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   பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் & 20 ஆம் நூற்றாண்டு -103    
1. னத்ிின் னத்ாய்ப்தாய்த் ிகழ்து ாடகக்கலன, 

இல், இலைால் காதுக்கு ட்டும்ான் இன்தம், 
கூத்ால் கண்ணுக்கும் இன்தம் ன்று டுத்துலத்ர் ?                      

[A] டி.கக.ைண்னகம்     [B] ைங்காஸ்        
[C] தம்ல் ைம்ந்ணார்           [D]டி.கக.ஸ்.ைககார்      

2. தினணாருலகக் கூத்துக்கலப ாி ஆடி 
னைய்ில கூறுது தல் ற்றும் ஆைிரிலத்கர்க ?                     

[A] ிககலன, ைீத்லனச்ைாத்ணார்        

[B] ைினப்திகாம், இபங்ககாடிகள்           

[C] னால்காப்திம், இபங்ககாடிகள்        
[D] அகத்ிம், அகத்ிர்         

3. ிழ் ிலப்தடம் ‚இத்க் கண்ரீ்‛ வ்லக ாடகம்?           

[A] குநஞ்ைி          [B] னாற்றுாடகம்         

[C] னாண்டிாடகம்          [D] னக்கூடற்தள்ளு    

4. னதாருத்துக : 
[A The Secret Way     - இனக்குப்திள்லப       

[B] The Hernit  - ைனைகனாைணச் னைட்டிார்        

[C] ைத்ிி  - ககால்டுஸ்ித்      

[D] ைைாங்கி       - னிட்டன் தின                                 
[A]  2   1   4   3      [B]  4   2   3   1   
[C]  3   1  2   4   [D]  4   3   1   2 

5. கக்ஸ்திரின் ாடகங்கலப ிாக்கம் னைய்ர் ? 

[A] டி.கக.ைண்னகம்     [B] ைங்காஸ்        
[C] தம்ல் ைம்ந்ணார்           [D]டி.கக.ஸ்.ைககார் 

6. ாடக உனகில் னதாருந்ா என்லநத் கர்க :       

[A] ாடக உனகின் இலன    – ைங்காசு       
[B] ிழ் ாடக லனலாைிரிர்  – ைம்ந்ணார்           

[C] ிழ் ாடக ந்ல      – தம்ல் ைம்ந்ணார்      
[D] ிழ் ாடக றுனர்ச்ைி ந்ல – ைண்னகணார் 

7. னதாருத்துக :   

[A] ங்க சூபாி      (1) ினனாணந்ர்        

[B] டம்தாச்ைாரி ினாைம்   (2) காைி ிசுார்    

[C] ைாகுந்னம்            (3) லநலனடிகள்   

[D] இா ாடகம்        (4) அருாச்ைனகிார்      

[A]  1  3  2  4        [B]  1  3  4  2    

[C]  4  3  2  1     [D]  1  2  3  4 
8. கைி உர்வுகலபத் தூண்டும் ாடகத்ின் டுில் 

ஆங்கிகனலக அிலத் லாண்டி ாடகம் () 
தாடல்கள் ‚னகாக்கு தநக்குடி தாப்தா‛ – ல ளிர்                  
[A] தாிார்          [B] தரிிாற்கலனஞர்       

[C] ன.னதா.கிருஷ்ைாி         [D] டி.கக.ஸ்.ைககார்  

9. ைனா அனங்கலப கருப்னதாருபாக னகாண்டுாடகம் 
தலடத் ‚ககால் சுாிான்‛ ாடகல்னாது ?              

[A] ண்ரீ் ண்ரீ்             [B] னதருாகண ைாட்ைி               

[C] எரு இந்ிக் கவு          [D] அலனகாலை   
10. ‚ன்று ினேம் இந் சுந்ித் ாகம் ; ன்று டினேம் 

ங்கள் அடிலின் காகம்‛ – ன்று தாடிர் ார் ?                   
[A] தாிார்          [B] தரிிாற்கலனஞர்       

[C] ன.னதா.கிருஷ்ைாி         [D] டி.கக.ஸ்.ைககார் 

11. ட்டனத்து அைலக்கிஞாக இருந்து ஜீன்ார் 
அடிருடிாக இருக்க திடிக்கால் னபிகநி கதாது 
தாிால ஆரித்ர்கள் ார் ?        
[A] சுப்திி ைிா, தாிாைன்                  

