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        த்தளம் யகுப்ன தநழழ் ததர்வு - 6 
1. சதளயதளம் சசய்து சளதன னைத்தயர், 

சவபளனபளணம் உனப ழுதழனயர், யள்ளனக்கு 
உறுதுனணனள இனந்தயர் னளர் ?              

[A] உநறுப்னயர்           [B] குணங்குடி நஸ்தளன்       

[C] சசய்குதம்ி ளயர்      [D] அனயனம் 

           

2. ‚உநறுப்னயர்‚ ற்ழ சரினளது 

I. இனற்சனர் - உநறு த்தளப் ன்று அனமக்ப்ட்ைது   

II. ட்ைனனபம் அபசனயக்யிஞர் டின னத்துப் 
னயரிைம் ல்யி னின்யர்   

III. சவதக்ளதழ தயண்டுதளலக்ழணங் 
யளழ்க்னயபளறு ன்னும் சளனள் சளண்ை 
சவளனபளணத்னத னளத்தயர்     

IV. இயர் இனற்ழன ி தல்ள், சளண்டி ளைம், 
னதுசநளமழ நளன, சவதக்ளதழ தழனநண யளழ்த்து                

[A] I,II,III,IV                [B] I, II, III    

[C] I, IV              [D] I, III, IV  

  

3. தசது நன்ரின் அம்னந தளய் ீங் இபளச 
இபளதசசுயரி நீது ஞ்சபத்தழநளன ளடினயர், 
"சநபயி" ளடுயதழல் யல்யர் _________________        

[A] சவ்யளதுப்னயர்         [B] சர்க்னபப்னயர்     

[C] யண்ணக்ஞ்சழனப்னயர்  [D] அழனளர் னயர் 

         

4. "சழன்ச் சவளப்னபளணம்", "சழத்தழபக் யித்தழபட்டு", தன 
இனற்ழனயர் னளர் ?        

[A] னூ அநது நனபக்ளனர்   [B] னம்நது உனசன்          

[C] ல்யிக் ஞ்சழனப் னயர்   [D] உநறுப்னயர் 

      

5. "ளன்ஸ்ைளண்டினஸ் த ளசப் சஸ்ழ" ன்யர் னளர் ?      

[A] பளர்-டி-சளிழ            [B] சவன்ளல்கு                

[C] ளல்டுசயல்            [D] யபீநளனியர் 

      

6. "இபளர்-டி-சளிழ" ற்ழ உங்ள் னத்து ன் ?  

I. உனர் குத்தளனப ழனத்துயபளக்கும் ண்ணத்ததளடு 
இத்தளழனில் இனந்து யந்தயர்   
II. ிபளநணர்ள் தளல் னை, உனை, ளயனன 
நளற்ழக்சளண்ையர்    
III. தது இறுதழ ளத்னத நதுனபனிலும், நனிளப் 
னரிலும் யளழ்ந்து மழத்தளர்      
IV. தல்ள் - ஞளததச ளண்ைம். ஆத்துந ழர்ணனம், 
சுளதர் சரித்தழபம், ீதழச்சசளல் னதழனயளகும்                
[A] I, III, IV             [B] I, II, III                

[C] II, III, IV           [D] I, II, III, IV 

7. இந்தழனளயிததன (சளனனளற்ழல்) ளழதத் 

சதளமழற்சளன அனநத்தப்சனனந இயனபச்சளனம்       

[A] யபீநளனியர்            [B] சவன்ளல்கு                

[C] ளல்டுசயல்            [D]  ழ.னை.தளப்     

8. "யபீநளனியர்" சசய்த சவர்தழனத்தத்தழல் சரினளது              

[I] ழறுத்தற் குழனத் தநழமழல் னகுத்தழனயர்           

[II] தநழழ் ீதழ தல்னத் தநழழ்ச் சசய்னேள்சதளன 
ன் சனரில் சதளகுத்து சயினிட்ைளர்       

[III] ‘யபீநளனியர்’ ன் ட்ைம் நதுனப தநழழ்ச் 
சங்ம் யமங்ழ சழப்ித்தது 

[IV] இக்ணப்ணிக்ள ‚சசந்தநழழ்ததசழர்‛ ட்ைம்          

[A] I, III, IV               [B] I, III            

[C] II, IV    [D] I, II, III, IV 

 

9. ‚தழனக்குன‛ சுளதரின் இதன எி ன்றும் நன 
உததசத்தழன் தழசபளழ ன்றும் தளற்ழனயர்   

[A] யபீநளனியர்            [B] ளல்டுசயல்     

[C]  ழ.னை.தளப்                  [D] H.A.ழனஷ்ணப்ிள்ன 

 

