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  11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & புதுக்கவிதத நாட்டுப்புறவியல் - 107  
1. றருனெனர் டுத்துக் ரட்டும் ச றப்தரட்டு 

டமள் த்மண ?        

[A] ரன்கு           [B] ந்து      

[C] ஆறு          [D] என்தது 

2. சுந்னெர்த்ற ரணரரின் அரி ண்தர்              

[A] பதருரள்ரணரர்           [B] பசங்குட்டுன்      

[C] ரிரனன்           [D] சுந்ர் 

3. ற.தி.893 னன் னனர ‚பய்லர்த்ீள்‚ 
ழு பரடங்ற சசர ன்ணன்        

[A] இரஜரஜன்             [B] ரசஜந்றன்    

[C] குசனரத்துங்ன்   [D] ிக்ன்      

4. றப் தமரண ‚றருரர்குன்று‚ ல்பட்டு ங்கு 
உள்பது         

[A] பசஞ்சற         [B] ஆமமன        

[C] றருச்சற          [D] சர்தடும 

5. ‚பசரல்னறன் பசல்ன்‚              
[A] ர.தி சசதுப்திள்மப     [B] அனுன்      

[C] சம்தத்             [D] சடரனே      

6. சரசனரட்டு இபசன் _________________      

[A] சன்         [B] இரன்      

[C] தன்        [D] இனட்சுன்   

7. பண்பீ் தநந்மன சதரருடன் பரடர்னமடர்          

[A] பசங்குட்டுன்            [B] இரன்      

[C] குன்                [D] ரிரனன்   

8. ‚அக்ர் சரரன்‚ண சறநப்னப் பதம உமடன்      

[A] ரனற               [B] சுக்ரீன்   

[C] இரன்             [D] சடரனே 

9. பதரருத்ற்நமத் சர் :   

[A] தத்துன்   - இரன்   

[B] னத்றன்    - இரன்  

[C] றத்றன்    - சுக்றரீன்  

[D] தத்றணி    - ம 

10. ல் ணமனேம் மச் பசய்னேம் தரடல் பரகுப்ன    

[A] இட்சி சணரம்    [B] றருப்தரம     

[C] றருரசம்              [D] A & C      

11. சம் அமணத்றற்கும் ிம ன்தது ______________           

[A] இட்சி சணரம்  [B] றருப்தரம     

[C] றருரசம்        [D] A & C 

12. ‚துசங்ட்டுல்‚             

[A] மனமரங்குல்       [B] ட்டரக்கு      

[C] றரக்கு         [D] துவுறல்மன  

13. பதரருத்து : 
[A] றருத்துக் ம்தன்           - றருரவுக்சர்      

[B] ருள் ீக்றரர்              - ஆண்டரள்       

[C] பதரிரழ்ரர் பர்ப்ன ள் - றருட்டிணப்திள்மப      

[D] ீசசரறம் தரடிர்      - னத்றத்றர்                
[A]  2   1    4 3     [B]  4   2   3   1   

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

14. பதரருந்ர என்மநத் சர்           

[A] ிமணப்திி  - உரும்       

[B] ரரும்      - னற்றும்ம  

[C] னப்தம       - தண்னத்பரம        

[D] றல் சதரற   - இண்டரம் சற்றுமத் பரம  

15. ீரசசந்ற சசரன் ிருப்தத்றற்கு இங் 
னறத்றநரல் தமடக்ப்தட்டது       

[A] ீசசரறம்           

[B] இனக்க் பரத்து        

[C] ச்சந்றரமன       [D] இனக் ிபக்ம்   

16. தன்ணிரு ஆழ்ரர்ளுள் எச பதண் ஆழ்ரர்     

[A] ஐமரர்    [B] ஆண்டரள்   

[C] ரமக்ரல் அம்மரர்    [D] னணிறரர்   

17. பதரருத்து : 
(1) மக்குஅறதற      - ண்திரன்    
(2) ஊறனல்ன்     - தர்ஜன்ன் 
(3) சரர்ங்ம்    - டல்   
(4) ஆற        - ில்      

