
 
 

 

Target Tnpsc    facebook group                   Excel your Knowledge for competitive Examination  

1 
Target Tnpsc     facebook group                              Excel your Knowledge for competitive Examination  

                   E.Mail:targettnpsc@gmail.com https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/        

https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/ 

 

 

      
 

Tamil Part – A & B  - 100 Questions 

Time   - 1 ½ hours 

Marks (1x100)  -  100 Marks  
   
 
      

           Tamil Part – A & B 
  
1) ‚தமிழ் மிகவும் பண்பட்ட மமொழி‛ ன்று 

கூறியவர் 
[A] மகல்லட்   [B] கமில்சுவலிபில் 
[C] மின ொ   [D] மொக்ஸ்னல்லர் 
 

2) ‚அரியொச ம் உ க்னகயொ ொல் உ க்குச் 
சரியொனம் உண்னடொ தமினழ‛  க் கூறியது 

[A] மெஞ்சு விடு தூது 

[B] அழகர் கிள்ளள விடு தூது  

[C] தமிழ் விடுதூது 

[D] ெொளர விடு தூது 

3) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எட்டக்கூத்தர் னெவர்          
உலொனவொடு சம்பந்தப்படொதவர் 

[A] விக்கிரமச்னசொழன் 

[B] இரண்டொம் குனலொத்துங்கன் 

[C] இரண்டொம் ரொஜரொஜன் 

[D] னதலொம் குனலொத்துங்கன் 
 

4) கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியொ  இளைளய 
குறயீடீுகள் னெலம் னதர்வு மசய்க 

I) அரிச்சந்திரனரொைம் - வரீகவியொர் 

II) வில்லிபொரதம் - வரீரொகவர் 

III) குனசனலொபொக்கியொ ம் - னதவரொசப்பிள்ளள 

IV) ெொளரவிடுதூது - சத்தினத்துப்னலவர் 

இவற்றுள் 

[A] I, II மற்றும் III மட்டும் சரி 

[B] II, III மட்டும் சரி 

[C] II, IV மட்டும் சரி 

[D] I, II, III மற்றும் IV -ம் சரி 

 

 

5) ‘கடவுள் மொட்டு மொ ிடப் மபண்கள் ெயந்த 
பக்கம்’ ன்பதற்கு சொன்றொகத் திகழும் தல் 
[A] குற்றொலக் குறவஞ்சி [B] தினப்பொளவ 
[C] னத்மதொள்ளொயிரம் [D] ெந்திக்கலம்பகம் 
 

6) வழுஉச்மசொற்கள் ெீங்கிய மசொல்ளலத் னதர்க 
[A] அளவஅன்று    [B] னழித்தொன் 
[C] மபொன் ொங்கொைி [D] மைத்தக்கொளி 
 

7) மதுளர ெீனரொட்ட யமக அந்தொதி பொடியவர் 
[A] விக்கிரமச் னசொழன் 
[B] குமரகுனபர சுவொமிகள் 
[C] சிவப்பிரகொச சுவொமிகள் 
[D] பலபட்டளட மசொக்கெொதப் னலவர் 
 

8) கீழ்க்கண்டவற்றில் ளவ குலனசகரயொழ்வொரின்        
னள ப் மபயர்கள் 
I) மகொல்லிக்கொவலன் 
II)  கலிெொடன் 
III) கூடல்ெொயகன் 
IV) ஆழ்வொரகள் அளவயவி 
 
இவற்றுள் 
[A] I, II, IV மட்டும் சரி 
[B] I, III மட்டும் சரி 
[C] I, III, IV மட்டும் சரி 
[D] இளவ அள த்தும் 
 

9) “MERITORIOUS SERVICE” ன்ற ஆங்கிலச்
மசொல்லுக்கு இளையொ  தமிழ்மசொல் 

[A] மொற்றுத்திற ொளிக      கல்விப் பைி 

[B] உயர்ந்தப் பைி 

[C] சனதொயப் பைி 

 [D] அவசரப் னபொர்க் கொலப்பைி 
 
10) ‘உண்டி மகொடுத்னதொர் உயிர் மகொடுத்தொனர’      

இவ் வடிகள் வனம் தல் 

 [A] அகெொனூறு   [B] சிலப்பதிகொரம் 

 [C] னறெொனூறு   [D] தினமந்திரம் 
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11) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.மபொனட்மபயர் 1.மகொங்கன் 
b.இடப்மபயர் 2.ஈவொன் 
c.மதொழிற்மபயர் 3.அந்தைன் 
d.பண்னப்மபயர் 4.அத்தினகொசத்தொன் 

