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1. தி�ைலயா� வ�ள�ய�ைம மரண� அைட�த ேபா� அவ�ைடய அகைவ 
ம��� ஆ��? 
 
A.12, 1912 
B.14, 1913 
C.16, 1914 
D.18, 1915  
 
 
------------------------------ 
 
2.தவறானைத� ேத��� எ�: 
 
A) மி�தியான ேவ�� ெசா�கைள ெகா�ட ெமாழி தமி�. அ�த ேவ�� 
ெசா�கைள� ெகா�ேட ��தக� ம��� �� கைல� ெசா�கைள� தமி� 
ெமாழியா� உ�வா�கி� ெகா�ள இய��. 
 
B) தமி� ெமாழியான� திராவ�ட ெமாழிகளான க�னட�, ெத���, 
மைலயாள�, ��வ� �தலிய ெமாழிக��� தா� ெமாழியாக வ�ள��கிற� 
எ�பா� கா��ெவ�. 
 
C) உலக இல�கிய�க� எவ�றி��� இ�லாத தன�� சிற��, ச�க 
இல�கிய�க��� உ��. 
 
D) ச�க இல�கிய�கள�� உ�ள ெமா�த அ�கள�� எ�ண��ைக 26,530. 
 
 
------------------------------- 
 
3. ம�ைர�  தமி� ச�க� சா�பாக ெவள�ய�ட�ப�ட ஏ�? 
 
A. ச�க� தமி�  
B. ெச�தமி�  
C. ைப�தமி�   
D. ந�றமி�  
 
 
------------------------------ 
4. தமிழி� ப��வ�� ப�பா�� ெநறிகள�� ெபா��தாத� எ�? 
 
A. ப����� ப��ய�� ஓ��த�  
B. யா� ெப�ற இ�ப�, ெப�க இ�ைவயக�     
C. ப�ற� மைன ேநா�கா� ேபரா�ைம 
D. ப�ற�ெபா��� எ�லா உய�����  



 
------------------------------- 
 
5. ப��வ�வன��� வ�ைடைய ெவள��பைடயாக உண��தாத வ�ைட வைக 
எ�? 
 
A. ஏவ� வ�ைட   
B. ��� வ�ைட  
C. ேந� வ�ைட (அ�ல�) உட�பா�� வ�ைட    
D. மைற வ�ைட (அ�ல�) எதி� மைற வ�ைட  
 
 
----------------------------- 
 
6. அேயா�திதாச� ப��த� எ�மத ெநறிய��பா� ஈ��க�ப�டா�? 
 
A. ைசவ மத ெநறி  
B. சமண மத ெநறி 
C. ��த மத ெநறி 
D. ைவணவ மத ெநறி 
 
  
 
------------------------------- 
 
7. ப��வ�� பாடலி� காண�ப�� ெவ�பாவ�� வைகைய� ��: 
 
தா� தம�ேக ஒ�ப��ைல தரண�ய�� எ�ெபா��� 
ேச� ந�ைம� சீரா�� ெச�ந�ைர� பாலா�கி 
வா�வழியா�� தா��� வா�வ���� ெத�வெமா�� 
தா�ேபா�� உ�ேடாேமா தா�  
 
A. ேந�ைச ெவ�பா  
B. இ�ன�ைச ெவ�பா  
C. �ற�. ெவ�பா   
D. பஃெறாைட ெவ�பா 
 
------------------------------- 
 
8. த�ேப� நா� ெச�ய��� ந� ெபா��த� ேவ��� 
      தைலவ� நிைன� ப��யாத நிைல�� ேவ��வேன  
      
      உ�கி இ��பவ� யா�? 



 
A. வ�ளலா�  
B. மாண��க வாசக�  
C. தா�மானவ�    
D. இ�லாமிய தா�மானவ� 
 
-------------------------------------------------- 
 
9.வ�லின� மி�� நிக�வ�� ப��வ�வன�றி� ெபா��தாத� எ�? 
 
A. அ��ைட  
B. அ�த� ேகாவ��   
C. ���� பவள�    
D. அழியா� �க� 
------------------------------------------------ 
 
10. ���ட� ப�� �றி�த கீ��க�ட ���கள�� ச�யான� எ�? 
 
1. ���டலி� வா�� ப�ள� ��த மைனவ�, ம���� ப�ள� இைளய 
மைனவ� எ�ற இ�வைர மண�� தி�டா�� ப�ள� வா��ைக ப�றிய �� 
���ட�ப��. 
 
2. ���ட�ப�� �லி� த�ைச மாவ�ட� ேப�� வழ�கிைன� காணலா�. 
 
3. ���ட�ப�� �லி� ஆசி�ய� எவ� என� ெத��தில� 
 
4. ப�ளமான ந�� நிைற�த ேச�� நில�தி� (ந� ெச� நில�தி�) உழ��  
ெதாழி� ெச�� வா�� பாமர�காளாகிய ப�ள�கள�� வா��ைகைய� 
சி�த���� �� சதக�. 
 
A. 1, 2 ச�   
B. 1, 3 ச�  
C. 1, 4 ச�     
D. 2, 3 ச�  
 
----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



11. ெபா���க: 
 
1. ஜி.�. ேபா� தி���றைள ஆ�கில�தி� ெமாழி ெபய��த ஆ�� - A. 
1850 
2. ஜி.�. ேபா� தி�வாசக�ைத ஆ�கில�தி� ெமாழி ெபய��த ஆ�� - B. 
1886  
3. ஜி.�. ேபா� தி�மண� ெச�த ஆ�� - C 1900 
4. ஜி.�. ேபா� உதைகய�� ப�ள� �வ�கிய ஆ�� - D. 1858 
 
A. 1(A), 2(C),3(B), 4(D) 
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
C. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
D. 1(B), 2(D),3(C), 4(A) 
 
---------------------------------------- 
 
12.தா� ேநா�க ெத��யர� ெச�தி��� தா� ேவ�த� ேகா� ேநா�கி 
வா�� �� - �றியவ�? 
 
A. தி�ம�ைக ஆ�வா�   
B. �லேசகர ஆ�வா�  
C. ெப�யா�வா�  
D. தி�மழிைச ஆ�வா�  
 
--------------------------------------------- 
 
13. ப��வ�வன��� பாரதிைய, பாரதிதாச� எ�வா� �கழவ��ைல? 
 
A. ந�� �ய�� ந��க� பா� வ�த நிலா  
B. பா���ெகா� �லவ�  
C. கா�கமழ வ�த க��ர� ெசா�ேகா  
D. திற� பாட வ�த மறவ�, �திய அற� பாட வ�த கவ�ஞ�  
 
------------------------------------------------ 
 
14. 1. ேத�கா��  ���க�  - A. ந�ல. ப�மநாப�  
    2. ெச�கமல�� ஒ� ேசா���  - B. வ��த�   
    3. ம�ண�� ைம�த�  - C. ��தர ராமசாமி  
    4. ம�மண�  - D. �.வ  
 
A. 1(D), 2(C),3(A), 4(B) 
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
C. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
D. 1(D), 2(B),3(C), 4(A) 
------------------------------------------------ 



 
15. எ� தவ�? 
 
A. வாைழ� க�ச�  
B. ெத�ன� ���ைப  
C. ���ைக� சர�     
D. ெவ�ள� ப���  
 
 
----------------------------------------------- 
 
16. ேவ��ைமகைள அத� ேவ� ெபய�க�ட� ெபா���க: 
 
1. �த� ேவ��ைம              -- A. எ�வா� ேவ��ைம    
2. இர�டா� ேவ��ைம       -- B. ெசய�ப�ெபா�� ேவ��ைம     
3. ஆறா� ேவ��ைம            -- C. உ�ைம ேவ��ைம       
4. எ�டா� ேவ��ைம           -- D. வ�ள� ேவ��ைம  
 
A. 1(A), 2(C),3(D), 4(B) 
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
C. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
D. 1(A), 2(B),3(C), 4(D) 
 
 
-------------------------------------------- 
 
17. "தன���றி� �� ஒ��  உய�� வ�� இர���" எ�ற ந��� 
��திர�தி� எ�?  
 
A. 203 
B. 204 
C. 205 
D. 206 
-------------------------------------------------- 
 
18. ெபா���க: 
 
1. மிட�       -- A. பாத�  
2. ஊ�        -- B. நா��  
3. தா�        -- C. க���        
4. தா�        -- D. வா�  
 
A. 1(A), 2(C),3(D), 4(B) 
B. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 
C. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
D. 1(C), 2(D, 3(A), 4(B) 



 
------------------------------------------------- 
 
19. கழி�� வ�ைட கா�: 
 
�எஅ - சஉக = ? 
 
A. 575  
B. 557  
C. 559  
D. 595       
 
--------------------------------------------------- 
 
20. "ஓ�� �ழி ��த� உ�டா��" என� ெதாட��� பாடலி� காளேமக� 
�லவ� கீ��க�ட எ�வ�ர�ைட ஒ�ப��கிறா�? 
 
A. காவ��, �திைர   
B. ைவைக, யாைன   
C. க�ைக, �தைல   
D. பாலா�, ப�    
 
------------------------------------------------ 
 
21. Aesthetic - எ�பத� தமிழா�கமாக ப�திமா� கைலஞ� �றிய ெசா� 
எ�? 
 
 
A. இய�ைக வர�    
B. இய�ைக ஒ���  
C. இய�ைக வன��  
D. இய�ைக ெகாைட  
 
 
--------------------------------------------------- 
 
22. ப��வ�� இல�கண �றி�ப�����  ெபா��தாத ெசா�ைல� ேத��� 
எ�: வ�ைன� ெதாைக  
 
A. ஆ� �லி 
B. நக� ேகா�ர� 
C. இ� �ர�  
D. உ�கல�  
 
----------------------------------------------- 



 
23. ெபா���க: 
  
1. கா� �� ேந� வ�வ�  --  A. கலி�தைள   
2. கா� �� நிைர வ�வ�  -- B. ஒ�றிய வ�சி� தைள  
3. கன� �� ேந� வ�வ� --  C. ெவ�சீ� ெவ�டைள  
4. கன� �� நிைர வ�வ�  -- D. ஒ�றாத வ�சி� தைள    
 
A. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 
B. 1(D), 2(B),3(C), 4(A) 
C. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 
D. 1(D), 2(C),3(B), 4(A) 
 
---------------------------------------------- 
 
24. யகர� வராகி �ற� உ�தி� இகர��   
அைச� ெசா� மியாவ�� இகர�� �றிய - இ�த ந��� ெசாலவைடய��  
"�ற�" எ�பத� ெபா�� எ�ன? 
 
A. தி���ற�   
B. �ைற�த   
C. மி�தியான   
D. ஒலி�கி�ற   
 
----------------------------------------------- 
 
25. த�தி, பைக, ந��, ெகாைட, �ைற, எ�ைல, ெபா���, அ�வாத� - 
ஆகிய ெபா��கள�� வ�� ேவ��ைம எ�? 
 
A. �த� ேவ��ைம   
B. இர�டா� ேவ��ைம    
C. ��றா� ேவ��ைம   
D. நா�கா� ேவ��ைம      
 
------------------------------------------------------- 
 
26. ப��வ�� க��ெபா��கள�� ெபா��தாத� எ�? 
 
A. ெத�வ�  
B. ெபா��  
C. ஊ�    
D. பைற   
 



------------------------------------------------------ 
 
27. ெபா���க  :  
 
1. சி�திைர-ைவகாசி     -- a) அ�ேடாப� 15 �த� �ச�ப� 15 வைர -- i) 
கா�கால�      
 
2. ஆன�-ஆ�      -- b) ஆக�� 15 �த� அ�ேடாப� 15 வைர -- ii) 
�தி� கால�   
 
3. ஆவன�-�ர�டாசி     -- c) ஏ�ர� 15 �த� ஜூ� 15 வைர  - iii) 
இளேவன��    
 
4. ஐ�பசி-கா��திைக    -- d)  ஜூ� 15 �த� ஆக�� 15 வைர -- iv) 
��ேவன��  
 
 
A. 1(c)(iii), 2(a)(iv), 3(d)(i),4(b)(ii) 
B. 1(b)(i),  2(d)(ii),3(c)(iii),4(a)(iv) 
C. 1(c)(iii),2(d)(iv),3(b)(i),4(a)(ii) 
D. 1(d)(iii),2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i) 
 
---------------------------------------------------------- 
 
28. ெபா��தாைத ேத��� எ�? 
 
A. ப�லி - ெசா���   
B. �ர�� - அல���  
C. வ��  - �ர��   
D. ேகாழி - ���  
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
29.ெச�ைன ப�கைல�கழக அகராதி "தமி� ெல�சிக�" ெவள�ய�ட�ப�ட 
ஆ��? 
 
A. 1934  
B. 1935  
C. 1936 
D. 1937  
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 



30. ப�� வ�� மாணவ�கைள அவ�கள�� ஆசி�ய�க�ட� ெபா���க: 
  
1. ���ராமலி�க�   --  A. நவ �ன கி���ண�ப��ைள    
2. க. ச�சிதான�த�   -- B. சபாபதி   
3. ப�திமா�கைலஞ� --  C. மய�ேல�� ெப�மா�  
4. �வாமிநாத ேதசிக�   -- D. �ைறவற வாசி�தா� ப��ைள  
 
A. 1(D), 2(A),3(B), 4(C) 
B. 1(D), 2(B),3(C), 4(A) 
C. 1(A), 2(B),3(D), 4(C) 
D. 1(D), 2(C),3(B), 4(A) 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
31. ப�� வ�� �லவ�கைள அவ�கள�� அைவ ம�ன�க�ட� ெபா���க: 
  
1. �கேழ�தி �லவ�   --  A. அ�ம��தன பா��ய�  
2. மாண��க வாசக�   -- B. �தலா� �ேலா���க� ேசாழ�    
3. ெஜய�ெகா�டா� --  C. வர�ண பா��ய�  
4. க�ப�   -- D. இர�டா� �ேலா���க�  ேசாழ�  
 
A. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 
B. 1(D), 2(B),3(C), 4(A) 
C. 1(C), 2(A),3(B), 4(D) 
D. 1(D), 2(C),3(B), 4(A)  
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
32. "எ�� தண��� இ�த �த�திர� தாக� " - எ�வைக வா�கிய�? 
 
A. ெச�தி வா�கிய�   
B. வ�னா வா�கிய�    
C. வ�ைழ� வா�கிய�   
D. எ��மி�ைல   
 
---------------------------------------------------------------- 
33. ெச��ள�� ஓைச �ைறயாத இட���, �றி� ெந�லாக மாறி 
அளெப��� ஒலி�ப�? 
 
A. ெச��� இைச அளெபைட    
B. இ�ன�ைச அளெபைட  
C. ெசா�லிைச அளெபைட  
D. இைச நிைற அளெபைட   



 
--------------------------------------------------------------- 
 
34. ப��வ�� ஆ�கில� பழெமாழி�� நிகரான தமி�� பழெமாழிைய� ��: 
 
Difficulties Give Way Diligence 
 
A. அ�ேம� அ� ைவ�தா� அ�மி�� நக��     
B. கைர�ப� கைர�தா� க��� கைர��   
C. எ��� ஊர�  க��� ேத��   
D. ெதா��� பழ�க� ��கா� ம���. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
35. ெந�ந�உள� ந�வ� இ�றி�ைல எ���  
        ெப�ைம உைட�தி� �ல� 
 
- இ� �ற�பாவ�� காண�ப�� ெபா��ேகாள�� வைக எ�ன?  
 
A. ஆ��ந���  ெபா��ேகா�      
B. ���வ�� ெபா��ேகா�  
C. ெமாழி மா���  ெபா��ேகா�  
D. ெகா�� ����  ெபா��ேகா�  
 
------------------------------------------------------------- 
 
36.ெபா��தாைத�  ேத��� எ�. 
 
A. �றி� தன��� - �றி� ஒ��ட� வ�� ேநரைச    
B. ெந�� தன��� - ெந�� ஒ��ட� வ�� ேநரைச   
C. �றி�-ெந�� இைண�� (அ�ல�) �றி�-ெந�� இைண�� ஒ��ட� 
வ�� நிைரயைச    
D. ெந��-�றி� இைண�� (அ�ல�) ெந��-�றி� இைண�� ஒ��ட� 
வ�� நிைரயைச    
 
-------------------------------------------------------------- 
 
37. ெபா���க  :  
 
1. க�    -- a) நிைர  -- i) கா�      
 
2. பட�  -- b) நிைர� -- ii) மல�   
 



3. காத�  -- c) ேந�   -- iii) நா�     
 
4. உல�  -- d)  ேந�� -- iv) ப�ற�� 
 
 
A. 1(a)(iii),2(b)(iv),3(c)(i),4(d)(ii) 
B. 1(d)(i),  2(c)(ii),3(b)(iii),4(a)(iv) 
C. 1(c)(iii),2(a)(ii),3(d)(i),4(b)(iv) 
D. 1(c)(i),2(b)(ii),3(d)(iii),4(a)(iv) 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
38. "��றாத நசேரய� �த��� �ல ேவ�த�"  - இ�� "நசேரய�" 
எ�பதி� ெபா��? 
 
A. இர�க�ைடயவ�     
B. அ��ைடயவ�   
C. ெச�வ�த�   
D. மண�ைடயவ�    
  
------------------------------------------------------------------- 
 
39. "வ�க ம�றவ� த�க " - இ�� "அவ�" என� �ட�ப�பவ� யா�? 
 
A. க�ணகி       
B. மாதவ�  
C. மண�ேமகைல  
D. மாத�  
 
------------------------------------------------------------------- 
 
40. "வ�� நன� க��"  - யா�? யா�ட� �றிய�? 
 
 
A. இராம� - இல��மணன�ட�  
B. இல��மண� - இராமன�ட�  
C. இல��மண� - �கன�ட�   
D. இராம� - �கன�ட�      
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



41. த�ேபாைதய தி�வ��வ� ஆ��ைன�  ��?  
 
 
A. 2044   
B. 2045 
C. 2046 
D. 2048 
 
---------------------------------------------------------- 
 
42 �லைமய�� கப�லராக வா��தவ� யா�?   
 
A. �லைம�ப��த�   
B. ���ராமலி�க�  
C. அறிஞ� அ�ணா  
D. க�ணதாச�       
 
----------------------------------------------------------- 
 
43. ��பேகாண� ப�ள�ய�� ப���� ெகா�� இ��த ெபா�� ராமா�ஜ� 
ெப�ரா ப�சி�  ெபய�? 
 
A. கண�த ேமைத   
B. FRS  
C. ேக. ெர�கநாதரா� 
D. கண�த மாணா�க�       
------------------------------------------------------- 
 
44. ம�ைரைய வ�ழா�க� நிைற�த நகரமாக மா�றியவ�? 
 
A. ராண� ம�க�மா�    
B. தி�மைல நாய�க�   
C. ெசா�கநாத�  
D. அர�க கி���ண ��� வ �ர�ப�  
 
------------------------------------------------------ 
 
45. கலி�க�� பரண�ய�� 13 ெதா�திகள��, ஒ� ெதா�திய�� ெபய� "கா� 
பா�ய�" இ�� 'கா�' எ�பத� ெபா��? 
 
A. பாைலவன�     
B. கானக�    
C. கனக�   
D. ேபா��கள�  



-------------------------------------------------------- 
 
46. க�ப ராமாயண� ெச��� நைடைய��, அத� ேபா�ைக�� த�வ� 
அைம�க�ப���ள �லி� ெபய�? 
 
A. இர�சண�ய யா�தி�க�      
B. இர�சண�ய மேனாகர�      
C. இர�சண�ய �ற�    
D. இர�சண�ய சமநி�ணய�   
 
--------------------------------------------------- 
 
47. ந� த�த சீ��, ந� த�த த���  
                   --- 
        நின�ேக நிேவதன� கதிரவா  
          --------  
        கனக� �ரவ� ேம� க�கிேய வ�தி�  
   ----- ----    ------ 
-- ப��வ�� எ�த இைண இ�பாடலி� அ�� ேகா���� கா�ட�ப���ள 
ெசா�கள�� தமி�� ெபா��கள��  ஏேத�� ஒ�றிைன தவறாக� 
ெகா���ள�?  
 
A. பைடயல�� , ெபா�       
B. �திைர, மர�      
C. வ�ைர��, கா�     
D. எ��மி�ைல   
 
------------------------------------------------------- 
 
48.வான�பா� இய�க� ெதாட�க�ப�ட இட�? 
 
A. ேகாைவ      
B. ம�ைர  
C. தி��சி  
D. ெச�ைன  
 
 
------------------------------------------------------ 
 
49."தமிழ� கட� கட�� ெச�� ைக�ப�றி ஆ�ட ேதச�" எ�� அ�ணா 
எ�த நா��ைன �றி�ப��கிறா�? 
 
A. மேலசியா        



B. ெத� ஆ�ப���கா   
C. ப�மா   
D. சி�க���   
 
 
----------------------------------------------------------- 
 
50. ப��வ�� தமி� அறிஞ�கைள அவ�க� பண�  ���த ஊ�க�ட� 
ெபா���க?  
 
1. H. A. கி���ணனா�  -- A.  ம�ைர  
2. தி�.வ�.க                     -- B. காைர���   
3. பாரதி                             -- C. ராய�ேப�ைட  
4. ��யரச�                     -- D. சாய��ர�    
 
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(D), 2(C),3(A), 4(B) 
 
--------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------- 
 
51.க�லிேயா க�லி ெதாைல ேநா�கிைய ைவ�� வ��ெவள�ைய ஆ�� 
ெச�த ஆ��? 
 
A. 1608        
B. 1609 
C. 1610   
D. 1611   
 
 
------------------------------------------------------------ 
 
52.ெத� திராவ�ட ெமாழிகள�� ெபா��தாத�? 
 
A. தமி�         
B. ெத���  
C. மைலயாள�    
D. �ட�    
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 



53.அ�ப� �த��, அ�ண�� �ைறய��  
     நாவ�ள��� வ ��கி, ஒ�ற�� வ�ட�� 
    ப�ற��� எ����க� எைவ? 
 
A. �, �         
B. �, �  
C. �, � 
D. எ��மி�ைல     
 
 
------------------------------------------------------- 
 
54.சி�த�ைய� ெகா�ட ெச��ள�� இர�டா� அ�ய�� தன��ெசா� 
ஏ�மி�றி ஒ�� (அ�ல�) அத�� ேம�ப�ட வ�க�ப�தா�கைள� ெகா�� 
வ�� ெவ�பாவ�� பா வைக எ�? 
 
A. இ�ன�ைச ெவ�பா          
B. ேந�ைச ெவ�பா   
C. இ�ன�ைச சி�திய� ெவ�பா  
D. ேந�ைச சி�திய� ெவ�பா      
 
------------------------------------------------------------ 
 
55. எ�.ஜி. ராம�ச�திர� ப�றி கீ��க�ட ����கள�� தவறான� எ�? 
 
A. எ�.ஜி. ராம�ச�திர� தன� ெப�ேறா��� ஐ�தாவ� மகனாக� ப�ற�தா�.          
B. எ�.ஜி. ராம�ச�திர� ம��� அவர� சேகாதர� ச�கரபாண� இ�வ�� 
ெதாட�க�  க�வ�ைய�  ��பேகாண� ஆைனமைல� ப�ள�ய�� க�றன�.    
C. எ�.ஜி. ராம�ச�திர� 1917 � ஆ�� சனவ� 17 �  நா� இல�ைகய�� 
உ�ள க��ய�� ப�ற�தா�.  
D. எ�.ஜி. ராம�ச�திர� தா� இ��த இய�க�தி� இ��� வ�லகி, �� 
இய�க�ைத 1972, அ�ேடாப� 18 � ெதாட�கினா�.      
 
A. 1 ம���     
B. 2 ம���     
C. 3 ம���     
D. 4 ம���          
 
-------------------------------------------------------- 
 
 



56. மய�ெகாலி�  ப�ைழக� இ�லாத ெசா�ெறாட� எ�? 
 
A. இ� ச�கர வ�� ப�� பா��க�ப��. 
B. நா� ேதா�� பக� கா�சி உ��.   
C. வர�த� வ�னாயக� ேகாய��   
D. வாைழ�பல�ைத� க�ட �ற�� இர�கி வ�த�.       
 
------------------------------------------------------ 
 
57. "கா�� வ��லின�" எ�ற அ�களா� �றி�க�ப�பவ� யா�? 
 
A. இராம�  
B. இல��மண�   
C. அ�ம�  
D. இராவண�  
 
------------------------------------------------------- 
 
58.'ெப��ேசா�  அள��த�' எ�ப� எத�ட� ெதாட�� உைடய�? 
 
A. தி�மண�  
B. ேபா�    
C. ெப� வ����   
D. தி�வ�ழா   
 
------------------------------------------------------- 
 
59. ப�டார� எ�ற ெசா� �றி��� ெபா��? 
 
