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1. ிள்ளநத்டணிழ் னபங்கநில் ின்பனபற்றுள் பொனந்டொளடக் கூறு: 

A. கனங்கு 

B. அம்ணள 

C. சிறுதடர்  

D. ஊசல் 

 

2. சரிதொளடத்  தடர்ந்ட டு: 

A. த  ந ப ன       

B. த  ன ப  ந      

C. த   ப ன ந      

D. த   ப ந ன      

 

3. கன்ி ொொய் கொசிி டிப  டரித்ட 

       ணன்னு பீதகொடிகபநல்ொம் பொன் கடி   

    -- இவ்பரிகளநப்  ொடிதபர்? 

A. பள்நொர் 

B. கினட்டிஞொர்  

C. உணறுப்னபர்  

D. ணொஞிக்க பொசகர்  
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4. டிவ்பித கபி, தொனளத அளபதில் ஏர் அலுபொக ஞி பசய்டொர்?. 

A. டினணள ொதக்கர்  

B. டினச்சி பசொக்க ொடர்   

C. ொஞி ணங்கம்ணொள்     

D. அங்க கினட்டி னத்ட பீப்ன். 

 

5. பொனத்டக: 

 

1. னெடெர்    --         A. ஈறு தொடல்  

2. பபற்ிள   --     B. ஆடி அகம்  ஆடல்   

3. ளங்கூழ்  --       C. ஆடி ீல்  

4. கன பினி  --         D. டன்பொற்று   இட்ல்  

A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 

B. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 

C. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 

D. 1(C), 2(B),3(D), 4(A) 

 

6. னந்ளடதிினந்ட ொட்தொர் பகொடுப்ின் 

      ஞ்சும் உண்ர் ிொகரீகர்  

இவ்பரிகள் இம் பற்றுள்ந டைல்? 
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A. டினக்குள்  

B. ொன்ணஞிக்கடிளக 

C. ொடிதொர்   

D. ற்ிளஞ   

 

7. கீழ்க்கண்பற்றுள் பொனந்டொளட பசொல்ள கண்ிக: 

A. பணொனி 

B. லத்ட 

C. கினபி 

D. டம்  

 

8. ின் பனபபற்றுள் தடபதடபன் லடித டைல்கநில் பொனந்டொடட: 

A. குநித்ட கள ொட தகொிதர்கள் 

B. கொடி ொட தடசங்கள் 

C. டேளனபட பொதிளத்  டொண்ொட தகொங்கள் 

D. னணிளத உடி லந்ட தணகங்கள். 

 

9. னந்டணினர் ொளந ணடிதம் 12 ணஞிதிினந்ட கஞக்கிட்ர் ன்று 
கூறும் ட்டுத் படொளக டைல் ட? 

A. னொனூறு 

B. ரிொல்  
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C. ற்ிளஞ  

D. ங்குறு டைறு  

D. டம்  

 

10. ின்பனம் கூற்றுகநில் டபொட ட? 

1. எற்ந ள, உதிர் அநபள ன்று அநபள இன பளகப்டும். 

2. பசய்னேள் இளச அநபள, இன்ிளச அநபள, பசொல்ிளச 
அநபள ன்று உதிர்  ள னென்று பளகப்டும். 

3. உதிர் அநபளதின் ணொத்டிள அநவு இண்டு. 

4. எற்ந ளதின் ணொத்டிள அநவு என்று.  

A. 1, 2  

B. 2, 3 

C. 3, 4 

D. 1, 4 

 

11. கொல்டுபபல்  ற்ி ின்பனம் கூற்றுகநில் சரிதொட: 

1. இபர் 1815 ம் ஆண்டு ிந்டொர் 

2. "டிொபி பணொனிகநின் எப்ிக்கஞம்" ன் டைள 1857 ல் லடிர். 

3. டிொபி பணொனிகநின் எப்ிக்கஞம் ன் டைிற்க்கொக டணினில் இனந்ட 
தொற்த்டக்க 600 பசய்னேள்களந டுத்டொண்டு உள்நொர். 

4. 'டிொபிம்' ன் பசொல்ள னடன் னடில் தன்ொட்டிற்கு பகொண்டு 
பந்டபர் இபொபொர். 
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A. 1, 2, 3 சரி   

B. 1, 3, 4 சரி 

C. 2, 3, 4 சரி 

D. 1, 2, 4 சரி  

 

12.பொனள் னடல் ஆதொடு அநளப பசொல்டொி 

      கனபி கொரிதம் கனத்டன் ஆகினேள்  

      என்ன் பதொன்  அடற்கிளத ிிளடத் 

      படொன்னள உளப்  

    ஆகுபதர்களந ற்ி கூித டைல் ட? 

A. ன்னூல்  

B. படொல்கொப்ிதம்  

C. அகத்டிதம்  

D. இக்கஞ பிநக்கம்.  

 

13. ின் பனம் ொல்கநில் கண்ஞடொசின் பசொல்ொட்சிளத பிநக்கும் 
ொல்? 

A. னத்டொ னத்டல்தபொ 

B. ல்ொனம் ல்ொ பநனம் ப தபண்டும் 

C. உண்ளணளத பசொல்ி, ன்ளண பசய்டொல் 

D. கொள ணஞிததொளச, கநத்ட ணஞிததொளச 
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14. டினபள்லர் ணொபட்த்டில் உள்ந கூடிதம் ணளக்  குளகதில் உள்ந 
படய்பத்டின் பதர்? 