 

 

 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 4 1 2 3 

[C] 4 2 3 1 

[D] 3 1 2 4 

12) ‘தொயின் ெல்லொன்’ ன்று இலக்குவ ொல் 
பொரொட்டப்பட்டவன் 
[A] குகன்      [B] அனுமன் 
[C] சுக்ரீவன்   [D] வபீடைன் 
 

13) மபரியனரொைம் னதொன்றக் கொரைமொக இனந்த 
வழி தல் 
[A] தினத்மதொண்டர் தினவந்தொதி 
[B] தினத்மதொண்டர் மதொளக 
[C] தினனவங்கடத்தந்தொதி 
[D] தினமளறக்கொட்டுப்னரொைம் 

14) னசர மன் ர்களின் அளடயொளப் னவொக 
அறியப்படுவது 
[A] னபொந்ளத   [B] ஆம்பல் 
[C] ஆர்   [D] னவம்ன 
 

15) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ித்து ற்ற    
விளட னதர்க? 
 
கூற்று (I): பழமமொழி ெொனூறு-க்கு னெதுளர 
ன்ற னவறு மபயனம் உண்டு  
கூற்று (II): ெொட்டுப்னற இலக்கியக் கூறு 
மகொண்ட தல் பழமமொழி ெொனூறு ஆகும்.   
இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 
 
[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 
 

16) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.ெிளர க     1.உழிளை 
b.ெிளர மீட்டல் 2.மெொச்சி 
c.யில் கொத்தல் 3.கரந்ளத 
d.யில் வளளத்தல் 4.மவட்சி 

 

 

 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 3 4 2 1 

[B] 4 3 2 1 

[C] 4 3 1 2 

[D] 3 4 1 2 

17) ‘ெந்தொ விளக்கம்’   அளழக்கப்படும் தல் 
[A] னக்கூடற்பள்ல  [B] தக்கயொகப்பரைி 
[C] ெொலடியொர்  [D] ெீலனகசி 
 

18) சீவலப்னபரியில் (னக்கூடலில்) இளைனேம் 
ஆறுகள் 
[A] சிற்றொறு, னசர்வலொறு, மைினத்தொறு 
[B] னகொளதயொறு, தண்மபொன  , சிற்றொறு 
[C] தண்மபொன  , சிற்றொறு, னகொதண்டரொமஆறு 
[D] பொலொறு, சிற்றொறு, மைினத்தொறு 

19) வழுஉச் மசொற்கள் ெீங்கிய மசொல்ளலத் னதர்க 
[A] னகொடொரி   [B] குடிக்கூலி 
[C] மண்மைண்ளை  [D] பன் ிமரண்டு 

20) ‚AESTHETIC” ன்ற ஆங்கிலச் மசொல்லின் தூய 
தமிழொக்கச் மசொல் 
[A] இயற்ளக வ ப்ன  
[B] இயற்ளக எழுங்கு [C] இயற்ளக அறிவு 
[D] மசயற்ளக வ ப்ன 
 

21) கண்ைகியின் சிலம்பில் உள்னள இனந்தளவ 
[A] னத்து   [B] மொைிக்கம் 
[C] ளவடூரியம்  [D] மரகதம் 

22) வரகுைபொண்டிய ின் அளவக்கள னலவரொக 
விளங்கியவர் 
[A] அனண்மமொழித்னதவர் 
[B] தினத்தக்கத்னதவர் 
[C] சீத்தளலச்சொத்த ொர் 
[D] னகனழந்திப்னலவர் 
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23) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.மவஃகல் 1.னபரொளச 
b.மவகுளல் 2.கடுங்னகொபம் 
c.குறளள 3.னறங்கூறல் 
d.மபொல்லொக்கொட்சி 4.மதளிவில்லொக்கொட்சி 

 

 

 
குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 1 3 2 4 

[C] 4 2 3 1 

[D] 3 1 2 4 

24) அனதசுரபிளய மபற மைினமகளலக்கு 
உதவியவர் 
[A] அறவணடிகள்  [B] ஆதிளர 
[C] தீவதிலளக  [D] சித்திரொபதி 
 

