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9th Tamil Questions - Part 1 [New Book] 

1. கீழ்க்கண்ட எந்த நாடுகளின் பணத்தாளில் தமிழ்ம ாழி இடம் மபற்றுள்ளது ? 

அ) இலங்கக,  லலசியா   ஆ) இலங்கை, ம ொரிசியஸ் 

இ) கனடா, ம ாரிசியஸ்   ஈ) இலங்கக, கனடா 
2. கீழ்க்கண்ட தமிழின் தனித்தன்க களில் எது / எகை தைறானகை? 

1. திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்தின் மதான்க யான மூத்த ம ாழியான தமிழ் பிற திராவிட 
ம ாழிககள விட ஒலியியல் ஆய்வுக்கு மபருந்துகணயாக உள்ளது. 

2. ஒலர மபாருகள குறிக்க பல ம ாற்கள்  அக ந்த ம ால்ைளமும் ம ால்லாட்சியும் நிரம்பிய 

ம ாழி தமிழ். 
3. தமிழ் ம ாழி, ைடம ாழிகள் சிலைற்றின் தாய் ம ாழியாக உள்ளது. 

4. மதன் ஆப்பிரிக்கா, கயானா , ஜப்பான் ,  டகாஸ்கர், ட்ரினிடாட், ஆஸ்திலரலியா, ம ாரிஷியஸ் 

லபான்ற நாடுகளில் தமிழ் ம ாழி லப ப்படுகிறது. 

அ) 1, 4 தைறு    ஆ) 1 , 3, 2 தைறு  
இ) 1 , 3, 4 தவறு    ஈ) 1  ட்டும் தைறு 

(விளக்ைம் :  

1. திரொவிட ம ொழிக் குடும்பத்தின் மதொன்க யொன மூத்த ம ொழியொன தமிழ் பிற திரொவிட 
ம ொழிைகள விட ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு மபருந்துகையொை உள்ளது. 

2. தமிழ் ம ொழி, திரொவிட ம ொழிைள் சிலவற்றின் தொய் ம ொழியொை உள்ளது. 
3. இலங்கை,  லலசியொ, சிங்ைப்பூர், இந்லதொலனசியொ, பிஜித்தீவு, மதன் ஆப்பிரிக்ைொ, 

ம ொரிஷியஸ், இங்கிலொந்து, ையொனொ,  டைொஸ்ைர், ட்ரினிடொட் ,ஆஸ்திலரலியொ, ைனடொ 
லபொன்ற நொடுைளில் தமிழ் லபசப்படுகிறது) 

3. கீழ்க்கண்ட கூற்றுககள ஆராய்க 
1. ஆங்கிலம் லபான்ற ம ாழிகளில் விகனச்ம ாற்கள் காலத்கத  ட்டும் காட்டுல  தவிர திகண, 
பால், எண் ஆகிய லைறுபாட்கடக் காட்டுைதில்கல. 

2. திராவிட ம ாழிகளின் விகனச்ம ாற்கள் இைற்கற மதளிைாகக் காட்டுகின்றன. 

அ) அகனத்தும் சரி     ஆ) 1  ட்டும்  ரி  
இ) 2  ட்டும்  ரி     ஈ) 1, 2 தைறு 

4. திராவிட ம ாழிகளில் எந்த ம ாழியின் விகனச்ம ாற்களில் திகண, பால், எண் ஆகிய 

லைறுபாட்கட காட்டும் பாலறி கிளவிகள் இல்கல 

அ)  கலயொளம்      ஆ) மதலுங்கு  

இ) கன்னடம்      ஈ) துளு 

(குறிப்பு : தனிச்மசொற்ைளொல் ஆண், மபண் பகுப்கப அறிய முடியும்) 
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5. திராவிட ம ாழிகளில் ______ஐ ஒட்டி பால்பாகுபாடு அக ந்துள்ளது. 

அ) மபாருள்களின் எண்ணிக்கக  ஆ) மபாருள்களின் உறுப்புகள்  

இ) மபாருள்களின் நிறம்    ஈ) மபொருள்ைளின் தன்க  

6. கீழ்க்கண்ட எந்த ம ாழிகளில் உயிரற்ற மபாருள்களும் நுண்மபாருள்களும் கூட ஆண், மபண் என்று 

பாகுபடுத்தப்படுகின்றன? 

அ) ைட ம ாழி, திராவிட ம ாழி  ஆ) ைட ம ாழி, தமிழ் 
இ) தமிழ், மஜர் ன்    ஈ) வட ம ொழி, மெர் ன் 

7. ைட ம ாழியில் ஆண்பால், மபண்பால் என்பகை முகறலய எந்த உறுப்புகள் என 

பாகுபடுத்தப்படுகின்றன. 

அ) ைொல் விரல்ைள், கை விரல்ைள் ஆ) கக விரல்கள், கால் விரல்கள் 

இ) ைாய், மூக்கு    ஈ) மூக்கு, ைாய் 

8. மஜர் னி ம ாழியில் ஆண்பால், மபண்பால், மபாதுப்பால் என்பகை முகறலய எந்த உறுப்புகளாக 
பாகுபடுத்தப்படுகின்றன. 
அ) கால் விரல்கள், கக விரல்கள், தகல ஆ) கக விரல்கள், கால் விரல்கள், தகல 
இ) வொய், மூக்கு, ைண்   ஈ) மூக்கு, ைாய், கண் 

9. திராவிட ம ாழிகளில் பால் காட்டும் விகுதிகள் எதற்கு இல்கல? 

அ) அஃறிகை     ஆ) உயர்திகண  

இ) ஒன்றன்பால்     ஈ) பலவின்பால் 

10.  ரியான மபாருள் தருக 
    கடுைன் , களிறு 

அ) சிங்கம், யாகன   ஆ) யாகன, பிடி 
இ) சிங்கம், பிடி    ஈ)  ந்தி, பிடி 

11. "தமிழ் ைடம ாழியின்  களன்று; அது தனிக்குடும்பத்திற்கு உரிய ம ாழி   ஸ்கிருதக் கலப்பின்றி 

அது தனித்தியங்கும் ஆற்றல் மபற்ற ம ாழி " என்று கூறியைர் 
அ) ஹீராஸ் பாதிரியார்    ஆ) கு ரில பட்டர்  
இ) ைொல்டுமவல்     ஈ) ஜி.யு.லபாப் 

12. ம ாற்களின் இன்றியக யாப் பகுதி ____ எனப்படும். 
அ) லவர்ச்மசொல், அடிச் மசொல்   ஆ) அடிச்ம ால், விகனச்ம ால் 

இ) லைர்ச்ம ால், விகனச்ம ால்   ஈ) லைர்ச்ம ால், மபயர்ச்ம ால் 

13. திராவிட ம ாழிகளின் ம ாற்கள் மபாதுைான _____ஐ மகாண்டிருக்கின்றன. 

அ) மபயர்ச்ம ால்     ஆ) விகனச்ம ால்  

இ) அடிச்மசொல்     ஈ) இகடச்ம ால் 
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14. " மகண் " என்ற அடிச்ம ால் எந்த திராவிட ம ாழிகய  ார்ந்தது? 
அ) லதாடா   ஆ) குருக்   இ) பர்ஜி   ஈ) குடகு 

15. கீழ்க்கண்ட அடிச்ம ாற்ககள ஆராய்க. 
1. மகாண் -லதாடா 
2. ஃகன் – பர்ஜி 

3. மகண் – குரூக்  
4. கன்னு – மதலுங்கு 

5. கண்ணு – குடகு 

அ) 4, 5  ரி   ஆ) 3,5  ரி   இ) 1,4 சரி   ஈ) அகனத்தும்  ரி 
(விளக்ைம் : ஃைன் - குரூக், மைண் – பர்ஜி , ைண்ணு -  கலயொளம், ைன்னடம், ைன்னு - 
மதலுங்கு, குடகு) 

16. திராவிட ம ாழிகளின் எண்ணிக்கக _____ 

அ) 24   ஆ) 28   இ) 27   ஈ) 20 

17. கீழ்க்கண்டைற்றில் நடுத்திராவிட ம ாழி அல்லாதது எது? 

அ) ைன்னடம்     ஆ) மதலுங்கு  

இ) பர்ஜி      ஈ) மபங்லகா 
( விளக்ைம்: ைன்னடம் – மதன்திரொவிட ம ொழி ) 

18. கீழ்க்கண்டைற்றுள் அண்க யில் கண்டறியப்பட்ட திராவிட ம ாழிகள் எகை? 

1. எருகலா   2. தங்கா  3. கதபா  4. குறும்பா  5 .ல ாழிகா 
அ) அகனத்தும்    ஆ) 1, 2, 3, 4  

இ) 2, 3, 4, 5     ஈ) 1, 2, 4, 5 

(விளக்ைம்: ைதபொ – நடுத்திரொவிட ம ொழி) 
19. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ைட திராவிட ம ாழிகள் எகை? 

