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   ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் சங்க, (ம) மருவியகாலம்  

1. "டவங்டம் தன்குரி ஆிடட" - ட த்ட 
தொிிணம் திினந்து ?             

[A] ிழ்      [B] ஈப்ன       
[C] துற                 [D] தறங்கு     

2. "ொணம் அபந்டணத்தும் அபந்ிடும் ன்தொி" - 
ன்று தொிொொல் வதொற்நப்தட்ட தொி ?                

[A] இனத்ீன்         [B] ிழ்தொி            

[C] திஞ்சு          [D] சஸ்ினம்    
3. "ிதனும் அபப் தனம் சனி" ிழ் டடன ிட 

ததரிொ உனதடுத்ிர் ொர் ?               
[A] தொிொர்       [B] தணம்தணொர்        

[C] ம்தர்            [D] தினர்  

4. "ிழ்ொடு தனனெரிொில் இனந்வதொது ிப்து ொடு 
ீனள் இனந்து" - ன்று கூநிர் ?               
[A] ல்லீஸ்துட     [B] னத்துசொி      

[C] ொல்டுதல்            [D] ஸ்ொட்னிட்    

5. சனத்ிகுப்ரின் அடச்சர் "சொக்ிர்" ழுி 
அர்த்சொஸ்ித்ில் ந்டனட தற்நி கூநினேள்பொர்      

[A] தொடனம்          [B] துட       

[C] ஞ்டச     [D] தனனெரிொ     

6. ொஞ்சினத்ட தற்நி கூநி "தஞ்சனி" - ொழ்ந் 
தற்நொண்டடத் வர் ?           
[A] ி.தி 150            [B] ி.ன 150       

[C] ி.ன 7    [D] ி.தி 6    

7. அசர் சொனனுக்கு ில் வொடனேம்,ொடண ந்னம் 
ொசடணப்ததொனட்றம் ித்ினினந்து ந் 
தற்நொண்டில் ப்தல்ள் னெனம் தசன்நது ?    

[A] ி.தி 5      [B] ி.ன 15     [C] ி.ன 10    [D] ி.தி 6    

8. "ிழ்த் தூதுர்" ______________________________   

[A] ணிொம் அடிள்      [B] அத்ிர்   

[C] னனன்    [D] எபடொர்     

9. ிரினம் ரித் ிரிசடடக் டவுள், குன்நம் நிந், 
இவ்ரினேடன் தொடர்னடடர்ள் ?      
[A] சிததனொன், அத்ிர்                  

[B] சிததனொன், ொடணனன்     

[C] சிததனொன், ிொர்                                                    
[D] சிததனொன், னனவல்           

10. "ிழ்" - ன்னும் தசொல்றக்கு ததொனந்ொப்ததொனள் து   

[A] ீர்ட                  [B] அகு     

[C] இணிட                  [D] பட               

11. "துொண தொி ிழ்" -   

[A] ினங்டொழ்ொர்           [B] ொல்ீி     

[C] ொல்டுதல்                 [D] ம்தர்  

12. உனிவனவ "தக்ிின் தொி ிழ்" - ிழ் ன்று 
டுத்துடத்ர் ொர் ?            

[A] இபங்வொடிள்       [B] அனிரிொர்       

[C] ினொவுக்சர்           [D] ணிொம் அடிள்     

13. "சங்த்ிழ் னென்றும் ொ" -               

[A] இபங்வொடிள்        [B] சொத்ணொர்      

[C] ஐடொர்         [D] ொவுக்சர்  

14. னென்று சங்ங்ள் டத்து ிட பர்த்ர்ள் 
(தொண்டிர்ள்) ன்று ந் தல் கூறுிநது           

[A] த்ினொசம்       [B] தொல்ொப்திம்       

[C] பில்உட        [D] தொட்டில்தல்        

15. சங்ம் ன்ந தசொல் ிழ்ச்தசொல் இல்டன, சம் 
தொினல் ொொது ன்று கூநிர்          

[A] அத்ிர்           [B] தொல்ொப்திர்    

[C] இபங்ீணொர்             [D] தொொர்    

16. “ிழ் டடத் ண்ம் னணல்“- ________________     

[A] தொல்ொப்திம்         [B] னநொனூறு      

[C] னித்தொட             [D] தரிதொடல்  

      

