
1.தட்டில் - I ஐ தட்டில் - II உடன் 
பதொருத்தி கீழ பகொடுக்கப்தடுள்ப 
குறியீடுகளபக் பகொண்டு சரிொண 
விளடளத் ழர்ந்படு 
பட்டில் - I       பட்டில் - II 
1.பூங்க ொடி        அ.பொதிொர் 
2.சீட்டுக் வி        ஆ.முடிசன் 
3.பறகொழி         இ.பொதிதொசன் 
4.இசசமுது       
ஈ.மூன்றுசசமனொர் 
அ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)  
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
இ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ) 
விசை : ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
 
2.தட்டில் - I ஐ தட்டில் - II உடன் 
பதொருத்தி கீழ பகொடுக்கப்தடுள்ப 
குறியீடுகளபக் பகொண்டு சரிொண 
விளடளத் ழர்படு 
பட்டில் - I       பட்டில் - II 
1.இைர்           அ.முக்கிொனது 
2.கதொன்ச       ஆ.உ 
3.எங்            இ.துன்பம் 
4.இன்றிசொதது ஈ.பறச 
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ) 
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
விசை : அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
 
3.தட்டில் - I ஐ தட்டில் - II உடன் 
பதொருத்தி கீழ பகொடுக்கப்தடுள்ப 
குறியீடுகளபக் பகொண்டு சரிொண 
விளடளத் ழர்படு 
பட்டில் - I       பட்டில் - II 
1.முதுகுடி      அ.கசய்யுளிசச 
அரபசை 
2.வலட்ச      ஆ.விசனதகதொச  
3.இகூஉம்     இ. கதொழிற்கபர் 

4.உழுலல்    ஈ.பண்புத்கதொச  
அ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஆ)(1-இ)(2-ஆ)(3-அ)(4-ஈ) 
இ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
விசை : ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
4.அளடபொழிொல் குறிக்கப்பதறும் நூல் 
ழர்க 
க்களின் புநொழ்க்ளகளப் தற்றி கூறும் 
நூல்  
அ)நற்றிசை 
ஆ)புமநொனூறு 
இ) லித்கதொச   
ஈ)அ நொனூறு 
விசை : ஆ)புமநொனூறு 
 
5.அளடபொழிொல் குறிக்கப்பதறும் நூல் 
ழர்க 
'இட்ளடக் கொப்பிங்களுள்" ஒன்று 
அ)இொொைம்  
ஆ)ணிவ சய  
இ)சீல சிந்தொணி 
ஈ)குண்ையவ சி 
விசை : ஆ)ணிவ சய  
 
6.பின்ரும் பொடொல் குறிக்கப்பதறும் 
சொன்ழநொர் 
"மிழ்த் ொத்ொ" ன்று  அளக்கப்தடுர்  
அ)லொ.வல.சு,ர் 
ஆ)உ.வல.சொமிநொதன் 
இ)குன்மக்குடி அடி ரொல்  
ஈ) ப்பணி பொதிொர் 
விசை : ஆ)உ.வல.சொமிநொதன் 
 
7.பின்ரும் பொடொல் குறிக்கப்பதறும் 
சொன்ழநொர் 'மிகத்தின் ஒற்றுளகக்குக் 
கொல்ழகொள் இட்ட மிழ் சொன்ழநொர்" 
அ)அ த்திர் 
ஆ)இரங்வ ொலடி ள் 
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இ)கதொல் ொப்பிர் 
ஈ)பலைந்திொர் 
விசை : ஆ)இரங்வ ொலடி ள் 
 
8. பின்ரும் பொடொல் குறிக்கப் பதறும் 
சொன்ழநொர்: 
தரிதிொற் களனஞர் ன்று 
அளக்கப்தடுதர் 
அ)சமசய அடி ள்  
ஆ)பொதிதொசன் 
இ)திருமூயர்  
ஈ)சூரி நொொை சொஸ்திரி ள் 
விசை : ஈ)சூரி நொொை சொஸ்திரி ள் 
 
9.பின்ரும் பொடொல் குறிக்கப்பதறும் 
சொன்ழநொர்: 
கல்வி இல்னொ பதண் கபர் நினம் 
ழதொன்நள் ன்று கூறிர் 
அ)பொதிதொசன் 
ஆ)பொதிொர் 
இ) ண்ைதொசன் 
ஈ)லொணிதொசன் 
விசை : அ)பொதிதொசன் 
 
10.பின்ரும் பொடொல் குறிக்கப்பதறும் 
சொன்ழநொர்: 
'ன் கடன் தணி பசய்து கிடப்தழ" ன்று 
கூறிர் 
அ)லவல ொனந்தர்  
ஆ)பொதிொர் 
இ)திருநொவுக் சர்  
ஈ)லள்ரயொர் 
விசை : இ)திருநொவுக் சர்  
 
11.பதொருத்ொண பதொருளப ழர்வு பசய்க: 
'தளக" ன்னும் பதொருள் ரும் பசொல் 
அ)கசற்மம் 
ஆ)முற்மம் 
இ)சுற்மம் 
ஈ)ொசய 