1. குரூக்  2.  ால்லதா  3. பிராகுய்  4. லதாடா  5. நாய்க்கி 

அ) அகனத்தும்    ஆ) 1, 2, 4, 5  

இ) 1,3, 4     ஈ) 1, 2, 4 

(விளக்ைம்: லதொடொ - மதன்திரொவிட ம ொழி, நொய்க்கி - நடுத்திரொவிட ம ொழி) 
20. மபாருத்துக 
எண்ணுப் மபயர்கள்              திராவிட ம ாழிகள் 

1. மூஜி     i)  கலயாளம் 
2. மூரு     ii) கன்னடம் 
3. மூன்று    iii) மதலுங்கு 
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4. மூணு     iv) தமிழ் 
5. மூடு     v) துளு 

 

அ) ii v  iv  i  iii 

ஆ)    ii  v  iv  iii  i 

இ)     v  ii  iv  i  iii 

ஈ)      v  ii  I  iv  iii 

21. த க்குத் லதான்றிய கருத்துககளப் பிறருக்கு உணர்த்த  னிதர் கண்டுபிடித்த கருவி ___. 

அ) இலக்கணம்     ஆ) ம ொழி  

இ) நூல்கள்     ஈ) கல்மைட்டுகள் 

22.  னிதன் தம் எண்ணங்ககள கீழ்க்கண்டைற்றுள் எவ்ைாறு மைளிப்டுத்தினான்? 
1. ம ய்ப்பாடுகள்   2. க கககள்   3. ஒலிகள்  

4. ஓவியங்கள் 

அ) அகனத்தும்     ஆ) 1, 2, 3 

இ) 2 , 3, 4      ஈ) 1 , 3, 4 

23. லைறுபட்ட ஒலிப்பு முயற்சிககள உருைாக்க தூண்டியகை எகை? 
அ) இட அக ப்பும், இயற்கை அக ப்பும் 

ஆ) இட அக ப்பும், காலநிகலயும் 
இ) பருப்மபாருள்களும், காலநிகலயும் 
ஈ) நுண்மபாருள்களும், காலநிகலயும் 

24. உலக ம ாழிகள் அகனத்தும் எதனடிப்பகடயில் ம ாழிக் குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. பிறப்பு    2 . மதாடர்பு   3 .அக ப்பு   4. உறவு 

அ) அகனத்தும்     ஆ) 1, 2, 3  

இ) 2 , 3, 4      ஈ) 1 , 3, 4 

25. இந்தியாவில் லப ப்படும் ம ாழிகளின் எண்ணிக்கக _____ 

அ) 1500   ஆ) 1200   இ) 1400   ஈ) 1300 

26. இந்தியாவில் லப ப்படும் ம ாழிகள் எத்தகன ம ாழிக் குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) 3   ஆ) 4    இ) 5    ஈ) 6 

27. கீழ்க்கண்டைற்றுள் இந்தியாவில் லப ப்படும் ம ாழிக் குடும்பங்கள் எகை? 

1. இந்லதா - ஆசிய ம ாழிகள்   

2. திராவிட ம ாழிகள் 
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3. ஆஸ்திலரா ஆசிய ம ாழிகள் 

4. சீன -  திமபத்திய ம ாழிகள் 

அ) அகனத்தும்   ஆ) 1, 2, 3   இ) 2 , 3, 4   ஈ) 1 , 3, 4 

28. "இந்தியநாடு ம ாழிகளின் காட்சி  ாகலயாகத் திகழ்கிறது “ என்றைர் 
அ) ஹீராஸ் பாதிரியார்    ஆ) ச. அைத்தியலிங்ைம்  

இ) கால்டுமைல்     ஈ) கு ரில்பட்டர் 
29. திராவிடம் என்ற ம ால்கல முதலில் குறிப்பிட்டைர் யார் ? 

அ) கு ரில பட்டர்    ஆ) கால்டுமைல்  

இ) ஜி.யு.லபாப்     ஈ) உ.லை. ா 
30. திராவிட என்ற ம ால்லின் பிறப்பு முகறயில் கீழ்க்கண்ட எந்த ைரிக   ரியானது? 

அ) தமிழ்  தமிழா தமிலா ட்ரமிலா டிரமிலா த்ராவிடா திராவிடா 
ஆ) தமிழ் தமிலா  தமிழா ட்ரமிலா டிரமிலா த்ராவிடா திராவிடா 
இ) தமிழ் தமிலா  தமிழா டிரமிலா ட்ரமிலா த்ராவிடா திராவிடா 
ஈ) தமிழ் தமிழொ  தமிலொடிரமிலொ ட்ரமிலொ த்ரொவிடொ திரொவிடொ 

31. ைட ம ாழிகய ஆராய்ந்து  ற்ற ஐலராப்பிய ம ாழிகலளாடு மதாடர்புகடயது ைடம ாழி என முதலில் 

குறிப்பிட்டைர் யார்? 

அ) பாப்   ஆ) ராஸ்க்   இ) கிரிம்   ஈ) வில்லியம் லெொன்ஸ் 

32. 1816ல் ம ாழி  ார்ந்த ஆய்வுககள ல ற்மகாண்டைர்கள் யார்? 
அ) பொப் , ரஸ்க், கிரிம்    ஆ) லபாப், ரஸ்க், கிரிம்  
இ) லபாப், ரஸ்க், லஜான்ஸ்   ஈ) பாப், ரஸ்க், லஜான்ஸ் 

33. கீழ்க்கண்ட கூற்றுககள ஆராய்க. 
1. தமிழ், மதலுங்கு , கன்னடம்,  கலயாளம் லபான்ற ம ாழிகள் தனிமயாரு ம ாழிக் குடும்பத்கத 
ல ர்ந்தனை என கூறியைர் வில்லியம் லஜான்ஸ் . 

2. ைடம ாழிகய ஆராய்ந்து  ற்ற ஐலராப்பிய ம ாழிகலளாடு மதாடர்புகடயது ைட ம ாழி என்று 

கூறியைர் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ். 

3. தமிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  கலயாளம் லபான்ற ம ாழிககள ஒலர இன ாக கருதி 

மதன்னிந்திய ம ாழிகள் என மபயரிட்டைர் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ். 

4.  ால்லதா, லதாடா, லகாண்டி முதலியைற்கறயும் தமிழ், மதலுங்கு, கன்னடம் ,  கலயாளம் 
முதலியைற்கறயும் இகணத்து தமிழியன் என மபயரிட்டைர் ல ாக்கன். 

அ) அகனத்தும்  ரி     ஆ) 3, 4 சரி  

இ) 4  ட்டும்  ரி     ஈ) அகனத்தும் தைறு 

(விளக்ைம் : 
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1. தமிழ், மதலுங்கு , ைன்னடம்,  கலயொளம் லபொன்ற ம ொழிைள் தனிமயொரு ம ொழிக் 
குடும்பத்கத லசர்ந்தனவ என கூறியவர் பிரொன்சிஸ் எல்லிஸ். 

2. வடம ொழிகய ஆரொய்ந்து  ற்ற ஐலரொப்பிய ம ொழிைலளொடு மதொடர்புகடயது வட ம ொழி 
என்று கூறியவர் வில்லியம் லெொன்ஸ் . ) 

34. " திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்" என்ற நூல் யாருகடயது? 
அ) ஜி.யு.லபாப்     ஆ) ைொல்டுமவல்  

இ) வீர ாமுனிைர்     ஈ) ஹீராஸ் பாதிரியார் 
35. அண்க யில் கண்டறியப்பட்ட திராவிட ம ாழிகளின் எண்ணிக்கக 
அ) 3   ஆ) 2   இ) 5   ஈ) 4 

36. “ தமிழுக்கும் இந்தியாவின் பிற ம ாழிக்கும் மதாடர்பு இருக்கலாம்" என்றைர் 
அ) கமிலசுைலபில்    ஆ) ைொல்டுமவல்  

இ) எமிலனா     ஈ) வில்லியம் லஜான்ஸ் 

37. கீழ்க்கண்டைற்றுள் மதன் திராவிட ம ாழி அல்லாதது எது? 
அ) இருளா     ஆ)  கலயாளம்  
இ) மதலுங்கு     ஈ) கன்னடம் 
(விளக்ைம்: மதலுங்கு - நடுத்திரொவிட ம ொழி ) 

38.  ங்க இலக்கியங்கள் எந்நூற்றாண்கட ல ர்ந்தகை ? 

அ) மபொ.ஆ.மு 5 - மபொ.ஆ.பி 2 

ஆ) மபா. ஆ. மு. 3 

இ) மபா.ஆ.பி. 9 

ஈ) மபா.ஆ.பி 11 

39. மபாருத்துக 
நூல்                                         நூற்றாண்டு 

1. மதால்காப்பியம்   i) மபா. ஆ மு. 3 

2. கவிராஜ  ார்க்கம்   ii) மபா.ஆ. பி 9 

3. பாரதம்    iii) மபா.ஆ.பி 11 . 
4. லீலா திலகம்    iv) மபா.ஆ.பி 15 

 

அ)  i  ii  iii  iv  

ஆ)  ii  iii  iv  i 

இ)  iii  ii  i  iv 

ஈ)  iv  iii  ii  i 
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40. கீழ்க்கண்ட நூல்கள் எந்நூற்றாண்கட ல ர்ந்தகை? 

   ஆந்திர பாஷா பூஷணம், ரா  ரிதம் 
அ) மபா.ஆ.மு 5 - மபா.ஆ.பி 2   ஆ) மபா. ஆ. மு. 3 
இ) மபா.ஆ.பி. 9    ஈ) மபொ.ஆ.பி 12 

41. "கவிராஜ  ார்க்கம், பாரதம் " ஆகியகை முகறலய எம்ம ாழி நூல்கள் 

அ) தமிழ், ைடம ாழி   ஆ) ைடம ாழி, தமிழ் 
இ) ைன்னடம், மதலுங்கு   ஈ) மதலுங்கு, கன்னடம் 

42. "ஆந்திர பாஷா பூஷணம் ,ரா  ரிதம்" ஆகியகை முகறலய எம்ம ாழி நூல்கள் 

அ) தமிழ், ைடம ாழி   ஆ) ைடம ாழி, தமிழ் 
இ) கன்னடம், மதலுங்கு   ஈ) மதலுங்கு,  கலயொளம் 

43. "தமிழ் இலக்கிய ைரலாறு" என்ற நூலிற்கு  ாகித்ய அகாமதமி விருது மபற்றைர் யார்? 