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

[C]  4  2  3  1   [D]  2  1  4  3 
18. பண்டமப ிி பரச்ச பிப்தரரல் ஆணது  

பள்மப பரச்ச பண்தரரல் தரடப்தட்டது         

[A] னறங்த்துப்தி / இட்சிசணரம்           
[B] றருப்தரம / றழ்னெரிம்          

[C] னறங்த்துப்தி / றருந்றம்            
[D] சரம் / றருப்தரம      

19. ரரர்க்கும் குடிபல்னரம் மண ஞ்சசரம் 

த்ற னறடர்ப்தசடரம் டமன ில்சனரம்       

[A] பதண்            [B] துன்தம்    

[C] டுஊ          [D] இநப்ன 

20. ற.தி.7 ஆம் நூற்நரண்மடச் சரர்ந் சரற சற்றும 
மபக் மப னற்தட்ட சனரப் தற்நரபர்            

[A] ஞரணசம்தந்ர்         [B] றருரவுக்சர்         

[C] ரிக்ரசர்          [D] சுந்ர்      

21. உனறல் எரு றருப்தத்ம ற்தடுத்ற ிம     

[A] சூரிரந்ற     [B] ருப்னனர்ள்         

[C] ரஜ்யரலும்பரட்டித்துண்டு [D] ண்ரீ் 

22. ‚ரற்நம் ணது ரணிடத் த்தும்‚        

[A] றருனெனர்       [B] ண்ரசன்         
[C] ண்ரசன்      [D] ரிரசன் 

23. ரறப்ன வ்ம இனக்ம் ரு             
[A] இண்டரம் சற்றும உருன             

[B] னென்நரம் சற்றும உருன             

[C] ரன்ரம் சற்றும உருன        
[D] ரம் சற்றும உருன   

24. பதரிரரிடத்தும், அன்ணரிடம் பருங்ற தறர்....            
[A] ரத்ரன்         [B] தரறரசன்           

[C] னடிசன்          [D] A & C 

25. பதரருந்ர என்மந சர் :       
[A] அருந்ம்     - ிமணத்பரம             
[B] ரணர்ம்   – உம்மத்பரம             

[C] பன்குல்  – தண்னத்பரம         
[D] ண்னர்   – உரும் 

26. சதுர்______ ரூதரத்______ ண்ிள் _______ ?        
[A] பதர்,பதரருள்,பரம,பரமட/ரன்கு            
[B] ரன்கு/ ரன்கு / இண்டு               

[C] ரன்கு / இண்டு / னென்று                   
[D] ரன்கு / இண்டு  / இருநூற்று னப்தத்பரன்தது 

27. ண்னுக்கு ஞ்சு பரடுத்துக் பரல்ன ம்சணரல் 
அனுப்தப்தட்டள்        
[A] அவுன்         [B] அன்  
[C] ரன்     [D] னமண 

28. ‚றருறமசரழ்ரர்‚ ரரக்ர்          
[A] திசறரந்மரர்             [B] ிண்ன்      

[C] குசனரத்துங்ன்        [D] சகுனத்ரர்   
29. குகுருதர் தமடப்னபில் பதரருந்ரது :     

[I]  ரசறக்னம்தம்  [II] ரந்றம்மப் திள்மபத்றழ்             
[III] ந்ர்னறபண்தர    [IV] துமக்னம்தம்  
[A] III ட்டும் சரி   [B] I ட்டும் சரி 
[C] IV ட்டும் சரி   [D] II ட்டும் சரி 

30. இது தரடல் ‚இமசின் பதரும ‚ சதசப்தடுறநது    
[A] ல்னன்தூணரர்       [B] தரறரசன்          
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[C] தரறரர்                [D] ரனேரணர் 
 

31. தரசந்ரின் சரறத் அரடற பதற்ந நூல் து ?         

[A] சசரண்டம்             [B] திசறரந்மரர்              
[C] சசரன்ரனற           [D] தரண்டின்தரிசு 

32. பதரருத்து :  
[a] ரும்     (1) எனரந்மரர்    
[b] பய்ல்            (2) சதணரர்    

[c] குநறஞ்சற      (3) ஏம்சதரறரர்    
[d] தரமன   (4) அம்னெணரர் 
[e] னல்மன           (5) தினர்            

[A]  5  4  3  2  1       
[B]  1  2  3  4  5    
[C]  3  4  5  1  2      
[D]  3  4  5  2  1 

33. தரறரரின் னப்பதரும் தமடப்னள்       
[I] சுசசறத்றன், இந்றர, ிஜர    
[II] தரஞ்சனறசதம், ண்ன்தரட்டு, குினறஇழ்      
[III] தரஞ்சனறசதம், ண்ன்தரட்டு, குில்தரட்டு   
[IV] ஞரணம், சந்றரிமின்ம, ரசு  

