
1.பதொருத்துக 
1.இடர்        அ.உ 
2.ஒல்க        ஆ.துன்தம் 
3.ழில்        இ.பதரும 
4.சீர்          ஈ.அகு 
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
விடை: ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
 
2.பதொருத்துக 
1.பதற்நம்     அ.தம 
2.சிவிமக     ஆ.தசு 
3.கிமபஞர்    இ.தல்னக்கு 
4.பொன்ம    ஈ.உநவிணர் 
அ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஆ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
விடை: அ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
 
3.பதொருத்துக 
1.ொண்    அ.பதொர் 
2.கரி      ஆ.அம்பு 
3.பெரு     இ.குதிம 
4.தரி      ஈ.ொமண 
அ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
ஆ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
இ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
விடை: அ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
 
4.பதொருத்ொண பதொருமபத் பர்வு பெய்க 
1.பய்    அ.பப்தம் 
2.பகொம  ஆ.மூங்கில் 
3.ல்னல்   இ.சிணம் 
4.கம்     ஈ.ொமன 
அ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 

இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
ஈ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
விடை: இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
 
5.பதொருத்துக 
நூல்             நூனொசிரிர் 
1.இருண்ட வீடு      அ.கொரிொெொன் 
2.சிறுதஞ்ெமூனம்     ஆ.கருொநிதி 
3.ெங்கத்மிழ்       இ.ஒபமொர் 
4.பகொன்மநபந்ன்   ஈ.தொதிொென் 
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
இ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ) 
விடை: ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
 
6.பதொருத்துக 
1.சினப்ததிகொம்    அ.கம்தர் 
2.திருக்குநள்      ஆ.பெக்கிொர் 
3.இொொம்     இ.திருள்ளுர் 
4.பதரி புொம்    ஈ.இபங்பகொடிகள் 
அ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
விடை: ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
7.பதொருத்துல் 
நூனொசிரிர்         புகழ்பதற்ந நூல் 
1.திருத்க்க பர்   
அ.திருமுருகொற்றுப்தமட 
2.ொகுத்ணொர்      ஆ.ணிபகமன 
3.க்கீர்           இ.சீக சிந்ொணி 
4.ெொத்ணொர்         ஈ.குண்டனபகசி 
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
விடை: ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
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8.'வீொமுனிர்" ன்று அமக்கப்தடுர் 
அ)சீகன் பால்க் அய்ர் 
ஆ)ஜி.யு.பபாப் 
இ)கான்ஸ்ைான்டின் ப ாசப் பபஸ்கி  
ஈ)கால்டுபலல் 
விடை: இ)கான்ஸ்ைான்டின் ப ாசப் 
பபஸ்கி  
 
9.'கிருத்துக் கம்தன்" ன்று 
பதொற்நப்தடுதர் 
அ)பேசிக விநாகம் பிள்டர 
ஆ)பாதிோசன் 
இ)பெச்.கிருட்டிணப் பிள்டர 
ஈ)உ.பல சாமிநாே  ர் 
விடை: இ)பெச்.கிருட்டிணப் பிள்டர 
 
10.'மிழ் ொத்ொ" ன்று 
சிநப்பிக்கப்தட்டர்  
அ)உ.பல.சாமிநாே  ர் 
ஆ)பாதிார் 
இ)இா பசாக்கலிங்கம் 
ஈ)பேசி விநாகம்பிள்டர 
விடை: அ)உ.பல.சாமிநாே  ர் 
 
11.ொபல்னொம் ஒப த்தின் இமனகள்" 
ன்று குறிப்பிட்டர் 
அ)காந்திடிகள் 
ஆ) லெர்யால் பநரு 
இ)பகாபால் சிருஷ்ண பகாகபய 
ஈ)இந்திா காந்தி 
விடை: இ)பகாபால் சிருஷ்ண பகாகபய 
 
12.தணிக்பகொர் பெங்பகொண்டொர் ணப் 
புகழ்ந்ர் 
அ)பயபட்டைச் பசாக்கநாேர் 
ஆ)காரபகப் புயலர் 
இ)எட்ைக்கூத்ேர் 
ஈ)புகபறந்தி 
விடை: அ)பயபட்டைச் பசாக்கநாேர் 
 

13.'தொபந்ர்" ன்ந பொடொல் குறிக்கப் 
பதறும் ெொன்பநொர் 
அ)பாதிார் 
ஆ)பாதிோசன் 
இ)பசாசுந்ே பாதிார் 
ஈ)பேசி விநாகம் பிள்டர 
விடை: ஆ)பாதிோசன் 
 
14.'திருத்பொண்டர் புொம்" ணப் 
பதரிடப்தட்ட நூல்  
அ)திருவிடராைற் புாணம் 
ஆ)பபரி புாணம் 
இ)திருத்போண்ைர் திருலந்ோதி 
ஈ)காஞ்சி புாணம் 
விடை: ஆ)பபரி புாணம் 
 
15.அமடபொழிொல் குறிக்கப் பதறும் நூல் 
'றுந்பொமக" ன்நமக்கப்தடும் நூல் 
அ)கலித்போடக 
ஆ)பலற்றி பலட்டக 
இ)அகநானூறு 
ஈ)குறுந்போடக 
விடை: ஈ)குறுந்போடக 
 
16.'ஆருயிர்" ன்னும் பெொல் வ்ொறு 
புரியும்? 
அ)ஆரு + உயிர் 
ஆ)அருட +  உயிர் 
இ)ஆ +  உயிர் 
ஈ)ஆர் +  உயிர் 
விடை: ஆ)அருட +  உயிர் 
 