10. ‚அண்ணளயினளர்‛ சழப்ன சனர் சற்யர்                  

[A] H.A.ழனஷ்ணப்ிள்ன        

[B] தயதளன சளத்தழரினளர்          

[C] தயதளனம் ிள்ன         
[D] சளனதயல் ிள்ன  

  

11. "தழபளயிை சநளமழின் எப்ிக்ணம்"             

[A] ளல்டுசயல்           [B] யபீநளனியர்       

[C] சவ்யளதுப்னயர்         [D]  ழ.னே.தளப் 
 

12. வழ்ண்ைதல்ள் ற்ழ தயளது :           

[A] சர்யசநனக் வர்த்தன  – தயதளனம் ிள்ன      
[B] னணளநழர்த சளபம்  - ஆிபளம் ண்டிதர்       

[C] ில்ழரிம்ஸ் ிபளழசபஸ் –  ளன் ன்னன்            

[D] தயதழனர் எழுக்ம்  - னதரினளத சுயளநழள் 

 

13. தயதளனம் ிள்ன இனற்ழன ‚ீதழதல்‛  

‚ழரில் ஞளச் தசளதழதல்‛ ன்று ளபளட்டினயர்           

[A] ழனட்டிணப்ிள்ன           [B] ச.சுந்தபம்ிள்ன        

[C] நீளட்சழ சுந்தபம்            [D] இபளநழங்ம் 

 

14. சளனத்து : 
[A சதளன்னூல் யிக்ம்       - தயதளனசளஸ்தழரி      

[B] ழத்ததரினம்நன் அம்நளன - னதரினளதர்        

[C] தழபளயிைசநளமழின் எப்ிக்ணம்- ளல்டுசயல்      

[D] ஞளவுள            - யபீநளனியர்                 
[A]  2   1   4   3      [B]  4   2   3   1   

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

15. அப யரினசப்டி சசளற்ன சவர் சசய்            
[A] னண், ளண், ஞளன், ஊண்         
[B] ஊண், ஞளன், ளண், னண்              
[C] ளண், னண், ஊண், ஞளன்                 

[D] ஞளன், ஊண், னண், ளண்  
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16. "யீ அத்தழனர்" - ன்றுப் தளற்ப்ட்ையர் 

(யீ ம்ர் - நீளட்சழ சுந்தபம் ிள்ன)         

[A]  சவ்யளதுப்னயர்     [B] தசளசப்ன        

[C] ளசழம்னயர்            [D]  உநறுப்னயர் 
       

17. "யபீநளனியரின்" உனபனை தனத் ததர்      

[A] ஞளக் ண்ணளடி, யளநன் னதள்        

[B] சதுபபளதழ, சதளன்னூல் யிக்ம்      

[C] தயதழனர் எழுக்ம், தயத யிக்ம்         

[D] ததம்ளயணி, ழத்ததரினம்நளள் அம்நளன 
        

18. "ளல்டுசயல்லுக்கு" -இக்ழன தயந்தர், தயத 
யிற்ன்ர் ன்னும் ட்ைங்ன யமங்ழனது ________         

[A] ல்லீஸ் துனப                [B] சவன்ளல்கு னர்       

[C] பளனல் சழனளட்டிக் சசளனசட்டி  [D] யபீநளனியர்   
   

19. தநழழ்க் ழழத்தயத் சதளண்ைர்லள் தனனநனளயர்  

னிசவப் ீதழதழ தயி யழத்தயர் னளர் ?    

[A] ழனஷ்ணப்ிள்ன         [B] தயதளனசளத்தழரி          

[C] தயதளனம் ிள்ன      [D] சளனதயல்ிள்ன  
      

20. ழனத்துய ம்ர்H.A ழனஷ்ணப்ிள்ன சநளமழப் 
சனர்த்த "இபட்சணினனளத்தழரிம்" வ்யன தல் ____              

[A] ளப்ினம்                  [B] உனபனை        

[C] உனபனை                [D] தத்துயதல் 
    

21. "இனநனிததன ஏதளது உணர்ந்த சழத்தர்"                    

[A] ழனஷ்ணப்ிள்ன         [B] இதபினல் னர்            

[C] தயதளனம் ிள்ன       [D] யள்ளர் 
   

22. "தயதளன சளத்தழரினளர்" ின்யனயயற்றுள் து சரி 

I. சழப்னப் சனர் "அண்ணளயினளர்"    
II. ழனத்துயப் ளைல்ள் ளனிபம் 
இனற்ழச்சளத்தழரினளர் ன்னும் ட்ைம் சற்யர்      
III. சபதள ழ நன்ரின் ஆஸ்தள யிஞர்       
IV. ட்ைணப்ிபதயசம், ஆதழனளந்தம், அழயளந்தம், 
தளன் தல்ன இனற்ழனேள்ளர்                   
[A] I,II,III,IV      [B] I, III, IV        