 A. னனகன்  

 B. ணத்டச்சம்ணன்   

 C. சிபன்  

 D. பிொதகர்  

 

15. ணிட பறீு ன் இடளன த்டிதபர்? 

A. சொள இநந்டிளதன் 

B. ஆறுனக ொபர் 

C. ொிி இநந்டிளதன் 

D. ணளணள அடிகள் 

 

16. பொனத்டக: 

கித்படொளகதின் ிரிவுகள்             ொல்கள்  

1. குிஞ்சி  --         A. 35 

2. னல்ள  --         B. 29 

3. ணனடம் --           C. 33 

4. பய்டல் --         D. 17 
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A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 

B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 

C. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 

D. 1(A), 2(D),3(C), 4(B) 

 

17. பகன் பகல்ர் ற்ித கூற்றுகநில் ின்பனபற்றுள் சரிதொட ட: 

1. ணொற்றுத் டிொநிகநில் னடன் னடில் ட்ம் பற்பர் இபத. 

2. பகன் பகல்ர் ட பொழ்ொள் னலபளடனேம் இக்கிதடிடற்கொகச் 
பசபிட்ொர். 

3. இபர் பணொனி பதர்ப்ொநர் எனபரின் உடபினேன் உகம் ங்கும் சுற்ித் 
டிரிந்ட "பகன் பகல்ர்" ன் ிடிளத டபங்கி அடில் தசர்ந்ட என்ள 
தகொடி னொொளத கொட தகநொதடொர் ணற்றும்  

      ொர்ளப அற்தொர் ள்நிகலக்கு பனங்கிொர். 

4. ஆசிரிதர் ொிடொம்சன் இந்ட பி பணொனி பதர்ப்ொநர் அன்ி 
சல்ிபன் ன்பரின்  உடபினேன் பொழ்ந்ட பொொர்.  

A. 1, 2 சரி 

B. 1, 3 சரி 

C. 1, 4 சரி 

D. 2, 4 சரி  
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18. அததொத்டி டொசரின் ிள்ளநகநில் பொனந்டொடபர்: 

A. சுந்ட ொணன்  

B. ொசொ ொணன்  

C. ட்ொி ொணன்  

D. அம்ிகொ   

 

19. அப்ொ! ொன் தபண்டுடல்தகட் னள்னரிடல் தபண்டும் 

      ஆனதிர்க்பகல்ொம் ொன் அன்ன பசதல் தபண்டும்! 

-- தணற்கண் பள்நொர் ொடித ொில் தின்று பனம் அஞி ன்? 

A. உதர்வு பிற்சி அஞி  

B. இதல்ன பிற்சி அஞி  

C. உபளண அஞி   

D. டற்குிப்தற் அஞி    

 

20. இத்டின் பணொனிதில் "ிப்ொ" ன்ட? 

A. டைகம் 

B. னத்டகம் 

C. ொள் 

D. குிப்ன  
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21. டின.பி.க குித்ட ின் பனபற்றுள் சரிதொளட கூறுக: 

1. இபர் ஆங்கி பணொனிதில் ணிகுந்ட னளண பற்று இனந்டொர். 

2. கொந்டி டணினகம் பந்ட பொட ல்ொம் அபனளத தணள தச்சுக்களந 
டணினில் பணொனி பதர்த்டபர் இபத. 

3. இபர் தசுபட தொதப லபட, லபட தொதப தசுபட னும்  
னதற்சிதில் பபற்ி கண்பர். 

4. அண்ஞொ உள்நிட் அக்கொ இளநஜர்களந உஞர்ச்சி ணிகு தசிொல் 
டன்ொல் ஈர்த்டபர் டின.பி.க 

A. 1, 2 சரி 

B. 2, 3 சரி  

C. 3, 4 சரி 

D. அளத்டம் சரி. 

 

22. பொனந்டொளட கூறு: 

1. ிபி பனங்கல் ீந்டபொர் --  கதடச உனபக அஞி 

2. அன்கத்டில்ொ உதிர்பொழ்க்ளக -- இல்பொனள் உபளண அஞி 

3. டீதிொற் சுட் னண் -- உபளண அஞி 

4. அன்னம் அனும் உளத்டொதின் -- ில் ிள அஞி  

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 
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D. 4 

 

23. ணஞிதணகொ படய்பம் ணஞிதணகளக்கு பகொடுத்ட ணந்டிங்கநில் 
பொனந்டொடட: 

1. பொன் பனிதத பசல் 

2. இநளண குன்ொணல் இனக்க 

3. சிதற்று இனக்க  

4. ிளத்ட உனபத்ளட டுக்க  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

24. பொனத்டக: 

1. குட்டி டினக்குள் --    A. படொன்னூல் பிநக்கம்  

2. குட்டி டினபொசகம் --   B. கந்டர் கிபபண்ொ  

3. குட்டி கந்ட னொஞம் --  C. டினக்கனளப டிற்றுப்த்ட அந்டொடி  

4. குட்டி படொல்கொப்ிதம்  --D. ொடிதொர்   

A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 

B. 1(D), 2(B),3(C), 4(A) 

C. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 
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D. 1(D), 2(C),3(B), 4(A) 

 

25. ின்பனம் டிற்றுப்த்ட ொல்களந ொல்கநின் டளபன் ணற்றும் 
ொடிதபர் ன் னளதில் பொனத்டக:  

1. 5 ம் த்ட   --a. பசல்பக் கடுங்தகொ பொனிதொடன்  -- i) அரிசில் கினொர்  

 

