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12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & 20 தலைப்புகள் - 111 
   

1. ற்ள என்றோடு என்ோ அடுக்ி அளநக்கும் 
றோனிற்ணி னோருளைன ோத்தில் ததோைங்ினது ? 

[A] றேபர்ள், றேோமர்ள்  

[B] றேபர்ள், ோண்டினர்ள்  

[C] ல்யர்ள், ோண்டினர்ள்  

[D] னத்திளபனர்ள், அதினர்      

2. றோனில்ில் றோனபம் அளநத்தல் னோருளைன 
ோத்தில் ததோைங்ினது ? 

[A] ல்யர்ள், ோண்டினர்ள் ோத்தில்  

[B] னத்திளபனர்ள், அதினர் ோத்தில் 

[C] றேபர்ள், ோண்டினர்ள் ோத்தில் 

[D] ல்யர்ள், யிஜனப நன்ர்ள் ோத்தில்  

3. னோளனின் உருயங்ள தேதுக்குயதில் னோர் 
ளறதர்ந்தயர்ோ இருந்தர் ? 

[A] றேபர்ோத்து ேிற்ிள்  

[B] றேோமர்ோத்து ேிற்ிள்  

[C] ோண்டினர்ோத்து ேிற்ிள்  

[D] ல்யர்ோத்து ேிற்ிள்  

4. ‚தேப்னத்திருறநிின் தோற்ோம்‛ 
[A] றேபர்ோம்   [B] றேோமர்ோம்    
[C] ோண்டினர்ோம்   [D] ல்யர்ோம்  

5. ‚றனோ ! வ்யவு ோேம், வ்யவு அமிவு ! 
வ்யள ததோைர் த்றதர்ந்ததடு  

[A] உணர்ச்ேித் ததோைர்    

[B] உைன்ோட்டுத் ததோைர்   

[C] தேய்யிளத் ததோைர்  

[D] தேனப்ோட்டுயிளத் ததோைர்  

6. ீழ்ண்ையற்றுள் து / ளய ேரி  

I. வ்யளச் தேய்தினேம் உயநங்ோட்டி – ந.ோஞ்ேி  

II. ளநனறு டியத்து யோயர் னதோ – வ்யளனே 
னிர்றம் உயநங்ோட்டி – ேிப்திோபம்   

[A] I  நற்றும் II ேரி    [B] I நட்டும்   

[C] I ேரி II தயறு   [D] II நட்டும்  

7. தநிழ் நன்ர்ள் யர்த்த ஏயினங்ில் ேிந்தது ? 

[A] நோநண்டூர்க் குள ஏயினம்  

[B] ோஞ்ேினபம் ளோேோதர் ஏயினம்  

[C] தஞ்ளே தருவுளைனோர் றோனில் ஏயினம்  

[D] ளநள ஆைல் நள் ஏயினம்  

8. ின்யருயயற்றுள் ஈறுதட்ை திர்நள 
தனதபச்ேம் துதயத் றதர்ந்ததடு ? 

[A] ஏைக் ண்ைோர்   [B] ஏைோக் குதிளப    
[C] றட்டுக் தோண்ைோன்  [D] ந்தக் ோம்  

9. ‘அபன்’ ேரினோப் தோருளத் றதர் ? 

[A] நதில்    [B] ோதுோப்ன  

[C] றோட்ளை    [D] ேியன்  

10. உ டி றோட்டினில் இந்தினோ  ேோம்ினன் ஆது  
இயற்ில் ‚ேோம்ினன்‛ தநிழ்டுத்து ? 

[A] யோளசூடி    [B] தயற்ி தற்து 
[C] ரிசு தற்து   [D] அளத்தும்  

11. ின்யருயயற்றுள் ‘ிைரிநனிர்’ ேரினோ தேோல் ? 

[A] உள    [B] உளம  

[C] உள   [D] உள  

12. அநிழ்தத்ளத உப்னச்ேோறு ன்து ___________________ ? 