அ) மு.வ      ஆ) ம .கை.  ண்முகம்  
இ) கல்கி      ஈ) திரு.வி.க 

44. "இந்திய இலக்கணக் மகாள்கககளின் பின்னணியில் தமிழ் இலக்கணம்” என்ற நூல் யாருகடயது? 
அ) மு.ை      ஆ) மச.கவ. சண்முைம்  
இ) கல்கி      ஈ) திரு.வி.க 

45.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு. 

1. இலக்கியங்கள் - கவிராஜ  ார்க்கம் ,பாரதம், ரா  ரிதம் 
2. இலக்கணங்கள் - கவிராஜ  ார்க்கம் , ஆந்திர பாஷா பூஷணம் லீலா திலகம் 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1  ட்டும்  ரி  
இ) 2  ட்டும்  ரி    ஈ) இரண்டும் தைறு 

46. '  ரம் ’ என்ற தமிழ்ச் ம ால் மதலுங்கு, கூர்க் ஆகிய ம ாழிகளில் முகறலய எவ்ைாறு 

அகழக்கப்படுகிறது 

அ)  ர,  ானு     ஆ)  ொனு,  ர  
இ)  ானு,  ரம்     ஈ)  ரம்,  ர 

47. 'ஒன்று ‘ என்ற தமிழ்ச் ம ால் கன்னடம், துளு ஆகிய ம ாழிகளில் முகறலய எவ்ைாறு 

அகழக்கப்படுகிறது 

அ) ஒகடி, ஒந்து     ஆ) ஒந்து, ஒகடி  
இ) ஒந்து, ஒஞ்சி     ஈ) ஒஞ்சி, ஒந்து 

48. ‘ நூறு ‘என்ற தமிழ்ச் ம ால் கன்னடம், துளு ஆகிய ம ாழிகளில் முகறலய எவ்ைாறு 

அகழக்கப்படுகிறது 

அ) நூறு, நூரு     ஆ) நூரு, நூறு  
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இ) நூறு, நூது     ஈ) நூரு , நூது 

49. தைறான இகணகயத் லதர்ந்மதடு. 

அ) நீ – தமிழ்,  கலயாளம்  ஆ) நீவு – மதலுங்கு 

இ) நீன் – கூர்க்    ஈ) ஈ – துளு 

(விளக்ைம் : நீன் – ைன்னடம்) 

50. தைறான இகணகய லதர்ந்மதடு. 

அ) இரண்டு – தமிழ்   ஆ) ஈர்மரண்டு -  கலயாளம், மதலுங்கு 

இ) எரடு – கன்னடம்   ஈ) ரட்டு – கூர்க் 

( விளக்ைம் : ரட்டு - துளு ) 

51.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு 

அ) நால் – மதலுங்கு   ஆ) நாலுகு – கன்னடம் 
இ) நொலு – ைன்னடம்   ஈ) நாங்கு – மதலுங்கு 

(விளக்ைம் : நொல், நொங்கு –  கலயொளம், நொலுகு - மதலுங்கு) 

52.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு 

அ) அஞ்சு – தமிழ்    ஆ) ஐனு – துளு 

இ) ஐது – கூர்க்    ஈ) ஐந்து – கன்னடம் 
(விளக்ைம்: அஞ்சு –  கலயொளம் 

             ஐது - மதலுங்கு, ைன்னடம் 

             ஐந்து - தமிழ் 

53. “ காலம் பிறக்கும்முன் பிறந்தது தமிலழ! எந்தக் 
     காலமும் நிகலயாய் இருப்பதும் தமிலழ! ” 
இவ்ைரிககள இயற்றியைர் யார்? 

அ) தமிழ் ஒளி     ஆ) ஈலரொடு தமிழன்பன்  

இ) தாராபாரதி     ஈ) பட்டுக்லகாட்கட கல்யாணசுந்தரம் 
(விளக்ைம்: தமிலழொவியம் என்னும் நூலில் ஈலரொடு தமிழன்பன் பொடியது) 

54. “  ானிட ல ன்க கயச்  ாதித்திடக் – குறள் 

      ட்டுல  லபாதுல  ஓதி, நட... “ 
இவ்ைரிகள் இடம்மபற்றுள்ள நூல் 

அ) திருைள்ளுை ாகல    ஆ) தமிலழொவியம்  

இ) பிங்கல நிகண்டு    ஈ) நன்னூல் 

(விளக்ைம்: தமிலழொவியம் என்னும் நூலில் ஈலரொடு தமிழன்பன் பொடியது) 
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55. இலக்கணக் குறிப்புத் தருக . 
     எத்தகன எத்தகன, விட்டு விட்டு 

அ) இரட்கடக் கிளவிகள்   ஆ) விகனத் மதாகககள் 

இ) அடுக்குத் மதொடர்ைள்   ஈ) விகனமயச் ம் 
(விளக்ைம்: மசொற்ைகள பிரித்தொல் தனித்து மபொருள் தருவதொல் அடுக்கு மதொடர் ) 

56. இலக்கணக் குறிப்புத் தருக - ஏந்தி 

அ) விகனத்மதாகக   ஆ) விகனயாலகணயும் மபயர் 
இ) விகனமுற்று    ஈ) விகனமயச்சம் 

(விளக்ைம்: ‘ இ ‘ என்னும் உயிமரழுத்தில் முடிவதொல் விகனமயச்சம் ) 
57. இலக்கணக் குறிப்புத் தருக – காலமும் 
அ) எண்ணும்க     ஆ) முற்றும்க  

இ) விகனத்மதாகக   ஈ) விகனமுற்று 

(விளக்ைம்:முற்றுப்மபொருகள தருவதற்ைொைவருகின்ற உம் முற்றும்க  ஆகும்.) 

58. பகுபத உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – ைளர்ப்பாய் 

அ) ைளர்ப்பு + ஆய்   ஆ) ைளர் + பு + ஆய் 

இ) வளர் + ப் + ப் + ஆய்   ஈ) ைளர்ப்பு + ப் + ப் + ஆய் 

59. " ைளர் + ப் + ப் + ஆய் “ இதில் ' ஆய் ‘ என்பதன் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் 

அ) முன்னிகல ஒருக  விகனமுற்று விகுதி 

ஆ) முன்னிகல பன்க  விகன முற்று விகுதி 

இ) ஏைல்  ஒருக  விகன முற்று விகுதி 

ஈ) ஏைல் பன்க  விகன முற்று விகுதி 

(விளக்ைம் : ஐ , ஆய் ஆகியகவ முன்னிகல ஒருக  விகன முற்று விகுதிைள்) 

60. " ஒரு பூவின்  லர்ச்சிகயயும் ஒரு குழந்கதயின் புன்னகககயயும் புரிந்துமகாள்ள அகராதிகள் 

லதகைப்படுைதில்கல . பாடலும் அப்படித்தான்! " என்ற முன்னுகறகய மகாண்ட நூல் எது ? 

அ) ைணக்கம் ைள்ளுை   ஆ) தமிழன்பன் கவிகதகள் 

இ) தமிலழொவியம்    ஈ) தமிழர் ைரலாறு 

( விளக்ைம் : தமிலழொவியம் - ஈலரொடு தமிழன்பன்) 

61. ஈலராடு தமிழன்பன் _____ , _____ முதலான பல ைடிைங்களில் பகடப்புககள  மைளியிட்டுள்ளார். 
அ) சிறுகவிகத, சிறுககத  ஆ) புதுக்ைவிகத, சிறுைகத 

இ) நாைல், இலக்கணம்   ஈ) நாைல் , உகரநகட 
62. ஈலராடு தமிழன்பன் அைர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்மதந்த ைடிைங்களில் கவிகத நூல்ககள தந்துள்ளார். 

1. க க்கூ  2. ம ன்ரியு  3. லி கரக்கூ  4. ம ய்யுள் 
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அ) அகனத்தும்  ரி    ஆ) 1,2,3 சரி  

இ) 2, 3, 4  ரி    ஈ) 1,3,4  ரி 
63. ஈலராடு தமிழன்பன் அைர்களின்  ாகித்திய அகாமதமி விருது மபற்ற நூல் எது? 

அ) வைக்ைம் வள்ளுவ   ஆ) தமிழன்பன் கவிகதகள் 

இ) தமிலழாவியம்    ஈ) தமிழர் ைரலாறு 

64. ஈலராடு தமிழன்பன் அைர்கள்  ாகித்திய அகாமதமி விருது மபற்ற ஆண்டு ? 

அ) 2001   ஆ) 2002   இ) 2003   ஈ) 2004 

65. ஈலராடு தமிழன்பன் அைர்களின் தமிழக அரசு பரிசு மபற்ற நூல் எது? 

அ) ைணக்கம் ைள்ளுை   ஆ) தமிழன்பன் ைவிகதைள் 

இ) தமிலழாவியம்    ஈ) தமிழர் ைரலாறு 

66. ஈலராடு தமிழன்பன் அைர்களின் நூல்கள் கீழ்க்கண்ட எந்மதந்த ம ாழிகளில் 

ம ாழிப்மபயர்க்கப்பட்டுள்ளன? 