17.பிரித்பழுதுக - 'பல்வீதி" 
அ)பன் +  வீதி 
ஆ)பய +  வீதி 
இ)பல் +  வீதி 
ஈ)பற்கு +  வீதி 
விடை: ஈ)பற்கு +  வீதி 
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18.ெரிொகப் பிரித்பழுப் பதற்ந 
விமடக்குரி குறிம ழுதுக - 
'ஊற்நொந்தும" 
அ)ஊன்று +  ஆம் +  துடண 
ஆ)ஊற்று +  ஆந்துடண 
இ)ஊற்மாம் +  துடண 
ஈ)ஊன்மாம் +  துடண 
விடை: அ)ஊன்று +  ஆம் +  துடண 
 
19.பிரித்து ழுதுல் - 'பதொணந்ம்" 
அ)பபருட +  ஆனந்ேம்  
ஆ)பபர் +  ஆனந்ேம் 
இ)பபரி +  ஆனந்ேம் 
ஈ)பபரு +  ஆனந்ேம் 
விடை: அ)பபருட +  ஆனந்ேம்  
 
20.பிரித்து ழுதுக - 'ண்பொளி" 
அ)ேன்ட +  எளி 
ஆ)ேண் +  பணாளி 
இ)ேண் +  எளி 
ஈ)ேண்ட +  எளி 
விடை: அ)ேன்ட +  எளி 
 
21.'பம்ம" திர்ச்பெொல் கொண்க 
அ)தூய்ட 
ஆ)பசய்ட 
இ)ேண்ட 
ஈ)படகட 
விடை: இ)ேண்ட 
 
22.'ஒங்கும்" திர்ச்பெொல் கொண்க 
அ)லரரும் 
ஆ)உரும் 
இ)ோழும் 
ஈ)ோழ்ந்ே 
விடை: இ)ோழும் 
 
23.திர்ச்பெொல் டுத்து ழுதுக - 
'னர்ல்" 
அ)கூம்பல் 

ஆ)விரிேல் 
இ)போன்றுேல் 
ஈ)பநகிழ்ேல் 
விடை: அ)கூம்பல் 
 
24.திர்ச்பெொல் பர்க - 'ொழ்ல்" 
அ)லரர்ேல் 
ஆ)குடமேல் 
இ)அவிேல் 
ஈ)நிடயத்ேல் 
விடை: இ)அவிேல் 
 
25.'இன்பெொல்" - திர்ச்பெொல் ருக 
அ)நல்ய பசால்  
ஆ)பசஞ்பசால் 
இ)லன்பசால் 
ஈ)பன்பசால் 
விடை: இ)லன்பசால் 
 
26.பதொருந்ொச் பெொல்மனத் பர்க 
அ)பலட்சித்திடண 
ஆ)லஞ்சித்திடண 
இ)குறிஞ்சித்திடண 
ஈ)தும்டபத்திடண 
விடை: இ)குறிஞ்சித்திடண 
 
27.பதொருந்ொச் பெொல்மனத் பர்க 
அ)பசம்ட 
ஆ)பலண்ட 
இ)பசுட 
ஈ)ைட 
விடை: ஈ)ைட 
 
28.பதொருந்ொச் பெொல்மனக் கண்டறிக 
அ)சியப்பதிகாம்  
ஆ)ணிபகடய 
இ)சீலக சிந்ோணி 
ஈ)திருக்குமள் 
விடை: ஈ)திருக்குமள் 
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29.பதொருந்ொச் பெொல்மனக் கண்டறிக 
அ)பநற்பயிர் 
ஆ)பேன்டன 
இ)படன 
ஈ)ஆயம் 
விடை: அ)பநற்பயிர் 
 
30.பதொருந்ொச் பெொல்மனக் கண்டறிக 
அ)புமா  
ஆ)கிளி 
இ)குருவி 
ஈ)பலரலால் 
விடை: ஈ)பலரலால் 
 
31.பின்ரும் பொடர்களில் ெந்திப் 
பிமற்ந பொடர் து? 
அ)ந்ே டபன் இடேக் குறித்து 
பேளிலாக பசால்லான் 
ஆ)ந்ேப் டபன் இடே குறித்து 
பேளிலாகச் பசால்லன் 
இ)ந்ேப் டபன் இடேக் குறித்துத் 
பேளிலாக பசால்லான் 
ஈ)ந்ேப் டபன் இடேக் குறித்துத் 
பேளிலாக பசால்லான் 
விடை: ஈ)ந்ேப் டபன் இடேக் 
குறித்துத் பேளிலாக பசால்லான் 
 
32.ெந்திப் பிம அற்ந பொடர் பர்க 
அ)கணிேப் பாைத்தில் சிமப்படைச் 
பசய்லது மிகப்பபரி பேசப்பற்றுச 
பசயாகும்  
ஆ)கணிேப் பாைத்திய சிமப்படை 
பசய்லது மிகப்பபரி பேசபற்று 
பசயாகும்  
இ)கணிே பாைத்திய சிமப்படைச் 
பசய்லது மிகபபரி பேசபற்று 
பசயாகும்  
ஈ)கணிேப் பாைத்திய சிமப்படை 
பசய்லது மிகப்பபரி பேசபற்றுச 
பசயாகும் 

விடை: அ)கணிேப் பாைத்தில் 
சிமப்படைச் பசய்லது மிகப்பபரி 
பேசப்பற்றுச பசயாகும்  
 
33.ெந்திப் பிம இல்னொ பொடமத் 
பர்க 
அ)இந்ேத் திருட்டை ப்படிக் 
கண்டுபிடித்ோய்? 
ஆ)இந்ே திருட்டை ப்படிக் 
கண்டுபிடித்ோய்? 
இ)இந்ேத் திருட்டை ப்படி 
கண்டுபிடித்ோய்? 
ஈ)இந்ே திருட்டை ப்படி 
கண்டுபிடித்ோய்? 
விடை: அ)இந்ேத் திருட்டை ப்படிக் 
கண்டுபிடித்ோய்? 
 
