
1.பின்ரும் உமால் விபக்கப் பதறும் 
பதாருமபத் தர்ந்படுக்க. தாண்டத் 
தாண்ட நீர் சுத்ல் ததான 
அ)பதொறும  
ஆ)பதருகுல்  
இ)சுருங்குல்  
ஈ)குமநல்  
விமட: ஆ)பதருகுல்  
 
2.அகுக்கு அகு பெய்ண ததான ன்னும் 
உமால் விபக்கப் பதறும் பதாருள் 
அ)மலும் அகூட்டல் 
ஆ)அணி பெய்ல் 
இ)ல்னண ருல்  
ஈ)பதருமக்குப் பதரும பதொருள் 
விமட: அ)மலும் அகூட்டல் 
 
3.தகனமணக் கண்ட தனி ததான ன்னும் 
உம விபக்கம் பதாருள் 
அ)நீங்குல்  
ஆ)பதருகுல் 
இ)எளிவிடல்  
ஈ)பளிொய் பரில் 
விமட: அ)நீங்குல்  
 
4.ாய் பதற்ந பங்கம் தம் ததால் - ன்ந  
உமால் விபக்கப் பதறும் பதாருள் 
அ)தன்தடொம  
ஆ)தன்தடுல்  
இ)உவுல் 
ஈ)விர்த்ல் 
விமட: அ)தன்தடொம  
 
5.எமனக் கிடங்தக!எவிப் பிமத 
இவ்ாக்கித்தின உள்ப தாமணச் 
பொற்கள் ம? 
அ)எமன- பிமம 
ஆ)எமன- எவிம் 
இ)எவிம் - பிம 
ஈ)எமன - கிடங்கு 

விமட: ஆ)எமன- எவிம் 
 
6.இமபுத் பாமட அறிக  
பெந்மிழ் ாபடன்னும் ததாதினிதன  
இன்தத்தன் ந்து தாயுது காதினிதன 
அ)பெந்மிழ் - மதொதினிமன 
ஆ)இன்தத்மன் - கொதினிமன 
இ)பதொதினிமன - ந்து தொயுது 
ஈ)மதொதினிமன - கொதினிமன 
விமட: ஈ)மதொதினிமன - கொதினிமன 
 
7.ஊரிமணாட்மட இந் உனகிமண என்று 
தெர்க்கப் ததாறிாபர் பஞ்சில் பிநந் 
தத்திரிக்மகப் பதண்த- இவ்டிகளி ல் 
தயின்று ந்துள்ப தாமணமத் தர்க 
அ)ஊரிமண - உனகிமண 
ஆ)ஊர் - மதர் 
இ)ொடமட - மெர்க்க 
ஈ)பஞ்சில் - தத்திரிக்மக 
விமட: அ)ஊரிமண - உனகிமண 
 
8.தாட்டு -இன் துமகச் பொல் தர்க 
அ)தட்டு 
ஆ)பூட்டு 
இ)ட்டு 
ஈ)குட்டு 
விமட: ஆ)பூட்டு 
 
9.துமகச் பொல்மன ழுது 
அநதார்க்கு அளித்லும்  
பால்தனார் சிநப்பின் 
அ)அநமொர்- துநமொர்- சிநப்பின் 
ஆ)அளித்ல் - திர்ல்- அந்ர் 
இ)திர்ல் - சிநப்பின்- துநமொர் 
ஈ)அந்ர் - அநமொர்- அளித்ல் 
விமட: அ)அநமொர்- துநமொர்- 
சிநப்பின் 
 
10.கீழ்ரும் பாடரில் இமமதக் 
குறிப்பிடு ொதிபனும் ொக்கமடயில் 
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புழுப்ததால் ாழ்ந்து ெபறிச் 
ெக்குகளின டுாறி வீழ்ந்து 
அ)ெொதிபனும் - புழுப்மதொல் 
ஆ)ெொதிபனும் - ெ பறி 
இ)ெ பறி - ெக்குகளில் 
ஈ)ொழ்ந்து - வீழ்ந்து 
விமட: ஈ)ொழ்ந்து - வீழ்ந்து 
 
11.விமடக்தகற்ந விணாமத் தர்ந்படுக 
காந்திடிகள் அநழியில் ததாாடி 
ாட்டிற்கு உரிம பதற்றுத் ந்ார் 
அ)கொந்திடிகள் அநழியில் 
மதொொடிணொொ? 
ஆ)கொந்திடிகள் மணப் பதற்றுத் 
ந்ொர்? 
இ)கொந்திடிகள் ொட்டிற்கு உரிமம 
வ்ொறு பதற்றுத் ந்ொர் ? 
ஈ)கொந்திடிகள் வ்ொழில் 
மதொொடிணொர்? 
விமட: இ)கொந்திடிகள் ொட்டிற்கு 
உரிமம வ்ொறு பதற்றுத் ந்ொர் ? 
 
12.முனமச்ெர் தள்ளிகட்டிடத்மத் திநந்து 
மத்ார் - இது வ்மக ாக்கிம்? 
அ)கட்டமப ொக்கிம் 
ஆ)உொச்சி ொக்கிம்  
இ)பெய்தி ொக்கிம் 
ஈ)விணொ ொக்கிம் 
விமட: இ)பெய்தி ொக்கிம் 
 
13.பதண்ணிற்கு திப்புக் பகாடுங்கள் 
உரிமபகாடுங்கள் க்கம் 
பெலுத்ங்கள்,இஃது வ்மக ாக்கிம் 
ன்தமக் கண்டறிக 
அ)பெய்தி ொக்கிம் 
ஆ)பொடர் ொக்கிம் 
இ)கனம ொக்கிம் 
ஈ)னி ொக்கிம் 
விமட: ஆ)பொடர் ொக்கிம் 
 

