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மாதிரி முதல் இடைப்பருவத்ததர்வு – ஆகஸ்ட் – 2022 

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆவுலையாபுரம், விருதுநகர் ோவட்ைம். 

தேரம் – 1.30 மணி            ஒன்பதாம் வகுப்பு     மதிப்பபண் 50 

தமிழ் – இயல் 1, 2 

I . பலவுள் பதரிக. அடைத்து விைாக்களுக்கும் விடையளிக்க.     8x1=8 

1. மல்லல் மூதூர் வயதவந்தத - தகாடிட்ை ப ால்லின் பபாருள் என்ை? 

அ. மறுடம   ஆ. பூவரசு மரம்        இ. வளம்          ஈ. பபரிய 

2. அழியா வைப்பு, ஒழியா வைப்பு, சிந்தா மணி - அடிக்தகாடிட்ை ப ாற்களுக்காை இலக்கணக்குறிப்பு 

அ. தவற்றுடமத்பதாடக     ஆ. ஈறுபகட்ை எதிர்மடைப் பபயபரச் ம் 

இ. பண்புத்பதாடக      ஈ. விடைத்பதாடக    

3. விடுபட்ை இைத்திற்குப் பபாருத்தமாை விடை வரிட டயக் குறிப்பிடுக. 

அ. .................. இைம்     ஆ. வண்ணம் ................... 

இ. .................. குணம்     ஈ. வைப்பு ....................... 

௧. மூன்று, நூறு, பத்து, எட்டு    ௨. எட்டு, நூறு, பத்து, மூன்று 

௩. பத்து, நூறு, எட்டு, மூன்று    ௪. நூறு, பத்து, எட்டு, மூன்று 

4. பபாருத்தமாை விடைடய எடுத்து எழுதுக. 

கதிர் அலுவலகத்திலிருந்து விடரவாக ................................. 

அவன் டபயன் பள்ளியிலிருந்து இன்னும் .................................... 

அ. வந்தான், வருகிைான்     ஆ. வந்துவிட்ைான், வரவில்டல 

இ. வந்தான், வருவான்     ஈ. வருவான், வரமாட்ைான் 

5. நீர்நிடலகதளாடு பதாைர்பில்லாதது எது? 

அ. அகழி   ஆ. ஆறு   இ. இலஞ்சி   ஈ. புலரி  

6. திராவிை பமாழிகள் பமாத்தம்  -------------------- எைக் கூறுவர்.  தமிழ்த்துகள் 

அ) 16    ஆ) 28   இ) 9    ஈ) 12 

7. உலகத் தாய்பமாழி ோள் ------ 21. 

அ)  ைவரி   ஆ) பிப்ரவரி   இ) மார்ச்   ஈ) ஏப்ரல் 

8. மிட  – என்பதன் எதிர்ச்ப ால் என்ை? 

அ. கீதே   ஆ. தமதல   இ. இட    ஈ. வட  

II .எடவதயனும் ஆறு விைாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்.    6x2=12 

9. உண்டி பகாடுத்ததார் உயிர் பகாடுத்ததாதர – குறிப்புத் தருக. 

10. கண்ணி என்பதன் விளக்கம் யாது?    தமிழ்த்துகள் 

11. வீடணதயாடு வந்தாள், கிளிதய தபசு - பதாைரின் வடகடயச் சுட்டுக. 

12.“கூவல்” என்று அடேக்கப்படுவது எது? 

13. நீங்கள் தபசும் பமாழி எந்த இந்திய பமாழிக் குடும்பத்டதச்  ார்ந்தது? 

14. கடலச்ப ால் தருக – Phoneme, Conical Stone 

15.  அலைப்புக்குள் உள்ள ச ாற்கலளப் சபாருத்தோன விலனமுற்றாக ோற்றி, மகாடிட்ை இைங்களில் எழுதுக. 

அ.குேந்டதகள் அடைவரும் சுற்றுலா ............................. (ப ல்) 

ஆ.தவறுகடளத் ............................ (திருத்து)    தமிழ்த்துகள் 

16. பழசோழிகலளப் பயன்படுத்திச் ச ாற்சறாைர் அலேக்க. 