34.ஒரும தன்ம பதொருந்தியுள்ப 
பொடமக் குறிப்பிடுக 
அ)பய வீர்கள் டிந்ேனர் 
ஆ)பய வீர்கள் டிந்ேது 
இ)வீர்கள் பயர் டிந்ேன 
ஈ)வீர்கள் பயர் டிந்ேனர் 
விடை: ஈ)வீர்கள் பயர் டிந்ேனர் 
 
35.ஒரும தன்ம பிமற்ந பொடர் 
பர்க 
அ)நான்கு ருது எற்றுடாய் லாழ்ந்ேது 
ஆ)நான்கு ருதுகள் எற்றுடாய் 
லாழ்ந்ேன 
இ)நான்கு ருதுகள் அற்றுடாய் 
லாழ்ந்ேனர் 
ஈ)நான்கு ருதுகள் எற்றுடாய் 
லாழ்ந்ேது 
விடை: ஆ)நான்கு ருதுகள் 
எற்றுடாய் லாழ்ந்ேன 
 
36.ஒரும தன்ம பிம நீங்கி 
பொடமத் பர்ந்படு 
அ)கந்ேன் பேவிட ணந்ேது  
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ஆ)கந்ேன் பேவிட ணந்ேனர் 
இ)கந்ேன் பேவிட ணந்ோள் 
ஈ)கந்ேன் பேவிட ணந்ோன் 
விடை: ஈ)கந்ேன் பேவிட ணந்ோன் 
 
37.பிமற்ந பெொல்மனத் பர்க 
அ)குைக்கூலி 
ஆ)கட்ைைம் 
இ)துைப்பம் 
ஈ)பகாைாலி 
விடை: ஆ)கட்ைைம் 
 
38.புப் பிம நீங்கி ரிமெமத் பர்க 
அ)பசார லல்,பூந்போட்ைம் 
ஆ)பசாரக்பகால்டய,பூந்போட்ைம் 
இ)பசாரக்காடு,பூந்போட்ைம் 
ஈ)பகாரக்பகால்டய,பூந்போப்பு 
விடை: ஆ)பசாரக்பகால்டய,பூந்போட்ைம் 
 
39.புப் பிமற்ந பொடர் அறிக 
அ)காட்டில் புலி கத்ே ாடன பிளிறிது 
ஆ)காட்டில் புலி கர்ஜிக்க ாடன 
கறறிது 
இ)காட்டில் புலி உறு ாடன கத்திது 
ஈ)காட்டில் புலி உறு ாடன பிரறிது 
விடை: ஈ)காட்டில் புலி உறு ாடன 
பிரறிது 
 
40.புப் பிமகமப நீக்குக 
அ)பனஞ்பசாடய 
ஆ)பனங்பகாடு 
இ)பனந்போப்பு 
ஈ)பனந்போட்ைம் 
விடை: இ)பனந்போப்பு 
 
41.புப் பிமற்ந பொடர் து? 
அ)சிங்கக் குட்டி 
ஆ)சிங்கக் குருடர  
இ)சிங்கக் கன்று  
ஈ)சிங்கக் குருத்து 

விடை: ஆ)சிங்கக் குருடர  
 
42.பு ழு இல்னொ பொடர் து? 
அ)பலப்ப இடயயில் ந்திரித்ோன்  
ஆ)பலப்பங்கடயயில் ந்திரித்ோன் 
இ)பலப்பந்ேடறயிய ந்திரித்ோன் 
ஈ)பலப்பங் பகாத்தில் ந்திரித்ோன் 
விடை: ஈ)பலப்பங் பகாத்தில் 
ந்திரித்ோன் 
 
43.பிநபொழிச் பெொற்கமப நீக்குல் 
'இந்ச் ெங்கதிம ன் ொொரிடம் பெொல்" 
அ)பசதிட 
ஆ)விளத்டே 
இ)பசய்திட 
ஈ)சாச்சாத்டே 
விடை: இ)பசய்திட 
 
44.பிநபொழிச் பெொற்கள் நீங்கி பொடர் 
து? 
அ)பகாவில் சம்பிோப்படி பூடற 
நைந்ேது  
ஆ)பகாவில் லறக்கப்படி பூடற நைந்ேது 
இ)பகாவில் புப் படி லழிபாடு நைந்ேது  
ஈ)பகாவில் லறக்கப்படி லழிபாடு நைந்ேது 
விடை: இ)பகாவில் புப் படி லழிபாடு 
நைந்ேது  
 
45.பிநபொழிச் பெொற்கள் நீங்கி பொடர் 
பர்க 
அ)இான் பிசங்கம் பசய்ோன் 
ஆ)இான் பசாற்பபாழிவு பசய்ோன் 
இ)இான் ப டன பசய்ோன் 
ஈ)இான் பூட  பசய்ோன் 
விடை: ஆ)இான் பசாற்பபாழிவு 
பசய்ோன் 
 
46.அங்கினச் பெொல்லுக்கு நிகொண 
மிழ்ச்பெொல் அறிக 

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


Election Commission பனக்ஷன் 
கமின் 
அ)எட்டுரிட ஆடணம் 
ஆ)பேர்ேல் ஆடணம் 
இ)பேர்ேல் நிறுலனம் 
ஈ)பேர்ேல் அடப்பு 
விடை: ஆ)பேர்ேல் ஆடணம் 
 
