
1.கும்பிடப் பதோண தய்ம் குறுக்பே 
ந்து பதோன' 
ஊமோல் விபக்ேப்ததறும் 
ததோருத்ோணப் ததோருமபத் பர்ந்தடுக்ே 
அ)தீம 
ஆ)கடும 
இ)வலறும  
ஈ)நன்ம 
விமை : ஈ)நன்ம 
 
2.அத்திப் புத்ோற் பதோன - உமோல் 
விபக்ேப் பர்ந்தடுக்ே 
அ)வெரிாம  
ஆ)தெமல 
இ)விப்பு 
ஈ)பாாட்டு 
விமை : அ)வெரிாம  
 
3.குங்கின் மேயில் கிமடத் தேோள்ளி 
பதோன - உமோல் விபக்ேப்ததறும் 
ததோருத்ோணப் ததோருமபத் பர்ந்தடுக்ே 
அ)அழிாம  
ஆ)அழிப்பது 
இ)தெடுெல்  
ஈ)வெளிவு 
விமை : ஆ)அழிப்பது 
 
4.ேமும் சமயும் பதோன- உமோல் 
விபக்ேப்ததறும் ததோருத்ோணப் 
ததோருமபத் பர்ந்தடுக்ே 
அ)இகழ்ச்சி 
ஆ)புகழ்ச்சி 
இ)எற்றும 
ஈ)தலற்றும  
விமை : இ)எற்றும 
 
5.ேள்போம பண்டும் ேடி ருனோல் 
ஸ்ரீ சீர்போமணமக் ேண்டறிே 
அ)தலண்டும் - லருொயால் 
ஆ)கள்ராம - தலண்டும் 

இ)கள்ராம - லருெயால்  
ஈ)கள்ராம - கடி 
விமை : ஈ)கள்ராம - கடி 
 
6.தந்ணம் இந்ணம் ஒக்கில் ஒக்கும் - 
துமேமக் ேண்டறிே 
அ)தலந்ெலனம் - எக்கில் 
ஆ)வலங்ெலனம் - எக்கும் 
இ)எக்கில் - எக்கும்  
ஈ)வலந்ெலம் - இந்ெலனம் 
விமை : ஈ)வலந்ெலம் - இந்ெலனம் 
 
7.பனினும் இனிற் தசந்மிழ் தோழிப 
தன்ணோடு விபங்குநத் திேழ்ந்தன் - அடி 
இமபிமணக் ேண்டறிே 
அ)தெனினும் - வெந்ெமிழ் 
ஆ)வாழித - வாழித 
இ)தெனினும் - இனிநற் 
ஈ)இனிநற் - வெந்ெமிழ் 
விமை : ஆ)வாழித - வாழித 
 
8.முதிமயுஞ் சோமயும் கும் 
ததோய்ணிக் குதிமோ லியுங்ேபங் 
குவித்துக் குன்தநணப் - அடி துமேமக் 
ேண்டறிே  
அ)முதிமயுஞ் - குதிமலா 
ஆ)முதிமயுஞ் - ொமயும் 
இ)ொமயும் - லகும் 
ஈ)ொமயும் - வபாய்ணிக் 
விமை : அ)முதிமயுஞ் - குதிமலா 
 
9.ோனினம் தப்பும் பசோதி 
ோேக் ேடவுள் ம்ம - அடி 
போமணமக் சுட்டுே 
அ)நானியம் - பப்பும் 
ஆ)நாகக் - கைவுள் 
இ)பப்பும் - ெம்ம  
ஈ)நானியம் - நாகக் 
விமை : ஈ)நானியம் - நாகக் 
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10.தேோல்லிமன ணக்கிமப 
தசல்லிமன அம்ப தேோழுனுக்குக் 
ேோணிமன தநிமன அம்ப - அடி 
இமபிமணக் ேண்டறிே 
அ)அம்த - அம்த 
ஆ)வகால்லிமய - வெல்லிமய  
இ)வகால்லிமய - னக்கிமர 
ஈ)வகால்லிமய - அம்த 
விமை : அ)அம்த - அம்த 
 
11.தசங்குட்டுன் ங்ேம் ோங்குவித்ோன்- 
வ்மே ோக்கிம் ணச் சுட்டுே 
அ)ென்விமன லாக்கிம் 
ஆ)கட்ைமர லாக்கிம் 
இ)பிமவிமன லாக்கிம் 
ஈ)திர்மம லாக்கிம் 
விமை : இ)பிமவிமன லாக்கிம் 
 
12.ன்ணர்ேள் தோனமயும், ோனமயும் 
ததோன்னும் துகிலும் தேோடுத்துப் பதோது - 
வ்மே ோக்கிம் ணக் சுட்டுே 
அ)வொைர் லாக்கிம் 
ஆ)உைன்பாட்டு லாக்கிம் 
இ)கயமல லாக்கிம்  
ஈ)வெய்தி லாக்கிம் 
விமை : அ)வொைர் லாக்கிம் 
 
13.நீருக்கு அழுத்ம் உண்டு - வ்மே 
ோக்கிம் ணச் சுட்டுே 
அ)ெனி லாக்கிம்  
ஆ)வினா லாக்கிம் 
இ)கட்ைமர லாக்கிம் 
ஈ)வெய்தி லாக்கிம் 
விமை : ஈ)வெய்தி லாக்கிம் 
 