விசை : அ)கசற்மம் 
 
12.பதொருத்ொண பதொருளப ழர்வு பசய்க: 
இடர் ன்னும் பசொல்லுக்குப் பதொருள் 
அ)பறச 
ஆ)உ 
இ)துன்பம் 
ஈ)முக்கிொனது 
விசை : இ)துன்பம் 
 
13.பதொருத்ொண இனக்க குறிப்ளத 
ழர்வு பசய்க: முங்கு முசு ன்தது 
அ)பண்புத்கதொச  
ஆ)உரிச்கசொல் கதொைர் 
இ)விசனத்கதொச  
ஈ)அடுக்குத்கதொைர் 
விசை : இ)விசனத்கதொச  
 
14.பதொருத்ொண பதொருளப ழர்வு பசய்க: 
ரு நினத்திற்குரி சிறு பதொழுது 
அ)ொம் 
ஆ)சல சம 
இ)ற்பொடு 
ஈ)நண்ப ல் 
விசை : இ)ற்பொடு 
 
15.பதொருத்ொண பதொருளப ழர்வு பசய்க 
'ழில்" ன்னும் பசொல்லுக்குப் பதொருள் 
அ)லல் 
ஆ)கிரர்ச்சி 
இ)உமவினர் 
ஈ)அறகு 
விசை : ஆ)கிரர்ச்சி 
 
16.அளடபொழிொல் குறிக்கப்த பதறும் 
நூல் மூன்று கருத்துகள் அடங்கி தொடலின் 
பொகுப்பு 
அ)நொன்ணிக் டிச   
ஆ)திரி டு ம்  
இ)திருலருட்பொ 
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ஈ)திருமூயம்  
விசை : ஆ)திரி டு ம்  
 
17.அளடபொழிொல் குறிக்கப்பதறும் நூல்  
முத்மிழ் கொப்பிம் ன்று 
அளக்கப்தடுது? 
அ)சியப்பதி ொம்  
ஆ)குண்ையவ சி 
இ)சீமொப்புொைம் 
ஈ)ஆசி வ ொதி 
விசை : அ)சியப்பதி ொம்  
 
18.புகழ் பதற்ந நூல்  
தொதிசொன் ழுதி ளகச்சுள கொப்பிம்  
அ)அறகின்சிரிப்பு 
ஆ)குடும்ப விரக்கு 
இ)இசசமுது 
ஈ)இருண்ை வீடு 
விசை : ஈ)இருண்ை வீடு 
 
19.'சிற்றில்" ன்தன் சரிொண இனக்க் 
குறிப்பு 
அ)விசனத்கதொச  
ஆ)கதொழிற்கபர் 
இ)பண்புத்கதொச  
ஈ)இட்சைக்கிரவி 
 விசை : இ)பண்புத்கதொச  
 
20.'துணி பதொருள்" ன்தன் சரிொண 
இனக்கக் குறிப்பு 
அ)பண்புத்கதொச  
ஆ)விசனத்கதொச  
இ)விசனொயசையும் கபர் 
ஈ)உருல ம் 
விசை : ஆ)விசனத்கதொச  
 
21.தனிப் ழதொர்ள ன்தன் சரிொண 
இனக்கக் குறிப்பு 
அ)உருயல ம்  
ஆ)விசனத்கதொச  

இ)உலசத்கதொச  
ஈ)விசனமுற்று 
விசை : அ)உருயல ம்  
 
22.பூங்கல் ன்தன் சரிொண இனக்கக் 
குறிப்பு  
அ)உருல ம்  
ஆ)விசனத்கதொச  
இ)உலசத்கதொச  
ஈ)விசனமுற்று 
விசை : இ)உலசத்கதொச  
 
23.டும்! டும்! ன்தன் சரிொண 
இனக்கக் குறிப்பு 
அ)இைசைக்கிரவி 
ஆ)பண்புத்கதொச  
இ)அடுக்குத்கதொைர்  
ஈ)கதொழிற்கபர் 
விசை : இ)அடுக்குத்கதொைர்  
 
24.ஆகொ! ன்ழண! இற்ளகக் கொட்சியின் 
அகு - வ்ளக ொக்கிம் ணக் 
கண்டறிக 
அ) யசல லொக்கிம்  
ஆ)கசய்தி லொக்கிம்  
இ)உைர்சசி லொக்கிம்  
ஈ)லல் லொக்கிம்  
விசை : இ)உைர்சசி லொக்கிம்  
 
25.முற்சி திருவிளணொக்கும் - வ்ளக 
ொக்கிம் ணக் கண்டறிக 
அ)கதொைர் லொக்கிம்  
ஆ)விப்பு லொக்கிம்  
இ)கசய்தி லொ க்யிம்  
ஈ)லல் லொக்கிம்  
விசை : இ)கசய்தி லொ க்யிம்  
 
