
1.கயம் இது வ்லககப் பபர்ச்ப ொல் 
னக் கொண்க 
அ)பதொருட்பதர் 
ஆ)குப்பதர் 
இ)கொனப்பதர் 
ஈ)இடப்பதர் 
விடட: அ)பதொருட்பதர் 
 
2.பபர்ச்ப ொல்லின் லகககக் கொண்க  
லகுப்பகம 
அ)கொனப்பதர் 
ஆ)இடப்பதர் 
இ)பதொருட்பதர் 
ஈ)பொழிற்பதர் 
விடட: ஆ)இடப்பதர் 
 
3.கை ொைம் ன்ம ப ொல் பபர்ச் 
ப ொற்களில் வ்லகககச்  ொர்ந்ைது னத் 
தைர்க 
அ)சிடணப் பதர் 
ஆ)கொனப் பதர் 
இ)பதொருட்பதர் 
ஈ)இடப்பதர் 
விடட: ஆ)கொனப் பதர் 
 
4.தொகன,துகக,இகபு இலற்றுள் 
தைனும் என்கமத் தைர்ந்பைழுதுைல்  
உண்டி உகமயுள் உடுக்கக இகலஈந்ைொர் 
பண்ைொய் லொழ்லொர் பயின்று 
அ)உடநயுள்,உடுக்டக - துடக 
ஆ)உண்டி,தண்டிொய் - துடக 
இ)உண்டி,உடுக்டக  - துடக 
ஈ)ொழ்ொர்,தயின்று - துடக 
விடட: ஆ)உண்டி,தண்டிொய் - துடக 
 
5.தொகனச் ப ொல்கய ழுதுக  
பசியும் பிணியும் பககயும் நீங்கி  
லசியும் லரனும் சுக்பகன லொழ்த்தி 
அ)சியும் - ொழ்த்தி - தசியும் - 
பிணியும் 

ஆ)தசியும் - தடகயும் - சியும் - 
பனும் 
இ)பிணியும் - தடகயும் - தசியும் - நீங்கி 
ஈ)தடகயும் - நீங்கி - ொழ்த்தி - தசியும் 
விடட: ஆ)தசியும் - தடகயும் - சியும் 
- பனும் 
 
6.இகபுத் பைொகைகக் கண்ைறிக 
பபரிதொக வித்ைலும் இயத அைனினும் 
இயத சிறிதொக இகழ்ைல் அைனினும் 
இயத 
அ)பதரியொட - இகழ்ல் 
ஆ)சிறியொட - இகழ்ல் 
இ)இனய -இனய 
ஈ)இகழ்ல் - இனய 
விடட: இ)இனய -இனய 
 
7.அமதலொர்க்கு அளித்ைலும் அந்ைணர் 
எம்பலும்,துமதலொர்க்கு திர்ைலுந் 
பைொல்தயொர் சிமப்பின் துககத் பைொகை 
அகந்ை லரிக  ொது? 
அ)அநயொர்க்கு - துநயொர்க்கு 
ஆ)அநயொர்க்கு - அந்ர் 
இ)துநயொர்க்கு - பொல்யனொர் 
ஈ)அளித்லும் - அந்ர் 
விடட: அ)அநயொர்க்கு - துநயொர்க்கு 
 
8.கண்ணுங் கருத்துொய்க் ககயககரக் 
கொத்ைனர் இதில் அகந்துள்ர பைொகை 
ொது ன அறிக  
அ)துடகத் பொடட 
ஆ)யொடணத் பொடட 
இ)இடபுத் பொடட 
ஈ)முண் பொடட 
விடட: ஆ)யொடணத் பொடட 
 
9.துகககக் கண்ைறிக 
அருக உகைத்பைன்று அ லொக 
தலண்டும் பபருக முற்சி ைரும் 
அ)அருட - பதருட  
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ஆ)அருட - யண்டும் 
இ)யண்டும் - ரும் 
ஈ)உடடத்து - முற்சி 
விடட: அ)அருட - பதருட  
 
10.துககச் ப ொல்ை கொண்க  
பகொல்யொக நன்று பகொகயதீது 
ழுத்திகனக் கல்யொக தீது கைம்தீது - 
நல்யொர்  
அ)ன்று - கம்தீது - ல்னொர் 
ஆ)பகொடனதீது - கல்னொட - ல்னொர் 
இ)பகொல்னொட - கல்னொட - ல்னொர்  
ஈ)ல்னொர் - தீது - ன்று 
விடட: இ)பகொல்னொட - கல்னொட - 
ல்னொர்  
 
11.ைன்விகன பிமவிகன ப ய்விகன 
ப ப்பொட்டு விகன லொக்கிங்கரக் 
கண்ைறிைல் ல்லிகொ த ொறு  கத்ைொள் 
அ)உச்ச விடண 
ஆ)பிநவிடண 
இ)பசய்விடண 
ஈ)பசப்தொட்டு விடண 
விடட: இ)பசய்விடண 
 
12.உலக பபொருகரத் தைர்க - யரும் 
ணமும் தபொய 
அ)ொழ்ல் 
ஆ)பூக்கள்  
இ)உவுல் 
ஈ)அணில் 
விடட: அ)ொழ்ல் 
 
13.உலகொல் விரக்கப் பபறும் 
பபொருத்ைொன பபொருகரத் தைர்ந்பைடு 
அ)யசர்ல் 
ஆ)ழுதுல் 
இ)உவுல் 
ஈ)அணில் 
விடட: இ)உவுல் 

 
14.உலககப் பபொருளுைன் பபொருத்துக. 
கைல்கை திமந்ைொற்தபொய 
அ)ட்பு 
ஆ)துன்தம் 
இ)ங்கடடயின்ட 
ஈ)ொழ்க்டக 
விடட: இ)ங்கடடயின்ட 
 
15.உலகொல் விரக்கப் பபறும் பபொருள் 
அறிக புகனொ எவிம் தபொய 
அ)சிநப்பு 
ஆ)அகு 
இ)கிழ்ச்சி 
ஈ)யசொகம் 
விடட: ஆ)அகு 
 