[C] II, III, IV          [D] I, II, III 

   

23. ததயளபனம் தழவ்யின ிபந்தனம் ந்தளற் தளன்று 
இதனக் "ழனத்துயத் ததயளபம்" ன்றும் அனமப்ன                  
[A] இபட்சணின னளத்தழரிம் [B] இபட்சணின நதளபம்       

[C] இபட்சணினக் குள்     [D] இபட்சணின சரித்தழபம் 

       

24. "னணளநழனத சளபம்"-இனற்ழனயர் "அிபளம் 
ண்டிதர்" இது வ்யன தல் த் ததர் ___________               

[A] தர்க் தல்                 [B] ளப்ினம்         

[C] ளை தல்             [D] இனச தல்     

25. ின்யனயயற்றுள் தயளனதத் ததர் "யள்ளர்"               
[A] இயபது யமழளட்டு ைவுள் - னனன்        

[B] இயபது நந்தழபம்  - அனட்சனஞ்த ளதழ        

[C] இயபது தளட்ளடு  - தயக்தளம்          
[D] இயபது சளள்ன  -  யீளனண்னம்  

    

26. "யள்ளர்" இனற்ளத தனத் ததர்        

[A] சழயதச சயண்ள          [B] நளததய நளன        

[C] பளபன் நளன         [D] இங்ழதநளன 

      

27. H.A.ழனஷ்ணப்ிள்ன ழுதளத என்னத் ததர்  !       

[A] இக்ண சூைளநணி         [B] ச நளன    

[C] ழனத்தயபள யபளறு  [D] தழன அயல் 

      

28. சதளல்ளப்ினத்னதனேம் ன்னூனனேம் எப்ிடும் தல் 
"சதளல்ளப்ின ன்னூல்" ழுதழ இனற்ழனயர் னளர்            
[A] சதளல்ளப்ினர்         [B] யணந்தழனியர்       

[C] தயதளனம் ிள்ன  [D] சளனதயல்ிள்ன 

        

29. தபளப்ினர்லக்கு தநழழ் ற்ித்த ஆசழரினர்ில்  
தயள என்னத் ததர்          

[A] சவன் ளல்கு னர்  - ஸ்.ம்.தைசசளஸ்தழரி                 

[B] ல்லீஸ் துனப   - இபளநச்சந்தழபக் யிபளனர்         

[C] தளப் னர்   - இபளநளனு  யிபளனர்     
[D] யபீநளனியர்    - சுப்பதீ யிபளனர் 

 

30. சந்தழப்ினமனற்ச் சசளல்னத் ததர்   
[A] தளனனப் தள ிள்ன தன தள தசன             
[B] தளனனப் தளப் ிள்ன தன தள தசன               
[C] தளனனப் தள ிள்ன தன தளச் தசன    
[D] தளனனப் தளப் ிள்ன தனப் தளச் தசன 
     

31. வழ்ளணும் சதளைர்ில் தநழழ்ச்சசளற்சளைனபத்ததர்       

[A] தபளடு னொல்ஸ் ஃளதள ண்ணனும்       

[B] ப்னைர் ைநழல் தசணும்னு ளன் டினப ன்தன்      

[C] ங்ள் குடும்ம் சழழன குடும்ம்               
[D] ஸ்யிம்நழங் என சலல்த்தழ க்றர்னசஸ்  

      

32. வழ்ளணும் சதளைர்ில் சளச்னசச்சசளற்ன ீக்கு         

[A] ளத்தளடி வுட்ை நளஞ்சள வுறு ழுத்த அறுக்கும்   

[B] யிடிள ந்தழனச்சழ சயள்ளந ளக் தளளன்      

[C] சல்லுச்தசளறு யவுத்துக்கு தளவு தபளது                   
[D] யளம் ளர்த்த னநழனில் நனம சய்து ளளகுது 
        

33. ின்யனயயற்றுள் "ளயினத் தனயர்ள்" னளர் ?            

[A] ஐனயனளர், ஆண்ைளள்           

[B] தளப்சனந்ததயி, நங்னனர்பசழனளர்         

[C] ளனபக்ளல் அம்னநனளர், எக்கூர் நளசளத்தழனளர்        

[D] ண்ணழ, நணிதநன 
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34. சளனத்து : 
[A] னம        - னயனின் னெக்கு         

[B] அன      - ளற்று        

[C] அகு       - னற்று       

[D] யி     - னெங்ழல்                                        
[A]  4  3  2  1      [B]  4  2  3  1   

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

35. துவுக்கும் சதளண்டுக்கும் டுத்துக்ளட்ைள 
இனந்தயர் ________________________________________              

[A] ஐனயனளர்            [B] ஆண்ைளள்      

[C] ண்ணழ               [D] நணிதநன 

  

36. "அணிநனிற் ீழ சூட்டிப் சனர் சளழத் 

தழிட் ைதப ல்லும்" தனத் ததர்            

[A] சதளல்ளப்ினம்       [B] அளனூறு        

[C] னம்நணிக்தளனய        [D] னளனூறு 
    

37. ின்யனயயற்றுள் எழ தயறுளட்டில் தயளது  ? 

