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9th Tamil Questions - Part 2 [New Book] 

1. "மாமழை ப ாற்றுதும் மாமழை ப ாற்றுதும்“ என்று  ாடியவர் யார்? 

அ) கம் ர்      ஆ) சீத்தழை சாத்தனார்  
இ) இளங்ககோவடிகள்    ஈ) ஒளழவயார் 

2. உைக சுற்றுச்சூைல் நாள் ____. 

அ) ஜூன் 6     ஆ) ஜூன் 5  

இ) ஜூழை 5     ஈ) ஜூழை 6 

3. கூற்று : ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூன் 5 உைக சுற்றுச்சூைல் நாளாக வகாண்டாடப் டுகிறது. 
காரணம் : சுற்றுச்சூைல்  ாதிக்கப் டுவழத தடுக்கவும், வன விைங்குகழள  ாதுகாக்கவும் இந்த நாள் 

வகாண்டாடப் டுகிறது. 

அ) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியான விளக்கம். 
ஆ) கூற்று சரி கோரணம் தவறு 

இ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

ஈ) கூற்று தவறு காரணம் சரி 
(கோரணம் : இயற்கக வழங்கிய தண்ணீரின் இன்றியகையோகை குறித்து எல்க ோரும் சிந்திக்ககவ 
இந்த நோள் ககோண்டோடப்படுகிறது). 

4. " மழை உைவுக்கு உதவுகிறது. விழதத்த விழத ஆயிரமாகப் வ ருகுகிறது. நிைமும் மரமும் உயிர்கள் 

பநாயின்றி வாை பவண்டும் என்ற பநாக்கில் வளர்கின்றன “ என்று கூறியவர் 
அ) திருவள்ளுவர்    ஆ) சமண முனிவர்கள்  

இ) ஒளழவயார்     ஈ) ைோங்குடி ைருதனோர் 
5. ஏரிழய கண்மாய் என்று அழைக்கும் நிைப் குதி எது ? 
அ) போண்டி ைண்ட ம்    ஆ) பசாை மண்டைம்  
இ) பசர மண்டைம்    ஈ) வதாண்ழட மண்டைம் 

(குறிப்பு : கம்ைோய் என்பது வட்டோர வழக்குச் கசோல் ோகும்) 

6. மணற்  ாங்கான இடத்தில் பதாண்டி சுடுமண் வழளயமிட்ட கிணற்றுக்கு _____ என்று வ யர். 
அ) கண்மாய்     ஆ) உகறக்கிணறு   

இ) ஊருணி     ஈ) குளம் 
7. மக்கள்  ருகும் நீர் உள்ள நீர்நிழை ______ எனப் டும். 
அ) கண்மாய்     ஆ) உழறக்கிணறு  
இ) ஊருணி     ஈ) குளம் 

8. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழள ஆராய்க. 
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1. கல்ைழணயின் நீளம் 1060 அடி ஆகும். 
2. கல்ைழணயின் அகைம் 40 முதல் 60 அடி. 
3. இதன் உயரம் 15 முதல் 28 அடி ஆகும். 
4. தமிைகத்தின் விரிவான  ாசனத் திட்டமாக கல்ைழண உள்ளது. 

அ) அழனத்தும் சரி    ஆ) 2 , 4 சரி  

இ) 1, 2,4 சரி     ஈ) 2, 3, 4 சரி 
(விளக்கம் : 1 . கல் கணயின் நீளம் 1080 அடி ஆகும். 
                3. இதன் உயரம் 15 முதல் 18 அடி ஆகும். ) 

9. " உணவவனப் டுவது நிைத்வதாடு நீபர " எனும்  ாடல் இடம்வ ற்றுள்ள நூல் ___ 

அ) அகநானூறு     ஆ) புறப்போட்டு  

இ)  ரி ாடல்     ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ழை 

10. நாட்டின் சிறந்த அரண்களுள் நீபர முதன்ழமயானது என்று கூறியவர் 
அ) ஒளழவயார்     ஆ) கம் ர்  
இ) மாங்குடி மருதனார்    ஈ) திருவள்ளுவர் 

11. கல்ைழணயின் கட்டுமான உத்திழய வகாண்டு கட்டப் ட்ட அழண எது? 

அ) கதளலீஸ்வரம் – ககோதோவரி  ஆ) கிராண்ட் அழணக்கட்டு  

இ) முல்ழைப் வ ரியாறு அழண   ஈ) வதளலீஸ்வரம் – யமுழன 

12. "நீரும் நீராடலும் வாழ்வியபைாடு பிழணக்கப் ட்டழவயாக விளங்குகின்றன” என்றவர் 
அ) மாங்குடி மருதனார்    ஆ) வசந்நாப் ப ாதார்  
இ) கதோ. பரைசிவன்    ஈ) முகிைன் 

13. தமிழ்நாடு எந்த வழகயான மண்டைத்தில் அழமந்துள்ளது? 

அ) கவப்ப ைண்ட ம்    ஆ) மிதவவப் மண்டைம்  
இ) அயன மண்டைம்    ஈ) குளிர் மண்டைம் 

14. "குள்ளக் குளிரக் குழடந்து நீராடி" என்று கூறியவர் யார்? 
அ) வதா. ரமசிவன்    ஆ) மாங்குடி மருதனார்  
இ) ஒளழவயார்     ஈ) ஆண்டோள் 

15. வதய்வச் சிழைகழளக் குளிர்க்க ழவப் ழத ___ என்று கூறுவர் . 
அ) நீராட்டு     ஆ) கடைாடுதல்  
இ) திருைஞ்சனம் ஆடல்    ஈ) திருமஞ்சன நீராட்டு 

16. வதா.  ரமசிவன் அவர்களின் கீழ்க்கண்ட கூற்ழற ஆராய்க . 
1. குளித்தல் என் தற்கு உடம்பிழனத் தூய்ழம வசய்தல் அல்ைது அழுக்கு நீக்குதல் என் து 

வ ாருள். 
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2. குளிர்த்தல் என் பத குளித்தல் என்று ஆயிற்று . 

3. குள்ளக் குளிரக் குழடந்து நீராடி என்று கூறினார் . 
4. நீரும் நீராடலும் வாழ்வியபைாடு பிழணக்கப் ட்டழவயாக விளங்குகின்றன என்று கூறினார். 
அ) 2 மட்டும் சரி     ஆ) 2 , 4 சரி  

இ) 1, 2, 4 சரி     ஈ) அழனத்தும் சரி 
(விளக்கம் : 1. குளித்தல் என்பதற்கு உடம்பிகனத் தூய்கை கசய்தல் அல் து அழுக்கு 
நீக்குதல் என்பது கபோருளல் . சூரிய கவப்பத்தோலும், உடல் உகழப்போலும் கவப்பைகடந்த 
உடக க் குளிர கவத்தல் என்பகத அதன் கபோருள். 

3. குள்ளக் குளிரக் குகடந்து நீரோடி என்று கூறியவர் ஆண்டோள்) 

17. இந்திய நீர் ாசனத்தின் தந்ழத என அழைக்கப் டு வர் யார்? 
அ) ஆர்தர் வவல்வைஸ்லி   ஆ) கரிகாைன்  

இ) ஆர்தர் கோட்டன்    ஈ) டல்வ ௌசி 

18. காவிரி  ாசனப்  குதிக்கு தனிப் வ ாறுப் ாளராக ஆர்தர் காட்டன் நியமிக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ) 1829   ஆ) 1830   இ) 1929   ஈ) 1828 

19. பகாதாவரி ஆற்றின் குறுக்பக வதௌலீஸ்வரம் அழண கட்டப் ட்ட ஆண்டு 

அ) 1870   ஆ) 1829   இ) 1875   ஈ) 1873 

20.  ைந்தமிைரின் அழண கட்டும் திறழனயும்  ாசன பமைாண்ழமழயயும் உைகுக்கு எடுத்துக் கூறியவர் 
யார்? 