17. ததொனந்ொது :         

[A] ன்தொட்டுப் னனணொய்ச்  - அப்தர்               
[B] சங்த்ிழ் னென்றும் ொ  - ஐடொர்         

[C] சங்னிிழ்         - ினங்டொழ்ொர் 

[D] சங்னத்ிழ்       - ொிக்ொசர்   

18. “ொதொம் ிழ்தடுத்தும் துொனரிச்சங்ம் டத்தும் “       

[A] சின்ணனூர் தசப்வதடு              

[B] வள்ிக்குடி தசப்வதடு                  

[C] உத்ிவனொர் ல்தட்டு              

[D] தசிிச்தசய்ி   

19. "திற்றுப்தத்து" தொடிர்டபப் ததொனத்து : 
[A] னல் தத்து       - அரிசில் ிொர்       

[B] ந்ொம் தத்து     - தினர்       

[C] ொம் தத்து     - தர்        

[D] ட்டொம் தத்து    - ிடடக்ில்டன               
[A]  2   1   4   3     

[B]  4   2   3   1   

[C]  2   3   4   1    

[D]  4   3   2   1 

20. ொக்டப்தொடிணிொர் () ச்தசள்டபொர் இனனம் 
திற்றுப்தத்ில் ந்ப்தத்டப் தொடினேள்பணர் ?          

[A] இண்டொம் தத்து             [B] னென்நொம் தத்து              

[C] ஆநொம் தத்து         [D] என்தொம் குப்ன   

21. 'ல்' - னும் அடடதொிொல் குநிக்ப்தடுது ?   

[A] ற்நிட        [B] குறுந்தொட        

[C] னநொனூறு      [D] அொனூறு    

22. "ரி ள்ற அன்ண ிநத்ண" ணத் தொடங்கும் தொடல் 
ட்டுத்தொட ந் தனின் டவுள் ொழ்த்துப்தொடல் ?     

[A] அொனூறு    [B] னநொனூறு    

[C] னித்தொட      [D] திற்றுப்தத்து  

23. ததொனத்து : 
(1) ற்நிட  - னரிக்வொ    
(2) குறுந்தொட   - ொநன் ழுி  
(3) அொனூறு   - உனத்ி சன்ன்   
(4) ங்குறுதறு  - கூடறர்ிொர்       

[A]  4   3   1    2           

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

24. "ங்குறுதறு" தறு உட ிபக்த்ட உ.வ.சொ 
தபிிட்ட ஆண்டு ?      

[A] 1900      [B] 1901      [C] 1902       [D] 1903 

25. குறுந்தொட ரிள் அல்னொது ?       

[A] 'தொங்குவர் ொழ்க்ட'            

[B] 'ினத்ினும் ததரிவ ொணினும் உர்ந்ன்று'          

[C] 'ிடணவ ஆடர்க்கு உிவ'          
[D] 'சொல் அஞ்வசன்அஞ்சுல் சொல்'  

26. உடனில் ிழும் தய்ப்தொடுள் 'ட்டு' - து இல்டன ?             
[A] இபில்         [B] டட             

[C] ததனிம்    [D] தகுபி  

27. னல், இடட, டடச் சங்ங்டப ஆரித் அசர்ள் 
சரிொண ரிடசடத் வர் ?            

[A] 49, 89, 59        [B] 59, 49, 89       

[C] 89, 59, 49        [D] 49, 59, 89        

28. தின்னணற்றுள் சங்ங்ள் தற்நி நொணது ?          