A. ஏைழ   
B. ஆ��     
C. ��நிைலய�  
D. ப�ள���ட�     
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
60.எதி� இைண� ெசா�ைல ேத��� எ�? 
 
A. சீ�� சிற���    
B. ��ற� �ைற      
C. அ��� பக��   
D. �ழி�தா���     



 
----------------------------------------------------------------- 
 
61. மாண��க வாசக� ப�றி ப�� வ�� ���கள�� தவறான� எ�: 
 
1. இவ� ைசவ சமய� �ரவ�க� நா�வ�� ஒ�வ�. 
2. ம�ைர�� அ�கி� உ�ள தி�வாத��� ப�ற�தா�. 
3. இவ� ம�ன� அ�ம��தன பா��யன�ட� அைம�சராக பண� ���தா�.   
4. அ�ம��தன பா��ய��� �திைர வா�க� ெச�ற ெபா�� 
தி��ெப���ைறய��, இைறவனா� ஆ�ெகா�ள�ப�டா�. 
 
A. 1, 2 தவ�   
B. 3, 4 தவ�  
C. அைன��� தவ�  
D. அைன��� ச�   
 
  
---------------------------------------------------------------- 
 
62.ெபா���க.  
 
1. ஈ��ழவ�            -- A.  உ��ெசா� ெதாட�   
2. ெச�வ� ெசவ�லி --B. வ�ைன�  ெதாைக    
3. தட�ைக               -- C. உவைம   
4. ��ய�ைட            -- D. உ�வக�     
 
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 
B. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 
D. 1(D), 2(C),3(A), 4(B) 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
63. அற�  என�ப�டேத இ�வா��ைக 
    ----- 
  --இ�� அ��ேகா��ட ெசா�லி� காண�ப�� ேபாலிய�� வைக?  
 
A. �த� ேபாலி    
B. இைட� ேபாலி   
C. கைட� ேபாலி  
D. ���� ேபாலி   
E. மிக ந��  
 
------------------------------------------------------------- 



 
64. ப�� வ�வன��� �திைரைய� �றி��� ெசா�ைல கா�க: 
 
A. ஒகர�  
B. ���    
C. ெகா��  
D. த�ைத       
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
65.ெபா���க.  
 
1. நாமா���� ��ய�ேலா�                        -- A.  ெதா�கா�ப�ய�    
2. எ���� த� ைகயா� எ� சா�             --B. தி�நா��கரச�     
3. உைழ�ப�� வார உ�திக� உளேவா?  -- C. அ�ைவயா�    
4. நர�ப�� மைற                                         -- D. கப�ல�      
 
A. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 
B. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 
D. 1(D), 2(C),3(A), 4(B) 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
66.ெபா���க.  
 
1. இேய�வ�� சீட�கள�� எ�ண��ைக                                                                  
--A. 14   
2. ேகா�� கிழா� பா���ள பட�கள�� எ�ண��ைக                                           
--B. 12     
3. க��� பட�கள�� ஒ� வ�னா�ய�� வ�� ேபா�� ச�ட�கள�� 
எ�ண��ைக  --C. 18    
4. அ�ேப�க� தன� ெப�ேறா��� --- வ� மகனாக� ப�ற�தா�                         
--D. 16      
 
A. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
B. 1(B), 2(A),3(C), 4(D) 
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 
D. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



67.ராண� ம�க�மா� ம�ைரய�� ஊ�ச� தி�வ�ழா நட�திய மாத�? 
 
A. ஆன�   
B. ஆ�   
C. ஆவண�   
D. ஐ�பசி     
 
---------------------------------------------------------------- 
 
68. இல�கண �றி�� த�க: பய�ெத� �லவ�  
 
A. ெபய��ெசா�    
B. வ�ைன�ெதாைக    
C. ெபயெர�ச�    
D. இர�டா� ேவ��ைம உ��� பய�� உட� ெதா�க ெதாைக      
 
--------------------------------------------------------------- 
 
69. ெபா��தாைத� ��  
 
A. காயச��ைக�� பசி சாப� ெகா��த� - வ���சிக �ன�வ�     
B. தயம�தி�� சாப� ெகா��� நளன�� மனதி� இ��� அவைள மற�க�  
ெச�தவ�  - வசி�ட�      
C. ெபா� ேபச ேவ��� எ�பத�காக அ��ச�திர��� பல இ�ன�கைள 
வ�ைளவ��தவ� - வ��வாமி�திர�      
D. உதய�மார��� அவன� அழ� ெகட ேவ��� எ�� சாப� 
ெகா��தவ� -  ச�கமி�ர�      
  
------------------------------------------------------------ 
 
70. ெபா���க  :  
 
1. நாேக�வர� ேகாவ��     -- a) தாரா�ர�   -- i) �லேசகர ஆ�வா�       
 
2. ஆ�ைடயா� ேகாவ��   -- b) தி�வர�க�  -- ii) ேச�கிழா�    
 
3. ��றாவ� மதி�   --  c) ��ற���     -- iii) இர�டா� ராசராச 
ேசாழ�      
 
4. ஐராவத��ர� ேகாவ��  -- d)  தி��ெப���ைற  -- iv) மாண��க வாசக�  
 
 
 



A. 1(a)(ii),2(b)(iv),3(c)(i),4(d)(iii) 
B. 1(c)(ii),2(d)(iv),3(b)(i),4(a)(iii) 
C. 1(c)(iv),2(d)(iii),3(b)(ii),4(a)(i) 
D. 1(c)(i),2(b)(ii),3(d)(iii),4(a)(iv) 
 
 
------------------------------------------------------------ 
 
71. ெபா��தாைத� ��  
 
A. கவ� -- கவ�ைத, �ர��  
 
B. களப� -- யாைன, ச�தன�  
 
C. சில�� --  மைல, கா�சில��  
 
D. அ�    -- ����பர�, ேதாைக  
 
 
---------------------------------------------------------- 
 
72. ெபா���க.  
 
1. இன���   --A. ஆ�ற�    
2. �வ���  --B. ெதள��      
3. ைக��    --C. வளைம     
4. உவ��� --D. ெம�ைம  
 
A. 1(C), 2(A),3(B), 4(D) 
B. 1(B), 2(A),3(C), 4(D) 
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 
D. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
73. ��கன�� அ�பைட வ ��கைள அவ�றி� ேவ� ெபய�க�ட� 
ெபா���க.  
 
1. தி��தண�        --A. தி�ேவரக�     
2. தி��ெச���   --B. ஆவ�ன� ��      
3. பழன�              --C. ���ேதாறாட�     
4. �வாமிமைல   --D. தி��சீரைலவா�    
 
A. 1(C), 2(A),3(B), 4(D) 
B. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 
D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 



 
------------------------------------------------------------- 
 
74. ேப���கைலய�� ��கள�� ெபா��தா�: 
 
A. எ��த� 
B. ெதா��த� 
C. உைர�த�  
D. ���த� 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
75. ெபா��தாைத� ��: 
 
A. ேபாலி �லவ�கள�� தைலய�� ���பவ� - அதிவ �ரராம பா��ய� 
B. ேபாலி �லவ�கள�� தைலைய ெவ��பவ�  - ஒ�ட���த�   
C. ேபாலி �லவ�கள�� நா�ைக  அ��பவ� - வ �ரராகவ�   
D. ேபாலி �லவ�கள�� ெசவ�ைய அ��பவ� - வ��லி���ரா�  
   
--------------------------------------------------------------- 
 
76. ெதாைட வ�க�ப�க� எ�த அ��� உக�த�? 
 
A. �றள�  
B. சி�த�  
C. அளவ�  
D. ெந�ல�  
   
 
---------------------------------------------------------------- 
 
77. ெபா���க:  
 
1. அசல�         --A. உைம பாக�    
2. அ�ைய       --B. பய��சி       
3. அ�ப�யாச�  --C. உ���     
4. அ��தநா�     --D. ெபாறாைம     
 
A. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 
D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C) 
 
 
 



---------------------------------------------------------------- 
 
78. ப��வ�� வ�ல��கைள அவ�றி� கழி�� ெபய�க�ட� ெபா���க:  
 
1. ஆ�       --A. இல�தி  
2. மா�      --B. இல�ட�        
3. �திைர   --C. ப���ைக      
4. யாைன   --D. சாண�      
 
A. 1(C), 2(A),3(B), 4(D) 
B. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C) 
D. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
79. ப���� எ�க: இரவ�ன ����ழ�  
 
A. இர� + ந�� + �ழ�   
B. இரவ�� + ஈ� + �ழ�   
C. இரவ�� + ந�� + �ழ�   
D. இர� + இ� + ஈ� + �ழ�    
 
 
----------------------------------------------------------------- 
80. ஐ�� உவம  உ��கள�� ெபா��தாத�: 
 
A. ஒ�ப    
B. வ�ைரய  
C. �ைரய  
D. உறழ  
 
------------------------------------------------------------ 
81. ெபா���க:  
 
1. த�ண����ட� --A. 2 � ேவ��ைம உ���� பய�� உட� ெதா�க 
ெதாைக  
2. மர�ெப��       --B. 3 � ேவ��ைம உ���� பய�� உட� ெதா�க 
ெதாைக        
3. ����சாவ�      --C. 4 � ேவ��ைம உ���� பய�� உட� ெதா�க 
ெதாைக      
4. வ�ழி��ன�      --D. 5 � ேவ��ைம உ���� பய�� உட� ெதா�க 
ெதாைக      



 
A. 1(D), 2(C),3(B), 4(A) 
B. 1(C), 2(D),3(B), 4(A) 
C. 1(A), 2(B),3(C), 4(D) 
D. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
 
------------------------------------------------------------ 
 
82. ப��வ�� இல�கண� �றி�ப�����  ெபா��தாைத�  ��: வ�ைன� 
ெதாைக  
 
A. உ�ெபா��     
B. �� ேசா�   
C. ஊ�கா�   
D. இ��ர�   
 
----------------------------------------------------------------- 
 
83. ெபா��தாைத�  ��:  
 
A. மட�ெகா� - க�ணகி      
B. மட�ப�� - பா�சாலி    
C. மடவ�ழி  - மண�ேமகைல    
D. மடெமாழி - ேகா�ெப��ேதவ�     
 
---------------------------------------------------------------- 
 
84. தமிைழ வள��கேவ��ெம�றா� ப�ற ெமாழிைய ெவ��க ேவ��� 
எ�ப� ெபா�ள�� - �றியவ�? 
 
A. தமி� நா� ெப�னா�ஷா        
B. தமி�� ெத�ற�   
C. வசன நைட ைகவ�த வ�ளலா�     
D. தமி�� தா�தா    
 
------------------------------------------------------------- 
 
85. ெபா���க  :  
 
1. சீ�தி��த� கா�ப�ய�     -- a) ��டலேகசி      -- i)   தி��த�க�  
ேதவ�    
 
2. ெசா�ேபா��  கா�ப�ய� -- b)  சீவக சி�தாமண�  -- ii) சீ�தைல� 
சா�தனா�    



 
3. ��ம�க�  கா�ப�ய� --   c) மண�ேமகைல       -- iii) 
இள�ேகாவ�க�      
 
4. வ�ணைன� கா�ப�ய�  --  d)  சில�பதிகார�      --iv) நாத��தனா� 
 
 
A. 1(c)(ii),2(a)(iv),3(d)(iii),4(b)(i) 
B. 1(c)(i),2(d)(ii),3(a)(iii),4(b)(iv) 
C. 1(c)(ii),2(a)(iv),3(b)(iii),4(d)(i) 
D. 1(c)(iv),2(b)(iii),3(d)(ii),4(a)(i)  
 
---------------------------------------------------------------- 
 
86.ப��வ�� உ.ேவ.சா வ�� ப�ட�கைள அவ�ைற� ெகா��தவ�க�ட� 
ெபா���க:   
 
1. தமி��தா�தா                      -- A. பாரதி       
 
2. மகா மாேகா உபா�தியாய�  -- B. க�கி  
 
3. �ட�ைத நக� கைலஞ�       -- C. ஆ�கில அர�      
 
4. த�சிணா�திய கலாநிதி        -- D.  ச�கரா�சா�யா�       
 
A. 1(D), 2(C),3(B), 4(A) 
B. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
C. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 
D. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
 
  
---------------------------------------------------------------- 
 
87. ெந�ெவ� பா�ேட���� அ��ேத 
       ��ெவ�  பா���  அள� எ� சீேர  
    -- எ�� தி���றைள�  �க��த �� எ�? 
 
A. ெதா�கா�ப�ய�        
B. அக�திய�    
C. ெதா��� வ�ள�க�  
D. ப�பாட�     
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 



88.ப��வ�� ெமாழிெபய��� ��க� ம��� �ல ��கள�� ெபா��தாைத� 
�� 
 
A. மேனா�மண�ய� - மைற வழி      
B. உம�க�யா� பாட�க� - �பாய�    
C. சீறா��ராண� - ரகசியவழி  
D. இர�சண�ய யா�தி�க� - ப�� கி�� �ராஸ�   
 
--------------------------------------------------------------- 
 
89. ெபா��தாைத�  ��:  
 
A. அ�கா��   - வாைய� திற�த�       
B. வலைச ேபாத�  - பறைவக� இட� வ��� இட� ெபய�த�   
C. வ�டா�த�   - ஆைம, ந�� ஆகியவ�ைற ேகா� ெகா�� அைச�� 
வ�ைளயா�த�  
D. ேவ� க��த�  - சைம��� பாைனைய ெம�லிய �ண�யா� �� 
ைவ�தா�      
 
------------------------------------------------------------------ 
 
90. இ�ேபா� இ�கவ� உதவா� - யா� யா�ட� �றிய�? 
 
A. தி�நா��கரச� - அ��திய�கள�ட�       
B. அ��திய�க�   - ��த தி�நா��கரச�ட�   
C. தி�நா��கரச� - ��த தி�நா��கரச�ட�  
D. அ��திய�க� - தி�நா��கரச�ட�  
 
------------------------------------------------------------------ 
 
91. ெச�வ���� ஓ�ப� வ�வ���� பா��தி��பா�  
        ந� வ���� வானதி தவ���   
 
-- இ�வ�கள�� பய��� வ���ள ெதாைட நய�ைத� ��?   
 
A. ேமாைன   - �ர�  
B. எ�ைக   -  �ர�   
C. அ� ேமாைன   - ெபாழி�� �ர�   
D. அ� எ�ைக - ெபாழி�� �ர�  
 
--------------------------------------------------------------- 
 



92.  ��த��� ஓ� ெகா��த நா��� ெபய�?   
 
-- இ�வ�கள�� பய��� வ���ள ெதாைட நய�ைத� ��?   
 
A. நவ�ர நா�  
B. ���ெபாைற நா�    
C. இைட�கழி நா�    
D. ஆ�ய நா�   
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 
93. ச�யானைத� ��: உய�� எ��� 12 �   
 
A. �றி� 5, ெந�� 7 உ�ள�  
B. �றி� 7, ெந�� 5 உ�ள�    
C. �றி� 6, ெந�� 6 உ�ள�   
D. �றி� 4, ெந�� 8 உ�ள�    
 
---------------------------------------------------------------- 
 
94.ெபா�� இட�தி�� ஆகி வ�வ�?  
 
A. ெபா�ளா� ெபய�   
B. தான�யா�   ெபய�   
C. இடவா� ெபய�    
D. சிைனயா� ெபய�   
 
------------------------------------------------------------ 
 
95. ெபா��தாைத� ��: 
 
A. மாற�/மார� - ம�மத�/பா��ய�         
B. ஆற�/ஆர�  - தண�த�/ம�� வைக  
C. �லி/�ள� - ச�பள�/அலைக    
D. �ரவ�/�றவ� - ஓ� இன�/ஆசி�ய�      
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



96.  ச�யான இற�� வ�ைசய�� ��: 
 
A. கதலி பாக�, இ�� பாக�, திரா�ைச பாக�, நாள�ேகர பாக�, பா� பாக�        
B. பா� பாக�, திரா�ைச பாக�, கதலி பாக�, இ�� பாக�, நாள�ேகர பாக� 
C. நாள�ேகர பாக�, இ�� பாக�, கதலி பாக�,  திரா�ைச பாக�, பா� பாக�  
D. திரா�ைச பாக�, இ�� பாக�, திரா�ைச பாக�, பா� பாக�, நாள�ேகர 
பாக�   
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
97. தமி�� தாய�� எழி� மி��த உட�ப��� எ��சைல� த�� நைட எ�? 
 
A. ஆைம நைட          
B. மண��ப�ரவாள நைட  
C. �ழ�ப நைட     
D. க�ண� நைட     
 
-------------------------------------------------------------- 
 
98. ப��வ�� ெசா�கைள ப��தா� வ�� இைட நிைல�ட� ெபா���க: 
 
1. வ�வா�           -- A. இற�தகால இைடநிைல     
 
2. பா��தா�          -- B. நிக� கால இைடநிைல  
 
3. வாரா�              -- C. எதி�கால இைடநிைல      
 
4. பா��கி�றா�   -- D.  எதி�மைற இைடநிைல        
 
A. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 
B. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
C. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 
D. 1(C), 2(D),3(A), 4(B) 
  
 
---------------------------------------------------------- 
 
99. ��� (A): ெவ��, உல��� எ�பன வ�ைனெய�ச�க�, ேம�� 
ெம�ெதாட�� ��றிய�கர�க�. 
 
காரண� (R): ஒ� ���� ெபறாத (எ�ச) ெசா� வ�ைனைய� ெகா�� 
���தா� அ� வ�ைனெய�ச� என�ப��, ேம�� ஒ� ��றிய�கர 
ெசா�லி� ஈ�றய� எ��� ெம�லினமாக இ��ப�� அ� ெம�ெதாட� 
��றிய�கர� ஆ��.  



 
A. ��� (A), காரண� (R) ச�  
B. ��� (A) ச�, காரண� (R) தவ�  
C. ��� (A) தவ�, காரண� (R) ச� 
D. ��� (A), காரண� (R) ச�, ேம�� (R) எ�ப� (A)�� ச�யான 
வ�ள�க�. 
  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
100. ப�� வ�� தமி� எ����கைள அைவ ேதா��� இட� ப�ற��ட� 
ெபா���க:   
 
1. ஆ   -- A. ���     
 
2. �    -- B. தைல  
 
3. ப    -- C. க���  
 
4. ஃ   -- D. மா��  
 
A. 1(C), 2(A),3(B), 4(D) 
B. 1(B), 2(C),3(A), 4(D) 
C. 1(B), 2(C),3(D), 4(A) 
D. 1(C), 2(A),3(D), 4(B) 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
01-C  02-D  03-B  04-D  05-A  06-C  07-B  08-A  09-C  10-B   
 
11-C  12-B  13-B  14-A  15-B  16-D  17-C  18-D  19-B  20-D 
  
22-C  22-A  23-A  24-B  25-D  26-B  27-C  28-D  29-C  30-A 
 
31-C  32-A  33-B  34-B  35-B  36-D  37-C  38-B  39-A  40-D 
 
41-D  42-B  43-C  44-B  45-A  46-A  47-C  48-A  49-C  50-D  
 
51-C  52-B  53-A  54-C  55-B  56-C  57-B  58-B  59-C   60-C 
 
61-D  62-A  63-C  64-C  65-A  66-D  67-A   68-B 69-D   70-B 
 
71-D  72-D  73-B  74-C  75-C  76-C  77-A  78-D  79-B   80-B 
 
81-C  82-D  83-C  84-B  85-A  86-B  87-A  88-C  89-C   90-D 
 
91-D  92-B  93-A  94-B  95-A  96-C  97-B  98-A  99-D   100-D 
------------------------------------------------------------------ 



FOR MORE TNPSC INFORMATIONS AND SUGGESTIONS PLEASE VISIT: 
 
www.ajitnpsc.com 
 
fb id: https://www.facebook.com/ajitnpsc 
 
Wish you all for your great success. 
 
 
yours loving bro, 
Aji, 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
ேக�வ��தா� வ�வைம��: 
அஜி, ெச�ைன. 
 
TNPSC ப�றிய த�ேபாைதய 
ெச�திக�,ச�ேதக�க� 
ம��� ஆேலாசைனக���  
 
www.ajitnpsc.com 
 
எ�ற என� இைணய 
தள�திைன� காண��. 
 
ந�றி. 



ெபா� தமி� - மாதி� ேத��-1   100 x 1.5 = 150 Marks        TIME: 1: 30  
------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ப��ைள�தமி� ப�வ�கள�� ப��வ�வன��� ெபா��தாைத� ��: 
 
A. கழ�� 
B. அ�மைன 
C. சி�ேத�  
D. ஊச� 
 
------------------------------ 
 
2. ச�யானைத�  ேத��� எ�: 
 
A. ய ர ள வ ழ ல ற ன    
B. ய ர ழ வ ல ள ற ன    
C. ய ர ல வ ழ ள ற ன    
D. ய ர ல வ ள ழ ற ன    
 
------------------------------- 
 
3. க�ன� பாலனா� காசின� தன�லவ  த��� 
       ம�� ஜ�வேகா�கெள�லா� வா� கதி   
 
    -- இ�வ�கைள�  பா�யவ�? 
 
A. வ�ளலா� 
B. கி���ணனா�  
C. உம���லவ�  
D. மாண��க வாசக�  
 
------------------------------ 
 
4. தி�வ�ய கவ�, யா�ைடய அைவய�� ஓ� அ�வலராக பண� ெச�தா�?. 
 
A. தி�மைல நாய�க�  
B. தி��சி ெசா�க நாத�   
C. ராண� ம�க�மா�     
D. அர�க கி���ன ��� வ �ர�ப�. 
 
------------------------------- 
 
 



5. ெபா���க: 
 
1. ���    --   A. ஈ� ேபாத�  
2. ெவ�றிைல   --  B. ஆதி அகர� ஐ ஆத�   
3. ைப���  --    C. ஆதி ந�ட�  
4. க� வ�ழி  --   D. த�ெனா��   இர�ட�  
 
 
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. ��ைதய�லி��� நா�ேடா� ெகா��ப�� 
      ந��� உ�ப� நன�நாக�க�  
 
இ�வ�க� இட� ெப���ள ��? 
 
A. தி���ற�  
B. நா�மண��க�ைக 
C. நால�யா�   
D. ந�றிைண   
 
------------------------------- 
 
7. கீ��க�டவ��� ெபா��தாைத ெசா�ைல க�டறிக: 
 
A. ெமாழி 
B. எ��� 
C. கிழவ� 
D. பத�  
 
------------------------------- 
 
 
8. ப�� வ�வனவ��� ேதவேதவ� எ�திய ��கள�� ெபா��தாத�: 
 
A. �ள��� கைர ஏறாத ேகாப�ய�க� 
B. கால� படாத ேதச�க� 
C. �ைழவ� வாய�ைல�  தா�டாத ேகால�க� 
D. �மிைய உதறி எ��த ேமக�க�. 



 
-------------------------------------------------- 
 
9. பழ�தமிழ� நாைள மதிய� 12 மண�ய�லி��� கண�கி�டன� எ�� ��� 
எ��� ெதாைக �� எ�? 
 
A. �றநா�� 
B. ப�பாட�  
C. ந�றிைண  
D. ஐ��� ��  
D. பத�  
 
------------------------------------------------ 
 
10. ப��வ�� ���கள�� தவறான� எ�? 
 
1. ஒ�றள பைட, உய�� அளெபைட எ�� அளெபைட இ� வைக�ப��. 
2. ெச��� இைச அளெபைட, இ�ன�ைச அளெபைட, ெசா�லிைச 
அளெபைட எ�� உய��  பைட ��� வைக�ப��. 
3. உய�� அளெபைடய�� மா�திைர அள� இர��. 
4. ஒ�றள பைடய�� மா�திைர அள� ஒ��.  
 
A. 1, 2  
B. 2, 3 
C. 3, 4 
D. 1, 4 
 
----------------------------------------------- 
 
11. கா��ெவ�  ப�றி ப��வ�� ���கள�� ச�யான�: 
 
1. இவ� 1815 � ஆ�� ப�ற�தா� 
2. "திராவ�ட ெமாழிகள�� ஒ�ப�ல�கண�" எ�ற �ைல 1856 � எ�தின�. 
3. திராவ�ட ெமாழிகள�� ஒ�ப�ல�கண� எ�ற �லி��காக தமிழி� இ��� 
ேபா�ற�த�க 600 ெச���கைள எ��தா�� உ�ளா�. 
4. 'திராவ�ட�' எ�ற ெசா�ைல �த� �தலி� பய�பா���� ெகா�� 
வ�தவ� இவராவா�. 
 
A. 1, 2, 3 ச�   
B. 1, 3, 4 ச� 
C. 2, 3, 4 ச� 
D. 1, 2, 4 ச�  
 



---------------------------------------- 
 
12.ெபா�� �த� ஆேறா� அளைவ ெசா�தான� 
      க�வ� கா�ய� க��த� ஆகி��  
      ஒ�ற� ெபயரா�  அத�கிைய ப�றிைத� 
      ெதா��ைற உைர�பன  
 
   என ஆ�ெபய�கைள ப�றி �றிய �� எ�? 
 
