
1.பிரித்தெழுதுக:'தவள்ளத்ெனைய" 
அ)வயள்ம் + அத்து + அனன 
ஆ)வயள்த்து +  அனன 
இ)வயள் +  அத்து +  அனன 
ஈ)வயள்ம் + அத்தனன 
வினை : அ)வயள்ம் + அத்து + 
அனன 
 
2.பிரித்துதெழுதுக:காராண்னை 
அ)கார் +  உண்னந  
ஆ)கார் +  ஆண்னந  
இ)காபா +  ஆண்னந  
ஈ)காரு +  உண்னந  
வினை : ஆ)கார் +  ஆண்னந  
 
3.பிரித்தெழுதுக:'நல்குரதவாழிய" 
அ)ல்குபவு +  அழிவு 
ஆ)ல் +  குபவயாழின 
இ)ல்குபவு +  ஒழின 
ஈ)ல்கு +  உபவயாழின 
வினை : இ)ல்குபவு +  ஒழின 
 
4.பிரித்தெழுதுக 'ஒளியன்ை" 
அ)ஒளி +  னன் 
ஆ)ஒளி +  என் 
இ)ஒளி +  அன் 
ஈ)ஒளி +  வனன் 
வினை : இ)ஒளி +  அன் 
 
5.பிரித்தெழுதுக: 'நல்லறம்" 
அ)ல் +  அம்  
ஆ)ன்னந +  அம்  
இ)ன் +  அம்  
ஈ)ல்லு +  அம்  
வினை : ஆ)ன்னந +  அம்  
 
6.எதிர்ச்த ால் ெருக: 'ைானல" 
அ)ண்கல் 
ஆ)இபவு 
இ)கான  

ஈ)நதினம்  
வினை : இ)கான  
 
7எதிர்ச்த ால் ெருக: 'ைானல" 
அ)தீவின 
ஆ)ாயம்  
இ)தீக்குணம்  
ஈ)தீனந  
வினை : இ)தீக்குணம்  
 
8.எதிர்ச்த ால் ெருக: 'எதிரி" 
அ)ணர் 
ஆ)உற்ார் 
இ)உவிர் 
ஈ)னகயர் 
வினை : அ)ணர் 
 

9.எதிர்ச்த ால் ெருக:"புகழ்" 
அ)புகழ்ச்சி 
ஆ)இகழ் 
இ)இகழ்ச்சி 
ஈ)பிரிதல்  
வினை : ஆ)இகழ் 
 
10.'தீதைாழி" - என்பென் எதிர்ச்த ால் ெருக 
அ)ன்வநாழி 
ஆ)தீனநவநாழி 
இ)ல்வநாழி  
ஈ)ா வநாழி 
வினை : அ)ன்வநாழி 
 
11.பின்வரும் ஆங்கிலச் த ால்லிற்கு 
நிகராை ெமிழ்ச் த ால்னலக் கூறுக "Cell 
Phone"  
அ)னகனைக்கப் பசி 
ஆ)வதானபசி 
இ)வெல்வினைப் பசி 
ஈ)வெல்தூபப் பசி 
வினை : இ)வெல்வினைப் பசி 
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12.பின்வரும் ஆங்கிலச் த ால்லிற்குச் 
 ரியாை ெமிழ்ச் த ால் ெருக 'Internet" 
அ)யன தம் 
ஆ)இனணன தம்  
இ)பின்ல் தம்  
ஈ)உள் தம்  
வினை : ஆ)இனணன தம்  
 
13.பின்வரும் ஆங்கிலச் த ால்லிற்கு 
நிகராை ெமிழ்ச் த ால் ெருக 
'Tamil Software Tools" 
அ)தமிழ் ொப்ட்பயர் கருவிகள்  
ஆ)தமிழ் வநன்வாருள் கருவிகள் 
இ)தமிழ் ொப்ட்பயர் டுல்ஸ் 
ஈ)தமிள் வநன்வாருள் டூல்ஸ் 
வினை : ஆ)தமிழ் வநன்வாருள் 
கருவிகள் 
 
14.'Acadamy" என்பென்  ரியாை ெமிழ்  
த ால் 
அ)கல்வி நினனம்  
ஆ)கல்வி ஆனம்  
இ)கல்விச் ொன  
ஈ)கல்வி நினனம்  
வினை : அ)கல்வி நினனம்  
 
15.'கம்ப்யூட்டர்" உரிய ெமிழ்ச் த ால் ெருக 
அ)கணிப்வாறி  
ஆ)வதானக்காட்சி 
இ)யாவாலி வட்டி 
ஈ)ைம் நினனம் 
வினை : அ)கணிப்வாறி  
 
16.ஒலி வவறுபாடறிந்து  ரியாை 
தபாருனளத் வெர்க  
பனய     னய 
அ)கைல்  - ப்து 
ஆ)அன - பிடுங்குதல்  
இ)கப்ல்  - ருந்து  