[A] னற்சங்ம்   - டல் தொண்ட தன்துட          

[B] இடடச்சங்ம்   - தொடனம்    

[C] டடச்சங்ம்    - இன்டந துட          
[D] ொன்ொம் சங்ம்  - ஞ்சொவூர்   

29. "இடசப்தொட்டு"     

[A] திற்றுப்தத்து          [B] னநொனூறு      

[C] னித்தொட             [D] தரிதொடல்  
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30. ீழ்ண்ட தொடல் ண்ிடில் ததொனந்ொது :         

[A] தரிதொடல் 70           [B] திற்றுப்தத்து 80         

[C] னித்தொட 150          [D] அொனூறு 401 
31. தின்னம் ட்டுத்தொட அடி அபில் சிநி தல்        

[A] ற்நிட               [B] குறுந்தொட                   

[C] ங்குறுதறு       [D] னித்தொட    

32. 3 அடி சிற்நல்டன 6 அடி வததல்டன தொண்ட தல்               
[A] ற்நிட                [B] குறுந்தொட                   

[C] ங்குறுதறு       [D] னித்தொட     

33. ட்டுத்தொட தல்றள் னநப்ததொனள் உடக்கும் தல்            

[A] ற்நிட - குறுந்தொட               

[B] திற்றுப்தத்து - னநொனூறு      

[C] னித்தொட - னநொனூறு            

[D] அொனூறு, னநொனூறு    

34. "ஆற்றுப்தடுத்துல்" - ன்நொல் ன்ண ?           

[A]  ிொட்டல்           [B] ிப்தடுத்துல்      

[C] தல்னதசல்னல்             [D]  ிடந்துதசல்னல்        

35. "னனொற்றுப்தடட" - ன்று அநிப்தடுது ?  

[A] ததொனர் ஆற்றுப்தடட                                  
[B] சிறுதொொற்றுப்தடட   

[C] ினனனொற்றுப்தடட                     
[D] ததனம்தொொற்றுப்தடட      

36. தத்துப்தொட்டு தல்றள் ிப்ததரி () சிநி தல் து  

[A] ததொனர் ஆற்றுப்தடட, சிறுதொொற்றுப்தடட            

[B] துடக்ொஞ்சி, னல்டனப்தொட்டு      

[C] ினனனொற்றுப்தடட, ததனம்தொொற்றுப்தடட       
[D] குநிஞ்சிப்தொட்டு, தடுல்ொடட  

37. தொல்ொப்தித்ில் உள்ப தொடல்ள் ண்ிக்ட       
[A] 26350    [B] 1028        [C] 1610     [D] 3363   

38. ‘ஆரி அசன் தித்னுக்கு 'ிழ்' ற்திக் 'தினர்' 
ததனொணொல் தொடப்தட்டது ?   
[A] குநிஞ்சி னர்             [B] குநிஞ்சிப் தொட்டு            

[C] குநிஞ்சித்ிட           [D] குநிஞ்சி னி 
39. ததொனத்து :  

[a] தடுல்ொடட         (1) ொங்குடினணொர்    
[b] னல்டனப்தொட்டு        (2) உனத்ிங்ண்ணொர்     

[c] துடக்ொஞ்சி     (3) க்ீர்     
[d] தட்டிணப்தொடன   (4) ப்னணொர்               
[A]  3   2   4   1    
[B]  3   4   2   1    
[C]  3   4   1   2      
[D]  3   4   1   2    

40. தொரி ொண்டதின் அன் பிர்க்கு (அங்ட,சங்ட) 
னடித்து டத் னனர் ?   
[A] ம்தர்           [B] தினர்            

[C] அிொன்      [D] திசிொந்டொர் 

41. அரி தல்னிக்ணிட ிசி ஐடக்கு ஈந் 
னிசன் ொர் ?        
[A] அிொன்  [B] தொரி       [C] ொரி    [D] ஏரி 

42. தத்துப்தொட்டில் உனத்ிங்ண்ணொர் தொடி இன தல்              
[A] ததொனர் ஆற்றுப்தடட, சிறுதொொற்றுப்தடட            