[B] .உ.ைிம்தம் திள்லப, தானகங்கா ினகர்                 

[C] னத்து இானிங்கத்கர், .உ.ைிம்தம் திள்லப               
[D] காத்ாகாந்ி, ிரு.ி.கல்ாசுந்ம்      

12. ‚ங்னகங்கு காினும் ைக்ிடா‛ – தாடிர்                 
[A] தாிார்           [B] தாிாைன்          

[C] கிி    [D] ாக்கல் கிஞர்                

13. னைன்லண ாகாத் ிழ்ச் ைங்கம் ந் ஆண்டு 
‘கிி’ ன்ந தட்டத்ல ‚கைிக ிாகம்‛ 
திள்லபக்கு ங்கிது ?               
[A] 1876       [B]  1903     

[C]  1954           [D] 1940     

14. ‚ாக்கல் கிஞர்‛ ன.இானிங்கம் திள்லபின் 
காப்திப் தலடப்லதத் கர்க ?        

[A] அனும் அளும்             [B] ைங்னகானி         

[C] ிழ்கன்        [D] ிழ்னர்          

15. ‚கத்ிின்நி த்ின்நி னேத்னான்று ருகுது‛ உப்ன 
ைத்ாக்கிக ரிகள் ங்கு தாடப்தட்டது ?           
[A] ைதர்ி ஆஸ்ம்      [B] ண்டி     

[C] ககபா            [D] காண்ம்                
16. ‚உலக்கிஞர்‛ – சுா உலகள் அல்னாது ?      

[A] ண்ரீின் ப்தம்ான் அலனகள்        

[B] ாலத் ண்டுக்கா டுக்கின்ந கணுக்கள் உண்டு            

[C] ஆக்கி அலககா ஆிம் கண்கள் கண்டும்      
[D] கைாகம் ான் அகைாகன்        

17. த்ிாசு ன்னும் அங்கைாி ன்று அநிப்தடும் 
ாிாைன் ந் னலணப்னதரில் அலக்கப்தட்டார்   ?   

[A] கல்ான் ஜி      [B] ி      

[C] கனாப்ரிா       [D] குைிகர் 

18. னதாருத்துக : 
[A] கிாஞ்ைனி          - சுா       

[B] னதாங்கல் தரிசு       - னதருஞ்ைித்ிணார்        

[C] ைாின் னத்ம்   – ாிாைன்       

[D] கணிச்ைாறு        - கண்ாைன் 

[A]  2   1   4   3      [B]  4   1   2   3   

[C]  3   1   2   4   [D]  4   3   1   2  

19. கிி தாடல்கபில் து / ல ைரி  

I.தாட்டுக்னகாரு னனன் தாிடா  

II.காட்டத்ில் கனேது னள்லபப்தசு – அங்கக   

III.ங்லகாய்ப் திநப்தற்கக - ல்ன  

IV.கம்தன் கினேண்டு கனைம் ிலந துவுண்டு 

[A] I, ைரி III று           [B] II,ற்றும் III ைரி         

[C] I, று IV ைரி         [D] I,II,III, ற்றும் IV ைரி  

20. ‚னிணம் னபிம் ன்நால் ைிறுகலனன்லணம்‛                           

[A] ா.தி.கைதுப்திள்லப         [B] .க.சு      

[C] தாிார்           [D] இாஜாஜி      

21. ‚ிழ் ைிறுகலின் ிருனெனர்‛            

[A] இாஜாஜி                   [B] ன.ாைன்            

[C] னௌணி              [D] சுா    

22. னதாருத்துக :   

[A] காலண     (1) இாஜாஜி        

[B] அன்தபிப்ன     (2) தாிார்     

[C] லனனா ஜ்னு     (3) கு.அகிரிைாி   

[D] னகனாக ம்லத    (4) .க.சு.ர்      

[A]  1  3  2  4        [B]  1  3  4  2    

[C]  3  4  1  2     [D]  1  2  3  4 

23. ‚கஜம்ஸ்ஹாட்னி கைஸ்‛ சுஜாா இற்னதர் ன்ண ?       