அ) ஆர்தர் கோட்டன்    ஆ) டல்வ ௌசி  

இ) ஆர்தர் வவல்வைஸ்லி   ஈ) கரிகாைன் 

21. "சனி நீராடு” என் து யாருழடய வாக்கு 

அ) கணிபமதாவியர்    ஆ) ஆண்டாள்  

இ) ஒளகவயோர்     ஈ) கம் ர் 
22. முல்ழைப் வ ரியாறு அழணழயக் கட்டியவர் யார் ? 
அ) ஜோன் கபன்னிகுவிக்   ஆ) ஆர்தர் காட்டன்  

இ) கரிகாைன்     ஈ) ஜார்ஜ் யுக்பளாப ாப் 
23. முல்ழைப் வ ரியாறு அழண நீர் கீழ்க்கண்ட எந்வதந்த மாவட்டங்களின் விவசாயத்திற்கும் 
குடிநீருக்கும்  யன் டுகிறது . 

1. திண்டுக்கல், திருவநல்பவலி, மதுழர 
2. திண்டுக்கல், பதனி, மதுழர 
3. சிவகங்ழக, இராமநாதபுரம் 
4. சிவகங்ழக, கன்னியாகுமரி 
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அ) 1 , 3   ஆ) 2 , 3   இ) 2 , 4   ஈ) 1,4 

24. சிறியதாய் அழமந்த குளிக்கும் நீர்நிழை எவ்வாறு அழைக்கப் டுகிறது 

அ) கண்மாய்   ஆ) குண்டம்   இ) பகணி   ஈ) அருவி 

25. கமழை நீர்  ாய்ச்சும் அழமப்புள்ள கிணறு எவ்வாறு அழைக்கப் டுகிறது? 

அ) கட்டுக்கிணறு     ஆ) உழறக்கிணறு  

இ) ஆழிக்கிணறு     ஈ) பூட்கடக்கிணறு 

26. கூவல் என் து ___ 

அ) உவர்ைண் நி த்தில் கதோண்டப்படும் நீர்நிக  

ஆ) அகைமும் ஆைமும் உள்ள வ ருங்கிணறு 

இ)  ாண்டி மண்டைத்தில் ஏரிக்கு வைங்கப் டும் வ யர் 
ஈ) அடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது 

27. அடி நிைத்து நீர், நீர் மட்டத்திற்குக் வகாப்புளித்து வரும் உற்று எவ்வாறு அழைக்கப் டுகிறது? 
அ) ஊற்று      ஆ) குண்டு  

இ) குமிழி ஊற்று     ஈ) இைஞ்சி 

28. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பவளாண்ழமப்  ாசன நீர்த்பதக்கம் எது? 

அ) குளம்    ஆ) ஏரி   இ) பகணி   ஈ) கட்டுக்கிணறு 

29. பகாட்ழடயின் புறத்பத அகழ்ந்தழமக்கப் ட்ட நீர் அரண் எவ்வாறு அழைக்கப் டுகிறது ? 
அ) ஆழிக்கிணறு   ஆ) அகழி   இ) சிழற   ஈ) புனர்குளம் 

30. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது ? 

அ) அருவி - மழை முகட்டுத் பதக்க நீர் குத்திட்டு குதிப் து. 

ஆ) ஆழிக்கிணறு - கடைருபக பதாண்டிக் கட்டிய கிணறு 

இ) குண்டு - கதக்கப்பட்ட கபரிய நீர்நிக  

ஈ) ஆறு -வ ருகி ஓடும் நதி 

(விளக்கம் : குண்டு - குளிப்பதற்ககற்ற சிறு குளம்) 

31. சரழள நிைத்தில் பதாண்டி கல், வசங்கற்களால் அகச் சுவர் கட்டிய கிணறு எவ்வாறு 

அழைக்கப் டுகிறது 

அ) கட்டுக் கிணறு    ஆ) பகணி  

இ) சிழற      ஈ) பூட்ழடக் கிணறு 

32. நீர்வரத்து மழடயின்றி மழை நீழரபய வகாண்டுள்ள குளிக்கும் நீர் நிழை எவ்வாறு 

அழைக்கப் டுகிறது 

அ) கட்டுக் கிணறு    ஆ) புனர் குளம்  
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இ) சிழற      ஈ) பூட்ழடக் கிணறு 

33. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது ? 

அ) இைஞ்சி –  ைவழகக்கும்  யன் டும் நீர்த்பதக்கம் 
ஆ) ஊற்று - அடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது 

இ) பகணி - அகைமும் ஆைமும் உள்ள வ ருங் கிணறு 

ஈ) சிகற – சிறியதோய் அகைந்த குளிக்கும் நீர்நிக  

(விளக்கம் : சிகற - கதக்கப்பட்ட கபரிய நீர்நிக ) 

34. ஆர்தர் காட்டன் கல்ைழணக்கு இட்டப்வ யர் _____ 

அ) வதௌலீஸ்வரம் அழணக்கட்   ஆ) கிரோண்ட் அகணக்கட் 

இ) பிக் அழணக்கட்    ஈ) காட்டன் அழணக்கட் 
35.  ாசனத்திற்கு வ ருமளவில்  யன் டுத்தப் டும் நீர்நிழைகள் எழவ? 
அ ) ஆறு, குளம்     ஆ) ஆறு, கிணறு  
இ) ஏரி, கிணறு     ஈ) ஏரி, குளம் 

36. குமிழித் தூம்பு என்னும் அழமப்பு யாருழடய காைத்தில்  யன் டுத்தப் ட்டது . 

அ) பசரர் காைம்     ஆ)  ல்ைவர்கள் காைம்  
இ) கசோழர் கோ ம்     ஈ) நாயக்கர்கள் காைம் 

37. கூற்று : நம் முன்பனார்கள்  ல்பவறு வழகயான நீர்நிழை வடிவங்கழள உருவாக்கி நீழர 
 ாதுகாத்தனர்- 
காரணம் : நீபர மனித வாழ்வின் அடித்தளம் . 
அ) கூற்று சரி காரணம் தவறு 

ஆ) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி , சரியான விளக்கமல்ை 

இ) கூற்று கோரணம் இரண்டும் சரி , சரியோன விளக்கம் 

ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

38. வ ாருத்துக 
1. குந்த  i) கவழை  

2. கந்தம்  ii) பமல் 

3. மிழச  iii) மணம் 
4. விசனம்  iv) உட்கார 
அ) i  ii  iii  iv 

ஆ) ii  iii  i  ii 

இ)  iv  iii  ii  i 

ஈ)  iii  ii  iv  i 
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39. இைக்கணக் குறிப்புத் தருக . 
      வவந்து ,வவம்பி, எய்தி 

அ) வ யவரச்சங்கள் 

ஆ) விழன முற்றுகள் 

இ) விகனகயச்சங்கள் 

ஈ) விழனத் வதாழககள் 

(விளக்கம் : விகனகயச்சம் என்பது ஒரு விகன முற்றிகன ஏற்று முடிவு கபறும் 

எச்சவிகனச்கசோல் ஆகும். இச்கசோற்கள் உ, இ என முடிவு கபறும்) 

