
1.'நாவீபன்" - இக்கணக் குறிப்பு காண்க. 
அ)உமத் தொடர்  
ஆ)உருகத்தொடர் 
இ)அடுக்குத் தொடர்  
ஈ)உரிச் த ொற்தநொடர் 
விமட: ஈ)உரிச் த ொற்தநொடர் 
 
2.'ாாநர்"-இக்கணக் குறிப்பு தருக 
அ)தண்புத்தொமக 
ஆ)ஈறுதகட்ட திர்மநப் தததச் ம் 
இ)தததச் ம் 
ஈ)உமத்தொமக 
விமட: ஆ)ஈறுதகட்ட திர்மநப் 
தததச் ம் 
 
3.'பற்"- இக்கணக் குறிப்பு ததர்க 
அ)விமணதச் ம்  
ஆ)விமணமுற்று 
இ)தததச் ம் 
ஈ)விமணத்தொமக 
விமட: இ)தததச் ம் 
 
4.இக்கணக் குறிப்பு எழுதுக:'படும்டை" 
அ)உமத் தொமக  
ஆ)தண்புத்தொமக 
இ)விமணத்தொமக 
ஈ)ண்ணும்ம 
விமட: ஆ)தண்புத்தொமக 
 
5.'இபண்டும்"- இக்கணக் குறிப்பு தருக 
அ)ண்ணும்ம 
ஆ)முற்றும்ம 
இ)உர்வு சிநப்பும்ம 
ஈ)இழிவு சிநப்பும்ம 
விமட: ஆ)முற்றும்ம 
 
6.விடைக்தகற் விாடயத் ததர்க 
'கல்வி நக்கு பெம்டநனா யழிடனக் 
காட்டும்" 
அ)கல்வி மணக் குறிக்கிநது  

ஆ)கல்வி க்கு ழிகொட்டுொ? 
இ)கல்வி ப்தடி ழிகொட்டும்? 
ஈ)கல்வி க்கு வ்ொமக ழிமக் 
கொட்டும்? 
விமட: ஈ)கல்வி க்கு வ்ொமக 
ழிமக் கொட்டும்? 
 
7.விடைக்தகற் விாடயத் ததர்க 
'உகின் தடசிந்த அநூல் திருக்குள்" 
அ)உனகின் மனசிநந் அநநூல் து? 
ஆ)திருக்குநள் மனசிந் அநநூனொ? 
இ)திருக்குநள் த்மக நூல்? 
ஈ)திருக்குநள் வ்மக நூல்? 
விமட: அ)உனகின் மனசிநந் அநநூல் 
து? 
 
8.விடைக்தகற் விாடயத் ததர்ந்திடுக 
சித்தன்யாெல் சிற்ங்கள் தபமகு 
உள்டய 
அ)பதகு உள்ப சிற்தங்கள் ம? 
ஆ)சித்ன்ணொ ல் சிற்தங்கள் தப்டி 
உள்பண? 
இ)ந்ச் சிநதங்கள் பதகு உள்பம? 
ஈ)பதகொண சிற்தங்கள் உள்பணொ? 
விமட: இ)ந்ச் சிநதங்கள் பதகு 
உள்பம? 
 
9.விடைக்தகற் விாடயத் 
ததர்ந்பதடுத்தல் 
'பூபான் கடித்தால் அதன் தடிப்பு உைத 
நாப் ட பயல்த்டத உண்ண 
தயண்டும் " 
அ)பூொன் கடித்ொல் மண உண் 
பண்டும்? 
ஆ)அன் டிப்பு நொ ம உண் 
பண்டும்? 
இ)பூொன் கடித்ொல் அன் டிப்பு ொந 
ம உண் பண்டும்? 
ஈ)பூொன் கடித்ொல் அன் டிப்பு உடபண 
ொந ம பண்டும்? 
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விமட: ஈ)பூொன் கடித்ொல் அன் டிப்பு 
உடபண ொந ம பண்டும்? 
 
10.'இன்னும் என்பன் நூல்கள் 
இருந்ததயா" இது எவ்யடக யாக்கினம்  
அ)கனம ொக்கிம்  
ஆ)த ய்தி ொக்கிம்  
இ)கட்டமப ொக்கிம்  
ஈ)விணொ ொக்கிம்  
விமட: ஈ)விணொ ொக்கிம்  
 
11.தயர்ச்பொல்டக் 
கண்ைறிக:'பகான்ான்" 
அ)தகொல்  
ஆ)தகொமன 
இ)தகொன்  
ஈ)தகொள் 
விமட: அ)தகொல்  
 
12.'உண்ைான்" என்னும் பொல்லின் 
தயர்ச்பொல் எது? 
அ)உண்டு 
ஆ)உண்ட 
இ)உண் 
ஈ)உண்டணன் 
விமட: இ)உண் 
 
13.'நீண்ை"- என்தன் தயர்ச்பொல்டத் 
ததர்க" 
அ)நீ 
ஆ)நீள் 
இ)நீண் 
ஈ)நீன் 
விமட: ஆ)நீள் 
 
14.'நின்ான்" என் முற்;றிற்குரின 
தயர்ச்பொல்டத் ததர்க 
அ)நில் 
ஆ)நிற்நல் 
இ)நின்று 

ஈ)நின்ந 
விமட: அ)நில் 
 
15.'கல்" என் தயர்ச்பொல்லின் 
விடபனச்ெம்  
அ)கற்கிநொன்  
ஆ)கற்ந 
இ)கற்நன்  
ஈ)கற்று 
விமட: ஈ)கற்று 
 
16.'டி" என் தயர்ச்பொல்லிருந்து 
விடமுற்டக் கண்பைழுதுக 
அ)தடித்து  
ஆ)தடித் 
இ)தடிக்கின்ந 
ஈ)தடித்பொம் 
விமட: ஈ)தடித்பொம் 
 