[A] காச்ைனம்           [B] ிருத்ாச்ைனம்         

[C] ங்காஜன்              [D] ாஜககாதால்    

24. அகினன் தல்கபில் ைாகித்அகானி தரிசு னதற்நது              

[A] கங்லகின் லந்ன்       [B] ங்கக கதாகிகநாம்        

[C] ைித்ிப் தால             [D] னஞ்ைின்அலனகள்    

25. கீழ்கண்டற்றுள் னதாருத்ற்நது :        

[A] கரித்துண்டு  – அநிஞர் அண்ா               

[B] னதான்ினங்கு  – ா.தார்த்ைாி          

[C] ல் டீு  - அதத்ம்ா              

[D] ில் னற்நம்  - னதருாள் னருகன்     
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26. ‚சூர்ப்தணலக‛- ாடகத்லப் தலடத்ர் _____________          

[A] ைங்காசு                 [B] சுந்ம்திள்லப      

[C] தரிிாற்கலனஞர்             [D] ைம்ந்ணார்      

27. கிஞர் கண்ாைன் ாழ்ின் இறுிில் ளி 
தல் துனணத்கர்க ?         
[A] தாரிலனக்னகாடி              [B] ைிகங்லகச்ைீல         

[C] அணார்கனி          [D] இகசுகாிம்               

28. தா க்கபின் தல்கலனக்ககம் ‚ாடகத்ிழ்‛ 
னகழ்ந்ர் ___________________________________          

[A] ைங்காசு      [B] ைம்ந்ம்    

[C] தரிிாற்கலனஞர்      [D] T.K ைண்னகம் 

29. ‚கைா ஸ்கடஜ்‛ குளல ற்தடுத்ிர்        

[A] ைங்காசு                [B] T.K.Sைககார்கள்         

[C] தம்ல் ைம்ந்ம்             [D] ைகஸ்ாம்    

30. கீழ் னகாடுக்கப்தட்ட தல் தனாைிரிர் நாணது            

[A] காஞ்ைரி   - இாஜாஜி        

[B] ிருக்குநளும் தரிகனகரும்  - னனர் குந்ல   

[C] தட்டத்ைி    - சுா    

[D] குந்ல இனக்கிம்   - ாிாைன்   
31. ிழ்ாட்டின் ‘னல்னிாைன்‘            

[A] தாிார்                [B] தாிாைன்              

[C] அண்ா              [D] ாிாைன்    
32. ‚ாநிந் னாிகபிகன ிழ்னாிகதால் இணிா 

னங்குங் காகாம்‚ ில உனகநிச் னைய்ர்             

[A] தாிார்                 [B] தாிாைன்             
[C] கம்தர்             [D] தாார்      

33. ஆன்ீகிடுலன,னதண்ிடுலன,ைனாிடுலன 
ாட்டு ிடுலனல ிலந் ிடுலனக் கிஞர்               
[A] இானிங்கம்             [B] கர்             

[C] னடிைன்         [D] தாிாைன் 

34. க.இானிங்கம் தற்நி னதாருந்ா என்று :     

[A] னத்ிிலும், ஏிக்கலனிலும் ல்னர்              
[B] காந்ிக் கிஞர் ன்று கதாற்நப்தடுகிநார்                 

[C] ைிநந் ிலத்துலந தாடல்கள் ளினேள்பார்             
[D] உப்ன ைத்ிாகிகத்ில் தங்கு னகாண்டார்    

35. திஞ்சுக் குடிசுத் லனால் னைானிர் ிருது    
னதற்ந ிழ் னனர் ார் ?             

[A] சுப்னத்ிண ாைன்         [B] தாிாைன்            

[C] ாிாைன்            [D] தாிார்     
36. ிகத்ின் ‘கர்ட்ஸ் னார்த்‘         

[A] ாிாைன்        [B] சுஜாா          

[C] கம்தாைன்         [D] அதத்ம்ா       

37. சுா இற்நி தல்கபில் ிழ் பர்ச்ைி துலந தரிசு 
னதற்ந தலனத் கர்க :      

[A] துலநனகம்        [B] கன்ல            
[C] சுரும் சுண்ாம்னம்     [D] சுா கிலகள்   

38. இற்நில் து அநிஞர் அண்ா கூற்று ?      
[I]  தாட்டாபி எய்வு னதறுது ைனெக ீிில் என்று         
[II] னய்லத் னைல்னங்கக ண்டலீகர்ம்கலட               
[III] உள்பத்க னதாருள் இருக்க னநம்கத னதாருள்கட    
[IV] ன்ணருக்குத் ன் கைில்னால் இநப்தில்லன   
[A] III ட்டும்     [B] I, III ட்டும்  
[C] III ,IV ட்டும்    [D] I ட்டும் 

