
�தியபாட�தி	ட
 சக அறிவ�ய� வ���: 9 F.A. (B) TEST QUESTION 

R. MOORTHISWARAN M.A.B.Ed (NAMAKKAL DT) ssteachernkl@gmail.com  

1. மன�த�கள�
 உடலைம�� ம��� ப�ணாம வள��சி �றி�த 

அறிவ!ய# ………………………………………. 

2. ஆ'(ேராலாப!�திைஸ
 எ
பத
 ெபா./ …………………………………….. 

3. வரலா�றி
 த1ைத எ
றைழ3க�ப4பவ� ……………………………………… 

4. இய�ைகய!# ம7ண43�கள�
 ேதா�ற�, த
ைம �றி�த 

அறிவ!ய# ……………………………….. ஆ��. 

5. ெமசபேடாமியாவ!# அைம3க�ப(ட உலகி
 மிக� ெதா
ைமயான 

அ.:கா(சியக� ……………………………………… 

6. த�தி</ள= த�ப!�ப!ைழ3�� எ
� >றி, இய�ைக� ேத�? 

ம��� தகவைம�� ேகா(பா4 த1தவ� ………………………………….. 

7. �ைதபA?க/ �றி�த ஆB? ……………………………… என�ப4�. 

8. மன�த�ல வரலா�ைற� ��1=ெகா/ள உத?� ‘E
� காலக(ட 

Fைற’ க.�திைன F
ெமாழி1தவ� …………………………………… 

9. மன�த�கI3� மரபJ Kதியாக மிக ெந.3கமான= ……………………… 

அ) சி�ப
சி ஆ) ெகா�#லா இ) உரா:�(டா
  

10. மன�த�கள�
 Eதாைதய�களான ேஹாமின�
கள�
 ேதா�ற� 

க74ப!A3க�ப(ட க7ட� …………………………………. 

11. நவ Pன ம��� அழி1= ேபான ெப.:�ர:�க/ ………………….. 

12. Fத
Fதலி# க.வ!க/ ெசBத மன�த Eதாைதய� இன� ………………… 

13. மன�த Eதாைதய�களா# Qமா� 3.3 மி#லிய
 ஆ74கI3� F
 

உ.வா3க�ப(ட ெதாட3ககால க.வ!க/ ெக
யாவ!
 ……………………. 

எ
ற இட�தி# கிைட�தன. 

14. கீSபழ:க�கால�தி# பய
ப4�த�ப(ட ைக3ேகாடா�க/ ………………. 

15. க�க.வ!க/ ெசBய�பய
ப(ட க�க/ …………………………. ஆ��. 

16. ேம#பழ:க�கால�தி# பய
ப4�த�ப(ட, க�களா# ஆன >�ய 

உள�க/ …………………… எ
றைழ3க�ப(ட=. 

17. மன�தனா# பழ3க�ப(ட Fத# வ!ல:� …………………………………. 

18. அதிர�பா3க� ம��� �Aய� �ைககள�# ………………. க�கால 

ெதா#ெபா./க/ கிைட�=/ளன. 
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19. ெச
ைன3� அ.கி# ப#லாவர�தி# பழ:க�கால3 க.வ!கைள3 

க7டறி1தவ� …………………………….. 

20. இ.��3கால3க(ட�தி# இ.�� ேவைல ெசBேதா�  ……………….. 

என�ப(டன�. 

21. �வ!ய!
 ேமேலா4 5 Fத# ………………. கி.மT வைர பரவ!</ள=. 

22. �வ! ேமேலா(A# சிலிகா ம��� ……………………………….. காண�ப4கிற=. 

23. �வ!ய!
 …………………………….. அ43� சிமா எ
றைழ3க�ப4கிற=. 

24. �வ!ய!
 உ(�ற�தி# உ.கிய நிைலய!# உ/ள பாைற3�ழ�� ………… 

25. �வ!ய!# இ.���, நி3கU� அதிகமாக காண�ப4� க.வ� அ43� 

……………………………. எ
�� அைழ3க�ப4கிற=. 