25) அறிைர் அண்ைொவிற்குச் சங்க இலக்கியத்தின் 
மீது ஈடுபொட்ளட ற்படுத்தியவர் 
[A] மளறமளலயடிகள் [B] தின.வி.க 
[C] மளறதினெொவுக்கரசு [D]ரொ.பினசதுப்பிள்ளள 

 
26) தமிளழ மறந்த தமிழர்கள் வொழும்பகுதி 

[A] பொப்னவொ ெினைகி ியொ 
[B] டிரி டட் மற்றும் மடொபக்னகொ 
[C] ரீனை ியன்   
[D] ல்சொல்வடொர் மற்றும் ஈக்மவட்டொர் 

27) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ிக்க 
 
கூற்று (I): ெொன்கு சீர் மகொண்ட ஏரடியில்       
னமொள  னதலொ  மதொளடகளளத் 
மதொடுப்பது விகற்பத் மதொளட  ப்படும் 
 
கூற்று (II): இரட்ளட, அந்தொதி மற்றும்         
மசந்மதொளட இம் னென்றும் விகற்ப             
மதொளடயில் வனம்  
 
இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 

[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 

28) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.குன்னறறி 1.இரண்டொம் னவற்றுளமத்மதொளக

ளகளக b.கொல்மடித்து 2.ஆறொம் னவற்றுளமத் மதொளக 
c.ெின்னகொள் 3.ழொம் னவற்றுளமத் மதொளக 
d.ன்கொல் 4.ெொன்கொம் னவற்றுளமத் மதொளக 

குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

[A] 3 1 2 4 

[B] 4 2 1 3 

[C] 3 1 4 2 

[D] 2 3 2 1 

29) ‚பரசமயக் னகொளரி‛ ன்ற சிறப்னப் மபயர்
மபற்றவர் 
[A] ைொ சம்பந்தர்  [B] எட்டக்கூத்தர் 
[C] கொளனமகப்னலவர் [D] னசக்கிழொர் 

30) வரீனும் தடுமொறுவொன் இது? 
[A] உயர்வு சிறப்னம்ளம [B] னற்றும்ளம 
[C] இழிவு சிறப்னம்ளம [D] ண்டம்ளம 

31) அகரவரிளசப்படிமசொற்களளனதர்வுமசய்க 
[A] வியொழன்,னதன்,திங்கள்,ைொயிறு,மசவ்வொய் 
[B] திங்கள்,னதன்,ைொயிறு,மசவ்வொய்,வியொழன் 
[C] ைொயிறு,திங்கள்,மசவ்வொய்,னதன்,வியொழன் 
[D] மசவ்வொய்,ைொயிறு,திங்கள்,னதன்,வியொழன் 

32) ‚உ‛ ன்ற ஏமரழுத்து என மமொழியில் 
அடங்கொதது 
[A] உளமயொள்  [B] பிரம்மன் 
[C] சிவன்   [D] குனபரன் 

33) எனளம பன்ளம பிளழகளள ெீக்குக  
[A] ெொன் பொர்த்தது அளவகள் அன்று 
[B] ெொன் பொர்த்தது அளவ அன்று 
[C] ெொன் பொர்த்தது அது அல்ல 
[D] ெொன் பொர்த்தது அது அன்று 

34) அழுக்கொறு உளடயொர் கண் ஆக்கம் னபொன்றது 
குறிப்பது து? 
[A] வறுளம உளடயொர் கண் மசல்வம் இல்ளல 
[B] கல்வி இல்லொர் கண் உயர்வு இல்ளல 
[C] எழுக்கம் இல்லொர் கண் மகிழ்ச்சி இல்ளல 
[D] மக்கட்னபறு இல்லொர் கண் மகிழ்ச்சி இல்ளல 
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35) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.அனவிளல 1.விள த்மதொளக 
b.க ிவொய் 2.பண்னத்மதொளக 
c.வனன ல் 3.னவற்றுளமத்மதொளக 
d.தொர்னவந்தர் 4.உவளமத்மதொளக 

 

 

 
குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

[A] 4 3 1 2 

[B] 2 1 3 4 

[C] 2 4 1 3 

[D] 3 4 2 1 

36) தன்விள வொக்கியத்ளதகண்டறிக 
[A] உலகெொதன் படிகளில் உனட்டி ொன் 
[B] உலகெொதன் படியில் உனண்டொன் 
[C] உலகெொதன்படியில் உனட்டுவித்தொன் 
[D] உலகெொதன் படியில் உனட்டுவொன் 
 