14.வ்மக ாக்கிம் ணக் கண்டு 
ழுதுக ஆகா கல்வியின் பதாருமம 
ன்பணன்தது 
அ)விமண முற்று 
ஆ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
இ)பொடர் ொக்கிம் 
ஈ)பெய்தி ொக்கிம் 
விமட: ஆ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
 
15.ஞ்மெப் பதரி தகாயிமனக் கட்டிர் 
ார்? 
அ)உர்ச்சி ொக்கிம் 
ஆ)கட்டமப ொக்கிம் 
இ)விணொ ொக்கிம் 
ஈ)பெய்தி ொக்கிம் 
விமட: இ)விணொ ொக்கிம் 
 
16.தென் பெங்கட்டுன் கண்கிக்கு 
தகாயில் கட்டிணான் - இது வ்மக 
ாக்கிம் ணக் குறிப்பிடுக 
அ)கனம ொக்கிம்  
ஆ)பெய்தி ொக்கிம் 
இ)பெப்தொட்டு விமண ொக்கிம்  
ஈ)பிநவிமண ொக்கிம் 
விமட: ஆ)பெய்தி ொக்கிம் 
 
17.ள்ளி தர்வு ழுதிணாள் - 
பிநவிமணாக்குக 
அ)ள்ளி மர்வு ழுதுகின்நொள் 
ஆ)ள்ளி மர்வு ழுதுவிப்தொள் 
இ)ள்ளி மர்வு ழுதுவித்ொள் 
ஈ)ள்ளி மர்வு ழுதுொள் 
விமட: இ)ள்ளி மர்வு ழுதுவித்ொள் 
 
18.விணா ாக்கித்மத் தர்வு பெய்க 
அ)துமொர் அர்ச்சுணனுக்கு 
வில்வித்மமக் கற்பித்ொர் 
ஆ)கந்ன் கல்வி தயின்நொணொ 
இ)வி கிரிகபகட் விமபடிணொன்  
ஈ)சீம வீம ொசித்ொள் 
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விமட: ஆ)கந்ன் கல்வி தயின்நொணொ 
 
19.பெய்விமண ாக்கித்மக் கண்டு 
ழுதுக  
அ)க்கள் ம் கடமம எழுங்கொகச் 
பெய்ணர்  
ஆ)க்கபொல் ம் கடம எழுங்கொகச் 
பெய்ப்தட்டது 
இ)க்கள் ம் கடமம எழுங்கொகச் 
பெய்வித்ணர் 
ஈ)க்கமப கடமம எழுங்கொகச் பெய்க 
விமட: அ)க்கள் ம் கடமம 
எழுங்கொகச் பெய்ணர்  
 
20.உமால் விபக்கப்பதறும் பதாருள் 
தர்க அடிற்ந ம் ததான 
அ)நிமனத்து நிற்நல் 
ஆ)உநதியின்ம 
இ)வீழ்ச்சி  
ஈ)அழிவு 
விமட: இ)வீழ்ச்சி  
 
21.அமெஇ இருப்தாம ன்தது  
அ)இன்னிமெ அபபதமட 
ஆ)பெொல்லிமெ அபபதமட 
இ)இமெநிமந அபபதமட 
ஈ)எற்நபபதமட 
விமட: ஆ)பெொல்லிமெ அபபதமட 
 
22.பகாள்பற்க - இனக்கக் குறிப்பு ருக 
அ)பதபச்ெம்  
ஆ)விமணபச்ெம்  
இ)விமணமுற்று 
ஈ)திர்மந விங்மகொள் விமணமுற்று 
விமட: ஈ)திர்மந விங்மகொள் 
விமணமுற்று 
 
23.பதான் பதாருள் - இனக்கக் குறிப்பு 
தர்க 
அ)விமணொனமயும் பதர் 

ஆ)உம்மத் பொமக 
இ)விமணத் பொமக 
ஈ)தண்புத் பொமக 
விமட: ஆ)உம்மத் பொமக 
 
24.இனக்கக் குறிப்பு ழுதுக - அளிப்தாய்  
அ)முன்னிமன தன்ம விமணமுற்று 
ஆ)விளித்ல் மற்றும  
இ)முன்னிமன எரும விமணமுற்று 
ஈ)ன்ம எரும விமணற்று 
விமட: இ)முன்னிமன எரும 
விமணமுற்று 
 
25.றிதல்- இனக்கக் குறிப்பு தர்க 
அ)ன்விமண 
ஆ)தண்புத் பொமக 
இ)விமணத் பொமக 
ஈ)உமத் பொமக 
விமட: இ)விமணத் பொமக 
 
26.அண்ா ததப்hண அசில் ாழ்வில் 
இடக்கத்மத அணிகனணாகக் பகாண்டர் 
இவ்விமடக் பகற்ந விணாமத் தர்ந்படு 
அ)அண்ொ ததப்தொண அசில் 
ொழ்ம மற்பகொண்டொ? 
ஆ)அசில் ொழ்வில் அண்ொவின் 
தங்கு ொது? 
இ)ததப்தொண அசில் து? 
ஈ)அசில் ொழ்வில் அண்ொ மண 
அணிகனணொகக் பகொண்டர் 
விமட: ஈ)அசில் ொழ்வில் அண்ொ 
மண அணிகனணொகக் பகொண்டர் 
 
27.விமடக்தகற்ந விணா தர்ந்றிக மெ 
பறிால் மிழுக்குச் ொத்தி நூல்களும் 
தாத்தி நூல்களும் கிமடத்ண  
அ)மிழுக்கு ெொத்தி நூல்களும் மொத்தி 
நூல்களும் ந்பறிொல் கிமடத்ண? 
ஆ)ெொத்தி மொத்தி நூல்கள் வ்ொறு 
மொன்றிண? 
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இ)மெபறி மிழுக்கு வ்மந 
ங்கிண? 
ஈ)மெ பறி ன்நொல் ன்ண? 
விமட: அ)மிழுக்கு ெொத்தி நூல்களும் 
மொத்தி நூல்களும் ந்பறிொல் 
கிமடத்ண? 
 