1. இந்தி   2. உருது  3.  கலயாளம்    

4. பிரஞ்சு   5. ஆங்கிலம் 

அ) அகனத்தும்  ரி    ஆ) 1, 2, 3  ரி  
இ) 1, 2, 3, 4  ரி    ஈ) 1, 2, 3 , 5 சரி 

67. "இனிக யும் நீர்க யும் தமிமழனல் ஆகும்" எனக் கூறும் நூல் எது? 
அ) திருைள்ளுை ாகல    ஆ) தமிலழாவியம்  
இ) பிங்ைல நிைண்டு    ஈ) நன்னூல் 

68. "யா றிந்த ம ாழிகளிலல தமிழ்ம ாழி லபால் இனிதாைது எங்கும் காலணாம் “ என்று கூறியைர் யார்? 

அ) பொரதி      ஆ) பாரதிதா ன்  

இ) கண்ணதா ன்     ஈ) கைரமுத்து 

69. உலகத் தாய்ம ாழி நாளாக அனு ரிக்கப்படும் நாள் எது? 
அ) பிப்ரைரி 12     ஆ) பிப்ரைரி 2  

இ) பிப்ரவரி 21     ஈ) பிப்ரைரி 22 

70. தமிகழ ஆட்சி ம ாழியாக மகாண்ட நாடுகள் எகை? 

அ) கனடா, இலங்கக   ஆ) கனடா, சிங்கப்பூர் 
இ) இலங்கை, சிங்ைப்பூர்   ஈ) கனடா, ம ாரீஷியஸ் 

71. தமிழ் விடு தூது நூலில் கீழ்க்கண்ட எந்மதந்த சிறப்புகள் விரவியுள்ளன? 

1. தமிழின் இனிக   2. இலக்கிய ைளம்  3. பாச்சிறப்பு  

4. சுகை    5. அழகு 
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அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2, 3  ரி  
இ) 2 ,3, 4  ரி    ஈ)1, 2, 3 , 5  ரி 

72. "திறம்எல்லாம் ைந்து என்றும் சிந்தா ணியாய் இருந்த உகனச் 
சிந்து என்று ம ால்லிய நாச்சிந்துல " 
என்ற ைரிகள் இடம்மபற்றுள்ள நூல் 

அ) தமிலழாவியம்     ஆ) தமிழ் விடு தூது  

இ) தமிழ் ைரலாறு     ஈ) தமிழர் ைரலாறு 

73.  ரியான மபாருகள லதர்ந்மதடு – திறம ல்லாம் , ஊனர ம் 
அ) திறக , நைர ம் 
ஆ) சிறப்மபல்லாம், நைர ம் 
இ) சிறப்மபல்லொம், குகறயுகடய சுகவ 

ஈ) திறக , குகறயுகடய சுகை 

74. கீழ்க்கண்டைற்றுள் தமிழ் விடு தூது நூலில் கூறப்படும் சிற்றிலக்கிய ைகககள் எகை? 

அ) துகற, தாழிக , விருத்தம்  ஆ) குறம், பள்ளு 

இ) சிந்து     ஈ)  த்துைம் ,இரா  ம், தா  ம் 
75. "குறம் என்றும் பள்ளு என்றும் மகாள்ைார் மகாடுப்பாய்க்கு 

உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்லடா “ 
இதில் கூறப்படும் மூன்று இனங்கள் எகை? 
அ) துகற, தொழிகச, விருத்தம்  ஆ) குறம், பள்ளு , பா 
இ) ம றிவு,   நிகல , மதளிவு  ஈ)  த்துைம் ,இரா  ம், தா  ம் 

76. “ திறம் எல்லாம் ைந்து என்றும் சிந்தா ணியாய் இருந்த உகனச் 
  சிந்து என்று ம ால்லிய நாச்சிந்துல " இதில் அடிக்லகாடிட்ட ம ால்லின் மபாருள் யாது ? 

1. சீைகசிந்தா ணி என்னும் நூல்   2. சிதறாத  ணி  

3) சிதறிய  ணி 

அ) அகனத்தும்  ரி    ஆ) 1, 2 சரி  

இ) 2, 3  ரி     ஈ) 1 , 3  ரி 
77. “ திறம் எல்லாம் ைந்து என்றும் சிந்தா ணியாய் இருந்த உகனச் 

 சிந்து என்று ம ால்லிய நாச்சிந்துல " இதில் குறிப்பிடப்படும் ‘சிந்து‘ என்பது எகதக் குறிக்கிறது? 

அ) குணம்     ஆ) இனம்  
இ) ஒரு வகை இகசப்பொடல்   ஈ) நைர ம் 

78. "அந்தரல ல் முற்றும் உணர்ந்த லதைர்களும் முக்குணல  மபற்றார்நீ 
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குற்றம்இலாப் பத்துக் குணம் மபற்றாய்" 

இவ்ைரிகளில் குறிப்பிடப்படும் மூன்று குணங்கள் எகை? 
அ) துகற, தாழிக , விருத்தம்  ஆ) குறம், பள்ளு , பா 
இ) ம றிவு,   நிகல , மதளிவு  ஈ) சத்துவம் ,இரொசசம், தொ சம் 

79. கீழ்க்கண்டைற்றுள்  ரியான இகணகய லதர்ந்மதடு. 

1.  த்துைம் - ல ாம்பல், தாழ்க  லபான்றைற்கற குறிக்கும் குணம் 
2. இரா  ம் - லபார், தீவிர ான ம யல்ககள குறிக்கும் குணம் 
3. தா  ம் - அக தி, ல ன்க  ஆகியைற்கறச் சுட்டும் குணம் 
அ) அகனத்தும்  ரி    ஆ) 1  ட்டும்  ரி  
இ) 2  ட்டும் சரி   ஈ) 3  ட்டும்  ரி 
(விளக்ைம்: 

 தொ சம் - லசொம்பல், தொழ்க  லபொன்றவற்கற குறிக்கும் குைம் 

 சத்துவம் - அக தி, ல ன்க  ஆகியவற்கறச் சுட்டும் குைம் ) 

80. "அந்தரல ல் முற்றும் உணர்ந்த லதைர்களும் முக்குணல  மபற்றார்நீ 
குற்றம்இலாப் பத்துக் குணம் மபற்றாய்" 

இவ்ைரிகளில் குறிப்பிடப்படும் பத்து குணங்களுள் சில 

அ) துகற, தாழிக , விருத்தம்  ஆ) குறம், பள்ளு , பா 
இ) மசறிவு, ச நிகல   ஈ)  த்துைம் ,இரா  ம், தா  ம் 

81. தமிழ் விடு தூது நூலில் குறிப்பிடப்படும் ஐந்து ைண்ணங்கள் எகை? 
1. மைள்கள 2. சிைப்பு 3. கறுப்பு 4.  ஞ் ள் 5. பச்க  

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2, 3  

இ) 2, 3, 4     ஈ) 1, 3, 4 

82. தமிழ் விடு தூது நூலில் குறிப்பிடப்படும் தமிழுக்குறிய நூறு ைண்ணங்களுள் ஈற்றில் அக ந்துள்ள 

ைண்ணம் எது? 
அ) குறில்      ஆ) அகைல்  

இ) தூங்கிக      ஈ) இகடம ல்லிகச 

83. தமிழ் விடு தூது நூலில் குறிப்பிடப்படும் தமிழுக்குறிய நூறு ைண்ணங்களுள் முதலில் அக ந்துள்ள 

ைண்ணங்கள் எகை ? 
1. குறில்   2. அகைல்   3. தூங்கிக    4. இகடம ல்லிக  
அ) அகனத்தும்    ஆ) 1, 2, 3  

இ) 2, 3, 4     ஈ) 1, 2, 4 

84. கீழ்க்கண்டகைகளுள் நைர ங்களில் இடம்மபறாதது எது / எகை? 
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1. வீரம்  2. இழிப்பு  3. வியப்பு  4. அைலம்   5 .   நிகல 

அ) அகனத்தும்    ஆ) 1, 2, 3  

இ) 2, 3, 4     ஈ) எதுவுமில்கல. 

85. " ஒழியா ைனப்பு எட்டு உகடயாய்... “ 

இதில் ைனப்பு என குறிப்பிடப்படுபகை எகை? 
1. அம்க   2. மதான்க    3. லதால்  4. இகயபு  5. இகழபு 

அ) அகனத்தும்    ஆ) 1, 2, 3  

இ) 2, 3, 4     ஈ) 3, 4, 5 

86. " ஆக்கிய ைண்ணங்கள் ஐந்தின்ல ல் உண்லடாநீ 
லநாக்கிய ைண்ணங்கள் நூறு உகடலயாய் "  

இதில் நூறு ைண்ணங்ககள உகடயதாக கூறப்படுைது  எது? 

அ)  லர்      ஆ) லதைர்கள்  

இ) தமிழ்      ஈ) கிளி 

87. தமிழ்விடு தூது நூலில் மூன்று குணங்ககள மபற்றைர்களாக கூறப்படுைது யாகர? 