14.பற்று ததரும ததய்ோல் ஆற்றில் 
தள்பம் ேமபுண்டு ஒடிது - வ்மே 
ோக்கிம்  ணச சுட்டுே 
அ)ெனி லாக்கிம் 
ஆ)வெய்விமன லாக்கிம் 

இ)கயமல லாக்கிம் 
ஈ)உணர்ச்சி லாக்கிம் 
விமை : இ)கயமல லாக்கிம் 
 
15.ோள்போறும் ல்ன தசல்ேமபச் தசய் - 
வ்மே ோக்கிம் ணச் சுட்டுே 
அ)உைன்பாட்டு லாக்கிம் 
ஆ)திர்மம லாக்கயிம் 
இ)கட்ைமர லாக்கிம் 
ஈ)உணர்ச்சி லாக்கிம் 
விமை : இ)கட்ைமர லாக்கிம் 
 
16.ன்விமண ோக்கித்ம ேண்டறிே 
அ)கல்விழி திருக்குமமர பயியப்பட்ைது 
ஆ)கல் விழி திருக்குமள் பயின்மாள் 
இ)கல் விழிாய திருக்குமள் 
பயிற்றுவிக்கப் பட்ைது  
ஈ)கல் விமற திருக்குமமர பயில் 
வித்ொள் 
விமை : ஆ)கல் விழி திருக்குமள் 
பயின்மாள் 
 
17.தசய்திமணச் தசோற்தநோடமக் ேண்டறிே  
அ)இரமவிருந்து திரு.வி.க. 
அலர்கரால் இற்மப்பட்ைது 
ஆ)திரு.வி.க இரம விருந்மெ 
இற்றினார் 
இ)இற்றினார் இரமவிருந்மெ 
திரு.வி.க 
ஈ)இரமவிருந்து திரு.வி.க 
இற்றுலத்ொர்  
விமை : ஆ)திரு.வி.க இரம விருந்மெ 
இற்றினார் 
 
18.தசல்தோட்டுவிமண தசோற்தநோடமக் 
ேண்டறிே 
அ)தெக்கிறார் தொறனால் 
லதலற்கப்பட்ைார்  
ஆ)தெக்கிறாம தொறன் லதலற்மமான் 
இ)தெக்கிறார் தொறமன லதலற்மார் 
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ஈ)தொறன் தெக்கிறாம லதலற்மார் 
விமை : அ)தெக்கிறார் தொறனால் 
லதலற்கப்பட்ைார்  
 
19.தசய்விமணச் தசோற்தநோடமக் ேண்டறிே  
அ)லகுப்மப ாணலர்கள் தூய்ம 
வெய்ெனர் 
ஆ)லகுப்பு ாணலர்கராய தூய்ம 
வெய்ப் பட்ைது 
இ)தூய்ம ாணலர்கள் வெய்ெனர் 
லகுப்மப 
ஈ)ாணலர்கள் லகுப்மப தூய்ம 
வெய்ெனர் 
விமை : ஈ)ாணலர்கள் லகுப்மப 
தூய்ம வெய்ெனர் 
 
20.உடும்புப் பிடிபதோன உமோல் 
விபக்ேப் ததறும் ததோருத்ோணப் 
ததோருமபத் பர்ந்தடுக்ே  
அ)லாக்குலாெம்  
ஆ)பிடிலாெம்  
இ)தகாபமைலது 
ஈ)கடும்லாெம் 
விமை : ஆ)பிடிலாெம்  
 
21.டக்மே - ன்தன் இனக்ேக் குறிப்பு 
பர்ே 
அ)வபர்ச்வொல்  
ஆ)இைப்வபர் 
இ)உரிச்வொல் வொைர்  
ஈ)உருலகம்  
விமை : அ)வபர்ச்வொல்  
 
22.ஒஒல் - ன்தன் இனக்ேக் குறிப்பு 
பர்ே  
அ)வெய்யுளிமெ அரவபமை 
ஆ)இன்னிமெ அரவபமை 
இ)வொல்லிமெ அரவபமை 
ஈ)விமனமுற்று 
விமை : அ)வெய்யுளிமெ அரவபமை 

 
23.ேோட்சிர் - ன்தன் இனக்ேக் 
குறிப்பு பர்ே  
அ)காயப்வபர் 
ஆ)இைப்வபர் 
இ)விமனாயமணயும் வபர் 
ஈ)பண்புப் வபர் 
விமை : இ)விமனாயமணயும் வபர் 
 
24.ோழ்ே - ணதன் இனக்ேக் குறிப்பு 
பர்ே 
அ)காயப்வபர் 
ஆ)இைப்வபர் 
இ)விமனாயமணயும் வபர் 
ஈ)பண்புப் வபர் 
விமை : ஈ)பண்புப் வபர் 
 
25.ஞோணக்ேண் - ன்தன் இனக்ேக் 
குறிப்பு பர்ே 
அ)உருலகம் 
ஆ)உலமத்வொமக  
இ)பண்புத்வொமக 
ஈ)விமனத்வொமக 
விமை : அ)உருலகம் 
 
26.விமடக்பேற்ந விமணமத் பர்ந்தடு  
தமோண சித் ருத்து முமநயில் 
மிழ்ோடு சிநந்து விபங்குகிநது 
அ)சித்ெ ருத்துலம் பறமானொ? 
ஆ)ெமிழ்நாடு தில் சிமந்து 
விரங்குகிமது? 
இ)சித்ெ ருத்துலத்தின் சிமப்பு ாது? 
ஈ)ெமிழ்நாடு சிமக்கப் காணம் ன்ன? 
விமை : ஆ)ெமிழ்நாடு தில் சிமந்து 
விரங்குகிமது? 
 