[B] துடக்ொஞ்சி, னல்டனப்தொட்டு      

[C] ததனம்தொொற்றுப்தடட, தட்டிணப்தொடன        
[D] குநிஞ்சிப்தொட்டு, தடுல்ொடட 

43. "ிழ்டந" - திதணண்ீழ்க்கு தடனத்வர்        

[A] ள்றம்           [B] ொனடிொர்        

[C] ொன்ிக்டிட     [D] இணிட ொற்தது    

44. "ள்றர் தசய் ினக்குநடப னநன் னர்ந்வொர் 
உள்றவொ னுொி என குனத்துக் தொன ீி"          

[A] சுந்ர்               [B] தொிொசன்      

[C] சுந்ம் திள்டப      [D] தொிொர்     

45. 'வபொண் வம்'       

[A] னக்கூடற்தள்ற      [B] ொனடிொர்    

[C] ினக்குநள்    [D] சனெம்   

46. ொனடிொனக்கு அிொம் குத்ர் ொர் ?      

[A] சி.ட.ொவொம் திள்டப    [B] ச்சிணொர்க்ிணிர்      

[C] தரிவனர்            [D] ததுணொர்       

47. ொன்ிக்டிட ஆசிரிர் "ிபம்திொணொர்" இில் 
ிபம்தி ன்தது டக் குநிக்ிநது ?     

[A] ஊர்ததர்                  [B] குடிப்ததர்     

[C] சிநப்னப்ததர்                   [D] திப்ததர்  

48. "குி திிின்நி ொழ்ல் இணிவ" -          

[A] இன்ணொொற்தது          [B] இணிடொற்தது       

[C] ொனடிொர்        [D] ிரிடும்  

49. "ிரிடுத்ில்" - இடம் ததநொ னந்துப்ததொனள்           

[A] சுக்கு               [B] தனஞ்சி     

[C] ிபகு           [D] ிப்தினி 
50. ஆசொக்வொட ஆசிரிர் "ததனொின் னள்பிொர்" - 

இர் ந் ஊடச்வசர்ந்ர் ?       

[A] தொிம்      [B] கும்தவொம்             

[C] த்தூர்     [D] ததொள்பொச்சி 
51. “ஆசொித்து“        

[A] ஆசொக்வொட             [B] னதுதொிக்ொஞ்சி          
[C] ினப்தொட                 [D] அடணத்தும்    

52. திதணண்ீழ்க்க்கு தல்றள் ினக்குநள், ொனடிொர் 
ஆி இன தல்றக்கு அடுத் ிடனில் உள்பது ?          

[A] ல்ி                  [B] ொகுண்டொம்      

[C] ததொி                [D] ன்தணநி    

53. சிறுதஞ்சனெனத்ில் இடம்ததற்ந னந்து ததொனட்ள் 
த்டண உள்பது ?         

[A] 5      [B] 9        
[C] 7     [D] 16 

54. "ிடனொட" - தற்நி ந் தனில் கூநப்தட்டுள்பது ?            

[A] சிறுதஞ்சனெனம்          [B] னொி            

[C] னதுதொிக்ொஞ்சி  [D] ிரிடும்       

55. ததொனத்து :  

[a] ததொி         (1) ொங்குடினணொர்    
[b] சினதஞ்சனெனம்        (2) ொரிொசொன்      

[c] னதுதொிக்ொஞ்சி     (3) னென்றுட அடணொர்      
[d] துடக்ொஞ்சி   (4) கூடறர் ிொர்                
[A]  2   3  4   1    
[B]  3   4  2   1    
[C]  3   4   1   2      
[D]  3   2  4   1         

56. ிவொிொர் ழுி இன தல்ள் ட ?     

[A] ந்ிடம்தது, ிடொடன தற்டநம்தது               

[B] பிொற்தது, ிடதொி ம்தது            

[C] ிடொடன தற்டநம்தது, னொி         
[D] இன்ணிடன, ொர் ொற்தது    

57. ொடக்ொல் அம்டொரின் ர் ததர் ன்ண ?             

[A] வொனன்          [B] தத்ன்           

[C] தன்          [D] சீன்      

58. இடநணின் ினனபொல் வதய் டிம் ததற்நர் ?   