40. இைக்கணக் குறிப்புத் தருக . 
     மூடு னி, ஆடுகிழள 

அ) வ யவரச்சங்கள் 

ஆ) விழன முற்றுகள் 

இ) விழனவயச்சங்கள் 

ஈ) விகனத் கதோகககள் 

(விளக்கம் : விகனத் கதோகக என்பது மூன்று கோ  விகனககளயும் கதோகுத்து ஒரு கசரக் 

குறிக்குைோறு வரும் கபயர்ச்கசோல் ஆகும். இச்கசோல் முக்கோ த்கதயும் உணர்த்தும் . ) 

41. இைக்கணக் குறிப்புத் தருக – வவறுங்கனவு 

அ ) விழனத்வதாழக 
ஆ) பண்புத்கதோகக 

இ) 2 ம் பவற்றுழமத் வதாழக 
ஈ) 7 ம் பவற்றுழமத் வதாழக 
(விளக்கம் : இரு கசோற்களுக்கிகடயில் 'கை’ விகுதி கதோக்கி வருவது பண்புத்கதோகக எனப்படும்) 

42.  கு த உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – விரித்த 
அ) விரித்து + அ    ஆ) விரி + த் + அ 

இ) விரி + த்+த்+அ   ஈ) விரி+த்+த 
43.  கு த உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – குழமந்தழன 

அ) குழமந்து + அழன   ஆ) குழம + த் + அழன 

இ) குழம + த் + அன் + ஐ   ஈ) குகை + த்(ந்) + த் + அன் + ஐ 

44. " விரித்த  விரி + த்+த்+அ " இதில் 'அ' என் தன்  கு த உறுப்பிைக்கணம் 
அ) விழனவயச்சவிகுதி    

ஆ) கபயகரச்சவிகுதி 
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இ) ஏவல்  ன்ழம விழனமுற்று விகுதி 

ஈ) ஏவல் ஒருழம விழனமுற்று விகுதி 

(விளக்கம் : அ, உம் ஆகியகவ கபயகரச்ச விகுதிகள் ஆகும்) 
45. " குழமந்தழன  குழம + த்(ந்) + த் + அன் + ஐ " இதில் 'ஐ' என் தன்  கு த உறுப்பிைக்கணம் 

அ) முன்னிழை  ன்ழம விழன முற்று விகுதி 
ஆ) முன்னிக  ஒருகை விகனமுற்று விகுதி 
இ) ஏவல்  ன்ழம விழனமுற்று விகுதி 
ஈ) ஏவல் ஒருழம விழனமுற்று விகுதி 

(விளக்கம் : ஐ, ஆய் ஆகியகவ முன்னிக  ஒருகை விகனமுற்று விகுதிகளோகும்) 

46. கவிஞர் தமிழ் ஒளி அவர்கள் வாழ்ந்த காைம் 
அ) 1924-1956    ஆ) 1924-1965 

இ) 1923- 1956    ஈ) 1923- 1965 

47. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கவிஞர் தமிழ் ஒளியின்  ழடப்புகள் எழவ? 
1. நிழைவ ற்ற சிழை 2. வீராயி 3. மாதவி காவியம் 4. தமிைர் சமுதாயம் 5 . கண்ணப் ன் 
கிளிகள் 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2, 5  

இ) 1, 2, 3,5     ஈ) 1, 2, 4 

48. கவிஞர் தமிழ்ஒளி குறித்த கூற்றுகளுள் எது தவறானது ? 

1. இவர் புதுழவயில் பிறந்தவர். 
2.  ாரதியாரின் வழித்பதான்றைாகவும்  ாரதியாரின் மாணவராகவும் விளங்கியவர். 
3. பம தினபம வருக, குருவிப்  ட்டி, கவிஞனின் காதல் முதைானழவ இவரின்  ழடப்புகள் 
ஆகும். 
அ) 1 , 2      ஆ) 2 ைட்டும்  

இ) 3 மட்டும்     ஈ) எதுவுமில்ழை. 

( விளக்கம் : கவிஞர் தமிழ் ஒளி போரதியோரின் வழித் கதோன்ற ோகவும் போரதிதோசனின் 
ைோணவரோகவும் விளங்கியவர். ) 

49. "காைம் எனும்புயல் சீறி எதிர்க்கக் கைங்கும் ஒரு மனிதன் 

  ஓைமிடக் கரம் நீட்டிய ப ால்இடர் எய்தி உைன்றழனபய! “ 

என்ற வரிகள் இடம்வ ற்றுள்ள நூல் 

அ) வீராயி      ஆ)  மாதவி காவியம்  
இ) தமிைர் சமுதாயம்    ஈ) தமிழ்ஒளியின் கவிகதகள் 

50. ‘’ குந்த நிைல்தரக் கந்த மைர்தரக் கூழர விரித்த இழை! 
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    வவந்து கருகிட இந்த நிறம்வரவவம்பிக் குழமந்தழனபயா ? “ 

என்னும் வரிகழள இயற்றியவர் யார் ? 

அ) சுரதா      ஆ) தமிழ்ஒளி  

இ)  ாரதிதாசன்     ஈ)  ாரதி 

51. காவிரியின்  ாழதவயல்ைாம் பூவிரியும் பகாைத்ழத அைகாக விவரிப் து எந்நூல் 

அ) சிைப் திகாரம்    ஆ) மணிபமகழை  

இ) கபரிய புரோணம்    ஈ) வழளயா தி 

52. சரியான இழணழய பதர்ந்வதடு. 

1. மா – வண்டு 

2. மது – பதன் 

3. வாவி – வ ாய்ழக 

அ) அகனத்தும் சரி   ஆ) 1, 2 சரி  

இ) 2 , 3 சரி    ஈ) 1,3 சரி 

53. வ ாருத்துக. 
1. வளர் முதல்  i) வநற் யிர் 
2. கழை   ii) கரும்பு 
3. குழை   iii) சிறு கிழள 

4. கா    iv) பசாழை 

அ) i  ii  iii  iv 

ஆ) ii  iii  i  ii 

இ)  iv  iii  ii  i 

ஈ)  iii  ii  iv  i 

54. வ ாருத்துக. 
1. தரளம்  i) வரப்பு 
2.  ணிைம்  ii) சங்கு 

3. வரம்பு  iii) முத்து 

4. அரும்பு  iv) மைர் வமாட்டு 

அ)  i  ii  iii  iv 

ஆ) iii  ii  i  iv 

இ)  iv  iii  ii  i 

ஈ)  iii  ii  iv  i 
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55. வ ாருத்துக. 
1. மாடு   i)  க்கம் 
2. வநருங்குவழள  ii) வநருங்குகின்ற சங்குகள் 

3. பகாடு   iii) குளக்கழர 
4. ஆடும்   iv) நீராடும் 
5. துழதந்து எழும்  v) கைக்கி எழும் 
அ) i  ii  iii iv  v 

ஆ) ii  v   iii  i  ii 

இ)  iv  iii  v   ii  i 

ஈ)  iii  ii  iv  v   i 

56. வ ாருத்துக. 
1. பமதி   i) இளழமயான வாழளமீன் 

2. கன்னிவாழள  ii) எருழம 
3.  சுரிவழள   iii) சங்கு 

4. பவரி   iv) பதன் 

5. சூடு   v) வநல் அரிக்கட்டு 

அ) i  ii  iii  iv  v 

ஆ) ii  v   iii  i  ii 

இ)  ii  i  iii  iv  v 

ஈ)  iii  ii  iv  v   i 

57. வ ாருத்துக 
1.  கடு   i) மழையுச்சி 

2.  ாண்டில்   ii) எருழமக்கடா 
3. சிமயம்   iii) வட்டம் 
4. நரந்தம்   iv) நாரத்ழத 
அ)  i  ii  iii  iv 