26.'உளப்பின் ொொ உறுதிகள் உபழொ" 
- வ்ளக ொக்கிம் ணக் கண்டறிக 
அ)கசய்தி லொக்கிம் 
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ஆ)வினொ லொக்கிம்  
இ)விங்வ ொள் லொக்கிம்  
ஈ)விப்பு லொக்கிம்  
விசை : ஆ)வினொ லொக்கிம்  
 
27.ன்விளண பசொற்பநொடள 
ழர்ந்படுத்து ழுதுக 
அ)அலன்  ற்மொன் 
ஆ)அலன்  ற்கிமொன் 
இ)அலன்  ற்பொன் 
ஈ)அலன்  ற்கின்மொன் 
விசை : அ)அலன்  ற்மொன் 
 
28.ன்விளண பசொற்பநொடள 
ழர்ந்படுத்து ழுதுக 
அ)அலள் குறந்சதக்கு உைவு 
ஊட்டுலொள் 
ஆ)அலள் குறந்சதக்கு உைவு 
ஊட்டினொள் 
இ)அலள் குறந்சதக்கு உைவு 
ஊட்டுகிமொள் 
ஈ)அலள் குறந்சதக்கு உைவு ஊட்டுலொள் 
விசை : ஆ)அலள் குறந்சதக்கு உைவு 
ஊட்டினொள் 
 
29.முளநொக அளந் பசொற்பநொடர் ழர்க 
அ)யொள் புகுந்தொள் அரிசியிைம் 
வதனுறு 
ஆ)புகுந்தொள் யொள் வதனுறு அரியிைம் 
இ)வதனுறு யொள் அரியிைம் புகுந்தொள் 
ஈ)யொள் வதனுறு அரியிைம் புகுந்தொள் 
விசை : இ)வதனுறு யொள் அரியிைம் 
புகுந்தொள் 
 
30.முளநொக அளந் பசொற்பநொடர் ழர்க 
அ)ஊவ ொதும் வ ளிர் ொலரும்  
ஆ)ொதும் ஊவ ொலரும் வ ளிர் 
இ)ொதும் வ ளிர் ஊவ ொலரும்  
ஈ)வ ளிர் ொலரும் ொதும் ஊவ. 

விசை : ஆ)ொதும் ஊவ ொலரும் 
வ ளிர் 
 
31.பதர்ச்பசொல் ளக அறிக - 
'புொட்டொசி" 
 
அ)கபொருட்கபர் 
ஆ) ொயப்கபர் 
இ)குைப்கபர் 
ஈ)கதொழிமகபர் 
விசை : ஆ) ொயப்கபர் 
 
32.பதர்ச்பசொல் ளக அறிக - 'பசன்ளண" 
அ)கபொருட்கபர்  
ஆ)இைப்கபர்  
இ) ொயப்கபர் 
ஈ)சிசனப்கபர்  
விசை : ஆ)இைப்கபர்  
 
33.பதர்ச்பசொல் ளக அறிக - 'இனிப்பு" 
அ)கபொருட்கபர் 
ஆ)குைப்கபர் 
இ)கபொருட்கபர் 
ஈ)கதொழிற்கபர் 
விசை : ஈ)கதொழிற்கபர் 
 
34.பதர்ச்பசொல் ளக அறிக - 'இனிப்பு" 
அ)கபொருட்கபர் 
ஆ)இைப்கபர் 
இ)குைப்கபர் 
ஈ)கதொழிற்கபர் 
விசை : இ)குைப்கபர் 
 
35.'அறி" - இவ்ழர்ச் பசொல்ளன 
விளணொனளயும் பதொக்குக. 
அ)அறிந்தலர் 
ஆ)அறிந்த  
இ)அறிந்து  
ஈ)அறியும் 
விசை : அ)அறிந்தலர் 
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36.'இக்கு" - ன்னும் ழர்ச்பசொல் 
பொழிற்பதள உருொக்களனத் ழர்க 
அ)இங்கி 
ஆ)இக்கி 
இ)இக் ல் 
ஈ)இக்கினொர் 
விசை : இ)இக் ல் 
 
37.'பதொறு"- இவ்ழர்ச்பசொல்ளன 
விளணொனளயும் பதொக்குக. 
அ)கபொறுத்து  
ஆ)கபொதிந்து  
இ)கபொதியும்  
ஈ)கபொறுத்தல்  
விசை : இ)கபொதியும்  
 
38.ழர்ச்பசொல்ளன விளணமுற்நொக்குக - 
'னர்" 
அ)யர்ந்தன 
ஆ)யொ 
இ)யர்ந்த  
ஈ)யர்ந்து 
விசை : ஆ)யொ 
 
39.ழர்ச்பசொல்ளன விளணமுற்நொக்குக - 
'னர்" 
அ)யர்ந்தன 
ஆ)யொ 
இ)யர்ந்த  
ஈ)யர்ந்து 
விசை : ஈ)யர்ந்து 
 