[A] I, சரி    [B] II,சரி 

[C] III,சரி    [D] IV,சரி 

34. டிப்னச்பசவ்ினேம், இனக்றச்பசவ்ினேம் எருங்ச 
அமப்பதற்ந ரட நூல் ...........................................         
[A] தரஞ்சரனறசதம்    [B] னறங்த்துப்தி             
[C] சணரன்ீம்     [D] இற்நறல் துவுறல்மன  

35. இஃது ரள் இனம்தம் னனர னக்ற இனம்தம் 
ஈநரப் தறன்னென்று இனம்தங்மபக் பரண்டது, 
னல் றழ் ரப்திம் _____________                    
[A] சலசறந்ரி           [B] சறனப்தறரம்          
[C] சலநரப்னரம்          [D] A & B    

36. ‚றழ் ரறன் இணி உிர்றமன ‚  
ன்று தரரட்டப் பதறுது ?  
[A] சலசறந்ரி        [B] சணரன்ீம்           

[C] சரம்          [D] றருக்குநள் 

37. சரிரணமத் சர்ந்படு :      
[1] பரன்க்ள்  - தங்னத்து ரழ்ந் க்ள்    
[2] ரள்   - றருடி           

[3] ம  - ரய்       
[4] ருற    – ள் 
[A] 1,2, சரி    [B] 1,3, சரி  
[C] 1,2,3, சரி   [D] 4, சரி 

38. அன்தர் தி பசய் ஆர்ங் பரண்டர்          

[A] ரனேரணர்    [B] றருள்ளுர்    

[C] ீ.ந்சரற          [D] றருரவுக்சர்        

39. றழ் ரறன்  இணி உர்றமன _______________ 

றழ் பரறின் உதறடம் ______________________       

[A] ரனேரணர் றருப்தரடல் றட்டு/பரல்ரப்திம்              
[B] றருக்குநள் / சறனப்தறரம்     

[C] றருக்குநள்/ ரனேரணர் றருப்தரடல் றட்டு            
[D] ஐமரர் றருப்தரடல் றட்டு/ றருக்குநள் 

40. அநத்துப்தரனறன் ண்மந் இல்ள் ....          

[A] அசறல், அங்ில், எறதில்              
[B] தரிில், இல்னநில்,துநநில்,ஊறல்       

[C] தரிில், இல்னநில்,துநநில்                        
[D] பில், ற்தில்       

41. லழ் ண்டற்றுள் பதரருந்ரது :  

தண்னத்பரம     

[A] பரன்க்ள்              

[B] ிழுப்பதரருள்               

[C] தந்றழ்             

[D] ஆறர்து    

 

42. லழ்ண்டற்றுள் சரிரணமத் சர் :            

[I] சசதுதற உர்றமனப் தள்பிில் ஆசறரிர் ..............         
[II] ீ.சு உர்றமனப் தள்பிில் ஆசறரிர் ......................      

[III] பஸ்னற தள்பிில் தடித்ர்  ....................................  

[A] றரு.ி. / னடிசன் / தரறரசன்            

[B] றரு.ி. / தரறரர் / னடிசன்            

[C] தரறரர் / னடிசன் / றரு.ி.        
[D] தரறரசன் / னடிசன் / றரு.ி. 

43. தின்ருணற்றுள் சரிரணமத் சர்ந்படு       
அனகு             அபகு 

[A] ின்       –  னெங்றல்             

[B] னெக்கு  -  பதண் ில்     

[C] உள்பம்    –  பருப்ன      

[D] தநம        –  உள்பம் 

44. ‚பண்டன் இட்டது ள்ளுறர் றண்டிநல் னனறச‚ –
இத்பரடரில் ‘றண்டிநல்‘ ன்னும் பசரல்லுக்கு                 

