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        என்தாம் குப்ன ிழ் தர்வு - 4 
1. "ிில் உள்ப இனக்ிச் சின்ணங்லள் ி 

உர்ாணது ிழ் மாிின் இனிதும் எடிசினேம் 
னி மதரி இக்ாப்திம் உனப் மதனங்ாப்திங் 
லள் ஏன்று" ண சீசிந்ாிய தாாட்டிர்          

[A] ஜி.னே.ததாப்      [B] ீானணிர்        

[C] ம்தர்      [D] சர்ள் 

           

2. "சீசிந்ாி" தற்நி சரிாணயத் தர்  

I. "தல்" ன்று அயத்ர் ினத்க்த்தர்     

II. ம்மதனங்ாப்திங்லள் னனில் யத்துப் 
தாடப்தடுது சிந்ாி      

III. ிழ்ப் தானர்ம் தந்ன் ினத்க் தர் 
ன்று ீானணிர் ிந்து னழ்ந்துள்பார்    

IV. சிந்ாிினினந்து என அப்யத னந்து 
மாண்தடன் ன்று ம்தனம் ிந்துள்பார்                  

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

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

   

3. ினத்க் தய "ரி ினத்ம்" ன்ந மதரில் 
ாப்திம் ழுச் மசான்ண தரின் ஆசிரிர் ார் ?           

[A] அச்சந்ி       [B] ஆிந்ி     

[C] ஆட்டணத்ி     [D] சுன்ர் 

         

4. ாள், தாிந்ய, னள், ண்ள், னக்ிள் 
ன்ந மதண் அல்னது மதண்ணுனப் மதர்ள் 
இடம்மதற்ந ம்மதனங்ாப்தித்ில் ஏன்று               

[A] சினப்திாம்           [B] ிதயன           

[C] சீசிந்ாி             [D] யபாதி 
        

5. "யபாதி" யசிர் னாத்ால் அநிப்தடுிநது, 
ந் அத்ிாத்ில் கூநப்தட்டுள்பது          

[A] 23 து அத்ிாம்            
[B] 35 துஅத்ிாம்                

[C] 27 து அத்ிாம்           

[D] 66 துஅத்ிாம் 

    

6. "குண்டனதசி" சரிாணயத் தர்வு மசய் ?  

I. இது சாம் கூறும் தசி தல்லள் ஏன்று   
II. மதௌத் யாி தரிாயில் 46 ஆம் 
ாயில் "குண்டனதசி" தற்நி கூறுிநது      
III. யசிர் னாத்ில் 34ஆம் ாயிலும்உள்பது     
IV. குண்டனதசிய தயடத்ர் ாகுத்ணார், இர் 
என மதௌத் துநிாார்               
[A] I, III, IV              

[B] I, II, III                

[C] I, II, IV            

[D] I, II, III, IV   

7. சிந்ாிக்கு அடுத் ியனில் 
யத்துப்தாடப்தடுது ஸ்ரீனாம் ஆன 
ானாணத்யத் ழுிது                

[A] சூபாி            

[B] தசா ாிம்          

[C] ீனதசி              

[D] உணகுாாிம் 
   

8. தின்னம் ாண்டங்ள் ந் தனில் 
இடம்மதற்றுள்பது (உஞ்யசக்ாண்டம், 
இனாாண்டம், ாண்டம், த்ாண்டம், 
ாணாண்டம், துநவுக்ாண்டம்)         

[A] உகுா ாிம்    
[B] ீனதசி         

[C] யபாதி            

[D]  தசா ாிம் 
      

9. ாகுா ாிம் என சதல் "ா தஞ்சி" 
ன்றும் அயக்ப்தடுிநது இவ்வுனிற்கு னன் 
னனா அநினம் மசய்து யத்ர்       

[A] சி.ய.ாதாம் திள்யப                        
[B] ஆறுன ானர்          

[C] மசல்க்தச னனிார்                         
[D] உ.த.சாிா அய்ர் 
      

10. "ினக்கு ிார் இனர்" த்யக் 
ம்தாவும், ித்ய ள்லாவும், மாள்ல 
ன்று கூநிர்             

[A] சி.ய.ாதாம் திள்யப                        
[B] .த.சுப்திி ர்           

[C] மசல்க்தச னனிார்                         
[D] உ.த.சாிா அய்ர்  
    

11. "ம்தாடன் ிய யப்ததால் ற்தநானக்கு இம் 
பிாத" ன்று ம்தாாத்ய ததாற்நிர்     

[A] சி.ய.ாதாம் திள்யப                        
[B] .த.சுப்திி ர்           

[C] மசல்க்தச னனிார்                         
[D] உ.த.சாிா அய்ர் 
         

12. ம்ததணாடு ியப் ததாிற்று ;  

மய்ிற் தற்ந ிலுண்டு ;  

சீும் மன்நல் ாற்றுண்டு ; 
யில் ம்தன் ினேண்டு ! ம்தய ததாற்நிர்                 

[A] தாதந்ர் தாிாசன்                         
[B] .த.சுப்திி ர்           

[C] உ.ம.சாிா ர்                          
[D] ிி தசி ிாம் திள்யப 
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13. "டமாிக் ாப்தி ங்பாி மதான்யில் 
சித்ிக்தாயனத் தாய்த்துத் ம் ாப்தி 
ஏித்ய யந்த ம்தாடார்" ன்று ம்தய 
னழ்ந்ர்                        