47.ஆங்கினச் பெொல்லுக்கு பொண 
மிழ்ச்பெொல் பர்க 'கொண்டக்ட் 
ெர்ட்டிபிபகட் ொங்கி ந்பன்" 
அ)நன்னைத்டே சர்ட்டிபிபகட் லாங்கி 
லந்பேன் 
ஆ)அடைாரச் சான்றிேழ் லாங்கி 
லந்பேன் 
இ)நன்னைத்டேச் சான்றிேழ் லாங்கி 
லந்பேன் 
ஈ)ாற்றுச் சான்றிேழ் லாங்கி லந்பேன் 
விடை: இ)நன்னைத்டேச் சான்றிேழ் 
லாங்கி லந்பேன் 
 
48.பென்ட்ல் கர்ன்பன்ட் - மிழ்ச்பெொல் 
ருக.  
அ)ாநியஅசு   
ஆ)த்தி அசு  
இ)நடுலண் அசு  
ஈ)இந்தி அசு  
விடை: இ)நடுலண் அசு  
 
49.ஆங்கினச் ெொல்லுக்கு பொண 
மிழ்ச்பெொல் பர்க - பஜிஸ்டர் பதொஸ்ட் 
அ)பஜிஸ்ைர் ேபால் 
ஆ)பதிவுத் ேபால் 
இ)பதிவு அஞ்சல் 
ஈ)பஜிஸ்ைர் கடிேம் 
விடை: இ)பதிவு அஞ்சல் 
 
50.ஆங்கினச் பெொல்லுக்கு  இமொண 
மிழ்ச்பெொல் பர்க பதக்கிங் ெொர்ஜ் 
அ)கட்டுானக் கூலி 

ஆ)பதிவு லரி 
இ)பபக்கிங் கூலி 
ஈ)கட்டுானத் போடக 
விடை: ஈ)கட்டுானத் போடக 
 
51.ஒலி பறுதொடறிந்து  ெரிொணற்மநத் 
பர்க 
........ மீன் பிடிக்கொப. 
அ)றியில் 
ஆ)றியில்  
இ)ரியில் 
ஈ)ரியில் 
விடை: ஈ)ரியில் 
 
52.ஒலி பறுதொடறிந்து ெரிொண பதொருள் 
பர்க 
ொலி      ொழி    ொளி 
அ)நியம்    ஆறம்    படன 
ஆ)நாக்கு    கைல்    படன 
இ)உண்கயம்  பேன்டன காற்று 
ஈ)ாங்கல்ம்  குைம்   பகாடி 
விடை: ஈ)ாங்கல்ம்  குைம்   பகாடி 
 
53.ஒலி பறுதொடறிந்து பதொருத்துக 
அமன     அமப   அம 
அ)நீடய   எளி    கூப்பிடுேல் 
ஆ)கைல்    லடர   அடறப்பிேழ் 
இ)நீடய    புற்று    விளி 
ஈ)லடர     விளி    எளி 
விடை: இ)நீடய    புற்று    விளி 
 
54.ஒலி பறுதொடறிந்து பதொருமபறிக 
லி      ளி       ழி 
அ)இழு       லளியில்     ஆறு 
ஆ)லலிட    காற்று      பாடே 
இ)இழுத்ேல்    லளிேல்     லழிேல்  
ஈ)பநாய்   ம்பூேங்களில் என்று 
இடையில் 
விடை: ஆ)லலிட    காற்று     
 பாடே 
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55.ஒலி பறுதொடறிந்து ெரிொண பதொருள் 
பர்க 
விமன     விமப   விம  
அ)கிம்      பன்     நட்பு 
ஆ)விற்மல்     உண்ைாக்கு விரும்பு 
இ)லாங்கு      பறம்      பள்ரம் 
ஈ)பபாருள்     விடரச்சல்  புணர்ச்சி 
விடை: ஆ)விற்மல்     உண்ைாக்கு 
விரும்பு 
 
56.ம - ன்தன் பதொருள் அறிக 
அ)பசம்ட 
ஆ)கருட  
இ)பன்னட  
ஈ)லண்ட 
விடை: ஆ)கருட  
 
57.ஒபழுத்து ஒரு பொழிக்குரி 
பதொருமபத் பர்க- பதொ 
அ)பபசுேல்  
ஆ)எடுேல்  
இ)பசல்லுேல்  
ஈ)நீைத்ேல் 
விடை: இ)பசல்லுேல்  
 
58.'பகொ" ன்னும் ஒபழுத்து ஒரு பொழி 
குறிக்கும் பதொருள் 
அ)அசன் 
ஆ)பகாயில் 
இ)பகாபம் 
ஈ)கைவுள் 
விடை: அ)அசன் 
 
59.ஒபழுத்து ஒரு பொழியில் உரி 
பதொருள் ரும் பொடமத் பர்வு பெய்க - 
'கொ" 
அ)எலி 
ஆ)கத்துேல் 
இ)பசாடய 

ஈ)காக்கா 
விடை: இ)பசாடய 
 
60.'ஈ" ஒபழுத்து ஒரு பொழியின் பதொருள் 
பர்க  
அ)பகாடுத்ேல்  
ஆ)லருத்துேல்  
இ)காத்ேல் 
ஈ)இத்ேல் 
விடை: ஈ)இத்ேல் 
 
61.'பொற்நொன் ன்ந விமணமுற்றின் 
பர்ச்பெொல் ருக. 
அ)பநாற்பான் 
ஆ)பநாற்மல் 
இ)பநால் 
ஈ)பநாற்ம 
விடை: இ)பநால் 
 
62.பர்ச்பெொல்மனத் பர்வு பெய்ல்  
தடித்ொன்,தடித்ொள்,தடித்ணர்,தடித்து,தடித்
ண 
அ)லா 
ஆ)பபா 
இ)படி 
ஈ)இரு 
விடை: இ)படி 
 
