
Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


                                           அரரையாண்டுத் ததேர்வு - தேஞ்சாவூர் மாட்டமர்

                                                    9 ஆர் டகுப்பு - தேமிழ டவிரடமைகு்குறப்பு

1) ததோடு உணர்வு

2) தேீர்த்தேங்கரைர் உருடங்கள

3) கீதழ

4) ஈறுதக்டம எதேரர்மர்கப் தபெயதரை்சர்

5) அளளல் - தசறு

6) ததோரக்தசாற்கள

7) தகடுதேல்

8) ஆரைாயாரம - ஐயப்பெடுதேல்

9) டலிரம

10) சுறற்்குறலைகரயர்

11) 1) ஆ- அ- இ

12) இரைாடண காடவியர்

13) அழகு

14) ஆ+ இனர்

15) புலடர் குழநரதே

16) அ - தேரருமாரல டழிபெ்டு் சுற்கப்பு நரரல எய்தேரய ஆழடார்கள எத்தேரன தபெர் ?

ஆ- பெரைஞ்தசாதேர மனிடர் பெவி்கநதே ஊர் எத ?

17)    உணவு தேநதேடர் உயவிரரைத் தேநதேடர் ஆடார்.

18)  தடற்றுரமத் ததோரக,       டவிளித்ததோடமர்

19)  பொரல நரலத்தேரல் சுறறுடர்கள பொரலைகாரய நரலத்தேரல் டவிழநத தடவைகுமாறு 

தகாலினால் அவத்த டவிரளயாவனர். இவ்தடாரசரயை தக்டம பெருநதகள பெ்கநதேன.
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20)  பெத்தப்பொ்டு நல்களுள ஒன்று. பெத்தப்பொ்வல் அவயளடவில் தபெரைிய நல். 

மதரரைரய் சுற்கப்பெவித்தை கறுர் நல்

21) மிகுதேரயான் மிைகரட தசய்தோரரைத் தோநதேர்

தேகுதேரயான் தடன்று டவிடமல்.

22)     பெ்வமண்டமபெர் என்பெததோன் இலைகரயடழைகு. ஆனால் இன்று நரடமமர்கயவில் 

பெ்வமன்்கர் என்த்க கு்குறப்பெவிடுகர்கார்கள. தபெ்்டழைரகைர்  ஏற்கலார்.

23) பொய் + வ்+ அன்+ அ

    பொய் - பெகுதேர , வ் - எதேரர்கால இரடமநரரல, அன் - சாரைிரய, அ- பெலடவின்பொல் 

டவிரனமற்று டவிகுதேர.

24) பெரைரட - கடமல் , பெ்கரட - பெ்கரடயவினர் - கடமலின் தமற்பெரைப்பெவில் பெ்கரடகள 

பெ்கநதேன.

25) அ. அணில் பெழர் தேரன்்கத.  ஆ. ததேன்்கல் காற்று வசுறயத.

26) அ- Lexicon         ஆ -   Hero Stone

27)  ஆறு.    பெகுதேர, டவிகுதேர, சநதேர, சாரைிரய, டவிகாரைர்,இரடமநரரல

28) அ) டவிருப்பெர்      ஆ) பெ்கரட

29)     மரழைகாலங்களில்  ஏரைி நரரைர்புர்தபொத நீநதடதேரல் டல்லடரைன ஒருடர் 

தேண்ணீருைகுள தசன்று கழிமகத்ரதே அரடமநத குமிழித்்தர்ரபெ தமதல ்தைகுடர்.

தமதல இருைகுர் நீதரைாவத் தரளயவிலிருநத நீர் தடளிதயறுர். கீதழ உளள 

தசத்காவத் தரளயவிலிருநத நீர் ்ழன்று தசற்றுடமன் தடளிதயறுர்.

30)    ஔரடயார், ஒைகர் மாசாத்தேனார், ஆதேரமநதேரயார், தடண்ணிைகுயத்தேரயார், 

தபொன்மவயார், நன்மல்ரலயார், நைகண்ரணயார், காைரகப் பொவனியார், 

தடளளிவதேரயார்

31)   ” –     ககபிட கககயபபிடததகககொளஎனறகபொரள.

“ ” –   ககபபிட ககபபிடஅளகவககறிபபத. (    ஒரககபபிட பரபபககொட)

 கக +  →  –   பிட ககபிட இயலபப பணரசசிஆகம.