ஈ)ைகு   - விநாம்  
வினை : அ)கைல்  - ப்து 
 
17.ஒலி வவறுபாடறிந்து  ரியாை 
தபாருனளத் வெர்க 
பகாருதல்     பகாறுதல் 
அ)வினமதல்   - கூறுதல் 
ஆ)விரும்புதல்  - வகால்லுதல்  
இ)பயண்டுதல்  - வொல்லுதல் 
ஈ)கூறுதல்     - பகட்ைல் 
வினை : இ)பயண்டுதல்  - வொல்லுதல் 
 
18.ஒலி வவறூபாடறிந்து  ரியாை 
தபாருனளத் வெர்க  
உனப      உன 
அ)வொற்றின்  - னயத்தல்  
ஆ)வொல்      - மூடி 
இ)பாட்டுதல்   - உனத்ல்  
ஈ)கூறுதல்      - பெருதல்  
வினை : ஆ)வொல்      - மூடி 
 
19.ஒலி வவறுபாடறிந்து  ரியாை 
தபாருனளத் வெர்க 
ஆல்         ஆள்  
அ)ஆலுதல்  - ஆளுதல்  
ஆ)ஆநபம் - ஒருயன் 
இ)ஆன   - ண்ர்  
ஈ)ஆலு    - ஆன 
வினை : ஆ)ஆநபம் - ஒருயன் 
 
20.ஒலி வவறுபாடறிந்து  ரியாை 
தபாருனளத் வெர்க 
  எரி  எறி 
அ)தீ       - வீசு 
ஆ)வருப்பு  - காற்று 
இ)எரித்தல்  - எறித்தல்  
ஈ)வீசுதல்   - ஏறுதல்  
வினை : அ)தீ       - வீசு 
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21.'வனர" என்னும் வவர்ச்த ால்னல 
வினைமுற்றாக ைாற்றுக 
அ)யனபந்து   
ஆ)யனபதல்  
இ)யனபந்தான் 
ஈ)யனபந்தனத 
வினை : இ)யனபந்தான் 
 
22.'உதிர் என்னும் வவர்ச்த ால்னல 
வினைதயச் ைாக்குக 
அ)உதிர்ந்த 
ஆ)உதிப  
இ)உதிரு  
ஈ)உதிர்ந்து 
வினை : ஈ)உதிர்ந்து 
 
23.'வகள் என்னும் வவர்ச்த ால்னல 
வினையாலனையும் தபயராக்குக 
அ)பகட்ைான 
ஆ)பகட்டு 
இ)பகட்ை  
ஈ)பகட்ைல்  
வினை : அ)பகட்ைான 
 
24.குடி என்னும் வவர்ச்த ால்னல தொழில் 
தபயராக ைாற்றுக 
அ)குடித்தான் 
ஆ)குடித்தல்  
இ)குடித்த 
ஈ)குடித்து 
வினை : ஆ)குடித்தல்  
 
25.உழ என்ற வவர்ச்த ால்னல தொழில் 
தபயராக ைாற்றுக 
அ)குடித்தான் 
ஆ)குடித்தல்  
இ)குடித்த  
ஈ)குடித்து 
வினை : இ)குடித்த  
 

26.அகர வரின ப்படி த ாற்கனளச் சீர் 
த ய்க 
அ)அகம்,ஆபம்,ஈனக,இதம் 
ஆ)ஆபம்,இதம்,இகம்,ஈனக 
இ)இதம்,ஈனக,அகம்,ஆபம்  
ஈ)அகம்,ஆபம்,இதம்,ஈனக 
வினை : ஈ)அகம்,ஆபம்,இதம்,ஈனக 
 
27.அகர வரின ப்படி த ாற்கனளச் சீர் 
த ய்க 
அ)கம்,பகாடு,காடு,பகாடு 
ஆ)காடு,வகாடு,பகாடு,கம் 
இ)வகாடு,கம்,காடு,பகாடு 
ஈ)கம்,காடு ,வகாடு,பகாடு 
வினை : ஈ)கம்,காடு ,வகாடு,பகாடு 
 
28.அகர வரின ப்படி த ாற்கனளச் வ ர்க்க  
அ)ட்ைம்,ாட்டு,பாட்டி,பட்டி 
ஆ)பட்டி,ட்ைம்,பாட்டி,ாட்டு 
இ)பாட்டி,ாட்டு,பட்டீ,ட்ைம் 
ஈ)ட்ைம்,ாட்டு,பட்டி,பாட்டி 
வினை : ஈ)ட்ைம்,ாட்டு,பட்டி,பாட்டி 
 
