
 

 

                                     INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL DAMMAM 

                                                 ANNUAL WORKSHEET (2022 – 23) 

                                            CLASS: IX                                     SUBJECT: TAMIL 

                                                                       UNIT (1 – 6) 

I. சான்  த க:  

1. எ வாய் 
2. பயனிைல  
3. ெசயப்ப ெபா ள்  
4. ேதான்றா எ வாய்  
5. ைனப் பயனிைல  
6. ெபயரப்் பயனிைல  
7. னாப் பயனிைல  
8. ெபயரைட  
9. ைனயைட  
10. தன் ைன  
11. ற ைன  
12. ைண ைன  
13. தன் ைனத் ெதாடர ் 
14. ெசய் ைனத் ெதாடர ் 
15. ெசயப்பாட் ைனத் ெதாடர ் 
16. உடன்பாட்  ைனத் ெதாடர ் 
17. எ ரம்ைற ைனத் ெதாடர ் 
18. ெசய் த் ெதாடர ் 
19. உணரச்் த் ெதாடர ் 
20. னாத்ெதாடர ் 
21. கட்டைளத் ெதாடர ் 
22. ெபயரப்் பயனிைலத் ெதாடர ் 
23. தனி ைன  
24. யங்ேகாள் ைன ற்  கள்  
25. ட் ைன  
26. ெபயர ் ைன 
27. ைன ைன  
28. இைட ைன  
29. தல் ைன  
30. ைண ைன  



 

 

31. ைனய   
32. இரண்டாம் ேவற் ைம உ   
33. நான்காம் ேவற் ைம உ   
34. ெசால்   
35. ஓெர த்  ஒ  ெமா   
36. ஈ ெகட்ட எ ரம்ைற ெபயெரசச்ம்  
37. ஆறாம் ேவற் ைமத்ெதாைக  
38. இ ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைக  
39. உவைமத்ெதாைக 
40. உ வகச ்ெசால் 
41. வல் னம் ம் உரிசெ்சால் 
42. ட் ப் ெபயர ்
43.  னாப் ெபயர ்
44. ளித்ெதாடர ் 
45. ன்றாம் ேவற் ைம ரி  
46. ஆறாம் ேவற் ைம ரி 
47.  ெபயெரசச்ம்  
48. இரண்டாம் ேவற் ைம ெதாைக  
49. யங்ேகாள் ைன ற்   
50. ைனத்ெதாைக  
51. உம்ைமத்ெதாைக  
52. அ க்  த் ெதாடர ்
53.  இரடை்டக் ள   
54. ெசால் கள் 
55.  உவம உ கள் இரண்டாம் ேவற் ைம ெதாைக  
56. யங்ேகாள் ைன ற்   
57. ைனத்ெதாைக  
58. உம்ைமத்ெதாைக  
59. அ க்  த் ெதாடர ்
60. இரடை்டக் ள   
61. ெசால் கள் 
62. உவம உ கள் 
63. இைணப் டச ்ெசாற்கள்  
64. உரிசெ்சாற்கள் 
65.  இயல்  ணரச்்  
66.  காரப் ணரச்்  
67.  ேதான்றல் ணரச்்  
68.  ரிதல் ணரச்்   



 

 

69. ெக தல் ணரச்்   
70. உ ரீற் ப் ணரச்்   
71. ற் ய கரப் ணரச்்  
72. ெமய்ம்மயக்கம்  
 

II. இலக்கணக் ப்  த க: 

1. எடவ்ரட்் வந்தான்  
2. னா கனகாம்பரதை்தச ் னாள் . 
3. நான் வந்ேதன்.   
4. அவன் மாணவன் 
5. ைளயா பவன் யார?் 
6. நல்ல ல் ஒன்  ப த்ேதன்  
7. ெசான்னவள் கலா.  
8. அவரக்ள் நன்றாக ப த்தனர.் 
9. க்கைள ப க்கா ரக்ள். 
10. ன்பற் .  
11. கண் த்தாரக்ள்.  
12. ைவ  
13. அப்பா வந் ந்தார ் 
14. பத் ப்பாட்   
15. ப்பந்தல்  
16. வாக் ல்  
17. ெமட் க் ப் பாட்  
18. ழக் ப்ப  
19. த் ைரத் ங்கள்  
20. தாமைரப் பாதம்  
21. தவச ்   
22. உலகப் பந்   
23. என  சடை்ட  
24. வ வதாகக்  
25. ம ைரக்  ேபா க் ேறன். 
26. ளி ேப ம்  
27. என  சடை்ட 
28.   கட்   
29. வாழ்க  
30. வளரச்ெ்சல்வன்  