63.பின்ரும் பெொல்லுக்கு உண்டொண 
பர்ச்பெொல்மன டுத்பழுதுக 
'கற்பதொம்" 
அ)கற்று  
ஆ)கற்பு  
இ)கல்  
ஈ)கல்வி 
விடை: இ)கல்  
 
64.பர்ெபெொல் அறிக - ருொர் 
அ)லருக 
ஆ)லா 
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இ)லந்து 
ஈ)லரும் 
விடை: ஆ)லா 
 
65.'ெந்தித்ொன் " பர்ச்பெொல் அறிக 
அ)சந்தி 
ஆ)சந்தித்து 
இ)சந்திக்க 
ஈ)சந்தித்ேல் 
விடை: அ)சந்தி 
 
66.'ஆர்த்ொய்" - பர்ச்பெொல் பர்வு பெய்க 
அ)ஆர்த்ேல்  
ஆ)ஆர்த்து 
இ)ஆர்  
ஈ)ஆர்த்ே 
விடை: இ)ஆர்  
 
67.'இடி ன்தன் பொழிற்பதர் 
அ)இடித்ோள் 
ஆ)இடித்ேல்  
இ)இடித்ோன்  
ஈ)இடித்ோர் 
விடை: ஆ)இடித்ேல்  
 
68.'பெய்" ன்ந பர்ச்பெொல்லின் 
விமணபச்ெம் பர்க 
அ)பசய்பேன் 
ஆ)பசய்து 
இ)பசய்பலான் 
ஈ)பசய்ே 
விடை: ஆ)பசய்து 
 
69.'தடி' ன்னும் பர்ச்பெொல்மன உமட 
திர்மந விமணமுற்ந 
அ)படித்ே 
ஆ)படித்தியன் 
இ)படித்ோன் 
ஈ)படித்து 
விடை: ஆ)படித்தியன் 

 
70.பகொடுக்கப்தட்ட பர்ச் பெொல்லிலிருந்து 
பொழிற் பதர் பர்க - 'கல்" 
அ)கற்றுர்ந்ோன் 
ஆ)கற்பமன் 
இ)கற்மலன் 
ஈ)கற்மல் 
விடை: ஈ)கற்மல் 
 
71.'உண்" னும் பர்ச்பெொல்மன 
விமணொனமயும் பதொக்குக. 
அ)உண்ைான் 
ஆ)உண்ைலன் 
இ)உண்க 
ஈ)உண்ை 
விடை: ஆ)உண்ைலன் 
 
72.'ழுது" ன்ந பர்ச்பெொல்மன 
விமணமுற்நொக்குக  
அ)ழுதினான்  
ஆ)ழுதிலன் 
இ)ழுதி  
ஈ)ழுது 
விடை: அ)ழுதினான்  
 
73.'ொழ்" ன்னும் தகுதிமக் பகொண்டு 
விமணொனமயும் பதர் உருொக்குக 
அ)லாழ்ந்ேலன்  
ஆ)லாழ்ேல் 
இ)லாழ்க 
ஈ)லாழ்நோன் 
விடை: அ)லாழ்ந்ேலன்  
 
74.'அறி" ன்ந பர்ச்பெொல்லிற்குரி 
விமணபச்ெம் ொது? 
அ)அறிஞன் 
ஆ)அறிந்ே  
இ)அறிந்து  
ஈ)அறிக 
விடை: இ)அறிந்து  
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75.'பெய்" உர்திமப் பதண்தொல் 
விமணமுற்று ொது? 
அ)பசய்ோன் 
ஆ)பசய்ேது  
இ)பசய்பலர் 
ஈ)பசய்லாள் 
விடை: ஈ)பசய்லாள் 
 
76.அக ரிமெப்தடி பெொற்மகப சீர் பெய்க 
அ)குருவி,பரம்,லானம்பாடி,சக்கம் 
ஆ)சக்கம்,குருவி,லானம்பாடி,பரம் 
இ)குருவி,சக்கம் ,பரம்,லானம்பாடி 
ஈ)சக்கம்,லானம்பாடி,குருவி,பரம் 
விடை: இ)குருவி,சக்கம் 
,பரம்,லானம்பாடி 
 
77.அக ரிமெப்தடி அமந் பெொல் 
ரிமெமத் பர்க 
அ)நீதி,லறக்கு,தீர்ப்பு,சாட்சி 
ஆ)சாட்சி,தீர்ப்பு,நீதி,லறக்கு 
இ)சாட்சி,தீர்ப்பு,லறக்கு,நீதி 
ஈ)சாட்சி,நீதி,லறக்கு,தீர்ப்பு 
விடை: ஆ)சாட்சி,தீர்ப்பு,நீதி,லறக்கு 
 
78.அக ரிமெப்தடி பெொற்கமபச் சீர்; 
பெய்க 
அ)டலகாசி,ார்கழி,பங்குனி,சித்ேதிட 
ஆ)சித்திட,பங்குனி,டலகாசி,ார்கழி 
இ)ார்கழி,சித்திட,பங்குனி,டலகாசி 
ஈ)சித்திட,பங்குனி,ார்கழி,டலகாசி 
விடை: 
ஈ)சித்திட,பங்குனி,ார்கழி,டலகாசி 
 
79.அக ரிமெப்தடி அமந் 
பெொற்பொகப்பு பர்க. 
அ)சீற்மம்,சட்ைம்,சிமப்பு,சாடய 
ஆ)சட்ைம்,சாடய,சிமப்பு,சீற்மம் 
இ)சிமப்பு,சட்ைம்,சாடய,சீற்மம் 
ஈ)சாடய,சட்ைம்,சிமப்பு,சீற்மம் 