40.ழர்ச்பசொல்ளன விளணமுற்நொக்குக - 
'அளட" 
அ)அசைந்த  
ஆ)அசைந்தொன் 
இ)அசைந்து 
ஈ)அசை 
விசை : ஆ)அசைந்தொன் 

 
41.கீழ் உள்ப பசொற்களப அக 
ரிளசப்தடுத்துக  
அ) ப்பல்,கிள்சர,க ண்டி,க ொபும் 
ஆ)கிள்சர, ப்பல்,க ொபும்,க ண்டி 
இ)வ ொபும், ப்பல்,,கிள்சர,க ண்டி 
ஈ)க ண்டி,வ ொபும், ப்பல்,கிள்சர 
விசை : அ) ப்பல்,கிள்சர,க ண்டி, 
வ ொபும் 
 
42.கீழ் உள்ப பசொற்களப அக 
ரிளசப்தடுத்துக 
அ)ஞரிறு,நம்பிக்ச ,கதொட்டி,ப ல் 
ஆ)நம்பிக்ச ,கதொட்டி,ப ல்,ஞொயிறு 
இ)ப ல்,நம்பிக்ச ,ஞொயிறு,கதொட்டி 
ஈ)ஞொயிறு,கதொட்டி,நம்பிக்ச ,ப ல்  
விசை : 
ஈ)ஞொயிறு,கதொட்டி,நம்பிக்ச ,ப ல்  
 
43.கீழ்கண்ட பசொற்களப அக 
ரிளசதடுத்துக 
அ); ைல், ொலயர்,கிளி,கீரி 
ஆ) ைல்,கீரி, ொலயர்,கிளி 
இ)கிளி, ைல்,கீரி, ொலயர் 
ஈ)கீரி, ைல், ொலயர்,கிளி. 
விசை : அ); ைல், ொலயர்,கிளி,கீரி 
 
44.தறிணொர் ன்ந பசொல்லின் சரிொண 
ழர்ச்பசொல்ளன டுத்பழுதுக 
அ)பதறின 
ஆ)பதற் 
இ)பதறின் 
ஈ)பதறு 
விசை : ஈ)பதறு 
 
45.நிளனத்து ன்ந பசொல்லின் சரிொண 
ழர்ச்பசொல்ளன டுத்பழுதுக  
அ)நிசயத்த  
ஆ)நிசய 
இ)நிசயத்து  
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ஈ)நிசயத்  
விசை : ஆ)நிசய 
 
46.ழசர்மின் ன்ந பசொல்லின் சரிொண 
ழர்ச்பசொல்ளன டுத்பழுதுக 
அ)வசர்ந்து  
ஆ)வசர் 
இ)வசர்ந்த 
ஈ)வசரும் 
விசை : ஆ)வசர் 
 
47.தடித்ொன் ன்ந பசொல்லின் சரிொண 
ழர்ச்பசொல்ளன டுத்பழுதுக 
அ)படிந்து  
ஆ)படித்த 
இ)படி 
ஈ)படித்து 
விசை : இ)படி 
 
48.பின்ரும் பொடொல் குறிக்கப்தடும் 
சொன்ழநொர்  
'ொளும் இன்னிளசொல் மிழ் தப்பும் 
ஞொணசம்தந்ன்  
அ)ஞொனசம்பந்தர் 
ஆ)சுந்தர்  
இ)ொணிக் லொச ர் 
ஈ)இொலிங்  அடி ள்  
விசை : அ)ஞொனசம்பந்தர் 
 
49.ஒலி ழறுதொடறிந்து பதொருத்துக 
இப்பு       இமப்பு  
அ)ொசயக் ண் - வலிருந்து கீவற கசல்  
ஆ)ொசித்தல்   - ைம்  
இ)சூரின்     - இன்று 
ஈ) இொத்திரி   - கநருக் ம் 
விசை : ஆ)ொசித்தல்    - ைம்  
 
50.ஒலி பறுதொடறிந்து பதொருத்துக 
ைம்       ைம்  
அ)கநஞ்சம் - லொசசன 

ஆ) ற்மல்  -  யத்தல் 
இ)சிந்தித்தல்  - தொசன  
ஈ)வீடு      - எருலச ப் பொசம 
விசை : அ)கநஞ்சம் - லொசசன 
 
51.ஒலி ழறுதொடறிந்து பதொருத்துக 
அன்      அண் 
அ)குவபன்  - அசசப 
ஆ)தசயலன் - கன்ச  
இ)சிலபருொன் - பொது ொப்பு 
ஈ)வலவு       - உள்ரம்  
விசை : இ)சிலபருொன் - பொது ொப்பு 
 
52.ஒலி ழறுதொடறிந்து பதொருத்துக 
 சன        சை 
அ)விழுதல்    - வரம் 
ஆ)எலிகசய்   - அம்பு 
இ) ைக்கிடு   - மூங்கில்  
ஈ)துக்  நிசய - லழி 
விசை : ஆ)எலிகசய்   - அம்பு 
 