16.உலககப் பபொருளுைன் பபொருத்துக 
முைலன் பகொம்புத்தைனுக்கு ஆக  
பட்ைகைப் தபொய  
அ)யதொடச  
ஆ)இனொட 
இ)எழுக்கமின்ட 
ஈ)தனின்ட 
விடட: ஆ)இனொட 
 
17.ைொக இகயத் ைண்ணீர் தபொய ன்ம 
உலகொல் விரக்கப் பபறும் பபொருள் 
அ)எட்டொட 
ஆ)உநவு 
இ)பருக்கம் 
ஈ)பிரிவு 
விடட: அ)எட்டொட 
 
18.கொகய,நொள்,ஆண்டு,யுகம் இகல 
வ்லககப் பபகச்  ொர்ந்ைகல? 
அ)சிடணப் பதர் 
ஆ)பொழிற் பதர் 
இ)கொனப் பதர் 
ஈ)தண்புப் பதர் 
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விடட: இ)கொனப் பதர் 
 
19.பபர்ச்ப ொல் லகக கொண்க - பமகல 
அ)கொனப் பதர் 
ஆ)பொழிற் பதர் 
இ)கொப் பதர் 
ஈ)இடுகுறிப் பதர் 
விடட: இ)கொப் பதர் 
 
20.ைகய ன்ம ப ொல் வ்லககக  
 ொர்ந்ைது ன்பகைத் பைரிவி 
அ)இடப்பதர் 
ஆ)குப்பதர் 
இ)சிடணப் பதர் 
ஈ)பதொருட்பதர் 
விடட: இ)சிடணப் பதர் 
 
21.பூங்தகொகை தநற்று தகொவிலுக்குச் 
ப ொன்மொள்,இவ்விகைக்குரி  ரினொ 
வினொகலத் தைர்க 
அ)பூங்யகொட யகொயிலுக்குச் பசன்நொப? 
ஆ)பூங்யகொட ப்யதொது பசன்நொள்? 
இ)பூங்யகொட யற்று ங்குச் பசன்நொள்? 
ஈ)பூங்யகொட ங்கு பசன்நொள்? 
விடட: இ)பூங்யகொட யற்று ங்குச் 
பசன்நொள்? 
 
22.குைகு கயயில் தைொன்றி கொவிரி 
ைமிறகத்தில் பொய்ந்து கைலில் ப ன்று 
கயக்கிமது. இது வ்லகக லொக்கிம்? 
அ)னிநிடன ொக்கிம் 
ஆ)பொடர்நிடன ொக்கிம் 
இ)கனட ொக்கிம் 
ஈ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
விடட: இ)கனட ொக்கிம் 
 
23.எ! முழுதியின் தைொற்மம் வ்லரவு 
அறகொக இருக்கிமது - இது வ்லகக 
லொக்கிம்? 
அ)னி ொக்கிம்  

ஆ)பசய்தி ொக்கிம் 
இ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
ஈ)பொடர் ொக்கிம் 
விடட: இ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
 
24.இக யின் பபருகக அகனலரும் 
அறிலர் - இது வ்லகக லொக்கிம்? 
அ)பசய்தி ொக்கிம் 
ஆ)பிநவிடண ொக்கிம் 
இ)கனட ொக்கிம் 
ஈ)னி ொக்கிம் 
விடட: அ)பசய்தி ொக்கிம் 
 
25.லலில் தநற்று ஆடுகள் தய்ந்திய - 
இது வ்லகக லொக்கிம் னை தைர்க 
அ)பசய்தி ொக்கிம் 
ஆ)திர்டந ொக்கிம் 
இ)உடன்தொட்டு ொக்கிம் 
ஈ)கட்டடப ொக்கிம் 
விடட: ஆ)திர்டந ொக்கிம் 
 
26.பிமவிகனச் ப ொல் கொண்க 
அ)ஊட்டிணொள் 
ஆ)ஊட்டுொள் 
இ)உண்பித்ொள்  
ஈ)உண்தொள் 
விடட: இ)உண்பித்ொள்  
 
27.ைன்விகன,பிமவிகன,ப ய்விகன,ப ப்
பொட்டு விகன லொக்கிங்ககரக் 
கண்ைறிைல் யட்சுமி நன்கு படித்ைொள் 
அ)ன்விடண  
ஆ)பிநவிடண 
இ)பசய்விடண 
ஈ)பசப்தொட்டு விடண 
விடட: அ)ன்விடண  
 
28. ரிொன ப ய்விகன லொக்கித்கைக் 
கொண்க 
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அ)திருள்பர் திருக்குநள் 
இற்றுகின்நொர்  
ஆ)திருள்ளுொல் திருக்குநள் 
இற்நப்தடுகின்நது 
இ)திருள்ளுர் திருக்குநள் 
இற்றுொொ? 
ஈ)திருள்ளுர் திருக்குநடப 
இற்றிணொர்? 
விடட: ஈ)திருள்ளுர் திருக்குநடப 
இற்றிணொர்? 
 