[A] ளயணயர் நபன  

[B] தேட்டி ோட்டு நபன  

[C] ஆம்னர் யட்ைத்தோர் நபன  

[D] ேீபங்ம் றோயில் நபன  

13. ‚ின்றோ யரினு நிங்ற‛ யரி இைம்தற் 8 ததோள  

[A] குறுந்ததோள   [B] னோனூறு  

[C] ித்ததோள   [D] ங்குறுநூறு  

14. ‚றோயனும் நக்றம்‛ கூின ோப்ினம் து ?  

[A] ேிப்திோபம்    [B] நணிறநள  

[C] ேீயேிந்தோநணி   [D] குண்ைறேி  

15. ‚உமவு‛ னதன் னதில் ந்த ித்தில் றதோன்ினது  

[A] குிஞ்ேி    [B] னல்ள  

[C] நருதம்    [D] தய்தல்  

16. னெயள யிபவுப்தனர் இனற்தனர், ேிளப்தனர், 
ேிளனதற்தனர் ன்று க்ோப்ினத்தில் உள்து ? 

[A] ததோல்ோப்ினம்   [B] ன்னூல்  

[C] ேீயேிந்தோநணி   [D] நணிறநள  

17. ‚னந்ளத இருந்து ட்றைோர் தோடுப்ின்                      
ஞ்ேம் உண்ர் ிோ ரிர்‛  

[A] னோனூறு   [B] திருக்குள்  

[C] ன்னூல்    [D] ற்ிளண  

18. ‚ோைோ தோன்றோ ோைோ தோன்றோ‛ ................................. 
இவ்யரி இைம்தற் ட்டுத்ததோள நூல் ? 

[A] னோனூறு   [B] குறுந்ததோள  

[C] திற்றுப்த்து   [D] ித்ததோள  

19. ‚உறுப்ளள்‛ ேரினோ தோருளத் றதர் ? 

[A] றோனோிள்   [B] ஊனற்றோர்     
[C] நனற்றோர்   [D] ிணினோர்  

20. ‚யோக்ிிற எி உண்ைோகும்‛ ன்று ோடினயர் ? 

[A] சுபதோ    [B] ீட்ஸ்  

[C] ோபதினோர்    [D] றோரிட்ஜ் 

21. ‚ல்ோக் யிஞர்றம் ளத்தினக்ோபர்ள்‛ ன்று 
யிறோத னடியிற்கு யந்தயர் னோர் ? 

[A] இபோர்ட் ட்ைன்   [B] ஜோன்ஸ்பஸ்ின் 
[C] ீட்ஸ்    [D] யணந்தி 

22. ின்யருயயற்றுள் ேரினோளதத் றதர் ? 

[A] தோடுத்த றேதிளனக் றோர்ளயனோப் றசு  

[B] தயடினோங்ோட்டினேம் தயற்ிள றோைோநோ  

[C] றோமினட்ளை தோயோபத்தில் உருண்ைது  

[D] ப்ேி நோதம் அளைநளம ன்ோர்ள்  

23. யோக்ினத்தில் உள் ிளமள ண்ைி ? 

[A] அயது தந்ளத  – அயள் தந்ளத  

[B] ற்த்தக்து அல் – ற்த்தக்து அன்று  

[C] து நன்  – க்கு நன்  

[D] அளய இங்ற உது – அளய இங்ற உ  

24. ோடு, தநோமி, இம், றயறுோடு ற்ைோநல் இருக் 
ற்டுத்தப்ட்ை ‘ேநபேக் றோனில்’ ங்குள்து ? 

[A] ஸ்ரீபங்ம்    [B] ளநள 

[C] யைறர்    [D] தஞ்ளே  

25. நபனச் தேோற்ில் தயோ இளண து ? 

[A] ோப்ிஞ்சு  – ோனெசு  

[B] நோப்ிஞ்சு   – நோயடு  

[C] அயளபப்ிஞ்சு  – அயளபப்தோட்டு   

[D] இந்றதங்ோய்  – இீர்  

26. ீழ்ண்ையற்ில் தயோ இளண து ? 