39. ‚கைிக ிாகத்ின் கிப்னதருல ிணனம் ககட்தது 
ன் னைிப்னதருல‚- னகழ்ந்து கூநிர்            
[A] தாிார்      [B] தாிாைன்              
[C] ாக்கல் கிஞர்     [D] ள்பனார்     

40. ‚ாநிந் னாிகபிகன ிழ்னாிகதால் இணிா 
னங்கும் காகாம்‚ – ாருலட ரிகள்         
[A] லநலனடிகள்   [B] ஆறுனகானர்  

[C] சூரிாா ைாஸ்ிரி [D] தாிார்  

41. கீழ்கண்டற்றுள் னதாருத்ற்நது : 
[A] திநப்னதாக்கும் ல்னா உிர்க்கும்   – ள்ளும்       

[B] திநன்லண காக்காப் கதாண்ல – னநானூறு       

[C] ான் னதற்ந இன்தம் னதறுக      - ிருந்ிம்    
[D] னைம்னனப் னதல்ீர்கதான      - குறுந்னாலக 

42. ‚உனகம் னளதும் அிந்துிட்டாலும் இந் இரு 
தல்கள் இருந்ால் ீண்டும் னதுப்தித்து ிடனாம்‛ ன்று 
கால்டுனல் கூநி இரு தல்கள்      

[A] ானடிார், ிருக்குநளும்          

[B] ிருக்குநள், கம்தாாம்         

[C] கம்தாாம், காதாம்          

[D] ைினப்திகாம், ிககலன 

43. Court  fee stamp- ன்தது  

[A] ீின்ந னத்ிலக் கட்டம்              

[B] ீின்ந திலக் கட்டம்         

[C] ீின்ந கட்ட ில்லன                    

[D] ீின்ந அதா கட்டம் 

44. கீழ்கண்டற்றுள் னதாருத்ற்நது : 
I.தார்த்துப்கதா கணாப்தடி    – கட்டலபாக்கிம்    
II.ன்கண ! இலனின் உம்  – துன்தம்  
III.அகன் தாடம் ளதுகிநான் – ணிிலனத்னாடர்   
IV.ங்கக னைல்கிநாய்      – ிணாாக்கிம்    

[A] I  [B] II      [C] III  [D] IV 

45. ‚ித்னாடு னைன்ந ட்டி தற்தன ீனணாடு னதரும் 
ார் ஊ‛ – இனக்கம் ருக    

[A] னதனச்ைம்         [B] ிலணனச்ைம்          

[C] ிபித்னாடர்             [D] னல்கற்றுல 

46. ‚இது னைய்ாா‛ ? ன்று ிணிகதாது ‘உடம்ன 
னாந்து’ ன்று ிலடாகக் கூறுது _______________    

[A] ிணாிர்ிணால் ிலட      
[B] உற்நதுலத்ல் ிலட          

[C] உறுது கூறுல் ிலட       
[D] இணனாி ிலட 

47. இபங்ககாின் குடும்தத்ிணர் ாலடி ாலாக 
கபாண்லத் னாில் னைய்து ருகின்நணர்   

[A] தம்தல தம்தலாக      [B] ிணம் ிணம்          

[C] ாள்காறும்       [D] அலணத்தும் 

48. ீாக் கானணாகும் ன்று கருலின் னர்ந் 
கண்ன் அடிக்ககாடிட்டற்கு இனக்கம் ருக  
[A] தண்னப்னதர்       [B] தண்னத்னாலக          

[C] ஈறுனகட்டிர்லந னதனச்ைம் [D]ிலணனச்ைம் 

49. ‚ீரின் ந் ிிர்தரிப் னினேம் கானின் ந் கருங்கநி 
னெலடனேம்‛ கருங்கநி ன்தது   
[A] னற்கரி             [B] அடுப்னகரி          