29.ப ப்பொட்டு விகன லொக்கித்கைக் 
கண்டு ழுதுக  
அ)பசய்திகடப பசழிணொல் 
ொசிக்கப்தட்டண 
ஆ)பசய்திகள் பசழிணொல் 
ொசிக்கப்தட்டண 
இ)பசழின் பசய்திகள் ொசித்ொர் 
ஈ)பசய்திடகடபச் பசழின் ொசித்ொர் 
விடட: ஆ)பசய்திகள் பசழிணொல் 
ொசிக்கப்தட்டண 
 
30.பிமவிகன லொக்கித்கைக் கண்டு 
ழுதுக  
அ)அசில்ொதிகள் க்கடபத் ம் 
விருப்தம் யதொல் ஆட்டிணர் 
ஆ)அசினொதிகள் க்கடபத் ம் 
விருப்தம் யதொல் ஆட்டுவித்ணொர் 
இ)அசினொதிகள் ம் விருப்தம்யதொல் 
க்கபொல் ஆட்டுவிக்கப்ட்டணர்  
ஈ)அசில்ொதிகளின் டகயில் க்கள் 
ஆடுகின்நணர் 
விடட: ஆ)அசினொதிகள் க்கடபத் 
ம் விருப்தம் யதொல் ஆட்டுவித்ணொர் 
 
31. ரிொன இயக்கணக் குறிப்கபத் 
தைர்ந்பைடுத்பைழுது - எரீஇ 
அ)இன்னிடச அபபதடட 
ஆ)பசொல்லிடச அபபதடட 
இ)பசய்யுளிடச அபபதடட 

ஈ)எற்நபபதடட 
விடட: ஆ)பசொல்லிடச அபபதடட 
 
32.இயக்கணக் குறிப்பறிக - ைமிழ்த்ைொய் 
அ)உடத்பொடக 
ஆ)உருகம் 
இ)தண்புத்பொடக 
ஈ)விடணத்பொடக 
விடட: ஆ)உருகம் 
 
33.விகனொயகணயும் பபர் ொது? 
அ)ல்னொய் 
ஆ)புனம் மிக்கர் 
இ)பஞ்சும் 
ஈ)யதொற்நொ எழுக்கம் 
விடட: ஆ)புனம் மிக்கர் 
 
34.பழும் - இயக்கணக் குறிப்பு கூறுக 
அ)தண்புத்பொடக 
ஆ)உம்டத் பொடக 
இ)உடத் பொடக 
ஈ)விடணத் பொடக 
விடட: ஈ)விடணத் பொடக 
 
35. ரிொன இயக்கணக் குறிப்கபத் 
தைர்ந்பைடுத்பைழுதுக - ன்பமன்றும் 
அ)இட்டடக் கிபவி  
ஆ)அடுக்குத்பொடர் 
இ)முற்றும்ட 
ஈ)உம்டத் பொடக 
விடட: ஆ)அடுக்குத்பொடர் 
 
36.இயக்கணக் குறிப்பபழுதுக - அஞ் ன 
லண்ணன்  
அ)பொழிற்பதர் 
ஆ)உடத் பொடக 
இ)இண்டொம் யற்றுட பொடக 
ஈ)விடணத் பொடக 
விடட: ஆ)உடத் பொடக 
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37.விகைக்தகற்ம வினொகலத் 
தைர்ந்பைடுத்ைல் தைர்ைலில் தைொல்வி 
அகை தலண்டும் ன்று லரும் 
விரும்பொர்  
அ)யர்லில் யொல்வி அடட 
யண்டுொ? 
ஆ)யர்லில் யொல்வி அடட 
யண்டும் ன்று ரும் விரும்புயொ? 
இ)யொல்விடட ொர் விரும்புர்? 
ஈ)ட விரும்த ொட்டொர்கள்? 
விடட: ஆ)யர்லில் யொல்வி அடட 
யண்டும் ன்று ரும் விரும்புயொ? 
 
38.கீழ்க்கொணும் விகை லருொறு ற்ம 
வினொ அகத்திடுக அசில் 
பிகறத்தைொர்க்கு அமம் கூற்மொகும்  
அ)அசினய் பிடத்யர் நிடன ொது? 
ஆ)அநம் ன்ண பசய்யும்? 
இ)ொருக்கு அநம் கூற்நொகும்? 
ஈ)அசிலில் ன் பிட கூடொது? 
விடட: இ)ொருக்கு அநம் கூற்நொகும்? 
 
39.விகைக்தகற்ம வினொகலத் தைர்வு ப ய்க 
கண்ணகி துக ப ன்மொள் 
அ)கண்ொகி பசன்நது ங்யகொ? 
ஆ)கண்கி ொருடன் பசன்நொள்? 
இ)கண்கி ங்குச் பசன்நொள்? 
ஈ)கண்கி ற்குச் பசன்நொள்? 
விடட: இ)கண்கி ங்குச் பசன்நொள்? 
 
40.விகைக்தகற்ம வினொகலத் தைர்ந்து 
ழுதுக நொன் இன்று கொகய ந்து ணிக்கு 
ழுந்தைன் 
அ)நீ ப்யதொது ழுந்ொய்? 
ஆ)இன்று நீ ங்கு ழுந்ொய்? 
இ)நீ இன்று கொடன த்டண ணிக்கு 
ழுந்ொய்? 
ஈ)இன்று நீ ந்து ணிக்கு ழுந்ொொ? 
விடட: இ)நீ இன்று கொடன த்டண 
ணிக்கு ழுந்ொய்? 

 
41.அக லரிக ப்படி அகந்ைது து? 
அ)ழில்,ொய்,ங்டக,அருட 
ஆ)அருட,ழில்,ங்டக,ொய் 
இ)ழில்,அருட,ொய்,ங்டக 
ஈ)ொய்,ங்டக,அருட,ழில் 
விடட: ஆ)அருட,ழில்,ங்டக,ொய் 
 
42.அக லரிக ப்படி அகந்ை ப ொல் 
லரிக கத் தைர்க 
அ)கொடு,ம்,யசொடன,வீடு 
ஆ)ம்,கொடு,வீடு,யசொடன 
இ)கொடு,யசொடன,ம்,வீடு 
ஈ)யசொடன,ம்,வீடு,கொடு 
விடட: ஆ)ம்,கொடு,வீடு,யசொடன 
 
43.அக லரிக ப்படி ப ொற்ககரச் சீர் 
ப ய்க  
அ)அறிஞர்கள்,ஆளுர்கள்,தர்கள்,கடன
ஞர்கள் 
ஆ)கடனஞர்கள்,ஆளுர்கள்,அறிஞர்கள்,
தொர்கள் 
இ)அறிஞர்கள்,தொர்கள்,ஆளுர்கள் 
கடனஞர்கள் 
ஈ)அறிஞர்கள்,ஆளுர்கள்,கடனஞர்கள்,தொ
ர்கள் 
விடட: 
ஈ)அறிஞர்கள்,ஆளுர்கள்,கடனஞர்கள்,தொ
ர்கள் 
 