அ)  லர்      ஆ) லதவர்ைள்  

இ) தமிழ்      ஈ) கிளி 

88. கண்ணி என்பது எத்தகன அடிகள் மகாண்ட எதுககயால் மதாடுக்கப்படும் ம ய்யுள் ைகக? 
அ) 2   ஆ) 3   இ) 4  ஈ) 5 

89. கூற்று: தமிழில் இரண்டிரண்டு அடிகள் மகாண்ட எதுககயால் மதாடுக்கப்படும் ம ய்யுள் ைகக 
கண்ணி ஆகும். 
காரணம்: இரண்டு கண்ககளப் லபால் இரண்டிரண்டு பூக்ககள கைத்து மதாடுக்கப்படும்  கலக்கு 

கண்ணி என்று மபயர் 
அ) கூற்று ைொரைம் இரண்டும் சரி  ற்றும் சரியொன விளக்ைம் 

ஆ) கூற்று  ரி காரணம் தைறு 

இ) கூற்று தைறு காரணம் தைறு 

ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தைறு 

90. இலக்கணக்குறிப்புத் தருக – முத்திக்கனி 

அ) உைக த்மதாகக    ஆ) உருவைம்  

இ) உம்க த் மதாகக    ஈ) எண்ணும்க  
(விளக்ைம்: உவக யொை உள்ள மபொருளுக்கும் உவமிக்ைப்படும் மபொருளுக்கும் லவறுபொடு 
லதொன்றொ ல் இரண்டும் ஒன்று என்ற உைர்வு லதொன்ற இரண்கடயும் ஒற்றுக ப்படுத்துவது. இதில் 
உவ  உருபு லதொன்றொது.) 
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91. இலக்கணக்குறிப்புத் தருக – மதள்ளமுது 

அ) விகனத் மதாகக    ஆ) விகன முற்று  

இ) பண்புத்மதொகை    ஈ) விகனமயச் ம் 
(விளக்ைம்: பண்புத்மதொகையில் ‘ஆகிய, ஆன’ என்னும் பண்பு உருபுைளும் ‘க ’ விகுதியும் 
 கறந்து வரும்.) 

92. இலக்கணக்குறிப்புத் தருக – குற்றமிலா , சிந்தா ணி 

அ) 6ம் லைற்றுக த்மதாகக  ஆ) முதல் லைற்றுக த்மதாகக 
இ) 8ம் லைற்றுக த்மதாகக  ஈ) ஈறுமைட்ட எதிர் கறப் மபயமரச்சம் 

93. இலக்கணக்குறிப்புத் தருக – ம விகள் உணைான 

அ) 6 ம் லைற்றுக த்மதாகக  ஆ) 4 ம் லவற்றுக த்மதொகை 

இ) 8 ம் லைற்றுக த்மதாகக  ஈ) 2 ம் லைற்றுக த்மதாகக 
(விளக்ைம்: ' கு ‘ என்னும் லவற்றுக  உருபு  கறந்து வந்துள்ளது) 

94. பகுபத உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – மகாள்ைார் 
அ) மகாள்+ ைார்    ஆ) மகாள் + வ் +வ் + ஆர் 
இ) மைொள்+வ் + ஆர்   ஈ) மகாள்+ஆர் 

95. பகுபத உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – உணர்ந்த 
அ) உணர்ந்து + அ    ஆ) உணர்+த்(ந்) + அ 

இ) உைர் + த்(ந்) +த் + அ   ஈ) உணர்+ந்+அ 

96. " மகாளைார்  மகாள்+வ் + ஆர் “ இதில் ‘ஆர் ' என்பதன் பகுபத உறுப்பிலக்கணம்  
அ) ஆண்பால் விகனமுற்று விகுதி ஆ) மபண்பால் விகனமுற்று விகுதி 

இ) பலர்பொல் விகனமுற்று விகுதி ஈ) ஒன்றன்பால் விகனமுற்று விகுதி 

(விளக்ைம்: அர் , ஆர்,ப,  ொர் ஆகியகவ பலர்பொல் விகனமுற்று விகுதி) 

97. " உணர்ந்த  உணர் + த்(ந்) + த் + அ “ இதில் 'அ ‘ என்பதன் பகுபத உறுப்பிலக்கணம்  
அ) விகனமயச்  விகுதி   ஆ) மபயமரச்ச விகுதி 

இ) பன்க  விகன முற்று விகுதி  ஈ) ஒருக  விகன முற்று விகுதி 

98. கீழ்க்கணைற்றுள் ' தூது ‘ என்பதன் லைறு மபயர்கள் யாகை? 

1. ைாயில் இலக்கியம்   2.  ந்து இலக்கியம்  

3. திண்கண இலக்கியம் 

அ) அகனத்தும்  ரி    ஆ) 1, 2 சரி  

இ) 2 ,3  ரி     ஈ) 1 , 3  ரி 

http://www.winmeen.com/


9th Tamil Questions                                                                    Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 15 of 27 

99. தகலைன் தகலவியர்களுள் காதல் மகாண்ட ஒருைர்  ற்மறாருைர் பால் ம லுத்தும் அன்கபப் 
புலப்படுத்தி தம்முகடய கருத்திற்கு உடன்பட்டக க்கு அறிகுறியாக '  ாகலகய ைாங்கி ைரு ாறு ‘ 

பாடப்படுைது 

அ) பரணி   ஆ) பள்ளு   இ) தூது   ஈ) குறைஞ்சி 

100. ைாயில் இலக்கியத்தில் எத்தகன மபாருள்கள் தூது விடுைதாக பாடப்படுகின்றன? 

அ) 9   ஆ) 10   இ) 20    ஈ) 30 

101.  ந்து இலக்கியம் எத்தககய பாைால் இயற்றப்படுகிறது? 

அ) மைண்பா     ஆ) ஆசிரியப்பா  
இ) ைலிமவண்பொ     ஈ) ைஞ்சிப்பா 

102. தமிழ்விடு தூது நூல் யாருக்கு தூது அனுப்புைதாக பாடப்பட்டுள்ளது ? 
அ) திருச்ம ந்தூர் முருகன்  ஆ) தாயு ானைர் 
இ) தமிழ் ம ாழி    ஈ)  துகர மசொக்ைநொதர் 

103. தமிழ்விடு தூது நூலில் அக ந்துள்ள கண்ணிகளின் எண்ணிக்கக ____ . 

அ) 628   ஆ) 268   இ) 264   ஈ) 624 

104. தமிழ்விடு தூது நூகல முதன் முதலில் பதிப்பித்தைர் யார்  ற்றும் எந்த ஆண்டு ? 

அ) ஆறுமுகநாைலர்- 1930  ஆ) ஆறுமுகநாைலர் – 1931 

இ) உ.லவ.சொ – 1930   ஈ) உ.லை. ா -1931 

105. தமிழ் விடு தூது நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) ம ாக்கநாதர்     ஆ) உ.லை. ா  
இ) கண்ணதா ன்     ஈ) ஆசிரியர் மபயர் மதரியவில்கல 

106. "லபாமதாளிரும் திருைடியும் மபான்முடி சூளா ணியும் மபாலியச்சூடி 
நீதிமயாளிர் ம ங்லகாலாய்த் திருக்குறகளத் தாங்குதமிழ் நீடுைாழ்க “ 
என்ற ைரிககள இயற்றியைர் யார்? 

அ) பாரதியார்     ஆ) சுத்தொனந்த பொரதியொர்  
இ) பாரதிதா ன்     ஈ) சுரதா 

107. மபாருத்துக 
1. லலப்டாப்  i) ம துக்கி 

2.  ாப்ட்லைர்  ii) உலவி  

3. ப்மரௌ ர்  iii) ம ன்மபாருள் 

4. க்ராம்   iv)  டிக்கணினி 
 

அ)  i  ii  iii  iv  
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ஆ)  ii  iii  iv  i 

இ)  iii  ii  i  iv 

ஈ)  iv  iii  ii  i 

108. மபாருத்துக 
1. கர் ர்    i) ஏவி 

2. க பர் ஸ்லபஸ்  ii) இகணயமைளி 

3.  ர்ைர்    iii) கையக விரிவு ைகல ைழங்கி 

4. ஃலபால்டர்   iv) உகற 
 

அ)  i  ii  iii  iv  

ஆ)   ii  iii  iv  i 

இ)  iii  ii  i  iv 

ஈ)  iv  iii  ii  i 

109. கீழ்க்கண்ட இகணககள ஆராய்க. 
1. முந்திரி – 1 / 320 

2. அகரக்காணி முந்திரி – 3 / 320 

3. அகரக்காணி – 1 / 160 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2  ரி  
இ) 1, 2 தைறு     ஈ) அகனத்தும் தைறு 

110. கீழ்க்கண்ட இகணககள ஆராய்க. 
1. காணி – 1/80 

2. அகரக்காணி - 1/16 

3. முக்காணி - 3/80 

4.  ாகாணி – 1/160 

அ) அகனத்தும்  ரி    ஆ) 1 , 3, 4  ரி  
இ) 2, 3, 4  ரி    ஈ) 1 , 3 சரி 

(விளக்ைம்:  அகரக்ைொணி - 1/160,  ொைொணி – 1/16) 
111. மபாருத்துக. 