[A] ஆண்டொள்         [B] ஐடொர்             

[C] னணிிொர்                 [D] உடம்ட  

59. ததரினொத்ில் 63 அடிர்றள் எனொ 
அம்டொடனேம் வசர்த்து அது னொற்டந 66 
தொடல்ள் னெனம் ிபக்பித்ர் ?  

[A] சீத்டனச்சொத்ணொர்                  [B] இபங்வொடிள்            

[C] ொிக்ொசர்     [D] வசக்ிொர்  

60. ினக்குநள் ந் ொப்ன / தொடில் ழுப்தட்டது ?         

[A] தண்தொ                [B] குநள் தண்தொ              
[C] ஆசிரிப்தொ            [D] னித்ொிடச  
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61. தின்னணற்றுள் நொண இட து ?         
[A] தொினொபர் ொள்  - வ 1       
[B] உனப் னத் ொள்  - ப்ல் 23             
[C] குந்டள் ொள்  - ம்தர் 24           

[D] தொடி ொள்   - டிசம்தர் 7  
62. அடடக்னம் ன்று ந்து அடடந்ர் ினம்திடண 

அபிக்கும் ன்ணன் ?  
[A] தசொக்ொர்            [B] னத்துசொித்துட          

[C] னதுதொண்டின்   [D] ொவசந்ிவசொன்  

63. "தசொக்ொனனர்"  தற்நி து / ட சரி ?   

I. தூத்துக்குடி () ச்சல்றரில் திநந்ர்  

II. 25 வற்தட்ட ணிப்தொடல்டப இற்நிர்  

III. இது ொனம் 19 ஆம் தற்நொண்டு  

IV. இன ததொனள்தட "சிவனடட" தொடுில் ல்னர்   

[A] I று II, III, ற்றும் IV சரி        

[B] I சரி II, III, IV று    

[C] I, II, III ற்றும் IV சரி            

[D] I, II, III சரி IV று      

64. தின்னணற்றுள் து நொணது ? 'ஆறு'           

[A] ஆறு ன்தது ீரில் ஏடுின்ந குிடடக் குநிக்கும்   

[B] ஆறு ன்தது ண் (6) னேம் குநிக்கும்      

[C] ஆறு ன்தது தசல்றம் ிடனேம் குநிக்கும்      

[D] வொட்டு ம் - ிடபடப உடட ம்      

65. "கூணல்இபம் திடநனடித் வி அனங்ொர்"  ன்று 
ிரிகூடொசப்த ிொர் ொடக் குநிப்திட்டுள்பொர் ?           

[A] அத்ிர்              [B] கூன்தொண்டின்        

[C] ின்நசீர் தடுொநன்      [D] சிததனொன்   

66. "னந்க் ொண்தது" - ___________________________         

[A] ிண்ிிக் தொத்து      [B] ின்ணொர் னங்கு       

[C] சூல்உடபச் சங்கு      [D] ல்னநம் ீர்த்ி  

67. குற்நொனொொி சிததனொன் ொழும் ொடு ங்ள் 
ொடு, ினக்குற்நொன குநஞ்சிில் இடம்ததற்ந ொடு ?            

[A] டட ொடு           [B] தன்டொடு           

[C] சீனப்வதரி ொடு       [D] ஆரி ொடு   

68. தின்னணற்றுள் "ொத்ிட" அபில் நொணது ?        

[A] தய்தழுத்து   - ொல் ொத்ிட          

[B] உிதழுத்து குநில்     - என ொத்ிட    

[C] உிர்தய் குநில்  - என ொத்ிட        

[D] உிர்தய் தடில்  - இண்டு ொத்ிட  

69. 'தய்ல்' ினத்ில் அடந் ொழ்ிடங்ள் ____________       

[A] தட்டிணம்              [B] தொக்ம்          

[C] னனம்          [D] குப்தம்  

70. ீழ்ண்டற்றுள் ததொனந்ொது து ?        