A. ந���  
B. ெதா�கா�ப�ய�  
C. அக�திய�  
D. இல�கண வ�ள�க�.  
 
--------------------------------------------- 
 
13. ப�� வ�� பாட�கள�� க�ணதாசன�� ெசா�லா�சிைய வ�ள��� 
பாட�? 
 
A. ��தான ��த�லேவா 
B. எ�லா�� எ�லா வள�� ெபற ேவ��� 
C. உ�ைமைய ெசா�லி, ந�ைம ெச�தா� 
D. காைல மண�ேயாைச, கள�� மண�ேயாைச 
 
------------------------------------------------ 
 
14. தி�வ��� மாவ�ட�தி� உ�ள ��ய� மைல�  �ைகய�� உ�ள 
ெத�வ�தி� ெபய�? 
 
 A. ��க�  
 B. மன�த�ச�ம�   
 C. சிவ�  
 D. வ�நாயக�  
 
------------------------------------------------ 
 
15. மன�த வ �� எ�ற இதைழ நட�தியவ�? 
 
A. சாைல இள�திைரய� 
B. ஆ��க நாவல� 
C. ஷாலின� இள�திைரய� 
D. மைறமைல அ�க� 



 
----------------------------------------------- 
 
16. ெபா���க: 
 
கலி�ெதாைகய�� ப���க�             பாட�க�  
 
1. �றி�சி  --   A. 35 
2. ��ைல  --   B. 29 
3. ம�த� --     C. 33 
4. ெந�த� --   D. 17 
 
 
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. ெகல� ெக�ல� ப�றிய ���கள�� ப��வ�வன��� ச�யான� எ�: 
 
1. மா��� திறனாள�கள�� �த� �தலி� ப�ட� ெப�றவ� இவேர. 
2. ெகல� ெக�ல� தன வா�நா� ��வைத�� இல�கியதித�காக� 
ெசலவ��டா�. 
3. இவ� ெமாழி ெபய��பாள� ஒ�வ�� உதவ��ட� உலக� எ��� ��றி� 
தி��� "ெகல� ெக�ல�" எ�ற நிதிைய �வ�கி அதி� ேச��த ஒ�னைர 
ேகா� �பாைய கா� ேகளாேதா� ம���  
      பா�ைவ அ�ேறா� ப�ள�க��� வழ�கினா�. 
4. ஆசி�ய� பாலிதா�ச� இற�� வ�ட ெமாழி ெபய��பாள� அ�ன� ச�லிவ� 
எ�பவ��  உதவ��ட� வா��� வரலானா�.  
 
A. 1, 2 ச� 
B. 1, 3 ச� 
C. 1, 4 ச� 
D. 2, 4 ச�  
 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



18. அேயா�தி தாச�� ப��ைளகள�� ெபா��தாதவ�: 
 
A. ��தர ராம�  
B. ராசா ராம�  
C. ப�டாப� ராம�  
D. அ�ப�கா   
 
------------------------------------------------- 
 
19. அ�பா! நா� ேவ��த�ேக� ட����த� ேவ��� 
      ஆ�ய���ெக�லா� நா� அ�� ெசய� ேவ���! 
 
-- ேம�க�ட வ�ளலா� பா�ய பாடலி� பய��� வ�� அண� எ�ன? 
 
A. உய�� நவ��சி அண�  
B. இய�� நவ��சி அண�  
C. உவைம அண�   
D. த��றி�ேப�ற அண�    
 
--------------------------------------------------- 
 
20. இல�தி� ெமாழிய�� "லி�ரா" எ�ப�? 
 
A. �லக� 
B. ��தக� 
C. நா� 
D. �றி��  
 
------------------------------------------------ 
 
21. தி�.வ�.க �றி�� ப�� வ�வன��� ச�யானைத ��க: 
 
1. இவ� ஆ�கில ெமாழிய�� மி��த �லைம ெப�� இ��தா�. 
2. கா�தி தமிழக� வ�த ெபா� எ�லா� அவ�ைடய ேமைட ேப���கைள 
தமிழி� ெமாழி ெபய��தவ� இவேர. 
3. இவ� ேப�வ� ேபாலேவ எ�வ�, எ�வ� ேபாலேவ ேப�வ� எ��  
�ய�சிய�� ெவ�றி க�டவ�. 
4. அ�ணா உ�ள��ட அ�கால இைளஞ�கைள உண��சி மி� ேபசினா� 
த�பா� ஈ��தவ� தி�.வ�.க 
 
 
 



A. 1, 2 ச� 
B. 2, 3 ச�  
C. 3, 4 ச� 
D. அைன��� ச�. 
 
--------------------------------------------------- 
 
22. ெபா��தாைத ��: 
 
1. ப�றவ� ெப��கட� ந���வா� --  ஏகேதச உ�வக அண� 
2. அ�பக�தி�லா உய��வா��ைக -- இ�ெபா�� உவைம அண� 
3. த�ய�னா� ��ட �� -- உவைம அண� 
4. அ��� அற�� உைட�தாய�� -- நிர� நிைற அண�  
 
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
----------------------------------------------- 
 
23. மண�ேமகலா ெத�வ� மண�ேமகைல�� ெகா��த ம�திர�கள�� 
ெபா��தாத�: 
 
1. வா� வழிேய ெச�ல 
2. இளைம ��றாம� இ��க 
3. பசிய�� இ��க  
4. நிைன�த உ�வ�ைத எ��க  
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
---------------------------------------------- 
 
24. ெபா���க: 
  
1. ��� தி���ற� --    A. ெதா��� வ�ள�க�  
2. ��� தி�வாசக� --   B. க�த� கலிெவ�பா  
3. ��� க�த �ராண� --  C. தி��க�ைவ பதி���ப�� அ�தாதி  
4. ��� ெதா�கா�ப�ய�  --D. நால�யா�   
 
 



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) 
D. 1(D), 2(C),3(B), 4(A) 
 
----------------------------------------------- 
 
25. ப��வ�� பதி���ப�� பாட�கைள பாட�கள�� தைலவ� ம��� 
பா�யவ� எ�ற �ைறய�� ெபா���க:  
 
1. 5 � ப��   --a. ெச�வ� க��ேகா வாழியனாத�  -- i) அ�சி� கிழா�  
 
2. 6 � ப��   -- b. கட� ப�றேகா��ய ெச����வ�   -- ii) பரண�  
 
3. 7 � ப��   -- c. ஆ�ேகா�பா� ேசரலாத�   -- iii) கா�ைக 
பா�ன�யா�  
 
4. 8 � ப�� - d. தக�� எறி�த இள�ேசர� இ��ெபாைற  -- iv)  கப�ல� 
 
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. ம�க�மா� கால�தி�, காேவ� ஆ�றி� ���ேக ஆைண க��ய 
ம�னன�� ெபய�? 
 
A. நரச�ைபய�  
B. சி�கேதவராய�  
C. ரவ�வ�ம�  
D. ஷாஜி  
 
------------------------------------------------------ 
 
27. ெபா��தாைத ேத��� எ�: 
 
1. �ழ��� ஏ�ப��ன� உலக� அதனா� 
      உழ��� உழேவ தைல                                  -- உலக� 
உ��ைடயான� 
 
2. ெதா����தி காச உன�கி� ப���ெத��� 
      ேவ�டா� சால� ப��                                --- கைள 
பறி�த�  
 



3. ெச�த�க அ�ல ெசய�ெக�� ெச�த�க  
      ெச�யாைம ஆய��� ெக��                       ---  ��ற� 
 
4. க�ெதா�சி ெம�ல  எறிக  ெந�தா�க�   
      ந��காைம ேவ�� பவ�                         --- ச�ட�  
 
 
A. 1 ம���  
B. 2 ம��� 
C. 3 ம��� 
D. 4 ம��� 
 
---------------------------------------------------------- 
 
28. ெபா���க  :  
 
1. அ�ட� ப�திய�� உ�ைட� ப�ற�க�    --a) ���ெதாைக    -- i) 
ம�ண�ய� அறி�  
 
2. ெச��ல ெபய� ந��ேபா�     -- b)   சில�பதிகார� -- ii) எ�திரவ�ய� 
அறி�  
 
3. த��ப�ழி எ�திர� ப�த� வ��த    -- c) தி�வாசக� -- iii) கன�மவ�ய� 
அறி�    
 
4. ஒ�ைம ேதா�ற�தி� ஐேவ� வன�ப��   -- d)  பதி���ப�� --  iv) 
வான�ய� அறி� 
 
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. ஞானப�ட வ��திைன ெப�ற �த� தமிழ�? 
 
A. க�கி  
B. அகில�  
C. சாைல இள�திைரய�  
D. அ��� ர�மா�  
 
----------------------------------------------------------------- 
 



 
30. வ�ைத ெந�ைல நா�ற�காலி� எதைன நா�க� ைவ�� இ��ப�? 
 
A. 17-21  
B. 21-25  
C. 25-29  
D. 29-33  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
31. "அ�கேள ெத�னா�, ெத�னாேட அ�க�" எ�� மைறமைல அ�கைள 
�க��தவ� யா�? 
 
A. �ரதா  
B. கலியாண ��தரனா�   
C. ைவயா�� ப��ைள  
D. ப�திமா� கைலஞ�   
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
32. ெபா���க: 
 
1. அ�   --  A. க���  
2. அள�    --  B. ����பர�  
3. மிட�  --    C. வ ��  
4. வள�  --  D. மா�திைர 
 
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 
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. பைழயன கழித�� �தியன ��த��  
        வ�வ� கால வைகய�னாேன  
 
--- �றிய �� எ�? 
  
A. தி���ற�  
B. ந���   
C. ெதா�கா�ப�ய�  
D. �றநா��    
 



--------------------------------------------------------------- 
 
34. ஐகார����க�தி� வைகக� எ�தைன? 
 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. எ��� இ�ைல 
 
------------------------------------------------------------- 
 
35. ப���� எ��க: 
 
பதி���ப��  
 
A. பதி�� + ப��  
B. பதி��� + ப��    
C. ப�� + இ� + இ�� + ப��    
D. பதி� + இ�� + ப��   
 
------------------------------------------------------------- 
 
36. ப��வ�வன��� எவ�றி� வ�லின� மிகா�? 
 
a. ப���ெதாைக 
B. வ�ைன�ெதாைக 
C. உவைம�ெதாைக 
D. ஓெர��� ஒ� ெமாழி 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
37. வா�த� ேவ�� ெபா�  �ேற�, ெம� ��வ� -- �றியவ�? 
 
a. தி�.வ�.க  
B. ந�ல��வனா� 
C. ம�த� இளநாகனா�  
D. வ�ளலா�  
 
-------------------------------------------------------------- 
 
38. இ�கிலா�� ெசா�வத�� எ�லா� இ�தியா தைலயைச��� எ�ப� 
தவ�. இ�நிைல எ�ேபாேதா மாறிவ��ட�. இ�திய ம�கள�� எ�ண�கைள 
ந��க� ஈேட�ற ேவ���. -- �றியவ�? 
 



A. அ�ேப�கா�   
B. கா�தி  
C. ���ராமலி�க�  
D. ேநதாஜி   
  
------------------------------------------------------------------- 
 
39. ெபா���க: 
 
1. அண�ய�ேறா நா�ைடைம சா�ேறா���  அஃ�    -- A.இைண ேமாைன    
2. எ�பத�தா� எ�த� எள�ெத�ப யா�மா���     --   B. �ைழ ேமாைன   
3. பாைவ வ�ள��� பல�ட� �ர��மி�   --        C. ஒ�� ேமாைன  
4. கமழ� கமழ� தமிழிைச பா�னா�    --    D. ெபாழி�� ேமாைன  
 
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 
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. ப�றெமாழி ெசா� அ�லாத� எ�: 
 
A. உ�சாக� 
B. ச�கட� 
C. அயலா�  
D. ஆேரா�கிய�   
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
41. ெபா���க: 
 
1. ேவதார�ய�     -- A. தி��பாதி� �லி��  
2. கட��      --     B. ஆலவா�  
3. ����    --      C. தி�மைற� கா�  
4. ம�ைர     --    D. ஆ�வா� தி�நக�   
 
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C) 
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 ப��வ�� ��கள�� ெப�� ப��வ�� அ��பைடய�� ெபா��தாத� எ�: 
 
A. க�பராமாயண� 
B. சீறா��ராண� 
C. சீவக சி�தாமண� 
D. வ��லிபாரத�  
 
----------------------------------------------------------- 
 
43. ப�� வ�� பாடலி� உ�ள பா வைகைய ��க: 
 
ந��� த�ைம�� த�ய�� ெவ�ைம�� 
சாரா�  சா��� 
த�ர� த��� 
சார� நாடா�  ேக�ைம  
சார� சார� சா���  
த�ர� த�ர� த��ேபா� லாேத   
 
A. ேந�ைச ஆசி�ய�பா  
B. இைண �ற� ஆசி�ய�பா   
C. நிைல ம��ல ஆசி�ய�பா 
D. அ�மறிமா�� ஆசி�ய�பா 
 
------------------------------------------------------- 
 
44. ெபா���க: 
 
1. வ�கா� ேம� ெச��த�      --A.  ��ைப  
2. உ�கா� எதி� ஊ�ற�       -- B. வ�சி  
3. அதிர�  ெபா�வ�     --    C. ெநா�சி    
4. எய�� கா�த�      --   D. கா�சி  
 
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. �வ �ட� நா� சி�கைதைய "அ��தள�" எ�ற ெபய�� ெமாழி 
ெபய��தவ�? 
  
 



A. மாடசாமி  
B. ���சாமி  
C. ராமசாமி  
D. ஐயா�சாமி   
 
-------------------------------------------------------- 
 
46. ெபா�� �த� ஆறி�� ேதா�றி�� ஆற��  
       வ�ைன �த� மா�திைர வ�ழா�க� வ�ைன��றி�ேப  
 
- என ந��� இதைன �றி�கிற�? 
 
A. ெத�நிைல வ�ைன��� 
B. �றி�� வ�ைன��� 
C. ெத�நிைல ெபயெர�ச� 
D. �றி�� ெபயெர�ச�  
 
--------------------------------------------------- 
 
47. எ� ச�: 
 
A. ெதா���� ஒ�ப�  
B. ெதா���� ஒ�ப� 
C. ெதா���� ஒ�ப� 
D. ெதா���� ஒ�ப� 
 
------------------------------------------------------- 
 
48. ச�க��லவ�க�  ெமா�த� எ�தைன ேப�? 
 
A. 46 
B. 48 
C. 63 
D. 72 
 
------------------------------------------------------ 
 
49. ப�திமா� கைலஞ� ப�றி ப��வ�� ���கள�� தவறான�: 
 
1. ப�திமா� கைலஞ� தமிழி��, ஆ�கில�தி�� ப�கைல� கழக�தி� 
�த� மாணவராக� ேத��சி ெப�றா�. 
2. அவ��� ஆ�� ேபா�� ப�கைல�கழக� பண� வழ�க �� வ�த�, 
அனா� அவ� அதைன ம��� வ��டா�. 



3. அவ�  தன� வ ����� க�வ� க�க வ�த மாணவ�கைள "இய�றமி� 
மாணவ�க�" எ�� அைழ�தா�. 
4. ��ய நாராயண சா�தி� எ�ற தன� வட ெமாழி�  ெபயைர "தன��பா�ர 
ெதாைக" எ��� �ைல எ��ேபா� "ப�திமா� கைலஞ�" எ��  தமிழி� 
மா�றினா�. 
 
A. 1 ம���  
B. 2 ம��� 
C. 3 ம���  
D. 4 ம���  
 
----------------------------------------------------------- 
 
50. ெபா���க: 
 
1. பா� பா�       --                A.  இய�சீ� ெவ�டைள  
2. பல��க� கப�ல�        --          B. ேநெரா�றாசி�ய�தைள   
3. தாமைர�� �ள��தின�ேல      --    C. நிைரெயா�றாசி�ய�தைள     
4. அ�கைற �தல       --        D. கலி�தைள   
 
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. தி��திய திராவ�ட ெமாழிகள�� ச�யான வ�ைசயாக �� 
 
A. தமி� - மைலயாள� - க�னட� - ெத��� - �ட� - ��   
B. தமி� - மைலயாள� - ெத��� - க�னட� - �ட� - �� 
C. தமி� - மைலயாள� - ெத���- க�னட� - �� - �ட� 
D. தமி� - ெத��� - மைலயாள�  - க�னட� - �� - �ட� 
 
------------------------------------------------------------ 
 
52. திராவ�ட ெமாழிகைள மி�தியாக ஆ�� ெச���ள ப�கைல�கழக�? 
 
A ெச�ைன ப�கைல�கழக� - ெச�ைன  
B. அ�ணாமைல ப�கைல�கழக� - சித�பர�  
C. அ�ணா ப�கைல�கழக� - ெச�ைன  
D பாரதிதாச� ப�கைல�கழக� -- தி��சி  
 



---------------------------------------------------------- 
 
53.பதிென� கீ� கண��, பதிென� ேம� கண�� - இ�த ெசா�கள�� 
"கண��" எ�பத� ெபா�� எ�ன? 
 
A. கா�ப�ய�  
B. ��  
C. உைர  
D இல�கிய�  
 
------------------------------------------------------- 
 
54. ப��வ�வன��� தவறான�: 
 
A. �ரைவ எ�ப� ெப�க� ஏ� அ�ல� ஒ�ப� ேப� ைக ேகா�� ஆ�� 
ஆ�ட�.  
B. ஆ�க��� வல�க� ���தா� ந�ல�. 
C. ெப�க��� இட�க� ���தா� ந�ல�. 
D. "பா���" எ�ப� ெப�க� வ�ைளயா�� வ�ைளயா��கள�� ஒ��. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
55. சி�பாணா���  பைடய�� "ஓ�மா� நா�" எ�� �றி�ப�ட ப�� ப�தி? 
 
A. ம�ரா�தக� 
B. தி��வன�   
C. வ����ர�   
D. ெச�க�ப��   
 
-------------------------------------------------------- 
 
56. ப�� வ�� ��கள�� ஆசி�ய� ெபய� ெத�யாத ��க�: 
 
A. ���ட� ப��  
B. ��ெதா�ளாய�ர�     
C. ந�தி� கல�பக�    
D. அைன��� 
 
------------------------------------------------------ 
 
57. 1 �த� 8 வைர உ�ள எ�கைள எ��தா� எ�த, அவ�றி� வ�� 
ெம�ெதாட� ��றிய�கர�கள�� எ�ண��ைக எ�தைன? 
 



A. 02 
B. 03     
C. 04    
D. 05 
 
------------------------------------------------------- 
 
58. ெபா���க: 
 
1. தி���கா���பைட        --  a.  மைல�பா� கடா� -- i. 583  
2. ெப��பாணா���பைட    --  b. �ட� தமி�   -- ii. 782 
3. ��தரா���பைட             --  c. கட�ளா���பைட  -- iii. 317 
4. ம�ைர� கா�சி                --  d. ச�தாய� பா�� -- 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. ெபா���க: 
 
1. நாம�க� கவ�ஞ�         -- a.  �ைர மாண��க�   -- i. ��ச�மா� - 
�ைரசாமி  
2. �ரதா      --          b. கனக ��� ர�தின�    -- ii. கனகசைப - 
ல��மி அ�மா�  
3. ெப��சி�திரனா�      -- c. ேவ�கட மகாலி�க�   -- iii. ெச�பக� - 
தி�ேவ�கட�  
4. பாரதிதாச�              --  d. இராச ேகாபால�  -- iv. அ�மண� - 
ெவ�க�  
 
 
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. ெபா���க: 
 
1. ெந����      --     A.  ஏேராட  
2. க�����       --    B. ந�ேடாட   
3. வாைழ��       --    C. ேதேராட   
4. ெத�ைன��    --    D. வ��ேயாட   



 
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) 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
61. ெபா��தம�றைத ேத��� எ�: 
 
A. �ஜரா�தி பாட� -- இ�னா ெச�யாைம   
 
B. சிரவண சி�� ப�தி -- உய��கள�ட�தி� அ�� 
 
C. அ��ச�திரா நாடக� - ச�யவானாக இ��க ேவ��� 
 
D. இேய�வ�� மைழ ெசா�ெபாழி� - பைகவ�ட�தி� அ��  
  
---------------------------------------------------------------- 
 
62. 5 படல�க�, 47 ப�வ�க�, 3776 பாட�க� ெகா�ட �� எ�? 
 
A. சீறா�   �ராண�   
B. இர�சண�ய யா�தி�க�  
C. பா�சாலி சபத�  
D. உம�க�யா� பாட�க�  
 
-------------------------------------------------------------- 
 
63. ப��வ�வன��� ச�யான�: 
 
A. ஆ� அ�ப�ர� - ெபாதிைக   
B. கா� - ெகா�லி மைல   
C. பற��மைல - அதியமா�  
D. ேபக� - தக��  
 
------------------------------------------------------------- 
 
64. ப��வ�வன��� தவறான�:: 
 
A. �ளசி  சா�றிைன எ�மி�ைச�ட� கல�� ேத��� வர பைட 
�ணமா��. 
B. கீழ ெந�லிய�ைய எ�ைம தய��ட� ேச��� ெவ�� வய��றி� ப��  
நா�க� உ�� வர ம�ச� காமாைல �ணமா��.    



C. க�சலா� க�ண� ெச�மாண ேகாளாைற ச� ெச���.  
D. க�றாைழ ெப�கள�� க��ப ைப  சா��த ேநா�கைள ேபா�க வ�ல�.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
65. "மண� நக�� ம��� ெச�வா� " எ��� பா�சாலிசபத� பாடலி� 
'மண� நக�' எ�� �றி�ப�ட�  ப�வ�? 
 
A. அ�தினா�ர�  
B. இ�திர �� 
C. அேயா�தி  
D. அ�க ேதச�  
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
66. "அ�க� ந�ேர அ��க! " -- யா� யா�ட� �றிய�? 
 
A. ேகாவல�  - க��தி அ�கள�ட�  
B. சீ�தைல சா�தனா� - இள�ேகாவ�கள�ட�  
C. வ�ள�ய�ைம - கா�தி அ�கள�ட� 
D. திக�பர சாமியா�- இராமலி�க அ�கள�ட�   
 
------------------------------------------------------------------ 
 
67.ெபா���க: 
 
1. மட�க�        -- A.  �ர��   
2. ஊக�        --   B. ப�றி   
3. கரா�        --   C. சி�க�   
4. ேகழ�     --   D. �தைல    
 
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) 
 
---------------------------------------------------------------- 
68. தவறான� எ�? 
 
A. வ�ைமய�� சிற�த�  -- வா�ைம    
B. இளைமய�� சிற�த�  --   ேநா� ப�ண� இ�ைம    
C. நல�ைடைமய�� சிற�த�          --   நாண�    
D. �ல�ைடைமய�� சிற�த�    --   க��  



 
--------------------------------------------------------------- 
 
69. ம�திய அர� தமிைழ ெச�ெமாழியாக அறிவ��த வ�ட�? 
 
A. 2002 அ�ேடாப�  
B. 2003 அ�ேடாப�  
C. 2004 அ�ேடாப�  
D. 2005 அ�ேடாப�  
  
------------------------------------------------------------ 
 
70. ப��வ�வன��� வ�ைடைய ெவள��பைடயாக உண��தாத வ�ைட வைக 
எ�? 
 
A. ஏவ� வ�ைட   
B. ��� வ�ைட  
C. ேந� வ�ைட (அ�ல�) உட�பா�� வ�ைட    
D. மைற வ�ைட (அ�ல�) எதி� மைற வ�ைட  
   
 
------------------------------------------------------------ 
 
71. ப��வ�� இைணகள�� ச�யான� எ�? 
 
1. பாரதி - கைலமக� 
2. க�ணகி - க�களா� சி��பவ� 
3. ந�லேகசி - க�ய ��தைல உைடயவ� 
4. ���ைர அைரயனா� - ���ைரய�� ைம�த�    
 
A. 1 ம���  
B. 2 ம���  
C. 3 ம���  
D. 4 ம���   
 
---------------------------------------------------------- 
72. ெபா��தாத� எ�? 
 
அ�ப� �த� நா வ�ள���ற ப�ற��� எ����க�  
 
A. இ  
B. ஈ  



C. ஐ   
D. ஒள   
 
-------------------------------------------------------------- 
 
73. "க�ற� ைகம� அள�" எ�� பா�ய அ�ைவயா� எ�த ��றா��ைன 
ேச��தவ�? 
 
A. 10 � ��றா��  
B. 11 � ��றா��  
C. 12 � ��றா��   
D. 13 � ��றா��   
 
------------------------------------------------------------- 
 
74. பர�ேசாதி �ன�வைர ப�றி ப��வ�� ���கள�� தவறான�: 
 
1. பர�ேசாதி �ன�வ� தமிழி��, வடெமாழிய��� �லைம ெப�றவ�  
 
2. இவர� த�ைத காமா�சி ேதசிக�. 
 