[A] தசி ிாம் திள்யப                                
[B] ன.இா ங்ார்            

[C] ாிாசன்             
[D] .த.சு.ர் 
   

14. தின்னணற்றுள் "ம்தர்" சரிாணது து / ய   

I. ம்தரின் ஊர் தசாாட்டுத் ினழுந்தூர்     
II. ந்ய "ஆித்ன்" ாபிக்தாில் னசாரிா தி     
III. மண்மய்ல்லூர் 
சயடப்தள்பால்னக்ப்தட்டர்        
IV. ம்தாாம் 6 ாண்டம், 10500 தாடல்ள், 113 
தடனங்ள், 96 ய ஏயசய யாண்டுள்பார்                  
[A] I,II,III,IV      [B] I, III, IV        

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

   

15. "அண்லும் தாக்ிணான் அலம் தாக்ிணாள்" 
இில் "அண்ல்"- ன்தது ாய குநிக்ிநது                      
[A] இான்          [B] சீய        

[C] இான்            [D] குன் 

        

16. மதனயிக் "அடிார்பின்" மதனய ிக் 
னாற்யந கூறும் தல் ______________________________               

[A] ம்தாாம்        [B] உகுாாிம்         

[C] மதரினாம்             [D] ிாசர்தாம் 

       

17. "தசக்ிார்"  தற்நி நாணயத் தர்               
[A] இற்மதர் - அனள் மாித்தர் (இா தர்)      

[B] குடிப்மதர் - தசக்ிார் குடிில் திநந்யால்        

[C] உத்தசா தல்னான், மாண்டர்சீர் தவுார்  

ன்ந தட்டம் ில்யன டாசால் ங்ப்தட்டது           

[D] தக்ிச் சுய ணி மசாட்டச் - ீணாட்சி சுந்ம்       

18. "ான்ார்ள்" தற்நி நாணயத் தர்        

[A] சிணால் டுத்ாட் மாள்பப்தட்டர் - சுந்ர்               

[B] சிணடிானக்கு ினதாடு - ீனண்டர்       

[C] ியத் மல்யன ினந்பித்ர் - ாநணார்       

[D] ண்யப சினுக்கு ங்ிர் - அர்ீிார் 
      

19. "உனமனாம்" ணத் மாடங்கும் டவுள் ாழ்த்ில் 
உினம் உிர் மய்னோி 63 ழுத்துக்லம் மய் 
ழுத்துக்ள் என்ததும் ாயக் குநிக்ிநது        

[A] அடிார்ள்            

[B] சர்ள்     

[C] ான்ார்ள்                  

[D] ஆழ்ார்ள்  

      

20. "ான்ார்ள்" குனம் து நா இடம்மதற்றுள்பது            
[A] சுந்ர்   - ஆியசர்           

[B] அர்ீிார்  - குர்        

[C] ண்ப்தர்  - தடர்      

[D] ினஞாணசம்ந்ர் - அந்ர்  

         

21. ாபிாசரின் "இகும்சம்" டமாிில் ழுிய 
ிில் "இகும்சம்"  ழுி ல்லூய சார்ந்ர்          

[A] அசதசரி         [B] ல்னாப்திள்யப        

[C] னழ்ச்தசான்    [D] சாக்ிர்  
      

22. ஹர்ர் டமாிில் தயடத் "யம்" ழுி 
ிில் "யடம்" ன்ந மதரில் ழுிர் ார் ?     

[A] அிீாதாண்டிர்         

[B] ல்னாப்திள்யபார்        

[C] தசான் மதனாள் ாணார்               

[D] அம்தனத்ாடும் ன் 

         

23. இது என றுப்ன தல், சினர் ீாம் ன்தர், 
ி அசால் யடிிக்ப்தட்டு ீண்டும் 
மபிிடப்தட்டது            

[A] தாசக்ி ாாிம்   

[B] இாாிம்      

[C] சு சரித்ிம்          

[D] இாாமண்தா 
      

24. "னநவு துநந் மதரிதான்" , "ில் ான்" ன்று 
அயக்ப்தடுதர் ார் ? இர் என சத் துநி                

[A] இபம்னணார்          [B] தசணாயர்         

[C] ததாசிரிர்     [D] ச்சிணார்ிணிர் 

   

25. மதானத்து : 
[A] ந்னாம்       - மாங்குதள்         

[B] பமண்தா     - மதனந்தணார்         

[C] மதனங்ய        - னதந்ிப்னனர்       

[D] தாமண்தா    - ச்சிப்த சிாச்சாரிார்                                      
[A]  4  3  2  1      [B]  4  2  3  1   

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

26. தின்னணற்றுள் மதானத்ற்நது              

[A] உச்சிதற் னனர் மாள் - ச்சிணார்ிணிர்      

[B]சினப்திாம் னழுயக்கும்உயஅடிார்க்குல்னார்        

[C] ினக்குநள் தரிதனர் உயத சிநந்து                

[D] மால்ாப்தி மசால்லுக்குஉய - ச்சிணார்ிணிர் 
   

27. திதசுதாசம் னும் னப்மதானள் உண்யய ிபக்ி 
யச சித்ாந்த்ின் யனய தனா ிபங்குது         

[A] ினவுந்ிார்        [B] சிஞாணததாம்         

[C] மதரினாம்           [D] உண்ய ிபக்ம்     
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28. தின்னணற்றுள்  நாணது து ? 

