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கொலொண்டுத் ததர்வு-மொதிரி வினொத்தொள்(2022-2023) 

      9.ஆம் வகுப்பு                                  தமிழ்                                          மதிப்பெண்கள்: 100 

ெகுதி-1 (மதிப்பெண்கள்:15) 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்பதடுக்க:                                                                                

1)தமிழ் விடு தூது----இலக்கிய வடகடயச் சார்ந்தது 

அ)பதாைர்நிடலச்பசய்யுள் ஆ)புதுக்கவிடத இ)சிற்றிலக்கியம்  ஈ)தனிப்ொைல் 

2) நீர்நிடலகத ாடு பதாைர்பில்லாதது எது? 

அ.அகழி  ஆ.ஆறு  இ.இலஞ்சி   ஈ.புலரி 

3)திமிலுைன் கூடிய காட  ஓவியம் காணப்ெட்ை இைம் 

அ.கரிக்டகயூர் ஆ.தமட்டுப்ெட்டி  இ.சித்திரக்கல் புைவு  ஈ.தகாத்தகிரி 

4)தமிழ்நாடு அரசு கிராமப்புறமாணவர்களுக்கு நடத்தும் திறனாய்வுத்ததர்வு எது? 

அ.ததசிய திறனறித் ததர்வு  ஆ.ஊரகத் திறனறி ததர்வு  

இ.ததசிய திறனறி கல்வி உதவித்பதாடகத் ததர்வு  ஈ.ஊரகத் திறனறி ததர்வு 

5) இரண்டிரண்டு அடிகள் ககாண்ட எதுககயால் கதாடுக்கப்படும் கெய்யுள் வகக 

அ.கண்ணி  ஆ.சிற்றிலக்கியம் இ.குறள்   ஈ.சங்க இலக்கியங்கள் 

6) வாவி என்பதன் கபாருள்? 

அ.வண்டு ஆ.ததன்   இ.கபாய்கக  ஈ.குற்றம் 

7) சீவகசிந்தாமணி ______ எனவும் அகைக்கப்படுகிறது 

அ.மண நூல்   ஆ.எட்டுத்கதாகக  இ.பத்துப்பாட்டு   ஈ.முத்கதாள்ளாயிரம் 

8)  பகுபத உறுப்புகள் எத்தனை வனகப்படும்? 

அ.6  ஆ.8  இ.10  ஈ.12 

9) கூட்டு விடனயடிகட க் பகாண்ை விடனச்பசாற்கள்----எனப்ெடும் 

அ.தனிவிடன  ஆ.கூட்டுவிடன  இ.எச்சவிடன   ஈ.டமயவிடன 

10) உறுகபாருள் இலக்கணக் குறிப்பு எழுதுக  

அ.விகனத்கதாகக  ஆ.தவற்றுகமகதாகக இ.உம்கமகதாகக ஈ.உரிச்பசால் பதாைர் 

11) DOWNLOAD என்ற ஆங்கிலச்பசால்லுக்கான தமிழாக்கம் 

அ.இடணயத ம்  ஆ.ெதிதவற்றம்  இ.ெதிவிறக்கம்  ஈ.வடலத ம் 

ொைடலப்ெடித்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க: 

    கல்லிகடப் பிறந்த ஆறும் ககரகபாரு குளனும் ததாயும்  

    முல்கலஅம் புறவில் ததான்று முருகுகான் யாறு பாயும்  

    கநல்லிகனக் கரும்பு காக்கும் நீரிகனக் கால்வாய் ததக்கும்  

    மல்லல்அம் கெறுவில் காஞ்சி வஞ்சியும் மருதம் பூக்கும் 

12.இப்ொைல் இைம்பெற்ற நூல் 

அ.பெரியபுராணம்   ஆ.புறநானூறு  இ.தமிழ்விடு தூது  ஈ.இராவண காவியம் 

13.இப்ொைடல இயற்றியவர் 

அ.புலவர் குழந்டத  ஆ.ஔடவயார்   இ.மருதனார்  ஈ.குைபுலவியனார் 
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14.முருகு என்ெதன் பொருள் 

அ.உைல்  ஆ.ததன் இ.காற்று   ஈ.வானம் 

15.மல்லல் என்ெதன் இலக்கணக்குறிப்பு 

அ.விடனபயச்சம்  ஆ.உரிச்பசால் பதாைர்  இ.பெயபரச்சம்  ஈ.முற்பறச்சம் 

ெகுதி-2(மதிப்பெண்கள்:18) 

                                                   பிரிவு-1                                               4X2=8 

எடவதயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விடையளிக்க:(21 கட்ைாயவினா) 

16) விடைகளுக்தகற்ற வினாக்கள் அடமக்க. 