3. பர�ேசாதி �ன�வ� �றவ�யாகி சிவலாய�க� ேதா�� ெச�� 
இைறவைன வழிபா�� வ�தா�. 
 
4. ம�ைர நகர�தா� ேக��� ெகா�டத�� இ�ஙக இவ� தி�வ�ைளயாட� 
�ராண�ைத இய�றினா�.  
 
A. 1 ம���  
B. 2 ம���  
C. 3 ம���  
D. 4 ம���   
 
---------------------------------------------------------------- 
 
75. ஆரண� எ�ற ெசா� �றி�ககா� எ�.? 
 
A. யாைன   
B. கட�   
C. ேகாழி   
D. ���    
 
--------------------------------------------------------------- 
 



 
76. அகர வ�ைச�ப� எ��க: 
 
A. எழிலி   எழி�    எழா�   எழ�  
B. எழி�   எழ�     எழா�   எழிலி 
C. எழா�   எழி�    எழிலி   எழ� 
D. எழ�    எழா�   எழி�   எழிலி 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
77. ெபா���க: 
 
1. வ�வா�         -- A.  நிக� கால இைடநிைல    
2. காணா�        --   B. இற�தகால இைடநிைல    
3. பா��தா�         -- C. எதி�கால இைடநிைல    
4. நட�கிறா�      --   D. எதி�மைற இைடநிைல     
 
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. ப���� எ��க: ெவ�வ���பாண�   
 
A. ெவ�� + இ��� + ஆண�  
B. ெவ� + வ���� + ஆண�   
C. ெவ�ைம + இ��� + ஆண�  
D. ெவ�ைம + இ���  + ஆண� 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
79. ச�யான ப�பத இல�கண�ைத ேத��� எ�: வ�ெதன�  
 
A. வ + � (�)  + � + அ� + எ�    
B. வா  + � (�)  + � + அ� + எ�  
C. வா (வ) + � (�)  + � + அ� + எ�   
D. வா (வ) +  �  + � + அ� + எ�   
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 



80.ெபா���க: 
 
1. நி�க ேநரமி�ைல        -- A.  க. ச�சிதான�த�    
2. தமி�� பசி           --   B. ��யரச�    
3. ஓ��� பய��         --   C. சாைல இள�திைரய�     
4. யா� கவ�ஞ�      --   D. ெப��சி�திரனா�  
 
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.அ��கா� உைடயா�க� ஆ�க� ேபா�� இ�ைல  
 
   
A. ஒ��க� இ�லாத ஊ�க�      
B. ஒ��க� இலா�க� ஊ�க�    
C. ஒ��க� இ�லாத உய��    
D. ஒ��க� இலா�க� உய��   
 
------------------------------------------------------------ 
 
82. ப��வ�� இல�கண �றி�ப���� ஏ�ற ெசா�கைள�  ேத��� எ�:   
        அ�ெமாழி�ெதாைக, இ�ெபயெரா�� ப�� ெதாைக   
 
 
A. அ�க�, மாமர�   
B. ெபா�தக�, க���ய��  
C. இ�வைர, ைப�கிள�    
D. உறிய�, பாசிைல     
 
----------------------------------------------------------------- 
 
83. "தமி�ந�தி" எ�� �கழ�ப�� ப�லவ அரச� யா�? 
 
 
A. �தலா� ந�திவ�ம�    
B. இர�டா�  ந�திவ�ம�  
C. ��றா� ந�திவ�ம�    
D. ந�திவ�ம�   
 
---------------------------------------------------------------- 



 
84. கா�திய�க� ப�ள�ய�� ப���� ெபா�� எ�த வா��ைதைய தவறாக 
எ�தின�? 
 
A. Cattle   
B. Kettle 
C. Kattle 
D. ketle   
 
------------------------------------------------------------- 
 
85.க��ைண ��� கடலி� பா��சி��  
     ந��ைணயாவ� நம�சிவாயேம  -- எ�� பா�, தி��பாதி� �லி��� 
கைர ேச��தவ�? 
 
A. தி�ஞான ச�ப�த�    
B. தி�நா��கரச�  
C. ��தர�  
D. மாண��க வாசக�  
 
---------------------------------------------------------------- 
 
86. "ஊ� கல�� உய�� கல�� �வ�டாம� இன��ப�ேவ" எ�� வ�ளலா� 
�க�� �� எ�? 
 
A. தி��ப�லா��     
B. தி�வா� ெமாழி  
C. தி�வ���த�   
D. தி�வாசக�   
  
---------------------------------------------------------------- 
 
87. ச�யான ெசா�ேறாைர ேத��� எ�: 
 
A. ப�சிெயாள�� வ����ள�� ப�லவ� அ��க       
B. வ����ள�� ப�சிெயாள�� ப�லவ� அ��க 
C. வ���ெயாள��  ப�சி�ள�� ப�லவ� அ��க 
D. ப�சி�ள�� வ���ெயாள�� ப�லவ� அ��க 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



88.நாம�க� கவ�ஞ� நட�திய இதழி� ெபய�? 
 
A. அறி��கட� 
B. ேலாகமி�ர�  
C. ப�ரப�சமி�ர� 
D. தா� தமி�  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
89. எ�.ஜி. ராம�ச�திர��� "ெபா�மன ெச�ம�" எ�ற ப�ட�திைன 
அள��தவ� யா�? 
 
A. அறிஞ� அ�ணா�ைர  
B. கைலஞ� க�ணாநிதி   
C. கி�பான�த வா�யா�  
D. ெப�யா�   
 
------------------------------------------------------------------ 
 
90. தமி� வ�� �தி� உ�ள ெமா�த கண�ன�கள�� எ�ண��ைக? 
 
A. 266 
B. 276  
C. 286 
D. 296  
 
------------------------------------------------------------------ 
 
91. 78521 எ�ற அர� எ�ண�� தமி� எ�ைண� கா�க: 
 
A. அஎ�உக 
B. �உகஎஅ  
C. எஅ�கஉ 
D. எஅ�உக      
 
--------------------------------------------------------------- 
 
92. "த�ைவ" என�ப�பவ�? 
 
A. சீேதவ�  
B. �ேதவ�  
C. தி�மக� 
D. மல�மக�  
 



------------------------------------------------------------- 
 
93. ெபா���க: 
 
1. அ�வ��� இைளய ந�ைக                                      -- A. 
ப�ரகாள�    
2. இைறவைன ஆட� ெகா�ட�ள�யவ�                   -- B. ���ைக    
3. ேப�ர� கிழி�தவ�                                                  -- 
C. ெகா�றைவ      
4. ப�ட� மய���தைல ப�ட� ஏறியவ�                            -- D. 
ப�டா� 
 
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) 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
94. ச�யானைத� ேத��� எ�: 
 
1. �சிறி ேசாழ ம�னன�� �ைற�க�, அ�� ��ள� எ�� ெப�ய ஆ�றி� 
யவன�க� மர�கல�க� ஆ����ைறக� கல�கி�  ேபா��ப� வ�� 
நி�றன. 
 
2. அ� கல�க���  உ�ய யவன�க� ெபா�ைன� �ம�� வ�� அத��� 
ஈடாக மிளைக� ெப�� ெச�றன�. 
 
3. இ� ெச�திய�ைன ப��ன�பாைல ��கிற�. 
 
4. ப��ன�பாைலைய எ�தியவ� உ��திர� க�ணனா�. 
 
A. 1, 2 ச�   
B. 2, 3 ச�   
C. 1, 4 ச�  
D. 2, 4 ச�   
 
------------------------------------------------------------ 
 
95. ப�� வ�பவ�கள�� பாரதிய�� ���ப உ��ப�ன� அ�லாதவ� யா�? 
 
A. த�க�மா    
B. ெச�ல�மா   



C. க�ண�மா   
D. ச��தைல   
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
96.  பா��ய நா��� ெகா�ைக   ��திைன சிற�ப���� ��க� எைவ? 
 
A. ப��ன�பாைல, ம�ைர�கா�சி   
B. சி�பாணா���பைட, ம�ைர�கா�சி    
C. ப��ன�பாைல, சி�பாணா���பைட 
D. ப��ன�பாைல, �றநா��  
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
97. "ம�வ �� ஒ�றழி�� உய��� ஒ�ப�� 
         வ�தைம�� இனமா�� தி�பா�� ஆ�� 
 
--- இ�வ�தி� ப� �ண�� ெசா�? 
 
A. க� ம�ன�     
B. ெப��ெச�வ�    
C. நில� கட�தா�    
D. ேப��   
 
-------------------------------------------------------------- 
 
98. �க�ம� நப�ய�� தாயா� ெபய�? 
 
 
A. கத�ஜா    
B. ஆமினா  
C. ஆய�ஷா  
D. பா�திமா  
 
 
---------------------------------------------------------- 
 
99. "மன�தன�� ேநா�க� உய��ததாக��, ��ைமயானதாக�� இ��தா� 
ம��� ேபாதா�. அதைன அைட�� வழி�ைற�� ��ைமயானதாக��, 
ப�ற���� ��ப� தராததாக�� இ��க ேவ���" -- யா�ைடய ���? 
 
A. கா�தி  
B. அ�ேப�க�   



C. வ�ேவகான�த�   
D. தா��   
 
--------------------------------------------------------------- 
 
100. ெபா���க: 
 
1.ெபாறி வாய�� ஐ�தவ��தா� ெபா�த�� ஒ��க 
   ெநறி நி�றா� ெந� வா�வா�                                       -- 
A. தா�ப�ைச ெபா��ேகா�     
 
2.இற�தா� இற�தா� அைனய�  சின�ைத�    
    �ற�தா�, �ற�தா� �ைண                                           
-- B. நிர� நிைற ெபா��ேகா�     
 
3.ெந�ெந� உளெனா�வ� இ�றி�ைல எ��� 
    ெப�ைம உைட�ததி� �ல�                                          
-- C. ஆ��ந�� ெபா��ேகா�      
  
4.அ��� அற�� உைட�தாய�� இ�வா��ைக���                               
    ப��� பய�� அ�                                                   
--  D. ���வ�� ெபா��ேகா�   
 
 
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-A 
 
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-C  96-B  97-C  98-B  99-A  100-C 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
For More TNPSC INSTRUCTIONS AND NEWS PLEASE VISIT MY WEBSITE: 
 
www.ajitnpsc.com 
 
my fb id: https://www.facebook.com/ajitnpsc 
 
 
WISH YOU ALL TO YOUR SUCCESS. 
 
Yours Loving Bro 
Aji. 
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TAMIL Questions (10
th

 Std.)        – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5)                       – 150 Marks 

Time Duration                                – 1 ½  Hours  

                                   

 
                        

targettnpsc@gmail.com 
 

  

 

 

 

1. மரனப்பிழழயற்ற ச ொற்சறொடழரக் கண்டறிக  

[A] குதிழர கத்த மயில் ஆட வண்டு  

    த்தமிட்டது   

[B] குதிழர கழைக்க மயில் அகவ வண்டு  

   கூவியது   

[C] னது க்கொளமிட ஆந்ழத அலற கூழக  

    குழறியது   

[D] ச வல் கத்த னறொ அகவ லி கத்தியது   

2. '' ன்னும் லத்து ப்சபொது குழறந்து 

எலிக்கொது? 

[A] ச ர்ந்து வனம் சபொது 

[B] தைித்து வனம் சபொது 

[C] இழடயில் வனம் சபொது 

[D] னடிவில் வனம் சபொது 

3. இரொமபிரொன் பிரிவொல் அைலில் பட்டசமலகு 

சபொல் செஞ் ம் செகிழ்ந்து உனகியவர்கள் 

யொவர்? 

[A] சதவர்கள்  [B]  ொன்சறொர்கள் 

[C] னைிவர்கள்  [D] அர ர்கள் 

4.  ரியொை பிரித்தறிதழலக் கண்டறிக 

[A]  அங்ழக=அகம்+ழக 

[B]  பன்ைலம்=பன்ழம+ெலம் 

[C]  ெற்கறிகள்ென்+கறிகள் 

[D]  ங்குழறவரீ் ம்கு+உழறவரீ் 

5. 'அரிகொல் மொறிய அங்கண் அகல்வயல்'- 

இவ்வரிகள் இடம்சபறும் தல் து? 

[A] னறெொனூறு  [B] கலித்சதொழக 

[C] ெற்றிழை  [D] ெந்திக்கலம்பகம் 

6. "சபொனளல்லவழரப் சபொனளொகச் ச ய்னேம் 

சபொனள்ளல்ல தில்ழல சபொனள்"- இதில் 

பயின்று வந்துள்ள அைிழயத் சதர்க 

[A] ச ொல் பின்வன ெிழலயைி 
[B] ச ொற்சபொனள் பின்வனெிழலயைி 
[C] சபொனள் பின்வனெிழலயைி 
[D] இரட்டுற சமொழிதல் அைி    

 

7. "உலக வரலொற்றிசலசய சமழதயொை 

மொைிக்கவொ கழர விடப் னலழம, உழழப்ன, 

துன்பத்ழத சபொறுத்தல், இழடயறொ ெிழலயொை 

பக்தி ஆகியவற்றுடன் ெம் மைழதக் 

கவர்கின்றவர் யொனம் இல்ழல" 

[A] கொல்டுசவல்  [B] ஜி.னை.சபொப் 

[C] வரீமொ னைிவர் 

[D] கி.ஆ.சப.விசுவெொதம் 

8. உலக மக்கழள என்றிழைத்து உறவுளொக்கிய 

உயர் ிந்தழை உழடய தல் து? 

[A] அகெொனூறு  [B] கலம்பகம்  

[C] னறெொனூறு   [D] பதிற்றுப்பத்து 

9. கீழக்கண்ட ந்த தல்கழள னதுழமயொக 

இயற்றிட சவண்டும் ை பொரதிதொ ன் 

கூறுகிறொர் 

[A] ெீதி தல்கள்  [B]  ிறுவர் இலக்கியம் 

[C] இலக்கைம் 

[D] உழரெழட தல்கள் 

10. ென்றிக்கு வித்தொகும் ெல்சலொலக்கம், 

தசீயொலக்கம் 

ன்றும் இடும்ழப தனம் - இக்குறட்பொவில் 

வித்தொகும், இடும்ழப ச ொல்லின்சபொனழளக் 

கண்டறிக 

[A] விழல, இன்பம் [B] விழத, துன்பம் 

[C] விழத, மகிழ்ச் ி [D] வியப்ன, துன்பம் 

11. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] ழவதனப்பம்   -  ஆசுகவி  

[B] சகௌடம்  -  மதுரகவி  

[C] மொகதம்  -  வினத்தக்கவி  

[D] பொஞ் ொலம்  -   ித்திரக்கவி  

12. குன்சறறி யொழைப் சபொர் கண்டற்றொல் 

தன்ழகத் சதொன்றுண்டொகச் ச ய்வொன் விழை 

– இக்குறளில் பயின்று வனம் அைிழயச் 
சுட்டுக.   

[A] உனவக அைி   

[B] டுத்துக்கொட்டு உவழமயைி   

[C] உவழம அைி  [D] சவற்றுழம அைி   

13. “வனம் வண்டி”-   இதில் வனம் ச ொல்லின் 

மொத்திழர அளவு ன்ை? 

[A] 2 ½            [B] 2 ¼               [C] 3 [D] 2 ¾ 
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14. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழள ஆரொய்க   

கூற்று (அ)(.கொ) கழளச்ச ல்வி கட்டுழர    
                   லதொமல் இரொள்  

கொரைம் (ஆர்)  இரண்டு திர்மழறச் ச ொற்கள்  

                   ச ர்ந்துவந்தொல் அஃது உடன்                    

                   பொட்டுப் சபொனழளத் தனம்.  

                   அவ்வொறு வனவது சபொனள்  

                   மொறொ திர்மழறத் சதொடர்   

[A] (அ) தவறு ஆைொல் (ஆர்)  ரி   

[B] (அ)  ரி ஆைொல் (ஆர்) தவறு   

[C] (அ) மற்றும் (ஆர்) இரண்டும்  ரி சமலும்  

    (ஆர்) ன்பது (அ) விற்கு  ரியொை விளக்கம்.   

[D] (அ) மற்றும் (ஆர்) இரண்டும்  ரி சமலும்  

   (ஆர்) ன்பது (அ) விற்கு  ரியொை   

   விளக்கமல்ல  

15.  ரியொை பகுபத உறுப்பிலக்கைப்படி 

பிரித்தறிதழலக் கண்டறிக.   

[A] அறியொழம  = அறி + ஆ + ழம  

[B] அறியொழம  = அறியொ + ஆ + ழம   

[C] அறியொழம  = அறி + ய் + ஆழம   

[D] அறியொழம  = அறி + ய் + ஆ + ழம   

16. “மைசமொத்த ெட்னக்கு வஞ் கம் ச ய்யொசத” 
ன்று அறிவுழர வழங்கிய அனளொளர் யொர்?   

[A] விசவகொைந்தர்     

[B] இரொமலிங்க அடிகள்  

[C] இரொமலிங்கம் பிள்ழள   [D] பொரதியொர்   

17. கீழ்க்கண்டவற்றில் து ஆகுசபயர் 
வழககளில்  ொர்ந்தது அல்ல?   

[A] உழடந்த ரிழய பொர்த்த மக்கள் திரண்டைர்  

[B] இவ்வொழடகழள தழலசகொன்றொக குடு  

[C] ழதப்சபொங்கலுக்கு சவள்ழள அடிப்பர்   

[D] சதன்சமொழி டி ம்பர் சூடி வந்தொள்   

18. லவொய் ச ய்னேம் ச யல் அல்லது சதொழிழலக் 

குறிக்கும் விழைச்ச ொற்கள் 

[A] விழைனற்று  [B] விழைச்ச ொல் 

[C] சபயசரச் ம்  [D] விழைசயச் ம் 

19. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கொந்தியடிகழள கவர்ந்த 

ெொடக தலின் சபயர்? 

[A] அரிச் ந்திரன்  [B] குஜரொத்  கொப்தம் 

[C]  ிரவை பிதுர்பத்தி  

[D] சபொனம் அழமதினேம் 

20. தொர் சவந்தன் சகொசளொக்க வொலங்குடி 

சபொன்றினந்சதசை – இதில் அடிக்சகொடிட்ட 

ச ொல்லின் இலக்கைக் குறிப்ழபக் கண்டறிக.   

[A] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக,  

   விழைசயச் ம்   

[B] இரண்டொம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்  

   உன்சதொக்கத் சதொழக, சபயசரச் ம்   

[C] இரண்டொம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்  

   உடன் சதொக்க சதொழக, விழைசயச் ம்.   

[D] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக,  

   சபயசரச் ம்.   

21. "இனந்தமிசழ உன்ைொல் இனந்சதன் இழமசயொர் 

வினந்தமிழ்தம்" ன்றொலும் சவண்சடன் 

[A] செஞ்சுவிடுதூது 

[B] தமிழ்விடுதூது 

[C] பிள்ழளத் தமிழ் 

[D] அழகர் கிள்ழள விடு தூது 

22.  ரியொக சபொனந்தினேள்ளவற்றுள் தவறொைழதக் 

கண்டறிக  

[A] வ்விடம்      = வ் + இடம்   

[B] கரைத்சதர்      = கரைத்து + ர்   

[C] விண்ைப்பனண்டு= விண்ைப்பம் + உண்டு  

[D] பொவிழ       = பொ + இழ    

23. கட்டழள வொக்கியத்சதொடு சதொடர்ன 

இல்லொதழதத் சதர்வு ச ய்க  

[A] கவைமொக படி  [B] பொர்த்துப் சபொ 

[C] வளனடன் வொழ்க [D] ெலனடன் இன 

24. சபண்ைின் சபனவரீத்ழத பொடிய  ங்ககொல 

னலவர் யொர்? 

[A] எக்கூர் மொ ொத்தியொர் 

[B] கொக்ழக பொடிைியொர் 

[C] சவள்ளி வதீியொர்  

[D] அள்லர் ென்னல்ழலயொர் 

25. உற்றசெொய் ெீக்கி உறொ அழம னற்கொக்கும் 

சபற்றியொர்ப் சபைிக் சகொளல் – 
இக்குறட்பொவில் அழமந்துள்ள அளசபழடச் 
ச ொல்ழலக் கண்டறிக.    

[A]  இன்ைிழ  அளசபழட     

[B]  ச ொல்லிழ  அளசபழட     

[C]  இழ ெிழற அளசபழட     

[D]  எற்றள சபழட     
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26. கீழ்க்கண்டழதக் கவைி  

1. ெிழலசமொழி உயிரிற்றுச் ச ொல்லின் பின் 

வல்லிைம் மிகும். 

2. இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழகயில் 

வல்லிைம் மிகும். 

3. ஈறுசகட்ட திர்மழற சபயசரச் த்தின் பின் 

வல்லிைம் மிகும்.   

சபொனத்தமொை விழடழய சதர்க. 

[A] 1 மட்டும்  ரி   

[B] 1, 3 மட்டும்  ரி   

[C] 1, 2 மட்டும்  ரி   

[D] அழைத்தும்  ரி   

27. கீழ்க்கண்டவற்றில் ழவ சமழடப் சபச் ின் 

னக்கூறுகள் ஆகும் 

[A] படித்தல், டுத்தல், சதொடுத்தல் 

[B] சபசுதல், சகட்டல், லததல் 

[C] டுத்தல், சதொடுத்தல், னடித்தல் 

[D] சதொடக்கம், இழட, இறுதி 

28. ஈற்றடியின் ஈற்றுச் ரீ் ெொள், மலர், கொசு, பிறப்ன 
ன்னும் வொய்பொடுகலள் என்ழறக் 

சகொண்டும் இயற் ரீ், சவண் ரீ் ஆகியவற்ழறப் 
சபற்று வனவது.   

[A] சவண்பொ   [B] ஆ ிரியப்பொ   

[C] கலிப்பொ    [D] வஞ் ிப்பொ   

29. சமழடப்சபச் ின் சபொது இலக்கிய கூறுகள் 

ன்பழவ ………………..…………….. சபொன்றழவ 

[A] உப்பின் சமலிட்ட உைவு 

[B] மனந்தின் சமலிட்ட இைிப்ன 

[C] பலகொரத்திலுள்ள இைிப்ன 

[D] கொரத்தின் சமலிட்ட சுழவ 

30. கூவொ னன்ைம் இழளசயொன் குறுகி ெீ ஆவொன் 

யொர் ன் அன்பின் இழறஞ் ிைொன்” ன்ற 

கூற்றிற்குரியவர் யொர்? 

[A] இரொமன்  [B] இலக்குவன் 

[C] குகன்   [D] பரதன் 

31. "அல்ச றித்தன்ை ெிறத்திைன் செடியதொழை 

செனங்கலின் ெீர்னகில் இடியிசைொடு 

லந்தொலன்ை ஈட்டிைொர்"-ன்ற கூற்றிற்கு 

உரியவர் யொர்? 

[A] இரொமன்  [B] இலக்குவன் 

[C] குகன்   [D] த ர தன் 

32. கீழ்க்கண்டவற்ழற வரிழ படுத்துக.  

1. கரந்ழதத் திழை 

2. உழிழைத் திழை 

3. சவட் ித் திழை  

4. சபனந்திழை 

5. சபொதுவியல் திழை 

6. வொழகத் திழை  

[A]  3, 1, 2, 6, 4, 5   

[B]  3, 1, 2, 6, 5, 4   

[C]  1, 3, 2, 6, 5, 4   

[D]  1, 2, 3, 4, 5, 6   

33. எரறிவு னதல் ஆறறிவு வழர உள்ள 

உயிரிகழளப் பற்றித் சதளிவொக குறிப்பிடும் 

சதொல்கொப்பிய இயல் து? 

[A] சபொனளியல்  [B] தன்மரபியல் 

[C] மரபியல்  [D] சமய்ப்பொட்டியல் 

34. அதிர்ந்தி டுந்சதொைி ச வினேற அடவியில் 

அழடந்த னதிர்ந்த சமதினேம் கழவயடிக் 

சகழலும் னலவதும் – இத்சதொடரில் 

குறிப்பிடப்படுபழவ னழறசய.    