44.ப ொற்ககர எழுங்குபடுத்தி 
ப ொற்பமொைொக்குைல்  
அ)தட்டம் பதற்நொன் தடித்துப் பதொன்ணன்  
ஆ)பதற்நொன் தடித்துப் தட்டம் பதொன்ணன் 
இ)பதொன்ணன் தடித்துப் தட்டம் பதற்நொன் 
ஈ)தட்டம் தடித்துப் பதொற்நொன் பதொன்ணன் 
விடட: இ)பதொன்ணன் தடித்துப் தட்டம் 
பதற்நொன் 
 

https://edu.newsbundles.com
https://edu.newsbundles.com


45.ப ொற்ககர எழுங்குபடுத்தி ப ொற்பமொைர் 
தைர்க 
அ)ொழ்ட விட்டு க்கப இற்டக 
பசற்டக ொழ்ட ொடிணர் 
ஆ)ொழ்ட ொடிணர் க்கப இற்டக 
பசற்டக ொழ்ட விட்டு 
இ)க்கள் ொழ்ட பசற்டக விட்டு 
இற்டக ொழ்ட ொடிகர் 
ஈ)க்கள் இற்டக ொழ்ட விட்டு 
பசற்டக ொழ்ட ொடிணர் 
விடட: ஈ)க்கள் இற்டக ொழ்ட 
விட்டு பசற்டக ொழ்ட ொடிணர் 
 
46.ப ொற்ககர எழுங்குபடுத்தி 
ப ொற்பமொைர் தைர்க 
அ)ப்தடட பல்லு இப்தடட 
யொற்கின் 
ஆ)யொற்கின் இப்தடட பல்லும் 
ப்தடட 
இ)இப்தடட யொற்கின் ப்தடட 
பல்லும் 
ஈ)ப்தடட யொற்கின் இப்தடட பல்லும் 
விடட: இ)இப்தடட யொற்கின் ப்தடட 
பல்லும் 
 
47.ப ொற்ககர எழுங்குபடுத்தி 
ப ொற்பமொைர் தைர்க  
அ)மிழ் தப்பும் இன்னிடசொல் 
ஞொணசம்தந்ன் ொளும் 
ஆ)ஞொணசம்தந்ன் ொளும் மிழ் 
தப்பும் இன்னிடசொல் 
இ)ொளும் இன்னிடசொன மிழ் தப்பும் 
ஞொணசம்தந்ன் 
ஈ)மிழ் தப்பும் ொளும் 
ஞொணசம்தந்ன்ட இன்னிடசொல்  
விடட: இ)ொளும் இன்னிடசொன மிழ் 
தப்பும் ஞொணசம்தந்ன் 
 
48.ப ொற்ககர எழுங்குபடுத்தி 
ப ொற்பமொைர் தைர்க  

அ)பகொள் தூற்றிக் கொற்றுள்ப யதொய 
ஆ)தூற்றிக் பகொள் கொற்றுள்ப யதொய 
இ)கொற்றுள்ப யதொய தூற்றிக் பகொள் 
ஈ)கொற்றுள்ப யதொய பகொள் தூற்றி 
விடட: இ)கொற்றுள்ப யதொய தூற்றிக் 
பகொள் 
 
49.ப ொற்ககர எழுங்குபடுத்தி 
ப ொற்பமொைொக்குைல்  
அ)சிறுமி அமுொ ன்நொக எவிம் 
டகின்நொள்  
ஆ)டகின்நொள் ன்நொக எவிம் சிறுமி 
அமுொ 
இ)ன்நொக எவிம் டகின்நொள் சிறுமி 
அமுொ 
ஈ)அமுொ டகின்நொள் சிநமி எவிம் 
ன்நொக 
விடட: அ)சிறுமி அமுொ ன்நொக 
எவிம் டகின்நொள்  
 
50.இயக்கணக் குறிப்பறிைல் - கபந்ைமிழ் 
அ)உருகம் 
ஆ)தண்புத் பொடக 
இ)அன்பொழித் பொடக 
ஈ)உம்டத் பொடக 
விடட: ஆ)தண்புத் பொடக 
 
51.தலர்ச்ப ொல்கயக் கண்டு ழுதுக - 
பநொந்ைொய்  
அ)பொ 
ஆ)பொந்து 
இ)பொந் 
ஈ)யொல் 
விடட: அ)பொ 
 
52.தலர்ச்ப ொல்கயத் தைர்வு ப ய்ைல் 
அ)குடனல்  
ஆ)குடன 
இ)குல் 
ஈ)குடனவு 
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விடட: ஆ)குடன 
 
53.பகொள் - ன்னும் பகுதியின் 
விங்தகொள் லடிலம்  
அ)பகொள்கிநொன் 
ஆ)பகொள்க 
இ)பகொண்டொன் 
ஈ)பகொண்டன் 
விடட: ஆ)பகொள்க 
 
54.படி இப்பகுதியின் விகனபச் ம் ொது? 
அ)தடித்ொன் 
ஆ)தடித் 
இ)தடித்து 
ஈ)தடித்ல் 
விடட: இ)தடித்து 
 
55.சுண்டு ன்ம தலர்ச்ப ொல்லின் 
பைொழிற்பபர் கொண்க 
அ)சுண்டல் 
ஆ)சுண்டி 
இ)சுண்டுக 
ஈ)சுண்டிது 
விடட: அ)சுண்டல் 
 
56.பகடு ன்பைன் முைனிகய திரிந்ை 
பைொழிற்பபகத் தைர்க 
அ)யகடு 
ஆ)யகொடு 
இ)பகடுல் 
ஈ)பகட்டு 
விடட: அ)யகடு 
 