அ) பூவின் ததாற்ற நிடல அரும்பு எனப்ெடும். 

ஆ)“கம்ென் இடசத்த கவிபயல்லாம் நான்” என்று ொரதி பெருடமப்ெடுகிறார். 

17)கூவல் என்று அடழக்கப்ெடுவது எது? 

18)இடணயவழியில் இயங்கும் மின்னனு இயந்திரங்கள் எடவதயனும் ஐந்தடன எழுதுக. 

19)நிகலயான வானத்தில் ததான்றி மகறயும் காட்சிக்குப் கபரியபுராணம் எதகன ஒப்பிடுகிறது? 

20) ெழமணல் மாற்றுமின்:புதுமணல் ெரப்புமின் -இைஞ்சுட்டிப் பொருள் வி க்கம் தருக. 

21) ‘விைல்’  என முடியும் திருக்குறகள எழுதுக. 

                                                     பிரிவு-2                                            5X2=10 

ஐந்து வினாக்களுக்கு மட்டும் குறுகிய விடையளிக்க: 

22)வல்லினம் மிகா இைங்களுக்கு இரண்டு சான்றுகள் தருக. 

23)வீடணதயாடு வந்தாள்,கிளிதய தெசு-பதாைரின் வடகடயச் சுட்டுக. 

24)பொருள் எழுதித் பதாைர் அடமக்க : அடல-அடழ 

25). கபாருத்தமான துகணவிகனககளப் பயன்படுத்துக.  

        அ) மனிதகனயும் விலங்குககளயும் (தவறு) ______________ பமாழியாகும்.  

        ஆ) திராவிட பமாழிகள் சில, கபாதுப் பண்புககளப் (கபறு) _____________ . 

26) ஒரு பசால்லால் பதாைரின் இரு இைங்கட  நிரப்புக. 

      எண்பணய் ஊற்றி----வி க்கு ஏற்றியவுைன்,இைத்டத விட்டு----- 

27) உவகமத் கதாடர்ககள உருவகத் கதாடர்களாக மாற்றுக.  

         கயல் விழி உணவு சடமத்தாள் ; உண்ைவர் அமுது தபான்ற சுடவயில் நீந்தினர்.  

28)பொருள் எழுதுக : அ.பசம்மல், ஆ.புரிடச. 

              ெகுதி-3(மதிப்பெண்:18)    

                                                      பிரிவு-1                                                 2X3=6 

இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமான விடையளிக்க: 

29) ஏறுதழுவுதல் , திகண நிகல வாழ்வுடன் எவ்விதம் பிகணந்திருந்தது? 

30) ெள்ளிமாணவர்களுக்கான தமிழக அரசின் இடணயவழிச் தசடவகட  எழுதுக. 

31) பத்திகயப் படித்துப் பதில் தருக:- 

   தமிைர், தபாரிலும் அறகநறிககளப் பின்பற்றினர். தபார் அறம் என்பது வீரமற்தறார், புறமுதுகிட்தடார், 

சிறார், முதிதயார் ஆகிதயாகர எதிர்த்துப் தபார் கெய்யாகமகயக் குறிக்கிறது. தபாரின் 
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ககாடுகமயிலிருந்து பசு, பார்ப்பனர், கபண்கள், தநாயாளர், புதல்வகரப் கபறாதவர் ஆகிதயாருக்குத் தீங்கு 

வராமல் தபார் புரிய தவண்டும் என்று ஒரு பாடல் கூறுகிறது. தம்கமவிட வலிகம குகறந்தாதராடு தபார் 

கெய்வது கூடாது என்பகத ஆவூர் மூலங்கிைார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

அ. தொர் அறம் என்ெது எவற்டறக் குறிக்கிறது? 

ஆ. ஆவூர் மூலங்கிழார் தொர் அறம் குறித்துக் குறிப்பிடுவது யாது? 

இ. தொரில் யாருக்பகல்லாம் தீங்கு வராமல் தொர்புரிய தவண்டும் என்று இலக்கியங்கள் 

குறிப்பிடுகின்றன? 

                                                             பிரிவு-2                                                2X3=6                                                    

இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமான விடையளிக்க (34 கட்ைாய வினா) 

32)ெட்ைமரத்தின் வருத்தங்கள் யாடவ? 

33)'என் ெம காலத் ததாைர்கதள' கவிகதயில் கவிஞர் விடுக்கும் தவண்டுதகாள் யாது? 