27. விமடக்பேற்ந விணோமத் பர்ந்தடு? 
குறுந்தோமே ட்டுத்தோமே நூல்ேளுள் 
ஒன்று 
அ)ட்டுத்வொமக நூல்கள் ாமல? 
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ஆ)குறுந்வொமக அக இயக்கிா? 
இ)குறுத்வொமகயின் ஆெரிரிர் ார்? 
ஈ)குறுந்வொமக ந்ெ நூல்களுள் என்று? 
விமை : ஈ)குறுந்வொமக ந்ெ நூல்களுள் 
என்று? 
 
28.விமடக்பேற்ந விணோமத் பர்ந்தடு  
ததட்டிக்குள் தம் இருக்கிநது  
அ)வபட்டிக்குள் ன்ன இருக்கிமது? 
ஆ)வபட்டிக்குள் பணம் இருக்கிமொ? 
இ)பணம் ெற்குள் இருக்கிமது? 
ஈ)வபட்டிக்குள் இருப்பது ன்ன? 
விமை : அ)வபட்டிக்குள் ன்ன 
இருக்கிமது? 
 
29.விமடக்பேற்ந விணோமத் பர்ந்தடு ? 
தோமன நினத்தின சிறிக் கிடப்தம, 
பேோமட தம்மோல் ேணுக்ேள் தடித் 
மூங்கில்ேளிலிருந்து தறித் 
முத்துக்ேபோகும் 
அ)முத்துக்கள் சிெமக் காணம் ாமல? 
ஆ)பாமய நியத்திய சிெறிக் கிைப்பமல 
ாமல? 
இ)மூங்கிலின் கணுக்கள் கிைப்பமல 
ாமல? 
ஈ)பாமய நியத்திய முத்துக்கள் சிெமக் 
காணவன்ன? 
விமை : ஆ)பாமய நியத்திய சிெறிக் 
கிைப்பமல ாமல? 
 
30.விமடக்பேற்ந விணோமத் பர்ந்தடு? 
ேோந்திடிேள் உமடத்தறிந்து அடிமத் 
மபம 
அ)காந்திடிகள் உமைந்வெறிந்ெது மெ 
? 
ஆ)அடிமத்ெமரமக் காந்திடிகள் 
உமைத்ொா? 
இ)காந்திடிகளின் புகழுக்குக் காணம் 
ன்ன? 

ஈ)அடிமத்ெமரம உமைத்வெறிந்ெது 
ார்? 
விமை : அ)காந்திடிகள் 
உமைந்வெறிந்ெது மெ ? 
 
31.தசோற்ேமப ஒழுங்குப்தடுத்தி 
தசோற்தநோடோக்குே 
அ)அறகு ம் வெய்கிமது நியத்திற்கு 
ஆ)ம் நியத்திற்க வெய்கிமது அறகு 
இ)ம் நியத்திற்கு அறகு வெய்கிமது 
ஈ)அறகு நியத்திற்கு வெய்கிமது ம் 
விமை : இ)ம் நியத்திற்கு அறகு 
வெய்கிமது 
 
32.தசோற்ேமப ஒழுங்குததடுத்தி 
தசோற்தநோடோக்குே 
அ)ெண ெச் ொர்புமை நூல் 
லமராபதி 
ஆ)நூல் லமராபதி ொர்பமை ெச் 
ெண 
இ)ொர்புமை ெண ெ நூல் 
லமராபதி 
ஈ)லமராபதி நூல் ொர்புமை ெ நூல் 
ெண 
விமை : அ)ெண ெச் ொர்புமை நூல் 
லமராபதி 
 
33.தசோற்ேமப ஒழுங்குதடுத்தி 
தசோற்தநோடோக்கு  
அ)சிற்றியக்கிங்களுள் 96 லமக தூது 
ன்பது என்று 
ஆ)தூது ன்பது 96 லமக 
சிற்றியக்கிங்களுள் என்று 
இ)96 லமக சிற்றியக்கிங்களுள் தூது 
என்று ன்பது  
ஈ)96 சிற்றிங்கிங்களுள் தூது லமக 
என்று ன்பது 
விமை : ஆ)தூது ன்பது 96 லமக 
சிற்றியக்கிங்களுள் என்று 
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34.தசோற்ேமப ஒழுங்குப்தடுத்தி 
தசோற்தநோடோக்குே 
அ)க்களுக்கு லாஙய்த்ெதபறு ட்டுத 
சிரித்து கிழ்லது  
ஆ)சிரித்து கிழ்லது க்களுக்கு 
ட்டுத லாய்த்ெ தபறு 
இ)க்களுக்கு ட்டுத சிரித்து கிழ்லது 
லாய்த்ெ தபறு 
ஈ)சிரித்து கிழ்லது ட்டுத லாய்த்ெ 
தபறு க்களுக்கு  
விமை : ஆ)சிரித்து கிழ்லது க்களுக்கு 
ட்டுத லாய்த்ெ தபறு 
 
