
9 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இரண்டாம் பருவம் 

              இயல்- 2 சிந்தனை விைாக்கள் 

சரியாை வினடனயத் ததர்க. 

1) காந்தவூசி பற்றிய சசய்தியயக் கூறும் நூல் 

    அ) மணிமமகயை               ஆ) அகநானூறு        இ) பட்டினப்பாயை 

 

2) செளிநாடுகளில் இருந்து கடல் ெழி ெந்தயெ 

     அ) பெளம்                                ஆ) முத்து                     இ) குதியைகள் 

 

3) பந்தர்ப் சபயரிய மபரியச மூதூர் – இத்சதாடர் இடம் சபற்ற நூல் 

      அ) அகநானூறு                      ஆ) பதிற்றுப்பத்து    இ) சிைப்பதிகாைம் 

 

4) ெைம்புரிசங்கு எடுக்க ஆடெர் கடைில் மூழ்குெர் எனும் சசய்தியயக் 

கூறும் நூல் 

       அ) அகநானூறு                     ஆ) பட்டினப்பாயை   இ) பதிற்றுப்பத்து 

 

5) பாெைர் பாடிய நதி 
       அ) காெிரி                               ஆ) கங்யக                       இ) யெயய 

 

6) மதுயையயச் சிறப்பித்துப் பாடிய நூல்களுள் முதன்யமயானது 

       அ) நான்மாடக் கூடல்.    ஆ) மதுயைக்காஞ்சி      இ) பட்டினப்பாயை 

 

7) பள்ளிொசல் அயமந்த ஊர் 

       அ) திருப்பைங்குன்றம்      ஆ) மகாரிப்பாயளயம். இ) ெண்டியூர் 

 

8) சிந்து ெயகயில் பாடல் பாடிய சித்தர் 

      அ) கடுசெளிச் சித்தர்        ஆ) திருமூைர்                 இ) பாம்பாட்டிச் சித்தர் 

 

9) எட்டுத்சதாயகயில் மாங்குடி மருதனார் பாடிய பாடல்கள் 

       அ) 11                                             ஆ) 12                                   இ) 13 

 

10) பகைில் சசயல்படும் கயடெதீிகள் 

       அ) பல்ைங்காடி.                     ஆ) நாளங்காடி.          இ) அல்ைங்காடி 

 

11) தெறான இயணயயத் மதர்ந்சதடுக்க. 

1) மணப்பாயற     -  மாட்டுச் சந்யத 
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2) அய்யலூர்           - ஆட்டுச் சந்யத 

3) காைாமணிகுப்பம் – மீன் சந்யத 

அ) 1 தெறு                          ஆ) 2 தெறு                  இ) 3 தெறு 

 

 

12) தொணி – என்ற சசால்ைின் சபாருள் 

      அ) ஆயட                           ஆ) மாடு                           இ) சந்யத 

 

13) 18 ஏக்கர் பைப்பில் 8000 கயடகளுடன் ஞாயிற்றுக்கிழயம கூடும் சந்யத 

உள்ள ஊர் 

       அ) மதாொயள             ஆ) ஒட்டன்சத்திைம்    இ) மபாச்சம்பள்ளி 
 

14) தைங்கம்பாடி தங்கப் புயதயல் எனும் நூைின் ஆசிரியர் 

        அ) சு.சக்திமெல்           ஆ) சப.தூைன்                    இ) ச.தமிழ்ச்சசல்ென் 

 

15) மதுயைக்காஞ்சியில் மதுயையயப் பற்றி மட்டும் சிறப்பித்துக்கூறும் 

அடிகள் 

          அ)  782                               ஆ) 325                                 இ) 354 

 

தகாடிட்ட இடங்கனை நிரப்புக. 

 

1) கப்பல்களும் படகுகளும் ெந்து தங்கிச் சசல்ெதற்குரிய இடம் .............. 

 

2) சகாற்யக முத்தின் சிறப்பியனக் கூறுெது ............. 

 

3) முசிறித்துயறமுகத்தில் ................ ஏற்றுமதி சிறப்புடன் நயடசபற்றது. 

 

4) முசிறியில் அமைபியர் ெணிகம் சசய்த இடத்திற்கு ................. என்று 

சபயர். 

 

5) தாமிைபைணி ஆறு கடைில் கைக்குமிடத்தில் ஆற்றின் மமற்மக 

அயமந்த துயறமுகம் ................ 

 

6) காெிரிப்பூம்பட்டினத்தில் ............... இளெைசர்கள் ொழ்ந்திருந்தனர். 

 

7) பாண்டிய சநடுஞ்சசழியன் உயிர்துறந்த பின் சகாற்யகயில் 

அரியயண ஏறியென் .............. 
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8) பாண்டியர்களின் கப்பற்பயடத் தளமாக ................. ெிளங்கியது. 

 

9) தூங்கா நகைம் முழிச்சிருக்கும் அதில் ............. ெியாபாைம் 

சசழிச்சிருக்கும். 