[A] பரடுமரண         

[B] டுமரண          

[C] டுப்தரண          [D] உறுறரண 

45. பதரருந்ர என்மநத் சர்           

[A] உறர்   - ம்          

[B] தழ்      - னனற 
[C] திவு        - தரம்ன         

[D] சல்     - தன்நற 
46. ‘சடு‘- சரிரண இனக்த்ம ரு      

[A] னணிமன பரறற்பதர்     

[B] னணிமன றரிந் பரறற்பதர்   

[C] றர்மந பரறற்பதர்      

[D] பரறற்பதர்    

47. பதரருத்து : 
(1) பதரருர்     - ஈற்றுப்சதரனற     
(2) ஈ        - 6 ஆம் சற்றும  
(3) பரம்தர்   - ிங்சரள்ிமணனற்று   
(4) துமனற     - ிமணத்பரம      

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

[C]  4   2   3   1   [D]  2   1   4   3 
48. ‘சறந்ரி‘-ன்தன் பதரருள் ரு           

[A] குன்நறன் சனறட்ட ிபக்கு           

[B] மனின் சனறட்ட எபி           

[C] எபிகுன்நர ி            
[D] நூல்      

49. ரள் இனம்தம் னனர னத்றினம்தம் ஈநரப் 
(13) இனம்தங்க்மப பரண்டுள்ப நூல் து ?        

[A] சறனப்தறரம்          [B] தரஞ்சரனறசதம்      

[C] குண்டனசசற    [D] சலசறந்ரி 
50. லழ்ண்டற்றுள் பதரருந்ரது :            

[A] தன்ணம்            [B] னம      

[C] தரந்ள்         [D] உம் 

51. றள்மபிடு தூறன் ண்ிள் (239) தரட்டின் 
_________________________________________ ண்ி ன்தர் .          

[A] இண்டடி                [B] னென்நடி     

[C] ரன்டி               [D] என்தடி 

52. பதரருத்து :   

[A] றணந்றணம்    (1) உமத்பரம         

[B] ன்ரம்     (2) தண்னத்பரம     

[C] குக்குபண      (3) அடுக்குத்பரடர் 

[D] னர்க்ரல்     (4) இட்மடக்றபி     

[A]  1   3   2   4        

[B]  1   3   4   2    
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[C]  3   2   4   1       

[D]  1   2   3   4 

53. சணரன்ீம் நூனறன்ண் ரும் துமக்ம 

[A] சறரறின் திள்மபத்றழ்              

[B] சறரறின் சதம்           

[C] சறரற சரிம்     

[D] சறரறின் பசல்ன்    

54. தரட்டிமணப்சதரல் ஆச்சரிம் தரரின் றமச இல்மனடர!      

[A] சுப்திி தரறரர்                 

[B] ண.சுப்னத்றணம்             

[C] சுத்ரணந் தரறரர்               
[D] சுப்னத்றணரசன் (சுர) 

55. உறுப்னனரின் ஆசறரிர்     

[A] சலக்ரற           [B] உர்ரம்     

[C] டிமனத்து      [D] தனூஅது  
56. னெத் றருரவுக்சருக்கு ிடத்ம(அப்தர்) வ்ரறு 

சதரக்றணரர், அனதக்ருக்கு ிடத்ம (திள்ரம்) 
வ்ரறு சதரக்குித்ரர் _________________________           

[A] உனபல்னரம் தறம் தரடி / இமநமண சண்டி             
[B] என்றுபரனரம் தறம் தரடி / அன ச்சறல் னெனம்         

[C] உனபல்னரம் தறம் தரடி / இமநமண பரழுது      

[D] அமணத்தும் று 

57. சலசறந்ரிில் தின்று ரும் தரிணம் ______        

[A] னறப்தர        [B] ிருத்ப்தர          
[C] பண்தர        [D] சறந்துப்தர 

58. உ,ச,சர அர்பின் உமமட நூமனத் சர்       

[A] தமதும் னறதும்        [B] றமணவுஞ்சரி          

[C] ண்டதும் சட்டதும்      [D] அமணத்தும் 

59. பதரருந்ர நூல் நூனரசறரிமத் சர் :              

[A] அன்தபிப்ன   – கு.அறரிசரற        

[B] தஞ்சரறர்ம்   – ரய்ர்          

[C] கும்தசரம் க்லல் – ச.துமசரற             
[D] துப்தநறனேம் சரம்ன  – சசன்     

60. றழ்ரட்டின் ‚சஜம்ஸ் ட்னற சசஸ்‚-       

[A] சுஜரர            [B] சங்டி        

[C] ம.ன.சரமரற   [D] ல்ற     

61. அறனன் (அறனரண்டம்) னல் ஞரணதடீ தரிமசப் 
பதற்ந நூல் து ___________    

[A] றரனற     [B] பதண்          

[C] தரமிபக்கு    [D] சறத்றப்தரம    

62. பதரருந்ர என்று :             