I. சித்ி ஆனடன்    - தாம்தாட்டிச்சித்ர்    

II. ினனட்தன்    - உாதி சிாச்சாரிார்   

III. சிஞாணசித்ிார்  - அனந்ி சிாச்சாரிார்    

IV. ினக்பிற்றுப்தாடிர் - உய்ந் தர்    

[A] I     [B] II  

[C] III      [D] துவுில்யன  
  

29. அசு துநந்து சத்துநிாிக் 
"குாிற்தாட்டம்" ன்ந சப் தள்பி ய்ி 
ங்ிர் ார் ?            

[A] இபங்தாடிள்          [B] மசங்குட்டுன்   

[C] சீத்யனச்சாத்ணார்    [D] தசக்ிார் 

    
30. சியநச்சீர்ினத்ம், தத்யஎிப்ன, தசிப்திி 

அற்நல் உடல் ஊணனற்தநானக்கு உவுல், து 
எிப்ன, "சனா சீர்ினத் பஞ்சிம்" 
"அநக்ாப்திம்" சீர்ினத்க்ாப்திம் ன்று 
அயக்ப்தடுது                  

[A] சினப்திாம்      [B] ிதயன       

[C] சீசிந்ாி         [D] குண்டனதசி  
  

31. "A Wolf in Sheep's Clothing " ிாக்ம் ன்ண ?   

[A] எற்றுயத னிய         

[B] மனப்தில்னால் னயாது      

[C] ல்னான் குத்த ாய்க்ால்         

[D] தசுத்தால் ததார்த்ி னனி  
  

32. மதானத்து : 
[A] கூய     (1) 1,3,4 சீர்பில் னம்         

[B] தற்துாய்       (2) 1,2,3,4 சீர்பில் னம்    

[C] ீழ்க்துாய்      (3) 1,2,3 சீர்பில் னம் 

[D] னற்று     (4) 1,2,4 சீர்பில் னம்     

[A]  3   2   4   1        

[B]  1   3   4   2    

[C]  3   1   4   2     

[D]  1   2   3   4          

33. அசுிணி னனாண இனதத்தழு ிண்ீன்யப 
தண்யடத் ிர் வ்ாறு தகுத்து கூநிணர்            

[A] தாள்ீன்            [B] ாள்ீன்       

[C] அநின்          [D] தால்ிஅண்டம்     

34. மதானத்து : 
[A] மண்குயட     (1) தண்னத்மாய          

[B] ாி        (2) உயத்மாய       

[C] ஈல்       (3) ஆகுமதர்  

[D] ணிாய்    (4) மாிற்மதர்       

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

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

35. ாந்ிடிள் மன்ணாப்ரிக்ாில் க்குயஞாச் 
சின ஆண்டுள் திாற்நிணார் வ்ய ாக்ிம்       

[A] மாடர் ாக்ிம்      

[B] னயாக்ிம்          

[C] மசய்ிாக்ிம்     

[D] உர்ச்சிாக்ிம்       

36. னனின சீர்பின் அபமாத்து ிற் (எயசபில்) 
இண்டாம் ழுத்து என்நித் மாடுப்தது __________             

[A] இய தாயண        [B] இய துய        

[C] கூய தாயண      [D] னற்மநதுய 
      

37. தின்னணற்றுள் து / ய சரி              

[i] உண்தது ாி உடுப்தய இண்தட - க்ீர்                              
[ii] மசல்த்துப் ததண ஈல் - னநானூறு           

[iii] ானேயட மல்தனாடு னம்ன ..... - ஐயார்                                         
[iv] குன்நா சதன் னைனக்குக் குனதந்ன் - 
இட்சிாத்ரிம்      
[A] i, ii, iv சரி         [B] iii,  iv சரி     

[C] i, iii சரி       [D] i, iv சரி 
  

38. அன்று இனந் ியன இன்று இல்யன தன ாற்நங்ள் 
ிழ்ந்து மாண்டு னிநது அன்நினந் னம்னானம், 
னுஷ்தாடினேம், இன்று டலுக்குள் னெழ்ிிட்டண 
ஞ்சினேள்ப எத டற்ய தாில் ________________         

[A] யனாசார் ஆனம்   [B] ால்னனம்        

[C] இங்ார் தாில்    [D] யீஸ்ன் தாில் 

   