விடை: ஆ)சட்ைம்,சாடய,சிமப்பு,சீற்மம் 
 
80.அக ரிமெப்தடி பெொற்கமபச் சீர் 
பெய்க 
அ)பலேம்,டலகாசி,விபலகம்,லரட 
ஆ)பலேம்,டலகாசி,லரட,விபலகம் 
இ)டலகாசி,லரட,பலேம்,விபலகம் 
ஈ)லரட,விபலகம்,பலேம்,டலகாசி 
விடை: 
ஈ)லரட,விபலகம்,பலேம்,டலகாசி 
 
81.பெொற்கமப ஒழுங்குதடுத்திச் 
பெொற்பநொடொக்குக 
அ)போண்டு தூலாக பசய்பலர் இருக்க 
பலண்டும் 
ஆ)பசய்பலர் போண்டு தூலாக 
இருக்க பலண்டும் 
இ)போண்டு பசய்பலர் தூலாக இருக்க 
பலண்டும் 
ஈ)இருக்க பலண்டும் போண்டு பசய்பலர் 
தூலாக 
விடை: இ)போண்டு பசய்பலர் தூலாக 
இருக்க பலண்டும் 
 
82.ஒழுங்குதட்ட பெொற்பநொடர் கொட்டுக 
அ)பிள்டர அழுே கடிக்கம் பால் 
ஆ)அழுே பிள்டர பால் குடிக்கும் 
இ)பால் குடிக்கும் அழுே பிள்டர 
ஈ)குடிக்கும் பிள்டர அழுே பால் 
விடை: ஆ)அழுே பிள்டர பால் 
குடிக்கும் 
 
83.பெொற்கமப ஒழுங்குதடுத்தி 
பெொற்பநொடமத் பர்க 
அ)ேகுந்ே உணவு முடம உடறப்புக்குத் 
அட பலண்டும் 
ஆ)உடறப்புக்குத் ேகுந்ே உணவுமுடம 
அட பலண்டும்  
இ)உணவு முடம ேகுந்ே உடறப்புக்குத் 
அட பலண்டும் 
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ஈ)அட பலண்டும் உடறப்புக்குத் 
ேகுந்ே உணவு முடம 
விடை: ஆ)உடறப்புக்குத் ேகுந்ே 
உணவுமுடம அட பலண்டும்  
 
84.பின்ரும் பொடர்களுள் ஒழுங்கொண 
பெொற்பநொடமக் கண்டு ழுதுக 
அ)உண்டு இைபங்கும் சுத்ேமுள்ர 
சுகமும்  
ஆ)சுகமும் உண்டு இைபங்கும் 
சுத்ேமுள்ர 
இ)சுத்ேமுள்ர இைபங்கும் சுகமும் 
உண்டு 
ஈ)இைபங்கம் உண்டு சுத்ேமுள்ர சுகமும் 
விடை: இ)சுத்ேமுள்ர இைபங்கும் 
சுகமும் உண்டு 
 
85.பெொற்கமப ஒழுங்குதடுத்தி பெொற்பநொடர் 
ஆக்குக. 
அ)பலட்பாரர் லந்துவிடுலார் பேர்ேல் 
லந்ேதும்  
ஆ)பேர்ேல் லந்ேதும் பலட்பாரர் 
லந்துவிடுலார் 
இ)லந்து விடுலார் பலட்பாரர் பேர்ேல் 
லந்ேதும்  
ஈ)லந்துவிடுலார் பேர்ேல் லந்ேதும் 
பலட்பாரர் 
விடை: ஆ)பேர்ேல் லந்ேதும் பலட்பாரர் 
லந்துவிடுலார் 
 
86.பெல்லின் மக அறிக.'இனிம" 
அ)பபாருட்பபர் 
ஆ)பண்புப்பபர் 
இ)போழிற்பபர் 
ஈ)சிடனப்பபர் 
விடை: ஆ)பண்புப்பபர் 
 
87.பெொல்லின் மக அறிக - 'பந்ன்" 
அ)காயப்பபர்  
ஆ)குணப்பபர் 

இ)பபாருட்பபர் 
ஈ)போழிற்பபர் 
விடை: ஈ)போழிற்பபர் 
 
88.பதர்ச்பெொல்லின் மக அறிக - 
'பந்ன்" 
அ)காயப்பபர்  
ஆ)குணப்பபர் 
இ)பபாருட்பபர் 
ஈ)போழிற்பபர் 
விடை: இ)பபாருட்பபர் 
 
89.'பென்மண" - பதர்ச்பெொல் மக 
பர்க. 
அ)குணப்பபர் 
ஆ)காணப் பபர் 
இ)போழிற்பபர் 
ஈ)இைப்பபர் 
விடை: ஈ)இைப்பபர் 
 
90.பதர்ச்பெொல்லின் மகமத் பர்க 
பமன பெய்ன் கூலி பதறுொன் 
அ)பபாருட்பபர் 
ஆ)காயப்பபர் 
இ)இைப்பபர் 
ஈ)விடனாயடணயும் பபர் 
விடை: ஈ)விடனாயடணயும் பபர் 
 
91.சிமண பதமக் குறிக்கும் பெொற்கள் 
ொம? 
அ)பகட்ைல்,படித்ேல் 
ஆ)காடய,ாடய 
இ)அறிலறகன்,பபான் 
ஈ)பறம்,கண் 
விடை: ஈ)பறம்,கண் 
 
92.பகட்டினும் உண்படொர் உறுதி 
பகடு - இனக்கக் குறிப்தறிக 
அ)போழிற்பபர் 
ஆ)விடனாயடணயும் பபர் 
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இ)முேனிடய திரிந்ே போழிற்பபர் 
ஈ)ஈறுபகட்ை திர்டமப் பபபச்சம் 
விடை: இ)முேனிடய திரிந்ே 
போழிற்பபர் 
 