2. 6 ம் த்ட   -- b. கல் ிதகொட்டித பசங்குட்டுபன்   -- ii) ஞர்  

 

3. 7 ம் த்ட   -- c. ஆறுதகொட்ொடு தசொடன்   -- iii) கொக்ளக ொடிிதொர்  

 

4. 8 ம் த்ட - d. டகடூர் ிந்ட இநஞ்தசல் இனம்பொள  -- iv)  கிர் 

A. 1(b)(ii), 2(c)(i),3(b)(iv),4(a)(iii) 

B. 1(b)(i), 2(d)(ii),3(c)(iii),4(a)(iv) 

C. 1(b)(ii), 2(c)(iii),3(a)(iv),4(d)(i) 

D. 1(d)(iii), 2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i) 

 

26. ணங்கம்ணொள் கொத்டில், கொதபரி ஆற்ின் குறுக்தக ஆளஞ கட்டித 
ணன்ின் பதர்? 

A. சப்ளதன்  

B. சிக்கதடபொதன்  

C. பிபர்ணன்  
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D. ொி  

 

27. பொனந்டொளட தடர்ந்ட டு: 

1. சுனன்றும் ற்ின்ட உகம் அடொல் 

      உனன்றும் உனதப டள    -- உகம் உனண்ளதொட 

2. படொடிப்னலடி கொச உக்கின் ிடித்படனவும் 

      தபண்ொட சொப் டும்   --- களந ித்டல்  

3. பசய்டக்க அல் பசதக்பகடும் பசய்டக்க  

      பசய்தொளண ஆதினும் பகடும்  ---  குற்ம் 

 

4. கடிபடொச்சி பணல்  ிக  படிடொக்கம்   

      ீங்கொளண தபண்டு பர்         --- சட்ம்  

 

A. 1 ணட்டும்  

B. 2 ணட்டும் 

C. 3 ணட்டும் 

D. 4 ணட்டும் 

 

28. பொனத்டக  :  

1. அண்ப் குடிதின் உண்ளப் ிக்கம்   --a) குறுந்படொளக    -- i) 
ணண்ஞிதல் அிவு  
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2. பசம்ன பதல் ீர்தொல்     -- b)   சிப்டிகொம் -- ii) ந்டிபிதல் 
அிவு  

 

3. டீம்ினி ந்டிம் ந்டல் பனந்ட    -- c) டினபொசகம் -- iii) கிணபிதல் 
அிவு    

 

4. எனளண தடொற்த்டின் தபறு பப்ின்   -- d)  டிற்றுப்த்ட --  iv) 
பொிதல் அிவு 

A. 1(c)(iv), 2(a)(i),3(d)(ii),4(b)(iii) 

B. 1(b)(i), 2(d)(ii),3(c)(iii),4(a)(iv) 

C. 1(b)(iv), 2(c)(iii),3(a)(ii),4(d)(i) 

D. 1(d)(iii), 2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i) 

 

29. ஜொீ பினடிள பற் னடல் டணினர்? 

A. கல்கி  

B. அகின்  

C. சொள இநந்டிளதன்  

D. அப்டல் குணொன் 

 

30. பிளட பல்ள ொற்ங்கொில் டள ொட்கள் ளபத்ட இனப்ர்? 
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A. 17-21  

B. 21-25  

C. 25-29  

D. 29-33  

 

31. "அடிகதந படன்ொடு, படன்ொத அடிகள்" ன்று ணளணள அடிகளந 
னகழ்ந்டபர் தொர்? 

 

A. சுடொ  

B. கிதொஞ சுந்டொர்   

C. ளபதொனரி ிள்ளந  

D. ரிடிணொற் களஜர்   

 

32. பொனத்டக: 

 

1. அரி   --     A. கலத்ட  

2. அநன    --     B. னத்டப்ல்  

3. ணிறு  --       C. படீு  

4. பநவு  --     D. ணொத்டிள 

 

A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 
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B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 

C. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 

D. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 

 

33. ளனத கனிடலும் னடித னகுடலும்  

        பலபல் கொ பளகதிொத  

 

--- கூித டைல் ட? 

  

A. டினக்குள்  

B. ன்னூல்   

C. படொல்கொப்ிதம்  

D. னொனூறு    

 

34. கொக்குறுக்கத்டின் பளககள் த்டள? 

 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. டவும் இல்ள 
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------------------------------------------------------------- 

 

35. ிரித்ட லடக: 

 

டிற்றுப்த்ட  

 

A. டிற்று + த்ட  

B. டிற்றுப் + த்ட    

C. த்ட + இன் + இற்று + த்ட    

D. டின் + இற்று + த்ட   

 

36. ின்பனபற்றுள் பற்ில் பல்ிம் ணிகொட? 

 

a. ண்னத்படொளக 

B. பிளத்படொளக 

C. உபளணத்படொளக 

D. ஏபலத்ட என பணொனி 

 

37. பொழ்டல் தபண்டி பொய்  கூதன், பணய் கூறுபல் -- கூிதபர்? 

 

a. டின.பி.க  
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B. ல்ந்டபொர் 

C. ணனடன் இநொகொர்  

D. பள்நொர்  

 

38. இங்கிொந்ட பசொல்படற்கு ல்ொம் இந்டிதொ டளதளசக்கும் ன்ட 
டபறு. இந்ிள ப்தொதடொ ணொிபிட்ட. இந்டித ணக்கநின் ண்ஞங்களந 
ீங்கள் ஈதற் தபண்டும். -- கூிதபர்? 