39. மடுப்ததூஉம் மட்டார்க்குச் சார்ாய்ற் நாங்த 

டுப்ததூஉம் ல்னாம் ய வ்யத் மாயட         

[A] தாயணத்மாயட             [B] துயத்மாயட             

[C] னண்மாயட          [D] அபமதயடத்மாயட 
     

40. ஜான் தன்ன் ழுி "தில்ிரிம்ஸ் னதாிஸ்" 
தயனத்ழுி மஹன்நி ஆல்தர்ட்டுினட்டிணணார் 
ிதனாத் ிில் தயடத்து _______________________       

[A] இட்சி ச ிர்ம் 

[B] இட்சி தணாம்     

[C] இட்சிக்குநள்          
[D] இட்சிாத்ிரிம் 
       

41. தின்னணற்றுள் மதானத்ற்நது        

[I] மதானிவு, ில், ணப்ன   - அகு              

[II] த்ய, சும், ிள்யப, அஞ்சும்  - ினி             

[III] மற்ன, சினம்ன, மதானப்ன, ிரி   - யன       
[IV] ஆன், தனன், ஞாிறு, உம்  - சூரின்    
[A] I             [B] II           

[C] IV          [D] III 
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42. ஆடற்யனில் ல்னா ிழ்ந்ர்ள் _________                

[A] கூத்னம்            [B] ிநனினம்             

[C] ாி         [D] A & B  

      

43. அாத! ழுந்ின ீ! இபந்ிா! அநஞ்மசய்ாய்            

[A] ா.தி தசதுப்திள்யப           [B] தாிாசன்                  

[C] ிதாணந்ர்      [D] தாிார் 
        

44. "மதண்ணுரிய ன்தது ஆணுடன் ததார் னரின்று 
ஆணுடன் ாழ்ந்து அன்யத பர்ப்தது மதண்ின் 
உரியக்டன்" ன்று மதண்ணுரிய கூநிர்                          

[A] மதரிார்              [B] தாிார்           

[C] ின.ி.             [D] தாார் 

       

45. ான் ன்னும் ன்ய எனயப் மதர் தற்றுய 
உனன ற்கும் ததாது ____________ ணத் ிரினேம்              

[A] உன்               [B] ன்              

[C] ின்               [D] ம்     

46. மதானத்து :   

[A] மதர்ச்மசாற்ள்     (1) ார்ி, ினம்         

[B] ியணச்மசாற்ள்      (2) உம்,ன்று,மால்,அம்        

[C] இயடச்மசாற்ள்    (3) டந்ான், தாடிணான்   

[D] உரிச்மசாற்ள்   (4) சான, உறு, டி       

[A]  1  3  2  4         

[B]  1  3  4  2    

[C]  3  4  2  1     

[D]  1  2  3  4 
 

47. "இயநனுக்கு னன்ணால் ற்நத்ாழ்வுள் இல்யன 
அயணனம் என்தந" ன்று கூநிர்         

[A] ாந்ிடிள்                [B] ள்பிம்ய           

[C] ங்ம்ாள்                 [D] இாாிர்ம் 
     

48. ார்லக்கு அினன்பாத் ிழும் துன்தத்யத் 
ாங்கும் ணனிய, ன்ாணம், ல்மனாழுக்ம் 
ஆிற்நிற்கு இனக்ணா ிழ்ந்ர்                    

[A] ங்ம்ாள்           [B] அசனாம்திய            

[C] மனன் மல்னர்         [D] ள்பிம்ய 

     

49. இானிங்ம் திள்யப ழுி "ன் ானாறு" தல்               

[A] 1                  [B] 3            
[C] 5                [D] 7 
       

50. ஊனக்குள் __________மள்பம் ந்ததாது உவு, 
உயட, உயநனேள் ங் ஆயிட்டர் 
"ங்ம்ாள்"             

[A] ாிரி             [B] யய  
[C] மாள்பிடம்             [D] மதண்ய   

51. அன்ன, ஆர்ம், அடக்ம், னனிண மதண்யின் 
தண்னபாகும், ாய் ன்னும்அன்ன டிில் 
இவ்வுனய ாங்குதள் மதண்த !            

[A] தாிார்         [B] தாிாசன்         
[C] ின.ி.    [D] இானிங்ம்திள்யப 
      

52. அன்னயடய, ாம், திநர்க்கு 
உவுல்,உிர்பிடத்து இக்ம், உண்ய ததசுல், 
ஆி ந்தும் ______________ ாங்கும் தூண்ள்             

[A] எப்னவு          [B] சான்நாண்ய            

[C] டய       [D] சான்தநார் 
      

53. "எவ்மானனம் ாம் சிநந்ாக் னதும் 
சத்யக் யக்மாண்டு ாிடுத னம்"       

[A] ாத்ாாந்ி                 [B] மதரிார்             

[C] ின.ி.        [D] ங்ம்ாள் 
       

54. "ாம்தக்ிச்சிங் ானர்" ன்று ிழுனம் 
ாயப் ததாற்நி னழ்ந்து ___________________           

[A] அனன்                   [B] ம்தாடன்   

[C] தணி         [D] மசந்தூன் 
      

55. மசய்னேபில் இன மதானலக்ியடதனேள்ப 
எற்றுயய கூநிப் தின்ணர், அற்யந 
தறுதடுத்ிக்ாட்டுது                       