93.'ன்ணம்" இனக்கக் குறிப்புத் பர்க 
அ)விடனத்போடக 
ஆ)பண்புத்போடக 
இ)உலடத் போடக 
ஈ)உம்டத் போடக 
விடை: ஆ)பண்புத்போடக 
 
94.ெரிொண இனக்கக் குறிப்பிற்குரி 
பெொல்மனத் பர்ந்படுக்கவும் 
'உமத்பொமக" 
அ)பலரலாய் 
ஆ)லாய் பலரம் 
இ)பலரமும்,லாயும் 
ஈ)லாய் பபான்ம பலரம் 
விடை: அ)பலரலாய் 
 
95.இனக்கக் குறிப்தறிந்து ழுதுக - 
'பதறுல்" 
அ)போழிற்பபர் 
ஆ)விடனாயடணயும் பபர் 
இ)விடனத்போடக 
ஈ)பண்புத்போடக 
விடை: அ)போழிற்பபர் 
 
96.இனக்கக் குறிப்தறிந்து ழுதுக - 
'கற்நர்" 
அ)விடனமுற்று 
ஆ)பாைர்க்டக பயர்பால் விடனமுற்று 
இ)விடனாயடணயும் பபர் 
ஈ)விங்பகாள் விடனமுற்று 
விடை: இ)விடனாயடணயும் பபர் 
 
97.இனக்கக் குறிப்தறிக - 'டும் டும்" 
னும் ஒலி  
அ)உம்டத் போடக  

ஆ)இட்டைக் கிரவி 
இ)அடுக்குத் போைர் 
ஈ)திர்கால் விடனமுற்று 
விடை: இ)அடுக்குத் போைர் 
 
98.இனக்கக் குறிப்தறிக - 'கொமப 
ந்ொன்" 
அ)உலட ஆகுபபர் 
ஆ)உலடத் போடக 
இ)உருலகம் 
ஈ)பலற்றுடத் போடக 
விடை: அ)உலட ஆகுபபர் 
 
99.முற்சி திருவிமணொக்கும் 
இவ்விமடக்பகற்ந விணொமத் 
பர்ந்படுக்க 
அ)முற்சிால் ன்ன கிடைக்கும்? 
ஆ)முற்சி ன் பசய் பலண்டும்? 
இ)முற்சி பசய்லது ன்? 
ஈ)முற்சியின் பன் ாது? 
விடை: ஈ)முற்சியின் பன் ாது? 
 
100.விமடக்பகற்ந விணொமத் பர்வு 
பெய்க 
ஆனம் பலும் தல்லுக்குறுதி 
அ)து ல்லுக்குறுகதி? 
ஆ)பல்லுக்குறுதி து? 
இ)ஆயம் பலலும் பல்லுக்குறுதிா? 
ஈ)டல பல்லுக்குறுதி? 
விடை: ஈ)டல பல்லுக்குறுதி? 
 
101.விமடக்பகற்ந விணொமத் 
பர்படுத்ல் 
இற்மகமச் ெொர்ந்ப ணம் இங்குகிநது 
ன்தமச் ெங்க இனக்கிம் அறுதியிடுகிநது 
அ)இற்டகடச் சார்ந்பே னம் 
இங்குகிமோ? 
ஆ)னத்டேச சங்க இயக்கிம் வ்லாறு 
அறுதியிடுகிமது? 
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இ)சங்க இயக்கிம் னம் ப்படி 
இங்குகிமது ன அறுதியிடுகிமது? 
ஈ)சங்க இயக்கம் ப்படி இங்குகிமது? 
விடை: இ)சங்க இயக்கிம் னம் ப்படி 
இங்குகிமது ன அறுதியிடுகிமது? 
 
102.விமடக்பகற்ந விணொமத் 
பர்ந்படுத்ல் னின் ெத்தித்மக் 
கொப்தற்ந பண்டும் 
அ)னிேன் ேற்காகக் காப்பாற்ம 
பலண்டும்? 
ஆ)னிேன் ப்படிக் காப்படிக் காப்பற்ம 
பலண்டும்? 
இ)னிேன் ேடனக் காப்பற்ம 
பலண்டும்? 
ஈ)னிேன் ன் காப்பாற்ம பலண்டும்? 
விடை: இ)னிேன் ேடனக் காப்பற்ம 
பலண்டும்? 
 
103.வ்மக ொக்கிம் ணக் கண்டு 
ழுதுக  
மிழ்ச்பெல்ன் திருச்சிக்குச் பென்நொன் 
மனக்பகொட்மட றிணொன்,இமநமண 
ங்கிணொன் 
அ)போைர் லாக்கிம் 
ஆ)ேனி லாக்கிம் 
இ)கயடல லாக்கிம் 
ஈ)உணர்ச்சி லாக்கிம் 
விடை: அ)போைர் லாக்கிம் 
 
104.ொக்கி மகயிமணக் குறிப்பிடுக - 
'அநம் பெய்" 
அ)பசய்தி லாக்கிம் 
ஆ)வினா லாக்கிம் 
இ)கட்ைடர லாக்கிம் 
ஈ)உணர்ச்சி லாக்கிம் 
விடை: இ)கட்ைடர லாக்கிம் 
 
105.பின்ரும் ொக்கிம் வ்மக 
ொக்கிம் ணக கூறுக. 