[A] சனர ீற – ர. தரத்சரற        

[B] ரித்துண்டு  - அண்ரதும             

[C] துபசறரடம்  - ர. தரத்சரற     
[D] ரடரனர்  - ன.ரசணரர் 

63. றருறறமசரழ்ரர் ரரக்ர்       

[A]  ம்ரழ்ரர்         [B] பதரிரழ்ரர்         

[C]  ிண்ன்     [D] திசறரந்மரர் 
64. சறநப்னப்பதர்பில் பதரருந்ரது :         

[A] சமனரட்டு ரப்தமரன்    – ர.றருஷ்னெர்த்ற   
[B] பன்ணரட்டு ரகூர்         - சங்டி            

[C] சர்ட்ஸ்பரர்த்       - ரிரசன்      
[D] பன்ணிந்றரின் சரக்டிஸ் – பதரிரர் 

65. பதரருந்ர என்மந சர் :       
[A] சறமன      - ில்             

[B] ர    – ரம்              

[C] அதன்   – னற்குசனரத்துங்ன்          
[D] னறங்ம்    – எரிசர 

66. எரு தரடனறல் பசரல் திரிவுநரது றன்று தனபதரருள்    
ருது ______________  

[A] சறசனமட            [B] பசம்பரறச் சறசனமட          
[C] திரிபரறச் சறசனமட     [D] திநறதுபரறல்  

 
67. னப் திமற்ந பரடர் து ?            

[A] ில் கூிது ; குில் குநறது       
[B] குில் கூிது ; ில் னங்றது               

[C] குில் த்றது ; ில் அனரிது       
[D] குில் கூிது ; ில் அிது      

68. ‚ஊக்ம் உமடரன் எடுக்ம் பதரருர்    
ரக்ற்குப் சதருந் மத்து‚                                            
- னும் குநபில் ள்ளுர் டுத்ரலும் உம து        
[A] சங்ம      [B] குறம   
[C] ரய்     [D] ஆட்டுக்டர 

69. ‚ரிின் ஆடல் தரடல் றநன் மனத்றநனுக்சரர் 
மனச்சறம்‛ ன்று கூநற ட்டுத்பரம நூல்                  

[A] ற்நறம                 [B] குறுந்பரம     

[C] அரனூறு               [D] னநரனூறு       

70. லழ்ண்டற்றுள் நரணது (உமமட - 
ஆசறரிர்ள்) 
I.ற பிர்         – ரரட்சற குரசரற    

II.ல்பட்டுள்        – ற.ம.சரசறப்தண்டரத்ரர்      

III.குடிக்ள் ரப்திம்   – சற.ம.ரசரம் திள்மப       

IV.ல்ிச அறரச்பசல்ம்  – மநமனடிள்           

[A] I              [B] II    

[C] III                  [D] IV 

71. றத்றல் இன்று ரப்தடும் குமடமக் 

சரினறல் றவும் தமமரணது (தரண்டிர் 
ரனத்ம)          

[A] ழுகுமன          [B] தமணமன        
[C] ரல்னனம்           [D] திள்மபரர்தட்டி          

72. இரரக் ரட்சறமபனேம், சறனரக்ரட்சற, 
சர்ந்படுத்துச் ற்பில் பசதுக்கும் சறற்தம் __________           

[A] னமடப்னச்சறற்தம்              [B] பசப்னத்றருசணி     

[C] சறற்தக்மன           [D] ஏிக்மன 

73. அப்தர் பதருரனுக்கு ‚ருசசணர்‛ ன்னும் தட்டம்                  

[A] ச ம் ங்றது     [B] பதௌத்ம்             

[C] மசம் ம் ங்றது    [D] துவுறல்மன 

74. ‚துநவுக்கும் பரண்டுக்கும்‛ சறநந் (.ர) க்ள் னன் 
ருற பதருந்பரண்டரற்நற ங்ம             
[A] ரி         [B] ண்ற           