17.விடபனச்ெம் காண்க : 'காண்" 
அ)கொண்டு 
ஆ)கண்டு 
இ)கண்ட 
ஈ)கண்டன் 
விமட: ஆ)கண்டு 
 
18.'பிடி" என் பொல்லிற்குறின 
விடமுற்று யடியத்டதக் காண்க 
அ)பிடித்து 
ஆ)பிடித்ன்  
இ)பிடித்  
ஈ)பிடித்ொன் 
விமட: ஈ)பிடித்ொன் 
 
19.'உருள்" என் தயர்ச்பொல்லின் 
விடபனச்ெம் 
அ)உருண்ட 
ஆ)உருள்க  
இ)உருண்டு 
ஈ)உருட்டுக 
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விமட: ஆ)உருள்க  
 
20.'பறு" - என்னும் தயர்ச்பொல்லின் 
விடபனச்ெம் 
அ)ததநல் 
ஆ)ததற்று 
இ)ததற்ந 
ஈ)ததறுல் 
விமட: ஆ)ததற்று 
 
21.ெந்திப் பிடமனற் பதாைர் ததர்க 
அ)கண்மூடிப் தக்க தல்னொம் ண்மூடி 
பதொக 
ஆ)கண்மூடி தக்க தல்னொம் ண்மூடி 
பதொக 
இ)கண்மூடிப் தக்க தல்னொம் ண்மூடிப் 
பதொக 
ஈ)கண்மூடி தக்க தல்னொம் ண்மூடி 
பதொக 
விமட: இ)கண்மூடிப் தக்க தல்னொம் 
ண்மூடிப் பதொக 
 
22.ெந்திப் பிடமனற் பதாைர் னாது? 
அ)இப்தடி த ொன்ணொல் ப்தடி புரியுதண 
தரிவில்மன 
ஆ)இப்தடிச் த ொன்ணொல் ப்தடி புரியும் 
ணத் தரிவில்மன 
இ)இப்தடிச் த ொன்ணொல் ப்தடிப் புரியும் 
ணத் தரிவில்மன  
ஈ)இப்தடி த ொன்ணொல் ப்தடிப் புரியும் 
ணத் தரிவில்மன 
விமட: இ)இப்தடிச் த ொன்ணொல் ப்தடிப் 
புரியும் ணத் தரிவில்மன  
 
23.ெந்திப் பிடம இல்ாத பதாைடபத் 
ததர்க" 
அ)ஒரு குமபத் ண்ணீர் டுத்து 
தகொடுத்ொன் 
ஆ)ஒருக் குமப ண்ணீர் டுத்துக் 
தகொடுத்ொன் 

இ)ஒரு குமப ண்ணீர் டுத்துக் 
தகொடுத்ொன் 
ஈ)ஒரு குமபத் ண்ணீர் டுத்துக் 
தகொடுத்ொன் 
விமட: ஈ)ஒரு குமபத் ண்ணீர் 
டுத்துக் தகொடுத்ொன் 
 
24.ருடந ன்டந பிடமகள் நீங்கின 
பதாைடபக் ததர்க 
அ)பகொவிந்ன் விமொக் ந்ொன்  
ஆ)பகொவிந்ன் விமொக ந்ணர் 
இ)பகொவிந்ன் விமொக ந்து  
ஈ)பகொவிந்ன் விமொக ந்ண 
விமட: அ)பகொவிந்ன் விமொக் 
ந்ொன்  
 
25.ருடந ன்டந பாருந்தியுள் 
பதாைடபக் குறிப்பிடுக 
அ)க்கிமபகள் ஒடிந்து விழுந்ண 
ஆ)க்கிமபக்ப ஒடிந்து விழுந்து 
இ)க்கிமப ஒடிந்து விழுந்ண 
ஈ)க்கிமபக்ப ஒடிந்து விழுகின்நது 
விமட: அ)க்கிமபகள் ஒடிந்து 
விழுந்ண 
 
26.ருடந ன்டந பிடமகள் நீங்கின 
பதாைடபத் ததாந்பதடு 
அ)ொய் ங்கு ஒடிண? 
ஆ)ொய்கள் ங்கு ஒடிண? 
இ)ொய்கள் ங்கு ஒடிது? 
ஈ)ொய் ங்கு ஒடுகின்நண? 
விமட: ஆ)ொய்கள் ங்கு ஒடிண? 
 
27.பிடமனற் பொல்டத் ததர்க 
அ)பிட்டு,தர்ம,ஒருள் 
ஆ)புட்டு,பர்ம,ஒருத்தி 
இ)பிட்டு,விர்ம,ஒருத்தி 
ஈ)புட்டு,விர்ம,ஒருத்தி 
விமட: இ)பிட்டு,விர்ம,ஒருத்தி 
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28.நபபு பநாழிகடச் ெரினாகக் காண்க 
அ)கிளி கூவிது,கொகம் கத்திது 
ஆ)கிப பதசிது,கொகம் கத்திது 
இ)கிளி கூவிது,கொகம் கமந்து  
ஈ)கிளி பதசிது,கொகம் கமந்து 
விமட: ஈ)கிளி பதசிது,கொகம் கமந்து 
 
29.தயா நபபுச் பொல்டச் சுட்டுக 
அ)ொமயிமன 
ஆ)தமணஒமன 
இ)முருங்மக இமன 
ஈ)தன்ணங்கீற்று 
விமட: இ)முருங்மக இமன 
 
30.நபபுப் பிடம இல்ாத பதாைர் எது  
அ)ொமண பிளிறும்  
ஆ)ொமண கத்தும் 
இ)ொமண உறுமும்  
ஈ)ொமண  த்மிடும்  
விமட: அ)ொமண பிளிறும்  
 