[A] தற்றுயி               

[B] தசஉனஅி           

[C] இல்மதானள் உயி      
[D] துவுில்யன 
        

56. "உனம் ாயனேம் ானப ாக்லும்"    

[A] ண்ணும்ய              [B] னற்றும்ய             

[C] தண்னத்மாய            [D] தற்றுய ிபி 
    

57. ிச்சக்ர்த்ி, ல்ிில் மதரிர், ணவும் 
ததாற்நப்தடுதர் ________________________________               

[A] ம்தர்      [B] எட்டக்கூத்ர்            
[C] தசக்ிார்     [D] தினர் 
     

58. ீழ்ண்டற்றுள் "யப" - ில் நாணயத் தர்   

I. ா னன் தர் னது  - தமான்ரிசிரித்யப   
II.ிபனன் ிய னது - 
ியமான்ரிசிரித்யப   
III. ானன் ிய, ிபனன் தர் - 
இற்சீர்மண்டயப    
IV. ாய்னன் தர் னது - மண்சீர் மண்டயப    
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V. ாய்னன் ிய னது - னித்யப                    
VI. ணினன் ிய னது - என்நி ஞ்சித்யப  
VII. ணினன் தர் னது - என்நா ஞ்சித்யப 

VIII. யப ழு யப்தடும், "யப-ட்டுல்"      
[A] I ற்றும்  II          [B] III ற்றும் IV         

[C] IV ற்றும் V     [D] VI ற்றும் VII  
        

59. தின்னணற்றுள் மதானத்ற்நயத் தர்    

[A]அடிப்தயடத் தயலள் னன்யாணது"உவு"             

[B] தசிப்திி ன்னும் தாி "னநானூறு"            

[C] தாய்க்கு னல் ாம் "உப்ன"       
[D] ீதூண் ினம்ததல் ணக் கூநிர் "ஐயார்"  

   

60. ித்து உவு, மாற்றுமாட்டு 
னத்துனயநில் சயக்ப்தடுிநது மப்த 
ாடாண து ாட்டுச் சயலுக்கு _________________ 
அரிசித ற்நது         
[A] தச்யச              [B] னழுங்ல்     

[C] தாசுி       [D] னெங்ில்  
  

61. உண்ட உவு குனினேடன் னப்தற்கும் 
குனிதூய்ய மதறுற்கும் உடனிலுள்ப 
ிவுப்மதானள்ள் மபிதந ___________________ 
இன்நியாது           

[A] மங்ாம்        [B] ீர்               

[C] னண்டு                  [D] சீம்  

         

62. "ங்ம்ாள்" துங்யப ாங்ிக்மாண்டு ஆட்சிக் 
டயயப அகுந ஆற்நக்கூடி ீாங்யண 
ன்று ார் ததாற்நி னழ்ந்ணர்        

[A] இிர்ா          [B] மல்தனா            

[C] ததாதசத்          [D] க்ள்  

     
63. ிதல்ன ீவுக்கு மசன்று தாதடீியய ங்கு 

தன் ; ஞ்சிானக்குச் மசன்று 
தத்ிணிமய்ாி ண்ிக்கு ல்னநத்ய 
மசய்து மாண்டு இனப்ததன் ன்று கூநிள் ார் ?               

[A] ிதயன     [B] ஆிய              

[C] அ அடிள்           [D] அசாதி 
  

64. கூற்று :   [A] "குரி ண்ட தாய்க்குக் குரி மாடு"     

ாம் : [R] ற்நாயக்குக் "குரி" ன்னும் தறு 
மதனம் உண்டு மதண்பின் னப்யத சார்ந் 
தாய்யப குப்தடுத்ல்னது           

[A] [A] சரி [A] க்கு [R] சரிாண ிபக்ம்               

[B] [A] சரி [R] சரி [A]க்கு [R] சரிாண ிபக்ல்ன           

[C] [A] சரி [R] சரி       
[D] [A] று [R] சரி 

65. தின்னணற்றுள் "தண்னத்மாய"  து ?              

[A] அனந்ர், ல்ியண, மதனம்ததறு          

[B] மசய்ம், ழீ்ிர், ஆழ்கு           

[C] அநிாய, தல்லுிர், டுஞ்மசால்        
[D] ாத்ீ, அயசன், ல்னநம்  
        

66. தின்னணற்றுள் மதானத்ற்நது "ிதயன"          

[A] "ிதயனத் துநவு" தறு மதனனண்டு        

[B] மசாற்சுயனேம், மதானட்சுயனேம் ியநந்து            

[C] இற்ய னயணலம் ியநந்து             
[D]சம் சார்னயடது "னப்தது ாயள்"உள்பது 
    

67. யாி பிரின் பிணா தண்டுடா ! 
தாணாி ார்க்கும் மாண்டணா தண்டுடா !   