[A]  படகு, ஆறு, கொழள, னலி     

[B]  ஏழ , கொடு, னழம, பன்றி     

[C]  ஏழ , ஆறு, பசு,  ிங்கம்     

[D]  படகு, சதப்பம், ஆறு, னலி     

35. 1876, 2003 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆய்வு 

ெடத்தப்பட்டு அதிகமொக னதுமக்கள் தொழிகள் 

டுத்த இடம் 

[A] கீழொர்சவளி  [B] ஆதிச் ெல்லூர் 

[C] தச் ெல்லூர்  [D] உனத்திரசமனொர் 

36. சபொனந்தொ இழைழயக் கண்டறிக   

[A] பண்ன      - பொடறிந்து எலகல்   

[B] சபொற்றுதல்- கூறியது மறொ அழம   

[C] னழற      - கண்சைொடொது உயிர்சவௌவல்   

[D] ெிழற      - மழற பிறர் அறியொழம   

37. கல்லொல் அத்ததற்சகொ கொலொல் 

உழதத்ததற்சகொ வில்லொல் அத்ததற்சகொ 
சவட்கிைரீ் – இதில் உள் அைிழயச் சுட்டுக.     

[A] தற்குறிப்சபற்ற அைி    

[B] ச ொற்சபொனள் பின்வன அைி   

[C] வஞ் ப்னகழ்ச் ி அைி    

[D] இரட்டுற சமொழிதலைி    
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38. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழளக் கவைி  

1. விரிவொக உனவொக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் 

உலகில் சவறு ம்சமொழியிலும் இல்ழல – 
கொல்டுசவல்  

2. இன்ழறய சமொழியியல் வல்லுெர்கள் 

சபைிப் பின்பற்றத்தக்க வழினழறகழளத் 

சதொல்கொப்பியம் கூறுகறிது ன்றவர் -  
கமில்சுவலபில்   

3. தமிழ் இலக்கைம் படிக்க படிக்க 

வினப்பத்ழத உண்டொக்கும் – சகல்லட்  

[A]  1 மற்றும் 2  ரி    

[B]  2 மற்றும்  ரி    

[C]  3 மட்டும்  ரி    

[D]  அழைத்தும்  ரி    

39. ெரம்பின் மழற ன்று உழரப்பதன் னெலம் 

இழ  இலக்கை தல் உண்சடை 

உைரனடிகிறது ன்று கூறியவர் யொர்?   
[A] இளங்சகொவடிகள்   

[B] தினெொவுக்கர ர்   [C] சதொல்கொப்பியர்   

[D] ெொற்கவிரொ ெம்பி  

40. 'மொதி ரத்துழற சக ரி ெிகர்னகம் மதுதம் 

னதரப்பயம் அழ தர' - இதில் மொதி ரத்துழற, 

னதரப்பயம் ச ொல்லின் சபொனழள தனக 

[A] குழக,  ிங்கம்  [B] மழல, ஆறு 

[C] மழல, மழல சபொன்ற சதொள் 

[D] மழல சபொன்ற சதொள்,  ிங்கம். 

41. கீழ்க்கண்டவற்றில் வர் ச ொல்சலர் உழவர்  

ன்று  ிறப்பிக்கப்படுசவொர் ஆவொர் 

[A] கழடசயல வள்ளல்கள் 

[B] ெல் ெண்பர்கள்  

[C] திழை மக்கள்  [D] னலவர்கள் 

42. இறுதியில் தைிச்ச ொல் சபற்று என 

விகற்பத்தொனும் இனவிகற்பத்தொனும் 

னென்றடிகளொய் வனவது    

[A] இன்ைிழ ச்  ிந்தியல் சவண்பொ   

[B] பஃசறொழட சவண்பொ   

[C] இன்ைிழ  சவண்பொ    

[D] செரிழ   ிந்தியல் சவண்பொ    

43. மொைவர்கசள உங்கலக்கு  னீழட 

இல்ழலசயொ? ை சகட்பது 

[A] வல் விைொ  [B] சகொளல் விைொ 

[C] சகொழட விைொ [D] அறி விைொ 

44. இன்று சதொட்டிவண் செறியிைில் உயிர் 

ச குத்திடுவ சதன்று" - இதில் உயிர் 

ச குத்திடுவ சதன்று ச ொல்லின் 

இலக்கைத்ழதக் கண்டறிக 

[A] சவற்றுழமத் சதொழக 

[B] பண்னத் சதொழக 

[C] உவழமத் சதொழக 

[D] அன்சமொழித் சதொழக  

45. ஈற்றடிழயத் சதர்க 

அரியவற்றுள் ல்லொம் அரிசத சபரியொழரப் 

.................................................................................... 

[A] திறைறிந்து சதர்ந்து சகொளல் 

[B] சபற்றறியொர்ப் சபைிக்சகொளல் 

[C] சூழ்வொழரச் சூழ்ந்து சகொளல் 

[D] சபைித் தரமொகக் சகொளல் 

46. ச ொவியத்து அறிைர் தொல்சுதொய் 

வழிகொட்டுதலொல் தினக்குறள் னெலத்ழத
செரடியொகப் படிக்க வினம்பிசய தமிழ் பயிலத்
சதொடங்கிசைன் ன்று கூறியவர் 

[A] மதன் மொளவியொ [B] ஜவகர்லொல்சென 

[C] அன்ைிசப ன்ட் [D] மகொத்மொ 

47. “சபொழறசயைப்படுவது சபொற்றொழரப்
சபொறுத்தல்” ன்று கூறுவது 

[A] தினக்குறள்  [B] கலித்சதொழக 

[C] னறெொனூறு  [D] பிரபந்தம் 

48. ென்றிக்கு வித்தொகும் ெல்சலொலக்கம்,  

தசீயொலக்கம் ன்றும் இடும்ழப தனம் –
இக்குறட்பொவில் அடிக்சகொடிட்ட ச ொல்லின் 

சபொனழளக் கண்டறிக 

[A]  விழல, இன்பம் [B]  விழத, துன்பம் 

[C]  விழத, மகிழ்ச் ி [D]  வியப்ன, துன்பம் 

49. களவு, சபொய், கொமம் னதலிய குற்றம் 

கொய்ந்தவர் 

[A] அப்னதியடிகள்  [B] தினெொவுக்கர ர் 

[C] குலச கரஆழ்வொர் 

[D] மிழளகிழொன் ெல்சவட்டைொர் 

50. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] பண்ைவன்    - இலக்குவன்   

[B] செடியவன்   - இரொமன்   

[C] கல்திரள் சதொளிைன்  - குகன்   

[D] னதரப்னயம்   - இலக்குவன்   
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51. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழளக் கவைி  

 படிக்கும்சபொலது கனத்தொழனம் 

ஏழ யின்பனம் ெம் உள்ளத்திழை 

சகொள்ழள சகொள்லம் தல் பிரபந்தம்.   

 செொன்றல் ன்பது சதொன்றுதல் ன்ற 

சபொனழளத் தனம்.    

 கலித்சதொழகயில் 150 பொடல்கள் உள்ளை.  

[A]  1 மற்றும் 2  ரி    [B]  2 மற்றும்  ரி    

[C]  3 மட்டும்  ரி     [D]  அழைத்தும்  ரி    

52. "ச றுெழரக் கொைின் சுமக்க இறழவழர  

கொைின் கிழக்கொம் தழல" - இதில் ச றுெழரக் 

ச ொல்லுக்கொை ஆங்கிலச் ச ொல்ழலக் 

கண்டறிக 

[A] FRIEND    [B] SECURITY  

[C] GRAND FATHER   [D] ENEMY 

53. “சதன் கலந்து பொல் கலந்து ச லங்கைித் 

தஞீ்சுழவ கலந்து ன் ஊன்கலந்து 

உவட்டொமல் இைிப்பதுசவ” ன்று கூறியவர் 

[A]  வள்ளலொர்  [B]  ெொமக்கல்கவிைர் 

[C]  மொைிக்கவொ கர் [D]  அப்னதியடிகள் 

54. "அச் மில்ழல அச் மில்ழல 

அச் சமன்பதில்ழலசய" ன்ற பொடலுக்கு 

னன்சைொடியொக விளங்குவது யொனழடய 

பொடல்? 

[A] சுந்தரர்   [B] ெொவுக்கர ர் 

[C] மொைிக்கவொ கர் [D]  ம்பந்தரர் 

55. 'எனழமத் சதொற்றத்து சவறு வைப்பின்' இதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

[A] மண்ைியல் அறிவு [B] ெீரியல் அறிவு 

[C] கைிமவியல் அறிவு [D] சபொறியியல் அறிவு 

56. "வந்தழைந்த வொகீ ர் மந்தமொ னத தீப் 

பந்தனடன் இத்சதொடரொல் குறிக்கப்படுபவர்  

[A] அப்னதியடிகள் 

[B] னெத்த தினெொவுக்கரசு 

[C] தினெொவுக்கர ர் [D] ச க்கிழொர் 

57. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] சபொர்க்களத்து மிக்சகள் ச னசவன்றொவது –  
                                வஞ் ி  

[B] உட்கொது தினொன்றல்     – கொஞ் ி   

[C] அதிரப் சபனவது     - தும்ழப   

[D] யில் வழளத்தொலொகும்- உழிழை   

58. வொக்கியங்கழள ஆரொய்ந்து  ரியொைழவ 

ழவ ைக் கண்டறிக.   

1. இழ , குறிப்ன, பண்ன பற்றி வனவது – 
அடுக்குத் சதொடர்   

2. ச ொற்கள் என்றுபட்டு ெிற்பது 

இரட்ழடக்கிளவி   

3. இரண்டு, னென்று, ெொன்கு னழற அடுக்கி 
வனவது அடுக்குத் சதொடர்.  

4. ச ொற்கள் பிரித்தொல் சபொனள் தனவது 

இரட்ழடக்கிளவி. 

[A]  1  மட்டும் 2      [B]  2 மட்டும் 3     

[C]  3 மட்டும் 4      [D]  1 மற்றும் 4     

59. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] சபொர்க்களத்து மிக்சகள் ச னசவன்றொவது –  
                                வஞ் ி  

[B] உட்கொது தினொன்றல்     – கொஞ் ி   

[C] அதிரப் சபனவது     - தும்ழப   

[D] யில் வழளத்தொலொகும்- உழிழை   

60. 'பயவொக் களரழையர் கல்லொதவர்' ன்று 

கூறியவர் யொர் 

[A] வள்லவர் 

[B] கைியன் னங்குன்றைொர் 

[C] பொரதிதொ ன்  [D] எளழவயொர் 

61. சகொமொற்சக ெொசமன்றும் மீளொ ஆளொய்க்… 
இத்சதொடரில் உள்ள இலக்கைம் சதர்க.    

[A]  சபயசரச் ம்     

[B]  ஈறுசகட்ட திர்மழறப் சபயசரச் ம்     

[C]  குறிப்ன சபயசரச் ம்     

[D]  சதரிெிழல சபயசரச் ம்     

62. இன்று சதொட்டிவண் செறியிைில் உயிர் 
ச குத்திடுவ – இவ்வடிகள் இடம் சபறுவது.   

[A] சபரியனரொைம்   [B]  றீொப்னரொைம்   

[C]  ிலப்பதிகொரம்   [D] தமிழ்விடுதூது   

63. உங்கலழடய தனமனம் கனமனசம 

உங்கழளக் கொக்கும் ன்று கூறியவர் யொர்?   

[A] வள்ளலொர்    [B] அப்னதியடிகள்   

[C] அசயொத்திதொ ர்   [D] இளந்திழரயன்   

64. னழவு உறழ் தடக்க இதில் உள்ள உவம உனன 

யொது?   

[A] னழவு    [B] உறழ   

[C] தடக்ழக    [D] சபொல   
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65. கீழ்க்கண்டழதக் கவைி.  

1. ெிழலசமொழி உயிரிற்றுச் ச ொல்லின் பின் 

வல்லிைம் மிகும்.  

2. இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழகயில் 

வல்லிைம் மிகும்.  

3. ஈறுசகட்ட திர்மழற சபயசரச் த்தின் பின் 

வல்லிைம் மிகும்.  

சபொனத்தமொை விழடழய சதர்க.  

[A]  1 மட்டும்  ரி    

[B]  1, 3 மட்டும்  ரி    

[C]  1, 2, மட்டும்  ரி    

[D]  அழைத்தும்  ரி    

66. "சபொனழள இச் ித்து சபொய் ச ொல்லொசத" ன்று 

கூறியவர் 

[A] பொரதிதொ ன்  [B] அரிச் ந்திரன் 

[C] கொந்தியடிகள்   [D] வள்ளலொர் 

67. 'படுசகொ ழலப்னலி சமய்னேறப் பைிந்திவர் 

பொதத்து' இவ்வடியில் உள்ள இலக்கை குறிப்ன  

[A] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக 

[B] 2-ஆம் சவற்றுழம உனனம் உடன் சதொக்கத்  

       சதொழகனேம் 

[C] 3-ஆம் சவற்றுழமத் சதொழக 

[D] 5-ஆம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்  

      உடன்சதொக்க சதொழக 

68. 'சகொம்பிழை சயொத்த மடப்பிடி' ன்று ெொம் 

யொழரக் குறிப்பிடுகிசறொம் 

[A] கண்ைகி  [B] திசரளபதி 
[C] சகொப்சபனந்சதவி [D] மொதவி 

69. கொல்கள் இரண்டும் பழடத்தவன் ெீ
சபனங்கல்லும் மழலனேம் கடப்பதற்சக ன்று 

னழங்கியவர் 

[A] பொரதிதொ ன் 

[B]  ொழல இளந்திழரயன் 

[C] ெொமக்கல் கவிைர் [D] ெொ.கொமரொ ன் 

70. "வொழிய ச ந்சதமிழ் வொழ்கெற் றமிழ்" - ன்று 

னழங்கியவர் 

[A] பொரதியொர்  [B] பொரதிதொ ன் 

[C] பரிதிமொற்கழலைர் [D] மழறமழலயடிகள் 

71.  ரீ்கள் என்றுடன் என்று சபொனந்த அழமவது 

_______ ைப்படும்  

[A]  ரீ்  [B] தழள     [C] அடி      [D] சதொழட 

72. வல்லிைம் மிகொ இடங்களில்  ரியொை 

இழைழயத் சதர்க.   

1. சுடுச ொறு  

2. கழதச் ச ொன்ைொன்  

3. படித்த பொடம்   

4. சகொழிக் சகொக்கரிக்கறிது  

5. கல்வி சகள்வி  

6. வொழ்க ச ந்தமிழ்   

[A]  1, 2, 3 மட்டும்  ரி    

[B]  1, 3, 5, 6 மட்டும்  ரி    

[C]  1, 2, 3, 4, 5, மட்டும்  ரி    

[D]  அழைத்தும்  ரி    

 

73. திங்கசளொடும் ச லம்பரிதி தன்சைொடும் 

விண்சைொடும் உடுக்கசளொடும் மங்குல் கடல் 

இவற்சறொடும் ன்று கூறியவர் யொர்?    

[A]  பொரதியொர்      [B]  பொரதிதொ ன்    

[C]  கண்ைதொ ன்     [D]  வொைிதொ ன்     

74. கம்பழைக் கற்க கற்க அவைது கவிழத 

தமிழர்கள் சகொண்ட இலட் ியத்ழதனேம் 

பண்பொட்ழடனேம் உயர்த்தும் ன்று கூறியவர்? 

[A] ஸ்.கந்த ொமிப் பிள்ழள 

[B] சப. சுந்தரம் பிள்ழள 

[C] தின.வி.கலியொைசுந்தரைொர் 

[D] .ஸ்.ழவயொனரிப்பிள்ழள 

75. 'உயர்தைிச் ச ம்சமொழி' ன்னும் ஆங்கில தல் 

சதவசெயப்பொவொைரொல் லதி 
சவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 

[A] 1901   [B] 1918 

[C] 1966   [D] 1977 

76. சபொனத்துக 

a.கொரக்குறுக்கம் ………. 1.னடீது 

b.எளகொரக்குறுக்கம்…......2.தழலவன் 

c.ஆய்தக்குறுக்கம்…….…..3.சபொன்ம் 

d.மகரக்குறுக்கம்…………..4.சவளவொல் 

[A] a(4), b(2), c(1), d(3) 

[B] a(4), b(2), c(3), d(1) 

[C] a(2), b(4), c(3), d(1) 

[D] a(2), b(4), c(1), d(3) 

77. 'சபொல்லொத தில்ழல னழர தரீ்த்த வொழ்விைிசல' 

ன்று னகழந்து கூறியவர் யொர்? 

[A] பொரதியொர்  [B] பொரதிதொ ன் 

[C] வள்லவர்  [D] கம்பர் 
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78. சபொனத்துக    

ச று     1. பழைசயொழலப் சபட்டி     

.  வித்து  2. னதுவனவொய்    

  யொைர்  3. விழத     

. வட்டி   4. வயல்  

.  கலம்   5. அைி  
 

[A] 4 3 2 1 5 

[B] 4 3 2 5 1 

[C] 3 4 2 1 5 

[D] 3 4 1 2 5 

      

79. "சகொழதவில் குரி ில் அன்ைொள் கூறிய 

சகொள்ழக சகட்டொன்"- இத்சதொடர் யொழரக் 

குறிக்கும் 

[A] குகன்   [B] இரொமன் 

[C]  ழீத   [D] இலக்குவன் 

80. "தினவள்லவர் தினக்குறழள இயற்றிைொர்" 

[A] ச யப்பொட்டுத் சதொடர் 

[B] சதொடர் ெிழலத் சதொடர்  

[C] ச ய்தித் சதொடர்  

[D] கலழவத் சதொடர் 

81. தவறொைழதக் சதர்க.   

1. வளவன் பழம் உண்டொன்  

2. விடியற்கொழலயில் ச வல் கூவியது  

3. குழந்ழத பொல் பனகியது   

4. இது சவப்பந்தழழ துழவயள்  

5. கவிைர் கவிழத லதிைொர்  

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

[C]  1 மற்றும் 3     [D]  1 மற்றும் 5  
 

82. "அன்ழப சபனக்கி ஆனயிழரக் கொக்க வந்த 

இன்பப் சபனக்சக" ன்று கூறியவர் 

[A] சுந்தரர்   [B] அப்பர்  

[C] தொனேமொைவர்   [D] வள்ளலொர் 

83. "எத்தது அறிவொன் உயிர்வொழ்வொன்" ன்று 

கூறும் தல் து 

[A] தினக்குறள்  [B] ெொலடியொர் 

[C] பழசமொழி  [D] ெல்வழி 

84. வடசமொழி லத்ழதனேம் பிறசமொழிக்  

கலப்ழபனேம் தடுத்தவர் 

[A] வரீமொனைிவர் [B] கம்பர் 

[C] கொல்டுசவல்   [D] ச க்கிழொர் 

85. கூற்றுகழள கவைி 
1. " அளழவகள், ெிழறசகொல், மக்கள், ஆசவொடு  

       சமதி மற்றும் உளலொம் அர ின் ெொமம்  

        ொற்றும் அவ்சவொலக லொற்றொர்"-  

       தினெொவுக்கர ர் 

2. "ஈறில் சபனந் தண்ைரீ்ப்பந் தரில்தம்சபர்  

      லதொசத சவசறொனசபர் னன்சைலத  

      சவண்டிய கொரைம் ன்சகொல் கூறுசமை  

      திர்சமொழிந்தொர் சகொதில் சமொழிக்  

      சகொற்றவைொர்"- தினெொவுக்கர ர் 

3. "விழளந்த தன்ழம யொதும் என் றுழரயொர்  

     இப்சபொது இங்கவன் உதவொன்"-  

      தினெொவுக்கர ர் 

[A] 1 மட்டும்  ரி   [B] 2 மட்டும்  ரி  

[C] 3 மட்டும்   [D] அழைத்தும்  ரி 

86. "மொனுடப் பிறப்பினுள் மொதொ உதரத்து ஈைமில் 

கினமி ச னவிைில் பிழழத்தும் - ன்னும் வரி 

உைர்த்துவது 

[A] சபொறியியல் அறிவு [B] கைிமவியல் அறிவு 

[C] ெீரியல் அறிவு  [D] மனத்துவ அறிவு 

87. அந்தொதித் சதொழட அழமயப்பொடும் 

 ிற்றிலக்கியம்   

[A] தூது    [B] கலம்பகம் 

[C] பள்ல   [D] பிள்ழளத் தமிழ் 

88. ெற்றிறம் படரொக் சகொற்ழக சவந்சத யொர் 

யொரிடம் கூறியது 

[A] பொண்டிய மன்ைன் கண்ைகியிடம் கூறிய  

      சதொடர் 

[B] கண்ைகி பொண்டிய மன்ைைிடம் கூறிய  

     சதொடர்  

[C] வொயிற்கொவலன் பொண்டிய மன்ைைிடம்  

      கூறிய சதொடர் 

[D] வொயிற்கொவலன் கண்ைகியிடம் கூறய  

      சதொடர் 

89. "ஜவீகொனண்ய எலக்கம்" ன்பது  

[A] ச ய்னேள் தல்  [B] இழ ப்பொடல் தல் 

[C] உழரெழட தல் [D] கவிழத தல் 

90. கடுழக துழளத்து ழ்கடழலப் னகட்டிக் 

குறுகத்திறித்த குறள் ன்று கூறியவர் யொர் 

[A] எளழவயொர்  [B] கம்பர் 

[C] னல்லங்கொடைொர் [D] இழடக்கொடைொர் 
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91. ச ொற்கழள கவைித்து தவறொைழதத் சதர்க? 

1. ெல்  ன்னும் அழடசமொழி சபற்ற தல்-  

    குறுந்சதொழக 

2. அரி  ன்னும் ச ொல்லின் சபொனள் - செற்கதிர் 

3. ‘அகரிகொல் மொறிய அங்கள் அகல்வயல்’  

     ன்று கூறியவர்- மிழளகிழொன் உக்கிரப்  

     சபனவலதி 
4. ‘எரறிவு’ உயிர்கழளனேம் வினம்னம் உயரிய  

     பண்ன வினந்சதொம்பல் சபொனளடீ்டல் னதலிய  

     தமிழர் தம் உயர் பண்னகழளத் சதள்ளத்  

     சதளிவொக டுத்து இயம்ன தல்- ெற்றிழை. 

[A] 1 மற்றும் 2  [B] 2 மற்றும் 3 

[C] 1 மற்றும் 3  [D] 2 மற்றும் 4 

92. சபொனசளன்றும் சபொய்யொ விளக்கம்  

                                                                   இனளறுக்கும்  

ண்ைிய சதய்த்துச் ச ன்று' - இதில் 

இனளறுக்கும் ச ொல்லின் திர்ச்ச ொல்ழலக் 

கண்டறிக 

[A] சவளிச் ம்  [B] ெட்ன 

[C] பழகழம  [D] அன்ன 

93. கரந்தழத தமிழ்ச்  ங்கம் தமிழழ  

ச ம்சமொழியொக அறிவிக்க தரீ்மொைம்  

ெிழறசவற்றிய ஆண்டு 

[A] 1901   [B] 1918 

[C] 1919   [D] 1966 

94. னப்பத்சதழொண்டுகள்  மயப்பைி ஆற்றிய 

பின்ன அம்பலக்கொடு ன்னும் இடத்தில் 

இயற்ழக ய்தியவர் யொர் 

[A] கொல்டுசவல்   

[B] வரீமொ னைிவர் 

[C] ஜி.னே.சபொப்   

[D]  கீன் பொல்குயர் 

95. ல்லொ மைிதர்கழளனேம் எசர மொதிரியொக 

ெடத்துவது  மத்துவம் ன்று கூறியவர் 

[A] சபரியொர்  [B] அம்சபத்கர் 

[C] பொரதியொர்  [D] பொரதிதொ ன் 

96. தமிழ்க் கவிைர்கலள் அர ர் ை 

அழழக்கப்படுவர் 

[A]  தீ்தழலத்  ொத்தைொர் 

[B] தினத்தக் சதவர் 

[C] இளங்சகொவடிகள் 

[D] சதொலொசமொழித் சதவர் 

97. கூற்றுகழள கவைி 
1. சமொழி 3 வழகப்படும் 

2. என ச ொல் தைித்து ெின்று என சபொனழளனேம் 

பிற ச ொற்கலடன் சதொடர்ந்து ெின்று சவறு 

சபொனழளனேம் தனவது சதொடர் சமொழி 
3. தொமழர, ழவழக சபொன்றழவ தைிசமொழிக்கு 

 ொன்றுகளொகும் 

4. னற்றுப்சபற்று வந்துள்ள விழைச் 

ச ொற்கழள விழைனற்றுகள் (அ) னற்று 

விழை ன்பர்  

[A] 1, 2 மட்டும்  ரி  

[B] 3, 4 மட்டும்  ரி  

[C] 1, 4 மட்டும்  ரி  

[D] 2, 4 மட்டும்  ரி 

98. ம்.ஜி.இரொமச் ந்திரன் அவர்கலக்கு இந்திய 

மொமைி வினது வழங்கப்பட்டஆண்டு 

[A] 1978   [B] 1988 

[C] 1998   [D] 1987 

99. கைவழர இழந்சதொர் மறுமைம் ச ய்து
சகொள்வதில் தஙீ்கில்ழல ன்று னழங்கியவர் 

[A] கொமரொஜர்  [B] சபரியொர் 

[C] அம்பத்கொர்   [D] அண்ைொ 

100. "மைித இைத்திற்கு ச ய்னேம் சதொண்சட 

சமொட் த்ழத அழடவதற்கொை வழி" ன்பது 

யொனழடய சபொதழைகளில் என்றொகும் 

[A] விசவகொைந்தர் 

[B] இரொமகினஷ்ைர் 

[C] இரொமலிங்க அடிகளொர் 

[D] சுவொமி தயொைந்த  ரஸ்வதி 

 

 

ALL THE BEST 
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                   MOCK TEST -46 ANSWER KEY  (GENERAL TAMIL) 

1 C 11 C 21 B 31 C 41 D 51 C 61 B 71 B 81 D 91 C 

2 B 12 C 22 A 32 B 42 D 52 D 62 B 72 B 82 C 92 B 

3 C 13 B 23 C 33 C 43 C 53 A 63 C 73 B 83 A 93 C 

4 A 14 C 24 A 34 B 44 A 54 B 64 B 74 D 84 B 94 B 

5 C 15 D 25 C 35 B 45 D 55 C 65 B 75 C 85 B 95 B 

6 A 16 B 26 B 36 B 46 D 56 C 66 D 76 D 86 D 96 B 

7 B 17 A 27 C 37 C 47 B 57 A 67 B 77 B 87 B 97 C 

8 C 18 B 28 A 38 C 48 B 58 B 68 B 78 A 88 B 98 B 

9 C 19 C 29 B 39 C 49 A 59 A 69 B 79 B 89 C 99 B 

10 B 20 B 30 C 40 C 50 D 60 A 70 A 80 C 90 D 100 C 
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MOCK TEST – 07 – ெபா தமி  - 100 வ னா க  -ஒ மண  ேநர  
 

1) கீ க டவ  ப  எ தியதி  தவற றைத  கா க. [DTED-2-3P] 

[A] க  + தாைழ = க தாைழ   [B] ெபா  + ெதாட  = ெபா ெதாட  

[C] ம  + ந கியா   = ம ந கியா   [D] ெசா  + நய  = ெசா னய  
 

2) ெபா க. [வ 3.1.16-26] 

  ப ய  I       ப ய  II           (a)   (b)   (c)    (d) 

a) வள    -  1) ெந த     [A]  1    2    3     4 

b) மண ழ    -  2) ம த     [B]  3    1    4     2 

c) கிய     –  3) றி சி    [C]  1    3    2     4 

d) ஏ ேகா  பைற  –  4) ைல    [D]  2    3    1     4 
 

3) கா ட ேச வ வ  ெவ வ பாண  கடாவ னா  – இ ெச  இட ெப   எ ?  