35.தசோற்ேமப ஒழுங்குப்தடுத்தி 
தசோற்தநோடோக்குே 
அ)லள்ளுலர் ொத்ெனார் லழி நிற்பலர் 
ஆ)ொத்ெனார் லள்ளுலர் லழி நிற்பலர் 
இ)நிற்பலர் ொத்ெனார் விழி லள்ளுலர்  
ஈ)நிற்பலர் லழி லள்ளுலர் ொத்ெனார் 
விமை : ஆ)ொத்ெனார் லள்ளுலர் லழி 
நிற்பலர் 
 
36.மத்திங்ேள் - ததர்ச்தசோல்லின் மே 
அறிே  
அ)வொழிற்வபர் 
ஆ)காயப்வபர் 
இ)பண்புப்வபர் 
ஈ)இைப்வபர் 
விமை : ஆ)காயப்வபர் 
 
37.தல்மன - ததர்ச் தசோல்லின் மே 
அறிே 
அ)இைப்வபர் 
ஆ)காயப்வபர் 
இ)சிமனப்வபர்  
ஈ)வொழிற்வபர் 
விமை : அ)இைப்வபர் 
 
38.ஞோயிற்றுக்கிம - ததர்ச் தசோல்லின் 
மே அறிே 

அ)வபாருட் வபர் 
ஆ)காயப்வபர் 
இ)சிமனப்வபர் 
ஈ)இைப்வபர் 
விமை : ஆ)காயப்வபர் 
 
39.ன்று - ததர்ச் தசோல்லின் மே 
அறிே 
அ)வொழிற்வபர் 
ஆ)பண்புப்வபர் 
இ)வபாருட்வபர் 
ஈ)இைப்வபர் 
விமை : ஆ)பண்புப்வபர் 
 
40.சதும் - ததர்ச் பர்ச்தசோல்லின் 
தோழிற் ததம பர்ந்தடுக்ே 
அ)காயப்வபர் 
ஆ)வொழிற்வபர் 
இ)பண்புப்வபர் 
ஈ)சிமனப்வபர் 
விமை : இ)பண்புப்வபர் 
 
41.இ - ன்னு பர்தசோல்லின் தோழிற் 
ததம பர்தடுக்ே 
அ)இறந்து  
ஆ)இறந்ெ 
இ)இறந்ெல் 
ஈ)இறந்தெம் 
விமை : ஈ)இறந்தெம் 
 
 
42.தடி - ன்னும் பர்ச்தசோல்லின் தோழிற் 
ததம பர்ந்தடுக்ே 
அ)படித்து 
ஆ)படித்ெ 
இ)படித்ொன் 
ஈ)படித்ெலன்  
விமை : இ)படித்ொன் 
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43.தேோள்- ன்னும் பர்ச்தசோல்லின் 
தோழிற் ததம பர்ந்தடுக்ே 
அ)வகாள்ரல்  
ஆ)வகாள்ளு 
இ)வகாள்பலர் 
ஈ)வகாள்ர 
விமை : இ)வகாள்பலர் 
 
44.பதோற்று - ன்னும் பர்ச்தசோல்லின் 
விமணோனமயும் ததமத் 
போந்தடுக்ே  
அ)தபார்மல  
ஆ)தபாற்றுதும்  
இ)தபாற்றுெல்  
ஈ)தபாற்ம 
விமை : ஆ)தபாற்றுதும்  
 
45.ோ - ன்னும் பர்ச்தசோனலின் 
விமணமுற்மந பர்ந்தடுக்ே 
அ)லருக 
ஆ)லந்து 
இ)லந்ெ 
ஈ)லந்ொன் 
விமை : ஈ)லந்ொன் 
 
46.அே ரிமசப்தடி தசோற்ேமப சீர் தசய்ே 
அ)கைம,காட்சி,கிண்ணம்,கீம 
ஆ)கீம,கிண்ணம்,காட்சி,கைம 
இ)காட்சி,கைம,கீம,கிண்ணம் 
ஈ)கிண்ணம்,கீம,கைம,காட்சி 
விமை : அ)கைம,காட்சி,கிண்ணம்,கீம 
 
47.அே ரிமசப்தடி தசோற்ேமப சீர் தசய்ே 
அ)வைன்னிஸ்,ட்மைப்பந்து 
,கால்பந்து,ஆர்லம்  
ஆ)ஆர்லம்,கால்பந்து,வைன்னிஸ்,ட்மைப்
பந்து 
இ)கால்பந்து,வைன்னிஸ்,ட்மைப்பந்து,ஆர்
லம் 