[C] னத்து              [D] ிபகு 

50. ீஇ (ளி) இனக்கம் ருக 
[A] ிங்ககாள்ிலணனற்று      

[B] னைால்னிலை அபனதலட          

[C] இன்ணிலை அபனதலட      
[D] எற்நள்பனதலட 

51. ைந்ிப்திலற்ந னாடர் து ? 
[A] கிறுகட்டினில் ன்லண நந்து உநங்கிணான்     

[B] கிற்றுக்கட்டினில் ன்லண நந்து உநங்கிணான்           

[C] கிற்றுகட்டினில் ன்லண நந்து உநங்கிணன்  
[D] கறுகட்டினில் ன்லண நந்து உநங்கிணன் 

52. னதாருத்ற்நலத் கர்க : 
[A] அடி அகம்  ஆல்   - லதங்கூழ்      

[B] ஆிீடல்           - னெதூர்  

[C] இணிகல்    - கரும்தனலக  
[D] ன்னணாற்நிட்டல்  -  கணாடு 
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53. ிருாைகத்ில் உள்ப தாடல்கள் ண்ிக்லக                   

[A] 44       [B] 430     [C] 458     [D] 658 

54. ைங்க இனக்கிங்கள் னாத் அடிகள் (26,350) ன்று 
ஆய்ந்து கூநி னைக் ாட்டு னாிில் அநிஞர்  

[A] ாக்சுனல்னர்                    [B] னகல்னட்      

[C] கில்சுனதில்              [D] கால்டுனல்   

55. சூரிாா ைாஸ்ிரி – ம் இல்னத்ில் ிழ் 
தின்ந ார்கலப வ்ாறு அலத்ார்   

[A] ற்நிழ் ார்           

[B] இலைத்ிழ் ார்         

[C] இற்நிழ் ார்           

[D] னகாடுந்ிழ் ார் 

56. ‚ைனாத்ின் கல ைாிப்னளக்கள்அரித்துிடால் 
டுத் ச்சுக்னகால்னி ருந்து‛ ________________ 

[A] அம்கதத்கர்         [B] னதரிார்        

[C] காந்ி      [D] ங்கம்ாள் 

57. ‚அருத்ின், கனும் ீனும் அனினுக்கு” 
[A] உம்லத்னாலக            [B] உலத்னாலக          

[C] ண்ணும்ல                [D] னதாருட்னதர் 
58. ‘னக்கான்’- தகுத உறுப்தினக்கம் காண்க 

[A] னகு + க் + அன்       

[B] னகு + ஆண்          

[C] னகு (னக்கு) + ஆண்    
[D] னகு (னக்கு) + அன் 

59. ‚உடம்திலட கான்நிற் னநான்லந அறுத்ன் உிம் 
ஊற்நி‛ ன்று அறுல ருத்தும் தற்நி கூநிர்   
[A] கம்தர்        [B] ாிக்காைகர்          

[C] னத்துிர்    [D] ிருள்ளுர் 

60. ாிக்காைகர் ளப்தி ககாில் உள்ப இடம் ற்றும் 
ாட்டம் துனணத் கர்க            

[A] ிருாவூர்   – துல      

[B] ிருாவூர்   – னதுக்ககாட்லட       

[C] ிருப்னதருந்துலந  – னதுக்ககாட்லட        

[D] ிருப்னதருந்துலந  – துல 

61. உனக னாற்நில் னனல, உலப்ன, துன்தம், தக்ி ம் 
ணத்ல கர்ந்ர் ானண ஜி.னே.கதாப் கூறுகிநார்              

[A] ாிக்காைகர்               [B] ிருள்ளுர்    

[C] ிருாவுக்கைர்   [D] அப்னிடிகள் 

62. கைம் ன்தது னாில அடிப்தலடாகக் னகாண்டு 
இங்குகிநது ன்று கூநி ‚தகுத்நிவுப் தகனன்‛          

[A] காந்ிடிகள்           [B] தரிிாற்கலனஞர்        
[C] னதரிார்                 [D] ககதாார்         

63. ாிற் கலடி டுா டுங்க ஆின் கலடி 
உகுீர் னஞ்சுடர் ான்ன் அரும்னதநல் _____________ 
ஆிின் டித்கான்       

[A] கலண              [B] ஊழ்ிலண    

[C] னல்லண          [D] ைிநப்திலண 

64. ிழ் திணாறு னைவ்ில் ன்ல னகாண்டது 
‚னைம்னாி ; அதுக ம்னாி‛ ன்று கூநிர்               

[A] தரிிாற்கலனஞர்     [B] னதருஞ்ைித்ிணார்         

[C] ககப்தாார்   [D] ிரு.ி.க 

65. கீழ்கண்டற்றுள் னதாருத்ற்நது (ைினப்திகாம்)   

