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தமிழ்த்துகள் 

வகுப்பு 9    தமிழ்த்துகள்  காலாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் 1      செப்டம்பர் 2022       தமிழ் 

மதிப்சபண்கள் 100     தமிழ்த்துகள்      காலம் 3.00 மணி 

பகுதி I ( மதிப்சபண்கள் 15 ) 

i)அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளிக்கவும்.      

ii)ககாடுக்கப்பட்ை நான்கு வினைகளில் சரியாை வினையினைத் தேர்ந்கேடுத்துக் குறியீட்டுைன் வினையினையும் தசர்த்து எழுேவும். 15 X 1 = 15 

1.சதால்காப்பியம் ...................... இயல்களைக் சகாண்டுள்ைது. 

அ.27   ஆ.23   இ.25  ஈ.29 

2. மிளெ – என்பதன் எதிர்ச்சொல் என்ன? 

அ. கீழே   ஆ. ழமழல   இ. இளெ   ஈ. வளெ  

3.தமிழில் ஏறத்தாே ............. துளைவிளனகள் உள்ைன. 

அ.20   ஆ.30   இ.40  ஈ.50  தமிழ்த்துகள் 

4. தீரா இடும்ளப தருவது எது? 

அ. ஆராயாளம, ஐயப்படுதல்     ஆ. குைம், குற்றம்  

இ. சபருளம, சிறுளம     ஈ. நாடாளம, ழபைாளம  

5. தமிழ் விடு தூது ..................... என்னும் இலக்கிய வளகளயச் ழெர்ந்தது. 

அ. சதாடர்நிளலச் செய்யுள்      ஆ.புதுக்கவிளத  

இ. சிற்றிலக்கியம்     ஈ. தனிப்பாடல்   தமிழ்த்துகள் 

6. நீர்நிளலகழைாடு சதாடர்பில்லாதது எது? 

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

7. ஐம்சபருங்குழு, எண்ழபராயம் - சொற்சறாடர்கள் உைர்த்தும் இலக்கைம்  

அ. திளெச் சொற்கள்  ஆ. வடசொற்கள்     இ. உரிச்சொற்கள்            ஈ. சதாளகச்சொற்கள் 

8. தமிழ்நாடு அரசு கிராமப்புற மாைவர்களுக்கு நடத்தும் திறனாய்வுத் ழதர்வு எது? 

அ. ழதசியத் திறனறித் ழதர்வு    ஆ. ஊரகத் திறனறித் ழதர்வு 

இ. ழதசியத் திறனறி, கல்வி உதவித் சதாளகத் ழதர்வு ஈ. மூன்றும் ெரி 

9. கடல்பயைத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட செயலி ........................   தமிழ்த்துகள் 

அ.ழநவிக்   ஆ.சுனாமி   இ.சித்தாரா  ஈ.அளலயிக்  

10. சபாருந்தாத இளை எது? 

அ. ஏறுழகாள் – எருதுகட்டி     ஆ. திருவாரூர் - கரிக்ளகயூர் 

இ. ஆதிச்ெநல்லூர் – அரிக்கழமடு    ஈ. பட்டிமன்றம் - பட்டிமண்டபம் 

11. மல்லல் மூதூர் வயழவந்ழத - ழகாடிட்ட சொல்லின் சபாருள் என்ன? 

அ. மறுளம   ஆ. பூவரசு மரம்        இ. வைம்          ஈ. சபரிய 

கட்டுளரகள், கடிதங்கள், இயங்களலத் ழதர்வுகள், இலக்கை விைக்கங்கள், கற்றல் வைங்கள், 

மாதிரி வினாத்தாள்களுக்கு WWW.TAMILTHUGAL.BLOGSPOT.COM  தமிழ்த்துகள் 

பாடளலப்படித்து பின்வரும் வினாக்களுக்கு ( 12,13,14,15 ) விளடதருக. 

எத்தளன எத்தளன ெமயங்கள் – தமிழ் 

ஏந்தி வைர்த்தது தாசயனழவ   தமிழ்த்துகள் 

சித்தர் மரபிழல தீதறுக்கும் - புதுச் 

சிந்தளன வீச்சுகள் பாய்ந்தனழவ... 
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12. இப்பாடலின் ஆசிரியர் ...................................... 

அ ளவரமுத்து  ஆ தமிேன்பன் இ குடபுலவியனார்  ஈ ொத்தனார் 

13. இப்பாடல் இடம்சபற்றுள்ை நூல் .................................. 

அ தமிழோவியம்  ஆ புறநானூறு இ மணிழமகளல ஈ என் ெமகாலத்ழதாேர்கழை 

14. ெமயங்களைத் தாசயன வைர்த்தது .............................    தமிழ்த்துகள் 

அ சித்தர்   ஆ தமிழ்   இ சிந்தளன  ஈ மரபு 

15. எத்தளன எத்தளன - இலக்கைக்குறிப்பு .............................. 