ஈ)ட்மைப்பந்து,கால்பந்து,ஆர்லம்,வைன்
னிஸ் 
விமை : 
ஆ)ஆர்லம்,கால்பந்து,வைன்னிஸ்,ட்மைப்
பந்து 
 
48.அே ரிமசப்தடி தசோற்ேமப சீர் தசய்ே 
அ)தீம,திங்கள்,ொழ்ப்பாள்,ெட்டு 
ஆ)ொழ்ப்பாள்,திங்கள்,தீம,ெட்டு 
இ)ெட்டு,ொழ்ப்பாள்,தீங்கள்,தீம 
ஈ)திங்கள்,தீம,ெட்டு,ொழ்ப்பாள் 
விமை : இ)ெட்டு,ொழ்ப்பாள்,தீங்கள்,தீம 
 
49.அே ரிமசப்தடி தசோற்ேமப சீர் தசய்ே 
அ)காமய,ொமய,நகம்,கிறக்கு 
ஆ)கிறக்கு,காமய,நகம்,ொமய 
இ)ொமய,நகம்,கறக்கு,காமய 
ஈ)காமய,கிறக்கு,ொமய,நகம் 
விமை : ஈ)காமய,கிறக்கு,ொமய,நகம் 
 
50.அே ரிமசப்தடி தசோற்ேமப சீர் தசய்ே 
அ)காயடி,சிரித்ெல்,ெணிெல்,நடுெல் 
ஆ)சிரித்ெல்,ெணிெல்,நடுெல்,காயடி 
இ)ெணிெல்,நடுெல்,காயடி,சிரித்ெல் 
ஈ)நடுெல்,ெணிெல்,சிரித்ெல்,காயடி 
விமை : 
அ)காயடி,சிரித்ெல்,ெணிெல்,நடுெல் 
 
51. ' ஐ " ன்னும் ஒதழுத்து ஒரு 
தோழிக்குரி ததோருள் ோது? 
அ)சீைன் 
ஆ)முனிலன் 
இ)சிங்கம் 
ஈ)கடி 
விமை : இ)சிங்கம் 
 
52. 'ஆ" ன்னும் ஒதழுத்து ஒரு 
தோழிக்குரி ததோருள் ோது? 
அ)வபண்ான் 
ஆ)புலி 
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இ)சிங்கம் 
ஈ)கடி 
விமை :அ)வபண்ான் 
 
53.'ஈ" ன்னும் ஒதழுத்து ஒரு 
தோழிக்குரி ததோருள் ோது? 
அ)டு 
ஆ)உயிரி 
இ)லடு 
ஈ)படு 
விமை : ஆ)உயிரி 
 
54.'அ"ன்னும் ஒதழுத்து ஒரு 
தோழிக்குரி ததோருள் ோது? 
அ)என்பது 
ஆ)பத்து 
இ)ட்டு 
ஈ)ந்து 
விமை : இ)ட்டு 
 
55.'இ"ன்னும் ஒதழுத்து ஒரு 
தோழிக்குரி ததோருள் ோது? 
அ)புகழ்ெல்  
ஆ)லாழ்த்ெல் 
இ)இகழ்ெல் 
ஈ)தபாற்மல் 
விமை : இ)இகழ்ெல் 
 
56.'ழுப்பி" இச்சதசோல்லின் 
பர்ச்தசோல்மனக் ேோண்ே  
அ)றா 
ஆ)ழு 
இ)ழுெல் 
ஈ)ழும் 
விமை : ஆ)ழு 
 
57.ய்தி இச்தசோல்லிண 
பர்ச்தசோல்மனக் ேோண்ே 
அ)ய்து  
ஆ)ய்தி 

இ)ய்ெ 
ஈ)ய்துக 
விமை : அ)ய்து  
 
58.'சுட்டு"இச்தசோல்லின் பர்ச்தசோல்மனக் 
ேோண்ே 
அ)சுடு 
ஆ)சூடு 
இ)சுைா 
ஈ)சூட்டு 
விமை : அ)சுடு 
 
59.ேண்டணன் இச்தசோல்லின் 
பர்ச்தசோல்மனக் ேோண்ே 
அ)சுடு 
ஆ)சூட்டு 
இ)சுைா 
ஈ)சூட்டு 
விமை : இ)சுைா 
 
60.ேமனந்ண இச்தசோல்லின் 
பர்ச்தசோல்மனக் ேோண்ே  
அ)கமயக்கும்  
ஆ)கமயா 
இ)கமய  
ஈ)கமயயும் 
விமை : இ)கமய  
 
61.Umbrella ன்ந ஆங்கினச் தசோல்லுக்கு 
போண மிழ்ச் தசோல்மனத் போந்ந்தடுக்ே 
அ)நமை  
ஆ)குமை 
இ)வகாமை 
ஈ)பமை 
விமை : ஆ)குமை 
 
62.Machine : ன்ந ஆங்கினச் 
தசோல்லுக்கு போண மிழ்ச் தசோல்மனத் 
பர்ந்தடுக்ே 
அ)கருவி  
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ஆ)இந்திம் 
இ)ஊர்தி 
ஈ)தபருந்து 
விமை : ஆ)இந்திம் 
 