53.நீொரும் கடல் உடுத் ன்ந மிழ் 
ொய் ொழ்த்து இடம் பதற்ந நூல்  
அ)ஆசிரிவ ொதி  
ஆ)வனொன்ணிம் 
இ)நரகலண்பொ 
ஈ)வதலொம்  
விசை : ஆ)வனொன்ணிம் 
 
54.பதொருத்ொண பதொருளப ழர்வு பசய்க 
ழம் மிழ் பசய் ொநன் ணப் 
ழதொற்நப்பதறுர்  
அ)திருங்ச  ஆழ்லொர்  
ஆ)நம்ொழ்லொர் 
இ)திருலள்ளுலர் 
ஈ)குகுருபர் 
விசை : ஆ)நம்ொழ்லொர் 
 
55.ழூஉச் பசொற்களப நீக்கி பொடள 
டுத்பழுதுக 
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அ)வநொற்ம லொழ்வல குசமலற்ம 
கசல்லம் 
ஆ)வநொலற்ம லொழ்வல குமசலற்ம 
கசல்லம் 
இ)வநொவு அற்ம லொல்வல குசமலற்ம 
கசல்லம் 
ஈ)வநொலர்ம லொறவல குசமலற்ம கசல்லம் 
விசை : அ)வநொற்ம லொழ்வல 
குசமலற்ம கசல்லம் 
 
56.ழூஉச் பசொற்ளகப நீக்கி பொடள 
டுத்பழுதுக 
அ)இன்று பொ ர்க் ொய் லொங்கிவனன் 
ஆ)இன்று பொலக் ொய் லொங்கிவனன் 
இ)இன்று பொ ர்  ொய் லொங்கிவனன் 
ஈ)இன்று பொ ற்  ொய் லொங்கிவனன் 
விசை : ஈ)இன்று பொ ற்  ொய் 
லொங்கிவனன் 
 
57.தொல் பதரிங் - இச்பசொல்லிற்கு சரிொண 
தமிழ்ச்கசொல் தரு  
அ)க ொரந்தொங்கி 
ஆ)பந்துருண்சை 
இ)பொல்ொனி 
ஈ)உந்தொங்கி 
விசை : அ)க ொரந்தொங்கி 
 
58.ழடிழொ ஆக்டி விடி - இச்பசொல்லிற்கு 
சரிொண மிழ்ச்பசொல் ருக 
அ) திரிக்  ஆற்மல் 
ஆ)எலி ஆற்மல்  
இ)மின் ஆற்மல்  
ஈ)அணு ஆற்மல்  
விசை : அ) திரிக்  ஆற்மல் 
 
59.லிப்ட் - இச்பசொல்லிற்கு சரிொண 
மிழ்ச்பசொல் ருக 
அ)பளு தூக்கி 
ஆ)மின் தூக்கி 
இ)பொந்தூக்கி 

ஈ)சுசதூக்கி 
விசை : ஆ)மின் தூக்கி 
 
60.'ழதொணளதட்சர்டிபிழகட்" - 
இச்பசொல்லிற்கு சிரிொண மிழ்ச்பசொல் 
ருக 
அ)அசைொரச் சீட் 
ஆ)ஆரறி னு 
இ)அசைொர அட்சை 
ஈ)ஆரறி சொன்றிதழ் 
விசை : ஈ)ஆரறி சொன்றிதழ் 
 
61.'மீ" ன்னும் பழுத்பொரு பொழியின் 
பதொருளபக் கண்டறிக  
அ)அசன் 
ஆ)கநருப்பு 
இ) னி 
ஈ)யொத 
விசை : ஈ)யொத 
 
62.'தீ" ன்னு ஒபழுத்பொரு பொழியின் 
பதொருளபக் கண்டறிக 
அ)அசன்  
ஆ)கநருப்பு 
இ) னி 
ஈ)யொத  
விசை : ஆ)கநருப்பு 
 
63.'கு" ன்னு ஒபழுத்பொரு பொழியின் 
பதொருளபக் கண்டறிக 
அ)பூமி  
ஆ)நூல்  
இ)மிகுதி 
ஈ)நொள் 
விசை : அ)பூமி  
 
64.'ஊ" ன்னும் ஒபழுபொரு பொழியின் 
பதொருளபக் கண்டறிக 
அ)ம்  
ஆ)பசு 
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இ)நொக்கு 
ஈ)ஆந்சத  
விசை : இ)நொக்கு 
 
65.'ஆ" ன்னும் ஒபழுத்பொரு பொழியின் 
பதொருளபக் கண்டறிக 
அ)ம்  
ஆ)பசு 
இ)நொக்கு 
ஈ)ஆந்சத  
விசை : ஆ)பசு 
 
66.பிநபொழிச் பசொற்கள் அற்ந பொடள 
டுத்பழுதுக  
அ)குற்மொயத்து  யம் ஜில்கயன்று 
இருக்கும்  
ஆ)குற்மொயத்து நீர்; சில்கயன்று இருக்கும்  
இ)குற்மொயத்து நீர் குளிர்ச்சிொ  இருக்கும் 
ஈ)குற்மொயத்து நீர் உஷ்ைம் குசமலொ  
இருக்கும் 
விசை : இ)குற்மொயத்து நீர் குளிர்ச்சிொ  
இருக்கும் 
 