I. ரி - குதழனப,  ழ - யமழப்ழ     

II. தழன - (தளயபயன) தளினயன,தழனண-எழுக்ம்  

III. னந்ளள் - னந்னதனளள், னன்ளள் - னென்று ளள்    

IV. ஊண் - உணவு, ஊன் - ழணம்    

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

38. ின்யனயயற்றுள் சளனந்த ஏன்று            

[A] சழத்தளர்த்தனப னத்தபளக்ழனது  - ண்ன           

[B] இந்து தயதங்லள் நழவும் மனநனளது - ரிக்   

[C] சழயத்னத அன்ன ன்று கூழனயர் - தழனனெர்     
[D] ளசப் மழனதல் ழப்ளர் தள - தசக்ழமளர் 

  
39. என தயனனேம் சசய்ன தயண்டின ழனனில் 

இல்ன, ப்தளதும் சும்நள இனக்ழளன்; இதுவும் 
எய்வு அல் ன்று அண்ணள கூறுயது ___________               

[A] சளடுனந        [B] தசளம்ல்         

[C] எய்னளபம்          [D] நளநனந்து 
   

40. தளயன் குடிநக்ின் எனயன் ; நளதயி 
பத்னதனில் எனத்தழ, இயர்லனைன சழக்ல் 
யளழ்க்னதன _________    

[A] சழப்தழளபம்       [B] நணிதநன     

[C] ண்ணழ னபட்சழ ளப்ினம்     [D] சவயசழந்தளநணி 
41. சளனத்து : 

[A] ழனத்துயக் ம்ன்     (1) ழனஷ்ண ிள்ன         

[B] நனள் ீக்ழனளர்       (2) னத்தநழத்தழபர்    

[C] சரினளழ்யளர் யர்ப்ன நள்   (3) அப்ர்   

[D] யபீதசளமழனம் ளடினயர்    (4) ஆண்ைளள்        

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

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

42. "ததயள ழன்மல் தசயிக் யந்தசன் ளயளய் 
தயட்டுயன் ளனடிதனன்" ன்து னளனபக் குழக்ழது            

[A] இபளநன்           [B] அனுநன்      

[C] சைளனே          [D] குன் 

     

43. சளனத்து : 
[A] யினப்ிணி    (1) ந்தளம் தயற்றுனந         

[B] சயண்குனம      (2) யினத்சதளன     

[C] சளய்நர்        (3) உனயம்  

[D] யளன்நனம       (4) ண்னத்சதளன     

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

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

44. தசபன் சசங்குட்டுயளயன் ண்ணழக்குச் சழன 
சளணர்தற்சளனட்டு ___ சூடி யைதழனசக்கு சசன்ளன்         

[A] யளன      [B] யஞ்சழ      

[C] உமழஞ்னச     [D] சளச்சழ 
      

45. சயண்ணிப் ந்தன ன்னும் தளர்க்த்தழல் 
தசளமன் ரிளதளடு தளர் னரிந்தயன் னளர் _______        

[A] சசங்குட்டுயன்        [B] சனஞ்தசபளதன்       

[C] சடுநளன்       [D] ற்தசன 
 

46. தநழழ் நளதழன்  இின உனர்ழன _______________ 

தநழழ் சநளமழனின் உழைதம் ______________________       

[A] தளனேநளயர் தழனப்ளைல் தழபட்டு/சதளல்ளப்ினம்              
[B] தழனக்குள் / சழப்தழளபம்     

[C] தழனக்குள்/ தளனேநளயர் தழனப்ளைல் தழபட்டு            
[D] ஐனயனளர் தழனப்ளைல் தழபட்டு/ தழனக்குள் 

     

47. அத்துப்ளழன் ண்ணனநந்த இனல்ள் ....          

[A] அபசழனல், அங்யினல், எமழினல்              
[B] ளனிபயினல், இல்யினல்,துயயினல்,ஊமழனல்       

[C] ளனிபயினல், இல்யினல்,துயயினல்                        
[D] யினல், ற்ினல் 

48. குத உனப்ிக்த்தழல் சரினளது து ?         