63.Encourage: ன்ந ஆங்கினச் 
தசோல்லுக்கு போண மிழ்ச் தசோல்மனத் 
போந்ந்தடுக்ே 
அ)சிறுமப்படுத்ெல்  
ஆ)ஆற்றுப்படுத்ெல் 
இ)ஊக்கப்படுத்ெல்  
ஈ)வபருமப்படுத்ெல்ங்கயச் வொல்லுக்கு 
தநான 
விமை : இ)ஊக்கப்படுத்ெல்  
 
64.மிழ்ச் தசோல்மனத் பர்ந்தடுக்ே 
அ)வெங்குத்ொன பகுதி 
ஆ)பள்ரத்ொக்கான பகுதி 
இ)மயப்பாங்கான பகுதி 
ஈ)விரிலாக்கப் பகுதி 
விமை : ஈ)விரிலாக்கப் பகுதி 
 
65.Visitors: ன்ந ஆங்கினச் தசோல்லுக்கு 
போண மிழ்ச் தசோல்மனத் பர்ந்தடுக்ே 
அ)உெவிாரர்கள்  
ஆ)தநாாரர்கள் 
இ)பார்மலாரர்கள்  
ஈ)ருத்துலர்கள் 
விமை : இ)பார்மலாரர்கள்  
 
66.ஒலி பறுதோடறிந்து சரிோண 
ததோருமபத் பர்ே  
கமண     கமன 
அ)கழுமெ  கன்னம் 
ஆ)தநாய்   எவிவழுப்பு 
இ)தபமற   அம்பு 
ஈ)பீலி      ஞாயம்  
விமை : ஆ)தநாய்   எவிவழுப்பு 
 

67.ஒலி பறுதோடறிந்து சரிோண 
ததோருமபத்  
உண்     உன் 
அ)கடித்  அலளுமை 
ஆ)உணவு அலனுமை 
இ)பருகு   ன்னுமை 
ஈ)ொப்பிடு  உன்னுமை 
விமை : ஈ)ொப்பிடு  உன்னுமை 
 
68.ஒலி பறுதோடறிந்து சரிோண 
ததோருமபத் பர்ே 
குயம்   குரம்  
அ)குணம்   லல் 
ஆ)இனம்   நீர்நிமய 
இ)னம்   லாய்க்கால் 
ஈ)ெனம்    கால்லாய் 
விமை : ஆ)இனம்   நீர்நிமய 
 
69.ஒலி பறுதோடறிந்து சரிோண 
ததோருமபத் பர்ே 
பரி        பறி 
அ)குதிம  பிடுங்கு 
ஆ)ாமன  விழுங்கு 
இ)கழுமெ  ழுந்திரு 
ஈ)மீன்லமர தகாயில் 
விமை : அ)குதிம  பிடுங்கு 
 
70.ஒலி பறுதோடறிந்து சரிோண 
ததோருமபத் பர்ே 
 பும்   புமம் 
அ)அண்மன   ாடி 
ஆ)நகர்        வலளி 
இ)ல்லி       அகம் 
ஈ)வகாபும்     தகாயில் 
விமை : ஆ)நகர்        வலளி 
 
71.ததோருந்ோச் தசோல்மனக் ேண்டறிே 
அ)மீனினம்  
ஆ)லல்லினம் 
இ)வல்லினம்  
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ஈ)இமையினம் 
விமை : ஆ)லல்லினம் 
 
72.ததோருந்ோச் தசோல்மனக் ேண்டறிே 
அ)புலி 
ஆ)யில் 
இ)கடி  
ஈ)சிங்கம் 
விமை : ஆ)யில் 
 
73.ததோருந்ோச் தசோல்மனக் ேண்டறிே 
அ)எம்பல்  
ஆ)தபணுெல் 
இ)ெமத்ெல்  
ஈ)பாதுகாத்ெல் 
விமை : இ)ெமத்ெல்  
 
74.ததோருந்ோச் தசோல்மனக் ேண்டறிே 
அ)திருலள்ளுலர்  
ஆ)இரங்வகாலடிகள் 
இ)ொத்ெனார் 
ஈ)பரிதயறகர் 
விமை : ஈ)பரிதயறகர் 
 
75.ததோருந்ோச் தசோல்மனக் ேண்டறிே 
அ)தலம்பூ  
ஆ)தபணுெல்  
இ)பனம்பூ 
ஈ)அத்திப்பூ 
விமை : ஆ)தபணுெல்  
 
76.ஒரும தன்ம பிமேமப நீக்குே 
அ)பய ெனிப்பாைல்கள் புயலர்கரால் 
பாைப் வபற்மது 
ஆ)பய ென்ப்பாைல்கள் புயலர்கராய 
பாைப் வபற்மன 
இ)பய ெனிப்பாைல்கள் புயலாய பாைப் 
வபற்மன 
ஈ)பய ெனிப் பாைல்கள் புயலாhல் பாைல் 
வபற்மமல 