29.அகர வரின ப்படி த ாற்கனளச் சீர் 
த ய்ெல் 
அ)தாய்வநாழி,பதன்,தமிழ்,துன 
ஆ)தமிழ்,துன,தாய்வநாழி,பதன் 
இ)தமிழ்,தாய்வநாழி,துன,பதன் 
ஈ)பதன்,துன,தாய்வநாழி,தமிழ் 
வினை : இ)தமிழ்,தாய்வநாழி,துன,பதன் 
 
30.அகர வரின ப்படி த ாற்கனளச் சீர் 
த ய்ெல்  
அ)சூட்டு,பொம்ல்,தயால்,நீதி 
ஆ)பொம்ல்,தாயல்,சூட்டு,நீதி 
இ)தாயல்,நீதி,சூட்டு,பொம்ல் 
ஈ)சூட்டு,பொம்ல்,நீதி,தாயல் 
வினை : அ)சூட்டு,பொம்ல்,தயால்,நீதி 
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31.ெடக்னக என்பென் இலக்கைக் குறிப்பு 
ெருக  
அ)வனர்ச்வொல்  
ஆ)உரிச்வொல் 
இ)வினச்வொல் 
ஈ)வதானகக்வொல் 
வினை : ஆ)உரிச்வொல் 
 
32.ைைதைாழி தைய் என்பென் இலக்கைக் 
குறிப்பு ெருக 
அ)உயனநத்வதானக 
ஆ)உம்னநத்வதானக 
இ)ண்புத்வதானக 
ஈ)வினத்வதானக 
வினை : ஆ)உம்னநத்வதானக 
 
33.னெதிங்கள் என்பென் இலக்கைக் 
குறிப்பு ெருக 
அ)உம்னநத்வதானக 
ஆ)முபண்வதானை 
இ)வனவபச்ெம்  
ஈ)இருவனவபாட்டுப் ாண்புத்வதானக 
வினை : ஈ)இருவனவபாட்டுப் 
ாண்புத்வதானக 
 
34.'வருநிதி" என்பென் இலக்கைக் குறிப்பு 
எழுதுக 
அ)ண்புத்வதானக 
ஆ)வினத்வதானக 
இ)வதாழிற்வனர் 
ஈ)வினமுற்று 
வினை : ஆ)வினத்வதானக 
 
35.'ைதிமுகம்" என்பென் இலக்கைக் குறிப்பு 
எழுதுக 
அ)உம்னநத்வதானக  
ஆ)உயனநதவதானக 
இ)எண்ணும்னந  
ஈ)வினத்வதானக 
வினை : ஆ)உயனநதவதானக 

 
36.வினடக்வகற்ற விைானவத் வெர்க 
பிசிராந்னெயார் நட்புக்கு இலக்கைைாகத் 
திகழ்ந்ொர் 
அ)இக்கணநாகத் திகழ்தயர் னார் ? 
ஆ)ட்புக்கு இக்கணநாகத் 
திகழ்ந்தயர்ன னார்?  
இ)இக்கணநாக ட்புக்கு இருந்தயர் 
னார்? 
ஈ)ட்புக்கு சிந்த புயர் னார்? 
வினை : ஆ)ட்புக்கு இக்கணநாகத் 
திகழ்ந்தயர்ன னார்?  
 
37.வினடக்வகற்ற விைானவத் வெர்க  
'கம்பர் இராைாயைத்னெ இயற்றிைார்" 
அ)கம்ர் இபாநானணத்னத இனற்றிாபா? 
ஆ)இபாநானணத்னத இனற்றினயர் 
கம்பா? 
இ)இபாநானணத்னத இனற்றினத கம்ாபா? 
ஈ)இபாநானணத்னத இனற்றினது 
யால்மீகினா? 
வினை : ஆ)இபாநானணத்னத 
இனற்றினயர் கம்பா? 
 
38.வினடக்வகற்ற விைானவத் வெர்க  
'குறள் அற இலக்கியம் என்று கூறுவர்" 
அ)அ இக்கினம் என்று கூறும் நூல் 
எது? 
ஆ)அ இக்கினம் என்று கூறுயது ஏன்? 
இ)இக்கினஙகளில் அ இக்கினம் எது? 
ஈ)அ இக்கினம் என்து ெரினா? 
வினை : அ)அ இக்கினம் என்று 
கூறும் நூல் எது? 
 
39.வினடக்வகற்ற விைானவத் வெர்க 
'சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டங்கனளக் 
தகாண்டது" 
அ)மூன்று காண்ைங்கள் எதில் உள்து? 
ஆ)மூன் காண்ைங்கள் ற்றிக் கூறுயது 
னாது? 
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இ)காண்ைங்கள் மூன்ா? 
ஈ)மூன்று காண்ைங்கள் வகாண்ை நூல் 
எது? 
வினை : ஈ)மூன்று காண்ைங்கள் வகாண்ை 
நூல் எது? 
 