 கக +  →  பிட ககபபிட (ததொனறல) –  விகொரபபணரசசிஆகம.
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32)  பல,     மரமஆகியனஓரறிவஉயிரகள (  கதொடஉணரவ)

  சிபபி,     நதகதஆகியனஈரறிவஉயிரகள (  கதொடஉணரவ+நகரதல)ககரயொன, 

    எறமபஆகியமவறிவஉயிரகள (  கதொடஉணரவ+சகவ+நகரதல)

  நணட,     தமபிஆகியனநொனகறிவஉயிரகள (  கதொட
உணரவ+சகவ+நகரதல+கொணல)

பறகவ,     விலஙகஆகியனஐநதறிவஉயிரகள (  கதொட
உணரவ+சகவ+நகரதல+கொணல+தகடடல)

   மனிதனஆறறிவஉயிரகள (  கதொட
உணரவ+சகவ+நகரதல+கொணல+தகடடல+பகததறிவ)

33)         ஏமொஙகத நொடடலளளஊரகளில நொளததொறமஆயிரமவககயொனஉணவகள
கிகடககினறன.    உணவளிககமஅறசசொகலகளமஆயிரமஇரககினறன.  

   ஆயிரஙகொலததப பயிரொம திரமணமணடபஙகளிலம,    திரமண வடகளிலம
        அலஙகொரததணஇரபறமமபநதலலகடடஅலஙகொரம கசயதவணணவணண

விளகககளம,  ததொரணஙகளமஅகமகினறன.    யொரிடமம எதறகமககதயநதொத
       தொதமஉகழததததொமமஉணடதமிழககமஙகமஉணணவொரி வழஙகம

       வளளலகளஇஙகணடஅஙதகமகளிர ஒபபகனகசயதககொளளமணிமொடஙகள
 ஆயிரமஇரககினறன.       தமலமகசயகதொழிலலசிறிதம தசொமபலஇலலொத
  கமமியரஆயிரமதபரஉளளனர

34) அ.     அளளறபழனததரககொமபலவொயஅவிழ

               – கவளளநதீப படட கதனகவரீஇப பளளினமதங

               ககசசிறகொற பொரபகபொடககமகவகவஉகடதததரொ

               நசசிகலதவறதகொகதகொகத நொட.

ஆ.       கொகடலலொம ககழககரமபகொகவலலொம ககழககரமப

            மொகடலலொம கரஙகவகள வயகலலலொமகநரஙகவகள

              தகொகடலலொம மடஅனனம களகமலலொம கடலஅனன

             நொகடலலொம நீரநொட தகனஒவவொ நலகமலலொம.

35)         கசொறகபொரளபினவரநிகலயணி எனபதகசயயளிலமனனரவநதகசொல
    அததகபொரளில பலமகறவரவத.

எ.கொ:   “    எலலொவிளககமவிளககலலசொனதறொரககப

                கபொயயொவிளகதகவிளகக.[4]”
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 அணிப கபொரததம:        இககறடபொவிலவிளககஎனனமகசொலஒதர கபொரளில பல
     மகறவநதளளதொலஇதகசொறகபொரளபினவரநிகலயணி .

36)       இைகு்களில் பெயவின்று டருர் அணி -    ஏகததசஉரவகஅணி.

             கசயகலஉகரககல தலொடஉரவகபபடததியவளளவரகபரகமககளயம
      சிறகமககளயமஉரவகபபடததவிலகலஇவவொறஒனகறஉரவகபபடததி

      விடடமறகறொனகறஉபதயொகபபடததொமலவிடவதஏகததசஉரவகஅணி

37) அ)  மதலமமடவம:        இததபொனறதவறகளமதலமமடவமஆகஇரககடடம

   எனறஆசிரியரஅவரகளிரவகரயம எசசரிததொர.

ஆ)   கணணமகரததம:  தேமிழ       கணணமகரததமொகப படததத ததரவிலமதல
 மதிபகபணகபறறொன.

இ)        ஆரிப கசொனனதில நமபிகககஇலலொமலகமொர தமலமகீழம பொரததொன.

38)  அ)

            கதனகனமரததிலரநதமறறிய ததஙகொயவிழகினறத.  அதததஙகொய
      நிலதகதவநதகடயமமனவிழமதவகததிலஅரகிரநத பொககமரததின
   உசசியினஉளளததனகடகயககிழிதத,    ததனகடதயொட பலொமரததிலஉளள

 பலொபபழததிகனபிளநத, ததஙகொய, ததனகட, பலொசசகளகதளொட, 

 வொகழபபழஙககளயமஉதிரசகசயகிறத.     இவவொறஏமொஙகத நொடகட தபொலதவ
   எமஊரமமககனிவளமம,  கதனகனமரஙகளம,   பொககமரஙகளம

 நிகறநதனவொயககொணபபடகினறத.