31.பாருத்தநா பாருடத் ததர்வு 
பெய்க  
1.துகில்     அ.அமகு 
2.முகில்      ஆ.தொட 
3.எழில்       இ.ஆடை 
4.பாழில்     ஈ.தநகம் 
அ) (1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ) (1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ) (1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
ஈ) (1-ஆ)(2-ஆ)(3-இ)(4-அ) 
விமட: ஆ) (1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
32.பாருத்துக 
1.கூம்      அ.யழி 
2.ாட்டை     ஆ.ததாண்டி 
3.கல்வி       இ.இதயனில் 
4.யெந்தம்     ஈ.தானினம் 
அ) (1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ) (1-இ)(2-ஆ)(3-அ)(4-ஈ) 

இ) (1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
ஈ) (1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
விமட: ஈ) (1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
 
33.பாருத்துக 
1.னாநம்    அ.நருதம் 
2.விடினல்   ஆ.குறிஞ்சிப்ண் 
3.ண்கல்  இ.ொதாரி 
4.நாட    ஈ.ாட 
அ) (1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-இ) 
ஆ) (1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
இ) (1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ) (1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
விமட: ஆ) (1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
 
34.பாருத்தநா பாருடத் ததர்வு 
பெய்க 
1.தகாம்    அ.பற்றி 
2.கதம்      ஆ.ாக்கு 
3.நுதல்      இ.பெற்ம்  
4.கமுகு      ஈ.அமகு 
அ) (1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ) (1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ) 
இ) (1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஈ) (1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
விமட: ஈ) (1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
35.பாருத்துக 
1.திருக்குள்     அ.எட்டுத்பதாடக  
2.குறுந்பதாடக   ஆ.த்துப்ாட்டு  
3.சீயக சிந்தாநணி 
 இ.திபன்கீழ்க்கணக்கு  
4.படுல்யாடை  
 ஈ.ஐம்பபங்காப்பினம்  
அ) (1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஆ) (1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
இ) (1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஈ) (1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
விமட: அ) (1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
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36.பாருத்துக 
நூல்             நூாசிரினர்  
1.பரினபுபாணம்   
 அ.நாணிக்கயாெகர்  
2.திருச்சிற்ம்க் தகாடய 
 ஆ.வீபநாமுனியர்  
3.ததம்ாயணி      
 இ.இங்தகாயடிகள்  
4.சிப்திகாபம்     
 ஈ.தெக்கிமார்  
அ) (1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஆ) (1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-அ) 
இ) (1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஈ) (1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
விமட: ஈ) (1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
 
37.பாருத்துக 
1.ததம்ாயணி      அ.ாபதிதாென்  
2.ன்றூல்        ஆ.திரிகூை பாெப்க் 
கவிபானர்  
3.குற்ாக் குயஞ்சி  இ.யணந்திம 
முனியர் 
4.அமகின் சிரிப்பு      ஈ.வீபநாமுனியர்  
அ) (1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
ஆ) (1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
இ) (1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஈ) (1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
விமட: இ) (1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
 
38.இத் பதாைபா குறிக்கப்பறும் 
ொன்தார் 
பநாழி ஞாயிறு எப்டுயர் 
அ)திரு.வி.கல்ொசு;ணொர் 
ஆ)மீணொட்சி.கல்ொசுந்ணொர் 
இ)ொ.பி.ப துப்பிள்மப 
ஈ)பபப் தொொர் 
விமட: ஈ)பபப் தொொர் 
 
39.இத்பதாைபால் குறிக்கப் பறும்ொன்தார்  
பொல்லின் பெல்யர் எ அடமக்கப்டுயர் 

அ)அறிஞர் அண்ொ 
ஆ)மு.ொ ணொர்  
இ)ொ.பி.ப துப்பிள்மப 
ஈ)இொலிங்க அடிகள் 
விமட: இ)ொ.பி.ப துப்பிள்மப 
 
40.இத்பதாைபால் குறிக்கப் பறும் 
ொன்தார் 
'உயடநக் கவிஞர்" என்று அடமக்க்ப்டுயர்  
அ)சுொ 
ஆ)ொணிொ ன் 
இ)முடி ன் 
ஈ)சிற்பி 
விமட: அ)சுொ 
 
41.'காடக் கதிபயன் கைலில் ததான்றும் 
காட்சி எவ்யவு அமகாது" - இது 
யாக்கினம்? 
அ)உர்ச்சி ொக்கிம்  
ஆ)விணொ ொக்கிம் 
இ)திர்மந ொக்கிம்  
ஈ)த ய்தி ொக்கிம்  
விமட: அ)உர்ச்சி ொக்கிம்  
 
42.எவ்யடக யாக்கினம் எ அறிக 
சியும் பிணியும் நீங்குக 
யசியும் யனும் சுபக்க 
அ)த ய்தி  ொக்கிம்  
ஆ)விமவு ொக்கிம்  
இ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
ஈ)விணொ ொக்கிம் 
விமட: ஆ)விமவு ொக்கிம்  
 
43.எவ்யடக யாக்கினம் எக் கண்டு 
எழுதுக 
'பூங்பகாடி கட்டுடப எழுதுகிாள்" 
அ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
ஆ)கட்டமப ொக்கிம்  
இ)னி ொக்கிம்  
ஈ)கனம ொக்கிம்  
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விமட: இ)னி ொக்கிம்  
 
44.பிவிட யாக்கினத்டதக் கண்பைழுதுக 
அ)முனமச் ர் அறிதொளி 
இக்கத்மத் தொடங்கிணொர் 
ஆ)திருள்ளுரின் ததருமம 
அமணரும் அறிர் 
இ)முனர்  அர்கள்  த்துபுத்மத் 
திநந்து மத்ொர் 
ஈ)முருகன் திருக்குநமபக் கற்பித்ொன் 
விமட: ஈ)முருகன் திருக்குநமபக் 
கற்பித்ொன் 
 