 

 

31. இர  பகல்  
32. க த் க்கள்  
33. ைககள் 
34.  மணி அ   
35. ெபான்மைல  
36. கற் ைல  
37. ேதவாரம்  
38. நிலெவளி  
39. ங்ெகா   
40. அ ழ்   
41. வரலா  

III. ேகா ட்ட இடங்கைள நிரப் க. 

1. ெசாற்ெறாடர ்எ வதற்  அ ப்பைடயாக அைமந்த ெபயரச் ்
ெசால்ைலேய ______________ என் ேறாம். 

2. ஒ  ெதாடரில் பயன் நிைலத்  இ க் ம் இடத்ைத ____________ 
என் ேறாம் . 

3. எ வாய் ஒ  ைன ெசய்ய அதற்  அ ப்பைடயாக 
ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட ெபா ள் ____________________ஆ ம் . 

4. எ வாய் ஒ  ைனையச ்ெசய்தால் அ  ____________ எனப்ப ம்.  
5. எ வாய் ஒ  ைனையச ்ெசய்ய ைவத்தால் அ  _______________ 

எனப்ப ம்.  
6. ெசய்பவைர தன்ைமப்ப த் ம் ைன _____________ ஆ ம். 
7. ெசயப்ப ெபா ைள தன்ைமப்ப த் ம் ைன ____________ ஆ ம். 
8. ப பத உ ப் கள் __________ வைகப்ப ம். 
9. , ன் , ஆநின்  என்ப ______________ ஆ ம்.  
10. சாரிைய இடத் ல் ‘ த் ‘  வந்தால் அ   _____________ ஆ ம்.  
11. ைனசெ்சாற்கள் அைமப் ன் அ ப்பைட ல் _____________,__________ 

என இ  வைகப்ப த்தலாம் .  
12. தனி ைன அ கைளக் ெகாண்ட ைனசெ்சாற்கள் ____________ 

எனப்ப ம்.  
13. ட்  ைன அ கைளக் ெகாண்ட ைனச ்ெசாற்கள் _____________ 

எனப்ப ம்.  
14. ட்  ைன ன் தல் உ ப்பாக வந்  தன் அ ப்பைட 

ெபா ைளத் த ம் ைன ___________________ ஆ ம்  
15. தல் ைனக்  ைணயாக ேவ  இலக்கணப் ெபா ைளத் த ம் 

ைன _____________ ஆ ம் . 



 

 

16. த ல் ஏறத்தாழ ___________ ைண ைனகள் உள்ளன.  
17. வல் னம் ந்  வ தல் _______________ ணரச்்  ஆ ம் . 
18. வல்ெல த் க்கள் ______________ ஆ யைவ ெமா க்  த ல் 

வ ம். 
19. எட்  பத்  த ர ற என் ம் ெபயரக் டன் ண ம் _________ 

கா  
20. . ைனத்ெதாைக ல் __________ கா .  
21. ஓகார இைடசெ்சால்_________ ெபா ளில் வ ம்.  
22. தானி எ ம் இைடசெ்சால்__________ ெபா ளில் வ ற .  
23. னா ெபா ளில் வ ம் இைடசெ்சால்__________.  
24. ணரச்் _____________ வைகப்ப ம்.  
25. ற் ய கரம்__________ வைகப்ப ம். 

IV.  யவா  ெசய்க: 

1. னா னாள் கனகாம்பரத்ைத. (ெசயப்பாட் ைன 
ெதாடராக் க)  

2. அவன் ந் னான்.( ற ைன ெதாடராக் க) 
3. மரன் மைழ ல் நைனந்தால் (எ ரம்ைற ைன ெதாடராக் க)  
4. உைர க தாவால் ப க்கப்பட்ட . (ெசய் ைனத் ெதாடர ்ஆக் க) 
5. தள் : (என்ற ைண ைனைய பயன்ப த்  ய ெதாடர ்