 மணவசமவயலவளம:

,     நீரநிகலகளசழநதவயலபகதிகளஉளளன.   அநநீரநிகலகளிலஅழகொன
  ககொமபககளயகடயஆணஎரகமகளம,    வலகமயொனதநரிய ககொமபககள

    உகடயஎரதகளமதபகரொலஎழபபி நீநதகினறன.  அவகவொலயொல
       அநநீரநிகலயிலஉளளகபொறிககளயகடயவரொலமனீஇனஙகளககலநத

ஓடகினறன.  இவவொறஎரகமகளம, எரதகளம,  நீகரக கலககவதொலம, 

தசறமணமம,       நீநதமமீனமணமமகலநதவயலபகதிகளிலகவளளகமன
 உழவரகளஉழதிரநதனர.

  இகறஞசி வணஙகமகநறபயிரகள

          கரகககொணடபசகசபபொமகபபதபொலகநறபயிரகளதிரடசியொனததொறறம
ககொணடளளன.        கசலவமகபறறபககவமஇலலொதகசரககடனஇரககமதமல

 அலலொர தபொல,   கதிரவிடட நிமிரநதநிறகினறனகநறபயிரகள.  அபபயிரகளில
  உளளகநறகதிரகளமறறியவடன,     கதளிநதநலபலகறதறொரின

 பணிகவபதபொல பணிநத,      இகறஞசி தகலசொயநதநிறகமகவினமிக கொடசி.

ஆ)
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   ஊரில நகடகபறகினறவிழொமனதனறபொடகள:-

 ததொரணமகடடதல, கதரகககளயம,   தகொவில மணடபஙககளயம
  தயகமபபடததிவணணமஅடததல,   தகொலமிடதலதபொனறவறகற

கசயதனர.பகனதயொகல,   மொவிகலததொரணஙககளகடடவர.   வொகழமரஙககள
 கடடகவபபர.நொடகம, இகசககசதசரி,     படடமனறமஆகியகவநடகக ஏறபொட

கசயவர.

 இநதிரவிழொ நிகழவகள:-

          கதரககள,      மனறஙகளஆகியவறறிலஅழகபகபொரடகளபலவறகற
அழகபடததினர.பொகக, வொகழ,  வஞசிக ககொட, பஙககொட,   கரமபஆகியவறகற

 நடடகவததனர.கதரககள,     மனறஙகளஆகியவறறில பதமணகலபபரபபினர. 

   படடமணடபததிலவொதிட ஏறபொடகசய்தேரருநதேனர்.

39) அ. தபொருத்தேமான ததோகுப்புரரை டழங்கரயவிருப்பெவின் மதேரப்தபெண்

40)  தபொருத்தேமான கடவிரதே இருப்பெவின் மதேரப்தபெண் டழங்குக.

41) பெளளியவில் ,

      ஆசுறரைியர்களிடமர் அன்புடமனுர் மாரைியாரதேைடமனுர் நடமநததகாளதடன். பெளளி, 

டகுப்பெர்கரயத் ்தய்ரமயாக ரடத்தேரருப்தபென். சக மாணடர்களிடமர் ந்புடமன் 

பெழகுதடன்.

வ்வல் ,

      தோய், தேநரதேைகு உதேவுதடன். பொடமங்கரளப் பெவப்தபென். மாரலயவில் 

டவிரளயாடுதடன்.

42)  கல்டவிதய அழியா் தசல்டர்,  கற்க கசடம்க,  கற்த்காதரை சுற்கநதேடர்,  ஒருரமைகண்

கற்்க கல்டவி எழபெவி்கப்புர் டருர், கல்டவி் தசல்டதம தசல்டர். மதேலிய பெல.

48) அ- 

 மவலரஇரொமொமிரதம:-

           தமிழகததின சமகச சீரதிரததவொதி,      எழததொளர திரொவிடஇயககஅரசியல
கசயலபொடடொளர.     ததவதொசி ஒழிபபச சடடம நிகறதவறததகணநினறவர.  தமிழக
அரச, 8        ஆமவகபபவகரபடததஇளமகபணகளககொனதிரமணஉதவித

   கதொகககயஇவரினகபயரிலவழஙகிவரகிறத.