40.வினடக்வகற்ற விைானவத் வெர்க 
'ைனினரத் வெவவராடு ஒப்பிட்டுக் கூறுவது 
பூனவநினல" 
அ)நனினபத் பதயபபாடு ஒப்பிடுயது 
னார்? 
ஆ)பூனயதனபயும் பதயனபயும் 
ஒப்பிைாநா? 
இ)நனிதனபயும் பதயனபயும் 
ஒப்பிைாநா? 
ஈ)நனிதனப ஒப்பிடுக் கூறும் நூல் எது? 
வினை : ஆ)பூனயதனபயும் பதயனபயும் 
ஒப்பிைாநா? 
 
41.’குன்றின் வைலிட்ட விளக்குப் வபால’  
என்ற உவனையால் விளங்கும் தபாருள் 
அ)நக்களின் புகழ் பவுதல்  
ஆ)அன்ன வதபொவின் புகழ்  
இ)வற்வார் வாருனநனனைதல்  
ஈ)நாணயர் நதிப்வண் வறுதல்  
வினை : ஆ)அன்ன வதபொவின் புகழ்  
 
42.பூவுடன் வ ர்ந்ெ நாரும் ைைப்பது வபால 
என்ற உவனையால் அறியப்படும் கருத்து  
அ)புகழ்  
ஆ)ட்பு 
இ)துன்ம்  
ஈ)கற்ம்  
வினை : ஆ)ட்பு 
 
43.உவனையால் விளக்கப்தபறும் 
தபாருத்ெைாை தபாருனளத் வெர்ந்தெழுதுெல்  
'ைனழ கண்ட பயிர் வபால" 
அ)புகழ்தல்  
ஆ)களித்தல்  

இ)நகிழ்ச்சி 
ஈ)அழுனக  
வினை : இ)நகிழ்ச்சி 
 
44.உவனையால் விளக்கப்தபறும் 
தபாருத்ெைாை தபாருனளத் வெர்க  
'அடுத்ெது காட்டும் பளிங்கு வபால்" 
அ)னயபம் 
ஆ)கண்ணாடி 
இ)இபத்திம்  
ஈ)முத்து 
வினை : ஆ)கண்ணாடி 
 
45.உவனையல் விளக்கதபறும் 
தபாருத்ெைாை தபாருனளத் வெர்வு த ய்ெல்  
அகழ்வானரத் ொங்கும் நிலம் வபால 
அ)வாறுத்தல்  
ஆ)புகழ்தல்  
இ)பாற்றுதல்  
ஈ)களித்தல்  
வினை : அ)வாறுத்தல்  
 
46.பின்வரும் தொடரில் அனைந்ெ 
வைானைனயத் வெர்ந்தெடுக்க  
'வனினெயர் திலகத்தின் ைைத்தின் 
ைாண்னபவய வனைகழல் அர ரின் 
வண்ைம் கிக்கிடும்  
அ)திகத்தின் - நத்தின்  
ஆ)யனினதனர் - யனகமல்  
இ)யன்னந - மிக்கிடும்  
ஈ)அபெரின் - நாண்னபனா 
வினை : ஆ)யனினதனர் - யனகமல்  
 
47. பின்வரும் தொடரில் அனைந்ெ 
எதுனகனயத் வெர்நதெடுக்க 'ெருைவை 
காத்ெவொ?  னககன் நல்வினைக் கருைவை 
காத்ெவொ? கற்பின் காவவலா" 
அ)தருநபந - காத்தபதா 
ஆ)ெனகன் - காத்தபதா 
இ)கற்பின் - காயபா 
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ஈ)தருநபந - கருநபந 
வினை : ஈ)தருநபந - கருநபந 
 
48.பின்வரும் தொடரில் அனைந்ெ இனயபுத் 
தொனடனய அறிக எண்ணிலா 
இரத்திைங்கள் இெனுவள பிறந்ெ வபாதும் 
புண்ணியத் திருவிைானளப் புெல்வியாய்ப் 
தபற்ற வபாதும்"  
அ)எண்ணிா - புதல்வினாய் 
ஆ)புண்ணினத் - திருவிான 
இ)பிந்த பாதும் - வற் பாதும்  
ஈ)இபத்திங்கள் - இதனுப 
வினை : இ)பிந்த பாதும் - வற் 
பாதும்  
 
49.அங்தகான்னும் இங்தகான்ைம் 
முன்ைாத்த் வொன்றி அடுத்ெ தநாடி 
வான்நினறயும் விண்மீன் கூட்டம்  
-இதில் அனைந்துள்ள எதுனகயினைக் 
கண்டறி. 
அ)அங்வகான்னும் - இங்வகான்னும்  
ஆ)அங்வகான்றும் - இடுத்த வாடி 
இ)அங்வகான்னும் - யான் நினயும்  
ஈ)அங்வகான்றும் - விண்மீன் 
வினை : அ)அங்வகான்னும் - 
இங்வகான்னும்  
 