45.தன்விட யாக்கினத்டதக் கண்டு 
எழுதுதல் 
அ)தொண்டின் பகொனமணக் 
தகொல்வித்ொன் 
ஆ)குன் தொடத்மக் கற்பிக்கிநொன் 
இ)அப ொகர் புத் த்மப் தப்பிணொர் 
ஈ)அ ன் ொளிமகமக் கட்டுவித்ொன் 
விமட: இ)அப ொகர் புத் த்மப் 
தப்பிணொர் 
 
46.கீழ்க்காணும் பொற்களும் பிவிடச் 
பொல் எது எக் கண்ைறிக 
அ)உண்டொள் 
ஆ)உண்தொள் 
இ)உண்டணர் 
ஈ)உண்பித்ொள் 
விமட: ஈ)உண்பித்ொள் 
 
47.அபென் யரிடனக் குடத;தான் - 
பெனப்ாட்டு விடனாக்குக 
அ)அ ணொல் ரி குமநயும்  
ஆ)ரி அ ணொல் குமநயும் 
இ)ரி அ ணொல் குமநந்து  
ஈ)ரி அ ணொல் குமநக்கப்தட்டது 
விமட: ஈ)ரி அ ணொல் 
குமநக்கப்தட்டது 
 

48. அம்நா உணவு ெடநப்பித்தாள் - 
தன்விடனாக்குக 
அ)அம்ொல் உவு  மக்கப்தட்டது 
ஆ)அம்ொ உவு  மத்ொள் 
இ)உம அம்ொ  மக்கிநொள் 
ஈ)அம்ொ உம  மப்பிப்தொள் 
விமட: ஆ)அம்ொ உவு  மத்ொள் 
 
49.திருக்குள் நாணயர்கால் எழுதப்டும் 
பெய்விடனாக்கு 
அ)ொர்கள் திருக்குநமப ழுதுர் 
ஆ)ொர்கள் திருக்குநமப 
ழுதிகின்நணர் 
இ)ொர்கள் திருக்குநமப ழுதிணர் 
ஈ)ொர்கபொல் திருக்குநள் 
ழுப்தட்டது 
விமட: ஆ)ொர்கள் திருக்குநமப 
ழுதிகின்நணர் 
 
50.உயடந விக்கும் பாருள் காண்க 
'தான் ஆைாவிட்ைாலும் தன் தடெ ஆடுயது 
தா" 
அ)தொ ம் 
ஆ)கமன 
இ)ஞ் மண 
ஈ)அமதி 
விமட: அ)தொ ம் 
 
51.தயர்ச்பொல்டத் பதாழிற்பனபாக்குக : 
'ற்று" 
அ)தற்றுல்  
ஆ)தற்றி 
இ)தற்றிணொர் 
ஈ)தற்றிணர் 
விமட: அ)தற்றுல்  
 
52.'விழு" என்தன் விடபனச்ெம் 
அ)விழுந்து 
ஆ)விழுந் 
இ)விழும் 
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ஈ)விழுந்ொன் 
விமட: அ)விழுந்து 
 
53.கீழ் உள் பொற்கட அகப யரிடெயில் 
காண்க 
அ)தய்ம் ஞொயிறு ,பர்,ஞொயிறு 
ஆ)ஞிமிறு,பர்,தய்ம்,ஞொயிறு 
இ)பர்,தய்ம்,ஞிமிறு,ஞொயிறு 
ஈ)ஞொயிறு,ஞிமிறு,தய்ம்,பர் 
விமட: ஈ)ஞொயிறு,ஞிமிறு,தய்ம்,பர் 
 
54.அகப யரிடெயில் உள் பொற்கடத் 
ததர்ந்பதடு 
அ)டு,நில்,நீனம்,ொடு 
ஆ)ொடு,நீனம்,நீல்,டு 
இ)டு,ொடு,நில்,நீனம்  
ஈ)நீனம்,நில்,ொடு,டு. 
விமட: இ)டு,ொடு,நில்,நீனம்  
 
55.கீழ் உள் பொற்கட அகப 
விரிடெப்டி ததர்க 
அ)கப்தல்,தகண்டி,கூற்ல்,கிள்மப 
ஆ)கப்தல்,கிள்மப,தகண்டி,கூந்ல் 
இ)கிள்மப,தகொண்டி,கப்தல்,கூந்ல் 
ஈ)கப்தல்,கிள்மப,கூந்ல்,தகண்டி 
விமட: ஈ)கப்தல்,கிள்மப,கூந்ல்,தகண்டி 
 
56.பொற்கட அகப யரிடெப்டித் ததர்வு 
பெய்க 
அ)சூல், த்துவு,சீருமட,சிநப்பு 
ஆ) த்துவு,சூல்,சிநப்பு,சீறுமட  
இ)சீருமட,சிநப்பு, த்துவு,சூல் 
ஈ) த்துவு,சிநப்பு,சீருமட,சூல். 
விமட: ஈ) த்துவு,சிநப்பு,சீருமட,சூல். 
 
57.அகப யரிடெப்டி பொற்கட நீர் பெய்க 
அ)ொள்,ொம்,ஆண்டு,ொம் 
ஆ)ஆண்டு,ொள்,ொம்,ொம் 
இ)ொள்,ொம்,ொம்,ஆண்டு 
ஈ)ஆண்டு,ொம்,ொள்,ொம். 