37) தமிழ்விடு தூதில் ெொன்கு வரப்னகளொகக் 
கூறப்படுபவ  

[A] பொக்கள்   [B] அளசகள் 

[C] தளளகள்   [D] சீர்கள் 

38) ற்றுமதி இறக்குமதி பற்றி கூறும் பண்ளட 
கொல தல்    
[A] பட்டி ப்பொளல 
[B] திளைமொளலதற்ளறம்பது 
[C] மபொன ரொற்றுப்பளட 
[D] னதுமமொழிக் கொஞ்சி 
 

39) சிவவொக்கியன் ெொள் னதொறும் னகொயிலுக்குச்
மசல்வொன் இதன் மபொனள்மொறொ திர்மளற 
வொக்கியம் 

[A] சிவவொக்கியன் ெொள் னதொறும் னகொயிலுக்குச் 

  மசல்வொன் 

[B] சிவவொக்கியன் சில ெொள் மட்டுனம    
 னகொயிலுக்குச்  மசல்ல மொட்டொன் 

[C] சிவவொக்கியன் ெொள் னதொறும் னகொயிலுக்குச் 

  மசல்ல மொட்டொன் 

[D]  சிவவொக்கியன் சில ெொள் மட்டுனம    
 னகொயிலுக்குச் மசல்வொன் 

40) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.அகவற்கொப்பியம் 1.னல்ளலப்பொட்டு 
b.மெஞ்சொற்றுப்பளட 2.மபனங்களத 
c.வஞ்சிமெடும்பொட்டு 3.பட்டி ப்பபொளல 
d.சின்னூல் 4.னெமிெொதம் 
 
குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

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

 
41) வரீமொ ன ிவர் இயற்றிய மசய்னேள் தல்கள் 

I) கலிமவண்பொ 
II) மகொடுந்தமிழ் இலக்கைம் 
III) தினக்கொவலூர்க் கலம்பகம் 
IV) பர்வத கொண்டம் 
V) அளடக்கலமொளல 
இவற்றுள் 
[A] I, II மற்றும் III மட்டும் சரி 
[B] II, III மற்றும் IV மட்டும் சரி 
[C] I, III மற்றும் V மட்டும் சரி 
[D] II, IV மற்றும் V மட்டும் சரி 
 

42) அகப்மபொனள் விளக்கம் ன்ற இலக்கை 
தளல இயற்றிய ஆசிரியர் 

[A] குைவரீ பண்டிதர் 

[B] னத்துவரீ உபொத்தியொர் 

[C] ெொற்கவிரொச ெம்பி 
[D] தினக்குனளகப் மபனமொள் கவிரொயர் 

43) பயிர் ென்றொக வளர்ந்தது- வ் வளக வொக்கியம் 
[A] மசய்விள   [B] பிறவிள  
[C] மசயப்பொட்டு விள  [D] தன்விள  

44) கீழ்க்கண்டவற்றில் சந்திப் பிளழயற்ற        
மதொடளரக் கொண்க 
[A] கல்விக் மகொடுக்க மகொடுக்க குளறயொது 
[B] கல்வி மகொடுக்கக் மகொடுக்கக் குளறயொது 
[C] கல்விக் மகொடுக்கக் மகொடுக்கக் குளறயொது 
[D] கல்வி மகொடுக்க மகொடுக்க குளறயொது 
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45) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.இயற்ளக ஏவியம் 1.சீவகசிந்தொமைி 
b.இயற்ளக தவம் 2.பத்துப்பொட்டு 
c.இயற்ளக பரிைொமம் 3.கம்பரொமொயைம் 
d.இயற்ளக இன்பக்களம் 4.கலித்மதொளக 
 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

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

46) கீழ்க்கண்டவற்றுள் து தவறொ  இளை 

[A] மபனமளலப்னலவர் - னசொமசுந்தர ொர் 

[B] பன்மமொழிப்னலவர் - கொ.அப்பொதுளரயொர் 

[C] பன்மமொழிவித்தகர் - மதொ.மபொ.மீ 

[D] மபனெொவலர் - மெடுஞ்மசழியன் 

47) ‘                             ’ 
           
[A]            [B] க     
[C]        [D]          
 