உ வாக் க)  
6. வா: (என்ற ைன அ ைய பயன்ப த்  ய ெதாடர ்

உ வாக் க) 
7. ைவ: (என்ற ைன அ ைய ைண ைன ெதாடராக் க)  
8. கத  ற (வல் னம் இரண்டாம் ேவற் ைம ெதாடராக் க)  
9. ல் ம் (வல் னம் ம் ஈ ெகட்ட எ ரம்ைற ெபயெரசச்ம் 

ஆக் க) 
10. பாம்  (இ ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைக ஆக் க) 
11. வ வதாக  .(ெசால் உ ைன எ த்  எ க) 
12.  தந்ைத பா ங்கள். ( ளி ெதாடராக் க)  
13. ப க்கா ர ்(இசெ்சால் ல் உள்ள இைடநிைலைய க) 
14.  பறக் ம் தட்  ேநற்  பறந்ததாம்( இத்ெதாடரில் உள்ள 

இைடநிைலைய க) 
15.  ஐந்  ேபர ்வா ங்கள் (“ஆவ ” என்ற இைடச ்ெசால்ைல 

பயன்ப த்  ெசாற்ெறாடைர மாற்  அைமக்க)  
16. மாெப ம் ெபா க் ட்டம் (இத்ெதாடரில் உள்ள உரிசெ்சால்ைல 

கண்ட க) 



 

 

17. பா னம்( ரித்  எ க) 
18. மரக் ைள ( ணரச்் ல் தல், ஈற் ைன எ த்  எ க)  
19. என + உ ர ்(ேசரத்்  எ க) 
20. இைச +இனிக் ற  (ெபா த்தமான உடம்ப ெமய் டன்  

இைணக்க) 

V. ெசய் ள் னா ைடகள்:  

1. த ேழா யம்  க ைத ல் உங்கைள க ம் ஈரத்்த அ கள் 
த்  எ க?  

2. இரண் ரண்  க்கைள ைவத்  எ ைகயால் ெதா க்கப்ப ம் 
ெசய் ள் எவ்வா  அைழக்கப்ப ற  ? 

3. வனப்  எத்தைன வைகப்ப ம் அைவ யாைவ ? 
4. வைக பா னங்கள் யாைவ ? 
5. த ல் உள்ள வண்ணங்கள் எத்தைன த ழ் ைவகள் எத்தைன?  
6. பட்டமரம் ெசய் ளில் ஆ ரியர ்ெபயர ்என்ன? 
7. பட்ட மரத் ன் வ த்தங்களாகக் க ஞர ் ப் வன யாைவ?  
8. ேசாழநாட் ல் கா ரி வளங்கள் யாைவ? 
9. ேசாழ நாட் ல் மரங்க ம் மலரக் ம் எவ்வா  அைமந் ள்ளன 

என்  ெபரிய ராணம் ற  ? 
10. உண்  ெகா த்ேதார ்உ ர ்ெகா த்ேதாேர நிைலத்த கைழ 

ெப வதற்  ட ல யனார ் ம் வ கள் யாைவ?  
11. ஐம்ெப ம் காப் யங்கள் யாைவ?  
12. பழ மணல் மாற் ன்  மணல் பரப் ன்- ளக் க.   
13. இந் ர ழா எங்  நைடெபற்ற  ? 
14. இந் ரன் ழா இந் ர ழாைவ காண கார ்நகரில் 

ந்தவரக்ள் பற்  எ க? 
15. ஓ என் சமகாலத் ேதாழரக்ேள க ைத ல் க ஞர ் க் ம் 

ேவண் ேகாள் யா  ?   
16. அ ைவ ம் உ ரினங்கைள ம் ெதால்காப் யர ்எவ்வா  

ெதாடர்  ப த் றார?் 
17.  பஞ்ச லம் பாடல் ெதரி க் ம் க த் க்கைள எ க. 
18.  ம்ப ளக்  பாடல் வா லாக பார தாசன் வன யாைவ? 
19.  ஆண்டாளின் கன  காட் கைள எ க. 
20.  ல்ைல நில மக்களின் ெசயல்கைள எ க. 

