
   9 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இயல்-3 சிந்தனை விைாக்கள் 

 

உரிய விடைடயத் தேர்க 

1) சிற்பத் தேொழிலுக்குரிய உறுப்புகடைக் கூறும் நூல் 

        அ) தேொல்கொப்பியம்          ஆ) ேிவொகர நிகண்டு            இ) சிலப்பேிகொரம் 

 

2) குரங்கநொேர் தகொவில் அடைந்துள்ை ைொவட்ைம் 

       அ) ேிருச்சிரொப்பள்ைி            ஆ) புதுக்தகொட்டை              இ) ேஞ்சொவூர் 

 

3) இரண்ைொம் பரந்ேகச் தசொழனொல் கட்ைப்பட்ை மூவர் தகொயில் சிற்பங்கள் 

உள்ை ஊர் 

        அ) நொர்த்ேைடல                       ஆ) ேிருவரங்கம்                 இ) தகொடும்பொளூர் 

 

4) தபொரில் விழுப்புண் பட்டு இறந்ே வரீருக்கு நைப்படுவது 

        அ) முழுஉருவச்சிற்பம்           ஆ) புடைப்புச்சிற்பம்       இ) நடுகல் 

 

5) ேைிழ்நொடு அரசு சிற்பக்கல்லூரி அடைந்துள்ை ஊர் 

       அ) சுவொைிைடல                           ஆ) ைொைல்லபுரம்           இ) கும்பககாணம் 

 

6) குறவன் குறத்ேி இரேிதேவி சிடலகள் அடைந்துள்ை தகொவில் 

       அ) கிருஷ்ணொபுரம்                      ஆ) தபரூர்                         இ) ைதுடர 

 

7) இருபத்து நொன்கு ேீர்த்ேங்கரர் உருவங்கடைச் சிற்பங்கைொக்கியவர்கள் 

       அ) தபௌத்ேர்கள்                             ஆ) நொயக்கர்கள்          இ) சைணர்கள் 

 

8) குேிடரயின் உருவங்கடைச் சிற்பங்கைில் இைம்தபறச் தசய்ேவர்கள் 

         அ) நொயக்கர்கள்                           ஆ,) விஜயநகரைன்னர்கள்  இ) தசொழர்கள் 

 

9) ேிரிபுவன வதீரசுவரம் தகொவிடல அடைத்ே ைன்னன் 

           அ) இரண்ைொம் குதலொத்துங்கன்           ஆ) இரண்ைொம் இரொசரொசன்           

இ) இரண்ைொம் பரொந்ேகன் 

 

10) பன்னிரு ஆழ்வொர்கைில் தபண்கள் 

          அ) மூவர்                                   ஆ) இருவர்                               இ) ஒருவர் 

 

11) புலவர் குழந்டே யொருடைய தவண்டுதகொளுக்கிணங்க ேிருகுறளுக்கு 

உடர எழுேியுள்ைொர் 
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          அ) அண்ணொ                           ஆ) தபரியொர்                             இ) கம்பர் 

 

12) இரொவண கொவியத்ேில் உள்ை  கொண்ைங்கள் 

          அ) ஐந்து                                     ஆ) ஆறு                                     இ) மூன்று 

 

13) புலவர் குழந்டே எழுேொே நூல் 

       அ) யொப்பேிகொரம்               ஆ) தேொடையேிகொரம்            இ) கணக்கேிகொரம் 

 

14) அப்பொவின் சிதநகிேர் நூல் சொகித்ேிய அகொதேைி விருது தபற்ற ஆண்டு 

        அ) 1989                                     ஆ) 1996                                             இ) 1979 

 

15) ேி.ஜொ.வின் ஜப்பொன் பயண அனுபவங்கைின் தேொகுப்பு 

         அ) கருங்கைலும் கடலக்கைலும்          ஆ) அடுத்ே வடீு ஐம்பது டைல்.   

இ) உேயசூரியன். 

 

தபொருத்துக. 

1) கல்               -  தேன் 

2) துவடர      - ைடல 

3) முருகு       -   கொடு 

4) கைறு           -  ைொடல 

5) சிடற           - பவைம் 

             இறகு. 

 

தகொடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக. 

1) பொண்டியர் கொலத்ேில் அடைக்கப்பட்ை குடகக் தகொவில்கைில் .......... 

நிடறந்துள்ைன. 

 

2) சிற்பக்கடல குறித்ே தசய்ேிகடைக் கூறும் நூல் ........... 