I.னன்ணம்னதாருப்ன  - னற்கக உள்ப னதாிலன   

II.சூருலட காணகம்   - அச்ைம் ரும் காடு    

III.கலடி    - அண்லண ாில் ி    

IV.அறுர்க்கு இலபள் - துர்க்லக         

[A] I         [B] II   [C] III    [D] IV 

66. கண்கி அிிக் காற்ைினம் னலடப்த ன்ணன் 
ாய்னல் னநித் ி ___________________________            

[A] ாிக்கம்            [B] னத்து             

[C] ககாககம்             [D] கம் 

67. னதாருத்துக :   

[A] டக்னகாடி         (1) ிலணத்னாலக         

[B] கான்ணா        (2) ிங்ககாள்ிலணனற்று       

[C] னைய்னகால்னன்       (3) அன்னாித்னாலக     

[D] னகடுக    (4) ஈறுனகட்ட ிர்லந        

[A]  1  3  2  4        [B]  3  1   4  2    

[C]  3  4  1  2     [D]  1  2   3  4 

68. னதாருத்துக : 
[A] Aesthetic   - தாைலந      

[B] Instinct     - இற்லக ணப்ன      

[C] Order of Nature   - இற்லக அநிவு         

[D] Green Rooms    - இற்லக எளங்கு     

[A] 2  1  4  3      [B] 3  1  2  4 

[C] 2  1  3  4     [D] 2  3  4  1 

69. ‚ண்லடச் சுப்லத உனகு னாளம் 

ணக்குலகில் ைிறுத்ல ளம்‛ ‚ணக்குலக‛ ன்தது           

[A] ைிலணப்னதர்                  [B] உலத்னாலக      

[C] உருகம்                [D] உம்லத்னாலக 

70. கீழ்கண்டற்றுள் ைரிாணது  (னநானூறு) 
[A] அைில் திலத்கார்க்கு அநம் கூற்நாகும்          

[B] ாதும் ஊக ாரும் ககபிர்       

[C] னைம்னனப் னதல் ீர்கதான அன்னள்பம் னகாண்டணர்  
[D] ஊழ்ிலண உருத்துந்து ஊட்டும் 

71. ‚ன்னுலட உருச்ைிலனல ான் இங்கு லத்ால் 
ிர்கானத்ில் ன் னதர் லநந்துிடும்‛            

[A] ாீன் னப்கதானின்                 
[B] ாீன் அனனக்ைாண்டர்            

[C] அண்ல் அம்கதத்கர்               
[D] அண்ல் காந்ிடிகள் 

72. ‚னல்லு லகல ண்ிணாலும் தள்ளு லகல 
ண்னடிாது‛ ந் ாட்ட கதச்சு க்கு          

[A] கண்ிாகுரி                     [B] ிருனல்கனி              

[C] துல             [D] ககாம்னத்தூர்   

73. அக ரிலைப்தடி னைாற்கலப ைீர் னைய்க       

[A] ட்டம், ாலண, ணம், தட்டம்          

[B] ாலண, ணம், ட்டம், தட்டம்          

[C] ணம், தட்டம், ட்டம், ாலண       
[D] தட்டம், ணம், ாலண, ட்டம் 

74. ண்டர் – ன்தற்கு ைரிாண இனக்கம் ருக           

[A] இனக்கப்கதானி             [B] னற்கதானி                  

[C] கலடப்கதானி            [D] னாிற்னதர்         
75. கீழ்கண்டற்றுள் னதாருந்ா இலலத் கர்வு னைய்க           

[A] னன்கண்  – தண்னத்னாலக          

[B] னைய்ிலண    – இண்டாம் கற்றுலத்னாலக               

[C] ஊ (ஊகண)  – ிபித்னாடர்         
[D] னைன்ந ட்டி  – னதனச்ைம் 

76. ‚தண்ன்‛ ன்று அலக்கப்தடுதன் ார் ?              
[A] ற்குங்கள் தன உலட இனக்குன்    
[B] ற்குங்கள் தன உலட ைன்           
[C] ற்குங்கள் தன உலட இான்           
[D] ற்குங்கள் தன உலட குகன்   

77. ைிந்லண உர்கிற்தான் னைன்நணன் ிலகாடும் 
ந்ணன் னடுாாய் ‚ால ணத்ான்‛           
[A] ைீல                  [B] கண்கி             
[C] குகன்          [D] இான் 