67.பிநபொழி பசொற்கள் அற்ந பொடள 
டுத்பழுதுக  
அ)தபொல்  ொர்டின் விசய 1/4 ரூபொய் 
ஆ)தபொல்  ொட்டின் விசய  ொய உரூபொய் 
இ)அஞ்சல் அட்சையின் விசய 
இருபத்சதந்து  ொசு 
ஈ)அஞ்சல் அட்சையின் விசய 
இறுபத்சதந்து சபசொ 
விசை : இ)அஞ்சல் அட்சையின் விசய 
இருபத்சதந்து  ொசு 
 
68.புபிள நீக்கி பொடளத் ழர்க 
அ) ம்பந்வதொட்ைம் 
ஆ) ம்ப லல் 
இ) ம்பங்க ொல்சய  
ஈ) ம்பந்வதொப்பு 
விசை : இ) ம்பங்க ொல்சய  

 
69.புபிள நீக்கி பொடளத் ழர்க 
அ) ம்பந்வதொட்ைம்  
ஆ) ம்ப லல் 
இ) ம்பங்க ொல்சய 
ஈ) ம்பந்வதொப்பு  
விசை : அ) ம்பந்வதொட்ைம்  
 
70.ஒருள - தன்ள பிளகளப நீக்கி 
ழுதுக 
அ)மின் விசிறி ள் டிக் க ொண்டிருக்கிமது 
ஆ)மின் விசிறி ள் எடிக் 
க ொண்டிருக்கின்மன 
இ)மின் விசிறி ள் எடும் 
ஈ)மின் விசிசிம ள் எடிது 
விசை : ஆ)மின் விசிறி ள் எடிக் 
க ொண்டிருக்கின்மன 
 
71.ஒருள - தன்ள பிளகளப நீக்குக 
அ)பசும் பயிர் ள் அறகுக் வ ொயம் 
கசய்தன 
ஆ)பசும் பயிர் ள் அறகுக் வ ொயம் 
கசய்தது 
இ)பசும் பயிர் ள் அறகுக் வ ொயம் 
கசய்வித்தது 
ஈ)பசும் பயிர் ள் அறகுக் வ ொயம் 
கசய்தனர் 
விசை : ஆ)பசும் பயிர் ள் அறகுக் 
வ ொயம் கசய்தது 
 
72.சந்திப்பிள இல்னொ பொடளக் ழர்க 
அ)வதடுக் ல்வியியயொதவதொர் ஊசத் 
தீயினு கிசொக்குவலொம்  
ஆ)வதடு  ல்வியில்யொதவதொர் ஊசத் 
தீயினுக் கிசொக்குவலொம்  
இ)வதடுக்  ல்வி யில்யொதவதொர் ஊச 
தீயினுக் கிசொக்குவலொம்  
ஈ)வதடு  ல்வி யில்யொவதொர் ஊச தீயினு 
கிசொக்குவலொம்  
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விசை : அ)வதடுக் ல்வியியயொதவதொர் 
ஊசத் தீயினு கிசொக்குவலொம்  
 
73.சந்திப்பிள இல்னொ பொடளக் ழர்க 
அ)துள்ளித் திரியும் பள்ளிப் பருலம் 
ொைலப் பருலம்  
ஆ)துள்ளி திரியும் பள்ளிப் பருலம் 
ொைலொ பருலம்  
இ)தள்ளி திரியும் பள்ளி பருலம் ொைல 
பருலம்  
ஈ)துள்ளி திரிம் பள்ளி பருலம் ொைல 
பருலம்  
விசை : ஆ)துள்ளி திரியும் பள்ளிப் 
பருலம் ொைலொ பருலம்  
 
74.பதொருந்ொச் பசொல்ளன கண்டறிக 
அ)பகுதி 
ஆ)கதொகுதி 
இ)இசைநிசய  
ஈ)சொரிச 
விசை : ஆ)கதொகுதி 
 
75.பதொருத்ொச் பசொல்ளன கண்டறிக 
அ)பகுதி 
ஆ)கதொகுதி 
இ)இசைநிசய  
ஈ)சொரிச 
விசை : அ)பகுதி 
 
76. பதொருந்ொச் பசொல்ளன கண்டறிக 
அ)பொரி  
ஆ)எரசல  
இ)வப ன் 
ஈ)எரி 
விசை : ஆ)எரசல  
 
77. பதொருந்ொச் பசொல்ளன கண்டறிக 
அ)சிறுச  
ஆ)கலண்ச 
இ)பசுச  

ஈ)நீயம்  
விசை : அ)சிறுச  
 
78.பதொருந்ொச் பசொல்ளன கண்டறிக  
அ)இம்  
ஆ)விந்தம்  
இ)கபொதிச   
ஈ)சலச  
விசை : ஈ)சலச  
 