[A] அநோரி  – றோர்த்துீேினம்  

[B] றோ  – ிதபஞ்சு  

[C] ரூோய்  – இந்துஸ்தோி  

[D] இோம்  – உருது    

27. ின்யரும் தேோல்றக்கு தயோ தோருள அி  

[A] உறுளபள்  – ிணினேற்றோர்  

[B] சுறதேோிநோம்  – தோய்ோட்டுப்ற்று  

[C] சுோரோிநோம்  – தோய்தநோமிப்ற்று  

[D] ோதங்ள்   – ிரிவுள்  

28. தேந்தநிழ் ோறை ேந்தப் தோதினச் தேந்தநிழ் 
னியன் அடிக்றோடிட்ை தேோல்றக்கு இக்ணம் ? 

[A] இருதனதபோட்டு ண்னத்ததோள  

[B] அடுக்குத்ததோைர்  

[C] யிித்ததோைர்   [D] ண்னத்ததோள  
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29. ‚இசுோநினத் தோனேநோயர்‛ 
[A] யிக்றோ    [B] இன்குோப்  

[C] குணங்குடி நஸ்தோன் [D] அப்துல்த்தீப்  

30. ‚தநிமரின் யோழ்யினிக்ணம்‛ ன்று உத் 
தோபோல் ோபோட்ைப்தற்து ? 

[A] திருக்குள்   [B] னோனூறு  

[C] திருப்னழ்    [D] திருயருட்ோ  

31. இளயள யமிடு தோருோ நட்டுநல்ோநல் 
யோமக்ளப் தோருோவும் தோண்டு யோழ்ந்து 
ோட்டினயர் சுந்தபர், ன்று னழ்ந்தயர் னோர் ? 

[A] நளநளனடிள்  [B] இங்றோயடிள் 
[C] குன்க்குடிஅடிோர்  [D] இபோநிங்அடிள்  

32. தேல்ய ேிறுநீர்ோள் ீபோை றோதுயரீ் !        

[A] ஐளயனோர்        [B] னிதயதினோர்      

[C] ோளபக்ோம்ளநனோர்     [D] ஆண்ைோள்     

33. தோருந்தோத என்ள றதர்ந்ததடு :     

[A] திருனதுகுன்ம், மநள  - யிருத்தோேம்           
[B] அங்னற்ண்ணி       – நீோட்ேி               

[C] ீல்தடுங்ண்ணி        - ோநோட்ேி            

[D] னோமினும் ன்தநோமினோல்   - யணீோநதுபோரிணி 
34. தோருத்து : 

[A] நணிறநள          - ேநணம்      

[B] ீறேி           - ிறுத்துயம்       

[C] இபட்ேணினனோத்திரிம்  - இசுோம்      

[D] ேீோப்னபோணம்       - தௌத்தம்                 
[A]  2  1  4  3      [B]  4  1  2  3   

[C]  3  1  2  4   [D]  4  3  1  2 
35. இபட்ேணினனோத்ரிம் இளைறன அளநந்துள் 

இளேப்ோட்டு _____________         

[A] திருயோேம்        [B] திருப்ோளய         

[C] றதயோபம்            [D] திருப்ல்ோண்டு 

36. தோருத்து : 
(1) னத்தேோள      - சுபதோ    
(2) தீக்குச்ேிள்     - யோணிதோேன்  
(3) ேிக்ம்    - ோபதிதோேன்   
(4) ோடு        - அப்துல்பகுநோன்      

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

37. தநிமத்தின் றயர்ட்ஸ்தயோர்த் ப் னமப்டுயர்        

[A] யண்ணதோேன்              [B] யோணிதோேன்         

[C] சுப்னபத்திதோேன்          [D] இபோேறோோல் 
38. தோருத்து : 