28.விமடக்தகற்ந விணாமத் தாந்திடுக 
துர்க்மக ெக்திாண பய்ம் 
அ)துர்க்மக ெக்கதிற்ந பய்ொ? 
ஆ)துர்க்மக ப்தடிப்தட்ட பய்ம்? 
இ)துர்க்மக ல்ன பய்ொ? 
ஈ)துர்க்மக ன்ண பய்ம்? 
விமட: ஆ)துர்க்மக ப்தடிப்தட்ட 
பய்ம்? 
 
29.உமக் கவிஞர் ன்நமக்கப் 
பதறுதர் சுா ஆார்? 
அ)ொர் உமக் கவிஞர் ன்று 
அமத்ொர் 
ஆ)உமக் கவிஞொ சுொ? 
இ)உமக் கவிஞர் ன்நமக்கப் 
பதறுதர் ொர்? 
ஈ)சுொ மக் கவிஞர் ொணொ? 
விமட: இ)உமக் கவிஞர் 
ன்நமக்கப் பதறுதர் ொர்? 
 
30.பின்ரும் விமடத் பாடருக்குரி 
பதாருத்ாண விணாமக் காண்க 
தகாயிலில் கடவுள் ழிதாடு டந்து  
அ)மகொயிலில் டந்து ழிதொடொ? 
ஆ)மகொயிலில் ன்ண டந்து? 
இ)மகொயிலில் ழிதொடொ ன்ண? 
ஈ)ழிதொடு மகொயிலில் டந்ொ? 
விமட: ஆ)மகொயிலில் ன்ண டந்து? 
 
31.பதாருள் பதாருத்முந பொற்கள் 
ரிமொ அமந் பொற்பநாடர் து? 
அ)பிநர்க்கு தீம பெய்ொன் அநன் 
ஆக்கம் மண்டொன் 

ஆ)தீம பெய்ொன் அநன் ஆக்கம் 
பிநர்க்கு மண்டொன்  
இ)அநன் ஆக்கம் பிநர்க்கு 
மண்டொன் தீம பெய்ொன் 
ஈ)அநன் ஆக்கம் மண்டொன் பிநர்க்கு 
தீம பெய்ொன் 
விமட: ஈ)அநன் ஆக்கம் மண்டொன் 
பிநர்க்கு தீம பெய்ொன் 
 
32.பதர்ச் பொல்லின் மக காண்க- 
ட்டம்  
அ)தண்புப் பதர் 
ஆ)இடப் பதர் 
இ)கொனப்பதர் 
ஈ)பொழிற்பதர் 
விமட: அ)தண்புப் பதர் 
 
33.காமன னும் பதர்ச்பொல்லின் 
மகறிக 
அ)சிமணப்பதர் 
ஆ)இடப்பதர் 
இ)கொனப்பதர் 
ஈ)பொழிற்பதர் 
விமட: இ)கொனப்பதர் 
 
34.பின்ரும் பதர்ச்பொல் வ்மகப் 
பதர்ச்பொல்மனச் ொர்ந்து ன்தம 
டுத்பழுதுக திருச்சி 
அ)இடப்பதர் 
ஆ)தண்புப் பதர் 
இ)பொழிற்பதர் 
ஈ)சிமணப்பதர் 
விமட: அ)இடப்பதர் 
 
35.பதர்ச்பொல்லின் மகறில் - 
அறிகன் 
அ)பதொருட்பதர் 
ஆ)இடப்பதர் 
இ)கொனப்பதர் 
ஈ)சிமணப்பதர் 
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விமட: அ)பதொருட்பதர் 
 
36.சிநகு வ்மகப் பதர்ச்பொல்? 
அ)பதொருட்பதர் 
ஆ)சிமணப்பதர் 
இ)இடப்பதர் 
ஈ)தண்புப்பதர் 
விமட: ஆ)சிமணப்பதர் 
 
37.பதர்ச்பொல்லின் மகறில் - 
ஆணி  
அ)கொனப்பதர் 
ஆ)சிமணப்பதர் 
இ)இடப்பதர் 
ஈ)பதொருட்பதர் 
விமட: அ)கொனப்பதர் 
 
38.தும்பிக்மக ன்ந பொல் வ்மகப் 
பதமச் ொரும் ணக் கூறுக 
அ)இடப்பதர் 
ஆ)முற்பதர் 
இ)தண்புப்பதர் 
ஈ)சிமணப்பதர் 
விமட: ஈ)சிமணப்பதர் 
 
39.தபதப ன்ந பொல்லுக்குரி 
இனக்கக் குறிப்மதத் தர்க 
அ)உம்மத் பொமக 
ஆ)விமணத் பொமக 
இ)இட்மடக் கிபவி 
ஈ)அடுக்குத்பொடர் 
விமட: இ)இட்மடக் கிபவி 
 
40.ாாடு ன்தன் இனக்கக் குறிப்பு 
ருக 
அ)இடப்பதர் 
ஆ)விமணத்பொமக 
இ)உரிச்பெொல் பொடர் 
ஈ)விமணமுற்று 
விமட: இ)உரிச்பெொல் பொடர் 

 
41.அக ரிமெப்தடி பொற்கமப 
நில்தடுத்துக 
அ)தடம்,கடல்,டல்,ெட்டம் 
ஆ)கடல்,ெட்டம்,தடம்,டல் 
இ)ெட்டம்,தடம்,டல்,கடல் 
ஈ)டல்,கடல்,ெட்டம்,தடம். 
விமட: ஆ)கடல்,ெட்டம்,தடம்,டல் 
 