ஆ) iii  ii  i  iv 

இ)  iv  iii  ii  i 

ஈ)  ii  iii  i  iv 

58. வ ாருத்துக. 
1. நாளிபகரம்  i) வதன்ழன 

2. பகாளி   ii) அரசமரம் 
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3. சாைம்   iii) ஆச்சாமரம் 
4. தமாைம்   iv)  ச்சிழை மரங்கள் 

அ) i  ii  iii  iv 

ஆ) iii  ii  i  iv 

இ)  iv  iii  ii  i 

ஈ)  iii  ii  iv  i 

59. வ ாருத்துக 
1. இரும்ப ாந்து  i)  ருத்த  ழனமரம் 
2. சந்து   ii) சந்தன மரம் 
3. நாகம்   iii) நாகமரம் 
4. காஞ்சி   iv) ஆற்றுப்பூவரசு 
அ) i  ii  iii  iv 

ஆ) iii  ii  i  iv 

இ)  iv  iii ii  i 

ஈ)  iii  ii  iv  i 

60. " காவடல்ைாம் கழைக்கரும்பு காவவல்ைாம் குழைக் கரும்பு 
மாவடல்ைாம் கருங்குவழள வயவைல்ைாம் வநருங்குவழள “ 

- இவ்வரிகள் எந்நூலில் இடம்வ ற்றுள்ளன . 

அ) சிைப் திகாரம்    ஆ) மணிபமகழை  

இ) கபரிய புரோணம்    ஈ) வழளயா தி 

61. இைக்கணக் குறிப்புத் தருக . 
     கருங்குவழள , வசந்வநல் 

அ ) விழனத்வதாழககள் 

ஆ) பண்புத்கதோகககள் 

இ) 2 ம் பவற்றுழமத் வதாழககள் 

ஈ) 7 ம் பவற்றுழமத் வதாழககள் 

(விளக்கம் : இரு கசோற்களுக்கிகடயில் 'கை’ விகுதி கதோக்கி வருவது பண்புத்கதோகக எனப்படும்) 

62. இைக்கணக் குறிப்புத் தருக – விரிமைர் 
அ) வ யவரச்சம் 
ஆ) விழன முற்று 

இ) விழனவயச்சம் 
ஈ) விகனத் கதோகக 
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(விளக்கம் : விகனத் கதோகக என்பது மூன்று கோ  விகனககளயும் கதோகுத்து ஒரு கசரக் 

குறிக்குைோறு வரும் கபயர்ச்கசோல் ஆகும். இச்கசோல் முக்கோ த்கதயும் உணர்த்தும் . ) 

63. இைக்கணக் குறிப்புத் தருக – தடவழர 
அ ) விழனத்வதாழக   ஆ)  ண்புத்வதாழக 
இ) 2 ம் பவற்றுழமத் வதாழக  ஈ) உரிச்கசோல்கதோடர் 
(விளக்கம் : ஒன்கற கபரிது படுத்திக் கோட்டுவது உரிச்கசோற்கறோடர் ஆகும்.சோ , உறு, தவ, நனி, கூர், 
கழி, கடி, ைோ, தட கபோன்ற கசோற்கள் உரிச்கசோற்களோக வரும்.) 

64.  கு த உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக - ாய்வன 

அ)  ாய்+வ் + அன   ஆ) போய்+வ் + அன் + அ 

இ )  ாய்ந்து + அன்+அ   ஈ)  ாய்நது + அ 

65. " ாய்வன   ாய் + வ்+ அன்+அ " இதில் 'அ ‘ என் தன்  கு த உறுப்பிைக்கணம்   
அ) ப வின்போல் விகனமுற்று விகுதி 
ஆ) முன்னிழை ஒருழம விழனமுற்று விகுதி 
இ) ஏவல்  ன்ழம விழனமுற்று விகுதி 
ஈ) ஏவல் ஒருழம விழனமுற்று விகுதி 

(விளக்கம் : ‘ அ, ஆ ‘ ஆகியகவ ப வின்போல் விகனமுற்று விகுதிகள்) 

66. திருத்வதாண்டத் வதாழக என்னும் நூழை இயற்றியவர் யார்? 

அ) பசக்கிைார்     ஆ) சுந்தரர்  
இ) நம்பியாண்டார் நம்பி    ஈ) நாவுக்கரசர் 

67. திருத்வதாண்டர் திருவந்தாதி என்னும் நூழை இயற்றியவர் யார்? 
அ) பசக்கிைார்     ஆ) சுந்தரர்  
இ) நம்பியோண்டோர் நம்பி    ஈ) நாவுக்கரசர் 

68. திருத்வதாண்டர் புராணம் என்னும் நூழை இயற்றியவர் யார்? 
அ) கசக்கிழோர்     ஆ) சுந்தரர்  
இ) நம்பியாண்டார் நம்பி    ஈ) நாவுக்கரசர் 

69. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழள ஆராய்க. 
1. திருத்வதாண்டத் வதாழக  அடியவர் வ ருழமழய ஓர் அடியில் கூறுகிறது. 

2. திருத்வதாண்டர் திருவந்தாதி ஒவ்வவாரு  ாடலிலும் அவ்வடியார்களின் சிறப்ழ க் கூறுவதாக 
அழமந்துள்ளது. 

3. திருத்வதாண்டர் புராணம் ஒவ்வவாரு புராணத்திலும் ஒவ்பவார் அடியாராக அறு த்து மூவரின் 
சிறப்புகழள விளக்கி  ாடப் ட்டது. 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2 சரி  
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இ) 2 , 3 சரி     ஈ) 1 , 3 சரி 
70. வ ரிய புராணம் கீழ்க்கண்ட எந்த நூல்கழள அடிப் ழடயாக வகாண்டு பசக்கிைாரால் இயற்றப் ட்டது 

1 . திருத்வதாண்டத் வதாழக    2 . திருத்வதாண்டர் திருவந்தாதி 

3. திருத்வதாண்டர் புராணம் 

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

71. கூற்று : திருத்வதாண்டர் புராணம், வ ரியபுராணம் என அழைக்கப் டுகிறது. 
காரணம்: இந்நூலின்  வ ருழம காரணமாக இது வ ரியபுராணம் என அழைக்கப் டுகிறது. 

அ) கூற்று சரி காரணம் தவறு 
ஆ) கூற்று தவறு காரணம் இரண்டும் சரி  
இ) கூற்று கோரணம் இரண்டும் சரி , சரியோன விளக்கம் 
ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

72. வ ரிய புராணம் இயற்றிய பசக்கிைார் எந்நூற்றாண்ழட சார்ந்தவர்? 

அ) கி.பி 11   ஆ) கி.பி 12   இ) கி.மு 11   ஈ) கி.மு 12 
73. பசக்கிைார் எந்த பசாை அரசரின் அழவயில் முதைழமச்சராக இருந்தார்? 
அ) முதைாம் குபைாத்துங்கன்  ஆ) இரண்டோம் குக ோத்துங்கன் 

இ) இராஜராஜ பசாைன்   ஈ) இராபசந்திர பசாைன் 

74. " க்திச்சுழவ நனி வசாட்டச் வசாட்டப்  ாடிய கவிவைவ " என்று பசக்கிைாழர  ாரட்டியவர் யார் ? 