[A] இந்தள இனைழன   - ழறு,ழன்று,ஆழன்று  

[B] ழழ்ள இனைழன     - ப்,வ்  

[C] தழர்ள இனைழன     - த்,ட்,ற்.இன்     

[D] தழர்நன இனைழனள் - ஆ,அல்,இல் 

49. சரினளனதத் ததர் :            

[I] தசதுதழ உனர்ழனப் ள்ினில் ஆசழரினர் ..............         
[II] நீ.சு உனர்ழனப் ள்ினில் ஆசழரினர் ......................      

[III] சயஸ்ழ ள்ினில் டித்தயர்  ....................................  

[A] தழன.யி. / னடினபசன் / ளபதழதளசன்            

[B] தழன.யி. / ளபதழனளர் / னடினபசன்            

[C] ளபதழனளர் / னடினபசன் / தழன.யி.        
[D] ளபதழதளசன் / னடினபசன் / தழன.யி. 
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50. ின்யனயயற்றுள் சரினளனதத் ததர்                                 

   அகு             அகு 

[A] யின்       –  னெங்ழல்             

[B] னெக்கு  -  சண் நனில்     

[C] உள்ம்    –  சனப்ன      

[D] னய        –  உள்ம் 

 

51. சளனத்து : 
[A] நனதம்      - அம்னெயளர்      

[B] சய்தல்      - ஏபம்தளழனளர்       

[C] குழஞ்சழ  - தனளர்      

[D] ளன       - ஏதளந்னதனளர் 

[E] னல்ன  - ிர்                           
[A]  2  1  4   3  5            

[B]  5  4  2  3  1   

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

52. ‚ஆர்பனய அணிதழழும் நணினறுயல் அனம்பனய‚ 
இப்ளைடினில் அனநந்துள்யளறு ின்யனய 
யற்றுள் து தயளது ?               
[A] சவர் தநளன அனநந்துள்து       

[B] சவர் னபண் அனநந்துள்து          

[C] சவர் இனனன அனநந்துள்து              

[D] வழ்துயளய் தநளன அனநந்துள்து 
 

53. வழ்ளணும் யினைில் து சரினளது ?     

[A] தச - தசளன         [B] தசள – சழயப்ன       

[C] நள – யிங்கு    [D] ள – நதழல் 

    

54. ‘சரல்ழதளசன்‘ன்று தன்னக் கூழக் சளண்ையர் ?           

[A] சுப்பநணின ளபதழனளர்             

[B] சுத்தளந்த ளபதழனளர்       

[C] தசளநசுந்தப ளபதழனளர்                  

[D] சுப்பநணின சழயள 

    

55. ‘ததம்ளயணி‘தழல் உள் ைங்ின் ண்ணிக்ன       

[A] 39 ைங்ள்           [B] 30 ைங்ள்   

[C] 32 ைங்ள்          [D] 36 ைங்ள் 

 

56. தம்னந ளனழனளக் ற்ன சசய்து ளனபனனத் 
தூது யிட்ை ஆழ்யளர் னளர் ?     
[A] சளய்னனளழ்யளர்           [B] ம்நளழ்யளர்   

[C] குதசபளழ்யளர்            [D] சரினளழ்யளர் 

      

57. நணிநழனையத்தழல் உள் ளக்ள் ண்ணிக்ன        

[A] 180           [B] 120         

[C] 100       [D] 400 
  

58. அளனூறு தழனணில் சளனந்தளதது :    

[A] ளனத்தழனண   - 1, 2, 5    

[B] குழஞ்சழத்தழனண    - 2, 8 
[C] னல்னத்தழனண      - 4, 14           

[D] சனதல்த்தழனண      - 10, 20 
 

59. சளனத்து : 
[A] னளமழன் ஏர் உறுப்ன      - த்தர்     

[B] னளழ் பம்ன இழுத்துக்ட்டும் னயி – நளைம்    

[C] அன் ண்ன உனைனயள் - தைங்ண்ணளல்      

[D] யணீளதழ         - சடுங்ண்ணளல்   

[E] இவுி       - னபயி    
[A]  2  1  4  3   5     

[B]  1  2  3  4   5 

[C]  2  1  4  3   5    

[D]  2  3  4  5   1 
 

60. சண்ளற் னயர்லள் நழகுதழனளப் ளைல்ன 
ளடினயர் ஐனயனளர், ந்த தழல் உள்து _______           

[A] அளனூறு / னளனூறு / ழத்சதளன     

[B] தழனப்ளனய / னளனூறு / தழனயள்லயநளன     

[C] யளகுண்ைளம் / சளன்னதயந்தன் / ல்யமழ           
[D] ற்ழனண / குறுந்சதளன / னளனூறு 

 