 
3) சிற்பங்கடை அவற்றின் உருவ அடைப்பு அடிப்படையில் ......... 

வடகயொகப் பிரிக்கலொம். 

 
4) ேைிழர்கைின் தேொைக்கக்கொலச் சிற்பக் கடலக்குச் சொன்று ............. 

 
5) புதுக்தகொட்டை ைொவட்ைம் நொர்த்ேைொடலயில் ............. சிற்பங்கள் 

அடைக்கப்பட்டுள்ைன. 
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6) ைதுடர தகொவிலில் இறந்ே டைந்ேடனக் டகயில் ஏந்ேியபடி நிற்கும் ......... 

சிடலயும் அடைந்துள்ைது. 

 
7) ............. தசொழர்கொலச் சிற்பக்கடல நுட்பத்ேிற்கு ைிகச்சிறந்ே சொன்றொகும். 

 
8) நொயக்க ைன்னர் பல இைங்கைில் ............... அடைத்ேனர். 

 
9) இரொவணகொவியம், உண்டைடய உணர டவக்கும் உன்னே நூல் 

என்றவர் ................ 

 
10) நொச்சியொர் ேிருதைொழி தைொத்ேம் .............. பொைல்கடைக் தகொண்ைது. 

 
11) இரொைொயணத்ேில் எேிர்நிடல ைொந்ேரொகப் படைக்கப்பட்ைவர் .......... 

 
12) இரொவணகொவியத்ேில் நும் பொைப்பகுேி பொைல்கள் இைம்தபற்ற கொண்ைம் 

............... 

 
13) இரொவண கொவியத்ேிலுள்ை தைொத்ே பொைல்கள் ........... 

 
14) 2010 இல் சொகித்ேிய அகொதேைி விருது தபற்றவர் ............... 

 
15) நொகசுரக் கருவி ............... ைரத்ேில் தசய்யப்படுகிறது. 

 
 

குறுவிைாக்கள் : 

 

1) முழு உருவச் சிற்பங்கள் என்பது யொது ? 

2) பல்லவர்கைின் சிற்பக்கடலப் தபருடைடய எங்ஙனம் அறியலொம் 

? 

3) உதலொகப் படிைங்கள் தசய்யும் பயிற்சி நிடலயங்கள் 

எங்தகல்லொம் அடைந்துள்ைன ? 

4) கற்கவிஞர்கள் எனப்படுபவர் யொவர் ?  

5) பொவிடச பொடிய உயிரினங்கைொக இரொவண கொவியம் 

குறிப்பிடுவன யொடவ ? 

6) தசந்நொய் உயங்கக் கொரணம் என்ன ? 
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7) இரொவண கொவியம் – தபயர்க்கொரணம் கூறுக. 

8) ேஞ்சொவூர் ேைிழுக்கு அைித்ே  தகொடையொகக் குறிப்பிைப்படும் 

அறுவர் யொவர் ? 

9) தசய்ேி – இக்கடே உணர்த்தும் நீேி யொது ? 

10) ேி. ஜொனகிரொைன் கடேகள் இைம்தபற்ற இேழ்கள் யொடவ ? 

 

சிறுவிைாக்கள் : 

1) சிற்பத் தேொழிலுக்கு உறுப்பொவன யொடவ ? 

2) பொண்டியர் கொலச் சிற்பக்கடலக்குச் சொன்றுகள் ேருக. 

3) பொடல நிலத்து தவயிலின் தவப்பத்டே இரொவண கொவியம் வழிநின்று 

விைக்குக. 

4) முல்டல நிலத்ேில் உடழ அஞ்சி ஓடியக் கொரணம் யொது ? 

5) நொகசுரம் எனும் இடசக்கருவி குறித்தேழுதுக. 

6) சிறுகடே குறித்து புதுடைப்பித்ேன் கூறுவது யொது ? 

 

 

 

 

நெடுவிைாக்கள் :  

1) நொயக்கர் கொலச் சிற்பங்கைின் சிறப்புகடை விவரிக்க. 

2) இடசயின் சிறப்புகடைச் தசய்ேி கடேயின் வொயிலொக விவரிக்க. 

 

 

 

ேயொரிப்பு :  

                     எஸ். நெயநசல்வன், 

                     ேி.ஆ. தைனிடலப்பள்ைி, 
                     ேிருவிடைைருதூர் 

                      தசல் :9443740120. 
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