அ விளனத்சதாளக  ஆ அடுக்குத்சதாடர்  இ இரட்ளடக்கிைவி ஈ பண்புத்சதாளக 

பகுதி II ( மதிப்சபண்கள் 18 ) 

பிரிவு 1 

எளவழயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விளடயளிக்க.          4X2=8 

21 ஆவது வினாவிற்குக் கட்டாயமாக விளடயளிக்க ழவண்டும். 

16.விளடகளுக்ழகற்ற வினாக்கள் அளமக்க.  தமிழ்த்துகள் 

அ.மனித வாழ்வின் அடிப்பளடத் ழதளவகள் உைவு, உளட, உளறவிடம்.  

ஆ.விண்சவளித்துளறயில் இந்தியா தன்னிளறவு சபற்றுவிட்டது என்பழத உண்ளம. 

17. கண்ணி என்பதன் விைக்கம் யாது? 

18. இளையவழியில் இயங்கும் மின்னணு இயந்திரங்கள் எளவழயனும் ஐந்திளனக் குறிப்பிடுக. 

19. நிலம் ழபால யாரிடம் சபாறுளம காக்கழவண்டும்? 

20. ஏறுதழுவுதல் குறித்துத் சதால்லியல் ொன்றுகள் கிளடத்த இடங்களைப் பட்டியலிடுக .  

21. ஓஒதல் – எனத் சதாடங்கும் திருக்குறளை எழுதுக.  தமிழ்த்துகள் 

பிரிவு 2 

எளவழயனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விளடயளிக்க.        5X2=10 

22. வீளைழயாடு வந்தாள், கிளிழய ழபசு - சதாடரின் வளகளயச் சுட்டுக. 

23. ஒரு சதாடரில் இருவிளனகளை அளமத்து எழுதுக. 

அ. பணிந்து-பணித்து  

ஆ. சபாருந்து-சபாருத்து    தமிழ்த்துகள் 

24. துளைவிளனகளின் பண்புகள் 2 எழுதுக. 

25.களலச்சொற்கள் தருக.   தமிழ்த்துகள் 

அ Excavation    

ஆ Phoneme 

26. செய்விளனளயச் செயப்பாட்டு விளனயாக மாற்றும் துளைவிளனகள் இரண்டிளன 

எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.   

27. பேசமாழிகளைப் பயன்படுத்திச் சொற்சறாடர் அளமக்க.   

அ. சமல்லப் பாயும் தண்ணீர் கல்ளலயும் களரக்கும் 

ஆ.தண்ணீர் சவந்நீர் ஆனாலும் சநருப்ளப அளைக்கும்.       தமிழ்த்துகள் 

28. சபாருத்துங்கள் - பகுபத உறுப்பிலக்கைம் தருக. 

ழமலும் பல கட்டுளரகள், கடிதங்கள், இயங்களலத் ழதர்வுகள், இலக்கை விைக்கங்கள், கற்றல் 

வைங்கள், வினாத்தாள்களுக்கு WWW.TAMILTHUGAL.BLOGSPOT.COM  தமிழ்த்துகள் 

தமிழ்த்துகள் 
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பகுதி III ( மதிப்சபண்கள் 18 ) 

பிரிவு 1 

எளவழயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விளடயளிக்க.                    2X3=6 

29. ழொேர்காலக் குமிழித்தூம்பு எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது?  தமிழ்த்துகள் 

30. பள்ளி மாைவர்களுக்கான தமிேக அரசின் இளையவழிச் ழெளவகளை எழுதுக. 

31.உளரப்பத்திளயப் படித்து வினாக்களுக்கு விளட தருக 

 ஏரில் பூட்டி உேவு செய்ய உதவிய காளை மாடுகள் 'ஏறுகள்' என்றளேக்கப்பட்டன. மாடுகளைப் 

ழபாற்றி மகிழ்விக்க ஏற்படுத்திய விோழவ மாட்டுப்சபாங்கல். அவற்ளற ஒப்பளன செய்து பூமாளல 

அணிவித்துப் சபாங்கலிட்டுத் தம்ழமாடு உளேப்பில் ஈடுபட்ட அவற்றுக்கு நன்றி சதரிவிக்கும் விதத்தில் 

சபாங்களல ஊட்டி விடுவர். இதன் சதாடர்ச்சியாகத் தங்கள் வாழ்ழவாடும் உளேப்ழபாடும் பிளைந்து 

கிடந்த மாடுகளுடன் அவர்கள் விளையாடி மகிழும் மரபாக உருக்சகாண்டழத' ஏறு தழுவுதல்' ஆகும். 

அ.ஏறுதழுவுதல் என்றால் என்ன? 

ஆ. மாட்டுப்சபாங்கல் குறித்து எழுதுக.  தமிழ்த்துகள் 

இ.உளரப்பத்திக்குப் சபாருத்தமான தளலப்பு தருக. 

பிரிவு 2 

எளவழயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விளடயளிக்க.                        2X3=6 

34 ஆவது வினாவிற்குக் கட்டாயமாக விளடயளிக்க ழவண்டும். 

32. உங்கள் ஊரில் நளடசபறுகின்ற விோ முன்ழனற்பாடுகளை இந்திர விோ நிகழ்வுகளுடன் ஒப்பிடுக. 