விமட: ஆ)ஆண்டு,ொள்,ொம்,ொம் 
 
58.பொற்கள் ழுங்குடுத்தின 
பொற்பாைடபத் ததர்க 
அ)தகடு விமணயும் குற்நம் த ய்ர்க்கு 
ஆ)விமணயும் பகடு குற்நம் ப ய்ர்க்கு 
இ)குற்நம் த ய்ர்க்கு பகடு விமபயும் 
ஈ)பகடு குற்நம் த ய்ர்க்கு விமபயும் 
விமட: இ)குற்நம் த ய்ர்க்கு பகடு 
விமபயும் 
 
59.பொற்கட ழுங்குடுத்தி ெரினா 
பொற்பாைர் ததர்க 
அ)உர்ந் குறிக்பகொள் இருக்க 
பண்டும் ொழ்க்மகயில் க்கு 
ஆ)ொழ்க்மகயில் பண்டும் இருக்க 
குறிக்பகொள் க்கு உர்ந் 
இ)குறிக்பகொள் ொழ்மகயில் க்கு 
உர்ந் இருக்க பண்டும் 
ஈ)க்கு ொழ்க்மகயில் உர்ந் 
குறிக்பகொள் இருக்க பண்டும் 
விமட: ஈ)க்கு ொழ்க்மகயில் உர்ந் 
குறிக்பகொள் இருக்க பண்டும் 
 
60.பொற்கட ழுங்குடுத்தி 
அடநக்கப்ட்ை பதாைர் னாது? 
அ)கமடக்குச் த ன்று ொங்கி 
பண்டும் புத்கம் 
ஆ)புத்கம் கமடக்குச் த ன்று ொங்கி 
 பண்டும் 
இ)கமடக்குச் த ன்று புத்கம் ொங்கி  
பண்டும் 
ஈ)ொங்கி  பண்டும் புத்கம் 
கமடக்குச் த ன்று. 
விமட: இ)கமடக்குச் த ன்று புத்கம் 
ொங்கி  பண்டும் 
 
61.நபபுப் பிடமகட நீக்குக 
அ)தன்றி உறுமும் 
ஆ)தன்றி கத்தும் 
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இ)தன்றி முலும்  
ஈ)தன்றி பிளிறும் 
விமட: அ)தன்றி உறுமும் 
 
62.நபபுப் பிடமனற்ற்பதாைடபத் ததர்க 
அ)தணங்கொட்டில் புலி உறுமிற்று 
ஆ)தணந்பொப்பில் புலி உறுமிற்று 
இ)தணங்கொட்டில் புலி பிளிறிற்று 
ஈ)தணந்பொப்பில் புலி முங்கிற்று 
விமட: அ)தணங்கொட்டில் புலி உறுமிற்று 
 
63.பிபநாழிச் பொற்கள் நீங்கின பதாைர் 
எது? 
அ)பதொலீஸ் ஸ்படனில் ரிப்பதொர்ட்டு 
தகொடுத்பன் 
ஆ)பதொலீஸ் நிமனத்தில் ரிப்பதொர்ட்டு 
தகொடுத்பன் 
இ)பதொலீஸ் ஸ்படனில் கல் 
தகொடுத்பன் 
ஈ)கொல் நிமனத்தில் புகொர் னுக் 
தகொடுத்பன் 
விமட: ஈ)கொல் நிமனத்தில் புகொர் 
னுக் தகொடுத்பன் 
 
64.பிபநாழிச் பொற்கட நீக்குக 
'எக்குக் பென் யருரம் கல்னாணம் 
ைந்தது" 
அ)ணக்குச் த ன்ந ரும் கல்ொம் 
டந்து 
ஆ)ணக்குச் த ன்ந ஆண்டு திரும் 
டந்து  
இ)ணக்குச் த ன்ந ருடம் திரும் 
டந்து 
ஈ)ணக்குச் த ன்ந ஆண்டு கல்ொம் 
டந்து 
விமட: ஆ)ணக்குச் த ன்ந ஆண்டு 
திரும் டந்து  
 
65.பின்யரும் ஆங்கிச் பொல்லுக்கு 
இடணனா தமிழ்ச் பொல்டக் காண்க 

'இண்ைர்வியூ" 
அ)பதட்டி 
ஆ)பர்கொல் 
இ)பர்முகம் 
ஈ)பருக்கு பர் 
விமட: ஆ)பர்கொல் 
 
66.பின்யரும் ஆங்கிச் பொற்களுக்கு 
தபா தமிழ்ச் பொற்கடக் கண்டு 
எழுதுக 
'யர் கட் ஆதால் டிப்பல்ாம் தயஸ்ட் 
ஆது" 
அ)மின் ொம் துண்டொணொல் 
தடிப்ததல்னொம் வீொணது  
ஆ)மீன் மட ற்தட்டொல் 
தடிப்ததல்னொம் தொொணது  
இ)மின் மட ற்தட்டொல் 
தடிப்ததல்னொம் வீொணது 
ஈ)மின் மடயிணொல் தடிப்ததல்னொம் 
தொொயிணது  
விமட: இ)மின் மட ற்தட்டொல் 
தடிப்ததல்னொம் வீொணது 
 
67.ஆங்கி பொல்லுக்கு நிகபா தமிழ்ச் 
பொல் கண்டுபிடி Government file 
(கயர்பநன்ட் டல் ) 
அ)அ ொங்க அறிக்மக  
ஆ)அசுக் கட்டு 
இ)அசு ஒப்புமக 
ஈ)அசுக் பகொப்பு 
விமட: ஈ)அசுக் பகொப்பு 
 
68.பின்யரும் ஆங்கிச் பொல்லுக்கு 
தபா தமிழ்ச் பொல்டக் குறி  
'பெவி பயகிகிள்ஸ் டபென்ஸ்" 
அ)கண ஊர்திச்  ொன்று 
ஆ)கணொக ஊர்தி  ர்டிபிபகட் 
இ)கணக ஊர்திகள் உரிம்  
ஈ)கண ஊர்திப் தத்திம்  
விமட: இ)கணக ஊர்திகள் உரிம்  
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69.ஆங்கிெ பொல்லுக்கு நிகபா தமிழ்ச் 
பொல் அறிக 
யுஅடினனமெ(அம்ாசிைர்) 
அ)அலுனர்  
ஆ)தூகம்  
இ)அமச் ர்  
ஈ)தூர் 
விமட: ஈ)தூர் 
 