42.அக ரிமெப்தடி அமந் ெரிாண 
ரிமெ 
அ)ருல் ,குறிஞ்சி,தண்ம,ொகரிகம்  
ஆ)தண்ம,ொகரிகம்,ரும்,குறிஞ்சி 
இ)குறிஞ்சி,ொகரிகம் ,தண்ம,ரும் 
ஈ)ரும்,தண்ம,ொகரிகம்,குறிஞ்சி 
விமட: இ)குறிஞ்சி ,ொகரிகம் 
,தண்ம,ரும் 
 
43.கீழ் உள்ப பொற்கமப அக ரிமெயில் 
தர்க 
அ)குமட,பகொடு,கடல்,கூட்டம் 
ஆ)கடல்,குமட,கூட்டம்,பகொடு 
இ)குமட,கடல்,பகொடு,கூட்டம் 
ஈ)கடல்,குமட,பகொடு,கூட்டம் 
விமட: ஆ)கடல்,குமட,கூட்டம்,பகொடு 
 
44.அக ரிமெப்தடி பொற்கமபத் தர்க 
அ)பீலி,தணி,தொடல்,பீலி 
ஆ)பிமந,தணி,தொடல்,பீலி 
இ)தொடல்,பிமந,தணி,பீலி 
ஈ)தணி,தொடல்,பிமந,பீலி 
விமட: ஈ)தணி,தொடல்,பிமந,பீலி 
 
45.அகரிமெப்தடி அமந் பொல் 
ரிமெமத் தர்க 
அ)மல்,ங்மக,மொடு,தும்பி 
ஆ)ங்மக,தும்பி,மல்,மொடு 
இ)ங்மக,தும்பி,மொடு,மல் 
ஈ)ங்மக,மொடு,தும்பி,மல் 
விமட: ஆ)ங்மக,தும்பி,மல்,மொடு 
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46.பொற்கள் பொற்பநாடாக 
அமவுற்நமத் தர்க 
அ)ஆனம் ெொனவும் ன்று பொழுது 
ஆ)பொழுது ஆனம் ெொனவும் ன்று 
இ)ஆனம் பொழுது ெொனவும் ன்று 
ஈ)ன்று பொழுது ஆனம் ெொனவும் 
விமட: இ)ஆனம் பொழுது ெொனவும் 
ன்று 
 
47.பொற்கள் பதாருள் பதாருத்முந 
அமந் பொற்பநாடமக் காண்க 
அ)தணி பெய்து கிடப்தம ன் கடன்  
ஆ)ன் கடன் பெய்து கிடப்தம தணி 
இ)பெய்து தணி கிடப்தம ண கடன்  
ஈ)ன் கடன் தணி பெய்து கிடப்தம 
விமட: ஈ)ன் கடன் தணி பெய்து 
கிடப்தம 
 
48.பொற்கமப எழுங்குதடுத்தி ெரிாண 
பொற்பநாடர் தர்க 
அ)ெொன்நொக ொழ்ந்ர் பிநருக்குச் 
ெொன்மநொர் ணதர் 
ஆ)ெொன்மநொர் ன்தர் பிநருக்குச் 
ெொன்நொக ொழ்ந்ர் 
இ)பிநருக்குச் ெொன்நொக ன்தர் 
ொழ்ந்ர் ெொன்மநொர் 
ஈ)ெொன்மநொர் பிநருக்குச் ெொன்நொக 
ொழ்ந்ர் ன்தர் 
விமட: ஆ)ெொன்மநொர் ன்தர் 
பிநருக்குச் ெொன்நொக ொழ்ந்ர் 
 
49.பொற்மகப எழுங்குதடுத்தி 
பொற்பநாடாக்குக 
அ)விபக்கொயினும் மண்டும் சுடர்  
தூண்டுமகொல் 
ஆ)சுடர் விபக்கொயினும் தூண்டுமகொல் 
மண்டும் 
இ)மண்டும் தூண்டுமகொல் சுடர் 
விபக்கொயினும் 

ஈ)தூண்டுமகொல் மண்டும் விபக்கொயினும் 
ெடர் 
விமட: ஆ)சுடர் விபக்கொயினும் 
தூண்டுமகொல் மண்டும் 
 
50.பொற்கள் எழுங்குபதந அமந் 
ெரிாண பொற்பநாடர் து ண அறிக 
அ)எரு மதொதும் தீம ொது ல்னம 
ஆ)ல்னம ொது தீம எரு மதொதும் 
இ)தீம ொது எரு மதொதும் ல்னம 
ஈ)ல்னம எரு மதொதும் தீம ொது 
விமட: ஈ)ல்னம எரு மதொதும் தீம 
ொது 
 
51.தர்ச்பொல்மனத் தர்வு பெய்க - 
தகட்டல் 
அ)பகடு 
ஆ)மகள் 
இ)மகடு 
ஈ)மகட்டு 
விமட: ஆ)மகள் 
 
52.முடித்ான் ன்தன் தர்ச்பொல்மனத் 
தர்க  
அ)முடித்  
ஆ)முடி 
இ)முடி 
ஈ)முடிக்க 
விமட: இ)முடி 
 
53.அயின்நான் ன்ந முற்றிற்குரி 
தர்ச்பொல்மனத் தர்க 
அ)அயிலுல்  
ஆ)அயில்க 
இ)அயில் 
ஈ)அயின்ந 
விமட: இ)அயில் 
 
54.தர்ச்பொல்மன பதபச்ொக்கு - சிரி 
அ)சிரித்ொன் 
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ஆ)சிரித் 
இ)சிரிக்க 
ஈ)சிரிப்பு 
விமட: ஆ)சிரித் 
 