[1] குனில்ோட்டு    - அப்துல்பகுநோன்    

[2] அமின்ேிரிப்ன    - சுபதோ   

[3] துளனம்    - ோபதினோர்      

[4] ோல்யதீி      - ோபதிதோேன்   

[5] னதினயிடினல்ள் - தோபோோபதி  
[A]  3  4  2  1   5     

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

[D]  2  3  4  5   1 
39. ‚நக்குத் ததோமில் யிளத ோட்டிற்கு உளமத்தல்‚      

[A] னடினபேன்         [B] ோபதினோர்      

[C] ோயோணர்     [D] ோபதிதோேன்  

40. ிபஞ்சுக் குடினபசுத் தளயபோல் தேயோினர் 
யிருதுப்தற்யர்               

[A] ோபதினோர்           [B] ோபதிதோேன்     

[C] யோணிதோேன்          [D] ண்ணதோேன் 

41. சுபதோநூல் தநிழ் யர்ச்ேித் துளப் ரிசுதற்து      

[A] றதன்நளம          [B] துளனம்    

[C] சுயரும் சுண்ணோம்னம்    [D] துவுநில்ள  

42. தோருத்தநில்ோதது :   

[A] நீோட்ேினம்ளந ிள்ளத்தநிழ் - குநபகுருபர்          
[B] னத்துகுநோபேோநி ிள்ளத்தநிழ்- குநபகுருபர்   

[C] ோந்தினம்ளநப் ிள்ளத்தநிழ்  - னத்துேோநி        
[D] றேக்ிமோர் ிள்ளத்தநிழ்      - நீோட்ேிசுந்தபம் 

43. ‚இநனம் ங்ள் ோடினில்‚............................ 
[A] தோபோோபதி           [B] சுபதோ          

[C] ஆந்தூர் றநோபங்ன்   [D] அப்துல்பகுநோன் 

44. தநிழ்க் ைவுள் னருின் ன்ிரு திருக்ண்ள்        

[A] ததோல்ோப்ினர் நோயர்ள்    
[B] இறனசுயின் ேீைர்ள்          
[C] ன்ிருதிருனளள்       
[D] துவுநில்ள 

45. ழுத்து,தேோல் ,தோருள் ,னோப்ன அங்ோபம்  
(னத்தநித்தபோல்) இனற்ப்ட்ை ந்திக்ோ நூல்         

[A] ததோல்ோப்ினம்          [B] அத்தினம்            

[C] யபீறேோமினம்    [D] இக்ணக்தோத்து 

46. ‚யோழ்யிிற் தேம்ளநளனச் தேய்யள் ீறன‚ ன் 
ோைளத் தநிழ்தோய் யோழ்த்தோ ற்றுக்தோண்ைது        

[A]  தநிழ்ோட்டு அபசு        [B] னதுளய அபசு         

[C]  ிபஞ்சு அபசு     [D] துவுநில்ள 

47. தயோளதத் றதர் :        
[A] நோநணிக்பசு            [B] தைந்றதோள்          
[C] யிரிர்        [D] ளயறயல்  

48. ம்போநோனணத்தின் னடிநணினோ யிங்குயது     
[A] அறனோத்தினோோண்ைம்      [B] ஆபண்ன ோண்ைம்           
[C] ிட்ிந்தோோண்ைம்         [D] சுந்தபோண்ைம் 

49. 1.தநிமபேிக் குயஞ்ேினின் ோட்டுளைத் தளயன் .....   
2.றதம்ோயணி நூின் ோட்டுளைத் தளயன்................  
3.ேீோனபோணத்தின்  ோட்டுளைத் தளயன்....................       
[A] னநதுி / சூளேனப்ர்/ ேியதருநோன்   
[B] ேியதருநோன் / யன் / அநது   

[C] யன் / னருன் / ேியதருநோன் 
[D] னருன் / சூளேனப்ர் / னநதுி 

50. ேீதோப்ிபோட்டி தன்ள நீட்டுச்தேல் றயண்டி  
யிதித்த ோம்      
[A] ஏபோண்டு   [B] எரு ோள் 

[C] எரு திங்ள்   [D] எரு யோபம் 
51. ம் ோைத்தின் னோப்ன யண்ணங்றக்கு கூப்டும் 

ணக்ீடு        
[A] 6          [B] 96  
[C] 108     [D] 7   

52. றனோறேப்ள ‘சூளே‘ ன்றும் றஜோேப் ன்னும் 
தனளப ‘யன் ‘ ன்று தநிழ் டுத்தினயர்          
[A] யபீநோனியர்   [B] ிருட்டிணப்ிள்ள             
[C] உநறுப்னயர்     [D] ோரினோேோன் 