[A] சிநந் ங்டப குநிப்தது  - னனம்                     

[B] டற்டில் உனொகும் ங்ள் – ொல்தட்டிணம்       

[C] டற்ட சிற்றூர்ள்      - ீணம்தொக்ம்                               
[D] 'ினத்ட குநிப்தது'     - ொடப்னனம்  

71. "ிவொதட ன்டணத் துில் உரிஞ்சது அந்க் ொனம்" 
சரிொண ததடத் வர்வு தசய் ?      

[A] சீட       [B] உடம்ட         
[C] தொர்ி      [D] தொஞ்சொனி  

72. "உடுடன ொொி" ததொனத்ற்நது து ? 

I. ிடப்தடதொடல் ஆசிரிர், ொட ழுத்ொபனம் கூட  

II. சனொப்தொடல்னெனம் சீர்ினத் னத்ட தப்திர்  

III. 'தகுத்நிவு ிொர்'உன க்ள் அடக்ப்தட்டர்    

IV. ொழ்ந் ொனம் : 25.09.1899 னல் 23.05.1981 ட        

[A] I         [B] II      

[C] III    [D] IV 

73. "த்டணொள் ிரிந்து ிரிந்து உல்வன் ொ !      

[A] ொபவப்னனர்            [B] ொொக்ி            

[C] ொச்சந்ிிொர்     [D] னத்துொனிங்ம் 
  

74. ீழ்ண்டற்றுள் நொண இட து ?    

[A] ததுத்ொன்  - ொடில் உள்ப சின்            
[B] குண்ட னிப்ன - எனட னிப்ன வொய்             

[C] குடடல்  - எனிக்கும் டல்           
[D] தங்குன்றுபொன்- ினப்தங்குன்ந னனன்  

75. "க்ள் ிஞர்" -_______________________________         

[A] ொொி                [B] ல்ொசுந்ம்           

[C] ம்.ஜி.ொச்சந்ின்  [D] ண்ொசன்      

76. தின்னணற்றுள் ிர்ச்தசொல் அல்னொட ? 
[A] இவு   x தல்       

[B] றுப்ன  x தள்டப        

[C] இணிப்ன x சப்ன  
[D] இம்ட x துன்தம்       

77. ொொசும் வொினின் "ிொணனம் ண்டதனம்" 
டணக் ொட்டுொ "ொர்ல் வசன்" கூறுிநொர் ?      

[A] ொன்தபி                   [B] ிடிதள்பி            

[C] 'ின்ணல்' ீற்று     [D] ட்சத்ிகூட்டம்    

78. "கும்தவொம்" - தற்நி நொணடத் வர் ?        

[A] ொிரி தொனேம் வசொப ொடு               

[B] டனபின் ிடப ினம்    

[C] ிக்டக்கும் ட்டிடக்டன, சிற்தக்டன       
[D] இன் டனநம் அசனொறு தொய்ிநது   

79. ____________ ண்டனத்துக்குள் தடந்ொவன, ங்கும் 
இடசதொனி, "ொம்ரிிட ீம்ரிிட" ன்னும் இடச 
டில் டணனேம் அனுதம் ிடடக்கும்.           

[A] வசண்டனம்               [B] வசொண்டனம்            

[C] தொண்டிண்டனம்       [D] தல்னண்டனம்   

80. உடக்கும் க்பின் துங்டபனேம் ததொதுவுடடச் 
சிந்டணடபனேம் ம்னடட தொடல்ள் ிப் 
தனொக்ி "தட்டுக்வொட்டடொர்" இநந் ஆண்டு           
[A] 1930            [B] 1899      

[C] 1943        [D] 1959 

81. "டனதிரிொச் தசொல்" சரிொண ததொனடபத்வர்         
[A] னடச்தசொல்       [B] டனடச்தசொல்            
[C] ீங்ொதசொற்ள்           [D] துவுில்டன  

82. "இணி உபொ இன்ணொ கூநல்                            
ணிஇனப்தக் ொய்ர்ந் ற்று" இக்குநபில் உள்ப 
ிர்ச்தசொல் ன்ண ?               

