
மாதிரி வினாத்தாள் 
   ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் இரண்டாம் தாள்     
காலம்: 2 மணி நேரம்                                                                                                                மதிப்பபண்: 60 
அ. பலவுள் பதரிக                                                         (10×1=10)                                                                                                    

1. கீழ்க்காணும் பதாடர்களில் பபயர்ப்பயனிலலலயக் குறிப்பது 
i)உமா வந்தாள்     ii) வந்தாள் உமா        iii) அவர் ஆசிரியர்      iv) அவர் யார்? 

        2.     கீழ்க்காணும் பதாடர்களில் காரணவிலனலயக் குறிப்பது 
 i)மணி, மாலாவுக்குத் தண்ணீர் பகாடுத்தான். 
 ii)மணி, மாலாவுக்குத் தண்ணீர் பகாடுக்கச் பெய்தான். 
 iii)மணி, மாலாவிடம் தண்ணீர் வாங்கினான். 
 iv)மணி, மாலாவுக்காகத் தண்ணீர் வாங்கினான். 

3. மூடுபனி, பாடும் பறலவ – இவற்றின் இலக்கணக் குறிப்பு 
i)விலனத்பதாலக, விலனபயச்ெம் 
ii)விலனபயச்ெம், பபயபரச்ெம் 
iii)பபயபரச்ெம், விலனத்பதாலக 
iv)விலனத்பதாலக, பபயபரச்ெம் 

4. அமீர் கீநே விேப் பார்த்தான் – இத்பதாடரின் பபாருள் 
i)அமீர் கீநே விழுந்தான் 
ii)அமீர் கீநே விேவில்லல 
iii)அமீர் கீநே பார்த்தான் 
iv)அமீர் கீநே பார்க்கவில்லல. 

5. பீட்டர் கலத படித்தான் – இத்பதாடரில் மலறந்துள்ள நவற்றுலம உருபு 
i)ஐ    ii) கு    iii) ஆல்    iv) இன் 

        6.       பாலவ + கூற்று; பாலவ + கூத்து – இப்புணர்ச்சிகளில் 
 i)முதல் பதாடரில் வல்லினம் மிகும்; இரண்டாம் பதாடரில் மிகாது. 
 ii)இரு பதாடர்களிலும் வல்லினம் மிகா. 
 iii)முதல் பதாடரில் வல்லினம் மிகாது; இரண்டாம் பதாடரில் மிகும். 
 iv)இருபதாடர்களிலும் வல்லினம் மிகும். 
       7,      அலடப்புக் குறிக்குள் உள்ள விலனயடிலயப் பபாருத்தமான விலனமுற்றாக மாற்றுக. 
 உலகில் மூவாயிரம் பமாழிகள் --------- (நபசு) 
      8.       பிலே நீக்கி எழுதுக. 
 ொலமனும், நவலனும் ோலள ேலடபபறும் அரங்கத்தில் கவிலத படித்தனர். 
      9.        பபாருந்தாத பொல்லலக் கண்டறிக. 
 i)அபமரிக்கா      ii) கனடா        iii) இலங்லக     iv) தமிழ்ோடு   
     10.      பிறபமாழிச் பொற்கலளத் தமிோக்கம் பெய்க. 
 ோன்கு ஆதார ருசிகளின் கலப்பு. 

 
ஆ. ஓரிரு வரிகளில் விலடயளிக்க.                      (10×1=10) 

11. ‘படி’ என்னும் விலனயடிலயப் பிறவிலனயாகவும் காரணவிலனயாகவும் மாற்றுக. 
12. கலலயரசி ஈருருளிலய ஓட்டினாள் – இத்பதாடரில் எழுவாய், பயனிலல, பெயப்படுபபாருள் ஆகியவற்லற 

எடுத்து எழுதுக. 
13. ‘பபான்னா லபக்குள் லகலய விடு’ 

‘பபான்னா பட்டத்லதப் பறக்கவிடு’ 
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 இத்பதாடர்களில் ‘விடு’ என்னும் விலனச் பொல் முதல்விலனயாகவும், துலணவிலனயாகவும் 
பயன்படும் இடங்கலள அடிக்நகாடிடுக. 

14.  பபாய்ச்பொல், பபாய் பொல் – பபாருள் நவறுபாட்லட எழுதுக. 
15. தானியக்கப் பண இயந்திரம் – திறனட்லட  

இச்பொற்கலள இலணத்து ஒரு பதாடராக்குக. 
16. பிறப்புச் ொன்றிதழ், வருமானவரிச் ொன்றிதழ், ொதிச் ொன்றிதழ் நபான்றலவ அரொல் மக்களுக்கு 

இலணயம் மூலம் வேங்கப்படுகின்றன – பெய்விலனத் பதாடராக்குக. 
17. வல்லினம் மிகும் இடம் அறிந்து இடுக. 

திருநிலறபெல்வன் 
திட்டகுழு 

18. ‘கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்த பபற்நறாலர நமலும் கீழுமாகப் பார்த்தான்’ 
இத்பதாடரில் அலமந்துள்ள மரபு இலணச் பொற்கலள எடுத்பதழுதுக. 