50.பின்வரும் பாடலில் அனைந்ெ 
வைானைனய எழுதுக  
'உள்ளிய தெல்லாம் உடதைய்தும் 
உள்ளத்ொல் உள்ளான் தவகுளி தயனின்" 
அ)உள்ளின - வதல்ாம்  
ஆ)உள்ளின - வயகுளி 
இ)உள்ளின - உள்ான் 
ஈ)உள்ளின - வனனின் 
வினை : இ)உள்ளின - உள்ான் 
 
51.பட்டியல் - I பட்டியல் - II உடன் 
தபாருத்தி கீவழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

குறியீடுகனளக் தகாண்டு  ரியாை 
வினடனயத் வெர்ந்தெடு  
ட்டினல்  - I  ட்டினல்  - II 
1.ஈண்டு       அ.சிம்  
2.வெற்ம்      ஆ.துன்ம்  
3.அரும்       இ.இவ்விைம் 
4.யனத       ஈ.வகால்லும்  
அ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ)  
ஆ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
வினை : அ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ)  
 
52.பட்டியல் - I பட்டியல் - II உடன் 
தபாருத்தி கீவழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
குறியீடுகனளக் தகாண்டு  ரியாை 
வினடனயத் வெர்ந்தெடு  
ட்டினல்  - I  ட்டினல்  - II  
1.பகண்னந     அ.வதன்ன 
2.அக்கன     ஆ.ட்பு 
3.வதங்கு       இ.வயண்நயிர் 
4.னப         ஈ.கயம்  
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
ஆ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
வினை : ஈ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
 
53.பட்டியல் - I பட்டியல் - II உடன் 
தபாருத்தி கீவழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
குறியீடுகனளக் தகாண்டு  ரியாை 
வினடனயத் வெர்ந்தெடு  
பட்டியல்  - I  பட்டியல்  - II  
1.குறிஞ்சி     அ.யனல் 
2.முல்ன     ஆ.கைல் 
3.நருதம்      இ.நன  
4.வய்தல்     ஈ.காடு 
அ)(1-அ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-இ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ) 
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ஈ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
வினை : ஈ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
54.பட்டியல் - I பட்டியல் - II உடன் 
தபாருத்தி கீவழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
குறியீடுகனளக் தகாண்டு  ரியாை 
வினடனயத் வெர்ந்தெடு  
ட்டினல்  - I  ட்டினல்  - II  
1.ாண்டின ாடு   அ.யஞ்சி 
2.பொம ாடு     ஆ.நதுனப  
3.பெப ாடு       இ.காஞ்சி 
4.வதாண்னை ாடு ஈ.புகார்  
அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
ஈ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
வினை : இ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
 
55.பட்டியல் - I பட்டியல் - II உடன் 
தபாருத்தி கீவழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
குறியீடுகனளக் தகாண்டு  ரியாை 
வினடனயத் வெர்ந்தெடு  
ட்டினல்  - I  ட்டினல்  - II  
1.வகடுப்தூஉம்   அ.ஒற்வனை 
2.ஓஓதல் பயண்டும் 
ஆ.வொல்லினெனவனை 
3.உபனெஇ      இ.உயிபவனை 
4.கங்ஙகு வஞ்ெமின 
ஈ.இன்னினெனவனை 
அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
வினை : இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
 
56.பின்வரும் தொடரால் குறிக்கப்படும் 
 ான்வறார்: 
'சூடிக்தகாடுத்ெ சுடர்தகாடி" 
அ)கவிநணி  
ஆ)கம்ர் 

இ)ஆண்ைாள் 
ஈ)கபிர் 
வினை : இ)ஆண்ைாள் 
 
57.பின்வரும் தொடரால் குறிக்கப்படும் 
 ான்வறார்  
'பாட்டுக் தகாரு புலவர்" 
அ)ாபதிதாென்  
ஆ)ாபதினார்  
இ)கண்ணதாென்  
ஈ)சுபதா 
வினை : ஆ)ாபதினார்  
 
58.பின்வரும் தொடரால் குறிக்கப்படும் 
 ான்வறார்  
'கப்பவலாட்டிய ெமிழன்" 
அ)மு.ய 
ஆ)திரு.வி.க 
இ)ய.உ.சி 
ஈ)உ.பய,ொ 
வினை : இ)ய.உ.சி 
 
59.'கல்வியில் தபயரியவர்" - இத்தொடரால் 
குறிக்கப்படும்  ான்வறார்  
அ)சீயகன் 
ஆ)யள்ளுயர் 
இ)கம்ர் 
ஈ)இங்பகாயடிகள் 
வினை : இ)கம்ர் 
 
60.தநஞ்ன  அள்ளும் சிலப்பதிகாரம்" 
என்று வியந்து கூறியவர்  
அ)மு.ய 
ஆ)திரு.வி.க 
இ)பெக்கிமார் 
ஈ)ாபதினார்  
வினை : ஈ)ாபதினார்  
 