78. எருனதாருட் தன்னாிக்கு ைான்று ___________________                
[A] உர்ந்காங்கி              

[B] குிந்ாழ்ந்து              

[C] ீிலைஞாிறு          
[D] அலணத்தும்       
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79. ஆடத்னரினோ ன்னும் ிணாிற்குப் தாடத்னரினேம் 
ணக் கூறுது ____________________________________      
[A] இணனாிிலட            [B] உறுதுகூநல்ிலட             

[C] சுட்டுிலட        [D] கர்ிலட      
80. தின்ரும் உலத்னாடரில் னதாருத்ற்நது      

[A] அணனிலடப்தட்ட னளலப்கதான  – துடித்ல்                 

[B] அடிற்ந ம்கதான    – ைாய்ல்               

[C] லக்காாப் திர்கதான   - ாட்டம்           
[D] உள்பங்லக னல்னிக்கணி கதான  - னபிவு 

81. ‚சூலன‛ ன்னும் னதருகாால் லைைம் ந்ர்               
[A] காபககப்னனர்        [B] கூன்தாண்டின்          
[C] ககந்ிர்ன்      [D] ிருாவுக்கைர்    

82. கீழ்கண்ட இனக்கத்ில் னதாருந்ாது           
[A] ாய்ந்ல   – உலத்னாலக          
[B] ல்னனம் குருத்து  – உரிச்னைாற்னநாடர்       

[C] இன்ணனம்   - தண்னத்னாலக     
[D] துபங்குல்   - னாிற்னதர்      

83. உனகம், உிர், கடவுள், ஆகி னென்லநனேம் எருங்கக 
காட்டும் காிந்ான் ‚னதரினாம்‛ கூநிர்                
[A] ிரு.ி.க       [B] கைக்கிார்          
[C] ீணாட்ைிசுந்ம்       [D] அப்னிடிகள் 

84. திரித்னளதுக :    
[A] ாற்கம் = ான்கு + கம்                 
[B] கத்கர் = கம் + ர்            

[C] னைிறுத்து = னைி + அறுத்து     
[D] ிண்ப்தனண்டு = ிண்ப்தம் + உண்டு        

85. கீழ்கண்டற்றுள் ைரிாணலத் கர்ந்னடு       
[I] தண்னாடு ினாப்தாய்    - காம்       
[II] ம்தின் லந     - னால்காப்திம்             

[III] ிழ்னகள கூடல்      - னநானூறு     
[IV] குனிணிது ாிணிது   – ிருக்குநள்  
[A] I, II, III, IV று    [B] I, II, III, IV ைரி   
[C] I, ைரி II, று III, IV ைரி [D] I, ைரி II, III, IV று 

86. னைய்னேபில் எக னதாருள் ரும் (னர்ல் ன்னும் 
னைால், அிழ்ல், அனர்ல், னகிழ்ல், ிள்பல், 
ிரில்) ன்னும் தன னதாருட்கள் ந்துள்ப அி ? 
[A] னைால் தின்ரு ிலனி  

[B] னதாருள் தின்ரு ிலனி  

[C] தின்ரு ிலனி 
[D] இட்டுந னாில் அி 

87. எரு னைய்னேபில் எரு னைால் திரிவுதடால் ின்று, 
என்றுக்கு கற்தட்ட னதாருலபத் ருது _______________ 
[A] திரினாிச்ைிகனலட  

[B] னைம்னாிச்ைிகனலட  

[C] ஞ்ைப்னகழ்ச்ைி அி  

[D] ற்குநிப்கதற்ந அி  
88. தனப் தன்தாட்டிற்காண ிிகலப உருாக்கித் ந் 

ைீர்காி ைீ.இா.அங்கான் வ்ாறு கதாற்நப்தடுகிநார்  
[A] னன் னனில் தனகத்ல அலத்ர்  

[B] தனக ிிகலப ைட்டாக்க உிர் ீத்ர்  

[C] ிக தனகத் ந்ல  

[D] இந்ி தனகத் ந்ல  
89. எரு ணின் ஆண்டுக்கு த்லண தக்கங்கலப தடிக்க 

கண்டும் ன்று னேணஸ்ககா கூறுகிநது ? 
[A] 200 தக்கங்கள்   [B] 2000 தக்கங்கள் 

[C] 20000 தக்கங்கள்  [D] 200000 தக்கங்கள் 
90. ‚உனகத் ிழ்ப் தண்தாட்டு இக்கம்‛ - கான்நக் 