[C] ரரி              [D] ிசமன      

75. ‚ரடு ிட்டு ரடு பசன்று ம்தடத் தூதுமத்ர்‛                   
[A] ம்தர்          [B] தினர்        

[C] அறரன்             [D] ஐமரர்       

76. ‚ிருந்து‛ ன்ந பசரல் ரும் பதரருமபத் சர்            

[A] னதும              [B] தம          

[C] ததும          [D] சரம 

77. ‚ல்பட்டு‛ சறுபதர்          
[A] பய்லர்த்ற                  [B] சறனரசரசணங்ள்       

[C] பசப்னப்தட்டம்    [D] பசரனமடள் 

78. அலுனக் மனச் பசரற்ளுக்குத் றரக்ம் (று)                 

[A] னசரசரட்  - எப்னச்சலட்டு            

[B] தரஸ்சதரட்  - டவுச்சலட்டு          

[C] னசதரசல்  - ஆம்             

[D] னசரட்டர ரல் - னத்வு     

79. பதரருத்து : 
[A] தரல்ண்ம் திள்மப     - ரஜம்றருஷ்ன்        

[B] னெக்ப்திள்மப டீ்டு ிருந்து- ல்னறக்ண்ன்           

[C] சட்மட           - பஜரந்ன்      

[D] சனற     - னதுமப்தித்ன்                  

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

[D]  4    3    1    2 
80. தின்ரும் எனற சறுதரட்டில் சரிரணமத் சர் 

 ரமன         ரம        ரமப               
[A] ீன்           ரழ்வு   இபம்பதண்   

[B] இபம்பதண்      பரடி       ீன்    

[C] இபம்பதண்      ம்    ீன்       

[D] ீன்               ம்         இபம்பதண் 

81. லழ்ண்டற்றுள் பதரருத்ற்நது      

[A] தடு டந் கூழ்    - ரனடிரர்       

[B] ரழ் அந்ர் ரணர் ஆிணம் – சம்ந்ர்          

[C] சர ணிம ீட்டணன்  – பரல்ரப்திம்            

[D] றன்சர ரினு றங்ச  – னறத்பரம 

82. பதரருத்து : 
[A] ரறனும் ன்பரறரல்    - துசணி      

[B] சன்பரறப்தரம     - ீரதுதரறணி      

[C] அநம்பர்த்ரல்     - இற்ம அநறவு         

[D] ரிசறணக்பரற்நம       - பௌத்றதுர்க்ம       

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

[C]  2  1  3  4     [D]  2  3  4  1 
83. ள்பனரரின் பய்த்றழ் தரக்பரண ‘அருட்தரம’ 

றம க்கும் ‘ருட்தர’ ன்று கூநறர்ள்              

[A] ரசரற னனறரர், குங்குடி ஸ்ரன் சரறன             
[B] றமசற்திள்மப, ஆறுன ரனர்            

[C] சற.ம.ரசரம் திள்மப, சச்சறரணந்ன்     
[D] றமசற்திள்மப, சற.ம.ரசரம் திள்மப 

84. பல்னறக்ரய், ன்நறக்ரய், டுக்ரய், ஆற னென்றும்              

[A] றரிடும்             [B] றரிதரமன              

[C] சூம்         [D] சனறம்         
85. ‚ரதும் ஊச ரரும் சபரீ்‛          

[A] னங்குன்நணரர்              [B] தணம்தணரர்           

[C] தரறரர்         [D] தந்ற       

86. ‚ரல்ரய் இல்னர இடத்றல் பதய் எபிமச 
ிம‛ ன்று கூநற ிஞர் __________________            

[A] மரனரிப்திள்மப          [B] லட்ஸ்               

[C] சரனரிட்ஜறன்     [D] சர்ட்ஸ்பரர்த் 

87. அரிதும் சறநந்துரண றழ்ச் சுடிமப சசரித்துப் 
தரதுரப்தறல் சதரர்ம் றக் (ICS) ஆட்சறர்     