61.தபாருந்ொச் த ால்னலக் கண்டறிக  
அ)ாரி 
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ஆ)பெபன் 
இ)அதினநான் 
ஈ)காரி 
வினை : ஆ)பெபன் 
 
62.பின்வரும் த ால்னலக் கண்டறிக 
அ)நர்  
ஆ)இன  
இ)காம்  
ஈ)கின 
வினை : இ)காம்  
 
63.பின்வரும் த ாற்களில் தபாருந்ொச் 
த ால்னலக் கண்டறிக  
அ)சிப்திகாபம்  
ஆ)நணிபநன 
இ)குண்ைபகசி  
ஈ)இபட்ெணின னாத்திரிகம்  
வினை : இ)குண்ைபகசி  
 
64.பின்வரும் த ாற்களில் தபாருந்ொச் 
த ால்னலக் கண்டறிக 
அ)சிப்திகாபம்  
ஆ)நணிபநன 
இ)குண்ைபகசி 
ஈ)இபட்ெணின னாத்திரிகம்  
வினை : ஈ)இபட்ெணின னாத்திரிகம்  
 
65.தபாருந்ொச் த ால்னலக் கண்டறிக 
அ)எழுத்து  
ஆ)கணிதம்  
இ)வொல்  
ஈ)வாருள் 
வினை : ஆ)கணிதம்  
 
66. ந்திப்பினழனய நீக்குக 
அ)கனகனப் பிருக்கு யிற்றிான் 
ஆ)கனகன பிருக்கு யிற்றிான் 
இ)கனகனப் பிருக்குப் யிற்றிான் 
ஈ)கனகன பிருக்கு யிற்றிான் 

வினை : இ)கனகனப் பிருக்குப் 
யிற்றிான் 
 
67.ஒருனை - பன்னை பினழகனள நீக்கிக 
அ)இனநயில் கால் என்து ஒனயனர் 
வநாழிகள் 
ஆ)இனநயில் கள் என்து ஒனயனார் 
வநாழிகள் 
இ)இனநயில் கல் என்து ஒனயனார் 
வநாழி 
ஈ)இனநயில் கல் என்து ஒனயனார் 
வநாழியது  
வினை : இ)இனநயில் கல் என்து 
ஒனயனார் வநாழி 
 
68.ைரபுப் பினழகள் அற்ற தொடனரக் காண் 
அ)கிளி கத்தும்  
ஆ)கிளி பசும்  
இ)கிளி கூவும்  
ஈ)கிளி கீக்சிடும் 
வினை : ஆ)கிளி பசும்  
 
69.வழூஉச் த ாற்கனள நீக்கிய தொடனரக் 
காண்  
அ)கண்ணகியுைன் பகாயன் யந்தது 
ஆ)கண்ணகியுைன் பகாயன் யந்தான் 
இ)கண்ணகியுைன் வகாயன் யந்தார்கள் 
ஈ)கண்ணகியுைன் வகாயன் யந்தாள் 
வினை : ஆ)கண்ணகியுைன் பகாயன் 
யந்தான் 
 
70.பிறதைாழிச் த ாற்கனள நீக்கிய 
தொடனரக் குறிப்பிடுக 
அ)வரினயர்கனக் கண்ைால் நஸ்காபம் 
வெய்ன பயண்டும் 
ஆ)வரினயர்கனக் கண்ைால் கும்பிை 
பயண்டும்  
இ)வரினயர்கனக் காண்ைால் யணங்க 
பயண்டும் 
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ஈ)வரினயர்கனக் கண்ைால் னக தூக்க 
பயண்டும் . 
வினை : இ)வரினயர்கனக் காண்ைால் 
யணங்க பயண்டும் 
 
71.'ொ" என்னும் ஒதரழுத்து ஒருதைாழியின் 
தபாருனளக் கண்டறிக 
அ)வகாடு 
ஆ)வகானை 
இ)யமங்குதல் 
ஈ)வறுதல் 
வினை : அ)வகாடு 
 
72. 'மீ" என்னும் ஒதரழுத்து ஒருதைாழிக்கு 
தபாருள் யாது? 
அ)உச்சி 
ஆ)சிகபம்  
இ)பநல்  
ஈ)உனபம்  
வினை : இ)பநல்  
 
73. 'பா" என்னும் ஒதரழுத்து ஒருதைாழிக்கு 
தபாருள் யாது? 
அ)ாட்டு 
ஆ)இனெ 
இ)வநட்டு 
ஈ)ானய 
வினை : அ)ாட்டு 
 
74.'னெ" என்ற ஒதரழுத்தின் உரிய 
தபாருள் கூறுக 
அ)நாதம் 
ஆ)தாயதல்  
இ)வகாடுத்தல் 
ஈ)குதித்தல்  
வினை : அ)நாதம் 
 