[A] இணி    x இன்ணொ                    

[B] ொய்         x ணி       

[C] கூநல்     x ற்று             

[D] ர்ந்து x உபொ    

83. "உர் டிக்கும் சிறுவொவன அசது தசங்வொடன 
டத்தும் வொல்" ன்று உர் தற்நி தொடிப்னனர் ?      

[A] ினள்றர்                 [B] தினர்         

[C] ம்தர்     [D] ொ.தி.வசதுப்திள்டப   

84. உவுக்கும் தொிறக்கும் ந்டண தசய்வொம் - 
ீில் உண்டு பித்ினப்வதொட ிந்டண தசய்வொம்! 
தொிொர் தொடல் இடம் ததற்ந ொ.தி.வசதுப்திள்டப தல்          

[A] ிின்தம்        [B] ஊனம் வதனம்        

[C] ினள்றர் தல்ம்       [D] ிழ் ினந்து  

85. "அகுக்டனள்" த்டண டப்தடும் ? ன்று 
ிடன சீணி. வங்டசொி கூரினேள்பொர்          

[A] 3         [B] 5     

[C] 7           [D] 9 

86. ததொனத்து : 
(1) னுனடந ண்டொசம்   - சனணிர்ள்   
(2) ன் சரிம்          - தினர்  
(3) குநிஞ்சிப்தொட்டு       - உ.வ.சொிொ ர்  
(4) ொனடிொர்            - இொனிங்அடிள்     

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

[C]  2   1   4   3   [D]  4   3   2   1 
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87. "ல்னிணம்" → "தல்னிணம்" → "இடடிணம்" நொணது           

[A] க் ஞ் ச் ஞ் ட் ண்            [B] க் ச் ட் த் ப் ற்       

[C] ங் ஞ் ண் ந் ம் ன்        [D] ய் ர் ல் வ் ழ் ள் 

88. ததொனத்து : 
[A] ொஜண்டடண      - னடிசன்     

[B] ீொிம்      - ண்ொசன்    

[C] சுனம் சுண்ொம்னம்   - சுொ       

[D] ஊசிள்          - ீ.ொவஜந்ின்   

[E] ொல் தம்      - ொ.ொொசன்   
[A]  2   1   4   3   5   [B]  5   3   1   2   4 

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

89. ______________ ன்னும் தசொல்ொன் னனில் னம் ?    

[A] அம்ொ            [B] அப்தொ          

[C] அக்ொள்         [D] அண்ி 
90. தின்னணற்டந அரிடசில் அடத்து ழுது        

[A] அம்ொ, அப்தொ, அண்ி, அங்ொடி, அன்ணம்          

[B] அப்தொ, அம்ொ, அன்ணம், அண்ி, அங்ொடி           

[C] அங்ொடி, அண்ி, அன்ணம், அம்ொ, அப்தொ     
[D] அங்ொடி, அண்ி, அப்தொ, அம்ொ, அன்ணம்  

91. ீழ்ண்ட ததர் - ிடணில் நொணது து ?      
[A] அள்   - ந்ொள்          
[B] அர்ள்  - னொர்ள்       
[C] அது   - ந்து           
[D] அட   - ந்ண    

92. "ததொவனொணிம், () வடிம்" ண்டநிந்ற்கு 1903 ஆம் 
ஆண்டு வொதல் தரிசு ததற்நர்ள் ொர் ?     

[A] வரி ினைரி             [B] திரி ினைரி                     

[C] .ச்.ததக்வொல்            [D] அடணனம்  

93. "தொட்டி அடவுள்" க்வொினில் உள்பது ?               

[A] ஞ்டச        [B] ொொசும்    

[C] துட      [D] ொல்னனம்  

94. அணர்ந்து ஈனின் ன்வந னணர்ந்து      
இன்தசொனன் ஆப் ததநின். சரிொணததொனடபத்வர்        

[A] இணிதசொல்                                                     
[B] இணி தசொற்டபப் வதசுதன்         

[C] டுஞ்தசொல் வதசுதன்                                                     
[D] ன்ட னம் தசொற்டபப் வதசுதன்   

95. தின்னணற்றுள் நொண இட து ?        