26. உலகிேலேய மிக ஆழமான ப�தியாக கி.ப!.2012 # க7டறிய�ப(ட 

ப�தியான சாVேயா கிண� ………………………….. நா(A# உ/ள=. 

27. ’இ3ன�'’ எ
ற வா��ைத …………………….. ெமாழி�ெசா# ஆ��. 

28. �வ!ய!
 ேமேலா(A# ெவள��ப4� பாைற3�ழ�� ……………………… 

எ
றைழ3க�ப4கிற=. 

29. FWவ=� பாைறகைள3�ைட1= உ.வா3க�ப(ட 

மிக�பழைமயான நகரமான ‘ெப(ரா’ ………………………………. நா(A# உ/ள=. 

30. ’ெம(டாபா�ப!3’ எ
ற வா��ைதய!
 ெபா./ ……………………. 

31. கிராைன( க�க/ ………………………………. பாைறகI3� சிற1த 

எ4�=3கா(4களாக உ/ளன. 

32. உ.மாறிய பாைறகள�# ஆபரண:க/ ெசBய உத?� வ!ைல 

உB�1த க# ………………………………….. 

33. �வ!�த(4க/ �வ!ய!
 ……………………….. அ43கி# மித1= 

ெகா7A.3கி
றன. 

34. கிைடம(ட அW�த�தி
 காரணமாக உ.வான, உலகி
 உயரமான 

மைல�ெதாட�க/ …………………………………………….. , ……………………………………………….  

35. �வ!3�/ �வ! அதி�? உ.வா�� �/ள� …………………………………. ஆ��. 

36. �வ! அதி�வ!ைன அள3க உத?� அல� ……………………………… 

37. �வ!ய!
 அதி�வைலகள�# ………………………………… நிைல அைலக/ திட, திரவ 

ம��� வா<�ெபா.(க/ வழியாக மிக ேவகமாக பயண!3��. 

38. நில அதி�?கைள� ப�றிய பA�� ………………………………………  

39. ந� தமிழக�ைத ஆழி�ேபரைலக/ க4ைமயாக தா3கிய ஆ74 

கி.ப!. …………………………………… 
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40. வ#ேக
 எ
ப= ேராமான�ய ம3கள�
 ……………………… கட?ளா��. 

41. உலகி# உற:�� எ�மைல3�� சிற1த உதாரணமாக ஜ�பான�# 

உ/ள எ�மைல ………………………………  

42. தா
சான�யாவ!# உ/ள கிள�மாYசேரா எ�மைல ………………………. வைக  

எ�மைல3� உதாரணமா��. 

43. எ�மைல3�ழ�� ப!Qப!Q��ட
 காண�ப4வதா# அதிக Zர� பரவ 

FAயாம# வாB3� அ.கிேலேய வ(ட வAவ!#, சி� �
� 

ேபா# உ.வாவ= …………………….. வைக எ�மைலகளா��. 

44. ெந.�� வைளய� எ
றைழ3க�ப4� ெப.:கட# …………………………. 

45. மத�.மா�கள�
 ஆ(சி நைடெப��, உலகி
 மிக�சிறிய நா4 ………. 

46. உலக ம3கேள ஏ��3ெகா/I� வைகய!# ம3களா(சி3� 

எள�ைமயான வைரயைற த1த ெப.ைம3��யவ� .……………………………….. 

47. இ1திய நாடாIம
ற ம3களைவ உ��ப!ன�க/ ………………… 

ஆ74கI3� ஒ.Fைற ேத�1ெத43க�ப4கிறா�க/. 

48. இ1திய நாடாIம
ற3 க(Aட�ைத வAவைம�த ப!�(A] 

கைலஞ�க/ ……………………………………………. ம��� ெஹ�ப�( ேப3க�. 

49. இ1திய மன�தவள ேம�பா(4 அைம�சக�தி
 தைலைமயக� 

ெட#லிய!# …………………………………# அைம1=/ள=. 

50. ஆசியாவ!# ெபா.ளாதார�தி# ேநாப# ப�Q ெப�� ‘An uncertain 

Glory’ எ
ற ��தக�ைத எWதியவ� …………………………………..,  

   

 

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/9th-standard-materials.html

www.Padasalai.Net