55.ாழ் ன்தன் விங்தகாள் 
விமணமுற்று 
அ)ொழ்வு 
ஆ)ொழ்ல் 
இ)ொழ்க 
ஈ)ொழ்ொன் 
விமட: இ)ொழ்க 
 
56.பல் ன்ந விமண தர்ச்பொல்லிற்கு 
உரி விமணானமயும் பதர் ாது? 
அ)பன்நன்  
ஆ)பல்க 
இ)பன்று 
ஈ)ொழ்ொன் 
விமட: அ)பன்நன்  
 
57.விடு ன்ந தகுதியின் விமணபச்ெம் 
ருக 
அ)விட்டன்  
ஆ)விட்டு 
இ)விட்டது 
ஈ)விடொன் 
விமட: ஆ)விட்டு 
 
58.விமணபச்ெம் காண்க - ட 
அ)டக்கும்  
ஆ)டொ 
இ)டத்ல் 
ஈ)டந்து 
விமட: ஈ)டந்து 
 
59.ா ன்ந தர்ச்பொல்லிற்குரி 
விமணமுற்று து? 
அ)ந்து  
ஆ)ந்ொன் 

இ)ந்ர் 
ஈ)ருல் 
விமட: ஆ)ந்ொன் 
 
60.பாழி ன்ந தர்ச்பொல்லின் திர்மந 
விமணமுற்று அறிக 
அ)பொழிொன்  
ஆ)பொழிொ 
இ)பொழிந்தினன் 
ஈ)பொழில் 
விமட: இ)பொழிந்தினன் 
 
61.எலி தறுதாடறிந்து ெரிாண 
பதாருமபறில்  
ஆல்      ஆள்      ஆழ்  
அ)பெடி       ஆட்சி    ஆழ் 
ஆ)       னின்   மூழ்கு 
இ)பகொடி      ொடு      நிமண 
ஈ)விம      மமபொள் ஊறு 
விமட: ஆ)       னின்   மூழ்கு 
 
62.எலி தறுதாடறிந்து ெரிாண 
ரிமெமக் காண்க 
ண்ம      ன்ம 
அ)தணிவு     தரிவு 
ஆ)ற்நம்     னிம 
இ)குளிர்ச்சி    இல்பு 
ஈ)தண்பு       உறுதி 
விமட: இ)குளிர்ச்சி    இல்பு 
 
63.ஊ - ன்ந எபழுத்து எரு பாழி 
ரும் பதாருள் 
அ)ஊர் 
ஆ)ஊன் 
இ)உயிர் 
ஈ)உடம  
விமட: ஆ)ஊன் 
 
64.எபழுத்து எரு பாழிக்குரி 
பதாருமபக் காண்க - ா 
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அ)ொமண 
ஆ)ொடு 
இ)வினங்கு 
ஈ)ொன் 
விமட: இ)வினங்கு 
 
65.ம- ன்னும் எர் ழுத்து எரு 
பாழிக்குரி பதாமபக் கடறிந்து 
ழுதுக 
அ)பழும  
ஆ)ொய்ம 
இ)பெம்ம 
ஈ)கூர்ம 
விமட: ஈ)கூர்ம 
 
66.எபழுத்து எரு பாழிக்குரி 
பதாருமபக் கண்டறிக - கா 
அ)மெொமன 
ஆ)கமல் 
இ)கொத்ல் 
ஈ)கொனம் 
விமட: அ)மெொமன 
 
67.மீ ன்ந எபழுத்து எரு பாழிக்குரி 
பதாருள்  
அ)உர்வு  
ஆ)மல் 
இ)தில்  
ஈ)சிந 
விமட: ஆ)மல் 
 
68.தகடு ன்தன் தர்ச்பொல் 
அ)பகடுொன் 
ஆ)பகட்ட 
இ)பகடுல் 
ஈ)பகடு 
விமட: ஈ)பகடு 
 
69.தர்ச்பொல்மனத் தர்ந்படுக்க - 
கண்டணன் 

அ)கண்ட  
ஆ)கொண் 
இ)கண்  
ஈ)கொொ 
விமட: ஆ)கொண் 
 
70.கற்நல் ன்தன் தர்ச்பொல்மனத் 
தர்க 
அ)கற்  
ஆ)கற்ந 
இ)கல் 
ஈ)கற்று 
விமட: இ)கல் 
 
71.பிநபாழிக் கனப்தற்ந பாடர் அறிக 
அ)அென் மதொரில் பற்றி பதற்நொன் 
ஆ)இொெொ யுத்த்தில் பெயினத்ொர் 
இ)ன்ணன் யுத்த்தில் பற்றி பதற்நொன் 
ஈ)இொெொ மதொரில் பற்றி பதற்நொர் 
விமட: அ)அென் மதொரில் பற்றி 
பதற்நொன் 
 
72.பிநபாழி பொற்கள் நீக்கி  பாடர் 
தர்க. 
அ)ொஷ்டொ உண்டொன்  
ஆ)ொஸ்டொ உண்டொன்  
இ)சிற்றுண்டி உண்டொன்  
ஈ)ொஷ்ொ உண்டொன்  
விமட: இ)சிற்றுண்டி உண்டொன்  
 
73.ஆங்கினச் பொல்லுக்கு தாண 
மிழ்பொல்மன ழுதுக - ர்தனண்ட் 
அ)ொகம் 
ஆ)இந்தி ொடு 
இ)மிழ்ொடு 
ஈ)மிகம்  
விமட: அ)ொகம் 
 
