
        ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ்- இரண்டாம் பருவம் – இயல் – 1 

                                  சிந்தனை விைாக்கள். 

 

சரியாை வினடனயத் ததர்க. 

1) சூரியன், பரமானுப் புராணம் ஆகிய அறிவியல் நூல்கனை எழுதியவர் 

     அ)  நீலாம்பினக               ஆ) இராதேஸ்வரி                இ) சாவித்திரிபாய் 

 

2) சாரதா சட்டம் ககாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு 

      அ) 1964                                 ஆ) 1943                                          இ) 1929 

 

3) நாட்டின் முதல் கபண் ஆசிரியர் 

       அ) சாவித்திரிபாய்        ஆ) பண்டித ரமாபாய்           இ) முத்துகலட்சுமி 

 

4) முதன்முதலில்  கபண்கல்விக்குப் பரிந்துனர கசய்தது 

        அ) சாரதா சட்டம்              ஆ) ஹண்டர் குழு                  இ) தகாத்தாரி கல்விக்குழு. 

 

5) முப்கபண்மணிகள் வரலாறு எனும் நூலின் ஆசிரியர் 

          அ) நீலாம்பினக               ஆ) இராதேஸ்வரி               இ) மனைமனலயடிகள் 

 

6) கசன்னை மாநகராட்சியின் முதல் துனண தமயர் 

          அ) பண்டிதரமாபாய்       ஆ) இராமாமிர்தம்               இ) முத்துகலட்சுமி 

 

7) கபண்ணடினம தீரும்வனர மண்ணடினம தீருதமா எை முழக்கம் கசய்தவர் 

         அ) கபரியார்                        ஆ) பாரதிதாசன்                    இ) பாரதியார் 

 

8) கூற்று:1  இந்தியப் கபண்கள் சங்கத்தின் முதல் தனலவர் முத்துகலட்சுமி. 

கூற்று:2. முத்துகலட்சுமி தவலூரில் இலவச மருத்துவம் அளித்தவர் 

        அ) கூற்று 1,2 சரி                 ஆ) கூற்று 1 தவறு2 சரி     இ) கூற்று 1 சரி2 தவறு. 

 

9) பாரதிதாசனின் சாகித்திய அகாதமி விருது கபற்ை நூல் 

       அ) குடும்ப விைக்கு             ஆ) பாண்டியன் பரிசு         இ) பிசிராந்னதயார் 

 

10) மங்னகயராய்ப் பிைப்பதற்தக நல்ல மாதவம் கசய்திடல் தவண்டும் என்ைவர் 

         அ) பாரதிதாசன்                    ஆ) பாரதியார்                       இ) கவிமணி 

 

11) கல்வினய உனடய கபண்கள் 

         அ) கைர்நிலம்                         ஆ) உவர்நிலம்                       இ) திருந்திய கழனி 

 

12) தாழி – இச்கசால்லின் கபாருள் 

        அ) கநருப்பு                           ஆ) சனமக்கும் கலன்            இ) கடல் 

13)     15 வயதில் பிகரஞ்சு இலக்கிய கழகத்திற்குக் கவினதகள் அனுப்பியவர். 

        அ) பாரதியார்                ஆ) விக்டர் ஹியூதகா                 இ) பாரதிதாசன் 
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14)  உலகில் சாகாவரம் கபற்ை கபாருள்கள் புத்தகங்கதை என்று கசான்ைவர் 

                 அ) அண்ணா                    ஆ) பாரதிதாசன்                              இ) கதத 

 

15) விைாப் கபாருளில் வரும் இனடச்கசால்  

                அ) ஆ                                ஆ) ஆவது.                                  இ) உம் 

 

க ோடிட்ட இடங் ளை நிரப்பு . 

1) கபண்கல்வியின் அவசியத்னத வலியுறுத்தி அதற்காகப் தபாராடிய வீரச்சிறுமி................... 

 

2) இந்தியாவில் குழந்னதனயப் பாதுகாப்தபாம் என்ை அனமப்னப நிறுவியவர்.................... 

 

3)  சட்ட தமலனவக்குத் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட முதல் கபண்மணி................ 

 

4) ததவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் நினைதவைத் துனண நின்ைவர்..................... 

 

5) முதன்முதலாகப் கபண்களுக்காை பள்ளி................மாநிலத்தில் கதாடங்கப்பட்டது. 