57.ப ய் ன்பைன் பபபச்  லடிலம் 
ொது? 
அ)பசய்து 
ஆ)பசய் 
இ)பசய்ொன் 
ஈ)பசய்ொன் 
விடட: ஆ)பசய் 

 
58.தைொன்று - ன்னும் தலர்ச்ப ொல்லின் 
விகனொயகணயும் பபகத் தைர்க 
அ)குன் ன்ணர் டியில் யொன்றிணொர் 
ஆ)கடலில் முத்துக்கள் யொன்றிண 
இ)புத்ர்க்கு த்டியில் ஞொணம் 
யொன்றிது  
ஈ)ற்குடியில் யொன்றிணொர் தீது பசய்ொர் 
விடட: ஈ)ற்குடியில் யொன்றிணொர் தீது 
பசய்ொர் 
 
59.கொண் ன்னும் ப ொல்லின் விகனமுற்று 
லடிலம் ைருக 
அ)கண்டொன் 
ஆ)கொண்டல் 
இ)கொண்க 
ஈ)கண்டணன் 
விடட: அ)கண்டொன் 
 
60.அக லரிக ப்படி ழுதுக 
அ) யகொபும்,யகொது,யகொொன்,யகொட்டட 
ஆ)யகொட்டட,யகொொன்,யகொபும்,யகொது 
இ)யகொட்டட,யகொது,யகொபும்,யகொொன் 
ஈ)யகொது,யகொட்டட,யகொொன்,யகொபும் 
விடட: இ)யகொட்டட,யகொது,யகொபும், 
யகொொன் 
 
 
61.எலிதலறுபொைறிந்து  ரிொன ப ொல்கயத் 
தைொந்பைடு 
கிளியின்.....குத்தி ொம்பறம் சிகைந்ைது 
அ)அனகு 
ஆ)அனகு 
இ)மூக்கு 
ஈ)அகு 
விடட: ஆ)அனகு 
 
62.எபழுத்து எரு பொழிக்குரி 
பபொருகரக் கண்ைறிக - கூ 
அ)பூ 
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ஆ)பூமி 
இ)ட 
ஈ)அம்பு 
விடட: ஆ)பூமி 
 
63.எபழுத்து எரு பொழியில் உரி 
பபொருள் ைரும் பைொைகத் தைர்வு ப ய்க - 
 
அ)ம்தது 
ஆ)டனன் 
இ)ட  
ஈ)கடன 
விடட: ஆ)டனன் 
 
64.எபழுத்து எரு பொழியின் உரி 
பபொருகரக் கொண்க - ஆ 
அ)கொடப 
ஆ)தசு 
இ)கன்று  
ஈ)ருது 
விடட: ஆ)தசு 
 
65.எபழுத்து எரு பொழிக்குரி 
பபொருகரக் கண்ைறிைல் - ஊ 
அ)தில்  
ஆ)னர்  
இ)அனகு  
ஈ)இடநச்சி 
விடட: அ)தில்  
 
66.எபழுத்து எரு பொழிக்குரி 
பபொருகரக் கண்ைறிக - தகொ 
அ)யதொணொன் 
ஆ)அசன்  
இ)ழுத்து  
ஈ)யகொயில் 
விடட: ஆ)அசன்  
 
67.பின்லரும் ப ொல்லுக்கு உண்ைொன 
தலர்ச்ப ொல்கய டுத்பைழுைல் -ைந்ை 

அ)ந்து 
ஆ)ந்ணன் 
இ)ொ 
ஈ)ந்ொன் 
விடட: இ)ொ 
 
68.லருகிமொன் ன்னும் ப ொல்லின் 
தலர்ச்ப ொல் து? 
அ)ந்து 
ஆ)ரு 
இ)ந் 
ஈ)ொ 
விடட: ஈ)ொ 
 
69.கீழ்க்கொண்பகலகளுள் தலர்ச்ப ொல் து? 
அ)ொழ் 
ஆ)ொழ்ந் 
இ)ொழ்க 
ஈ)ொழ்ந்து 
விடட: அ)ொழ் 
 
70.வீழ்க ன்ம ப ொல்லிற்குரி தலர்ச்ப ொல் 
ொது? 
அ)வீழ்ந்து 
ஆ)வீழ் 
இ)வீழ்க 
ஈ)வீழ்ந் 
விடட: ஆ)வீழ் 
 
71.பிமபொழிக் கயப்பற்ம பைொைர் கொண்க 
அ)கஜொணொ கொலிொகி விட்டது 
ஆ)பதொக்கிம் கொலிொக விட்டது 
இ)ணதண்டொம் தீர்ந்து விட்டது 
ஈ)கருவூனம் தீர்ந்து விட்டது 
விடட: ஈ)கருவூனம் தீர்ந்து விட்டது 
 
72.ப்க ன்னும் ஆங்கியச் ப ொல்லுக்கு 
நிகொன ைமிழ்ச் ப ொல்கய அறிக 
அ)றுத்ல்  
ஆ)யகடத்ல்  
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இ)கடுல்  
ஈ)சடத்ல் 
விடட: அ)றுத்ல்  
 
73.CERTIFICATE ன்பைன்  ரிொன 
ைமிழ்ச் ப ொல்கயக் கொண்க 
அ)அத்ொட்சி 
ஆ)சொன்றிழ் 
இ)கல் 
ஈ)தட்டம் 
விடட: ஆ)சொன்றிழ் 
 
74.ஆங்கியச் ப ொல்லுக்கு தநொன ைமிழ்ச் 
ப ொல் அறிக அட்பைண்ைன்ஸ் பஜிஸ்ைரில் 
ககபழுத்திடு 
அ)ஆஜர் தட்டியில் டகபழுத்திடு 
ஆ)ருடகப் ததியட்டில் டகபழுத்திடு  
இ)அனுதிப் ததியட்டின டகபழுத்திடு 
ஈ)ஊதிப் யதயட்டில் டகபழுத்திடு 
விடட: ஆ)ருடகப் ததியட்டில் 
டகபழுத்திடு  
 