48) னஜொசப்மபஸ்கிக்கு ளதரியெொதர் ன்ற பட்டம் 
அளித்தவர்/கள் 

[A] மதுளரத் தமிழ்ச் சங்கத்தொர் 

[B] கிழவன் னசதுபதி 

[C] சுப்பிர தீபக்கவிரொயர் 

[D] மதன் ிந்திய கிறித்துவச் சளபயொர் 

49) பொடல் மற்றும் ெொட்டியத்துடன் மதொடர்ன
உளடயவர்கள் 

[A] பொைன் மற்றும் பொடி ி 

[B] பொடி ி மற்றும் விறலி 

[C] பொடி ி மற்றும் பொைன் 

[D] கூத்தன் மற்றும் பொைன் 

50) ‚கொ‛ -ன்ற ஏமரழுத்து என மமொழியின் 

மபொனள் 

[A] சரஸ்வதி   [B] இலக்குமி 

[C] துர்ளக   [D] உளமயொள் 

51) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.தொமம் 1.மதில் 
b.னரிளச 2.ெிலம் 
c.மல்லல் 3.மொளல 
d.கொசி ி 4.வளம் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 3 2 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 4 2 1 3 

[D] 3 1 4 2 
 

52) திரொவிடசொகரம் ன்ற சிறப்னப் மபயரொல்
னபொற்றப்படுவது 

[A] தினனெலர் தினமந்திரம் 

[B] தினவிளளயொடற் னரொைம் 

[C] ெொலொயிர திவ்ய பிரபந்தம் 

[D] தந்ளத மபரியொரின் தல்கள் 

53) வ்வளக  வொக்கியம்  க் கண்டறிக 

"வள்லவர் னகொட்டம் மிகவும் அழகொக 

அளமந்துள்ளது" 

[A] மசய்தி வொக்கியம்     [B] உைர்ச்சி வொக்கியம் 

[C] கலளவ வொக்கியம்    [D] வொக்கியம் 
  

54) ‘சந்து இலக்கியம்’   அளழக்கப்படுவது 

[A] தூது இலக்கியதல்கள் 

[B] பள்லஇலக்கிய தல்கள் 

[C] பிள்ளளத் தமிழ் இலக்கிய தல்கள் 

[D] கலம்பக இலக்கிய தல்கள் 
 

55) “Green Proof”  ன்பதன் தூய தமிழொக்கச் மசொல் 

[A] பச்ளசமபொய் 

[B] தினத்தப்படொத அச்சுப்படிவம் 

[C] தினத்தப்பட்ட அச்சுப்படிவம் 

[D] உண்ளமச்சொட்சி 
 

56) பிரித்து ழுதுக: ‚றொண்னல்ளல‛ 
[A] றொ + ஆண் + னல்ளல 

[B] றொண் + னல்ளல 

[C] று + ஆண் + னல்ளல 

[D] று + ஆண் + னல்ளல 
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57) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ித்து ற்ற    
விளட னதர்க? 
கூற்று (I): குயில் பொட்டு பொரதியொர் பொண்டிச்

னசரியில் வொழ்ந்த னபொது பொடியது 

கூற்று (II): குயில் பொட்டில் னவதொந்தப்மபொனள் 

மண்டிக் கிடக்கிறது. 

இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 

[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 
 

58)            பொடப்பட்ட இலக்கியம் 

[A] தூது   [B] பள்ல 

[C] னத்மதொள்ளொயிரம் [D] னகொளவ 
 

59) பல சமயக் கடவுளளரனேம் னபொற்றி தல்கள் பல 

இயற்றியவர் 

[A] பொரதியொர்    [B] பொரதிதொசன் 

[C] தின.வி.கல்யொைசுந்தர ொர் 

[D] ெொமக்கல் ரொமலிங்கம் பிள்ளள 

60) தீன் விளக்கம் ன்பது 19ம் தற்றொண்டில் 

ழுதப்பட்ட இசுலொமியத் தமிழ்க் கொப்பியம் 

ஆகும். இளத இயற்றியவர் 
[A] வண்ைக் களஞ்சியப் னலவர் 

[B] க க கவிரொயர் 

[C] மிகுரொசு-லி-ஆரிஃபனீ் 

[D] உமறுப்னலவர் 
61) தமிழ் னபரகரொதிளய பதிப்பித்தவர் 

[A] டொக்டர்.ன.வரதரொச ொர் 
[B] ளவயொனரிப்பிள்ளள 
[C] ரொ.பி.னசதுப்பிள்ளள 
[D] மதொ.பி.மீ ொட்சிசுந்தரம்பிள்ளள 

62) கீழ்க்கண்டவற்றில் தமிழிளச னவர் யொவர்? 