53. யபீநோனியர் இனற்க்ள ய்த இைம்  
[A] இட்சுநினபம்           [B] அம்க்ோடு          
[C] உத்தநதோனபம்         [D] உதநண்ைம்    

54. ‚ேீடிச்ேிம்ின் என்றுதோண்டு னோன்றோய்   
நோியருயன் : நனங்ோது எமி‚  
[A] றோயன்             [B] ண்ணி          

[C] ோண்டினன்         [D] நோதயி 
55. ம்ர் ளைப்னில் தோருந்தோதது             

[A] ேபசுயதிஅந்தோதி       [B] திருக்ளயமக்ம்              
[C] தபன்து       [D] ேிளதனழுது 

56. ‚யிச்ேக்பயர்த்தி ம்ளப‚ஆதரித்த யள்ல் னோர் ?          

[A] ேளைனப்யள்ல்      

[B] யபதி  

[C] ேந்திபன் சுயர்க்ி              

[D] குறோத்துங்ன் 
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57. ‚ன்ற ம்ி குடியோழ்க்ள நக்ிங் தன்ற 
ிளமப்ம்நோ‚- வ்யள இக்ணம் றதர்              

[A] குணப்தனர்          [B] ண்னப்தனர்       

[C] ததோமிற்தனர்    [D] ோப்தனர் 

58. ங்ள் தநிமன்ள ‘யோமின யோமின‘ தயன்டி 
யோமத்துயறந இதில் யோழ்த்துயம்‚          

[A] இபட்ளைக்ியி          [B] அடுக்குத்ததோைர்             

[C] யினங்றோள்யிளனற்று   [D] யிளனற்று 

59. யபத ஞ்ளேனப்ிள்ள தநிமபேி குயஞ்ேிளன 
னோருளைன தளளநனில் அபங்றற்ிோர்           

[A]  னருன்      [B] திருநோல்         
[C] ஞோினோபடிள்            [D] நச்ேியோனம்        

60. ங்ள் தநிமன்ள ‘யோமின யோமின‘ தயன்டி இவ் 
யரினில் இைம்தற்றுள் இக்ணம் ோண்   

[A] அடுக்குத்ததோைர்       [B] இளபட்ளைக்ியி 
[C] யினங்றோள் யிளனற்று [D] அளத்தும் தயறு 

61. இக்ணக் குிப்ில் தோருத்தநற்து து        

[A] அடியோழ்த்துயம்  = இபண்ைோம் றயற்றுளந          
[B] திருந்துதநோமி     = ண்னத்ததோள        

[C] யோழ்த்துயம்  = தன்ளந ன்ளந யிளனற்று      
[D] டுந்தில்   = ண்னத்ததோள 

62. ‘டூஉம்‘- அதளைளனத் றதர்                     

[A] இளேிள அதளை           

[B] இன்ிளே அதளை            

[C] தேோல்ிளே அதளை     
[D] எற்தளை 

63. தோருத்து : 
[A] குறுந்ததோள       - உருத்திபேன்நர்       

[B] அோனூறு        - ல்ந்தூயோர்         

[C] ித்ததோள    - கூைறர்ிமோர்         

[D] ங்குறுநூறு   - னரிக்றோ                   
[A]  2   1   4   3     [B]  4   1   2   3   

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

64. தயோ னதற்தோருருளத் றதர் ;             

[A] குிஞ்ேி   - நளனேம் நளேோர்ந்த குதினேம்    

[B] ோள  – ோடும் ோடு ேோர்ந்த குதினேம்       

[C] நருதம்    - யனறம் யனல் ேோர்ந்த குதினேம்       

[D] தய்தல்   - ைறம் ைல் ேோர்ந்த குதினேம் 

65. தோருத்தநற்ளதத் றதர் :   