 

A. அம்தத்கொர்   

B. கொந்டி  

C. னத்டொணிங்கர்  

D. தடொி   

  

39. பொனத்டக: 

 

1. அஞிதன்தொ ொடளளண சொன்தொர்க்கு  அஃட    -- A.இளஞ தணொள    

2. ன்டத்டொல் ய்டல் நிபடன் தொர்ணொட்டும்     --   B. கூளன தணொள   

3. ொளப பிநக்கும் வுன் டப்னணின்   --        C. எனவு தணொள  

4. கணனக் கணனத் டணினிளச ொடிொள்    --       D. பொனிப்ன தணொள  

 

A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 
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B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 

C. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 

D. 1(C), 2(B),3(D), 4(A) 

 

   -- 

 

40. ிபணொனி பசொல் அல்ொடட ட: 

 

A. உற்சொகம் 

B. சங்கம் 

C. அதொர்  

D. ஆதொக்கிதம்   

 

41. பொனத்டக: 

 

1. தபடொண்தம்     -- A. டினப்ொடிரி னினைர்  

2. கலூர்      --     B. ஆபொய்  

3. குனகூர்    --      C. டினணளக் கொடு  

4. ணடள     --       D. ஆழ்பொர் டினகரி   

 

A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 
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B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 

C. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 

D. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 

 

42 ின்பனம் டைல்கநில் பனம் ிரிபின் அடிப்ளதில் பொனந்டொடட ட: 

 

A. கம்ொணொதஞம் 

B. சீொப்னொஞம் 

C. சீபக சிந்டொணஞி 

D. பில்ிொடம்  

 

43. ின் பனம் ொில் உள்ந ொ பளகளத கூறுக: 

 

ீரின் டன்ளணனேம் டீதின் பபம்ளணனேம் 

சொொச்  சொர்ந்ட 

டீத் டீனம் 

சொல் ொொன்  தகண்ளண  

சொச் சொச் சொர்ந்ட  

டீத் டீத் டீர்தொல் ொதட   

 

A. தரிளச ஆசிரிதப்ொ  
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B. இளஞ குள் ஆசிரிதப்ொ   

C. ிள ணண்டி ஆசிரிதப்ொ 

D. அடிணிணொற்று ஆசிரிதப்ொ 

 

44. பொனத்டக: 

 

1. பட்கொர் தணற் பசல்லுடல்      --A.  டம்ள  

2. உட்கொட டிர் ஊன்ல்       -- B. பஞ்சி  

3. அடிப்  பொனபட     --    C. பொச்சி    

4. தில் கொத்டல்      --      D. கொஞ்சி  

 

A. 1(B), 2(D),3(C), 4(A) 

B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 

C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 

D. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 

 

45. சுபீன் ொடு சிறுகளடளத "அடித்டநம்" ன் பதரில் பணொனி 
பதர்த்டபர்? 

  

A. ணொசொணி  

B. குப்னசொணி  
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C. ொணசொணி  

D. தொச்சொணி   

 

46. பொனள் னடல் ஆினும் தடொற்ினன் ஆனுள்  

       பிள னடல் ணொத்டிள பினொக்கள் பிளக்குிப்த  

 

-  ன்னூல் இடள குிக்கிட? 

 

A. படரிிள பிளனற்று 

B. குிப்ன பிளனற்று 

C. படரிிள பதபச்சம் 

D. குிப்ன பதபச்சம்  

 

47. ட சரி: 

 

A. படொண்டற்று என்ட  

B. படொன்டற்று எண்ட 

C. படொன்டற்று என்ட 

D. படொண்டற்று எண்ட 

 

------------------------------------------------------- 
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48. சங்கப்னபர்கள்  பணொத்டம் த்டள தர்? 

 

A. 46 

B. 48 

C. 63 

D. 72 

  

 

49. ரிடிணொற் களஜர் ற்ி ின்பனம் கூற்றுகநில் டபொட: 

 

1. ரிடிணொற் களஜர் டணினிலும், ஆங்கித்டிலும் ல்களக் கனகத்டின் 
னடல் ணொஞபொகத் தடர்ச்சி பற்ொர். 

2. அபனக்கு ஆக்ஸ் தொர்ட் ல்களக்கனகம் ஞி பனங்க னன் பந்டட, 
அொல் அபர் அடள ணறுத்ட பிட்ொர். 

3. அபர்  டட படீ்டிற்கு கல்பி கற்க பந்ட ணொஞபர்களந "இதற்ணிழ் 
ணொஞபர்கள்" ன்று அளனத்டொர். 

4. சூரித ொொதஞ சொஸ்டிரி ன் டட ப பணொனிப்  பதள "டிப்ொசு 
படொளக" ன்னும் டைள லம்தொட "ரிடிணொற் களஜர்" ன்று  டணினில் 
ணொற்ிொர். 