70.லி தயறுாைறிந்து ெரினா 
பாருடனறிதல்  
விட     விடம    விட 
அ)தம்    தொர்    த ய் 
ஆ)ரூதொய்   முற்சி  ொரி 
இ)கொசு    பசி     தண் 
ஈ)திப்பு   விருப்பு   உற்தத்தி 
விமட: ஈ)திப்பு   விருப்பு   உற்தத்தி 
 
71.பதாைரும் பதாைர்பும் அறிதல்  
'கல்வித் தந்டத " எ அடயபாலும் 
அடமக்கப்டுயர் னார்? 
அ)பபப் தொொர்  
ஆ)த.து.சுந்டிபலு 
இ)கி.ஆ,தத விசுொம்  
ஈ)அறிஞர் அண்ொ 
விமட: ஆ)த.து.சுந்டிபலு 
 
72.இத்பதாைபால் குறிக்கப் பறும் 
ொன்தார் 
சிறுகடத நன்ன்- என்று 
அடமக்கப்டுயர் 
அ)கல்கி 
ஆ)புதுமப்பித்ன் 
இ)கண்ொ ன் 
ஈ)தெகொந்ன் 
விமட: ஆ)புதுமப்பித்ன் 
 
73.'குட்டித் திருயாெகம்" என்று 
அடைபநாழினால் குறிக்கப் பறும் நூல்  

அ)திருக்கரும ததிற்றுப்தத்ந்ொதி 
ஆ)திருப்புகழ்  
இ)திருட்தொ  
ஈ)திருந்திம் 
விமட: அ)திருக்கரும 
ததிற்றுப்தத்ந்ொதி 
 
74.இபட்டைக் காப்பினம் என்டய 
அ)சினப்ததிகொம் ,ணிபகமன 
ஆ)ணிபகமன,குண்டனபகசி 
இ)மபொததி,சீகசிந்ொணி  
ஈ)சினப்ததிகொம்,சீகசிந்ொணி 
விமட: அ)சினப்ததிகொம் ,ணிபகமன 
 
75.'படுந்பதாடக " என்று குறிக்கப்டும் 
நூல்  
அ)கம்தொொம்  
ஆ)புநொனூறு 
இ)சினப்ததிகொம்  
ஈ)அகொனூறு 
விமட: ஈ)அகொனூறு 
 
76.பிரித்பதழுதுக 'பகாள்வு" 
அ)தகொள்ள் + அபவு 
ஆ)தகொள் + அபவு 
இ)தகொள் + பபவு 
ஈ)தகொள்ப  + அபவு 
விமட: ஆ)தகொள் + அபவு 
 
77.பிரித்பதழுதுக :"அமகாடை" 
அ)அகு+  கொமட 
ஆ)அழூ  கொமட  
இ)அ + கொமட 
ஈ)அகு +  ஆமட 
விமட: ஈ)அகு +  ஆமட 
 
78.பிரித்பதழுதுக 'நஞ்ெட் கழுத்து" 
அ)ஞ் ம் +  கழுத்து 
ஆ)ஞ் ட் +  கழுத்து 
இ)ஞ் ள் +  கழுத்து 
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ஈ)ஞ்சூ  கழுத்து 
விமட: இ)ஞ் ள் +  கழுத்து 
 
79.பிரித்பதழுதுக 'ம்மூர்" என் பொல் 
என் பொல் எவ்யாறு பிரியும்? 
அ)ன் +  ஊர் 
ஆ)ன்ம +  ஊர் 
இ)ல் +  ஊர் 
ஈ)ம் +  ஊர்  
விமட: ஈ)ம் +  ஊர்  
 
80.பிரித்பதழுதுக:'புந்தூய்டந" 
அ)புநம் +  தூய்ம 
ஆ)புநன் +  தூய்ம 
இ)புநண் +  தூய்ம 
ஈ)புநந் +  தூய்ம  
விமட: அ)புநம் +  தூய்ம 
 
81.உயடநனால் விங்கும் பாருள் அறிக 
'தாநடபயிடத் தண்ணீர் தா" 
அ)ட்பு  
ஆ)ஆம  
இ)தற்றின்ம 
ஈ)கமன 
விமட: இ)தற்றின்ம 
 
82.உயடநனால் விக்கப்பறும் 
பாருத்தநா பாருடத் ததர்ந்பதழுதுக 
உயடந பதாட்ைடத் தூம் நணற்தகணி 
அ)கற்நொறு அறிவு ததருகும்  
ஆ)னிர்க்குக் கற்கக் கற்க அறிவு 
ததருகும் 
இ)கற்கக் கற்க தண்த ப ரும்  
ஈ)கற்கக் கற்க தண்பும் தமும் ப ரும்  
விமட: ஆ)னிர்க்குக் கற்கக் கற்க 
அறிவு ததருகும் 
 
83.உயடநனால் விக்கப்பந 
பாருத்தநா பாருடத் ததர்ந்பதழுதுக 
'இஞ்சி தின் குபங்கு தா" 

அ)ொற்நம்  
ஆ)வித்ல் 
இ)விழித்ல்  
ஈ)துன்தம் 
விமட: இ)விழித்ல்  
 
84.'இவு காத்த கிளி தா' என்னும் 
உயடநத் பதாைர் விங்கும் பாருடக் 
காண்க 
அ)கிழ்ச்சி 
ஆ)ஆக்கம்  
இ)றும  
ஈ)ொற்நம்  
விமட: ஈ)ொற்நம்  
 