79. பதொருந்ொச் பசொல்ளன டுபழுதுக 
அ)ொ  
ஆ)பயொ  
இ)லொசற  
ஈ)வ ொதுச  
விசை : ஈ)வ ொதுச  
 
80.திர்ச்பசொல் ழர்க 'ண்ள" 
அ)குளிர்ச்சி  
ஆ)கலம்ச  
இ)இல்பு 
ஈ)இற்ச  
விசை : ஆ)கலம்ச  
 
81.திர்ச்பசொல் ழர்க 'ண்ள" 
அ)குளிர்ச்சி  
ஆ)கலம்ச  
இ)இல்பு 
ஈ)இற்ச  
விசை : அ)குளிர்ச்சி  
  
82.திர்ச்பசொல் ழர்க 'இகழ்ந்து" 
அ)கலறுத்து 
ஆ)றுத்து 
இ)பு ழ்ந்து  
ஈ)சுந்து  
விசை : இ)பு ழ்ந்து  
 
83.திர்ச்பசொல் ழர்க 'அருள" 
அ) டினம்  
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ஆ)ளிச  
இ)துன்பம் 
ஈ)லலிச  
விசை : ஆ)ளிச  
 
84.திர்ச்பசொல் ழர்க 'பதருகி" 
அ)அருகி 
ஆ)லருடி 
இ)ருகி 
ஈ)திண்டு 
விசை : அ)அருகி 
 
85.சரிொண பிரித்பழுளன டுத்பழுதுக 
'அடுத்டுத்து" 
அ)அடுத்து  + அடுத்து  
ஆ)அடு  +  அடுத்து  
இ)அடுத்தது  +  இடுத்து 
ஈ)அடுத்  +  அடுத்து 
விசை : அ)அடுத்து  + அடுத்து  
 
86.சரிொண பிரித்பழுளன டுத்பழுதுக 
'முலிருதொண்டு" 
அ)முதல்  +  இருபது  +  ஆண்டு  
ஆ)முதலிருந்து  +  ஆண்டு  
இ)முதலிரு  +  பது  +  ஆண்டு  
ஈ)முதலிருப  +  தொண்டு 
விசை : அ)முதல்  +  இருபது  +  
ஆண்டு  
 
87.சரிொண பிரித்பழுளன டுத்பழுதுக 
'பதருஞ்பசல்ம்" 
அ)கபரு  +  கசல்லம்  
ஆ)கபரு  +  ரு  +  கசல்லம்  
இ)கபருச  +  கசல்லம்  
ஈ)கபருஞ்  +  கசல்லம்  
விசை : இ)கபருச  +  கசல்லம்  
 
88.சரிொண பசய்விளண ொக்கித் 
பொடள டுத்பழுதுக  

'தசயசொசிரிொல் பரிசு 
லறங் ப்பட்ைது" 
அ)தசயசொசிரிர் பரிசச லறங்கினொர்  
ஆ)தசயசொசிரிொொல் பரிசு 
லறங் ப்படும்  
இ)தசயசொசிரிொல் பரிசு 
லறங் ப்படுகிமது  
ஈ)தசயசொசிரிர் பரிசு லறங்குலொர் 
விசை : அ)தசயசொசிரிர் பரிசச 
லறங்கினொர்  
 
89.சரிொண பசய்விளண ொக்கித் 
பொடள டுத்பழுதுக 
'அசொனொல் வ ொயில்  ட்ைப்பட்ைது" 
அ)அசனொல் வ ொயில் 
 ட்டுவிக் ப்படுகிமது  
ஆ)அசனொல் வ ொயில்  ட்ைப்படும்  
இ)அசன் வ ொயிசயக்  ட்டினொன் 
ஈ)அசன் வ ொயில்  ட்டுவித்தொர்  
விசை : இ)அசன் வ ொயிசயக் 
 ட்டினொன் 
 
90.சரிொண பசப்தொட்டு விளண 
ொக்கித்ள டுத்பழுதுக 
'கண்ன் குல் ஊதிணொன்" 
அ)குறல்  ண்ைனொய ஊதப்பட்ைது 
ஆ) ண்ைன் குறல் ஊதுகிமொன் 
இ) ண்ைன் குறல் ஊதுலொன்  
ஈ) ண்ைன் குறல் ஊதிக் 
க ொண்வையிருந்தொன் 
விசை : அ)குறல்  ண்ைனொய 
ஊதப்பட்ைது 
 
91.சரிொண பசப்தொட்டு விளண 
ொக்கித்ள டுத்பழுதுக 'பசல்வி 
ொளன பொடுத்ொள்" 
அ)கசல்வி ொசய கதொடுக்கிமொள்  
ஆ)ொசய கசல்விொல் கதொடுக் ப்பட்ைது  
இ)கசல்வி ொசய கதொடுப்பொள் 
ஈ)கசல்வி கதொடுத்த ொசயயுைன் லந்தொள் 
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விசை : அ)கசல்வி ொசய 
கதொடுக்கிமொள்  
 