[A] அி   - அகுக்ொ அினேம் டள்               

[B] ன் ஈன்று  - ல்ன தன்டபத் ந்து          

[C] தசம்ததொனள்  - தய்ப்ததொனள்              

[D] டசொல்   - அன்தில் சிநந்    

96. "உம்தர்" - சரிொண ததொனடபத் வர்ந்தடு ?             

[A] சற்றுத் தொடனில் தொர்     [B] னதுகுப்தக்ம்          

[C] வவன            [D] ீவ 

97. "னத்துொனிங்த்வர்"தற்நி சரிொணடத் வர்  

[A] இர் ினப்தத்ிற்கு இங் 06.09.1939 அன்று     

இொொனத்துக்கு ந்ர் வொஜி        

[B] ிஅசு 1995 - ல் இது அஞ்சல் டனட  

ிபிிட்டுச் சிநப்தித்து        

[C] ம் தசொத்துக்டப 17 தொங்பொப் திரித்து என 
தொத்ட ணக்குடத்துக்தொண்டு 16 தொத்ட இணொம் 
சொசணம் ழுிடத்ொர்       
[D] ிஅசு துடில் இது ினவுனச்சிடன 
ிறுி சிநப்தித்துள்பது  

98. "சன்ொர்க் சண்டொனம்" - ன்று னப்தடுதர் ?      

[A] ள்பனொர்                                                                   

[B] ஆறுனொனர்       

[C] னத்துொனிங்த்வர்  
[D] தரிிொற்டனஞர்  

99. "ீம் இல்னொ ொழ்வும் ிவில்னொ ீனம் 
ீொகும்" ண டுத்துடத்ர் ?      

[A] ததரிொர்             [B] அம்வதத்ர்      

[C] வர்         [D] ின.ி.  

100. னத்துொனிங்த்வனக்கு தசொத்துக்ள் த்டண 
ஊர்பில் இனந்து ?   

[A] னப்தது             [B] னப்தத்தொன்று     

[C] னப்தத்ினென்று          [D] னப்தத்ிதண்டு  

 

 

  ANSWER KEY 6 TAMIL 
 

1  

A 

2  

B 

3  

C 

4 

D 

5 

A 

6 

B  

7  

C 

8 

A 

9 

D 

10 

D 

11 

B 

12 

D 

13 

C 

14 

C 

15 

B 

16 

D 

17 

D 

18 

A 

19 

D 

20 

C 

21 

A 

22 

D 

23 

B 

24 

D 

25 

D 

26 

B 

27 

C 

28 

D 

29 

D 

30 

A 

31 

C 

32 

C 

33 

B 

34 

B 

35 

C 

36 

B 

37 

C 

38 

B 

39 

C 

40 

B 

41 

A 

42 

C 

43 

A 

44 

C 

45 

B 

46 

D 

47 

A 

48 

B 

49 

B 

50 

C 

51 

A 

52 

C 

53 

A 

54 

C 

55 

D 

56 

C 

57 

B 

58 

C 

59 

D 

60 

B 

61 

C 

62 

B 

63 

A 

64 

A 

65 

D 

66 

C 

67 

D 

68 

A 

69 

D 

70 

A 

71 

D 

72 

C 

73 

C 

74 

A 

75 

B 

76 

D 

77 

A 

78 

D 

79 

B 

80 

D 

81 

C 

82 

B 

83 

C 

84 

D 

85 

B 

86 

D 

87 

A 

88 

D 

89 

C 

90 

D 

91 

B 

92 

D 

93 

B 

94 

B 

95 

D 

96 

C 

97 

C 

98 

C 

99 

C 

100  

D 

 
JOIN ARIVU TNPSC 

GROUP 2(A)ADMISION GOING ON 

ன 

 

;
 