75.ஆங்கியச்ப ொல்லுக்கு இகணொன 
ைமிழ்ச் ப ொல்கயக் கொண்க -கன்ஸ்யூர் 
அ)ொடிக்டகொபர்  
ஆ)நுகர்யொர் 
இ)உண்தர்  
ஈ)அனுதவிப்தர் 
விடட: ஆ)நுகர்யொர் 
 
76.ஆங்கியச் ப ொல்லுக்கு தநொன ைமிழ்ச் 
ப ொல் தைர்க பொபனன்ட் ஆயிடும்  
அ)நிடனற்நது  
ஆ)நிடனொணது 
இ)நிடன உரும் 
ஈ)நிடனப்பு 
விடட: ஆ)நிடனொணது 
 
77.எலி தலறுபொைறிந்து  ரிொன பபொருகர 
அறிைல்  

புகழ்          புகல்  
அ)பற்றி         இம் 
ஆ)பதருட      உண்டடச் பசொல் 
இ)கர்ல்       இருத்ல் 
ஈ)இகழ்ச்சி        எடுல்  
விடட: ஆ)பதருட      உண்டடச் 
பசொல் 
 
78.எலி தலறுபொைறிந்து  ரிொன 
பபொருகரக் கொண்க 
பனி         பணி 
அ)னிட      இனிட 
ஆ)குனி       பசல் 
இ)பள்டப    தண்பு 
ஈ)குளிர்ச்சி     யடன 
விடட: ஈ)குளிர்ச்சி     யடன 
 
79.எலி தலறுபொைறிந்து  ரிொன பபொருள் 
உகைத் பைொைகத் தைர்க 
எலி         எளி          எழி 
அ)சத்ம்       பளிச்சம்      நீக்கு 
ஆ)கொற்று       எளிந்து பகொள்   கிழி 
இ)ளி         டந       சுத்ம்  
ஈ)கூட்டம்       அகு     சுத்ம் 
விடட: அ)சத்ம்       பளிச்சம்     
 நீக்கு 
 
80.எலி தலறுபொைறிந்து  ரிொன 
பபொருகரத் தைர்ந்பைடுக்க 
லலி          லளி         
லழி 
அ)ொங்குல்      அடித்ல்     
டத்ல் 
ஆ)ன்ட        கொற்று      தொட 
இ)இழுப்தது        பசய்து   யதொது 
ஈ)மீறு            தொரு       யறு 
விடட: ஆ)ன்ட        கொற்று      
தொட 
 
81.பபொருந்ைொ என்கமத் தைர்வு ப ய்க  
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அ)ற்றிட 
ஆ)குறுந்பொடக 
இ)டனதடுகடொம் 
ஈ)ங்குறுநூறு 
விடட: இ)டனதடுகடொம் 
 
82. ந்திப் பிகறற்ம பைொைகத் தைர்க  
அ)முட்டுக் கொடப சீறி தொய்ந்து  
ஆ)முட்டுக் கொடப சீறிப் தொய்ந்து  
இ)முட்டு கொடப சீறிப் தொய்ந்து 
ஈ)முட்டு கொடப சீந  தொய்ந்து 
விடட: ஆ)முட்டுக் கொடப சீறிப் 
தொய்ந்து  
 
83. ந்திப் பிகற நீக்குக 
ப ொல்ய கருதிலற்கம தகட்தபொர் ற்று  
பகொள்ளும்படி புயப்டுத்தும் பொழிநகைப 
இக ைமிழ் ஆகும் 
அ)பசொல்ன கருதிற்டந யகட்யதொர் 
ற்றுக் பகொள்ளும்தடி புனப்தடுத்தும் 
பொழிடடய இடசமிழ் ஆகும் 
ஆ)பசொல்டனக் கருதிற்டநக் 
யகட்யதொர் ற்றுக் பகொள்ளும்தடி 
தனப்தடுத்தும் பொழிடடய இடசமிழ் 
ஆகும் 
இ)பசொல்ன கருதிற்டந யகட்யதொர் 
ற்று பகொள்ளும்தடி புனப்தடுத்தும் 
பொழிடடய இடசத்மிழ் ஆகும் 
ஈ)பசொல்ன கருதிற்டநக் யகட்யதொர் 
ற்றுக் பகொள்ளும்தடி புனப்தடுத்தும் 
பொழிடடய இடசமிழ் ஆகும் 
விடட: ஆ)பசொல்டனக் கருதிற்டநக் 
யகட்யதொர் ற்றுக் பகொள்ளும்தடி 
தனப்தடுத்தும்  

பொழிடடய இடசமிழ் ஆகும் 
 
84.எருக பன்க பபொருந்தியுள்ர 
பைொைகத் தைர்க  
அ)ொன்கள் துள்ளி எடிண 
ஆ)ொன்கப துள்ளி எடிது 

இ)ொன் துள்ளி எடிண 
ஈ)மூன்றுல்ன 
விடட: அ)ொன்கள் துள்ளி எடிண 
 
85.கீதற பகொடுக்கப்பட்டுள்ர பைொைர்களில் 
எருக அல்யது பன்கக் தகற்ம 
முடிலகை பைொைகக் குறிப்பிடுக 
அ)மின் விசிறிகள் எடிக் 
பகொண்டிருக்கிநது  
ஆ)ொட்டுடன் ஆடும் லில் 
யய்ந்ண 
இ)ததிொகப் தன பொடக்கப்தள்ளிகள் 
கட்டப் பதற்றுள்பது 
ஈ)மின்விசிறிகள் எடிக் 
பகொண்டிருக்கின்நண 
விடட: ஈ)மின்விசிறிகள் எடிக் 
பகொண்டிருக்கின்நண 
 
86.புப் பிகறககர நீக்குக 
அ)ரி உறுமும் 
ஆ)ரி கீச்சிடும் 
இ)ரி பிளிறும் 
ஈ)ரி ஊடபயிடும் 
விடட: ஈ)ரி ஊடபயிடும் 
 