1. வீ ம்    i) 1/16 

2. கால் வீ ம்   ii) 1/64 

3. அகரவீ ம்   iii) 1/32 

4. முக்கால் வீ ம்   iv) 3/64 

5. மூன்று வீ ம்   v) 3/16 
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அ)  i  ii  iii  iv  v 

ஆ)  ii  iii  i  iv  v 

இ)  iii  ii  i   v   iv 

ஈ)  iv  v  iii  ii  i 

112. மபாகுத்துக. 
1. அகர ா  i) 1/20 

2. ஒரு ா  ii) 1/40 
3. இரு ா  iii) 3/20 

4. மூன்று ா  iv) 1/10 

5. நாலு ா  v) 1/5 

 

அ)  i  ii  iii  iv  v 

ஆ)  ii  iii  v  iv  i 

இ)  iii  v  ii  i  iv 

ஈ)   ii  i  iv  iii  v 

113. கீழ்க்கண்ட இகணககள ஆராய்க. 
1. அகரக்கால் - 1/8 

2. அகர வீ ம் – 1/32 

3. அகரக்காணி - 1/160 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2  ரி  
இ) 1, 3 தைறு     ஈ) அகனத்தும் தைறு 

114. கீழ்க்கண்ட கூற்றுககள ஆராய்க. 
1. ம ாற்கள் அந்தந்த ம ாழி லபசுலைாரின் லபச்சுறுப்புகளுக்கு ஏற்ப அக ந்தகை . 

2. அைற்கற நாம் லபசும் லபாது ஒலித்திரிபு ஏற்பட்டு மபாருள்  யக்கம் உண்டாகும் 
அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1  ரி    

இ) 1 தைறு     ஈ) அகனத்தும் தைறு 

115. கீழ்க்கண்டைற்றுள் கடற்கலன்ககள குறிக்கும் ம ாற்கள் எது / எகை? 

1. நாைாய்   2. ைங்கம்   3. லதாணி   4. கலம் 
அ) அகனத்தும்   ஆ) 1, 2    இ) 2 , 3   ஈ) 1,4 

116. எந்த தமிழ்ச் ம ால்கலத் தழுவி ஆங்கிலத்தில் லநவி என்ற ம ால் ைழங்கப்படுகிறது? 

அ) நாைல்    ஆ) நா   இ) நொவொய்   ஈ) நீர் 
117. உலகின் மதான்க யான ம ாழியாகவும் ம வ்வியல் ம ாழியாகவும் திகழ்ைது ____ம ாழி 
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அ) பிமரஞ்சு   ஆ) இலத்தீன்    இ) சீனம்   ஈ) கிலரக்ைம் 

118. " எறுதிரான், கலயுலகாய் , நீரிலயாஸ், , நீரிய , நாயு , லதாணீஸ் “ ஆகியகை எம்ம ாழிச் 
ம ாற்கள் 

அ) பிமரஞ்சு   ஆ) இலத்தீன்    இ) சீனம்   ஈ) கிலரக்ைம் 

119.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு 

1. எறிதிகர – எறுதிரான் 

2. கலன் – கலயுலகாய் 

3. நீர் – நாயு 

4. நாைாய் - நீரிய 

5. லதாணி – லதாணிஸ்  

அ) அகனத்தும்  ரி     ஆ) 1, 2, 3  ரி  
இ) 2, 3, 4  ரி     ஈ) 1, 2, 5 சரி 

(விளக்ைம்: நீர் – நீரிய, நொவொய் – நொயு ) 

120. தமிழில் ' பா ‘ என்ற ம ால் கிலரக்க ம ாழியின் மதான்க யான காப்பிய ாகிய ____ல் 

பாய்யிலயானா எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

அ) கபபில்   ஆ) கலயுலகாய்   இ) இலியொத்   ஈ)  ாப்லபா 
121. பா ைகககளுள் ஒன்றான மைண்பாவின் ஓக  ______ 

அ) துள்ளலலாக     ஆ) அகைலலாக   
இ) கலித்தாழிக      ஈ) மசப்பலலொகச 

122. கிலரக்கத்தில் மைண்பா ைடிைப் பாடல்கள் ______ என அகழக்கப்படுகின்றன. 

அ) சொப்லபொ   ஆ) மைண்லபா   இ) ல ப்பி   ஈ) ம ப்லபா 
123. மைண்பா ைடிை பாடல்கள் கிலரக்கத்திலிருந்து இலத்தீன் ம ாழிக்கு ைந்து பின் ஆங்கிலத்தில் 

எவ்ைாறு ைழங்கப்ட்டன? 

அ)  ாப்லபா     ஆ) மைண்லபா  
இ) லசப்பி ஸ்லடன்சொ    ஈ) ம ப்லபா 

124. தமிழ் இலக்கணங்களில் குறிப்பிடப்படும் பாவின் சுகைகளில் இளிைரல் என்பது 

____சுகையிகனக் குறிக்கிறது. 

அ) இன்பம்   ஆ) துன்பம்   இ) லகாபம்   ஈ) நகக 
125. கிலரக்கத்தில் துன்பச் சுகையுகடய பாடல்கள் எவ்ைாறு அகழக்கப்படுகின்றன . 

அ) பாய்யிலயானா    ஆ) இளிகியொ  
இ) இலியாத்     ஈ) கலயுலகாய் 

126. கிலரக்க ம ாழி நூலான இலியாத் எந்த நூற்றாண்கட  ார்ந்தது? 

http://www.winmeen.com/


9th Tamil Questions                                                                    Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 19 of 27 

அ) கி.பி. 7  ஆ) கி.பி. 8   இ) கி.மு 8   ஈ) கி.மு. 7 

127. தமிழரும் கிலரக்கரும் ___ ைழியாக மதாடர்பு மகாண்டிருந்தனர் என்று கிலரக்க நூல் 

குறிப்பிடுகிறது. 

அ) தகர   ஆ) ைடல்   இ) ைான்  ஈ) குறிப்பிடவில்கல 

128. “ எறிதிலரசியன் ஆப் த மபரிபுலஸ் " என்ற நூலின் மபயரில் அக ந்துள்ள தமிழ்ச்ம ால் 

அ) ஏசியன்  ஆ) மபரிய   இ) புலம்  ஈ) எறிதிகர 
129. ' எறிதிகர ‘ என்பதன் மபாருள் என்ன? 

அ) கடகல  ார்ந்த மபரிய பறகை ஆ) கடகல  ார்ந்த மபரிய விலங்கு 

இ) ைடகல சொர்ந்த மபரிய புலம்  ஈ) மபரிய கடல் 

130. தமிழ்ம ாழி மதாடர்ந்து நிகலத்திருக்க எந்தமதந்த துகறகளின் பதிவுகள் உடனுக்குடன் நம் 
ம ாழிக்கு மகாண்டுைரப்பட லைண்டும். 
1.  ருத்துைம்     2. மபாறியியல்  

3. கணினி     4. விண்மைளி 

அ) அகனத்தும்    ஆ) 2, 3  

இ) 3, 4    ஈ) எதுவுமில்கல  

131. ம ாற்மறாடர் எழுைதற்கு அடிப்பகடயாக அக ந்த மபயர்ச்ம ால் ______ எனப்படும். 
அ) எழுவொய்     ஆ) பயனிகல  

இ) ம யப்படுமபாருள்    ஈ) ம ய்விகன 

132. ஒரு மதாடரில் பயன் நிகலத்து இருக்கும் இடத்கத ______ என்கிலறாம். 
அ) எழுைாய்     ஆ) பயனிகல  

இ) ம யப்படுமபாருள்    ஈ) ம ய்விகன 

133. " மீனா கனகாம்பரத்கத சூடினாள் " என்ற ம ாற்மறாடரில் உள்ள மபயர்ச்ம ால் எது? 

அ) மீனொ      ஆ) கனகாம்பரம்  
இ) சூடினாள்     ஈ) சூடு 

134. எழுைாய் ஒரு விகனகயச் ம ய்ய அதற்கு அடிப்பகடயாய்த் லதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட மபாருள் _____ 
எனப்படும். 
அ) எழுைாய்     ஆ) பயனிகல  

இ) மசயப்படுமபொருள்    ஈ) ம ய்விகன 

135. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது தைறானது ? 

அ) ஒரு மதாடரில் எழுைாயும் ம யப்படு மபாருளும் மபயர்ச்ம ால்லாக இருக்கும். 
ஆ) பயனிகல அந்தத் மதாடரின் பயன் நிகலத்து  இருக்கும் இட ாகும். 
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இ) ஒரு மதொடரில் மசயப்படுமபொருள் ைட்டொயம் இருக்ை லவண்டும். 
ஈ) ம யப்படு மபாருள் லதான்றும் மதாடர் விளக்க ாக இருக்கும். 
( விளக்ைம் : ஒரு மதொடரில் மசயப்படுமபொருள் இருக்ை லவண்டும் என்ற ைட்டொயம் இல்கல) 

136. " படித்தாய் “ என்ற மதாடரில்  கறமுக ாக ைரும் ' நீ ' என்பது எகதக் குறிக்கும் ?. 

அ) லதொன்றொ எழுவொய்    ஆ) லதான்றா பயனிகல  

இ) லதான்றா ம யப்படுமபாருள்   ஈ) லதான்றா ம ய்விகன 

137. விகனமுற்று பயனிகலயாக ைருைது எவ்ைாறு அகழக்கப்படுகிறது? 

அ) லதான்றா பயனிகல   ஆ) மபயர் பயனிகல 

இ) விகனப்பயனிகல   ஈ) எழுைாய் பயனிகல 

138. கீழ்க்கண்ட ம ாற்மறாடர்களுள் விகனப்பயனிகலகய குறிக்கும் மதாடர் எது? 