அ) கம் ர்     ஆ)  ாரதியார் 
இ) மீனோட்சி சுந்தரனோர்   ஈ) திரு.வி.க 

75. "வானகபம, இளவவயிபை, மரச்வசறிபவ, நீங்கவளல்ைாம் 

கானலின் நீபரா? -வவறுங்காட்சி பிழைதாபனா?" 

என்று  ாடியவர் யார் ? 
அ)  ாரதிதாசன்     ஆ) போரதியோர்  
இ) தமிழ்ஒளி     ஈ) சுரதா 

76. “ உயிழர உருவாக்கு வர்கள் "  என நம் முன்பனார்கள் யாழர ப ாற்றினர்? 
அ) இயற்ழகழய உருவாக்கு வர்கள்  ஆ)  றழவகழள  ாதுகாப் வர்கள் 

இ) விைங்குகழள  ாதுகாப் வர்கள்  ஈ) நீர் நிக ககள உருவோக்குபவர்கள் 

77. " வான் உட்கும் வடிநீண் மதில், 

     மல்ைல் மூதூர் வய பவந்பத! " 
இவ்வரிகள் யாழர குறிக்கின்றன? 
அ) குட புைவியனார்    ஆ) போண்டியன் கநடுஞ்கசழியன்  

இ) 2ம் குபைாத்துங்கன்    ஈ) இராஜராஜபசாைன் 
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78. "நீர் இன்று அழமயா யாக்ழகக்கு எல்ைாம் 

உண்டி வகாடுத்பதார் உயிர் வகாடுத்பதாபர! “ 
என்று கூறியவர் யார்? 
அ) குட பு வியனோர்    ஆ)  ாண்டியன் வநடுஞ்வசழியன்  
இ) கபிைர்      ஈ) திருமூைர் 

79. வவட்சி முதலிய புறத்திழணகளுக்வகல்ைாம் வ ாதுவான வசய்திகழளயும் முன்னர் விளக்கப் டாத 
வசய்திகழளயும் கூறுவது ______ திழண .  

அ)  ாடாண்     ஆ) கபோதுவியல்  
இ) ழகக்கிழள     ஈ) வ ருந்திழண 

80. சான்பறார் வதளிவாய் ஆராய்ந்து வதளிந்த வ ாருள்கழளப் பிறர்க்குப்  யன் டுமாறு எடுத்துழரப் து 

_____ துழற . 
அ) இயன் வமாழித் துழற   ஆ) வ ாதுவியல் துழற  
இ) கபோருண்கைோழிக் கோஞ்சித் துகற  ஈ)  ாடாண் துழற 

81. சரியான வ ாருழள பதர்ந்வதடு 

யாக்ழக , புன்புைம் 
அ) நிைம் , புல்லிய நிைம்   ஆ) உடம்பு , புல்லிய நி ம் 

இ) உடம்பு, உைகம்    ஈ) உைகம், உடம்பு 
82. சரியான வ ாருழள பதர்ந்வதடு 

புணரிபயார் , தாட்கு 

அ) தந்தவர் , முயற்சி   ஆ) உதவி , ஆளுழம 
இ) வ ற்றவர், ஆளுழம   ஈ) உதவி, முயற்சி 

(குறிப்பு : தோட்சி – முயற்சி , ஆளுகை) 

83. இைக்கணக்குறிப்புத் தருக . 
      மூதூர், நல்லிழச, புன்புைம் 
அ) விழனத்வதாழககள்   ஆ) பண்புத்கதோகககள் 
இ) 2 ம் பவற்றுழமத் வதாழககள்  ஈ) 7 ம் பவற்றுழமத் வதாழககள் 
(விளக்கம் : இரு கசோற்களுக்கிகடயில் 'கை’ விகுதி கதோக்கி வருவது பண்புத்கதோகக எனப்படும்) 

84. இைக்கணக்குறிப்புத் தருக – நிறுத்தல் 

அ) அல் ஈற்று விழனமுற்று  ஆ)  ண்புப் வ யர் 
இ) கதோழிற்கபயர்    ஈ) விழன முற்று 

(விளக்கம்: கசயல்போட்கட உணர்த்தும் கபயர் கதோழிற்கபயர் . கசயல், கசய்கக, கசய்தல், 
கசயற்கக என்கறல் ோம் வருவன் கதோழிற்கபயர் ஆகும்) 
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85. இைக்கணக்குறிப்புத் தருக – அழமயா 
அ) எதிர்மழற விழன விழன முற்று ஆ) ஈறு ககட்ட எதிர்ைகறப் கபயகரச்சம் 

இ) வதாழிற்வ யர்    ஈ) விழனத்வதாழக 
(விளக்கம் : ககடசி எழுத்து இல் ோைல் அடுத்து வரும் கபயர்ச்கசோல்லுக்கு விளக்கம் தருவதோக 

அகையும் எதிர்ைகறயோன கபோருளில் வரும் விகனச்கசோல் ஈறு ககட்ட எதிர்ைகறப் கபயகரச்சம் 
எனப்படும்) 

86. இைக்கணக்குறிப்புத் தருக. 
      நீரும் நிைமும் , உடம்பும் உயிரும் 
அ) எண்ணும்கைகள்   ஆ) உம்ழமத் வதாழககள் 

இ) முறறும்ழமகள்    ஈ) உவழமத்வதாழககள் 

(விளக்கம் : ககோடுக்கப்பட்டுள்ள கசோற்களில் 'உம்'  எனும் விகுதி கவளிப்பகடயோக வருைோயின் 
அது எண்ணும்கை எனப்படும்.) 

87. இைக்கணக்குறிப்புத் தருக – அடுப ார் 
அ) வ யவரச்சம்    ஆ) விழன முற்று 
இ) விழனவயச்சம்   ஈ) விகனத் கதோகக 
(விளக்கம் : விகனத் கதோகக என்பது மூன்று கோ  விகனககளயும் கதோகுத்து ஒரு கசரக் 
குறிக்குைோறு வரும் கபயர்ச்கசோல் ஆகும். இச்கசோல் முக்கோ த்கதயும் உணர்த்தும் . ) 

88. இைக்கணக்குறிப்புத் தருக – வகாடுத்பதார் 
அ) விழனமுற்று    ஆ) விழனவயச்சம் 
இ) விகனயோ கணயும் கபயர்  ஈ) விழனத்வதாழக 
(விளக்கம் : விகனமுற்று, விகனகசய்த கருத்தோகவக் குறிக்க வருவது விகனயோ கணயும் 
கபயர் ஆகும்.) 