19.  
 
 
 
 
 
 
 
 

நமற்கண்ட படத்தில் நமலும் கீழும் உள்ள வட்டங்கலள முதல்விலனபகாண்டு நிரப்புக. 
20. ‘பேல்லுக்குப் பாய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்குப் பாய்வதுநபால’ – இப்பேபமாழிலயத் பதாடரில் அலமத்து   எழுதுக. 
இ. மூன்று வரிகளுக்கு மிகாமல் விலடயளிக்க. (மூன்றனுக்கு மட்டும்)                                          (3×2=6) 
21.  துலணவிலனலய எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக. 

22. வல்லின எழுத்துகளின் புணர்ச்சி இலக்கணம் ஏன் நதலவப்படுகிறது? 
23. ஆறு + காலம்; ஏழு + கதிர்; எட்டு + பதாலக; ஒன்பது + சுலவ; பத்து + பாட்டு – இவற்லற இலணத்து எழுதி 

வல்லினம் மிகும் இடங்கலளக் குறித்துக்காட்டுக. 
24. அேகு என்னும் நபபராழுங்நக, பமய்நய, மக்கள் 

அகத்திலும் நீ குடியிருக்க நவண்டுநவநன 
 இவ்வடிகளில் அலமந்துள்ள நமாலனச் பொற்கலள எடுத்து எழுதி எழுத்லத அடிக்நகாடிடுக. 

25. ோலளக்கு மார்னிங் ஸ்கூலுக்கு வரும்நபாது டிபன்பாக்ஸ் எடுத்துவாருங்கள் – ஆங்கிலச் 
பொற்களுக்குரிய தமிழ்ச் பொற்கலள எழுதுக. 

 
ஈ. தமிழ் எண்களில் எழுதுக.                                                                                                                                     (2×1=2)    

26. 35 + 40 = ___ 
27.  நீங்கள் பிறந்த ஆண்டு = ______ 

 
உ. தமிழில் பமாழிபபயர்க்க.                                                                                                 (2 × 1=2)  

28. Every flower is a soul blossoming in nature. 
29. You have to dream before your dreams can come true. 

 
ஊ. பமாழிலய ஆள்க.         (5 ×4 = 20) 
   30.    கீழுள்ள பத்தியில் உள்ள பதாடர்கலள உலரயாடலாக மாற்றுக. 

தட்டிக் 

 

க ொடுத்தொர் எடுத்துக் 
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 எது அறிலவத் துலக்கும் உணவு? ெமச்சீராய் உள்ள எல்லாநம ேல்உணவுதான். வளரும் குேந்லதக்குத் 
நதலவயான அளவு மாவுச்ெத்தும், புரதமும், ேல்ல சிறுகனிமங்கள் நிலறந்த காய்கறிகளும், கனிகளும் நபாதும். 
முட்லடயும் மீனும் குேந்லதகளுக்குச் சிறப்பான உணவு. 

31. ோன் அன்புடன் ேடந்துபகாள்நவன். 
இத்பதாடலர ஒவ்பவாரு புதிய பொல்லாகச் நெர்த்து ோன்கு பதாடர்கலள உருவாக்குக. 

32. புதிர்களுக்கு விலடயளி. 
  

1   
 

3  
 

 
 

      
 2     
4      

      
      

 
இடமிருந்து வலம்: 

1. நோய் வந்தால் பெய்வது ______________(6 எழுத்துகள்) 
4       பகாடுத்தாலும் குலறயாதது …………….. (3 எழுத்துகள்) 

நமலிருந்து கீழ் 
1. இரட்லடக் காப்பியங்களுள் ஒன்று  ________(5 எழுத்துகள்) 
2. கரிகாலன் கட்டியது _____________(4 எழுத்துகள் 
3. கன்றுக்குட்டி ________ விலளயாடும்.(3 எழுத்துகள்) 

 
33. காட்சிலயக் கண்டு கவினுற எழுதுக. 

 
 
34. உங்கள் பள்ளிக்கு வருலக தரும் தமிழ்ப் நபராசிரியர் பெவ்நவலள வரநவற்று ஒரு மடல் வலரக. 

      அல்லது 
நீங்கள் குடியிருக்கும் பகுதியில் மலேயினால் பழுதலடந்த ொலலலயச் பெப்பனிட்டுத் தருமாறு 
ேகராட்சி ஆலணயருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுக. 

 
எ . கட்டுலர வடிவில் விலடயளிக்க.                                                                                                                (2×5=10)                                                                                                                                           
35.   தண்ணீர் சிறு தததைச் சுருக்கி எழுது . 

  அல்லது 

       நீங் ள் பைன்படுத்தும் இரண்டு மின்னணு இைந்திரங் ள் பற்றி விவரி. 
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36   ஏறுதழுவுதல் தமிழர் பண்பொடே என்பதத நிறுவு . 

  அல்லது 

                   இைற்த ப் பொது ொப்பில் மொணவர் பங்கு என்னும் ததலப்பில் ஒரு  ட்டுதர எழுது . 
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