[A] இரஜரஜற              [B] சுதரஷ்சந்றசதரஸ்               

[C] ல்லீஸ் தும              [D] பரரஜ்சசரய் 

88. அ ரிமசப்தடி பசரற்மப சலர் பசய்        

[A] ம், ங்ள், த்ம, ந்ல்          

[B] த்ம, ங்ள், ந்ல், ம்           

[C] ங்ள், ந்ல், த்ம, ம்       
[D] ம், த்ம, ந்ல், ங்ள் 

89. ணப்தநம – ன்தற்கு சரிரண இனக்ம் ரு           

[A] ஆநரம் சற்றும          [B] உம்மத்பரம                   

[C] உமத்பரம           [D] உரும் 

90. லழ்ண்டற்றுள் பதரருத்ற்நமத் சர்  

I.பரல்ரப்திம் –அறரம்-3 இல்ள்-27 தரக்ள்-1610    
II.சலநரப்னரம் – ரண்டம்-3 தடனம்-92 தரடல்ள்-5027       
III.சறனப்தறரம் – ரண்டம்-3 ரம-30 தரடல்ள்-5001  
IV.சலசறந்ரி – இனம்தம்-13 தரடல்ள்- 3145            

[A] I               [B] II           

[C] III        [D] துவுறல்மன      

91. பதருரள் றருபரறில் இடம்பதற்ந தரசுங்ள்        

[A] 115     [B] 97           [C] 81     [D] 105      

92. தின்ரும் உமத்பரடரில் பதரருத்ற்நது      
[A] அணனறமடப்தட்ட பழுமப்சதரன  – துடித்ல்                 

[B] அடிற்ந ம்சதரன    – ழீ்ல்                

[C] னசரடு சசர்ந் ரறும் சதரன   - ட்ன            
[D] ரன் ஆடரிட்டரலும் ன்மசரடும் – தரசம்         

93. ‚றழ் பரறிடத்தும் றழ் க்பிடத்தும் ஆர 
அன்ன னண்டர்‛          
[A] னடிசன்             [B] தரறரசன்                   

[C] தரனசுப்ின்         [D] ரிரசன் 

94. ‚றருபநற றழ்‛ ‚பய் என்ீந்றழ்‛ ன்தது             

[A] பரறரழ்த்து           [B] ரட்டுரழ்த்து             

[C] றதரட்டுப்தரடல்         [D] சசறப்தரடல்     
95. நரண இமமத் சர் 

I. னேக்ி  - தரறரர்  
II. ரபக்ி  - எட்டக்கூத்ர்  
III. ஆசுி  - ரபசப்னனர்  
IV. ிருத்க்ி  - ம்தர்    
[A] I, று II, III, IV சரி                  
[B] I, II, ற்றும் III, IV சரி             

[C] I, ற்றும் II, III, சரி IV ட்டும் று    
[D] I, II, III, ற்றும் IV று 

96. லழ்ண்ட நூல்-நூனரசறரிரில் பதரருந்ரது           
[A] றழ் பனக்சறன்  – றசசஞ்பசட்டிரர்           
[B] அம்ர ந்ரள்   – னதுமப்தித்ன்        

[C] னற ரர்ப்னள்   - பஜரந்ன்      
[D] சக்ற மத்றம்   - ஜரணறரன்       

97. லழ்ண்ட சறநப்ன பதர்பில் பதரருந்ர இம                 
[A] அருண்பரறத்சர்  – சசக்றரர்     
[B] அருந்றழ்ச்பசல்ி  - ஆண்டரள்           
[C] குறுனணி   - அத்றர்        
[D] த்துக்ிஞர்  - றருனெனர்      

98. ‚தனீறபதய் சரரடு ச்சறறு ப்தண்டஞ் 
சரன றகுத்துப் பதின்‛ குநபில் தின்று ந்துள்ப 
அிமத் சர்ந்படுக்                        
[A] உமி               
[B] சற்றுமி               
[C] திநறது பரறனி        
[D] பரறலுமி 

99. “சங்ன்ற் சங்பண் குமசரர் ரறற்” 
இப்தரடனறல் இடம்பதற்றுள்ப இனக்த்ம சர்                     

[A] சறமணப்பதர், பதரருட்பதர்              
[B] தண்னத்பரம, ிமணத்பரம               

[C] பதரருட்பதர், தண்னத்பரம         
[D] தண்னத்பரம, தண்னத்பரம 

100. ‚ஆற்ந சலமக்ர அநப்சதரர் னரிந்து ஆி ீத் 
ழுறன் சந்ன் (சடரனே) பய்ம் அமடந்ரன்‛              

[A] இரன்              [B] அனுன்                

[C] சுக்ரீன்            [D] குன் 
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ANSWER KEY 11 - TAMIL 
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