பமல்லப் பாயும் தண்ணீர் கல்டலயும் கடரக்கும், கிணற்றுத் தண்ணீடர பவள்ளம் பகாண்டு தபாகாது 

கட்டுடரகள், கடிதங்கள், இடணயத் ததர்வுகள், விைாத்தாள்கள், இலக்கண, இலக்கியங்கள், 

தபாட்டித்ததர்வுக்காை கற்ைல் வளங்கள், டகதயடுகள் தபான்ை பதிவுகளுக்கு தமிழ்த்துகள் வடலதளம். 
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III .எடவதயனும் ோன்கு விைாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும். 

22 - வது விைாவிற்கு கட்ைாயமாக விடையளிக்கவும்.      4x3=12 

17.  மூன்று என்னும் எண்ணுப்பபயர் பிை திராவிை பமாழிகளில் எவ்வாறு இைம்பபற்றுள்ளது? 

18. தன்விடை, பிைவிடை - எடுத்துக்காட்டுகளுைன் தவறுபடுத்திக் காட்டுக. 

19. 'புதுக்தகாலம் புடைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய்' - உங்கள் பங்கிடைக் குறிப்பிடுக. 

20. த ாேர்காலக் குமிழித்தூம்பு எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ைது? 

21. பட்ை மரத்தின் வருத்தங்கள் யாடவ? தமிழ்த்துகள் 

22.  அடிபிைோமல் எழுதுக. 

  “காபைல்லாம்”  எைத் பதாைங்கும் பபரிய புராணம் பாைல். (அல்லது) 

‘தித்திக்கும் முதல் மண்ணில் வடர தமிழ்விடுதூது பாைல். 

IV.  அடைத்து விைாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.       2x5=10 

23. அ. பபரியபுராணம் காட்டும் திருோட்டுச் சிைப்பிடைத் பதாகுத்து எழுதுக.  

(அல்லது) 

ஆ. உங்களின் ேண்பர், பிைந்த ோள் பரி ாக அனுப்பிய எழுத்தாளர் எஸ்.இராமகிருஷ்ணனின் கால் 

முடளத்த கடதகள் என்னும் நூல் குறித்த கருத்துகடளக் கடிதமாக எழுதுக.  

24. அ. காட்சிடயக் கண்டு கவினுை எழுதுக. 

   (அல்லது) 

ஆ. பமாழிபபயர்க்க. 

1.Every flower is a soul blossoming in nature - Gerard De Nerval 

2.Sunset is still my favourite colour, and rainbow is second - Mattie Stepanek 

3. An Early morning walk is a blessing for the whole day - Henry David Thoreau 

4. Just living is not enough... One must have sunshine, freedom, and a little flower - Hans Christian Anderson  

கட்டுடரகள், கடிதங்கள், இடணயத் ததர்வுகள், விைாத்தாள்கள், இலக்கண, இலக்கியங்கள், 

தபாட்டித்ததர்வுக்காை கற்ைல் வளங்கள், டகதயடுகள் தபான்ை பதிவுகளுக்கு 

WWW.TAMILTHUGAL.BLOGSPOT.COM   தமிழ்த்துகள் 

V. விரிவாை விடையளிக்கவும்.          1X8=8 

25.  அ. தண்ணீர் கடதடயக் கருப்பபாருள் குன்ைாமல் சுருக்கித் தருக. தமிழ்த்துகள் 

(அல்லது) 

ஆ. திராவிை பமாழிகளின் ஒப்பியல் ஆய்விற்குத் தமிதே பபருந்துடணயாக இருக்கிைது என்படத 

எடுத்துக்காட்டுகளுைன் விவரிக்க.   தமிழ்த்துகள் 

வாழ்த்துகளுைன்... 

ப .பாலமுருகன், தமிோசிரியர், அரசு தமல்நிடலப்பள்ளி, ஆவுடையாபுரம், விருதுேகர் மாவட்ைம். 

கட்டுடரகள், கடிதங்கள், இடணயத் ததர்வுகள், விைாத்தாள்கள், இலக்கண, இலக்கியங்கள், 

தபாட்டித்ததர்வுக்காை கற்ைல் வளங்கள், டகதயடுகள் தபான்ை பதிவுகளுக்கு தமிழ்த்துகள் வடலதளம். 

தமிழ்த்துகள் 
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