[A] க த ராண  

[B] தி வைளயாட ராண  

[C] ெப ய ராண  

[D] இர சணய யா தி க  [DTED-2-3P] 
 

4) கீ கா  மைறமைலய களா  ெதாட பான கைள ஆரா க. [DTED-2-12P] 

1) தமி  லைமமி க நாராயணசாமி  ப ைளயட  தமி  க றா  

2) ைசவசி தா த ச ட மா த  எ கிற ேசாம தர நாயக ட  ைசவசி தா த  க றா  

3) சி தா த தபைக எ  இதழி  ைண ஆசி யராக பண தா  

4) ஞானேசகர  எ  வார இத  ஒ ைற ெதாட கி நட தினா  

இவ றி  

[A] 1 ம  2 ச      [B] 1, 2 ம  3 ச  

[C] 2 ம  ச     [D] அைன  ச  
 

5) உைரயாட  எ ப  அய ெமாழி  ெசா க  கிடாம  ஒ வ  ேப வைத ம ெறா வ  

ேக ப  அத  வ ைடய ப மா  – எ  றி ப பவ ? [DTED-1-46P] 

[A] ேபராசி ய  பாம      [B] டா ட  கா ெவ  

[C] டா ட  கிெரள     [D] ெமாழியய  அறிஞ  ச.அக தியலி கனா  
 

6) அெம க பலகைல கழக  ஒ றி  .லி . ப ட  ெப ற தமிழறிஞ  இவ  ஒ வேர 

[A] அறிஞ  அ ணா     [B] டா ட  .வ [DTED-2-14P] 

[C] டா ட  இராதாகி ண   [D] ரா.ப .ேச ப ைள 
 

7) கீ கா பவ றி  தி ற  ெதாட பானவ றி  தவற ைத  கா க? [+2-12] 

[A] உலக ம கள  ப பா ைன , வா ைக ெநறிைய  கா  வள  

[B] பல ெமாழிகள  உ ள ைபப  இைணயாக ெமாழி ெபய க ப ள  

[C] காம பா  ஆசி ய  றாக அைமயாம  அக ெபா  மா த  றாக அைம ள  

[D] தி ற  ெச  எ ற ேவ  ெபய  உ . 
 

8) கீ கா  உவைமயா  வ ள க ெப  ெபா கள  ச ய றைத  கா க. [+2AT-301] 

[A] ப க ேபா    – ெசயைல நி த   

[B] ந  த ெந    – உண சி றாைம 

[C] கா  ெகா த    – ஏமா த  

[D] வாலா த    – மறி நட த  
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9) ப வ  க பராமாயண  ெதாட பானவ ைற ஆரா க. 

1) க பராமாயண தி  உ ள பாட க  ப தாய ர  ஐ  அ ப ெதா ப  

2) கா ட க  ஆ , உ ப களாகிய படல க   பதிென  

3) க ப  ெதா ெறா ப  வைக ஓைச வைககைள இதி  ைகயா ளா  

4) சி தாமண  லி ள ெதாட க  ற க க  இதி  வரவ ளன  

இவ றி  

[A] 1, ம  4 தவ      [B] 1, ம  4 ச  

[C] 1, 2 ம  4 ச     [D] இைவ அைன  ச  
 

10) க ெந ைச  கசி க  ெச  லி  ஆசி ய ? [10-2] 

[A] ஜி. .ேபா      [B] இராமலி க அ களா  

[C] தா மானவ     [D] மாண கவசாக  
 

11) தமிழ  அ ம  ேபா ற லி  சிற கள  அ லாத  எ  என கா க. [10&9] 

[A] நா க கள  ஆ  அ க கைள நவ வ  

[B] இ லி  ந க க , ம கள  மனேநாைய  ேபா வன 

[C] இ லி  ந க க , க ேபா  அறியாைமைய அக  

[D] இ ம  உ பவ கள  உட பணைய  ேபா  
 

12) நா , ெமாழி, இைற, ெப ைம தலிய பா ெபா கள  எ ண ற பாட  இய றியவ ? 

[A] ெபா ய  லவ  தி வ வ  

[B] தமி ெத ற  தி .வ .க யாண தர  

[C] மகாகவ  பாரதியா  

[D] ெசா லி  ெச வ  ரா.ப .ேச ப ைள 
 

13) யா ைடய உைரநைடக  அைன  கவ ைதநைட ெகா டைவ? 

[A] கவமண  ேதசிகவனாயக  ப ைள 

[B] உவைம  கவஞ  ரதா 
[C] பாேவ த  பாரதிதாச  

[D] ேபரறிஞ  அ ணா 
 

14) தமிழக தி  எ ப ப ட உயரமான த ேகா ர  அைம ள இட ? [5வ ] 

[A] வ லி     [B] சித பர  

[C] க ைகெகா ட ேசாழ ர   [D] த ைச 
 

15)  ேகாய க  ெச  க ட சி ப கள  ேபரழைக  பா  மகி த 

அ பவ ைத எ த ஒேர ேகாவ  நம  த வதி  அ லாத ? [6-3-4] 

[A] தாரா ர  ஆலய     [B] த ைச ெப யேகாவ  

[C] கைலகள  சர  ஆலய   [D] ஐராவத வர  ேகாவ  
 

16) இய ைக ேவளா ைம  கள  ெபா தாத  எ  என கா க. [7-3-8] 

[A] உ த , வைத த  

[B] ந  பா த , அ வைட ெச த  

[C] கைளெய த , கா த  

[D] ெதா  உரமி த  
 

17) கீ கா பவ  ப ெதாைக அ லாதைத  கா க. 

[A] ெவ தய      [B] ேசவ  

[C] ெச ெந      [D] டெராள  
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18) ஒ  ெபா ெசா  ப  ேச வ  ெசா லி  றி பா  ஆ பாைலேயா 
ெப பாைலேயா உண தி வ வ ? [10-79] 

[A] ஒ ெறாழி ெபா ெசா    [B] இன றி த  

[C] றி ெசா க     [D] ெவள பைட ெசா  
 

19) ஆ கில ெசா  நிகராக அைம ள ச யான தமி ெசா ைல க டறிக. [10-78] 

[A] PROCEDUREAL LAWS - ெசா மா  ச ட க  
[B] SUBSTANTIVE LAWS  - உ ைம ச ட க  

[C] INDIAN SUCCESION ACT - இ திய த டைன  ச ட  

[D] CIVEL PROCEDURE CODE -  உ ைமயய  ச ட ஆவண  
 

20) கீ கா  ப பத உ ப ல கண ெதாட பானதி  ச யான இைணைய  கா க. [+1-21] 

1) இற தகால இைடநிைலக  - , , , இ  

2) நிக கால இைடநிைலக   - கி , கி , ஆநி  

3) எதி கால இைடநிைலக   - ஆ, அ , இ  

4) எதி மைற இைடநிைலக   - ,  

இவ றி  

[A] 1, 3 ம  4    [B] 3 ம  4 

[C] 1 ம  2      [D] 2 ம  4 
 

21) ெபா க. 

  ப ய  I             ப ய  II      

a) ெகா லிமைல என கிைளய ெச லிமைல -  1) ேதசிக வனாயக  ப ைள  

b) ம ேத த கழினயா  மதி க  மடவா   -  2) தி ட இராச ப    

c) பத  மகைள  தி ட  ந    –  3) பாரதிதாச    

d) பாவ  நயெம லா  யா  பகரவ ேலேனா  –  4) யரச  

e) எ  பாரட இ வ  ம கைள   - 5) இள ேகா 
f) தாேய உயேர தமிேழ நிைனவண   - 6) பாரதியா  
 
 

   a b c d e f 
 

  [A]  2 5 6 1 4 3 
  [B]  1 5 3 4 2 6 
  [C]  6 2 4 5 1 3 
  [D]  2 5 6 1 3 4 
 

 

22) கீ கா பவ றி  வ உ  ெசா ல ற ெதாட  எ ? 

[A] கதைவ ந றாக தா பா  ேபாடவ ைல 

[B] கதைவ ந றாக தா பா  ேபாடவ ைல 

[C] கதைவ ந றாக தா பா  ேபாடவ ைல 

[D] கதைவ ந றாக தா பா  ேபாடவ ைல 
 

23) ேபராசி ய  ைனவ  சாலின  இள திைரய ட  இைண  சாைல.இள திைரய  எ திய  

[A] தமி  த த ெப க    [B] எ க  காவய  

[C] எ க  பயண க     [D] இ ப தா  வாழ ேவ  
 

24) கீ கா பவ றி  தி ற  வழ க படாத சிற  ெபயைர  கா க. 

[A] ஆதிகாவய     [B] ெபா யாெமாழி 
[C] உ திரேவத     [D] தமி மைற 
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25) ப வ  ெசா ெறாட கள  ச யானைத  கா க. 

[A] உலக  எ ற தமி ெசா  உல  எ ற ெசா லி  அ யாக வ த  

[B] உல  எ ப  ேவ  பா த  எ  ெபா  

[C] ஞால  எ  தமி ெசா  உல  எ ற ெசா லி  அ யாக ப ற த  

[D] ஞால  எ பத  த  எ  ெபா  
 

 

26) கா தி ப ளய  ப ெகா தேபா  எ த நாடக ைல  ப தா ? [11.5.14]24 

[A] அ ச திரா    [B] ச தியேசாதைன 

[C] பகவ கீைத     [D] சிரவணப ப தி 
 

27) கீ கா பவ றி  தவறான  எ  என கா க. 

[A] வைனேய ஆடவ ய    - ெதாைக  

[B] ந  வழ க  மக உேவா ைல - ெதா கா ப ய  

[C] ெவ ைக எ ப  ட தன   - சாைல.இள திைரய  

[D] கா  பா பவ  கவஞ  அ ல   - யரச  
 

28) ெபா க. 

   சி ப              கால         a  b  c  d 

a) கட ள கள  தி வ க   -1) 2  றா       [A]  3  2  1  4 

b) இராமாயண சிவ ராண  கா சிக  -2) ப லவ  கால       [B]  2  3  1  4 

c) க ணகி சிைல, ெகா லி பாைவ  –3) வஜயநகர நாய க  கால  [C]  1  2  3  4 

d) மனத கள  உட க   –4) ேசாழ கால       [D]  1  2  4  3 
 

29) ப வ வனவ றி  காலேமக லவ  ப றிய கள  ச ய றைத கா க. [7-1-49] 

I) பேகாண  அ கி  உ ள ந தி கிராம  எ  ஊ  பற தவ  

II) தி பர ற  ேகாயலி  மைட ப ளய  பண தவ  

III) வ ர  மாவ ட தி  உ ள எ ைண கிராம தி  ப ற தவ  

IV) ைசவசமய திலி  ைவணவ சமய தி  மாறியவ  

இவ றி  

[A] II ம  III    [B] III ம  IV   

[C] II, III ம  IV    [D] அைன  
 

30) கண த ேமைத இராமா ஜ  ப ற த ஊ  எ ெவன  கா க. [31.07.2016-37] 

[A] கா சி ர      [B] ஈேரா  

[C] பேகாண     [D] ெச ைன 
 

31) எ பாட கைள  க பதனா , தமி ெமாழிய  ெப ைம  லவ கள  லைம  

ெசா லி ப  ெபா ள ப  க பைனஇ ப  தலியவ ைற  ெபறலா ? [7-1-50] 

[A] ச ககால பாட க    [B] ேதவார பாட க  

[C] நா ற பாட க    [D] தன பாட க  
 

32) ெச ைன ப லகைல கழக தி  ெசா ெபாழிவா ற, இல ட  ேக ப  [7-1-53] 

ப கைல கழக ட  இைன ள தி ன  க ய லி  வ த ேபராசி ய  யா ? 

[A] ஈ.எ .ெநவ     [B] ஹா    

[C] ஆ த ெப சி    [D] ஈ. .ெப  
 

33) ெபா தாத  ெசா ைல க டறிக. 

[A] காளத      [B] சாளர  

[C] ச ன      [D] கத  
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34) சி றி  சிைத  வ ைளயா  ப வ தி  ெப ேறா  ெச த ேவதைன வ ைளயா  – என 

ெப யா  றி ப வ ? 

[A] மண ெகாைட    [B] ைக ைம ஒழி  

[C] ழ ைத  தி மண    [D] டந ப ைக 
 

35) ப வ  இராண  ம க மா  ெதாட பான கள  ச ய றைத  கா க? 

I) இவர  கால தி  கபனய  ேக அைண க ய ைம  ம ன  சி கேதவராய  

II) ம ைர நாய க ம ன கைள  ேபாலேவ சகி த ைமைய கைடப தவ  

III) சமய  ெதாட பாக  சிைற ைவ க ப ட ேபாேச  கி வ பாதி யாைர வ தைல ெச தா   

IV) ெம ேலா எ ற ைவ  த  அரசைவய  வரேவ  வ ேதா பயவ  

இவ றி  

[A]   II ம   [B]   I ம   [C]    I, II ம  III  [D] அைன  
 

36) எ வைக வா கிய  எ  க டறிக – “எ னா    மதி ெப  ெபற ப ட ” 

[A] ெச வைன வா கிய  

[B] ெசய பா  வைன வா கிய  

[C] ெதாட  வா கிய  

[D] கலைவ வா கிய  
 

37) தா ைமய  ப றைன ய றபா ர தா  

தா மல  பணவேத தவமா  - இ பாடல  உ யவ  யா ? [ 8-2-3 ] 

[A] இ கால ஒளைவயா    [B] றநா  ஒளைவயா  

[C] இைட கால ஒளைவயா    [D] ஆ தி  பா ய ஒளைவயா  
 

38) கீ கா பவ றி  ச ய ற ெதாடைர  கா க. 

[A] இ  இ ப  ற  ேம ப ட திராவட ெமாழிக  உ ளன 

[B] இ த திராவட ெமாழிகைள நா  வைகயாக  ப கலா  

[C] இ தியா  பர  வ தி த பழ ெப  நாக கேம திராவட நாக க  

[D] திராவட  எ  ெசா  திராவடநா  எ  ெபா ைள  த  
 

39) கீ கா பவ றி  தவறான ெதாடைர  கா க. 

[A] மனதைன வல கிலி  ேவ ப வ  - ெமாழி 
[B] அளெபைட இர  வைக ப  

[C] ெச ள  ெசா கைள ந  ஒலி பதைன எ ைக ேமாைன எ கிேறா  

[D] வைனெய ச  ெபா ள  வ  அளெபைட ெசா லிைச அளெபைட 
 

40) ெபா க. 

  ப ய  I        ப ய  II      a  b  c  d 

a) ெச ெமாழிகைள ப யலி டவ    - 1) அக தியலி கனா  [A]  1  2  3  4 

b) ற  எ ைன ஈ த  எ றவ    - 2) கா ெவ   [B]  1  2  4  3 

c) ைணய றி  தன  இய வ  எ றவ  – 3) தமி தா தா  [C]  1  4  2  3 

d) நா  கா ேப  எ  எ தவ    – 4) Dr.கிெரள   [D]  2  1  3  4 
 

41) இவ  பல கைள ந வாசி கவ ைல, அவ ைடய க  வாசி க த தைவ – 

எ  மக  இ திரா  ேந  க த தி  றி ப  லாசி ய  யா ?  

[A] ப ேள ேடா     [B] காளதாச  

[C] டா டா     [D] ெப னா ஷா 
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42) ப வ வனவ  ச யாக ெபா தி ளைத  கா க. 

[A] றி சி நில ஊ க   - ஆ கா , ஆல கா  

[B] ைல நில ஊ க   - மா கா , களா கா  

[C] ம த நில ஊ க    - பா க , ப ன  

[D] ெந த  நில ஊ க   - மா , ெத  
 

43) ப வ வனவ  தவறாக ெபா தி ளைத  கா க. 

[A] ெப சி திரனா   - கா  

[B] திலகவதி ஐப எ   - அைல ர  கைரேயார  

[C] காவ  நாட    –  உலக  எ லா  உ  வ  

[D]  ர தின தாச   -  ெகா  
 

44) ெபா க. 

 ப ய  I   ப ய  II                  a  b  c  d 

a) கா  நிைர - 1) கலி தைள       [A]  1  2  3  4 

b) கா  ேந  - 2) ஒ ேறா வ சி தைள     [B]  2  3  1  4 

c) வளா  ேந  – 3) இய சீ  ெவ டைள     [C]  1  4  2  3 

d) வளா  நிைர – 4) நிைரெயா றாசி யதைள    [D]  2  1  3  4 
 

45) கீ கா பவ கள  தமிைழ தா , உய , ெச வ  எ ெற லா  உ வகி கி றவ ? 

[A] கவஞ  யரச    [B] கவஞ  வாணதாச  

[C] கவஞ  க ணதாச    [D] உவைம கவஞ  ரதா 
 

46) ஆ றி  மித  வ த ப னர  ைட ஓ கைள றி தவறாம  டவ , எ  

வா நாள  இ தா  த  ைறயாக  பா கிைய  ெதா கிேற  – எ  

றியவ ? [7-1-65] 

[A] ராமலி க ேதவ  

[B] வாமி வேவகான த  

[C] ேநதாஜி பா  ச திரேபா  

[D] மகா மா கா திய க  
 

47) ந ஊ  தைலயரா  பாட ப ேடா ? 

[A] இள ேசர  இ ெபாைற 

[B] ேசரமா  கைண கா  இ ெபாைற 

[C] ேசரமா  க  ஏறிய ஒ வா  ேகா ெப ேசர  இ ெபாைற 

[D] ேசரமா  யாைனக  ேச  மா தர  ேசர  இ ெபாைற 
 

48) ேந  அய றாக மா ேபா  மா  ெசா கள  தவறானைத  கா க.  [8-1-50] 

[A] இ   - நாைள 

[B] ேந   - னா  

[C] இ   - அ  

[D] ந க  - அவ க  
 

49) அற ப  ெபா ைள  ப  அ ப ேய இ ப  ப  

இற த தமி நா  மைற ப ற தெத  ெசா ப  – என பா யவ ? 

[A] பாரதிதாச     [B] பாரதியா  

[C] க ணதாச     [D] தி .வ .க யாண தர  
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50) ெபா க. 

 ப ய  I  ப ய  II       a  b  c  d 

a) ேபர  - 1) உலக வழ   [A]  2  3  1  4 

b) இ தய   -  2) ெப ெச வ   [B]  1  2  3  4 

c) ஆதவ  –  3) ெந சக    [C]  4  2  3  1 

d) ஐதிக  –  4) ஞாய    [D]  2  3  4  1 
 

51) தவற ற ேவ ைம  ெதாைகைய கா க. [8-2-13] 

[A] ேவல  மக   - ஆறா  ேவ ைம ெதாைக 
[B] ெச வ  ச ைட - ஆறா  ேவ ைம ெதாைக 
[C] ஊ  ந கினா    - ஐ தா  ேவ ைம ெதாைக 
[D] ைக லி   - ஏழா  ேவ ைம ெதாைக 
 

52) ‘பக ” - எ பத  ெபா ைள கா க. 

[A] மா      [B] எ ைம 

[C] க மா      [D] எ  
 

53) கீ க டவ றி  ச ய றைத  கா க. 

1) சில பததிகார  மணேமகைல  இர ைட கா பய களா  

2) இர  ஆசி ய க  இய ைகைய கட  வா தாக பா கி றன  

3) இர  லி  ப  காைதகைள  ெகா ளன 

4) இ கா பய கள   கா ட க  ைறயாக அைம ளன 

இவ றி  

[A] 4 ம      [B] 1 ம  2 

[C] 2 ம  3     [D] 3 ம  
 

54) கீ க டவ றி  தவற றைத  கா க. 

1) ப திமா கைலஞ  மானவஜய  நாடக  களவழி நா ப  இல கிய தி  சார  

2) நாடக தமி  உலகி  த ைத என ப பவ  ச கரதா  வாமிக  

3) ெதா  நா  நாடக கைள தமிழ ைன  அள தவ  ச ப தனா  

4) த வ ேபராசி ய  என ேபா ற ப பவ  ெப. தர ப ைள 

இவ றி  

[A] இைவயைன     [B] 1, 3 ம  4 

[C] 2 ம      [D] 2 ம  4 
 

55) கய வ ழி வ தா  – இ ெதாடைர  ப றிய தவறான றி ைப கா க. 

[A] கய வழி எ ப  கய  ேபா ற வழி எ  ெபா ைள த  உவைம ெதாைக 
[B] வ தா  எ ற வைன ெசா ைல  த வ  நி பதா  கய ேபா ற வழிைய உைடய 

ெப  வ தா  எ  ெபா ப கிற    

[C] இதி  உைடய, ெப  எ  ெசா க  ெதாட  இ லாதைவ 

[D] உவைம ெதாைகைய அ லாத ெமாழி ெதா கி வ தா  உவைம ெதாைக  ற  

ப ற த ப ெதாைக ஆ  
 

56) “க  ேப ைக  ச த  ைட  

கலி  ேவைல ஒலி ைப  ைட ” – இ பாடலி  ஆசி யைர ேத  ெச க. 

[A] பாரதியா      [B] பாரதிதாச    

[C] ரதா     [D] யாெரன ெத யவ ைல 
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57) கீ கா  மர  ெதாட கள  ச ய றைத ேத  ெச க. 

1) அவைர ப , வ , காக  கைர , அ ப  சா ப  

2) வாைழ க ச , மா  , ேகாழி , ெத ன ைப 

3) த , சி க  க சி , ர , ெத ைன ைப 

4) ைக சர , யாைன , ய  பா , கா க  அ  

இவ றி  

[A] 1 ம  3      [B] 1, 2 ம  4 

[C] 1 ம  2      [D] 3 ம  4   
 

58) கீ கா  தமிழக ம ன கள  கால கேளா  இைண த இல கியகால தி  தவறான  

எ  என கா க. {8-2-85} 

[A] ச க கால  - ெபா கால  

[B] ப லவ  கால  – ப தி கால  

[C] ப காலா  ேசாழ  கால  – கா ப ய கால  

[D] நாய க க  கால  – உைரநைட கால  
 

59) ேறறி யாைன ேபா  க ட றா  த ைக ெதா  

உ டாக  ெச வா  வ ைன – இ ற பாவ  வ  அண ைய கா க. 

[A] உவைமயண     [B] எ கா  உவைமயண  

[C] வ ச க சியண    [D] உய  நவ சியண  
 

60) ந ப ைகதா  அவர  ஆ த  எ  தி ைலயா  வ ளய ைம றி  எ த இதழி  

கா திய க  எ தி ளா ? 