89.  கு த உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – நிறுத்தல் 

அ) நிறுத்து + அல்    ஆ) நிறு+த் + தல் 

இ) நிறு+த் + த் + அல்   ஈ) நிறு + த்+த்+தல் 

90.  கு த உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – வகாடுத்பதார் 
அ) வகாடுத்து + ஓர்   ஆ) வகாடு + த் + ஓர் 
இ) ககோடு + த் + த் + ஓர்   ஈ) வகாடுத்த + ஓர் 

91. " நிறுத்தல்  நிறு+த் + தல் “ இதில் 'தல்' என் தன்  கு த உறுப்பிைக்கணம் 
அ) கதோழிற் கபயர் விகுதி  ஆ) முன்னிழை ஒருழம விழனமுற்று விகுதி 
இ) ஏவல்  ன்ழம விழனமுற்று விகுதி ஈ) ஏவல் ஒருழம விழனமுற்று விகுதி 

(விளக்கம் : கதோழிற் கபயர் விகுதிகள் - தல், அல் , அம், ஐ, கக ) 
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92. " வகாடுத்பதார்  வகாடு + த் + த் + ஓர் " இதில் " ஓர் " என் தன்  கு த உறுப்பிைக்கணம்  
அ) ஆண் ால் விழனமுற்று விகுதிகள்  ஆ) வ ண் ால் விழனமுற்று விகுதிகள் 

இ) ஒன்றன் ால் விழனமுற்று விகுதிகள் ஈ) ப ர்போல் விகனமுற்று விகுதிகள் 

(விளக்கம் : ப ர்போல் விகனமுற்று விகுதிகள் - ஓர், ஆர், அர், ப, ைோர் ) 
93. தமிைர்களின் அரிய வரைாற்றுச் வசய்திகள் அடங்கிய  ண் ாட்டுக் கருவூவமாக திகழ்வது எந்நூல்? 

அ) புறநோனூறு     ஆ) அகநானூறு  

இ) நற்றிழண     ஈ) குறுந்வதாழக 
94. எட்டுத்வதாழக நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளுள் எது தவறானது ? 

1. எட்டுத்வதாழக நூல்  ண்ழடய பவந்தர்களின் வீரம், வவற்றி, வகாழட குறித்து கூறுகிறது. 

2. குறுநிை மன்னர்கள், புைவர்கள் , சான்பறார்கள் உள்ளிட்டவர்களின் வ ருழமகழள  ற்றி 
கூறுகிறது 

3. அன்ழறய மக்களின் புறவாழ்க்ழகழயப்  ற்றியும் கூறுகிறது. 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2 சரி  

இ) 1 , 3 சரி     ஈ ) 2 , 3 சரி 

95. " குளம் வதாட்டுக் பகாடு  தித்து வழிசீத்து 

   உளம் வதாட்டு உழுவயல் ஆக்கி – வளம்வதாட்டுப் 
    ாகு டும் கிணற்பறாடு என்று இவ்ழவம்  ாற் டுத்தான் 

   ஏகும் வசார்க்கத்து இனிது " 

என்று கூறும் நூல் 

அ) ஏைாதி      ஆ) திரிகடுகம்  
இ) சிறுபஞ்சமூ ம்    ஈ) புறநானூறு 

96. பின்வருவனவற்றுள் தவறான இழண எது? 
அ) உண்டி வகாடுத்பதார் உயிர் வகாடுத்பதாபர - புறம் 18 

ஆ) உண் து நாழி உடுப் ழவ இரண்பட - புறம் 189 

இ) யோதும் ஊகர யோவரும் ககளிர் - அகநோனூறு 192 

ஈ) சான்பறான் ஆக்குதல் தந்ழதக்குக் கடபன 

        நன்னழட நல்கல் பவந்தர்க்குக் கடபன - புறம் 183 

(விளக்கம்: யோதும் ஊகர யோவரும் ககளிர் - புறம் 192) 
97. "உற்றுழி உதவியும் உறுவ ாருள் வகாடுத்தும், 
பிற்ழறநிழை முனியாது கற்றல் நன்பற " 
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என்று கூறும் நூல் 

அ) அகநானூறு     ஆ) புறநோனூறு  

இ) நற்றிழண     ஈ) குறுந்வதாழக 
98. நாகலிங்கம் என்னும் இயற்வ யர் வகாண்டவர் யார் ? 
அ) முடியரசன்     ஆ) சிற்பி  

இ) கந்தர்வன்     ஈ) தமிழ்ஒளி 

99. கவிஞர் கந்தர்வன் குறித்த கூற்றுகளுள் எது சரியானது? 

1. இவர் இராமநாதபுரத்ழத பசர்ந்தவர். 
2. தமிழ்நாடு அரசின் கருவூைக் கணக்குத் துழறயில்  ணியாற்றியவர். 
3. கவிழத , சிறுகழத வதாகுப்புகழள எழுதியுள்ளார். 

அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2 சரி  

இ) 1 , 3 சரி      ஈ) 2 , 3 சரி 

100. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கந்தர்வனின்  ழடப்புகள்  எது? 

1. சாசனம்    2. ஒவ்வவாரு கல்ைாய்  

3. வகாம் ன்    4. தண்ணீர் 

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

101. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அழமப்பின் அடிப் ழடயில் விழனச்வசாற்களின் வழககள் எழவ? 
1 . தனி விழன     2. கூட்டு விழன  

3. விழனமுற்று     4. விழனவயச்சம் 
அ) 1, 2   ஆ) 1 , 3   இ) 2 , 3   ஈ) 3, 4 

102. தனி விழனயடிகழள அல்ைது தனிவிழனயடிகழளக் வகாண்ட விழனச்வசாற்கழள ____ 
என் ர். 
அ) தனி விகன     ஆ) கூட்டு விழன  
இ) விழனமுற்று     ஈ) விழனவயச்சம் 

103. " டி,  டியுங்கள்,  டிக்கிறார்கள் ஆகியழவ எந்த விழன வழகழய பசர்ந்தழவ? 
அ) தனி விகன     ஆ) கூட்டு விழன  
இ) விழனமுற்று     ஈ) விழனவயச்சம் 
(விளக்கம் : படி என்னும் விகனயடி பகோப்பதம் ஆகும். அகத கைலும் கபோருள் தரக்கூடிய 
கூறுகளோக பிரிக்க முடியோது.) 

http://www.winmeen.com/


9th Tamil Questions                                                                    Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 17 of 23 

104. "ஆழசப் ட்படன், கண்டுபிடித்தார்கள், தந்தியடித்பதன், முன்பனறிபனாம்" ப ான்றழவ எந்த 
விழன வழகழய பசர்ந்தழவ 

அ) தனி விழன     ஆ) கூட்டு விகன  
இ) விழனமுற்று     ஈ) விழனவயச்சம் 
(விளக்கம் : ஆகசப்படு , கண்டுபிடி, தந்தியடி, முன்கனறு ஆகிய விகனயடிகள் பகுபதங்கள் ஆகும் 
) 

105. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கூட்டு விழனகனின் மூன்று வழககள் யாழவ? 
1. வ யர் + விழன = விழன  

2. விழன + விழன = விழன 

3. இழட + விழன = விழன 

4. இழட + இழட = விழன 

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

106. "தந்தியடி, ஆழணயிடு , பகள்விப் டு “ஆகியழவ எவ்வழக கூட்டு விழனகள் 

அ) கபயர்+ விகன = விகன  ஆ) விழன + விழன = விழன 
இ) இழட + விழன = விழன  ஈ) இழட + இழட = விழன 

107. " கண்டுபிடி, சுட்டிக்காட்டு, வசால்லிக்வகாடு” ஆகியழவ எவ்வழக கூட்டு விழனகள் 
அ) வ யர்+ விழன = விழன  ஆ) விகன + விகன = விகன 
இ) இழட + விழன = விழன  ஈ) இழட + இழட = விழன 

108. " முன்பனறு, பின் ற்று, கீழிறங்கு “ஆகியழவ எவ்வழக கூட்டு விழனகள் 

அ) வ யர்+ விழன = விழன  ஆ) விழன + விழன = விழன 
இ) இகட + விகன = விகன  ஈ) இழட + இழட = விழன 

109. ஒரு கூட்டு விழனயின் முதல் உறுப் ாக வந்து தன் அடிப் ழடப் வ ாருழளத் தரும் விழன _____ 
எனப் டும். 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  

இ) தனிவிழன     ஈ) விழனமுற்று . 
110. ஒரு கூட்டு விழனயின் இரண்டாவது உறுப் ாக வந்து தன் அடிப் ழடப் வ ாருழள விட்டு விட்டு 
முதல் விழனக்குத் துழணயாக பவறு இைக்கணப் வ ாருழளத் தரும் விழன ____ எனப் டும். 
அ) முதல் விழன     ஆ) துகணவிகன  
இ) தனிவிழன     ஈ) விழனமுற்று  

111. தமிழில் எத்தழன துழணவிழனகள் உள்ளன ? 