 

A. 1 ணட்டும்  
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B. 2 ணட்டும் 

C. 3 ணட்டும்  

D. 4 ணட்டும்  

  

50. பொனத்டக: 

 

1. ொரி ொரி       --                A.  இதற்சீர் பபண்ளந  

2. ர்னகழ் கிர்        --          B. தபொன்ொசிரிதத்டளந   

3. டொணளப்ன குநத்த்டிித      --    C. ிளபதொன்ொசிரிதத்டளந     

4. அக்கள னட       --           D. கித்டளந   

 

A. 1(B), 2(D),3(C), 4(A) 

B. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 

C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 

D. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 

  

51. டினந்டித டிொபி பணொனிகநின் சரிதொ பரிளசதொக கூறு 

 

A. டணிழ் - ணளதொநம் - கன்ம் - படலுங்கு - குகு - டல   

B. டணிழ் - ணளதொநம் - படலுங்கு - கன்ம் - குகு - டல 

C. டணிழ் - ணளதொநம் - படலுங்கு- கன்ம் - டல - குகு 
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D. டணிழ் - படலுங்கு - ணளதொநம்  - கன்ம் - டல - குகு 

 

52. டிொபி பணொனிகளந ணிகுடிதொக ஆய்வு பசய்டள்ந ல்களக்கனகம்? 

 

A பசன்ள ல்களக்கனகம் - பசன்ள  

B. அண்ஞொணள ல்களக்கனகம் - சிடம்ம்  

C. அண்ஞொ ல்களக்கனகம் - பசன்ள  

D ொடிடொசன் ல்களக்கனகம் -- டினச்சி  

 

53.டிபண் கீழ் கஞக்கு, டிபண் தணல் கஞக்கு - இந்ட பசொற்கநில் 
"கஞக்கு" ன்டன் பொனள் ன்? 

 

A. கொப்ிதம்  

B. டைல்  

C. உள  

D இக்கிதம்  

 

54. ின்பனபற்றுள் டபொட: 

A. குளப ன்ட பண்கள் ல அல்ட என்ட தர் ளக தகொத்ட ஆடும் 
ஆட்ம்.  

B. ஆண்கலக்கு பக்கண் டடித்டொல் ல்ட. 
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C. பண்கலக்கு இக்கண் டடித்டொல் ல்ட. 

D. "ொண்டில்" ன்ட பண்கள் பிளநதொடும் பிளநதொட்டுகநில் என்று. 

 

55. சிறுொஞொற்றுப்  ளதில் "ஏய்ணொன் ொடு" ன்று குிப்ி டும் குடி? 

A. ணடொந்டகம் 

B. டிண்டிபம்   

C. பிலப்னம்   

D. பசங்கல்ட்டு   

 

56. ின் பனம் டைல்கநில் ஆசிரிதர் பதர் படரிதொட டைல்கள்: 

 

A. னக்கூற் ள்ல  

B. னத்படொள்நொதிம்     

C. ந்டிக் கம்கம்    

D. அளத்டம் 

 

57. 1 னடல் 8 பள உள்ந ண்களந லத்டொல் லட, அபற்ில் பனம் 
பணன்படொர் குற்ிதலுகங்கநின் ண்ஞிக்ளக த்டள? 

 

A. 02 

B. 03     
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C. 04    

D. 05 

 

58. பொனத்டக: 

 

1. டினனனகொற்றுப்ள        --  a.  ணளப்ொடு கொம் -- i. 583  

2. பனம்ொஞொற்றுப்ள    --  b. கூல் டணிழ்   -- ii. 782 

3. கூத்டொற்றுப்ள             --  c. கவுநொற்றுப்ள  -- iii. 317 

4. ணடளக் கொஞ்சி                --  d. சனடொதப் ொட்டு -- iv. 500    

 

A. 1(c)(iii), 2(d)(iv),3(a)(i),4(b)(ii) 

B. 1(b)(i), 2(d)(ii),3(c)(iii),4(a)(iv) 

C. 1(c)(iv), 2(d)(iii),3(a)(ii),4(b)(i) 

D. 1(d)(iii), 2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i) 

 

59. பொனத்டக: 

 

1. ொணக்கல் கபிஜர்         -- a.  டள ணொஞிக்கம்   -- i. குஞ்சம்ணொள் - 
டளசொணி  

2. சுடொ      --          b. கக சுப்ன த்டிம்    -- ii. ககசள - க்குணி 
அம்ணொள்  
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3. பனஞ்சித்டிொர்      -- c. தபங்க ணகொிங்கம்   -- iii. பசண்கம் - 
டினதபங்கம்  

4. ொடிடொசன்              --  d. இொச தகொொன்  -- iv. அம்ணஞி - 
பபங்கட்  

 

A. 1(c)(iii), 2(d)(iv),3(a)(i),4(b)(ii) 

B. 1(c)(i), 2(d)(ii),3(a)(iii),4(b)(iv) 

C. 1(c)(iv), 2(d)(iii),3(a)(ii),4(b)(i) 

D. 1(c)(iv), 2(d)(iii),3(a)(i),4(b)(ii) 

 

60. பொனத்டக: 

 

1. பல்லுக்கு      --     A.  தொ  

2. கனம்னக்கு       --    B. ண்தொ   

3. பொளனக்கு       --    C. தடதொ   

4. படன்ளக்கு    --    D. பண்டிததொ   

 

A. 1(B), 2(D),3(C), 4(A) 

B. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 

C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 

D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 
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61. பொனத்டணற்ளட தடர்ந்ட டு: 

 

A. குொத்டி ொல் -- இன்ொ பசய்தொளண   

 

B. சிபஞ சிடர் க்டி -- உதிர்கநித்டில் அன்ன 

 

C. அரிச்சந்டிொ ொகம் - சத்தபொொக இனக்க தபண்டும் 

 

D. இததசுபின் ணளன பசொற்பொனிவு - ளகபரித்டில் அன்ன  

  

 

62. 5 ங்கள், 47 னபங்கள், 3776 ொல்கள் பகொண் டைல் ட? 