[A] தாிாசன்       [B] னடிசன்             
[C] தாிார்    [D] தசிிாம் 
       

68. "தாடு" ணக் கூநிவுடன் தாடுதர் ____________________              

[A] ாபதப்னனர்     [B] எட்டக்கூத்ர்           

[C] மதனஞ்சித்ிணார்      [D] தந்ிர்ன் 
          

69. தின்னணற்றுள் மதானத்ற்நயத் தர்         

[A] மசிக்ிணி எயசனம் சிநக் தாடுதர்துி            

[B] தாடு ணக் கூநிவுடன் தாடுதர் ஆசுி             

[C]மசால்னி அயத்து சுயதடதாடுதர்சித்ிக்ி          
[D] மாடர்ியனச்மசய்னேள், ாப்திம்,....... ிடி 
        

70. எழுக்த்ில் என்நாண "ாய்யால்" உர்ந்ர்                

[A] ாாஜர்      [B] மதரிார்            
[C] அண்ா           [D] ாத்ாாந்ி 
       

71. மதானத்து : 
1. தடித்     - ியணனற்று     

2. தடித்து    - மாிற்மதர்    

3. தடித்ல்    - ியணமச்சம்    

4. தடித்ான்      - மதமச்சம்      

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

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

72. "உில்", "ச்சுர்ள்", "ில் ீட்டி ய", 
தல்யப தயடத் "தன்ன ழுத்ாபர்" ார் ? 

2016-ஆம் ஆண்டு "சிற்தி இனக்ி ினது" மதற்நர்                       
[A] .னத்துகுார்            

[B] ஸ்.யத்ீஸ்ன்                  

[C] குணங்குடிான்             [D] ஸ்.ி   
73. தின்னம் "உயத்மாயில்" மதானத்ற்நது       

[A] ாந்ள்ில்                  [B] ணி இழ்                 

[C] தபாய்ததசிணாள்           [D] ல்ிி         
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74. தின்னணற்றுள் து / ய சரி 
I. இடம், மதானலக்கு ஆி னது ாணிாகுமதர்   
II. மதானள், இடத்ிற்கு ஆி னது இடாகுமதர்                    
[A] I று             [B] II சரி                 

[C] I ற்றும் II று        [D] I ற்றும் II சரி         
75. யணிய இந்து ணியில் ாழ்து டிணா 

இல்யனா ? வ்ய ாக்ிம்             
[A] ிணா ாக்ிம்          

[B] மாடர் ாக்ிம்              

[C] னயாக்ிம்          
[D] உர்ச்சிாக்ிம் 
      

76. மதானத்து ;          
1. ன்ண்    - ீத்ன்ய      

2. ினத்க்  - பர்ச்சி     

3. எற்ம்     - மசல்ம் ியனத்     

4. யன      - னன்ய       

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

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

77. "ான் ணிா ாில்யன ; ிதாடு 
ாழ்ிதநன்" ன்று கூநி ின.ி.ாின் யணி 
மதர் ன்ண ?           
[A] ினாம்திய              [B] னாம்திய                 

[C] அசனாம்திய          [D] ஞாணாம்திய      
78. ிர் ________________ ாடுபில் உள்பாட்சி 

தர்னில் மற்நிமதற்று ஆட்சிப்மதாறுப்னயப 
ித்துனிநார்ள் 
(ிழ் ஆட்சி மாிாவும் ிழ்ிநது)                  
[A] இனங்ய, தனசிா, சிங்ப்னர்              

[B] சிங்ப்னர், மாரிசிசு, ரினைணின்                

[C] சிங்ப்னர், தனசிா, திணாங்குத்ீவு             
[D] A ற்றும் C         

79. ணக்கு ி ினப்தாண இனக்ிம் ஏன்று 
உண்மடன்நால் அது னிங்த்துப்தித !      
[A] ின.ி.              

[B] அண்ா              

[C] ாந்ி            
[D] தன்ணின தாட்டில்       

80. ீழ்ண்டற்றுள் "ாாசர்" தற்நி நாணது          
[A] அசில் அநிய பர்த்துக்மாண்ட இடம் - 
"மய்ண்டான் னத்ச்சாயன"          

[B] யனர்யப உனதாக்குதர் ன்ந சிநப்ன 
மதற்நர்                

[C] மனதானம் மாடக்ப்தள்பி, ஊர்தாறும் உர் 
ியனப்தள்பி ன்று ல்ிப்னட்சிய ற்தடுத்ிர்               
[D] "இந்ிாாந்ி" ீது அபற்ந அன்ன மாண்டர்        

81. "தூ அன்யண" "ப்மதனஞ்சுடர்"        
[A] ிக்தடாரிா             

[B] மனன் மல்னர்                   

[C] அன்ணிசனிான்                
[D] சாா தி 
       

82. "ிழ் என்தந ியப் தியத்து எற்றுயப் 
தடுத்ல்னது" _________________________________      
[A] ின.ி.           [B] தாிாசன்   
[C] மதரிார்           [D] ாசன் 
       

83. தின்னணற்றுள்  சரிாணயத் தர்  
I. மற்நிய ாழ்ில் தசர்க்கும் ியண தன னரில் 
இன்தம் - சுப்னத்ிணாசன்    
II.மசிக்குவு இல்னா ததாழ்து - ள்பனார்     
III. ண்ணுநப்தார்த்தும் மசினேநக்தட்டும் - ள்லர்  
IV. ியடல் ஏடினேம் ிிம் தடு - ஐயார்     
V. னந்ீர் க்ம் - மால்ாப்திம்     
VI. ியபந்து னிர்ந் ிழுனத்து - துயக்ாஞ்சி  
VII. தயனக்டல் னழுதும் ப்தல் ிடுதாம் - 
தாி            
[A] I,II,IV, V,VI,VII           

[B] I,II, III, IV,V,VII,VI         

[C] I, IV,V,VI,VII      
[D] VII,VI,V,III,IV,II 

         
84. "மாயடனம் தக்ிச்சுயனேம்" ிக் தல் து ?                 