விமை : ஆ)பய ென்ப்பாைல்கள் 
புயலர்கராய பாைப் வபற்மன 
 
77.பிந தோழிச் தசோற்ேபற்ந ோக்கித்ம 
பர்வு தசக்  
அ)நான் பஜாருக்கு வென்று வபாருட்கமர 
லாங்கிதனன் 
ஆ)நான் கமைத்வெருவுக்குச் வென்று 
திங்க்ஸ் கமர லாங்கிதனன் 
இ)நான் கமைத்வெருவுக்குச் வென்று 
வபாருட்கமர லாங்கிதனன் 
ஈ)நான் பஜாருக்கு வென்று திங்க்ஸ் 
லாக்கிதனன் 
விமை : இ)நான் கமைத்வெருவுக்குச் 
வென்று வபாருட்கமர லாங்கிதனன் 
 
78.சந்திப்பிம அல்னோ தோடமத் பர்ே 
அ)வெய்லப் புயமத் திருவ்ளுலரும் 
ெது திருக்குமமர துமத் ெமிறச் 
ெங்கத்தில் அங்தகற்றினார் 
ஆ)வெய்ல புயம திருலள்ளுலரும் 
ெது திருக்குமமர து ெமிழ்ச் 
ெங்கத்தில் அங்தகற்றினார் 
இ)வெய்லப் புயம திருலள்ளுலரும் 
ெது திருக் குமமர துமத் ெமிற 
ெங்கத்திய அங்தகற்றினார் 
ஈ)வெய்லப் புயமத் திருலள்ளுலரு 
ெது திருக்குமமர தும ெமிழ் 
ெங்கத்தில் அங்தகற்றினார்  
விமை : அ)வெய்லப் புயமத் 
திருவ்ளுலரும் ெது திருக்குமமர 
துமத் ெமிறச் ெங்கத்தில் 
அங்தகற்றினார் 
 
79.ழூஉச் தசோற்ேபற்ற் ோக்கித்ம 
பர் தசய்ே  
அ)புமகலண்டிம நிறுத்ெ சிலப்பு 
வகாடிமக் காட்டினான் 
ஆ)புமகலண்டிம நிறுத்ெ சிகப்பு 
வகாடிமக் காட்டினான் 
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இ)புமகலண்டிம நிப்பாைை சிகப்பு 
வகாடிமச் காட்டினான் 
ஈ)புமகலண்டிம நிப்பாட்ை சிலப்பு 
வொடிமக் காட்டினான் 
விமை : அ)புமகலண்டிம நிறுத்ெ 
சிலப்பு வகாடிமக் காட்டினான் 
 
80.புப் பிமேள் அற்ந தோடமக் 
குறிப்பிடுே 
அ)தகாழி கூவும் 
ஆ)தகாழி வகாக்கரிக்கும்  
இ)தகாழி கத்தும்  
ஈ)தகாழி குனுகும் 
விமை : ஆ)தகாழி வகாக்கரிக்கும்  
 
81.பிரித்து ழுதுே நிற்ததோன்றில்  
அ)நிற்ப +  வொன்றில்  
ஆ)நிற்பது + என்று இல் 
இ)நிற்பது +  என்றில் 
ஈ)நில் + பவொன்றில் 
விமை : ஆ)தகாழி வகாக்கரிக்கும்  
 
82.பிரித்து ழுதுே: அதுல்னதூதிம்  
அ)அது+ லல்லூ ஊதிம் 
ஆ)அது+ லல்யது+ ஊதிம் 
இ)அதுலல்யது+ ஊதிம் 
ஈ)அது+ அல்யது+ ஊதிம்  
விமை : ஈ)அது+ அல்யது+ ஊதிம்  
 
83.பிரித்து ழுதுே: ட்ேனத்துள்  
அ)ட்+ கயத்துள் 
ஆ)ண்+ கயத்துள் 
இ)ண்+ கயத்து+ உள் 
ஈ)ண்யத்து + உள் 
விமை : இ)ண்+ கயத்து+ உள் 
 
84.பிரித்து ழுதுே பதண்டங்ேள்  
அ)தபா+; அண்ைங்கர 
ஆ)வபருமமூ அண்ைங்கள் 
இ)வபரியூ அண்ைங்கள் 

ஈ)வபரு+ அண்ைங்கள் 
விமை : ஆ)வபருமமூ அண்ைங்கள் 
 
85.பிரித்து ழுதுே உபோகும்  
அ)உளூ ொகும் 
ஆ)உரது+ ஆகும் 
இ)உரொ+ கும் 
ஈ)உளூ ஆகும்  
விமை : ஆ)உரது+ ஆகும் 
 
86.திர்ச்தசோல் ருே: வீன் 
அ)வலற்றிாரன் 
ஆ)மலலன்  
இ)பமுள்ரலன் 
ஈ)தகாமற 
விமை : ஆ)மலலன்  
 
87.திர்ச்தசோல் ருே:பதோற்றி 
அ)லாழித்தி 
ஆ)வபருமப்படுத்தி 
இ)தூற்றி 
ஈ)வபரும 
விமை : இ)தூற்றி 
 
88.திர்ச்தசோல் ருே: அரிது 
அ)அரிென்று 
ஆ)ளிது 
இ)வபரிது 
ஈ)சிறிது 
விமை : ஆ)ளிது 
 
89.திர்ச்தசோல் ருே: முந்தி 
அ)நின்று  
ஆ)ெந்தி 
இ)பிந்தி 
ஈ)லந்து 
விமை : இ)பிந்தி 
 