 

A. சீொப்   னொஞம்   

B. இட்சஞித தொத்டிரிகம்  

C. ொஞ்சொி சடம்  

D. உணர்கய்தொம் ொல்கள்  

 

63. ின்பனபற்றுள் சரிதொட: 
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A. ஆய் அன்ின் - பொடிளக   

B. கொரி - பகொல்ி ணள   

C. ம்னணள - அடிதணொன்  

D. தகன் - டகடூர்  

 

64. ின்பனபற்றுள் டபொட:: 

 

A. டநசி  சொற்ிள லுணிச்ளசனேன் கந்ட தடய்த்ட ப ள 
குஞணொகும். 

B. கீன பல்ிதிளத னளண டதினன் தசர்த்ட பபறும் பதிற்ில் த்ட  
ொட்கள் உண்டு ப ணஞ்சள் கொணொள குஞணொகும்.    

C. கரிசொங் கண்ஞி பசரிணொஞ தகொநொள சரி பசய்னேம்.  

D. கற்ொளன பண்கநின் கர்ப் ள  சொர்ந்ட தொய்களந தொக்க பல்ட.  

 

65. "ணஞி கரின் ணனங்கு பசல்பொன் " ன்னும் ொஞ்சொிசடப் ொில் 
'ணஞி கர்' ன்று குிப்ிப்  டுபட? 

 

A. அஸ்டிொனம்  

B. இந்டி னரி 

C. அததொத்டி  

D. அங்க தடசம்  
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66. "அடிகள் ீத அனலக! " -- தொர் தொரிம் கூிதட? 

 

A. தகொபன்  - கவுந்டி அடிகநிம்  

B. சீத்டள சொத்டொர் - இநங்தகொபடிகநிம்  

C. பள்நிதம்ளண - கொந்டி அடிகநிம் 

D. டிகம் சொணிதொர்- இொணிங்க அடிகநிம்   

 

67.பொனத்டக: 

 

1. ணங்கல்        -- A.  குங்கு   

2. ஊகம்        --   B. ன்ி   

3. கொம்        --   C. சிங்கம்   

4. தகனல்     --   D. னடள    

 

A. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 

B. 1(C), 2(B),3(D), 4(A) 

C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 

D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 
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68. டபொட ட? 

 

A. பன்ளணதிற் சிந்டட  -- பொய்ளண    

B. இநளணதிற் சிந்டட  --   தொய் ிஞி இன்ளண    

C. னுளளணதிற் சிந்டட          --   ொஞம்    

D. குனுளளணதிற் சிந்டட    --   கற்ன  

 

69. ணத்டித அசு டணிளன பசம்பணொனிதொக அிபித்ட பனம்? 

 

A. 2002 அக்தொர்  

B. 2003 அக்தொர்  

C. 2004 அக்தொர்  

D. 2005 அக்தொர்  

 

70. ின்பனம் இளஞகநில் சரிதொட ட? 

 

A. ொடி - களணகள் 

B. கண்ஞகி - கண்கநொல் சிரிப்பன் 

C. ீதகசி - கரித கூந்டள உளதபள் 

D. னென்றுள அளதொர் - னென்றுளதின் னபர்    

 



   TNPSC                         (             - 100        ) 
  

 32                 :              .         ,      .   9444754427 
 

71. ின்பனம் இளஞகநில் சரிதொட ட? 

 

1. ொடி - களணகள் 

2. கண்ஞகி - கண்கநொல் சிரிப்பன் 

3. ீதகசி - கரித கூந்டள உளதபள் 

4. னென்றுள அளதொர் - னென்றுளதின் ளணந்டன்    

 

A. 1 ணட்டும்  

B. 2 ணட்டும்  

C. 3 ணட்டும்  

D. 4 ணட்டும்   

 

72. பொனந்டொடட ட? 

 

அண்ல் னடல் ொ பிநிம்ன ிக்கும் லத்டக்கள்  

 

A. இ  

B. ஈ  

C.    

D. எந   
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73. "கற்ட ளகணண் அநவு" ன்று ொடித அவ்ளபதொர் ந்ட டைற்ொண்டிள 
தசர்ந்டபர்? 

 

A. 10 ம் டைற்ொண்டு  

B. 11 ம் டைற்ொண்டு  

C. 12 ம் டைற்ொண்டு   

D. 13 ம் டைற்ொண்டு   

 

74. ஞ்தசொடி னிபள ற்ி ின்பனம் கூற்றுகநில் டபொட: 

 

1. ஞ்தசொடி னிபர் டணினிலும், பபணொனிதிலும் னளண பற்பர்  

 

2. இபட டந்ளட கொணொட்சி தடசிகர். 

 

3. ஞ்தசொடி னிபர் டபிதொகி சிபொதங்கள் தடொறும் பசன்று 
இளபள பனிொட்டு பந்டொர். 

 

4. ணடள கத்டொர் தகட்டுக் பகொண்டற்கு இங்ஙக இபர் டினபிளநதொற் 
னொஞத்ளட இதற்ிொர்.  

 

A. 1 ணட்டும்  

B. 2 ணட்டும்  
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C. 3 ணட்டும்  

D. 4 ணட்டும்   

 

75. ஆஞம் ன் பசொல் குிக்ககொட ட.? 