75.ஒதரழுத்து ஒருதைாழிக்குரிய த ால் 
கண்டறிக 'நா" 
அ)ாள் 

ஆ)ாடு 
இ)ார் 
ஈ)ாக்கு 
வினை : ஈ)ாக்கு 
 
76.'த ன்றான்" - இச்த ால்லின் வவர்ச் 
த ால்னலக் கண்டறிக 
அ)வென்  
ஆ)வென்று 
இ)வெல் 
ஈ)வென் 
வினை : இ)வெல் 
 
77.'பார்த்ொன்"- இச்த ால்லின் வவர்ச் 
த ால்னலக் கண்டறிக 
அ)ார்த்த  
ஆ)ார்த்து 
இ)ார் 
ஈ)ார்த்தது 
வினை : இ)ார் 
 
78.வவர்ச்த ால்னல வெர்வு த ய்க 
'வனைந்ொன்" 
அ)யனந்து  
ஆ)யன 
இ)யனதல்  
ஈ)யன் 
வினை : ஆ)யன 
 
79.வவர்ச்த ால்னல கண்டறிக 'வபைார்" 
அ)பண் 
ஆ)பணா 
இ)பணார் 
ஈ)பணு 
வினை : அ)பண் 
 
80.வவர்ச்த ால்னல கண்டறிக 'அளித்ெல்" 
அ)அளித்து 
ஆ)அளித் 
இ)அளி 
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ஈ)அ 
வினை : இ)அளி 
 
81.த ாற்கனள ஒழுங்குபடுத்தி 
த ாறதறாடராக்குக 
அ)சித்தாலும் திாது புல்ன புலி 
ஆ)புலி சித்தாலும் புல்னத் தின்ாது 
இ)தின்ாது புல்ன லி சித்தாலும்  
ஈ)புல் தின்ாது சித்தாலும் புலி 
வினை : ஆ)புலி சித்தாலும் புல்னத் 
தின்ாது 
 
82.த ாற்கனள ஒழுங்குபடுத்தி 
த ாற்தறாடராக்குக 
அ)கனபப்ார் கல்லும் கனபத்தால் 
கனபயும்  
ஆ)கல்லும் கனபத்தால் கனபப்ார் 
கனபயும்  
இ)கனபப்ார் கனபத்தால் கல்லும் 
கனபயும் 
ஈ)கனபத்தால் கல்லும் கனபப்ார் கனபயும்  
வினை : இ)கனபப்ார் கனபத்தால் 
கல்லும் கனபயும் 
 
83.த ாற்கனள ஒழுங்குபடுத்தி 
த ாற்தறாடராக்குக  
அ)புல்லும் ஆயுதம் யல்வுனுக்கு 
ஆ)யல்யனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்  
இ)ஆனதம் புல்லும் யல்னுக்கு 
ஈ)புல்லும் யல்யனுக்கு ஆயுதம்  
வினை : ஆ)யல்யனுக்குப் புல்லும் 
ஆயுதம்  
 
84.த ாற்கனள ஒழுங்குபடுத்தி 
த ாற்தறாடராக்குக 
அ)வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கம்ன் 
கவிாடும்  
ஆ)கவிாடும் கம்ன் வீட்டுத் 
கட்டுத்தறியும்  

இ)கம்ன் வீட்டுத் கட்டுத்தறியும் 
கவிாடும்  
ஈ)கட்டுத்தியும் கவிாடும் வீட்டுக் கம்ன் 
வினை : இ)கம்ன் வீட்டுத் கட்டுத்தறியும் 
கவிாடும்  
 
85.த ாற்கனள ஒழுங்குபடுத்தி 
த ாற்தறாடராக்குக 
அ)ஆபம் தாழ்ந்த அணிகிர் நார்பு 
ஆ)தாழ்ந்த ஆபம் அணிகிர் நார்பு 
இ)அணிகிர் நார்பு தாழ்ந்ைத ஆபம்  
ஈ)நார்பு தாழ்ந்த அணிகிளிர் ஆபம் 
வினை : அ)ஆபம் தாழ்ந்த அணிகிர் 
நார்பு 
 
86.தபயர்ச்த ால்லின் வனக அறிக 'ைதுனர" 
அ)வாருட்வனர்  
ஆ)சினப்வனர்  
இ)இைப்வனர் 
ஈ)காப்வனர் 
வினை : இ)இைப்வனர் 
 
87.தபயர்ச்த ால்லின் வனக அறிக 'இனல" 
அ)வாருட்வனர் 
ஆ)சினப்வனர் 
இ)இைப்வனர்  
ஈ)காப்வனர் 
வினை : ஆ)சினப்வனர் 
 
88.தபயர்ச்த ால்லின் வனக அறிக 'அர ன்" 
அ)வாருட்வனர் 
ஆ)சினப்வனர் 
இ)இைப்வனர் 
ஈ)காப்வனர் 
வினை : அ)வாருட்வனர் 
 
