் புதி உடைகள் யாங்கு _______________ 

  அ)மிா   ஆ)ிடநனா     இ)அமகா  ஈ)டமன 
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IV. கீழ்க்கண்ட லாக்கிங்கலரப் பூர்த்தி ந ய்க.  

1. ாங்கள் நற்று ந்து ___________________ 

  அ) யிடனாடிநாம்   ஆ)யிடனாடுநயாம்    இ)யிடனாடுகிநாம் 

2. நற்று க்குக் கடிதம் _________________ 

  அ) யந்தது      ஆ)யரும்   இ) யருகிது 

3. _____________________ரிசு மற்ாள். 

  அ) நதன்மநாமி  ஆ)யயன்   இ) ான்   ஈ)ீ 

4. ____________________ள்ிக்குச் மசன்நாம். 

  அ)ீங்கள்   ஆ)ாங்கள்    இ) அயர்கள் ஈ) அடயகள் 

V. தகுந்த புச் ந ாற்கலர எழுதுக.  

1. மதன்ல் __________________ (அடித்தது, யசீினது) 

2. சுயரில் அடிப்து _______________ (ஆணி, ஆி) 

3. கைின் ஏபம் _________________ (கட, கடப) 

4. யபீிைம் இருப்து ________________ (யாள், யால்) 

VI. ஆங்கியச் ந ால்லுக்கு இலைான திழ்ச் ந ால் எழுதுக. 

1. TEACHER - __________________  

2. WATER   - __________________  

3. EXAM    - ___________________  

4. HAPPY   - ___________________ 

5. BANK    - ___________________ 

VII. லாக்கித்தில் அலத்து எழுதுக. 

1. ன்ாக 
__________________________________________________________________________________ 

2. காடனில் 
___________________________________________________________________________________ 

3. அமகாக 

___________________________________________________________________________________ 
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VIII. கீழ்க்கண்ட லாக்கித்தில் ெிறுத்தற்குமிிடுக. 

1. உன் மனர் ன் 

2. நனா ல் யிக்கின்து 

3. யாடம ப்டிக் காய்க்கும் 

IX. பிலறத்திருத்தி எழுதுக. 

1. அண்ணாக்கனிறு ______________________     

2. யனித்த  ____________________ 

3. காக்கா _________________                  

4. சிது __________________ 

X. பலமாமியுள்ர ந ால்லய பலமப்படுத்தி எழுதுக. 

1. ாைம் தயாநல் டிப்நன் திமும் ான் 

____________________________________________________________________ 

2. நணினன் ாடிான் இடசநனாடு ாைட 

___________________________________________________________________ 

XI. பலமாமியுள்ர எழுத்லத பலமப்படுத்தி எழுதுக. 

1. மாதின்று = _____________________    

2. நபடம்   = _____________________ 

3. ாசுபம்த    = _____________________     

4. டமநயாபம்  = ____________________ 

 

XII.  ரிான இட்லடச் ந ாற்கலரக் நகாண்டு ெிப்புக. 

1. அமகன் _________________ச் சிரித்தான். 

2. ஏடைனில் ீர் _________________ஏடினது. 

3. மான் _________________ எி யசீினது. 

4. ட்ைாசு _______________  மயடித்தது. 
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XIII. ககாடிட்ட இடங்கலர ெிப்புக.  

 (தநிழ் ாடு, தநிழ்மநாமி,  யிருந்நதாம்ல், இநனநட) 

1. நது ாட்டின் ண்ாடு _________________ 

2. நது மநாமி _________________ 

3. நது ாடு _________________ 

4. நது ாட்டின் யைக்நக______________ 

XIV. ஓர் எழுத்லத க ர்த்துப் புதி ந ால் எழுதுக.    

1. _______________ ப்ா (மற்யர்) 

2. ________________ ால் (கடிதம்) 

3. ________________ பம்ம் (மதாைக்கம்)  

XV.  ரிான ெிமத்தால் ெிப்புக. 

   (கன்ங்கநபமன்று, மயள்டமயநமன்று, நஞ்சநஞ்நசமன்று, 
மசக்கச்மசநயமன்று) 

1. ால் ________________இருக்கும்.  

2. கீழ்யாம் __________________ இருக்கும். 

3. மான் _____________________ இருக்கும். 

4. காகம் _______________________ இருக்கும். 