அ) ம ான்னைள் கலா   ஆ) விகளயாடுபைன் யார்? 
இ) நொன் வந்லதன்   ஈ) மீனா கனகாம்பரத்கதச் சூடினாள் 

(விளக்ைம்: இதில் விகனமுற்று பயனிகலயொை வந்துள்ளது) 

139. கீழ்க்கண்ட ம ாற்மறாடர்களுள் மபயர்பயனிகலகய குறிக்கும் மதாடர் எது? 

அ) மசொன்னவள் ைலொ   ஆ) விகளயாடுபைன் யார்? 
இ) நான் ைந்லதன்    ஈ) மீனா கனகாம்பரத்கதச் சூடினாள் 

(விளக்ைம் : ைலொ என்னும் மபயர்ச்மசொல் பயனிகலயொை வந்துள்ளது) 

140. கீழ்க்கண்ட ம ாற்மறாடர்களுள் வினாப்பயனிகலகய குறிக்கும் மதாடர் எது? 

அ) ம ான்னைள் கலா   ஆ) விகளயொடுபவன் யொர்? 
இ) நான் ைந்லதன்    ஈ) மீனா கனகாம்பரத்கதச் சூடினாள் 

( விளக்ைம் : யொர் என்னும் வினொச்மசொல் பயனிகலயொை வந்துள்ளது) 

141. " பாடத்கத நான் படித்லதன் “ என்ற ம ாற்மறாடரில் எழுைாய், பயனிகல, ம யப்படு மபாருள் 

ஆகியகை முகறலய எகை? 

அ) பாடத்கத, நான், படித்லதன்  ஆ) நான், பாடத்கத, படித்லதன் 

இ) நொன், படித்லதன், பொடத்கத  ஈ) படித்லதன், பாடத்கத, நான் 

142. கீழ்க்கண்ட ம ாற்மறாடர்களுள் மபயரகடகய குறிக்கும் மதாடர் எது? 

அ) ம ான்னைள் கலா   ஆ)  கிழ்நன் ம ல்ல ைந்தான். 

இ) நான் ைந்லதன்    ஈ) அன்பரசன் நல்ல கபயன் 

(விளக்ைம் : இதில் நல்ல என்னும் மசொல் எழுவொயொை வரும் மபயர்ச்மசொல்லுக்கு அகடயொை 

வருகிறது.) 

143. கீழ்க்கண்ட ம ாற்மறாடர்களுள் விகனயகடகய குறிக்கும் மதாடர் எது? 

அ) ம ான்னைள் கலா   ஆ)  கிழ்நன் ம ல்ல வந்தொன் 
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இ) நான் ைந்லதன்    ஈ) அன்பர ன் நல்ல கபயன் 

(விளக்ைம் : இதில் ம ல்ல என்னும் மசொல் வந்தொன் என்னும் விகனப் பயனிகலக்கு அகடயொை 

வருகிறது) 

144. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது தைறானது ? 

1. பந்து உருண்டது – தன்விகன 

2. பந்கத உருட்டினான் - காரண விகன 

3. பந்கத உருட்டகைத்தான் – பிறவிகன 

அ) 2 , 3    ஆ) 1, 2  இ) 1, 3    ஈ) எதுவுமில்கல 

(விளக்ைம்:  

 பந்கத உருட்டினொன் – பிறவிகன 
 பந்கத உருட்டகவத்தொன் – ைொரை விகன ) 

145. விகனயின் பயன் எழுைாகயச் ல ரு ாயின் அது ____ எனப்படும் . 
அ) தன் விகன     ஆ) பிறவிகன  
இ) காரணவிகன     ஈ) ம ய்விகன 

146. விகனயின் பயன் எழுைாகயயன்றிப் பிறிமதான்கறச் ல ரு ாயின் ____ எனப்படும் . 
அ) தன் விகன     ஆ) பிறவிகன  
இ) காரணவிகன     ஈ) ம ய்விகன 

147. எழுைாய் தாலன விகனகய நிகழ்த்தா ல், விகன நிகழ்ைதற்குக் காரண ாக இருப்பது____ 
எனப்படும் . 
அ) தன் விகன     ஆ) பிறவிகன  
இ) ைொரைவிகன    ஈ) ம ய்விகன 

148. காரண விகனகள் கீழ்க்கண்ட எந்த துகண விகனககள இகணத்து உருைாக்கப்படுகின்றன. 

1. ம ய்   2. கை  3. வி   4. பி   5. பண்ணு 

அ) அகனத்தும்    ஆ) 1, 2, 3  

இ) 2, 3, 4     ஈ) 1, 2, 5 

(விளக்ைம்: ைொரை விகனைள், வி, பி லபொன்ற விகுதிைகளக் மைொண்டும் மசய், கவ, பண்ணு 

லபொன்ற துகை விகனைகள இகைத்தும் உருவொக்ைப்படுகின்றன. ) 

149. ‘ நடந்தான் ' என்ற தன்விகன மதாடரின் காரணவிகன என்ன? 
அ) நட   ஆ) நடந்து   இ) நடத்து   ஈ) நடத்தச் மசய்தொர் 
(விளக்ைம்: எழுவொய் விகன நிைழ்வதற்குக் ைொரை ொை உள்ளது) 

150. 'அடக்கு ‘ என்ற பிறவிகன மதாடரின் தன்விகன ______. 

அ) அடங்கு     ஆ) அடக்கச் ம ய்தாள்   
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இ) அடக்கி     ஈ) அடக்கு 
(விளக்ைம் : விகனயின் பயன் எழுவொகயச் லசர்கிறது) 

151. ‘ திருத்தினான் ‘ என்பது எவ்ைகக விகன 

அ) தன்விகன     ஆ) பிறவிகன  

இ) காரணவிகன     ஈ) ம ய்விகன 

152. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ‘ ஆடினான் ‘ என்பதன் காரணவிகன என்ன? 
1. ஆட்டினான்   2. ஆட்டுவித்தான்  3. ஆடகைத்தான் 

அ) அகனத்தும்  ஆ) 1, 2   இ) 2 , 3   ஈ) 1,3 

( குறிப்பு : ஆட்டினொன் - பிறவிகன) 

153. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ‘  ாறுைாள் ‘ என்பதன் காரணவிகன என்ன? 
1.  ாற்றுைாள்   2.  ாற்றுவித்தாள்  3.  ாறச்ம ய்தாள் 

அ) அகனத்தும்   ஆ) 1, 2   இ) 2 , 3   ஈ) 1,3 

(குறிப்பு :  ொற்றுவொள் – பிறவிகன) 

154. ' காண் ' என்ற தன்விகனயின் காரணவிகன என்ன? 

அ) காட்டு    ஆ) காட்ட   இ) காட்டி   ஈ) ைொட்டுவி 

(விளக்ைம்: எழுவொய் விகன நிைழ்வதற்குக் ைொரை ொை உள்ளது) 

155. ' ம ய்யகைத்தான் ‘ என்ற காரண விகனயிகன பிறவிகனயாக  ாற்றுக 
அ) ம ய்    ஆ) ம ய்தான்  இ) மசய்வித்தொன்  ஈ) ம ய்த 

156. ' ைரகைத்தார் ‘ என்பதகன தன் விகனயாக  ாற்றுக 
அ) ைருவி    ஆ) ைருவித்தார்  இ) ைருைார்   ஈ) வொ 

157. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ம யப்பாட்டு விகனககள உருைாக்கும் துகண விகனகள் எகை?  

1. உண்   2. மபறு  3. ஆயிற்று   4. லபாயிற்று   5. லபானது 

அ) அகனத்தும் சரி   ஆ) 1, 2, 3   இ) 2, 3, 4    ஈ) 1 , 3, 4 

158. ' லகாைலன் மகாகலயுண்டான் ‘ இது எவ்ைகக மதாடர் ? 

அ) ம ய்விகனத் மதாடர்   ஆ) மசயப்பொட்டு விகனத் மதொடர் 
இ) தன்விகனத் மதாடர்   ஈ) பிறவிகனத் மதாடர் 

159. ‘ பாட்டுப் பாடுகிறாள் ‘ என்பது எவ்ைகக மதாடர் 
அ) மசய்விகனத் மதொடர்  ஆ) ம யப்பாட்டு விகனத் மதாடர் 
இ) தன்விகனத் மதாடர்   ஈ) பிறவிகனத் மதாடர் 

160. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது  ரியானது? 
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1. ம ய்பைகர முதன்க ப்படுத்தும் விகன ம ய்விகன. 