[A] னத்துதொண்டவர், மொரினத்தொபிள்ளள    
மற்றும் அனைொச்சல கவிரொயொர் 

[B] மொரினத்தொபிள்ளள, வினலொ ந்தஅடிகள், 
தண்டபொைி னதசிகர் 

[C] பொபெொசம் சிவன், னத்துதொண்டவர், 
தண்டபொைினதசிகர் 

[D] னத்தசொமிதீட்சிதர், தியொளகயர்,  சியொமொ 
சொஸ்திரிகள். 

 

63) மபொனத்துக 

னலவர்கள் ஆதரித்தவர்கள் 
a.கபிலர் 1.மெடுஞ்மசழியன் 
b.எளளவயொர் 2.வரபதியொட்மகொண்டொர் 
c.மொங்குடிமனத ொர் 3.குமைன் 
d.வில்லினத்தூரர் 4.பொரி 

 
 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 4 1 2 3 

[B] 1 3 4 2 

[C] 2 4 1 3 

[D] 4 3 1 2  
64) தமிழ் சித்த மரபி ரில் எனவரொகவும் 

கனதப்படுகிறவர் 

[A] குைங்குடி மஸ்தொன் சொகின 

[B] குலொம் கொதிறு ெொவலர் 

[C] மசய்குத்தம்பி பொவலர் 

[D] சவ்வொதுப் னலவர்  
65) இளறவள  ஆடளல கண்டு அனளிய 

அைங்கு யொர்? 
[A] துர்ளக   [B] கொளி 
[C] உளமயொள்  [D] பிடொரி 

66) யிற்னபொர் ன்பது? 
[A] வஞ்சி மற்றும் கொஞ்சி 
[B] மெொச்சி மற்றும் உழிளை 
[C] கரந்ளத மற்றும் கொஞ்சி 
[D] உழிளை மற்றும் தும்ளப 
 

67) சந்திப்பிளழளய ெீக்கி னதர்க 

[A] பிடித்த களதளயப் படித்த பின் சுனக்கி 
 மசொன் ொன் 

[B] பிடித்த  களதளயப் படித்தபின் சுனக்கிச்
 மசொன் ொன் 

[C] பிடித்த களதளயப் படித்தபின் சுனக்கிச்
 மசொன் ொன் 

[D] பிடித்தக் களதளய படித்தபின் சுனக்கிச்
 மசொன் ொன். 
 

68) னெற்றிரவு ெல்ல மளழமபய்தது. அத ொல் ரி 
குளங்கள் ெிரம்பி  

[A] கலளவவொக்கியம்     
[B] மதொடர்வொக்கியம் [C] த ி வொக்கியம் 

[D] உைர்ச்சிவொக்கியம்  
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69) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.Weedicide  1           
b. Insecticide 2.            
c. Fungicide 3.            
d.Pesticide 4.            
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 2 1 3 4 

[B] 1 2 4 3 

[C] 4 2 3 1 

[D] 1 2 3 4 

70) னகொமதி அந்தொதி ன்ற தளல இயற்றியவர் 

[A] அண்ைொமளல மரட்டியொர் 

[B] அண்ைொமளல மசட்டியொர் 

[C] பிள்ளள மபனமொள் யங்கொர் 

[D] அந்தகக்கவிரொயர் 
 

71) கீழ்க்கண்டவற்றில் மபொனந்தொதளத னதர்க 
[A] த ிக்மகொம்ன  [B] வொய்க்கொல் 
[C] னந்தொளை  [D] கொல்வொய் 

72) மைமகள் மொளல சூட்டி ொள் இது வ்வளக 
வொக்கியம் 
[A] தன்விள     [B] பிறவிள  
[C] திர்மளற விள  
[D] திர்மொறொவிள  

73) பிரித்து ழுதுக: ‚வள்லகிர்‛ 
[A] வளளம+உகிர்  [B] வள்+உகிர் 

[C] வன்ளம+உகிர்  [D] வண்ளம+உகிர் 
74) வ்வளக வொக்கியம்  க் கண்டறிக 

‚தொய் மகள ப் பள்ளிக்கு அனுப்பி ொள்‛ 
[A] தன்விள  வொக்கியம்                       
[B] பிறவிள  வொக்கியம் 