92.உளொல் விபக்கப்பதறும் 
பதொருத்ொண பதொருளபத் ழொந்படக்க 
'ஆத்தி பூத்ொற் ழதொல்" 
அ)அதிசொொ   
ஆ)தினந்வதொறும்  
இ)கபொதுலொ   
ஈ) ொசயப்கபொழுது 
விசை : அ)அதிசொொ   
 
93.உளொல் விபக்கப்பதறும் 
பதொருத்ொண பதொருளபத் ழர்ந்படுக்க  
'உள்பங்ளக பல்லிக்கனி ழதொன" 
அ)ொறுதல்  
ஆ)கதளிலொ த் கதரிதல்  
இ)மத்தல்  
ஈ)சுசல தருதல்  
விசை : ஆ)கதளிலொ த் கதரிதல்  
 
94.உளொல் விபக்கப்பதறும் 
பதொருத்ொண பதொருளபத் ழொந்படுக்க  
'கமும் சளயும் ழதொன" 
அ)பச  
ஆ)விப்பு 
இ)நட்பு 
ஈ)அலயம்  
விசை : இ)நட்பு 
 
95.'அக்னிச் சிநகுகள்" ன்ந நூளன ம் 
இந்தி குடிசுத் ளனர் அப்ததுன 
கனொம் ழுதிணொர் - இந் விளடக்குரி 
சரிொண விணொ பொடள டுத்பழுதுக  
அ)நம் இந்தி குடிசுத் தசயலர் ொர் 
? 
ஆ)அப்துல்  ொயம் ன்பலர் ொர்? 
இ)அக்னினிச சிநகு ள் ன்ம நூசய 
ழுதிலர் ொர்? 
ஈ)அக்கினிச் சிமகு ள் ப்படி இருக்கும்? 

விசை : இ)அக்னிச் சிமகு ள் ன்ம 
நூசய ழுதிலர் ொர்? 
 
96.'பொல்கொப்பிர் கொனத் மிழ் க்கள் 
இளசக் களனளத் ங்கள் ொழ்க்ளகயின் 
ஒரு தகுதிொகழ கருதிணர்" - இந் 
விளடக்குரி சரிொண விணொத் பொடள 
டுத்பழுதுக  
அ)லொழ்க்ச ொலது ொது? 
ஆ)இசசக்  சய ன்மொய ன்ன? 
இ)கதொல் ொப்பிர்  ொயத் தமிழ் க் ள் 
இசசக்  சயச வ்லொறு வபொற்றினொர்? 
ஈ)கதொல் ொப்பிர் லொழ்க்ச  
த்தச ொது? 
விசை : இ)கதொல் ொப்பிர்  ொயத் தமிழ் 
க் ள் இசசக்  சயச வ்லொறு 
வபொற்றினொர்? 
 
97.ஒொ உனகின் ஒளிழ ொழ்க - 
இத்பொடரில் அளந்துள்ப சரிொண 
சரிொண ழொளணச் பசொற்களப 
டுத்பழுதுக  
அ)எொ - உயகின் 
ஆ)எொ - எளிவ 
இ)உயகின் - எளிவ 
ஈ)உயகின் - லொழ்  
விசை : ஆ)எொ - எளிவ 
 
98.'பதொல்னொ பசல்லி ளநந்பொழுகும் - 
ழதள ன்" 
-இத்பொடரில் அளந்ள்ப சரிொண 
துளகச் பசொற்களப ழர்ந்படுத்து ழுதுக 
அ)கபொல்யொத - சமந்கதொழுகும் 
ஆ)கசொல்லி - வபசத தன் 
இ)கபொல்யொத - கசொல்லி 
ஈ)சமந்கதொழுகும் - வபசத தன். 
விசை : இ)கபொல்யொத - கசொல்லி 
 
99.மிழ ஆதிொழ ொழ்க! 
மிர்க் பகல்னொம் உயிழ ொழ்க! 
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- இத்பொடரில் அளந்துள்ப சரிொண 
இளபுத் பசொற்களப ழர்படுத்து டுதுக  
அ)தமிவற - ஆதித்தொவ 
ஆ)லொழ்  - தமிறர்க்க ல்யொம்  
இ)தொவ லொழ்  - உயிவ லொழ்  
ஈ)ஆதிதொவ - லொழ்  
விசை : இ)தொவ லொழ்  - உயிவ 
லொழ்  
 
100.'ண்ணி முடில் ழண்டும்  
ல்னழ ண்ல் ழண்டும் 
-இத்பொடரில் அளந்துள்ப சரிொண 
இளதத் பசொற்களப ழர்ந்படுத்து 
ழுதுக 
அ)ண்ணி - முடிதல்  
ஆ)நல்யவல - ண்ைல்  
இ)முடிதல் வலண்டும் - ண்ைல் 
வலண்டும்  
ஈ)ண்ைல் - வலண்டும் 
விசை : இ)முடிதல் வலண்டும் - 
ண்ைல் வலண்டும்  
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