[A] டிநள்   - உரிச்தேோற்தோைர்     

[B] உனர்ேிள    - ேிளப்தனர்    

[C] தேலீஇன     - தேோல்ிளே அதளை    

[D] தடுந்றதர்    - ண்னத்ததோள     

66. ேிறுதோழுது ற்ி தயோளதத் றதர் : 
        திளண            தோழுது   

[A] குிஞ்ேி      - னோநம்    

[B] னல்ள   - நோள   

[C] நருதம்   - ளயள         

[D] தய்தல்   - ண்ல்           

67. ற்தோழுதின் டுப்குதி, ோம் து / ளய         

[A] னோநம்                   [B] ளயள        

[C] ண்ல்       [D] ற்ோடு 

68. ோடி, றேரி ன்து த்திளக்குரின ஊர்      

[A] குிஞ்ேி        

[B] னல்ள       

[C] தய்தல்                [D] நருதம்     

69. தயோளதத் றதர்ந்ததடு :     

[A] அருண்தநோமி  – அருண் + தநோமி           

[B] னன்னள்   - னல் + னள்        

[C] நட்ம்   - நண் + ம்    

[D] தோற்குைம்    - தோன் + குைம்   

70. ேங் இக்ினங்ில் அடி யளபனளபனில் 
தோருந்தோதது து ?              

[A] ற்ிளண – 9 அடிச் ேிறுளநனேம் 12 அடிப் தருளந   

[B] குறுந்ததோள-4 அடிச் ேிறுளநனேம் 8 அடிப் தருளந      

[C] ங்குருநூறு -3 அடிச் ேிறுளநனேம் 6 அடிப் தருளந   

[D] அோனூறு- 13 அடிச்ேிறுளநனேம் 30 அடிப் தருளந   

71. தோருத்து : 
(1) யோய்தநோமிக் ின்     - ப்ேளனோர்      
(2) ல்ிளேக் ின்    - இங்ீபோர்    
(3) தயறுத்த றள்யி யிங் - தருங்குன்றூர் ிமோர்      
(4) தோய்னோ ோயிற் ின்  – க்ீபர்       

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

[C]  4   2   3   1  [D]  2   3   4   1 
72. திருக்குறக்கு ேிந்த உளப ழுதினயர் ________          

[A] அரும்ோத உளப       [B] ரிறநமர்         

[C] .ன றயங்ைேோநி         [D] அடினோர்க்குல்ோர்   

73. தோருத்து : 
[1] னருன்     - குிஞ்ேி    

[2] திருநோல்     - னல்ள     

[3] துர்க்ள     - நருதம்        

[4] இந்திபன்       - தய்தல்    
[A]  2-ம் 3-ம் ேரி         [B]  1-ம்  2-ம் ேரி    

[C]  2-ம்  4-ம் ேரி     [D]  4-ம்  1-ம் ேரி 

74. ‚மகு தநிழ் தேோல்ருளந ோிபண்டில்‚              

[A] ோடினோர் , ம்போநோனணம்                 
[B] ோடினோர் , திருக்குள்           

[C] ம்போநோனணம் , ோடினோர்                          
[D] மதநோமிோனூறு , ோடினோர் 

75. ‚உதயி யளபத்தன் றுதயி உதயி  

தேனப்ட்ைோர் ேோல்ின் யளபத்து‚- அணிளனத் றதர்       

[A] தேோற்தோருட்ின்யரு ிளனணி                
[B] உயளநனணி      

[C] தோருள் ின்யரும் ிளனணி         
[D] றதே உருய அணி 

76. ‚ோட்டுதும் னோறநோர் ோட்டுளைச் தேய்னேள்‚       

[A] இங்றோயடிள்          [B] ேீத்தளேோத்தோர்             

[C] தேங்குட்டுயன்         [D] துவுநில்ள 

77. அப யரிளேப்டி றதர்ந்ததடுத்து ழுது         

[A] தநல், நீன், ளநனல், நண், னடி         

[B] நண், நீன், னடி, தநல், ளநனல்        
[C] னடி, நீன், தநல், ளநனல், நண்       
[D] நண், னடி, ளநனல், தநல், நீன் 