33. 'புதுக்ழகாலம் புளனந்து தமிழ் வைர்ப்பாய்' - உங்கள் பங்கிளனக் குறிப்பிடுக. 

34.அடிபிறோமல் எழுதுக.   தமிழ்த்துகள் 

காசடல்லாம் எனத்சதாடங்கும் சபரிய புராைம் மனப்பாடப் பாடல்   

அல்லது 

அறிவியல் எனத்சதாடங்கும் ஓ என் ெமகாலத் ழதாேர்கழை மனப்பாடப் பாடல் 

பிரிவு 3 

எளவழயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விளடயளிக்க.                          2X3=6 

35. தன்விளன, பிறவிளன - எடுத்துக்காட்டுகளுடன் ழவறுபடுத்திக் காட்டுக. 

36. வல்லினம் இட்டும் நீக்கியும் எழுதுவதன் இன்றியளமயாளமளய எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

விைக்குக. 

37. ஏகழதெ உருவக அணிளய விைக்குக.  தமிழ்த்துகள் 

பகுதி IV ( மதிப்சபண்கள் 25 ) 

அளனத்து வினாக்களுக்கும் விளடயளிக்க.                              5X5=25 

38. அ. சபரியபுராைம் காட்டும் திருநாட்டுச் சிறப்பிளனத் சதாகுத்து எழுதுக.  தமிழ்த்துகள் 

அல்லது 

ஆ. மணிழமகளல – குறிப்பு வளரக.  

39. அ. உங்களின் நண்பர், பிறந்த நாள் பரிொக அனுப்பிய எழுத்தாைர் எஸ்.இராமகிருஷ்ைனின் 

கால்முளைத்த களதகள் என்னும் நூல் குறித்த கருத்துகளைக் கடிதமாக எழுதுக. 

அல்லது 

ஆ. விோவில் கலந்துசகாள்ளும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலருக்கு வரழவற்பு மடல் ஒன்ளற எழுதுக.  

தமிழ்த்துகள் 
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40.காட்சிளயக் கண்டு கவினுற எழுதுக   தமிழ்த்துகள் 

 

41. விரிகின்ற சநடுவானில், கடற்பரப்பில் 

விண்ழைாங்கு சபருமளேயில், பள்ைத்தாக்கில் 

சபாழிகின்ற புனலருவிப் சபாழிலில், காட்டில்  

புல்சவளியில், நல்வயலில் விலங்கில், புள்ளில்     தமிழ்த்துகள் 

சதரிகின்ற சபாருளிசலல்லாம் திகழ்ந்து சநஞ்சில் 

சதவிட்டாத நுண்பாட்ழட, தூய்ளம ஊற்ழற, 

அேகு என்னும் ழபசராழுங்ழக, சமய்ழய, மக்கள் 

அகத்திலும் நீ குடியிருக்க ழவண்டுழவழன! 

 - பா நயம் பாராட்டுக. 

42. அ. சமாழிசபயர்க்க 

A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people - Mahatma Gandhi 

The art of people is a true mirror to their minds - Jawaharlal Nehru 

The biggest problem is the lack of love and charity - Mother Teresa 

You have to dream before your dreams can come true - APJ Abdul Kalam 

Winners don't do different things; they do things differently - Shiv Khera  தமிழ்த்துகள் 

அல்லது 

ஆ உன் சபற்ழறார் மகிழுமாறு நீ செய்யும் செயல்களை எழுதுக. 

பகுதி V ( மதிப்சபண்கள் 24 ) 

அளனத்து வினாக்களுக்கும் விரிவாக விளடயளிக்க.                  3X8=24 

43. அ நீரின்று அளமயாது உலகு – என்னும் வள்ளுவரின் அடி உைர்த்தும் சபாருள் ஆேத்ளத 

எடுத்துக்காட்டுடன் விவரிக்க. 

அல்லது 

ஆ ஏறுதழுவுதல் தமிேரின் அறச்செயல் என்று ழபாற்றப்படுவதற்கான காரைங்களை விவரிக்க. 

44. அ இந்திய விண்சவளித் துளற பற்றிய செய்திகளை விவரிக்க.   தமிழ்த்துகள் 

அல்லது 

ஆ தண்ணீர் களதளயக் கருப்சபாருள் குன்றாமல் சுருக்கித் தருக. 

45. அ பள்ளியில் நளடசபற்ற இலக்கியமன்ற விோ நிகழ்ச்சி செய்திகளைத் திரட்டித் சதாகுப்புளர 

உருவாக்குக. 

அல்லது 

ஆ உங்கள் பள்ளி இலக்கிய மன்றத்தின் ொர்பில் நளடசபறவிருக்கும் உலகத் தாய்சமாழி நாள் 

விோவிற்கான நிகழ்ச்சி நிரல் ஒன்றிளன வடிவளமக்க.  தமிழ்த்துகள் 
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கட்டுளரகள், கடிதங்கள், இயங்களலத் ழதர்வுகள், இலக்கை விைக்கங்கள், கற்றல் வைங்கள், 

மாதிரி வினாத்தாள்களுக்கு WWW.TAMILTHUGAL.BLOGSPOT.COM  தமிழ்த்துகள் 