மததகலடசமி:-
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                      தமிழகததினமதலகபணமரததவரஇநதியபகபணகளசஙகததினமதல
தகலவர.     கசனகனமொநகரொடசியினமதலதகணதமயர.   சடட தமலகவககத

  ததரநகதடககபபடடமதலகபணமணி.   ததவதொசிமகறஒழிபபச சடடம,  இரதொர
தகடசசடடம,    கபணகளககசகசொததரிகமவழஙகமசடடம,  கழநகதததிரமணத

      தகடசசடடமஆகியகவநிகறதவறகொரணமொகஇரநதவரஅகடயொறறில
1930   இலஅவகவஇலலம, 1952     இலபறறதநொயமரததவமகனஆகியவறகற
நிறவியவர.

 நீலொமபிககஅமகமயொர:-

         மகறமகலயடகளினமகளஆவொர.    தநகதகயப தபொலதவ தனிததமிழப
   பறறகடயவரஇவரததனிததமிழக கடடகர,  –  வடகசொல தமிழஅகரவரிகச, 

 மபகபணமணிகளவரலொற,      படடனததொர பொரொடடயமவரஆகியநலகள
     தனிததமிழில எழதவிரமபதவொரககமிகவம பயனளளனவொகவிளஙககினறன.

ஆ)

              நீரஇனறஅகமயொதஉலகஎனனமதமகரதகதவளளவரகதளிவொகப பதிவ
கசயதளளொர.    மனிதவொழவினஅடததளம நீதர!    மகழதயபயிரககடடமமஉயிரக

   கடடமமவொழபகபரநதகணபரிகிறத.

           மகழஉழவககஉதவகிறத.    விகதததவிகதஆயிரமொகப கபரககிறத. 

நிலமம, மரமம,     உயிரகளம தநொயினறி வொழ நீதரஅவசியம.  உடகல
களரிவிபபதறகம,    சொமியொடகளககமஞசளநீர ககொடபபதம,  திரமணமொனபின
கடலொடதலம,  இறபப சடஙகிலம,      வடடறகவரமவிரநதினரககளநீர ககொடதத
வதரவறபதறகம,       விவசொய நிலததிறகஉகழககசகசலதவொரகடபபதமஎன

   அகனததகசயலகளககமநீதரஅவசியம.    “  அதனொலதொனவளளவர நீரஇனற
 ”   அகமயொதஉலக எனறஅழததமொககசொலலயிரககிறொர.

44) அ - ஆ

          தபொருத்தேமான டவிரடமயவிருப்பெவின் மதேரப்தபெண்

45) அ- தபொருத்தேமான டவிரடமயவிருப்பெவின் மதேரப்தபெண்

       ஆ)

            விடநர , 

                      அஅஅஅ 

                      9  ஆமவகபப, 'அ' பிரிவ,

                      அர் தமலநிகலபபளளி,

                       குர்பெதகாணர்.

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


கபறநர

                    தமலொளர,

                    கநயதலபதிபபகம,

                    கசனகன 600 001.

கபரநதககயர,

      வணககம.      உலகிதலதய பழமகபரகமவொயநதகமொழிகளளமதல

கமொழியொகவம,  மதனகமகமொழியொகவம,  கசமகமொழியொகவமவிளஙகத 
தமிழகமொழிதய.    கலததொனறி மணததொனறொக கொலதததமனததொனறிய

     மததகமொழி தமிழ எனறசொனதறொர தபொறறிப பகழவர.  ஆயிரமஆயிரம 
     ஆணடகளொகவளரநதவரமதமிழகமொழியிலஉளளஅரஞகசொறகளின

 கபொரகளஅறிய,    உஙகளபதிபபகததிலகவளியிடடளள தேரருைகு்கள எளிய உரரை

ஐர்பெத   பபடககளஎஙகளபளளி     நலகததிறகப பதிவஅஞசலலஅனபபிகவகக
தவணடகிதறன.

                                                                              தஙகளஉணகமயளள,

  உகறதமலமகவரி :

தமலொளர,

 கநயதலபதிபபகம,

தசன்ரன.

தேயாரைிப்பு : 

                எஸ. தஜெயதசல்டன், பெ்டமதோரைி ஆசுறரைியர்,

                தேர.ஆ.தமனிரலப்பெளளி, தேரருடவிரடமமரு்தர்

                தசல் - 9443740120
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