[A] ம்தாாம்            
[B] ினந்ிம்          

[C] ினியபாடற்னாம்  
[D] ினத்மாண்டத்மாய    

85. "தய்ந் ான்ிக் ண்ிால் தல்ிிச் மசந்ீப்" 
அடிக்தாடிட்ட மசால்லுக்குப் மதானள் ன         
[A] மற்நிக்ண்       [B] ீப்மதாநி    
[C] மதாற்நாயக்குபம்    [D] சிமதனான் 
       

86. தின்னணற்றுள் நாணயத் தர் 
(ினியபாடற்னாம் - தஞ்ச்தசாி னணிர்)  
I. ிிலும் டமாிிலும் னனய மதற்நர்    
II. "சிமதனான்" தட்டுக்மாண்டற்கு இங் 
"ினியபாடற்னாம்" அனபிணார்   
III. னப்மதனங்ாண்டம், அறுதத்து ான்கு தடனம் 
னொித்து னந்தற்று அறுதத்து னென்று தாடல்ள்    
IV. ினியபாடற் ததாற்நி னிமண்தா, துயப் 
திற்றுப்தத்து அந்ாி, இர் தயடத்னபிது            
[A] I       [B] II         

[C] III         [D] IV 



 

 CELL.NO,8807745010,9159393181                www.facebook.com/arivu tnpsc study centre - kallakurichi 

   
87. தின்னணற்றுள் சரிாணயத் தர் 

(துய.ாிக்ம் () மதனஞ்சித்ிணார்)  
I. ணிச்சாறு, ய, மாய்ாக்ணி, தாிக்மாத்து, 
தள்பிப்தநயள், தநாசிரிம் இது தயடப்ன    
II. மன்மாி, ிழ்ச்சிட்டு, ிழ்ினம் 
இழ்ாினா உனத் ிரியடத ிழுணர்ய 
உனாக்ிர்      
III. திநப்ன தசனம் ாட்டம், சனத்ிம்       
IV. மதற்தநார் துயசாி, குஞ்சம்ாள் ஆர்          
[A] I                 [B] III   
[C] IV      [D] அயணத்தும் 
   

88. தின்னணற்நில் து / ய சரிா உள்பது 
I. தணாறு தானேது மசங்ினம் சானேது - ின.ி.   
II. இனட்தய இி இனமபணத் .... - மத.சுந்ணார்    
III. ாரிக்பத்டிக்கும் ந் தின்ன ... - 
ாபதப்னனர்      
IV. ான் ிந்ாணன் அிில்யன - 
ண்ாசன்   
[A] I று II, III, IV சரி              
[B] I சரி II, III, IV று    
[C] I II III ற்றும் IV சரி       
[D] I, II, III சரி IV று 

  
89. நாணயத் தர் 

I. மதானட்மதர்ப் தகுதம்  - மதான்ணன்  
II. இடப்மதர்ப் தகுதம்   - மசன்யணான்   
III. ானப்மதர்ப் தகுதம்  - சித்ியான்   
IV சியணப்மதர்ப் தகுதம் - னெக்ன்                                       
[A] I ட்டும்             [B] II ட்டும்            

[C] III ட்டும்           [D] துவுில்யன 
   

90. "சுயா அம்ி ிப்த" வ்ய மதானள்தாள்              
[A] ஆற்றுீர்ப்மதானள்தாள்             
[B] மாிாற்றுப்மதானள்தாள்               

[C] ாப்தியசப்மதானள்தாள்     
[D] அடிநிாற்றுப்மதானள்தாள் 

        
91. தின்னணற்றுள் "ண்ாசன்" கூநாது   

I. ாழ்க்ய ன்நால் ஆிம் இனக்கும் ... ... ...........    

II. ல்னானம் ல்னானம் மதந தண்டும் ... ......... ........   

III. மசந்ிழ் மசால்மனடுத்து இயச மாடுப்ததன் ... ....   

IV. ாழ்க்யில் இப்ன ன்தத இல்யன ... .... ...... 
V. ஆிம் னங்ள் மாண்டது ாழ்க்ய .... .... .........           

[A] I  ற்றும் II         [B] II ற்றும் III             

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

92. "மனன் மல்னர்" தற்நி நாணயத் தர்    
I. உனின் ட்டாது அிசம் ணப் 
தாாட்டப்தட்டர்   
II. தார்யற்தநானக்ாண "தசிதனம்" சிங்ப்னர்   
III. "இந் உனத்ில் அயி ன தண்டும்"   
IV. ாற்றுத்ிநணாபிலள் னல் தட்டம் மதற்நர்                 
[A] I            [B] II          
[C] III        [D] துவுில்யன 
      