2. ம யப்படு மபாருகள முதன்க ப்படுத்தும் விகன ம யப்பாட்டு விகன 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1  ட்டும்  ரி  
இ) 2  ட்டும்  ரி    ஈ) அகனத்தும் தைறு 

161. மபாருத்துக. 
   மதாடர் ைகககள்      (எ – கா) 
1. எழுைாய்த் மதாடர்   i) அண்ணலனாடு ைருைான் 

2. விகனமுற்றுத் மதாடர்  ii) ைந்தான்  கன் 

3. லைற்றுக த் மதாடர்   iii)  ன்னன் ைந்தான் 

4. விளித் மதாடர்   iv) பாம்பு பாம்பு 
5. அடுக்குத் மதாடர்   v) நண்பா லகள் 

 

அ)  i  ii  iii  iv  v 

ஆ)  ii  iii  v  iv  i 

இ)  iii  v  ii  i  iv 

ஈ)   iii   ii  i  v  iv 

162. மபாருத்துக 
மதாடர் ைகககள்                          ( எ – கா ) 
1. மதரிநிகல விகனமயச் த் மதாடர்   i) உண்ணச் ம ன்றான் 

2. குறிப்பு விகனமயச் த் மதாடர்    ii) நன்கு லபசினான் 

3. மதரிநிகலப் மபயமரச் த் மதாடர்   iii) பாடும் குயில் 

4. குறிப்புப் மபயமரச் த் மதாடர்   iv) இனிய காட்சி 

 

அ)  i  ii  iii  iv  

ஆ)  ii  iii  iv  i 

இ)  iii  ii  i  iv 

ஈ)  iv  iii  ii  i 

163.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு 

1. அப்துல் லநற்று ைந்தான் - தன்விகனத் மதாடர் 
2. அப்துல் லநற்று ைரைகழத்தான் – பிறவிகனத் மதாடர் 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1  ட்டும்  ரி  
இ) 2  ட்டும்  ரி    ஈ) அகனத்தும் தைறு 

164.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு 
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1. கவிதா உகர படித்தாள் – ம ய்விகனத் மதாடர் 
2. உகர கவிதாைால் படிக்கப்பட்டது – ம யப்பாட்டு விகனத் மதாடர் 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1  ட்டும்  ரி  
இ) 2  ட்டும்  ரி    ஈ) அகனத்தும் தைறு 

165.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு 

1. உகர கவிதாைால் படிக்கப்பட்டது – உடன்பாட்டு விகனத் மதாடர் 
2. கு ரன்  கழயில் நகனந்தான் – ம யல்பாட்டு விகனத் மதாடர் 
3. கு ரன்  கழயில் நகனயவில்கல - எதிர் கற விகனத் மதாடர் 
அ) அகனத்தும்  ரி    ஆ) 1  ட்டும்  ரி  
இ) 2  ட்டும்  ரி    ஈ) 3  ட்டும் சரி 

(விளக்ைம்: 1. உகர ைவிதொவொல் படிக்ைப்பட்டது – மசயப்பொட்டு விகனத் மதொடர் 
2. கு ரன்  கழயில் நகனந்தொன் – உடன்பொட்டு விகனத் மதொடர் ) 

166. மபாருத்துக. 
1. என் அண்ணன் நாகள ைருைான்   i) மபயர்ப் பயனிகலத் மதாடர் 
2. எவ்ைளவு உயர ான  ரம்     ii) கட்டகளத் மதாடர் 
3. உள்லள லபசிக் மகாண்டிருப்பைர் யார்?  iii) வினாத் மதாடர் 
4. பூக்ககளப் பறிக்காதீர்      iv) உணர்ச்சித் மதாடர் 
5. இது நாற்காலி              v) ம ய்தித் மதாடர் 

 

அ)  i  ii  iii  iv  v 

ஆ)  v  iv  iii  ii  i 

இ) iii  v  ii  i  iv 

ஈ)  iii  ii  i  v  iv 

167. “ பதவிகய விட்டு நீக்கினான் “ - தன்விகனத் மதாடராக  ாற்றுக 
அ ) பதவிகய விட்டு நீங்கினொன் ஆ) பதவிகய விட்டு நீக்குவித்தான் 

இ) பதவிகய விட்டு நீங்கினாலிலன் ஈ) பதவிகய விட்டு நீக்கு 

168. "ம ாழியியல் அறிஞர்கள் திராவிட ம ாழிககள ஆய்வு ம ய்தனர்" - பிறவிகனத் மதாடராக 
 ாற்றுக 
அ) ம ாழியியல் அறிஞர்கள் திராவிட ம ாழிககள ஆய்வு ம ய்ய கைத்தனர் 
ஆ) ம ொழியியல் அறிஞர்ைள் திரொவிட ம ொழிைகள ஆய்வு மசய்வித்தனர். 
இ) ம ாழியியல் அறிஞர்கள் திராவிட ம ாழிககள ஆய்வு ம ய்திலர். 
ஈ) ம ாழியியல் அறிஞர்கள் திராவிட ம ாழிககள ஆய்வு ம ய்யா லில்கல. 
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169. " திராவிட ம ாழிககள மூன்று ம ாழிக் குடும்பங்களாகப் பகுத்துள்ளனர்” - ம யப்பாட்டு 
விகனத் மதாடராக  ாற்றுக. 
அ) திராவிட ம ாழிககள மூன்று ம ாழிக் குடும்பங்களாகப் பகுத்தனர். 
ஆ) திராவிட ம ாழிககள மூன்று ம ாழிக் குடும்பங்களாகப் பகுப்பு ம ய்தனர் 
இ) திரொவிட ம ொழிைள் மூன்று ம ொழிக் குடும்பங்ைளொைப் பகுக்ைப்பட்டது. 

ஈ) திராவிட ம ாழிககள மூன்று ம ாழிக் குடும்பங்களாகப் பகுப்பு ம ய்திலர் 
170. "நிலைன் சிறந்த பள்ளியில் படித்தார் " - காரண விகனத் மதாடராக  ாற்றுக. 
அ) நிலைன் சிறந்த பள்ளியில் படித்திலன் 
ஆ) நிலவன் சிறந்த பள்ளியில் படிக்ை மசய்தொர். 
இ) நிலைன் சிறந்த பள்ளியில் படி. 
ஈ) நிலைன் சிறந்த பள்ளியில் படிக்க கைத்தான் 

171. "பாடினான் “ -எழுைாய்த் மதாடராக  ாற்றுக 
அ) அவன் பொடினொன்   ஆ) அைனா பாடினான் 

இ) பாடினான் அைன    ஈ) நீ பாடு 

172. மபாருத்துக 
எண்கள்               தமிழ் எண்கள் 

1. பன்னிரண்டு   i) கஉ 

2. பதின்மூன்று   ii) க௩ 

3. நாற்பத்து மூன்று  iii) ௪௩ 

4. எழுபத்மதட்டு   iv) எஅ 

5. மதாண்ணூறு  v) ௯o 

 

அ)  i   ii  iii  iv  v 

ஆ)  ii  iii  v  iv  i 

இ)  iii v  ii  i  iv 

ஈ)  iii  ii  i  v  iv 

173. தைறான இகணகயத் லதர்ந்மதடு. 

அ) உருபன் – Morpheme     

ஆ) ஒளியன் – Phoneme 

இ) ஒப்பிலக்கணம் – Comparative Grammer 

ஈ) லபரகராதி – Lexicon 

( விளக்ைம்: ஒலியன் – Phoneme) 
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174. கீழ்க்கண்டைற்றுள் மபாருந்தாத ம ால்கலத் லதர்ந்மதடு 

அ) நாைாய்   ஆ) ைங்கம்   இ) லதாணி   ஈ)  ொனு 

175. தமிழ் விடு தூது _____ என்னும் இலக்கிய ைகககயச் ல ர்ந்தது. 

அ) மதாடர் நிகலச் ம ய்யுள்  ஆ) புதுக்கவிகத 
இ) சிற்றிலக்கியம்   ஈ) தனிப்பாடல் 

176. விடுபட்ட இடத்திற்குப் மபாருத்த ான விகட ைரிக கயக் குறிப்பிடுக. 
1. ___இனம்    2. ைண்ணம் _____.  

3. _____ குணம்    4. ைனப்பு ____ 

அ) மூன்று , நூறு , பத்து, எட்டு ஆ) எட்டு, நூறு, பத்து, மூன்று 

இ) பத்து, நூறு, எட்டு, மூன்று  ஈ) நூறு , பத்து , எட்டு , மூன்று 

177. " காலம் பிறக்கும்முன் பிறந்தது தமிலழ! 
       காலமும் நிகலயாய் இருப்பதும் தமிலழ! “ 
– இவ்ைடிகளில் பயின்று ைரும் நயங்கள் 

அ) முரண், எதுகக, இரட்கடத் மதாகட ஆ) இகயபு, அளமபகட, ம ந்மதாகட 
இ) எதுகை, ல ொகன, இகயபு  ஈ) ல ாகன, முரண், அந்தாதி 

178. " அழியா ைனப்பு , ஒழியா ைனப்பு , சிந்தா  ணி - அடிக்லகாடிட்ட ம ாற்களுக்கான இலக்கணக் 
குறிப்பு 
அ) லைற்றுக த்மதாகக   ஆ) ஈறு மைட்ட எதிர் கறப் மபயமரச்சம் 

இ) பண்புத்மதாகக    ஈ) விகனத் மதாகக 
179. "ஒருைாய் உணைாய் உள தமிலழ! ஓர்ந்லதன்; நீ பாட்டுக் 
கணைாய் ைழிைரும் காற்ற!" 
- இவ்ைரிககள இயற்றியைர் யார்? 
அ) கண்ணதா ன்    ஆ) கைரமுத்து      

இ) வொலி      ஈ) சுரதா 
180. " அழகு என்னும் லபமராழுங்லக, ம ய்லய,  க்கள் 

       அகத்திலும் நீ குடியிறிருக்க லைண்டுலைலன!" 

- இவ்ைரிககள இயற்றியைர் யார்? 
அ) கண்ணதா ன்    ஆ) கைரமுத்து  

இ) ைாலி      ஈ)  . இமல. தங்ைப்பொ 
181.  ரியான இகணகயத் லதர்ந்மதடு. 

1. திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் – கால்டுமைல் 
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2. ம ாழிப்மபயர்ப்பும் ஒலிமபயர்ப்பும் -  ணகை முஸ்தபா 
3. தமிழ்நகடக் ககலயடு - என்.ம ாக்கன் 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2  ரி  
இ) 1 , 3  ரி     ஈ) 1  ட்டும்  ரி 
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