 

10) ஓசைதுயக சபற்ற இைண்டு அடிகள் அளசொத்து ெருெது ............. 

பாெயகயாகும். 

 

11) சிந்துக்குத் தந்யத என்று மபாற்றப்படுபெர் ................ 

 

12) மதுயையில் சதப்பக்குளம் அயமந்த பகுதி ................. 
 

13) மதுயையில் ெனெிைங்குச் சைணாையம் இருந்த சசய்தியய ................ 

மூைம் அறியைாம். 

 

14) காஞ்சி என்றால் ................... என்பது சபாருள். 

 

15) மதுயைக்காஞ்சியின் பாட்டுயடத் தயைென் ........... 

 

பபாருத்துக.         

 

1) புரியச                 -   சதய்ெம் 

2) புயழ                     -  நீர்நியை 

3) பயண                   - சாளைம் 

4) அணங்கு              - மதில் 

5) கயம்                      -  முைசு 

 

 

குறுெினாக்கள் : 

 

1) கிழக்குக்கயைப் பகுதியில் இருந்த புகழ்சபற்ற துயறமுகங்கள் யாயெ ? 

2) அமைபியர் மசைநாட்டு மிளகுகயள எங்சகல்ைாம் ெிற்றனர் ? 

3) மமற்குக் கடற்கயைப் பகுதியிைிருந்த புகழ்சபற்ற துயறமுகங்கள் 

யாயெ ? 

4) முசிறி துயறமுகத்திைிருந்து ஏற்றுமதி சசய்யப்பட்ட சபாருள்கள் 

யாயெ ? 

5) காெிரிப்பூம்பட்டினத்தின் இைண்டு கூறுகள் யாயெ ? 
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6) கிள்ளிெளென் ஆட்சிக்காைத்தில் காெிரிப்பூம்பட்டினத்தில் 

ொழ்ந்தெர்கள் யாெர் ? 

7) அஃகசாயை – குறிப்பு தருக. 

8) இைாமநாதபுைம் அழகன்குள அகழாய்ெில் கியடக்கப்சபற்ற சபாருள்கள் 

யாயெ ? 

9) மதுயையின் சிறப்புகயளக் குறிப்பிட்ட செளிநாட்டுப் பயணிகள் யாெர் ? 

10) மதுயைக்கு நான்மாடக்கூடல் என்ற சபயர்ெைக் காைணசமன்ன ? 

11) மதுயையின் மபைழகாக நான்மாடக்கூடல் குறிப்பிடுெது எதயன ? 

12) சான்றாண்யமயயத் தாங்கும் தூண்கள் யாயெ ? 

 

 

சிறுெினாக்கள் : 

 

1) முசிறி துயறமுகம் குறித்து ெிெரிக்க. 

2) சகாற்யகயின் ெளம் குறித்து செண்கண்ணனார் கூறுெது யாது  ? 

3) முசிறி – அசைக்சாண்டிரியா ஒப்பந்தம் குறித்து ெிளக்குக. 

4) ெைைாற்று அறிஞர் ஸ்டிைாமபா குறிப்பிடும் சசய்தி யாது ? 

5) கிமைக்க மாலுமி ஹிப்பல்ஸ் பற்றி குறிப்பு ெயைக. 

6) உழுொர் உைகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றாது 

எழுொயை எல்ைாம் சபாறுத்து . – இக்குறட்பாெில் பயின்று ெரும் 

அணியய ெிளக்குக. 

 

சநடுெினாக்கள் ; 

 

1) காெிரிப்பூம்பட்டினத்தின் ெளம், ெணிகம் குறித்து ெிெரிக்க. 

 

 

ெியடகள் : 

சரியான ெியடயயத் மதர்க 

 

1) அ               2) இ.              3) ஆ.            4) அ.            5) இ      

 

6) ஆ.             7)ஆ.             8) அ.              9)இ.            10) ஆ 

 

11) இ.                   12) இ.             13) இ.             14) ஆ.          15) இ 

 

மகாடிட்ட இடங்கயள நிைப்புக. 
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1) துயறமுகம் 

2) அர்த்த சாஸ்திைம் 

3) மிளகு 

4) பந்தர் 

5) சகாற்யக 

6) மசாழ 

7) செற்றிமெற் சசழியன் 

8) சகாற்யக 

9) சதாண்ணூறு 

10) சிந்துப் 

11) பாைதியார் 

12) ெண்டியூர் 

13) மதுயை க்காஞ்சி 
14) நியையாயம 

15) பாண்டிய சநடுஞ்சசழியன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

சபாருத்துக. 

 

1) மதில் 

2) சாளைம் 

3) சதய்ெம் 

4) முைசு 

5) நீர்நியை 

 

 

 

தயாரிப்பு ; 

                       எஸ். பெயபசல்வன், 

                     தி.ஆ.மம.நி.பள்ளி, 
                     திருெியடமருதூர். 
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