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ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் – இரண்டாம் இடடப்பருவத் ததர்வு - நவம்பர் 2022 
(திருவண்ணாமடை மாவட்டம்) 

பகுதி – 1 
I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 
1 (ஆ) கனகசுப்புரத்தினம் 1 
2 (ஈ) இன், கூட, சிறு, அம்பு 1 
3 (ஈ) 5 1 
4 (இ) முல்டை 1 
5 (ஆ) நாணமும் இணக்கமும் 1 
6 (ஈ) எதிர்மடை விடனதயச்சம், உவடமத்ததாடக 1 

பகுதி – 2    பிரிவு - 1 
எடவதயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடடயளி. 
7 தபாரில் விழுப்புண் பட்டு இைந்த வீரருக்கு நடப்படுவது. 2 
8 தபண் குழந்டதத் திருமணத்டதத் தடுக்க 1929 இல் இயற்ைப்பட்டது. 2 
9 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 

♦ திருக்குைள் ♦ தபான்னியின் தசல்வன் ♦ கால் முடைத்த கடதகள் ♦ மைாைா 2 

10 சிறுவர்கள் பாடைக்காடய நிைத்தில் விழுந்து தவடிக்குமாறு அடித்த ஓடசடயக் 
தகட்டு பருந்துகள் பைந்தன.               www.tamizhchittu.blogspot.com 

2 

பிரிவு – 2 
எடவதயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடடயளி 
11 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 

திருவள்ளுவரின் கருத்துகடை உடும்புப்பிடியாய்ப் பிடித்துக்தகாள்ை தவண்டும். 
மன்னரின் கருத்டத மக்கள் தமைதாைத்துடன் வரதவற்ைனர். 

2 

12 (அ) கயல் பாடன வடனயக் கற்றுக் தகாண்டாள். 
(ஆ) தகாடியில் உள்ை மைடரக் தகாய்து வா. 2 

13 டகபிடி – டகடயப்பிடி, இயல்பு புணர்ச்சி 
டகப்பிடி – பாத்திரத்தில் உள்ை டகப்பிடி, ததான்ைல் விகாரப் புணர்ச்சி                               2 

14 (அ) நல்ை தமிழில் எழுதுதவாம்.                    (ஆ) குழலிக்குப் பாடத் ததரியும். 2 
பகுதி – 3 

எடவதயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடடயளி.  
15 ஔடவயார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், ஆதிமந்தியார், தவண்ணிக் குயத்தியார், 

தபான்முடியார், அள்ளூர் நன்முல்டையார், நக்கண்டணயார், 
காக்டகப்பாடினியார், தவள்ளிவீதியார், காவற்தபண்டு, நப்பசடையார். 

3 

16 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
தபான் தபான்ை அழகிய மயில் தன் அருடமயான சிைகிடன விரித்து ஆடும். 
தநற்கதிர்கடை உழவர்கள் குன்று தபாைக் குவித்து டவத்திருப்பர். 

3 
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17 தீயில் இட்ட சந்தனமரக் குச்சிகள், அகில் இவற்றின் நறுமணமும் உடையிலிட்ட 
மடை தநல்ைரிசிச் தசாற்றின் மணமும் காந்தள் மைரின் ஆழ்ந்த மணமும் பரவித் 
ததாய்ந்து கிடந்ததனால் எல்ைா இடங்களிலும் உள்ை தபாருள்கள் மணம் கமழ்ந்து 
காணப்பட்டன. 

3 

18 பூவாது காய்க்கும் மரம் உை; நன்று அறிவார், 
மூவாது மூத்தவர், நூல் வல்ைார்; தாவா, 
விடதயாடம நாறுவ வித்துஉை; தமடதக்கு 
உடரயாடம தசல்லும் உணர்வு. 