74.ஆங்கினச் பொல்லுக்கு தாண மிழ்ச் 
பொல் தர்க ததாஸ்டாபீஸ் ததாய் ா 
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அ)தொல் ஆபீஸ் மதொய் ொ 
ஆ)அஞ்ெனகம் மதொய் ொ 
இ)தொல் அலுனகம் மதொய் ொ 
ஈ)தொல் ெொடி மதொய் மொ 
விமட: ஆ)அஞ்ெனகம் மதொய் ொ 
 
75.பின்ரும் ஆங்கினச் பொல்லுக்கு 
தாண மிழ்ச் பொல்மன டுத்பழுதுக 
பியூபிள் ( Pupil) 
அ)க்கள் 
ஆ)அறிஞன் 
இ)முட்டொள் 
ஈ)ொன் 
விமட: ஈ)ொன் 
 
76.பின்ரும் ஆங்கினச் பொல்லுக்கு 
தாண மிழ்ச் பொல்மன டுத்பழுதுக 
தெக்ரிமதஸ்(Sacrifice) 
அ)ட்பு 
ஆ)திொகம்  
இ)ொட்டுப்தற்று 
ஈ)மர்ம 
விமட: ஆ)திொகம்  
 
77.Pesticides - பதஸ்டிமெட்டிஸ் ன்ந 
ஆய்கினச் பொல்லிற்கு நிகாண மிழ்ச் 
பொல்மனத் தர்க 
அ)உயிர்க் பகொல்லி 
ஆ)பூச்சிக் பகொல்லி 
இ)ஆட்பகொல்லி 
ஈ)தயிர்க் பகொல்லி 
விமட: ஆ)பூச்சிக் பகொல்லி 
 
78.எலி தறுதாடறிந்து ெரிாண 
பதாருமபத் தர்க  
எரு       ஏறு  
அ)எரும     பிம  
ஆ)என்று      வினகு  
இ)ண்       று  
ஈ)என்று       ண்டி  

விமட: ஈ)என்று       ண்டி  
 
79.எலி தறுதாடறிந்து ெரிாண பதாருமப 
அறிக 
கலி     களி       கழி  
அ)றும   கிழ்ச்சி    நீக்குல்  
ஆ)றும   கிழ்ச்சி    ஆக்குல் 
இ)சிறும    கிழ்ச்சி    மதொக்கு 
ஈ)சிறும     இகழ்ச்சி    நீக்குல் 
விமட: அ)றும   கிழ்ச்சி    
நீக்குல்  
 
80.எலி தறுதாடறிந்து ெரிாண பதாருமப 
அறில் 
கமண      கம  
அ)கமணத்ல்      மபம் 
ஆகூட்டுபிடுல்      வில் 
இ)குல் எலி       பெொல் 
ஈ)அமத்ல்       பெொல் 
விமட: இ)குல் எலி       பெொல் 
 
81.பதாருந்ாச் பொல்மனக் கண்டறில் 
இான் ள்ளி இான் ாடு 
அ)இொன்  
ஆ)ள்ளி 
இ)இொன் 
ஈ)ொடு 
விமட: ஈ)ொடு 
 
82.பின்ருணற்றுள் பதாருந்ாச் 
பொல்மனக் கண்டறிக 
அ)பம 
ஆ)ஆக்கம் 
இ)பெல்ம் 
ஈ)றும 
விமட: ஈ)றும 
 
83.ெந்திப் பிமற்ந பாடர் தர்க 
அ)மிகத்மப் தற்றி னொற்றுக் 
குறிப்புகள் கிமடக்கவில்மன 
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ஆ)மிகத்மப் தற்றி னொற்று 
குறிப்புகள் கிமடக்கவில்மன 
இ)மிகத்மப் தற்றி னொற்று 
குறிப்புகள் கிமடக்கவில்மன 
ஈ)மிகத்ம தற்றி னொற்றுக் 
குறிப்புகள் கிமடக்கவில்மன 
விமட: அ)மிகத்மப் தற்றி 
னொற்றுக் குறிப்புகள் கிமடக்கவில்மன 
 
84.ெந்திப் பிமற்ந பாடமத் தர்க 
அ)கமென் அங்கு பென்று தொர்த்ொன் 
ஆ)கமென் அங்குச் பென்றுப் 
தொர்த்ொன் 
இ)கமென் அங்குச் பென்று தொர்த்ொன் 
ஈ)கமென் அங்கு பென்றுப் தொர்த்ொன் 
விமட: ஈ)கமென் அங்கு பென்றுப் 
தொர்த்ொன் 
 
85.எரும தன்ம பிம நீக்குக 
அ)அவ் மூன்று ொடும் ன்ணமடது 
அல்ன 
ஆ)அந் மூன்று ொடுகளும் 
ன்ணமடது அன்று 
இ)அந் மூன்று ொடும் ன்னுமடம 
அல்ன 
ஈ)அந் மூன்று ொடுகளும் 
ன்னுமடம அல்ன 
விமட: ஈ)அந் மூன்று ொடுகளும் 
ன்னுமடம அல்ன 
 
86.எரும தன்ம பிமற்ந பாடர் 
அறிக 
அ)ம பதய்ண,கொடுகள் பெழித்ண 
ஆ)ம பதய்து,கொடுகள் பெழித்து 
இ)ம பதய்து ,கொடுகள் பெழித்ண 
ஈ)ம பதய்ண கொடுகள் பெழித்து 
விமட: இ)ம பதய்து ,கொடுகள் 
பெழித்ண 
 

87.ழுஉச் பொல் நீக்குக கிளி கத் யில் 
கூவும் 
அ)கிளி கத் யில் அகவும் 
ஆ)கிளி மதெ யில் கூவும் 
இ)கிளி மதெ யில் அகவும் 
ஈ)கிளி கத் யில் கூவும் 
விமட: இ)கிளி மதெ யில் அகவும் 
 