78. தோருத்து :   

[A] நணிறநள    (1) ேநணம்          

[B] ீறேி      (2) ிறுத்துயம்      

[C] இபட்ேணின னோத்ரிம்   (3) இசுோம்    

[D] ேீோப்னபோணம்       (4) தௌத்தம்       

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

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

79. றதிற ஊின தேந்தநிமின் – சுளய                             

[A] ோபதினோர்            [B] ோபதிதோேன்       

[C] றதேி யிோனம்           [D] யோணிதோேன் 

80. இக்ணக் குிப்னச் தேோல்ள ழுது 

‚இன்ிளே அதளை‛              

[A] ேோஅய்               [B] குஇீ  

[C] டூஉம்       [D] தோங்குறூஉம்   
81. ோோனிப திவ்யின ிபந்தத்திற்கு உளப ழுதினயர்               

[A] அடினோர்க்கு ல்ோர்                   

[B] அரும்த உளபக்ோபர்               
[C] யைக்குயதீிப் ிள்ள              
[D] தரினயோச்ேோன் ிள்ள 
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82. தோருந்தோ இளணளனக் ண்ைி :            
[A] ள  – யித்ளத      
[B] ளம  – னெங்ில்           

[C] ள  – னத்தின் எி   
 [D] ோள  – றநம்  
83. ியிள யோக்ினத்ளதக் ண்ைி :       

[A] ேீளத னத்தோளை அணியித்தோள்              

[B] ேீளத னத்தோளை அணிந்தோள்             

[C] னத்தோளை ேீளதனோல் அணியிக்ப்ட்ைது          
[D] ேீளத னத்தோளை அணினோள்     

84. ேரினோளதத் றதர் : 
1. ரினன்   2. நோட்ேி  3. ச்சூன்  4. ஞோம்            
[A] 3, 4 - ேரி           

[B] 1, 2 - ேரி            

[C] 1, 2, 3 - ேரி          
[D] 1, 2, 4 - ேரி 

85. ‘அனர்ந்தயன்‘-இச்தேோல்ின் றயர்ச்தேோல்ள ோண்            
[A] அனர்      [B] அனர்      
[C] அனர்ந்து    [D] அனர்ந்த    

86. ிரித்ததழுது : ரினன்    
[A] ரு + அன்             [B] ரின + அன்             

[C] ருளந + அன்         [D] ரி + அன் 

87. னதுகுடிப் ிந்த நிரும் ிபற் யபீ யோழ்க்ள –
னிபோயர் – இவ்யோக்ினம் வ்யள யோக்ினம்     
[A] யினப்ன யோக்ினம்         [B] யிோ யோக்ினம்   
[C] தேய்தி யோக்ினம்    [D] ட்ைளயோக்ினம்     

88. ீழ்ோடம் யோக்ினங்ில் ேரினோது றதர் :         
[A] தம் அன்ிில் கும்ிடுதல் கூடும் ைன்             
[B] அன்ிில் கும்ிடுதல் தம் ைன் கூடும்           
[C] கூடும் தன் ைன் கும்ிடுதல் அன்ிில்     
[D] கூடும் அன்ிில் கும்ிடுதல் தம் ைன்    

89. ேந்திப்ிளமனற் ததோைர் து ?      
[A] ளததோமில் என்ளக் ற்றுக்தோள்          
[B] ளத்ததோமில் என்ளக் ற்றுக்தோள்           
[C] ளத்ததோமில் என்ள ற்றுக்தோள்            
[D] ளத்ததோமில் என்ளக் ற்றுதோள்    

90. எி றயறுோைிந்து ேரினோ தோருளனிதல் 
யோளம , யோள , யோள     
[A] நபம், நீன், இம்தண்              
[B] யிங்கு, நபம், னப்ருயம்            
[C] தேடி, யிங்கு, நபம்      
[D] ன, தேடி, யிங்கு       

91. ேீோப்னபோணத்ளதத் தநிழ் நபனக் றற்ப்தருங் 
ோப்ினநோச் தேய்தித்தயர் னோர் ? 