85.கீழ்க்காணும் அடிகளில் அடநந்துள் 
எதுடகச் பொற்கட எடுத்து எழுதுக 
'அதயார்க்கு அறித்தலும் அந்தணர் 
ம்லும் துதயார்க்கு எதிர்தலுந் 
பதால்தார் சிப்பின்" 
அ)அநபொர்க்கு அளித்லும் 
ஆ)அந்ர் ஒம்தலும் 
இ)அநபொர்க்கு துநபொர்க்கு  
ஈ)தொல்பனொர் சிநப்பிண 
விமட: இ)அநபொர்க்கு துநபொர்க்கு  
 
86.சீர்தநாட காண்க 
கதிர்பகாள் தெபனாடு கண்கள் கந்தகால்  
எதிர்பகாள் பயஞ்சுைர்  காண்முழு 
இந்பதா" 
அ)கதிர்தகொள் - திர்தகொள் 
ஆ)கதிர்தகொள் - கண்கள் 
இ)உதிர்தகொள் - தஞ்சுடர் 
ஈ)ப பதொடு - கனந்கொல் 
விமட: ஆ)கதிர்தகொள் - கண்கள் 
 
87.அடிபனதுடக ததர்க 
ாணனி கடனம் நாபணமல் சிடதக்கும்  
பூணணி நாதபபாடு புங்கடை நிறுத்தும்  
அ)ொணி,ொதழில் 

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


ஆ)சிமக்கும்,நிறுத்ம் 
இ)ொணி, பூணி 
ஈ)கமபயும்,நிறுத்ம் 
விமட: இ)ொணி, பூணி 
 
88.தநாடடனக் கண்ைறிக 
'அல்டய ததன  அம்பருகும் ல்டய 
ாடி இனின பொலின்" 
அ)அல்னம - ப அநம் 
ஆ)அல்னம - அநம் ததருகும் 
இ)ததருகும் - ல்னம 
ஈ)ல்னம - இனி த ொலின் 
விமட: ஆ)அல்னம - அநம் ததருகும் 
 
89.'எண்தத்தால் எய்தல் எளிபதன் 
னார்ட்டும் இது எவ்யடக தநாட? 
அ)ஒரூஉ பொமண 
ஆ)கூம பொமண 
இ)இம பொமண 
ஈ)ததொழிப்பு பொமண 
விமட: ஆ)கூம பொமண 
 
90.எதுடகடனக் காண்க 
'அருநட விடஞபால் அடைடு கதயம் 
திருநடக் காட்டில் திந்ததும் எம்பநாழி" 
அ)அருமந-திருமந 
ஆ)அருமந - திநந்துமு; 
இ)அருமந - அமடதடு 
ஈ)அமடதடு - திருமந 
விமட: அ)அருமந-திருமந 
 
91.ழுங்காக அடநந்துள் பதாைடபக் 
கண்ைறிக 
அ)ஒளிம் பதொன மனகள் புமணொ 
நின்நொள்  
ஆ)புமணொ நின்நபர் ஒவிம் பதொன 
கமனகள்  
இ)கமனகள் புமணொ ஒவிம் பதொன 
நின்நொள்  

ஈ)கமனக்ப ஒவிம் புமணொ பதொன 
நின்நொள் 
விமட: இ)கமனகள் புமணொ ஒவிம் 
பதொன நின்நொள்  
 
92.ழுங்காக அடநந்துள் பதாைடபக் 
கண்ைறிக்  
அ)வீர் அர் ததரி த ல் 
ஆ)அர் ததரி அர் வீர் 
இ)த ல் ததரி அர் வீர் 
ஈ)அர் த ல் வீர் ததரி 
விமட: ஆ)அர் ததரி அர் வீர் 
 
93.'ஆட்ைம்"- எவ்யடக பனர்ெபொல்? 
அ)தொழிற்ததர் 
ஆ)கொனப்ததர் 
இ)சிமணப்ததர் 
ஈ)குப்ததர் 
விமட: அ)தொழிற்ததர் 
 
94.'தஞ்ொவூர்" எவ்யடகப் பனர்ச்பொல் 
என்டதக் கண்ைறிக 
அ)குப்ததர் 
ஆ)இடப்ததர் 
இ)கொனப் ததர் 
ஈ)ததொருட்ததர் 
விமட: ஆ)இடப்ததர் 
 
95.பனர்ச்பொல்லின் யடகனறிக "புத்தகம்" 
அ)இடப்ததர் 
ஆ)சிமணப்ததர் 
இ)ததொருட்ததர் 
ஈ)தொழிற்ததர் 
விமட: இ)ததொருட்ததர் 
 
96.பனர்ச்பொல்லின் யடகனறிக "உடமப்பு" 
அ)கொனப்ததர் 
ஆ)தொழிற்ததர் 
இ)ததொருட்ததர் 
ஈ)சிமணப்ததர் 
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விமட: ஆ)தொழிற்ததர் 
 
97.டக- எவ்யடகப் பனர்ச்பொல் 
என்டதக் கண்ைறிக 
அ)தகொருட்ததர் 
ஆ)தண்புப்ததர் 
இ)தொழிற்ததர் 
ஈ)சிமணப்ததர் 
விமட: ஈ)சிமணப்ததர் 
 
98.'உண்டந" - எவ்யடகப் பனர்ச்பொல் 
என்டதக் கண்ைறிக 
அ)ததொருட்ததர் 
ஆ)தண்புததர் 
இ)தொழிற்ததர் 
ஈ)சிமணப்ததர் 
விமட: ஆ)தண்புததர் 
 
99.'அஞ்ெ யண்ணன்" - இக்கணம் 
குறிப்பு காண்க 
அ)உமத் தொமக  
ஆ)விமணத் தொமக 
இ)தண்புத் தொமக 
ஈ)பற்றுமத் தொமக 
விமட: அ)உமத் தொமக  
 