 

A. தொள   

B. கல்   

C. தகொனி   

D. னத்ட    

 

76. அக்கள பரிளசப்டி லடக: 

 

A. னிி   னில்    னொல்   னல்  

B. னில்   னல்     னொல்   னிி 

C. னொல்   னில்    னிி   னல் 

D. னல்    னொல்   னில்   னிி 

 

77. பொனத்டக: 

 

1. பனபொன்         -- A.  ிகழ் கொ இளிள    

2. கொஞொன்        --   B. இந்டகொ இளிள    
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3. ொர்த்டொன்         -- C. டிர்கொ இளிள    

4. க்கிொன்      --   D. டிர்ணள இளிள     

 

A. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 

B. 1(C), 2(B),3(D), 4(A) 

C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 

D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 

 

78. ிரித்ட லடக: பபவ்பினப்ொஞி   

 

A. பபவ்வு + இனப்ன + ஆஞி  

B. பபவ் + பினப்ன + ஆஞி   

C. பபம்ளண + இனம்ன + ஆஞி  

D. பபம்ளண + இனப்ன  + ஆஞி 

 

79. சரிதொ குட இக்கஞத்ளட தடர்ந்ட டு: பந்படன்  

 

A. ப + த் (ந்)  + த் + அன் + ன்    

B. பொ  + த் (ந்)  + த் + அன் + ன்  

C. பொ (ப) + த் (ந்)  + த் + அன் + ன்   

D. பொ (ப) +  ந்  + த் + அன் + ன்   
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80.பொனத்டக: 

 

1. ிற்க தணில்ள        -- A.  க. சச்சிடொந்டன்    

2. டணிழ்ப் சி           --   B. னடிதசன்    

3. ஏய்வும் தனும்         --   C. சொள இநந்டிளதன்     

4. தொர் கபிஜன்      --   D. பனஞ்சித்டிொர்  

 

A. 1(C), 2(A), 3(D), 4(B) 

B. 1(C), 2(B),3(D), 4(A) 

C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 

D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 

 

81.அலக்கொறு உளதொன்கண் ஆக்கம் தொன்று இல்ள  

A. எலக்கம் இல்ொட ஊக்கம்      

B. எலக்கம் இொன்கண் ஊக்கம்    

C. எலக்கம் இல்ொட உதர்வு    

D. எலக்கம் இொன்கண் உதர்வு   

 

82. ின்பனம் இக்கஞ குிப்ிற்க்கு ற் பசொற்களநத்  தடர்ந்ட டு:   

        அன்பணொனித்படொளக, இனபதபொட்டு ண்ன படொளக   
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A. அம்கண், ணொணம்   

B. பொனடகர், கனங்குதில்  

C. இறுபள, ளங்கிநி    

D. உிதடி, ொசிள     

 

83. "டணிழ்ந்டி" ன்று னகனப்டும் ல்ப அசன் தொர்? 

A. னடொம் ந்டிபர்ணன்    

B. இண்ொம்  ந்டிபர்ணன்  

C. னென்ொம் ந்டிபர்ணன்    

D. ந்டிபர்ணன்   

 

84. கொந்டிதடிகள் ள்நிதில் டிக்கும் பொலட ந்ட பொர்த்ளடளத டபொக 
லடிர்? 

A. Cattle   

B. Kettle 

C. Kattle 

D. ketle   

 

85.கற்றுளஞ னட்டி கின் ொய்ச்சினும்  

     ற்றுளஞதொபட ணச்சிபொததண  -- ன்று ொடி, டினப்ொடிரி னினைரில் 
கள தசர்ந்டபர்? 
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A. டினஜொ சம்ந்டர்    

B. டினொவுக்கசர்  

C. சுந்டர்  

D. ணொஞிக்க பொசகர்  

 

86. "ஊன் கந்ட உதிர் கந்ட டபட்ொணல் இிப்டதப" ன்று பள்நொர் 
னகலம் டைல் ட? 

A. டினப்ல்ொண்டு     

B. டினபொய் பணொனி  

C. டினபினத்டம்   

D. டினபொசகம்   

 

87. சரிதொ பசொற்தொள தடர்ந்ட டு: 

A. ஞ்சிபதொநிர் பிஞ்சுகுநிர் ல்பம் அடங்க       

B. பிஞ்சுகுநிர் ஞ்சிபதொநிர் ல்பம் அடங்க 

C. பிஞ்சுபதொநிர்  ஞ்சிகுநிர் ல்பம் அடங்க 

D. ஞ்சிகுநிர் பிஞ்சுபதொநிர் ல்பம் அடங்க 

 

88.ொணக்கல் கபிஜர் த்டித இடனின் பதர்? 

A. அிவுக்கல் 

B. தொகணித்ன்  
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C. ிஞ்சணித்ன் 

D. டொய் டணிழ்  

 

89. ம்.ி. ொணச்சந்டினுக்கு "பொன்ண பசம்ணல்" ன் ட்த்டிள 
அநித்டபர் தொர்? 

A. அிஜர் அண்ஞொடள  

B. களஜர் கனஞொிடி   

C. கினொந்ட பொரிதொர்  

D. பரிதொர்   

 

90. டணிழ் பிடு டெடில் உள்ந பணொத்ட கஞிிகநின் ண்ஞிக்ளக? 