காணாணர் ைாலன.இபந்ிலன் ிக அைின் 
தாகந்ர் ிருது ந் ஆண்டு ங்கப்தட்டது ? 
[A] 1990    [B] 1991 
[C] 1992    [D] 1993 

91. கீழ்கண்ட எனி தில் நாணலத் கர்ந்னடு ? 
[A] குில கலணக்க ருது க்காபிட கிபி கதைிது  
[B] ாலண திபிந னலண ைீந ககாி கூிது  

[C] ண்டு னன குில் கூ ஆந்ல அனநிது  

[D] னி கீச்ைிட னலண ைீந குங்கு அபப்த ஆடு கத்ிது  
92. ‚உங்களுலட ருனம், கருனக உங்கலபக் 

காக்கும்‛ ன்று னத்ாய்ப்தாய் கூநிர் ? 
[A] ங்கம்ாள்    [B] ிருள்ளுர்  

[C] காத்ான்    [D] காத்ாகாந்ி  
93. ‚ைங்கடம் ிலபிக்கும் ைாிலனேம் த்லனேம் 

ிர்த்கன்‛ ன்று இகழ்ந்ர் ார் ? 
[A] காத்ாகாந்ி    [B] அகாத்ிாைர்  

[C] இானிங்கர்    [D] ிகம்தர்  
94. ‚உத் ணிர், னட்ைி துநி‛ ன்று அலணாலும் 

தாாட்டப்தட்டர் ார் ? 
[A] ிககாணந்ர்   [B] இபங்ககாடிகள் 
[C] ிருனெனர்    [D] ினகர்  

95. ‚ீன்காக்கும் ீள்ல்சூழ் ித்துக்ககாட் டம்ா‛ 
இவ்ரிில் ‘ீன்காக்கும்’ னைால்லுக்கு னதாருள் ருக  
[A] ீன்கள் தார்க்கும்   [B] ீன்கள் ககட்கும் 
[C] ீன்கள் ாளம்   [D] ீன்கள் ைிரிக்கும்   

96. தின்ருணற்றுள் து ிலணத்னாலக அல்ன ? 
[A] னதாிருி   [B] தலணருதருி 
[C] ிிருகிலக    [D] இலனல்னாம்  

97. ணினாருனுக் குிலன னணில் ________________ ? 
[A] ஊரிலண அித்ிடுகாம் ! 
[B] உனகத்ிலண அித்ிடுகாம் ! 
[C] கத்ல அித்ிடுகாம் ! 
[D] ைகத்ிலண அித்ிடுகாம் ! 

98. ‚னால்காப்திச் னைம்ல்‛ ___________________________ 
[A] ா.காைான்    [B] ா.கருாிி  

[C] னால்காப்தின்   [D] னனர் ின்தன்  
99. னாற்றுக்கு னற்தட்ட கானத்ிகனக, உனகின் னல் 

ாந்ரிணம் ாழ்ந் தகுி ‚கூடிம்‛ ன்று னாற்று 
அநிஞர்கபால் கண்டநிப்தட்ட தகுி ந் ாட்டத்ில் 
உள்பது ? 
[A] னனனெரிா    [B] குரிக்கண்டம்    
[C] ிருள்ளூர்    [D] காஞ்ைினம்  

 

 

 
 

கிாிச்ைந்ம், னதுப்தார்ல ிகப் தடி கிலகள் 
தனற்லந ந், உருக அில உத்ிாகக்னகாண்ட 
உருகக் கிஞர் ‚கருப்ன னர்‛ (ல) னகாலடாக 
ங்கி ‘கிைர்’ ா.காாைன் அர்கபின் ஆத்ா 
ைாந்ி அலட அநிவு அநக்கட்டலப ைார்தாக ஆழ்ந் 
இங்கலபத் னரிித்துக்னகாள்கிகநாம்         

100. ‚கலாி‛ ந் ா.காாைன் திநந் ஊலத்கர்க ? 
[A] கணி          [B] கதாடி ாக்கனூர்  

[C] ீணாட்ைி னம்         [D] உடுலனப்கதட்லட  

                 Coming soon – vao                     
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       ANSWER KEY 10 - TAMIL 
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