[A] ஹ ஜ      [B] ய  இ தியா 
[C] இ திய  ஒ பனய    [D] தி இ  
 

61) ஒலி எழ  காரணமான கா  நிைலெப  இட கைள எ வா  அைழ ப ? 

[A] கா றைறக     [B] ஒலி ைனக    

[C] கா ைனக           [D] ஒலி பைறக  
 

62) கீ கா  ெதாட கள  தவறானைத ம  ஆரா க. 

1) யா  எ  த ைம ஒ ைம ெபய  ேவ ைம உ ேப ேபா  எ  என தி  

2) யா  எ  த ைம ப ைம ெபய  ேவ ைம உ ேப ேபா  எ  என தி  

3) நா  எ  த ைம ப ைம ெபய  ேவ ைம உ ேப ேபா  ந  என  

4) யா க , எ  த ைம ப ைம ெபய  ேவ ைம உ ேப ேபா  எ க  என தி  

இவ றி  

[A] 4 ம  தவ     [B] 1, 2 ம  3 தவ  

[C] இவ றி  எ மி ைல   [D] 3 ம  4 தவ  
 

63) ெசா ைல  ெபா ைள  வ ைசயாக நி தி, ேநேர ெபா ெகா வ   

[A] நிர நிைறயண     [B] ஏகேதச உ வக அண  

[C] ெசா  இல கண    [D] ப ெமாழித  அண  
 

64) கீ கா   ெதாட பான ஆசி ய கைள ச யாக அைம தைத ெபா க. 

  ப ய  I     ப ய  II           a  b  c  d 

a) ப ட தரசி  - 1) ரதா     [A]  1  3  2  4 

b) ேசரமா காதலி  -  2) .ேம தா     [B]  3  1  4  2 

c) ப பா  சிகர  –  3) க ணதாச     [C]  3  1  2  4 

d) மன சிற   –  4) இள திைரய     [D]  1  3  4  2 
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65) றி சி பா  இட ெப ள த  ம  கைடசி கைள  கா க. 

[A] கா த  - ஆ ப     [B] எ  - கா த  

[C] கா த  - எ     [D] றி சி - அன ச  
 

66) இல கண  றி  கா க. – “எ  ப ற ” [+2-38] 

[A] உ ைம ெதாைக    [B] ைம 

[C] எ ைம    [D] சிற ைம 
 

67) ெபா க. 

 ப ய  I          ப ய  II         a  b  c  d 

a) க ண  கல தா  - 1) மாண கவாசக     [A]  4  3  1  2 

b) ேத பவளேம   -  2) கவ ச கரவ தி    [B]  3  4  2  1 

c) உலக  யாைவ   –  3) தா மானவ     [C]  3  4  1  2 

d) ெம தா  அ ப   –  4) இராமலி க அ களா    [D]  4  3  2  1 
 

68) கீ கா பவ றி  ச ய ற இைணைய ேத  ெச க. 

[A] ச க இல கிய கள  ெமா த அ க  - 26350 

[B] ெச ெமாழி த தி பா க    - 11 

[C] ெச வய க     - 16 

[D] தமிழி  உ ள ஒலி றி க   - 50 
 

69) திலக  வ ைத த வ ைத பாரதியாக ைள த ; கா தி வ ய வ ைத நாம க  கவஞராக 

ேதா றிய  – எ  பாரதிைய  நாம க லாைர  ேபா றி  றியவ ? 

[A] ேசல .எ .வஜயராகவா ஆ சா யா      

[B] இராஜேகாபால ஆ சா யா  

[C] தி .வ .க யாணா தரனா    

[D] வ.ேவ. ப ரமனய ஐ ய  
 

70) மகாகவ  பாரதியா  ைன ெபய கள  அ லாதைத  கா க.   

[A] ப ரமண       [B] நி திய தர    

[C] காளதாச      [D] ச திதாச  
 

71) ெபா க. 

  ப ய  I     ப ய  II             a  b  c  d 

a) கவைத ரவல  - 1) வாணதாச     [A]  2  1  3  4 

b) தமி நா  தா  -  2) சி. .ெச ல பா    [B]  2  1  4  3 

c) இைச  ெப லவ  –  3) ேதசிகவனாயக     [C]  1  2  4  3 

d) த வ  கவஞ   –  4) இராமலி க அ களா    [D]  1  2  3  4 
 

72) கீ கா  காமராஜ  ெதாட பான கைள ஆரா க. 

1) தமி நா  கா கிர  க சிய  தைலவராக பதிைன  ஆ க  பதவ  வகி தா  

2) பல  ஆ சி அைம க காரணமாக இ ததா  “பதவகைள உ வா பவ ” என ப டா   

3) க டாய க வ  இவர  கால தி  நைட ைற ப த ப ட  

4) கா திய க  நிைன  நாளான ஜனவ  30- ேததி அ  காமராஜ  மைற தா  

இவ றி  

[A] 4 ம  தவ     [B] 1, 2 ம  4 தவ  

[C] இவ றி  எ மி ைல   [D] அைன  ச  
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73) இ திய நா  ஜாதி எ  இ ைள அக ற வ த அறி கதி ?  

[A] ேமாக தா  கர ச    [B] ஈ.ெவ.இராமசாமி 
[C] ப ரமணய பாரதி   [D] பமாரா  ரா ஜி 
 

74) ப வ  தி .வ .க அவ கள  ெதா க  ப றிய இைணகள  ச யானைவ? 

1) ெசா ெபாழி க   - தமி ெத ற  

2) ேமைடேப க   - ேமைட தமி  

3) ெச  க   - அ  ேவ ட  

4) பயண    - என  இ திய ெசல  

இவ றி  

[A] 3, 4 ம       [B] 4 ம   

[C] 1, 2, 3 ம     [D] அைன  
 

75) ஆ சிெமாழி எ றா  எ வைக க கள  எ லா பாட கைள  தமிழிேலேய 

க ப க ேவ  என றியவ ? 

[A] டா ட .கைலஞ  க ணாநிதி 
[B] டா ட .ேபரறிஞ  அ ணா 
[C] டா ட .இராதாகி ண  

[D] டா ட . .வராதராசனா  
 

76) “தா  ேந  க  ேக  அறி ள ெச திகைள  சி திர தைன ேபா  

ஒ வ டாம  றி ைவ ளா ” - எ ப ? 

[A] அன தர க  ப றி உ.ேவ.சா அவ க  றிய  

[B] உ.ேவ.சா அவ கைள ப றி அன தர க  றிய  

[C] வ.ேவ.  அவ கைள ப றி அன தர க  றிய  

[D] அன தர க  ப றி வ.ேவ.  ஐ ய  றிய  
 

77) ஏ  ர க  இற  வ ைசய  ஒலி ப ? 

[A] அமேராைச     [B] ஆேராைச 
[C] இற ேகாைச    [D] ஏேராைச 
 

78) கீ கா பவ றி  ெம ேகா  ஓவ யமாக த ேபா  நைட ைறய  உ ள  எ ? 

[A] ஓவய எ ன     [B] ைனயா ஓவய  

[C] வ ைக பலைக    [D] ேகா ேடாவய க  
 

79) ெபா க. 

 ப ய  I     ப ய  II             a  b  c  d 

a) மாலி  - 1) ய      [A]  2  1  3  4 

b) ஆலி   -  2) மைழந      [B]  2  1  4  3 

c) ம கி  –  3) ழ      [C]  1  2  4  3 

d) ெவ வ   –  4) அ சி     [D]  1  2  3  4 
 

80) கீ கா  இல கண றி கள  தவறானைத கா க. 

[A] வாய  மாளைக   -  உ ைம ெதாைக 

[B] எ ம    -  ைம 

[C] ஆடர     -  வைன ெதாைக 

[D]  ரச   -  ப ெதாைக 
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81) ெபா க. 

     பாட                     ஆசி ய         a  b  c  d 

a) ெச  ெதாழிேல ெத வ    - 1) இராம ச திர  கவ ராய    [A]  2  1  3  1 

b) வண க வ  சிலேநர     -  2) ப ேகா ைடயா   [B]  2  1  4  3 

c) ெநன சைத எ லா  எ தி வ ச  –  3) ெசா கநாத  லவ   [C]  1  2  3  4 

d) ப  கிட  ெப மைழ    –  4) உ மைல நாராயணகவ   [D]  1  2  4  3 
 

82) இ ைல க பா  நா , மத , ெமாழி, இன ேவ ைமக  வ ல . 

[A] நால யா      [B] தி ற  

[C] சில பதிகார     [D] ெபா ைம ேவ ட  
 

83) நில ைத எ ப  உ த  ேவ ெம  வ வ  கிறா ? 

[A] ஒ பல  எைட ள ம ைண  கா பல  எைட அளவ  உல வைர உ திட 

[B] அைரபல  எைட ள ம ைண ஒ பல  எைட அளவ  உல வைர உ திட 

[C] ஒ பல  எைட ள ம ைண அைரபல  எைட அளவ  உல வைர உ திட 

[D] கா பல  எைட ள ம ைண ஒ பல  எைட அளவ  உல வைர உ திட 
 

84) ப வ  வைளய  எ பத  ச யான இல கண ெசா  எ  என ேத  ெச க? 

1) சில ெபா  வைள  வைளய  ேபாலேவ வ டமாக இ தா  அைவெய லா  

வைளய  என அைழ க ப வ  காரண சிற  ெபய  ஆ  

2) வைளய  எ றா  ைகய  அண  வைளயைல ம ேம றி பதனா  காரண 

சிற  ெபய  ஆ  

இவ றி  

[A] 2ம       [B] 1 ம   

[C] இைவயர     [D] இவ றி  எ மி ைல 
 

85) “ந  நி க, நா  இ க, இ த சிற  ஒ  ேபாதாதா?” – இ வா கிய  உண  ெபா  

எ ன? 

[A] த னட க     [B] த னைல வள க  

[C] த ெப ைம    [D] ெப ற  
 

86) லவ க , ெபா ளழ  ெசா லழ  ேதா ற  கவ ைதகைள இய றி  க ேபாைர 
மன ளர  ெச வா க , இதைன வ ள  இல கண ?  

[A] ெசா லில கண     [B] அணயல கண  

[C] யா பல கண     [D] ெபா ளல கண  
 
 

87) ெபா க. 

  ப ய  I     ப ய  II              a  b  c  d 

a) ெப நாவல   - 1) ெம ெபா  க வ      [A]  4  1  2  3 

b) பாவல  மண  -  2) எ க  தமி      [B]  4  1  3  2 

c) பாேவ த   –  3) ஏெர ப        [C]  1  2  3  4 

d) கவ ேகாமா  –  4) தி ற       [D]  1  2  4  3 
 

88) கீ வ வனவ  ெபா தாதைத  கா க. 

[A] சி றி   - சிறிய + இ  

[B] ேவேறா   - ேவ  + ஓ  

[C] மர பாைவ  - மர  + பாைவ 

[D] ேபரான த  - ெப ைம + ஆன த  
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89) ெபா க. 

  ப ய  I     ப ய  II             a  b  c  d 

a) இர ைன  - 1) அ ஜ த மா       [A]  3  2  1  4 

b) இராமநாத ர  -  2) அசலா பைக அ ைமயா    [B]  2  4  1  3 

c) நக   –  3) ேவ  நா சியா       [C]  2  1  3  4 

d) ெச ைன  –  4) அ சைலய மா      [D]  2  3  4  1 
 

90) கீ கா  கைள ஆரா க. 

1) ேத க  வ  ம தைன உ  இ பாடலி  ஆசி ய  வேவகசி தாமண  

2) லவ  பலரா  இய ற ப ட பாட கள  ெதா   வேவகசி தாமண  

3) வேவகசி தாமண  எ ற லிைன ெதா தவ  வேவகசி தாமண  

இவ றி  

[A] 3, 4 ம   ச     [B] 2 ம  ச  

[C] 1, 2 ம   ச     [D] அைன  ச  
 

91) ேமைட ேப சி  ந ல தமிைழ ெகா  ம கைள ஈ தவ கள  அ லாதவ ? 

[A] தி .வ .கலியாணா தர    [B] ரா.ப .ேச ப ைள 

[C] ஈ.ெவ.ரா.ெப யா     [D] ற  அ களா  
 

92) கீ கா  ேத பாவண   றி கள  ச ய றைத கா க 

[A] ேத பா + அண   = ேத பாவண  

[B] ேத  + பா + அண  = ேத பாவண  

[C] இ லி  தைலவ  ஏ ெப மா  

[D] இ   கா ட க  உைடய  
 

93) தி ைறகைள பா யவ க  ெமா த ? 

[A] 12 ேப   [B] 24 ேப   [C] 27 ேப   [D] 3 ேப  
 

94) ெபா க. 

   ப ய -I        ப ய -II                a  b  c  d  e 

a) திைண வழா நிைல  - 1) இ ேத வ  த க  மதி ெப  எ ன? [A]  3  4  5  2  5 

b) பா  வழா நிைல  -  2)   என வ   [B]  3  4  5  1  5 

c) கால வழா நிைல  –  3) க ண  வ தா     [C]  4  3  5  1  2 

d) வனா வழா நிைல  –  4) மா  வ த     [D]  4  3  5  2  1 

e) வைட வழா நிைல  - 5) நாைள வ ேவ  
 

95) எ த  கட  வா  பாரத  பா ய ெப ேதவனா  பாடவ ைல? 

[A] அகநா      [B] கலி ெதாைக 
[C] ஐ     [D] ெதாைக 
 

96) பைகேவ த  இ வ  ெவ றி ஒ ைறேய றி ேகாளாக  ெகா  ேபா வ  

[A] ெவ சி திைண    [B] ெநா சி திைண 

[C] ைப திைண    [D] வ சி திைண 
 

97) ஒ நாள  ஆ  களான சி ெபா கைள ச யான வ ைசய  அைம தி பைத 

கா க. 

[A] காைல, எ பா , ந பக , மாைல, யாம , ைவகைற 

[B] காைல, ந பக , யாம , எ பா , மாைல, ைவகைற 

[C] காைல, ந பக , எ பா , மாைல, யாம , ைவகைற 

[D] காைல, மாைல, ந பக , எ பா , யாம , ைவகைற 
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98) கீ கா  வா கிய கள  ைழேமாைன எ ெவன  கா க. 

[A] ஓ  அ ய  த , இர , றா  சீ கள  தெல  ஒ றி வ வ  

[B] ஓ  அ ய  த , , நா கா  சீ கள  தெல  ஒ றி வ வ  

[C] ஓ  அ ய  த , இர , றா  சீ கள  இர டாெம  ஒ றி வ வ  

[D] ஓ  அ ய  த , , நா கா  சீ கள  இர டாெம  ஒ றி வ வ  
 

99) கீ கா  வா கிய கள  ச தி ப ைழய றைத  கா க. 

[A] அர  ேப கள  தி வ வ  பட  தி ற  இட ெபற  ெச தா  

[B] அர  ேப கள  தி வ வ  பட  தி ற  இட ெபற  ெச தா  

[C] அர  ேப கள  தி வ வ  பட  தி ற  இட ெபற ெச தா  

[D] அர  ேப கள  தி வ வ  பட  தி ற  இட ெபற ெச தா  
 

100) இவர  பாட க  அைன  ெத வ மண  கம  த ைம ைடயன 

[A] மகாவ வா  மனா சி தரணா   

[B] இராமலி க அ களா  

[C] தா மாணவ  

[D] ேச கிழா  

 

 
 

"உ னா  சாதி க இயலாத கா ய  எ  எ  இ பதாக ஒ ேபா நிைன காேத!" - வ ேவகான த   

     *****ந றி***** 
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கா தி சாைல நகரா சி ெதாட க  ப ள  

(இர கசாமி ள  ேப  நி த  அ கி ) 
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  GROUP - IV        MOCK TEST – 07(GT)       Answers                      DATE : 07.08.2016 

1 D 11 B 21 D 31 D 41 D 51 A 61 A 71 B 81 B 91 C 

2 A 12 C 22 C 32 A 42 B 52 D 62 C 72  B 82 D 92 C 

3 D 13 C 23 A 33 D 43 D 53 A 63 A 73 D 83 A 93 C 

4 B 14 D 24 A 34 C 44 A 54 B 64 D 74 C 84 A 94 C 

5 A 15 B 25 A 35 D 45 A 55 D 65 C 75 D 85 A 95 B 

6 B 16 B 26 D 36 B 46 B 56 D 66 B 76 D 86 B 96 C 

7 C 17 D 27 C 37 A 47 C 57 B 67 D 77 A 87 A 97 C 

8 A 18 A 28 A 38 B 48 A 58 D 68 D 78 B 88 A 98 A 

9 C 19 B 29 C 39 C 49 A 59 A 69 B 79 D 89 D 99 A 

10 D 20 C 30 B 40 C 50 D 60 C 70 A 80 A 90 B 100 D 
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1)  உடம்திடட தோன்நிற்றநோன்டந அறுத்ன் 

உிம் ஊற்நி அடல் உநச்சுட்டு ததநோர் 
ருந்ிணோல் ணம் ரீ்ர் – இத்றோடடக் 

கூநிர்? 

[A] இபங்ககோடிகள்      

[B] சீத்லனச்சோத்ணோர் 
[C] கம்தர்       

[D] ிபேபனர் 
2)  திள்டபத்ிழ் ன்ந றதரில் எரு ணி 

நூனிடண றெய் ஆெிரிர் ோர்? 

[A] ட்டக்கூத்ர்  [B] புககந்ிப்புனர் 
[C] குகுபேதர்  [D] பத ோழ்ோர் 

3)  ிருங்டை ஆழ்ோர் றெோல்னிில் 

அடத்ணப் தோடி நூல்? 

[A] ிபேக்குறுந்ோண்டகம் 

[B] ிபேபழுக் கூற்நிபேக்லக 
[C] ிபேபடுந்ோண்டகம் 

[D] ிபேந்ோி 
4)  ீோபணிர் இற்நிபள்ப 

ந்ினக்ைங்ைடபக் கூறும் இனக்ை நூல் 

ண? 

[A] பதுபோிோலன 

[B] பசந்ிழ் இனக்கம் 

[C] பகோடுந்ிழ் இனக்கம் 

[D] போன்னூல் ிபக்கம் 

5)  தோட நூல்ைபில் ைோனத்ோல் பற்தட்டோைக் 

ைருப்தடும் நூல் ண? 

[A] லப்தோல  [B] ிபேப்தோல 

[C] ிபேபம்தோல  [D] கோிப்தோல 

6)  ிருோரூர் ோன்ிோடன ன்னும் நூனில் 

இடம்றதநோ தோடை ோண? 

[A] பண்தோ         [B] ஆசி ப்தோ 
[C] கட்டலபக் கனித்துலந       [D] ஞ்சிப்தோ 

7)  Ancient And Modern Tamil Poets – ன்ந நூனின் 

ஆெிரிர்? 

[A] சி.என்.அண்ோதுல 
[B] கோகம் திள்லப 

[C] லநலன அடிகபோர் 
[D] உ.க.சோிோ ஐர் 

8)  “றைோம்திடண எத் டப்திடி  - ோர்? 

[A] கண்கி   [B] சீல 
[C] ிபபதி   [D] ோி 

9)  றதோருந்ோட ைோண்ை. 

[A] ோம்   [B] ஏம் 

[C] தித்ம்   [D] சீம் 

 

 

 
 

10)  ிைத்ில் ைழுனம் ன்ந ஊரில் 

ிைழ்ந் ததோர் னோற்டந கூறும் நூல்? 

[A] பத்போள்போிம் [B] புநோனூறு 

[C] கபிோற்தது  [D] திற்றுப்தத்து 

11)  புணக்ைிடின் ந்ட .திச்ெபர்த்ிின் 

பல் புணக்ைிட ோண? 

[A] பதட்டிக்கலட ோோன் 

[B] கிபிக்கூண்டு 

[C] கோல் 

[D] பிின் அலப்பு 
12)  றதோணம்தோ – ன்தன் இனக்ைக் குநிப்பு. 

[A] உபேகம்         [B] உம்லத்போலக 
[C] ஈற்றுப்கதோனி  [D] ஆகுபதர் 

13)  ஆட்டுித்ோள் ோறோருர் ஆடோோத – 
ன்று தோடிர்? 

[A] சுந்ர்        [B] ிபேோவுக்கசர் 
[C] ோிக்கோசகர்       [D] ிபேஞோணசம்தந்ர் 

14)  ி டனட் ஆஃப் ெிோ – ன்ந ஆங்ைின 

நூடன ிில் றோி றதர்த்ர்?  

[A] கசிக ிோகம் திள்லப 

[B] ப.இோனிங்கம் திள்லப 

[C] உடுலன ோோகி 
[D] ிபே.ி.கல்ோசுந்ம் 

15)  தத்ணப்தோட்டிலும் தன்ணிரு ிருபடநைபிலும் 

இடம்றதறுண? 

[A] கோம் 

[B] ிபேிலபோடற் புோம் 

[C] ிபேபபேகோற்றுப்தலட 

[D] குநிஞ்சிப்தோட்டு 

16)  உனைத்ிரிடடத ிழ் உர்ட 

உருோக்ை றதருஞ்ெித்ிணோர் றபிிட்ட 

இழ்ைபில் என்று? 

[A] பன்நல்  [B] பன்போி 
[C] குில்  [D] ிக்பகோடி 

17)  ோற்நென் ோட்டுக்குள் புகுந்ண ிடன 

டைப்தற்றுண? 

[A] உிலஞ  [B] போச்சி 
[C] தும்லத  [D] ோலக 

18)  Dravidian Federation – னும் ஆங்ைின 

இிடண டத்ி ிழ் அநிஞர்? 

[A] சி.இனக்குணோர் 
[B] பெம்.ல்னசோிதிள்லப 

[C] லநலனடிகள் 

[D] ிபே.ி.கல்ோசுந்ம் 
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19)  டங்ைபிதன டநந்ணைிடந் ிட 

க்ைள் டிிதன ச்றெய்ர்? 

[A] லநலனடிகள் 

[B] குன்நக்குடிடிகள் 

[C] உ.க.சோிோர் 
[D] ஆறுபக ோனர் 

20)  ி ஏன் ஆஃப்  ிஸ்டம் – ன்ந ஆங்ைின 

இின் ஆெிரிர்? 

[A] ெி.பெ.கதோப் 
[B] டோக்டர்.கோல்டுபல் 

[C] லநலனடிகபோர் 
[D] ீோபணிர் 

21)  ைல்ிக்தைோர் ைம்தன் ததோலும் 

ைிடக்தைோர் தர் ததோலும் – ன்று 

தோடிர்?  

[A] கண்ோசன்  [B] ோக்கல்னோர் 
[C] சுப்புத்ிணோசன்  [D] தோிோசன் 

22)  றதோருந்ோ இடடக் ைோை. 

[A] கனி - சணி 
[B] ில - ழுக்கம் 

[C] கல - அம்பு 
[D] பன்ணோள் – பன்று ோள் 

23)  இற்டைறில் பனோை ஆோய்ச்ெி ஈோைப் 

திணோறு தகுிைபோைக் ைிடைள் 

இடம்றதற்றுள்ப நூல்? 

[A] துலநபகம் 

[B] சுபேம் சுண்ோம்பும் 

[C] சுோின் கிலகள் 

[D] கன்ல 

24)  உறுிடத்ண ணோ உர்ினம் – ன்ந 

ரிைள் இடம்றதற்றுள்ப நூல்? 

[A] புநோனூறு   [B] அகோனூறு 

[C] ஐங்குறுநூறு  [D] ிபேக்குநள் 

25)  அன்தருக்குப் திறெத உண்டத் 

றோண்டு – ணக் கூநிர்? 

[A] இோனிங்க அடிகபோர் 
[B] ோபோணர் 
[C]ஆறுபகோனர் 
[D] குகுபேதர் 

26)  “இம்றன்னும் பன்தண ழுநூறும் 

ண்ணூறும், அம்றன்நோல் ஆிம் தோட்டும்  
தோடல்ன ஆசுைி ோர்/ 
[A] கோபககப் புனர்     [B] தோிோர் 
[C] இபஞ்சூ ணோர்     [D] பதுசூ ணோர் 

27)  டிப்புச் றெவ்ிபம் இனக்ைிச் றெவ்ிபம் 

எருங்தை அடப் றதற்ந ைோப்திம் ண?  

[A] சினப்திகோம்  [B] தோஞ்சோனி சதம் 

[C] கணோன்ிம்  [D] ிககலன 

28)  ைம்தோடைத்ில் ோப்பு  ண்ங்ைபின் 

ண்ிக்டை? 

[A] நூறு   [B] என்தது 

[C] போன்னூற்றுநோறு [D] நூற்நிபட்டு 

29)  றதோருந்ோ றோடடக் ைண்டநிை. 