87.புப் பிகற நீக்கி ழுதுக 
அ)தடண இடனொல் கீட அடத்ணர் 
ஆ)தடண இடனொல் கூட யய்ந்ணர் 
இ)தடண எடனொல் கூட அடத்ணர் 
ஈ)தடண அடனொல் கூட யய்ந்ணர் 
விடட: இ)தடண எடனொல் கூட 
அடத்ணர் 
 
88.கீழ்கொணும் பைொைர்களில் புப் 
பிகறற்ம பைொைகத் தைர்க? 
அ)விபக்டகக்பகொளுத்து 
ஆ)விபக்டக ரிச் பசய் 
இ)விபக்டக எளிவிடச் பசய்  
ஈ)விபக்டக ற்று 
விடட: ஈ)விபக்டக ற்று 
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89.லழூஉச் ப ொல் அற்ம பைொைகத் தைர்க 
அ)இந்ச் சுரின ழுதிணொல் ம்தது 
ரூதொய் அதொம் 
ஆ)இந் சுநல் ழுதிணொல் அம்தது 
ரூதொ அதநொம் 
இ)இந் சுரில் ழுதிணொல் அம்தது 
ரூதொய் அதொொம் 
ஈ)இச்சறில் ழுதிணொல் அம்தது ரூொ 
அதொொம்  
விடட: அ)இந்ச் சுரின ழுதிணொல் 
ம்தது ரூதொய் அதொம் 
 
90.பிமபொழிச் ப ொற்ககர நீக்குக 
அ)குடிப்தற்கு ஜனம் பகொண்டு ொ  
ஆ)குடிக்க நீர் பகொண்டு ொ  
இ)குடிப்தற்கு சனம் பகொண்டு ொ  
ஈ)குடிக்கத் தீர்த்ம் பகொண்டு ொ  
விடட: ஆ)குடிக்க நீர் பகொண்டு ொ  
 
91.பிரித்பைழுதுக - கூலற்கீழ் 
அ)கூல் +  கீழ் 
ஆ)கூம் +  கீழ் 
இ)கூன் +  கீழ் 
ஈ)கூ +  கீழ் 
விடட: அ)கூல் +  கீழ் 
 
92.திர்ச்ப ொல் ைருக - கடுஞ்ப ொல் 
அ)இன்ணொச்பசொல் 
ஆ)பகொடுஞ்பசொல் 
இ)இன்பசொல் 
ஈ)கடுடொண பசொல் 
விடட: இ)இன்பசொல் 
 
93.திர்ச்ப ொல் கொண்க - விருப்பு 
அ)அருறுப்பு 
ஆ)றுப்பு 
இ)பறுப்பு 
ஈ)ஆல் 
விடட: இ)பறுப்பு 

 
94.டி திர்ச்ப ொல் ைருக 
அ)சுறுசுறுப்பு  
ஆ)ஆள்விடண 
இ)யசொம்தல் 
ஈ)உடப்பு 
விடட: அ)சுறுசுறுப்பு  
 
95.திர்ச்ப ொல் டுத்பைழுதுக - வீன் 
அ)நன் 
ஆ)தடகன் 
இ)யகொட 
ஈ)கம்தொொம் 
விடட: இ)யகொட 
 
96.பபொருந்ைொச் ப ொல் தைர்க 
அ)புநொனூறு 
ஆ)பொல்கொப்பிம்  
இ)சினப்ததிகொம்  
ஈ)கம்தொொம் 
விடட: ஆ)பொல்கொப்பிம்  
 
97.திர்ச்ப ொல்கய டுத்பைழுதுைல் - 
ட்ைொ 
அ)ட்டி 
ஆ)கிடடக்கொது 
இ)ொது  
ஈ)பதந முடிொது 
விடட: அ)ட்டி 
 
98.பபொருந்ைொச் ப ொல்கயக் கண்ைறிைல்  
உமக்கம், நித்திக, தூக்கம், விழிப்பு  
அ)நித்திட  
ஆ)விழிப்பு 
இ)உநக்கம் 
ஈ)தூக்கம் 
விடட: ஆ)விழிப்பு 
 
99.பபொருந்ைொை என்கமக் கொண்க 
அ)ட்டொட்சிர் 
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ஆ)யகொட்டொட்சிர் 
இ)ருொய் ஆய்ொபர் 
ஈ)முன்ட கல்வி அலுனர்  
விடட: ஈ)முன்ட கல்வி அலுனர்  
 
100.பபொருந்ைொச் ப ொல்லுக்குரி குறிக 
டுத்து ழுதுக 
அ)ஆட்டம் 
ஆ)எட்டம் 
இ)யொட்டம் 
ஈ)ொட்டம் 
விடட: இ)யொட்டம் 
 
101.பைொைரும் பைொைர்பும் அறிைல்  
ப ொல்லின் ப ல்லர் ன்று 
அகறக்கப்படுபலர் ொர்? 
அ)கண்ொசன் 
ஆ)ொ.பி.யசதுப்பிள்டப 
இ)யசொசுந் தொதிொர் 
ஈ)இனக்குணொர் 
விடட: ஆ)ொ.பி.யசதுப்பிள்டப 
 
102.இத்பைொைொல் குறிக்கப் பபறும் 
 ொன்தமொர் பொழி ஞொயிறு ன்று 
அகறக்கப்படுபலர் 
அ)யயப் தொொர்  
ஆ)சுப்பிணி தொதிொர்  
இ)சத்ொணந் தொதிொர் 
ஈ)இொலிங்க அடிகபொர் 
விடட: அ)யயப் தொொர்  
 
103.ங்ககொகப் பிமப்பைற்தக - நல்ய 
ொைலம் ப ய்திை தலண்டும்ொ ன்று 
கூறிலர் 
அ)தொதிொர் 
ஆ)தொதிொசன் 
இ)ொக்கல் ப.இொலிங்கம் பிள்டப 
ஈ)கவிணி யசிக விொகம் பிள்டப 
விடட: ஈ)கவிணி யசிக விொகம் 
பிள்டப 