அ) 40   ஆ) 50   இ) 60    ஈ) 70 

112. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளுள் எது தவறோனது ? 
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அ) கூட்டு விழனயின் முதல் விழன வசய அல்ைது வசய்து என்னும் விழனவயச்சவடிவில் இருக்கும். 
ஆ) துழணவிழன , விழனயடி வடிவில் இருக்கும் 
இ) துகணவிகனகய  திகண , போல், இடம், கோ ம் கோட்டும் விகுதிககள கபறும். 

ஈ) தமிழிலுள்ள துழணவிழனகளில் வ ரும் ாைானழவ முதல் விழனயாகவும் வசயல் டுகின்றன. 

(விளக்கம் : முதல்விகனகய  திகண , போல், இடம், கோ ம் கோட்டும் விகுதிககள கபறும்.) 

113. கீழ்க்கண்டவற்றுள் முதல் விழன மற்றும் துழணவிழன ஆகிய இரு வழக விழனகளாகவும் 
வசயல் டும் வசாற்கள் எழவ? 

1.  ார்  2. இரு  3. ழவ  4. வகாள்  5. ப ா 
அ) அகனத்தும்   ஆ) 2, 3, 4   இ) 1 , 3, 4   ஈ) 1,5 

114. கீழ்க்கண்ட துழணவிழனகளின்  ண்புகழள ஆராய்க. 
1. துழணவிழனகள் ப சுபவாரின் மனநிழை, வசயலின் தன்ழம ப ான்றவற்ழற 
புைப் டுத்துகின்றன. 

2. இழவ முதல் விழனழயச் சார்ந்து அதன் விழனப் வ ாருண்ழமக்கு வமருகூட்டுகின்றன. 
3. ப ச்சு வமாழியிபைபய துழணவிழனகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது. 
அ) அகனத்தும் சரி   ஆ) 1, 2 சரி     இ) 2 , 3 சரி      ஈ) 1 , 3 சரி 

115. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தற்காை தமிழில் உள்ள துழணவிழன வசாற்கள் எழவ? 
1. வதாழை  2.  டு   3.  ார்  4. வ ாறு  5) இயலும் 
அ) அகனத்தும்   ஆ) 1, 2, 3       இ) 3, 4, 5   ஈ) 2, 3, 4 

116. " நான் மதுழரக்கு ப ாயிருக்கிபறன்" என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து விழனயடி . 
அ) மதுழர   ஆ) ப ா   இ) இரு   ஈ) நான் 

117. " அவன் வாவனாலியில்  ாட்டு ழவத்தான் " என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
118. "பநாயாளிழயப்  ார்த்துக் வகாள்கிபறன் “ என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விழன     ஆ) துகணவிகன 

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
119. "நீ என்ழன அைழவக்காபத" என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து விழனயடி . 
அ) ழவக்காபத   ஆ) கவ   இ) அை   ஈ) என்ழன 

120. "நான் வசான்னழத நீ கருத்தில் வகாள்ளவில்ழை “என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
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121. "நீ வசான்னால் அவன் பகட்டுக் வகாள்வான்" என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து 

விழனயடி . 
அ) பகள்    ஆ) பகட்டு   இ) வகாள்வான்   ஈ) ககோள் 

122. " மழைப் வ ய்ய ப ாகிறது " என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து விழனயடி . 
அ) வ ய்ய   ஆ) கபோ   இ) ப ாகிறது    ஈ) மழை 

123. "அவன் எங்பக ப ாகிறான்? “ என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
124. "அந்நியர் நம்ழம ஆண்டு வந்தனர்” என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து விழனயடி . 
அ) வந்தனர்   ஆ) வோ   இ) ஆண்டனர்   ஈ) ஆண்ட 

125. "வானம் இருண்டு வருகிறது " என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விழன     ஆ) துகணவிகன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
126. " அப் ா இனி வந்து விடுவார்” என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து விழனயடி . 
அ) வா   ஆ) வந்து   இ) விடு   ஈ) விடுவார் 

127. "மழைவிட்டதும் ப ாகைாம்" என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
128. " அவன் அழனத்ழதயும் வாசித்து தள்ளுகிறான்" என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து 

விழனயடி . 
அ) வாசி   ஆ) வாசித்து   இ) தள்ளு   ஈ) தள்ளுகிறான் 

129. " அவர் கழத கழதயாக எழுதி தள்ளுகிறார் " என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விழன     ஆ) துகணவிகன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
130. " விழித்தவுடன்  ாழயச் சுருட்டி ப ாட பவண்டும்” என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து 

விழனயடி . 
அ) விழி   ஆ) சுருட்டு   இ)  ாய்   ஈ) கபோடு 

131. " புத்தகத்ழதக் கீபை ப ாடாபத" என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
132. "நான் அவருக்கு  ணம் வகாடுத்பதன்" என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  
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இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
133. " சித்தவனுக்கு பசாறு வாங்கிக் வகாடுத்தான் " என்ற துழணவிழன வதாடரில் ______ என் து 

விழனயடி . 
அ) வாங்கி   ஆ) ககோடு   இ)  சி   ஈ) பசாறு 

134. “  ாடம் வசால்லிக் வகாடுப்ப ன் “என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விழன     ஆ) துகணவிகன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
135. "தாய் குைந்ழதக்கு நிைழவக் காட்டினாள் " என்ற வதாடர் எவ்வழக விழனழய சார்ந்தது? 
அ) முதல் விகன    ஆ) துழணவிழன  

இ) தனி விழன     ஈ) விழனவயச்சம் 
136. "சான்பறார் காட்டிய  ாழதயில் வசல்" என்ற முதல் விழன வதாடரில் ______ என் து விழனயடி . 
அ) வசல்   ஆ) கோட்டு   இ)  ாழத   ஈ) சான்பறார் 

137. கீழ்க்கண்ட எந்த வமாழிகளில் துழணவிழனகள் முதல்விழனகளுக்கு பின்பு இடம்வ றும் 
1. தமிழ்   2. சீனம்  3. பிவரஞ்சு   4. ஜப் ான் 

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

138. " கீபை விைப்  ார்த்தான் " என்னும் வதாடரில் உள்ள துழணவிழன எது? 
அ) விை   ஆ) போர்த்தோன்   இ) கீபை   ஈ)  ார் 

139. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழள ஆராய்க 
1. தமிழின் துழணவிழனக் வகாள்ழக ஆங்கிைத்தின் துழணவிழனக் வகாள்ழகயிலிருந்து 
பவறு ட்டது. 

2. தமிழில் துழணவிழனயாக வரும் பவர்ச்வசால் சிை வதாடர்களில் முதல் விழனயாகவும் 
வரும். 
அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1 மட்டும் சரி  
இ) 2மட்டும் சரி     ஈ) இரண்டும் தவறு 

140. " மிழச " என் தன் எதிர்ச்வசால் என்ன ? 