[A] உநறுப்னயர்   [B] ேீதக்ோதி  

[C] னுஅநது நளபக்ோனர்  [D] டிள னத்து  

92. னத்திபோன் ோதத்தில் __________________ றபள உண்டு  

[A] ஸ்ரீ ேக்பம்    [B] நபேக்பம்  

[C] ேஸ்போப ேக்பம்   [D] னித ேக்பம்  

93. (ேத்தினத்தப் னயர் ோைம்) ______________________ 

[A] திரு.யி.ல்னோணசுந்தபம்  [B] ோபதிதோேன்  

[C] ரிதிநோற்ளஞர்  [D] ேம்நந்தோர்  

94. ‚அருேளநனப் தண் துயி‛ னோர் ? 

[A] ீறேி    [B] ஆண்ைோள்  

[C] நரினன்ள   [D] உோேோ   

95. னோருளைன உளபநூல் ‚ஆமனம் அனம்‛உளைனது  

[A] தரினயோச்ேோன் ிள்ள  

[B] உச்ேிறநற்தோள் னயர் ச்ேிோர்ிினர்  

[C] யைக்கு திருயதீிப் ிள்ள  

[D] அடினோர்க்கு ல்ோர்  

96. ‚அற்ன தப்ம ஆயணங் ோட்டி அடின ோன்ள 
ஆது‛ இவ்யரினில் ‚மஆயணம்‛ ன்து ? 

[A] ளறனோள  [B] ஏளக்ட்டு  

[C] அடிளநறனோள   [D] எளப்ோசுபம்  

97. ோல்ம் ீின றோடுள் யமிறன _______, __________ 
திள் ஏடியரும் ன்று தோபோோபதி ோடினேள்ோர் ? 

[A] ங்ளனேம், ேிந்துவும்  

[B] ங்ளனேம், னனளனேம்  

[C] ங்ளனேம், போயினேம்  

[D] ங்ளனேம், ோறயரினேம்  

98. யோதோி, ததோளோட்ேி, ோயபங்றநளை – ில் 
இயர் தநிழ் எித்துக்தோண்றை இருக்கும் ? 

[A] ட்டுக்றோட்ளை ல்னோணசுந்தபம்  

[B] திளபக்யி திம் அ.நருதோேி  

[C] யினபசு ண்ணதோேன்  

[D] ஆந்தூர். றநோபங்ன்  

99. தித்திக்கும் தநிமிற னத்து னத்தோய்ப் ோைல் 
தேய்தயர் னோர் ? 

[A] திருயள்றயர்   [B] யிநணி  

[C] தோபோோபதி    [D] ஆண்ைோள்  

100. ண்டிதர்ின் படுனபைோ ளைனில் றதங்ிக் 
ிைந்த தநிளம ரும் டித்தினேம் யளனில், 
ின, இின ோக்ோ யடித்து உயயிட்ையர் ? 

[A] ோபதினோர்    [B] ோபதிதோேன்  

[C] ரிதிநோற்ளஞர்   [D] ண்ணதோேன்  

        

                            
GSLV Mk III 

Launch date: 05 June 2017 

Satellite launched: GSAT - 19 

Launched from: Sriharikota 

GSLV Mk III is a three-stage heavy lift launch vehicle developed 
by ISRO. It is designed to carry 4 ton class of satellites into 
Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) or about 10 tons to Low 
Earth Orbit (LEO), which is about twice the capability of GSLV 
Mk II. 

Important Days of June 

Global Day of Parents: 01 June 2017 
Designated by: United Nations General Assembly 
First observed: 2012 

World Milk Day: 01 June 2017 
Designated by: Food and Agricultural Organisation 
First observed: 2001 

International Day of Innocent Children Victims of Aggression: 04 
June 2017 
Designated by: UN General Assembly 

World Environment Day: 05 June 2017 
Designated by: United Nations General Assembly 
First observed: 1974 
Host Country: Canada 
Theme: Connecting People to Nature   
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ANSWER KEY 12 - TAMIL 
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