3 

பகுதி – 4 
எடவதயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடடயளி. 
19 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 

விடுநர்                                                www.tamizhchittu.blogspot.com 
 க.வைவன், 
 ஒன்பதாம் வகுப்பு, 
 அரசு தமல்நிடைப் பள்ளி, 
 திருவண்ணாமலை மாவட்டம். 
பெறுநர் 
 பதிப்பாசிரியர், 
 தநய்தல் பதிப்பகம், 
 தசன்டன – 600 028. 
மதிப்பிற்குரிய ஐயா, 
 பொருள்: தமிழ் – தமிழ் – ஆங்கிைம் டகயடக்க அகராதி அனுப்புதல் சார்பு 
 வணக்கம். எங்கள் பள்ளியில் சுமார் 1500 மாணவர்கள் படித்து வருகின்ைனர். 
பள்ளி நூைகம் சிைப்பாக தசயல்பட்டு வருகிைது. அந்நூைகத்திற்கு தமிழ் – தமிழ் – 
ஆங்கிைம் டகயடக்க அகராதி பத்துப் படிகடைப் பதிவஞ்சலில் அனுப்புமாறு 
பணிவுடன் தகட்டுக்தகாள்கிதைன். 
  
இடம் : திருவண்ணாமடை,              இப்ெடிக்கு, 
நாள்   : 15.11.2022.                              க.வைவன். 
உலைமமல் முகவரி 
பெறுநர், 
 பதிப்பாசிரியர், 
 தநய்தல் பதிப்பகம், 
 தசன்டன – 600 028. 

5 

20 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
உன் வாழ்க்டக உன்டகயில் 
அடத முயற்சிதயனும் உளியால் தசதுக்கு 

5 
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தவற்றிதயனும் சிகரம் ததாடைாம் 
உைகதம ஒருநாள் உன்டனப்தபாற்றும் 

21 (தபாருத்தமாக எழுதியிருப்பின் மதிப்தபண் வழங்குக) 
திரண்ட கருத்து 
ஆைானது வயலில் புகுந்து, தநல்மணிக்கதிர்கடை விடையச் தசய்தது. வடைந்து 
பாய்ந்து வயலின் பக்கத்திலுள்ை ஓடடகளிலும் தசன்று, தாமடர மைர்கடை மைரச் 
தசய்தது. மீன்கைாகிய வரால், வாடை தபான்ைடவ ததன்டன மரத்தில் பாய தபரிய 
வாடனப் தபான்ை குைத்டதயும் நிடைத்து விட்டது. 
லமயக்கருத்து  ஆற்றின் வைம் அழகுபடக் கூைப்பட்டுள்ைது.  
எதுலக நயம்: வயலிடடப் – அயலுை – கயலிடடச் - தபயரிடடப் 
அணிநயம்: உயர்வு நவிற்சி அணி பயின்று வந்துள்ளது. 

5 

22 (அ) சிறுகடத என்ைால் சிறிய கடத. 
(ஆ) ஒரு சிறு சம்பவம், ஒரு மதனாநிடை. 
(இ) மூன்று. 
(ஈ) சிந்தடனயின் சைனத்டத ஊக்குவதற்கு ஒரு தூண்டுதகால். 

5 

பகுதி - 5 
23 குறிஞ்சி 

அருவிகள் ெலையாய் ஒலிக்க, லெங்கிளி தமிழிலை ொட, அழகிய மயில் மதாலக 
விரித்து ஆடுவலத அடர்ந்த மரக்கிலளயில் இருந்து குரங்கினம் மிரட்சியுடன் 
ொர்க்கும். 
தீயில் இட்ட ைந்தனம், அகில் இவற்றின் மணமும் பநல் அரிசிச் மைாற்று மணமும் 
காந்தள் மைர்கள் மணமும் எல்ைா இடங்களிலும் ெரவின. 
முல்டை                                           www.tamizhchittu.blogspot.com 
நாகனவாய்ப் ெைலவ, குயில், வண்டுகள் ொவிலைத்துப் ொட முல்லை நிை ஆயர்குை 
மக்கள் முக்கனியும் மதனும் மைகரித்துக் பகாண்டு முக்குழல் இலையால் மமயும் 
ெசுக்கூட்டங்கலள ஒன்று மைர்ப்பர். 
முதிலர, ைாலம, மகழ்வரகு, குதிலரவாலி பநல் மொன்ை கதிர்கலள அடிக்கும் 
ஓலை மகட்டு மான்கள் அஞ்சி ஓடின. 
பாடை 
ொலை நிைத்தில் பவப்ெத்லத தாங்க இயைாத பைந்நாய்க் குட்டியின் வாய் 
இடறியது. பவயிலுக்கு தாமன நிழைாக நின்று தன் குட்டிடய இலளப்ொைச் 
பைய்தது தாய். 
சிறுவர்கள் ொலைக்காலய நிைத்தில் விழுந்து பவடிக்குமாறு அடித்தனர். அந்த 
ஓலைலயக் மகட்ட ெருந்துகள் அச்ைத்துடன் ெைந்து ஓடின. 
மருதம் 
மருத நிைத்தில் ொயும் ஆறும் குைமும் கரும்லெயும் தநற்ெயிலரயும் வைப்ெடுத்தின.  
அங்மக காஞ்சி, வஞ்சி மைர்களும் பூத்து நிற்கும்.  