89.தபயர்ச்த ால்லின் வனக அறிக 'கரியன்" 
அ)வினப்வனர் 
ஆ)ண்புப்வனர் 
இ)வதாழிற்வனர் 
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ஈ)சினப்வனர் 
வினை : ஆ)ண்புப்வனர் 
 
90.தபயர்ச்த ால்லின் வனக அறிக 
‘உறங்கல்’ 
அ)ண்புப்வனர் 
ஆ)காப்வனர் 
இ)வதாழிற்வனர் 
ஈ)இைப்வனர் 
வினை : இ)வதாழிற்வனர் 
 
91.எவ்வனக வாக்கியம் எைத் வெர்வு த ய்க 
ைாைவர்கள் அனைவரும் சீருனடயில் வர 
வவண்டும் 
அ)வெய்தி யாக்கினம்  
ஆ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
இ)கனய யாக்கினம்  
ஈ)கட்ைன யாக்கினம்  
வினை : ஈ)கட்ைன யாக்கினம்  
 
92.எவ்வனக வாக்கியம் எைத்வெர்வு த ய்க 
'யார் கல்விச் த ல்வம் தபறுகிறார்கவளா 
அவர்கள் வாழ்வில் வளம் தபறுவர்" 
அ)விா யாக்கினம்  
ஆ)வெய்தி யாக்கினம்  
இ)கனய யாக்கினம்  
ஈ)கட்ைன யாக்கினம்  
வினை : இ)கனய யாக்கினம்  
 
93.எவ்வனக வாக்கியம் எைத்வெர்வு த ய்க 
'அனைவரும் நல்லமுனறயில் வெர்வு 
எழுதிைர்" 
அ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
ஆ)கட்ைன யாக்கினம்  
இ)விா யாக்கினம்  
ஈ)வெய்தி யாக்கினம்  
வினை : ஈ)வெய்தி யாக்கினம்  
 
94. எவ்வனக வாக்கியம் எைத்வெர்வு த ய்க 
'ஆ"வாைத்து விண்மீன்கள் என்வை அழகு! 

அ)கட்ைன யாக்கினம்  
ஆ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
இ)கனய யாக்கினம்  
ஈ)வெய்தி யாக்கினம்  
வினை : ஆ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
 
95.எவ்வனக வாக்கியம் எைத் வெர்வு த ய்க 
ஏன் உைக்கு உடம்பு  ரியில்னலயா? 
அ)விா யாக்கினம்  
ஆ)வெய்தி யாக்கினம்  
இ)கனய யாக்கினம்  
ஈ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
வினை : அ)விா யாக்கினம்  
 
96.பிறவினைத் தொடர் அறிக 
அ)வெல்யால் குநபன் திருந்திான்  
ஆ)வெல்யன் குநபனத் திருத்திான் 
இ)வெல்யாால் குநபனத் திருத்தினது 
ஈ)வெல்யம் குநபன் திருத்திான் 
வினை : ஆ)வெல்யன் குநபனத் 
திருத்திான் 
 
97.ென்வினைத் தொடனர எழுதுக 
அ)ான் ைம் கற்ான் 
ஆ)ாால் ைம் கற்பிக்கப்ட்ை 
இ)ாப ைம் கற்பித்தான் 
ஈ)ைம் ானுக்குக் கற்பிக்கப்ட்ைது 
வினை : அ)ான் ைம் கற்ான் 
 
98.ென்வினை வாக்கியத்னெக் கண்டறிக 
அ)பூங்பகானத வாம்னந வெய்வித்தாள் 
ஆ)நனமநீர் நக்கால் பெமிக்கப்ட்ைது  
இ)ற்வெனல்கன அனயரும் 
பாற்றுயர் 
ஈ)பூங்பகானத வாம்னந வெய்தாள் 
வினை : ஈ)பூங்பகானத வாம்னந 
வெய்தாள் 
 
99.த ய்வினை வாக்கியத்னெக் கண்டறிக 
அ)வீடு கட்ைப்ட்ைது 
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ஆ)அன்ன அன்பு காட்டுயார் 
இ)நாணயர்கள் யகுப்னத் தூய்னந 
வெய்தர் 
ஈ)காகம் வதாைர் கனபந்தது 
வினை : இ)நாணயர்கள் யகுப்னத் 
தூய்னந வெய்தர் 
 
100.த யப்பாட்டு வினைத்தொடனர அறிக 
அ)தச்ொல் கட்டில் வெய்னப்ட்ைது 
ஆ)தச்ென் கட்டில் வெய்தான்  
இ)தச்ொல் வெய்தது கட்டில்  
ஈ)தச்ெர் வெய்தார் கட்டில் 
வினை : அ)தச்ொல் கட்டில் 
வெய்னப்ட்ைது 
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