90.திர்ச்தசோல் ருே:உர்ந்து 
அ)தெய்ந்து  
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ஆ)லரர்ந்து 
இ)குறுகி 
ஈ)ொழ்ந்து 
விமை : ஈ)ொழ்ந்து 
 
91.தட்டில் I ல் உள்ப நூல்ேமப II ல் 
உள்ப நூனோசிரிர்ேளுடன் ததோருத்தி கீப 
தேோடுக்ேப்தட்டுள்ப குறியீடுேமபக் 
தேோண்டு சரிோண விமடமத் பர்ந்தடு 
பட்டில் I    பட்டில் II 
நூல்           நூயாசிரிர் 
வபண்திாமய   அ.விரம்பி நாகனார் 
மூலருயா        ஆ.தலெநாகம் 
பிள்மர 
நான்ணிக்கடிமக  இ.ச்..கிருட்டினப் 
பிள்மர 
இட்ெணிக்கடிமக  ஈ.எட்ைக்கூத்ெர் 
அ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)  
இ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ) 
விமை : அ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
 
92.தட்டில் Iல் உள்ப தசோற்ேமப II ல் 
உள்ப தசோற்ததோருபறிந்து,கீப 
தேோடுக்ேப்தட்டள்ப குறியீடுேமபக் 
தேோண்டு சரிோண விமடமத் பர்ந்தடு 
பட்டில் I    பட்டில் II 
வொல்         வபாருள் 
1.தபமெ      அ.குரம் 
2.ெம்       ஆ.தகடு 
3.இமவு     இ.அறிாெலன் 
4.லாவி       ஈ.வபாருத்ொக 
அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஆ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ)  
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஈ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
விமை : அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 

93.தட்டில் Iல் உள்ப நூல்ேமப II ல் 
உள்ப நூனோசிரிர்ேளுடன் ததோருத்தி 
கீப தேோடுக்ேப் தட்டுள்ப குறியீடுேமபக் 
தேோண்டு சரிோண விமடமத் பர்ந்தடு 
பட்டில் I          பட்டில் II 
நூல்              நூயாசிரிர் 
1.குடும்ப விரக்கு    வெசிக்கவி 
2.ஞான ெம்       கண்ணொென் 
3.இதசு காவிம்    திருதி.வெௌந்ொ 
4.வபண்ம வலல்க   கனக்.சுப்புத்தினம் 
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ) 
இ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
ஈ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
விமை : ஈ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
 
94.தட்டின I ல் உள்ப தசோற்ேமப II ல் 
உள்ப தசோற்ததோருபறிந்து கீப 
தேோடுக்ேப்ட்டுள்ப குறியீடேமபக் தேோண்டு 
சரிோண விமடமத் பர்ந்தடு: 
பட்டில் I       பட்டில் II 
வொல்           வபாருள் 
அலா           அ.தகாபம் 
அலயம்         ஆ.ஆமெ 
வலகுளி         இ.துன்பம் 
ாரி            ஈ.மற 
அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ) 
இ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ) 
விமை : ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ) 
 
95.தட்டில் Iல் உள்ப தசோற்மப II ல் 
உள்ப தசோற்ததோருபறிந்து கீப, 
தேோடுக்ேப்தட்டுள்ப குறியீடுேமபக் 
தேோண்டு சரிோண விமடமத் பர்ந்தடு 
பட்டில் I       பட்டில் II 
வொல்           வபாருள் 
1.நமம           அ.அடுக்கு 
2.ாடு            ஆ.பிறதிட்மை 
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3.பமை            இ.வெல்லம் 
4.ொபனம்          ஈ.தென் 
அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
விமை : ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
96.இற்மே ஒவிம் ணப் பதோற்நப்தடும் 
நூல்  
அ)முல்மயப்பாட்டு 
ஆ)பத்துப்பாட்டு 
இ)குறிஞ்சிப்பாட்டு 
ஈ)பரிபாைல் 
விமை : ஆ)பத்துப்பாட்டு 
 
97.ததோய்வில் புனர் 
அ)விரம்பி நானார்  
ஆ)ொத்ெனார் 
இ)பாதிார் 
ஈ)திருலள்ளுலர் 
விமை : ஈ)திருலள்ளுலர் 
 
98.ேப்தபனோட்டி மின் ோர்? 
அ)ல.உ.சி  
ஆ);தநொஜி 
இ)இாihஜி 
ஈ)சிலாஜி 
விமை : அ)ல.உ.சி  
 
99.இற்மே இன்தக்ேனம் ன்று 
பதோற்நப்தடும் நூல் 
அ)கலித்வொமக 
ஆ)அகநானூறு 
இ)குறுந்வநொமக  
ஈ)சிலகசிந்ொணி 
விமை : அ)கலித்வொமக 
 
100.தசந்ோப் பதோோர் ன்ந 
அமடதோழிோல் குறிக்ேப் ததறுர் 

அ)எரமலார் 
ஆ)கபியர்  
இ)திருலள்ளுலர்  
ஈ)பாதிார் 
விமை : இ)திருலள்ளுலர்  
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