88.ெரிாண புத் பாடமத் தர்க 
அ)மகொழிக் குஞ்சுகள் டந்ண 
ஆ)மகொழிக் கன்றுகள் டந்ண 
இ)மகொழிப் பிள்மபகள் டந்ண 
ஈ)மகொழிக் குந்மகள் டந்ண 
விமட: அ)மகொழிக் குஞ்சுகள் டந்ண 
 
89.கீழ் உள்ப பாடர்களில் புப் 
பிமற்ந பாடர் து? 
அ)தன்றி கத்தும்  
ஆ)தன்றி கூவும் 
இ)தன்றி உறுமும் 
ஈ)தன்றி குமக்கும் 
விமட: இ)தன்றி உறுமும் 
 
90.புப் பிமகள் நீக்குல் 
அ)குயில் தொடி மதொது யிலும் ஆடிது 
ஆ)குயில் தொடி மதொது யிலும் 
அகவிது 
இ)குயில் கூவி மதொது யிலும் 
அகவிது 
ஈ)குயில் கூவி மதொது யிலும் கூவிது 
விமட: இ)குயில் கூவி மதொது யிலும் 
அகவிது 
 
91.அங்கற்கண்ணி ன்ந பொல் வ்ாறு 
பிரியும்? 
அ)அம் + கல் + கண்ணி 
ஆ)அங்கற்  + கண்ணி 
இ)அங்கு + அல் + கண்ணி 
ஈ)அ + கல் + கண்ணி 
விமட: அ)அம் + கல் + கண்ணி 
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92.பதரும இன் திர்ச்பொல்மனக் 
குறிப்பிடுக  
அ)கறும  
ஆ)பெம்ம 
இ)றும 
ஈ)சிறும 
விமட: ஈ)சிறும 
 
93.திர்ச்பொல்மன டுத்பழுதுல் - 
தமகர் 
அ)தமகர் 
ஆ)பவ்ர் 
இ)திரி 
ஈ)ண்தர் 
விமட: ஈ)ண்தர் 
 
94.ஆக்கம் திர்ச்ெபொல் அறிக 
அ)பதருக்கம் 
ஆ)பர்ச்சி 
இ)மகடு 
ஈ)முற்சி 
விமட: இ)மகடு 
 
95.திர்ச்பொல்மன பதாருத்துக 
1.இழிவு    அ.வு 
2.கணவு    ஆ.ாழ்வு 
3.ாழ்வு    இ.ணவு 
4.பெனவு    ஈ.உர்வு 
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
ஈ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
விமட: ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
 
96.அன்புக்குமடார் இச்பொல்லிற்குரி 
ெரிாண திர்ச்பொல் து? 
அ)அன்பு உமடர் 
ஆ)அன்பினொர் 
இ)அன்பிற்குரிர் 

ஈ)அன்மதப் மதொற்றுதர் 
விமட: ஆ)அன்பினொர் 
 
97.அருபாபர் ன்ந பொல்லிற்கு 
இமாண திர்ச்பொல் து ணக் கூறுக 
அ)அருளினொர் 
ஆ)அருளுமடொர் 
இ)அருளுக்குரிர் 
ஈ)அருள் நிம்பிர் 
விமட: அ)அருளினொர் 
 
98.பதாருந்ா பாடமக் கண்டு 
அற்குரி குறிம டுத்து ழுதுக 
அ)புநொளு}று  
ஆ)அகொனூறு 
இ)குயில் தொட்டு 
ஈ)ற்றிமண 
விமட: இ)குயில் தொட்டு 
 
99.பதாருந்ா என்மநக் கண்டறிக 
அ)மபொததி 
ஆ)குண்டனமகசி 
இ)மெொ கொவிம்  
ஈ)சீக சிந்ொணி 
விமட: இ)மெொ கொவிம்  
 
100.பதாருந்ாச் பொல்மனக் கண்டுபிடி 
அழுக்காறு ,பகுளி,ட்பு அா 
அ)அொ 
ஆ)ட்பு 
இ)அழுக்கொறு 
ஈ)பகுளி 
விமட: ஆ)ட்பு 
 
101.இத்பாடால் குறிக்கப் பதறும் 
ொன்பநார் கல்வில் பதரிர் ன்று 
ததாற்நப் பதறுதர் 
அ)திருள்ளுர் 
ஆ)கம்தர் 
இ)மெக்கிொர் 
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ஈ)தொதிொர் 
விமட: ஆ)கம்தர் 
 
102.புட்சிக் கவிஞர் ன்னும் பாடால் 
குறிக்கப்பதறும் ொன்தநார் 
அ)தொதிொர் 
ஆ)தொதிொென் 
இ)கண்ொென்  
ஈ)கம்தர் 
விமட: 
103. நூல் ன்று குறிக்கப்பதறும் நூல்  
அ)ணிமகமன  
ஆ)சீக சிந்ொணி 
இ)குண்டனமகசி 
ஈ)சினப்ததிகொம்  
விமட: ஆ)தொதிொென் 
 
104.சினப்ததிகாம் எரு 
1.முத்மிழ்க காப்பிம்  
2.ாடகக் காப்பிம் 
3.எற்றுமக் காப்பிம் 
4.குடிக்கள் காப்பிம் 
அ) 1ட்டும் ெரிொணது 
ஆ) 2ற்றும் 3 ெரிொணம 
இ) 1ற்றும் 4 ெரிொணம 
ஈ) அமணத்தும் ெரிொணம 
விமட: ஈ) அமணத்தும் ெரிொணம 
 
105.அமடபாழிால் குறிக்கப் பதறும் 
நூல்  
அ)எங்கு தரிதொடல் 
ஆ)ற்றிமண 
இ)ங்குறுநூறு 
ஈ)அகொனூறு 
விமட: அ)எங்கு தரிதொடல் 
 
