
வ���- 9, - , -3பாட� தமி� இய� உைரநைட ஏ�த��த�

சரியான வ�ைடைய� ேத�க

1) ஏ�த��த� ப�ற� �ற��ப��� ச�க ��

அ) ) )அகநா�� ஆ �றநா�� இ க��ெதாைக

2) காைள� ச�ைடைய� ேதச�ய வ�ைளயா�டாக ெகா�ட நா�

அ) ) . )இல�ைக ஆ �ெபய�� இ ஆ�த�ேர�யா

3) க�வ��ைற எ�� ஊரி� எ�ேதா� ேபாரா� இற�தவ�

அ) ) )ெபரிய பய� ஆ ச�க� இ ேகா�ரி

4) கா�ேகய மா�களி� உ�வ� ெபாற��த நாணய�க� க�ெட��க�ப�ட

மாவ�ட�

அ) . ) )நீலக�ரி ஆ ேசல� இ க��

5) ஏ�த��த� ப�ற� �ற��ப��� இல�கண ��

அ) ) )�ற�ெபா�� ெவ�பாமாைல ஆ ெதா�கா�ப�ய� இ ந���

ேகா��ட இட�கைள ந�ர��க.

6) ............தமிழ�களி� ப�பா��� த��வ�ழாவாக வ�ள��� ஏ�த��த�

ெதா�ைம�ைடய�.

7) .........ச���ெவளி க� ��த�ைர ஏ�த��தைல� �ற��பதாக� ெதரிவ��தவ�

8) ............. .ச���க�� ேப�� வழ�க�� த�ரி��� என அைழ�க�ப�க�ற�

9) .............ஏ�த��த� ப�ற�ய �ற���க� உ�ள ச��ற�ல�க�ய வைக

10) .......... .ச���ெவளி நாகரிக வரலா�ற�� ��க�ய ப�� வக��க��ற�

ெபா���க.

11) -��� எ��கைள� பல� வ�ர��வ� ேசல�

12) த�மி�ட� ��ய காைளைய ஒ�வ�

அட��வ� - ேதனி

13) . -த�மி�ட� ��ய காைள ம�ைர

14) . -எ�� ெபா�தா� க� நீலக�ரி

��வ�னா�க�

15) ?ஏ�த��த� எ�ெத�த ெபய�களி� அைழ�க�ப�க�ற�

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

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



16) .ேமைல நா�களி� நட�த�ெப�� காைள வ�ைளயா�� �ற��� எ��க

17) .மா��� ெபா�க� �ற��� எ��க

18) ஏரி� ��� உழ� ெச�ய உதவ�ய காைள மா�க� எ�வா�

அைழ�க�ப�க�ற�?
19) எ�ெக�� உ�ள அர�மைன� ச��த� ர�களி� காைள�ேபா� �ற��த

ெச�த�க� உ�ளன?

ெந�வ�னா�க�

20) .கா�ேகய� இன�காைளக� �ற��� வ�வரி�க

21) .இல�க�ய�களி� ஏ�த��த� �ற��� க��ைர வைரக

22) .ஏ�த��த� �ற��த ெதா�சா��கைள ஆரா�க

மாணவ� ெசய�பா�க�

23) ,அழி�� வ�� மா� காைள இன�கைள� கா�க ேம�ெகா�ள�ப�ட வ��

�ய�ச�க� �ற��� வ�வாத��க .
24) ,மா�களி� வைகக� ப�ற��� அத� பய�க� ப�ற��� ெதா��� ஒ�

ைகேய� தயா� ெச�க.

தயாரி��: . ,எ� ெஜயெச�வ�

ப�டதாரி ஆச�ரிய� ( )தமி�

த� . . , .ஆேமனிைல�ப�ளி த��வ�ைடம���www.Padasalai.Net
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வ���- 9 - , -3பாட� தமி� இய�

மணிேமகைல

சரியான வ�ைடைய� ேத�க.
1) மணிேமகைலய�� உ�ள காைதகளி� எ�ணி�ைக

அ) 30. )20 ) 25ஆ இ

2) கால�ைத� கண�க��� ெசா�பவ�க�

அ) . ) . )சமயவாத�க� ஆ கால� கணித� இ சமய� கண�க�

3) ?இ�த�ரவ�ழா எ�தைன நா�க� நைடெப�க��றன

அ) 28. ) 30. )25ஆ இ

4) ெகா��களி� க�ட�ப�� ெகா�

அ) ) )கா��� ெகா� ஆ கத�ைக�ெகா � இ ேவத�ைக�ெகா �

5) -ேவத�ைக இ�ெசா��� ெபா��

அ) . ) . )மாைல ஆ த��ைண இ ம�ற�

ேகா��ட இட�கைள ந�ர��க.
6) .........மணிேமகைலய�� �� பாட�ப�த� இட�ெப���ள காைத

7) .......... .ஆ�ற�� ந�ேவ இ���� மண�த��� என�ப�க�ற�

8) ...........ெப�ைமைய �த�ைம�ப���� �ர�ச�� கா�ப�ய�

9) ..........ப��ம�ற� எ�பத� இல�க�ய வழ��

10) ........வ�ழ�ம� ��� இத�� ��� எ�ப�

ஊரா��.

ெபா���க.
11) . -வச� ��ற�

12) . -ெச�ற� மைழ

13) . -கலா� ச�ன�

14) . - .ேதா� ேபா�

��வ�னா�க�

15) ?இ�த�ரவ�ழா எ�ெக�ெக�லா� நைடெப�க�ற�

16) ?எ�ேபராய�த�� உ�ள �ர�க� யாவ�

17) ?�ரசைறேவா� அற�வ��த ெச�த� யா�

18) ?இள�ேகாவ�க� சா�தனாைர எ�வா� பாரா����ளா�

19) . 1. 2. .�ற��� வைரக கத�ைக�ெகா � கா��� ெகா�

ச��வ�னா

20) இ�த�ரவ�ழா ந�க�வத�கான ��ேன�பா�களாக மணிேமகைல�

�ற��ப��வனவ�ைற வ�ள��க.
21) , - .ஐ�ெப���� எ�ேபராய� வ�ள��க

22) ?இ�த�ர வ�ழாவ�ைன� காண வ�ேதா� யாவ�

ெந�வ�னா
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23) .இ�த�ர வ�ழா நைடெப�ற �ைறகைள மணிேமகைல வழிந��� வ�ள��க

மாணவ� ெசய�பா�க�

24) .உ�க� ஊரி� நைடெப�ற த��வ�ழாவ�� ச�ற��கைள� ெதா��க

25) ,த��வ�ழா�க� ெகா�டா�வத� ந�ைம தீைமகைள� ப��ம�றமாக

வ�வாத��க .

தயாரி�� : . , ( ), . .எ� ெஜயெச�வ� ப�டதாரி ஆச�ரிய� தமி� த� ஆ ேம�ந�ைல�

ப�ளி, .த��வ�ைடம���
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