61. ளநள் இம்ம் னதள னத்தழனிம்ம் ஈளப் 
(13) இம்ங்க்ன சளண்டுள் தல்         

[A] சழப்தழளபம்           [B] ளஞ்சளழசதம்      

[C] குண்ைதசழ          [D] சவயசழந்தளநணி 
   

62. இனயின் தழனத்தூதர்‚ிள் ளனம்‚- தழனநணம் 
ந்த ளண்ைத்தழல் கூப்ட்டுள்து              

[A] தனவ்யத்துக் ளண்ைம்          

[B] லழஜ்பத்துக்ளண்ைம்          

[C] யிளதத்துக் ளண்ைம்            

[D] சசயினற்ளண்ைம்  
    

63. னதுசநளமழநளன (உநறுப்னயர்) ளைல்ள் _________    

[A] 80 ளைல்ள்       

[B] 81 ளைல்ள்         

[C] 5027 ளைல்ள்     

[D] 5818 ளைல்ள் 

   

64. னெத்த தழனளவுக்பசனுக்கு ளம்ன ங்கு தீண்டினது 

அனக்னக்கு ளம்ன ங்கு தீண்டினது __________________        

[A] உள்ங்னனில் / உள்ங்ளழல்          

[B] உள்ங்ளழல் / உள்ங்னனில்      

[C] யிபல்குதழனில் / ளல்யிபழல்     
[D] அனத்தும் சரி 
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65. சளனத்து :   

[A] தழந்தழம்    (1) உயனநத்சதளன         

[B] யன்ளனம்     (2) ண்னத்சதளன     

[C] குக்குசய       (3) அடுக்குத்சதளைர் 

[D] நர்க்ளல்      (4) இபட்னைக்ழயி     

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

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

66. தநழழ்ளட்டின் ‚த ம்ஸ் ட்ழ தசஸ்‚-       

[A] சு ளதள            [B] தயங்ைபநணி        

[C] னய.ன.தளனதளனழ        [D] ல்ழ 
 

67. சளனந்தளத என்று :             

[A] சனதளன யதீழ  – ள. ளபத்தசளபதழ             
[B] ரித்துண்டு  - அண்ணளதுனப             

[C] துசழநளைம்  - ள. ளபத்தசளபதழ     
[D] யளைளநர்  - ன.யபதபளசளர் 
        

68. ‚னக்பசு‚- ன்று தளற்ப்டும் ன து ?        

[A] ளைம்          [B] ளட்டினம்          

[C] சளம்நளட்ைம்            [D] கூத்து 
   

69. தல் தளசழரினர்ில் சளனந்தளதது ;            

[A] ைம்ளச்சளரி யிளசம்  – ளசழ யிசுயளதன்         
[B] ந்தளர் சரித்தழபம்  – தளளழனஷ்ண ளபதழ          
[C] நண்ணினல் சழறுததர்  – தழதபசஞ்சசட்டினளர்        
[D] அணிச்ச அடி  - நீளட்சழ சுந்தபம்ிள்ன 

    
70. தழனநழமழனசனளழ்யளர் நளணளக்ர்       

[A]  ம்நளழ்யளர்         [B]  சரினளழ்யளர்         

[C]  ணிண்ணன்     [D]  ிசழபளந்னதனளர் 
    

71. ண்ணனுக்கு ஞ்சு ந்த ளல் சளடுக் ம்சளல் 
அனுப்ப்ட்ையள் னளர் ?            

[A] அவுணன்                [B] இபணினன்              

[C] எள்ினமனளர்              [D] னதன 

     
72. ழங்த்துப்பணி ற்ழ சரினளது து / னய           

[A] ஆன ஆனிபம் அநரினை சயன் – பணி                 
[B] சதன்தநழழ் சதய்யப் பணி        – சசளக்ளதர்               
[C] பணிக்தளர் சனங்சளண்ைளர்     – எட்ைக்கூத்தர்   
[D] க்கு நழவும் யினப்நளது பணி - அண்ணள 
         

73. ழங்த்துப்பணினில் ளிக்கு கூி கூழன 
னதனில்  த்தன தளமழனசள் உள்து __________              
[A] 509 தளமழனசள்            [B] 599 தளமழனசள்          

[C] 5 தளமழனசள்          [D] 7 தளமழனசள்  

74. ழங்த்துப்பணி னளனபப் னழ்ந்து ளைப்ட்ைது             
[A] னதல் குதளத்துங் தசளமன்           

[B] இபண்ைளம் குதளத்துங் தசளமன்            

[C] னணளபத் சதளண்னைநளன்            
[D] ழங்த்து ளபதயன் 
   

75. யபளற்றுப் னயர் பணர் ; ளணர் ன்யர் னளர் ?           
[A] குதளத்துங் தசளமன் னைத்ததழ           
[B] ஆடிப்ளடி யளழும் இனச யளணர்           