அ) கீகழ   ஆ) பமபை   இ) இழச   ஈ) வழச 
141. நீர் நிழைகபளாடு வதாடர்பில்ைாதது எது? 
அ) அகழி   ஆ) ஆறு   இ) இைஞ்சி   ஈ) பு ரி 

142. வ ாருத்தமான விழடழயத் பதர்க. 
1. நீரின்று அழமயாது உைகு – திருவள்ளுவர் 
2. நீரின்று அழமயாது யாக்ழக – ஒளழவயார் 
3. மாமழை ப ாற்றுதும் – இளங்பகாவடிகள் 
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அ)1 , 3   ஆ) 2 , 3   இ) 1, 2   ஈ) 1, 2, 3 

143. வ ாருத்தமான விழனழய எடுத்து எழுதுக. 
கதிர் அலுவைகத்திலிருந்து விழரவாக ____. 

அவன் ழ யன்  ள்ளியிலிருந்து இன்னும் ____ . 

அ) வந்தான் , வருகிறான்   ஆ) வந்துவிட்டோன், வரவில்க  

இ) வந்தான் , வருவான்    ஈ) வருவான், வரமாட்டான் 

144. மல்ைல் மூதூர் வயபவந்பத - பகாடிட்ட வசால்லின் வ ாருள் என்ன? 
அ) மறுழம   ஆ) பூவரசு மரம்   இ) வளம்   ஈ) வ ரிய 

145. "வீட்டின்  க்கத்தில் நிற்கிறது ஒரு மரம் 
                 கூடத்துச் சன்னழையும் 
                 சழமயைழறச் சன்னழையும் 
                 விரிந்த கிழளகளால்  ார்த்துக் வகாண்டிருக்கிறது" 

இவ்வரிகழள இயற்றியவர். யார் ? 

அ) தமிழ்ஒளி     ஆ) நாகலிங்கம்  
இ) கவிமணி     ஈ) யூைோ வோசுகி 

146. பிழை உள்ள வதாடழர கண்டறிக. 
அ) சர் ஆர்தர் காட்டன் கல்ைழணயின் கட்டுமான உத்தி வகாண்டு தான் வதளலீஸ்வரம் அழணழயக் 
கட்டினார் 

ஆ) ைதியழகன் தீக்கோயம் ஏற்பட்ட இடத்தில் உடனடியோகத் தண்ணீர் ககோண்டு குளிர கவத்தோள். 

இ) மழைபய  யிர்க்கூட்டமும் உயிர்க்கூட்டமும் வாை வ ருந்துழண புரிகின்றது. 

ஈ) சூறாவளியின் ப ாது பமல் மாடியில் தங்காமல் தழரத்தளத்திபைபய தங்கியதால் தப்பித்தான். 

(விளக்கம் : ைதியழகன் தீக்கோயம் ஏற்பட்ட இடத்தில் உடனடியோகத் தண்ணீர் ககோண்டு குளிர 
கவத்தோன்.) 

147. " ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்பதன் – மணல் 

                 ஓழடகள் வ ாங்கிட ஓடி வந்பதன் " 

என்ற வரிகள் யாருழடயது? 

அ) தமிழ்ஒளி     ஆ) நாகலிங்கம்  
இ) கவிைணி     ஈ) யூமா வாசுகி 

148. வ ாருத்துக. 
1. குமிழிக்கல்   i) Conical Stone 

2. நீர் பமைாண்ழம   ii) Water Management 

3.  ாசனத்வதாழில்நுட் ம்  iii) Irrigation Technology 
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4. வவப் மண்டைம்   iv) Tropical Zone 

அ) i  ii  iii  iv 

ஆ) ii  iii  i  iv 

இ) iv  iii  ii  i 

ஈ)  i  iii  ii  iv 

149. சரியான இழணழயத் பதர்ந்வதடு 

1. அைகின் சிரிப்பு –  ாரதிதாசன் 

2. வாய்க்கால் மீன்கள் - வவ. இழறயன்பு 
3. மழைக்காைமும் குயிபைாழசயும் – ழவரமுத்து 

அ) அழனத்தும் சரி    ஆ) 1, 2 சரி  

இ) 1 , 3 சரி     ஈ) 2 , 3 சரி 
(விளக்கம் : ைகழக்கோ மும் குயிக ோகசயும் – ைோ.கிருஷ்ணன்) 

150. சரியான இழணழயத் பதர்ந்வதடு 

1. தண்ணீர் தண்ணீர் – ழவரமுத்து 

2. தண்ணீர் பதசம் – பகாமல் சுவாமிநாதன் 

அ) அழனத்தும் சரி    ஆ) 1 மட்டும் சரி  
இ) 2 மட்டும் சரி     ஈ) இரண்டும் தவறு. 

( விளக்கம் :  
1. தண்ணீர் தண்ணீர் – ககோைல் சுவோமிநோதன் 

2. தண்ணீர் கதசம் – கவரமுத்து ) 
151. கண்ணுக்குத் வதரியாமல் நாம் எத்தழன வழககளில் நீழரப்  யன் டுத்துகிபறாம் 

அ) 2   ஆ) 3   இ) 4   ஈ) 5 
(விளக்கம்: முதல் வகக : நோம் பயன்படுத்தும் கபோருள்கள் வழியோக . 

இரண்டோவது வகக : உண்ணும் உணவின் வழியோக ) 
152. உணவுப் வ ாருள்களின் உற் த்தி குறித்தும் அதழன உற் த்தி வசய்ய வசைவிடப் ட்ட தண்ணீர்த் 
பதழவ குறித்தும் ப சுவது __ எனப் டும். 
அ) புைப் டும் தண்ணீர்   ஆ) பு ப்படோத் தண்ணீர் 
இ) தண்ணீர்  ஞ்சம்   ஈ) தண்ணீர் வசாற்வ ாழிவு 

153. வ ாருத்துக 
உற்பத்திப் கபோருள் (1 கிக ோ)      தண்ணீரின் அளவு ( லிட்டர்) 
1. ஆப்பிள்       i) 822 

2. சர்க்கழர     ii) 1780 
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3. அரிசி     iii) 2500 

4. காப்பி வகாட்ழட    iv) 18, 900 

அ) i  ii  iii  iv 

ஆ) ii  iii  i  iv 

இ) iv  iii ii i 

ஈ)  i  iii  ii  iv 

154. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழள ஆராய்க 
1. நீர் வளத்ழத  ாதுகாக்க நாட்டின் பமல்புற நீர் வளம் மற்றும் நிைத்தடி நீர்வளம் குறித்து 
அக்கழற வகாள்ள பவண்டும். 

2. நீர் அதிகம் பதழவப் டும் உணவுப் வ ாருள்கழள ஏற்றுமதி வசய்வழதத் தவிர்த்து 
பதழவக்பகற்  இறக்குமதி வசய்து வகாள்ள பவண்டும். 
அ) அகனத்தும் சரி    ஆ) 1 மட்டும் சரி  
இ) 2 மட்டும் சரி     ஈ) இரண்டும் தவறு. 

155. "கண்ணுக்குப் புைப் டாத தண்ணீரும் புைப் டும் உண்ழமகளும் " என்னும் நூழை இயற்றியவர் 
யார்? 

அ) தமிழ்ஒளி      ஆ) நாகலிங்கம்  
இ) கவிமணி      ஈ) ைோ.அைகரசன் 
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