A. 266 

B. 276  

C. 286 

D. 296  

 

91. 78521 ன் அன ண்ஞின் டணிழ் ண்ளஞக் கொண்க: 

A. அனஉக 

B. னஉகஅ  

C. அனகஉ 

D. அனஉக      
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92. "டவ்ளப" ப்டுபள்? 

A. சீதடபி  

B. னெதடபி  

C. டினணகள் 

D. ணர்ணகள்  

 

93. பொனத்டக: 

 

1. அறுபர்க்கு இளநத ங்ளக                                      -- A. 
த்கொநி    

2. இளபள ஆல் பகொண்னநிதபள்                   -- B. டர்க்ளக    

3. தனம் கினித்டபள்                                                  -- 
C. பகொற்ளப      

4. ிரி ணதிர்த்டள ீம் ிதபள்                            -- D. 
ிொரி 

A. 1(C), 2(B), 3(D), 4(A) 

B. 1(D), 2(A),3(B), 4(C) 

C. 1(D), 2(A),3(C), 4(B) 

D. 1(B), 2(A),3(C), 4(D) 
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94. சரிதொளடத் தடர்ந்ட டு: 

 

1. னசிி தசொன ணன்ின் டளனகம், அங்கு சுள்நி னும் பரித 
ஆற்ில் தபர்கள் ணக்கங்கள் ஆற்றுத்டளகள் கங்கிப்  தொகும்டி 
பந்ட ின். 

2. அக் கங்கலக்கு  உரித தபர்கள் பொன்ளச் சுணந்ட பந்ட அடற்க்கு 
ஈொக ணிநளகப் பற்று பசன்ர். 

3. இச் பசய்டிதிள ட்டிப்ொள கூறுகிட. 

4. ட்டிப்ொளளத லடிதபர் உனத்டின் கண்ஞொர். 

A. 1, 2 சரி   

B. 2, 3 சரி   

C. 1, 4 சரி  

D. 2, 4 சரி   

 

95. ின் பனபர்கநில் ொடிதின் குடும் உறுப்ிர் அல்ொடபர் தொர்? 

A. டங்கம்ணொ    

B. பசல்ம்ணொ   

C. கண்ஞம்ணொ   

D. சகுந்டள   
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96.  ொண்டித ொட்டின் பகொற்ளக   னத்டிள சிப்ிக்கும் டைல்கள் ளப? 

A. ட்டிப்ொள, ணடளக்கொஞ்சி   

B. சிறுொஞொற்றுப்ள, ணடளக்கொஞ்சி    

C. ட்டிப்ொள, சிறுொஞொற்றுப்ள 

D. ட்டிப்ொள, னொனூறு  

 

97. "ணவ்பறீு எற்னிந்ட உதிரீன எப்வும் 

         பந்டளணக்கு இணொய்த் டிரிொவும் ஆகும் 

--- இவ்பிடின் டி னஞனம் பசொல்? 

A. கன ணன்ன்     

B. பனஞ்பசல்பம்    

C. ிம் கந்டொன்    

D. தனொர்   

 

98. னகம்ணட ிதின் டொதொர் பதர்? 

A. கடீொ    

B. ஆணிொ  

C. ஆதிொ  

D. ொத்டிணொ  
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99. "ணிடின் தொக்கம் உதர்ந்டடொகவும், டெய்ளணதொடொகவும் இனந்டொல் 
ணட்டும் தொடொட. அடள அளனேம் பனினளனேம் டெய்ளணதொடொகவும், 
ினக்குத் டன்ம் டொடடொகவும் இனக்க தபண்டும்" -- தொனளத கூற்று? 

A. கொந்டி  

B. அம்தத்கர்   

C. பிதபகொந்டர்   

D. டொகூர்   

 

100. பொனத்டக: 

1.பொி பொதில் ந்டபித்டொன் பொய்டீர் எலக்க 

   பி ின்ொர் படு பொழ்பொர்                                       -- 
A. டொப்ிளச பொனள்தகொள்     

2.இந்டொர் இந்டொர் அளதர்  சித்ளடத்    

    டந்டொர், டந்டொர் டளஞ                                           -- 
B. ில் ிள பொனள்தகொள்     

3.பனபல் உநபொனபன் இன்ில்ள ன்னும் 

    பனளண உளத்டடில் னேகு                                          
-- C. ஆற்றுீர் பொனள்தகொள்      

 4.அன்னம் அனும் உளத்டொதின் இல்பொழ்க்ளகக்குப்                               

    ண்னம் தனும் அட                                                   
--  D. னட்டுபிற் பொனள்தகொள்   
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A. 1(C), 2(B), 3(D), 4(A) 

B. 1(D), 2(A),3(B), 4(C) 

C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 

D. 1(B), 2(A),3(C), 4(D) 

 

       :  

 

01-C  02-C  03-B 04-A  05-B  06-D   07-B  08-B  09-D  10-B   

 

11-D  12-B  13-B 14-C   15-C  16-A  17-B  18-A  19-B  20-B 

  

21-D  22-C  23-B 24-D   25-C  26-C  27-B  28-A  29-B  30-B 

 

31-B  32-C  33-B  34-B  35-C  36-B  37-C  38-A  39-D  40-C 

 

41-D  42-C  43-B  44-D  45-B  46-B  47-A  48-B  49-A  50-B  

 

51-C  52-B  53-B  54-D  55-B  56-D  57-D  58-A  59-D  60-D 

 

61-B  62-B  63-A  64-B  65-B  66-B  67-C  68-A  69-C  70-D 
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71-D  72-D  73-C  74-B  75-D  76-D  77-A  78-C  79-C  80-A 

 

81-D  82-A  83-C  84-B  85-B  86-D  87-A  88-B  89-C  90-C 

 

91-D  92-B  93-B  94-D  95-B  96-B  97-C  98-B  99-A  100-C 

 

 