[C] னணளபத் சதளண்னைநளன் ண்ர்   
[D] எட்ைக்கூத்தர் 
 

76. சளனந்தளத என்ன ததர் :       
[A] சழன      - யில்             

[B] யனநள    – ளம்              

[C] அனன்   – னதற்குதளத்துங்ன்          
[D] ழங்ம்    – எரிசள 
 

77. தஞ்னச தயதளன சளத்தழரினளர் ழுதளத தல் னய         
[A] தழனக்னளனஞளவுள      
[B] ஞளத்தச்சன்              

[C] சத்ததம் குயஞ்சழ       
[D] ஆபணளதழந்தம்  
   

78. 96 யன சழற்ழக்ழனங்லள் சளனந்தளதது  
[A] சத்ததம் குயஞ்சழ      
[B] னத்துக்குநளபசளநழ ிள்னத்தநழழ்          

[C] அமர் ழள்னயிடு தூது              
[D] நதளன்நணனீம்   
 

79. தூதழன் இக்ணம் கூறும் தல்         
[A] ன்ினளட்டினல்         
[B] இக்ண யிக்ம்   
[C] னளப்சனங்க்ளரின     
[D] னப்சளனள் சயண்ளநளன 

   

80. ன.யபதபளசளர் னைப்னில் சளனந்தளதது          
[A] ரித்துண்டு                  

[B] ளர்யதழ ி.     

[C] ள்தள ? ளயினதநள ?        
[D] யளைளநர்  
 

81. நபனப் ினமனற் சதளைர் து ?            
[A] நனில் கூயினது ; குனில் குமழனது       
[B] குனில் கூயினது ; நனில் னமங்ழனது               

[C] குனில் த்தழனது ; நனில் அரினது       
[D] குனில் கூயினது ; நனில் அயினது  
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82. ிசநளமழச் சசளல்ற் சதளைர் து ?      

[A] சற்தளர் ஆசழரினர்மத்தழல் நளணயர்ள் 
அங்த்தழர்   
[B] ததர்வு தபத்தழல் அந்ழனர் தனமனக் கூைளது   
[C] அலுயத்தழல் உத்தபவு சற்று உள்த யபவும்     
[D] அலுயத்தழல் னனைட்டு யளங்க் கூைளது 
   

83. வழ்ளணும் ‘யல்ழம் நழள இைம்‘ குழத்த இக்ண 
கூற்ழல் ினமனள கூற்று து ?            
[A] யினத்சதளனனில் யல்ழம் நழளது       
[B] உம்னநத்சதளனனில் யல்ழம் நழளது            

[C] இபண்ைளம் தயற்றுனநனில் யல்ழம் நழளது             
[D] ளன்ளம் தயற்றுனந யிரினில் யல்ழம் நழளது 
      

84. ‚ஊக்ம் உனைனளன் எடுக்ம் சளனதர்    
தளக்ற்குப் தனந் தனத்து‚- னும் குில் 
யள்லயர் டுத்தளலும் உயனந து        
[A] தயங்ன      [B] குதழனப   
[C] ளய்     [D] ஆட்டுக்ைள 

 

85. ‘டிப்னச் சசவ்யினேம் இக்ழனச் சசவ்யினேம் எனங்த 
அனநனப் சற்து‘-தல்    

[A] இபட்சணினனளத்ரீம்         [B] நதளன்நணனீம்    

[C] ஆசழனத ளதழ                [D] நழனச்சடிம் 

 

86. ‚இனசப் சனம் னயர்‛               
[A] பள.ி தசதுப்ிள்ன       [B] சளதழ       

[C] இபளநழங்ம்           [D] நளரினத்தளப்ிள்ன 

      

87. ‚சசன்னப் ட்டிப்ிபதயசம்‛ சளண்டி ளைம்        

[A] H.A.ழனஷ்ணப்ிள்ன      

[B] சளனதயல் ிள்ன          

[C] தயதளன சளத்தழரினளர்              

[D] ல்லூர் ஞளிபளசர் 

 