 

 



 

 

 VI.  உைரநைட னா ைடகள்: 

1. ரா ட ெமா களின் ரி கள் யாைவ ? 
2. த ழ் என்ற ெசால் ந்  ரா டம் என்ற ெசால் றந்த  

என்  யவர ்யார ் 
3. ெதன் ரா ட ெமா கள் யாைவ?  
4. ன்  என் ம் எண் ப்ெபயர ் ற ரா ட ெமா களில் 

எவ்வா  இடம்ெபற் ள்ள ?  
5. த ன் தனித் தன்ைமகள் யாைவ ? 
6. ேசாழர ்கால த் ம்  எதற்காக பயன்படட்  ? 
7. வல்,, இலஞ் , ேகணி ,ஊ ணி என்  அைழக்கப்ப பைவ எைவ?  
8. கல்லைண பற்  ப்  எ க.  
9. ஜான் ெபன்னி க் ப்  வைரக.  
10. ஏ த தல் த்  எ க.  
11. ஜல் க்கட்  ப்  வைரக.  
12. ஏ த தல் ேபணி காப்ப  நம் கடைமயா ம்- ஏன்? 
13. பள்ளி மாணவரக் க்கான த ழக அர ன் இைணயவ ச ்

ேசைவகைள எ க. 
14.  ம த் வர ் த் லட் ன் சாதைனகைள ப் க. 
15.  தைலக்  ன் நம  மத் ய மாநில அர கள் ெபண் 

கல் க்காக ெசய்த ெசயல்கைள எ க. 
16.  ெசப் த் ேமனிகள் பற்  ப்  வைரக. 
17.  ந கல் என்றால் என்ன? 
18.  நாயக்கர ்கால ற்பங்களின் ட்பங்கள் யாைவ? 
19.  மாமல்ல ர ற்பங்கள் த்  எ க. 
20.  இைணயவ ல் இயங் ம் ன்ன  இயந் ரங்கள் 

எைவேய ம் ஐந் ைண ப் க. 

VII. ைணப்பாடத் தைலப் கள் 

1. வள ம் ெசல்வம்  
2. தண்ணீர ் 
3. அகழாய் கள் 
4. ண்ைண ம் சா ேவாம்  
5. ட் ற்ேகார ் த்தகசாைல  
6. ெசய்  

 

 



 

 

VIII. ெபா க் கட் ைர தைலப் கள்:  

1. ன் ைர- ேநாயற்ற வாழ்ேவ ைறவற்ற ெசல்வம்- வ ன் 
காப்ேபாம்- உணேவ ம ந் - உடற்ப ற் - ைர ற் ச் ழல் 
பா காப்   

2. ன் ைர- ேவற் ைம ல் ஒற் ைம- பார ன் ஒ ைமப்பா  -
ேத ய ஒ ைமப்பா - ண்டாைம ஒ ப் - மாணவ ைடய 
ஒ ைமப்பா - ைர. 

3.  ன் ைர- காலம் ெபான் ேபான்ற - க்ேகாள்- 
இைளஞரக்ளின் கடைம- எ ரக்ாலத் ல் இந் யா- ைர.  

4. ன் ைர- யற்  ைனயாக் ம்- ெவற் க்  த்  
யற் - யன்றால் இயலாத  எ ம் இல்ைல- மாணவர ்
யற் - ைர. 

5. ன் ைர- ய்ைம இந் யா- ய்ைம ட்டத்ைத 
ெசயல்ப த் தல்- ைர 

IX.  க தங்கள்: 

1. உன  ப ல் ன்சார வச  ேவண்  க தம் ஒன்  எ க  
2. ைளயாட் த் டல் அைமக்கக் ேகாரி நகராட்  தைலவ க்  ஒ  

ண்ணப்பம் வைரக  
3. உன் ப ல் பல நாடக்ளாக ேதங் க் டக் ம் ப்ைபகளால் 

பர ம் ேநாய்கள் த் ம் அதைன உடேன அகற்ற ேவண் ய 
மாநகராட்  தைலவ க்  க தம் வைரக  

4. நீ ெசன்ற ற் லா பற்  நண்ப க்  க தம் எ க  
5. உன் பள்ளி ல் நைடெபற்ற ைளயாட்  ழா த்  

நண்ப க்  க தம் எ க. 
6.  உன  ப ல் ம த் வமைன ேவண்  மாவட்ட ஆட் யாளர ்

அவரக் க் க்  க தம் ஒன்  வைரக. 

X . ழ்க்கா ம் காட் ையக் கண்  க ற எ க. .                                                        

 

                 

                                                                                                                                         

                                 

 

                                            