 
104. ொதி இண்பைொழி தலறில்கய ன்று 
கூறிலர் 
அ)தொதிொசன்  
ஆ)கணின் பூங்குன்நணொர் 
இ)எபடொர் 
ஈ)தொதிொர் 
விடட: இ)எபடொர் 
 
105.ண நூல் - னச் சிமப்பிக்கப்படும் 
நூல்  
அ)சீக சிந்ொணி 
ஆ)கந் புொம் 
இ)சினப்ததிகொம்  
ஈ)பதொருங்கட 
விடட: அ)சீக சிந்ொணி 
 
106.பைொைரும் பைொைர்பம் அறிைல் திரு 
ன்ம அகை த ர்த்து அகறக்கப்படும் நூல் 
து  
அ)சினப்ததிகொம்  
ஆ)அருட்தொ 
இ)ணியகடன 
ஈ)சீக சிந்ொணி 
விடட: ஆ)அருட்தொ 
 
107.முப்பொல் ன்ம ப ொல் இவ்லொறு 
பிரியும் 
அ)மூன்று +  தொல் 
ஆ)முதுட +  தொல் 
இ)மும்ட +  தொல் 
ஈ)சீக +  சிந்ொணி  
விடட: அ)மூன்று +  தொல் 
 
108.பிரித்பைழுதுக - கொரிருள்  
அ)கருட +  இருள் 
ஆ)கொர் +  இருள் 
இ)கொரி +  இருள்  
ஈ)கரு +  இருள் 
விடட: அ)கருட +  இருள் 
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109.பநடுங்கொயம் பிரித்து ழுதுக 
அ)படு +  கொனம்  
ஆ)பக் +  கொனம் 
இ)படுட +  கொனம்  
ஈ)பழுங்க +  கொன  
விடட: இ)படுட +  கொனம்  
 
110.இருகக ன்னும் ப ொல் வ்லொறு 
பிரியும்  
அ)இரு +  கட  
ஆ)இரும் +  தட 
இ)இண்டு +  கட  
ஈ)இருங் +  கட  
விடட: இ)இண்டு +  கட  
 
111.பபொருத்ைொன பபொருகரத் தைர்வு 
ப ய்க 
1.லொன்   அ.லணங்கி 
2.லக    ஆ.புகழும் 
3.த்தும்  இ.குற்மம் 
4.பொொவி  ஈ.உர்ந்து 
அ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-இ)(4-அ)  
ஆ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஈ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
விடட: இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
 
112.ப ொல்கயப் பபொருளுைன் பபொருத்துக 
ப ொல்       பபொருள் 
1.தலய்      அ.பொம்பு 
2.அலம்     ஆ.நீங்கி 
3.ொசு       இ.மூங்கில் 
4.எரீஇ      ஈ.குற்மம் 
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
இ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
விடட: இ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
 

113.பபொருத்துக 
நூல்         நூயொசிரிர் 
1.சூரொணி     அ.குணவீ பண்டிைர் 
2.பபருங்ககை    ஆ.நொைகுத்ைனொர் 
3.தநமிநொைம்     இ.தைொயொபொழித்தைலர் 
4.குண்ையதகசி    ஈ.பகொங்குதலளிர் 
அ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
விடட: இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
114.பபொருத்துக 
ப ொல்          பபொருள் 
1.கறனி        அ.பசு 
2.பபற்மம்      ஆ.உமவினர் 
3.கிகரஞர்     இ.பல்யக்கு 
4.சிவிகக      ஈ.லல் 
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
இ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
ஈ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
விடட: இ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
 
115.பபொருரறிந்து பபொருத்துக 
1.திரு       அ.முற்சி 
2.டி        ஆ.ப ல்லம் 
3.ஊழ்       இ.விதி 
4.ைொள்       ஈ.த ொம்பல் 
அ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ) 
ஈ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
விடட: இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ) 
 
116.பபொருத்துக 
நூல்            நூயொசிரிர் 
1.கலிங்கத்துப்பணி    பயலர் குறந்கை 
2.முத்துக்குொ ொமி     பொதிைொ ன் 
பிள்கரத்ைமிழ் 
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3.இொலணகொவிம்     குகுருபர் 
4.அறகின் சிரிப்பு       பெங்பகொண்ைொர் 
அ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
விடட: ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
117.பபொருத்துக 
1.திருவிகரொைற்   அ.சீத்ைகயச் 
 ொத்ைனொர் 
2.குற்மொயகுமலஞ்சி   
ஆ.சுப்பிணிபொதிொர் 
3.ணிதககய      இ.திரிகூை ொ ப்ப 
கவிொர் 
4.சீட்டுக்கவி        ஈ.பஞ்த ொதி 
முனிலர் 
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
விடட: இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
118.தலைம் ைமிழ் ப ய்ை ொமன் ன்று 
அகறக்கப்படுபலர் 
அ)ஆண்டொள் 
ஆ)ம்ொழ்ொர் 
இ)குனயசகொழ்ொர்  
ஈ)சுந்ர் 
விடட: ஆ)ம்ொழ்ொர் 
 
119.இசிகணி ன்ம பைொைொல் 
அகறக்கப்படுபலர் 
அ)டி.யக.சிம்தணொர் 
ஆ)இொலிங்க அடிகபொர் 
இ)திரு.வி.கலிொ சுந்ணொர் 
ஈ)டநடன அடிகபொர் 
விடட: அ)டி.யக.சிம்தணொர் 
 

120.உலகக் கவிஞர் ன்று 
தபொற்மப்படுலர் 
அ)தொதிொர் 
ஆ)தொதிொசன் 
இ)இொலிங்கம் பிள்டப 
ஈ)சுொ 
விடட: ஈ)சுொ 
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