[A] அடக்கம் அபேள் உய்க்கும் 

[B] கற்க கசடந 

[C] ீதும் ன்றும் திநர் ோோ 
[D] பசல்த்துள் பசல்ம் பசிச்பசல்ம் 

30)  றதோருத்ணை. 

a) கோ ன்ணோ பசப்புது – 1) ிககலன 

b) ீபம் பகோல்னோத் ீிலண – 2) ககோனன் 

c) சிலநக்ககோட்டத்ல அநக் ககோட்டோக்குக – 3) 
கண்கி 
d) சீநடிக் சினம்பு பகோண்டு கதோய் – 4) ஆில 
  a b c d 
 

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

31)  ோக்ைிங்ைடபக் ைணி. 
கூற்று:-  A; உண்லக்கு அிவு உண்டோ? 
கோம்:-  R: ிணோப் பதோபேலபத்பேம் 

ோக்கிம் ிணோ ோக்கிம் 

[A] A ற்றும் R இண்டும் ச  கலும் R என்தது 

Aிற்கு ச ோண ிபக்கல்ன 

[B] A று ஆணோல் R ச  

[C] A ச  ஆணோல் R று 

[D] A ற்றும் R இண்டும் ச  கலும் R என்தது 

Aிற்கு ச ோண ிபக்கம் 

32)  இனக்ைக்குநிப்புக்கு றதோருந்ோச் 

றெோல்டனக் ைண்டநிை. 

ிங்தைோள் ிடணபற்று  

[A] பதோிக   [B] ிக 
[C] ோி   [D] தோடி 

33) றதோருத்ணை. 

ஐந்ிலக் கபேப்பதோபேள் 

ில   கபேப்பதோபேள் 

a) குநிஞ்சி   – 1) ீன்திடித்ல் 

b) பல்லன  – 2) உவு பசய்ல் 

c) பேம்  - 3) கபணடுத்ல் 

d) பய்ல்  – 4) ஆடு கய்த்ல் 
  a b c d 
 

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

34) ோம்தக்ைி – ணப் ததோற்நப்தடுதர்? 

[A] ஆறுபக ோனர்  [B] சிங்க ோனர் 
[C] ோ பத்து கிோர் [D] உறுப்புனர் 
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35)  றதோருந்ோ இட ண? 

[A] பந்ீர் க்கம் – ிர் கடற்தம் 

[B] கனம்பசய் கம்ிர் – கப்தல் கட்டுதர் 
[C] பகோற்லக – ிலபந்து பிர்ந் ிழுபத்து 

[D] அிோோன் பன்கணோர் - தட்டுப்பதோபேள் 

36)  றதரிோர் ம் ோழ்ோபில் றெய் றோண்டு 

றோடர்தோணற்டந ெரிோை றதோருத்ணை. 

a) பசனித் ோட்கள்   – 1) 1312000 
b) தம் பசய் தூம்   – 2) 21400 
c) கனந்துபகோண்ட கூட்டங்கள்  - 3) 8600 

d) உலோற்நி கங்கள்  – 4) 10700 
  a b c d 
 

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

37)  றதோருந்ோ இடடக் ைோண். 

[A] அகி பசோக்கோப் புனர் – ச்ச ல்லூர் 
[B] க்கள் கிஞர் - பசங்கப்தடுத்ோன் கோடு 

[C] ல்னோணோர் - ிபேல்லூர் 
[D] அ.பேகோசி - கனக்குடிகோடு 

38)  ிருக்குநள் ைருத்ணக்ைடப ிடப்தடத்ில் 

புகுத்ிர்? 

[A] உடுலன ோோகி 
[B] பேகோசி 
[C] தட்டுக்ககோட்லட கல்ோசுந்ம் 

[D] கண்ோசன் 

39)  அநிவு ன்தண பர்ந்ணறைோண்தட இருக்கும் 

ணத புிற்டந ற்ை தண்டும்  - 

ன்று ெபைத்ிற்கு கூநிர்? 

[A] டோக்டர்.அம்கதத்கர் [B] ந்ல பத ோர் 
[C] கோந்ிடிகள்  [D] ப.ோசணோர் 

40)  ைீழ்க்ைோண்தற்நில் உ.த.ெோ 
திப்தித்ற்நில் நோண கூற்று ண? 

[A] சங்க இனக்கிங்கள் - 18 

[B] புோங்கள் - 12 

[C] சிற்நினக்கிங்கள் - 36 

[D] பதபேங்கோப்திங்கள் - 03 

41)  ணருதிடிக்கும் ெங்ைோசு ழுத்ில் ல்னோம் 

சுடறெோட்டும் ெந்ம் தோய்ந்ிருக்கும் – 
ண ெங்ைோசு சுோிைடப புைழ்ந்ர்? 

[A] புத்கண  சுப்திிம் 

[B] ிபே.ி.கல்ோசுந்ம் 

[C] தட்டுக்ககோட்லட கல்ோசுந்ம் 

[D] உடுலன ோோகி 
42) ெங்ைைோனத்ணக்கு பன்ணோல் ோழ்ந் க்ைள், 

ஏித்ட வ்ோறு அடத்ணர்? 

[A] சித்ிம்  [B] ட்டிலகச் பசய்ி 
[C] எழுத்து  [D] கண்பழுத்து 

 

43)  ணங்ைோ ைோண ணடில் ஊஞ்ெல் 

ிருிோ டடறதந ித்ிட்டர்? 

[A] ோிங்கம்ோள் 

[B] ிபேலன ோக்கர் 
[C] தோண்டித்துல கர் 
[D] ிெங்க பசோக்கோ ோக்கர் 

44)  ழுத்ணக்ைபின் ண்ிக்டைட 

றதோருத்ணை. 

a) உிர் எழுத்துக்கள்    – 1) ௧௮ 

b) பய் எழுத்துக்கள்   – 2) ௧௨ 

c) உிர்பய் எழுத்துக்கள்  – 3) ௨௧௬ 

d) ிழ் போத் எழுத்துக்கள்  – 4) ௨௧௭ 
 

  a b c d 
 

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

45) ிழ்தோடும் ெித்ரின் தண்பு எப்தீடுைடப 

ைண்டநிந்ண றதோருத்ணை. 

a) புனலில்   – 1) க கோனணோய் 

b) னிலில்  – 2) தஹம்சோய் 

c) பகோலடில்  – 3) கதினோய் 

d) தக்ிில்   – 4) கர்ணோய் 
 

  a b c d 
 

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

46)  பருனோில் எட்டக்கூத்ோல் தோடப்தடோ 

தெோ ன்ணன்? 

[A] இண்டோம் இோெோெ கசோன் 

[B] குகனோந்துங்கச் கசோன் 

[C] ிக் கசோன்   

[D] ிெோன கசோன் 

47)  றதோருத்ணை. 

a) சினப்திகோம்   – 1) 10 கோலகள் 

b) புகோர் கோண்டம்  – 2) 30 கோலகள் 

c) துலக் கோண்டம்  – 3) 07 கோலகள் 

d) ஞ்சிக் கோண்டம்  – 4) 13 கோலகள் 
 

  a b c d 
 

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

48)  நோை றதோருந்ிபள்பட ைோண். 

[A] கட்க கத்  – ோள் படுங்கண்ி  
[B] பசோர்பு ச்சுர் – பசம்பதோன் தள்பிோர் 
[C] துசணி – கன் போிப்தோல 

[D] ிபேத்கி ச்சுர் – திலனோர் 
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49)  ெோடன இபந்ிடன் ந் இக்ைம் 

தோன்ந ைோோை இல்டன? 

[A] உனகத் ிழ் தண்தோட்டு இக்கம் 

[B] உனகத் ிழ் ஆோய்ச்சிக் ககம் 

[C] ில்னி ிழ் எழுத்ோபர் சங்கம் 

[D] உனகத் ணித்ிழ் இக்கம்  

50)  றதோருந்ோ இடட ைோண்ை. 

[A] இற்லக ம் - சீகசிந்ோி 
[B] இநலக அன்பு - பத புோம் 

[C] இற்லக த ோம் - ிபேக்குநள்  

[D] இற்லக ஒிம் - தத்துப்தோட்டு 

51)  இந்ிோிற்கு றபித ததெப்தடும் எத 
ிோிட றோி ண? 

[A] திோகுி   [B] துல 

[C] தர்ெி   [D] ககோண்டோ 
52)  பறண்தோிற்கு பனோை அடந் நூல்? 

[A] இோோம்  [B] கோதோம் 

[C] ிபேக்குநள்  [D] ிபேபேட்தோ 
53)  க்ைளுக்ைோண நூல் ிடனங்ைடப பன் 

பனோை அடத் அசு? 

[A] ிக அசு      [B] பணிஸ் க அசு 
[C] கி ஸ் க அசு      [D] இந்ி அசு 

54)  ைீழ்க்ைண்ட இடட ஆோய்ை. 

1. ஆணந்ங்கன் ககோல – அ ி பன்ணகன் 

2. ஆணந்ங்கன் திள்லபத்ிழ் – ிோகோச 

கசிகர் 

3. ஆணந்ங்க ிெசம்பு - சீணிோசக்கி 
4. ஆணந்ங்க ோட்சந்ப – கஸ்தூ  ங்கக்கி 
இற்றுள் 

[A] 1 ற்றும் 3 ச   [B] 3 ற்றும் 4 ச  

[C] 1 ற்றும் 2 ச   [D] 1 ற்றும் 4 ச  

55)  சுோிற்கு உடக்ைிஞர் ன்ந தட்டம் 

அபித்ர்? 

[A] தோிோசன்     [B] ெகசிற்தின் 

[C] சுத்ோணந் தோி     [D] உ.க.சோிோ ஐர் 
56)  இன்டந ணட ன்தண தங்ைோன 

ைல்றட்டில் இவ்ோறு குநிப்திடப்தட்டிருந்ண? 

[A] கோோ   [B] ஆனோய் 

[C] பேல   [D] ில 
57)  ஆபள் ோள் பழுணம் ிழ் ைன் ன்னுடன் 

டத்ணக்றைோண்டு அனுதிக்ைக்கூடி ோடோ 

ைற்தைப் பூச்றெண்டு – ன்று ைிிட 

தோோட்டிர்? 

[A] .உ.சிம்தம்  [B] டி.கக.சிம்தம் 

[C] சிம்தசுோி  [D] சிம்தோன் 

58) அஞ்ெடனம்ோள் ைள் றதர்? 

[A] லீனோி   [B] கனோி 
[C] அம்ோக்கண்ணு  [D] ீனோம்திலக 
 

59) குறுைி ஏடெ உடட இைம் வ்ோறு 

அடக்ைப்தடுைிநண? 

[A] குற்நிலுகம்  [B] குற்நினிகம் 

[C] குறுகி இகம்  [D] குறுகி உகம் 

60)  நோை றதோருந்ிபள்பட ைோண்ை. 

[A] பல்  - ண்கடோட 

[B] கபேம்பு  - ஏகோட 

[C] ோல  - ககோட 

[D] பன்லண  - ககோட 

61)  ிபி தற்றுட ண அடக்ைப்தடும் 

தற்றுட டை ோண? 

[A] பல் கற்றுல 

[B] பன்நோம் கற்றுல 

[C] ஏோம் கற்றுல 

[D] எட்டோம் கற்றுல 

62)  ஆைடனைள் அறுதத்ண ோன்ைனுள் 

ணிிடம் றதற்ந ைடன ண? 

[A] ோடகக்கலன  [B] ஒிக்கலன 

[C] கதச்சுக்கலன  [D] ிலப்தடக்கலன 

63)  ெரிோை றதோருந்ிபள்பட தர்வு றெய்ை. 

[A] தட்டோலடகள் = ிபேப்பூர் 
[B] தின்ணனோலடகள் = துல 
[C] சுங்குடிப்புடலகள் = துலநபெர் 
[D] கதோர்லகள் = பசன்ணிலன 

64)  ைிதட இோோனுஜம் FRS தட்டம் 

றதற்நோல் அருக்கு உித்றோடை 

ங்ைி தல்ைடனக்ைைம்? 

[A] பசன்லண தல்கலனக்ககம் 

[B] அண்ோ தல்கலனக்ககம் 

[C] இங்கினோந்து தல்கலனக்ககம் 

[D] சிகோககோ தல்கலனக்ககம் 

65)  உண்றதோழுி ீோடி உண்டலும் ன்றதநின் – 
ன்ந ரி இடம் றதற்றுள்ப நூல்? 

[A] ோனடிோர்  [B] சிறுதஞ்சபனம் 

[C] ி கடுகம்  [D] ஏனோி 
66)  தடிக்கும் ததோண உடுைள் எட்டி ிற்கும் 

குநள் அடப்பு ிருக்குநபில் 

த்டணோண குநள்? 

[A] 150து குநள்  [B] 250து குநள் 

[C] 350து குநள்  [D] 450து குநள் 

67)  தள்பிில் தடிக்கும் குந்டைளுக்கு 

இனக்ைம் ழுிர்? 

[A] ீோபணிர்       [B] த ிோற்கலனஞர் 
[C] லநலன அடிகபோர்  [D] ெி.பெ.கதோப் 

68) ோய்டன் திநடண – ன்று 

ததோற்நப்தடுதர்? 

[A] ள்பனோர்   [B] ோபோணர் 
[C] புத்ர்   [D] கோந்ிடிகள் 
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69) ெரிோண இடட ைோண்ை. 

1. சிநப்புச்பசய்ி - Bulletin 

2. பதோய்ச்பசய்ி – Flash News 

3. இழ் எண் – Folio No 

4. லனங்கம் - Editorial 

இற்றுள் 

[A] 1, 2 ற்றும் 4              [B] 1 ற்றும் 4 

[C] 3 ற்றும் 4               [D] இல அலணத்தும்  

70) நோண இடட ைோண்ை. 

1. எழுோய்த் போடர் – பபேகோ ோ 

2. ிலணபச்சத் போடர் – கண்கடன் சீலல 

3. கற்றுலத்போடர் – தோடி தோட்டு 

4. ிபித்போடர் – பல்லன ந்ோள்  

இற்றுள் 

[A] 1, 2 ற்றும் 4              [B] 1 ற்றும் 4 

[C] 3 ற்றும் 4               [D] இல அலணத்தும்  

71)  றதோருந்ோடக் ைோண்ை. 

[A] ங்கசூபோி  [B] சோகுந்னம் 

[C] ந்ணோர் ச த்ிம் [D] ோடகத்ிழ் 

72)  ோனநிவு றைோண்ட உிரிணங்ைள் ட? 

[A] ினங்கு, தநல      [B] கலோன், அட்லட 

[C] ண்டு, தும்தி      [D] த்ல, சங்கு 

73)  உனைம் ட்டடில்டன உருண்டடோணண 

ன்று ெரிோை ைித்ணக் கூநிர் ோர்? 

[A] ிபேள்லர்     [B] கலீனிகோ கனினி 
[C] ககோதர்ிகஸ்     [D] ிக்ககோனஸ்கிோப்ஸ் 

74)  றதோருத்ணை. 

a) பண்ல ிநக்ககோள்   – 1) புன் 

b) அநின் எணப்தடுது  – 2) ிோன் 

c) ோணில் பத  ககோள்  – 3) பள்பி 
d) கோ க்ககோள்   – 4) சணி 
 

  a b c d 
 

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

75)  திள்டபத்ிழ் றோடர்தோணில் ெரிோணட 

தர்வு றெய்ை. 

1. தத்து தபேம் பகோண்டது 

2. வ்போபே தபேபம் 10 தோடல்கள் பகோண்டது 

3. போத்ம் நூறு தோடல்கலப பகோண்டது 

4. திள்லபத்ிழ் இண்டு லகப்தடும் 

இற்றுள் 

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

[C] 1, 3 ற்றும் 4              [D] இல அலணத்தும் 

76) றதரிபுோத்ணள் குநிப்திடப்தடும் 

றோடைடிோர்ைபின் ண்ிக்டை ோண? 

[A] 8 அடிோர்கள்  [B] 9 அடிோர்கள் 

[C] 10 அடிோர்கள்  [D] 11 அடிோர்கள் 

77)  நோை றதோருந்ிபள்பட ைோண்ை. 

1. படிசன் – ஆணந்த் கன் 

2. சச்சிோணந்ன் - ோங்கணி 
3. குகுபேதர் – கோிப்தோல 

4. கண்ோசன் - சகனகனோல்னிோலன 

இற்றுள் 

[A] 1, 2, 3 ற்றும் 4  [B] 2 ட்டும் 

[C] 3 ட்டும்   [D] 1, 2 ற்றும் 3 

78)  உனறைங்கும் ிர்ைள் ோழும் ோடுைபின் 

ண்ிக்டை த்டண? 

[A] ஏநத்ோ 235 ோடுகள் 

[B] ஏநத்ோ 154 ோடுகள் 

[C] ஏநத்ோ 195 ோடுகள் 

[D] ஏநத்ோ 164 ோடுகள் 

79)  றண்தோின் இனக்ைத்ட பனிலும் 

ஆெிரிப்தோின் இனக்ைத்ட றதற்று 

ருண? 

[A] இலகுநள் ஆசி ப்தோ  [B] கனிப்தோ 
[C] பேட்தோ         [D] குநள்பண் பசந்துலந 

80)  ைிஞர் ோோதோி ழுோ ைிட நூல் 

[A] புி ிடில்கள்     [B] இது எங்கள் கிக்கு 

[C] பசோந் சிலநகள்     [D] இன்பணோபே சிகம் 

81) ைீழ்ைண்டற்றுள் தஞ்தெோி பணிர் 
இற்நோ நூல் ண? 

[A] ிபேிலபோடற் புோம் 

[B] ிபேிலபோடற்கதோற்நிக்கனிபண்தோ 
[C] துலப் திற்றுப்தத்ந்ோி 
[D] ோன்பகன் அந்ோி 

82)  றதர்ச்றெோல்னின் டை அநிை : தைண்ட  

[A] குப்பதர்  [B] இடப்பதர் 
[C] கோனப்பதர்  [D] சிலணப்பதர் 

83)  ை குறுக்ைம் தின்று ோ றெோல் 

[A] பேம் ள்பல்  [B] கதோன்ம் 

[C] ககண்ம்   [D] பேம் பசல்ர் 
84)  ோட்டுப்புநப் தோடல் ணப்தடுண? 

[A] கிோிப் தோடல்கள் 

[B] ோகடோடிப் தோடல்கள் 

[C] ோய்போிப் தோடல்கள் 

[D] இல அலணத்தும் 

85)  ோணிோகுறதர் அல்னோ றெோற்றநோடர் 
ண? 

[A] கோர் குடித்ோன்   

[B] இபீர் சீிணோன் 

[C] தோலன இநக்கிணோன்  

[D] கல் திந்ோன் 

86)  றதோருந்ோ இடடக் ைண்டநிை. 

[A] ோள் – ங்கு  [B] நூல் - ல 
[C] கலப – தநி  [D] ோர் - கிி 
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87)  ிருக்குநடப ோற்தண ஆண்டுைள் தடித்ணச் 

சுடத் ததோப், அடண ஆங்ைினத்ில் ந் 

ஆண்டு றோிறதர்த்ண றபிிட்டோர்? 

[A] 1786 [B] 1858  [C] 1808             [D] 1886 
88) றதோருத்ணை. 

a) ோர்புச்சபி    – 1) கீோபல்னி 
b) ஞ்சட்கோோலன  – 2) அகத்ிக்கீல 
c) இலபப்பதோபேல்  – 3) துபசி 
d) தல்சோர்ந் கோய்  – 4) தூதுலப 
 

  a b c d 
 

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

89)  இற்றுள் பற்றநச்ெம் ைோண்ை. 

[A] கண்ன் உநங்கிணோன் ிித்ோன் 

[B] கண்ன் ிித்து எழுந்ோன் 

[C] கண்ன் எழுந்து தடித்ோன் 

[D] கண்ன் தடித்து படித்ோன் 

90)  ைீழ்க்ைோணும் றோடர்ைபில் த்றோடர் 
ெரிோணண? 

[A] சன்ோர்க்க கி இோனிங்க அடிகபோர் 
[B] சினம்புச் பசனர் இபங்ககோடிகள் 

[C] இலசக்குில் சகோெிணி ோபடு 

[D] கிக்ககோ படிசன் 

91)  திநிடணச் றெோற்றநோடடக் ைோண்ை. 

[A] கன்போி தோடம் தடித்ோள் 

[B] கன்போி தோடம் திற்றுித்ோள் 

[C] கன்போிோல் தோடம் திற்றுிக்கப்தட்டது 

[D] கன்போி தோடம் தினோள் 

92)  ிருக்கு அருருந்ோை ோன்ைடிைபில் 

ஆறு அநக்ைருத்ணக்ைடப ில்ைின்ந நூல் 

ண? 

[A] ோன்ிக்கடிலக   

[B] சிறுதஞ்சபனம் 

[C] ஏனோி    

[D] ி கடுகம் 

93)  நோண இட ண? 

[A] ணித்ிற்கு ித்ிட்டர் - 
த ிோற்கலனஞர் 
[B] ணித்ிழ் இக்கம் கண்டர் – ிபே.ி.க 
[C] ில லக்கச்பசய்ர் - 
லநலனடிகள் 

[D] ில ஆபனண பர்த்ர் – ககப் 
தோோோர் 

94) ெரிோைப் றதோருந்ோண ண? 

[A] பதோபேல ி - ோிதி 
[B] பதோன்ணி ி - கோி  

[C] பதோய்ோக்குனக்பகோடி - லலக 
[D] பூம்புணல் ஆறு - தோனோறு 

95)  ிழ் றெம்றோிோை அநிிக்ை 

தண்டுில் நோண இடட தர்வு 

றெய்ை. 

[A] பசந்ிழ் இில் பபிந் ஆண்டு - 1911 

[B] கலனச் சிபு ச் சன்ோர்க சலத - 1918 

[C] கந்ல ிழ்ச்சங்க ீர்ோணம் - 1919 

[D] உர்ணிச்பசம்போி என்ந ஆங்கின நூல் - 

1966 

96)  ைிதட இோோனுஜத்ட இனண்டன் 

அடக்ை ைோோணர் ோர்? 

[A] ஹோர்ட்டி   [B] இ.எச்.பில் 

[C] E,D.பதல்   [D] னிட்டில்வுட் 

97)  ைீழ்க்ைோண்தற்றுள் நோண இட ண? 

[A] ிழ்பசோல் அகோி - பனக்சிகன் 

[B] ிழ்ப் கதகோி - குப்புசோி 
[C] துல ிழ்ப் கதகோி - தோணந்ர் 
[D] ற்கோனத் ிழ் அகோி - கி ோ 

98)  றதோருத்ணை. 

a) ஒி ோக்கள்  – 1) ஒிக் கலனஞர் குழு 

b) கிபி ள்கபோன் – 2) ஒி கலனஞர் 
c) ஒி ஆசி ர் – 3) ஒிப் புனன் 

d) ட்டிலகச் பசய்ி – 4) ஒிக் கலன 
 

  a b c d 
 

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

99)  றதண் உரிடட ிடனோட்டுில் 

ீறுபூத் றருப்தோய் இல்னோல் ஞோிற்நின் 

எபிோய் சுடர் ிட்டர்? 

[A] அஞ்சலனம்ோள்             

[B] பேோம்தோள் 

[C] அம்புெத்ம்ோள்              

[D] இோோிர்ம்ோள் 

100) இனக்ைிச் றெய்ிைதபோடு அநிில் 

ணடநப் றதோருள்ைடபபம் பன் பனோைச் 

தெர்த்ண ிபக்ைம் ந் அைபனி ண? 

[A] அதிோண சிந்ோி 
[B] அதிோண ககோசம் 

[C] சதுகோி 
[D] ிழ்ச் பசோல்னகோி 
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TNPSC OCEAN – MOCK TEST – 30 

ிடடைள் 

றதோணத்ிழ் - GROUP-II(A) 

1 C 21 C 41 A 61 D 81 D 

2 A 22 D 42 D 62 A 82 A 

3 B 23 D 43 A 63 D 83 D 

4 D 24 A 44 B 64 A 84 D 

5 B 25 B 45 C 65 C 85 A 

6 D 26 A 46 D 66 C 86 B 

7 C 27 C 47 D 67 D 87 D 

8 C 28 C 48 D 68 D 88 C 

9 B 29 C 49 D 69 C 89 A 

10 C 30 A 50 C 70 D 90 A 

11 C 31 D 51 A 71 C 91 B 

12 D 32 D 52 B 72 C 92 C 

13 B 33 C 53 C 73 D 93 B 

14 A 34 B 54 B 74 A 94 D 

15 C 35 D 55 B 75 D 95 A 

16 B 36 B 56 D 76 B 96 B 

17 C 37 C 57 B 77 A 97 A 

18 A 38 A 58 C 78 B 98 C 

19 C 39 B 59 B 79 C 99 D 

20 C 40 C 60 C 80 C 100 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