8 
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தாமலரப்பூ பூத்திருந்த குளத்தில் சிறுவர்கள் நீராடினர். அவர்கள் லவக்மகால் 
மொரில் ஏறி பதன்லன இளநீர்க் காய்கலளப் ெறித்து காஞ்சி மரநிழலில் அமர்ந்து 
அருந்தினர். 
தநய்தல் 
ைான்மைார்கள் ெசியால் வாடுமவாலரக் கண்டு வருந்துவர். அதுமொை தான் வாழும் 
இடம் கடலில் மூழ்கினாலும் ெவளங்கலளயும் முத்துக்கலளயும் கடற்கலரயில் 
பகாண்டு வந்து குவிப்ெர். 
 தும்பியானது கடல் அலைகலள தடவி கடற்கலர மணலிலட உைவி காற்றிமை 
உைர்ந்து பெண்களின் முகம் மநாக்கி பதாடர்ந்து பைல்லும். அது வானில் முழு 
நிைலவத் பதாடர்ந்து பைல்லும் கருமமகத்தின் காட்சி மொல் உள்ளது. 

(அல்ைது) 
நூைகம்                                                www.tamizhchittu.blogspot.com 
 வீட்டிற்மகார் புத்தகைாலை என்ை இைட்சியம், நாட்டுக்மகார் நல்ைநிலை 
ஏற்ெடச் பைய்யும். ஒரு நாட்லட உைகம் மதிப்ெது அந்நாட்டு மக்களின் 
மனவளத்லதக் கண்மட. வீட்டிற்மகார் புத்தகைாலை ஏற்ெடுத்தினால் நமது 
நாட்டிமை நிச்ையமாக மனவளத்லதப் பெைமுடியும். வீடுகளில் மமலை, நாற்காலி, 
மைாொக்கள், பீமராக்கள் இருக்கும். உலடகள் சிறு கலட அளவுக்கு இருக்கும். 
ஆனால் புத்தகைாலை இருக்காது. வீட்டிற்மகார் புத்தகைாலை நிச்ையம் மவண்டும். 
வாழ்க்லகயின் அடிப்ெலடத் மதலவகளுக்கு அடுத்த இடம் புத்தகைாலைக்குத் 
தரப்ெடமவண்டும். மக்களின் மனத்திமை உைக அறிவு புக வழிபைய்ய மவண்டும்.  
நூல்கள் 
 மனிதன் தங்கள் நாட்லடயும் உைலகயும் அறிய ஏடுகள் மவண்டும். 
வீடுகளிமை நலடபெறும் விமைஷைங்களின் மொது, பவளியூர்கள் பைன்று 
திரும்பும்மொது, ெரிைளிப்புகள் நடத்தும்மொது புத்தகங்கள் வாங்குவது என்ை 
ெழக்கத்லத ஏற்ெடுத்திக் பகாள்ளமவண்டும். பூமகாள, ைரித ஏடுகள் இருக்க 
மவண்டும். நமக்கான ஒழுக்கத்திலனயும் வாழ்வுக்கான வழிகலளயும் காட்ட 
வீட்டிற்மகார் திருக்குைள் கட்டாயமான இருக்க மவண்டும். ைங்க இைக்கியச் 
ைாரத்லத அறிந்து பகாள்வதற்கான ஏடுகள் இருக்கமவண்டும். மக்களின் 
முன்மனற்ைத்திற்கு உதவும் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு நூல்கள் இருக்கமவண்டும். 
நாட்டு விடுதலைக்கான உலழத்தவர்கள், மக்களின் மனமாசு துலடத்தவர்கள், 
பதாலைமதைங்கலளக் கண்டவர்கள், வீரர்கள், விமவகிகள் ஆகிமயாரின் 
வாழ்க்லகக் குறிப்பு ஏடுகள் இருக்கமவண்டும். 
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