இந்தி வீர்கள் மிகவும் வீொொய்ப் பதொர் 
புரிகின்நணர் 
அ)ச்ச விடன 
ஆ)கட்ைடர லாக்கிம் 
இ)பசய்தி லாக்கிம் 
ஈ)பசப்பாட்டு லாக்கிம் 
விடை: இ)பசய்தி லாக்கிம் 
 
106.பின்ரும் ொக்கிம் வ்மக 
ொக்கிம்  ணக் கூறுக 
ன்பண தரிபனக்ண தொரித் உமயின் 
ொண்பு 
அ)ேனி லாக்கிம் 
ஆ)பிமவிடன 
இ)பசய்தி லாக்கிம் 
ஈ)உணர்ச்சி லாக்கிம் 
விடை: ஈ)உணர்ச்சி லாக்கிம் 
 
107.பின்ரும் ொக்கிம் வ்மக 
ொக்கிம் ணக்கூறுக 
தண்மடப் புனர் தொடின் ன்ணமப் 
தொடிற்றினர்  
அ)ேன்விடன 
ஆ)பசய்விடன 
இ)திர்டம விடன 
ஈ)உைன்பாட்டு விடன 
விடை: இ)திர்டம விடன 
 
108.'ஆசிரிொல் தொடம் கற்பிக்கப்தட்டது" - 
இது வ்மக ொக்கிம் ண அறிக 
அ) பசய்தி லாக்கிம் 
ஆ) உணர்ச்சி லாக்கிம் 
இ)பசப்பாட்டு விடன லாக்கிம் 
ஈ)கயடல லாக்கிம் 
விடை: இ)பசப்பாட்டு விடன லாக்கிம் 
 
109.பெய்விமண ொக்கிம் து ண அறிக 
அ)நான் பாைம் படித்பேன் 
ஆ)பாைம் ன்னால் படிக்கப்பட்ைது 
இ)பாைம் நான் படித்பேன் 
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ஈ)பாைம் ன்டனப படித்ேது  
விடை: அ)நான் பாைம் படித்பேன் 
 
110.ஆணந்தி தொடம் தடித்ொள் - இது 
வ்மக ொக்கிம்  ணத் பர்க 
அ)பிமவிடன 
ஆ)ேன்விடன 
இ)திர்டம விடன 
ஈ)ச்ச விடன 
விடை: ஆ)ேன்விடன 
 
111.பிநவிமண ொக்கித்மக கண்டு 
ழுதுக 
அ)அசன் பகாவிடயக் கட்டுவித்ோன் 
ஆ)அசனாய பகாவில் கட்ைப் பபற்மது 
இ)அசன் பகாவிடயக் கட்டினான் 
ஈ)அசன் பகாவிடயக் கட்ைச் பசய்ோன் 
விடை: அ)அசன் பகாவிடயக் 
கட்டுவித்ோன் 
 
112.'இமனமந கொய் பதொன" - 
உமக்பகற்ந பதொருள் பர்க 
அ)பலேம் 
ஆ)டமபபாருள் 
இ)பநருக்கம் 
ஈ)இகசிம் 
விடை: ஆ)டமபபாருள் 
 
113.உமொல் விபக்கப் பதறும் 
பதொருமபத் பர்க உள்பங்மக 
பல்லிக்கனி பதொன 
அ)பேளிவு 
ஆ)சிறுட 
இ)விரக்கம் 
ஈ)உண்ட 
விடை: அ)பேளிவு 
 
114.உமொல் விபக்கப் பதறும் 
பதொருத்ொண பதொருமபத் பர்க - 
'அடிற்ந ம் பதொன" 

அ)வீழ்ேல் 
ஆ)காய்த்ேல் 
இ)அடசத்ேல் 
ஈ)றுத்ேல் 
விடை: அ)வீழ்ேல் 
 
115.உமக்பகற்ந பதொருள் பர்க 
மமுகம் கொொப் தயிர் பதொன 
அ)கிழ்ச்சி 
ஆ)வீழ்ச்சி 
இ)பபருட 
ஈ)லாட்ைம் 
விடை: ஈ)லாட்ைம் 
 
116.'கற்நொம ொன் பண்படன் 
கற்தணவும் இனிமயும்" இதில் 
அமந்துள்ப பொமண 
அ)இடண பாடன 
ஆ)பற்கதுலாய் பாடன 
இ)கூடற பாடன 
ஈ)பபாழிப்பு பாடன 
விடை: ஈ)பபாழிப்பு பாடன 
 
117.அடி துமகமக குறிப்பிடுக 
தடப்தொய் அமபல் தொற்கடல் மிமெப 
கிடப்பதொன் ன்மணக் கித்தியும் - 
உடன் 
அ)பைப்பாய் - பாற்கைல் 
ஆ)கிைப்பபான் - உைன்ல 
இ)அடணபல் - டனக்கிறத்தி 
ஈ)பைப்பாய் - கிைப்பபான் 
விடை: ஈ)பைப்பாய் - கிைப்பபான் 
 
118.ஒடி விமபொடு தொப்தொ 
ஒய்ந்திருக்கனொகொது தொப்தொ" - இமபுத் 
பொமடமத் பர்ந்படு 
அ)எடி - எய்ந்திரு  
ஆ)எடி - பாப்பா 
இ)பாப்பா - பாப்பா 
ஈ)விடராடு - பாப்பா 
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விடை: இ)பாப்பா - பாப்பா 
 
119.'நுங்கி பகள்வி ல்னொர் 
ங்கி" - இதின அமந்துள்ப துமக 
அ)இடண துடக  
ஆ)கூடற துடக 
இ)பற்கதுலாய் துடக 
ஈ)எரூஉ துடக 
விடை: ஈ)எரூஉ துடக 
 
120.'கொங்மகயிரு கமயுமடொன் 
கக்கிநந் ொொொன் 
உங்கள் குனத் னிொற் 
குயிர்த்துமனுர்பொபொன்" 
-இவ்டிகளில் தயின்றுள்ப இமபுத் 
பொமட ொது? 
அ)கங்டக - கட 
ஆ)உங்கள் - உயிர்த்துடணலன் 
இ)கங்டக - உங்கள்  
ஈ)நாலாான் - உர்போரான் 
விடை: ஈ)நாலாான் - உர்போரான் 
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