93. தின்னணற்றுள்  து / ய சரி 
I.ாதும் ஊத ானம் தபிர்-ின்னங்குன்நணார்      
II. ரிானன் னன்தணார் ாற்நின் ததாக்ய அநிந்து 
னம் மசலுத்ி மசய்ி னநானூநில் அநினாம்   

III. ணர்ள் மதான்யண சுந்து ந்து ஈடா 
ிபய டுத்துச்மசன்ந மசய்ி அானூற்நில் 
அநினாம்   
IV. மாற்ய துயநனத்ில் "னத்து குபித்ல்" 
மசய்ி மணிசு அநிஞர் ார்தாததாதன கூநினேள்பார்            
[A] I, II, III, IV         [B] II, IV       
[C] II, III       [D] I, IV 
      

94. "ணிர் ிவும் இணிர், ஆண் ன்று, மதண் இணிது, 
குந்ய இன்தம், இபய இணிது, னதுய ன்று"                  
[A] ஐயார்      [B] சுா                

[C] ாிாசன்      [D] தாிாசன்  
     

95. ான்கு"யந" ன்தய ான்கு "தம்" ன்று 
கூநிர்                      
[A] ினனெனர்             [B] ம்தர்                           
[C] ஐயார்            [D] தட்டிணத்ார் 

       
96. ீழ்ண்டற்றுள் து / ய சரி 

I. னப்தது தாடி னனயடாள் - தாிார்    
II. திநாட்டு ல்னநிஞர்ள் சாத்ிங்ள் - தாிாசன்         
[A] I சரி            
[B] II சரி           

[C] I  சரி II று        
[D] I  சரி II சரி 

      
97. சாயனபில் தனமாில்ள் மதன தண்டும் 

சயதபிதன ிமழுந்து னங் தண்டும் 
சரிாண இயன தர்               
[A] சாயனபில்  - சயதபிதன      
[B] மாில்ள்  - ிமழுந்து                  
[C] தண்டும்  - தண்டும்         
[D] மதன   - னங் 
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98. மதானத்து :         
1. ணப்ன    - அகு       

2. திடி   - னிய     

3. றீு     - மதண் ாயண    

4. அடி       - ாடு      

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

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

99. தின்னணற்நில் சரிாணயத் தர் 
I. ிழுக்கு மாண்டுமசய்தார் 
சாில்யனதாிாசன்       

II. உன்யணத ீ அநிாய் ....... - சாக்டிஸ்          

III. ாயனில் ண்ிித்தும் ... - மனன் மல்னர்   

IV.உனம் ாயனேம் ானப ....  - தினர்                
[A] I  ற்றும் II      
[B] II  ற்றும் IV   
[C] II  ற்றும் IV    
[D] I ற்றும் II,III சரி 

   

100. "குில் தாட்டு", "ண்ன் தாட்டு", "தாஞ்சானி சதம்"    
[A] இயச தல்ள்              

[B] இனக்ிப்தயடப்ன                                                          
[C] னப்மதனம் தயடப்னள்      

[D] உயயடதல் 

 

  
  

 
அடுத்த வாரம் "பத்தாம் வகுப்பு" தமிழ் 
பதிவவற்றம் செய்யப்படும் _______________ 
 
 
 
 

(9th
 STD – TAMIL - ANSWER KEY)  

 
1  
A 

2  
A 

3  
A 

4 
C 

5 
B 

6 
D  

7  
A 

8 
A 

9 
A 

10 
A 

11 
B 

12 
D 

13 
B 

14 
A 

15 
A 

16 
C 

17 
C 

18 
D 

19 
A 

20 
B 

21 
A 

22 
A 

23 
B 

24 
A 

25 
D 

26 
D 

27 
B 

28 
D 

29 
A 

30 
B 

31 
D 

32 
C 

33 
B 

34 
B 

35 
C 

36 
B 

37 
A 

38 
B 

39 
D 

40 
D 

41 
B 

42 
D 

43 
B 

44 
C 

45 
B 

46 
A 

47 
C 

48 
D 

49 
B 

50 
C 

51 
D 

52 
B 

53 
D 

54 
C 

55 
A 

56 
B 

57 
A 

58 
A 

59 
B 

60 
B 

61 
B 

62 
D 

63 
A 

64 
A 

65 
A 

66 
D 

67 
D 

68 
A 

69 
D 

70 
D 

71 
A 

72 
B 

73 
C 

74 
C 

75 
A 

76 
C 

77 
B 

78 
A 

79 
B 

80 
D 

81 
D 

82 
D 

83 
C 

84 
C 

85 
A 

86 
B 

87 
D 

88 
C 

89 
D 

90 
B 

91 
D 

92 
D 

93 
A 

94 
D 

95 
B 

96 
D 

97 
C 

98 
C 

99 
A 

100 
C 



 

 CELL.NO,8807745010,9159393181                www.facebook.com/arivu tnpsc study centre - kallakurichi 

 