88. ‚ளநளர்க்கும் குடிசனல்தளம் நன னஞ்தசளம் 
பத்தழ ழைர்ப்தைளம் ைன னில்தளம்‛  

‚பம்‛ - ன்தற்கு இக்ணம் தன            

[A]  னற்றும்னந            [B] ண்ணும்னந           

[C]  இமழவு சழப்னம்னந     [D] ளப்சனர் 

89. னடினபசன் ற்ழ தயளது : 
I.துனபபளசுன் சனனப னடினபசன்  நளற்ழளர்  

II.சரினளர் (ந) ம். ழ.ஆர் இைம் சனங்ழ மழனயர்  

III.பம்ன நன யிமளயில் யினபசு ட்ைம் சற்ளர்  

IV.சளழத்னஅளதநழ இயபது யினதன இந்தழ, (ந) 
ஆங்ழத்தழல் சநளமழசனர்த்து சயினிட்டுள்து      

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

90. வழ்சளடுக்ப்ட்ையற்றுள் ‘ண்னத்சதளன’அல்ளதது               

[A] சநல்ழதழ்        [B] சநன்குபல்             

[C] தண்டுி      [D] அனள்சநளமழ 
        

91. னநின் அனனப்சற்று இந்துஸ்தளி ற்யர்         

[A] சுந்தபர்          [B] தழனளபளசர்          

[C] அனணழரினளர்            [D] குநபகுனபர்  
 

92. சநபச சன்நளர்க்ச் சழந்தன நழகுந்த ளைல் 
இனற்றுயதழல் யல்யர்             

[A] யள்ளர்     [B] தளனேநளயர்          
[C] ளதநப்னயர்     [D] குநபகுனபர் 

    
93. குநபகுனபர் னைப்ில் சரினளது து ?      

[A]  நீளட்சழனம்னந ிள்னத்தநழழ் [B] ீதழசழயிக்ம்         

[C]  ளசழக்ம்ம்      [D] அனத்தும் 
    

94. (இபசூல்ம்சததவ்) ன்ளட்னைச் தசர்ந்தயர்           

[A] ழதபக்யிஞர்             [B] தநழழ்ளட்டு யிஞர்              

[C] இபஷ்ன யிஞர்           [D] அனத்தும் தயறு 

    
95. ளதயந்தரின் சளழத்ன அளைநழ ரிசு சற் தல்          

[A] தசபதளண்ையம்                [B] ிசழபளந்னதனளர்              
[C] தசபநளன்ளதழ           [D] ளண்டினன்ரிசு 
      

96. ‚யண்னைனர் தளன்‛               
[A] னணளபசதளண்னைநளன்     [B] தழனனெர்             

[C] குதளத்துங் தசளமன்        [D] குநபகுனபர் 

    

97. சளதழ நறுப்னத் தழனநணஞ் சசய்தயர் ___________  
சரினளரிைத்தும், அன்ளயிைம் சனங்ழ மழனயர்....            
[A] ளத்தயபளனன்         [B] ளபதழதளசன்           

[C] துனபபளசு          [D] சழற்ி 
 

98. ழள்னயிடு தூதழன் உள் ண்ணிள் _____________          

[A] 269        [B] 239           

[C] 293       [D] 273 
99. சதுர்______ னொளனத்______ ண்ணிள் _______ ?        

[A] சனர்,சளனள்,சதளன,சதளனை/ளன்கு           

[B] ளன்கு/ ளன்கு / இபண்டு               

[C] ளன்கு / இபண்டு / னென்று                   
[D] ளன்கு / இபண்டு  / இனதற்று னப்த்சதளன்து 
 

100. அஷ்ைப்ிபந்தம் ற்யன் அனபப்ண்டிதன்  அமழன 
நணயளதளசர் கூற்றுப்டி இதழல் (அஷ்ைம்) ன்து        
[A] ளன்கு          [B] த்து   

    [C] என்து    [D] ட்டு 
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விரவில் "பனிரண்டாம் வகுப்பு" திழ் 
பதிவவற்மம் ரெய்ப்படும் ___________ 

(11th
 STD – TAMIL - ANSWER KEY)  

1  

C 

2  

A 

3  

A 

4 

C 

5 

D 

6 

D  

7  

B 

8 

D 

9 

C 

10 

B 

11 

A 

12 

A 

13 

C 

14 

B 

15 

B 

16 

B 

17 

A 

18 

C 

19 

C 

20 

A 

21 

D 

22 

A 

23 

B 

24 

D 

25 

C 

26 

C 

27 

B 

28 

D 

29 

A 

30 

D 

31 

C 

32 

D 

33 

D 

34 

D 

35 

D 

36 

D 

37 

C 

38 

A 

39 

C 

40 

A 

41 

B 

42 

D 

43 

c  

44 

B 

45 

B 

46 

C 

47 

B 

48 

D 

49 

C 

50 

B 

51 

C 

52 

B 

53 

C 

54 

A 

55 

D 

56 

B 

57 

A 

58 

A 

59 

B 

60 

D 

61 

D 

62 

C 

63 

A 

64 

A 

65 

C 

66 

A 

67 

B 

68 

A 

69 

D 

70 

C 

71 

D 

72 

D 

73 

C 

74 

C 

75 

B 

76 

B 

77 

A 

78 

D 

79 

B 

80 

B 

81 

D 

82 

D 

83 

D 

84 

D 

85 

B 

86 

C 

87 

C 

88 

C 

89 

B 

90 

D 

91 

D 

92 

B 

93 

D 

94 

C 

95 

B 

96 

A 

97 

C 

98 

B 

99 

B 

100 

D 
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