106.இட்மடக் காப்பிம் ன்ந பதால் 
குறிக்கப் பதறும் இனக்கிம் 
அ)சினப்ததிகொம் ,ணிமகமன 
ஆ)ணிமகமன ,சூபொணி 

இ)சூபொணி,சீகசிந்ொணி 
ஈ)சீகசிந்ொணி,சினப்ததிகொம் 
விமட: அ)சினப்ததிகொம் ,ணிமகமன 
 
107.பிரித்பழுதுக - மந்ாய் 
அ) + ந்ொய் 
ஆ)மந் + ொய் 
இ)ந்து  +  ந்ொய் 
ஈ)மந்து  +  ஆய் 
விமட: இ)ந்து  +  ந்ொய் 
 
108.பிரித்பழுதுக பந்ல்  
அ)பந்தூ+ அல் 
ஆ)பம்+ ல் 
இ)பம்ம + ல்  
ஈ)மந்து+  ஆய் 
விமட: இ)பம்ம + ல்  
 
109.மதந்மிழ் ன்ந பொல் வ்ாறு 
பிரியும்? 
அ)தச்மெ + மிழ் 
ஆ)தசும + மிழ் 
இ)தசி+ மிழ் 
ஈ)மத  +மிழ் 
விமட: ஆ)தசும + மிழ் 
 
110.தபநாருதாம் - பிரித்பழுதுக 
அ)மறு + உதொம் 
ஆ)மபநொரு + உதொம் 
இ)மறு + அதொம் 
ஈ)மறு +எரு+ உதொம் 
விமட: ஈ)மறு +எரு+ உதொம் 
 
111.பதாருத்ாண பதாருமபத் தர்வு 
பெய்க  
1.தரி      அ.ான் 
2.ந்தி     ஆ.ாய் 
3.ம     இ.குங்கு 
4.ஞலி    ஈ.குதிம 
அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
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ஆ) (1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
இ) (1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஈ) (1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
விமட: அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
112.பதாருத்துக 
பொல்        பதாருள் 
1.ான்       அ.குற்நம் 
2.மெ       ஆ.உாந்து 
3.த்தும்      இ.ங்கி 
4.தாவி       ஈ.புகழும் 
அ) (1-இ)(2-ஆ)(3-அ)(4-ஈ) 
ஆ) (1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
இ) (1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
ஈ) (1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
விமட: ஆ) (1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
 
113.பதாருத்துக 
1.குகன்             அ.கல்வியில் 
பதரின் 
2.தன்             ஆ.தடர் 
மனன் 
3.சுந்தின்            இ.இானின் 
இபல் 
4.கம்தன்             ஈ.தர் ல்னான் 
அ) (1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஆ) (1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ) (1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ) 
ஈ) (1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
விமட: அ) (1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
 
114.பதாருத்ாண பதாருமப அறிக 
1.குர்   அ.தாமன 
2.சும்    ஆ.கன்று 
3.உகிர்    இ.பதற்தநார் 
4.கரி      ஈ.கம் 
அ) (1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஆ) (1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
இ) (1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஈ) (1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 

விமட: ஆ) (1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
 
115.பதாருத்துக 
நூல்               நூனாசிரிர்  
1.திருத்பாண்டத்பாமக       
அ.கண்எாென் 
2.இதசு காவிம்            
ஆ.சுந்மூர்த்தி ாணார் 
3.குயிற்தாட்டு               
இ.சிப்பிகாெ சுாமிகள்  
4.ன்பணறி                  
ஈ.சுப்பிணி தாதிார்  
அ) (1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஆ) (1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ) 
இ) (1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ) (1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
விமட: ஈ) (1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
 
116.பதாருத்துக 
1.பதரிதாம்      அ.ெங்பகாண்டார் 
2.தம்தாணி        ஆ.தெக்கிார் 
3.திருபங்மகா      இ.வீாமுனிர் 
4.கலிங்கத்துப்தணி     ஈ.சிப்பிகாெ 
சுாமிகள்  
அ) (1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
ஆ) (1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ) (1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஈ) (1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
விமட: ஈ) (1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
 
117.ெரிாகப் பதாருத்ப் பதற்ந 
விமடகளுக்குரி குறிம டுத்பழுதுக 
1.குநதபாவிம்      அ.டாக்கடர் 
மு.ாெணார் 
2.பெவ்ாம        ஆ.கமனஞர் 
கருாநிதி 
3.கரித்துண்டு        இ.ா.தார்த்ாொதி 
4.குறிஞ்சி          ஈ.அறிஞர் அண்ா 
அ) (1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
ஆ) (1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ) 
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இ) (1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ) (1-.இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
விமட: அ) (1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
 
118.தண்டிணி ன்ந அமடான 
குறிக்கப்பதறும் மிழ்ச் ொன்தநார் 
அ)கதிமெச் பெட்டிொர் 
ஆ)இொ.பி,மெதுப்பிள்மப 
இ)மநமனடிகள்  
ஈ)திரு.வி.கலிொசுந்ணொர் 
விமட: அ)கதிமெச் பெட்டிொர் 
 
119.இத்பாடால் குறிக்கப் பதறும் 
ொன்தநார் ள்பனார் ண அமக்கப்தடுர் 
அ)திருள்ளுர் 
ஆ)தொரி 
இ)இொலிங்க அடிகள் 
ஈ)மநமன அடிகள் 
விமட: இ)இொலிங்க அடிகள் 
 
120.இத்பாடால் குறிக்கப்பதறும் 
ொன்தநார் ஆளுமட ம்பி ணப்தடுதர் 
அ)ஞொணெம்தந்ர்  
ஆ)ொவுக்கெர் 
இ)சுந்ர் 
ஈ)ொணிக்கொெகர் 
விமட: இ)சுந்ர் 
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