[C] மசய் விள  வொக்கியம் 

[D] மசயப்பொட்டு விள  வொக்கியம் 

75) னபகனுக்கு உரிய மளலயொக கனதப்படுவது 

[A] பரம்னமளல    [B] ெவிரமளல 

[C] மபொதிளகமளல  [D] ஆவி ன்குடி 

76) யொளரத் தொன் ெம்னவனதொ னபளத மெஞ்சம் இது 

[A] மசய்தி வொக்கியம் 

[B] உைர்ச்சி வொக்கியம் 

[C] வி ொ வொக்கியம் 

[D] மசயப்பொட்டு வொக்கியம் 

77) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.பொடலம் 1.இளங்கொளள 
b.மழவிளட 2.பன்றி 
c.னகசரி 3.குதிளர 
d.னகழல் 4.சிங்கம் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 3 1 2 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 4 2 1 3 

[D] 3 1 4 2 

78) அனசொகன், ஆனண் மற்றும் இ ியன் னெவனம்
னகொயிலுக்கு மசன்ற ர்.இது 

[A] கலளவ வொக்கியம்     
[B] மதொடர்வொக்கியம் [C] த ி வொக்கியம் 

[D] உைர்ச்சிவொக்கியம்  
79)      மசொல் னதர்க: ‚உவத்தல்‛ 

[A] துவத்தல்   [B] மகிழ்ச்சி 
[C] குளிர்தல்   [D] கொய்தல் 

80) விளடக்னகற்ற வி ொளவத் னதர்ந்மதடுத்தல் 

குலவிச்ளச கல்லொல் பொகம்படும் 

[A] குலவிச்ளச த ொல் பொகம்படும்? 
[B] ந்த வித்ளத பொகம் படும் 

[C] குலவிச்ளச கல்லொமல் பொகம்படுமொ? 
[D] து கல்லொமல் பொகம் படும்? 
 

81) பிற இ த்தொனக்கு தமிழ் மரளபக் கற்பிக்கத்
னதொன்றிய தல் 
[A] தினக்குறள்  [B] குறிஞ்சிப்பொட்டு 
[C] மபரியனரொைம்  [D] தினமந்திரம்  

82) பொரதிக்கு மகொகவி ன்ற பட்டம் மகொடுத்தவர் 

[A] டொக்டர்.ன.வரதரொச ொர் 

[B] வ.ரொமசொமி யங்கொர் 

[C] பொனவந்தர்பொரதிதொசன் 

[D] தினவல்லிக்னகைி தமிழ்ச் சங்கத்தொர் 

83) அகர வரிளசப்படி மசொற்களள னதர்வு மசய்க 
[A] வட்டம், வடக்கு, வொட்டம், வடிவு 
[B] வொட்டம், வட்டம், வடக்கு, வடிவு 
[C] வடக்கு, வடிவு, வட்டம், வொட்டம் 
[D] வட்டம், வடக்கு, வடிவு, வொட்டம் 
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84) மபொனத்துக 

மொதம் திங்கள் 
a.சித்திளர 1.னவழம் 
b.ஆடி 2.கடகம் 
c.ப்பசி 3.துலொம் 
d.பங்கு ி 4.மீ ம் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 3 1 2 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 4 2 1 3 

[D] 1 2 3 4 

85) பிரித்து ழுதுக: ‚மதொள்ளொயிரம்‛ 
[A] மதொன்ளம + ஆயிரம் 
[B] என்பது + தறு 

[C] மதொண்டறு + ஆயிரம் 
[D] என்பது + ஆயிரம் 
 

86) கம்பரின் தினக்ளக வழக்கம் யொளர பற்றிய 
தலொகும் 

[A] ெம்மொழ்வொர் பற்றியது       
[B] உழவர் பற்றியது 

[C] சளடயப்ப வள்ளல் பற்றியது 

[D] சரஸ்வதி னதவிளய பற்றியது 

87) ‘வ்வழி ெல்லவர் ஆடவர் அவ்வழிெல்ளல 
வொழிய ெிலன ’ ன்று பொடியவர் 
[A] கபிலர்   [B] பொரதியொர் 
[C] எளளவயொர்  [D] குமைன்   

88) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ிக்க 
 
கூற்று (I): மொைிக்கவொசகர் கட்டியனகொயில் 
தினப்மபனந்துளற ன்ற ஊரில் உள்ளது 
 
கூற்று (II): மொைிக்கவொசகர் இயற்றிய 
தினவொசம் மற்றும் தினக்னகொளவயொர் ஆகிய 
     பன் ினதினனளறகளில் 7-ம் தினன
ளறயில் அடங்கப்மபறும்  
 
இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 

[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 

89) மபொனத்துக 

ட்டுத்மதொளக தல் மதொகுத்தவர் 
a.குறுந்மதொளக 1.உனத்திரசன்மொர் 
b.கலித்மதொளக 2.னரிக்னகொ 
c.அகெொனூறு 3.ெல்லந்துவ ொர் 
d.ங்குறுதறு 4.கூடலூர்கிழொர் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 3 2 4 

[B] 2 4 1 3 

[C] 2 1 4 3 

[D] 2 3 1 4 
 

90) தினத்மதொண்டர் தினவந்தொதி ன்ற தளல 
இயற்றியவர் 

[A]                      
[B] ெம்பி ஆனரொ  சுந்தரர் 

[C] சடனகொபரொ  ெம்மொழ்வொர் 

[D] அனண் மமொழித்னதவர் 

91) துறந்தொரின் தூய்ளம உளடயர் இறந்தொர்வொய் 

______________________________ 
[A] மபொறுத்தொளரப் மபொன்னபொற் மபொதிந்து    
[B] மபொன்றுந் துளைனேம் னகழ் 

[C] இன் ொச்மசொல் னெொற்பொரின் பின் 

[D] இன் ொச்மசொல் னெொற்கிற் பவர் 

92) ‘அரசறிய உளரமசய்ய அப்னதி அடிகள்தொம்’-
இதில் அளமந்த சீர்வளகத்மதொளட 

[A] னமற்கதுவொய்  [B] னற்று 

[C] கீழ்க்கதுவொய்  [D] இளை  

93) உவளமயொல் விளக்கப் மபறும் மபொனத்தமொ 
மபொனளள னதர்ந்மதடுத்தல் 
‚மகொக்மகொக்க கூம்னம் பனவத்து‛ 
[A] வளர்பிளற னபொன்றது 
[B] கொத்தினந்து மசயல்படுதல் 

[C] ெீண்ட கொலத்திற்குரியது 

[D] இடத்திற்குத்தக ெடத்தல்  
94) கொசியில் மடம் அளமத்து ளசவமெறிளய 

வளர்த்தவர் 

[A] தினவரங்கத்து அனத ொர்                    
[B] குமரகுனபர சுவொமிகள் 

[C] தொனேமொ  சுவொமிகள் 

[D] இரொமலிங்க அடிகள் 
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95)  மபொனத்துக 

      I       II 
a.      1.        
b.      2. ண      
c.      3.          
d.      4.           
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 2 4 1 3 

[C] 2 1 4 3 

[D] 2 3 1 4 
 

96) னகொப்மபனஞ்னசொழனுக்கொக அவன் மக்களிடம் 
தூது மசன்றவர் 

[A] ெப்பசளலயொர்  [B] எளளவயொர் 

[C] னகொவூர்கிழொர்  [D] யிற்றிய ொர் 

97)            ண                

[A]                                        
[B]              

[C]    ண             [D]            

98)                                      
             

[A]   .                              

[B]           

[C]                 

[D]   ண        

99)                                 

[A] ெ       [B]       

[C]        [D]       

100)                                           
                    
[A]            ,           ண , 
        ண ,       
[B]           ண ,        ண ,      , 
             
[C]            ,        ண ,      , 
           ண  
[D]        ண ,            , 
           ண ,       

------------------------------------------------------------------------------------- 

ALL THE BEST 
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 MODEL EXAM -02-ANSWER KEY   

1 D 21 B 41 C 61 B 81 B  
2 C 22 D 42 C 62 A 82 B  
3 D 23 A 43 B 63 D 83 D  
4 D 24 C 44 B 64 A 84 D  
5 A 25 C 45 B 65 B 85 B  
6 C 26 C 46 D 66 B 86 B  
7 D 27 A 47 A 67 C 87 C  
8 B 28 C 48 A 68 A 88 C  
9 B 29 A 49 B 69 D 89 D  
10 C 30 A 50 A 70 A 90 A  
11 B 31 D 51 D 71 D 91 D  
12 A 32 D 52 C 72 B 92 A  
13 A 33 D 53 A 73 A 93 B  
14 A 34 C 54 A 74 C 94 B  
15 A 35 C 55 B 75 D 95 A  
16 B 36 B 56 D 76 C 96 D  
17 A 37 A 57 A 77 D 97 A  
18 C 38 A 58 B 78 C 98 B  
19 B 39 D 59 C 79 D 99 D  
20 A 40 B 60 A 80 D 100 A  