 

6) குடும்பவிைக்கு நூல்.............பகுதிகைாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

7) புதுனமக் கருத்துகனை இயம்பும் வனகயில் 20 ஆம் நூற்ைாண்டில் எழுந்தனவதய ................ 

இலக்கியங்கள். 

 

8) தமது தந்னதயின் தபார்ப் பனடயில் தைபதியாக இருந்த அகலக்சாண்டரின் வயது .......... 

 

9) னபசா நகரச் சாய்ந்த தகாபுரத்தின் விைக்கு ஊசலாடுவது குறித்து ஆராய்ந்தவர் .............. 

 

10) தாமாகத் தனித்தியங்கும் ஆற்ைல் இல்லாத கசாற்கள் ................ 

 

11) தற்காலத்தில் ஓகார இனடச்கசால் ................. கபாருளில் அதிகமாக வருகின்ைது. 

 

12) கசய்யுளுக்தக உரியை என்று நன்னூலார் கூறுவது............. 

 

13) ஏகார இனடச்கசால் தற்காலத்தில் .............. கபாருளில் மட்டுதம வருகிைது. 

 

 

14)  பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இனடயில் நின்று காலம் காட்டுவது............... 

 

15) ஆ, ஆல், இல் என்பை ................. இனடநினலகள். 

 

விளட ள் : 
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1) ஆ  

2) இ 

3) அ 

4) ஆ 

5) அ 

6) இ 

7) ஆ 

8) இ 

9) இ 

10) இ 

11) இ 

12) ஆ 

13) ஆ 

14) இ 

15) அ 

 
தகாடிட்ட இடங்கனை நிரப்புக 

1) மலாலா 

2) னகலாஷ் சத்தியார்த்தி 

3) முத்துகலட்சுமி 

4) இராமாமிர்தம் 

5) மராட்டிய 

6) ஐந்து 

7) மறுமலர்ச்சி 

8) 16 

9) கலீலிதயா 

10) இனடச்கசால் 

11) பிரிநினலப் 

12) உரிச்கசால் 

13) ததற்ைப் 

14) இனடநினல 

15) எதிர்மனை 

 
குறுவினோக் ள் 

1) பக்தி இயக்கம் வைர்ந்த காலத்தில் கல்வி கற்ை கபண்கள் யாவர் ? 

2) ஐடாஸ் தசாமியா ஸ்கட்டர் – பற்றி குறிப்பு வனரக. 

3) முதன் முதலாக கபண்களுக்காை பள்ளினயத் கதாடங்கியவர்கள் யாவர் ? 

4) தகாத்தாரி கல்விக்குழு எதனை வலியுறுத்துகிைது ? 

5) தனித்தமிழில் எழுத விரும்புதவார்க்கு மிகவும் பயனுள்ை நூல்கள் யானவ ? 

6) ஆண், கபண் அனைவர்க்கும் கபாதுவாைனவ எனவ எனவ ? 

7) கபண்களுக்கு விடுதனல பரிதபாைது எதைால் ? 

8) பாரதிதாசனின் குடும்ப விைக்கு நூலின் பாடுகபாருள்கள் யானவ ? 

9) வாழ்வு எப்தபாது நலம் கபறுகிைது ? 

10) சிறுபஞ்சமூலம் சுட்டும் ஐந்து சிறிய தவர்கள் எனவ ? 

11) உம் எனும் இனடச்கசால் எவ்கவவ்கபாருள்களில் வரும் ? 

12) எழுத்து ப் தபறு என்ைால் என்ை ? 
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சிறுவினோக் ள் : 

1) தமிழகத்தின் முதல்கபண் மருத்துவர் யார் ? அவரது சாதனைகள் யானவ ? 

2) மூவலூர் இராமாமிர்தம் அவர்களின் கதாண்டினை விவரிக்க. 

3) அனமப்பு தபாதில் நீக்க தவண்டியனவயாகப் பாரதிதாசன் கூறுவை யானவ ? 

4) இனடச்கசாற்களின் வனககனைப் பட்டியலிடுக. 

 

 

நெடுவினோக் ள் : 

1) கபண்களின் முன்தைற்ைத்திற்கு ப் பாடுபட்தடாரின் பணிகனை விவரிக்க. 

2) கபண்கல்வி குறித்து குடும்பவிைக்கு வழிநின்று விைக்குக. 

 

 

        தயாரிப்பு :  எஸ்.நெயநெல்வன், 

                                தி.ஆ.தம.நினலப்பள்ளி, திருவினடமருதூர். 
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