100.'யட்ைப்ாட" - இக்கணம் காண்க 
அ)அன்தொழித் தொமக  
ஆ)தண்புத் தொமக  
இ)உரிச்த ொல்  
ஈ)அகுததர் 
விமட: ஆ)தண்புத் தொமக  
 
101.லியும் பாருளும் அறிந்து 
பாருத்தநாடதச் சுட்டுக 
இபங்கு      இங்கு  
அ)கரும த ய்  கீப ொ 
ஆ)கடவுள்       ண்டி 
இ)கொல்         நிமந 
ஈ)பிச்ம         ள்ளு 

விமட: அ)கரும த ய்  கீப ொ 
 
102.லிக்தகற்ப் பாருத்தநாடதத் 
ததர்வு பெய்க  
நான்          நாண் 
அ)குட்டி       குடிம  
ஆ)சிநப்பு      த ல் 
இ)வினங்கு     திப்பு 
ஈ)ஒப்புல்      ஒடுல் 
விமட: இ)வினங்கு     திப்பு 
 
103.லி அறிந்து ெரினா பொற்கடக் 
காண்க 
அடப        அட  
அ)அடி          ஆள் 
ஆ)தொதி          வீட்டின் உட்தகுதி 
இ)து           ட்டு 
ஈ)தகுதி          மக 
விமட: ஆ)தொதி          வீட்டின் 
உட்தகுதி 
 
104.லி தயறுாடு அறிந்து ெரினாடதத் 
ததர்க .........ரு பரின விங்கு 
அ)கரி  
ஆ)கலி  
இ)கறி 
ஈ)கர்ரி 
விமட: அ)கரி  
 
105.பபழுத்து ரு பநாழிக்குரின 
பாருடத் குறிக்க 'ஈ" 
அ)சிரித்ல்  
ஆ)கொட்டுல் 
இ)இத்ல் 
ஈ)இழிவு 
விமட: இ)இத்ல் 
 
106.பபழுத்து ரு பநாழிக்குரின 
பாருடக் கண்ைறிதல் : 'மூ" 
அ)இபம 
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ஆ)றும 
இ)மூப்பு 
ஈ)கொப்பு 
விமட: இ)மூப்பு 
 
107.பபழுத்து ருபநாழிக்குரின 
பாருடக் கண்ைறிதல் : 'தூ" 
அ)தசும  
ஆ)கரும 
இ)ப ய்ம  
ஈ)தண்ம 
விமட: ஈ)தண்ம 
 
108.பபழுத்து ருபநாழிக்குரின 
பாருடக் கண்ைறிதல் 'ஏ" 
அ)அம்பு  
ஆ)அம்  
இ)வில் 
ஈ)ொள் 
விமட: அ)அம்பு  
 
109.'ஆ" என்தன் பாருள் ததர்க 
அ)கொமப  
ஆ)ருது 
இ)தசு 
ஈ)ரும 
விமட: இ)தசு 
 
110.தகட்ைான் - தயர்ச்பொல்டக் 
கண்ைறிக 
அ)பகட்டு 
ஆ)பகள்  
இ)பகல் 
ஈ)பகள்வி 
விமட: ஆ)பகள்  
 
111.'தெம்" - எதிர்ெபொல் தருக 
அ)தொ ம் 
ஆ)அன்பு 
இ)பிரிம் 

ஈ)தமக 
விமட: ஈ)தமக 
 
112.எதிர்ச்பொல் எடுத்து எழுதுக 
:'பதாகுப்பு" 
அ)ப ர்ப்பு  
ஆ)இருப்பு 
இ)தகுப்பு 
ஈ)நிப்பு 
விமட: இ)தகுப்பு 
 
113.'சிற்றூர்" என்தன் எதிர்ச்பொல் னாது? 
அ)பதரூர் 
ஆ)பதொரூர் 
இ)கம்  
ஈ)கிொம் 
விமட: அ)பதரூர் 
 
114.'எதித்தார்" உதிர்ச்ெnhல்டத் ததர்க 
அ)பற்நொர் 
ஆ)றுத்ொர் 
இ)தொடர்ந்ொர் 
ஈ)டுத்ொர் 
விமட: அ)பற்நொர் 
 
115.உதிர்ச்பொல் எழுதுக:'அழித்தான்" 
அ)த ய்ொன்  
ஆ)ஆக்கிணொன் 
இ)விடுத்ொன் 
ஈ)தகொடுத்ொன் 
விமட: ஆ)ஆக்கிணொன் 
 
116.பாருந்தாச் பொல்ட ததர்க 
அ)இன்ணொ ொற்தது 
ஆ)னொதி 
இ)ததொழி 
ஈ)தரிதொடல் 
விமட: ஈ)தரிதொடல் 
 
117.பாருந்தாச் பொல்ட ததர்க 
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அ)தகொமட  
ஆ)கமட  
இ)மட  
ஈ)மட  
விமட: அ)தகொமட  
 
118.பாருந்தாச் பொல்ட ததர்க 
அ)மகமந  
ஆ)கொமன  
இ)ண்தகல்  
ஈ)தொமன 
விமட: ஈ)தொமன 
 
119.பாருந்தாச் பொல்;ட கண்ைறிக 
அ)தரிதொடல் 
ஆ)ததிற்றுப்தத்து 
இ)அகொனூறு 
ஈ)குறிஞ்சிப் தொட்டு 
விமட: ஈ)குறிஞ்சிப் தொட்டு 
 
120)பாருந்தாச் பொல்டக் கண்டுபிடி 
அ)தன்  
ஆ)இொன்  
இ)குகன்  
ஈ)இனட் ன் 
விமட: இ)குகன்  
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