34)அ.ஒன்றறிவதுதவ- எனத்கதாடங்கும் பாடகல அடிமாறாமல் எழுதுக   (அல்லது) 

ஆ.தித்திக்கும் - எனத் கதாடங்கும் பாடகல அடிமாறாமல் எழுதுக 

                                                                          பிரிவு-3                                        2X3=6                                                    

இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் சுருக்கமான விடையளிக்க: 

35)தன்விடன,பிறவிடன -எடுத்துக்காட்டுகளுைன் தவறுெடுத்திக்காட்டுக. 

36)வல்லினம் மிகும் இைங்கள் நான்கடன எழுதி,அவற்றுக்கான சான்றுகள் தருக. 

37)அகழ்வாடரத்  தாங்கும் நிலம்தொலத் தம்டம 

     இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தடல.                    - இக்குறட்ொவில் ெயின்று வந்த அணிடய வி க்குக 

  

ெகுதி-4(மதிப்பெண்:25) 

அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க: 

38)அ)பெரியபுராணம் காட்டும் திருநாட்டுச் சிறப்புகட த் பதாகுத்து எழுதுக. 

                                                            (அல்லது) 

ஆ)தூது அனுப்பத் தமிதை சிறந்தது என்பதற்குத் தமிழ்விடுதூது காட்டும் காரணங்ககள விளக்கி எழுதுக. 

39)அ.சுற்றுச் சூைகலப் தபணிக்காக்கும் பள்ளிகளின் வரிகெயில் மாவட்டத்திதலதய சிறந்ததாக உங்கள் 

பள்ளி ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதகனக் ககாண்டாடும் விைாவில் கலந்துககாள்ளும் மாவட்டக்கல்வி 

அலுவலருக்கு வரதவற்பு மடல் ஒன்கற எழுதுக.   

(அல்லது) 

ஆ.உங்களின் நண்பர், பிறந்தநாள் பரிொக அனுப்பிய எழுத்தாளர் எஸ்.இராமகிருஷ்ணனின், 

"கால்முகளத்த ககதகள்" என்னும் நூல் குறித்த கருத்துககளக் கடிதமாக எழுதுக. 

40)அ)நயம் ொராட்டுக:- 

         கல்லும் மகலயும் குதித்துவந்ததன் – கபருங்காடும் கெடியும் கடந்துவந்ததன்;  

         எல்கல விரிந்த ெமகவளி – எங்கும்நான் இறங்கித் தவழ்ந்து தவழ்ந்துவந்ததன்.              

         ஏறாத தமடுகள் ஏறிவந்ததன்-பல ஏரி குளங்கள் நிரப்பிவந்ததன்;  
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         ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்ததன்-மணல் ஓகடகள் கபாங்கிட ஓடிவந்ததன்.   -கவிமணி                                                                                                                    

(அல்லது) 

ஆ) பொன்கமாழிககள பமாழிகபயர்க்க.  

      1.A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people – Mahatma Gandhi 

      2.The art of people is a true mirror to their minds – Jawaharlal Nehru 

      3.The biggest problem is the lack of love and charity – Mother Teresa 

      4.You have to dream before your dreams can come true – A.P.J. Abdul Kalam 

      5.Winners don’t do different things; they do things differently – Shiv Khera  

41)உங்கள் பெற்தறார் மகிழ்ச்சியடைய நீங்கள் பசய்ய தவண்டிய பசயல்கட  வரிடசப்ெடுத்துக. 

42)காட்சிடயக் கண்டு கவினுற எழுதுக. 

 

 

ெகுதி-5 (மதிப்பெண்:24) 

அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க:                                                   3X8=24 

43)அ) ஏறுதழுவுதல் தமிைரின் அறச்கெயல் என்று தபாற்றப்படுவதற்கான காரணங்ககள விவரிக்க . 

(அல்லது) 

   ஆ)அன்றாை வாழ்வில் நீங்கள் ெயன்ெடுத்தும் இரண்டு இடணயவழிச் தசடவகள் ெற்றி விவரிக்க. 

44)அ)இந்திய விண்பவளித்துடற ெற்றிய பசய்திகட  விவரிக்க 

(அல்லது) 

    ஆ)தண்ணீர் கடதடயக் கருப்பொருள் குன்றாமல் சுருக்கி எழுதுக. 

45)அ.ெள்ளியில் நடைபெற்ற இலக்கியமன்ற விழா நிகழ்ச்சி பசய்திகட த் திரட்டி பதாகுப்புடர எழுதுக.  

                                                                 (அல்லது) 

    ஆ."பகாதரானா காலக் கதாநாயகர்கள்" என்னும் தகலப்பில் கட்டுடர எழுதுக. 
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